
 صورتجلسه

 جلسه کانون کار آفرینان استان زنجانهفتمین 

 1396در سال 

دعوت از مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان جلسه کانون کار آفرینان استان زنجان با هفتمین 

 آبی پور قائم مقام محترم اداره کل و سرپرست مدیریت کاارآفرینی و اتاتلا   جناب آقای زنجان و با حضور 

مربوط باه برگازاری   اقدامات  از گزارشارائه ضمن برگزار تد و  16:00ساعت   07/08/96شنبه مورخ یکوز ر

 در موارد زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد.دوازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر، 

 تصمیمات جلسهمذاکرات و  –الف 

 شهریور و مهرماهگزارش بخشی از اقدامات کانون در  – 1 –الف      

 فاهمنامه ها : ت -1

  فی مابین کانون و موسسه تحلیل گران صنعت با مشارکت پاار  فنااوری باا    مبادله تفاهمنامه

به جامعه مخاطب در حوزه کارآفرینی با تاکید رو واحدهای کسب  یوضوع ارائه خدمات آموزتم

 .و کار مستقر در پار .

  ه خدمات آموزتی به بنگاه های دانشگاهی با موضوع ارائدریافت پیش نویس تفاهمنامه از جهاد

 .اقتصادی موجود در زمینه کارآفرینی

   و در راساتای بارون    امضاا در مرحلاه   فی مابین کانون و اداره کل تعاون، کار و رفااه اجتمااعی

 سپاری وظایف تصدی گری. 

 سایر موارد : -2

 ون.تداوم ارائه خدمات مشاوره به واحد های کسب و کار مستقر در پار  توسط اعضای کان 

     مبلا   مالقات با رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ارتباط باا کماه هاای ماالی .

در اختیاار کاانون قارار خواهاد     اداره کل تعاون، کار و رفااه اجتمااعی.   تخصیص یافت از طریق 

 گرفت.

  انجمن خادمات فنای و مهندسای/خانه    تمهیدات مربوط به واگذاری اجرای فعالیت های زیر به

در راساتای پیوناد ایاده هاا و      نگران استان زنجان و تعاونی دانش بنیان نانو سااختار آریان  تعاو

 سرمایه ها.

    بازدید متولیان واحدهای کسب و کار مستقر در پار  فناوی از بنگاه هاای اقتصاادی

 ) تعاونی دانش بنیان نانو ساختار آرین(متوسط و بزرگ مقیاس منتخب.



 های مرحله ای واحدهای کسب و کار مستقر در پاار   برپائی نمایشگاهی از دستاورد

) انجمن خدمات فنای و  فناوری به منظور بازدید متولیان بنگاه های اقتصادی موجود.

 مهندسی/خانه تعاونگران استان زنجان(

 تمهیدات ناظر به برپائی جشنواره کارآفرینان برتر 

  کار و رفاه اجتماعی در  توجیهی وزارت تعاون، کارگاه آموزشحضور نماینده کانون در

ارتباط با نحوه ثبت نام کارفرمایان داوطلب در سامانه انتخاب کارآفرینان برتر اساتانی  

 و ملی.

    اطالع رسانی گسترده برای ثبت نام فعاالن اقتصادی در سامانه جشانواره کارآفریناان

ت در دو نوبات و دعاوت از فعااالن تحا    برتر تامل مکاتبه با دستگاه هاای اقتصاادی   

پوتش آن ها برای ثبت نام و ارسا  پیام کوتاه در سه نوبت به کلیه ثبت نام تادگان  

 یازدهمین جشنواره و پیگیری های تلفنی برای ترغیب به ثبت نام.

     حضور نماینده کانون در جلسه کارگروه اجرائی و اطالع رساانی جشانواره اساتانی در

 . 10/07/96مورخ 

 انون در صورتجلسه کارگروه یاد تده و بازتاب نتایج پیگیری ماموریت های محوله به ک

 1194/96پیگیری ها به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی ناماه هاای تاماره    

 .27/07/96مورخ  1202/96و تماره 22/07/96مورخ 

  جمعبندی نظرات واصله از کارآفرینان برتر استان زنجان برای حمایت از آن ها 

 اقدامات استانی 

 ه و پخش برنامه مستند از کارآفرینان برتر استان توسط صدا و سیماتهی -1

تمهیدات الزم به منظور بخشودگی جرایم بنگااه هاای متباوع کارآفریناان برتار       -2

استان از سوی اداره کال تاامین اجتمااعی و اداره کال اماور مالیااتی باه تار          

 مستندات قانونی.

با عنوان منتسب به کارآفرینان  نامگذاری یکی از میادین/خیابان های تهر زنجان -3

 و با نصب نشانه هائی از کارآفرینان برتر ملی استان توسط تورای تهر زنجان.

معرفی کارآفرینان استان در قالب تادوین کتااب و باا هادت انتشاار در جامعاه        -4

 جوانان استان با اهتمام اداره کل فرهنگ و ارتاد اسالمی

 چاپ تمبر یاد بود توسط اداره کل پست -5



پرداخت تسهیالت بانکی به کارآفرینان بدون الزام به ساپرده گاذاری و گاردش     -6

حساب و با اعما  یارانه سود و کاارمزد از محال اعتباارات کماه هاای فنای و       

 اعتباری با اهتمام دبیرخانه کارگروه رفع موانع تولید.

 : اقدامات ملی 

بنگااه هاای   بررسی اعطای تخفیف های مالیاتی و بیمه تاامین اجتمااعی بارای     -1

 متبوع کارآفرینان برتر به تر  زیر:

کارآفرینان برتر ملی : تخفیف تا صد در صد مالیات و بیمه هاای متعلقاه باه     -

 مدت سه سا .

کارآفرینان برتر استانی : تخفیف تا پنجاه در صد مالیات و بیمه های متعلقاه   -

 به مدت سه سا .

 بررسی کاهش بیمه سهم کارفرما به ده درصد. -2

نفار کاارکن باا     5بررسی توقف اجرای قانون کار در جامعه بنگاه هاای کمتار از    -3

رویکرد حمایت از واحدهای کوچه کسب و کار و تحریه تقاضاا بارای نیاروی    

انسانی و اتتلالزائی در جامعاه بنگااه هاای مشامو .)اجرای پیشانهاد بصاورت       

 پایلوت در سطح تهر زنجان به عنوان بررسی عملیاتی(

 

 تصمیمات متخذه – 2 –الف     

تامین زمین مناسب و احداث ساختمان برای استقرار کانون کارآفرینان و تمرکز کلیاه تشاکل هاای     -1

 مرتبط با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این ساختمان.

مقرر تد اقدامات مربوط به جشنواره بصورت روز تمار و مشترکا از سوی کاانون و اداره کال ماورد     -2

م و اقدام قرار گیرند. در این راستا، سین برنامه پیشنهادی و همچنین برآورد هزیناه برگازاری   اهتما

کااانون  08/08/96مااورخ  1210/96جشاانواره و سااایر مالحظااات ناااظر بااه آن طاای نامااه تااماره 

 تد.ارسا  تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارآفرینان به اداره کل 

حه از سوی کارآفرینان برتر مقرر تد به تر  پیشنهادات زیار  عالوه بر انتظارات استانی و ملی مطرو -3

 از کارآفرینان برتر تجلیل به عمل آید.

 معرفی و تجلیل از کارآفرینان برتر در نماز جمعه 

 اختصاص وقت کافی برای معرفی کارآفرینان برتر از طریق صدا و سیما 

 بازدید استاندار از محل فعالیت کارآفرینان برتر 



اقدامات زیر بطور ویاهه و عاجال از ساوی    حمایت از جامعه کارآفرینی و کارآفرینان برتر در راستای  -4

 خواهد گرفت. راقرام متاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد اه

  کارآفریناان در  استقرار کانون اقدامات ناظر به تمهیدات الزم برای بازدید از ساختمان سالمت و

 این ساختمان طی ماه جاری.

 .امضاء و مبادله تفاهمنامه پیشنهادی کانون کارآفرینان 

   1395تا سا   1385ارسا  فهرست کامل کارآفرینان برتر استانی و ملی از سا. 

  به کارآفرینان برتر. %4پیگیری اختصاص وام با بهره 

  ه صدور کارت منزلت برای کارآفرینان برتر بصورت سراسری و با اهتمام وزارت تعاون، کار و رفاا

 اجتماعی.

    پیگیری اختصاص بیلبورد رایگان برای کانون کارآفرینان به منظور بازتاب رویادادها و تبلیلاات

 فرهنگی در حوزه کارآفرینی.

مقرر تد اقدامات ناظر به برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر و برنامه هاای جاانبی آن، بصاورت روز     -5

 عی و کانون کارآفرینان مورد اهتمام قرار گیرد.تمار از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتما

مقرر تد ایجاد تعبه استانی مجمع خیرین کارآفرین از سوی جناب آقاای مهنادس امیادی ماورد      -6

 پیگیری قرار گرفته و نتایج پیگیری، برای اتخاذ تصمیم، در جلسه نهم کانون مطر  گردد.

ه ثبت نام تادگان در جشانواره انتخااب    مقرر تد صدور کارت عضویت کانون کارآفرینان، برای کلی -7

 .کارآفرینان برتر به تر  مشخصات زیر به عمل آید

  اعتبار خواهد داتت. 1396دی ماه تا پایان کارت عضویت صادره 

   موکو  به واریز یاه ناوبتی حاق ثبات ناام و واریاز حاق         1397استمرار عضویت تا پایان سا

 عضویت ساالنه خواهد بود

  داوری دوازدهمین جشنواره کارآفرینان برتار ماورد اهتماام قارار خواهاد      صدور کارت در زمان

 گرفت.

 تشکیل خواهد تد. 05/09/96جلسه کانون در روز یکشنبه مورخ تمین شه -8

     

 

 

 

 

 



 حاضرین در جلسه –ب 

 ردیف
 نام و نام خانوادگی

 خانم ها
 دستگاه / ترکت متبوع

مسئولیت در دستگاه / 

 ترکت متبوع
راهتماره تلفن هم  

 09121425035 مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمد رضا یوسفی 1

 09122423225 قائم مقام مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمد رضا آبی پور 2

 09125419437 مدیر عامل مرکز مشاوره کارآفرینی صدرا زهرا فتحی 3

 09122412192 رئیس کانون کانون کارآفرینان صمد یوسفی اصل 4

 09124421283 عضو کانون کانون کارآفرینان مجتبی بریری 5

 09121415175 عضو کانون کانون کارآفرینان محسن عطائیان 6

 09121416743 عضو کانون کانون کارآفرینان ولی اله منصوری 7

 09122416574 عضو کانون کانون کارآفرینان سعید امیدی 8

 09121413829 عضو کانون کانون کارآفرینان محمود ضرابی 9

 09121411152 عضو کانون کانون کارآفرینان علی مکی 10

 09125419383 عضو کانون کانون کارآفرینان مرتضی رسولی 11

 09121416155 عضو کانون کانون کارآفرینان ولی اله بیات 12

58009121417 عضو کانون کانون کارآفرینان ایرج افشار نیا 13  

 09122429046 دبیر کانون کانون کارآفرینان سینا اتتری 14

 در جلسه حضور نداتتند. 15تا  12 و 1 : نامبردگان ردیف های مالحظه


