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 تاریخ مسئول مصوبات

 11آذر  11 خانم بیاض فر 1911رماه برگزاری وبینار با موضوعیت کار و کارآفرینی در آذ 1

کار و کارآفرینی و کسب و کار و دانش بنیان توسط مسائل و مشکالت در حوزه  مقرر شد 1
اعضای کمیسیون جهت طرح در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به 

 دبیرخانه کمیسیون های اتاق همدان ارسال شود.

 آذر11 نواب رئیس

 

 

 

 11:11:  ساعت  12/8/1911 : تاریخ  8:  جلسه شماره

  آنالین :مکان  
 

 12 :  حاضرین تعداد
 مهندس حمید بهرامی:  س جلسهرئی

 : سهیال بیاض فردبیر
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 مطرح شده: موارد و پیشنهادات

پیش رو بودن هفته کار و "با اشاره به  کمیسیون محترم رئیس بهرامی حمید آقای جناب جلسه ابتدای در

 اقداماتی آموزش واحد همکاری با کمیسیون کارآفرینی جهانی هفته در" نمودند اظهار "کارآفرینی در آذرماه

 ".استشده  انجام مرتبط هایوبینار برگزاری جهت

است وبینارهای هماهنگ شده همگی در سطح ملی و با مشارکت اساتید بنام که در رشته الزم به ذکر 

 و همچنان در حال برگزاری می باشند.فعالیت خود چهره ملی شناخته می شوند بوده اند 

از طریق  بنیان دانش های شرکت افزوده ارزش بر مالیات رفع" جهت کمیسیون پیگیری از همچنین ایشان

 ".دادند خبرنشست آنالین با کمیسیون دانش بنیان اتاق ایران 

 هفته مالیات کمیسیون جلسه در" نمودند اظهار اتاق های کمیسیون دبیرخانه مسئول نجفی آقای سپس

 گفتگوی شورای آتی جلسه در بنیان دانش کار و کسب کارآفرینی، حوزه در مسائل و موارد شد مقرر جاری،

 در کمیسیون اعضای پیشنهادات و مسائل ارسال" خواستار ایشان و "شود مطرح خصوصی بخش و دولت

 . شدند "خصوص این

 و دولت گفتگوی شورای دبیرخانه به ارائه جهت خود حوزه مشکالت و مسائل بیان ضمن کمیسیون اعضای

 :نمودند بیان را زیر موارد خصوصی بخش

 جهت آنالین صورت به کارآفرینی محتوای با موزشیآ های دوره برگزاری درخصوص پیشنهاداتی -1

 11 کووید ویروس زنجیره قطع

 آموزش حوزه در دانشگاه با اتاق بیشتر ارتباط و کارآفرینی با مرتبط کتاب معرفی -2

 )خانم رحمانی نماینده پارک علم و فناوری( جوانان الملل بین اتاق در همدان اتاق عضویتپیشنهاد  -3

 تجربیات تبادل جهت مجازی فضای در استان برتر آفرینانکار از دعوت -4

)سرکار خانم ها خانلرزاده و رسولی )برای  شایان ذکر است به دلیل عدم حضور نواب رئیس کمیسیون

 به جلسه بعد مؤکول شد. 4و  3و همچنین مسئولین کمیته ها دستورجلسه  پنجمین بار متوالی(


