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 3 از 1 صفحه

 ::110ساعت: 20/20/1022تاریخ: 1 شماره جلسه:

 نفر )لیست پیوست(  11تعداد حاضرین:  سالن جلسات اتاق همدان مکان:

 جناب آقای مهندس زبردست رئیس:

 جمشیدیحمیدرضا آقای دبیر:

 دستور جلسه

 ارائه گزارش عملکرد کمیسیون توسط هیأت رئیسه محترم کمیسیون -1

 کمیسیون یسهرئ هیأت انتخابات -2

 مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 

 خاطره خانممریم قهرمانی به عنوان رئیس کمیسیون،  خانم با رأی گیری از اعضاء 

و  دوم رئیس نایب  نوین اعتصامی مهدی سید آقای جناب اول، رییس نایب خانلرزاده

 د.حمیدرضاجمشیدی  به عنوان دبیر تخصصی کمیسیون انتخاب شدن جناب آقای

 به مدت دو سال -

2 

مقرر شد جهت تبادل اطالعات بین اعضا در فضای مجازی )واتساپ( گروهی متشکل از 

 اعضای کمیسیون تشکیل شود.

 22/4/1422 دبیرخانه کمیسیونها

3 

صبح برگزار  11هفته دوم هر ماه ساعت  چهارشنبهمقرر شد جلسات کمیسیون روزهای 

 شود

دبیرخانه کمیسیونها 

خصصی و دبیر ت

 کمیسیون

 به مدت دو سال

 تاریخ دستور جلسه بعد

 13/20/1022 بررسی و تدوین چشم انداز کمیسیون آموزش -1

 (:مدعوین جلسه بعد )مسئولین، کارشناسان، مشاورین
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 شرح مذاکرات:

 رداختند.به ارائه گزارش عملکرد دوساله کمیسیون پ رئیس محترم کمیسیون سرکار خانم شریفی در ابتدای جلسه 

و شده و تغییرات جدید در آن خواستار توجه هیأت رئیسه به مصوبات آئین نامه  رئیس محترم اتاق همدان آقای زبردستجناب در ادامه 

 شدند. "کمیسیونهمچنین درخواست اجرایی نمودن مصوبات آن در طی دو سال مسئولیت اعضا 

 نموده اند . و قدردانی  تشکرلی قبآموزش از زحمات هیات رئیسه کمیسیون  ایشان همچنین

رای گفتگوی دولت و بررسی مسائل و مشکالت با حضور مدیران دستگاههای مرتبط جهت طرح در شو"خواستار  همچنین اتاق همدان رئیس

 ".بخش خصوصی شد

ره کمیسیونهای اآئین نامه چگونگی تشکیل و اد"در ادامه آقای محمدرضا ابراهیمی مسئول دبیرخانه کمیسیونهای تخصصی اتاق همدان 

 را قرائت نمود.  "تخصصی اتاق همدان

رمانی به عنوان رئیس خانم مریم قه اعضاء از گیری رأی شایان ذکر است با توجه به دستور جلسه کمیسیون مبنی بر انتخابات هیأت رئیسه با

 دوم و جناب آقای  رئیس نایب  نوین اعتصامی مهدی سید آقای جنابخانم خاطره خانلرزاده نایب رییس اول، کمیسیون، اول، 

 حمیدرضاجمشیدی  به عنوان دبیر تخصصی کمیسیون انتخاب شدند.

 از جمله :  یمهم موضوعاتدر ادامه مجددا جناب آقای ابراهیمی به 

 وه هماهنگی در نرم افزار واتساپ مختص کمیسیون آموزش ایجاد گر  -1

 ایجاد کمیته های زیر مجموعه کمیسیون  -0

کمیسیون های کمیسیون باقی مانده ادغام شده اند  8کمیسیون حذف و به  0کمیسیون قبلی 10 از با توجه به اینکه -3

 د .نمورد بررسی و به کارگیری قرار گیر را باید وظایف آنانر ضحا

اعضا کمیسیون ها باید در د و کمیته ها باید کمیسیون ها را تقویت کنند و همچنین کمیته باید عضو اتاق باش رئیس هر -0

 کمیته های زیر مجموعه آن عضو باشند .یکی از 

کلوندی با ایراد سخنرانی خود  اشاره به اهمیت کشاورزی در همدان داشته و خواستار توجه بیشتر آن  در ادامه جناب آقای

 کمیسیون شده اند .در 

 سایر اعضا محترم کمیسیون نیز در خصوص کمیته های کمیسیون آموزش پیشنهاداتی را ارائه نموده اند .ضمنا 
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