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 96:32: شروعساعت  

 در ابتدای جلسه ریاست سازمان گزارش از امور جاری سازمان ارائه نمودند. *

ایشان * با توجه به غیبت مکرر و متوالی آقای مهندس قاسم افشاری از عضویت کمیسیون تخصصی شهرسازی خلع و آقای مهندس امیرحسین جزیمق به جای 

 ظرف یک هفته نسبت به تشکیل جلسه و معرفی رئیس کمیسیون به هیأت مدیره اقدام نمایند.کمیسیون انتخاب شدند و نیز مقرر شد 

 ارائه شد. 5931* گزارش آقای مهندس تیموری در خصوص تراز سال 

 شماره بعدی بنا و نما به شرح ذیل مصوب شد:موضوع * پیرو پیشنهاد آقای دکتر ثبوتی سردبیر نشریه 

 اقتصاد و مهندسی -2ایمنی و مهندسی        -5       

 اه فراخوان به عمل آید.پیرو گزارش آقای دکتر باقری )هیأت اجرایی انتخابات دفاتر نمایندگی( مقرر شد برای انتخابات دفتر نمایندگی ابهر در نیمه دوم خرداد م*

ت مدیره به اتفاق رؤسای گروه های تخصصی و آقای مهندس باقری مدیر واحد ه از هیأمقرر شد نمایندگان هر رشتدر خصوص تعیین نفرات کنترل نقشه  *

 بررسی و تعیین و برای تصویب به هیأت مدیره ارائه گردد. خدمات فنی

معادل سایر * مقرر شد در صورت شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات گروهها و کمیسیون های تخصصی)با اطالع و هماهنگی ریاست سازمان(، حق جلسه 

 اعضا همان گروه تخصصی پرداخت شود.

تخصصی در خصوص پیشنهاد شرح وظایف دبیران گروه های تخصصی، مقرر شد موضوع تعدادی از دبیران گروههای  53/2/33مورخ  2935/33* نامه شماره 

 (9/8/31/ش م مورخ 23832 خصصی توسط شورای مرکزی شمارهاز شورای مرکزی استعالم گردد)پیرو ابالغ نظامنامه گروههای ت

 تعدادی از مهندسان معمار شهرستان خدابنده در خصوص اقامت غالب و ظرفیت کاری رشته معماری قرائت شد. 29/2/33مورخ  2895/33* نامه شماره 

غاج ارائه و پس از اصالحات و نقشه های اجرایی توسط آقای مهندس توت آشورای مرکزی در خصوص  55/2/33مورخ  2992* جوابیه پیشنهادی نامه شماره 

 ویرایش الزم ارسال گردد.

( اعمال گردد.)با توجه به درخواست مهندسین شهرستان خرمدره در جلسه مورخ 5/9/33* مقرر شد تعرفه های جدید مصوب هیأت چهارنفره از اول خردادماه )

 اهد شد(.در فرمانداری خرمدره افزایش تعرفه در شهرستان خرمدره اعمال نخو 52/2/33

هیأت مدیره مقرر شد موضوع در جلسه مشترک با راه و  22/52/31جمعی از مجریان حقیقی مطرح و پیرو مصوبه مورخ  3/2/33مورخ  5339/33* نامه شماره 

 شهرسازی مطرح و بررسی شود.

 53:91اتمام جلسه ساعت 

 غایب: آقای دکتر رسولی

 


