
مرکز مطالعات و پژوهش هاي اقتصادي اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي کرمانشاه پروپوزال پیشنهادي در 

  با مشخصات و اهداف ذیل را ارائه نموده است:  باشگاه فعاالن اقتصاديخصوص  تشکیل  

  :شرح  )1

توانایی بالفعل و بالقوه در زمینه هاي ایجاد بستري مناسب براي رشد مجموعه اي از فعاالن اقتصادي و افرادي که 

  اقتصادي دارند، به وسیله :

 ایجاد انگیزه و برقراري ارتباط بین اعضاء 

 ایجاد پایگاه آموزش، تئوري و عملی براي بازرگانی، تولید، کشاورزي، صنعت و خدمات 

 برگزاري تورهاي مطالعاتی و مطالعات میدانی 

 برگزاري جلسات همفکري 

 پژوهشی تشکیل گروه هاي 

 چاپ و نشر کتب، نشریات و مقاالت براي اعضاء در سطح بومی، ملی و بین المللی 

 تشکیل صندوق هاي مالی و حمایتی 

 ایجاد روابط بیشتر بین فعالین بخش خصوصی و حامیان دولتی 

 ایجاد امکانات براي اعضاء در فضاي مجازي و حقیقی 

 هدف از اجراي پروپوزال: )2

  استان کرمانشاه تجاريي احداث مرکز رشد ایجاد مقدمه و بستر برا

 روش جذب اعضاء باشگاه:  )3

  الف) تبلیغات از نوع محیطی، پیامک، نشریه محلی و فضاي مجازي(سایت)

  ارسال فراخوان به نمادهاي ذیل و نصب پوستر دراین نهادها ب)

 مراکز رشد استان 

 دانشگاه هاي سطح استان 

 اصناف و بازاریون 

 بنیاد ملی نخبگان 

 شرکت هاي کاریابی 

 سازمان صنایع و معادن 

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 مراکز کارآفرینی 

 بانک ها و موسسات مالی و اعتباري 

 نمایشگاه هاي بین المللی 

  سازمان جهاد کشاورزي 

 سازمان بورس و اوراق بهادار 



 میراث فرهنگی و گردشگري 

 ها شرکت هاي رسمی ثبت شده در اداره ثبت شر کت 

 سازمان ورزش و جوانان 

 نتایج مورد نیاز:  )4

  ارتقاء سطح دانش و تجربه در زمینه هاي اقتصادي 

 ورود عالقه مندان فعالیت هاي اقتصادي به حوزه بخش خصوصی 

 بسط و گسترش روحیه تعاون و همکاري 

 ایجاد مسئولیت اجتماعی 

 نفسه افزایش سطح مسئولیت پذیري و خودباوري و اعتماد ب 

  توانایی و مهارتایجاد 

 هماهنگ سازي دانش و استعداد افراد 

  یاد دادن اصولی تبدیل ایده به عمل 

  هویت دهی به فعالین اقتصادي استان با جذب ایشان به عضویت باشگاه فعالین اقتصادي 

 


