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* هقرر ضذ جلسبت ّیأت هذیرُ در دفبتر ًوبیٌذگی ضْرستبًْب ثِ عٌَاى هأهَریت هحبسجِ گردد.
* هقرر ضذ در جلسبت دفبتر ًوبیٌذگی از ًوبیٌذگبى ضْرداری ثرای ارائِ گسارش عولکرد سبل  94دعَت ثِ عول آیذ.
* هقرر ضذ اعضبء ّیأت هذیرُ در خصَظ اًجبم اهَر هحَلِ ثرای ارتجبط کبری ثب پرسٌل سبزهبى ،ثب ّوبٌّگی ریبست سبزهبى عول ًوبیٌذ.
* هقرر ضذ در جلسِ  20 ٍ 19اردیجْطت در یسد یکی از ًَاة رئیس ثِ ّوراُ یکی از اعضبی ّیأت هذیرُ ضرکت ًوبیٌذ.
* هقرر ضذ در قبلت تفبّن ًبهِ ثب ثبًک تَسعِ تعبٍى ،هجلغ سیصذ هیلیَى تَهبى ثِ صَرت کَتبُ هذت ٍ ثب ًرخ

(%22ثب پطتیجبًی حسبة جبری)

افتتبح ضَد.
* هقرر ضذ در پیص ثیٌی ثَدجِ سبل  ،95عولکرد ًقطِ ّب هعبدل ً ،%80قطِ ّبی ازثیلت ٍ ضٌبسٌبهِ فٌی ٍ هلکی  ٍ %50گبزرسبًی هعبدل سبل 94
هٌظَر گردد.
* هقرر ضذ صذٍر هجَز گبزرسبًی ثرای حذٍد ً 20فر رضتِ هرتجظ تأسیسبت کِ تب پبیبى سبل  94درخَاست ٍ تکویل پرًٍذُ ًوَدُ اًذ در ّیأت
چْبرًفرُ عرح گردد.
* هقرر ضذ پیطٌْبد ثبزثیٌی گبزرسبًی ثرای سبختوبًْبی ثبالی  10سبل ثِ ٌّگبم ًقل ٍ اًتقبل ثِ ّیأت چْبرًفرُ ارائِ گردد.
* آقبی هٌْذس ضْجبزی ثِ عٌَاى هسئَل رٍاثظ عوَهی ،سبیت ،رفبّی ٍ ٍرزضی اًتخبة ضذًذ.
* آقبی هٌْذس خغیجی ثِ عٌَاى کبرضٌبس آهَزش هٌصَة ضذًذ.
* آقبی هٌْذس ثبقری ثِ عٌَاى هذیر ٍاحذ خذهبت فٌی ٍ آقبی هٌْذس رضبیی ثِ عٌَاى کبرضٌبس هسئَل دفتر فٌی اًتخبة ضذًذ 7 (.رأی از 11
رأی)
* پیرٍ صَرتجلسِ کویسیَى هعبهالت ،خبًن پریسب رسبیی ثب هجلغ پیطٌْبدی  4.550.000ریبل ثِ عٌَاى ثرًذُ هسایذُ ٍاحذ تکثیر ،الکتریکی هیْي ثب
هجلغ پیطٌْبدی  6.000.000ریبل ثِ عٌَاى ثرًذُ هٌبقصِ تأسیسبت الکتریکی ٍ ضرکت پَیب زًجبى ثب هجلغ پیطٌْبدی
ثرًذُ هٌبقصِ تأسیسبت هکبًیک اًتخبة ضذًذ.
* هراسن تَدیع ٍ هعبرفِ آقبیبى هٌْذس صفری ٍ هٌْذس جعفری ثب حضَر آقبی هٌْذس یگبًِ ثرگسار ضذ.

 7.200.000ریبل ثِ عٌَاى

