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سرویس سیاسی-
روزنامه شرق در سرمقاله شماره دیروز خود که به قلم سردبیر این روزنامه زنجیره ای نوشته شده بود؛ 
آورده: »با اینکه هنوز عمری از مجلس یازدهم نگذشته است، مدافعان آن  که جملگی از اصولگرایان هستند، 
این مجلس را بهترین، جوان ترین و انقالبی ترین مجلس قلمداد می کنند. به کارگیری پسوند »ترین« مستلزم 

مقایسه است و مقایسه باید در عمل و با معیارهای عینی انجام شود.«
در این باره الزم به ذکر است که اوال عنوان »جوان ترین« برای مجلس یازدهم نیازی به گذشت زمان و 
بررسی عملکرد این مجلس ندارد بلکه با مقایسه سن نمایندگان این دوره با دوره های قبل به دست می آید. 
اما درباره این موضوع باید به این روزنامه زنجیره ای یادآور شــد که چطور از آغازین روزهای ســال جدید 
مجلسی را که هنوز تشکیل نشده بود و عملکردی نداشت مورد نقد قرار می دادید؟! بارها در همین ستون 
دیروزنامه ها به این رویکرد زشت و غیراخالقی روزنامه شرق در تفرقه افکنی در مجلس یازدهم اشاره کردیم.

این سرمقاله سپس افزوده است: »دور از انتظار نیست که هرقدر به ۱۴۰۰ نزدیک می شویم، مجلس 
یازدهم رویکرد تازه ای پیدا کند و به اتاق فکر و مرکز عملیات انتخاباتی اصولگرایان تبدیل شــود. در این 
ماه های باقی مانده، مجلس با دو تاکتیک به میدان خواهد آمد. تاکتیک اول، عملیات ایذایی است. عملیات  
ایذایی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی برای نشــان دادن اقتدار و کارآمدی مجلس. مانورهای اقتصادی 

همچون دعوت از وزرا و مقامات مسئول در حوزه های بانکی، صنعتی و تجاری برای پاسخ گویی«.
در ادامه این نوشــتار می خوانیــم: »عملیاتی ایذایی که بنا دارد دولــت را در این روزهای باقی مانده 
دســت به عصا  کند و از طرفی دیگر نشــان بدهند مردمی که به آنان رأی نداده اند، اشتباه بزرگی مرتکب 
شــده اند؛ خاصه اینکه نمایندگان از هم اکنون ســفرهای ایذایی استان را که بعید است به نتیجه ای منتج 
شود، آغاز کرده اند...اما تاکتیک دوم مجلس یا عملیات واقعی، تخریب دولت روحانی است. دولتی که امضای 

اصالح طلبان را پای خود دارد«.
در همین مدت کمی که از آغاز کار مجلس یازدهم سپری شده است چند اقدام بسیار مهم از سوی 
نمایندگان مجلس یازدهم انجام شده است. حضور تعدادی از نمایندگان در میان مردم غیزانیه در اهواز و 
شنیدن بدون واسطه صحبت ها و حرف دل مردم که در شماره دیروز روزنامه کیهان گفت وگو با سیدنظام 
الدین موسوی از نمایندگان تهران کلیدزدن طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس- همان طرحی که 
فراکســیون امید در مجلس دهم تمام قد با آن مخالفت کرد-؛ برگزاری جلسات تخصصی با صاحبنظران 

و فعاالن بخش تولید و...
موارد مذکور برای طیفی که سلفی حقارت و تشکیل کمیته رفع حصر و اروپاگردی را در کارنامه خود 

در مجلس دهم ثبت کرده، اصال خوشایند نیست.
چنــدی پیش »غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی« نماینده حامی دولت در مجلس دهم در اظهارنظری 
تأمل برانگیز گفته بود:»زمانی در دانشــگاه فقط می خوابیدم و ۸ میلیون می گرفتم اما االن صبح تا شب 
و دور از خانواده مشــغول کار هســتم و این حقوق مجلس فاجعه است. بعدا نگویند چرا نماینده دزد شد. 
مدیر را باید تامین کنید تا فساد ایجاد نشود. می گویند برای اسالم کار کن! تا کی؟«! حال مشخص است 
که اصالح طلبان با چنین دیدگاهی، سفرهای استانی نمایندگان مجلس یازدهم را بی نتیجه قلمداد کنند.

ذوقزدگیمدعیاناصالحاتبرایمذاکره
روزنامه دولتی ایران دیروز در گزارشی نوشت: »اگرچه تبادل موفقیت آمیز زندانی میان ایران و آمریکا 
کورسوی امید را برای سرد کردن آتش خصومت دو کشور پدیدار می کند اما چنانکه مقام های ایرانی تاکید 
کرده اند، واشــنگتن برای مذاکره دوجانبه با تهران درباره دیگر موضوعات راهی جز برداشــتن تحریم ها و 

بازگشت به برجام ندارد.«
ذوق زده شدن طیف مدعی اصالح طلبی برای مذاکره با قاتالن سردار سلیمانی در حالی است که برجام 
از سوی آمریکا و اروپا پایمال شده و رویه بزک گرانه آنها نسبت به آمریکا و غرب، رویکرد فریبکارانه نسبت 
به ملت و نســخه معجزه آسا جا زدن برجام از سوی این جماعت، موجب خسارات سنگین به کشور شده 
است. افزون بر اینها، کشیدن ایران پای میز مذاکره، امیدواری و تقالی آمریکا برای دیکته گستاخی ها و 
زورگویی های خود به ایران و نابود کردن توان موشکی و نفوذ منطقه  ای است. طیف آلوده مدعی اصالح طلبی 

در داخل، پیاده نظام آمریکاست.
عقدهگشاییخودحقیرپنداران

روزنامه دولتی ایران دیروز در مطلبی نوشــت: »بحران کرونا در تمام کشــورها باعث هجوم مردم به 
فروشگاه ها شد. در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، احتکار و گرانفروشی از طریق بازار سیاه یکی از 
پیامدهای این هجوم بود. اما چرا چنین پدیده ای در کشــورهای توسعه یافته رخ نداد؟ چون انجمن های 

مردمی حمایت از مصرف کننده از طریق حوزه عمومی اجازه چنین واکنش هایی را نمی دهند.«
دروغ پردازی فوق در حالی اســت که ملت ایران در بحران کرونا رفتار معمول و متعارف اقتصادی از 
خود نشــان دادند تا جایی که ســفیر انگلیس در تهران، با انتشار تصویری از یک فروشگاه در تهران، آن را 
به رخ هم وطنان خود کشید. در مقابل، فروشگاه ها در آمریکا و غرب غارت شد، ماسک دزدی دولتی رخ 
داد و صف های طوالنی جلوی فروشگاه های عرضه اسلحه برای مراقبت از خود و دارایی ها شکل گرفت. اما 
طیف مدعی اصالحات که دچار خودتحقیری حاد و آلوده به وطن فروشی هستند، با نمایش بدون رتوش 

واقعیت جوامع غربی و پنبه شدن رشته های بزک گری غرب، اینگونه عقده گشایی می کند.
روحانیباوعدهآمداما...

روزنامه ابتکار در مطلبی نوشــت: »دولت حســن روحانی با وعده حل مشکالت اقتصادی و معیشتی 
مردم از راه دیپلماسی و سیاست خارجی روی کار آمد، با این حال در یک سال باقی مانده از عمر آن نه 
تنها مشــکالت حل نشــد بلکه معیشت مردم به شدت تحت فشار قرار گرفته و انتقادها به دولت افزایش 
یافته است. حاال بسیاری از کارشناسان با توجه به مطالبه اقتصادی و معیشتی جامعه معتقدند که مشکل 
اصلی کشور در واقع اقتصاد آن است، بنابراین رئیس جمهوری بعدی به احتمال زیاد فردی اقتصاددان و با 

سابقه فعالیت اقتصادی خواهد بود.«
اذعان روزنامه مدعی اصالح طلبی به وضعیت بد اقتصادی در حالی اســت که دولت روحانی ماحصل 
سیاســت های مدعیان اصالحات است؛ مدعیانی که با چنبره زدن بر پست های مدیریتی و اتاق های فکر 
دولت تدبیر و امید، اقتصاد ایران را به خاک سیاه نشاندند و حاال به جای پاسخگویی در قامت نوستروداموس 

برای ریاست جمهوری آینده به پیش بینی و پیشگویی نشسته اند.
دولتبعدیوآواربرداریازسوءمدیریتها

روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان » نماي تازه از تشدید فاصله طبقاتي« به موضوع گزارش 
مرکز پژوهش هاي مجلس از شاخص هاي رفاهي در ۸ سال گذشته پرداخت و نوشت: »گزارش تازه مرکز 
پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد که خط فقر در یک خانوار چهار نفره ساکن شهر تهران در ۲ سال اخیر 
از ۲/۵ میلیون تومان به ۴/۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده اســت. این رقم به معناي رشد ۸۰درصدي 

در دو سال براي رقمي است که نشان دهنده »کف« درآمد براي زندگي در پایتخت است. «
این روزنامه حامی دولت نوشت: »مطالعات بازوي پژوهشي مجلس نشان مي دهد خط فقر شهر تهران 
در ســال ۹۰ حدود یک میلیون تومان بوده و تا ســال ۹۶ به صورت تدریجي افزایش پیدا کرده است اما 
از ســال ۹۷ با کاهش شــدید برابري ریال در مقابل ارزهاي خارجي با شیب تندي رو به باال رفته است... 
براساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشي ۳۴ 
درصدي داشته است.. مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارش خود گفته است ضمن اینکه قدرت خرید هر 
فرد ایراني نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است که با توجه به سهم باالتر خوراکي ها 
در سبد هزینه خانوارهاي فقیرتر، نرخ تورم باالتر خوراکي ها و آشامیدني ها در سال هاي اخیر بیانگر وضعیت 
معیشتي وخیم خانوارهاي با درآمد پایین تر نسبت به سایر خانوارها است.« البته نکته ای که این روزنامه 
اصالح طلب از این گزارش به آن اشــاره نکرد این نکته بود که از ســال ۹۹ به بعد حداقل به ۶ سال زمان 

نیاز است تا به سطح درآمد ساالنه سال ۹۰ باز گردیم. 
پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ همین مدعیان اصالح طلبی و شبکه زنجیره ای رسانه های 
حامی دولت در توجیه ناکارآمدی و بی عملی دولت تدبیر و امید در دوره ۴ ساله اول ، مشکالت را به دولتی 
قبلی ارتباط می دادند و مدعی می شدند که این دولت مشغول آوار برداری از خرابی های دولت قبل است. 
اما اکنون و در سال پایانی دولت تدبیر و امید گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی تاکید دارد 
که آوار برداری زلزله مدیریت لیبرالی دولت روحانی بخش عمده ای از توان دولت بعد را هم تلف خواهد کرد.

درمکتب امام

برای آنها که فقط نق می زنند
باید بدانید  اشخاصی که روشنفکرند به اصطالح،  اشخاصی که کنار 
نشسته اند و فحش می دهند،  اشخاصی که بیرون نشسته اند و توجه به 
مســائل داخل ندارند، بدانند که اگر یک سیلی بخورد امروز اسالم در 
این کشور، تا آخر دیگر باید ملت ها تحت این فشارها باشند. امروز اسالم 
در اینجا سر بلند کرده است و بیرقش بلند شده است و من امیدوارم 
که این جلوه اش به همه جا برسد، و مستضعفین از زیر بار این ظلم ها 
بیرون بروند. آنهایی که نق می زنند برای این کشور و به خیال خودشان 
دل شــان برای اسالم می سوزد، آنها بدانند که اگر این اسالمی که االن 
در اینجا هستش سیلی بخورد، اسالم تا آخر سیلی خورده است؛ باید 

هی بنشینید و حسرت ببرید.
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دین و مردم؛ 
پایه های نظام دینی

 یک نظام، خیمه اي اســت که ســتون هاي فراواني دارد. اسالم ستون هاي 
خیمه خود را مشخص کرد، بعضي ها فرعي و بعضي ها اصلي  هستند. براي تبیین 
ستون هاي خیمه دین، هم مســائل اعتقادي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را 
یکجا بیان کرد و هم مســائل اجرایي را بیان فرمود. درباره ســتون دین فرمود: 

ین«؛]۱[ نماز ستون دین است.  اَلهًْ َعُموُد الِدّ »الَصّ
نماز، خالصه معارف دین

درنماز، اصول دین هســت، فروع دین هست، مســئله توحید هست، معاد 
هســت، وحي و نبّوت هست، امامت هست، صراط مستقیم هست، همه اینها در 
نماز هســت. اگر از نماز به عنوان »ســبع مثاني«]۲[ یاد مي شود، براي این است 
که بســیاري از معارف دین در همین نماز خالصه شــده است و اگر کسي واقعاً 
اســرار صالت را نه، آداب صالت را هم نه، همین صورت صالت را بداند و عمل 
کند؛ »تَْنهي  َعِن الَْفْحشاِء َو الُْمْنَکِر«]۳[ براي او حاصل است. مسئله اسرار صالت 
نظیر کفایه و مکاســب نیست که کسي بعد از چند سال درس خواندن بفهمد. 
این»اسرار الصاله«ي که شهید نوشته، »اسرار الصاله«ی که امام نوشته و »اسرار 
الصاله«ی که دیگران نوشتند موجود است، این گوي و این میدان! اگر کسي با 
خواندن رسائل و کفایه بتواند اینها را بفهمد »طوبي له و ُحسن مآب« )خوشا به 
ســعادتش( در حالی که چنین کسی نیست، چون الزمه  آن درس عمیق علمي 
است که راه خاّص خودش را دارد. فهم آن اسرار صالت را کسي از ما نخواسته 
که انسان »مواجههًْ« و »مخاطبهًْ« با خدا گفت وگو کند؛ »من تو را مي پرستم و 

از تو کمک مي خواهم« آن حقیقت دیگري است.
نماز ، محصول معراج پیامبر)ص(

 اگر مرحوم شهید یک الفیه نوشت و یک نفلیه که هزار مسئله فقهي براي 
الفیه است و در نفلیه سه هزار حکم مستحب است، آنها را از ما نخواستند؛ همین 
صالتی که در رســاله هاي عملیه است را از ما خواستند، همین عمود دین است 
و این نماز چون از معراج آمده اســت، ما را به معراج مي برد؛ دستور نماز که در 
زمین حاصل نشده است. وجود مبارک حضرت وقتي اصرار کرد و بعد از اصرار، 
معراج نصیب ایشــان شد، در معراج با اینکه چند دقیقه اي بیشتر از شب نبود، 
روز شــد؛ یعنی صبح و ظهر شــد که نماز پنج وقت را حضرت در معراج خواند؛ 
صبح شده و نماز صبح را خوانده؛ ظهر شده و نماز ظهر را خوانده؛ عصر شده و 
نماز عصر را خوانده؛ مغرب شــده و نماز مغرب را خوانده؛ عشا شده و نماز عشا 

را خوانده، در همان چند دقیقه اي که:
که ناید در اندیشه هیچ کس]۴[ چنان رفته باز آمده باز پس    

نماز، نجوای با خدا
 در معراج، ذات اقدس اله فرمود حاال که صبح شد نماز صبح بخوان! آنها را 
اَلهًُْ ِمْعَراجُ  الُمْؤِمن«]۵[  نه از ما مي خواهند و نه مقدور ماســت. اگر گفته شد »الَصّ
براي گروهی از نمازگزارهاست و اگر مرحوم صدوق در من الیحضره الفقیه نقل 
 کرده که »الُْمَصلِّي  َمْن یَُناِجي«]۶[ مناجات اســت و نه منادات؛ اول منادات است

»یــا اهلل، یــا اهلل« و »یــا رّب، یا رّب« گفتن اســت، در حالی کــه در مناجات 
جــا براي »یا« نیســت تا کســي بگوید محذوف اســت یا ملفوظ اســت. ندا 
بــراي افراد دور اســت، وقتي کســي نزدیک شــد دیگر »یــا« نمي گوید در 
نجــوا ندا نیســت »یا« در کار نیســت، آن که مي گوید »از شــافعي نپرســند 
امثــال این مســائل«]۷[ یعنــي این، این حرف هــا را از توده مردم نخواســتند 
ــاَلهًْ  ِمْعــَراجُ  الُمْؤِمن« یعني چه،  »الُْمَصلِّــي  یَُناِجــي  َربَّــُه«]۸[ یعني چه، »الَصّ

» اسرار الصالهًْ«ی که امام)رض( نوشته، شهید نوشته و دیگران نوشتند یعني چه 
را از غالب ماها نخواســتند، اما همین نماز معمولي مشــکل ما را حل مي کند و 
همین نماز معمولي »تَْنهي  َعِن الَْفْحشاِء َو الُْمْنَکِر« است. پس بخش مهّم ستون 

دین در بخش هاي اعتقادي و اخالقي، همین نماز است.
مردم، ستونی برای اجرای دین

این مســائل اعتقادي، اخالقــي و فرهنگي نیروي اجرایــي مي خواهد. اگر 
تقنیني و قانوني از مجلس گذشت، باألخره کسي باید اجرا کند. دین براي اینکه 
مصّوبات اعتقادي و فرهنگي و اخالقي  آن اجرایي شــود، یک ســتون دیگري را 
ین« می باشد معروف است،  اَلهًُْ َعُموُد الِدّ هم به ما فهماند؛ آن ستون اول که »الَصّ
آن ســتون دوم در عهدنامه رسمي وجود مبارک حضرت امیر که در نهج البالغه 
یِْن َو  است و براي مالک نوشته، در متن آن عهدنامه این است که: »إِنََّما ِعَماُد الِدّ
هًْ«؛]۹[ - این را با جمله اسمیه و  هًْ ِمَن اأْلَُمّ هًْ للْْعَداِء الَْعاَمّ ِجَماُع الُْمْســلِِمْین َو الُْعَدّ
با تأکید نوشته- فرمود: مالک! محکمترین ستون دین، مردم  هستند؛ اگر نبردي 
شــد، دفاع به وسیله مردم اســت؛ اگر حضور مردم براي اجراي امور الزم باشد، 

باید این ستون را حفظ کني.
دین و مردم؛ پایه های نظام دینی

 پس این دو ســتون؛ یعني ستون دین و ستون مردم براي حفظ نظام الزم 
است؛ نه دین بدون مردم و نه مردِم غیر متدیّن و بدون دین، هیچ کدام مشکل نظام 
را حل نمي کنند. اگر عبادت باشد و حضور مردمي نباشد، نظام، نظام دیني نخواهد 
بود؛ مردم حضور داشــته باشند، اما دین حضور نداشته باشد، نظام، نظام دیني 
 نخواهد بود و این دو بیان گرچه جداي از هم ذکر شد که در یک حدیث آمده است:
یِْن َو ِجَماُع  ین« و در ســخن دیگر آمده اســت: »إِنََّما ِعَماُد الِدّ اَلهًُْ َعُموُد الِدّ »الَصّ
هًْ«، لکن در آن صحیحه معروفي که  هًْ للْْعَداِء الَْعاَمــهًْ ِمَن اأْلَُمّ الُْمْســلِِمْین َو الُْعَدّ
زراره نقل کرد، اینها در کنار هم ذکر شدند که حضرت فرمود: »بُِنيَ  اْلِْساَلمُ  َعلَی  
َخْمسهًِْ « صالت هست، زکات هست، صوم هست، حج هست، والیت هست؛ این 
والیــت را در همان صحیحه زراره حضرت معنا کرد فرمود: »الَْواَلیَهًْ أَْفَضُل أِلَنََّها 
لِیُل َعلَْیِهَن«؛]۱۰[ والي مسلمان ها کلید این مسائل است. ِمْفَتاُحُهَنّ َو الَْوالِي  ُهَو الَدّ
  بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دام ظله(
در جلسه درس اخالق؛ 93/5/23

مرکز اطالع رسانی اسرا 
____________________________

]۱[. المحاسن )برقی(، ج۱، ص۴۴.
]۲[. السبع المثاني: »سبع« یعني هفت و »مثاني« یعني دوتایي، چون سوره حمد 
هفت آیه دارد و دوبار بر پیامبر اکرم )صلّی اهلل علیه و آله( نازل شــده یا چون این 
سوره در نماز تکرار مي شود و دوبار خوانده مي شود، به آن »سبع المثاني« مي گویند.

]۳[. عنکبوت، ۴۵.
]۴[. خمسه نظامی، شرف نامه، بخش۴.

]۵[. کشف األسرار و عدهًْ األبرار، ج ۲، ص۶۷۶.
]۶[. من ال یحضره الفقیه، ج ۱، ص۲۱۰.

]۷[. دیوان حافظ، غزل۳۰۷؛ »حالج بر سر دار این نکته خوش سراید *** از شافعی 
نپرسند امثال این مسائل«.

]۸[. بحاراالنوار، ج۶۸, ص۲۱۶.
]۹[. نهج البالغه، نامه۵۳.

]۱۰[. الکافی )ط- اسالمی(، ج۲، ص۱۸؛ وسائل الشیعه، ج۱، ص ۱۳
خوان حکمت روزهای یک شنبه منتشر می شود. 

قم ـ خبرنگار کیهان:
جامعه مدرســین حوزه علمیه قم طی 
نامه ای خطاب بــه قالیباف، رئیس مجلس 
شورای اســالمی ضمن بیان 13 توصیه، بر 
بیــن حوزه های علمیه  ارتباطی  ایجاد پل 
و قوه مقننه و ضــرورت ارتقای همکاری ها 

تأکید کرد.
در ایــن نامه خطاب بــه محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس شورای اسالمی آمده است: انتخاب 
جنابعالی به  ریاست مجلس شورای اسالمی با رأی 
اکثریت قاطع نماینــدگان را تبریک  می گوییم و 
دوام توفیقات شــما را در خدمت به نظام مقدس 
جمهوری اســالمی مسئلت می نماییم. امیدواریم 
اکنون که شــما و دیگر منتخبان ملت در جایگاه 
مهم نمایندگی ملت در مجلس شــورای اسالمی 
مجال و توفیق خدمت یافته اید، ایمان، شجاعت، 
ایســتادگی و تأکید بر مبانی نظام و کار و تالش 
مؤمنانه را متبلور کنید و در حوزه تقنین و نظارت، 
مشــفقانه و مؤثر و به  دور از انگیزه های شخصی، 
کار و مدیریت جهادی را به منصه ظهور برسانید.
در این نامه با اشاره به اینکه جامعه مدرسین 
حــوزه علمیه قــم جایگاه نمایندگــی را امانتی 
شرعی و دارای تکلیف حقوقی و اخالقی سنگینی 
می داند، نکاتی در ۱۳ بند یادآوری شده است؛ ۱. 
رهنمودهای مقام معظم رهبری به مجلس شورای 
اســالمی چراغ راه شماست و التزام عملی به این 
توصیه ها شما را در خدمت به مردم و نظام اسالمی 

موفق و سربلند می کند.

۲. توصیه اکید داریم به  دور از دسته بندی های 
سیاسی فقط به آرمان های فطری و انسانی انقالب 
اسالمی توجه داشته باشید و در همه تصمیمات 
و بزنگاه ها بر اصول انقالب ایستادگی و پافشاری 

کنید.
۳. الزم اســت در امر قانون نویســی، شــرع 
مقدس و حدود الهی رعایت شود. رعایت ضوابط 
و حدود شرعی فلسفه ارسال پیامبران و جان مایه 

آرمان های انقالب اسالمی است.
۴. در مســئله مبــارزه  با مفاســد اقتصادی 
قدم هایی استوار بردارید و زخم های چرکین فساد 
را با دســتانی پاک جراحی کنید. عالج دردهای 
بزرگ اقتصادی، معیشــتی و مشــکل گرانی در 

کارشناسی و عمل مخلصانه است.
۵. مجلس باید اســتقالل خود را حفظ کند 
و در تصمیم گیری و عمل به تکلیف شرعی خود 
با مد نظر قرار دادن اهداف کالن نظام اســالمی، 
تصویــب قوانینی جامع، کامل و گره گشــا برای 
خدمت به اســالم و ارزش هــای انقالبی ملت را 

پیگیری کند.
۶. با تقویت نظارت بر عملکرد نهاد های متولی 
فرهنگ، برای رفع ولنگاری فرهنگی و بی اهتمامی 
به امر فرهنــگ گام بردارید و برای ترویج معارف 
دینی و فرهنگ متعالی اسالمی، صریح و انقالبی 
تصمیم بگیرید. در این میان آسیب های اجتماعی 
همچون اعتیاد، طالق، حاشیه نشینی و چالش های 
فرهنگــی و اجتماعی مربوط بــه حجاب، فضای 
مجازی و مانند اینها نیازمند تدوین قوانینی پایدار 

و راهگشاست.
۷. موانع گســترش عدالت را رفع کنید و با 
فراهم کردن زیرساخت های قانونی و ریل گذاری 
جهــت تحقق عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی، 
معیشــت مردم و اقتصاد خانواده ها را در اولویت 

قرار دهید.
۸. زیرســاخت های الزم برای تأمین سالمت 
محیط اخالقی، سالمت محیط خانوادگی، تربیت 
نسل جوان، افزایش باروری و پیشگیری از کاهش 
جمعیت باید با جدیت فراهم شود. الزم است در 
ِ روی اجرای سیاست های  تقنین، مشــکالت پیش 
جمعیتی کشــور رفع شــود و در حوزه نظارت، 
عملکرد مســئوالنی که زمینه های الزم را فراهم 

نمی کنند، نقد شود.
۹. در تنظیــم قوانین با نیت الهی و با درایت 
کارشناســانه جهت اصالح نظــام اداری و حذف 
قوانیــن معیوب اقــدام کنید. با تنقیــح قوانین 
می توانید برخــی تبصره های قانونــی و الزامات 
پرپیچ وخمــی که قانــون را در مرحله اجرا دچار 
پیچیدگــی و ابهام می کنــد را رفع کنید. برخی 
کش وقوس ها و کاغذبازی های فرسایشی و درنتیجه 
فشــل شــدن کار ها و حتی به بن بست رسیدن 
برخی طرح ها در اجــرا، نتیجه قوانین معیوب و 

ضعیف است.
۱۰. تحقــق بانکداری اســالمی و توجه به 
رهنمودهــای مراجع عظام تقلید در اصالح نظام 
پولی و مالی و اصالح سیستم بانکداری را به عنوان 

یک ضرورت دنبال کنید.

۱۱. با توّکل به خدا و اتخاذ تدابیر شجاعانه، 
اســتحکام داخلی و قدرت درونی نظام اســالمی 
را تقویت کنید و نگذارید بگومگوهای سیاســی، 
وحدت ملی را خدشه دار و تخاصم و درگیری ایجاد 
کند. به همین منظور الزم است نظارت بر عملکرد 
نماینــدگان و تقویت تقوای جمعی در مجلس به 

جد موردتوجه قرار گیرد.
۱۲. با التزام به مبانی شــرعی و اخالقی در 
نطق ها و اظهارنظرها، آرامش سیاسی و اجتماعی 
را تأمیــن کنید و در انجــام وظایف نمایندگی با 
شــناخت تکلیف شرعی در مناسبات بین قوه ای، 

حق خدا، انقالب و مردم را ادا کنید.
۱۳. جایگاه جهانی و اقتدار ملی ماحاصل خون 
شهدا و مجاهدت مردم مؤمن و مقاوم ماست. حفظ 
این جایگاه و عزت ملت ما در مواجهه های جهانی و 
دیپلماسی خارجی از اهم موضوعات است. مجلس 
به عنوان یکی از نهادهای تأمین کننده عزت ملی 
باید در دشمن شناســی و ایســتادگی در مقابل 
دشمن و توطئه های خارجی هوشیار و آگاه باشد.

در پایان نامه خاطرنشــان شده است: جامعه 
مدرســین حوزه علمیه قم آمادگی خود را جهت 
کمک به مجلس شــورای اســالمی و ایجاد پل 
ارتباطی بین حوزه های علمیه و قوه مقننه اعالم 
و بر ضرورت ارتقــای همکاری ها تأکید می کند. 
خداوند شــما برادران  و خواهران عزیز را توفیق 
دهد و امیدواریم با نصرت و هدایت الهی بتوانید 
در دوران نمایندگی، فرصت های بزرگی پیش روی 
ملت ایران قرار دهید و منشأ اثرات ماندگار باشید .

13 توصیه جامعه مدرسین به مجلس یازدهم
تأكید بر ایجاد پل ارتباطی بین حوزه های علمیه و قوه مقننه و ضرورت ارتقای همکاری ها

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
در گزارشی اعالم کرد: علي رغم افزایش درآمد 
اســمي خانوارها قدرت خرید هر فرد ایراني 
نسبت به سال 1390 حدود یك سوم کاهش 
یافته است. در صورت تحقق رشد اقتصادي 8 
درصدي از سال 1399 به بعد، حداقل به 6 سال 
زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه 

سال 1390 بازگردیم.
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی، 
گزارشی را با عنوان »تصویری از وضعیت اقتصادی 

کشور؛ چالش ها و راهکارها« منتشر کرد.
در گزارش ذیل عنوان رشد اقتصادی آمده است: 
در حالیکه نرخ رشد اقتصادي هدف برنامه هاي پنجم 
و ششم توسعه ۸ درصد تعیین شده است متوسط 
رشد اقتصادي کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نزدیک 
به صفر درصد بوده اســت. مهم تر از متوسط رشد 
اقتصادي پایین کشور در سال هاي اخیر: »پرنوسان 
بودن رشد« رشد اقتصادي کشور طي این سال ها بین 
منفي ۸/۳ تا مثبت ۱۴ درصد در نوسان بوده است.
گزارش مذکور همچنین درباره سرمایه گذاری 
آورده است: تشکیل سرمایه ثابت از سال ۱۳۹۰ به 
بعد همواره روندي نزولي داشته است. این موضوع 
به خصوص از منظر پتانسیل رشد اقتصادي سال هاي 

آینده بسیار هشدار دهنده خواهد بود.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ذیل 
عنوان درآمد سرانه نیز خاطرنشان کرده است: درآمد 
سرانه کشــور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کاهشي ۳۴ 
درصدي داشته است. در واقع علي رغم افزایش درآمد 
اســمي خانوارها قدرت خرید هر فرد ایراني نسبت 
به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است. 
در صورت تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي از سال 
۱۳۹۹ به بعد، حداقل به ۶ ســال زمان نیاز خواهد 
بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم.

در گزارش یادشــده همچنین درباره تحوالت 
هزینه خانوار آمده اســت: با توجه به ســهم باالتر 
خوراکي ها در ســبد هزینه خانوارهاي فقیرتر، نرخ 

تورم باالتر خوراکي ها و آشــامیدني ها در سال هاي 
اخیر بیانگر بدتر شدن وضعیت معیشتي خانوارهاي 

با درآمد پایین تر نسبت به سایر خانوارها مي باشد.
به طور متوسط نزدیك به 60 درصد از شاغالن 

تحت پوشش بیمه نیستند
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ذیل 
عنوان وضعیت شاغلین نیز آورده است: بنگاه هاي 
کوچک با توجه به وابستگي بیشتري به منابع داخلي 
براي تأمین سرمایه در گردش خود و همچنین لزوم 
پرداخت هزینه هــاي جاري با تواتر کوتاه مدت، در 
معرض آسیب هاي شدیدتر در کوتاه مدت هستند. 
این در حالي است که ۱۵/۴ میلیون از شاغلین کشور 
در این بنگاه ها مشغول به کارند. در مشاغل رسمي 
رابطه کاري شاغل و بنگاه در چارچوب یک قرارداد 
با کارفرما تعریف مي شود که غالباً افراد تحت پوشش 
بیمه قرار مي گیرند. این رابطه کاري به دالیل مختلف 
پایدارتر از مشاغلي است که قرارداد و پوشش بیمه 
براي نیروي کار وجود ندارد. به طور متوسط نزدیک 
به ۶۰ درصد از شاغالن تحت پوشش بیمه نیستند.
افزایش قابل توجه نابرابري و شکاف اجتماعي
 در نتیجه رشد اقتصادي منفي و تورم باال

در گزارش مرکــز پژوهش های مجلس آمده 
است: روند صعودي ضریب جیني و نسبت ده درصد 
ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت از سال 
۱۳۹۲ نشــان دهنده افزایش قابل توجه نابرابري و 
شکاف اجتماعي در نتیجه رشد اقتصادي منفي و 

تورم باالي اقتصاد طي این سال ها بوده است.
در این گزارش ذیل عنوان فقر مطلق خاطرنشان 
شده است: فقر مطلق را مي توان ناتواني در کسب 
حداقل اســتاندارد زندگي تعریف کــرد. در واقع 
فقر مطلق عدم دسترسي به حداقل هاي معیشت 
در جامعه را بررســي کرده کــه با توجه به تفاوت 
هزینه هاي زندگي در مناطق مختلف کشور متفاوت 
مي باشــد. نرخ تورم باال در سال هاي اخیر منجر به 
رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط 
کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل 

توجه درآمد ســرانه منجر به رشد نرخ فقر در این 
سال ها شده است و شــواهد موجود نشان از روند 
فزآینده این متغیر در سال هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در 
این گزارش، »غیرقابل پیش بیني بودن و تغییرات 
قیمت مواد اولیه و محصوالت«، »دشــواري تأمین 
مالي از بانک ها«، »بي ثباتي سیاست ها و قوانین و 
مقررات ناظر بر کسب وکار« را به  ترتیب نامساعد ترین 
مؤلفه های کسب وکار در سال های اخیر دانسته است.

در این گزارش آمده است: سهم واردات کاالهاي 
اساسي از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ صعودي بوده و در 
ســال ۱۳۹۷ سهم کاالهاي اساســي از واردات به 
باالترین رقم خود طي ۸ سال گذشته رسیده است.
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی 
خاطرنشان کرده اســت: تعداد کشورهایي که ۸۰ 
درصد درآمــد صادراتي ایران را تامین مي کرده اند 
از ۲۳ کشــور در ســال ۱۳۸۰ به ۹ کشور در سال 

۱۳۹۷  تقلیل یافته است.
راهکارها

در این گــزارش در بخش راهکارها، موارد زیر 
به عنوان محورهای اصالحی آورده شــده اســت: 
»اصالح نظام بانکي کشــور«، »ایجاد شــفافیت، 
رقابت )رفع انحصار( و تسهیل در نظام مجوزدهي 
به کســب وکار«، »اصالح نظام مالیاتي کشــور«، 
»تدوین سیاست توسعه صنعتی و تعیین اولویت های 
اصلــی حمایت از تولیــد«، »بازطراحی برنامه ها و 
ساختار مواجهه با تحریم«، »ساماندهی بدهی های 
عمومی«، »ساماندهی دارایی های عمومی و تقویت 
درآمدزایی صحیح، رشد اقتصادی و تأمین نیازهای 
اساسی مردم«، »اصالح ساختار و فرآیند بودجه ریزی 
کشور«، »افزایش بازده و توان سرمایه گذاری دولت«، 
»اصــالح نظام تولید، تبادل و پــردازش داده های 
اقتصادی در کشور: سامانه ها«، »اصالح بازار سرمایه و 
افزایش نقش آن در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی«، 
»تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت حمایت از 
اهداف توسعه ای کشور«، »کنترل قاچاق و مدیریت 

واردات در کشــور«، »ارتقاء عملکرد شــرکت های 
دولتی«، »اصالح نظام تصمیم گیری اقتصادی«

مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی 
ذیل محور »ساماندهی دارایی های عمومی و تقویت 
درآمدزایی صحیح، رشد اقتصادی و تأمین نیازهای 
اساســی مردم« آورده اســت: »الزام دولت به ارائه 
الیحه مدیریت دارایي هاي عمومي )پیش نویس در 
خزانه داري کل کشور تهیه شده است(«، »تقویت 
تــوان درآمدزایي پایدار دولت از دارایي ها«، »مولد 
سازي زمین هاي دولتي و منابع طبیعي- بازآفریني 
و توسعه مناطق شهري«، »تکمیل فرآیند شناسایي 
دارایي هاي دستگاه هاي اجرایي با نظارت بر عملکرد 

ثبت اموال در سامانه سادا«
همچنین در گزارش مذکور، ذیل محور »ایجاد 
شــفافیت، رقابت )رفع انحصار( و تسهیل در نظام 
مجوزدهي به کســب وکار« آمده است: »نظارت بر 
اجــراي احکام متعدد قانوني محیط کســب وکار( 
قانون اصل ۴۴)ماده ۷ و...(، قانون بهبود مســتمر 
محیط کســب وکار، قانون رفع موانع تولید و...(«، 
»برنامه ریزي جهت اصالحات قانوني مورد نیاز )ماده 

۱ و۷  قانون اصل ۴۴ و...(«
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی 
همچنین ذیل محور »اصالح نظام بانکي کشــور« 
آورده است: »اصالح و بازسازي ترازنامه شبکه بانکي 
و تعیین تکلیف بانک هاي ناسالم )نظارت بر عملکرد 
دولت و بانک مرکزي در اجراي مصوبه شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي سران سه قوه(«، »نهایي سازي 

اصالح قوانین نظام بانکي«
در این گزارش ذیل محور »تدوین سیاســت 
توسعه صنعتی و تعیین اولویت های اصلی حمایت 
از تولید« آمده اســت: »نظارت بر عملکرد بند الف 
ماده )۴۶( قانون برنامه ششم )تصویب اولویت های 
صنعتی و معدنی در هیئت وزیران( و تکمیل اسناد 
ملی و استانی آمایش سرزمین توسط دولت«، »الزام 
دولت به تدوین سند جامع راهبرد توسعه صنعتی 

)اقتصادی( کشور«.

گزارش اقتصادی مركز پژوهش های مجلس 
از قدرت خرید تا نرخ رشد و ضریب جینی

نماینده آمریکا در سازمان ملل، پیش نویس 
قطعنامه تمدید تحریم های تسلیحاتی شورای 
امنیت علیه ایران را به روســیه، انگلیس و 
فرانسه سه عضو دائم شورای امنیت ارائه کرد. 
کلی کرافت، نماینده دائم آمریکا در ســازمان 
ملل متحد پیش نویس قطعنامه تمدید تحریم های 
تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران را به روسیه، 
انگلیس و فرانسه سه عضو دائم شورای امنیت ارائه 
کــرده و گفته به زودی ایــن متن در اختیار تمام 

اعضای شورای امنیت قرار می گیرد.
بنا به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس،  اقدام 
آمریــکا در ارائه پیش نویــس تمدید تحریم های 
تســلیحاتی ایران در شرایطی صورت گرفته است 
که واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل ماه 
گذشته تأکید کرد که مسکو مخالف هرگونه تالش 

آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی سازمان 
ملل علیه ایران است.

آمریــکا در هفته های اخیر تالش های خود را 
برای تمدید تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه 
ایران که ۱۸ اکتبر )۲۷ مهرماه( منقضی می شود، 

تشدید کرده است.
کرافت در یک کنفرانس خبری تصریح کرد که 
در وهله اول قصد دارد با ســفرای کشورهای عضو 
شورای امنیت گفت وگو کند و »اطمینان حاصل 
کنیم که همه می دانند که ما متعهدیم تا اطمینان 
حاصل کنیم که شورای امنیت سازمان ملل اجازه 
منقضی شدن )تحریم های تسلیحاتی ایران( را در 

ماه اکتبر نخواهد داد«.
بر اساس یکی از بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ که از 
سال ۲۰۱۶ میالدی اجرایی شد، ایران تا پنج سال 

از خرید تســلیحات تهاجمی منع شده است. این 
بند از قطعنامه در اکتبر سال ۲۰۲۰ )اواخر مهر ماه 
۱۳۹۹( منقضی می شود و پس از آن ایران امکان 
خرید جنگ افزار از دیگر کشورها را خواهد داشت.

ایاالت متحده پیش نویس قطعنامه ای را برای 
رأی گیری در شــورای امنیت سازمان ملل متحد 
جهت تمدید تحریم های تســلیحاتی علیه ایران 

آماده کرده است.
تصویب این قطعنامه نیازمند جلب نظر موافق 
۹ عضو شــورای امنیت بدون وتوی چین، روسیه، 
آمریکا، انگلیس و فرانســه )اعضای دائم شــورای 

امنیت( است. 
طرح گســتاخانه آمریکا برای تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران با مخالفت شدید روسیه و چین 
مواجه شده اســت.نکته قابل تأمل اینجاست که 

اعضــای اروپایی برجام در واکنــش به این طرح، 
سکوت همراه با رضایت داشته اند.

به گــزارش فارس، جرمی هانت، وزیر خارجه 
ســابق انگلیــس از رویکرد آمریکا بــرای تمدید 

تحریم های تسلیحاتی علیه ایران حمایت کرد.
هانــت که همراه با برایان هوک، نماینده ویژه 
دولت آمریکا در امور ایران در یک نشست مجازی 
در اندیشکده »هنری جکسون« حضور داشت درباره 
تالش های آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی 
علیه ایران گفت: فکر می کنم نکته اصلی این است 
که هیچ کس نمی تواند اجازه دهد ایران بار دیگر به 

مرحله خریداری سالح برگردد.
وی در ادامــه گفت: مــن کاماًل موافقم که ما 
باید راهی برای تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه 

ایران پیدا کنیم.

در ادامه اقدامات ضدایرانی

آمریکا پیش نویس قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را 
به 3 عضو شورای امنیت داد

بخشنامه رئیس قوه قضائیه درخصوص 
»لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به 
اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی« به مراجع 

قضایی سراسر کشور ابالغ شد.
به گزارش مرکز رســانه قــوه قضائیه، در 
بخشــنامه رئیس قوه قضائیه درخصوص »لزوم 
اجرای عدالت و رســیدگی منصفانه به اتهامات 
مرتکبان جرائم سیاسی« که به مراجع قضایی 
سراسر کشور ابالغ شد آمده است: »نظر به لزوم 
اجرای عدالت و رســیدگی منصفانه به اتهامات 
مرتکبان جرائــم موضوع مــاده ۲ قانون جرم 
سیاسی، مصوب ۲/۲۰/ ۱۳۹۵ مجلس شورای 
اســالمی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این 
قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر 
به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم 
سیاســی، الزم است مراجع قضایی به شرح زیر 

اقدام نمایند:
۱- بــا توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساســی، 
دادگاه رســیدگی به جرائمی که مطابق قانون 
مذکور، سیاســی محسوب می شــود، با حضور 
هیئت منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات 
مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و 

قانون مطبوعات برگزار گردد.
۲- تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا 
یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، 
دادســرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی 
بــودن اتهام، باید ماهیت جــرم، انگیزه و قصد 
متهــم از ارتکاب جرم را مــد نظر قرار دهد. در 
مورد پرونده های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و 
انقالب، هر گاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی 
کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم 
ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم 

سیاسی تشــخیص دهد، پرونده را با قرار عدم 
صالحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل 
وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده 
۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران ارسال می نماید. در 
مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی 
از ناحیه متهم را سیاســی تشخیص دهد، لکن 
دادگاه بدوی آن را غیرسیاســی تشخیص داده 
باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم 
صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید.
۳- درجریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا 
در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی 
در دادگاه، متهم می تواند، به غیرسیاسی بودن 
اتهام خود ایراد کند. مرجع رســیدگی کننده با 
صــدور قرار در این مــورد اظهار نظر می نماید. 
اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی 

می باشد. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ 
سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دالئل 
مبنی بر انگیزه و قصد خود به صالحیت دادگاه 
ایراد داشــته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی 

کیفری عمل خواهد شد.
۴- هیئت منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون 
مطبوعات تشــکیل می شود، پس از اعالم ختم 
رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات 
وارد شورشده و نسبت به مجرمیت یا بی گناهی 
متهم اعالم نظر می کند. ترتیب اظهارنظر هیئت 
منصفه و نحوه صدور رای دادگاه، تابع ماده ۴۳ 

قانون مطبوعات است.
۵- دادسرا ها و دادگاه ها موظفند در اتهامات 
و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ 
قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و 

اجرای حکم رعایت نمایند.«

از سوی رئیس قوه قضائیه

بخشنامه »لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به جرائم سیاسی« ابالغ شد
با رصــد اطالعاتی ســربازان گمنام آقا امام 
زمان )عج( در اطالعات سپاه، یکی از بزرگ ترین 
شبکه های قاچاق سازمان یافته سوخت در شرق 

کشور منهدم شد.
به گــزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز کرمان  
فرمانده سپاه ثاراهلل  اســتان کرمان، گفت: اعضای این 
شبکه با همکاری برخی از شرکت های مسافربری صورت 
وضعیت های صوری بــرای خودرو ها صادر می کردند و 
سپس سوخت حاصل از این روش را در اختیار خریداران 

سوخت و قاچاقچیان سوخت قرار می دادند.
ســردار معروفی،از انهدام شبکه گســترده قاچاق 
سوخت در شرق کشور خبر داد و گفت: طبق تحقیقات 
اولیــه این شــبکه قاچاق در مجمــوع ۲۴میلیون لیتر 
سوخت را در ســال قاچاق کرده است و در این  زمینه 

بیش از ۵۰ کارت سوخت مهاجر در جایگاه های سوخت 
جنوب شرق کشور شناسایی و با دستور مقامات قضایی 

مسدود شده اند. 
وی افزود: بر اساس  بررسی های اطالعاتی و آمار ها  
متأسفانه بخشی از سهمیه سوخت منطقه جنوب شرق 
کشور از طریق این شــبکه با تخلفات صورت گرفته از 

کشور خارج شده است.
بگفته  فرمانده ســپاه ثاراهلل کرمان، در این  زمینه 
۱۳ نفر از اعضای اصلی این باند در نقاط مختلف کشور 
تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و دستگیر شده اند که دو 
نفر از  این افراد  مربوط به شرق استان کرمان هستند.
سردار معروفی، تأکید کرد: جلوگیری از قاچاق کاال 
و سوخت یکی از نیاز های جدی برای تحقق شعار سال 
مبنی بر رونق و جهش تولید و تقویت اقتصاد ملی است.

با تالش سربازان گمنام امام زمان )عج(

انهدام بزرگ ترین شبکه  قاچاق سوخت در شرق کشور


