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شماره جلسه3 :

مکان :سالن جلسات اتاق همدان و آنالین

ساعت10:11:

تاریخ1011/6/21:
تعداد حاضرین 7 :نفر حضوری
 5نفر آنالین

رئیس :جناب آقای علی رضا زارعی
دبیر:خانم سهیال بیاض فر

دستور جلسه
 -1بیان اخبار توسط اعضاء محترم
 -2ارائه گزارش اقدامات انجام شده توسط هیأت رئیسه کمیسیون
 -3تعیین و تکلیف کمیته های کمیسیون
مصوبات
ردیف
1

مسئول

تاریخ

شرح
درخصوص موانع دریافت پروانه بهره برداری مقرر شد آقای بهرام انجمنیان مسئول کمیته صنایع

آقای بهرام انجمنیان

0033/6/03

شیمیایی کمیسیون نامه ای جهت پیگیری به اتاق همدان ارسال نمایند.

مسئول کمیته صنایع
شیمیایی کمیسیون

2
3

شد این موضوع در قالب نامه از طرف ایشان جهت اطالع رسانی به اعضاء به دبیرخانه کمیسیونها

مدیرعامل شرکت

ارسال شود.

سیمان هگمتان

همچنین با توجه به مشکل تعزیراتی پیش آمده برای شرکت سیمان هگمتان مقرر شد آقای گرشاسبی

آقای گرشاسبی

شرح کامل ماوقع را جهت پیگیری توسط مرکز داوری اتاق همدان به دبیرخانه کمیسیونها ارسال

مدیرعامل شرکت

نمایند.

سیمان هگمتان

مقرر شد با توجه به قطعی گاز در سال های گذشته و توقف تولید به این دلیل ،درخصوص تأمین

دبیرخانه کمیسیونهای

سوخت کارخانجات در زمستان اتاق همدان موضوع را پیگیری نماید.

تخصصی اتاق همدان

با توجه به مسأله عدم ارسال صورتحساب دولتی به صورت منظم و فصلی برای کارخانجات ،مقرر شد

آقای بشیر یوسفی یگانه

این موضوع توسط آقای بشیر یوسفی یگانه پیگیری و نتیجه به کمیسیون اعالم شود.

رئیس نظام مهندسی

0033/6/03

0033/6/03

0

با توجه به اینکه آقای گرشاسبی اعالم نمودند در توزیع و تحویل سیمان هیچ مانعی وجود ندارد مقرر

آقای گرشاسبی

0033/6/03

5

معدن

صفحه  1از 2

0033/6/03

صورتجلسه کمیسیون صنایع و معادن
DS.FO.07.01
با توجه به سومین دستورجلسه کمیسیون ،کمیته ها به شرح ذیل تعیین و تکلیف شدند:

مسئولین کمیته ها

0032/0/8

در حوزه معدن  2کمیته -0 :کمیته اکتشاف (مسئول :آقای بشیر یوسفی یگانه)  -2 /کمیته استخراج
6

(مسئول :آقای پیمان خاکباز)
در حوزه صنعت  0کمیته -0 :کمیته صنایع غذایی در جلسه بعد تصمیم گیری می شود -2کمیته صنایع
شیمیایی (مسئول :آقای بهرام انجمنیان)  -0کمیته صنایع فلزی در جلسه بعد تصمیم گیری می شود.
با توجه به موضوع مطروحه از جانب آقای جواهری نماینده شرکت فروسلیس غرب مبنی بر افزایش

آقای جواهری نماینده

سینه کار ،مقرر شد ایشان جهت پیگیری موضوع از طرف اتاق در استانداری با حضور منابع طبیعی نامه

شرکت فروسلیس

0033/6/03

7

ای جهت پیگیری این موضوع به دبیرخانه کمیسیونها ارسال نمایند.

دستور جلسه بعد
-1بیان اخبار روز

-2تعیین مسئول کمیته صنایع فلزی و غذایی کمیسیون

-3

-0

مدعوین جلسه بعد (مسئولین ،کارشناسان ،مشاورین):

صفحه  2از 2

تاریخ

