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 .بانوان کمیسیون رئیس معارفه-

 دبیر و رئیس نائب انتخاب -

 .کمیسیون

 و مشی خط و اهداف تشریح -

 های برنامه پیرامون بررسی و بحث

 . کمیسیون آتی

 راه پیرامون نظرات نقطه دریافت-

 استان بازرگان زنان کانون اندازی

با توجه به خدمات ارزشمند کانون زنان بازرگان در سطح کشور و تعدد -1

بانوان کارآفرین و بازرگان در استان خوزستان،مقرر گردید اعضاء با 

عضویت در کانون زنان بازرگان ایران مقدمات تأسیس این کانون را زیر 

 نظر اتاق بازرگانی اهواز فراهم آورند.

میل مراحل عضویت اعضاء در کانون زنان مقرر گردید پس از تک-2

بازرگان ایران، اقدامات الزم جهت راه اندازی کانون زنان بازرگان در 

استان زیر نظر اتاق بازرگانی اهواز انجام گیرد و در همین راستا دبیرخانه 

کمیسیون چگونگی مراحل تشکیل و تعیین هیأت موسس را در جلسه بعدی 

 مطرح و پیگیری نماید.

قرر گردید کمیته های تخصصی زیر مجموعه کمیسیون در جلسه بعدی م-3

 تعیین و نحوه عملکرد آن برای اعضاء تشریح گردد.
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شناسایی فرصت های صادراتی -

 صنایع دستی در استان خوزستان. 

شکیل - بحث و تبادل نظر پیرامون ت

 کمیته های زیر مجموعه کمیسیون.

و انتقال دانش صنایع دستی به نسل جدید و آموزش با توجه به ضرورت -1

تربیت نیروی انسانی ماهر جهت تولید محصوالت با کیفیت مقرر گردید؛ 

گردشگری استان، دوره های  و دستی صنایع فرهنگی، اداره کل میراث

 مورد نیاز متقاضیان را شناسایی و در تقویم آموزشی خود قرار دهد.

پارک حمایت های مالی و پشتیبانی با عنایت به امکانات بسیار خوب و -2

علم و فن آوری استان خوزستان و ضرورت توسعه و راه اندازی شرکت 

های دانش بنیان در زمینه صنایع دستی و گردشگری، به منظور پر کردن 

خالء موجود در این بخش مقرر گردید؛ پارک علم و فن آوری استان 

رایط ثبت شرکتهای متقاضی را تسهیل و پرسه پرداخت خوزستان ش

 تسهیالت به متقاضیان را کوتاه نماید.

 در اطالعاتی بانک ایجاد و اقتصادی های فرصت به منظور شناسایی -3

آن، مقرر گردید؛ اتاق بازرگانی اهواز با  صادرات و دستی صنایع زمینه

گردشگری استان و خانه  و دستی صنایع فرهنگی، اداره کل میراثهمکاری 

صنایع دستی استان نسبت به شناسایی بازارهای هدف صادراتی و ایجاد 

 بانک اطالعاتی در این زمینه اقدام نمایند.

به منظور استفاده بهینه از فرصت های شغلی و معرفی توانمندیهای استان  -4

در بخش تولید و صادرات صنایع دستی مقرر گردید؛ کارگروهی متشکل از 

اتاق بازرگانی اهواز، صدا و سیمای استان، شهرداری اهواز، گمرک و 

سازمان مناطق آزد ایجاد و هر کدام از ارگان های یاد شده با توجه به 

 حوزه فعالیت خود به صورت جدی متولی بخشی از کار شوند.  

مقرر گردید؛ کمیته های تخصصی زیر مجموعه کمیسیون در جلسه آتی  -5

 عملکرد آن ها برای اعضاء تشریح گردد.تعیین و نحوه 
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 تشکیل پیرامون نظر تبادل و بحث-

 .کمیسیون مجموعه زیر های کمیته

 زنان کانون های فعالیت تشریح-

 این اندازی راه مزایای و بازرگان

 در بازرگان بانوان برای کانون

 .استان

به کار تجارت ورود کرده اند و به منظور توانمندسازی بانوانی که تازه -1

قصد دارند با استفاده از تجارب دیگر و بکار گیری راهکارهای اصولی به 

تجارت بپردازند، مقرر گردید؛ دوره های آموزشی تحت عنوان کسب و 

 کار نوپا )استارت آپ( توسط واحد آموزش اتاق برگزار گردد.

با توجه به تشریح فعالیت های کانون زنان بازرگان در جلسه و به  -2

حدالنصاب رسیدن متقاضیان جهت عضویت در این کانون مقرر گردید؛ 

دبیرخانه کمیسیون پیگیری های مربوط به راه اندازی این کانون را از 

 طریق اتاق ایران بعمل آورد و نتایج آن را به اطالع اعضاء برساند.

 30ه به مصوبه اخیر هیأت رئیسه محترم اتاق، یارانه ای به میزان با توج -3

درصد مبلغ ثبت نام برای متقاضیان عضویت در این کانون توسط اتاق در 

 نظر گرفته شد.

پس از بحث و تبادل نظر در خصوص کمیته های پیشنهادی کمیسیون،  -4

 د؛ با اکثریت آراء کمیته های زیر تصویب و رؤسای آن تعیین گردی

  کمیته خانواده سالم در حوزه زنان به ریاست سرکار خانم دکتر

 خیریه نیسی. 

  کمیته حمایت از زنان آسیب پذیر و بی سرپرست به ریاست

 سرکار خانم افسانه صالح خواه.

  کمیته ورزش و اوقات فراغت به ریاست کمیسیون بانوان اداره

 کل ورزش و جوانان استان خوزستان. 

 مشاغل خانگی به ریاست سرکار خانم امیرجاملو . کمیته حمایت از 
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ارائه راهکارهای توسعه کسب و 

 کار از طریق بازاریابی اینترنتی.

مقرر گردید؛ دبیرخانه کمیسیون نیازهای آموزشی اعضاء را احصاء  -1

و با همکاری واحد آموزش اتاق جهت برگزاری دوره های 

 رایگان اقدام نماید.درخواست شده اعضاء به صورت 

مقرر گردید؛ اعضاء کمیسیون مشکالت موجود در حوزه کاری خود  -2

را کتباً به دبیرخانه کمیسیون اعالم نمایند تا نسبت به پیگیری و 

 حل این مشکالت توسط اتاق اقدامات الزم صورت گیرد.


