
 

 95مروری برمحورهای پیام نوروزی رهبر انقالب به مناسبت آغاز سال 

 تبریک عید نوروز
. کهه تیعههرم   کیههعهها ت ر ر  یدر هر نقطههه یرانیو افراد ا یرانیا یهاخانواده ینوروز را به همه دیع

 ی حترم آنها، و بههه همههه یهابه خانواده ز،یبه جان ازان عز  دان،یشه زیعز  یهابخصوص به خانواده
 .دارمی  یرا گرا  ز انیا ام عز  ادیبزرگوار ان و  دانیشه ادیو  ک تیعرم   کیر ر  ثارگرانیا

  95متبرک بودن سال 
 به نام 

 علیهااللهسالمحضرت زهرا 

و از  ران،یهه لههت ا یباشههد بههرا یبه برکت حضههرز زهههرا سههال   ههارک 95شاءا له سال که ان تیدوار یا 
 .تی  د شوو بهره تیر یآن بزرگوار درس بگ یآن بزرگوار و از زندگ یهایراه مائو  ازی ع و

های تلخیها و شیرینی
 94سال 

 .بهمن و انتخاباز هفتت اسف د 22 یمائیراهپ ی یر ی  ا را ش یحادثه یاز رلخ
 .که در ک ار آن هست یهائیرا نگران خت،یکه برانگ یدهائیبرجام، از ا  یدر رجربه
 نیهها دیههاست. ه ههر  هها با یدهائیاست و  شتمل بر رهد یعمر انسان،  شتمل بر فرصتهائ امیسا ها و ا

 .تیبه فرصت ک  لیرا هت ر د دهایو رهد تیباشد که از فرصتها استفاده ک 

 تحقق امیدهای 
 با تالش 95سال 

 یروز کههار شهه انه دیههرهه ک کههرد، با دیبا دهایا  نیرحقق ا یبرا ...95سال  یوجود دارد برا یدهائیا 
 و کوشش کرد. یسع وقفهیب دیکرد و با

دشههم ان و  یدهایههبک د که خود را در  قابل رهد یبتواند کار  دیبا رانیاست که  لت ا نیا هیاصل قض
 پذیری را به صفر برسانیت.. آسیب.. خارج ک د یر یپذبیآنها، از آس یهایدشم 

  ،اقتصاد
 اولویت اول کشور

هههت  لههت و هههت دو ههت و  ،یا ههه قیههاگر بههه روف ی اقتصاد در او ویت اول است...هئلبه گمان  ن  س
 نیا دیدرست و بجا و  تقن را انجام ده د، ا  یاقتصاد کارها ی سئوالن گوناگون، بتوان د در  سئله

 یفره گهه و ی سههائل اخ قهه ،یاجتمههاع ی هایآسهه ،ی ثل  سائل اجتماع گر،یهست که در  سائل د
 .باش د رگذاریهت رأث

تالش در جهت 
  :بجای مردم هایخواسته

رفع مسئله تولید داخلی، 
بیکاری و رکود و مهار 

 گرانی

 جههادیا یاسههتم  سههئله یداخلهه دیرو  یکه  هت و اصل است،  سئله یزیاقتصاد، آن چ یدر  سئله
 سههائل   هههایبهها رکههود اسههتم ا یو  قابلههه یرحههرو و رونههق اقتصههاد ی سئله ،یکار یاشتغال و رفع ب

آ ارههها و  و ک  ههدمیو  طا  ههه   ک  ههدیاست که  ردم آنها را حس   یزهائیچ  های  ت به  ردم استم ا
  ردم بجا و به  ورد است. یهاخواسته طا  از  نیکه ا دهدیهت نشان   نیاظهاراز خود  سئو 

 نیههانههدم   تههها اکرده یعیوسهه یکه کارههها دهدیکه برادران  ا در دو ت به  ن دادند، نشان   یگزارش
 یها و دسههتورها بههه دسههتگاههابخشهه ا ه ی هههیاسههت در ز  یاستم کارهههائ ی قد ار یکارها کارها

 قههدامک ههد، ع ههارز اسههت از ا دایههاستم ا ا آنچه که الزم است ادا ه پ ی قد ار یکارها  های ختلفم ا
 . حصول کار را به  ردم نشان دادن ن،یز  یکردن و عمل کردن و رو 

 :95شعار سال 
اقتصاد مقاومتی، 

 اقدام و عمل

اقههدام و  میاقتصههاد  قههاو ت» ع ههارز اسههت از کهه ت،یآنچه که  ن به ع ههوان شههعارس ا سههال انتخهها   
 .تیدار  اجیتکه به آن اح یزیاست به سمت آن چ یو روش  تی ستق یراه و جاده ن،یا«. عمل

کههه  تی شک ز را حل ک دم ا هها  طمئ هه یسال همه کیاقدام و عمل، در ظرف  نیکه ا تیروقع ندار 
سههال آثههار  نیا انی ا در پا رد،یشده و درست انجام بگ یزیر اگر چ انچه اقدام و عمل به صورز برنا ه

 کرد. تیآن را  شاهده خواه یهاو نشانه
 


