
 کمیسیون خدمات فنی و مهندسی، نفت و گاز

 )عنوان کمیسیون در دوره هشتم هیأت نمایندگان: کمیسیون عمران و خدمات فنی مهندسی بوده است(

20/08/96 

گفتگو در خصوص برگزاری اولین رویداد بین المللی  -1

معرفی فرصتتتهای ستترمایا گ اری صتتنعتی و   اری 

اسکاندیناوی با استان خوزستان با همکاری کشورهای 

 محوریت ا اق بازرگانی سوئد و ایران.

 بدیل وضتتعیت بانص صتتنعت و معدن خوزستتتان از  -2

 سرپرستی با شعبا.

ستگ اری  -1 سیا شورای  صمیمات  شکیل و   مقرر گردید آقای زمانی زاده نتی ا  

اولین رویداد بین المللی معرفی فرصتهای سرمایا گ اری صنعتی و   اری استان 

مکاری کشورهای اسکاندیناوی با محوریت ا اق بازرگانی سوئد و خوزستان با ه

 ایران را با ا اق اعالم  ا با اطالع اعضاء کمیسیون رسانده شود.

ستی با  -2 سرپر ستان از  صنعت و معدن ا ضعیت بانص  ضوع  بدیل و شد مو مقرر 

شتتتعبا با صتتتورت مکتوت با ا اق بازرگانی ایران  اعالم و درخواستتتت شتتتود 

آن بانص با ستترپرستتتی از طرق مقتضتتی مورد پیگیری قرار  بازگشتتت وضتتعیت

 گیرد.

15/12/96 

 کمیسیون. 1397طرح نظرات در خصوص برناما سال  -1

 1397 صتتتویتو  قویم برگزاری تلستتتتات ستتتتال  -2

 کمیسیون.

سال  -1 سات  شنبا هفتا  1397 قویم برگزاری تل ساس روزهای چهار سیون بر ا کمی

  صویو گردید.صبح(  10الی  8پایانی هر ماه )ساعت 

ضاء مقرر گردید  -2 سو م وز از مدیریت محترم با  وتا با ابراز  مایل اع ضمن ک

بصتتورت  97تلستتات کمیستتیون در ستتال ا اق و ستتایر هماهنگیهای مقتضتتی  

شی صنعتی و  چرخ شهرک های  سیون برگزار در محل  ضو کمی شرکت های ع

 .شود

مقرر گردید موضوع مشکالت ای اد شده برای واحدهای  ولیدی صنعتی مستقر  -3

ست محیطی   ستان از بعد فرآیندها و م وزهای زی صنعتی ا شهرکها و نواحی  در 

 کمیسیون قرار گیرد.  97در دستورکار یکی از تلسات سال 

مقرر گردید  وانمندیهای بالقوه و بالفعل فعاالن اقتصتتتادی استتتتان در ب شتتتهای  -4

عمرانی و خدمات فنی مهندستتی   وستتا ا اق بازرگانی اهواز از طرق مقتضتتی با 

ضیان دریافت این نوع خدمات در داخل و خارج از  سایر متقا صادی و  فعاالن اقت

 کشور  معرفی شود.

مقرر گردید موضتتوع  شتت یح صتتالحیت پیمانکاران ب شتتهای عمرانی و فنی  -5

 کمیسیون قرار گیرد. 97ل مهندسی استان در دستورکار یکی از تلسات سا

مقرر گردید فرآیندهای مربوط با دریافت صتتتالحیتها و ر با بندی شتتترکتهای  -6

مر با با حوزه عمران و خدمات فنی مهندسی از مراتع ذیصالح اخ  و با اعضاء 

 کمیسیون اطالع رسانی گردد. 

مقرر گردید فهرستتت ستتمینارها و دوره های آموزشتتی متناستتو با موضتتوعات  -7

 97   دوین و تهت  صویو کمیسیون در دستورکار اولین تلسا سال کمیسیون

 قرار گیرد.

مقرر گردید فهرستتت نمایشتتگاههای داخلی و خارتی مورد  قاضتتای کمیستتیون  -8

تهت معرفی خدمات و  وانمندیهای فعاالن ب شتتتهای عمرانی و خدمات فنی 

ا سال مهندسی استان   دوین و تهت  صویو کمیسیون در دستورکار اولین تلس

 قرار گیرد. 97

مقرر گردید ا اق مناقصتتات و پرو ه های عمرانی و فنی مهندستتی قابل ان ام در  -9

ستتطح کشتتورهای حوزه خلیر فارس را از طرق مقتضتتی شتتناستتایی و با فعاالن 

 استانی ارائا دهنده این خدمات اطالع رسانی نماید.



ستانداری خوزستان  لزوم ا -10 سو مقرر گردید ا اق ضمن مکا با با ا   اذ  دابیر منا

 وسا استانداری بمنظور بهره مندی استان از عواید چرخش مالی ناشی از اترای 

شرکتهای  ستگاههای اترایی و  ساختی از طریق الزام د پرو ه های عمرانی و زیر

بزرگ خدمات گیرنده در استتتتان خوزستتتتان با استتتتفاده از خدمات شتتترکتهای 

 رار دهد.مر با و متبوع استان را مورد  أکید ق

مقرر گردید درخواستتتت راه اندازی ا اق مشتتتاوره های بیما ای   اری و ارائا  -11

خدمات مشاوره ای رایگان با فعاالن ب ش عمران و خدمات فنی مهندسی استان  

 با هیأت رییسا محترم ا اق ارائا گردد.

شرکتهای فعال عمرانی  خدما ی   -12 ست ای اد بانص اطالعات  مقرر گردید درخوا

سا ستان تهت دسترسی آسانتر متقاضیان حقیقی/حقوقی  أسی  ی  فنی مهندسی ا

)درون و برون استتتتانی( با دریافت خدمات این قبیل شتتترکتها  با هیأت رییستتتا 

 محترم ا اق ارائا گردد.

 


