اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی شهرکرد
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تاریخ 1399/05/14:
 2صفحه

به نام خداوند بخشنده و مهربان
سومین جلسه نمایندگان اتاق بازرگانی شهرکرد در سال  ۹۹در روز سه شنبه مورخ  13۹۹/05/14راس ساعت
 10صبح همزمان به صورت حضوری و آنالین برگزار گردید .
در ابتدای جلسه رئیس محترم اتاق ضمن بیان خیر مقدم از روسای محترم کمیسیونهای تخصصی اتاق
درخواست کردند گزارشی از روند اجرای جلسات ارائه نمایند .
در ادامه جلسه آقای فیاضی دبیر کمیسیونهای تخصصی ضمن تشکر از برخی کمیسیون ها به دلیل تشکیل
منظم جلسات  ،از تعدادی از کمیسیون ها انتقاد و خواستار تشکیل جلسات منظم و مستمر شدند .
آقای دکتر دبیر رضایی گزارشی از فعالیت های کمیسیون کشاورزی  ،آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی شهرکرد
را ارائه نمودند و از تشکیل انجمن بادام اتاق بازرگانی شهرکرد خبر دادند .
سپس آقای طهماسبی گزارشی از کمیسیون مالیات و کار ارائه نمودند و خواستار پیگیری مستمر و موضوعات
مصوبات شدند .
در ادامه آقای اخوان رئیس کمیسیون صنعت از رکود اقتصادی صحبت کردند و سپس آقای علیخانی رئیس
کمیسیون صادرات از پیگیری مشکالت صادرکنندگان در کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران خبر دادند و از
بررسی الیحه مبارزه با قاچاق در کارگروه واردات اتاق ایران صحبت نمودند .
در ادامه آقای نجفی رئیس کمیسیون گردشگری در خصوص کمیسیون مربوطه گزارشی را ارائه نمودند و سپس
آقای ابوطالبیان از کمیسیون های انرژی گزارشی ارائه نمود و پیگیری مصوبات پیگیری مصوبات را خواستار شدند
بعد از اتمام سخنان را اعضای محترم کمیسیون ها دستور دوم جلسه مورد بررسی قرار گرفت
در ادامه جلسه جناب آقای بهرام اهلل بخشی گزارشی از کارگروه بررسی مشکالت مخابرات و ارتباطات استان ارائه
نمودند و سپس آقای ابوطالبی آن از روند کند و بیسرانجام موضوع پسماند استان خبر دادند و ابراز امیدواری
کردند با پیگیری مستمر به سرانجام برسد .

سپس گزارش سفر سفیر محترم اتریش استان توسط رئیس اتاق ارائه شد و کلیپ مربوطه پخش گردید و از
زحمات کلیه اعضای هیئت نمایندگان هیئت رئیسه و پرسنل اتاق در این سفر تقدیر و تشکر گردید و ابراز
امیدواری شد که مجدداً از هیئت های خارجی دعوت به عمل آید برای بازدید از استان چهارمحال و بختیاری
این جلسه در ساعت  11:30با ذکر صلوات به پایان رسید.
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