
 کمیسیون خدمات فنی و مهندسی، نفت و گاز

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

29/01/97 

بررسی چگونگی حمایت واحدهای تولیدی از کاالی  -1

 ایرانی.

صوص جدول دوره  -2 شنهادات در خ سی و طرح پی برر

با حوزه  ناسیییو  یت اعضیییا  های آموزشیییی مت عال ف

 کمیسیون طی سالجاری.

بررسیییی و طرح پیشییینهادات در خصیییوص فهرسیییت  -3

اا ییییای  خارجی مورد ت های داخوی و  گاه مایشییی ن

 کمیسیون در سالجاری.

صادی با مو وع حمایت از کاالهای ایرانی با  -1 شی اقت سمینار آموز مارر گردید 

 د.حضور دکتر افاه )اقتصاددان( توسط اتاق بصورت رایگان برگزار گرد

صنایع نفت، گاز و  -2 به منظور بررسی توانمندی تولیدکنندگان قطعات و تجهیزات 

پتروشییییمی در تأمیی نیازهای کشیییور در ایی حوزه و نیز بررسیییی مشییی  ت و 

مطالبات آنان از دستگاههای دولتی، مارر گردید جوسه مشترکی اتاق بازرگانی، 

و تجارت اسییتان با  صیینایع، معادن و کشییاورزی اهواز و سییازمان صیینعت، معدن

ناطخ نفت خیز جنو   دعوت از شیییرکت موی حفاری ایران و شیییرکت موی م

 برگزار گردد.

با هدف کمک به معرفی تولیدات اسییتان، مارر گردید نماینده سییازمان صییدا و  -3

 سیما در جوسات کمیسیون حضور داشته باشد.

هر  با هدف کمک به تخصصی شدن و هدفمندی بیشتر جوسات، مارر گردید در -4

جوسییه کمیسیییون، نماینده ی ی از انجمنها یا صیینوف تولیدی اسییتان، دعوت تا 

 یییمی معرفی تولیدات و توانمندیهای مجموعه متبوع، مشییی  ت آنان طرح و 

عار ه یابی شود. معرفی افراد در هر رسته که با مو وع دستورکار همان جوسه 

شند با هم اری آقای روانبخش معاون محترم  صنعت، معدن نیز مرتبط با سازمان 

 و تجارت استان صورت پذیرد.

سرفصل دوره های آموزشی پیشنهادی متناسو با حوزه فعالیت اعضا  کمیسیون  -5

طی سییالجاری، تصییویو و مارر گردید در تاویم برگزاری دوره های آموزشییی 

 سالجاری اتاق قرار گیرند.   

02/03/97 

طرح و بررسیییی پیشییینهادات در خصیییوص فهرسیییت  -1

اا ییییای  خارجی مورد ت های داخوی و  گاه مایشییی ن

 کمیسیون در سالجاری.

صنعتی  -2 شده برای واحدهای تولیدی  ش  ت ایجاد  م

مسیییتار در شیییهرکها و نواحی صییینعتی اسیییتان از بعد 

 فرآیندها و مجوزهای زیست محیطی.

مارر گردید شرایط مربوط به سه نمایشگاه: )چهل و ششمیی نمایشگاه بیی المووی  -1

صنع سبورگمعدن،  شهریور ،  23تا  19آفریاای جنوبی  -ت، برق و انرژی ژوهان

 13 - 2018سییینگاپور  OGmTechنمایشیییگاه بیی المووی فناوری نفت و گاز 

آذر ، شییانزدهمیی نمایشییگاه بیی المووی تخصییصییی صیینعت سییاختمان  15لغایت 

( بررسی و در خصوص حضور در ی ی 97( اسفند BIG SHOWعمان )-مساط

 جوسات آتی کمیسیون تصمیم گیری شود.از آنها طی 

مارر گردید مشیی  ت ایجاد شییده برای واحدهای تولیدی صیینعتی مسییتار در  -2

شییهرکها و نواحی صیینعتی اسییتان از بعد فرآیندها و مجوزهای زیسییت محیطی، 

 ییمی دعوت از مسیی والن سییازمان محیط زیسییت اسییتان در اولیی جوسییه آتی 

 . کمیسیون به بحث و بررسی گذارده شود

 


