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حضــرت آیــتاهلل خامنــهای رهبــر
معظــم انقــاب اســامی صبــح امــروز
سیاست (سهشــنبه) در دیــدار رؤســای ســه
قــوه و دیگــر اعضــای شــورای عالــی
هماهنگــی اقتصــادی بــا اشــاره به چهار محــور الزم
بــرای اقتصــاد کشــور یعنــی حــل مشــکل کســری
بودجــه ،افزایــش ســرمایهگذاری ،جهــش تولیــد و
حمایــت از قشــرهای ضعیــف خاطرنشــان کردنــد:
بایــد بــا همــت جــدی و تــاش پیگیــر مســئوالن،
تأثیــر اجــرای راهکارهــای عملــی در زندگــی مــردم
مشــخص شــود.
بهگــزارش پایــگاه اطالعرســانی دفتــر مقــام
معظــم رهبــری ،حضــرت آیــتاهلل خامنــهای،
اقتصــاد را موضــوع اصلــی کشــور خواندنــد و
افزودنــد :اینکــه در ســالهای اخیــر شــعار هرســال،
موضوعــی اقتصــادی انتخــاب شــده ،بههمیــن
دلیــل اســت .ضمــن آنکــه معیشــت مــردم حقــاً
دچــار تنگــی شــده و در مــاه هــای اخیــر نیــز کرونــا،
مشــکالت را بیشــتر کــرده اســت.
ایشــان افزودنــد :هــدف از برگــزاری ایــن جلســه،
بیــان راهکارهــای عملــی اســت کــه در کوتاهمــدت
نتیجــه دهــد و تأثیــر آن در زندگــی مــردم مشــخص
شــود کــه البتــه الزمــه اجــرای ایــن راهکارهــای
عملــی و تأثیرگــذاری آنهــا ،همــت جــدی و تــاش
پیگیــر رؤســای قــوا و مســئوالن مرتبــط بــا ســه قــوه
در تشــکیالت و ســازمانهای آنهــا اســت .رهبــر
انقــاب اســامی قبــل از بیــان راهکارهــا ،دو نکتــه
مهــم را بیــان کردنــد و افزودنــد :کارشناســان بــرای
مشــکالت اقتصــادی کشــور راهکارهــای مشــترکی
دارنــد بنابرایــن مشــکل ،نداشــتن یــا ندانســتن
راهــکار نیســت بلکــه نیازمنــد همــت ،شــجاعت و
اهتمــام جــدی و پیگیــری هســتیم.
رهبــر انقــاب اســامی نکتــه دوم خــود را بــه
موضــوع تحریمهــا بهعنــوان یــک واقعیــت تلــخ
و جنایــت امریــکا و شــرکای اروپایــی بــر ضــد ملــت
ایــران اختصــاص دادنــد و افزودنــد :ایــن جنایــت
ســالها اســت کــه بــر ضــد ملــت ایــران انجــام
میشــود امــا در ســه ســال اخیــر شــدت یافتــه اســت.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا تأکیــد بــر اینکــه
بــرای عــاج تحریمهــا دو مســیر «خنثیســازی
تحریمهــا و غلبــه بــر آنهــا» و «رفــع تحریــم» وجود
دارد ،افزودنــد :البتــه مــا مســیر رفــع تحریــم را یــک
بــار امتحــان و چنــد ســال مذاکــره کردیــم امــا بــه
نتیج ـهای نرســید.
رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه مســیر غلبــه
بــر تحریمهــا و بیاثــر کــردن آنهــا گفتنــد :ایــن
مســیر ممکــن اســت در ابتــدای کار ،ســختیها و
مشــکالتی داشــته باشــد امــا خوشعاقبــت اســت.
حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای خاطرنشــان کردنــد:
اگــر بــا تــاش و ابتــکار و بــا ســینه ســپر کــردن در
مقابــل مشــکالت بتوانیــم بــر تحریمهــا غلبــه
کنیــم و طــرف مقابــل بیاثــر شــدن تحریمهــا
را ببینــد ،بهتدریــج دســت از تحریــم برخواهــد
داشــت .ایشــان دو نکتــه مقدماتــی خــود را اینگونــه
جمعبنــدی کردنــد :مــا ظرفیتهــا و تواناییهــای
فراوانــی بــرای بیاثــر کــردن تحریمهــا داریــم،
بــه شــرط آنکــه بخواهیــم و همــت کنیــم و بــه دل
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رهبر معظم انقالب اسالمی
در دیدار اعضای شورایعالی
هماهنگیاقتصادی:

مشکل اقتصاد
کشور نداشتن
راهکار
نیست همت،
شجاعت و
پیگیری جدی
نیاز است
مشــکالت برویــم.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ســپس بــا
بیــان بعضــی از راهحلهــای پیشــنهاد شــده
کارشناســان و متخصصــان در چهــار ســرفصل
«کســری بودجــه»« ،افزایــش ســرمایهگذاری
دولتــی و نهادهــای عمومــی»« ،جهــش تولیــد» و

«حمایــت از قشــرهای ضعیــف» ابــراز امیــدواری
کردنــد کــه بــا اجــرای ایــن راهکارهــا ،آثــار مثبتــی
در اقتصــاد کشــور و زندگــی مــردم پدیــد آیــد.
حضــرت آیـتاهلل خامنـهای بــا اشــاره بــه اینکــه با
وجــود برخــی کارهــا ،شــعار ســال در حــد انتظــار
تحقــق نیافتــه ،افزودنــد :کارشناســان بخشهــای

معیشــت مردم حقاً دچار تنگی شده و در ماههای اخیر نیز کرونا ،مشکالت را
بیشتر کرده است.

برای عالج تحریمها دو مسیر «خنثیســازی تحریمها و غلبه بر آنها» و «رفع
تحریــم» وجــود دارد .البته ما مســیر رفع تحریــم را یک بار امتحان و چند ســال
مذاکره کردیم اما به نتیجهای نرسید.
مســیر (غلبه بر تحریمهــا و بیاثر کــردن آنها) ممکن اســت در ابتــدای کار،
سختیها و مشکالتی داشته باشد اما خوشعاقبت است.

اگرباتالشوابتکاروباسینهسپرکردندرمقابلمشکالتبتوانیمبرتحریمها
غلبه کنیم و طرف مقابل بیاثر شــدن تحریمها را ببیند ،بتدریج دست از تحریم
برخواهدداشت.
باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد.
به بیگانگان نمیتوان اطمینان کرد و به امید گشایش آنها بود.

اگر حرکت و عمل در دســتور کار قرار گیرد و کارهایی که میتواند به نفع مردم
باشد ،انجام شود ،یقیناًدولت دوازدهم پایان خوبی خواهد داشت.
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دولتــی و غیردولتــی برخــی راهکارهــای عملیاتــی
مشــخص را بــرای جهــش تولیــد پیشــنهاد
کردهانــد از جملــه« :افزایــش تولیــد خــودرو
بــا اتــکا بــه ظرفیــت قطعهســازان داخلــی»،
«افزایــش تولیــدات صنعــت نفــت بــا تکیــه بــر
دانشبنیــان کــردن صنایــع نفتــی» و «افزایــش
تولیــد خــوراک دام و دانههــای روغنــی».
رهبــر انقــاب همچنیــن بــر «ضــرورت حمایــت
از قشــرهای ضعیــف» تأکیــد کردنــد و افزودنــد:
اقتصــاد خانوادههــا بــه علــت رکــود تورمــی
در چنــد ســال اخیــر بشــدت تحــت فشــار بــوده
و اکنــون نیــز کرونــا بــر مشــکالت افــزوده و
دشــواریهای جــدی معیشــتی بــرای گروههــای
زیــادی از مــردم بهوجــود آورده اســت کــه بایــد
در ایــن زمینــه اقدامــی جــدی انجــام داد .ایشــان
«ایجــاد نظــام متمرکــز تأمیــن اجتماعــی بــرای
آحــاد مــردم» و «ایجــاد پایــگاه ملــی ایرانیــان
اتصــال پایگاههــای مختلــف اطالعاتــی بــه
بــا
ِ
یکدیگــر» را از جملــه پیشــنهادهای کارشناســان
بــرای کاهــش مشــکالت مــردم برشــمردند.
حضــرت آیـتاهلل خامنـهای در ادامــه بــا تأکیــد بــر
اینکــه بایــد بنــا را بــر ایــن بگذاریــم کــه گشایشــی از
خــارج انجــام نخواهــد شــد ،افزودنــد :کســانی کــه
برخــی چشــم امیــد بــه آنهــا دارنــد بــا مــا دشــمنی
میکننــد ،ضمــن آنکــه شــرایط داخلــی آنهــا
بــه هیچوجــه روشــن نیســت و گرفتاریهــای
اخیــر ،امــکان صحبــت و موضعگیــری در مســائل
بینالمللــی را بــه آنهــا نمیدهــد و نمیتــوان روی
حــرف آنهــا حســاب و برنامهریــزی کــرد .ایشــان
همچنیــن بــه یاوهگوییهــای اخیــر ســه کشــور
اروپایــی نیــز اشــاره کردنــد و گفتنــد :وضــع امریــکا
کــه مشــخص نیســت و اروپاییهــا هــم دائمــاً در
حــال موضعگیــری بــر ضــد ایــران هســتند .آنهــا
در حالیکــه خودشــان بیشــترین دخالتهــای
نادرســت را در مســائل منطقــه دارنــد ،بــه مــا
میگوینــد در منطقــه دخالــت نکنیــد و در حالیکــه
انگلیــس و فرانســه دارای موشــکهای مخــرب
اتمــی هســتند و آلمــان نیز در این مســیر قــرار دارد،
بــه مــا میگوینــد موشــک نداشــته باشــید .رهبــر
انقــاب اســامی گفتنــد :بــه شــما چــه ربطــی دارد،
شــما اول خودتــان را اصــاح کنیــد و بعــد اظهــار
نظــر کنیــد .حضــرت آیــتاهلل خامنــهای تأکیــد
کردنــد :بــه بیگانــگان نمیتــوان اطمینــان کــرد و بــه
امیــد گشــایش آنهــا بــود.
رهبــر انقــاب اســامی در پایــان خاطرنشــان
کردنــد :اگــر حرکــت و عمــل در دســتور کار قــرار
گیــرد و کارهایــی کــه میتوانــد بــه نفــع مــردم
باشــد ،انجــام شــود ،یقینــاً دولــت دوازدهــم پایــان
خوبــی خواهــد داشــت .پیــش از ســخنان رهبــر
انقــاب اســامی آقــای روحانــی رئیسجمهــوری
بــه برگــزاری  ۵۰جلســه شــورایعالی هماهنگــی
اقتصــادی از زمــان تشــکیل ایــن شــورا اشــاره کرد و
افــزود :در ایــن جلســات  ۲۲۶طــرح در بخشهای
مختلــف از جملــه مســائل ناظــر بــه اشــتغال،
اصــاح امــور بانکــی و بودجــه ،شــفافیت ،نظــام
پرداخــت ،ســرمایهگذاری ،فــروش نفــت و کنتــرل
قیمــت ارز و کاالهــای اساســی مصــوب شــد.

