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شرح مذاکرات:
در ابتدا جناب آقای مهندس زبردست ریاست محترم اتاق بازرگانی استان همدان به ایراد سخنرانی پرداخته و در جهت اصول و
مسائل و همچنین وظایف کمیسیون  ،نحوه انتخاب فرد اصلح ضمن تأکید بر این مهم که کاندید ریاست باید عضو اتاق بازرگانی یا
دارنده کارت بازرگانی باشد مطالبی را بیان فرمودند .
ایشان نحوه ایجاد کمیته ها و اضافه شدن کمیته دیگر در بطن کمیسیون را توضیح و در مورد روند تأیید کمیته جدید لزوم تأئیدیه
هیأت رئیسه اتاق بازرگانی استان را خاطر نشان شدند .همچنین کمیسیون آموزش باید کمک سایر کمیسیون های دیگر باشند.
در ادامه انتخابات شروع گردیده و جناب آقای حمید بهرامی  ،جناب آقای حمید رضا جمشیدی،سرکار خانم خانلرزاده  ،جناب آقای
اعتصام به عنوان کاندیدای (انتخابات رئیس کمیسیون ) اعالم آمادگی نموده اند .
در ادامه جناب آقای حمید بهرامی به ایراد سخنرانی پرداخته و در ابتدا ضمن عرض خیر مقدم به اعضاء محترم کمیسیون و
قدردانی فراوان از ریاست پیشین این کمیسیون سرکار خانم نسترن شریفی در خصوص کمیته های زیر مجموعه کمیسیون
مطالبی را اظهار داشتند و همچنین از اعضای محترم تقاضای همکاری و نیز ارائه هر ایده و نظر سازنده ای به کمیسیون را داشتند.
در ادامه اسامی کمیته هایی که در سالهای پیش مورد تأیید اتاق بوده است مد نظر قرارگرفت :
 - 1کمیته آموزش  ،بهره وری  ،تعامل صنعت و دانشگاه و مسئولیت اجتماعی
 -2کمیته پژوهش  ،فناوری  ،مدیریت سیستم های کیفیت و تدوین استاندارد .
که هیچ محدودیتی جهت عضویت اعضاء محترم در کمیته ها وجود ندارد .
و همچنین جناب آقای ابراهیمی خاطر نشان نموده اند که حتما یکی از اعضاء هیئت رئیسه در کمیته ها حضور داشته و عضو گردد
که پیرو صحبت های ایشان ،سرکار خانم خانلرزاده عضو کمیته پژوهش  ،فناوری و مدیریت سیستم های کیفیت و تدوین
استاندارد و همچنین جناب آقای اعتصام نیز عضو کمیته آموزش بهره وری تعامل صنعت و دانشگاه اعالم آمادگی نموده اند .
الزم به ذکر است از بین اعضاء حاضر در جلسه جناب آقای ذهبی نیز اعالم آمادگی خود را در کمیته آموزش بهره وری تعامل
صنعت و دانشگاه و مسئولیت اجتماعی اعالم نموده اند .
در پایان از زحمات ریاست محترم اتاق بازرگانی استان همدان  -جناب آقای مهندس زبردست  ،دبیرکل محترم اتاق  -سرکار
خانم مهندس ایزدی و مسئول محترم کمیسیون تشکل ها  -جناب آقای ابراهیمی کمال تشکر و قدردانی را داریم .
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