صورتجلسه کمیسیون صنعت  ،معدن  ،اصل  44و محیط کسب و کار
اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن وکشاورزی بیرجند

مورخ 24/60/92:
شماره جلسه 1 :

بسـمه تعـالی
اولین جلسه کمیسیون صنعت ،معدن و اصل  44و محیط کسب و کار

عنوان جلسه

آقایان  :بهرام ساتلیخ محمدی ،علیرضا خامه زر ،علیرضا باقری ،عباس شیبانی نیا ،ایمان علی دوست ،محمد

حاضرین در جلسه

مهدی گنجی ،محمد رضا صباغ زاده ،علی خدابخشی ،سید امیر اسماعیل حقی ،سید محمد نارمنجی ،ابوالفضل
جهانگرد ،احمد پروین
خانم ها :بهناز اطمینان ،ریحانه اکبری

مکان

سالن جلسات اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی بیرجند

گزارش :
با عنایت به هماهنگی و دعوت قبلی انجام شده جلسه ای راس ساعت  00:11مورخ  29/6/92با ریاست آقای
محمدی ،ریاست کمیسیون صنعت ،معدن و اصل  99اتاق بیرجند و با حضور لیست پیوست در محل سالن
جلسات اتاق آغاز گردید.
در ابتدا جناب آقای محمدی ،پس از بیان خیر مقدم به مدعوین ،هدف از برگزاری این جلسه را شناسایی
مشکلات و موانع پیش روی بخش صنعت ،معدن استان خراسان جنوبی برشمرد و گفت  :باید از توان اتاق
بازرگانی در راستای حل این مشکلات و تسهیل امور مربوطه بهره گیریم .ایشان فرمودند در این دوره از فعالیت
اتاق  9کمیسیون تخصصی در بخش های مختلف بازرگانی ،صنعت ،معدن ،کشاورزی ،تامین مالی و خدمات
فنی مهندسی شکل گرفته که در این کمیسیون ها مشکلات و مسائل پیش روی بخش های مختلف اقتصادی
استان احصا می شود تا بعد از دسته بندی مشکلات برای طرح و بررسی بیشتر به شورای گفت و گو دولت و
بخش خصوصی راه یابد وی در ادامه افزود یکی از وظایف کمیسیون شناسایی پتانسیل ها است که نیاز به
روابط عمومی خاص و قدرت گفتار خاص دارد.
ساتلیخ محمدی از اعضای کمیسیون خواست که موضوعات و مشکلات مد نظر خود را برای طرح در
کمیسیون ،قبل از برگزاری جلسات به دبیرخانه کمیسیون اعلام نمایند و در ادامه جلسه هر یک از اعضا به
معرفی زمینه فعالیت و اعلام نظر و پیشنهاد در خصوص برنامه ها و زمان برگزاری جلسات آتی کمیسیون
پرداختند .و در پایان جلسه ،آقایان علیرضا باقری به عنوان نائب رئیس بخش معدن و محمد رضا صباغ زاده
به عنوان نائب رئیس بخش صنعت انتخاب گردیدند.
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مورخ 24/60/92:

اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن وکشاورزی بیرجند

شماره جلسه 1 :

در آخر برنامه زمان بندی کمیسیون تقدیم حضور می گردد .
برنامه زمانبندی کمیسیون صنعت ،معدن ،اصل  44و محیط کسب و کار – سال 24

ردیف

ماه

تاریخ

روز

1

مهر

24/7/90

یکشنبه

9

آبان

24/8/94

یکشنبه

3

آذر

24/2/92

یکشنبه

4

دی

24/16/97

یکشنبه

2

بهمن

24/11/92

یکشنبه

0

اسفند

24/19/92

سه شنبه

.

مصوبات:
مقرر گردید هریک از اعضای کمیسیون مسائل و مشکلات حوزه کاری خود را جهت طرح موضوع درجلسات آتی ،به دبیرخانه
کمیسیون اعلام نمایند.

