
 

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

1 
ها و  شناسایی و تمرکز بر فعالیت

 دار کشور های اقتصادی مزیت زنجیره

گشوده  ید یو تول یمتعدد اقتصاد یها از آن باب و ماندیمثل مادر م یاقتصاد یها تیاز فعال یبعض
 فینقشه راه را مشخص کنند، تکل .کنند ییشناسا دیتمرکز کنند و آنها را با یستیآنها با یرو  شود، یم

 .همه را معلوم بکنند

 یداخل دیزنده کردن تول 2
ما  یستیبااست.  لیتعط نمادیدرصد از امکانات تول 60حدود  ما امروز اند،  ش کردهآنطور که به من گزار 

 و دیرا بخواه که هستند ینیمنتقد نیام که ا مکرر گفته یمحترم دولت نیمسئول بهمن . میکن ایاحرا  دیتول
 دارند.  یخوب یشنهادهایپ ی. گاهدیرا بشنو شانیحرفها

3 
 ی رهیز از واردات تضعیف کنندهپ

 تولید داخلی

 نی از ا یدرص د  ک ه اگ ر  ن دیگویخودش ان م یدولت  نیمسئولم،یبکن یدار یخر  مایهواپ میخواهیم مثالا 
 میاس تفاده خ واه میاز آنکه از خ ار  بخ ر  شتریب م،یکن یگذار  هیسرما مایهواپ یداخل عیدر صنا را متیق

 نی اک ه  میو نگ اه نکن  میاز خ ار  وارد کن  را زی همه چ ما نکهی. اکندیم دایهم رشد پ یاخلد دیتول ،کرد
 خطاست. نیا آورد یم یداخل داتیسر تول ییواردات ما چه بال

4 
 که ای مالی هدردادن منابعپرهیز از 

  شودوارد کشور  پس از برجام باید

ش د  نی برجام بن ا ب ر ا هیپولش را به ما ندادند در قض مینفت فروخت .در خار  از کشور میدار  ییما پول ها
ص ر   ،مواظب باشند ...لکن باالخره برخواهد گشت ...البته اکثرش برنگشته است .ها برگرددپول نیکه ا
  .نشود صر  اسرا  ها ،جایب یصر  کارها ،مورد یب یدهایخر 

5 
های مهم و  بنیان شدن بخش دانش

 حساس اقتصادی 

 .مورد استفاده اس ت یکشت وقطار   ا،میهواپ ،خودرو یبراکه  موتور دیبخش تول ایبخش نفت و گاز  مثالا 
از توانن د یمک ه  نشان دادنددانشمندان ما  و ها جوان .بشوند انیبن حساس و مهم، دانش یها بخش نیا

توان د موش ب ب رد بلن د را  یک ه م  یخ ب آن مز ز .ما را باالتر ببرند میدار  یکه ما در فناور  یآن سطح
 .تواندیهم م گریدر موارد گوناگون دپنج متر به هد  بخورد کند که با انحرا   میتنظ یجور 

6 
در  قبالا  کهاقتصادی های حیای بخشا

 شده سرمایه گذاری آنها

 ی ن هیدر زم م ثالا  .اس تفاده بش وداز آنها  م،یکرد یگذار  هیسرما شیشته روها را ما در گذ از بخش یبعض
دارد.  ا ی احت روگ اهیام روز کش ور ب ه ن .میک رد یخوب یگذار  هیسرما یمیپتروش نهیدر زمیا  یساز  روگاهین

 روگ اهین رونی از ب مین رو گ ریم ا د .دارن د ا ی احت میس از  یکه ما م یزانار  روگاهیهم به ن گرید یکشورها
  .درست کنند روگاهین مانیبرا میاور یب یافراد ای میوارد کن میبخر 

7 
 شرط انتقال فناوری 
 در معامالت خارجی

 ب ارا  ءیآن ش  ]بلک ه[ ؛را نخرن د دش دهیتول ]محصول[خواهند بخرند،  یرا م ید یجد ید یتول ءیش بی
 را مورد توجه قرار بدهند. نیا دیدر قراردادها به شدت با .اورندیو ب کنند هیمخصوص خودش ته یفناور 

8 
خواری و  ی جدی با فساد، ویژه مبارزه

 قاچاق در کشور

و چه  التیعکس و تفص ؛سندیاش بنو ها درباره روزنامه ،کردند ریدستگ را مثالا  یمجرم اقتصاد بیحاال 
آن ...  س تیک ردار ن میصد گفته چون ن دو. ندارد یا دهیفا نهایا .نهایو ا یاسیو س یو چه با اهدا  جناح

 نج وریمانع فس اد بش وند. قاچ اق هم .رندیرا بگ نیا یجلو  دیبا دیایب شیکه امروز ممکن است پ یفساد
 کلمه مبارزه کنند. یواقع یبا قاچاق به معنا دیبا ،است

 وری انرژی بهرهارتقای  9
دالر  اردی لیص د م ،میکن  ییج و و ص رفه میرا ارتق ا ب ده یان رژ  یور  به ره میشود که اگر ما بتوانیگفته م
 .رندیبگ یرا جد  نیاست. ا یادیمبلغ ز  ستین یمبلغ کم .خواهد شد ییجو صرفه

 نگاه ویژه به صنایع متوسط و کوچب 10
 نیهم  ،کن دیمن د م را به ره نییطبق ات پ ا ،کن دیم جادیتحرک ا وکه در متن جامعه اشتزال  یزیآن چ
 ببرند. شیکنند و پ تیرا تقو نهایا ،کوچب و متوسط است عیصنا

 


