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* گزارش ریاست سازمان از امور جاری سازمان ارائه شد.
* با توجه به مصوبه حداقل جلسات ماهیانه هیأت مدیره( 3جلسه در ماه) مقرر شد جلسات بعدی خردادماه مورخ  79/3/02و  79/3/09برگزار گردد.
* با توجه به قطعی شدن عدم حضور خانم مهندس پایور مقرر شد پس از وصول نامه شورای مرکزی از آقای دکتر نصیرا برای جلسات آتی دعوت گردد.
* گزارش آقای مهندس تیموری از تراز  79ارائه شد.
* در خصوص حسابرسی سال  79شرکت سنجیده روش آریا انتخاب شد.
* در خصوص نصب تابلوی  LEDدر ورودی با برق اضطراری مقرر شد آقای مهندس تیموری با هماهنگی آقای مهندس مجیدی اقدام نمایند.
* پیرو مصوبه سال قبل در خصوص کنترل نقشه های باالی  0222مترمربع توسط یک نفر پایه(1آقای مهندس غنیون و آقای مهندس هاشمی) به همراه یک
نفر پایه  ،0با توجه به عدم رغبت آقای مهندس غنیون مقرر شد آقای مهندس کاظمی راد جایگزین شوند.
* در خصوص درخواست افزایش حق جلسات شورای انتظامی مقرر شد به مجمع عمومی پیشنهاد گردد.
* نامه معاونت عمرانی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص امکان اختصاص سیصد میلیون ریال برای ساخت فیلم آموزشی در زمینه مباحث مدیریت
بحران در ساخت و سازها قرائت شد(پیرو نامه سازمان)
* نامه فرمانداری طارم در خصوص امکان تسری تخفیفات شهرکهای صنعتی برای واحدهای فرآوری غذایی در محدوده های خارج از شهرک صنعتی مطرح و
مقرر شد با ارائه معرفی از فرمانداری مساعدت الزم انجام شود.
* نامه آقای دکتر رحمانپور دبیر گروه معماری در خصوص کنترل نقشه ه ای معماری گاوازنگ قرائت شد.
* نامه اداره دارایی استان در خصوص عملکرد سنوات  71الی  79مهندسین (در راستای اجرای مفاد ماده  197مکرر قانون مالیتهای مستقیم) مقرر شد آقایان
دکتر باقری ،مهندس توت آغاج و مهندس قصابی پیگیری نمایند.
* درخواست آقای مهندس امامی فرد برای همکاری با دفتر نمایندگی ابهر مطرح و مقرر شد از خدمات ایشان به صورت پاره وقت به عنوان کنترل نقشه شهر
ابهر و سایر مسائل فنی الزم در سطح استان استفاده شود.

