
معیشت مردم؛ اولویت مسئولینمعیشت مردم؛ اولویت مسئولین

تصمیم گیری های متناقضتصمیم گیری های متناقض
 را عالج کنید را عالج کنید

برای نیروی جواِن متخّصص کشور برای نیروی جواِن متخّصص کشور 
باید شغل فراهم  کردباید شغل فراهم  کرد

کــه  اســت  ایــن  هــم  ــت 
ّ
عل مســتمر؛  و  ســریع  رشــد  بــه  داریــم  احتیــاج  مــا 

ــی و  ــک عقب ماندگ ــف ی ــل مختل ــه دالی ــه ی ۹۰ ب ــا در ده ــم. م ــی داری عقب افتادگ

ــت  ــن اس ــرای همی ــذا ب ــتیم... ل ــادی داش ــائل اقتص ــبی مس ــل نس ــاح تعطی به اصط

ــرفت  ــتیم پیش ــه را گذاش ــِی برنام ــت اصل ــعه، اولوّی ــم توس ــه ی هفت ــا در برنام ــه م ک

اقتصــادی تــوأم بــا عدالــت... مــا اگــر بخواهیــم فقــر را برطــرف بکنیــم، اگــر بخواهیــم 

رفــاه خانــوار را در کشــور رشــد بدهیــم، ایــن احتیــاج دارد بــه رشــد اقتصــادی در 

کشــور؛ بــدون ایــن، امــکان نــدارد. خــود ایــن، یــک دلیــل کافــی اســت؛ مســئولّیت 

دولــت اســت، مســئولّیت افــراد توانــا اســت، همــه مســئولّیت دارنــد کــه ایــن کار را 

ــد. ــام بدهن انج

حضرت آیت هللا خامنه ای در دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش بنیان ها نســـبت به 

مشـــکات اقتصادی مردم تذکر داده و تأکید کردند: »ما به طور محسوس مشکل معیشت 

مردمی و رفاه خانوار را داریم.« ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ به همین مناسبت در این مطلب اهمیت مسئله ی 

معیشت و برخی از مطالبات و تذکرات رهبرانقاب خطاب به مسئوالن درباره ی رسیدگی به 

وضعیت معیشتی مردم بازخوانی شده است:

    اهمیت موضوع معیشت در روایات
ناُوِل ااِلسراِف 

َ
 ِبَک ِمن ت

ُ
عوذ

َ
»امام سّجاد )علیه الّصاةوالّسام( در دعا به خدای متعال عرض میکنند: َو ن

فاف؛ این نشـــان دهنده ی اهّمّیت مسئله ی اقتصادی اســـت که امام سّجاد از خدای 
َ

َو ِمن ِفقداِن الک

متعال درخواست میکند و به خدای متعال پناه میبرد. از اسراف و از اینکه منابع معیشتی، به قدر کافی 

در اختیار مردم وجود نداشته باشد، این نشان دهنده ی اهّمّیت مسئله ی اقتصاد است.«۱۳۹۶/۰۱/۰۱ 

    معیشت مردم کم درآمد از مشکالت مهم اقتصادی کشور
»در زمینه ی مســـائل اقتصادی خب االن مشـــکاتی در کشـــور وجود دارد: توّرم باال یکی از 

اساسی ترین مشکات اســـت؛ کسری بودجه هست؛ معیشـــت مردِم کم درآمد هست -که 

ی هست، که این یکی از آن چیزهاییی است که 
ّ
اینها مشکات مهم است- کاهش ارزش پول مل

انسان واقعًا  خجالت زده میشود از این قضّیه؛ کاهش قدرت خرید مردم هست.«۱۴۰۰/۰۶/۰۶  

    معیشت مردم؛ مهم ترین اولویت مسئولین
»مسئولین... به مسئله ی معیشت مردم یک اهتمام ویژه مصروف کنند؛ امروز مهم ترین کار و 

اولوّیت این است، چون دشمن روی این متمرکز است؛ معیشت طبقات ضعیف. مشکاتی که 

برای طبقات ضعیف در امر معیشت پیش می آید، جزو اساسی ترین کارها است برای مسئوالن 

کشور، مسئوالن دولتی، عمدتًا مسئوالن دولتی؛ این مهم ترین کارها است.«۱۳۹۷/۱۰/۱۹ 

    استفاده دشمن از زمینه مشکالت معیشتی برای اخالل در کشور
»اینکه میگوییم ]در اغتشاشات۱۴۰۱[ »نقشه ی دشمن نقشه ی جامعی بود«، یعنی همه ی 

طی را که یک قدرت میتواند برای اخال و تخریب در یک کشوری به کار ببرد به کار 
ّ
عوامل مسل

انداخت، همه ی این عوامل را ردیف کرد. عامل اقتصادی وجود داشـــت کـــه البّته وضعّیت 

اقتصادی کشـــور هم خوب نبود، خوب نیست و مشکل معیشـــت مردم زمینه ای بود که آنها 

بتوانند از این عامل استفاده کنند.«۱۴۰۱/۱۰/۲۲ 

    مسئولیت قوه قضائیه برای تأمین امنیت معیشت مردم
»قّوه ی قضائّیه باید بتواند نوعی برخورد کند با مختل کننده ی امنّیت، که فضای کسب وکار 

مردم، فضای زندگی و معیشت مردم، یک فضای امنی باشد؛ این یکی از زمینه های کار قّوه ی 

قضائّیه برای اقتصاد کشور ]است[.«۱۳۹۷/۰۴/۰۶ 

    تولید ملی؛ راه حل مشکالت معیشتی 
ی را... همه تعقیب کنند و دنبال گیری کنند، بسیاری از مشکات اقتصادی، 

ّ
»اگر چنانچه تولید مل

مشکات معیشتِی مردم -هم مسئله ی اشتغال، هم مسئله ی سرمایه گذاری و بقّیه ی چیزها- 

حل خواهد شد. آسیبهای اجتماعی به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد.« ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

رهبرانقالب با تأکید بر لزوم بهبود فضای کسب و کار 
برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب کشور: 

اشاره رهبرانقالب به یکی از دالیل مهم نیاز کشور به 
رشد باالی اقتصادی:

تصمیم گیری هـــای متناقـــض را عـــاج کنیـــم. مـــا گاهـــی اوقـــات تصمیم گیری هـــای 

ــد، یـــک  ــرد و اعـــام میکنـ ــتگاه یـــک تصمیمـــی میگیـ متناقـــض داریـــم. یـــک دسـ

ـــد؛  ـــام میکن ـــم اع ـــرد و او ه ـــم میگی ـــّد آن را تصمی ـــا ض ـــاِف آن را ی ـــر خ ـــتگاه دیگ دس

ــد  ــن نبایـ ــینند؛ ایـ ــز می نشـ ــه ی هیئـــت دولـــت ُدور یـــک میـ ــم در جلسـ ــر دو هـ هـ

ـــردم  ـــه م ـــن، ک ـــی ای ـــم؛ یک ـــاج کنی ـــتی ع ـــض را بایس ـــات متناق ـــد. تصمیم ـــاق بیفت ف
ّ
ات

بداننـــد کـــه چـــه  کار بایـــد بکننـــد.

ــغل  ــر شـ ــا اگـ ــت اّمـ ــار اسـ ــک افتخـ ــص یـ ــواِن متخّصـ ــانِی جـ ــروی انسـ ــتِن نیـ داشـ

نداشـــت و بیـــکار مانـــد چـــه؟ یـــک ســـرافکندگی اســـت، دیگـــر افتخـــار نیســـت. مـــا 

آن وقـــت بنشـــینیم مـــدام بـــه خودمـــان بگوییـــم: »چـــرا مهاجـــرت میکننـــد، چـــرا 

ـــم.  ـــم بکنی ـــش فراه ـــد برای ـــغل را بای ـــا ش ـــد... م ـــد کار بدهی ـــب بای ـــد«! خ ـــارج میرون خ

بـــدون یـــک رشـــِد بـــاال، نمیتوانیـــم اشـــتغال ایجـــاد کنیـــم بـــرای ایـــن مجموعـــه ی 

عظیـــِم جـــواِن متخّصـــص و دانشـــمند.

حل مشکل معیشت مردم
با رشد اقتصادی سر�یع و مستمر 

تأکید رهبر انقالب بر جبران 
عقب افتادگی های اقتصادی دهه۹۰

مروری بر نکات رهبر انقالب درباره 
رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم

#رقابت پذیری کاال و خدمات#اشتغال آفرینی#رشد_اقتصادی #انضباط مالی بودجه#ارتقای بهره وری#سیاستهای اصل ۴۴#بهبود فضای کسب و کار #پیشرفت علمی
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ــره وری  ــی به ــود، ]ول ــرف میش ــع[ مص ــرد، ]مناب ــام میگی ــت؛ کار انج ــن اس ــی پایی ــره وری خیل ــها به ــی از بخش ــوص در بعض ــت؛ بخص ــد اس ــی ب ــره وری خیل ــاظ به ــا از لح ــع م وض

ناچیــز اســت.[... مــا از آب، بــد بهــره وری میکنیــم؛ از انــرژی، بــد بهــره وری میکنیــم... یکــی از مــواردی کــه مــا دچــار ضعــف بهــره وری هســتیم همیــن نیروهــای کارمنــدی دولتــی 

ــروی انســانی  هســتند کــه کار مفیدشــان در طــول هفتــه خیلــی معــدود اســت، چنــد ســاعت بیشــتر نیســت؛ ایــن همیــن کاهــش بهــره وری در مــورد نی

اســت؛ اینهــا بایــد اصــاح بشــود.

     آنچــه بنــده در ذهــن خــودم، در مقابــل چشــِم ذهنــی 

ــت و از 
ّ
ــده ی مل ــور و از آین ــده ی کش ــودم از آین ــی خ و عقل

پیشــرفت دانــش ایــن کشــور مشــاهده میکنــم، خیلــی 

بیشــتر از آن چیــزی اســت کــه در ایــن حدســّیاِت متعــارف 

ــا فکــر میشــود. اظهــار میشــود ی

 اگــر چنانچــه مــا پیشــرفت بــدون عدالــت داشــته 

باشــیم، در واقــع پیشــرفت نکرده ایــم؛ پیشــرفت بایــد 

همــراه بــا عدالــت باشــد.

ــد  ــه رش ــط ب ــور متوّس ــه ط ــم ب ــا بتوانی ــًا م ــر واقع      اگ

پنج ســاله ی  مــّدت  طــول  در  برســیم  درصــد  هشــت 

برنامه]هفتــم[ بــه نظــر مــن کار بســیار خوبــی انجــام 

گرفتــه.

مجموعــه ی  در  را  کشــور  جایــگاه  اینکــه  بــرای  مــا   

منطقــه و در مجموعــه ی جهــان حفــظ کنیــم، بــه ایــن رشــد 

]اقتصــادی[ احتیــاج داریــم.

از خداونـــــد متعـــــال توفیـــــق همـــــه ی شـــــما را خواســـــتاریم و لطـــــف و رحمـــــت الهـــــی را بـــــه روح مطّهـــــر امـــــام و بـــــه ارواح مطّهـــــر شـــــهدای 

عزیـــــز مســـــئلت میکنیـــــم.

وضع بهره وری در بعضی بخشها باید اصالح بشودوضع بهره وری در بعضی بخشها باید اصالح بشود

هشدار مجدد رهبر انقاب درباره یکی از ارکان مهم رشد اقتصادی مطلوب کشور:

مــا در برنامــه ی هفتــم توســعه، اولوّیــت اصلــِی برنامــه را گذاشــتیم پیشــرفت اقتصــادی 

تــوأم بــا عدالــت. مســئله ی عدالــت هــم مهــم اســت؛ یعنــی اگــر چنانچــه مــا پیشــرفت 

بــدون عدالــت داشــته باشــیم، در واقــع پیشــرفت نکرده ایــم؛ پیشــرفت بایــد همــراه بــا 

عدالــت باشــد؛ البّتــه ســاز و کار دارد، راه دارد؛ ایــن جــور نیســت کــه امکان پذیــر نباشــد، 

یــک چیــز معضــل و مبهمــی باشــد؛  نــه، راه کار وجــود دارد. ۱۰/۱۱/۱۴۰۱

ــراه  ــد هم ــور، بای ــاد کش ــرفت اقتص ــه پیش ــت ک ــن اس ــا ای ــاد م ــاد، اعتق ــورد اقتص در م

ــا عدالــت باشــد؛ مــا اقتصــاد منهــای عدالــت را قبــول نداریــم؛ یعنــی انقــاب قبــول  ب

نــدارد؛ نظــام جمهــوری اســامی قبــول نــدارد. بایــد مراقبــت بکنید کــه فاصلــه ی طبقاتی 

پیــش نیایــد؛ فقــرا پامــال نشــوند؛ اینهــا جــزو مســائل اساســی در برنامه ریزی هــای کان 

اقتصــادی مــا اســت. ۰۴/۰۶/۱۳۹۴

پیشرفت واقعیپیشرفت واقعی

رهبرانقاب همواره بر پیشــبرد توأمان پیشرفت و عدالت تأکید داشته اند:

الزامات رشد سریع و مستمر اقتصادی:الزامات رشد سریع و مستمر اقتصادی:

توجهبهدورکناساسی:افزایشسرمایهگذاریوارتقایبهرهوری

داشتنچشماندازراهبردیوبرنامهیبلندمّدتتوسطدستگاههایاجرائِیحکومتی

توسعهیبنگاههایخصوصی پیشرفتدانشوفّناوریحمایتدستگاههایاجرائیاز

کردنکاالوخدماتبخصوصدربخشصادراتافزایشبهرهوریبخصوصدرمسئلهیآب،انرژیونیرویانسانی رقابتپذیر

بودجهبهبوِدفضایکسبوکار مالکّیتومدیرّیتبنگاههایاقتصادیانضباطمالیدر رفعمداخالتدولتیدر

وارداتبیروّیهرقابتنکردندستگاههایدولتیبابخشخصوصی جلوگیریاز


