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-

جلسه گروه تخصصی معماری ساعت  31روز شنبه مورخ  59/3/13در محل سازمان برگزار گردید.

 مقرر گردید مجری همایش روز معمار آقای مهندس اکبرزاده قربانی باشد .مقرر شد با ایشان هماهنگی گردد. مقرر شد با آقای مهندس محسنی از اعضاء معمار بابلسر هماهنگ گردد ( توسط روابط عمومی ) که در مراسم روزمعمار به عنوان قاری قرآن از ایشان دعوت بعل آید.
 مقرر گردید اسامی پیشکسوتان به شرح دیل اعالم و در این خصوص اقدام گردد. - 3آقای مهندس جاللی مطهری  -ساری
 - 1آقای مهندس نوراله روحی  -ساری
/ - 1اقای مهندس حسینعلی صفری -ساری
 - 4آقای مهندس مسعود موثقی – قائمشهر
 - 9آقای مهندس ابوطالب عسگریان  -بابل
 - 6آقای مهندس سیدرضا احمدیان  -بابل
 - 7آقای مهندس پرویز پزهان مرآتی  -نوشهر
 - 8آقای مهندس فرشاد رزمگاه  -نوشهر

 - 5خانم مهندس فریده گرمان – چالوس
- 31آقای مهندس ابوالفضل ودادی به عنوان پیشکسوت و همینطور ریاست اسبق سازمان بودند.
 مقرر شد از اعضای هیات مدیره سازمان  ،هیات رئیسه دفاتر و روسای کانون ها و گروه تخصصی شهرسازی سازماندعوت بعمل آید تا در روز همایش شرکت فرمایند.
 مقرر شد اعضای هیات رئیسه گروه تخصصی معماری آثار ارائه شده در نمایشگاه را بررسی و به داوری گذاشته وبرندگان در همان روز مشخص گردند و در مراسم از طرحهای برتر تقدیر بعمل آید.
 مقرر شد ریز هزینه ها به شرح ذیل به ریاست محترم سازمان اعالم گردد: تندیس به تعداد  611عدد

 311.111.111ریال

 متل بانک

 49.111.111ریال

 موسیقی

 19.111.111ریال

 پذیرائی

 311.111.111ریال

 هدیه پیشکسوتان

 11.111.111ریال (  5ربع سکه )

 هدیه سخنران

 39.111.111ریال

 هدیه احترامات

 11.111.111ریال

 قرعه کشی  31عدد بن خرید کتاب

 31.111.111ریال

 جایزه برنده پوستر

 1.111.111ریال

 تقدیر از طرحهای برتر ( سه طرح )

 39.111.111ریال (  1عدد نیم سکه )

 هزینه پیش بینی نشده

 91.111.111ریال

 مبلغ کل :

 411.111.111ریال

(  3سکه کامل و هدیه )

(  3ربع سکه )

حضوراعضا در جلسه:
حاضر /غائب

رديف

نام و نام خانوادگی اعضا

3

آقای مهندس فرصت

1

آقای مهندس مسعودی تنکابنی

*

1

آقای مهندس خاوری نژاد

*

4

خانم مهندس پرژک محمدپور

*

9

آقای مهندس سراجی

*

6

خانم مهندس محمودی

*

7

خانم مهندس مهری

8

آقای دكتر خوئی

*

*
*

