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نهمین جشنواره تجلیل و تکریم از کارآفرینان و مدیران 

اشتغالزای کشور، درسالن همایش های صداو سیمای 

جموری اسالمی ایران دوم تیرماه برگزارشد.

این جشنواره با حضور محمد جواد ظریف وزیر 

امور خارجه، عباس عراقچی معاون امور سیاسی 

وزارت امور خارجه، مدیرعامالن بانک های رفاه 

کارگران، صادرات و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

و جمعی از شرکت های بزرگ پزشکی وصنعتی با 

اجرای کلیپ های گوناگون خبری شکل گرفت.

خیرین  نمونه،  کارآفرینان  از  تجلیل  در 
مدرسه ساز، بانک های متعدد، شرکت های 
هواپیمایی مانند ماهان و ایران ایر، شرکت هایی 
مانند چایی احمد و گلستان و ... ، شرکت های 
آغازه،  شناس،  حق  مانند  غذایی  صنایع 
فارسی، یک و یک، مجموعه فروشگاه های 
زنجیره ای رفاه، گیاهان دارویی، صنایع آرد 
و ...، شرکت های انبوه سازان ارش، شرکت 
آزمایشگاهی آرمین شگرف، نوین چرم، گروه 
برند  ایرانیان زمین،  بازاریابان  نوین زعفران، 

الکتریک، تجاری پارس ترکیه،گروه صنعتی و 
پژوهشی زر، فروشگاه رفاه، فرخ سپهرکاشان، 
امیتیس  پارسیان،کانسپت،گردشگری  تحریر 
ویژه  سپاس  لوح  و  داشته  حضور  غیره  و 

دریافت کرده اند.

 سوارشدن عملیات اشتغال زایی 
بر شانه های نظام بانکی 

بانک  مدیره  هیئت  اعضای  از  یکی 
صادرات ایران به جای دکتر سوری ریاست 
زحمات  از  قدردانی  ضمن  بانک،  این 
امنیتی و   مانند سازمان های  مجموعه هایی 
واحدهای نظامی که بعضًا  نقد و بررسی و 
بسیار کم دیده می شوند، خاطر نشان کرد: 
برای بخش  اینکه  با وجود  بانکی هم  نظام 
اقتصادی زحمات بسیاری کشیده اما به آن 

خوب پرداخته نشده است.
یوسفیان در گزارش عملکرد بانک صادرات 
بانکی  نظام  مهم  مطالب  از  »یکی  افزود: 
توجه  بدون  که  است  این 
بخش   به  خود،  سودآوری  به 
خدماتی،  و  تولیدی   های  
بسیاری  اقتصادی  های  کمک 
جاهایی  در  و  است  کرده 
های  سپرده  بوده  مجبور  که 
20درصدی جذب کرده است.«

یوسفیان با ذکر این نکته که 
بانک صادرات 94000میلیارد 
در  جدید  تسهیالت  تومان 
بخش تولید و خدمات پرداخت 
از  »یکی  افزود:  است  کرده 
کارهای بزرگ این بانک، تثبیت 
اشتغال است. برکت مال ما در 

مجموعه  در  المنفعه  عام  اعتباری  کارهای 
و  بهزیستی  امداد،  کمیته  زیرپوشش  های  
شغل  12هزار  تنها  نه  که  بود  کار  وزارت 
ایجاد کرده ایم بلکه باعث شدیم مستقل هم 

عمل کنند.«
وی درباره برنامه آینده نظام بانک مرکزی، 
تسهیالت  پرداخت  125هزارمیلیارد  به 
قبیل  از  کشوری  بزرگی  های  طرح  به 
پتروشیمی، آلومینیوم جنوب و شرکت های 
مختلف برقی  در سال 97 و 98 اشاره کرد 
تا به بهره برداری برسند و افزود:طبق تأیید 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، 100 هزار 

شغل ایجاد می شود.

برجام در ICU به سرمی برد
امورخارجه  وزیر  معاون  دکترعراقچی 
 در جشن تجلیل از کارآفرینان نمونه گفت:
»یکی از عوامل کلیدی در اقتصاد ما توجه به 
بنگاه های کوچک و متوسطه و ایجاد اشتغال 
از این روش است. این همان مسیری است 

که کشورهای اروپایی هم دنبال می کنند.«
او خاطرنشان کرد: گشایش های زیادی به 
خاطر برجام برای ایران به وجود آمده بود، 
اما اکنون در شرایط غیر عادی به سر می بریم 
و تحریم های ترامپ، تعادل برجام را به هم 
زده است. اکنون منافع  و خواسته های ایران 
از برجام، تنها با پکیج های پیشنهاد راه حل 
اروپایی که قول  از سمت سران کشورهای 

همکاری داده اند، برآورده می شود.«
از  کشور  زای  اشتغال  مدیران  پایان،  در 
دستان دکترظریف و دکترعراقچی، لوح های 

سپاس را دریافت کردند. 

نهمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان کشور
با حضورشرکت های آزمایشگاهی
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