
 احداث و خدمات فنی و مهندسیکمیسیون صورتجلسه 
DS.FO.07.01  

 

 2 از 1 صفحه

 11:11ساعت: 3/4/1411تاریخ: 1 شماره جلسه:

 22تعداد حاضرین:  سالن جلسات اتاق همدان مکان:

 جناب آقای زبردست رئیس:

 خانم سهیال بیاض فردبیر:

 دستور جلسه

 کمیسیون محترم رئیسه هیأت توسط کمیسیون عملکرد گزارش ارائه -1

 

 کمیسیون رئیسه هیأت انتخابات -2

 

 مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ سئولم شرح

1 

با توجه به رأی گیری از اعضای حاضر در جلسه آقای سید مجید مختار موسوی به عنوان 

رئیس کمیسیون، آقای مهدی درویشی به عنوان نایب رئیس اول کمیسیون، آقای مرتضی 

اسکندری نایب رئیس دوم و آقای محمدرضا یونسیان به عنوان دبیر تخصصی کمیسیون 

 انتخاب شدند.

 

- 

 

 ه مدت دو سالب

2 

  مقرر شد جلسه ماهیانه کمیسیون سه شنبه آخر هر ماه برگزار شود.

- 

 

 به مدت دو سال
3 

 

مقرر شد جهت تبادل اطالعات بین اعضا گروهی متشکل از اعضای کمیسیون در واتس آپ 

 تشکیل شود.

 

دبیرخانه تخصصی 

 کمیسیون

 

6/4/1411 

 تاریخ دستور جلسه بعد

  ز توسط اعضای کمیسیونبیان اخبار رو-1
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 2 از 2 صفحه

  کمیسیون تخصصی های کمیته تشکیل -2

  بررسی دوره های آموزشی مورد نیاز اعضای کمیسیون-3

 (:مدعوین جلسه بعد )مسئولین، کارشناسان، مشاورین

 شرح مذاکرات

 

 

 

 در ابتدای جلسه گزارش عملکرد دوساله کمیسیون توسط آقای موسوی رئیس کمیسیون ارائه شد.

ادامه نواب رئیس کمیسیون در خواست خود را مبنی بر حضور نمایندگان کمیسیون در کمیته ها پیمان، فنی، مصالح و  در

 سایر کارگروههای مرتبط با کمیسیون را مطرح نمودند.

خواستار سپس اقای زبردست رئیس محترم اتاق همدان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات هیأت رئیسه طی دو سال گذشته، 

 بررسی مسائل فعالین اقتصادی حوزه عمران جهت طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شدند.

همچنین تاکید داشتند در صورتیکه مسائل و مشکالت در سطح استان حل نشود، ظرفیت پیگیری در سطح ملی نیز از ایشان 

 طرف اتاق وجود دارد.

 "میته های کمیسیون فعالیت خود را به صورت مستمر داشته باشند.ک"رئیس اتاق همدان همچنین تاکید داشتند 

تسهیل و روان سازی صدور پروانه های "همچنین آقای پارسامهر رئیس محترم انجمن انبوه سازان استان خواستار 

 شدند. "ساختمانی

 کمیسیون، رئیس عنوان به موسوی مختار مجید سید آقای جلسه در حاضر اعضای از گیری رأی به توجه شایان ذکر است با

 محمدرضا آقای و دوم رئیس نایب اسکندری مرتضی آقای کمیسیون، اول رئیس نایب عنوان به درویشی مهدی آقای

 .شدند انتخاب کمیسیون تخصصی دبیر عنوان به یونسیان

 گروهی اعضا ینب اطالعات تبادل شود و جهت برگزار ماه هر آخر شنبه سه کمیسیون ماهیانه جلسه شد همچنین مقرر

 .شود تشکیل آپ واتس در کمیسیون اعضای از متشکل

 


