
 صورتجلسه کمیسیون صنایع و معادن
DS.FO.07.01  

 

 2 از 1 صفحه

 

 11:00ساعت:  09/07/1401تاریخ: 11 شماره جلسه:

 نفر 22تعداد حاضرین:   سالن جلسات اتاق همدان مکان:

علی اصغر جناب آقای  رئیس:

 زبردست

 اتاق همدانرئیس محترم 

 بشیر یوسفی یگانهجناب آقای دبیر:

 دبیر کمیسیون

 

 دستور جلسه

 محترم اعضاء توسط اخبار بیان-1

  دولتی دستگاههای  قرارداد طرف رسان خدمات  و تولیدی واحدهای نقدینگی تأمین یچگونگ بررسی -2

 داران معدن صالحیت تعیین نحوه بررسیی -3

 برداری بهره و استخراج اکتشاف، کمیته گزارش -4

 فروشی خام از جلوگیری منظور به معدنی صنایع بخش در گذاری سرمایه وضعیت بررسی -5

 (ماهه 6) مصرف پر کاالهای درخصوص گمرک توسط مدارک پذیرش زمان بررسی -6

 موارد سایر -7

 توصیه های رئیس محترم اتاق همدان:

 کمیسیون از حالت روزمرگی خارج شود و هیأت رئیسه در چارچوب شرح وظایف عمل نمایند. -1

 فعال نمودن کمیته های کمیسیون و دسته بندی صنایعتأکید بر  -2

 تشکیل جلسات مربوطه بررسی موانع سرمایه گذاری و -3

 سال افزایش یابد. 7درخصوص واردات ماشین آالت مستعمل اختیار به استان داده شود که مدت عمر ماشین آالت تا  -4

 جلسه غیبت دارند هیأت رئیسه کمیسیون پیشنهاد جایگزینی بدهد. 3افراد عضو کمیسیون اگر بیش از  -5

 اعضاء کمیسیون حتما عضو اتاق باشند. -6

 

 اتاق همدان و اظهارنظر اعضاء  محترم توجه به توصیه های رئیس با مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 

مقرر گردید جهت اخذ پالک برای ماشینهای معدنی به منظور احتساب ارزش آنها در مجموع 

 واحدهای معدنی اقدام شود.سرمایه 

 شورای دبیرخانه

 و دولت گفتگوی

 خصوصی بخش

30/07/1401 

2 

بررسی موانع سرمایه گذاری مقرر شد از طرف دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش  به منظور

 خصوصی پیگیری شود.

 شورای دبیرخانه

 و دولت گفتگوی

 خصوصی بخش

30/07/1401 
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3 

مقرر گردید به منظور چگونگی دریافت طلب واحدهای ارائه دهنده و خدمات و کاال به دستگاههای 

 دولتی پیگیری بعمل آید..

 شورای دبیرخانه

 و دولت گفتگوی

 خصوصی بخش

30/07/1401 

4 

به منظور افزایش مدت شش ماه به دو سال توسط گمرک درخصوص کاالهای پر مصرف مقرر شد 

 از طریق شورای گفتگو پیگیری شود.

 شورای دبیرخانه

 و دولت گفتگوی

 خصوصی بخش

30/07/1401 

5 

 

سال به مدت  5اشین آالت معدنی و صنعتی مستعمل به منظور افزایش مدت زمان امکان واردات م

 سال مقرر گردید از سوی شورای گفتگو پیگیری شود. 10

 شورای دبیرخانه

 و دولت گفتگوی

 خصوصی بخش

30/07/1401 

  7 

مقررشد کمیته های کمیسیون بیش از پیش فعال باشند و مسائل و مشکالت اعضاء را بررسی 

 نمایند.

هیأت رئیسه -

 کمیسیون

مسئولین کمیته -

 ها

 مستمر

8 

 رئیسه هیأت بررسی و اقدام الزم در جهت حضور فعال اعضاء در جلسات کمیسیون

 کمیسیونها دبیرخانه

30/07/1401 

9 

 شورای دبیرخانه مقرر شد موضوع افتتاح حساب ضامن در بانک وام گیرنده بررسی و نتیجه اعالم شود.

 و دولت گفتگوی

 خصوصی بخش

30/07/1401 

 تاریخ ستور جلسه بعدد

1-  

 مدعوین جلسه بعد )مسئولین، کارشناسان، مشاورین(:

 شرح مذاکرات در دفتر کمیسیون ثبت شده است.

 


