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شماره جلسه4 :

مکان :سالن جلسات اتاق همدان و آنالین

ساعت12:22:

تاریخ1422/7/22:
تعداد حاضرین 6 :نفر حضوری
12نفر آنالین

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

دستور جلسه
 -1بیان اخبار توسط اعضاء محترم
 -2تعیین و تکلیف کمیته های صنایع غذایی و فلزی
 -3معرفی خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران توسط کارشناس صندوق در اتاق همدان
 -4گزارش کمیته صنایع و معادن نمایندگی اتاق همدان در مالیر توسط رئیس کمیته
 -5بررسی مسائل مربوط به نقصان نقدینگی به منظور تجهیز ماشین االت در بخش معدن و صنعت و معافیت های مالیاتی
مصوبات
ردیف

شرح

مسئول

تاریخ

با توجه به مسائل و مشکالت شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی مطروحه از سوی رئیس کمیسیون

رئیس کمیسیون

0011/8/8

1

مقرر شد جلسه ای با حضور مدیران شرکتهای فوق و رئیس کمیسیون جهت بررسی مسائل تشکیل
شود.

2

با توجه به اجرایی نشدن مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درخصوص حوضه سد

آقایان بشیری زاهد و

اکباتان مقرر شد ابتدا موضوع با حضور آقای بشیری زاهد نایب رئیس کمیسیون و آقای نجفی دبیرخانه

نجفی

0011/7/52

شورای گفتگوی اتاق همدان بررسی شود و در صورت نیاز جلسات کارشناسی با حضور دستگاههای
ذیربط تشکیل شود.
با توجه به اظهارات حاضرین در جلسه مبنی بر افزایش بهای گاز ،مقرر شد جلسه ای با حضور

دبیرخانه کمیسیونها

0011/7/52

3

کارشناس شرکت گاز استان و تعدادی از شرکتهای معترض تشکیل شود و درخصوص اقدامات بعدی و
مکاتبات الزم تصمیم گیری شود.
باتوجه به اظهارات آقای میراسکندری درخصوص مسائل و مشکالت شرکت قطعه سازان سینا مقرر شد آقای میراسکندری

0011/7/01

4
5

ایشان موارد را به صورت مکتوب جهت پیگیری الزم به دبیرخانه کمیسیونهای اتاق همدان اعالم

نماینده شرکت قطعه

نمایند.

سازان سینا

برنامه ریزی جهت امکان بهره گیری از تجارب خاص واحدهای موفق استان

دبیرخانه کمیسیونها

0011/8/8

مقرر شد جلسه ای با حضور هیأت رئیسه کمیسیون تجارت ،صنایع و معادن جهت بررسی مسائل

دبیرخانه کمیسیونها

0011/8/8

6

مربوط به صرافی ها برگزار شود.
صفحه  1از 2
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