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بسـمه تعـالی
عنوان جلسه

انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی اتاق بیرجند

حاضرین در

آقایان :محمد حسین اکبری -محمد حسین آذری نصرآباد -محمد حسین دلیر -الله نظر اسعدزاده –سید حسین

جلسه

خیریه--محمد حسین تابع -سینا سرحدی -محمدرضا عیسایی -علی عسگری -علی حمیدی – محمد تقی طحان-
سید محمد خوشرو -احسان بیکی – مهدی نجفی – علیرضا نیکوکار -منوچهر فروزانفر -محسن پویان -جواد
غریبی -ابوالفضل آرزومندان

خانمها :مهری دستجردی ،ریحانه اکبری

مکان

سالن جلسات اتاق بازرگانی  ،صنایع ،معادن و کشاورزی بیرجند

گــــزارش:
با عنایت به هماهنگی و دعوت نامه شماره/44/546الف  ،جلسه ساعت 803:صبح روز چهارشنبه مورخ
 44/:7/94در محل سالن جلسات اتاق برگزار گردید.
این انتخابات با حضور جمعی از تولیدکنندگان،صادر کنندگان و فعالان اقتصادی بخش کشاورزی ،دامداری و پرورش
آبزیان استان برگزار شد.
سیدحسین خیریه ،رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی اتاق بیرجند ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین بیان
داشت :در این کمسیونها تخصصی اتاق مشکلات و مسائل پیش روی بخش های مختلف اقتصادی استان احصا میشود
تا بعد از دستهبندی مشکلات برای طرح و بررسی بیشتر به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اجرا گردد.
وی حضور مسئولان استانی در جلسات کمیسیون را جهت شنیدن مشکلات بخش کشاورزی و صنایع غذایی و ارائه راه
حل چالش ها و موانع پیش روی تولید ،ضروری ارزیابی کرد و عنوان نمود :یکی از وظایف مهم اتاق و کمیسیون
کشاورزی حل مشکلات بخش کشاورزی و صنایع غذایی و ارتباط مستمر بخش دولتی  ،سازمان ها و وزارت خانه ها با
فعالان اقتصادی بخش خصوصی می باشد.
در پایان جلسه آقایان رض ا کمیلی به عنوان نائب رئیس اول و محمد حسین اکبری به عنوان نائب رئیس دوم این
کمیسیون انتخاب شدند..
جلسه ساعت 9:3:دقیقه با ذکر صلوات خاتمه یافت.
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مصوبات:
 مقرر گردید هر یک از اعضای کمیسیون مسائل و مشکلات حوزه کاری خود را جهت طرح موضوع در جلسات
آتی به دبیرخانه کمیسیون اعلام نمایند.

