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 16:00:  ساعت شروع

 .تخفیف اػمبل ضود% 50در خصوظ درخواست کبنون کبرضنبسبن برای استفبده از آمفی تئبتر سبزمبن مقرر ضذ * 

 .مقرر ضذ افسایص تؼرفه ضهرستبنهب در راستبی استبنی کردن خذمبت مهنذسی در کمیته ضهرستبنهب بررسی و گسارش گردد* 

 .مطرح و موافقت نطذ (صمب)پیطنهبد قرارداد مؼرفی کبنذیذاهبی ضورای مرکسی توسط رسبنه* 

 .پیرو نبمه مؤسسه مهرانه مقرر ضذ بؼذ از مبه رمضبن ببزدیذ اػضب هیأت مذیره از مؤسسه مهرانه انجبم ضود* 

تخفیف %  30  اداره کل راه و ضهرسبزی مبنی بر اػمبل تخفیف برای تؼرفه تجمیغ ضهرسبزی، بب 28/3/95 مورخ 11677/90پیرو نبمه ضمبره * 

 .موافقت ضذ

در خصوظ نبمه ضورای مرکسی مبنی بر السام رػبیت نظبمنبمه مبلی و مؼبمالتی ارسبلی از اول تیرمبه، مقرر ضذ بؼذ از هیأت ػمومی خسانه دار و * 

 .امور مبلی موارد مطترک و متنبقض بب نظبمنبمه فؼلی را استخراج و به هیأت مذیره گسارش نمبینذ

نبمه آقبی مهنذس ببقری مذیر خذمبت فنی و مهنذسی در خصوظ تمذیذ قرارداد مجری مطرح و مقرر ضذ تب اطالع ثبنوی و ببزنگری نظبمنبمه * 

 .مربوطه مطببق مصوبه تمذیذ نظبرت ػمل ضود

 مترمربغ برای اػضب ، مقرر ضذ فقط در صورتی 300نبمه آقبی مهنذس ببقری مذیر خذمبت فنی و مهنذسی در خصوظ نحوه استفبده از تخفیف * 

 .اجرا گردد که سنذ بنبم مهنذس ببضذ

در ادامه نمبینذگبن ببنک صبدرات در جلسه هیأت مذیره حبضر و در خصوظ نحوه امکبن تؼبمل و خذمبت قببل ارائه به سبزمبن و اػضب توضیح * 

 .دادنذ

گسارش واحذ گبزرسبنی در خصوظ میسان ظرفیت و نحوه ارجبع کبر توسط آقبی مهنذس اسمبػیلی مذیر واحذ تأسیسبت ارائه و مقرر ضذ برای * 

 .سؤاالت مطروحه از طرف اػضب هیأت مذیره تب جلسه بؼذ جوابهبی الزم ارائه گردد

 .در ادامه جلسه نمبینذگبن گروه تخصصی ضهرسبزی در جلسه حبضر و در خصوظ مسبئل و مطکالت رضته ضهرسبزی صحبت نمودنذ* 

مقرر ضذ تب هفته بؼذ جوابیه الزم در خصوظ نبمه هبی تؼذادی از اػضب رضته ضهرسبزی توسط آقبی مهنذس توت آغبج و گروه تخصصی * 

 .ضهرسبزی تهیه و به هیأت مذیره ارائه گردد


