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 وحدت و همدلی مردم و مسئوالن هدف

 

 راه حل

المعطون انما یکتفی المکتفون بفضل قوتک فصل علی محمد و آله و اکفنا وانما یعطی 

  من فضل جدتک فصل علی محمد و آله و اعطنا

 چالش

کمین گرفتن دشمن براي سوء -
 استفاده از این خطاها  و بی تدبیریها

یکی از مشکالت  منقدینگی عظی-
 است اقتصادي کشور

امروز آمریکا بر جنگ اقتصادي  -
 متمرکز است 

 موید 
در کشور هیچ بن بستی وجود 
ندارد زیرا مشکالت کشور 
شناخته شده است و راه حل 
هاي شناخته شده اي وجود 
دارد فقط باید مسئوالن کمر 

 همت ببندند .
نقدینگی به سمت تولید و  -

بخش هاي صنعت ، 
کشاورزي و مسکن هدایت 

 شود

وظیفه طالب 

 با  بسیجی

به   نگاه

فرمایشات 

 حضرت آقا

با قدرت و با چشم باز در -

 میدان باشند .

هوشیاري و عمل با بصیرت -

 در مقابل تحریکات دشمن

 

 معنی

بارخدایا هر که بی نیازي یافته تنها به فضل و قوت تو یافته پس درود فرست بر محمد و خاندان 

بخشندگان چون دست سخا گشایند ، تنها از فضل  انعام  تو بخشند .ن   او و ما را بی نیاز گردا

 پس بر محمد و خاندان او درود بفرست و بر ما عطا ببخشاي

جمهوري اسالمی این است ، مدافع حرم تربیت می کند ، راهیان نور راه می اندازد 

 می آورد .نماد عالی تضرع و قداست به وجود معتفکین در مساجد را بعنوان یک 

... حاال ببینید متولدین دهه ي هفتاد می روند مدافع حرم می شوند و سر می دهند  در آن 

 ها روییدند .الها و حججی هسالها این ن

 

 .ندرکارشناسان ، مشکالت و فشارها را از دوش مردم بردااستفاده از نظرات مشکالت اقتصادي و راه  حل هاي آن معلوم است ، هیچ بن بستی در کشور وجود ندارد و مسئوالن در هر سه قوه باید با تالش ، کار مشترك و 

در کشور نیروي خوب و با عرضه و جوان کم -
نداریم مسئوالن باید همکاران خوبی را براي خود 

 انتخاب کنند . 
دولت باید بر سرکار باشد و کارها را بکند .هم -

هستند و رئیس جمهوري هم مجلس منتخب ملت 
 هر دو تکلیفی دارند و... باید هم افزایی کنند.

نقدینگی که امروز یک تهدید است به 
      فرصت تبدیل خواهد شد.

 

 نتیجه گیري 

 موید
 وسئلوا اهللا من فضله

بهنگام تر و قوي تر باشد ، تحریم ها تاثیر اگر عملکردها بهتر و باتدبیر تر و -

 .داشت و می توان مقابل آن ایستاد زیادي نخواهد

 .جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد-
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