صورتجلسه

مش
ااتق ترک بازرگانی اریان و عمان

IRAN-OMAN CHAMBER OF COMMERCE
محل تشكيل جلسه :اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان

ساعت شروع10:00 :

موضوع جلسه :دومين کميته راهبردی معدن ایران و عمان

تاریخ جلسه99/9/30 :

صفحه  1از 1
ساعت خاتمه 11:30 :

حاضرین:
 )1آقای مهندس ضرابی ریاست محترم اتاق مشترک ایران و عمان  )2آقای مهندس بهرامن ریاست محترم خانه معدن ایران
 )3آقای مهندس شریفی پور رئيس کميسيون خدمات فنی و مهدنسی اتاق مشترک  )4آقای دکتر مرادی نایب رئيس
کميسيون خدمات فنی و مهندسی اتاق مشترک  )5آقای مهندس رحيمی رئيس کميته فلزات رنگين و فراوری خانه
معدن ایران  )6سرکار خانم دکتر جمالی دبيرکل اتاق مشترک  )7سرکار خانم دکتر رکنی دبيرکل خانه معدن ایران )8
آقای دکتر نوری نماینده خانه معدن ایران
شرح توافقات

ارائه گزارش ی درخصوص نتایج اقدامات بعمل آمده درخصوص بندهای صورتجلسه قبلی کمیته مطرح و پس از بحث و بررسی موارد
ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

-1

مقرر شد با توجه به اعالم آمادگی تعدادی از شرکتهای معدنی عضو خانه معدن ایران و نیز تعدادی از اعضای اتاق
مشترک جهت عضویت در کمیته معدن ،جلسه توجیهی با دعوت از شرکتهای مذکور در رابطه با چهارچوب کمیته
و اهداف آن طی اوایل هفته آینده با دعوت اتاق مشترک و با حضور آقای دکتر مرادی (حضوری /ویدئو کنفرانس)
برگزار گردد.
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مقرر گردید آقایان مهندس شریفی پور ،دکتر مرادی و دکتر نوری نسبت به تهیه پرزنتشین معرفی پتانسیلهای
معدنی ایران و نیز توانمندی شرکتهای ایرانی در حوزه های مختلف اکتشاف ،استخراج ،بهره برداری و فراوری اقدام
نموده و در صورت امکان نسبت به تهیه فیلم با هزینه هر دو مجموعه اقدام الزم بعمل آید .ضمناً در صورت امکان
آقای دکتر مرادی در جلسه با مقامات عمانی جهت ارائه و تشریح پرزنتیشن مذکور حضور بهمرسانند و در صرت
عدم حضور ایشان ،تالش گردد تا آقای دکتر نوری در جلسه حضور یابند.
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مقرر شد تا پروژه هایی را که در حال حاضر توسط آقای دکتر مرادی جهت تشکیل کنسرسیوم توسط شرکتهای
ایرانی در عمان در سایزهای مختلف مناسب تشخیص داده شده است به حضور آقای مهندس بهرامن تقدیم گردد تا
پس از بررسی ،نسبت به معرفی شرکتهای توانمند در جهت تشکیل کنسرسیوم مذکور اقدام الزم بعمل آید.
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مقرر گردید جلسه کمیته راهبردی هفته آینده (سه شنبه و یا چهارشنبه) با حضور ریاست محترم خانه معدن و
ریاست محترم اتاق مشترک و اعضای کمیته راهبردی تشکیل و موارد مندرج در این صورتجلسه پیگیری شود.
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