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 تاریخ

 برگزاری
 عنوان مصوبه دستور کارعنوان 

1 24/2/1398   
 انتخاب نائب رئیس کمیسیون. -

 اظهار نظر پیرامون برنامه کمیسیون در سال جاری. -
 

 انتخاب نواب رئیس کمیسیون بانوان با اجرای رای گیری )سرکار خانم زهرا حمید  و  – 1

 همایشی که این کمیسیون در دوره قبل  ، توسط بانوان  -2سرکار خانم طیبه شاه ولی ( 

 داشت که می بایست در این دوره  کارآفرین برگزار نمود دستاوردها و پیشنهاداتی

 درصورت نیاز به نشست با مسولین استان ، اتاق بازرگانی درهدف گزاری و پیگیری شوند و 

 امر تسهیل برگزاری جلسات اقدام نماید .  

 

2 29/3/1398   

 آشنایی بانوان با چگونگی تشکیل تعاونیها و  -

 دستورالعمل های مرتبط با آن .

 

 ایجاد ارتباط و اعالم همکاری اتاق تعاون بمنظور تسهیل در ثبت شرکتهای تعاونی ، – 1

 ارائه مشاوره ، بازاریابی ، برگزاری نمایشگاه ، مرکز داوری ، صندوق ضمانت و هرگونه  

 بهره برداری از غرفه های نمایشگاهی – 2بانوان .   فعالیت در زمینه اقتصاد تعاون برای

 بازرگانی اهواز مرتبط با فعالیت بانوان تولیدکننده   اتاق تعاون و اتاق 

 

3 22/5/1398   

انتخاب و معرفی بانوان عضو کمیسیون برای عضویت  -

در دیگر کمیسیونهای اتاق بمنظور افرایش تعامل و 

 تبادل اطالعات

تصمیم گیری برای شرکت در انجمن کانون بانوان  -

 این انجمن در اتاق اهواز .بازرگان ایران و تشکیل 

بررسی موضوع یک نشست در سطح ملی و اجرای آن  -

 در نیمه دوم سال جاری .

 

 نفر از بانوان فعال بعنوان نماینده در جلسات دیگر کمیسیونها با 8مصوب گردید تعداد  – 1

 مصوب شد  – 2شرکت نمایند .    هدف تعامل و ارتباطات دوسویه با کمیسیون بانوان 

 کمیته ای زیر مجموعه کمیسیون بانوان با هدف  شناسایی و حمایت از بانوان 

 تولیدکننده در سطح استان تشکیل شود . (

4 12/6/1398   
 بررسی موضوع دوره های آموزشی مورد نیاز اعضا -

 پیگیری  وضعیت راه اندازی و رفع نواقص پارک بانوان -
 

  1398در سال  بانوانجلسات برگزار شده کمیسیون 



 

 

 

 

 انتخاب اعضاء کمیته مصوب شده در جلسه قبل -

 گزارش نمایندگان منتخب در جلسات کمیسیونهای اتاق

مصوب شد در جلسه  – 2انتخاب اعضا کمیته شناسایی و حمایت از بانوان صنعتگر استان  – 1

مصوب  –3آتی بمنظور راه انداری پارک بانوان از شهردار محترم اهواز دعوت بعمل آید  

تقویت فن بیان  –شد پیشنهاد دوره های بازاریابی و تجارت الکترونیکی و ارزهای دیجیتال 

 بیرخانه کمیسیونها ارسال گردد . مهارتهای زندگی و کسب و کار جهت برگزاری به د –

 

 

5 21/8/1398   

دعوت از شهردار محترم اهواز بمنظور راه اندازی پارک -

 بانوان و ارائه پیشنهادات 

سئول کمیته  - سایی و حمایت از بانوان ارائه گزارش م شنا

  هنرمند و صنعتگر استان

رفع نیازمندیها و نواقص پارک بانوان و تجهیز و بهره برداری آن توسط شهرداری  – 1

   1399اهواز تا پیش از نوروز 

6 13/9/1398   

هم اندیشی بمنظور برنامه ریزی جهت برگزاری همایش -

 روز زن

 

سئول کمیته - سایی و حمایت از بانوان ارائه گزارش م شنا

  هنرمند و صنعتگر استان

 

مقرر شد بمنظور برگزاری هر چه بهتر همایش روز زن اعضای کمیسیون ظرف مدت دو  – 1

با توجه به پیشنهاد مهمان  – 2هفته پیشنهادات خود را به دبیرخانه کمیسیون اعالم فرمایند  . 

عمانی حاضر در جلسه  ، مقرر گردید غرفه هایی توسط وی جهت بازاریابی صنایع دستی 

 ار عمان تهیه گردد . (بانوان در مالهای صح

7 15/11/1398   

استماع سخنان اعضای کمیسیون در خصوص  -

 مهمترین مشکالت حوزه کسب و کار بانوان

گزارش کار نمایندگان کمیسیون بانوان در دیگر  -

 کمیسیونها 

 

پروژه های نیمه تمام  مقرر گردید کمیسیون، بانوان عالقه مند به سرمایه گذاری در  - 1

 (را به اتاق معرفی نماید. 27)ماده دولتی 


