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برای دریافت متن بیانات
اسکــن کنیــد
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تبریک عید نوروز به ملت ایران به 
ویژه خانواده ی شهدا، جانبازان، 

ایثارگران و خدمتگزاران به زندگی 
مردم و دیگر ملت های گرامی 

دارنده ی نوروز 

ماه مبارک رمضان

ایجاد آمادگی برای 
قرار دادن دل ها  
در معرض نسیم 

معنوی ماه مبارک 
رمضان 

داشتن ارتباط مستقیم با معیشت مردم 

افزایش اشتغال 

رشد بعضی از شاخص های اقتصادی  

 انجام گرفتن کارهای خوب در بخش های 
آب، گاز، راه و محیط زیست

در کنار هم دیدن تلخی ها و شیرین های اقتصادی 
و محاسبه کردن مجموع این ها با هم

توّرم و گرانی

انجام گرفتن کارهای خوب 
در مسئله ی اقتصاد و 

سازندگی های موثر در اقتصاد 

مخصوص ما نبودن مشکالت اقتصادی

سعی بر شیرین ساختن سال 
ت ایران  

ّ
1402 برای مل

گرانی در قیمت مواّد خوراکی و 
لوازم اصلی زندگی

 راه اندازی چند هزار کارخانه ی تعطیل و نیمه تعطیل

رسند کننده بودن نمایشگاه تشکیل شده توسط تولیدگران دولتی و غیردولتی و 
ُ

خ
جلسه  ی برگزار شده با تولیدگران عمده ی کشور در حسینیه امام خمینی  

افزایش شرکت های دانش بنیان و باال رفتن 
ارزش تولیدات این شرکت ها 

 قضاوت مثبت در مورد تولیِد تولیدگران در کشور 

تحمیل شدن دشواری آن به 
َدَهک های پایین جامعه 

افزایش قابل توجه، 
با وجود محقق نشدن 
میزان افزایش مطالبه 

شده توسط رهبری

بیمه

 درگیر بودن خیلی از کشورهای دنیا با گرفتاری های 
اقتصادی حتی کشورهای ثروتمند و دارای 

اقتصادهای قوّی و پیشرفته 

توجه حداکثری به این دو موضوع

مواسات و کمک های مردمی به 
طبقات ضعیف جامعه

فرهنگ سازی

ورشکستگی بانک ها در 
کشورهای با اقتصاد قوی

پیگیری این سازندگی ها به منظور منتهی شدن آن به 
گشایش در معیشت مردم بویژه طبقات ضعیف

تداوم

 مسئوالن دولتی 

تولید

دولت

دولت

مهم بودن سرمایه گذاری در 
کنار تولید

بخش خصوصی

مجلس شورای اسالمی

عقب ماندگی زیاد از لحاظ 
سرمایه گذاری در دهه ی نود  

سرمایه گذاری، یکی از خألهای مهم کشور ما 

مسئله ی اقتصاد، مسئله ی اصلی سال 1402

توّرم مشکل اصلی کشور

 انجام فعالیت های بنیانی اقتصادی

حل شدن خیلی از مسائل دیگر کشور با 
کاهش مشکالت اقتصادی

تولید داخلی یکی از کلیدهای نجات 
کشور از مشکالت اقتصادی

انجام کارهای انسانی و اسالمی

داشتن برنامه ریزی دقیق

فعاالن اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی

سرمایه گذاری

مسئولین کشور

فعاالن اقتصادی

گروه های مردمِی جوان و پرانگیزه 

فّعاالن مردمی 

فّعاالن فرهنگی

صدا و سیما 

شامل حال همه بودن 
نسیم معنوّیت در ماه 

مبارک رمضان  

درباره ی بهار گفته شده 
»تن مپوشانید از باد 

بهار«، درباره ی ماه رمضان 
باید تمّسک کرد به این 

جمله:»إّن فی اّیام دهرکم 
نفحات أال فتعّرضوا لها« 

همانا از سوى پروردگار شما 
در طول عمرتان نسیم هایيى 

مى وزد، پس خود را در 
معرض آن ها قرار دهید

مصداق بهار 
معنویت

توصیهوجه شباهت

اهمیت

حوادث شیرین

نتیجه گیری

تذکر

مطالبه

تذکر

مصداق مهمحوادث تلخ

مطالبه

علت اهمیت

ارزیابی

موارد

شاهد

مثال

وظیفه

مصادیق

زمینه 
مساعد

مطالبه

مهم ترین 
مسئله سال 

1401

سال 1401 سالی سرشار از  
عوارض اقتصادی، سیاسی و 

اجتماعی شیرین و تلخ

شعار سال 1402 »مهار 
تورم، رشد تولید«

مقدمه

تقارن بهار طبیعت با بهار معنویت 
در نوروز امسال

شاهد

ارزیابی تولید 
در سال 1401

حمایت از تولید

الزمه تاثیرگذاری در 
معیشت مردم

مسئول

اقتصاد

علت نام گذاری

مسئول

مسئول 

راهکار حل
مشکالت 
اقتصادی

علت اهمیت 

ضرورت

مسئول 

مثال


