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محل تشکیل جلسه

اتاق بازرگانی زنجان

مدت زمان جلسه ( دقیقه )

 ۰۵۱دقیقه

-۰تکمیل تحلیل بخش صنعت
-۵بحث و بررسی پیرامون ماده  ۵۲قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
-۹سایر موارد
ششمین جلسه کمیسیون صنعت در ساعت  ۰۰صبح روز پنج شنبه مورخ  ۳۲/۵/۹۱با حضور اعضاء محترم کمیسیون جناب
آقای مقدم فرد ،جناب آقای کالنتری ،جناب آقای هاشمی ،جناب آقای جالل موسوی ،جناب آقای مصطفی الماسی و دبیر
کل محترم اتاق جنابآقای دکتر امیدی در محل اتاق بازرگانی تشکیل شد.
جنابآقای مقدم فرد ضمن ابراز خوش آمدگویی به حاضرین در جلسه  ،ابتدا مروری بر موارد مورد بحث در جلسه پنجم
کمیسیون داشتند و به اصالح بخش اهداف (چشم انداز ) استان اشاره نمودند.
جناب آقای موسوی پس از مرور موارد یادداشت شده در بخش اهداف (۰۱مورد)  ،تمامی موارد را مجدداً مورد بررسی و
سنجش قرار داده و به پیشنهاد ایشان با همفکری اعضاء چندین مورد به عنوان نقاط ضعف شناسایی شده و به بخش
نقط ضعف اضافه گردید .آنچه که در بخش اهداف به تأیید اعضاء رسید تنها یک هدف ارتقاء رتبه استان به جمع  ۷استان
برتر کشور بود.

خالصه مذاکرات جلسه

در ادامه با توجه به سیاست ها و وظایف ابالغ شده از جانب استاندار محترم زنجان به اتاق بازرگانی به عنوان نهاد مجری
بند پنجم از مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای گفتگو ،جناب آقای دکتر امیدی دبیر کل محترم اتاق با اشاره به
مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای گفتگو پیرامون ماده  ۵۲قانون بهبود محیط کسب و کار ،از اعضاء کمیسیون
درخواست پیگیری و بحث و نظرسنجی در زمینه ایجاد تراز در قراردادهای بین شرکت های دولتی و واحدهای صنعتی که
اتاق مأمور تدوین قراردادهای جدید و شناسایی و پایش قراردادهای مغایر با این قانون شده و اطالع رسانی نحوه اجرای
این قانون به ذینفعان مستقیمأ به این تشکل قانونی محول گردیده است را داشتند.
آنچه در آخر مطرح گردید پیشنهاد رتبه بندی کار آفرینان و تعیین صالحیت کارکنان برای کاهش آسیب پذیری صنعت و
بهبود فعالیت های بخش صنعت از جانب جناب آقای الماسی بود .به گفته ایشان الزمه تخصیص بهینه به افراد واجد
شرایط ،تعیین رتبه بندی صالحیت آنها می باشد .این گروه بندی میتواند برای تسهیل امر تولید و فعالیت در حوزه صنعت
مؤثر واقع شود .پیشنهاد به صورت طرح موضوع اولیه در جلسات شورای گفتگو مطرح گردد و در صورت موافقت و تأیید
ایده به مقامات باالتر ارجاع گردد.
--تکمیل تحلیل بخش صنعت (نقاط ضعف)

تصمیمات يا مصوبات
جلسه

اقدامات الزم از جانب
اتاق

-اختصاص زمان پایانی جلسات کمیسیون جهت بحث و بررسی پیرامون اخبار و رویدادهای روز مرتبط با صنعتگران وفعالین
-تنظیم جلسات در زمان مقرری از ماه (پیشنهاد شده اواسط ماه)دارای اقدام به شرح مقابل

اسامی و امضای

جناب آقای مقدم فرد

جناب آقای کالنتری

ریاست محترم کمیسیون صنعت

عضو محترم هیأت رئیسه اتاق بازرگانی

نمايندگان اتاق
بازرگانی در جلسه

جناب آقای هاشمی

جناب آقای دکتر امیدی

عضو محترم هیأت رئیسه اتاق بازرگانی

دبیر کل محترم اتاق بازرگانی

