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 2 از 1 صفحه

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

 نفر 20تعداد حاضرین:  سالن جلسات اتاق همدان مکان:

 جناب آقای زبردست رئیس:

 خانم بیاض فردبیر:

 دستور جلسه

 کمیسیون محترم رئیسه هیأت توسط کمیسیون عملکرد گزارش ارائه -1

 کمیسیون رئیسه هیأت انتخابات -2

 مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 

با رأی گیری از اعضا آقای علی محمودی به عنوان رئیس کمیسیون، آقاداود شعبانلو نایب 

رئیس اول، آقای محمود رشادی ناب رئیس دوم و آقای مهدی جعفری جوزانی به عنوان دبیر 

 انتخاب شدند.

 به مدت دو سال -

2 

اعضای جدید  در خصوص تشکیل گروه در فضای مجازی مقرر شد گروهی با ترکیب

 کمیسیون در واتساپ تشکیل شود.

کارشناس آی تی و 

کارشناس واحد 

 کمیسیونها

 

22/3/1011 

0 
تشکیل  12:11مقرر شد جلسات کمیسیون به صورت ماهیانه اولین چهارشنبه هر ماه ساعت 

 شود.

دبیر تخصصی 

 کمیسیون

- 

 تاریخ دستور جلسه بعد

 2/0/1011 ی کمیسیونو معرفی اعضاتشکیل کمیته های کمیسیون  -1

 (:مدعوین جلسه بعد )مسئولین، کارشناسان، مشاورین
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 2 از 2 صفحه

 شرح مذاکرات

 

 

 

 

 کمیسیون از مذکور ،کمیسیون رئیسه هیئت و کمیسیون اعضای همت و تالش با" داشت اظهار همدان اتاق رئیس زبردست اصغر علیابتدا آقای 

 است، داده قرار بررسی مورد مختلف های حوزه در را متعددی لمسائ گذشته دوسال طول در و بوده اثرگذار و فعال های

 تشکیل تجربیات از  گیری بهره با کشور سیر ملی انجمن تشکیل موضوع استان در سیر تولید موجود های ظرفیت به توجه با" افزود ادامه در وی

 ".بود خواهد راهگشا بسیار  کشور زمینی سیب ملی انجمن

  در گرفته صورت های پیگیری با اخیرا موضوع این که داشت وجود ها انجمن در افراد عضویت برای قانونی موانع برخی" افزود همدان اتاق رئیس

 ".گردید ارسال نظارت عالی هیئت به نهایی تایید جهت و شد تصویب و طرح ایران بازرگانی اتاق نمایندگان هیئت  نشست

 دبیر بعنوان مجلس در مالیر مردم نماینده آزادیخواه االسالم حجت بخش اثر حضور های تظرفی از کشاورزی کمیسیون اعضای" کرد تاکید وی

 ".گردند بهرمند کشاورزی حوزه موانع فصل و حل جهت اسالمی شورای مجلس کشاورزی کمیسیون

 نسبت استان در حوزه این فعالین امیدواریم که نموده بکار آغاز ایران اتاق در کشور داروئی گیاهان ملی انجمن نیز اخیرا" افزود همدان اتاق رئیس

 ".نمایند اقدام انجمن این در اثربخش حضور به

 ".پرداخت گذشته دوسال در کمیسیون این های فعالیت از مبسوطی گزارش" ارائه به اتاق کشاورزی کمیسیون رئیس محمودی علیآقای  ادامه در

 ".است بوده  88 سال در جلسه 6 و 89 سال   در جلسه7 برگزاری تعداد این از که شده برگزار نشست 1۱ مجموعا مدت این در" افزود وی

 اجرا مرحله به مصوبه ۱0 تعداد این از که داشته همراه به مصوبه 05 گذشته سال در همدان اتاق کشاورزی کمیسیون های نشست" افزود محمودی

 ".است رسیده

 مشکالت پیگیری و ها،طرح گلخانه های سازه بیمه ها،پیگیری نهاده توزیع و تهیه و هبازارگا مشکالت بررسی" ساخت نشان خاطر محمودی علی

 قرار بررسی و بحث مورد گذشته سال در که بوده مباحثی ترین مهم از دارویی گیاهان تولید مسائل وبررسی کشاورزی محصوالت صادرات مالیاتی

 "است، گرفته

 گفتگوی شورای های ظرفیت از گیری بهره با نیز را موانع برخی"  کرد تصریح همدان اتاق یکشاورز کمیسیون رئیس و نمایندگان هیئت عضو 

 همدان استان در دامی های نهاده کمبود موضوع طرح و بازارگاه سامانه به مربوط مشکالت  ها آن ترین مهم که نمودیم طرح خصوصی وبخش دولت

 و لبنی،استمرار کارخانجات توسعه نسبت به دامی تولیدات ماندگی سویا،عقب و ذرت ویژه به کشاورزی های نهاده نقل و حمل به مربوط ،مشکالت

 موضوع ،طرح لبنیات و طیور و دام حوزه شیرخام،مسائل قیمت افزایش و شیرخشک رویه بی صادرات و استاندارد غیر  لبنیات عرضه افزایش

 ".است بوده سیر تبدیلی صنایع مشکالت و وضعیت وگزارش  زمینی یبس تبدیلی صنایع وضعیت وآخرین محصول این و زمینی سیب انباشت

 و همدان اتاق کشاورزی کمیسیون رئیس بعنوان را محمودی علیآقای  استان کشاورزی حوزه فعالین و اعضا نشست این در" شایان ذکر است

 کمیسیون دبیرتخصصی بعنوان را جوزانی جعفری مهدیآقای  و دوم و اول رئیس نایب بعنوان ترتیب به را رشادی محمود و شعبانلو داوود آقایان

 ".نمودند انتخاب کشاورزی

 

 


