
قاچـاق                     احتکار                     داللیهـای مضــر
خریــد خیــانتکارانه   گنـدم، گـوشت و ...

 رهبــر انقــاب اســامی، در دیــدار رمضانی مســئوالن، بیماری هــای مزمن اقتصاد ایــران را برشــمردند و جهش اقتصادی کشــور را در گرو درمــان این بیماری ها بیــان کردند.

ــد. ــرور می کن ــت،  م ــوده اس ــاب ب ــر انق ــاره رهب ــورد اش ــه م ــا را ک ــاج آنه ــای ع ــا و راه ه ــن بیماری ه ــت ای ــاع نگاش ــن اط ــانی KHAMENEI.IR در ای ــگاه اطاع رس  پای

درمان درد       اقتصاد

دردهـا

درمان ها

سیــاستـــهای اصـل 44 بــرای ایـــن 
بود که ایـــن باب بستـــــه بشـــــود 
ولـــی کـــاری کــــه بـایـــد،  انجـــام 

نگرفتــــه است

خیلــی از کارهــاو اقــدامات 
الزم عمـــرانـــی معطل ایــن 
مانده که ببینیم دیگـران چه 

تصمیمی میگیرند

دولت بایــد      نقــــش 
نـظارت و مــراقبـــت 
و هــدایت داشتــــــه 

باشـــد

پیـــچ و خـــم هـا    و داالنهــــای عجیـــــــب و 
قریب دستگاه های دولتی موجــب میشـود 

فضای کسب و کار در جامعه تخـریب بشود

قـرار شـــد کـــه در چهـــار مــاه اول ســـال98  
مجلـــس و دولــــت، مشکــل ســـاختــــاری 

بودجه را برطرف کنند

نفـــت را بــدون هیــچ ارزش افــزوده ای 
میفروشیـم و خـرج امور جاری می کنیـم

اقتصـــاد را وابستـــه نکنیـم 
به اینکــه ببینیم آمریکــا آیـا
 آن معـــافیتــها را تمــدیــــد 

خواهد کرد را یا نه

مداخـالت غیــــرالزم دولـت        در اقتصــاد

تخریب  فضـای کسب و کار

وابستگـــــی بــه         نفــت

مشکالت ساختاری: بودجه و بانک

شرطی شدن اقتصاد به تصمیم دشمنان

عوامـــل مخرب                   اقتصــاد

حـل مسئلـــه ی اشتغــال                              حل مسئلــه ی تــوّرم 
حل مسئله  رفاه و درآمد مردم                                  رونــــــق صــــادرات

غفلت چند ساله 
در نپرداختــن به 

مسکـــن

تولیــد مسکــــن؛ باعــث 
اشتغال گستــرده و به کار 

افتادن بسیاری از صنــایع 

استفــاده از فرصــت 
 نیــاز بــــه مسکـن در

مناطق سیل زده 

دامـــــداری                           بنـــزیـــــن
مــــــــــواد غـــــــــذایـــــــی

عـــــزم
جهادی

موشکهای
نقطـــه زن

تولید بنزین در پاالیشگاه 
ستــــاره خلیــــج فــارس

تولید 
گندم

غـــــــذای مـــــردم                                                                سهـــم در اشتغال 
حــــــل مشکـــالت  تــولیـــــد روستـــــاهـــــا

استفاده از نیروهای جوان 
کارآمد برای رفع مشکالت

مشخص کردن حلقه 
مفقـــــود صنـــایع 

رونق کارخانه جات کشور 
با جبـران خســارات سیل 

نتیجه

نمونه موفقروشموارد مهم نمونه موفق

دالیل اهمیت

مـــانــع

فرصت امروزوظیفه مسئوالن

برداشتن موانع تولید  خـــــــــودکفـــــــــــــــــایـــــی

تــــوجــــه بــه بخـــش صنـــــایــــع و معـــــادنتـــوجـــــــــه بــــــــــــه مسکــــــــن ســــــــــازی اولوّیت بخش کشـاورزی

بارها از مسئولین دولتی خواسته ایم که فضـای کسب و کار 
تسهیـل شود ولی به اندازه ی الزم هّمت نشده

افزایش سهولت کسب و کار 

بـــه کارگیــــری جـــوانــــان 
متخّصص، مؤمن و ُپرانگیزه

غنی سـازی
 20 درصـــد

اقتــــدار   و
 آبـــــروی کشـــور  در 

خودکفــاییی است؛ باید 
بتوانیم ارکان نیازهایمان 

را خـــودمـــان تهّیــه
 کنیـــــــم.

تفکــــر تــــوجــــه بـــه »صـــرفه ی اقتصــــادی« 
مــــا را از خـــــودکفــــــــــایــــــــــــی دور کــــــرد

 اشتغال %30
کشـــور


