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* گزارش ریاست سازمان از امور جاری سازمان ارائه شد.
* مقرر شد آقایان مهندس تیموری و مهندس غضنفریان و مهندس عزت شوکتی و دکتر رسولی و مهندس صفوی مدیر امور شهرستان فردا روز دوشنبه برای
معرفی آقای دکتر سلیمانی راد به عنوان مسئول نمایندگی خرمدره اعزام شوند.
* مقرر شد آقای مهندس صفوی مدیر محترم امور شهرستان تا اطالع ثانوی در دفتر نمایندگی خرمدره مستقر شوند.
* در ادامه گروه محترم تخصصی برق در جلسه هیأت مدیره حضور پیدا کرده و پس از ارائه گزارش عملکرد یکساله در خصوص مسائل و مشکالت رشته برق
بحث و تبادل نظر شد.
* مقرر شد آقای مهندس تیموری هفته بعد گزارش طبقه بندی مشاغل را ارائه نمایند.
* گزارش برنامه ها و مسابقات ورزشی روز مهندس توسط آقای دکتر باقری و دکتر ثبوتی ارائه شد.
* گزارش همایش ملی مهندسی برق در روزهای  32و  32بهمن در بابلسر توسط آقای مهندس تیموری ارائه شد.
* گزارش همایش استاندارد ،مصالح در روزهای  32و  32در تهران توسط آقای مهندس غضنفریان ارائه شد.
* در خصوص برنامه های روز مهندس بحث و مقرر شد به شرح ذیل عمل شود:
 روز پنج شنبه مورخ  62/23/2برنامه سخنرانی و جشن در محل فرهنگسرای نور سپاه در دو بخش-2سخنرانی آقای دکتر بیت اللهی با حضور مقامات استانی  -3اجرای موسیقی و مراسم قرعه کشی
روز جمعه مورخ  62/23/2همایش پیاده روی خانوادگی اعضا از محل زمین گاوازنگ به سمت سینما روباز مجتمع گاوازنگ(در صورت شرایط مساعدجوی) همراه با قرعه کشی
 اجرای مراسم جشن و قرعه کشی در شهرهای ابهر ،خرمدره و خدابنده در فاصله روزهای  2الی  32اسفند اجرای مراسم موسیقی توسط هنرمندان عضو سازمان در محل آمفی تئاتر سازمان* نامه گزارش نتایج انتخابات انجمن صنفی کارشناسان ماده  32قرائت شد (.منتخبین آقایان مهندسین فرید عطایی ،اکبر بهرامی و محمدحسن رسولی)
* نامه شماره  62/32223مورخ  62/22/32نظام خوزستان برای همایش بسیج مهندسین در مورخ  22اسفند مطرح و به خاطر تقارن با مراسم و برنامه های روز
مهندس موافقت نشد.
* نامه های شماره  62/32222و  62/32226در خصوص بودجه پیشنهادی گروه های تخصصی مکانیک و عمران قرائت شد.
* نامه شماره  62/32222مورخ  62/22/32دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان در خصوص جوابیه استعالم تعداد کار قرائت شد(موضوع به وزارت راه و شهرسازی
ارجاع شده است)
* درخواست شماره  62/32222مورخ  62/22/32هالل احمر در خصوص تعامل و همکاری فیمابین قرائت و موافقت شد.

