
 

1 

 

 

......................................................................  .........................................................................  

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

 :شماره صفحــه 2از  1

صادرات خدمات فنی و مهندسیصورتجلسه کمیسیون   

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 :تاریخ برگزاری 1991/ ماه اسفند/ 9

 :شماره جلســه هفتم
 

 :رئیس جلسه آقای مهندس رئیسی :دبیر جلسه آقای مهندس عزیزی :ساعت شروع 0397 :ساعت خاتمه 9

        

 :دستورکار جلسه 

 آن یتوانمندساز یچگونگ یارائه گزارش شرکت هشتم و بررس 

 یسیوندر کم یتعضو یبرا یدجد یاعضا پیشنهاد 

 نشده یگیریمصوبات پ بررسی 

 :اهم موارد مطرح شده

 :پیش از دستور

آقای احدیان مهمان کمیسیون هستند و به . موفقیت انجام شد و امید است شاهد تصمیمات خوب و پیشرفت باشیماسفند با  7انتخابات 

هدف شرکت توسعه عمران ایجاد تحول در صنعت ساختمان است و در تالش هستیم صنعت ساختمان را تحت . معرفی خود پرداختند

در انجمن بحث صدور خدمات وجود دارد ولی اول باید خود را قوی . وع کردیمانجمن ثبت شده و ما کار خود را شر. پوشش برند بیاوریم

 .کنیم

 گزارش شرکت هشتم: دستور اول

با شرکت های سرمایه گذاری خارجی ارتباط برقرار شده و برای . اکثر اعضا در اسفندماه حضور ندارند و جلسات شرکت برگزار نشده است

 .شده استقوچان مذاکره انجام  -آزادراه مشهد

صدور خدمات . خواهشمنداست دستور کار صدور خدمات و سرمایه گذاری را دردستور کار انجمن توسعه قرار دهیم: آقای مهندس بابازاده

 . بحث درآمد ارزی و کارآفرینی در بازارهای بین المللی است

هشتم برگزار گردد و اگر با کمک انجمن شریک پیشنهاد می شود جلسه ی مشترکی بین هیات مدیره انجمن و شرکت : آقای معین تقوی

 . مناسبی حضور یابد تا با توجه به بستر سازی شرکت هشتم نایج مساعدی تحقق یابد

نمایشگاه کابل به دست مدیر صنعت  و معدن . نمایشگاه کابل در این هفته برگزار خواهد ش و اعضا می توانند در قالب هیات حضور یابند -

استاندار بصره تمایل زیادی در شروع سرمایه گذاری و . یکی از مهمترین نمایشگاه های استان خراسان رضوی استافتتاح می شود و 

 . همکاری دارد

لیست اعضا و برنامه ها در گروه تلگرام . هفته آینده هیات لهستانی به ایران سفر میکنند و برای استفاده از این هیات باید برنامه ریزی کرد

 . منتشر خواهد شد

الب مرتبط با توجه به پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی باید بحث ساختمان قبل از الحاق بررسی شود و آماده مط: آقای سلطانی

پیشنهاد می شود جلسه فوری در این زمینه برگزرا گردد و تمام . باشبم و سرمایه گذاری و توانایی خود را قبل از این توافق آماده کار کنیم

 .جوانب آن بررسی شود و اطالعات و مطالب جمع آوری شده مطرح شود

باید موضوعات  و . ضاعت ما به همه کشورها و نمایشگاه ها نمی رسدما کشورهای خاصی را هدف قرار دادیم و ب: آقای مهندس بابازاده

چشم انداز کمیسیون با رویکرد جدید الحاق به سازمان . موارد مشارکت با کشورها و شرکت های خارجی را فراهم کنیم و مدنظر قرار دهیم

 .تجارت جهانی باید تعریف شود و افق های کاری مشخص شود

 

 :دستور دوم

 .ترم افراد جدید را برای پیوستن به کمیسیون معرفی کننداعضای مح 

 

 :دستور سوم

 .مصوبات سال برای اعضا ارسال شده و درخواست میشود نظرات خود را به دبیرخانه ارسال نمایند
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 :پیوست 

 : حاضــران

قلی نژاد، خسروی، سعادت، سلطانی، عین ، فراتی، اسدآبادی، ، معین تقوی حقیقی، منوچهری، بابازادهعزیزی،  پور حسینی، رئیسی،: آقایان

 القضاۀ، احدیان، پور رضایی

 سرشار، مالکی، افشارزاده: خانم ها

 

  :غایبان

 ، پژوم، شادمان، بازوبندیکرمانی، فراهی، ، نکاحیحقی: آقایان

 


