
 

ذاری سال نام گ خصوص در ایران ، تعاون و اصنافازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزیب هایاتاقمشترک  بيانيه

 اشتغال و توليد به نام 1396

 

 برابر در اندهکرد گذاريپایه خود براي نيرومندتري اقتصاد که کشورها از گروه آن دهد،مي نشان معاصر تاریخ در سایر کشورها  تجربه

 .اندداشته باالتري ایستادگي توانایي الملليبين و ايمنطقه چالش هاي و رخدادها

 تصاداق نيرومندسازي راهبردي، هدف عنوان به و اخير هايسال در که است جهاني تجربه این از دقيق و عميق درك با رهبري معظم مقام

 .کنندمي یادآوري کشور مردم و مدیران به را ایران

 به دانخواسته جامعه در موثر و کنندهاداره نهادهاي همه از و اندداده اختصاص اقتصاد اهميت با بسيار موضوع به نيز را 1396 سال ایشان

 معدنكاران، عتگران،صن بازرگانان، از اعم ایران خصوصي بخش فعاالن. بپردازند کشور اقتصاد کردن ترمقاوم براي اشتغال و توليد مقوله دو

 ديج توجهات از خرسنديابراز  ضمنفعالين حوزه هاي گردشگري و خدمات  و کشاورزي هايبنگاه صاحبانتعاون گران ، اصناف، 

 خواهد کار به مهم این کردن محقق براي را خود فكري و مادي نيروي همه اشتغال، و توليد ویژه به اقتصاد حوزه به رهبري معظم مقام

 .بست

 از کشور اداره در موثر ارکان که دارد هایيالزام تردید بدون تر،افزون و پایدار اشتغال و بيشتر توليد مهم بسيار هدف دو کردن محقق اما

از این . نندک حرکت آن کردن محقق مسير در و به رسميت بشناسند را هاالزام آن باید نهادها سایر گرفته تا قضایيه قوه و مجلس دولت،

 کانون رد که داریم اميد وشده  یادآور را اشتغال و توليد مقاومتي، اقتصاد راهبرد به عمل لباس پوشاندن هايالزام ترینمهم از برخيرو 

 :گيرد قرار عملي و نظري توجه

 و یكپارچه درك دنيم نهادهاي و حاکميت که معني این به. دشو «ملي گفتمان» به تبدیل باید پایدارتر و بيشتر اشتغال و توليد راهبرد -1

 ملي منافع کنندهتضمين عنوان به باید اشتغال و توليد. کنند اجتنابمتفاوت  هايتعریف از ونند ک پيدا مقوله دو این از هماهنگ و منسجم

 قتصادا ستاد فرماندهي هايتصميم از تبعيت. باشد خصوصي بخش و نهادها سایر ،دولت سوي از هااقدام و هاگيريتصميم همه محور

 .شد خواهد هاکاريموازي راه سد و افزایدمي هاهماهنگي بر و کندمي جلوگيري هااختالف از مقاومتي

 هايروش از رفتهگ سرچشمه موانع و ساختاري موانع از دسته دو با در کشور پایدارتر اشتغال و بيشتر توليد بزرگ اهداف کردن محقق -2

 اقتصاد اداره هايروش باید ساختاري موانع و سدها کردن برطرف براي ریزيبرنامه و تالش ضمن 1396 سال در. است مواجه ناکارآمد

 کردن قمحق مسير در را موجود عظيم ساالريدیوان و تصحيح صنعتي و تجاري ارزي، پولي، هايحوزه در مناسب هايسياست اتخاذ با را

 1396 الس در بازدارنده مقررات حذف و موجود برندهپيش هايقانون از استفاده با کار و کسبمحيط  بهبود. کردکارآمد یادشده اهداف

 بر شده تحميل سخت شرایط از رفتبرون هايراه و گيرد قرار کار دستور در باید پایدارتر و باالتر اشتغال و توليد به دستيابي هدف با

 .شوند اجرا و شناسایي توليد

 فساد مقاومتي اقتصاد اهداف کردن محقق راه سر بر بزرگ موانع از یكي دهدمي نشان مردم و اقتصادي فعاالن جامعه از هانظرسنجي -3

فرصتهاي  و ادياقتص فسادستگاه هاي یحذف ا که دهدمي نشان موفق اقتصادهاي تجربه.است کشور اقتصاد در رانتي شرایط وجود و داريا

 اقتصاد شرایط و داريا فساد که زماني تا است اصلي شرط یك پایدار اشتغال و بيشتر توليد به رسيدن براي ،جویيرانت و خواهيرانت



 و عمالً برخالف است ناممكن کارآمد وجدید  گسترده گذاريسرمایهو اشتغال موجود و نيز  يحفظ سرمایه گذار دارد وجود رانتي

 لطمه خواهد دید. موردتاکيد مقام معظم رهبري، اساس توليد و اشتغال اهداف

 براي تررگبز بازارهاي که دارد این به نياز اقتصادشان کردن مقاوم در پيشگام کشورهاي همه همانند ایراندر پایدار اشتغال و ليدتو -4

 ارناشدنيانك هايالزام از یكي کشاورزي و صنعتي کاالهاي صادرات و غيرنفتي صادرات توسعه. شود فراهم ایراني توليدات و کاالها

 . است بيشتر توليد براي

 و عاالنف دید افق جهاني بازار به شدن وصل. شود حذف صادرات توسعه مسير درسليقه اي  و قانوني سدهاي و موانع باید 1396 سال در

 جهاني و ايمنطقه بازارهاي نياز بر منطبق و پایدار مستمر، صادرات به توجه بانياز  این که است بدیهي و کندمي بلندتر را ایراني هايبنگاه

کشورهاي  درسياسي  موانع کردن برطرف و امروز گيرنفس رقابت شرایط دربا ارزش افزوده بيشتر صادرات توسعه. شد خواهد ممكن

 .آیدمي حساب به دولت هاياقدام ترینضروري از هدف

 يخصوص بخش داراي آنها که است این یدمؤ آورتاب و پایدار و نيرومند اقتصادي ایجاد در موفق و کامياب هايجامعه همه تجربه -5

 به اجرایي امور و است سياستگذار دولت نهاد ویژه به جامعه کنندهاداره نهادهاي ها،جامعه این در. هستند باال هايظرفيت داراي و قوي

 بخش. باشد ترجدي توجه کانون در باید مهم این 1396 سال در .شودمي انجام خصوصي بخش سوي از حاکميتي مسایل برخي جز

 به توجه با. کند مينتض را بيشتر اشتغال و توليد تواندنميي سياسي باشد هاسليقه دراختيار آن سرنوشت که نحيف و ضعيف خصوصي

 بدیهي. شود فراهم بيشتر گذاريسرمایه براي راه تا شوند برطرف باید خصوصي بخش تقویت موانع 1396 سال در که است مساله این

 .کرد واهدخ تجربه را محسوسي رشد کند يبيشتر امنيت احساس داخلي خصوصي بخش که شرایطي در خارجي هم گذاريسرمایه است

 هدف دنش پياده براي اساسي شرط پایدار و فزاینده اشتغال و توليد مهم اهداف با ارزي و بانكي ،پولي هايسياست شدن سازگار -6

و  صنعتي هايسياست در سازگاري ،شده انجام هايتالش رغم به و حاضر حال در که است این واقعيت. بود خواهد امسال راهبردي

 .باشد بيشتر توليد کنندهتضمين که نيست اياندازه به بانكي و پولي هايسياست با تجاري

 اتاق و یرانا اصناف اتاق ،ایران کشاورزي و معادن و صنایع بازرگاني، اتاق شاملو تعاوني  خصوصي بخش به متعلق قانوني نهادهاي -7

 خرسند شتغالا و توليد سازسرنوشت هايمقوله به رهبري معظم مقام توجهات از ایران مردمي بخش کليت نمایندگان مثابه به ایران تعاون

 ايهگسترد طيف به توجه با نهادها این. گرفت خواهد کار به هدفاین  کردن محقق براي را خود اياندیشه و مادي يروني همه و است

 انایيتو ها تعاونياصناف و  بزرگ، و کوچك از بنگاههاي ، خدماتکشاورزي معدن، بازرگاني، صنعت، مختلف هايبخش فعاالن از

 وشاندنپ و دارد اشتغال و توليد کردن محقق مسير در مجلس و دولت به کارشناسانه و اجرایي و مشخص راهكارهاي ارایه براي کافي

 اومتي،مق اقتصاد هايسياست اجراي فرآیند و روندها از کارشناسي هايگزارش ارایه. داندمي خود وظيفه را امسال راهبرد به عمل لباس

 .داد خواهند قرار کار خود دستور در 1396 سال در نهاد 3 این که است هایياقدام از حاکميتي نهادهاي به اشتغال و توليد

 و انجوان آن در که نيرومند اقتصاد با تردید بدون ایران شریف مردم و ایراني جامعه سرافرازي و عزت که شویممي یادآور پایان در

 آفریني و بروز خالقيت هاي خود را داشته باشند حاصل خواهد گردید.کار امكان کشور نخبگان

 

 .عزیز اسالمي ایران سعادت و بهروزي اميد به


