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* گزارش ریاست سازمان از امور جاری سازمان و جلسه هفته گذشته با اعضاء در شهرستان خدابنده ارائه گردید.
* مقرر خزانه دار محترم تا هفته دوم مهرماه گزارش آمار هزینه و درآمد شهرستانهای دارای نمایندگی را از ابتدا تا حال حاضر استخراج و ارائه نمایند.
* مقرر شد هفته بعد گزارش نهایی کمیته ساختار اداری در خصوص تعیین تکلیف بحث طبق بندی مشاغل و قرارداد پرسنل ارائه گردد.
* بحث ارجاع نظارت توسط کمیته خدمات مهندسی مطرح و مقرر شد موضوع مجدد توسط کمیته بررسی و گزارش گردد.
* پیرو گزارش کمیته خدمات مهندسی در خصوص عدم وجود آزمایشگاه در شهرستانها مقرر شد آزمایشگاههای مرکزاستان در صورت کار در شهرستانها برای
نمونه گیری بتن ،تعداد کار و ظرفیت آنها با ضریب  %05محسوب گردد.
* پیرو گزارش آقای دکتر باقری مقرر شد موضوع نظام کشاورزی تا هفته بعد تعیین تکلیف گردد.
* مقرر شد مراسم تقدیر از طرحهای برگزیده از طرحهای ارائه شده در فراخوان سال قبل هفته بعد انجام گیرد.
* مقرر شد تعداد  05کارت باشگاه با  50هزار تومان تخفیف(جایگزین سانس استخر آقایان) برای بانوان عضو اختصاص یابد.
* تمدید سالن ورزشی استخر و بدمینتون برای شش ماهه دوم مورد موافقت قرار گرفت.
* نامه شماره  4056مورخ  64/4/56شورای مرکزی در خصوص بدهی حق عضویت مطرح و مقرر شد در جلسات آتی مطرح گردد.
* نامه شماره  4540مورخ  64/4/4شورای مرکزی در خصوص محدودیت زمانی مسئولیت بازرسان به دوره فعالیت قرائت شد.
* نامه شماره  4025مورخ  64/4/05شورای مرکزی در خصوص پیشنهاد مبانی دریافت حق الزحمه نظارت مطرح و به آقای مهندس تیموری(کمیته خدمات
مهندسی) ارجاع شد.
* پیرو نامه شماره  05566مورخ  64/4/56اداره کل راه و شهرسازی در خصوص معرفی نماینده سازمان برای کمیته فنی تعیین نیازهای پژوهش و فناوری
دستگاههای اجرایی ،از بین متقاضیان به قید قرعه خانم دکتر ترابی انتخاب شدند.

