
 زنجان استان نمونه کارآفرینان از تجلیل مراسم زنجان، استان کارآفرینان کانون عمومی روابط گزارش به

شد برگزار زنجان کشاورزی و معادن صنایع بازرگانی اتاق هایهمایش سالن در  

 

 



 مرگ شعار خود نوآوری و تالش و کار با کارآفرینان کهاین بیان با خاتمی علی شیخ اهللآیت مراسم این ابتدای در

 نیز اقتصادی جنگ و نیست جغرافیایی عرصه در و نظامی همیشه جنگ: کرد اظهار کنند،می عملی را آمریکا بر

دارد وجود  

 

 از گاهی زمین طریق از گاهی دشمن: کرد خاطرنشان کند،می استفاده فرصتی هر از دشمن اینکه بیان با وی

 انجام را کار این اقتصادی فشار طریق از نیز گاهی و بردمی پیش را جنگ هوا طریق از گاهی و دریا طریق

. دهدمی  

 

 صورت به را یرانا با دشمنی آمریکا دولت ۱۳۵۹ سال از اینکه به اشاره با زنجان استان در فقیه ولی نماینده

 فشار و سیاسی بایکوت و تحریم از روز یک و حمایت کودتا از روز یک آمریکا: کرد خاطرنشان کرد، آغاز رسمی

.اندکرده اعالم ار موضوع این رسمی صورت به و کنندمی استفاده ایران دادن قرار فشار تحت برای اقتصادی  

 

 و هاطوفان همه مقابل رد صالبت و قدرت و اقتدار با ایران صالبت با زنان و مردان: داد ادامه خاتمی اهللآیت

. اندایستاده حوادث  

 



 تواندمی گذشته ساله رهزا ۸ در ایران تمدن تاریخ بخش ترینبرجسته تاریخ از عرصه این اینکه به اشاره با وی

 تعبیر به را عرصه و نندک فراهم را مردم نارضایتی زمینه تا بوده این برای فشارها این همه امروز: کرد ابراز باشد،

.باشند نداشته را فشارها تحمل مردم تا کرده تنگ مردم برای خود  

 

 اگر: افزود کنند، پاک نقشه از را ایران توانندنمی دانندمی نیز خود دشمنان اینکه به اشاره با زنجان جمعه امام

 کشور برای و شده ایستادگی دشمن مقابل در کنید فراهم نفر یک برای اشتغال زمینه امروز کارآفرینان شما

.کنیدمی خدمت  

 

 شده بینیپیش میزان زا بیشتر صادرات در اما بود، دشوار و سخت سالی ۱۳۹۶ سال اینکه بیان با خاتمی اهللآیت

 وارد را مصرفی یکاال هیچ که است هاییاستان معدود از زنجان استان: کرد ابراز کردیم، صادر را محصوالت

.دارد واردات تولید بخش آالتماشین و اولیه مواد برای تنها و کندنمی  

 

 کننده امیدوار و دهکنن خوشحال آمارها ۱۳۹۵ سال به نسبت اینکه به اشاره با زنجان استان در فقیه ولی نماینده

 ضلع که است دهش نامگذاری رهبری معظم مقام توسط ایرانی کاالی از حمایت امسال شعار: کرد ابراز است، بوده

 نظام انکارگزار در همگانی ملی عزم نیز آن سوم ضلع و کننده مصرف آن دوم ضلع تولیدکننده، آن نخست

.است شعار این تحقق برای اسالمی جمهوری  

 

 تولیدکنندگان تهم: کرد خاطرنشان کند، پیدا افزایش باید داخل تولید محصوالت کیفیت اینکه بر تاکید با وی

.بود قانع باید نیز پایین سود همچون مواردی در و باشد باال باید کارآفرینان و  

 

 خوبی نسبت به شرایط خود اطراف کشورهای به نسبت و داریم خوبی امنیت اینکه به اشاره با زنجان جمعه امام

 افتخارات و هوایی و بآ تنوع چون هاییمزیت و داریم ارتباط خود اطراف و دورکشور۵۱با: کرد خاطرنشان داریم،

.باشند مسلط شما سرنوشت بر کفار که دهدنمی اجازه خدا هرگز گویدمی که داریم دینی همچنین و گذشته  

 



 رفاه و کار تعاون، مدیرکل آن از پس و شد قرائت زنجان استان کاگری بسیج سازمان بیانیه جلسه این ادامه در

 شود،می برگزار هم با همزمان جشنواره چندین امروز اینکه بیان با  و رفت تریبون پشت زنجان استان اجتماعی

 جشنواره و نمونه کارآفرینان از تجلیل مراسم و بخش این در کریم قرآن مسابقات دوره دوازدهمین: کرد اظهار

شودمی برگزار هم با همزمان صورت به...  و زنجان استان تولید و کار برتران  

 

 بسیار هایرتبه نفر 20 آن در که شد برگزار آذرماه در و گذشته سال کریم قرآن مسابقات اینکه به اشاره با وی

 آندرنفر ۶۶۷ که شد برگزار نیز زنجان استان تولید و کار هایبرترین جشنواره: کرد تصریح کردند، کسب خوبی

.کردند نامثبت  

 

 از نفر ۱2۶ نیز برتر نهنمو کارآفرینان جشنواره در اینکه بیان با زنجان استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، مدیرکل

 زمینه در استان برتر هبنگا ۱0 نیز نهایت در: گفت بودند، کرده پیدا راه دوم مرحله به کننده نامثبت نفر 2۵۵

.گرفتند تأییدیه گذاریسیاست شورای از که شدند انتخاب کارآفرینی  

 



 در: افزود نداشتند، تشکلی هیچ ساختمانی و فصلی کارگران استان این در زمانی اینکه بیان با ادامه در یوسفی

 هاییحمایت آنها از و شد ثبت تعاونی شرکت یک در کارگران این اطالعات آن نخست گام در و راستا همین

شد انجام ایبیمه هایحمایت همچون  

 

 تعاونی این: کرد خاطرنشان شد، توانمند خود گرفته صورت هایحمایت از پس تعاونی این اینکه به اشاره با وی

.کند برگزار توانمندی هاینمایشگاه خود محصوالت عرضه برای تواندمی امروز  

 

 معرض در ساختمانی نکارگرا بیشتر اینکه به اشاره با پایان در زنجان استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، مدیرکل

 تومان 200 و هزار یک روزانه پرداخت با  هابیمه از یکی همکاری با امروز اما: کرد اظهار هستند، حوادث انواع

شوندمی حوادث بیمه  

 

 چرخاند،می را تولید رخچ کارگر اینکه بیان با  زنجان استاندار امیری درویش اسداهلل هاسخنرانی پایانی بخش در

.کندمی فراهم را خود خانواده روزی و رزق ریختن عرق و گذاشتن وقت با کارگر: کرد اظهار  

 



 نقش کارگران: کرد تصریح نشیند،می گل به گاهی او کشتی باشد نداشته را کارگر اگر کارفرما اینکه بیان با وی

دارند کشور تولید در اساسی بسیار  

 

 گذارسرمایه: گفت شود،می محسوب وی سرمایه و کارفرما تولید محیط اصلی عامل اینکه بر تا با زنجان استاندار

.کندمی فداکاری نوعی به تولید در اشسرمایه و ثروت با  

 

 سودهای باو تولید نبدو گذار سرمایه ثروت کردن برابر چند و درآوردن پول اینکه بیان با ادامه در امیری درویش

 مغز و بوده داخل لیدتو از حمایت سال امسال: گفت است، تولید به نسبت تریآسان بسیار کار امروز بانکی کالن

.است اثرگذار و موثر بسیار راستا این در تولید حوزه در مهندسی بدنه و ما مهندسی متفکر  

 

 داریم انتظار متخصصان زا: کرد خاطرنشان دارد، وجود کیفیت با تولید انتظار کارفرما و کارگر از اینکه بیان با وی

.است روز ابزار و تکنولوژی بودن دارا تولید در موثر و مهم بخش و شود تولید کیفیت با کاالی که  

 



 وجود چهارم رکن و ابزار و تکنولوژی داشتن طراحی، و مهندسی سرمایه، و کارفرما اینکه بیان با زنجان استاندار

است مذکور مورد سه کنندهتکمیل دلسوز و همدل و متعهد و خالق کارگر وجود: کرد ابراز است، تولید در کارگر  

 

 

 از حمایت سال امسال و است کار و کسب محیط متحرک موتور متحرک کارفرمای: کرد ابراز امیری درویش

.ببریم نام آن از افتخار با ایرانی شناسنامه عنوان به باید که بوده داخل تولید کاالی  

 

 ۱۳۹۶ سال در: کرد ابراز دهیم، انجام کار بیشتری حساسیت و دقت با سال این در باید ما اینکه به اشاره با وی

.ودب زنجان استان ایحرفه فنی مراکز نوسازی و تجهیز گرفت صورت استان در که مهمی کارهای از  

 

 

 

 



.بود کار اداره هایجشنواره برگزیدگان دیگر و زنجان استان نمونه کارآفرینان از تجلیل نیز مراسم پایانی بخش  

 

 



 

 

 



 

 

 


