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 هرور سریع 
 ۹۳۱۳ سبل آغبز هنبسبت به نوروزى پيبم

 9۱/۹9/۹۳۱9 

 جوالت طالیی هوضوعبت اصلی
پيشنهبد برای 

 هطبلعه بيشتر

؛ سبل ۱9سبل 

حوبسه سيبسی و 

 حوبسه اقتصبدی

 کٌٌذ هی سًذگی کِ جْبى اس ای ًمطِ ّز در ٍ کشَر سزاسز در ایزاًیبى یکبیک ٍ عشیشهبى هیٌْبى ّن ی ّوِ ثِ کٌن هی عزض تجزیک را ًَ سبل رسیذى فزا. 

 شیَد  هیی  هَجت تمبرى ایي(. علیْب اهلل سالم) کجزی صذیمِ اسالم، جْبى ثشرگ ثبًَی شْبدت یبدثَد هزاسن ٍ فبطویِ دٍ ثب است هصبدف ًَ سبل رسیذى فزا اهسبل 

 .ثجزًذ ثْزُ فبطوی اًَار ثزکبت اس ثتَاًٌذ شبءاهلل اى هب هلت کِ

 ِگزفت صَرت ٍجْی ثْتزیي ثِ هختلف ّبی عزصِ در ثحوذاهلل سیبسی حوبس. 

  ًیفتبد اتفبق ثیفتذ، اتفبق کِ ثَد تَلع ٍ ثگیزد اًجبم ثبیذ کِ کبری التصبدی حوبسِثبة در. 

 شذ اعالم همبٍهتی التصبد سیبستْبی. آهذ ٍجَد ثِ التصبدی ی حوبسِ ثزای ًظزی ٍ فکزی سیزسبخت یک ثحوذاهلل 29 سبل اٍاخز در ٍ  ِ  ثیزای  اسیت  آهیبدُ  سهیٌی

 .ثگیزد اًجبم ثبة ایي در السم تالش شبءاهلل اى ایٌکِ

 بٍ وًريزى پيبم

 سبل آغبز مىبسبت

۲۹۳۱ 

۹3/۲۱/۲۹۳۲ 

اقتصبد و 

فرهنگ؛ هسبئل 

 ۱۳ههن سبل 

 فزٌّگ ی هسئلِ دیگزی ٍ است التصبد ی هسئلِ ّویي هسئلِ یک. است هسئلِ دٍ است، ّوِ اس هْوتز حمیز ًظز ثِ کِ آًچِ 29 سبل ثِ ًگبُ در. 

 حضیَر  دٌّیذ،  اًجیبم  ثبییذ  هسئَلیي کِ هذیزیتی ثز ی عالٍُ ثٌبثزایي. ًیست پذیز تحمك هزدم هشبرکت ثذٍى است اًتظبر هَرد آیٌذُ سبسًذگی ٍ سًذگی ثٌبی ثزای 

 .فزٌّگ عزصِ ّن التصبد، ی عزصِ ّن ؛.است ضزٍری ٍ السم عزصِ دٍ ّز در هزدم

 جْبدی هذیزیت ٍ هلی عشم ثب فزٌّگ ٍ التصبد» دادم، لزار ایي را اهسبل ًبم ٍ را اهسبل شعبر هي». 
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 یجسئيبت تکويل

 ۱9هبی تجلی حوبسه سيبسی در سبل  نوونه

 اوتخبببت -۲

  بسرگ َبی راَپيمبیی -۱

 مختلف َبی عرصٍ در مردم حضًر -۹

 سبل طًل در مردم ي مسئًالن سًی از اوجبم گرفتٍ تالشُبی ي بَ فعبليت -4

 امىيت وُبیتآرامش ي  بب  قذرت شذن دست بٍ دست ي ديلتُب تببدل -5

 ۱۳هبی فعبليت هردم و هسئولين در سبل  زهينه

 راسخ عسم ي  ارادٌ بب مردمی گًوبگًن َبی گريٌ در مردمآفریىی  وقش -۲

 اقتصبد ي فرَىگی  در دي عرصٍ ملی

ی اقتصبد ي  ی مسئًليه بٍ ميذان عمل در زميىٍ يريد مجبَذاوٍ -۱

 تأیيذات ي تًفيقبت از استمذاد بب ي متعبل خذای بٍ تًکل بب فرَىگ

 مردمی کمک ي الُی


