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 جلسه : دستور

 خصوص این در پیشنهادات و نظرات ارائه و خانلرزاده خانم توسط تولیدی واحدهای پرسنل سالمت آزمایشگاههای بر نظارت مسئله بررسی-1

 تعدد موضوع همچنین و کار و کسب بهبود قانون پیرو تشکلها کردن سو هم و تجمیع درخصوص ابراهیمی آقای توسط پیشنهادات ارائه -2

 تشکلها مجوز صادرکننده دستگاههای

 خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای در طرح جهت مسائل طرح و ها کمیته مسئولین توسط ها کمیته عملکرد گزارش ارائه -3

 مصوبات:

 ردیف

 

 تاریخ مسئول شرح

مقرر شد به اعضاء اطالع رسانی شود که نقطه  2با توجه به دستورجلسه شماره  1
 و کسب مجوزهای و اقتصادی تشکلهای درخصوص خود را پیشنهادات ونظرات 

 کمیسیون دبیرخانه به  ماه دی ۸ دوشنبه روز اداری وقت پایان تا مربوطه کار
همچنین نظرات دریافتی به همراه گزارش آقای ابراهیمی  .فرمایند ارائه تشکلها

جهت طرح در شورای گفتگو تقدیم  جمع آوری و گزارش نهایی به ریاست محترم
 د.می گرد

 همان روز آقای ابراهیمی

خود در  عملکردپیشنهاد شد دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  2
این امر به دلیل آشنایی و ترغیب اطالع رسانی نماید.  تشکلها به حوزه تشکلها را

 تشکلها با شورای گفتگو و استفاده از این ظرفیت می باشد.

 دبیرخانه شورا-
واحد تشکلهای -

 اتاق

-- 

 

 

 11:11:  ساعت  4/11/1999 : تاریخ  9:  جلسه شماره

سالن جلسات اتاق بازرگانی :مکان  
)هیأت رئیسه کمیسیون و  همدان

مسئولین کمیته ها حضوری و سایر 
 اعضا آنالین(

 

 16 :  حاضرین تعداد
 ناصر قنبرگنبدیجناب آقای رییس جلسه: 

 رئیس محترم کمیسیون
 دبیر: سهیال بیاض فر
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 شرح مذاکرات:

در این جلسه پیشنهاد شد از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درخواست شود که  -1

دستگاههای دولتی، تشکلهای وابسته را به اتاق معرفی نمایند و ارائه خدمات به آنها منوط به 

 عضویت آنها در اتاق باشد.

 ا می شود به تشکلها اطالع رسانی شود که جایگاه اتاق باعث تقویت آنه -2

همچنین با توجه به دستورجلسه سوم کمیسیون، آقایان ابراهیمی و کریمی به ارائه گزارش عملکرد  -3

 کمیته خود پرداختند و مقرر شد مسائل مربوط به شورای گفتگو جمع بندی شود.

آقای جعفری نسب نیز خواستار تجمیع تشکلها شدند و همچنین پیشنهاد برگزاری دوره های  -4

 اعضا را مطرح نمود.آموزشی به 

 همچنین پیشنهاد اطالع تشکلهای اتاق از حوزه فعالیت یکدیگر مطرح شد. -5

****دستورجلسه یک به دلیل عدم شرکت خانم خانلرزاده مسئول کمیته با توجه به اینکه با ایشان 

 چندین بار هماهنگ شده بود، به جلسه بعد موکول شد.

 

 

 

 

 

 رونوشت:

 ق همدانواحد تشکلهای اقتصادی اتا -

 دبیرخانه شورای گفتگوی استان همدان -

 واحد آموزش جهت برآورد نیازهای آموزشی تشکلها -


