ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن :ﺳﺨﻨﺎن
ﺗﺮاﻣـﭗ در ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ داﺧﻠـﯽ
ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﺳﺖ/ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﺟﻮاﻧﺎن
ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت دﺷﻤـﻦ اﻧﻘﻼﺑـﯽ
ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ/ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻋﻠﻨﯽ ﻗﻠﯿﺎن
در ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد
ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد
در راس ﻗﺪرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻮده و ﻧﻪ
ﺗﺮاﻣﭗ اﻣﺮوزی ﻗﻮی ﺗﺮ از ﮐﺎرﺗﺮ ،اﻣﺎ ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺨﻨﺎن
ﺗﺮاﻣﭗ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ؛ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﯿﺮزاﯾﯽ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ
ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯿﻼد ﻣﻮﻓﻮر
اﻟﺴﺮور ﺑﻘﯿﻪ اﻟﻠﻪ اﻻﻋﻈﻢ ارواﺣﻨﺎ ﻓﺪاه در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن و ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﻫﺪف اﻧﺒﯿﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش اﻧﺒﯿﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و
ﺳﺘﻢ وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ان را در ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻬﺪوی)ﻋﺞ(،
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ در ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻋﺪاﻟﺖ

واﻗﻌﯽ

در

ﻫﻤﻪ

ﻣﺮاﺗﺐ

ـﺮد:
ـﺎر ﮐـ
ـﻮر اﻇﻬـ
ـﺮان ﻇﻬـ
ـﺎﯾﻒ ﻣﻨﺘﻈـ
ـﻪ وﻇـ
ـﺎره ﺑـ
ـﺎ اﺷـ
ـﺒﺮزاﯾﯽ ،ﺑـ
ﻣـ
ﻣﻨﺘﻈﺮان ﻇﻬﻮر ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪل
اﻟﻬﯽ در ﮐﺸﻮر وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد و از ﺗﻔﺮﻗﻪ ،ﻧﻔﺎق و دﻏﻠﺒﺎزی
ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ و در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ  11ﺷﻌﺒﺎن ،وﻻدت ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ)ع(و روز ﺟﻮان
اﺷﺎره و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﺠﻮم ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ
اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﺑﺎ ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ اﯾﻤﺎن ،ﻣﺆﻣﻦ و
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻤﺎت دﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﮑﺎف و ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی
زﯾﺎد ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن از روﺣﯿﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ و دﯾﻨﯽ
ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوز دارد ﻟﺬا دﺷﻤﻦ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺎ ﺳﺒﮏ
ﻏﺮﺑﯽ ﻋﻮض ﮐﻨﺪ ﻟﺬا ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻣﺘﺪﯾﻦ ،ﺷﺠﺎع ،ﺑﺎﺳﻮاد و اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ  5اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﮑﺴﺖ
ﯾﮑﯽ از دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﭘﯿﺶ رو ﻫﻤﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ
اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻮده و
ﻧﻪ ﺗﺮاﻣﭗ اﻣﺮوزی ﻗﻮی ﺗﺮ از ﮐﺎرﺗﺮ ،اﻣﺎ ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺨﻨﺎن
ﺗﺮاﻣﭗ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :دوری از ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ
و ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در دﯾﺪار ﻗﺎرﯾﺎن
و ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ذﻟﯿﻞ ﺷﺪن و ﺳﺮ ﺧﻢ ﮐﺮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ زور وارد ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم
ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮی را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﺬﯾﺮش ذاﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ان ﺑﺮای ال ﺳﻌﻮد
در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﺼﻮﻻت
داﺧﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﻔﺎﺧﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در دوران
ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ اﺷﺎره و اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ اﯾﻦ روش
راه را ﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ در ازای
ﺑﻬﺮﻣﻨﺪی از ﻟﺬت ﮐﺎﻻی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل و دﯾﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﭼﻮب ﺣﺮاج
ﺑﺰﻧﻨﺪ.

رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺧﺼﻮص ﺗﺬﮐﺮ ﭘﻠﯿﺲ
ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﺎزی ﻋﺪه ای ﮐﻪ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻨﺎه ﻓﺎﺣﺶ اﻧﺠﺎم
داده و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺤﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﭘﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺗﺎ ﺣﺎﻓﻆ
اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﯿﺎﻫﻮی ﻏﻮﻏﺎﺳﺎﻻران و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﻠﯿﺲ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎس ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ
اﺳﺖ و از ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﻘﻼب ﺟﺰ اﯾﻦ ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ رود.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ و اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﻗﻠﯿﺎن را در ﻣﻌﺮض ﻣﺮدم و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎد و از
اﻣﺎﮐﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﺻﻨﺎف درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
وی ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺎزه ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ
ﯾﮏ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻨﻮراﻟﻔﮑﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ دل
ﺳﻮزاﻧﺪن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻪ ﻃﻮر دل ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺪون ﻏﺴﻞ و ﮐﻔﻦ زﯾﺮ آوار ﻫﺎی ﺣﻤﻼت ﺳﻌﻮدی دﻓﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﭼﺮا ﻧﻤﯽ
ﺳﻮزد و ﻧﻈﺮی ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﮔﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﻼم در ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﺮد.
ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮ در  11اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه،
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻗﺪرداﻧﯽ از زﺣﻤﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ،
و در ﺳﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ زﺣﻤﺖ ﮐﺶ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺮدم از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﻓﺮا رﺳﯿﺪن روز ﻣﻌﻠﻢ در  12اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﯿﺪ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮی را ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :اﯾﻦ روز را
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ  10اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه روز ﻣﻠﯽ ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :روز ﻣﻠﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس روز ﻣﻬﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺑﺮای
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﻏﯿﺮت و ﻫﻤﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس اﺳﻼﻣﯽ
و ﭘﺎﺳﺪاری ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎه و ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺎم ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ درﺧﺸﯿﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ روز ﺷﻮراﻫﺎ و روز اﯾﻤﻨﯽ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﺮ دو ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ

را ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺖ ،ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﺷﻮرا در ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻣﻮر
ﺷﻬﺮ و ﻫﻢ ﻧﻘﺶ اﯾﻤﻨﯽ در راه ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎده ای و از زﺣﻤﺎت
ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﺎن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺳﭙﺎه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اداره
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﯿﺮ در راه اﻧﺪازی ﮐﻤﭗ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺎﻫﺎن و
ﺑﻬﺒﻮدی ﺣﺪود  60ﻧﻔﺮ ،از ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ
اﺷﺘﻐﺎل آﻧﺎن ﻫﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از اداره دادﮔﺴﺘﺮی و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮد.

