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  از امور جاري سازمان ارائه نمودند.گزارش آقاي مهندس مجتبي زاده در ابتداي جلسه * 

  مقرر شد از خدمات خانم نوژن خبرنگار ايسنا براي پوشش خبري سازمان تا آخر سال استفاده گردد. *

  دوشنبه و در صورت لزوم روز يكشنبه برگزار شود.* مقرر شد جلسه مشترك با نظامات مهندسي كشاورزي و معدن هفته بعد روز 

* پيرو گزارش آقاي مهندس تيموري در خصوص استعالم خريد دوربين فيلمبرداري براي آمفي تئاتر سازمان مقرر شد يك دوربين خريداري و 

  تمهيدات الزم براي نصب دوربين هاي بعدي در آينده پيش بيني گردد.

مهندس غضنفريان در خصوص طرح طبقه بندي مشاغل مقرر شد آقاي مهندس تيموري و آقاي مهندس غضنفريان و آقاي  * پيرو گزارش آقاي

  مهندس توت آغاج تا هفته بعد بررسي و گزارش نمايند.

راي كامل آن تا * پيرو گزارش آقاي مهندس تيموري نظام نامه مالي و معامالتي ارسالي از شوراي مركزي مصوب و مقرر شد تالش در جهت اج

  آخر سال انجام شود.

  * مقرر شد حساب صندوق حامي به يك حساب پشتيبان منتقل شود.

  * مقرر شد اساسنامه صندوق حامي توسط كميته مالي و اداري بازنگري شود.

% سهم سازمان و حق 30بر رابطين شهرهاي هيدج و صائين قلعه و دندي و سلطانيه برا* پيرو پيشنهاد كميته شهرستان مقرر شد حق الزحمه 

  % سهم سازمان منظور گردد.60الزحمه رابطين ساير شهرها برابر 

  مايند.* مقرر شد كميته شهرستان تا آخر ماه برنامه زمان بندي راه اندازي نرم افزار در شهرستان ها و پارامترهاي ارزيابي رابطين را ارائه ن

  آبان ماه چاپ و آماده توزيع گردد. 20تا * پيرو گزارش خانم دكتر ترابي مقرر شد نشريه 

  * كليات برگزاري همايش بين المللي صنعت ساختمان توسط خانم دكتر ترابي ارائه و موافقت نشد.

نفر متقاضي فعاليت در نظارت گازرساني مقرر شد موضوع به هيأت  7* پيرو گزارش آقاي مهندس اسماعيلي مدير واحد تأسيسات در خصوص ليست 
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