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* گزارش ریاست از امور جاری سازمان ارائه شد.
*در ادامه اعضا هیات مدیره گزارش جلسه گروههای تخصصی و کمیسیون های شورای مرکزی را ارائه نمودند.
آقای مهندس تیموری گزارش کمیسیون مالی -اداری خانم دکتر ترابی گزارش جلسه گروه تخصصی معماری و کمیسیون خدمات فنی آقای مهندس غضنفریان گزارش گروه تخصصی مکانیک و کمیسیون انرژی آقای مهندس احمدی گزارش گروه تخصصی نقشه برداری آقای مهندس توت آغاج گزارش جلسه گروه تخصصی شهرسازی و کمیسیون اخالق حرفه ای آقای دکتر ثبوتی گزارش کمیسیون آموزش و پژوهش* نامه شماره  7575مورخ  75/4/4آقای مهندس عطایی(نائب رئیس کمیسیون ماده  )75برای عضویت یک نفر از کارشناسان ماده  75در هیات حل اختالف
مطرح و با توجه به حضور آقای مهندس خداوردی به عنوان رئیس شورای انتظامی و همزمان کارشناس ماده  75موضوع فعالً موافقت نشد.
* درخواست یکی از آزمایشگاهها برای  %77اضافه بها برای آزمایش های خارج از ساعت کاری روزانه و روزهای تعطیل موافقت نشد.
* مقرر شد جلسه کمیته ساختمان فردا ساعت  51/7در محل گاوازنگ تشکیل گردد.
* نامه شماره  7577مورخ  75/4/4آقای دکتر مظاهریان معاون وزیر مسکن در خصوص معرفی آقای دکتر شیبانی به عنوان رئیس دستگاه نظارت انتخابات
کشور قرائت شد.
* پیرو گزارش کمیته خدمات مهندسی از جلسه با نمایندگان آزمایشگاه ها مقرر شد ظرفیت آزمایشگاه های ژئوتکنیک همانند طراحی در ابتدای سال بازگشایی
گردد.
* نامه شماره  7545مورخ  75/4/7سازمان قزوین برای اردوی  7روزه کوهنوردی مورخ  75الی  77تیرماه با هزینه  3میلیون ریال برای هرنفر مطرح و موافقت
نشد.
* نامه شماره  735مورخ  75/4/7فرمانداری زنجان در خصضوص ابالغ آیین نامه اجرایی(برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار) قرائت و مقرر شد به اعضا ایمیل
گردد.
* نامه شماره  7775مورخ  75/4/5نمایشگاه صنعت ساختمان برای ایجاد غرفه موافقت نشد.
* نامه شماره  31717مورخ  75/4/4شورای مرکزی به وزارت راه و شهرسازی برای امکان شرکت اعضا پایه  7هیات مدیره ها در انتخابات آتی قرائت شد.
* پیرو نامه خانم مهران فر رئیس امور اداری مقرر شد قرارداد پرسنل تا آخر شهریور تمدید گردد.
* نامه شماره  7577مورخ  75/4/4آقای مهندس عطایی در خصوص تعرفه کارشناسان ماده  75مطرح و به کمیته خدمات مهندسی ارجاع شد.

