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 1390سال جهاد اقتصادی
پیام
من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری می كنم و از مسئوالن كشور ،چه در دولت ،چه در مجلس ،چه در بخش های
ِ
حركت جهادگونه
دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی می شوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه اقتصادی با
كار كنند ،مجاهدت كنند.

علت

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل 1395

برنامه دشمن برای ضربه زدن به ملت ایران به وسیله تحریم
محوریت مسائل اقتصادی در اساسی ترین مسائل کشور

پیام

آنچه که الزم است ادامه پیدا کند ،عبارت است از اقدام کردن و عمل کردن و روی زمین ،محصول کار را به مردم نشان دادن؛ این آن چیزی
است که وظیفه ما ست ...بنابراین آنچه که من به عنوان شعا ِر امسال انتخاب می کنم ،عبارت است از «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» .این ،راه
و جاده مستقیم و روشنی است به سمت آن چیزی که به آن احتیاج داریم.

هدف
نمایش قدرت نظام اسالمی برای حل مشکالت اقتصادی
نمایش الگوی پیشرفت در سایه اسالم برای دیگر ملت ها
تالش برای رسیدن به رتبه اول مشخص شده در سند چشم انداز

علت
اولویت و فوری بودن مسئله اقتصاد
عالج مشکالت اقتصادی درصورت کاروتالش درجهت اقتصاد مقاومتی

هدف
خروج ملت ایران از آسیب پذیری در مقابل تهدید دشمنان
تالش در جهت تحقق خواسته های بجای مردم:مسئله تولید داخلی ،رفع بیکاری  ،رکود و مهار گرانی

 1389همت مضاعف و كار مضاعف
پیام

من امسال را به عنوان سال «همت مضاعف و كار مضاعف» نامگذارى می كنم.

دولت و م ّلت ،همدلی و همزبانی
پیام

1394

دولت و ملت باید به یكدیگر اعتماد كنند؛ هم دولت ،م ّلت را به معنای واقعی كلمه
قبول داشته باشد و ارزش و اهمیت و توانایی های م ّلت را به درستی بپذیرد،
هم م ّلت به دولت كه كارگزار كارهای او است به معنای حقیقی كلمه اعتماد
كند .لذا به نظر من امسال را باید سال همكاری های گسترده دولت و م ّلت
دانست؛ من این شعار را برای امسال انتخاب كردم :دولت و م ّلت ،همدلی
و هم زبانی

علت
همت واالى انسان مسلمان همین است كه در همه عرصه ها به بهترین ها دست پیدا كند.
کوچک بودن فعالیت های مسئولین و مردم به نسبت ظرفیت عظیم کشور برای دستیابی به پیشرفت
و عدالت

هدف
پیمودن راه های نرفته و دستیابی به هدف های بزرگ با گام هاى بلندتر و همت و كار بیشتر
دستیابی به بهترین ها در همه عرصه ها
تالش همگانی برای دستیابی به پیشرفت و عدالت

علت

ظرفیت م ّلت
دست یافتنی بودن آرزوهای بزرگ ما برای م ّلت با توجه به
ّ
ایران و سیاست های نظام
همكاری صمیمانه میان م ّلت و دولت شرط بهره مندی از ظرفیت ها

هدف

پیام

همکاری گسترده دولت و ملت
دستیابی به آرزوهای بزرگ ملت

اقتصاد و فرهنگ با عزم م ّلی و مدیر ّیت جهادی
پیام

 1388حركتبهسوىاصالحالگوىمصرف

1393

آنچه در این سال جدید پیش رو داریم ،عبارت است از اقتصادی که به کمک مسئوالن
همت مسئوالن و مردم بتواند سمت و سوی
و مردم شکوفایی پیدا کند ،و فرهنگی که با ّ
معین کند .لذا من شعار امسال را و نام امسال را این
حرکت بزرگ کشور ما و م ّلت ما را ّ
قرار دادم« :اقتصاد و فرهنگ با عزم م ّلی و مدیر ّیت جهادی».

علت
اساسی بودن مسئله اقتصاد برای کشور ما
آماده بودن زیرساخت فکری و نظری برای تحقق حماسه اقتصادی
توقع رهبری از مسئوالن و آحاد مردم برای تالش مشترک در عرصه اقتصاد و
فرهنگ

ما بایستى الگوى مصرف را اصالح كنیم. ...
من از عموم مردم و بخصوص از مسئولین درخواست میكنم ،خواهش میكنم كه در این
زمینه فعالیت خودشان را در این سال زیاد كنند ،افزایش بدهند و براى اصالح الگوى
مصرف برنامه ریزى كنند .لذا من این سال را ،سال «حركت مردم و مسئولین به سوى
اصالح الگوى مصرف» می دانم.

علت

گرفتاری ما در «هوس بازی در مصرف» مث ً
ال در زمینه خوراک ،پوشاک و تلفن همراه

هدف
یک
به عنوان
کشور
در
صرفه جویی
اعمال
مصرف)
الگوی
اصالح
(سیاست های
سیاست
استفاده صحیح جامعه از تولید موجود و صرف آن در جهت اعتالی کشور
جلوگیری از عقب گرد و ضررهای اقتصادی تهدیدکننده آینده کشور
پیگیری ،برنامهریزی قانونگذاری و اجرای قاطعانه قانون در زمینه اصالح الگوی
مصرف توسط قوه مجریه و مقننه
طی کردن بخش مهمی از حرکت به سمت پیشرفت و عدالت

هدف
حضور و نقش آفرینی مردم در دو عرصه اقتصاد و فرهنگ در قالب گروه های
گوناگون مردمی با اراده و عزم راسخ
ورود مجاهدانه مسئولین به میدان عمل در زمینه اقتصاد و فرهنگ

سالحماسهسیاسیوحماسهاقتصادی

1392

1387

علت

سال  92را به عنوان «سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» نامگذاری می كنیم و
امیدواریم به فضل پروردگار ،حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی در این سال به دست
مردم عزیزمان و مسئوالن دلسوز كشور تحقق پیدا كند.

علت
لزوم تداوم اقدامات الزم برای ترویج تولید ملی
جایگیری عمده مسائل پیش روی ملت ایران در دو عرصه سیاسی و اقتصادی
انجام انتخابات ریاست جمهوری آینده در سال 92

هدف
ترویج تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
برنامه ریزی مجلس و دولت بر اساس سیاست های تولید ملی
حضور جهادی مردم هم در عرصه سیاست و هم اقتصاد
رقم خوردن آینده نیک با حضور مردم در میدان انتخابات 92

پیام

پیام

من امسال را «سال نوآوری و شكوفایی» مینامم و انتظار دارم كه انشاءا ...هم در زمینه
نوآوری و هم در زمین ه شكوفایی ،ملت ما شاهد نتایج شیرینی باشند.

پیام

تولیدملىحمایتازكار وسرمای هایرانى

سال نوآوری و شكوفایی

1391

همه مسئولین كشور ،همه دست اندركاران عرصه اقتصادى و همه مردم عزیزمان را دعوت
می كنم ،به این كه امسال را سال رونق تولید داخلى قرار بدهند .بنابراین شعار امسال« ،تولید
ملى ،حمایت از كار و سرمایه ایرانى» است.

علت
مجاهدت اقتصادی برای ملت ایران ضرورت دارد و یک بخش مهم از جهاد اقتصادی برمی گردد به
تولید داخلی
اقتصاد؛ عرصه چالش مهم ما در سال جدید

هدف
ناکامی تالش های دشمن و غلبه بر چالش ها و کید و مکر بدخواهان
حل مشکالت تولید داخلی و پیشرفت در این زمینه
حل مسئله تورم و اشتغال با رونق بخشی به تولید
استحکام اقتصاد داخلی با ایجاد فرهنگ مصرف کاالی تولید داخلی

نوآوری و شکوفایی ،شرط الزم برای تحقق پیشرفت کشور
نیاز کشور به كار و ابتكار و تالش مجدانه هم در صحنه داخلی و هم بینالمللی

هدف
همه خود را موظف بدانند كه كارهای نو و ابتكاری را «در سایه مدیریت صحیح و تدبیر درست» در
فعالیت كشور وارد كنند.
فعالیتها و سرمایهگذاریهایی كه در سالهای گذشته انجام گرفته است ،چه سرمایهگذاری
مادی ،چه سرمایهگذاری معنوی ،اینها به شكوفایی برسد و مردم نتایج آن را در زندگی خود
حس كنند.

1386

اتحاد ملى و انسجام اسالمى
پیام

سال «اتحاد ملى و انسجام اسالمى» است؛ یعنى در درون ملت ما اتحاد
به نظر من امسالِ ،
كلمه همه آحاد ملت و قومیت هاى گوناگون و مذاهب گوناگون و اصناف گوناگون ملى؛ و در
سطح بین المللى ،انسجام میان همه مسلمانان و روابط برادرانه میان آحاد امت اسالمى از
مذاهب گوناگون و وحدت كلمه آنها.

علت
تحقق آرزوهای ملت ایران و جبران عقب ماندگی ها تنها با تالش همه جانبه ملى
تالش دشمن برای اختالف افکنی بین صفوف ملت ایران به بهانه قومیت ،مذهب و
گرایش های صنفی
تالش وسیع و عمیق دشمن برای از بین بردن ابهت ملت ایران در میان ملت های دیگر

هدف
محکم تر کردن رابطه ملت ایران با ملت های دیگر با تکیه بر اصول مشترک
همراهی و همکاری همه نیروهای معتقد به آرمان های بلند ملت ایران برای تالش اقتصادی و
بناى یك جامعه برخوردار از رفاه
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