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 3 از 1 صفحه

 11:00ساعت: 11/4/1400تاریخ: 001 شماره جلسه:

 نفر 11تعداد حاضرین:  سالن جلسات اتاق همدان مکان:

 جناب آقای علی اصغر زبردسترئیس:

 خانم سهیال بیاض فردبیر:

 دستور جلسه

 کمیسیون محترم رئیسه هیأت توسط کمیسیون عملکرد گزارش ارائه -1

 

 کمیسیون رئیسه هیأت انتخابات -2

 اتمصوب

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 

با رأی گیری از اعضاء آقای خسرو طالبی رحیق به عنوان رئیس کمیسیون، آقای خیراله 

اسدی نایب رئیس اول، آقای مجید اسماعیلی نایب رئیس دوم و آقای علی محمودی به عنوان 

 دبیر کمیسیون انتخاب شدند.

 به مدت دو سال *

2 

دبیرخانه تخصصی  برگزار شود. 12:00به اول هرماه ساعت مقرر شد جلسات کمیسیون دوشن

کمیسیونها و هیأت 

 رئیسه کمیسیون

 به مدت دو سال

3 

دبیرخانه تخصصی  مقرر شد جهت تبادل اطالعات بین اعضای کمیسیون گروه واتساپی تشکیل شود.

 کمیسیونها

11/4/1400 

 

دبیر تخصصی  ه واتساپی تشکیل شود.مقرر شد جهت تبادل اطالعات بین هیأت رئیسه کمیسیون گرو

 کمیسیون

20/4/1400 

 تاریخ دستور جلسه بعد
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1-  

2-  

 (:مدعوین جلسه بعد )مسئولین، کارشناسان، مشاورین

 شرح مذاکرات

 

 

 

أت نمایندگان اتاق همدان در ابتدای جلسه گزارش عملکرد کمیسیون در دو سال گذشته توسط جناب آقای خسرو طالبی رحیق رئیس محترم کمیسیون و عضو هی

 قرائت شد.

توجه به  سپس جناب آقای علی اصغر زبردست رئیس محترم اتاق همدان ضمن تقدر از زحمات اعضای هیأت رئیسه کمیسیون طی دو سال گذشته، اظهار نمود با

 صاب هیأت رئیسه کمیسیون به مدت دوسال می باشد و پس از گذشت دو سال با حضور اعضا مجددا انتخابات برگزار می شود.آئین نامه کمیسیون، انت

توسط اعضای هیأت نمایندگان بازنگری شده و با توجه به  0011"آئین نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیونها در خردادماه رئیس اتاق همدان اظهار نمودند 

 کمیسیون تغییر یافته است." 8عدد به  01رد کمیسیونها و همچنین جهت پیشگیری از موازی کاری تعداد کمیسیونها از بررسی عملک

ایشان خواستار "ارائه مسائل و مشکالت اعضای کمیسیون جهت طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شدند و خاطرنشان ساختند 

 پیگیری مسائل و مشکالت فعالین اقتصادی در سطح ملی نیز انجام می شود. درصورتیکه موارد در سطح استان حل نشود،

یز پیگیری در ادامه آقای طالبی رحیق نیز اظهار نمودند "با توجه به عضویت در کمیته قیمت گذاری مسائل مرتبط اعضای کمیسیون از طریق این کمیته ن

 می شود."

تجارت و مدیریت تسهیل کمیسیون ) تخصصی اتاق ایران ییشان در جلسات ماهیانه کمیسیونهارئیس کمیسیون خاطرنشان ساخت "با توجه به حضور ا

 ، بخشنامه ها و مصوبات مرتبط نیز به اطالع اعضا رسانده می شود." توسعه صادرات غیرنفتی( کمیسیون واردات و

 ایشان خواستار مشارکت اعضا در کمیته های تخصصی کمیسیون نیز شدند."

 طرح نمودند.شایان ذکر است در پایان جلسه اعضای کمیسیون مسائل مرتبط در حوزه خود را جهت پیگیری م
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