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 هرور سریع 
 09/02/1394  کشور سراسر کارگراى از جوعىدیدار  در   اسالهی انقالب هعظّن رهبر بيانات

 جوالت طالیی هوضوعات اصلی
پيشنهاد برای 

 هطالعه بيشتر

 ارزشِ کار و کارگر

 ِِکبرگزد؛دارارسشکبر.هیکٌذپیذاتحقّقػٌَاىایياػنّهؼٌبىبِکبرىسبیِدربشرگدستبٍردّبىىّو درٍاالیه ارسشکهبر ارسشبزکه به

 .داردجبهؼِ

 ِِاسه چیشّبییایٌْبایٌْب؛اهثبلٍهؼیط یهسئلِاخزاجْب تؼَیقْب یهسئل ِهیهبىدرٍکطهَرسهح درکه ٍداردٍجهَدکهبرگزییجبهؼه

 .کٌٌذهتَجِّهسبئلایيبِپیصاسبیصراّوّتطبىهسئَلیي.اس کبرگزاىهطکالت

 هیهذاًْبىدرحضهَرثبًیهبًکهبرگز ٍکبرارسشخَداٍّالًدادًذ؛اًجبمببارسض کبرکطَربزاىاًصبفبًٍحقّبًاهزٍستباًقالةاٍّلاسکبرگزىىجوَػِه

.بذٌّذقزارًظبمهقببلدراًقالةاٍّلاسراکبرگزىىجبهؼِهیخَاستٌذکِکسبً اغَاگزىاسًطذىاغَاثبلثبًهتوبدى سبلْبىایيدرکطَردضَار

 دیذار در بیبًبت

 ٍ کبرگزاى

 بخص فؼبالى

کطَر  تَلیذ

07/02/1392 

؛ داخلی توليد تقویت

ل هشکالت ح راه

 اقتصادی کشور

 

 ِهقهبٍهت اقتصهبدفقزاتستَىتَلیذ؛اساس ػببرتّنفقزاتستَىد؛کزپیذاببیذکطَردرٍىدرراکطَراقتصبدىىهجوَػِهطکالت ههبکه

 .داخل تَلیذتقَی اساس ػببرتکزدین ػزض

 کٌیناقذامخَدهبىضذینهجبَرًذادًذ بذاًین؛قذرببیذراایياس ؛بَدُبیزٍىاسهٌغاثزبزهبپیطزفتْبىاسهقذاریک. 

 ِدربخصَظٍجولِاسّبسهیٌِىّوِدررکطَدرقذرتداخل ِسبخ اگز ِببضهذ هسهتحکو سهبخ اقتصهبدى ىسهیٌه بهبراهسهبئلىّوه

 .ًیبسهَضغاسًِهیکٌذ هذاکزُقذرتهَضغاسهٌتْباًسبىکزد؛هذاکزُهیطَدگًَبگَىطزفْبى

  اس ایزاً کبرگزبِکوکاس  داخل تَلیذهصزفکطَر هصلح. 

  کٌذحزامخَدشبزکٌذ هوٌَعخبرجاسراخَدشاس  تَلیذقببلداخلدرّزآًچِهیکٌذ هصزفکِچیشّبی دردبگیزتصویندٍل. 

  کٌٌذکبرکلوٍِاقؼیهؼٌبیبِداخلیتَلیذٍداخلیهصزفیهسئلِرٍیببیستیدیگزاى صذاٍسیوب. 

 داردالسمسبسیفزٌّگایي .کزدًذتحویلخَدضبىبزراسخ کبرّبیبزسٌذ اٍجبِػلویهسبئلدرفٌّبٍری درصٌؼ  درتَاًستٌذکِکسبًی. 

 ّستینهسئَلکِضوبٍهيبشًذ حزفاس هوکيفسبدبِراجغرٍسًبهِبلِ .هیشًٌذحزففسبدبِراجغکًِیستٌذکِرٍسًبهِکطَر هسئَالى

 چیس ؟دیگزحزفکٌین؛اقذامببیذ

 اس کطَرداخلدرًیس ؛ًیَیَرکٍصًٍَلَساىدراقتصبدیهطکالتحلّکلیذ.

 دیذار در بیبًبت

 ٍ کبرگزاى

 بخص فؼبالى

کطَر  تَلیذ

07/02/1392 
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 یجسئيات تکويل

 دشوناى وهایتحریرغن وجودِ  های پيشرفتهای چشوگير کشور علی برخی عرصه

 ًظبهی صٌبیغ -1

 فٌّبٍری سیست سیستی ٍ ػلَم -2

 ًبًَ فٌّبٍری -3

 بٌیبى داًص صٌبیغ -4

 سذسبسی -5

 ای ّستِ هسبئل -6

 داخلی توليد ترویجِ و تقویت ارکاىلوازم و 

 .کٌٌذ گذاری سزهبیِدر تَلیذ  دارًذ، اهکبى کِ کسبًی ٍ اىگذار سزهبیِ -1

 اًجبم دٌّذ. کبری هحکن بب ٍ هتقي را برک کبرگزی گًَبگَىِ هسبئل در اىکبرگز -2

 را هصزف کٌٌذ. داخلی تَلیذٍ  دًزٍ بِزًَذٍ  رسن ٍ اسن دًببل  کٌٌذگبى هصزف -3

 .کٌذ هوٌَع خبرج اس را خَدش است، تَلیذ قببل داخل در ّزآًچِ هیکٌذ، هصزف کِ چیشّبیی در بگیزد تصوین ٍلتد -4

 گزفتِ ضَد. قبطغ طَر بِ قبچبق جلَی -5

 .ًشًذ لطوِ داخلی تَلیذ بِ ٍاردات ی هسئلِ کِ کٌٌذ کبری کٌٌذ؛ ّذایت ًظبرت بب دٍلتی ّبی دستگبُ -6

 .کٌٌذ کبر کلوِ ٍاقؼی هؼٌبی بِ داخلی تَلیذ ٍ داخلی هصزف ی هسئلِ رٍی ببیستی دیگزاى، صذاٍسیوب، -7

 .ًکٌٌذ بذل ٍ ػَض ّزرٍس را کبر بِ هزبَط هسبئل جولِ اس اقتصبدی سبئله بِ هزبَط قَاًیي هذام ببضٌذ هزاقبهجلس ًسبت بِ ثببت قَاًیي تَجِ داضتِ ببضذ ٍ  -8


