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مصادیق

مصادیق

  مشارکت مردم در مسئله  ی مهم 
انتخابات در عین شدت بیماری 

کرونا و تلفات انسانی ناشی از آن

  مقابله جدی با بیماری همه گیر کرونا

  پیروزی بزرگ ملت ایران در 
مقابل فشار حداکثری آمریکا 

  پیشرفت علم و فناوری

  اثباِت درستی راه ملت ایران در مقابل استکبار 
با رخ دادن اتفاقاتی در دور و نزدیک ایران

نتیجه

نتیجه

مصادیق

موید 

عامل پیروزی

روی کار آمدن دولتی تازه نفس

 اعتراف آمریکاییی ها 
مبنی بر شکست 

خفت بار در فشار  
حداکثری علیه ایران 

ایستادگی 
ملت ایران

کاهش تلفات از روزی چند صدتا در یک 
برهه ای به روزی هجده، بیست تا  

تولید چند نوع واکسن که 
بعضی مورد تایید جهانی 

هم قرار گرفت

پیشرفت در مساله ماهواره

ویژگی ها

نتیجه گیری

مردمی و عالقمند به 
حرکتها و اهداف مردمی

دارای ریل جداگانه ای 
غیر از دولت محترم قبلی 

تفاوت بین این وضعیت که واکسن در 
اختیار همه قرار  گرفت با وضعیت پیشین

مقدمه

ابعاد

عرصه ها 

مصادیق

تبریک عید نوروز به همه ی ملت ایران و ملت های همسان و همدل به ویژه خانواده ی 
شهدا و جانبازان و ایثارگران و خدمتگزاران صمیمی ملت ایران در عرصه های مختلف

حوادث 
شیرین

حوادث تلـــــخ

داخلی

تنگی معیشت مردم به عنوان 
سخت تریِن سختی ها

خارجی

گرانی ها و تورم 
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مصداق توفیقات

پیش بینی

  در سال 1400 در مساله 
تولید؛ مانع زداییی ها و 

پشتیبانی ها کارهای خوبی 
انجام گرفت

  بر زمین نماندن شعار 
امسال با توجه به تحرک 
رئیس جمهور و همکاران 

ایشان، ان شاهلل به توفیق الهی

وظیفه ما

ادامه پیدا کردن 
این کارهای 

خوب

علت 
نام گذاری 

سال ها

ویژگی ها

ثمره تحقق

تذکر

ارزیابی

معنا
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حرکت مسئولین، 
 قوه ی مجریه و 

ً
عمدتا

در حاشیه ی آن، قوه ی 
مقّننه و قوه ِی قضائیه 
و آحاد مردم در جهِت 

تحقق شعار سال

 متکی به دانش جدید و پیشرفت های علمی   

اشتغال آفرین بودن

 حرکت رو به جلوی محسوس  در همه ی هدفهای اقتصادی  
کشور با معیار قراردادن تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین 

اکتفا نکردن به سربرگ 
درست کردن از شعار 
سال در دستگاه های 
مختلف و تابلو زدن 

در خیابان ها 

 توفیقات خوب در 
بعضی از سال ها و 

ی هاییی در   کم کار
بعضی سال ها در 

برخی کارها

ی اش  بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذار
انبوه است، اشتغال آفرینی اش آنچنان 

نیست، لکن بعضی نه، اشتغال آفرین است 

ی به  سیاست گذار
معنای واقعی بر 

وی شعار امسال ر

آثار 
رونق 
تولید

  تأثیرات 
مثبت 

اقتصادی

  تأثیرات 
مثبت 
روانی

مصادیق

مصادیق

افزایش رشد اقتصادی

ایجاد اشتغال

کاهش تورم

افزایش درآمد سرانه

باال بردن اعتماد به 
نفس ملی

ایجاد رفاه عمومی

به وجود آوردن 
احساس عزتمندی

سابقه 
بحث

دلیل

جمع بندی

محور قراردادن 
تولید برای شعار 

سال در چند 
سال اخیر 

تولید، کلید حل 
مشکالت اقتصادی 

کشور و راه اصلی 
عبور از سختی های 

اقتصادی

ی بر مسئله ی تولید در چند سال اخیر ثیر نبودن تکیه رهبر بی تأ

برای دریافت متن بیانات
اسکــن کنیــد


