
جزء دوم عبودیت این است 
که    بنده ی خدا برای 

خودش مصلحت اندیشی و 
تدبیر نمی کند و مصلحت و 
تدبیر واقعی را در دست خدا 

 می داند.

و وقتی تدبیر امورش را به 
مدبرش بسپرد و اهل توکل 

شود، تحمل مصیبت ها 
 دنیا برایش آسان می شود.

یعنی مصلحت کارت رو از 
خدا بخوای و اگه کارت 

مطابق میلت پیش نرفت؛ 
دلخور نشی و بدونی مدبرت 

بیش تر از خودت هواتو 
 داره ...!

 شهید منا
 حسن دانش

پرهیز از تجمالت دنیوی و عدم وابستگی 

به دنیا ، آرامش و صبر از خصوصیات 

 بارز شهید بود.

نفر اول مسابقات بین المللی قرآن 

 شده بود و حج جایزه ی مسابقاتش بود.

و در واقع خدا با این سفر مزد در راه الهی 

بودن 
1365تیر10والدت:   

1394مهر 2:شهادت  

 شادی روحش صلوات

آسمان فرصت پرواز بلندیست ...  

ولی ...  

قصه این اینست چه اندازه کبوتر باشی...  



  

یکی از تاکیدات رهبر انقالب در زمینه اقتصاد مصرف کاالی 
داخلی است؛ و مطلب پیش رو برخی از مهم ترین دالیل 

 مصرف کاالی داخلی با توجه به بیانات ایشان را مرور می کنیم:

تاثیر گذاری سیاسی وابسته به استقالل سیاسی و استقالل ایجاد استقالل اقتصادی و سیاسی:   -1

سیاسی وابسته به استقالل اقتصادی است که با تولید ملی محقق می شود و زمانی تولید ملی شکل 

 می گیرد که ما به کار وسرمایه ایرانی احترام بگذاریم.

ایجاد کار و اشتغال -2  

خرید کاالی تولید کننده را وادار می کند که ابتکارات خود           افزایش ابتکارات تولید کنندگان: -3

 را وارد میدان کند

مصرف داخلی تولید داخلی را افزایش می دهد و این افزایش بیکاری را کاهش تورم:        -4

برطرف می کند، تولید رونق می گیرد و تورم و گرانی کم می شود؛ اشتغال افزایش می یابدئکه یک 

 سر این قضیه دست خود ماست.

افزایش ثروت ملی -5  

اگر در مقابل تولید و کاال وجود داشته باشد و کمبودی نباشد مشکل نقدینگی کنترل نقدینگی :  -6

 حل می شود.


