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ددرر سالل گذشته صوررتت گرفت؛

گلپايیگانن ددرر مخدرر مواادد قاچاقچي 5 ااعداامم
.دداادد خبر گذشته سالل ددرر گلپايیگانن ددرر مخدرر مواادد قاچاقچي پنج ااعداامم اازز گلپايیگانن ددااددگستريي ررئيیس: فاررسس خبرگزاارريي

رشد: داشت بيان شهرستان، مسئوHن و دادگستري قضات جمع در احمدي رسول اصفهان، گلپايگان از فارس خبرگزاري گزارش به

را ما مدار وHيت و مذهبي شهرستان و است دشمن فرهنگي تهاجم و هجمه ادامه جامعه، در صنعتي مخدر مواد توزيع افزون روز

.است كرده مبتX  خود به هم

اما شويم، غافل آن از نبايد كه است اجتماعي دغدغه يك فقط آمار ارائه و كنيم نمايي?سياه جامعه در نداريم تصميم: افزود وي

.است رسيده سالگي 30 تا 20 به اندشده آلوده مخدر مواد به كه كساني سني ميانگf  متأسفانه

و حمل جرم به هم نفر 12 و است شده ارجاع مخدر مواد جرايم به مربوط پرونده 500 حدود گذشته سال در: داد ادامه احمدي

.اند?شده محكوم ابد حبس به مخدر مواد نگهداري

ذهن در خوبي خاطره موضوع اين و داده تشكيل جوان قشر را ها?پرونده اين متهمان كليه: كرد تصريح گلپايگان دادگستري رئيس

.است نگذاشته جا به ما

:كرد تصريح شود،?مي خانمانسوز مواد اين به مبتX  ناخواسته جواني كه است زماني ما كاري لحظات بدترين اينكه بيان با وي

قضات و پشيمانند خود كرده از حال و اند?شده مخدر مواد درگير ناآگاهانه كه است جواناني محاكمه زمان لحظات ترين?سخت

.هستند حكم اجراي از ناگزير

جوانان مواظب و دهند خرج به زمينه اين در بيشتري جديت بايد هستند گذار تأثير فرهنگي امر در كه كساني: داشت بيان احمدي

.باشند

فرهنگي ناتو و فرهنگي تهاجم مانند تعابيري رهبري معظم مقام 1370 دهه ابتداي از: كرد نشان خاطر گلپايگان دادگستري رئيس

هدف مورد را اسXمي جمهوري مقدس نظام توان?مي كه ابزاري تنها كه بودند رسيده يقf  و باور اين به ايشان و كردند مطرح را

عمل موفق زمينه اين در هم حدودي تا دشمن كه كنيم اذعان بايد و است ما جوانان اعتقادات و روان و روح به هجمه دهند، قرار

.است كرده

دريغ كوششي هيچ از زمينه اين در هستند جهاني استكبار و دشمن كثيف اهداف رو?دنباله كه اشخاصي: داشت بيان احمدي

.كنند?مي مبتX  را ما جوانان ناخواسته و خواسته و كنند?نمي

هيچ از و كرد خواهد مبارزه كنند، ايجاد اخXل جامعه در بخواهند كه كساني با قاطعانه گلپايگان دادگستري: كرد تاكيد وي

.كند?نمي دريغ زمينه اين در كوششي

است شده صادر 1389 سال در طXق حكم 315* 

اين در اوضاع متأسفانه: گفت و كرد اشاره خانواده بنيان پاشي هم از كننده نگران وضعيت به ادامه در گلپايگان دادگستري رئيس

صورتي به است، بوده برخوردار چشمگيري افزايش از 1388 سال به نسبت 1389 سال در طXق آمار و است كننده نگران زمينه

حكم صدور به منجر تعداد همf  سال همf  در و شده ارائه دادگستري به طXق دادخواست فقره 315 تعداد 1389 سال در كه
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.است شده طXق

دليل يك و دهند?مي هم دست به دست مختلفي عوامل طXق وقوع زمينه در: گفت و پرداخت شهرستان در طXق بحث واكاوي به وي

گذار تأثير توانندمي موارد اين در كه هايي?دستگاه و است ها?خانواده بf  فرهنگي و مذهبي و ديني اعتقادي، مسائل آن عمده

.كنند ياري را ها?خانواده باشند،

در اجتماعي ناهنجاري وجود مشكXت، از ديگر يكي: گفت و كرد اشاره گلپايگان هاي?دغدغه از ديگر يكي به ادامه در احمدي

ضعف وسيله بدين و كنند مرتبط نظام به را پوششي بد و حجابي بد مشكل كه هستند درصدد اي?عده و است شهرستان سطح

و انتظامي نيروهاي و قضايي هاي?دستگاه دارند توقع و شوند?مي عمل وارد دلسوزانه اي?عده و برسانند ديگران گوش به را نظام

 fباشند داشته جامعه در ببند و بگير و شوند عمل وارد مستقيم صورت به دادگستري ضابط.

هاآن با قضا دستگاه برند،?مي سوال زير را عمومي عفت و كنند?مي هنجارشكني هدف با و آگاهانه كه كساني: داشت بيان وي

.شود?مي پيگيري دادگستري در بيشتري حساسيت با عنف به تجاوز مانند هايي?پرونده و كند?مي برخورد و شود?مي عمل وارد

دامن آن به فرهنگي مسائل به توجه بدون ها?خانواده از بسياري: افزود و كرد اشاره ها?خانواده فرهنگي مسائل به ادامه در وي

.كند?مي ايجاد جوانان بر مخربي آثار چه كه دانند?نمي و نيستند مطلع آن سو تبعات از ماهواره، دستگاه يك آوردن با و زنند?مي

از باز دير از گلپايگان شهرستان: گفت و كرد اشاره شهرستان در موقوفه و وقف موضوع به همچنf  گلپايگان دادگستري رئيس

خبر دادگستري هاي?پرونده هست، و بوده واقفf  برانگيز تأمل ارادت دهنده نشان امر اين و بوده برخوردار بسياري هاي?موقوفه

به توجه بدون كه هستند دولتي ادارات اختيار در اموال اين از قسمتي دهد،?مي امXك اين مستاجرين و داران موقوفه مهري بي از

.اند?داده انجام موقوفه امXك و هازمf  در سازهايي و ساخت و اند?نكرده رعايت را قانوني حد وقف، مسائل

لهرامش صحراي در نفر 350:داشت بيان و كرد اشاره وقفي امXك گونه اين مستاجرين و خصوصي اشخاص به همچنf  احمدي

چه هر افراد اين بايد و اند?نكرده اقدامي اجاره مورد تمديد و موقوفه به نسبت افراد اين از نيمي از بيش و هستند مستأجر

.باشند داشته شرعي مسائل به بيشتري توجه و كنند اقدام خود قرارداد تمديد به نسبت ترسريع
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