
با حضور صالحی، عراقچی و شماری از مقامات کشوری برگزار شد:

تجلیل از وین تک و کارآفرینان برتر کشور
در هفتمین همایش تجلیل از کارآفرینان برتر کشــور که پنجشــنبه 19 اسفندماه 
1395 در سالن همایش های صدا و ســیما برگزار شد، از شرکت وین تک و برترین 

کارآفرینان کشور تقدیر شد.
بــه گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، هفتمین جشــنواره تجلیــل از کارآفرینان و 
مدیران اشتغا  ل آفرین با حضور سیدعباس عراقچی، علی صالحی، مصطفی کواکبیان 
و حسین گروسی و شماری دیگر از مسئوالن کشوری در محل دائمی همایش های 

صدا و سیما برگزار شد. 
الزم به ذکر اســت، وین تک یکی از شرکت های بزرگ و مطرح  فعال در صنعت 
پروفیل یو.پی.وی.ســی اســت که با ارائه محصوالت باکیفیت، موفق شده است 
سهم عمده ای از بازار کشــور را به دست آورد. اعتماد مشتریان که به واسطه ارائه 
محصــول باکیفیت و خدمات پس از فروش گســترده به دســت آمده بزرگ ترین 
ســرمایه وین تک است که در سایه آن توانسته روزبه روز بر عزم خود برای حرکت 

در مسیر پیشرفت بیفزاید.
وین تک با 200 نمایندگی فعال در سراســر کشور توانسته است گستره وسیعی از 
پهنه این سرزمین را پوشش دهد و برای تعداد فراوانی نیروی کار به صورت مستقیم 
و غیرمســتقیم اشتغال ایجاد کند. این مهم در شــرایطی رقم خورده است که رکود 
اقتصادی و کســاد بودن فضای کسب و کار در سال های اخیر بسیاری از شرکت ها 

را دچار بحران کرده است.
رضا زرگــر، مدیر فروش وین تک به نمایندگی از طرف این شــرکت در هفتمین 
جشــنواره تجلیل و تقدیر از کارآفرینان برتر بــه روی صحنه رفت و لوح و تندیس 

کارآفرین برتر را از دستان دکتر صالحی و عباس عراقچی دریافت کرد.



 کسانی که از برجام ایراد می گیرند ایرادشان عوامانه است
علی اکبر صالحی رییس ســازمان انرژی اتمی در ســخنانی در هفتمین جشنواره 
تجلیل از کارآفرینان و مدیران اشتغال زای کشور با بیان اینکه امید از عناصر محرکه 
جامعه اســت اما متاســفانه نمی دانم به خاطر انتخابات یا مسایل حزبی چرا برخی 
ناامیــدی را در جامعه تزریق می کنند، گفت: این ها که انتقاد می کنند بگویند چه کار 
باید می کردیم که نکردیم. مثال باید 20 هزار سانتریفیوژ را حفظ می کردیم که البته 
حرف در این زمینه هم زیاد است. ما امروز ذخایر غنی اورانیوم داریم و در آینده هم 
مقادیر بیشــتری اورانیوم )حدود 950 تن( خریداری می کنیم که به امید خدا آقای 
عراقچی در مذاکراتی که دارند مشکالت بر سر راه خرید آن را که به خاطر انتخابات 

آمریکا و تصمیمات خانم تراز می به تاخیر افتاده حل کنند.
وی ادامه داد: از اول خلقت حضرت آدم ما فقط 550 تن اورانیوم داشتیم تا چندی 
پیــش که ذخایرمان در حال اتمام بود. بنابراین معتقدم  کســانی که ایراد می گیرند 

ایرادشان عوامانه است.
صالحی گفت: ما 20 هزار ســانتریفیوژ داشتیم. فرض کنید 1۸0 هزار تا هم روی 
آن گذاشتیم، اما با کدام اورانیوم باید کار می کردند؟ اگر ادامه می دادیم و کل صنعت 

هسته ای از کار می افتاد چه می شد؟
وی گفت: ما با مذاکرات هســته ای توانســتیم حقوق هســته ای خود را محقق 
کنیم پس چرا فضای تشــویش و ناامیدی را تزریق می کنید؟ این رویکرد برخالف 

جوانمردی و انصاف و منافع کشور است.
صالحی با بیان این که کلید طالیی خاورمیانه یقینا در ایران است اظهار کرد: ما مشکالت 

اقتصادی داریم اما بسیاری نمی خواستند ما به اینجا برسیم، اما به لطف خدا رسیدیم.

رییس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: کشور ما پتاسیل 
قوی و آینده ای رو به رشــد برای پیاده ســازی این اقتصاد دارد و باید به آن توجه 
جدی داشــت. در عرصه هسته ای مولد بودن را آغاز کردیم چون ما خودمان چشمه 
علم هستیم چیزی که من در کشــوری مدل مالزی نمی بینم. ایران به آستانه های 

هسته ای رسیده است البته برای به بلوغ رسیدن آن راه زیاد است.
وی با اشــاره به ســفرش به انگلســتان و بازدیدش از پروژه "جت" گفت: قبل 
از برجام بعید بود که یک کشــور در حال توســعه بتواند از این پروژه بازدید کند و 
خوشبختانه به لطف دوســتان وزارت خارجه و هماهنگی های انجام شده توانستیم 

بازدید خوبی داشته باشیم.
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 موانع غیربرجامی موجب مشکالت در روابط بانکی بین المللی است
در این مراســم ســید عباس عراقچی، معاون امور حقوقــی و بین المللی وزارت 
خارجه با اشاره به دســتاوردهای برجام در زمینه های مختلف با بیان اینکه تمامی 
تحریم ها برطرف شــده گفت: موانع غیربرجامی موجب مشکالت در روابط بانکی 

بین المللی است.
عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه در هفتمین جشنواره 
تجلیل از کارآفرینان و مدیران اشــتغا  ل آفرین با اشــاره به تاثیر برجام در حوزه های 
مختلف کشــور از برجام به عنوان عاملی برای رشد و بلوغ سیاسی کشور یاد کرد و با 
اشاره به تاثیر برجام در سیاســت خارجی ایران گفت: برجام در حوزه سیاست خارجی 

کشور توانست چهره ایران را در جهان تغییر دهد.
عراقچی گفت: برجام برنامه هســته ای ایران را از یک برنامه ممنوعه به یک برنامه 
مشــروع در ســطح بین الملل تغییر داد و قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت را 
لغــو کرد که ایران را تهدید صلح و امنیت بین الملل می دانســتند. امروز ایران یکی از 
مهم ترین بازیگران در عرصه منطقه و سوریه است در حالی که تا دیروز سعی می شد 

ما را نادیده بگیرند.
این مقام وزارت خارجه با بیان اینکه برنامه هسته ای به خوبی بعد از برجام ادامه دارد، 
از خدمات و نقش آفرینی دکتــر علی اکبر صالحی قدردانی کرد و گفت: صالحی یکی 

از برجسته ترین دانشمندان هسته ای کشور است که در مذاکرات بسیار اثرگذار بود.
معاون ظریف خاطرنشــان کرد: برنامه هســته ای و با نظارت های بیشــتر به خاطر 

اعتمادسازی ادامه می یابد.
وی گفت: در حوزه بانکی وضعیت هنوز عادی نشــده است اما این عادی نشدن به 
خاطر برجام نیســت و مشکالت غیر برجامی باعث شــده تبادالت بانکی ما به حالت 

عادی بازنگردد. البته ما بن بستی هم در روابط بانکی نداریم.
عراقچی در پایان، مشــکالت غیربرجامی بر ســر راه تعامالت بانکی را تحریم های 
اولیه آمریکا دانســت و گفت: این تحریم ها ربطی به مسئله هسته ای ندارد و موضوع 
مذاکرات ما هم نبود و تعجب می کنم دوســتانی که حرف از برداشته نشدن تحریم ها 
می زننــد از همین تحریم ها صحبت می کنند یا می گوینــد چرا آمریکا علیه ما موضع 

گرفت؟ چرا اقدام خصمانه انجام داد؟

 قوانین زیاد با تبصره های فراوان مشکل تولید ما را حل نمی کند
حسین گروسی نیز در این همایش  با اشاره به تصویب قوانین در حمایت از تولید 
در مجلس گفت: متاســفانه با وجود داشتن قوانین زیاد در حمایت از تولید کشور با 

این وجود مشکالت زیادی بر سر راه تولید وجود دارد.
وی با اشــاره به تصویب قانون صندوق توســعه ملی در مجلس هشتم گفت: با 
تصویــب این قانون قرار بود 20 درصد از مبلغ فروش نفت برای حمایت از تولید و 
صنعت کشور به این صندوق واریز شود و هر ساله نیز 3 درصد به آن اضافه شود.

این عضو ســابق کمیســیون صنعت مجلس در ادامه با بیان اینکه متاسفانه این 
قانــون نه در دولت قبل و نه در دولت فعلی بــه دلیل کاهش قیمت نفت  اجرایی 
نشــد به مشکل هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: قرار بود در طرح هدفمندی 
یارانه هــا 20 درصد از مبالغ حاصل از افزایش حامل های انرژی به تولید اختصاص  

یابد و در نهایت این موضوع عملی نشد.
وی با بیان اینکه کشوری که تولید نداشته باشد تورم در آن کشور باال می رود و با 
هیچ پشتوانه نمی تواند رشد کند به مشکالت کشورهایی همچون عربستان و قطر 
اشاره کرد و گفت این کشورها با وجود سرمایه باالی نفتی به تولید روی آورده اند.

این نماینده مجلس با اشــاره به قانون حمایت حداکثری از فضای کســب و کار 
و حمایــت از کاالهای رقابت پذیر در مجلس هشــتم به عنوان دو قانون حمایت از 
تولید کشــور گفت: برخی می گویند که قوانین زیــاد درباره حمایت از تولید نداریم 
این در حالی اســت قوانین زیاد در این بــاره وجود دارد اما ضمانت های اجرایی در 

این باره وجود ندارد.
وی بــا بیان اینکه برای حمایت از تولید نیاز به قانون جدید نداریم بلکه نیاز به 
اجرایی کردن قوانین موجود داریم گفت: کشــوری خوب است که قوانین شفاف 
و کم داشــته باشــد و نه اینکه قوانین زیاد داشته باشــیم و قابلیت اجرایی شدن 

نداشته باشیم.
گروســی در پایان ســخنان خود، با بیان اینکه امروز جنگ عرصه اقتصادی ادامه 
دارد، گفت: باید اراده ای جدی برای رفع مشــکالت تولید و صنعت در کشور باشد. به 
گفته وی قوانین ما کافی اســت اما نحوه مدیریت مشکل دارد و برای رفع فقر راهی 

جز تولید نداریم.
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در حــوزه بانکی وضعیت هنوز عادی نشــده 
اســت اما این عادی نشــدن به خاطر برجام 
نیســت و مشــکالت غیر برجامی باعث شده 
تبادالت بانکی ما به حالت عادی بازنگردد. البته 

ما بن بستی هم در روابط بانکی نداریم.

 فساد در اقتصاد جدی ترین دغدغه ماست 
مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس شــورای اسالمی نیز در این مراسم  با تاکید بر 
این که فســاد در اقتصاد جدی ترین دغدغه ماســت، درباره نقش مهم کارآفرینان در 
تحقــق اقتصاد مقاومتی گفت: یک صدم رانت خواری که در دولت شــکل می گیرد در 
بخش خصوصی دیده نمی شود. آن هم به این دلیل که بخش خصوصی تالش می کند 

تا بتواند حداقل سود را کسب کند.
وی با بیــان اینکه  امیــدوارم این گونه همایش ها زمینه ای برای حل مشــکالت 
کارآفرینان شــود، گفت: بــا توجه به اینکه در روزهای پایانی ســال اقتصاد مقاومتی 

هستیم،  باید ارزیابی کنیم چقدر در راستای تحقق این نام گذاری گام برداشته ایم.
عضو مرکز پژوهش های مجلس اسالمی با بیان اینکه 30درصد درآمدها به صندوق 
توسعه ملی واریز می شود، ادامه داد: کاش این میزان 20درصد بود، ولی دست اندازهای 

پیش روی آن کمتر بود.
کواکبیان در ادامه یادآور شد: فلسفه ایجاد صندوق توسعه ملی این بود که در اختیار 
بخش خصوصی قرار بگیرد و بیشــتر برای تسهیالت کارآفرینی باشد اما واقعیت این 

است که از فلسفه آن فاصله گرفته ایم.
 وی بــا بیــان اینکه باید دیپلماســی اقتصادی را جدی بگیریم، بر گشــایش های 
اقتصادی فراوان روی داده پس از برجام تاکید کرد و ادامه داد: متاســفانه بانک ها به 

وظایف خود به درستی عمل نمی کنند.
نماینده مجلس شورای اسالمی در خصوص حقوق  های نجومی گفت: مردم به این 
موضوعات حساس هستند و حق دارند چراکه دست آنها به جایی  بند نیست و دستگاه 

قضایی نقش اول را در برخورد با این قضایا دارد.


