ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۱
»ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ ،ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ«
۱۳۹۱/۰۱/۰۱

ﺑﺴﻢﷲاﻟﺮﺣﻤﻦاﻟﺮﺣﯿﻢ
ﯾﺎ ﻣﻘﻠّﺐ اﻟﻘﻠﻮب و اﻷﺑﺼﺎر
ﯾﺎ ﻣﺪﺑّﺮ اﻟﻠﯿﻞ و اﻟﻨﻬﺎر
ﯾﺎ ﻣﺤّﻮل اﻟﺤﻮل و اﻷﺣﻮال
ﺣّﻮل ﺣﺎﻟَﻨﺎ إﻟﯽ أﺣﺴﻦاﻟﺤﺎل

ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺷﻬﺪا
ﺗﺒﺮﻳﮏ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻧﻮ

ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن وﯾﮋه

ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آنﻫﺎ
ﻫﻤﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

دﻋﺎی رﻫﱪی

اﻫﻤﯿﺖ

اﻟّﻠﻬّﻢ ﻛﻦ ﻟﻮﻟّﻴﻚ اﻟﺤّﺠﺔ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺻﻠﻮاﺗﻚ ﻋﻠﻴﻪ
و ﻋﲆ ءاﺑﺎﺋﻪ ﰱ ﻫﺬه اﻟّﺴﺎﻋﺔ و ﰱ ﻛّﻞ ﺳﺎﻋﺔ
وﻟﻴّﺎ و ﺣﺎﻓﻈﺎ و ﻗﺎﺋﺪا و ﻧﺎﴏا و دﻟﻴﻼ و ﻋﻴﻨﺎ
ﺣﺘّﻰ ﺗﺴﻜﻨﻪ ارﺿﻚ ﻃﻮﻋﺎ و متّﺘﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻮﻳﻼ.

ﻣﻘﺪرﺷﺪن ﺑﻬﺮوزی ،ﺷﺎدی ،ﻧﺸﺎط و دِل ﺧﻮش ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در اﻫﺪاف و ﺗﻼشﻫﺎﺷﺎن

ﺳﺎﻝ  ،۱۳۹۰ﺳﺎﻝ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺳﺎل  ،۹۰ﯾﮑﯽ از ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ در ﺟﻬﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮر ﻣﺎ

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎ

ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

ﻣﺼﺎدﯾﻖ

متﺎم ﺷﺪن ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻮادث ﺳﺎل ۹۰ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
و در راه ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی آن

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﺣامﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺳﻘﻮط دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ
و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﻼم
ﻣﺤﺎﴏه رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،دﺷﻤﻦ درﺟﻪ ﯾﮏ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان

دﻟﯿﻞ
ﮐﻢﻧﻈﯿﺮی ﺣﻀﻮر اﻗﺘﺪارآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻫﭙﯿامﯾﯽ  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ واﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۱۲اﺳﻔﻨﺪ

ﺳﺎل  ،۹۰ﺳﺎل ﺑﺮوز اﻗﺘﺪار ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﻪ داﺧﻠﯽ

ارزﯾﺎﺑﯽرﻫﱪی

وﺟﻮد ﴍاﺋﻂ ﺑﺪر و ﺧﯿﱪ ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎل ۹۰

ﺷﻌﺎر اﻣﺴﺎل

ﺳﺎل » ،۹۱ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ،ﺣامﯾﺖ از ﮐﺎر و ﴎﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯽ«

دﻟﯿﻞ
اﺛﺒﺎت و منﺎﯾﺶ ﺣﻀﻮر ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺸﺎط و آﻣﺎدﮔﯽ

ﻣﻌﻨﺎ

ﴍاﺋﻂ ﻗﺒﻮل ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و دﺷﻮاریﻫﺎ و ﻏﻠﺒﻪی ﺑﺮآﻧﻬﺎ

ﻣﺆﯾﺪ

ﻧﺸﺎط و ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

دﻟﯿﻞ

ﴐورت ﺣﻀﻮر ﺟﻬﺎدﮔﻮﻧﻪ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان

ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻬﺎداﻗﺘﺼﺎدی

اﻫﻤﯿﺖ

ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺗﻼشﻫﺎی دﺷﻤﻦ درﺻﻮرت روﻧﻖﺑﺨﺸﯽ
و ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ

ﴐورت

ﺗﺤﻘﻖ ﺣامﯾﺖ از ﮐﺎِر ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ و ﴎﻣﺎﯾﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪدار اﯾﺮاﻧﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﻠﯽ

وﻇﯿﻔﻪدوﻟﺖ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠِﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی

ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ

ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﺼﺎدﯾﻖ

دﻟﯿﻞ

ﻋﻠﻤﯽ
اﺟﺘامﻋﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی

ﮐﻨﺪﺷﺪن ﺣﺮﺑﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دﺷﻤﻦ در ﺳﺎل ﺟﻬﺎد اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی

وﺟﻮد ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻬﯽ

ﴍط ﺗﺤﻘﻖ

ﺗﻼش و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﺖ

ﻋﻠﺖ

ﺳﺎﻝ ۱۳۹۱

وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺎرﮔﺮان
و ﴎﻣﺎﯾﻪداران

ﻣﺸﺎﻫﺪه »اﺳﺘﺤﮑﺎم اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮرم و اﺷﺘﻐﺎل«
ازﺳﻮی دﺷﻤﻦ

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺗﻘﺎن در ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯿﺰاناﻫﻤﯿﺖ

وﻇﯿﻔﻪﻣﺮدم

اراده و ﻋﺰم راﺳﺦ ﻣﻠﺖ

ﻣﴫف ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ »اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ« ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﻻزﻣﻪ

ﻓﺮﯾﻀﻪ داﻧﺴنت اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﮐﺎﻻی ﻣﺸﺎﺑﻪ
داﺧﻠﯽ و ﺧﻮدداری ﺟﺪی از ﻣﴫف ﮐﺎﻻی ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮارد

اﺑﻌﺎد

ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺼﺎرف روزﻣﺮه و ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻢ

