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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الصلوه والسالم علیسیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد(ص) و علی آله الطیبین الطاهرین
المعصومین

سالم و درود خدا به روح پرفتوح معمار و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرر امرام راحر
سالم و درود بر ارواح طیبه شهدای انقالب اسالمی جنگ تحمیلی و شهدای هسرتهای سرالم و درود
به پیشگاه حکیم فرزانه و خردمند راهبر نظام مردمساالری دینی جمهوری اسالمی ایران مقام معظرم
والیت امری؛ سالم و درود بر شما نمازگزاران شریف نماز جمعه تهران.
استحضار دارید که یکی از دغدغههای مهم مقام معظم رهبری در سالیان اخیر توجه بره اتتصراد
توجه به وضعیت اتتصادی مردم و توجه به ساماندهی و برنامهریزی در حروزه توانمندسرازی سراخت
اتتصاد ایران و همین طور توانمندسازی آحاد جامعه در زمینه اتتصادی بوده است .از پرن سراق تبر
یعنی ساق  1831را مقام معظم رهبری ساق نوآوری و شکوفایی اعالم کردند و ساق بعد شعار حرکرت
به سوی اصالح الگوی مصرف را مطرح نمودند و اتفاتا خوبی در ایرن حروزه آغراز شرد کره بایسرتی
تکمی بشود و ساق 1831ساق همت مضاعف و کار مضاعف نام گرفت .در ششم شهریور مراه همران
ساق ایشان برای اولین بار واژه اتتصاد مقاومتی را طرح موضوع کرده و ضرور آن را مطررح نمودنرد.
متعاتب آن در ساق  1811ساق جهاد اتتصادی اعالم شد .ایشان تبیرین جهراد اتتصرادی را در جمر
کارکنان و متخصصان و مهندسین و کارکنان صنعت نفت در عسلویه مطرح کردند که اگر هر تالشری
که با نیت خدایی باشد برای اعالی کلمه حق باشد و در جهت عز بخشیدن به امت اسالمی و ملرت
مؤمن و مسلمان ایران باشد حکم جهاد فیسبی اهلل را دارد و عظمت و برکا جهاد فیسبی اهلل را در
بر دارد .بنابراین هر زمان جهاد اتتصادی و حرکت جهادی در اتتصاد مقاومتی مطرح میشرود منظرور
تالش و کوشش فراگیر با نیت خیر و برای گسترش پایههرای اتتصراد و توانمندسرازی مرردم هسرت.
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در ساق بعد از آن که  11بود ساق «تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانری» نرام گرفرت کره یکری از
ضرور های مهم کشور بود .توجه به تولید داخلی برنامهریزیهایی هم صور گرفت سیاسرتهای کلری
هم در این رابطه تدوین شد به تصویب ایشان رسید و ابالغ شد و ساق جاری که ساق حماسه سیاسی
و حماسه اتتصادی مطرح گردید همه این فرازهایی که مالحظه میفرماییرد در یرم منظومره فکرری
منسجم هست که نگاه و رویکردش در وات یم توجه بره توانمندسرازی اتتصرادی و تقویرت سراخت
اتتصاد کشور را هدفگیری میکند.
نظام مقدس جمهوری اسالمی بررای رسریدن بره آرمانهرا و اهرداف عالیره خرودش برنامرهریرزی
راهبردی دارد با محوریت تانون اساسی و سیاستهای کلری کره توسرق مقرام معظرم رهبرری پر

از

مشور با مجم تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابالغ میشود .بنابراین از نظر حقوتی خیلری مهرم
است که بدانیم سندهای سیاست کلی پاییندست تانون اساسری و باالدسرت تمرامی ترانونگرذاریها
مقررا گذاریها آئیننامهها بخشنامهها دستورالعم ها هست .بنابراین سند سیاسرتهای کلری همران
طور که از اسمش پیدا است خق دهنده به مسیر حرکتی آینده و در اتتصاد مقاومتی مسریر حرکتری
آینده اتتصاد را روشن میکند و یم امر تعارفی نیست .تمامی توانین و مقررا نه تنها نبایستی مغایر
سیاستهای کلی باشند بلکه بایستی فراهم کننده و تسهی کننده اجرای این سیاستهای کلی باشند و
باید آن به مرحله اجرا نزدیم بکنند بنابراین این سیاستها الرزامآور هسرت و بررای بره مرر نشسرتن
تدوین شده و همه توا و دستگاههای حاکمیتی و حتی آحاد جامعه مخاطب این سیاستها میباشند ترا
رشد پایدار را به دست بیراوریم .اما سیاستهای اقتصاد مقاومتی یک ابتکاا ملاآ اهانا اس اسا
اینده گر جامع و پیشرف محو اس

و ا سجام بخش بخشهای مختلف اقتصادی و حتای ساایر

بخشها نس  .برخالف ا چس بعضینا ان ا با بر امس یاضتی تطبیق میکنند بس نیچ وجس این طو
یس

بر امس یاضتی یک بر امس منفعآ تحلیلی از طرف اتحادیس ا وپا بس کشو نای ا وپایی باود

بعد از اینکه بحران آمریکا به اروپا رسید و دچار مشکال شدند .این برنامه را تحمی کردند کارگران
را بیکار میکردند کارمندان دولتی دستگاههای دولتی را تعطی میکردند شهرداریها محدود میشد
اینکه میگفتند فالن شهر در ایتالیا ورشکست شده ناظر به اتخرا برنامره ریاضرتگونره برود و اساسرا
عنوان «اتتصاد ریاضتی» به آن مفهوم نداریم اما اینجا میبینیم که اتتصاد مقاومتی برنامهای است که
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اجزاء مختلف اتتصاد را در خدمت همدیگر و در پیوند برا همردیگر تررار مریدهرد یعنری سیاسرتهای
تجاری در خدمت تولید باید باشد یعنی صرفا واردا محور نباشد که با واردا غیرضرور به تولید ضررر
میزند بلکه صادرا محور میباشد که کمم بکند به تولید شما ببینید تولیدکننده که تولیردش براال
میرود بعد از اینکه نیازهای داخ کشور را تأمین کرد مشکلش بازار کردن کاالیش است سیاسرتهای
تجاری باید به آن کمم کند ما االن معافیت معالیاتی برای صادرا داریم با انواع کمکهرا و حمایتهرا
میتوان در رابطه با کشورهای دیگر دیپلماسی تجاری را برترار کرد بنرابراین صرادرا محرور کرردن
سیاستهای تجاری در وات سیاستهای تجاری را در خدمت تولید ترار میدهرد .اجرزاء و مؤلفرههرای
مختلف اتتصاد نبایستی جزیرهای عم کنند بخش تولید برای خود باشرد بخرش پرولی و برانکی راه
خودش را برود بخش تجاری راه خودش را برود حتی بخش فرهنگی هم بیاعتنا به مسرائ تولیردی
باشد .بنابراین اتتصاد مقاومتی این بخشها را در خدمت همدیگر ترار میدهد و یم ادبیا و رویکررد
و مکتب جدیدی را در وات معرفی میکند که آ ارش در آینده در میانمد و حتی میتواند برخی از
آ ار آن در کوتاهمد باشد .ضمن اینکه درجه تابآوری اتتصاد را باال میبرد که دشرمن کمترر طمر
کند که در حوزههای اتتصادی به ما آسیب بزند .همان طور که در حروزه سیاسری حضرور حرداک ری
مردم باعث شد انواع فتنهها را از اوق انقالب فتنههای ترومی در منراطق مختلرف کشرور کودتاهرا برا
نظام مردمساالری دینی مرا را در حروزه سیاسری

حضور حداک ری و مؤمنانه مردم باعث شد بر عک

مستحکمتر کرد انواع فتنههای پیچیدهای که االن هر کدامش یم کشور دنیا را ظرف یکری دو هفتره
دچار بزرگترین شوک و حتی فروپاشی میکند در کشور ما بر عک

حضور مرردم باعرث اتتردار شرد.

یعنی این ظرفیت عظیم ملت ایران است .ممکن است فشار روی یرم ملتری باعرث عقربنشسرت آن
بشود ولی ملت ایران برعک

م

یم آتشفشان خاموش میمانند که اگر بیگانگان و دشرمنان اسرالم

و ترآن بخواهند با او مقابله بکنند برعک

واکنش نشان میدهد و آن را تبدی به یم ظرفیت عظریم

برای تقویت پایههای استحکام خودش میکند همین طور در حوزه اتتصرادی هرم حضرور حرداک ری
مردم که سیاست اوق در این سند است حضور حداک ری مردم در حوزه اتتصادی و حضرور برا نشرا
آنها و ارتقاء نقش و درآمد افراد کمدرآمد و متوسق هدفگیری شده و باعث مریشرود کره اتتصراد مرا
تویتر و مستحکمتر و پایدارتر بمانند و دشمن طمعی به آن نکند .اقتصاد مقاومتی با تساهیآهاری
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کس دول و بخشها فرانم میکنند میتوا د بامث مردمیکردن اقتصاد باشد و این اتتصراد معطروف
به شرایق تحریم هم نیست .ما تحریم همیشه داشتیم ممکن است در آینده تحریم نباشد یم مشرک
دیگری باشد کشورها االن با انواع برینظمریهرای برینالمللری مواجره هسرتند یرم برار جنرگ ارزی
درمیگیرد .انواع این ترفندها در اتتصاد دنیا است هر اتتصادی که نیرومند باشرد خرودش را بررای آن
شرایق مهیا میکند و واکنش هوشمند و فعاق و سری انجام میدهد.
همان طور که میدانید قد ت ظام حاکی از قد ت اجزاء ان اس  .د حاوزه باو ناای دینای
ملیق مل

ایران د حوزه فرننگی فرننگ طوال ی دیرپای ماا د حاوزه سیاسای د حاوزه

اجتلامی د حوزه اقتصادی و فنی؛ نلس این مؤلفسنا اجزاء تشکیآدننده قد ت ظاام نسا .
در وات سیاستهای اقتصاد مقاومتی از این حیث بس ان د ونزا میهویند بس خاطر اینکاس باس ایان

ظرفیتها و این مؤلفسنای د و ی تکیس میکند و میخواهد این ظرفیتهای عظیم را به فع در بیاورد
که کار بسیار مهمی است و با این ویژگی د ونزایی کلیت نظام تویتر و مقدرتر مریشرود .در عرین
حاق یم صفت دیگری که در اتتصاد مقاومتی هست برون گری نس
این اس

کس این برون گری ااظر باس

کس وقتی شلا این ظرفیتها ا بس فعآ د او دید د حوزه اقتصادی و صااد ات بایاد باس

بازا نای خا جی توجس کنید بایستی وابط دوجا بس و سس جا بسای وابط نلسایگی منطقاسای
بین اسالمی و بیناللللی ا ندفهیری کنید کس اجناس و محصوالت و خادمات ا باازا بکنیاد.

بنابراین اتتصاد مقاومتی یم سیستمی نیست که خود آن محصرور و محاصرره خودمران باشریم و بره
بیرون توجه نکنیم بلکس جها ی فکر کنیم ولی بومی عم کنیم و به داشتههای خودمان توجه بکنیم.
حاال چرا در این  5ساله اخیر به مسائ اتتصادی توجه و باالخره سند اتتصاد مقاومتی که تأیید نهائی
و ابالغ شده مطرح است خوب است که ما در حوزه اتتصادی این مؤلفهها را مررور کنریم .بعرد از 85
ساق از انقالب ما به کجا رسیدیم اولین داشته و سرمایه عظیمی که ما داریم سرمایه جمعیرت اسرت
جمعیت یم مؤلفه عمده است آتای برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر در ساق  2118به دولتمرردان
آمریکا گفت که راج به مسئله هستهای با ایران چالش نکنید .اینها رشد جمعیتشان کرم مریشرود و
در آینده جمعیتیشان میرا میشود دیگر آن مؤلفه تدر را ندارند ببینید تا چقدر رصد میکننرد کره
م ال که در آینده دوری ما این مؤلفه تدر را نداشته باشیم من به شما عرض میکنم برا یرم معیرار
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جمعیت جوان ما  81/5درصد جمعیت ما را تشکی میدهد یعنی بین سن  15ترا  21سراق برا یرم
معیار دیگری که افراد بین  15تا  85ساق را میگویند  42درصرد جمعیرت مرا جوانران هسرتند ایرن
نسبت در هیچ جای دنیا نیست این عام بسیار مهم بررای پیشررفت کشرور اسرت بنرابراین جمعیرت
کشور ما که نسبت به اوق انقالب دو برابر شده تدر جروانیاش براال رفتره حراال سررمایه علمری را
درنظر بگیریم .ما اوای انقالب یکصد و بیست هزار دانشجو داشتیم جمعیت ما االن دو برابر شده ولری
تعداد دانشجویان ما بیش از  25برابر شدند خیلی رتم مهمی اسرت .یعنری  4/4میلیرون دانشرجو مرا
داریم .یعنی  11میلیون فارغالتحصی و متخصص داریم و تعرداد اعضرای هیرأ علمری دانشرگاه مرا
 5511نفر بودند در ساق  1853االن که جمعیت دو برابر شده ولی تعداد اعضای هیأ علمی بریش
از  44هزار نفر شدند .در حوزه فرهنگی -دینی خودتان دیگر بهتر میدانید چقدر ما رشد کردیم ترازه
در آمارهای علمی ایران بخش مهمی از فعالیتهای حوزه دینی ما وجود ندارد وگرنه رتبه علمری مرا در
جهان باالتر است؛ برای این تحوق عظیم در سرمایه علمی است که ما پا زدنلین قد ت مللی جهان

شدیم چیزی کس قبآ از ا قالب خوابش ا لیدیدیم این ارتقاء عظیم سرمایه علمی باعث شد رتبره
ما در جهان پانزدهم بشود و در منطقه ترار بود در ساق  1414ما رتبره اوق در علرم را داشرته باشریم
ولی ما در ساق گذشته این رتبه را بدست آوردیم و از طرف دیگر در شرکتهای دانشبنیران کره اصرال
تب از انقالب مقوله مطرحی نبود االن  8111شرکت دانشبنیان در پارکهای علمی و فنآوری داریرم
و در  4111شرکت دانشبنیان در بیررون پارکهرا داریرم  11111متخصرص در ایرن شررکتها دارنرد
فعالیت میکنند من دوست دارم به شما عزیزان نمازگزار یم نکته راج به آمار عرض کرنم؛ ببینیرد
این مغزهای امپراطوری سلطه دستور کارشان در رابطه با ایران به ویژه در حوزه اتتصراد سریاهنمرایی
است حاال ببینید با چه تکنیکی اینها سیاهنمایی میکنند گاهی ما بازی میخوریم در میدان آنها بازی
میکنیم فرض کنیم در کسب و کار به یم روش در یم شاخص جهانی حاال ما صد و چهلم هسرتیم
در  131کشور میگویند در  141کشور ایران آخر است .در شاخص توسعه انسانی ما اوق انقالب یعنی
ساق  51رتبه صد و دهم بودیم االن  22رتبه ارتقا پیدا کردیم شدیم هشتاد و هشتمین کشور جهران
رتبهمان بسیار بهتر شد .ولی وتتی خبرش را مریدهنرد مریگوینرد در  33کشرور ایرران آخرر اسرت.
نمیگویند در میان  111کشور است .اصرار دارند بگویند آخر .در رتبه علمی در میان  111کشور هرم
5

پانزدهم هستیم میگویند در  15کشور ایران رتبه آخر است .این گزارههای خبری را منفی میکنند
گاهی رسانههای ما هم غفلت میکنند .این را میخواهند القا کنند و این باور عظیم ملی و این حرکت
طوفانی را میخواهند کمنمرائی کننرد مرردم را مرأیوس بکننرد در بسریاری از آمارهرا شرما مالحظره
میکنید و آخرین مورد در حوزه علمی سرعت رشد علمی ما  11برابر متوسرق سررعت رشرد علرم در
جهان است .اینها همین جوری بوجود نیامده در این  85ساق به برکت انقالب اسالمی توجه ویرژهای
به آموزش و آموزش عالی شد و سالها در بودجه جاری هم که ماها نق هم میزنیم که بودجه جراری و
هزینهای باال رفته ولی بودجه جاری بخرش عمردهاش آمروزش اسرت کره در دنیرا بره آن مریگوینرد
سرمایهگذاری میگویند کشوری که بخواهد رشد کند باید آموزش باال رود این هزینهها اینها جنسش
سرمایهگذاری است به برکت این سرمایهگذاریها ما این فارغالتحصیالن را داشتیم و این جهش علمری
معطوف به آنها است .حاال چگونه این دستاو دنای مللی ا باید بس تولید و ثروت تبدیآ کنیم .این

چیزی اس کس سند اقتصاد مقاومتی نادفهیاری مایکناد .محرور دیگرر از سررمایههرای ملری
سرمایههای اتتصادی و تدر اتتصادی است .اتتصاد ایران به شهاد آمارهای بانم جهانی هفدهمین
تدر اتتصادی جهان ما هستیم و البته رشد جمعیت ما هم همواره رشد خوبی بوده که به هرر حراق
بخشی از امکانا فراهم شده در ا ر رشد اتتصادی را جذب میکند .به هر حاق مجموع خایر نفرت و
گاز ایران با اکتشافا اخیری که در دریای عمان شد ما صاحب بیشترین خایر و ررو نفرت و گراز
جهانی هستیم به همین جهت هم شما میبینید در این سند فراز عظیمی برای توسعه صنعت نفرت و
گاز دیده شده و اینکه ک زنجیره تولید فعاق بشود ما فقق نفت خام صادر نکنیم و فقق مواد خام گاز
صادر نکنیم بلکه تبدی به پتروشیمی و فرآوردههای پتروشیمی بشود یعنی ترا آخرر زنجیرره صرنای
تکمی و هم اشتغاق ایجاد میشود و هم ارزش افزوده و رو عظیمی را نصیب کشرور مریکنیرد .در
حوزه کشاورزی با وجودی که مصرف دو برابر به لحاظ رشد جمعیت داریم رشد خیلی زیادی داشتیم
و صادرا کشاورزی ایران رتم تاب توجهی شده و تا نزدیم  33درصد محصوالتی کره موردنیراز مرا
هست از داخ تأمین میکنیم .صنای لبنری همرواره یرم تلرم وارداتری برود االن در ایرن حروزه مرا
صادرکننده شدیم تنوع محصوال داشتیم و برند محصوال ایرانی در منطقره خواهران زیرادی دارد و
در بقیه کشورهای جهان خریدار دارد .در حوزه صنعت در صنای گوناگون که من برای اختصار اشراره
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زیاد نمیکنیم خودتان میدانید صنای نانو صنای تجهیزا پزشکی صنای حوزه نفت و گاز صرنای
هوا فضا که خیلی پیچیده است صنای هستهای که پیچیدهترین نوع صنعت اسرت و درآمرد عظیمری
برای کشور ما همین صنای هستهای ایجاد میکنرد و تردر هرای دیگرر جهرانی از آن بهررهبررداری
میکنند و همین طور بیشترین بهرهمندیشان از صنای هستهای هوای پراک اسرت ولری بره مرا کره
میرسند میگویند نه این چیز خوبی نیست و صالح نیست ایران صنعت هستهای داشته باشد .چطرور
زمان آن (شاه) مقبور خودتان (اروپائیها) داوطلب شدید و آمدید که بوشرهر را بسرازید بررای ایرران
الزم بود ولی انقالب شد صنعت هستهای چیز بدی شد .این تناتضرا را غربیهرا نمریداننرد بره کجرا
ببرند؛ در حوزه صنعت به دو مورد دیگر اشاره میکنم یکی صرنعت سریمان اسرت مریدانیرد صرنعت
سیمان و تولید و مصرف سیمان یکی از شاخصهایی است که درجه بازسازی کشور و ایجاد زیربناهرا را
معرفی میکند ما  1میلیون تن سیمان در ساق  51تولید میکردیم  2میلیون تن هم وارد میکرردیم
تصور کنید ظرفیت این صنعت ساق گذشته از  31میلیون تن عبرور کررد بخرش کمری از سریمان را
صادر میکنیم که جزو صادرکنندگان عمده سیمان دنیا هم هستیم بقیهاش در ایرن کشرور مصررف و
ساخت و ساز میشود کشور پهناور ما که به اندازه  13کشور است خیلی وسعت دارد و کرار زیربنرایی
در آن خیلی زحمت و انرژی و مناب میبرد این رشد تولید سیمان و مصرف سیمان خرودش یکری از
این شاخصها است ضمن اینکره پنجمرین تولیرد کننرده سریمان جهران هسرتیم یکری از بزرگتررین
تولیدکنندگان کارخانجا سیمان جهان هستیم و پیمانکاران ما در کشورها دیگر کارخانجا سریمان
میسازند که این ظرفیت عظیم پیمانکاران ایرانی است .در سدسرازی هرم یکری از  5سدسراز برزر
جهان پیمانکاران ایرانی هستند که تعداد ک یری سدسازی بعد از انقالب در کشور مرا شرد کره تابر
مقایسه با تب از انقالب نیست و این نشان میدهد که چره ظرفیرت عظیمری االن در کشرور موجرود
است و بیشتر پروژهها در ایران انجرام شرده و بایسرتی بررای حضرور پیمانکراران ایرانری در بازارهرای
بینالمللی تسهی بشود و نکته دیگری که میخواهم عرض کنم حوزه راه است اوق انقالب ما  4هزار
کیلومتر راه آهن داشتیم که به برکت انقالب اسالمی این  2/5برابر شده یعنی هرم اکنرون  11هرزار و
چهارصد کیلومتر راهآهن داریم و این سرمایه خیلی خوبی است که باز هم دارد به سرعت جلو مریرود
و در راههای اصلی و فرعی ما در ساق  1851سی و شش هزار کیلومتر راه داشرتیم و پر
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از انقرالب

 88برابر شده یعنی االن یم میلیون و یکصرد هرزار کیلرومتر راه داریرم و ایرن توسرعه راههرا یعنری
فعالیتهای اتتصادی یعنی کاالهای اتتصادی به خوبی میتواند به بازارهای ملری خودمران در منراطق
مختلف و یا به بازرهای خارجی جابجا بشود؛ زیرا که بزرگترین سررمایه دیگرر مرا در واتر سررمایه و
موتعیت جغرافیایی ما است که در چهارراه جهان وات شدیم ما راه آهنمان را بره ترکمنسرتان وصر
کردیم راه آهنمان در محور شرق به غرب به پاکستان وص شده و ترار است راهآهن به عرراق وصر
بشود که خطو ترانزیتی شرق و غرب را در وات تکمی میکند راهآهن از آستارا به تزوین فقرق 15
درصد آن مانده که این راه آهن ترانزیتی کام بشود و اینها یم معنای بزر

اتتصادی دارد عالوه برر

انتقاق مسافر و کاال ما خطو گاز و نفت برای ترانزیت گاز و نفت در دسترسمان داریم و بایستی آنها
را تکمی بکنیم .ظرفیتهای ترانزیتی ایران طبرق یکری از مطالعراتی کره انجرام شرده در مجمروع 11
میلیررارد دالر ارزش افررزوده برررای کشررور مررا دارد و در سررند اتتصرراد مقرراومتی برره مسررئله تکمی ر
زیرساختهای ترانزیتی توجه شده؛ و نکته دیگری که میگویم یکی از آرزوهای اتتصاددانها در ایرران و
در هر کشوری که اتتصاد تم پایه دارد و یا صادرکننده نفرت اسرت ایرن اسرت کره ایرن نفرت چرون
تیمتش تیمت بینالمللی است کاهش آن در بودجه کشور در ریاق بودجه کشرور ترأ یر مریگرذارد و
با آن را بهم میریزد و حتی افزایش آن به شهاد تاریخ اتتصاد ایران هم باعرث شرده مرا مصررف
بیشتری در آن سالها بکنیم و تورم بیشتری در وات ایجاد شود به خاطر اینکه تورم را مهار کنیم کراال
وارد کردیم واردا انواع کاال هم به تولیدا ضربه میزند یعنی یم چرخه منفی؛ سس ساا قباآ باا

تصویب مقام معظم نبری صندوق توسعس ملی ایجاد شد صندوق توسعه ملری ایرران بریش از 54
میلیارد دالر سرمایهاش دارد چه کار میکند هر ساق یرم سروم درآمردهای ارزی را بره جرای اینکره
خرجش بکنیم در این صندوق گذاشته میشود برای ساق آینده هم  81درصد ارز کشرور بره صرندوق
توسعه واریز میشود و این سرمایه برای تولید و سرمایهگذاری صرفا وامدهی میشود یعنری دیگرر ارز
یم بار مصرف نیست آن روند گذشته متوتف شده که ما بگوییم مابهازای آن هم کاری نشرد مصرارف
صندوق به صور وام ارزی است و مابهازاء آن هم ارز توسق وامگیرنرده بازپرداخرت مریشرود یعنری
کاالی تولیدی باید توجیه اتتصادی داشته باشد بازار خارجی داشته باشرد و بتوانرد وام را بازپرداخرت
کند این یک ا قالب مهم د اقتصاد ایران اس ؛ و حاال که به این سرمایههای صرندوق خیرره ارزی
3

اشاره کردم باید بگرویم نیچ هاه تا یخ معاصر ایران شاند بوده کس با ک مرکازی ان بایش از 011
میلیا د دال ذخیره داشتس باشد و د مین حا  65میلیا د دال نم سرمایس صندوق توسعس ملای

دا د که کارکردش از نظر بنده حقیر خیلی مهمتر از خود مبلغ آن است یعنی بهرهور کرردن اتتصراد
رونق تولید این خیلی مهم است که ما با یم روش در واتر ورق را برگرردانیم کره ایرن سیاسرتهای
اتتصاد مقاومتی عمدتا معطوف به بهرهوری اسرت کره مر ال بودجره ارزی مرا را بهررهور بکنرد؛ نظرام
خرجکرد سرمایهگذاریهای عمرانی ما را بهرهور کند چه کسی گفته که همه سرمایهگذاری عمرانری را
دولت انجام بدهد چون مابهازاء و برگشت دارد از مناب و با مشارکت مردم بخش خصوصی مریتواننرد
در تالبهایی سرمایهگذاری عمرانی کنند کاری که در ژاپن انجام میشرود بنرده بودجره آنجرا مطالعره
کردم بیشتر از بودجه عمومیشان بودجههایی است که از مناب مردم حاال یا از طریق سیستم برانکی
و پستبانکهایی که دارند کار عمرانی را انجام میدهند و نیاز چندانی به بودجه دولتی ندارنرد بره هرر
حاق این سیاستها معطوف به بهرهور کردن خود نظام مالی دولت هم مریشرود و ضرمن اینکره حجرم
عظیم خایر ما دشمنان را مأیوس میکند م

جنگ میماند وتتی میبینند عِده و عُرده و مهمرا و

همه چیز مهیا است دشمن مأیوس میشود که با اراده مردم مقابله بکند .در حوزه اتتصاد ایرن خرایر
عظیم به اضافه این سرمایههایی که بنده عرض کردم اگر به خوبی بکار گرفته بشود دشمن را مرأیوس
میکند اینها اعالم کردند ما توت داشتیم  4ساق پیش تحریمهای فلر کننرده ملرت ایرران را از هرم
بپاشد ولی نمیدانیم چرا این کار نشد چند تا گزارش دیگر من خواندم که دالیلش را میگوید کره مرا
در مورد ملت ایران اشتباه کردیم آگاهی کافی نداشتیم؛ ببنید االن در حوزه ارزی صرادرا و واردا
تجار خارجی یم رتم را بردهم امسا تاکنون  24میلیا د دال ما وا دات داشتیم د ماو
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میلیا د دال صاد ات غیر فتی داشتیم این یک ا زو بوده د اقتصاد ایران؛ این رتمها م ال در ساق
 44صادرا غیرنفتی نیم میلیارد دالر بود ساق  45با تدابیری که آن موت بکرار بسرته شرد دو برابرر
شد یعنی فقق یم میلیارد دالر؛ االن  81میلیارد دالر صادرا غیرنفتری اسرت یعنری ایرن شااخ
صاد ات بس وا دات دا د یک بس یک میشود و این شان میدند کس اقتصاد دا د ساالم مایشاود

البته همین افزایش صادرا هم یم مقدار عرضه کاالها را محدود و تورم ایجاد میکنرد و اصروال هرر
کار تحوقآفرینی سختیهایی هم دارد م

این که ما به یم بلندی میخواهیم برویم به یرم تپرهای
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میخواهیم برویم در مراح رفتن انرژی زیادی مصرف میکنریم ولری سراشریبی کره برسریم انررژی
کمتری نیاز داریم .ما در این سالها نزدیم تلهها هستیم در سالهای بعد سهولت بیشتر وفور بیشتر و
رفاه بیشتر خواهد بود .مهم این است که و د شاخصهای اقتصادی چگو س اس م

اینکره در یرم

شاخص تولید ممکن است ما بگویم رتبه پانزدهم هستیم ولی ساق تبلش م ال رتبه دهرم برودیم ایرن
شاخص روند نزولی است .باید مقاط مختلف زمانی را با هم سنجش کنیم .اما همین رتبه پانزدهم مرا
اگر از رتبه چه و دوم به آن رسیدیم یعنی شاخص رو به صعود است آمار تجار خارجی که نتیجره
زحما در بخشهای صنعت و خدما است نشان میدهد که این شاخصها رو به بهبود هست و با ایرن
سیاستها به شد جهش پیدا میکند .من میخواهم بگویم غیر از این سرمایهها مهلترین داشتسنای
ما باو ملیق دینی مل

ما نس

باو ا قالبی ا ها اس

و غرو ملی ما تکافآ اجتلاامی کاس د

مل ما وجود دا د اینها واقعاً قابآ تقویم یس  .یم شاخص توسعه یافتگی سازمان ملر را راجر
به ایران بگویم؛ میگوید سرمایههای نفت و گاز ما حدود  22هزار میلیارد دالر برآورد میشود منهرای
کشفیا دریای عمان نلان هزا ش میهوید سرمایس جلعی و سرمایس اجتلامی و سرمایس جلعیتی
ایران  01برابر ذخایر ف

و هاز اس  .این سرمایس بس ظر ما مظیمترین سرمایسنا اس

کاس باا ان

نم میتوا یم اقتصاد ا و ق بدنیم من معتقد هسرتم کره برا چیرنش مناسرب ایرن سررمایههرا و
مؤلفههایی که االن خدمت شما عرض کردم که همه در تعام نظامواره با یکدیگر باشند یم سیسرتم
ارگانیم که هم خدمترسانی بکنند و هرم در خردمت همردیگر باشرند در واتر یرم هرمافزایری ر
میدهد که خروجی آن بیش از خود این سرمایهها است میتوانیم بگروییم یرم برکرت عظریم در آن
نهفته است که ما این سرمایهها را بهرهورانه به خدمت بگیریم و ایان سیاساتها د واقاع باس فعاآ

د او دن این سرمایسنا و نمافزا کننده این سرمایسنا نس  .مرور کلی این سیاستها نشان میدهد
که نقش واتعی و حضور واتعی مردم است که من بره آن اشراره کرردم و توانمندسرازی مرردم اسرت
مدال بنیا ی نس
پیشرف
اس

یعنی ما شدمان نلراه با مدال

اسا

ایان معناا ا مقاام معظام نباری

امهذا ی میکنند من دیدم ایشان کللس توسعس ا بکا ببر د ادبیات ایشان پیشارف

پیشرف

یعنی چس؟ یعنی مثآ توسعس یس

11

یک بعدی باشد بلکس شد باا مادال

مطار

اس

یعنی احاد مردم از دستاو دنای شد باید بهرهمند بشو د تا حرک

نلرانی با این شاد ا

داشتس باشند.

حرکت عدالتبنیان این است که م ال در یکی از فراز سیاستها است بهررهمنردی عادالنره تمرامی
عوام سرمایه کار ایده خدما در زنجیره تولید تا مصرف باشد؛ این درست نیست کره مر ال کسری
که تولیدکننده پرتقاق است  411تومان هر کیلو به او بدهند بعد که به بازار مصرف مریرسرد  2هرزار
تومان تیمتش بشود .عیبی ندارد همه باید سود ببرند همه باید به اندازه زحمتی که مریکشرند بایرد
سود ببرند ولی این غیرمتعارف نباشد اگر شما متوازن و سیستمی درست کردید که تولیدکننده بهرره
خودش را ببرد بهشد تولید خودش را باال میبرد تصور کنید اگر به جرای  411تومران  111تومران
نصیبش باشد باعث میشود تولید خود را باال ببرد کسی هم که توزی میکند به شد سرود مریبررد
اگر فراتر از نیاز ملی شد آن وتت صادرکننده به شد سود میبرد یعنی یمبازی «برد – برد – برد»
همه میبرند .نم استاسازی منافع فردی منافع شرکتها و بنگانی و منافع ملی مهلتارین کاا ی
اس

کس ما د این سیاستها ان ا میبینیم.
کتس دیگر نم توجس بس تولید اس

و تولیدمحو کردن اقتصاد ملی ماا اسا

بخرش واتعری

اتتصاد که همان بخش فیزیم تولید کاال است سیاستها در خدمت بخش تولید است و یم فراز مهرم
سیاستهای مالی است که باید در خدمت بخش تولید باشد وتتی ما به مردم میگوییم به جرای اینکره
این همه هزینههای تشرریفاتی الگروی مصررف را رعایرت و بره جرای مصررف بریرویره پر انرداز و
سرمایهگذاری شود راههای گوناگون که فراهم میشود و یا وتتی در بانکها سپرده گذاشتند بانکها هرم
باید اینها را به تولید بدهند نمیشود که بخش سوداگری بخش مهمی از تسهیال بانکهای ما باشرد
وتتی که بانکها پ اندازها را به تولید دادند در وات حرکت رشد سرمایهگذاری اتفاق مریافترد رابطره
بین اینکه چقدر مصرف میکنیم و چقدر پ انداز و سرمایهگذاری میکنیم مسئله مهمی در اتتصراد
است روند فعلی ر ا باید برعک

کنریم بعضری گروههرا مصرفشران بریش از انردازه اسرت ولری وتتری

پ انداز سرمایهگذاری و تولید کنند درآمد بیشتر هم پیدا میکنند .این شاخصی اسرت کره همیشره
در کشورها بین مصرف و پ

انداز مطرح است خوب ما آموزه ترآنی داریم «کلوا واشربوا وال تسرفوا»

یا اینکه «ان اللبذ ین کا وا اخوان الشیاطین» خوب ما چشم و هم چشمیهرا و مسرابقه در مصررف
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داریم که هیچ هنری برای اتتصاد و جامعه ندارد بلکه مهم مسابقه برای تولید و سرمایهگرذاری هسرت
و در نهایت میخواستم عرض بکنم که تحوق تولید با بهرهوری و اصالح الگوی مصرف است ایرن معنرا
نزد دولتمردان مهمتر است در سازمانهای دولتی باید هزینهها به ات ممکرن و صررفهجوئیهرا صرور
بگیرد زیرا که بقیه هم به آنها نگاه میکنند و الگو میگیرند همان طور که مقاام معظام نباری د
سفر خراسان شلالی مطر کرد د مسئلس سبک ز دهی مطابق با اموزه اسالمی و الگوی اساالمی

ایرا ی پیشرف باید اصال بشود و سیاسرتهایی کره در واتر مریخواهرد اعمراق بشرود برا روحیره
همگرایی با همکاری همه مردم در هر حوزهای مردم میتوانند همکاریهای خودشان را داشرته باشرند
مصرف کاالی ایرانی به منظور ایجاد شغ برای کارگر و جوانان ایرانری هسرت و مصررف بریرویره در
کاالی خارجی محروم کردن جوانان ایرانی از اشتغاق است ما باید منافع ملیمان ا مناافع کشاو و
منافع جوا ان خودمان ا د ظر بگیریم لیتوا یم یک جا مرتب هلاس از بیکاا ی جوا اان کنایم
بگوییم شغآ دا د وقتی کس بس ملآ می سیم من کس د یک بنگاه نستم من کاس د یاک ادا ه

دولتی نستم من کس شخصی کا میکنم و یا اینکس مصرف میکنم بس این مسئلس بیتوجس باشام و
نکته آخر و از همه مهمتر ظا ت بر سیاستها است که انشاءا ...در یم تالب منظمی سیاسرتهای ایرن
سند ترار است که نظار بشود و مطالبه گری تحقق همرین سیاسرتها کره هرر فررازش معرانی بسریار
بلندی دارد مهم است و کلیه دستگانهای کشاو ی ماا بایاد ساب
خودشان ا سب

خودشاان ا و تساهیلگری

بس تک تک بندنای این سیاستها تعریف کنناد و در جهرت آن انشراءا ...تعرالی

حرکت بکنند این امر خیلی مهمی است مطالبس تحقق اینها توسط شلا ماردم شاریف و ماؤمن د
واقع یک ا قالب بز گ نس

بنده تصدیق مریکرنم از سرالیان خیلری طروالنی برا سیاسرتگرذاری

اتتصادی مسائ اتتصادی و مسائ اتتصاد جهانی بیگانه نیستم .سیاستهای اقتصاد مقاومتی بسیا
مهم و یک ویکرد متلایز نس

و دستاوردی برای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است.

در پایان برای همه شما آرزوی سعاد و توفیق و سالمتی و طوق عمر برای مقام معظرم رهبرری
همراه عز و سالمت آرزو میکنم والسالم علیکم ورحمتاهلل و برکاته.
محلدجواد ایروا ی
12

