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* جلسه  421با حضور هیأت رئیسه گروه تخصصی مکانیک تشکیل شد.
* گزارش ریاست سازمان از امور جاری سازمان ارائه شد.
* در ادامه گروه تخصصی مکانیک ضمن ارائه گزارش عملکرد یک سال گذشته در خصوص مسائل و موضوعات مرتبط با رشته مکانیک صحبت و سپس اعضا
هیأت مدیره در این خصوص نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.
* ادامه جلسه پس از ترک جلسه توسط اعضا گروه مکانیک در ساعت 41به شرح ذیل ادامه یافت:
* بازگشت به نامه مدیر خدمات فنی و مهندسی آقای مهندس باقری مقرر شد برای کارشناسان ماده  21معادل  %22ظرفیت گشایش شود.
* در ادامه نمایندگان شرکت تعاونی دستان بینا ضمن حضور در جلسه هیأت مدیره در خصوص نحوه فعالیت شرکت و محصوالت تولیدی ارائه توضیح نمودند و
مقرر شد در سررسید و سایت سازمان ضمن معرفی شرکت و محصوالت تولیدی آن ،کارت خرید تخفیف محصوالت تولیدی از طرف شرکت به اعضا سازمان
اهدا گردد.
* نامه شماره /5242د/ش م مورخ  65/1/41شورای مرکزی در خصوص پیش نویس نظام نامه اجرایی نظام پیشنهادات مطرح و مقرر شد اعضا هیأت مدیره
پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه نمایند.
* نامه شماره  65/22162مورخ  65/44/41جمعی از مهندسین در خصوص کسر  %2ارجاع نظارت قرائت و مقرر شد مطابق مصوبه دو هفته قبل عمل شود.
* نامه شماره  65/22121مورخ  65/44/41گروه تخصصی عمران در خصوص عدم الزام به تأیید تعرفه گودبرداری در هیات چهارنفره مطرح و ضمن تأکید بر
طرح موضوع در هیأت چهارنفره مقرر شد جواب مکتوب ارائه شود.
* نامه مدیر خدمات فنی و مهندسی در خصوص حداقل متراژ برای ازبیلت ماده 21مطرح و به آقای دکتر رسولی ارجاع شد.
* مقرر شد در جلسه نشست هم اندیشی کمیته نظام پیشنهادات در استان یزد (مورخ  )65/44/41آقای دکتر رسولی شرکت نمایند.
* نامه شماره  65/21162مورخ  65/41/22جمعی از مهندسین ابهر در خصوص شیوه ارجاع نظارت در شهرستان قرائت شد.
* مقرر شد در راستای خط مشی مصوب اجالس بیستم در خصوص تدوین شیوه نامه تدوین روابط بین صاحبان حرفه ها و کارفرمایان موضوع توسط کمیته
مرکب از آقایان مهندس توت آغاج و دکتر ثبوتی و خانم مهندس پایور بررسی و تهیه گردد(پیرو نامه شماره  1544مورخ  65/41/41شورای مرکزی)
* بازگشت به نامه شماره  65/24221مورخ  65/41/21در خصوص چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه مقرر شد یکی از نمایندگان رشته عمران
شرکت نمایند.
* مقرر شد اعضا کمیته استاندارد در اولین همایش مصالح و فرآورده های و تجهیزات ساختمانی استاندارد در تهران مشارکت نمایند.
* آقایان مهندسین تیموری -غضنفریان و رسولی(علیرضا) به نمایندگی از هیأت مدیره برای بررسی نحوه همکاری با شرکت تعاونی زنگان طرح هنر انتخاب
شدند.
* نامه شماره  65/24154مورخ  65/44/2جمعی از مهندسین مکانیک برای نمایش کارکرد نظارت گازرسانی درکارتابل قرائت شد(.قبالً انجام شده است)
* پیرو فراخوان جهت فعالیت آزمایشگاهها در شهرستان ،درخواست چهار شرکت آریاپی آزما -آزمون بتن نوین کار -خاک بنای راه تابان و کیهان سازه ابهر
مطرح و موافقت شد.
* نامه شمار  1164مورخ  65/1/21شورای مرکزی در خصوص لغو تقویم جلسات کارگروههای شورای مرکزی و امکان برگزاری جلسات مجازی قرائت شد.
* نامه شماره  65/46422مورخ  65/41/2کمیسیون تخصصی شهرسازی در خصوص بازدید از پروژه های شهر مشهد مطرح و با توجه به ابهام در تعداد و هزینه
های مربوطه مقرر شد موضوع توسط آقای مهندس توت آغاج به کمیسیون منعکس شود.

