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 76:11: شروعساعت  

 ارائه شد. سازمانامور جاری از آقای مهندس مجتبی زاده گزارش * 

 نجام گردد.پیرو گزارش خانم دکتر ترابی در خصوص شرکت نماچین مقرر شد دوره آموزشی یک روزه در محل سازمان برگزار و سپس بازدید از محل کارخانه ا* 

 دی ماه( توسط آقای دکتر ثبوتی و مهندس تیموری ارائه شد. 41و  41)روزهای * گزارش همایش بسیج مهندسین در مشهد 

 انجام گردد. 82/41/69* مقرر شد بازدید یک روزه از محل کارخانه تولیدی لیکا در تبریز روز پنج شنبه مورخ 

 تهیه و گزارش نمایند. * مقرر شد در خصوص سیستم ویدئو کنفرانس آقای مهندس تیموری و آقای دکتر رسولی استعالم قیمت

 * پیرو گزارش آقای دکتر ثبوتی و آقای دکتر باقری در خصوص مسابقات ورزشی روز مهندس موارد ذیل مصوب شد:

 فوتسال مخصوص آقایان -رشته تیراندازی و پینت بال به شکل خانوادگی-    

 آمادگی جسمانی خانمها و در صورت امکان آقایان –صورت امکان فرزندان در  و بدمینتون و تنیس روی میز و شطرنج آقایان و خانمها های رشته -    

 دارت و فوتبال دستی در صورت امکان -    

مورخ * در اصالح و تکمیل مصوبه هفته قبل در خصوص تورهای کویرنوردی مقرر شد برای تورهای مشهد و کیش و تورهای طبیعت گردی و کویرنوردی از 

ان و برای هر عضو بدون پروانه مبلغ پنجاه هزار تومان یارانه اختصاص یابد)با مسفندماه برای هر عضو دارای پروانه مبلغ یکصد هزار توتا هفته اول ا 81/41/69

 شرط تسویه حق عضویت(

 در جلسه حضور داشتند.* آقای مهندس یگانه مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 

 ر تورهای سیاحتی و مسابقات ورزشی حتماً بیمه منظور گردد.* مقرر شد برای شرکت کنندگان د

 * مقرر شد ثبت نام تورها با معرفی کتبی از طرف سازمان باشد.

 * آقای مهندس تیموری گزارش از جلسه کمیته خدمات مهندسی با جمعی از مسئولین دفاتر مهندسی ارائه شد.

 دخالتی نداشته باشند. * مقرر شد تهیه نقشه ازبیلت در اولویت ارجاع نظارت

به ارجاع نظارت صحبت و مقرر شد موضوع در جلسات مشترک با مدیران وزارتخانه راه و شهرسازی مطرح * آقای مهندس یگانه در خصوص مسائل مربوط 

 گردد.

 


