امام جمعه یاسوج :

اقتصاد مقاومتی تحریمها را خنثی میکند
امام جمعه یاسوج اقتصاد مقاومتی را پادزهر تحریمها دانست و گفت :عمل کردن به اقتصاد مقاومتی میتواند تحریمها
را خنثی کند .
آیت هللا سیذعلیاصغز حسیٌی در خطجَ ُبی ایي ُفتَ ًوبس جوعَ یبسْج اظِبر داضت  :هسئْل حکْهت اسالهی ثبیذ اس
ّضعیت ُوَ دستیبراًص آگبٍ ثبضذ کَ ًوًَْاش را ثبیذ در داستبى حضزت سلیوبى دیذ .
اهبم جوعَ یبسْج افشّد :حضزت سلیوبى ایي قذرت را ًطبى دادٍ کَ ثزای اجزای قبًْى ثبیذ اس توبهی خْاستَ ُب گذضت.
آیت الَ حسیٌی ثَ اُویت هذیزیت در حکْهت اسالهی اضبرٍ کزد ّ گفت  :هسئْل ّ هذیز در حکْهت اسالهی ثبیذ ثذاًذ
کَ در دّلت چَ هیگذرد ّ ثَ گًَْای عول کٌذ تب هزدم اس اّ حسبة ثجزًذ.
عول کٌذ ثزای پیطزفت خْدش تخلف ًکٌذ ،تصزیح کزد
ّی ثب اضبرٍ ثَ ایٌکَ هسئْل اسالهی ثبیذ ثَ ّظیفَ اش
هسئْالى ّ استبًذار ثبیذ هْاظت ثبضٌذ سیزدستبًطبى تخلف ًکٌٌذ ّ هْاظت ثبضیذ هزدم اس ضوب ًبراضی ًطًْذ.

:

آیت الَ حسیٌی گفت :اگز هب هْظف ثَ اًجبم ّظیفَ ثبضین یک اضبرٍ کبفی است.
اهبم جوعَ یبسْج ثَ پٌجن هزداد هبٍ سبلزّس اقبهَ ًخستیي ًوبس جوعَ در کطْر اضبرٍ کزد ،افشّد ً :وبس جوعَ هیعبد گبٍ
دلذادگبى اًقالة است ّ ً 900وبس جوعَ در ًقبط هختلف کطْر اقبهَ هی ضْد ّ هطبلت رّس ّ گًْبگًْی در ایي ًوبس
عجبدی سیبسی ثزای هب ثیبى هیضْد.
آیت الَ حسیٌی ثب اضبرٍ ثَ ایٌکَ تزثیْى ًوبس جوعَ سٌگز هستحکن اًقال ة است کَ ثزخی ًخبلَ ُب ثَ ُوزاُی دضوٌبى
سعی دارًذ ایي سٌگز را ثطکٌٌذ ،گفت  :اهیذّارین کَ ائوَ جوعَ جْاى ثب درایت ّ پختگی هطبلت را ثزای هزدم در ایي
تزیجْى ثیبى کٌٌذ.
ّی ثَ تحزین ُبی جذیذ آهزیکب علیَ ایزاى اضبرٍ کزد ّ افشّد  :در سهبى پِلْی هلعْى ایزاى جشیزٍ ا هي ایي ضیطبى
ثشرگ ثْد ّ آًِب ثز هب ثزتزی داضتٌذ ّ اًقالة آًِب را ًبثْد کزد ،پس آًِب ثَ دًجبل اس ثیي ثزدى ایي اًقالة ُستٌذ.
آیت الَ حسیٌی ثیبى کزد  :اهزّس ایي ضیطبى ثشرگ یک هعبهلَ گز است کَ ثَ ُوزاٍ ًْکزاًص ثَ دًجبل اس ثیي ثزدى
اهٌیت در هٌطقَ است.
ّی اقتصبد هقبّهتی را پبدسُز تحزین ُب داًست ّ گفت :عول کزدى ثَ ایي عول هیتْاًذ تحزین ُبرا خٌثی کٌذ .
اهبم جوعَ یبسْج ثَ دیذار فزهبًذُبى ارضذ سپبٍ ثب رئیس جوِْر اضبرٍ کزد ّ تصزیح کزد  :ایي دیذار ًقطَ ُبی دضوٌبى
را خٌثی کزد ّ ًطبى داد کَ هسْالى ثَ پبی ایي ًظبم ایستبدٍاًذ.
آیت الَ حسیٌی ثب اضبرٍ ثَ ایٌکَ آهزیکب ُیچ غلطی ًوی تْاًذ کٌذ ،افشّد  :ثب ّحذت هزدم ّ هسئْالى ُیچ کطْری تْاى
ایستبدى جلْی ایزاى اسالهی را ًذارد .

