مروری بر پيام نوروزى رهبر انقالب به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸

رونق تولید
۱۳۹۸/۰۱/۰۱

خدا را شکرگزارم که مقدّر فرمود امسال هم عید نوروز را که با میلد مسسود امیر مممماا و موول م ّقیاا ه زماا شدش ا اس به م ّا عزیز ایراا تبریک عرض کمم؛ عیدتاا
مبارک هممیهماا عزیز!
امیدوارم ه هل ش ا با سادتس با لما س مس با دل شاد و با توفیقات روزافزوا مادّل و مسمول ااشااااّ ای

د اورد

واکنش مقتدرانه ملت ایران
در مقابل نقشه دشمن در سال ۹۷

مظهر واکمش
یا م

خمثم ازل نقشههال دش
بهو ی ه صلبا و بصیرت م ا وه ا واناا

مصداق
نقشههال
دش

ال دید را با رانید.

تحریمهال شدیدو به قولخودشاابم ابقه
تو ط آمریکاو اروپاع یه م ا ایراا

راهپی ایم  ۲۲به

موضعگیرلهال مردم در طول ال ۹۷

افزایش اب کاراتع مو فمم
مظهر واکمش
اق صادل

افزایش چش ایر شرکاهال دانشبمیاا
افزایش تولیدات زیربمایم وا ا مداخ م

ن یجه

اف اح فازهال م سددگاز موب کشور
مصداق

اف اح پاویشااش بزرگ بمدرعباس

ن ایش قدرتسهیبا وعظ ا م اایراا
افزایش آبرولانقلبو م ا ایراا

اه یا

ضرورت

تو سهلتولید م مس
ک ید حله همشکلتاق صادل کشور

عا
اه یا
مضاعف

نامگذاری سال  ۹۸به نام سال رونق تولید

ارزیابم تحقق شسار
ال ۹۷

هدف

تو ه و یع مردم به شسار ح ایااز کاول ایرانم ع یرغمع م نشدا آا
بهطور کامل
ممثر بوداع ل بسیارل از مردم
به شسار ح ایااز کاول ایرانم

محور قرارگرف مسئ ه تولیددر فسالیاها

حل مشکلت مسیش م

ن یجه تحقق
شسار ال

مسئ هل فورلس دل واولویا اص م کشور
مسئ ه اق صاد ا ا

ا غماا کشوراز بیااناااو دش ماا
برطرفشدا مشکلاش غال

برطرفشدا مسئ ه کاهشارزش پول م م

افزایش مشکلت اق صادلو مشکلت مسیش م مردم در ماشهال اخیر

مدیریاهال نار ادرزمیمهمسائلاق صادل

برنامه نظام اتخاذ تدابیرلبرال حلمشکلتمسیش مکهاز آغاز ال ۹۸بایدبه
ث ربمشیمد

کاهشارزش پول م م
مصداق

کاهشقدرت خرید مردم
مشکلت کارخانجاتسکمکارل واحیانااتسعی مبسضم
کارخانجات

