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بسـمه تعـالی
عنوان جلسه

معارفه ،تبادل نظر و ارائه برنامه های پیشنهادی جهت برگزاری جلسات کمیسیون

حاضرین در

آقایان:سید محمدرضا علیزاده ،احمدعلی هامونی ،محمدتبریزی ،محمدرضا بوشادی ،منصور

جلسه

عابدپور ،عباس کریمی ،حمیدکریمی ،حسین برزگانی
خانمها :مهری دستجردی ،سعیده خلیلی ،ریحانه اکبری
آقایان:خوشنام ،صباغ ،فاطمی

غائبین
خانم ها:اصغری

مکان

سالن جلسات اتاق بازرگانی  ،صنایع ،معادن و کشاورزی بیرجند

گــــزارش:
با عنایت به هماهنگی و دعوت نامه شماره/49/363الف  ،جلسه ساعت  03:31بعد از ظهر روز شنبه مورخ  49/10/30با
حضور جناب آقای سید محمدرضا علیزاده دبیر اجرایی اتاق و ریاست محترم کمیسیون ،جناب آقای احمدعلی هامونی و با
حضور امضاء کنندگان لیست پیوست در محل سالن جلسات اتاق برگزار گردید.
در ابتدا جناب آقای علیزاده ضمن عرض خیر مقدم از مدعوین بیان داشت :کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی-
عمران و خدمات فنی مهندسی یکی از مهم ترین کمیسیون های اتاق است و با توجه به اینکه افرادی با تجربه و توانمند
در این کمیسیون عضو هستند امیدواریم بتوانیم از تجربه کارشناسی آنان حداکثر استفاده را داشته باشیم.
رئیس کمیسیون نیز اظهار کرد49 :درصد از فعالان اقتصادی استان در انتخابات دوره سوم هیات نمایندگان اتاق مشارکت
نمودند که نشان دهنده توجه آنان به اتاق بازرگانی بوده است .در ادامه وی ضمن تایید سخنان جناب آقای علیزاده به
نقش و جایگاه ویژه کمیسیون ها در اتاق بازرگانی پرداخت.
احمدعلی هامونی افزود :در وهله اول انتخاب نائب رئیس اول ودوم می بایست انجام گردد تا در راستای وظایف و
ماموریت محوله هیات رئیسه کمیسیون ان شاءا ..بتوانیم هر چه سریعتر گام موثری در جهت رفع مشکلات اقتصادی و
مالی فعالان اقتصادی برداریم.
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مهری دستجردی مسئول دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اتاق نیز با اشاره به اینکه دبیرخانه شورای گفتگو دولت و
بخش خصوصی در اتاق مستقر است بیان نمود مسائل و مشکلات واصله به دبیرخانه در کمیسیون های تخصصی اتاق
مورد بررسی و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق شورای گفتگو پیگیری خواهد شد.
و در ادامه هر یک از اعضاء به معرفی خود و ارائه پیشنهادات جهت برگزاری هر چه بهتر جلسات پرداختند.

مصــوبات:
 آقای عباس کریمی به عنوان نائب رئیس اول و آقای محمد تبریزی به عنوان نائب رئیس دوم برای مدت2سال انتخاب شدند.

 -جلسه ساعت 21:00دقیقه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

