
 
 

 

 

 

 

 مرور سریع 
 بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی

اجتماع نخبگان و مسئوالن استان خراسان شمالی  در 

52/70/1931 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

بیانات پیشنهاد 

برای مرتبط 

 مطالعه بیشتر

 خدمتگزاری به مردم

 
 است موهبت يك و الهى نعمت يك مردم، آحاد براى خدمتگزارى. 

 دارد الزم شكر است؛ الهى لطف توفيق، اين داده؛ توفيق ما به متعال خداى. نگذاريم كسى سر بر منت خدمتگزارى، براى. 

 مردم آحاد به خدمت از است عبارت بخشها از بخشى هر در مسئوليت. شد قائل تمايزى هيچگونه بايدن خدمتگزارى در. 

 دیدار در بيانات

 مجاورین و زائرین

 رضوی مطهر حرم

10/10/0831 

اولویت های خدمت 

 در استان 

  خراسان شمالی

 يا رفت خواهد بين از بيكارى گوناگون عوارض هم ميشود، حل اشتغال ى مسئله هم كنيم، احياء دارد، كه شرائطى با را كشاورزى توانستيم اگر 

 .دش خواهد تضعيف آن هاى ريشه

 براى ساختارسازىو  سردخانه و تكميلى و تبديلى صنايع كشاورزى، كردن صنعتى: دارد وجود اصلى محور سه ،خراسان شمالی اقتصاد ى مسئله براى 

 .بازرگانى و توزيع

 وجود كه اى تاريخى زهاىچي هم و اينجا زيباى طبيعت تاريخى، هاى جاذبه طبيعى، هاى جاذبههم  است؛ زياد خراسان شمالی در گردشگرى هاى جاذبه 

 .دارد

*** 

 نیاز کشور به

تالش و  ،روحیه کار 

 برنامه ریزی

 خوب و منظم شده، ريزى برنامه كار كنيم؛ كار سخت بايد. دارد كار به احتياج كشور. 

 است وظيفه اين كنيم؛ تزريق كنيم، تقويت هستند، ما كار ى حوزه در ميشنوند، ما از كه كسانى ى همه در را اميد و تالش كار، ى روحيه كنيم سعى. 

 است كشور ملى عزت و پيشرفت ،مصالح ضرر به بالشك باشد، اختالف و ماللت ،افسردگى ، خستگى ،يأس ى دهنده نشان كه سخنى هر. 

 است داشته خوبى پيشرفتهاى هم غربى و مستكبر زورگوى دنياى با برخورد ادبياتِ در كشور خوشبختانه. 

 بزنند حرف اسالمى انقالب با مهاجم زبان با بخواهند كه نيستند كسانى موضع در لمعا مستكبرين امروز. 

 اجتماع در بيانات

 مجاوران و زائران

رضوی  مطهر حرم

10/10/0831 

 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3167
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3167
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3167
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3167
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9054
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9054
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9054
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9054


 
 

 

 

 

 



 
 

 

 یجزئیات تکمیل

 سخن نو جمهوری اسالمی

معنویت و دینحاکميت   

 مردمساالری دینی

ها صهرحضور مردم در ع  

 مقابله با زورگویی قدرتهای جهانی

 العمل دشمن وظایف ما در قبال مشاهده عکس

 کار و تالش مضاعف

تالش و اميد در حوزه کاری خود ،تقویت و تزریق روحيه کار  

 گی و اختالفافسرد ،خستگی، دهنده یأس پرهيز از سخنان نشان

 های استان خراسان شمالی اولویت

 احيای کشاورزی

 تقویت گردشگری

 تقویت پژوهش و تحقيقات


