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 نفت به کشور ىبودجه اتّکاء قطع
 با را سخت کار ...اینبرسیم اینجا به باید بشود؛ قطع نفت به کشور يبودجه اتّکاء باید
 کشور، داخلی هايسرمایه به اعتماد با جوانها، این به اعتماد با مردم، این به اعتماد با همّت،

 .داد انجام میشود است، داده نصرت يوعده که متعال خداي به اعتماد با
 و داخلى تولید به بودجه ىتکیه

 مالیات
 همین از یعنی باشد، مردم درون از درآمدهاي يوسیلهبه دولت، ياداره کشور، يبودجه

 .کار و کسب و تولید به میشود مربوط هم مالیات که مالیات،

 وريارتقاء بهره
 کند، کم را تولید يهزینه وپاش،ریخت کردنِ کم با کند سعی ما داربنگاه ما، يتولیدکننده

 .وريبهره بهبود میشود این ببرد؛ باال را کیفیّت

 ظرفیّتهاى از حدّاکثرى ىاستفاده
 و جغرافیایی داخلى

 است؛ هوایی و زمینی مهمّ و حّساس بسیار چهارراه یک کنید، نگاه که نقشه روي ما کشور
 عالوه منابع، بر عالوه است؛ مهمّی بسیار فرصتهاي اینها دارد؛ هم آزاد آبهاي به دسترسی

 .کنند استفاده احسن نحو به فرصتها این از کنند، فکر بشود، ریزيبرنامه امکانات، بر

 توسط داخلى محصوالت مصرف
 مسئولین و مردم

آن را  یِخارج ران،یدارد، متعصّبانه و با تعصّبِ تمام، ملّت ا یکه مشابه داخل ییزهایآن چ
مند است، به عالقه رانیکه به ا میگویم یهرکس يحرف را برا نیمن ا ..مصرف نکنند.

کشور  نیخودش است که بنا است فردا در ا يهامند است، به فکر بچّهکشور عالقه يندهیآ
 کنند. یزندگ

 هدر و مال تضییع اسراف، از اجتناب
 عمومى منابع دادن

 از نان، دادن هدر آب، دادن هدر عمومی، منابع دادن هدر مال، تضییع اسراف، از اجتناب
 .خاك بردن بین

 بنیانهاي دانشي شرکتتوسعه
 صنعت مخصوص فقط هم بنیاندانش شرکتهاي. بیاید وجودبه بنیاندانش شرکتهاي

 .نیازسنجی در خدمات، در کشاورزي، در صنعت، در نیست؛
 .است کشور اقتصاد در الزم کارهاي يجمله از قاچاق با جدّي يمبارزه مبارزه جدّي با قاچاق

 هاىبدحساب با جّدى ىمبارزه
 بانکى

 کار یک براي میکنند؛ استفاده نادرست و بناحق بانکی، تسهیالت از هستند ايعدّه یک
 هم بعد نیست؛ کشور مصلحت که میکنند مصرف را آن دیگري کار در میگیرند، تسهیالت

 .مجرمند واقعاً اینها نمیکنند؛ تسویه هابانک با را خودشان بدهی
 

  


