
 

 

 صورتجلسه اولین جلسه کمیسیون جوانان، بانوان، کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان

 

 دستورجلسه:

 ئیسه، دبیر و کمیته های فنی کمیسیونانتخاب هیأت ر -1

 تقویم جلسات کمیسیون -2

 شیوه اطالع رسانی -3

 مصوبات:
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 مسئول شرح
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اهداف و خط مشی کمیسیون بصورت زیر مورد تاکید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد شد عالوه بر مسائل 
 شود کارآفرین و کسب و کار به مسائل مرتبط با شادابی و فراغت جوانان هم توجه 

پیشنهاد اصالح کوتاه مدت و میان مدت ساختار و نظام فعلی دانش بنیان و شناسایی و ارائه  -1 -1
 راه حل های جدید برای حمایت از کسب و کارهای نوپا و نوآور

تدوین و پیشنهاد ساختار فعالیت مناسب انجمن جوانان کارآفرین و تالش در جهت استفاده از  -1 -2
 جمن در این کمیسیون و سایر کمیسیونهای اتاقدانش اعضای این ان

مطالعه و ارائه راهکار برای تشکیل میز استانی کارآفرینی با حضور کلیه متولیان این حوزه در  -1 -3
 استان جهت بهبود زیست بوم کارآفرینی

تالش در جهت تربیت کارآفرینان نسل فردا از طریق توسعه همکاری بین دانشگاهها و  -1 -4
 ای اقتصادی استانواحده

ایجاد کمیته های تخصصی ویژه جوانان و زنان با هدف توسعه نقش آفرینی این دو بخش در  -1 -5
 اتاق بمنظور تضمین آینده استان و اتاق

 اتاقدبیرخانه 
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انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون با رأی گیری از اعضای محترم آقای حمید بهرامی:رئیس کمیسیون/  2

 زاده و خانم رسولی نایب رئیس کمیسیون/ آقای دکتر اسالم: نایب رئیسخانم خاطره خانلر

 اتاقدبیرخانه 

دبیران کمیته های های سه گانه کمیسیون انتخاب و مقرر گردید طی دو هفته آتی با همکاری این  3
دبیران جلسات کمیته های تخصصی کمیسیون تشکیل و در این جلسات مسئول هر کمیته با نظر 

 ته ها انتخاب گردد.اعضای کمی

 دبیرخانه اتاق

دبیرخانه اتاق و هیأت  هرماه به صورت یک ماه درمیان برگزاری جلسه کمیسیون سه شنبه دوم 4
 رئیسه کمیسیون

 

 شرح مذاکرات:

 را همدان اتاق اعضای از باالیی درصد" اینکه به اشاره با همدان اتاق رییس زبردست اصغر علی جلسه ابتدای در

 و جوانان مسائل پیگیری منظور به بار اولین برای فوق عنوان با کمیسیون" نمود اظهار" دهند می تشکیل جوانان

 ."است شده تشکیل استان بانوان

 کمیسیون در بنیان دانش و نوین کارهای و کسب و کارآفرینی های زمینه در فعال جوانان حضور" داشت تأکید وی

 ."دارد اتاق عضو جوانان استعدادهای شکوفایی در بسزایی تأثیر

 جوان اعضای عضویت رود می انتظار کمیسیون، در حضور از جوانان استقبال به توجه با" افزود همدان اتاق رئیس

 ."یابد افزایش اتاق

 صورتی در" ساخت خاطرنشان" شود برگزار ماهیانه صورت به کمیسیون جلسات" اینکه بر تأکید با همچنین زبردست

 خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای طریق از نشود، حل کمیسیون جلسات طریق از کمیسیون اعضای مسائل که

 ."شود می پیگیری مسائل

 توسط" بود شده ابالغ ها کمیسیون دبیرخانه به همدان اتاق رئیسه هیأت تأیید با که کمیسیون نامه شیوه" ادامه در

 .شد ئتقرا اتاق های کمیسیون دبیرخانه مسئول عبدالملکی مسعود

 خاطره رئیس، عنوان به بهرامی حمید" کمیسیون رئیسه هیأت انتخاب بر مبنی کمیسیون دستورجلسه به توجه با سپس

 انتخاب" کمیسیون دبیر اسالم العابدین زین حاجی محمد و دوم و اول رییس نایب فرخ رسولی پروانه و خانلرزاده

 .شدند

 تاسیس هدف با گذشته در که تالشی" به اشاره با  تویسرکان در همدان اتاق نمایندگی سرپرست بهرامی حمید ادامه در

 آینده و دوراندیش نگاه حاصل که ظهور نو کمیسیون تشکیل از" نمود خرسندی اظهار" شد آغاز جوانان بازرگانی اتاق

 ." باشد می استان اتاق ارشد مدیریت نگر

 کمیسیون این توانند می گیر چشم مشارکت و اتحاد صورت در همدان استان جوانان" افزود پایان در کمیسیون رییس

 که تریبونی قالب در و دهند قرار ها استارتاپ بویژه نوین کارهای و کسب روزافزون توسعه برای ابزاری را حساس

 از حاصل اصالحات ضمن و گذاشته بحث به را کارآفرینی زمینه در خود مطالب گذاشته اختیارشان در بازرگانی اتاق

 ."نمایند درخواست ذیربط مسئولین از را بهینه خروجی مختلف افکار اندیشی مه


