
 

 

 بسمه تعالی

 جناب آقای محمدرضا یوسفی

 استان زنجانمدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 سالم علیکم

برابیر ممیامن ی بیا میدیر محتیرم توسیعه       ایفاد میی ریردد     پیوستکانون کارآفرینان استان زنجان به شرح  1398پیش نویس برنامه سال احتراما، 

بهشت ماه با جنابعالی و ممکاران اداره توسعه کارآفرینی و اشتغال، کانون نقطه نظرات اصالحی و تکمیلی اداره کل کارآفرینی و اشتغال، در دیدار اردی

 متبوع را یادداشت و نسخه دوم را برای ارائه به میات امنای کانون کارآفرینان تنظیم خوامد نمود  

 شد  برنامه پیشنهادی با مشارکت مراکز مشاوره کارآفرینی اجرا خوامد

 نماید سپاس زاری نموده و مراتب برای استحضار ایفاد می  پیشاپیش از اختصاص فرصتی برای دیدار مذکورضمن آرزوی توفیقات روز افزون الهی، 

 

 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صمد یوسفی اصل
 رئیس کانون   

1440 

50208/02/98 

 برگ( 5دارد )



 

 

 برنامه کانون کارآفرینان استان زنجان

 1398سال 

 (08/02/1398) پیشنهادی

 شد ( امه پس از اعمال نقطه نظرات اصالحی و تکمیلی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در اولین جلسه میات امناء مطرح خوامد)این برن

 سند باالدست -الف

 (1396-1400کارآفرینی در برنامه ششم توسعه ) 

 ببند  –22ماده 

در کشیور، جیذب متخصصیان، صییانت، حفاظیت و       کارآفرینیرذاری و امنیت سرمایهوزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با مدف تضمین 

مقابله با اخالل در امنیت اشخاص و بن امها و کامش خطرپذیری )ریسک( اجتماعی در محیط کسب و کار، با ممکیاری سیازمان، سیازمان اداری و    

اون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطالعات، دادرستری و کشور الزامات مای تعجمهور، وزارتخانهاستخدامی کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس

 ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند 

اییران حیداک ر تیا     دولت مکلف است با ممکاری اتاق بازررانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسیالمی  -24ماده 

، کاارآفرینی (، بیا رویکیرد   %25پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی الزم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیسیت و پیند درصید )   

 عمل آورد بنیان بهاشتغالزایی، حمایت از کسب و کارمای کوچک و متوسط و دانش

 3جزء  جبند  -48ماده 

 : دولت مکلف است

مای کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرمنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، شدن سیاستر جهت اجرائید

 رذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید، سرمایهکارآفرینیوری، بهره

ای و تبدیل آن به رفتمیان فرارییر و رایید ملیی را تبییین و      ویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانهسازی آن بهو ابعاد اقتصاد مقاومتی و رفتمان

 تروید نماید 

 بند پ -89ماده 

امی بانکهیا و مسسسیات پیولی و    الحسنه تمی ( منابع قرض%10درصد)دولت )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( موظف است ممه ساله حداقل ده

 ای اررران اختصاص دمد  کارآفرینیاعتباری دولتی را در چهارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ای اررران از طریق صندوق اشتغال و 



 

 

 وظایف و ماموریت های کانون -ب

و کار، رشد، ت بیت و خروج از کسب و کار  شناسایی، طرح و بررسی موانع کارآفرینی در استان در مراحل مختلف از خلق ایده، ایجاد کسب -1

 ( پژوهشی)  و ارایه رامکارمای عملیاتی بهبود وضعیت

 ( پژوهشی)  شناسایی عوامل مسثر در توسعه کارآفرینی استان -2

نونی موجود، به بررسی قوانین و مقررات مرتبط با کارآفرینی و ارائه رامکارمای عملیاتی به منظور تسهیل قوانین رفع مغایرت ما و موانع قا -3

 ( پژوهشی)  مدیران مرتبط استانی / کشوری

کمک فکری، اظهارنظرمای مشورتی و ارایه پیشنهادات سیاستی مسثر به مدیران ارشد دست اه مای اجرایی استان و دفتر توسعه کارآفرینی  -4

 ( سازی و تصمیم گیریحضور در مجامع تصمیم )  وزارت در امر تصمیم ریری و اجرای برنامه مای توسعه کارآفرینی

ارتباط از رهگذر اساتااد   )  ارتباط مسثر با سازمانها و نهادمای مرتبط در استان از جمله دانش امها، مراکز رشد و مسسسات پژومشیی  -5

 ( از ظرفیت دانشگا  ها در انجام پروژ  های پژوهشی کانون

 ( پژوهشی)  کارمای مناسب جهت تعامل مستمر با آنهاشناسایی و مستند سازی تجربیات کارآفرینان استان و برقراری ساز و  -6

بررسی و تشخیص فرصت ما و تهدیدمای کسب و کار در استان ما با توجه به مزییت میای نسیبی، رقیابتی و سیاختار صینعت اسیتان و         -7

 ( پژوهشی)  ممچنین روندمای فناوری در کشور و جهان

)  م جهت تشکیل جامعه خیرین کارآفرین استان با مدف توسعه کارآفرینی در کشورایجاد ارتباط مستمر با خیرین استان و ایجاد فضای الز -8

 ( تشکیل انجمن خیرین کارآفرین

 

 1398فعالیت های استانی کانون در سال  -ج

 فعالیت مای ناظر به توسعه فرمنگ کارآفرینی  -1

ار فصل سال : مجری بررزاری مر یک سمینار در چه 4)شامل  بررزاری سمینارمای مم اندیشی با کارآفرینان برتر کشوری -1-1

 از سمینار ما توسط یکی از مراکز مشاوره کارآفرینی منتخب(

ماه سال : مجری بررزاری میر ییک از    12کارراه آموزشی در  12بررزاری کارکاه مای آموزشی در حوزه کارآفرینی )شامل  -2-1

 کارراه ما توسط یکی از مراکز مشاوره کارآفرینی(

 رامیداشت، در مناسبت مای کارآفرینیاجرای برنامه مای ر -3-1

ارائه خدمات مشاوره کارآفرینی به واحدمای کسب و کار فناور و دانش بنیان )با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی، شیامل   -4-1

 مراکز مشاوره کارآفرینی(

ب و کیار فنیاور و   ارائه خدمات بازاریابی از رم ذر بررزاری تورمای صنعتی و برپائی نمایش اه دستاورد مای واحدمای کسی  -5-1

تور صنعتی و یک نمایش اه : مجری بررزاری مر یک از تورما توسط یکی از مراکیز مشیاوره کیارآفرینی     4دانش بنیان )شامل 

منتخب و بررزاری نمایش اه دائمی مجازی توسط کانون کارآفرینان استان زنجان بیا مشیارکت اداره کیل تعیاون، کیار و رفیاه       

 صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان(  اجتماعی و اتاق بازررانی،



 

 

پی یری پذیرش مسئولیت انجام فعالیت مای تصدی رری مراجع دولتی فعال در امر کارآفرینی )با الویت دست اه مای عضو  -6-1

شورای ممامن ی دست اه مای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیا مشیارکت مراکیز مشیاوره کیارآفرینی و بیا امتمیام و        

 مبری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان( را

نشسیت دو   6)با برپیائی   ارتباط با سازمانها و نهادمای مرتبط در استان از جمله دانش امها، مراکز رشد و مسسسات پژومشی -7-1

 مامانه( 

 در با مدف توسعه کارآفرینیایجاد ارتباط مستمر با خیرین استان و ایجاد فضای الزم جهت تشکیل جامعه خیرین کارآفرین  -8-1

 )اقدام الزم در تعامل با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق بازررانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان( استان

 پروژه مای پژومشی با رویکرد کارآفرینی -2

شناسایی، طرح و بررسی موانع کارآفرینی در استان در مراحل مختلف از خلق ایده، ایجاد کسب و کار، رشد، ت بیت و خیروج   -1-2

)انجام پروژه پژومشی مسئله محور و محدود با امکان انتشار نتاید،  از کسب و کار و ارایه رامکارمای عملیاتی بهبود وضعیت

 وژه به یکی از مراکز مشاوره کارآفرینی( در مدت سه ماه، با وارذاری اجرای پر

میا )در   شناسایی و مستند سازی تجربیات کارآفرینان استان و برقراری ساز و کارمای مناسب جهیت تعامیل مسیتمر بیا آن     -2-2

 دست اجرا، انتشار نتاید پروژه تا نیمه اول سال(

مطالعه میوردی تعیداد معیدودی از     ، باSWOT)تحلیل  بررسی و تشخیص فرصت ما و تهدیدمای کسب و کار در استان -3-2

واحدمای کسب و کار مستقر در پارک علم و فناوی دانش اه تحصیالت تکمیلی علیوم پاییه زنجیان، توسیط یکیی از مراکیز       

 مشاوره کارآفرینی منتخب( 

 سایر فعالیت مای کانون -3

اداره کل تعاون، کار و رفیاه اجتمیاعی    بررزاری جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر استان زنجان برابر زمانبندی مقرر از سوی -1-3

 استان زنجان 

برنامه ریزی جلساتی با آقای دکتر طهماسبی )رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی( و آقای دکتر یوسفی )مدیرکل تعیاون،   -2-3

 استان زنجانکار و رفاه اجتماعی( به منظور بهره برداری مناسب از ظرفیت میات امنای کانون  با مدف کمک به کارآفرینان 

تشکیل جلسه میات امناء کانون در دو نوبت ضمن ممامن ی با دبیرخانه میات )نیمیه اول و دوم سیال ترجیحیا میاه میای       -3-3

 خرداد و آبان( 

 اجرای برنامه مای تلویزیونی با موضوع کارآفرینی )ترجیحا بصورت مامانه( -4-3

 لعمل تشکیل کانون مای کارآفرینی کشور دستورا 3ماده  9-3تشکیل جامعه خیرین کارآفرین در اجرای ردیف  -5-3

تشکیل کافه کارآفرینی با تشکیل جلسات دو مفت ی )در متل پارک/متل سپهر(  کافه کارآفرینی از خرداد ماه آغاز بیه کیار    -6-3

 می نماید و اولین جلسه با حضور استاندار تشکیل خوامد شد 

 مصوب در جلسات دو مامانه کانون( جذب حمایت ما و کمک مای دولتی و مردمی )در چارچوب تمهیدات -7-3



 

 

تمهیدات الزم برای تجاری سازی طرح ما و ایده مای کارآفرینان )با دریافت و بررسی طرح ما و ایده میای کارآفرینیان در    -8-3

 جلسات دو مامانه کانون(

 امانه کانون(پی یری تعهدات دست اه مای اجرایی در حوزه کارآفرینی )با دعوت از دست اه مای ذیربط در جلسات دو م -9-3

 استفاده از ظرفیت مای قانونی ناظر بر حمایت از کارآفرینان )با احصاء و پی یری ظرفیت مای قانونی( -10-3

اجرای تفاممنامه مای مبادله شده، پی یری امضای تفامم نامه مای در دست مبادله و مبادله تفاممنامه مای جدید با میدف   -11-3

ی کارآفرینی با نظارت اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتمیاعی اسیتان زنجیان )    حمایت مالی از کارآفرینان در پیشبرد طرح ما

 (1398تفاممنامه جدید در سال  3تفاممنامه در دست بررسی و مبادله  5تفاممنامه مبادله شده،  7شامل 

مرکز آموزش فنی و  سالن  آزمون چند منظوره"تامین ساختمان اداری برای کانون )تداوم پی یری وارذاری پروژه نیمه تمام  -12-3

 در قالب طرح پیشنهادی( "حرفه ای  خوامران  الزمرا )س( شهرستان زنجان

برپایی جلسات دو مامانه کانون در آخرین یکشنبه ماه مای زوج )باست نای اسفند ماه(، مر یک از جلسات با دعوت یکیی از   -13-3

 ی بررزار خوامد شد مسئولین دست اه مای دولتی مرتبط با کانون و دارای تعهدات کارآفرین

 دعوت از مسئولین ذیربط در استان ما برای عضویت افتخاری در کانون ما ) به عنوان اقدام ان یزشی ( -14-3

 1398فعالیت های ملی کانون در سال -د

 ایفای نقش از رم ذر عضویت رئیس کانون کارآفرینان استان زنجان در شورای مرکزی کانون مای استانی  -1

 عضویت رئیس کانون کارآفرینی استان زنجان در میات مدیره سازمان ملی کارآفرینی ایران  ایفای نقش از رم ذر -2

امتمام شورای مرکزی کانون ما / سازمان ملی کارآفرینی ایران برای جلب توجه مجلس شورای اسالمی به کارآفرینی از رم ذر رایزنی با  -3

 با مدف : رینی مجلسکار و کارآفکمیسیون تخصصی مربوطه و ارتباط با فراکسیون 

  بررسی طرح مای واصله از کانون مای استانی با مدف توسعه کارآفرینی و اشتغال -1-3

 تاثیر رذاری در تصمیم سازی مای کمیسیون و فراکسیون مربوطه با رویکرد جلب توجه به کارآفرینی در کشور -2-3

( با مدف ارائه پیشنهادات میوثر بیر   1400-1396بررسی مای کارشناسی مواد مرتبط با کارآفرینی در برنامه ششم توسعه )  -3-3

  کارآفرینی و اشتغال به منظور انعکاس در تبصره مای بودجه مای سنواتی کشور 

  تقویت بودجه غیر دولتی کانون ما از محل منابع دولتی با ساز و کارمای منعکس در بودجه سنواتی کشور -4-3

 رینی ایران با عطف توجه به نکات زیر :تشکیل جلسات شورای مرکزی کانون ما / سازمان ملی کارآف -4

 با حضور تعدادی از روسای کانون مای کارآفرینی استان ما در مر یک از جلسات شورا -1-4

 با دعوت یکی از مسئولین ملی مرتبط با کارآفرینی در مر یک از جلسات شورا -2-4

دسیتور العمیل کیانون میای      15میاده   6-15 و ردییف  14میاده   1مشارکت با شورای مرکزی کانون مای استانی با مدف اجرای تبصیره   -5

 کارآفرینی کشور به شرح زیر:

  سال بیوده و در طیی ایین دوسیال، اعضیای شیورا        2شورای مرکزی موقت کانون ما : مدت فعالیت شورا حداک ر  14ماده  1تبصره

 موظفند نسبت به تشکیل انجن ملی غیر دولتی اقدام نمایند 



 

 

  اقدام برای تشکیل انجمن ملی غیر دولتی کارآفرینی-6-15وظایف شورا : ردیف -15ماده 

بهره ریری از رمنمودماز و نظرات رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتمیاعی اسیتان زنجیان  در غنیی      -6

کزی کیانون میای کیارآفرینی بیا     سازی فعالیت مای کارآفرینی در دست اه مای دولتی و تمهیدات الزم به منظور دیدار اعضای شورای مر

رئیس برنامه و بودجه کشور با مدف زمینه سازی پیوند تشکل ملی و غیر دولتی کارآفرینی با سازمان برنامه و بوده کشور و سازمان میای  

 مدیریت و برنامه ریزی استانها 

راجع تصمیم سیاز و تصیمیم رییر اسیتانی و زمینیه      تقویت کانون مای کارآفرینی استانی از رم ذر برقراری تعامل کانون مای استانی با م -7

 سازی دعوت از روسای کانون مای استانی به جلسات :

 شورای استانی رفت وی دولت با بخش خصوصی -1-5

 شورای برنامه ریزی و توسعه استان ما -2-5

 ایجاد تعامل برنامه ریزی شده و منطقه ای میان کانون مای استانی با مدف تبادل تجارب موفق   -8

 تورمای بازدید از دستاوردمای کارآفرینان استانی در مر یک از استان ما بررزاری -9

 امتمام الزم برای پی یری بررزاری ساالنه نمایش اه کشوری دستاوردمای کارآفرینان استان ما در یکی از مناسبت ما مرتبط با کارآفرینی -10

 


