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 9:11ساعت: 12/5/1011تاریخ: 2 شماره جلسه:

 و آنالین سالن جلسات اتاق همدان مکان:
 نفر حضوری 0تعداد حاضرین: 

 نفر آنالین 11

 علی رضا زارعی جناب آقای رئیس:

 جناب آقای سید رضا حسینیدبیر:

 دستور جلسه

 محترم اعضاء توسط اخبار بیان -1

 استان صنعتی های شهرک مشکالت و مسائل بررسی -2

 

 اکباتان سد حوضه های همحدود مشکل بررسی -3

 کمیسیون با مرتبط آموزشی های دوره نیازسنجی -4

 مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 

نامه  استان درخصوص مشکل معادن حوضه سداکباتان مقرر گردید توسط انجمن معدنکاران

ای به اتاق بازرگانی ارسال شود و توسط اتاق از مراجع قانونی با حفظ مسائل اکولوژی و 

 یست محیطی بهره برداری سلیس در حوزه سداکباتان پیگیری گردد. ز

 آقای بشیری زاهد

 رئیس کمیسیوننایب 

25/5/1011 

2 

مقرر گردید نامه ای توسط شهرک های صنعتی به اتاق بازرگانی نوشته شود و هر شهرک 

 مشکالت خود را نوشته و از مراجع مختلف پیگیریهای الزم صورت گیرد.

 زارعی آقای 

 رئیس کمیسیون

25/5/1011 

3 

ر شد کل دوره ها توسط واحد آموزش در گروه واتساپی کمیسیون ارسال شود و اعضای مقر

 محترم کمیسیون پیشنهادات خود را اعالم نمایند.

واحد آموزش اتاق 

 همدان

 

 

 

 

21/5/1011 
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 تاریخ دستور جلسه بعد

  

  

 (:مدعوین جلسه بعد )مسئولین، کارشناسان، مشاورین

 شرح مذاکرات

بحث و تبادل نظر درخصوص معادن سلیس در حوزه سد اکباتان مطرح گردید و برداشت های غیرقانونی که توسط بومیان به صورت در این جلسه 

اقدام عملی جهت  قاچاق انجام می گیرد و متاسفانه تعدادی از معدن کاران و بهره برداران با وجود داشتن تمام مجوزها از ادارات مختلف نمیتوانند

دراین بره برداری کنند. لذا الزم است این مورد در استانداری و سازمان صنعت و معدن و سازمان محیط زیست و .. پیگیری گردد.الزم به ذکر است 

 خصوص مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم وجود دارد که باید پیگیری شود.

کم بهره، امنیت شهرکها،  تتبادل نظر صورت گرفت و نهایتا مشکالت این شهرکها اعم از اخذ تسهیالدرخصوص مسائل شهرک های  صنعتی بحث و 

 بودجه کافی برای فضاسازی شهرکها اعم از سردر شهرکها و مانیتورینگ شهرکها، فاضالب و غیره مورد بحث قرار گرفت.عدم تخصیص 

 درخصوص دوره های آموزشی هم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 موضوع فعال کردن کمیته ها و عضویت اعضای کمیسیون در کمیته های مورد نظر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ل با توجه به مسأله حادث برای آقای سفیدابی اعضا خواستار پیگیری این موضوع از طریق نیروی انتظامی جهت جلوگیری از تکرار اینگونه مسائ

 شدند.
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