
 15/12/1395 جلسة هیأت مدیره 

«77» 

 

 16:00: سبػت ضرٍع

در ابتذای جلسِ آلبی هٌْذس هجتبی زادُ گسارش از اهَر جبری سبزهبى ٍ ًیس گسارش از جلسِ ضَرای هرکسی ٍ ّوچٌیي ببزدیذ ّیأت ببزرسی *

 .ارائِ ًوَدًذ8/12/95ٍزارت راُ ٍ ضْرسبزی در هَرخ 

 .آلبی هٌْذس غضٌفریبى ٍ آلبی دکتر ثبَتی گسارضی از ّوبیص تَسؼِ صبدرات خذهبت هٌْذسی در تْراى ارائِ ًوَدًذ* 

آلبی هٌْذس تَت آغبج بِ ػٌَاى هسئَل ّوبٌّگی برای ػمذ تفبّن ًبهِ بب اتبق ببزرگبًی در خصَظ اهکبى تَسؼِ صبدرات خذهبت هٌْذسی * 

 .اًتخبة ضذًذ

 . اسفٌذ برگسار ضَد24 ٍ یب 23همرر ضذ جلسِ آخر ّیأت هذیرُ در سبل جبری پس از ًَبت دٍم هجوغ ػوَهی در رٍزّبی * 

 هیلیَى ریبل از سپردُ سبزهبى در ًسد 640پیرٍ گسارش آلبی هٌْذس تیوَری در خصَظ ٍیرایص ًْبیی اسبسٌبهِ صٌذٍق حبهی، همرر ضذ * 

 .صٌذٍق حبهی ػَدت دادُ ضَد

 پیطٌْبد 96 ٍ ًیس آهبر هٌْذسیي دارای پرٍاًِ، همرر ضذ برای سبل 95 الی 93پیرٍ گسارش آلبی دکتر رسَلی در خصَظ هیساى کبرکرد سبلْبی * 

 .برای رضتِ ّبی ػوراى، هؼوبری، برق ٍ هکبًیک بِ راُ ٍ ضْرسبزی ارائِ گردد% 30ببزگطبییظرفیت بِ هیساى 

در ) صبح جلسِ ای بب حضَر ریبست سبزهبى ٍ اػضبی ّیأت هذیر10ُدر خصَظ حك ػضَیت آزهبیطگبّْب همرر ضذ رٍز سِ ضٌبِ سبػت * 

 .ٍ کویتِ آزهبیطگبُ ّب ٍ اػضبی آزهبیطگبُ ّب تطکیل ٍ تصویوبت آى بِ ػٌَاى هصَبِ ّیأت هذیرُ اجرایی گردد (صَرت اهکبى

پیرٍ تَضیحبت آلبی هٌْذس تیوَری همرر ضذ کٌترل ًمطِ ّبی ضْرسبزی بِ صَرت اًفرادی ٍ هحبسبِ حك السحوِ آى بِ صَرت سبػتی * 

 .ّوبًٌذ سبیر رضتِ ّب ػول ضَد

 ًفر از هٌْذسبى هرتبط 15 هذیر ٍاحذ تأسیسبت در خصَظ اهکبى صذٍر گَاّی ًظبرت گبزرسبًی برای 15/12/95 هَرخ 21537/95ًبهِ ضوبرُ * 

 .همرر ضذ هَضَع در ّیأت چْبرًفرُ هطرح گردد

 . راُ ٍ ضْرسبزی در خصَظ اًتخبببت ببزرسبى سبزهبى لبل از پبیبى اػتببر احکبم آًبى لرائت ضذ7/12/95 هَرخ 48003ًبهِ ضوبرُ * 

 19:45اتوبم جلسِ سبػت 

 


