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دبير جلسه  :هدی ناجی

شماره جلسه 176 :

تاريخ جلسه94/12/15 :

محل جلسه  :سالن اجتماعات سازمان

اهم مذاكرات:

پیش از دستور :

-

در خصوص هماهنگی با متل بانک گزارشات توسط دبیر جلسه ارائه شد:
جهت برگزاری همایش در سالن اجتماعات متل بانک ملی بابلسر مبلغ چهار میلیون و پونصد هزار تومن از طرف
مدیریت متل بانک پیشنهاد گردید که مقرر شد در اسرع وقت تنظیم قرارداد صورت گیرد.

 مقرر گردید با گروه موسیقی سونات با مسئولیت آقای بافنده برای اجرای موسیقی در روز همایش هماهنگی گردد. مقرر گردید برای اسپانسر روز مراسم در صورت ایراد سخنرانی و واگذار کردن غرفه نمایشگاهی مبلغ  01میلیون و درصورت واگذاری فقط غرفه مبلغ  7میلیون تومان اخذ گردد.
 مقرر شد برای تقسیم بندی فضای البی سالن به همراه آقای مهندس سراجی از مکان بازدید بعمل آید. در خصوص تندیس جهت اهداء به شرکت کنندگان که در جلسه قبلی با آقای عرب خزائلی هماهنگی شد تا طرح ارائهو تصمیم گیری گردد  ،با توجه به اینکه همه اعضاء در جلسه حاضر نبودند مقرر شد عکس طرح برای اعضاء ارسال
گردد تا نظرات ارائه و نتیجه گیری گردد.
 -قیمت تمام شده تندیس با جعبه  001.111ریال اعالم گردید که با رقم اعالم شده موافقت شد.

 مقرر شد در صورت عدم امکان حضور اعضاء در جلسه طبق هماهنگی با همه اعضاء ساعت و روز جلسه تغییر یابد. با توجه به گزارش دبیر جلسه در خصوص مبلغ پیش فاکتور پذیرائی در روز همایش  ،مقرر شد در جلسه آتی تصمیمگیری گردد.

حضوراعضا در جلسه:
حاضر /غائب

رديف

نام و نام خانوادگی اعضا

0

آقای مهندس فرصت

*

0

آقای مهندس مسعودی تنکابنی

*

3

آقای مهندس خاوری نژاد

4

خانم مهندس پرژک محمدپور

*

0

آقای مهندس سراجی

*

6

خانم مهندس محمودی

*

7

خانم مهندس مهری

*

8

آقای دكتر خوئی

*

*

