
 

 

 

 

 



سمینار هم اندیشی با کارآفرینان کشور به گزارش روبط عمومی کانون کارآفرینی استان زنجان، 

 پایه علوم تکمیلی تحصیالت در سالن همایش پارک علم و فناوری دانشگاهبه همت این کانون 

 شد. برگزار زنجان

 

 

 

با اشاره به اینکه  صنعتدر ابتدای این مراسم حسین حسینی راد مدیرعامل موسسه تحلیلگران 

تاسیس شده است، گفت: این موسسه فعال در حوزه آموزش و  1392این موسسه در سال 

 مشاوره کسب و کار بوده است.



 

 

 

برداری هرچه بیشتر وی اظهار کرد: رسالت ما توانمندسازی مدیران و نیروی انسانی برای بهره

 است.

ینکه تالش و فعالیت ما پیشرفت هرچه بیشتر استان مدیرعامل موسسه تحلیلگران صنعت با بیان ا

زنجان است، خاطرنشان کرد: یک کارآفرین پیش از آنکه به پیشرفت رسیده باشد، روزهای 

 سختی را گذرانده تا به شرایط مطلوب برسد.

 



 

 

اما میهمان ویژه این سمینار، دکتر سیده فاطمه مقیمی بانوی کارآفرین نمونه کشور، نخستین 

در ایران، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران  IAA پرزیدنت سازمان جهانی تبلیغات

 .بودت رئیسه اتاق بازرگانی و صنعت و معدن تهران أسازندگی و عضو هی

دارای مدرک لیسانس مدیریت بازرگانی و راه و ساختمان، فوق لیسانس مدیریت بازرگانی  وی

مارکتینگ و دانشجوی دکتری تخصصی کارآفرینی بین الملل  (DBA) گرایش تحول، دکترای

 .است

های مرتبط الملل سدیدبار است و در کارگروهبین حمل و نقل دکتر مقیمی مدیر عامل شرکت

  .های زیادی داردونقل همکاریبا موضوع حمل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%82%D9%84


به عنوان کارآفرین برتر جهان اسالم  (IDB ) وی بانک توسعه اسالمیاز س 2۰12در سال  وی

های نخست کارآفرین برتر زن را در کنفدراسیون اتاق عنوان 2۰1۶در سال و  برگزیده شد

 .از آن خود کرد (CACCI) بازرگانی و صنعت آسیا و اقیانوسیه

مقیمی در این سیمنار با اشاره به آغاز کار خود و مشکالت و موانع موجود بر سر راهش، دکتر 

 اتفاق بسیار خوبی در محل اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان زنجانبا بیان اینکه 

رخ داد، اظهار کرد: انتخابات کانون زنان کارآفرین زنجان به عنوان  برای بانوان بازرگان زنجانی

 .نوزدهمین کانون این بخش در کشور برگزار شد

وی با بیان اینکه امروز در کشور ما با توجه به تحصیالت باالی نسل امروزی، اشتغال پایین 

ینان ارزش بسیار آمده و توسعه اقتصادی کمرنگ شده است، تصریح کرد: در دنیا برای کارآفر

 .ای قائل هستندویژه

 

 

http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IDB/CM/Cooperation/Technical%20Cooperation%20Programme%20%28TCP%29/Women%20in%20Development%20Prize/WDWinner.html
http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IDB/CM/Cooperation/Technical%20Cooperation%20Programme%20%28TCP%29/Women%20in%20Development%20Prize/WDWinner.html
https://www.cacci.biz/gallery/2016-awards/
https://www.cacci.biz/gallery/2016-awards/


بست بخورند، برای بانوی کارآفرین نمونه کشور با بیان اینکه جوانان امروزی اگر یک بار به بن

های جوانان کشور ما کاهش روند، گفت: طاقتبار دوم با اکراه و بار سوم دیگر دنبال آن نمی

 .پیدا کرده است

بازرگانان زن در ایران برای نخستین بار توسط من ایجاد شده  مقیمی با اشاره به اینکه کانون

خواهند کاری را آغاز کنند، نبود است، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکالت کسانی که می

 .توان پیش رفتها میسرمایه است اما با حداقل

شد و  در ادامه این جلسه بخش پرسش و پاسخ دکتر مقیمی و حاضرین در این سمینار برگزار

 حضار سواالتی را پیرامون رازهای موفقیت در بازار کار و ... ایراد داشتند.

 

 

 

 



با تاکید بر اینکه مقرر نیست همه در ابتدا و یک دفعه همه چیز داشته  در این بخش دکتر مقیمی

خواهد کاری را تخصصی و در همه ابعاد ورود کند، به باشند، ابراز کرد: زمانی که انسان می

 .قطع راهی برای آن پیدا خواهد کرد

ان ما امید عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه الگوهای بومی به جوان

ها همیشه یک فرصت است و هر زمان که محدودیتی برای ما گذاشته دهد، افزود: محدودیتمی

 .توانیم بیشتر رشد کنیمشده ما می

مقیمی با بیان اینکه امید در مملکت ما وجود دارد و نباید اجازه داد این مهم کاهش پیدا کند، 

ا وجود دارند که با دست خالی کار خود را تصریح کرد: افراد بسیار زیاد موفقی در کشور م

 .اندآغاز کرده

زایی کند، اظهار کرد: کارآفرین چند فاکتور تواند اشتغالوی با تاکید بر اینکه یک کارآفرین می

های خود را پروپزال کنند تا برای آن طرح ویژه و خصائص مربوط به خود را دارد و باید ایده

 .توجیهی بنویسد

 



ریزی اظهار کرد: بر اساس برنامه نیزیوسفی رئیس کانون کارآفرینان استان زنجان سعیدهمچنین 

 .شودانجام شده این سیمنار با حضور کارآفرینان برتر کشوری برگزار می

وی با بیان اینکه اهداف مختلفی برای حضور کارآفرینان برتر کشوری در زنجان در نظر گرفته 

این اهداف فراهم کردن فرصت برای کارآفرینان و جوانان شده است، تصریح کرد: از جمله 

 .زنجانی بوده تا از تجارب این افراد استفاده کنند

رئیس کانون کارآفرینان استان زنجان ادامه داد: همچنین امکان پرسش و پاسخ با کارآفرینان 

 .برتر کشوری و استفاده از تجارب آنها نیز از دیگر اهداف این مهم است

ریزی شده تا کارآفرینان برتر کشوری هر ماه و یا هر سه ما یک ا اشاره به اینکه برنامهیوسفی ب

کارآفرینی در استان زنجان مد  بار در زنجان حضور پیدا کنند، خاطرنشان کرد: توسعه فرهنگ

 .نظر انجمن کارآفرینی است

کار اصلی انجمن وی با بیان اینکه شناسایی و حمایت از کارآفرینان در زنجان در دستور 

کارآفرینی استان زنجان قرار دارد، ابراز کرد: در وهله دوم نیز توسعه فرهنگ کارآفرینی در 

 .استان در دستور کار قرار دارد

رئیس کانون کارآفرینان استان زنجان با بیان اینکه کمک به کارآفرینان استان زنجان نیز از دیگر 

ر همین راستا این انجمن محلی دارد تا با استفاده اهداف این انجمن است، خاطرنشان کرد: د

 .از کمک مراجع مختلف به کارآفرینی در زنجان کمک شود

هایی داشته اما سرمایه الزم را ندارند، گفت: یوسفی با بیان اینکه در برخی مواقع افراد ایده

ر دوی این همچنین برخی نیز سرمایه داشته و ایده خاصی در سر ندارند که این انجمن به ه

 .افراد کمک خواهد کرد



وی تصریح کرد: یکی از اهداف استقرار انجمن کارآفرینی در پارک فناوری دانشگاه تحصیالت 

 .تکمیلی زنجان حرکت در راستای فوق است

 **گزارش از امید مالکی**

 انتهای پیام/الف.میم

 

 


