دستور هفتاد و نهمین جلسه هیئت مدیره
دوره (ششم – هفتم) جامعه صنعت کفش ایران

تاریخ  :دوشنبه  –4اردیبهشت ماه 1396 -
مكان  :دفتر جامعه صنعت کفش ایران
زمان  8 : 30 :لغایت 11

 - 1قرائت دعا توسط آقاى مهندس سليمي  3( .دقيقه)
 - 2بررسي ديدگاه هاي هر يک از اعضاء هيئت مديره در ارتباط با آخرين تحوالت اقتصاد ايران و صنعت كفش و موضوعات پيش از

دستور 25(.دقيقه)
 - 3گزارشي از جلسه مشترک با مشاور وزير نفت و دفتر توسعه صنايع تکميلي پايين دستي شركت ملي صنايع پتروشيمي در خصوص بررسي
مشکالت صنايع تکميلي پتروشيمي با توجه به سال اقتصاد مقاومتي توليد و اشتغال در تاريخ  29فروردين  96پيرو مکاتبه جامعه در
اعتراض به دفتر توسعه صنايع تکميلي پايين دستي شركت ملي صنايع پتروشيمي درباره افزايش قيمت الکل پتروشيمي اراک در بورس
كاال توسط آقايان عرب و طالقاني ( 15دقيقه)
 – 4بررسي نحوه اجرايي شدن طرح شناسايي كاال ( )GS1توسط آقاي زند كريمي ( 10دقيقه)

 - 5ارزيابي برگزاري چهارمين نشست صميمانه احياي سنت ديد و بازديد نوروزي (صله ارحام) در روز دوشنبه مورخ  28فروردين
 96توسط آقاي عرب ( 15دقيقه)
 – 6گزارشي از نتايج جلسه مشترک هيئت مديره با دفتر صنايع نساجي و پوشاک در خصوص ايجاد كارگروه تخصصي كفش در
وزارت صمت ( 15دقيقه)
 – 7بررسي آخرين آمارهاي رسمي كشور در زمينه صادرات و واردات و رشد خرده فروشي (تورم كفش) و هزينه كفش در سبد
مصرفي خانوار ( 10دقيقه)
 – 8گزارشي از بيست و سومين جلسه هيئت نمايندگان اتاق ايران و ديدار نوروزي در روز يکشنبه مورخ  20فروردين ( 96اولين
جلسه سال  )96و جلسه هيئت مديره انجمن ملي صنايع پالستيک و پليمر ايران (  15دقيقه)
 - 9گزارش آقايان زعفرانلو و محققي از وضعيت بازار خرده فروشي كفش در شروع شش ماهه دوم سال  15( 95دقيقه)
 – 10دعوت كنفدراسيون صادرات ايران به عضويت در جهت توسعه صادات غير نفتي و هم انديشي ميان تشکل هاي صادراتي و ملي
(10دقيقه)

 – 11ساير موارد

1

