
 صورتجلسه

 جلسه کانون کار آفرینان استان زنجانتمین شه

 1396در سال 

روز رئیس و اعضای محترم شورای شهر زنجاان  دعوت از جلسه کانون کار آفرینان استان زنجان با تمین شه

. برگزار شا  تبادل نظر پیرامون توسعه فرهنگ نیکوکاری به منظور  16:00ساعت   05/09/96شنبه مورخ یک

 ب مطروحه و تصمیمات متخذه به شرح زیر می باش .رئوس مطال

 تصمیمات جلسهمذاکرات و  –الف 

 رئوس مطالب مطروحه – 1 –الف      

 دعوت از کارآفرینان سطح ملی برای هم ان یشی و انتقال تجربه به شرح زیر: -1

 سای ه  گردشارری(   خا مات  : عباس برزگر ) )خانم ها و آقایان(کارآفرینان کان ی  ش ه

حسان  مقیمی)خ مات حمل و نقل(  غالمعلی سلیمانی) موسس شرکت کالاه(    فاطمه

)شایرین عسال(    یاونس اائله ) بنیانرذار مزمز(  ایوب پای اری)بساتنی مایهن(    اسع ی

) بنیانرذار اسنپ و تپسای(  احا    هومن دمیرچیلوحمی  و سعی  محم ی)دیجی کاال(  

     ...عظیم زاده)تاجر فرش(

 ال تجربه : کانون کارآفرینان استان زنجانمحل هم ان یشی و انتق 

 توالی برگزاری هم ان یشی ها : دو ماهانه 

 )مجری برنامه های هم ان یشی : موسسه تحلیلرران صنعت )به روش خودگردان 

برگزاری نشست های صمیمی مسئولین دستراه هاای دولتای باا ما یران بنرااه هاای اقتصاادی و         -2

 امه زیر :به شرح برن1396در سال کارآفرینان 

  برنامه نشست ها 

 دستراه ها
زمان 

 ماه

 اعضای پانل نشست ها

 ثابت موردی

ماا یرکل تعاااون  کااار و  م یرکل تامین اجتماعی  آذر  تامین اجتماعی

رفاه اجتمااعی و رئایس   

 کانون کارآفرینان

 م یرکل امور مالیاتی دی امور مالیاتی

 ماهنری بانک ها و م یر صن وق کارآفرینیمسئولین دبیرخانه شورای ه بهمن شبکه بانکی

 )مجری نشست ها : شرکت لوح نرار جوانه)آقای مه ی بازرگانی 

 .محل اجرای نشست ها : پارک فناوری دانشراه تحصیالت تکمیلی علوم پایه 

 روش برگزاری نشست ها : خودگردان 



 یر :در جلسات مجامع ز کارآفرینان تمهی ات الزم برای حضور نماین ه کانون -3

 شورای استانی گفتروی دولت با بخش خصوصی 

  استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولی 

دقیقاه( و انتشاار آن از طریا      5تب یل روی ادهای کانون کارآفرینان به کلیپ های کوتااه)کمتر از   -4

 کانال های مختلف تلررامی و سایت کانون کارآفرینان به شرح زیر :

  مجتمع فرهنری دیجیتال ت : ممجری تهیه کلیپ های کوتاه 

  روش تهیه کلیپ : خود گردان 

   موضوعات کلیپ ها : روی ادهای مرتبط با حوزه کارآفرینی با انتخاب و پیشنهاد کاانون

 کارآفرینان استان زنجان.

 25  15کلیپ ها : روی ادهای هر ماه در سه نوبات و در مقااطع    انتشار زمانبن ی تهیه 

 شار خواه  یافت.انت ماه بع  5همان ماه و 

تضی صفری م یرکل محترم ص ا و سیمای مرکز زنجان به منظور دی ار باا رئایس   ردعوت از آقای م -5

و م یران واحا های کساب و کاار مساتقر در پاارک فنااوری دانشاراه           رئیس پارک فناوریکانون

 مشترک کانون و پارک.با اهتمام  1396تحصیالت تکمیلی علوم پایه در آذرماه 

الزم برای اجرای میزگردهای کارآفرینی باا موضاوعات مارتبط  در قالاب قارارداد کاانون        تمهی ات -6

 کارآفرینان با ص ا و سیما به شرح زیر :

 مجری میزگردها : هفته نامه شهاب زنجان 

 توالی برگزاری میزگردها : ماهانه 

  و واح های کسب و کار منتخب اقتصادیهای  میزگردها : بنراههر یک از میهمانان 

 .اسپانسر میز گردها : بنراه های اقتصادی میهمان میزگرد 

  ماه های دی و بهمن 1396میزگرد های سال : 

تولی  محتوا با رویکرد کارآفرینی به منظور انتشار هفتری از طریا  کاناال هاای تلررامای و ساایت       -7

 کانون کارآفرینان به شرح زیر :

 مرکز مشاوره کارآفرینی ص رامجری : 

 1396: از آذر ماه  آغاز فعالیت

 روش تولی  محتوا : خودگردان

 مطالب مورد مذاکره با رئیس و اعضای محترم شورای شهر زنجان : -8



هماهنری حضور رئیس و اعضای محترم شورای شهر و شاهردار محتارم زنجاان در کاانون      -8-1

کارآفرینان استان به منظور دی ار باا ما یران واحا های کساب و کاار مساتقر در پاارک        

 .1396دانشراه تحصیالت تکمیلی علوم پایه در دیماه  فناوری

 

ناان بصاورت رایراان  باه منظاور      بیلبورد به کانون کارآفری 3تمهی ات الزم برای اختصاص  -8-2

 انجام تبلیغات ناظر به توسعه فرهنگ کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان استان.

 ذاری شورای شهر.حضور نماین ه کانون در کمیسیون اقتصاد مقاومتی و سرمایه گ -8-3

 تشکیل کمیسیون کارآفرینی و اشتغال با تاکی  بر :بررسی  -8-4

 کوچاک  و اشاتغالزائی در قالاب طارح هاای      ودجه برای توسعه کارآفرینیاختصاص ب

 .در بخش خ مات شهری سرمایه گذاریمقیاس 

  شهر زنجان. در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی فعالیت کارآفرینانحمایت از 

  با اهتمام شهرداری. زنجان فضای کسب و کار شهررون  در ایجاد 

مبادله تفاهمنامه همکاری فی مابین شورای شهر زنجان و کانون کارآفرینان به شرح اه اف  -8-5

 زیر :

 شاهرون ان   توسعه فرهنگ کارآفرینی و ارائه خ مات آموزشی با رویکرد کارآفرینی به

 اقشار مختلف. زنجانی از

 ز کمیسیون کارآفرینی و اشتغال.پشتیبانی کارشناسی ا 

 واصله با رویکرد کارآفرینی.کوچک مقیاس  بررسی طرح های سرمایه گذاری 

بررسی تشکیل موزه بازرگانی  صانایع  معاادن و کشااورزی در مجموعاه کارخاناه کبریات        -8-6

زنجان با ه ف جمع آوری و عرضه متمرکز مستن ات فعالیتهای اقتصادی منطقه خمسه و 

 استان زنجان.

 ارائه خ مات آموزشی در حوزه شهرون ی با رویکرد توسعه فرهنگ کارآفرینی -8-7

 راه ان ازی صن وق کارآفرینی با ه ف ایجاد مشاغل خ ماتی برتر در شهر زنجان. -8-8

سامان هی مشاغل غیر رسمی در شهر زنجان در راستای نررش طرح تکااپو باه ایان قبیال      -8-9

 مشاغل.

فضاای حقیقای و مجاازی بارای امکاان حضاور       فراهم ساازی   مطالعه به منظوربررسی و  -8-10

    کارگران با ه ف اشتغال در فعالیت های موردی و فصلی.



پیشبرد برخی از فعالیت ها در قالب سیست های برون سپاری و با بهره گیری از ظرفیات   -8-11

 سمن ها.

تقویت تعامل مردم و شورای شهر از رهرذر ارائه خ مات آموزش های کارفرینی در محیط  -8-12

راه ان ازی ظرفیت های غیر فعاال و یاا نیماه فعاال     شهری و توانمن  سازی جوانان برای 

 شهری.

  دانشاراه  کارآفریناان  بررسی ایجاد خانه های کارآفرینی با مشارکت شورای شهر  کاانون  -8-13

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای با ه ف کمک به شاکل گیاری   و  جامع علمی کاربردی

 واح های کسب و کار کوچک و اشتغالزائی برای جوانان.

بررسی اح اث چن ین گلخانه با حمایات شاورای شاهر باه منظاور اشاتغالزائی و تاامین         -8-14

 نیازهای فضای سبز شهری زنجان.

 اتاق فکر شورای شهر زنجانجلسات  دعوت از نماین ه/نماین گان کانون کارآفرینان به -8-15

و دولتای و غیار   )اعم از داخلی و خاارجی   ت وین طرح استقبال رسمی از میهمانان استان -8-16

و سایر مسئولین ذیربط. این طرح پس از با اهتمام مقامات شهری    در شهر زنجاندولتی(

طی مراحل الزم با پیشنهاد شهرداری زنجاان در شاورای برناماه ریازی و توساعه اساتان       

 به مورد اجرا درخواه  آم . زنجان توسط شهرداری  طرح و برابر مصوبه شورام

استان زنجان در یکی از تابلو هاای روان شاهری    مهم روی ادهایکلیه بازتاب ت وین طرح  -8-17

ماردم در راساتای پیریاری تحاوالت شاهر       به منظور اطالع رسانی و تقویت مطالبه گری

  زنجان.

ه زیار باا اهتماام مشاترک شاورای شاهر  کاانون        بررسی طرح های پیشانهادی مشاروح   -8-18

مجتماع  :  18-8)مسئول و مجری بن   .مجتمع فرهنری و هنری سهروردیکارآفرینان و 

 (فرهنری و هنری سهروردی

       ارتقاء کمی و کیفی تابلوهای تبلیغات شهری در قالاب طارح جاامع متضامن طراحای

رهناگ و هنار باومی و همنناین     تابلوها و نمایه ها با استفاده از الروهای متناسب باا ف 

 استفاده از فناوری های نوین و ...  همننین طراحی بازاریابی و برن ینگ آن ها.

     راه ان ازی مرکز شکوفائی و نوآوری شهرداری زنجان  در این مرکاز صانایع فرهنرای و

هنری با حمایت هائی همنون ارائه دانش راه ان ازی کسب و کار  آماوزش همزماان باا    

و کارهای نوپا و نیز حمایت های معناوی و همنناین تساهیالت عرضاه و      شروع کسب

فروش کاالها و خ مات تولی  ش ه فراهم می گردد. متا  راه انا ازی و اساتقرار مرکاز     

 سهروردی ارائه خواه  ش . عتوسط مجتم



      ت وین طرح جامع گردشرری شهری با بهره گیری از ظرفیات هاای گردشارری شاهر

کسب و کارهای نوپاا و ایجااد اشاتغال بارای جواناان و کماک باه        و راه ان ازی  زنجان

 درآم زائی با حمایت شهرداری زنجان.

با با توجه به مشخصات و  کانون کارآفرینان وشورای شهر زنجان مشترک تشکیل جلسات  -8-19

 ماخوذ از فراین  زیر : اتدستور

 مشخصات جلسات –الف         

 توالی جلسات : هر فصل یک جلسه 

 کیل جلسات : شورای شهر زنجانمحل تش 

 فراین  منتهی به دستور جلسات –ب         

 هرست پیشنهادات برای بررسی از رهرذر توساعه شاهر   تشکیل اتاق فکر با ه ف تهیه ف

 با عطف توجه به رویکرد های کارآفرینی. زنجان

        تشکیل جلسات کارشناسی با ه ف بررسی پیشانهادات اتااق فکار باه منظاور تصامیم

ذیاربط  )کمیسیون های تخصصی شورا با دعوت از صاحب نظران  های گزینه ای سازی

  اق ام نماین ( ها همزمان نسبت به بررسی های کارشناسی و تصمیم سازی می توانن 

 بررسی تصمیم سازی ها در جلسات مشترک شورا و کانون. -ج         

 ساازی هاای باه     /کمیسیون های تخصصی شورا )تصمیمطرح نتایج جلسات کارشناسی

مشاترک شاورای شاهر زنجاان و کاانون کارآفریناان و اتخااذ        عمل آم ه( در جلساات  

 تصمیمات الزم از سوی شورا.

 تصمیمات متخذه – 2 –الف    

 اتخاذ تصمیم به عمل آم . 1-از بن  الف 7تا  1در اجرای اجزاء  -9

 به شرح زیر اتخاذ تصمیم به عمل آم . 1-از بن  الف 8در اجرای جزء  -10

  اتخاذ تصمیم به عمل آم . 19-8و  15-8  3-8تا  1-8در اجرای ردیف های 

   برابار بررسای کمیسایون هاای تخصصای مربوطاه و        8در مورد سایر ردیف های جازء

 اق ام خواه  ش .شورای شهر زنجان تصمیم 

 تشکیل خواه  ش .16:30ساعت  03/10/96جلسه کانون در روز یکشنبه مورخ همین ن -11

   

 

 

 



 ین در جلسهحاضر –ب 

 ردیف
 نام و نام خانوادگی

 خانم ها
 دستراه / شرکت متبوع

اه / مسئولیت در دستر

 شرکت متبوع
 شماره تلفن همراه

74694110912 رئیس شورای شهر زنجان احم  نصیری 1  

 رئیسو  عضو شورای شهر زنجان سجاد خ ائی 2

 سرمایه گذاری کمیسیون
36241240912  

شهر زنجان شورای حمی  رضا حمی ی  3 رئیسو  عضو   

شهرسازی و معماری کمیسیون  
64240350912  

و رئیسعضو  شورای شهر زنجان امامعلی دادخواه 4  

فرهنری و اجتماعی کمیسیون  
64493420912  

 09125419437 م یر عامل مرکز مشاوره کارآفرینی ص را زهرا فتحی 5

21920912241 رئیس کانون کانون کارآفرینان صم  یوسفی اصل 6  

 09124421283 عضو کانون کانون کارآفرینان مجتبی بریری 7

 09121415175 عضو کانون کانون کارآفرینان محسن عطائیان 8

 09121416743 عضو کانون کانون کارآفرینان ولی اله منصوری 9

 09122416574 عضو کانون کانون کارآفرینان سعی  امی ی 10

 09121413829 عضو کانون نکانون کارآفرینا محمود ضرابی 11

 09121411152 عضو کانون کانون کارآفرینان علی مکی 12

 09125419383 عضو کانون کانون کارآفرینان مرتضی رسولی 13

 09121416155 عضو کانون کانون کارآفرینان ولی اله بیات 14

 09121417580 عضو کانون کانون کارآفرینان ایرج افشار نیا 15

 09122429046 دبیر کانون کانون کارآفرینان ریسینا اشت 16

 09123035382 رئیس هیات م یره سهروردی مجتمع فرهنری و هنری نجفیحمی   17

 در جلسه حضور ن اشتن . 15و  14  7 : نامبردگان ردیف های مالحظه


