
 

 

 صورتجلسه

 دهمین جلسه کانون کار آفرینان استان زنجان

روز  ن،کار و رفاه اجتماعی استان زنجان  یوسفی مدیر کل اداره تعاو دهمین جلسه کانون کار آفرینان استان زنجان با حضور جناب آقای    

به منظور تبادل نظر در ارتباط با مرور فعالیت های کانون  برگزار شد. رئوس مطالب مطروحه و    16:00ساعت   01/07/97یکشنبه مورخ  

 تصمیمات متخذه به شرح زیر می باشد.

 مذاکرات و تصمیمات جلسه –الف 

 رئوس مطالب مطروحه – 1 –الف        

 شورای مرکزی کانون های کارآفرینی کشور -1

ضمن تعامل با آقای           -1-1 سالمی،  شورای ا سیون کار و کارآفرینی مجلس  سازمان ملی کارآفرینی با فراک ستمر  ارتباط م

 دکتر وقفچی عضو محترم فراکسیون.

 آغاز می شود. 1397انتشار نشریه تخصصی سازمان ملی کارآفرینی از پائیز  -2-1

در دستور کار شورا قرار دارد    1398بودجه سال   پیشنهاد ردیف اعتباری برای کانون های کارآفرینی در قالب تبصره   -3-1

 مورد اهتمام قرار خواهد گرفت. 1398که قبل از تهیه الیحه بودجه سال 

اعطای جایزه ملی کارآفرینی از دیگر برنامه های شووورای مرکزی کانون های کارآفرینی می باشوود. تمهیدات مربوط  -4-1

 ماتی اجرا خواهد شد.به این برنامه از ماه های آتی سال وارد مرحله مقد

 جلسات شورای مرکزی کانون های کارآفرینی کشور طبق روال جاری ماهانه تشکیل می گردد. -5-1

 

 کانون کارآفرینان استان زنجان )مرور منتخب اقدامات به عمل آمده و در دست اقدام( -2

 فرهنگ سازی. برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی برای دانش آموزان با مشارکت آموزش و پرورش با هدف -1-2

مبادله تفاهمنامه همکاری با موسوسوات آموزش عالی و از جمله دانشوگاه جامل علمی کاربردی، جهاد دانشوگاهی و      -2-2

 دانشگاه آزاد.



 

مشوووارکت کانون کارآفرینان با دانشوووگاه ها در قالب اعزام مدرس کارآفرینی با هدف انتقال تجارب کارآفرینی به                     -3-2

 مرور مباحث آکادمیک کارآفرینی برای کارآفرینان از دیگر سو. دانشجویان از یک سو و ایجاد فرصت

پیگیری تامین مالی کانون کارآفرینان اسووتان زنجان از رهگذر اقدامات نا ر به توسووعه فرهنگ کارآفرینی و اجرای   -4-2

جتماعی با اداره کل تعاون، کار و رفاه ا وزه کارآفرینی. مراتب ضمن هماهنگیپروژه های پژوهشی مسئله محور در ح

سال         سفند ماه  ستان در ا سازمان مدیریت و برنامه ریزی ا مورد اهتمام قرار گرفته و برنامه   1396و طی مکاتبه با 

 به سازمان و اداره کل ارسال شده است. 1397عملیاتی آن در اردیبهشت ماه سال 

رتباط با تامین ساختمان اداری  در پی گزارش کانون کارآفرینان استان زنجان مبنی بر تالش های به عمل آمده در ا  -5-2

برای کانون، واگذاری سالن آزمون چند منظوره مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران الزهرا)س( شهرستان زنجان    

ستان زنجان، در اولین   ستگاه    به کانون کارآفرینان ا شورای هماهنگی مدیران د سه  های تابعه وزارت تعاون،کار و  جل

سط مدیرکل   رفاه اجتماعی سوی مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه     تو شنهاد و از  محترم آموزش فنی و حرفه ای پی

توسط کانون کارآفرینان استان زنجان مورد  1397اجتماعی مورد استقبال قرار گرفت. مراتب از اردیبهشت ماه سال  

سوی کان        شده از  سی گزارش توجیهی تهیه  ستانه طرح و برر سه کمیته  پیگیری قرار گرفته و موضوع در آ ون در جل

 تخصصی واگزاری پروژه های نیمه تمام دملتی می باشد.  

تشکیل مجمل خیرین کارآفرین استان زنجان با ایجاد شعبه استانی مجمل خیرین کار آفرین کشور در آبان ما سال         -6-2

ل جامعه مورد اهتمام قرار گرفت و برسوووی های به عمل آمده، کانون کارآفرینی اسوووتان زنجان را به تشوووکی 1396

ضباط کانون کارآفرینی کانون        ضوع تحت ان ساخت. این مو ستان زنجان رهنمون  کارآفرینی   خیرین کارآفرینی در ا

شد.مراتب  ی        سازمان ملی کارآفرینی ایران در دست پیگیری می با سته به  ستان زنجان و در چارچوب حقوقی واب ا

 ار و رفاه اجتماعی گزارش شده است.به اداره کل تعاون، ک 17/05/97مورخ  97-1370نامه شماره 

در راسووتای بازاریابی برای واحد های کسووب و کار بطور اعب و برای واحدهای کسووب و کار مسووتقر در پار  علب و   -7-2

فناوری دانشوووگاه تحصووویالت تکمیلی علوم پایه زنجان بطور اخا، با اهتمام اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و           

شارکت فراگیر کانون کارآفرین  شد.           م سب و کار برگزار  ستاوردهای واحد های ک ضه د شگاه عر ستان زنجان نمای ان ا

سب و کار       ستور کار قرار گرفته و تا کنون دو هیات از واحدهای ک صنعتی در د همچنین با اهتمام کانون برپائی تور 

 برای بازدید از کارخانجات هدف اعزام شده اند.

دا و سیمای مرکز استان زنجان در قالب مصاحبه با کارآفرینان در دستور راه اندازی گفتمان کارآفرینی با همراهی ص -8-2

کانون کارآفرینی اسووتان زنجان قرار دارد که با حمایت و همراهی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمهیدات به 

دغدغه ها و  عمل آمده از سووووی کانون قریبا عملیاتی خواهد شووود. امکان جذب متقاضووویان کار می تواند یکی از  

 موضوعات این مصاحبه باشد.

از واگذاری امور تصوودی گری به کانون اسووتقبال می کنیب. پیشوونهاد می کنیب مراتب در یکی از جلسووات شووورای   -9-2

مطرح شوووود تا از این رهگذر پیشووونهادات  هماهنگی مدیران دسوووتگاههای تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی



 

ستمای       شورا، د ضو  ستگاه های ع ضو به       د ستگاه های ع سوی د صدی گری قابل واگذاری از  ه تنظیب فعالیت های ت

شی         سوابق اقدامات به عمل آمده، برگزاری دوره های آموز شد. با توجه به  ستان زنجان با  HSEکانون کارآفرینان ا

 اقدام قرار گیرد.از سوی اداره کا تعاون، کار و رفاه اجتماعی با الویت مورد می تواند در قالب امور تصدی گری، 

تشووکیل جلسووه مشووتر  با حضووور سووازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون   -10-2

کارآفرینان استان زنجان با هدف پیگیری اجرای فعالیت های پیشنهادی کانون در راستای توسعه فرهنگ کارآفرینی  

سازمان مدیریت و برنامه       و اجرای پروژه های تحقیقاتی مسئله محور از   ستی از سوی  رهگذر تخصیا اعتبار درخوا

 ریزی استان زنجان. 

ستان زنجان      -11-2 سرمایه گذاری بزرگ از دغدغه های کانون کارآفرینان ا سرمایه برای طرح های  ترغیب مردم به تامین 

 است. از این رهگذر کانون در پی ایجاد فرصت های شغلی در استان می باشد.

ساب   -12-2 ست. این ایده به ویژگی های      ایجاد ح ستان زنجان ا شتغالزائی از دیگر ایده های کانون کارآفرینان ا پس انداز ا

 زیر ابتنا دارد.

 افتتاح حساب همراه با تولد 

 پس انداز تا مرحله طرح تقاضا برای فرصت شغلی از سوی صاحب حساب 

 صاحبان حساب های پس انداز، می توان  از محل سپرده های ناشی از پس اندازها تا مرحله طرح تقاضا از سوی

 در تولید سرمایه گذاری نمود. 

ستقبال می            -13-2 شتغال و سرمایه گذاری و سایر جلسات مرتبط ا کانون کارآفرینان از تداوم حضور در جلسات کارگروه ا

 نماید.

14-2-  

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان -3

وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضوومن تمجید از فعالیت  مدیرکل دفتر توسووعه کارآفرینی و بهره  -1-3

های کانون کارآفرینان اسوووتان زنجان، از کانون کارآفرینی زنجان به عنوان بهترین در میان کانون های کارآفرینی                

 کشور یاد کرد.

 حتی االمکان جلسات کانون بصورت ماهانه تشکیل گردد.    -2-3

شغلی         مجمل خیرین کارآفرین م -3-3 شبرد برنامه های کارآفرینی و ایجاد فرصت های  ست کانون در پی ی تواند دست را

باشوود. مجمل می تواند سوورمایه های خود را در فضوواهای بهره مند از تسووهیالت و تخفیفات مربوط به گروه های    



 

شارکت       سرمایه گذاری موجه م شغلی از آن ها در اجرای طرح های  ضمن حمایت  نماید. اداره مخاطب بکار گیرد و 

 کل از تشکیل مجمل خیرین کارآفرین بطور ویژه حمایت خواهد کرد.

 واگذاری فعالیت های تصدی گری زیر به کانون کارآفرینان قابل بررسی می باشد. -4-3

  شاورزی و       ) رونقثبت طرح صنعت، معدن، ک شتغال واحدهای تولیدی در حوزه های  برای حمایت از تولید و ا

 ن یاب   ( در سامانه بهیخدمات

 تهیه طرح های توجیهی برای طرح های منعکس در سامانه کارا 

 اعطای مجوز کارگزاری 

 

 تصمیمات متخذه – 2 –الف     

به منظور تسریل در واگذاری سالن آزمون چند منظوره مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران الزهرا)س( شهرستان زنجان به       -1

لسووه ای با حضووور مقامات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و کانون کارآفرینان  کانون کارآفرینان اسووتان زنجان مقرر شوود ج

شتر  در مهر         شکیل گردد. این اقدام با اهتمام م ستان زنجان ت ستان زنجان در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ا ا

 ماه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

گان رسوومی کانون کارآفرینان اسووتقبال شوود و مقرر گردید دبیرخانه شووورای از تبدیل نشووریه هفته نامه شووهاب زنجان به ار -2

ستگاههای تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی  شهاب زنجان با      هماهنگی مدیران د شار آگهی در هفته نامه  برای درج و انت

 اعضای شورا مکاتبه نماید.   

مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد اداره کل تعاون،    1397سال  تشکیل مجمل خیرین کارآفرین و آغاز فعالیت های مجمل در   -3

کار و رفاه اجتماعی اسووتان زنجان فهرسووت طرح های سوورمایه گذاری مشوومول تخفیفات و تسووهیالت را در اختیار کانون     

 کارآفرینان استان زنجان قرار دهد.

سوی کانون مبنی بر اجرای فعالیت های نا ر     -4 سالی از  شد پیرونامه ار به توسعه فرهنگ کارآفرینی و انجام پژوهش های    مقرر 

مسوووئله محور در حوزه کارآفرینی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سوووازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر افزایش                

 میلیون ریال مکاتبه نماید.   2000میلیون ریال به  900اعتبار درخواستی از 

ستان زنجان جلسه    ، با 4مقرر شد متعاقب اجرای بند   -5 حضور مقامات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون کارآفرینی ا

ای در دفتر مقام عالی سوووازمان مدیریت و برنامه ریزی اسوووتان زنجان برای تسوووریل در تامین اعتبارات درخواسوووتی و مرور 

 انتظارات فضای کارآفرینی تشکیل گردد.  



 

شبرد طرح     -6 شد اعطای تولیت پی ستان زنجان    مقرر  شتغالزائی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کانون کارآفرینان ا های ا

از سووی اداره کل مورد بررسوی قرار گیرد. نتایب بررسوی ضومن دعوت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسوه آتی       

 کانون کارآفرینان ارائه خواهد شد. 

 

آبان ماه ( با محوریت کانون کارآفرینان اسوووتان زنجان مورد تاکید قرار گرفت.                30تا   24) برگزاری هفته جهانی کارآفرینی      -7

شکل های کارآفرینی حداکثر لغایت       سایر ت شد پیش نویس برنامه های هفته با اهتمام کانون و با دعوت از   22/07/97مقرر 

 تهیه و به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال گردد.

شرکت تعاونی چند منظوره      با اهتما -8 شکیل  ستان زنجان، ت شتر  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون کارآفرینی ا م م

سه ملی و کد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت           شنا با هدف تبدیل کانون کارآفرینان به شخصیت حقوقی دارای 

ستور کار قرار       شکیل تعاونی در د شرایط ت شدن  ستان زنجان می تواند    فراهب  شکیل این تعاونی، کانون کارآفرینان ا گیرد. با ت

باشوود. این مهب توسووط  هماهنگی مدیران دسووتگاههای تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیطرف قرارداد اعضووای شووورای 

 سرپرست مدیریت امور تعاون اداره کل مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

با حضور مقام عالی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با دعوت از مدیران کارآفرینی و اشتغال،    مقرر شد جلسه آتی کانون    -9

 پشتیبانی و توسعه منابل انسانی و امور تعاون تشکیل گردد.  

    تشکیل خواهد شد.16:30ساعت  29/07/97یازدهمین جلسه کانون در روز یکشنبه مورخ  -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 حاضرین در جلسه –ب 

 ردیف
 نام و نام خانوادگی

 خانب ها
 دستگاه / شرکت متبوع

مسئولیت در دستگاه /   

 شرکت متبوع
 شماره تلفن همراه

 09121425035 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمد رضا یوسفی 1

 09122412192 رئیس کانون کانون کارآفرینان صمد یوسفی اصل 2

تغووال و       اجتماعیتعاون، کار و رفاه  طیب جعفری 3 یر اشوووو موود

 کارآفرینی

09125421004 

 09125419437 عضو کانون کانون کارآفرینان زهرا فتحی 4

 09123411300 مدیر عامل کابل البرز ابهر محمد رضا اشرفی 5

 09124421283 عضو کانون کانون کارآفرینان مجتبی بریری 6

 09121415175 دبیر کانون کانون کارآفرینان محسن عطائیان 7

 09121416743 عضو کانون کانون کارآفرینان ولی اله منصوری 8

 09902554504 سردبیر هفته نامه شهاب زنجان احمد اسدی 9

 09122416574 عضو کانون کانون کارآفرینان سعید امیدی 10

 09121413829 عضو کانون کانون کارآفرینان محمود ضرابی 11

 09121411152 عضو کانون کارآفرینانکانون  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 سینا اشتری 16

 09121411797 مدیرعامل شرکت گاخ صغری منتخبی 17

 در جلسه حضور نداشتند. 16تا  14و  12تا  10، 6مالحظه : نامبردگان ردیف های 


