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ویژه نامه  دستاوردهای دولت2نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور

مع��اون اول رییس جمهور ب��ا تاکید بر اینکه باید 
مق��ررات و قوانین مزاحم فعالیت اقتصادی در کش��ور 
اصالح ش��ود، گفت: در چارچوب اقتصاد مقاومتی به 
دوستان اعالم کردیم که هر قانونی که مزاحم کار است 
بگویید تا اصالح کنیم اما تقریباً کسی چیزی اعالم نکرد. 
هر کس فکر می کند قانون و یا مقرراتی در کشور وضع 
شده که مانع فعالیت اقتصادی است، با استدالل و دالیل 

درست و منطقی آن را اعالم کند.
جهانگیری با اشاره به سخنان برخی افراد مبنی بر 
اینکه وضعیت امروز اقتصاد کشور نسبت به سال های 
گذشته تغییر چندانی نکرده است، تصریح کرد: وضعیت 
کش��ور در دولت یازدهم رو به بهبود بوده است و نباید 
این طور قلمداد شود که وضعیت اقتصادی کشور نسبت 
به گذشته تغییری نکرده است. شاید در برخی بخش ها 
هنوز مش��کالت جدی وجود دارد ام��ا موتور اقتصاد 
کشور به حرکت افتاده و در ریل صحیح و مسیر توسعه 
قرار گرفته و آنچه مهم است این است که بدانیم از این 
به بعد چگونه باید کار کنیم. معاون اول رییس جمهور 
با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید در صنعت، معدن 
و بازرگانی کش��ور میدان دار اصلی باش��د، افزود: این 
موضوع در هیچ مقطعی نبای��د از درجه اهمیت خارج 
شود. بخش خصوصی افرادی عاقل هستند و می دانند 
که وقتی دولت آنها را به مش��ارکت م��ی طلبد آیا این 
فراخوان به خاطر مشکالت و شرایط اضطراری دولت 
و کمبود بودجه اس��ت و یا اینکه یک باور همیش��گی 
اس��ت.وی با بیان اینکه سیاس��ت های کل��ی اصل 44 
قانون اساس��ی ابهامات قانون��ی را برای فعالیت بخش 
خصوصی برط��رف کرد، گفت: بخش خصوصی برای 
 فعالیت، س��قف پرواز ندارد و به هر میزان که بخواهد 
می تواند رش��د کند. بخش خصوص��ی باید میدان دار 
اصلی اقتصاد کشور باش��د و چرخ اقتصاد را در دست 
بگیرد.جهانگی��ری ادام��ه داد: بخ��ش خصوصی نباید 

 فقط مجری سیاس��ت های دولت باش��د بلکه باید در 
سیاست گذاری ها نیز مشارکت داشته باشد و مهمترین 
هنر دولت این است که هنگام تصمیم گیری در خصوص 
مسائل مرتبط با فعالیت اقتصادی بخش خصوصی این 

بخش را نیز در تصمیم گیری ها مشارکت دهد.
مع��اون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه بخش 
خصوصی باید در سیاس��ت گذاری های مرتبط با امور 
اقتصادی کشور مش��ارکت داده شود، خاطر نشان کرد: 
ش��ورای گفتگوی دولت و بخ��ش خصوصی یکی از 
ش��وراهایی اس��ت که به این موضوع می پردازد که از 
وزیر امور اقتص��ادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و 
تجارت می خواهم که برای فعال تر ش��دن این شورا و 
نیز س��ایر نهادهای مدنی بخش خصوصی تالش کنند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه تولید داخلی کش��ور باید 
رونق و سرعت بیش��تری پیدا کند، گفت: اینکه برخی 
می گویند تولید کشور در رکود است قابل قبول نیست. 
وقتی به کسی دائماً تلقین کنیم که مریض است سرانجام 
 باور می کند. متأس��فانه برخی صنعت گ��ران هم باور 
کرده اند که در بخش تولید رکود حاکم ش��ده اما دوره 
رکود تعریف مش��خصی دارد و نباید توقع داشته باشیم 
که در دوره رونق هیچ واحد تولیدی مش��کل نداش��ته 
باش��د و یا هیچ کارخانه ای ورشکسته نشود و حتی در 
کش��ورهای صنعتی و اروپایی نیز بعضی از واحدهای 
تولیدی با مشکل مواجه می شوند و اعالم ورشکستگی 
می کنند. وی با بیان اینکه وضعیت کلی صنعت کشور 
امیدوار کننده و رو به رش��د اس��ت، خاطر نش��ان کرد: 
اقتص��اد ایران از صنعت گران و دول��ت انتظار دارد که 
سرعت رش��د اقتصادی کشور افزایش پیدا کند و برای 

بیکاری و وضعیت معیشتی مردم چاره اندیشی شود.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: چاره اندیش��ی 
برای حل مشکالت معیشتی مردم آن گونه که برخی از 
دولت انتظار دارند این نیس��ت ک��ه چیزی به مردم داده 

ش��ود بلکه راه حل صحیح آن اس��ت که کاری کنیم تا 
مردم درآمد و کار داشته باشند و از دسترنج خود بتوانند 

وضعیت معیشتی خود را بهبود بخشند.
وی ب��ا تأکید بر اینکه باید از بازار داخلی کش��ور 
صیان��ت کنیم، تصریح کرد: ما به درج��ه ای از اقتصاد 
 باز نرس��یده ایم که بگوییم هر کاالی��ی با هر تعرفه ای 
می تواند به کش��ور وارد ش��ود و اهمیتی ندارد که چه 
مش��کلی برای تولید داخلی بوجود م��ی آید. من فکر 
می کنم که ما هنوز در دوره مدیریت اقتصاد هس��تیم و 
همانگونه که بازار ارز را مدیریت می کنیم باید واردات 

نیز مدیریت شود.
جهانگی��ری افزود: وقتی که احس��اس می ش��ود 
واردات ممکن اس��ت به تولید داخلی آس��یب برساند 
باید با تعرفه و یا سیاس��ت های فنی محدودیت هایی 

را اعمال کنیم.
وی افزود: مدیری که از پرونده در سازمان بازرسی 
و دیوان محاس��بات می ترس��د به درد نمی خورد. البته  

هیچ مدیری نباید بر خالف قانون عمل کند و اگر اقدام 
بر خالف مقررات برای منافع ش��خصی باش��د خیانت 
اس��ت اما گاهی یک مسئول ناچار می شود برای حفظ 

منافع کشور تصمیمی ویژه اتخاذ کند.
جهانگیری با تأکید بر اینکه باید بازارهای داخلی 
را خوب شناسایی کنیم، گفت: متأسفانه شدت مصرف 
 ان��رژی در کش��ور در تمامی بخش ها نظیر مس��کن، 
حمل و نقل و صنعت بس��یار باالس��ت و این میزان از 
مصرف انرژی با هیچ جای دنیا قابل مقایس��ه نیست و 
یک��ی از اولویت های دولت تمرک��ز بر موضوع بهینه 
س��ازی مصرف انرژی است که این برنامه بازار بزرگی 
 ب��رای س��رمایه گ��ذاران داخلی و خارجی محس��وب 
ی ش��ود.معاون اول ریی��س جمهور همچنین به بخش 
معدن در کش��ور نیز اشاره و خاطر نشان کرد: متأسفانه 
گاهی س��خنانی که درب��اره معدن بیان می ش��ود غیر 
کارشناس��ی است. اکتش��اف معدن کار بسیار سخت و 
پیچیده ای است و ده ها پروژه زمین شناسی و اکتشاف 

و مطالعات مختلف باید انجام ش��ود که آیا اس��تخراج 
از یک مع��دن توجیه اقتصادی دارد ی��ا نه. البته بخش 
خصوصی تاکنون نتوانس��ته عملک��رد خوبی در بخش 

معدن و بخصوص معادن فلزی داشته باشد.
وی ب��ا تاکید بر ضرورت پرهیز از خام فروش��ی، 
گف��ت: هر چه بتوانیم باید ارزش افزوده را در صادرات 
باال ببریم و این اقدام در جهت منافع و مصالح کش��ور 
است که امیدوارم وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت 

در این زمینه برنامه ریزی مناسبی انجام دهد.
جهانگیری همچنین با تأکید ب��ر لزوم حمایت از 
صادرات و اعطای خط اعتباری به صادر کنندگان و نیز 
کشورهای هدف صادرات، گفت: صندوق توسعه ملی 
اعالم آمادگی کرده اس��ت که خط اعتباری اعطا کند و 
دولت انواع و اقسام حمایت ها را انجام می دهد تا میزان 

صادرات غیرنفتی در کشور افزایش پیدا کند.
معاون اول رییس جمهور همچنین خواستار ایجاد 
بنگاه های بزرگ صادراتی در کش��ور شد و گفت: این 
ظرفیت باید در کش��ور ایجاد ش��ود و اتاق بازرگانی و 
ات��اق اصناف باید در این زمینه فعال ش��وند چرا که در 
موضوع تحریم روس��یه از س��وی اروپا، روسیه تمایل 
پی��دا کرد که محصوالت کش��اورزی خ��ود را از ایران 
تأمین کند اما متأسفانه بنگاهی بزرگ برای صادرات به 
این کش��ور در ایران وجود ن��دارد.وی ادامه داد: دولت 
ب��ه دنبال انعق��اد موافقت نامه ه��ای تعرفه ترجیحی با 
 کش��ورهای همسایه است اما باید دقت کنیم که در این 
توافق نامه ها باید منافع کشور مدنظر قرار گیرد و اقتصاد ایران 
 دچار آسیب نشود.جهانگیری افزود: خوشبختانه فضای 
بین المللی امروز فضایی مطلوب شده و باید در بخش 
توس��عه ص��ادرات اقدامات ج��دی تری انج��ام دهیم 
و وزارت صنع��ت به عنوان مرکز ثق��ل برنامه ریزی و 
پیش��نهاد در خصوص صادرات باید در این زمینه بیش 

از پیش فعال شود.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد

لزوم اصالح قوانین و مقررات مزاحم در چارچوب اقتصاد مقاومتی 


