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رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮐﺸﻮر:
ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻤﻠ
ﮐﺮدن ﺷﻌﺎرﺳﺎل ﺑﺎ ﻧﺎه اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘ ﻫﻤﺎری ﮐﻨﻨﺪ
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رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ» :اﺳﺎس و ﺗﯿﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺳﺎل
از ﺳـﻮی ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی ﺑـﺮ ﺷـﺎﻟﻮده ﺗﻮﻟﯿـﺪ  ،اﺷﺘﻐـﺎل و ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮاﻫـﻢ
ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﺨﺒﺎن در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﻗـﺮار دارد ،ﻣـﺮدم و ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﻫـﻢ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻋﻤﻠـ ﮐـﺮدن آن ﺑـﺎ ﻧـﺎه اﻗﺘﺼـﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘ ﻫﻤﺎری ﮐﻨﻨﺪ«.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﻋﺮاﻓ اﻓﺰود :ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺷﻮد و اﻗﺘﺪار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ را ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻫﺎ و ﻣﺸﻼﺗ ﮐﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم در ﺳﺎل  ۹۹ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺮدﻣ در ﺟﻤﻊ
آوری ﮐﻤ ﻫﺎی ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻪ و ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧ ﺑﻪ اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻧﺎﺷ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ را ﯾﺎدآور ﺷﺪ ،از ﺗﻼشﻫﺎ و ﻫﻤﺎریﻫﺎی
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺎدر درﻣﺎن در ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ وﯾﺮوس ،ﻫﻤﺎری و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﯾﺎری رﺳﺎن و ﺧﯿﺮان ﻗﺪرداﻧ ﮐﺮد.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺒﺪ در اداﻣﻪ اﺟﺮای اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸ و ارزﯾﺎﺑ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ،ﺗﻌﯿﯿﻦ و
اﺑﻼغ ﻣﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻮﻓﺎﯾ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار داد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﺮدم در اﻓﺰاﯾﺶ اﻗﺘﺪار و ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﺎه اﯾﺮان را در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺟﻬﺎﻧ ﯾﺎدآور ﺷﺪ و
از ﻣﺴﻮوﻻن دﺳﺘﺎهﻫﺎی اداری ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺮﺷﻮه ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﻀﻮر
ﺗﻼش و ﻫﻤﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
اﻋﺮاﻓ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮازﻫﺎﯾ از ﺧﻄﺒﻪﻫﺎ  ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺣﻀﺮت ﻋﻠ) ع( در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ و ﻧﺎﻣﻪ اﺧﻼﻗ آن
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ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ،ﻓﻨﺎ و ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺨﺘ روزﮔﺎر را ورای رواﺑﻂ ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪی و ﻣﻨﺸﻮری اﺧﻼﻗ
ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻌﺎدت دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را در ﭘ دارد.
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