
 بسمه تعالی

 پیش نویس تفاهم نامه

 پیشنهادی کانون کارآفرینان استان زنجان

 کانون 50/50/60مستند به اظهارات موکد مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در جلسه مورخ 

 به کانون کارآفرینان استان زنجانتفاهمنامه همکاری در واگذاری بخشی از امور تصدی گری 

تفاهمنامه فی مابین آقای محمد رضا یوسفی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان که منبعد اداره کلل نامیلده    این

 می شود و آقای سعید یوسفی اصل رئیس کانون کارآفرینان استان زنجان که منبعد کانون نامیده می شود، منعقد می گردد.

 موضوع تفاهمنامه – 1ماده 

اداره کل برای بررسی طرح های سرمایه گذاری متقاضیان تسهیالت از بانک های توسعه تعاون  از سوی تمهیدات الزم -1

   .، رفاه کارگران، ملت و صندوق کارآفرینی امید توسط کانون

قلانون   58و  50مواد بخشی از فعالیت های ماخوذ از برای مشارکت کانون در اجرای  از سوی اداره کل تمهیدات الزم -2

 رچوب دستورالعمل های ناظر.کار درچا

 "شلورایعالی  از طریل   کله  دسلتورالعملهایی  کشلور رعایلت   مادی و منابع انسانی نیروی صیانت برای  ل50 ماده 

از  جللوگیری  )جهلت    پزشلکی  و آملوز   ، درملان بهداشت ( و وزارتفنی حفاظت  تأمین )جهت فنی حفاظت

، کارگاهها، کارفرمایلان  کلیه شود، برایمی کار( تدوین کار و کارگر و محیط بهداشت أمینو ت ایحرفه بیماریهای

 .است الزامی و کارآموزان کارگران

کلار   و بهداشلت  فنلی  اصول رعایت به و مکلف بوده فصل این مقررات نیز مشمول خانوادگی کارگاههای  لتبصره

 ".باشندمی

 "موجلود را   نماینلد و یلا کارگاههلای    احلدا   جدیلدی  بخواهند کارگاه که و حقوقی حقیقی اشخاص  ل58 ماده

در املر   بینلی پلیش  مورد نظر را از لحاظ و طرحهای ساختمانی هایکار و نقشه دهند، مکلفند بدواً برنامه توسعه

 "خواهد بود. و بهداشتی حفاظتی مقررات رعایت به و منوط فنی حفاظت

 اجرای ساالنه جشنواره کارآفرینان برتر ملی و استانی توسط کانون. -3

جشنواره کارآفرینلان برتلر ملی    تابع زمانبندی مقرر در نظام نامه  1360در سال تبصره : تمهیدات مربوط به برگزاری جشنواره 

 باشد.

 و ماخوذ از شرایط ناظر در دوره برنامه ششم توسعه.سایر موارد حسب نظر اداره کل  -4

 تعهدات اداره کل – 2ماده 

و مبادلله  بلرای تنظلیم   ، کانون و بانک ها و صندوق نلامبرده زیلر (   و راهبری مذاکرات سه جانبه ) اداره کل تمهیدات -1

فی مابین کانون و بانک هلای توسلعه تعلاون ، رفلاه کلارگران،       موضوع تفاهم نامه، 1مربوط به بند ساالنه قراردادهای 

 آبان ماه سال جاری( دومحداکثر لغایت نیمه ).ملت و صندوق کارآفرینی امید

نامله، فلی ملابین اداره    موضوع تفاهم 3و  2مربوط به بندهای ساالنه م و مبادله قرارداد های تمهیدات الزم برای تنظی -2

 مهرماه سال جاری ( دومکل و کانون ) حداکثر لغایت نیمه 



 موضوع تفاهمنامه. 4انجام اقدامات متناسب با بند  -3

 تعهدات کانون – 3ماده 

 فاهمنامه.ت 2همکاری با اداره کل در پیشبرد و اجرای مفاد ماده  -1

، بالفاصله پلس امالای   تفاهمنامه 2دهای موضوع ماده اتخاذ تدابیر ناظر به ایجاد ظرفیت های الزم برای اجرای قراردا -2

 تفاهمنامه. 2از ماده  2تفاهمنامه و قراردادهای موضوع بند 

 مالی اجرای موضوع تفاهمنامهمنابع  – 4ماده 

 منظور خواهد شد.تفاهمنامه  2در قراردادهای مذکور در ماده به تناسب  ،منابع مالی مورد نیاز در اجرای موضوع تفاهمنامه

 پیگیری مفاد تفاهمنامهکمیته  – 0ماده 

در اولین یکشلنبه هرملاه سلاعت     مهجلسات کمیته بصورت هفتگی و با حاور نمایندگان تام االختیار طرفین تفاهمنا -1

 تشکیل می گردد. در محل اداره کل 11:55

 20/50/60اولین جلسله کمیتله در ملورخ    و تفاهم نامه معرفی همزمان با امااء و مبادله  اداره کل و کانونندگان نمای -2

 تشکیل خواهد شد.

برخی از جلسات کمیته با حاور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس ، اداره کل و کانون در صورت صالحدید  -3

 آفرینان برگزار خواهد شد.کانون کار

 مدت تفاهمنامه – 0ماده 

 .ر می باشدمعتب 1455تا پایان سال این تفاهم نامه از تاریخ امااء و مبادله 

 رفع اختالف – 8ماده 

در صورت بروز هر گونه اختالف در خصوص تفسیر و یا اجرای مفاد تفاهم نامه طرفین مساعی الزم را در جهت رفلع اخلتالف و   

نافذ و قاطع دعوی و الزم االجرا خواهد بود و  کل ادارهاز طری  مذاکره بعمل خواهند آورد در غیر این صورت نظر حصول تفاهم 

 انون ضمن پذیر  این بند ، ح  هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.ک

 ماده پایانی – 5ماده 

در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارند ، تنظیم و پس از امااء طرفین الزم االجلرا  یک تبصره و ماده و  5این تفاهم نامه در 

 می باشد.
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