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با توجه به عدم رضایت از عملکرد بانک قرض الحسنه رسالت و مشکالتی که توسط این بانک در خصوص پرداخت وام ها به اعضاي محترم سازمان  -1

از بانک فوق خارج و  5،000،000،000ارائه نموده اند مقرر شد مبلغ سپرده ایجاد شده بود و عدم همکاري توسط این بانک  و شرایط جدید تعهدي که 

گردد تا  به بانک صادرات منتقل گرددو هر چقدر امکان داشته باشدوام قرض الحسنه از محل امتیاز ایجاد شده از محل سپرده سازمان از بانک فوق اخذ

خذ وام بنام سازمان مقرر شد بررسی هاي حقوقی و قانونی توسط خزانه دار محترم براي مبالغ فوق در جلسات آینده تصمیم گیري شود در مورد ا

  بررسی و بعد از ان اقدام الزم انجام شود

1 

 2  دفتر ریاست

 قسمت سوم و پایانی دستورالعمل طراحی نما تهیه شده از کمیته سیما و منظر شهري  در هیات مدیره توسط خانم دکتر هروي مورد بحث و بررسی-2

سازي قرار گرفت که پس از اعمال اصالحات الزم و اعمال نقطه نظرات همکاران هیات مدیره جهت تصویب به کمیته سیما و منظر اداره کل راه و شهر

  استان جهت اقدامات بعدي ارسال گردد .
2  

مهندس دهقانی 
  جهت اقدام

3 

پوند )که  4/1ساختمان (لوله کشی گاز طبیعی با فشار  مقررات ملی 17پیش نویس و کتابچه تکمیلی و راهنماي استانی مبحث -3
توسط کمسیون تخصصی مکانیک سازمان و پس از اخذ مشکالت و موانع و سواالت و اختالف نظر ها از کلیه ناظرین گاز استان 

ر شد جهت جمع بندي و پاسخ تهیه شده بود توسط آقاي مهندس ناصري و دهقانی در جلسه هیات مدیره تشریح گردید که مقر
وحدت رویه در موضوع نظارت گاز لوله کشی ساختمان دفترچه راهنماي مربوطه پس از تایید کلیه اعضاي کمسیون تخصصی 
  مکانیک و اعضاي نظارت گاز سازمان جهت اطالع همکاران از طریق پرتال مهندسین در اختیار همکاران قرار گیرد (دفترچه پیوست )
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  :اسامی میهمانان

  غمهندس حسین صباغ    
  غمهندس محمدرضا بیکی   

   خانم مهندس هروي 
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