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مع��اون اول ریی��س جمهور فس��اد و ران��ت را از 
دغدغه های جدی و موانع مهم پیش روی توسعه کشور 
برش��مرد و با تاکید بر ضرورت ریش��ه کن ش��دن فساد 
 در کش��ور،  گفت: تا فس��اد و رانت وجود داش��ته باشد 
بخش خصوصی واقعی شکل نمی گیرد چرا که عده ای 

می خواهند یک شب راه صد ساله را طی کنند.
اس��حاق جهانگی��ری در مراس��م روز ملی صنعت 
و مع��دن، ای��ن گردهمای��ی را فرصتی ب��رای همفکری 
صاحب نظران و ذینفعان صنعت و معدن دانست و گفت: 
در این روز به مس��ائل پیش روی صنعت و معدن کشور 
پرداخته می شود.جهانگیری اظهار داشت: بخش صنعت و 
معدن نقش موثری در سرنوشت کشور دارد و این واقعیت 
باید به یک باور مشترک برای اقدام تبدیل شود و صرف 
آنکه این واقعیت را بپذیریم کافی نیس��ت، بلکه باید در 
جهت اقدام نیز گام برداریم.وی تصریح کرد: اگر بخواهیم 
در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم که همان قدرت نرم 
کشور است، باید به مفهوم توسعه و به طور خاص به مفهوم 
توس��عه صنعت باور داشته باشیم و برای آن برنامه ریزی 
کنیم.جهانگیری با بیان اینکه هیچ یک از مس��ائل پیش 
روی ما بدون باال رفتن ظرفیت های توسعه ای کشور حل 
نخواهد شد، خاطر نشان کرد: توسعه ابعاد مختلفی دارد که 
باید به همه این ابعاد در کنار یکدیگر به طور همزمان توجه 
ش��ود.معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه امروز 
اقتصاد اولویت نخست کشور است، تصریح کرد: پذیرش 
این موضوع به تنهایی کفایت نمی کند زیرا حل مس��ائل 
اقتصادی کش��ور دارای الزامات متعددی است که باید به 
این الزامات پرداخته شود.وی با اشاره به اعالم مطالبات 
متعدد از سوی مردم در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: 
مردم در 29 اردیبهشت جهت گیری اصلی مطالبات خود 
را روشن کردند و رییس جمهور منتخب نیز با مشورت 
با صاحبنظ��ران و ارکان حکومت، باید دولتی را انتخاب 
کند که بتواند به وعده هایی که به مردم داده ش��ده پاسخ 

بگوید.جهانگیری در ادامه با بیان اینکه بخش صنعت و 
معدن کش��ور از بخش هایی اس��ت که با بزرگ شدن و 
رش��د خود می تواند به اقتصاد کش��ور کمک کند، اظهار 
داش��ت: راهی جز این نداریم که کیک اقتصاد کش��ور را 
بزرگ کنیم تا سهم هر کس از این کیک افزایش پیدا کند و 
مردم احساس کنند وضعیت معیشتی آنها بهتر شده است.

مع��اون اول رییس جمهور افزود: صنعت هم می تواند به 
طور مس��تقیم و هم به طور غیرمستقیم در بزرگ کردن 
اقتصاد کشور موثر باشد، به گونه ای که نقش صنعت در 
توسعه کشاورزی و بهبود خدمات مرتبط با صنعت بسیار 
تاثیر گذار است.وی تصریح کرد: اینکه چرا صنعت کشور 
متناسب با سیاست گذاری ها رشد نکرده و ایران به کشور 
بزرگ صنعتی تبدیل نشده یک سوال است. در چند دهه 
گذش��ته ایران و برخی کشورهای شرق آسیا و آمریکای 
التین تصمیم به صنعتی ش��دن گرفتند و حتی برخی از 
این کشورها بعد از ایران برای صنعتی شدن برنامه ریزی 
کردند اما اینکه چرا ایران در این راه پیش��رفت نکرد یک 
سوال است.وی افزود: در پاسخ به این سوال باید گفت که 
یا سیاست های صنعتی شدن در کشور عالمانه و مبتنی 
بر تجربیات موفق دنیا نبوده و یا این سیاست ها از ثبات 
کافی برخوردار نبوده اند.معاون اول رییس جمهور افزود: 
در برخی کشورهای صنعتی حتی با وجود کودتا و تغییر 
حکومت ها، سیاس��ت های توسعه ای تغییر نمی کند اما 
در ایران متاسفانه با تغییر دولت ها و حتی گاهی با تغییر 
مدیران، تصور می شود که سیاست های گذشته غلط بوده 

و باید همه سیاست ها تغییر کند.
وی خاطر نشان کرد: وقتی درباره عملکرد صنعت 
صحبت می کنیم باید بدانی��م عملکرد صنعت به معنای 
عملکرد بنگاه های صنعتی است و باید به دنبال بررسی 
عوامل موث��ر در موفقی��ت بنگاه های صنعتی باش��یم.

جهانگیری عوامل محیطی و مدیریت حاکم بر کشور را از 
جمله عوامل موثر در عملکرد بنگاه های صنعتی برشمرد و 

گفت: عوامل محیطی اغلب به سیاست گذاری حاکمیت ها 
ب��از می گردد.معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه 
محیط با ثبات اقتصادی نقش پراهمیتی در عملکرد موفق 
بنگاه ها ایفا می کند، گفت: به هر میزان که اقتصاد کشور 
از ثبات بیشتری برخوردار و شاخص های اقتصادی برای 
فعاالن اقتصادی قابل پیش بینی باشد، محیط مناسب برای 
توسعه صنعتی بیشتر مهیا خواهد شد.وی قابل پیش بینی 
بودن نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ س��ود بانکی را از عوامل 
موثر در ثبات ش��اخص های اقتصادی کشور دانست و 
گفت: در دولت یازدهم برای ثبات شاخص های اقتصادی 
برنامه ریزی های موثری انجام شد که الزم است در دولت 
دوازدهم نیز این سیاست ها استمرار یابد و شاخص های 
اقتص��ادی برای فعاالن بخش خصوصی قابل پیش بینی 
شود.جهانگیری سیاست خارجی را نیز از عوامل محیطی 
موثر بر عملکرد بنگاه های صنعتی دانست و اظهار داشت: 
یک کشور منزوی نمی تواند مدعی توسعه صنعتی باشد از 
همین رو سیاست تعامل با دنیا از جمله کارهایی بود که در 
دولت یازدهم به طور جدی در پیش گرفته شد.معاون اول 
رییس جمهور ادامه داد: دولت یازدهم تالش های فراوانی 

کرد که فضایی ایجاد کند تا تعامل با دنیا آس��ان باشد و 
ایران بتواند از حق و حقوق بین المللی خود استفاده کند که 
خوشبختانه تا حد زیادی در این زمینه توفیق نصیب دولت 
ش��د و پس از اجرای برجام فضای ایران هراسی به ایران 
دوستی تبدیل شد.وی با بیان اینکه عالقمندان به همکاری 
با ایران در دنیا فراوان هستند، تصریح کرد: پس از برجام 
موجی از س��رمایه گذاران به سمت ایران سرازیر شدند و 
اینکه ما چقدر توانسته ایم این موضوع را مدیریت و از این 

فرصت استفاده کنیم، جای بحث دارد.
جهانگیری با اش��اره به اینکه در تعامل با دنیا چند 
هدف مدنظر اس��ت، خاطر نشان کرد: یکی از این اهداف 
توسعه بازار است تا از طریق ایجاد بازارهای بین المللی 
برای تولید کنندگان داخلی بتوانیم بر مشکل بیکاری در 
کشور فائق آییم.معاون اول رییس جمهور افزود: بخش 
خصوصی ایران قادر اس��ت کاالهای��ی تولید کند که به 
بازارهای بین المللی صادر ش��ود و در این زمینه وظیفه 
دولت ایجاد تعامل با دنیا و وظیفه بخش خصوصی تولید 
کاالهایی است که قابلیت صادرات داشته باشند.وی تامین 
مناب��ع مال��ی را از دیگر اهداف تعامل با دنیا برش��مرد و 

 افزود: هیچ کشوری نیست که توسعه صنعتی داشته باشد 
اما درهای منابع مالی دنیا به روی آن کش��ور باز نش��ده 
باش��د.جهانگیری با اش��اره به اینکه شرکت های بزرگ 
بین المللی امروز عالقمند به همکاری با ایران هس��تند، 
تصریح کرد: امروز در شرایطی که عده ای افراد کم تجربه 
در دنیا به دنبال هیاهو و جنگ هس��تند، انعقاد قرارداد 
ش��رکت های بزرگ نظیر توتال با ایران بدین معناست 
ک��ه در ایران فرصت و ظرفیت به قدری باالس��ت که 
شرکت های بزرگ ریسک سرمایه گذاری در ایران را 
می پذیرند.معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی 
انتقادها نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت توتال، گفت: 
بیش از یک سال و نیم برای این قرارداد کار و بررسی 
انج��ام ش��د و هر کس که نظری در این زمینه داش��ت 
ارائه کرد و ده ها جلسه برای بررسی ایرادات و نقدها 
برگزار شد و در نهایت این قرارداد در مجلس شورای 
اسالمی توسط رییس مجلس مورد بررسی قرار گرفت 
و با قوانین کش��ور مطابقت داده شد و منافع کشور نیز 
در این قرارداد لحاظ ش��د و ح��اال اینکه تمام ظرفیت 
ساخت داخل باید در این قرارداد بکار گرفته شود، این 
مربوط به هنر ما اس��ت.وی همچنین با اشاره به تامین 
مالی دولت برای خرید هواپیماهای ایرباس که پس از 
انقالب برای نخستین بار در کشور اتفاق افتاد، گفت: در 
این زمینه نقدی غیرمنصفانه به دولت وارد می کنند زیرا 
اگر قرار بود دولت پولی پرداخت کند قطعًا اولویت های 
مهم تر را در نظر می گرفت اما برای خرید هواپیما دولت 
پول��ی پرداخت نکرده و قرار اس��ت هزینه آن از محل 
درآمدهای خود هواپیما پرداخت ش��ود.جهانگیری با 
تاکید بر اینکه ما نیازمند فناوری های پیش��رفته از دنیا 
هس��تیم، گفت: وقتی که در دنیا به فناوری دس��ت پیدا 
می کنند، تعامل مناسب ما با دنیا باعث می شود بتوانیم 
فناوری های مورد نیاز کشور را تامین و آن را در داخل 

کشور بومی سازی و تولید کنیم.

جهانگیری در روز ملی صنعت و معدن تاکید کرد
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