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* گزارش امور جاری سازمان توسط آقای مهندس مجتبی زاده ارائه شد.
* آقای دکتر ثبوتی گزارش مختصری از روند چاپ نشریه ارائه نمودند.
* داوری آقای دکتر ثبوتی و خانم دکتر ترابی در خصوص طرحهای پیشنهادی برای دفتر نمایندگی شهر خرمدره ارائه شد.
* پیرو نامه شماره  68/3681مورخ  68/2/6مدیر واحد شهرستانها مقرر شد قرارداد رابطین شهرستانها تا آخر شهریور سال جاری تمدید و قبل از اتمام مدت فوق
کمیته شهرستان پیشنهاد نفرات جدید را ارائه نمایند.
* نامه شماره  4224/3/442مورخ  68/1/31فرمانداری خدابنده در خصوص اعتراض جمعی از مهندسان خدابنده برای خدمات استانی قرائت شد.
* آقای مهندس نصیری و آقای مهندس فیروزمند به نمایندگی از طرف بنیاد مسکن در جلسه هیأت مدیره حاضر و در خصوص تفاهم نامه فی مابین موارد ذیل
مورد تصویب قرار گرفت:
 -3مقرر شد برای طراحان حقیقی معادل  %81و برای ناظران حقیقی  %41تخفیف منظور شود.
 -2مقرر شد برای کلیه خدمات مهندسین مشاور در رشته های عمران -معماری -تأسیسات برقی و مکانیکی(طراحی و نظارت) معادل  %84تخفیف منظور
شود.
* آمار تعداد موارد کارشناسی ماده  22وارده و صادره ارائه شد(.وارده  411مورد و صادره  168مورد)
* نامه شماره  8668مورخ  68/1/6در خصوص نحوه فعالیت اشخاص دارای پروانه اشتغال اعم از حقیقی و حقوقی قرائت شد.
* نامه شماره /4281د/ش م مورخ  68/1/2شورای مرکزی در خصوص لزوم صدور شناسنامه فنی و ملکی(ابالغی از سوی وزارت راه و شهرسازی) قرائت شد.
* نامه شماره  4246مورخ  68/1/2شورای مرکزی در خصوص همسان سازی چک لیستهای معماری قرائت شد.
* نامه شماره  21462مورخ  66/31/23شورای مرکزی در خصوص طراحی و نظارت و اجرای آب و فاضالب قرائت و امکان فعالیت مهندسین عمران -آب در
این زمینه برای بررسی به آقایان مهندس غضنفریان و آقای دکتر رسولی ارجاع شد.
* نامه شماره  68/2488مورخ  68/2/32مدیر واحد فنی در خصوص کارشناسان ماده  22مطرح و موضوع برای بررسی به کمیته متشکل از آقایان دکتر باقری،
دکتر رسولی و مهندس رسولی ارجاع شد(با همراهی مدیر واحد فنی سازمان)

