اهبم جوعِ یبسَج:
مردم ومسئوالن برای تحقق بهتر شعبر امسبل بب جدیت بیشتری اقدام کنند

ثَیزاحوذ ثزای تحقق ّز
اهبم جوعِ یبسَج گفت کِ هسئَالى اجزایی ٍ قشزّبی هختلف هزدم کشَر ٍ کْگیلَیِ ٍ
کٌٌذ
اشتغبل ثب جذیت ثیشتزی اقذام .
چِ ثْتز شعبر اهسبل ثب عٌَاى اقتصبد هقبٍهتی ،تَلیذ ٍ
آیت اهلل سیذ علی اصغز حسیٌی در خطجِ ّبی ًوبس جوعِ ایي ّفتِ یبسَج اظْبر داشت  :رّجز هعظن اًقالة در پیبم
ًَرٍسی اهسبل ٍظیفِ هزدم ٍ هسئَالى اجزایی کشَر در توبم سهیٌِ ّب اس جولِ هسبئل اقتصبدی را هشخص کزدًذ.
ٍی افشٍد کِ پیبم ًَرٍسی اهسبل رّجز هعظن اًقالة حبٍی ًکبت هْن ٍ ارسًذُ ای ثَد کِ اس هْوتزیي آًْب هی تَاى ثِ
ظزفیت ّبی چشوگیز کشَر در اثعبد هختلف ٍ لشٍم استفبدُ هطلَة تز اس آًْب اشبرُ کزد .
اهبم جوعِ یبسَج ثیبى کزد  :ثِ فزهَدُ هعظن لِ ثبیذ هذیزاى هتذیي ،اًقالثی ٍ کب رداى کشَر دارایی ّبی هَجَد را ثِ
فعلیت ثزسبًٌذ تب هزدم ًیش ثیش اس پیش اس آًْب ثْزُ هٌذ شًَذ.
آیت اهلل حسیٌی عٌَاى کزد کِ تجزثِ ًشبى هی دّذ اهَر هختلف کشَر ثب ٍجَد هذیزاى تَاًوٌذ ٍ قَی ثِ طَر
هطلَة اًجبم شذُ ٍ در غیز ایي صَرت ًیش کبرّب هتَقف ٍ یب هٌحزف شذُ است.
ٍی اثزاس داشت :افزادی کِ تَاى هذیزیت ًذارًذ ًجبیذ هسئَلیت ثپذیزًذ سیزا در ایي صَرت ًَعی ظلن ٍ اجحبف ثِ
هزدم است .
اهبم جوعِ یبسَج گفت کِ هذیزاى اجزایی کشَر فزهبیشبت رّجز هعظن اًقالة در پیبم ًَرٍسی اهسبل را سزلَحِ کبر
خَد ثزای اًجبم ثْتز اهَر ٍ خذهبت رسبًی هطلَة تز ثِ هزدم قزار دٌّذ .

آیت اهلل حسیٌی در خطجِ دٍم اظْبر داشت 29 :اردیجْشت سبل جبری  2اًتخبثبت هْن شبهل دٍاسدّویي دٍرُ
ریبست جوَْری ٍ پٌجویي دٍرُ شَراّبی اسالهی شْز ٍ رٍستب ثِ طَر ّوشهبى ثزگشار هی شَد .
ٍی افشٍد کِ شَرا یک اصل اسال هی ثَدُ ٍ در قزآى کزین ًیش ثِ اّویت آى اشبرُ شذُ است .
آیت اهلل حسیٌی ثیبى کزد :اعضبی شَراّبی اسالهی شْز ٍ رٍستب ٍاسطِ ثیي هزدم ٍ هسئَالى اجزایی ٍ سثبى گَیبی
هزدم ثزای ثیبى ٍ پیگیزی هشکالت آًبى ّستٌذ.
ٍی عٌَاى کزد :افزادی کِ تَاًبیی ٍ تجزثِ کب فی داشتِ ٍ هی تَاًٌذ ثِ هزدم خذهت کٌٌذ داٍطلت اًتخبثبت پٌجویي
دٍرُ شَراّبی اسالهی شْز ٍ رٍستب در کْگیلَیِ ٍ ثَیزاحوذ شًَذ .
آیت اهلل ثب اشبرُ ثِ  10فزٍردیي سبل  1396هصبدف ثب اٍل رجت سبلزٍس ٍالدت اهبم هحوذثبقز (ع) ،اثزاس داشت :ایي
اهبم ثشرگَار ثِ عٌَاى شکبفٌذُ علَم ٍ داًش ّب شبگزداى ٍ راٍیبى سیبدی در سهیٌِ علَم ٍ هعبرف دیٌی تزثیت کزد.

