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اتاق بازرگانی صنایع معادن و
کشاورزی استان زنجان

مدت زمان جلسه ( دقیقه )

 /۶۹دقیقه

-تکمیل تحلیل  SWOTبخش صنعت-بحث و بررسی پیرامون اخبار صنعت استان-بحث و نظرخواهی در رابطه با اصول طراحی شهرکها و نواحی صنعتی با تمرکز بر زنجیره تأمین و زنجیره ارزشهفتمین جلسه کمیسیون صنعت در ساعت  //صبح روز یکشنبه مورخ  ۰۲/۹۰/۵۰با حضور اعضاء محترم کمیسیون جناب
آقای مقدم فرد ،جناب آقای کالنتری ،جناب آقای هاشمی ،جناب آقای جالل موسوی ،جناب آقای مصطفی الماسی و جناب
آقای باقر محمدی در محل اتاق بازرگانی تشکیل شد.
با توجه موضوع اصلی جلسه پیرامون تحلیل نقاط قوت و ضعف صنعت استان و تکمیل پیش نویس بخش نقاط قوت ،در
این جلسه به پیگیری نقاط ضعف پرداخته شد و  ۵۵مورد پیشنهادی در پیش نویس نقاط ضعف ثبت و تصمیم گیری شد.

خالصه مذاکرات جلسه

همچنین مشکالت و اخبار پیرامون چند واحد صنعتی مورد صحبت اعضاء حاضر قرار گرفت.
آنچه در ادامه مطرح گردید پیشنهادات و نظرخواهی در زمینه اصول طراحی شهرکها و نواحی صنعتی با تمرکز بر تکمیل و
بهبود زنجیره تأمین و زنجیره ارزش جهت ارائه به شرکت شهرکهای صنعتی بود.
و در پایان هم اندیشی و هم فکری اعضاء و صاحبنظران اقتصادی فعالین صنعتی استان برای تجمیع اراء مشترک در
خصوص استرداد حقوق معنویشان در بخش صنعت از کانال های رسمی و مقامات عالی رتبه استانی مورد تأیید همه
حاضرین قرار گرفت.
--مقرر گردید پیش نویس نقاط ضعف تا جلسه آتی به تصمیم نهایی رسیده و موارد تکمیل گردد.

تصمیمات يا مصوبات
جلسه

اقدامات الزم از جانب
اتاق

-مقرر گردید نظرات و پیشنهادات اعضاء محترم در زمینه اصول طراحی شهرکها و نواحی صنعتی تا جلسه آتیکمیسیون بررسی گردیده و با طرح موارد و هم اندیشی و هم فکری اعضاء در ذیل جلسه ،پیشنهادات شاخص در قالب
کمیسیون صنعت به شرکت شهرکهای صنعتی ارائه گردد.

دارای اقدام به شرح مقابل

جناب آقای مقدم فرد رئیس کمیسیون صنعت جناب آقای کالنتری عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانیاسامی و امضای

-جناب آقای عبدالمجید هاشمی عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی

نمايندگان اتاق

-جناب آقای جالل موسوی مدیر عامل شرکت کابل کمان

بازرگانی در جلسه

جناب آقای باقر محمدی مدیرعامل شرکت صنایع سنگ مرمرینجناب آقای مصطفی الماسی مدیرعامل شرکت صنایع روی زنگان-سیمین طریقی کارشناس صنایع اتاق بازرگانی زنجان

