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  پيرو پيشنهاد آقاي دكتر باقري مقرر شد امكان تشكيل كميته مشترك گروه هاي تخصصي در دستور كار هفته بعد قرار گيرد.*

* كارشناسان و نمايندگان بانك كشاورزي در جلسه هيدت مديره حاضر و در خصوص انواع سامانه هاي الكترونيكي و انواع حسابهاي سپرده و 

  شرايط تسهيالت بانك كشاورزي توضيحات الزم ارائه نمودند.

* پيرو گزارش آقاي مهندس تيموري در خصوص بيمه مقرر و تأكيد شد ارائه ليست بيمه مسئوليت مهندسان به صورت فيزيكي(نامه و ليست) و 

  ) باشد.CDالكترونيكي(

  ه دفاتر و كميته انفورماتيك تا سه هفته آينده بررسي و گزارش گردد.* مقرر شد موضوع تعيين فرآيند تبديل سهميه به ظرفيت توسط كميت

* پيرو گزارش آقاي مهندس توت آغاج و با توجه به روند تعيين صالحيت كانديداهاي بازرس، موضوع انتخاب بازرس از دستور كار مجمع اسفند 

  خارج و به بعد از عيد منقل شود.

  قري به عنوان هيأت اجرايي انتخاب بازرس سازمان منتخب شدند.* آقاي مهندس توت آغاج و آقاي دكتر با

  * پيرو گزارش آقاي مهندس تيموري مقرر شد مراسم روز مهندس در يك روز از طريق اسپانسر برگزار شود(جزئيات بعداً ارائه گردد)

  .برتر انجام گردد* مقرر شد همانند سال قبل انتخاب ساختمان 

مهندس مقرر شد در خصوص امكان تهيه كارت تخفيف خريد براي شهرستانهاي ابهر، خرمدره و هيدج و صائين قلعه و * با پيشنهاد كميته روز 

  قيدار پيگيري شود.

  * مقرر شد آقاي دكتر باقري به همراه كميته انفورماتيك در خصوص سخت افزار نظام يار تا هفته بعد گزارش ارائه نمايند.

ي در خصوص مسابقات ورزشي روز مهندس مقرر شد براي رشته هاي ورزشي فوتسال، بدمينتون، تنيس روي ميز، * پيرو گزارش آقاي دكتر باقر

  شطرنج و پينت بال فراخوان انجام گردد.

و ترتيب يكصد  براي رشته هاي فوتسال، بدمينتون و تنيس مبلغ سيصد هزار ريال و براي رشته شطرنج و پينت بال به* مقرر شد هزينه ثبت نام 

  پنجاه و سيصد و پنجاه هزار ريال باشد.

 * پيرو پيشنهاد آقاي مهندس مجتبي زاده مقرر شد مسابقات تنيس روي ميز براي اعضاي هيأت مديره و بازرسان و گروه هاي تخصصي و كارمندان

  سازمان برگزار شود.

  قيمت و تا دو هفته آينده گزارش نمايند.* مقرر شد روابط عمومي در خصوص تورهاي سياحتي و زيارتي و كوهنوردي استعالم 
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