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* گزارش ریاست از امور جاری سازمان ارائه شد.
* در خصوص شیوه نامه ابالغی وزارت راه و شهرسازی بحث و تبادل نظر شد.
*مقرر شد کمیته ای مرکب از آقایان مهندسین توت آغاج ،تیموری ،عزت شوکتی و قصابی با مسئولیت آقای مهندس توت آغاج تا هفته بعد در خصوص چارت
پرسنلی آسیب شناسی و ارزیابی ارائه نمایند.
* نامه شماره  3388مورخ  72/1/72آقای مهندس رجبی ریاست شورای مرکزی در خصوص بخشنامه اخیر راه و شهرسازی قرائت شد.
* نامه شماره  1563مورخ  72/1/75اداره کل راه و شهرسازی در خصوص ممنوعیت اخذ هرگونه هزینه از بابت بازرسی برق مطرح و مقرر شد تا اطالع ثانوی
اجرای تفاهم نامه بازرسی برق متوقف گردد.
* نامه شماره  72/1756مورخ  72/7/7آقای مهندس اسماعیلی مدیر واحد تأسیسات در خصوص ظرفیت نظارت گازرسانی مطرح و موافقت شد.
* پیرو نامه روابط عمومی سازمان مقرر شد فعالیتهای کانال تلگرام سازمان به پیام رسان سروش منتقل گردد.
* نامه آقای مهندس عارف نیا مسئول دفتر نمایندگی ابهر در خصوص تخفیف بافت فرسوده ابهر مطرح و مقرر شد مشابه تخفیف بافت فرسوده در زنجان عمل
گردد.
* نامه شماره  72/687مورخ  72/1/72واحد تأسیسات در خصوص کارکرد واحد گازرسانی در سال  75قرائت شد.
* نامه شماره  3337مورخ  72/1/77شورای مرکزی در خصوص اجالس هیات عمومی تیرماه در تهران مطرح و مقرر شد آقای دکتر ثبوتی به عنوان رابط معرفی
شوند.
* نامه شماره  3333مورخ  72/1/77شورای مرکزی در خصوص ارائه گزارش برای هیات عمومی قرائت شد.
* نامه شماره  1218مورخ  72/1/75دفتر خرمدره در خصوص پیشنهاد نفرات کنترل نقشه خرمدره موافقت و مقرر شد قرارداد تا پایان خرداد منعقد گردد.
* پیرو پیشنهاد آقای دکتر ثبوتی و خانم دکتر ترابی ،خانم فرشته خدابنده پایه  7معماری به عنوان کنترل نقشه معماری ابهر تا آخر خرداد انتخاب شدند.
* در خصوص ساعت حضور کنترل نقشه شهرستان ها مقرر شد یک روز در میان  7ساعت و در صورت لزوم به حضور بیشتر با هماهنگی مدیر دفتر نمایندگی
شهرستان باشد.
* نامه جمعی از اعضا برای استفاده از خدمات باشگاه بدنسازی شهید عطایی مطرح و مقرر شد موضوع در مجمع مطرح گردد.
* نامه شماره  72/1286مورخ  72/1/77گروه تخصصی عمران در خصوص برگ مأموریت گروه تخصصی مطرح و مقرر شد مطابق روال معمول سازمان برای
سایر ارکان عمل شود.
* نامه شماره  72/376مورخ  72/1/72دانشگاه زنجان در خصوص اولین همایش ملی «کیفیت فضاهای معماری و شهری» مطرح و مقرر شد حمایتهای معنوی
و علمی الزم توسط آقایان مهندس توت آغاج و دکتر ثبوتی و خانم دکتر ترابی انجام شود.
* نامه شمار  72/1237مورخ  72/1/82شرکت برق منطقه ای در خصوص اعالم جرائم خطوط نیروی برق قرائت شد.
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