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اتاق زنجان
1ساعت و نیم

 1ـ بررسی سرمایه گذاری جهت تاسیس شرکت هلدینگ با موضوعیت تولید مواد غذایی ٬بسته بندی ٬بازرگانی و
حمل و نقل
2ـ سایر موارد
ششمین جلسه کمیسیون کشاورزی در روز چهارشنبه مورخ  52/11/22بر اساس دعوتنامه اتاق بازرگانی ٬صنایع ٬معادن و
کشاورزی زنجان ٬در محل اتاق بازرگانی به ریاست جناب آقای هاشمی ساعت  12ظهر به دلیل تاخیر آقای مهندس جعفری
ریاست تنظیم بازار جهاد کشاورزی تشکیل و مواردی به شرح زیر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت:
پس از بحث و گفتگوی فراوان مقرر گشت موسسین هلدینگ کشاورزی ابتدا شماره حسابی را در یکی از بانک های معتبر به
عنوان امانت دایر کرده و تمامی اعضاء هلدینگ مبلغ تعیین شده را به این حساب واریز نمایند.
همچنین آقای شاهمرادی خاطر نشان کرد ند که میزان سرمایه گذاری باید به گونه ایی باشد که خروجی قابل توجهی جهت
انجام امورات مربوطه به دست آید.
در این جلسه هیات موسس از آقایان جعفری ریاست تنظیم بازار جهاد و خانمحمدی رئیس صنف امور کشاورزی خواستار
اطالع رسانی به تمام کشاورزان جهت مشارکت در سرمایه گذاری شرکت هلدینگ شدند تا با مشارکت عموم فعاالن اقتصادی
بخش کشاورزی و صنایع غذایی شروع به کار نماید.
در این جلسه مقرر گردید با توجه به لزوم مشارکت آحاد کشاورزان و فعاالن بخش اقتصادی کشاورزی ٬خواستار همکاری سه
ارگان صنعت و معدن ٬جهاد کشاورزی و استانداری با کمیسیون کشاورزی و شرکت هلدینگ جهت این اطالع رسانی شود
که در نامه ایی خطاب به جناب آقای مهندس فغفوری ریاست محترم صنعت و معدن ٬جناب آقای دکتر جعفری ریاست
محترم جهاد کشاورزی و در پینوشت به استاندار محترم زنجان این درخواست ارسال خواهد شد.
آقای جعفری رئیس تنظیم بازار جهاد کشاورزی با ارائه آماری از میزان صادرات محصوالت کشاورزی استان خبر دادند و
فرمودند با توجه به میزان تولیدات کشاورزی استان این مقدار بسیار ناچیز بوده و از اتاق خواستار همکاری بیشتر در زمینه
تجارت محصوالت کشاورزی استان شدند.

1ـ نوع شرکت سهامی خاص
2ـ میزان سرمایه گذاری هر شخص حداقل  011111111ریال و واریز  ٪02از این مبلغ در ابتدای کار به حساب
0ـ شماره حساب جهت واریز مبالغ 10111111202010 :بانک پارسیان ـ به نام آقایان کالنتری ٬مقدم فرد و هاشمی
(شرکت هلدینگ کشاورزی)
1ـ انجام کارهای اولیه تاسیس شرکت هلدینگ حداکثر تا  21روز
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