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 3 از 1 صفحه

 11:11ساعت: 26/3/1011تاریخ: 1 شماره جلسه:

 نفر 11تعداد حاضرین:  سالن جلسات اتاق همدان مکان:

 جناب آقای زبردست رئیس:

 خانم بیاض فردبیر:

 دستور جلسه

 ارائه گزارش عملکرد توسط هیأت رئیسه محترم کمیسیون -1

 انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون -2

 مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 

با رأی گیری از اعضای کمیسیون آقای هادی خورشیدی به عنوان رئیس کمیسیون، آقای 

عنوان  پارسا کیانی و خانم خاطره خانلرزاده به عنوان نواب رئیس و آقای مهدی قدیری به

  دبیر تخصصی کمیسیون انتخاب شدند.

 

- 

 به مدت دو سال

2 

 به مدت دو سال - برگزار شود. 11:11الی  9:11مقرر شد جلسات کمیسیون هفته آخر هر ماه ساعت 

3 

مقرر شد گروهی جهت اطالع رسانی و تبادل اطالعات بین اعضا در فضای مجازی )واتساپ( 

 تشکیل شود.

 11/0/1011  دبیرخانه کمیسیونها

 تاریخ دستور جلسه بعد

  بیان اخبار توسط اعضای کمیسیون -1

 هفته آخر تیرماه

 تیرماه آخر هفته کی درخصوص تسهیالتبررسی مقررات جدید بان -2

 تیرماه آخر هفته جمع بندی تقویم آموزشی -3

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

 

 

 در ابتدای جلسه آقای هادی خورشیدی رئیس محترم کمیسیون به ارائه گزارش عملکرد دوساله کمیسیون پرداخت.

برگزاری دوره های آموزشی با محوریت قوانین و مقررات بانکی را مطرح   ه گزارش پیشنهادرئیس کمیسیون پس از ارائ

 نمود.

توسط  0011آئین نامه کمیسیونها در سال "سپس آقای علی اصغر زبردست رئیس محترم اتاق همدان با اشاره به اینکه 

جهت پیشگیری از موازی کاری تعداد کمیسیونهای اتاق "اعالم نمود  "هیأت نمایندگان اتاق همدان بازنگری شده است

 "کمیسیون تغییر یافت. 8کمیسیون به  01همدان از 

رتبط در جلسات کمیسیون انت، بورس و دستگاههای ممهیأت مدیره صندوق توسعه ض"رئیس اتاق همدان تأکید داشتند 

 "شود. بندی جمعخصوصی  دعوت شوند و مسائل و مشکالت جهت طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش

 شدند. "فعالیت کمیته های تخصصی کمیسیون"آقای زبردست خواستار 

در ادامه آقای محمدرضا ابراهیمی مسئول دبیرخانه کمیسیونهای تخصصی اتاق همدان به قرائت آئین نامه کمیسیون جهت 

 استحضار اعضای کمیسیون پرداخت.

 به خانلرزاده خاطره خانم و کیانی پارسا آقای کمیسیون، رئیس عنوان به یخورشید هادی آقایی گیری از اعضا با رأسپس 

 .شدند انتخاب کمیسیون تخصصی دبیر عنوان به قدیری مهدی آقای و رئیس نواب عنوان
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