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 14:00:  ساعت شروع

 : زر هحل زفتر ًوبیٌسگی ذرهسرُ تطکیل ٍ هَراز شیل هَرز بحج لرار گرفت9/3/95سی ٍ زٍهیي جلسِ ّیأت هسیرُ رٍز یکطٌبِ هَرخ 

 . را ارائِ ًوَزًس8/3/95آلبی هٌْسس هجتبی زازُ گسارش جلسِ ّیأت چْبرًفرُ هَرخ * 

 .گسارش آلبی هٌْسس تیوَری از جلسِ کویتِ اًرشی ضَرای هرکسی ارائِ ضس* 

 .گسارش آلبی هٌْسس تَت آغبج از جلسِ گرٍُ ترصصی ضْرسبزی ٍ ًیس جلسِ کویسیَى ذسهبت هٌْسسی ٍ اضتغبل زر ضَرای هرکسی ارائِ ضس* 

 .گسارش آلبی هٌْسس رسَلی از جلسِ کویسیَى ببًک، بیوِ ٍ کیفیت زر ضَرای هرکسی ارائِ ضس* 

 .گسارش ذبًن زکتر ترابی از جلسِ گرٍُ هعوبری زر ضَرای هرکسی ارائِ ضس* 

 . ضرکت ًوبیٌس17/3/95همرر ضس آلبی زکتر ببلری بِ اتفبق آلبی زکتر رسَلی زر جلسِ گرٍُ ترصصی ضَرای هرکسی هَرخ * 

زر ازاهِ جلسِ آلبی هٌْسس اهبهی فرز هسئَل زفتر ًوبیٌگی ذرهسرُ ضوي ارائِ گسارش از ٍضعیت زفتر ًوبیٌسگی ذرهسرُ بِ پبرُ ای از هَارز ٍ * 

 :هطکالت زفتر ًوبیٌسگی بِ ضرح شیل اضبرُ زاضتٌس

اذتالف تعرفِ هرکس استبى ٍ - تسْیالت رفبّی ٍ ٍرزضی اعضب- تکویل تجْیسات ازاری زفتر ًوبیٌسگی- احساث سبذتوبى زفتر ًوبیٌسگی  -

سبهبًسّی ًحَُ - حمَق ٍ هسایبی کبرکٌبى زفتر ًوبیٌسگی- ًبّوبٌّگی ارائِ ذسهبت هٌْسسی زر برص تأسیسبت زر ضْرّبی هرتلف- ضْرستبًْب

 27ارائِ ذسهبت کبرضٌبسی هبزُ

 .زر ازاهِ جلسِ پرسص ٍ پبسد بب حضَر تعسازی از اعضب ضْرستبى ذرهسرُ برگسار ضس کِ پبراُ ای از ذالصِ صحبت اعضب بِ ضرح شیل هی ببضس* 

 اهکبى اذتصبظ بَزجِ سبلیبًِ برای اهَر رفبّی زفتر ًوبیٌسگی   -

 اهکبى تعسیل تعرفِ ّبی ضْرستبى   - 

 هطکل زرآهس ٍ ّسیٌِ زفبتر طراحی ٍ ًیس هطکل بیوِ هسئَالى زفبتر توبم ٍلت   - 

 اصالح ضریب هبلیبتی هٌْسسبى ًبظر   - 

 اصالح ٍ تعسیل ًسبت حك السحوِ ًبظریي   - 

 اهکبى اصالح گرٍُ بٌسی سبذتوبًْب زر ضْرّبی کَچک   - 

  27هطکل سبذت ٍ سبز غیرهجبز زر ضْر ذرهسرُ ٍ ًحَُ ارائِ ذسهبت هبزُ    - 

 اهکبى زیسارّبی زٍرُ ای از ضْرستبًْب   - 

 احساث سبذتوبى زفتر ًوبیٌسگی   - 

 

   


