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DS.FO.07.01

شماره جلسه002 :

مکان :سالن جلسات اتاق همدان و آنالین

تاریخ1400/00/04:
تعداد حاضرین 6:نفر حضوری
 10نفر آنالین

ساعت12:00:
رئیس:جناب آقای خسرو طالبی رحیق
دبیر:جناب آقای علی محمودی

دستور جلسه
 -1بیان اخبار توسط اعضاء محترم

 -2گزارش کمیته های تخصصی کمیسیون

 -3گزارش جلسه اتاق ایران توسط رئیس کمیسیون

 -4نیازسنجی دوره های آموزشی مرتبط با کمیسیون

مصوبات
ردیف

شرح

مسئول

درخصوص مسابقه پشم چینی که توسط آقای فروزان احسن مطرح شد مقرر شد پس از

آقای فروزان احسن

تاریخ
-

تکمیل طرح اجرایی ،طرح مذکور جهت اخذ دستور ریاست اتاق همدان درجهت همکاری
1

اتاق به دبیرخانه کمیسیونها تحویل گردد.

باتوجه به طرح ارائه شده توسط آقای وحید غالمی عضو کمیسیون درخصوص  11سامانه

آقای وحید غالمی

1400/0/10

جهت معرفی ،فروش و بازاریابی کاالهای استانی که به صورت هبه از طرف شرکت ایشان در
2

اختیار تولیدکنندگان استانی قرار می گیرد مقرر شد ایشان طرح مذکور و شرایط و
توضیحات الزم در این خصوص را جهت بررسی و طرح در سایر کمیسیونها به دبیرخانه
کمیسیونها ارائه دهند.
مقرر شد آقای ماکان علی پناه مطالب و موضوعات مربوط به رفع تعهد ارزی را به صورت

آقای ماکان علی

مکتوب جهت بررسی به هیأت رئیسه کمیسیون ارائه دهند.

پناه

1
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مسئولین کمیته های کمیسیون به شرح زیر انتخاب شدند:

4

-

کمیته فرش آقای فروزان احسن

-

کمیته فن آوری اطالعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک و برند تجاری آقای

مسئولین کمیته ها

طی دوسال

وحید غالمی
-

کمیته مدیریت واردات و بازرگانی داخلی آقای ماکان علی پناه

-

امور گمرکی و حمل و نقل آقای خیراله اسدی

مقرر شد در جلسه بعد با هماهنگی آقای شاخصی از سازمان صمت  ،کمیته اقدام ارزی در

دبیرخانه کمیسیون 1400/6/10

جلسه کمیسیون دعوت شوند
0
و پیشنهادات خود را به واحد پژوهش اعالم نمایند.

مسئولین کمیته ها

مقرر شدنامه ای برای افرادیکه تا تاریخ  11تیرماه موفق به رفع تعهد ارزی خود نشده اند

دبیرخانه

ارسال شود که مستندات مربوط به دالیل عدم ایفای رفع تعهد خود را به آقای شاخصی

کمیسیونها

6

درخصوص دوره های آموزشی مقرر شد مسئولین کمیته ها بسته آموزشی را بررسی نمایند

واحد آموزش و

1400/0/20

7

1400/0/20

سازمان صمت تحویل دهند.

دستور جلسه بعد
-1

-2

مدعوین جلسه بعد (مسئولین ،کارشناسان ،مشاورین) :مسئولین کمیته اقدام ارزی
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شرح مذاکرات
جناب آقای طالبی رحیق رئیس محترم کمیسیون و عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان به ارائه گزارش جلسه  72تیرماه  0011با حضور آقایان زادبوم،
قمری ،بازاری ،اتحادیه های بخش خصوصی ،نیاورانی ،نورانی و دیگر انجمن ها پرداخت.
رئیس کمیسیون افزود در این جلسه با توجه به آخرین بسته تعهد ارزی و دستورالعمل تعیین شده بود آخرین مهلت  0/10باشد برای افرادیکه رفع
تعهد نکرده اند و چون بعضی اشخاص نتوانسته بودند اقدامی انجام دهند در این جلسه درخواست راهکار در این خصوص داشتیم که مقرر شد
اسامی این افراد به کمیته اقدام ارزی معرفی شوند و پس از بررسی مستندات مهلت مذکور تمدید شود.
ایشان خاطرنشان ساختند کلیه بخشنامه های مربوط به کمیسیون در گروه واتساپی اطالع رسانی می شود.
آقای فروزان احسن مسئول کمیته فرش کمیسیون اظهار نمود7 :میلیون و  711هزار رأس گوسفند در استان وجود دارد که سالیانه  711تن پشم
تولید می شود .که انجمن فرش استان پیگیر جمع آوری این حجم پشم و فرآوری آن و ایجاد اشتغال در استان است .وی افزود جمع آوری پشم
گوسفندان موجب احیای فرش استان هم می شود .آقای فروزان احسن از انعقاد تفاهم نامه با شرکت همیاران جهت به کارگیری افرادی که اعتیادبه
مواد مخدر را ترک کرده اند خبر داد .وی همچنین افزود با همکاری  0استان همدان ،کردستان ،لرستان و کرمانشاه در حال برنامه ریزی برگزاری
مسابقه پشم چینی می باشیم که به همکار ی و مساعدت اتاق در برگزاری این مسابقه نیاز می باشد.
سپس آقای وحید غالمی عضو کمیسیون اظهار نمود  01 :سامانه جهت معرفی ،فروش و بازاریابی کاالهای استانی به صورت هبه از طرف شرکت
ایشان در اختیار تولیدکنندگان استانی قرار می گیرد.
آقای طالبی درخصوص سامانه مذکور خواستار همکاری آقای محمودی عضو هیأت نمایندگان اتاق و دبیر تخصصی کمیسیون در زمینه کشاورزی
شدند.
آقای ماکان علی پناه نیز به موارد مرتبط درخصوص رفع تعهد ارزی اشاره داشتند.
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