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* گزارش ریاست سازمان از امور جاری ارائه گردید.
* مقرر شد آقایان تیموری ،ثبوتی ،توت آغاج ،رسولی ،غضنفریان و خانم ترابی در همایش پدافند غیرعامل در استانداری مشارکت نمایند.
* گزارش قیمت تمام شده هزینه شهرستانها توسط آقای تیموری خزانه دار محترم ارائه گردید.
* در خصوص زمین گاوازنگ مقرر شد پالنهای پیشنهادی تا هفته بعد ارائه گردد.
* شیوه نامه تشکیل و اداره مجامع عمومی پیشنهادی شورای مرکزی بررسی و مصوب شد.
* مقرر شد موارد ذیل به راه و شهرسازی به عنوان پیشنهاد ارسال گردد:
 -1نقشه های زیر  022مترمربع جز متراژ محسوب ولی در تعداد کار با ضریب  2/0محسوب شود.
 -0آزمایشگاهها در صورت نبود واجد صالحیت بتوانند با یک رتبه باالتر فعالیت نمایند.
* مقرر شد آقایان مهندس قصابی ،دکتر باقری و دکتر رسولی تا  0هفته آینده در خصوص تعرفه سازه نگهبان و گودبرداری پیشنهاد تهیه و گزارش نمایند.
* مقرر شد تا تعیین تکلیف اصالح قانون و نظام نامه شهرستانها ،قرارداد رابطین  3ماه تا آخر دی ماه تمدید گردد.
* مقرر شد در تعویض ارجاع کار مجریان ذیصالح مطابق مصوبه ناظران عمل شود به طوری که مطابق درصد کار انجام شده در طول دوره( 0سال) ،زیربنای
باقیمانده مربوط محاسبه و برای باالی  1222مترمربع یک کار و کمتر از آن  2/5کار لحاظ شود.
* نامه شماره  31/13531مورخ  31/7/11موسسه معماری اشراق در خصوص همایش بازآموزی معماری ایرانی -اسالمی ضمن موافقت مقرر شد موضوع در
کمیته آموزش بررسی گردد.
* نامه شماره  01727مورخ  31/5/4شورای مرکزی برای معرفی چهره برتر در جشنواره بتن و زلزله مطرح و مقرر شد آقای دکتر سیدهاشم موسوی معرفی
شوند.
* نامه شماره  31/14157مورحخ  31/7/00رئیس گروه تخصصی عمران در خصوص استاندارد بلوکهای یونولیت و پیشنهاد افزایش تعداد کار و کاهش متراژ
قرائت شد.
* نامه شماره  1717مورخ  31/1/1شورای مرکزی در خصوص برگزاری جلسات آموزشی و ترویجی شهرسازی مطرح و به آقای مهندس توت آغاج ارجاع شد.
* نامه های شماره  1111و  1101شورای مرکزی در خصوص اعضای کارگروههای شورای مرکزی و نیز لزوم استعالم از شورای مرکزی قبل از مکاتبه با سایر
دستگاهها در امور خاص قرائت شد.
* نامه ریاست شورای مرکزی به معاون اول محترم ریاست جمهوری در خصوص آیین نامه کنترل ساختمان قرائت شد.
* نامه شماره  14425مورخ  31/7/32آقای مهندس ابوالفضل امینی مطرح و مقرر شد از خدمات ایشان به عنوان کنترل نقشه مکانیک در شهر خرمدره استفاده
گردد.

