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* مقرر شد پیرو مصوبه مورخ  51/51/51در خصوص متقاضیان رشته های مرتبط تأسیسات مکانیکی برای نظارت گازرسانی از  51نفر به  12نفر افزایش یابد.
* اجرای کلیه مصوبات هیأت چهارنفره مورخ  52/21/12در هیأت مدیره مورد تأکید قرار گرفت.
* مقرر شد جلسه مذاکرات نهایی تهیه پیش نویس تفاهم نامه بنیاد مسکن روز چهارشنبه ساعت  52صبح تشکیل گردد.
* مقرر شد موضوع خرید سرور جدید نظام یار و سرور جداگانه برای امور مالی به کمیته مشترک انفورماتیک و مالی اداری تفویض اختیار شد.
* مقرر شد با توجه به اشباع  %52ظرفیت آزمایشگاهها %52 ،ظرفیت باقیمانده بازگشایی گردد.
* مقرر شد ارجاع کار نمونه گیری بتن برای طبقات باالی  512مترمربع در اختیار ناظر ساختمان باشد.
* مقرر شد موضوع سقف ریالی کارکرد آزمایشگاهها به عنوان عامل محدود کننده در ارجاع کار ملغی ولی به عنوان یک پارامتر در کارتابل نمایش داده شود.
* مقرر شد بحث کارآموزی در دستور جلسه هفته های بعد قرار گیرد.
* گزارش خزانه دار در خصوص تراز ارائه شد.
* پیرو گزارش خزانه دار در خصوص چکهای برگشتی مقرر شد اوالً کارتابل ضامنین و خود صاحب چک(در صورتی که عضو باشد) بسته و سپس از طریق واحد
حقوقی پیگیری شود.
* مقرر شد آقای دکتر موسوی و خانم مهندس سمیه بیات به کنترل نقشه معماری اضافه شوند.
* نامه شماره /5/52ق 52/مورخ  52/3/5دفتر نمایندگی خدابنده در خصوص پیشنهاد آقایان مهندسین  -5حکمت ا ...خدابنده لو  -1اردشیر سکاکی  -3حیدر
نوری  -4حسین قنبری  -1جعفر محمدی برای کنترل نقشه سازه و تأسیسات برقی و مکانیکی مطرح و مقرر شد از خدمات هرکدام که کارمند راه و شهرسازی
و وزارت کشور نباشند استفاده گردد.
* مقرر شد آقایان دکتر شعبانزاده و مهندس علی رضایی کلج به عنوان نفرات اصلی و مهندس ابوالفضل صفری به عنوان نفر رزرو برای کنترل نقشه های
ژئوتکنیک انتخاب شدند.
* آقایان مهندس حسین پروینی ثانی و مهندس محسن کاظمی راد و مهندس مجتبی فیروزمند به عناون نفرات کنترل نقشه های سازه انتخاب و نیز مقرر شد
نقشه های باالی  1222مترمربع به صورت مشترک با یکی از نمایندگان گروه تخصصی آقایان مهندس غنیون و مهندس هاشمی کنترل گردد(.پیرو اولویت های
اعالمی از سوی گروه تخصصی عمران)
* پیرو اولویت های اعالمی از سوی گروه تخصصی عمران برای نفرات کنترل مضاعف مقرر شد از خدمات آقایان مهندسین  -5حبیب ا ...رسولی  -1سید
سیروس ترابی  -3حسین محمدی  -4جالل صالحی  -1رسول برزین  -2سیدسیاوش سیدین  -7جواد عزت شوکتی  -8بهمن کریمی  -5کمال خدایاری -52
محمدهادی چوپانی استفاده گردد.
* نامه شماره  52/3227مورخ  52/3/2تعدادی از مهندسین عمران در خصوص حوزه مشترک کارهای رشته عمران و معماری قرائت شد.
* مقرر شد خانم دکتر ترابی و آقای دکتر ثبوتی طرح پیشنهادی معماری دفتر خرمدره را نهایی و تا آخر هفته مکتوب ارائه نمایند.
* نامه درخواست استعفا خانم میرخمسه کارمند امور مالی مطرح و موافقت شد.

