هزٍر سزیع
بيبًبت رّبز هعظّن اًقالة اسالهی در دیذار هسئَالى ًظبم 9314/24/20

جوالت طالیی

هَضَعبت اصلی



پيشٌْبد بزای
هطبلعِ بيشتز

یىى از هضبهیي تىرارشًَذُ ى در ادػیِ ى هبُ هجبرن رهضبى تَجِّ دادى اًسبًْب ثِ ػَالن ثؼذ از حیبت دًیَى است؛ تَجِّ دادى ثِ ػبلن هري ،ػبلن لجر،
ػبلن لیبهت ،گرفتبرىّبى اًسبى در دٍراى هَاجِْى ثب حسبة ٍ وتبة ٍ سؤال الْى.

ًگبّی بِ هضبهيي



ادعيِ هبُ هببرک
رهضبى



یه حروت ،سىَى ،الذام ٍ حرف وَچه از دیذ هحبسجِوٌٌذُى دٍراى ثؼذ از هري ثیرٍى ًیست ٍ از هب سؤال خَاّذ شذ؛ ایي خیلىى تىثییر هیگىاارد

ثیبًبت در دیذار

در رفتبر هب ،در گفتبر هب ،در حروبت هب.

هسئَالى ًظبم

هؤهٌیي ،هتّمیي ،آى وسبًى وِ هرالت خَدشبى ثَدًذ ٍ از جبدُّى حك ٍ اًصبف ٍ اداى تىلیف الْى خبرج ًشذًذ ،هصذاق ایي جولىِاًىذٍُ :جىَُ یََهَئِىا

6171/42/64

هُسفِرٌَٓ ،ضبحِىٌَٔ هُستَجشِرَٓ؛ چْرُّبى ثبز ،خٌذاى ،درخشبى ،ثؼضى ایيجَرىاًذ.


ایي هبُ ،هبُ خشَع ،استغفبر ،تمَا ،ثبزگشت ثِ خذا ،خَدسبزى ٍ اخالق است.



در ثخش التصبد ،تمَاى جبهؼِ ػجبرت است از التصبد همبٍهتى .اگر در هَرد التصبد هیخَاّین در همبثل تىبًِ ّبى ًبشى از حَادث جْبًى یىب در همبثىل
تیرّبى زّرآگیي سیبستْبى هؼبرض جْبًى آسیت ًجیٌینً ،بچبرین ثِ التصبد همبٍهتى رٍ وٌین.

اقتصبد هقبٍهتی



ًمغِى وبًًَى التصبد همبٍهتى ػجبرت است از درٍىزایى در وٌبر ثرٍىگرایى .درٍىزایى ثِ هؼٌبى اًسٍاعلجى تؼجیر ًشَد.



هي لبعؼبً ػرض هیىٌن ایي الگَ یه الگَى هوىي در وشَر هب است؛ الگَى التصبد همبٍهتى وبهالً اهىبىپایر در شرایظ وًٌَى وشَر است.

جلسِ تجییي



یىى از چبلشْب ایي است وِ وسى تصَّر وٌذ وِ هب اگر از هجبًى اػتمبدى خَد ،هجبًى اػتمبدى ًظبم جوَْرى اسالهى دست ثردارین ،راُ ّب ثىبز خَاّىذ

سیبستّبی

شذ ٍ درٍازُّبى ثستِ گشَدُ خَاّذ شذ وِ ایي خغبى ثسیبر ثسري ٍ اسبسى است.


ثبیستى ثب ػسم جذّى دًجبل ایي ثبشین وِ التصبد همبٍهتى را ثِ هؼٌبى ٍالؼى ولوِ در داخل تحمّك ثجخشین.



یىى از هْنتریي هصرفوٌٌذگبى وشَر ،خَد دٍلت است؛ دٍلت اصرار داشتِ ثبشذ ٍ خَد را هَظّف ٍ همیّذ ثذاًذ وِ از تَلیذات داخلى استفبدُ وٌذ.



ثبیذ دٍلت را ووه ورد ،ثبیذ هسئَلیي را ووه ورد[ ،چَى] ایٌْب ٍسظ هیذاًٌذ .از تؼبرضْبى زائذ ٍ حبشیِسبزىّبى زائذ ثبیذ پرّیس ثشَد.
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ثیبًبت در

التصبد همبٍهتی
6170/60/04



ایي خظّ تجلیغى اى وِ دًجبل هیىٌٌذ وِ ثؼضى از خظّ لرهسّبیى وِ رسوبً اػالم هیشَد ،در جلسبت خصَصى از آًْب صرفًظىر هیشىَد ،حىرف خىالف
ٍالغ ٍ درٍغى است.



ثٌذُ ّیئت هااورُوٌٌذُ را اهیي ،غیَر ،شجبع ٍ هتذیّي هیذاًن؛ ایي را ّوِ ثذاًٌذ.



ثٌذُ ثب اًتمبد هخبلف ًیستن ،ػیجى ًذارد ،اًتمبد الزم است ٍ ووه وٌٌذُ است ،هٌتْىب ایىي را ّوىِ تَجّىِ داشىتِ ثبشىٌذ وىِ اًتمىبدوردى آسىبىتىر از
ػولوردى است.



ایي هااوراتى وِ در ٍالغ فراتر از هااورات هب ثب پٌج ثِ ػالٍُ ى یه است؛ هااورُ ى ثب آهریىبیى ّب است .هتمبضىى ایىي هىااورات آهریىىبیى ّىب ثَدًىذ.
هرثَط ثِ زهبى دٍلت دّن ّن ّست.



هب آى رٍزى وِ ٍارد ایي هااورات شذین ،دستبٍرد لبثل لجَل ٍ هْوّى داشتین .دستبٍرد آى رٍز هب از جولِ ایي ثَد وىِ هىب تَاًسىتِ ثىَدین در شىرایظ
تحرین ،سَخت ثیست درصذ را تَلیذ وٌین.

ًکبت هْن درببرُ



هسئلِ ّستِ ای


آهریىبیى ّب ثِ ایي ًتیجِ رسیذًذ وِ تحرین ،دیگر ایر هغلَة آًْب را ًذارد .فْویذًذ هب ثذٍى ٍاثستگى هیتَاًین ثِ فٌّبٍرى پیشرفتِ دست پیىذا وٌىین؛

اّلثیت

هب ّن ثب ایي هٌغك ،تَوّل وردین ٍ ٍارد هااورُ شذین.
[آهریىبیىّب] لصذشبى ایي است وِ هبّیّت ّستِ اى وشَر را از ثیي ثجرًذ؛ ٍلَ حبال یه اسوى ،یه تبثلَى ثى هحتَایى ،یه چیس وبریىبتَرىاى ٍجَد

6172/46/04



در ػیي ایٌىِ ایي صٌؼت را هیخَاٌّذ ًبثَد وٌٌذ ،فشبر را ّن هیخَاٌّذ حفظ وٌٌذ ،لصذ ثرداشتي تحریوْب ثِصَرت وبهل را ّن ًذارًذ.



عرف همبثل هب ،یؼٌى دٍلت وًٌَى ٍ هذیریّت وًٌَى آهریىب ،ثِ ایي تَافك احتیبج دارد؛ ایي ّن یه عرف دیگر لضیِّ است.



هب گفتین عرف ،یه تحرین ظبلوبًِ اى را تحویل وردُ است ،هب هیخَاّین ایي تحرین ثرداشتِ ثشَد؛ خیلى خت ،ایىي یىه ثىذُ ثسىتبى اسىت ،حرفىى
ًذارین وِ در ایي زهیٌِ یه چیسى ثذّین ،یه چیسى ثستبًین تب تحریوْب ثرداشتِ ثشَد؛ اهّب صٌؼت ّستِاى هتَلّف ًجبیذ ثشَد.
هب دًجبل تَافمین .اگر وسى ثگَیذ وِ در هسئَلیي جوَْرى اسالهى وسى ّست وِ تَافك را ًویخَاّذ ،خالف گفتِ؛ ایي را ّوِ ثذاًٌذّ ...وِ هتّفمٌذ
وِ ایي تَافك ثبیذ ػسّتوٌذاًِ ثبشذ.



هذاحبى
علیْنالسالم

داشتِ ثبشذ.



ثیبًبت در دیذار

ّذف هب از ایي هااورات لغَ تحریوْب است؛ جذّاً دًجبل ایي ّستین وِ ایي تحریوْب لغَ ثشَد؛ اهّب درػیيحبل خَد ایي تحریوْب را هب فرصت هیذاًین.
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یىى ایٌىِ آًْب اصرار دارًذ ثر هحذٍدیّت ثلٌذهذّت؛ هب گفتین هب هحذٍدیّت دُ سبل ٍ دٍازدُ سبل ٍ هبًٌذ ایٌْب را لجَل ًذارین.



در ّویي هذّتِ هحذٍدیّت ّن وِ هب لجَل هیىٌین ،کبر تحمیك ٍ تَسعِ ٍ سبخت ٍ سبز ثبیذ اداهِ پیذا وٌذ.



تحریوْبى التصبدى ٍ هبلى ٍ ثبًکى ،چِ آًچِ ثِ شَراى اهٌیّت ارتجبط پیذا هیىٌذ ،چِ آًچِ ثِ وٌگرُ ى آهریىب ارتجبط پیذا هیىٌىذ ،چىِ آًچىِ ثىِ
دٍلت آهریىب ارتجبط پیذا هیىٌذّ ،وِ ثبیذ فَراً در ٌّگبم اهضبى هَافمتًبهِ لغَ ثشَد؛ ثمیِّى تحریوْب ّن در فبصلِّبى هؼمَل [لغَ ثشَد].

هْنتزیي خطَط
قزهش هذاکزات
ّستِ ای



لغَ تحریوْب هٌَط ثِ اجراى تؼّْذات ایراى ًیست ...اجرائیّبت لغَ تحرین ثب اجرائیّبتى وِ ایراى ثِ ػْذُ هیگیرد ،ثبیذ هتٌبظر ثبشٌذ؛ ثخشىى از ایىي در
همبثل ثخشى از آى ،ثخش دیگرى از ایي در همبثل ثخش دیگرى از آى.

ثیبًبت در دیذار
هذاحبى
اّلثیت



هب ثب هَوَل وردى ّر الذاهى ثِ گسارش آشاًس هخبلفین .هب ثِ آشاًس ثذثیٌین؛ آشاًس ًشبى دادُ وِ ّن هستمل ًیستّ ،ن ػبدل ًیست.

علیْنالسالم



ثب ثبزرسىّبى غیر هتعبرف ّن ثٌذُ هَافك ًیستن؛ پرسٍجَى از شخصیّتّب را ّن ثِّیچٍجِ لجَل ًذارم ٍ هَافك ًیستن؛ ثبزرسى از هراوىس ًظىبهى

6172/46/04

را ّن ًویپایرین.


زهبًْبى  63سبل ٍ  03سبل  -وِ هذام هیگَیٌذ  ۱۵سبل ثراى فالى چیس ۵۵ ،سبل ثراى فالى چیس  ٍ -ایي زهبًْبى ایي جَرى را ّن هب لجَل ًذارین؛
هشخّص است ،ایي زهبى اٍّل ٍ آخرى دارد ٍ توبم خَاّذ شذ.



ایٌْب هَارد ػوذُ ٍ هْوّى است وِ رٍى آى تىیِ دارین؛ الجتِّ خغَط لرهس فمظ ایٌْب ًیست؛ دٍستبى هااورُوٌٌذُ در جریبى ًظرات هب ّستٌذ.
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جشئيبت تکويلی

بخشی اس ظزفيتْبی کشَر بزای تحقق الگَی اقتصبد هقبٍهتی
 -6سرهبیِى اًسبًى؛ یعٌى جَاى تحصیلکردُى داراى تخصّص ٍ اعتوبد ثِ ًفس
 -0جبیگبُ التصبدى کشَر؛ یعٌی رتجِى ثیستن التصبد دًیب ٍ ثرخَرداری از هٌبثع طجیعىِ چَى ًفت ٍ گبز ٍ هعبدى فراٍاى
 -1هَلعیّت جغرافیبیى هوتبز کشَر؛ یعٌی ًمطِى اتّصبل شوبل ثِ جٌَة ٍ شرق ثِ غرة ثَدى ٍ اّوّیّت آى ثرای هسئلِى تراًسیت ٍ حولًٍمل اًرشى ٍ کبال
ّ -2وسبیگى ثب پبًسدُ کشَر ثب  154هیلیَى جوعیّت؛ یعٌى یک ثبزار دَمِ دست ،ثذٍى ًیبز ثِ طىّ راُّبى طَالًى
 -3ثبزار داخلى ّفتبد هیلیًَى ثرای استفبدُ در جْت تَلیذ هلّى ٍ داخلى
ٍ -4جَد زیرسبختّبى اسبسى در اًرشى ،حولًٍمل ریلى ٍ جبدُّاى ٍ َّایى ،ارتجبطبت ،هراکس ثبزرگبًىً ،یرٍگبُّب ٍ سذ
 -5تجرثِّبى هذیریّتى هتراکن

بزخی اس چبلشْبی درًٍی هب
 -6دًجبل ًکردى حرف ٍ طرح درست ثِ صَرت شبیستِ
 -0سبدُ ٍ سطحى ًگریستي ثِ هسئلِ
 -1سْلاًگبرى در عول
 -2سرخَردگی ثعضیّب از کبرّبی ثسرگ دیرثبزدُ
 -3استفبدُ از راُّبى هَازى ٍ آسبى ٍلى هْلک
 -4تصَّرگشَدُ شذى درٍازُّبی ثستِ ثب دست ثرداشتي از هجبًى اعتمبدى ًظبم جوَْرى اسالهى
 -5تصَّر عذم تحوّل هشکالت از سَی هردم
 -6تردیذ در تَاًبیىّبى درًٍى ٍ عذم اعتوبد ثِ جَاى داًشوٌذ ٍ هجوَعِّبى هردهى در اهَر التصبدى
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الشاهبت تحقّق اقتصبد هقبٍهتی
 -6عسم راسخ ثرای تحمّك التصبد همبٍهتى ثِ هعٌبى ٍالعى کلوِ
 -0پرّیس از سْلاًگبرى ،راحتطلجى ٍ تکیِى ثر هذیریّتْبی جْبدى
 -1ترٍیج دائوىِ فرٌّگ هتٌبست ثب التصبد همبٍهتى ازجولِ صرفِجَیى ٍ هصرف تَلیذات داخلى
 -2همبثلِى جذّى ثب ٍاردات ثىهٌطك
 -3همبثلِى جذّى ثب لبچبق
 -4پرداختي ثِ کبرگبُّبى تَلیذى کَچک ٍ هتَسّط
 -5ثبزًگرى در سیبستْبى پَلى ٍ فعّبلیّتْبى ًظبم ثبًکى کشَر
 -6تَجِ ثِ ّوذلى ٍ ّنزثبًى ٍ پرّیس از تعبرضْب ٍ حبشیِسبزىّبى زائذ
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