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 11:11ساعت: 8/4/1411تاریخ: 1 شماره جلسه:

 نفر 33تعداد حاضرین:  سالن جلسات اتاق همدان مکان:

 جناب آقای علی اصغر زبردست رئیس:

 جناب آقای سید رضا حسینیدبیر:

 دستور جلسه

 کمیسیون محترم رئیسه هیأت توسط کمیسیون عملکرد گزارش ارائه -1

 

 کمیسیون رئیسه هیأت انتخابات -2

 صوباتم

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 

ی رضا زارعی به عنوان رئیس کمیسیون و آقای لبا رأی گیری از اعضای حاضر آقای ع

محمدرضا جعفری نایب رئیس اول، عباس بشیری زاهد نایب رئیس دوم و آقای سیدرضا 

 حسینی به عنوان دبیر تخصصی کمیسیون انتخاب شدند.

 

- 

 به مدت دو سال

3 

 11/4/1411 دبیرخانه کمیسیونها تبادل نظر و اطالعات بین اعضای کمیسیون، گروه واتساپی تشکیل شود.مقرر شد جهت 

3 

 رئیسه هیأت شد مقرر استان معادن شورای جلسه در کمیسیون یندهانم حضور درخصوص

 .نمایند معرفی را کمیسیون نماینده کمیسیون

هیأت رئیسه 

 کمیسیون

31/4/1411 

4 

   صبح تشکیل شود. 9میسیون روز های سه شنبه هفته دوم هرماه ساعت مقرر شد جلسات ک

 تاریخ دستور جلسه بعد
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  بیان اخبار روز-1

  بررسی دستورالعمل و شرح وظایف کمیسیون-3

  معرفی نماینده کمیسیون جهت حضور در جلسات شورای معادن-3

4-  

 (:مدعوین جلسه بعد )مسئولین، کارشناسان، مشاورین

 ح مذاکراتشر

 
 

 

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

 در نمایندگان هیأت نظر اعالم به توجه با" نمودند اظهار کمیسیون رئیسه هیأت از قدردانی و تشکر ضمن اتاق محترم رئیس زبردست آقای سپس

 شده ادغام همدان اتاق معادن و صنایع کمیسیون بهتر، عملکرد ارائه و کاری موازی از پیشگیری جهت کمیسیونها از تعدادی ادغام بر مبنی سالجاری

 ".اند

 شده ایجاد آن در تغییراتی و بازنگری جاری سال در همدان اتاق تخصصی کمیسیونهای اداره چگونگی نامه آیین" ساختند خاطرنشان همچنین ایشان

 ".است

 ".شدند جلسات در اعضا مشارکت و کمیسیون های کمیته فعالیت" خواستار همدان تاقا رئیس

 دستگاههای مدیران حضور به نیاز صورت در و شود بندی جمع کمیسیون در ابتدا کمیسیون اعضای مشکالت و مسائل" نمودند اظهار زبردست آقای

 ".شود پیگیری کاری صبحانه جلسات در دولتی

 .شدند کمیسیون دو هر ساختار و دستورالعمل بررسی خواستار معادن و صنایع کمیسیون دو ادغام به وجهت با همچنین ایشان

 .نمایند معرفی را کمیسیون نماینده کمیسیون رئیسه هیأت شد مقرر استان معادن11÷ شورای جلسه در کمیسیون یندهانم حضور درخصوص همچنین
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