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* مقرر شد در صورت عدم تشکیل هیأت چهارنفره در هفته جاری از روز شنبه مورخ  69/23/32علی الحساب  %02ظرفیت(متراژ و تعداد) گشایش گردد.
* مقرر شد هرساله یک مورد کار نظارت با درخواست کتبی در اختیار ناظر باشد.
* نامه شماره  69/3232مورخ  69/23/69سازمان چهارمحال و بختیاری در خصوص برگزاری مسابقات فوتسال در اواخر تیرماه قرائت و مقرر شد مطابق مصوبه
مجمع عمومی برای اعزام تیم سازمان برای مسابقات عمل شود.
* نامه جمعی از مهندسان در خصوص افزایش سانس استخر به  3جلسه قرائت و مقرر شد تا پایان ماه مبارک رمضان مطابق مصوبه قبلی عمل شود(.نامه شماره
 69/3206مورخ )69/3/69
* نامه شماره  4224مورخ  69/3/66شورای مرکزی در خصوص پیشنهادات برای عملیات ساختمانی مغایر با نقشه های مصوب مطرح و مقرر شد کمیته مرکب
از آقایان مهندس توت آغاج ،دکتر باقری و خانم دکتر ترابی تا هفته بعد بررسی و گزارش نمایند.
* در بازگشت به نامه شماره /4622د/ش م مورخ  69/3/2شورای مرکزی به اتفاق آرا مقرر شد آقای دکتر ثبوتی به عنوان رابط معرفی شوند(.برای هماهنگی
اجالس هیأت عمومی در تیر ماه سال جاری)
* مقرر شد مجمع نوبت اول و دوم روزهای  32و  33خرداد ماه برگزار شود.
* مقرر شد کلیه پرسنل  3ماهانه گزارش کارکرد ارائه نمایند.
* در ادامه جلسه مشترک با حضور هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی برگزار و در خصوص موضوعات ذیل بحث و
اتفاق نظر حاصل شد.
* مقرر شد جلسات کارگروه مشترک نظام های مهندسی ساختمان ،معدن و کشاورزی به صورت ماهیانه و جلسات مشترک هیأت مدیره ها به صورت فصلی
برگزار شود.
* مقرر شد جلسه مشترک بعدی نظام های مهندسی ساختمان ،معدن و کشاورزی با محوریت مسائل اقتصادی برگزار شود.
* مقرر شد تأسیس باشگاه مهندسین توسط کارگروه مشترک بررسی و گزارش شود(برای امور رفاهی)
* مقرر شد مسئولین روابط عمومی(آقای مهندس شهبازی از نظام ساختمان ،آقای مهندس محمودی از نظام کشاورزی و خانم مهندس قهرمانی از نظام معدن)
در خصوص مسائل رفاهی مشترک هماهنگی نمایند.
* مقرر شد نظام کشاورزی و معدن در خصوص ارائه مقاله برای موضوعات مرتبط و مشترک در نشریه بنا و نما همکاری و  3نفر نماینده برای عضویت در هیأت
تحریریه نشریه معرفی نمایند.
* مقرر شد یک جلسه مشترک هیأ ت مدیره های نظام کشاورزی و معدن و ساختمان با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی برگزار شود.
* مقرر شد امکان برگزاری مسابقات ورزشی بین نظامات مهندسی بررسی گردد.
* مقرر شد نظامات مهندسی در خصوص برگزاری بازدیدهای علمی و فنی و نیز برگزاری تورهای تفریحی همکاری نمایند.

