
 صورتجلسه

 اولین جلسه کانون کار آفرینان استان زنجان

 6931در سال  

ولین جلسه کانون کار آفرینان استان زنجان راس ا 01/10/69مورخ  69-0011براساس دعوتنامه شماره 

تشکیل و در موارد  دفتر کارخانه سیم و کابل نور زنجاندر محل  10/10/69روز یکشنبه مورخ  09ساعت 

 زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد.

 تصمیمات جلسه –الف 

تمهیدات الزم برای حضور کانون در کلیه مراجع ذیربط و بویژه در شورای برنامه ریزی و توسعه  -0

استان و کارگروه های تخصصی مرتبط شامل کارگروه تایید صالحیت فنی مراکز مشاوره کارآفرینی 

 ...، کارگروه اشتغال و 

 0069تعداد و تقویم جلسات کانون کارآفرینی استان زنجان در سال  -0

  : جلسه ) شش ماهه اول سال ، در روزهای اولین و سومین یکشنبه هر ماه و  01کانون

 ( 09ششماهه دوم سال ، در روزهای اولین یکشنبه سال ساعت 

  : فوق العاده حسب ، جلسات  اولین یکشنبه مردادماه و بهمن ماهجلسه )  0هیات امنا

اقتضا ضمن هماهنگی های الزم با اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل 

 خواهد شد.(

  کل اعضای کانون : یک جلسه با دعوت از اعضای افتخاری ، پیوسته و وابسته کانون ) در

 اولین یکشنبه آذر ماه (

 خواهد شد. تشکیل 01/16/69دومین جلسه کانون در روز یکشنبه مورخ  -0

 در مورد تفاهمنامه های همکاری مقرر شد : -1

  صندوق کارآفرینی امید استان زنجان تفاهمنامه همکاری با تمهیدات الزم برای مبادله

 مبتنی بر پیش نویس پیوست به عمل آید.

  نسبت به مبادله تفاهمنامه با موضوع همکاری متقابل فی مابین کانون و پارک فناوری

 عمل آید.اهتمام الزم به 

مقرر شد اعضای هیات مدیره ضمن بررسی کارگروه های منعکس در سایت کانون ، با رویکرد اصالح  -5

نمایند ) ارسال نظرات ترجیحا از طریق سایت کانون اعالم نظر  01/10/69و تجمیع ، حداکثر لغایت 

 ، منوی تماس با ما ، زیر منوی ارسال پیام صورت پذیرد. (

ترجیحا در یکی از بانک های ملی ، رفاه و توسعه تعاون حداکثر لغایت مقرر شد حساب بانکی  -9

 افتتاح شود. 01/10/69



مورد بررسی قرار گرفته و نظرات  0069پیش نویس مقدماتی برنامه کانون در سال مقرر شد  -1

از طریق سایت به دبیرخانه کانون انعکاس یابد. ) پیش  01/10/69اصالحی و تکمیلی حداکثر لغایت 

 در دسترس می باشد.( "دبیرخانه کانون"نویس اول و مقدماتی برنامه کانون ذیل منوی 

سایت کانون کارآفرینان استان زنجان به لحاظ شکلی و محتوائی ، بر اساس نظرات اصالحی و  -1

تکمیلی واصله از اعضای هیات امنای کانون مورد بازنگری و اصالح قرار خواهد گرفت. نقطه نظرات 

  رخانه کانون ارسال خواهد شد.یبه دب 01/10/0069ایت حداکثر لغ

 مقرر شد با اهتمام آقای دکتر اشتری گروه تلگرامی کانون راه اندازی و اداره شود. -6

نسبت  01/10/69حداکثر لغایت  "عضویت در کانون"مقرر شد اعضای هیات امناء از طریق منوی  -01

 به ثبت نام اقدام نمایند.

ع ثانوی در رابطه با سایت کانون اطالع رسانی نشده و نسبت به عضو مقرر و تاکید شد تا اطال -00

 گیری اقدامی صورت نپذیرد.

 به شرح زیر مورد اهتمام قرار خواهد گرفت : 0069در سال تامین مالی کانون و منابع آن  -00

  آن تا  %51اعضاء هیات مدیره کانون ) سهم ساالنه هریک از اعضاء یکصد میلیون ریال که

 ردیبهشت پرداخت خواهد شد.(پایان ا

 ) حق عضویت در کانون ) ثبت نام دو میلیون ریال و حق عضویت ساالنه یک میلیون ریال 

 ) استانداری ) سیصد میلیون ریال از محل ردیف اعتبارات فرهنگی 

 ) اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ) ماهانه پنجاه میلیون ریال 

سازمان مدیریت صنعتی استان زنجان ) امور آموزشی ( توسط مقرر شد نسبت به اداره امور  -00

کانون بررسی های الزم معمول و نتیجه در یکی از جلسات آتی کانون مطرح و مورد اتخاذ تصمیم 

 قرار گیرد.

مورد و حمایت از آن ها تعامل با شرکت های مستقر در پارک فناوری و شرکت های کارآفرین  -01

 با اتخاذ تدابیر الزم این مهم مورد اهتمام قرار گیرد.تاکید قرار گرفت و مقرر شد 

مقرر شد اعضای هیات مدیره کانون نسبت به ایده پروری با رویکرد کارآفرینانه اهتمام نموده و  -05

  ( ارائه نمایند. 01/10/69نتایج را در قالب پیشنهادات سرمایه گذاری در جلسه آتی کانون ) 

خدمات موثر به منظور استقبال فعاالن اقتصادی از تعامل با کانون  اتخاذ تدابیر الزم با هدف ارائه  -09

 کارآفرینان استان زنجان.

 حاضرین در جلسه –ب 

 آقایان یوسفی ، منصوری ، اشتری ، ضرابی ، بریری ، مکی ، امیدی و عطائیان.


