ده اقدام اساسی برای نجات اقتصاد کشور
مطرح شده در بیانات رهبر انقالب در حرم مطهر رضوی 95/01/01

1

شناسایی و تمرکز بر فعالیتها و
زنجیرههای اقتصادی مزیتدار کشور

بعضی از فعالیتهای اقتصادی مثل مادر میماند و از آن بابهای متعدد اقتصادی و تولیدی گشوده
میشود ،روی آنها بایستی تمرکز کنند و آنها را باید شناسایی کنند .نقشه راه را مشخص کنند ،تکلیف
همه را معلوم بکنند.
آنطور که به من گزارش کردهاند ،ما امروز حدود  60درصد از امکانات تولیدمان تعطیل است .بایستی ما

2

زنده کردن تولید داخلی

تولید را احیا کنیم .من به مسئولین محترم دولتی مکرر گفتهام که این منتقدینی که هستند را بخواهید و
حرفهایشان را بشنوید .گاهی پیشنهادهای خوبی دارند.
ا
مثال میخواهیم هواپیما خریداری بکنیم،مسئولین دولت ی خودش ان میگوین د ک ه اگ ر درص دی از ای ن

3

پرهیز از واردات تضعیف کنندهی

قیمت را در صنایع داخلی هواپیما سرمایهگذاری کنیم ،بیشتر از آنکه از خ ار بخ ریم اس تفاده خ واهیم

تولید داخلی

کرد ،تولید داخلی هم رشد پیدا میکند .اینکه ما همه چی ز را از خ ار وارد کن یم و نگ اه نکن یم ک ه ای ن
واردات ما چه بالیی سر تولیدات داخلی میآورد این خطاست.

4

5

6

پرهیز از هدردادن منابع مالیای که
پس از برجام باید وارد کشور شود

ما پول هایی داریم در خار از کشور .نفت فروختیم پولش را به ما ندادند در قضیه برجام بن ا ب ر ای ن ش د
که این پولها برگردد .البته اکثرش برنگشته است ...لکن باالخره برخواهد گشت ...مواظب باشند ،ص ر
خریدهای بیمورد ،صر کارهای بیجا ،صر اسرا ها نشود.
ا
مثال بخش نفت و گاز یا بخش تولید موتور که برای خودرو ،هواپیما ،قطار و کشتی مورد استفاده اس ت.

دانشبنیان شدن بخشهای مهم و

این بخشهای حساس و مهم ،دانشبنیان بشوند .جوانها و دانشمندان ما نشان دادند ک ه میتوانن د از

حساس اقتصادی

آن سطحی که ما در فناوری داریم ما را باالتر ببرند .خ ب آن مز زی ک ه م ی توان د موش ب ب رد بلن د را
جوری تنظیم کند که با انحرا پنج متر به هد بخورد در موارد گوناگون دیگر هم میتواند.
ا
بعضی از بخشها را ما در گذشته رویش سرمایهگذاری کردیم ،از آنها اس تفاده بش ود .م ثال در زمین هی

ا
احیای بخشهای اقتصادی که قبال در

نیروگاهسازی یا در زمینه پتروشیمی سرمایهگذاری خوبی ک ردیم .ام روز کش ور ب ه نیروگ اه احتی ا دارد.

آنها سرمایه گذاری شده

کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می س ازیم احتی ا دارن د .م ا دیگ ر ن رویم از بی رون نیروگ اه
بخریم وارد کنیم یا افرادی بیاوریم برایمان نیروگاه درست کنند.

7

شرط انتقال فناوری

یب شیء تولیدی جدیدی را می خواهند بخرند] ،محصول[ تولیدش ده را نخرن د؛ ]بلک ه[ آن ش یء را ب ا

در معامالت خارجی

فناوری مخصوص خودش تهیه کنند و بیاورند .در قراردادها به شدت باید این را مورد توجه قرار بدهند.
ا
حاال یب مجرم اقتصادی را مثال دستگیر کردند ،روزنامهها دربارهاش بنویسند؛ عکس و تفصیالت و چه

8

مبارزهی جدی با فساد ،ویژهخواری و

و چه با اهدا جناحی و سیاسی و اینها .اینها فایده ای ندارد .دو صد گفته چون نیمک ردار نیس ت  ...آن

قاچاق در کشور

فسادی که امروز ممکن است پیش بیاید باید جلوی این را بگیرند .مانع فس اد بش وند .قاچ اق همینج ور
است ،باید با قاچاق به معنای واقعی کلمه مبارزه کنند.

9

ارتقای بهرهوری انرژی

10

نگاه ویژه به صنایع متوسط و کوچب

گفته میشود که اگر ما بتوانیم به رهوری ان رژی را ارتق ا ب دهیم و ص رفهج ویی کن یم ،ص د میلی ارد دالر
صرفهجویی خواهد شد .مبلغ کمی نیست مبلغ زیادی است .این را جدی بگیرند.
آن چیزی که در متن جامعه اشتزال و تحرک ایجاد میکن د ،طبق ات پ ایین را به رهمن د میکن د ،هم ین
صنایع کوچب و متوسط است ،اینها را تقویت کنند و پیش ببرند.

