صورتجلسه کمیسیون تجارت
DS.FO.07.01

شماره جلسه30:

مکان :سالن جلسات اتاق همدان و آنالین

تاریخ1433/6/4:

ساعت11:33:

تعداد حاضرین 9 :نفر حضوری

رئیس:جناب آقای خسرو طالبی رحیق

6نفر آنالین

دبیر:جناب آقای علی محمودی

دستور جلسه
 -1بیان اخبار توسط اعضاء محترم
 -2گزارش عملکرد کمیته حمل و نقل
 -3اعالم آخرین اقدامات صورت گرفته درخصوص رفع تعهد ارزی
مصوبات
ردیف

شرح

تاریخ

مسئول

1
2

مقرر شد کمیته حمل و نقل جهت بررسی مشکالت حمل و نقل و تعرفه های آن جلسه ای با

دبیرخانه کمیسیون و

هیأت رئیسه کمیسیونهای کشاورزی و صنعت تشکیل دهند.

مسئول کمیته حمل ونقل

مصوب شد درخصوص تسهیل و روان شدن فرآیند تمدید و صدور کارتهای بازرگانی نامه ای

هیأت رئیسه

از طرف کمیسیون به سازمان صنعت معدن ارسال شود.

کمیسیون

مقرر شد درخصوص مشکل حمل و نقل و بارانداز بارهای ریلی جلسه ای با مقامات راه آهن

دبیرخانه کمیسیونها

1433/6/22

1433/6/22

1433/6/22

0
استان برگزار شود و درصورت امکان بازدیدی به عمل آید.
دستور جلسه بعد
-1

-2

مدعوین جلسه بعد (مسئولین ،کارشناسان ،مشاورین):

صفحه  1از 2

/تاریخ

صورتجلسه کمیسیون تجارت
DS.FO.07.01

شرح مذاکرات

در ابتدای جلسه آقای خسرو طالبی رحیق رئیس کمیسیون با توجه به دستور جلسه درخصوص سامانه نیما و استرداد ارز صادراتی مطالبی را
مطرح و اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند.
رئیس کمیسیون همچنین درخصوص تغییرات ناگهانی قیمت ارز و عدم برنامه ریزی به واسطه آن مواردی را بیان نمودند.
آقای حمیدرضا نجفی اظهار نمود :بحث و بررسی درخصوص قانون بهبود فضای کسب و کار به دستور ریاست اتاق همدان در حال انجام است
و خواستار اعالم نظر از اعضای کمیسیون در این خصوص شدند.
سپس موضوع در اولویت قرار دادن تجار کثیر تردد برای واکسیناسیون ویروس کرونا عنوان شد.
آقای محمدرضا ابراهیمی مسئول دبیرخانه کمیسیونهای تخصصی اتاق همدان نیز مصوبات معوق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که
در سال گذشته اجرایی نشده است را بیان و خواستار اعالم نظر اعضای کمیسیون در این خصوص شدند.
ایشان همچنین بررسی و اعالم نظر درخصوص تدوین قانون برنامه توسعه هفتم را از اعضا خواستار شدند.
آقای خیراله اسدی مسئول کمیته حمل و نقل کمیسیون نیز عدم خدمت رسانی حمل و نقل ریلی در استان و همچنین درنظر گرفتن یک
بارانداز در یک مکان مناسب را مطرح و افزودند تمامی تولیدکنندگان و فعاالن بخش خصوصی با مشکل گرانی کرایه درگیر شده اند و
متاسفانه سازمان حمل و نقل تصمیمات و مصوبات نادرستی درخصوص تعرفه های کرایه و برگشت خالی ماشین ها تصویب کرده اند که باعث
تورم و اذیت و آزار فعاالن این حوزه شده اند و جلوگیری از واردات کشنده های تریلر که باعث افزایش قیمت تریلی شده و سرمایه گذاری در
ناوگان حمل و نقل را دچار مشکل کرده است.
آقای باقرزاده نماینده سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اعالم نمودند "اعضای اتاق درصورت تمایل به ثبت نام بازرگان نمونه در سایت
سازمان ثبت نام نمایند.
ایشان همچنین آخرین مصوبات و بخشنامه ها مربوط به تعهد ارزی را قرائت نمودند.
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