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حمایت از میراث فرهنگی و
 افتخارات قاینات از حرف تا عمل

ــزرگان،  ــم ب ــزوم تکری ــورد ل ــر در م در ســال های اخی
ــه افتخــارت و میــراث  پاسداشــت مفاخــر و بهــادادن ب
مطالــب  و  ســخن ها  قاینــات  گران قــدر  فرهنگــی 
زیــادی نوشــته شــده؛ شــنیده ایم و خوانده ایــم. در 
مــورد وصــول بــه ایــن امــر نیــز راهکارهــای بســیاری 
بیــان شــده اســت، کــه هــر یــک بــه ســهم خــود و در 
جــای خــود قابــل توجــه و تقدیــر می باشــد. امــا بایــد 
ــد بــه  اذعــان کــرد حرکتــی کــه فراگیــر باشــد و بتوان
نوعــی همــه جامعــه و مــردم قاینــات را درگیــر خــود 
کنــد و اصطالحــاً ایــن مســأله را تــا عمــق جامعــه و در 
میــان همــه اقشــار بســط دهــد، تاکنــون انجــام نشــده 
ــت،  ــوده اس ــم نب ــکان آن فراه ــه ام ــه این ک ــت. ن اس
ــه ایــن دلیــل کــه شــاید بســیاری از مــا فکــر  بلکــه ب
می کنیــم بایــد بــرای ایــن امــر بــا برنامــه و مبتنــی بــر 
اســتراتژی دقیــق بســیار بیشــتر اثرگــذار بــود و بــرای 
انجــام آن نیــز می تــوان بــر نیــرو و تــوان بومــی منطقــه 
تکیــه کــرد و از آن بهــره گرفــت. تولیــد و عرضــه 
ــی  ــد یک ــم و... می توان ــر، قل ــم از دفت ــر اع لوازم التحری
از ایــن راهکارهــا باشــد کــه مــورد توجــه جــدی قــرار 
ــات در  ــاف قاین ــاق اصن ــی ات ــه تازگ ــت. ب ــه اس نگرفت
اقدامــی ســتودنی و جالــب دســت بــه تولیــد و عرضــه 
ــای  ــان مکان ه ــا و آرم و نش ــا عکس ه ــر ب لوازم التحری
تاریخــی و محصــوالت پــرارزش و اســتراتژیک قاینــات 
یعنــی زعفــران و زرشــک نمــوده اســت کــه ایــن امــر 
بــه تنهایــی و فــارغ از همــه مســائل، اقدامــی در خــور 
ــد  ــع بای ــد و درواق ــت و می توان ــمند اس ــر و ارزش تقدی
ــراد،  ــتگاه ها و اف ــا و دس ــایر نهاده ــرای س ــی ب الگوی
ــابه در  ــکاری مش ــای ابت ــرای طرح ه ــه و اج ــرای ارائ ب
ــه  ــون وظیف ــر اکن ــرف دیگ ــد. از ط ــه باش ــن زمین ای
ــات و  ــردم قاین ــر دوش شــهروندان و م ــز ب دیگــری نی
ــه ایــن خطــه وجــود  تمــام دلســوزان و عالقه منــدان ب
دارد کــه بــه ســهم خــود و بــا خریــد ایــن محصــوالت، 
ــا  ــد؛ ت ــت کنن ــکار ارزشــمند حمای ــدام و ابت ــن اق از ای
عــالوه بــر حمایــت اقتصــادی از ایــن اقــدام، موجبــات 
ــز  ــایل را نی ــن وس ــدگان ای ــتر تولیدکنن ــی بیش دلگرم
ــان  ــب و اطمین ــوت قل ــد و هــم موجــب ق فراهــم کنن
ــد  ــه قصــد دارن ــایر کســانی شــوند ک ــرای س ــر ب خاط
در ایــن عرصــه طرح هــای ابتــکاری و ارزشــمند را 
اجــرا کننــد. بنابرایــن در ایــن عرصــه اکنــون وظیفــه 
کــه  اســت  خطیــر  قاینــات  مــردم  و  شــهروندان 
ــرای  ــوز ب ــی و دلس ــد حام ــه ح ــا چ ــد، ت ــان دهن نش
ــوان  ــه به عن ــم ک ــت کنی ــتند و ثاب ــش هس ــار خوی دی
ــرف زدن  ــعار و ح ــر از ش ــا فرات ــات، آی ــهروندان قاین ش
انجــام  قاینــات  اعتــالی  بــرای  کاری  می خواهیــم 
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جواد رزوینی
مدیر مسئول

برگزاری جلسه گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس در اتاق اصناف

یــادآوری  و  دفاع مقــدس  هفتــه  مناســبت  بــه 
ــدس  ــاع مق ــال دف ــت س ــدگان هش ــادت های رزمن رش

جلســه ای در ۶ مهــر... 

هجوم سوداگران مرگ با موادمخدر صنعتی جدید

 بالیی خانمان سوز جدید
ماده مخدر فالکا

هر روز از گوشـه و کنار دنیا، روی سـایت ها و منابع خبری 
مختلف شـیوع نوع جدیدی از موادمخدر صنعتی...     

 آیت ا... اصفهانی: درامر به 
معروف ونهی از منکر باید 

صبرداشته باشیم
جلسـه سـتاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قاین 

با حضور اعضای سـتاد...
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اصالح طلبی چیست، اصالح طلب کیست؟

 اصالح طلبی ازحرف تا عمل

هیئت های مذهبی
دور از مسائـل 

سیاسی، جناحی و 
منیت های رفتاری 
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 بایدهای استفاده از فرصت مغتنم محرم برای هیئت های انقالبی از دیدگاه مقام معظم رهبری

فرصت هیئت در محرم
صفحه4
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فالحتی: پیوستن ایران به 
FATF در ادامه برجام است

 انتقاد از پذیرش تعهد سیاسی 
وزیر اقتصاد برخالف اختیارات

نماینــده قاینــات و زیرکــوه در جریــان بررســی 
ــور  ــا حض ــه ب ــران در FATF ک ــت ای عضوی
وزیــر اقتصــاد در مجلــس انجــام شــد، در ســخنانی 
ــظ  ــی و حف ــت مل ــات امنی ــت: مالحظ ــار داش اظه
کرامــت نظــام، امــری عقالیــی اســت کــه کمتریــن 
ــده  ــرای آین ــی ب ــات گران ــه آن ضرب ــی ب بی توجه

کشــور بــه وجــود مــی آورد.
انقــالب  دلســوزان  نگرانــی  افــزود:  فالحتــی 
به خاطــر دشــمنی آمریــکا و برخــی کشــورهای 
ــدو  ــران از ب ــی اســت، جمهــوری اســالمی ای اروپای
پیــروزی انقــالب علمــدار مبــارزه بــا پولشــویی بوده 
ــا پولشــویی و  ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــات فراوان و اقدام
ــف  ــفانه تعری ــت، متأس ــام داده اس ــم انج تروریس
مشــترکی دربــاره پولشــویی بــا FATF نداریــم و تا 
زمانــی کــه ایــن تعریــف مشــترک حاصــل نشــود، 

ــت. ــم داش ــش رو خواهی ــده ای پی ــد پیچی فرآین
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه طــرح 
عضویــت  دربــاره  اقتصــاد  وزیــر  از  ســؤاالتی 
ایــران در FATF پرداخــت و گفــت: آیــا دادن 
تعهــد سیاســی بــاال در ایــن خصــوص جــزء 
ــناریوی  ــت؟ س ــوده اس ــاد ب ــر اقتص ــف وزی وظای
درازمــدت همــکاری بــا FATF در شــورای عالــی 
ــس از  ــت؟ پ ــده اس ــب ش ــا تصوی ــی آی ــت مل امنی
ــه  ــاهد چ ــران در FATF ش ــت ای ــرش عضوی پذی

بــود؟ گشــایش هایی در کشــور خواهیــم 
ــترک  ــی مش ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــه گ ــتن ب پیوس
در ادامــه برجــام بــه نظــر می رســد در حالــی 
ــل  کــه هنــوز برجــام اجرایــی نشــده و طــرف مقاب
ایــن زمینــه عمــل نکــرده  بــه تعهداتــش در 
ــه  ــروز ب ــا ام ــا ضــرورت دارد م ــن آی اســت. بنابرای
FATF هــم بپیوندیــم؟ وی در پایــان خاطرنشــان 
ــام را  ــی نظ ــیر انقالب ــه FATF مس ــرد: چنان چ ک
ــد. ــر می رس ــه نظ ــوب ب ــری مطل ــد ام ــرف نکن منح

سیاسی

فرماندار: هیئت های مذهبی 
 دور از مسائل سیاسی، جناحی 

و منیت های رفتاری باشند

مسـئولین  بـا  کـه  نشسـتی  در  فرمانـدار 
هیئت های مذهبی شهرسـتان قاینات داشـت، 
بـر اسـتفاده از حضـور و فعالیت هیئت هـای مذهبی 
در راسـتای وحـدت و انسـجام در شهرسـتان تأکید 
کـرد. وی تصریـح کـرد: بایـد کلیـه اعمـال و رفتـار 
آنان سـنجیده و به دور از مسـائل سیاسی، جناحی و 
منیت های رفتاری باشـد و کمترین مزاحمت را برای 
مـردم ایجـاد ننماید. رئیس شـورای فرهنگ عمومی 
قاینـات خاطرنشـان کرد: یک سـری آسـیب هایی در 
هیئت هـای مذهبـی در سـطح کالن کشـور و در 
شهرسـتان ها هسـت که باید توسـط کارشناسـان و 
مسـئولین ذیربـط آسیب شناسـی شـود کـه در این 
راسـتا نقـش مداحـان، واعظیـن و مبلغیـن بسـیار 
مهـم و تأثیرگـذار اسـت، لذا وجـود یـک مدیریت و 
متولـی واحـد بر نظـارت بـر فعالیت هـا و برنامه های 

هیئت هـای مذهبـی الزم و ضـروری  اسـت.
کهن ترابـی در پایـان بیـان داشـت: در ایـام محـرم 
و صفـر واعظیـن، مبلغیـن و مداحـان بایسـتی بـه 
واقعیت هـا و مفاهیـم اصلـی تشـیع بپردازنـد، زیـرا 
مـردم درخصوص مسـائل اعتقادی بسـیار حسـاس 
هسـتند و نبایسـتی از محافـل مذهبـی در رابطـه با 
مسـائل سیاسـی و حزبی اسـتفاده شـود، که در غیر 
ایـن صـورت باعث دفـع مـردم از مجالـس و محافل 
مذهبـی خواهـد گردیـد. در ابتـدای ایـن نشسـت 
عبدالهـی مسـئول شـورای هیئت هـای مذهبـی به 
بیـان اهم مسـائل و مشـکالت و هم چنیـن برخی از 
آسـیب هایی که در ایام تاسـوعا و عاشـورا هیئت های 
مذهبـی بـا آن مواجه هسـتند؛ پرداخت و خواسـتار 
مسـاعدت فکری و معنوی فرماندار در راسـتای بهتر 
برگزارنمـودن مراسـمات در ایام محرم و صفر گردید. 
هم چنیـن در ایـن جلسـه برنامه ریـزی و تصمیمات 
الزم درخصـوص ضبـط برنامـه بصیـرت عاشـورایی 
کـه در ایـام محـرم توسـط صـدا و سـیما در سـطح 
شهرسـتان قاینـات صـورت خواهـد پذیرفـت؛ اتخاذ 

گردید.

مذهبی صالح طلبــی بــه ادعــا نیســت بــه عمــل ا
اســت بــه ســکوت در مواقــع ضــروری و فریــاد 
در مواقــع نیــاز، بــه جیــب بســته و زبــان غــرا، 
ــی  ــی و خداحافظ ــع تنهای ــور درمواق ــه حض ب
ــس  ــا پ ــتن ادع ــه نداش ــروزی، ب ــم پی در موس
ــت،  ــس از شکس ــد پ ــتن امی ــق و داش از توفی
ــه  ــروزی، ب ــس از پی ــردن پســت پ ــه طلب نک ب
ــام  ــه در ای ــه ن ــنیدن کلم ــت ش ــتن طاق داش
کســب قــدرت دوســتان، بــه فریادرســی مــردم، 
بــه ثبــات قــدم و ایســتادگی بــر مــرام خویــش 
نــه تغییــر رنــگ و پذیــرش انــگ و قبــول ننگ، 
بــه انتقــاد و اعتــراض، بــه تصمیــم درســت در 
وقــت نیــاز، بــه عــدم اســتفاده ابــزاری از دیــن، 
بــه مانــدن پــای انقــالب، بــه ســاختن خویــش 

قبــل از ادعــای ســاختن جامعــه، بــه ســوختن 
ــرش  ــه پذی ــه، ب ــاختن جامع ــرای س ــود ب خ
خراب شــدن خانــه خــود بــرای آبادکــردن 
ــه  ــه کارخان ــه ن ــاد بی کارخان ــه فری ــه، ب جامع
ــروژه و وام  ــرح و پ ــن ط ــه نگرفت ــاد، ب بی فری
ــران  ــوت دیگ ــان و دع ــود و خویش ــط خ توس
بــرای آوردن پــروژه و شــرکت بــرای رنــگ دادن 
بــه ســفره بی رنــگ مــردم، بــه دفــاع از حقــوق 
ــوق شــخصی،  ــاع از حق ــل از دف شــهروندی قب
ــر خــود، تحمــل  ــه مقــدم داشــتن دیگــران ب ب

دیگــران و ده هــا پارامتــر دیگــر کــه اگــر همــه 
را در کنــار هــم بگذاریــم بــاز مهمتریــن قطعــه 
از پــازل اصالحــات کــم اســت و آن اراده ای 
ــن اراده  ــرای تحقــق اصالحــات اســت کــه ای ب
ــالح  ــاید اص ــت. ش ــی نیس ــر کس ــود ه در وج
لغلغــه زبــان خیلی هــا باشــد، امــا مردانــی کــه 
مردانــه پــای در رکاب مرکــب اصــالح بگذارنــد، 
شــاید انگشــت شــمارند و ســخت اســت دیــدن 
ــون  ــتند، چ ــم نیس ــر ه ــان، مقص روی ماهش
ــر  ــت و ه ــب اس ــر، زیباطل ــا و بش ــا، زیب دنی

ــا  ــر زیبایی ه ــت بســتن چشــم ب کســی را طاق
ــا  ــای دنی ــر زیبایی ه ــم ب ــد چش ــت. بای نیس
بســت تــا زشــتی های جامعــه و کجی هــای 
ــالح  ــا در وادی اص ــد و پ ــردم را دی ــی م زندگ
نهــاد و هســتند کســانی کــه اگــر زندگی شــان 
ــش  ــه لقای ــرد، مطــاع اصالحــات را ب جــال نگی
ــه  ــت ک ــان بزنگاهی اس ــن هم ــند و ای می بخش
پاشــنه آشــیل اصالحــات شــده، جامعــه را 
بــرای خــود و خــود را بــرای خویــش خواســتن، 
ــط  ــد و اصــالح را فق ــط مبحــث نباش ــر خل اگ
بــرای اصــالح جامعــه بخواهیــم مرامــی و 
برنامــه ای زیباتــر از آن نیســت کــه همــه ادیــان 
ــا  ــد و م ــرای اصــالح آمدن ــا ب ــه انقالب ه و هم

ــم. ــام آنی ــل از پی غاف

اصالح طلبی چیست، اصالح طلب کیست؟

 اصالح طلبی از حرف تا عمل

ــت ا ــی اس ــه اصالح طلبان ــن ب ــدی م ــاد ج نتق
کــه یــک نــوع حیــات آســتانه انتخاباتــی 
ــدرت  ــوش ق ــه خ ــی رایح ــی وقت ــد. یعن دارن
ــت  ــت رخ ــازی اس ــه دیرب ــت، ک ــه خدم - ن
بربســته! - بــه مشــام می رســد؛ پیدایشــان 
ــری  ــری و کب ــت صغ ــش غیب می شــود و فردای
تــا  نمی شــوند  یافــت  می شــود.  مشــاهده 

اساســاً  را  این هــا  مــن  بعــدی.  انتخابــات 
کســانی  را  این هــا  نمی دانــم.  اصالح طلــب 
ــره  ــر چه ــات ب ــک اصالح ــه ماس ــم ک می دان
ــخصی  ــداف ش ــه اه ــد ب ــا بتوانن ــد ت گرفته  ان
خــود برســند و بســیار معتقــدم کــه بایــد 
جریــان اصیــل اصالحــات تکلیــف خــود را 
ــه  ــذارد ک ــد و نگ ــخص کن ــراد مش ــن اف ــا ای ب

قامــت  بــه  را  اصالحــات  افــراد  این گونــه 
خودشــان دربیاورنــد و شــکوه اصالحــات را 
تخفیــف  خودشــان  کوتولــه  قــد  به انــدازه 
ــده  ــدوارم در آین ــد. امی ــد و تســخیر کنن بدهن
ــم  ــت کن ــورد صحب ــن م ــتر در ای ــم بیش بتوان

شــاید االن جایــش نباشــد.
)گفتاری از محمدرضا تاجیک(

شــیوه ف تبییــن  جلســه  در  رمانــدار 
نامــه طراحــی و تدویــن دانش نامــه 
ــداری  ــه در فرمان ــتان ک ــدس شهرس دفاع مق
بــه  مقــدم  خیــر  ضمــن  شــد؛  برگــزار 
ــپاه  ــده س ــمی فرمان ــرهنگ قاس ــاب س جن
داشــت:  اظهــار  اســتان،  انصارالرضــا)ع( 
شهرســتان قاینــات بــا داشــتن مردمــی 
ــی  ــیار خوب ــش بس ــدار نق ــی و والیت م انقالب

در دفــاع مقــدس ایفــا نمــوده اســت.
ایــن  مــردم  کــرد:  تصریــح  کهن ترابــی 
باتوجــه بــه این کــه مردمــی  شهرســتان 
نجیــب و والیت مــدار هســتند؛ علی رغــم 
همــه مســائل و مشــکالت کــه وجــود دارد؛ در 
ــال  ــوری فع ــا حض ــا و حوزه ه ــه صحنه ه هم
ــه این کــه  ــا اشــاره ب ــد. وی ب و گســترده دارن
دســتاوردهای  و  ارزش هــا  دفاع مقــدس، 
ــران اســالمی  ــردم ای ــه همــه م ــق ب آن متعل
کــه  همان طــوری  نمــود:  تأکیــد  اســت؛ 
دفــاع مقــدس مردمــی شــروع شــد و مــردم 
حــق  نبــرد  صحنه هــای  در  حضــور  بــا 
علیــه باطــل بســیج شــدند و جانفشــانی 
نمودنــد؛ در شــرایط کنونــی هــم ایــن هفتــه 
ــی  ــزب خاص ــروه و ح ــاح، گ ــه جن ــق ب متعل
ــند و از  ــای کار باش ــد پ ــه بای ــت و هم نیس

ــر  ــردم در بهت ــوم م ــارکت عم ــور و مش حض
و  فرهنگــی  برنامه هــای  برگزارنمــودن 
ترویــج فرهنــگ دفــاع مقــدس و تبییــن 
شــود.  اســتفاده  دفاع مقــدس  ارزش هــای 
ــه  ــه این ک ــه ب ــرد: باتوج ــان ک وی خاطرنش
ــرای  ــن راه ب ــر، بهتری ــگ و هن ــان فرهن زب
و  ارزش هــا  از  خیلــی  تفهیــم  و  انتقــال 
دســتاوردهای دفــاع مقــدس اســت؛ بایســتی 
و  تئاتــر  هنــری،  گروه هــای  ظرفیــت  از 

نمایــش در فرهنگ ســازی و انتقــال فرهنــگ 
عمــوم  آگاه ســازی  بــرای  دفاع مقــدس 
مــردم به ویــژه نســل های ســوم و چهــارم 
ــدار قاینــات  به درســتی اســتفاده شــود. فرمان
ــا تبییــن شــیوه نامــه طراحــی و  در رابطــه ب
ــتان،  ــدس شهرس ــنامه دفاع مق ــن دانش تدوی
تأکیــد نمــود: باتوجــه بــه این کــه ایــن 
شهرســتان دومیــن شهرســتان بــزرگ اســتان 
از  اســت و در دوران دفاع مقــدس و قبــل 

پیــروزی انقــالب نقــش بســیار خوبــی را ایفــا 
ــا  نمــوده اســت؛ الزم اســت مســئولین امــر ب
ــار  ــن و انتش ــه تدوی ــبت ب ــتانی نس ــگاه اس ن
ــت  ــد و از ظرفی ــدام نماین ــه اق ــن دانش نام ای
ــدس  ــوزه دفاع مق ــات در ح ــتان قاین شهرس
اســتفاده  دانش نامــه  ایــن  در  به درســتی 

ــد. نماین
ــپاه  ــده س ــمی فرمان ــرهنگ قاس ــاب س جن
انصارالرضــا)ع( اســتان نیــز بــا تشــکر از 
ــان داشــت:  ــن جلســه، بی ــدگان ای برگزارکنن
ــه  ــن دانش نام ــه و تدوی ــال تهی ــه دنب ــا ب م
ــع آن  ــه تب ــتان هســتیم و ب ــدس اس دفاع مق
در ســطح کشــور دایره المعــارف دفاع مقــدس 
ــن  ــذا در تدوی ــد. ل ــد ش ــن خواه ــز تدوی نی
ــه  ــتان ها ک ــش شهرس ــه از نق ــن دانش نام ای
در دفاع مقــدس داشــته اند، اعــم از تقدیــم 
و  اعزام هــا  آزادگان،  و  جانبــازان  شــهدا، 
در  اجرایــی  دســتگاه های  نقــش  و  غیــره 
ــه  ــد ک ــد ش ــتفاده خواه ــگ اس ــان جن زم
و  تعامــل  بــا  مســئولین  همــه  بایســتی 
همراهــی، مداخــل )مســتندات( الزم را تهیــه 
ــر  ــک اث ــم ی ــا بتوانی ــد ت ــع آوری نماین و جم
ــن و  ــده تدوی ــل های آین ــرای نس ــدگار ب مان

ــم. ــار نمایی انتش

افرادی با ماسک
 اصالح طلبی

 تأکید فرماندار بر نگاه استانی در تدوین دانش نامه دفاع مقدس

کهن ترابی: از ظرفیت قاینات درحوزه دفاع مقدس به درستی در این دانش نامه استفاده شود
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برگزاری جلسه ستاد امر به معروف ونهی از منکر قاین 

 آیت ا... اصفهانی: درامر به معروف 
ونهی از منکر باید صبرداشته باشیم

جلسـه سـتاد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر شهرسـتان قایـن بـا حضـور 
اعضـای سـتاد و در آسـتانه مـاه محـرم برگزار شـد. امام جمعـه قاین رئیس 
سـتاد امـر بـه معروف و نهـی از منکر شهرسـتان قاین در این جلسـه با مهم 
خوانـدن ایـن موضـوع گفت: اهمیـت این موضوع بـه حدی اسـت که گمان 
می کنـم ایـن موضـوع هنـوز نه بـرای ما و نـه برای مردم ثابت نشـده اسـت. 
آیـت ا... اصفهانـی بـا اشـاره بـه اهمیت امـر به معـروف و نهـی از منکر گفت: 
امیرالمؤمنیـن در نهج البالغـه می فرمایـد: امر به معروف و نهـی از منکر اقامه 
فرائـض دینـی اسـت. وی بیان داشـت: شـاید بسـیاری تصـور کننـد این امر 
منحصـر بـه واجبـات و محرمـات اسـت اما کتب بزرگـی در شـیعه و در اهل 
سـنت در این باره نوشـته اسـت که این ها را در مسـتحبات و مکروهات هم 
دارنـد. امـام جمعـه قاین افـزود: این دو فریضه بـا وجود این که جـزء فروعات 
دیـن هسـتند امـا بسـیار مهـم می باشـند. وی خطـاب بـه مدیـر آمـوزش و 
پـرورش بیـان داشـت: دانش آمـوزان مثـل نهالـی هسـتند که قابـل پرورش 
هسـتند و معلمیـن می تـوان در ایـن افـراد تأثیرگـذار باشـند و از کودکـی 
می تواننـد مسـائل دیـن را بـه آن هـا آمـوزش دهنـد و لـذا در مـدارس بایـد 
به این مسـئله توجه ویژه داشـت. وی در ادامه گفت: متأسـفانه گاهاً شـاهد 
هسـتیم کـه لباس هایـی بـا تصاویـر و نوشـته های زننـده بـه باز آمده اسـت 
و بایـد روی ایـن موضوعـات نیـز بـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر توجه 
شـود. وی افـزود: در امـر بـه معـروف و نهی از منکر باید صبر داشـته باشـیم 
و نبایـد توقـع داشـت کـه بـا یک بـار گفتـن شـخص اصـالح شـود و وظیفه 
ماسـت کـه هـم عمل کنیـم و هم دیگـران را بـه این موضـوع ارشـاد کنیم. 
فرمانده سـپاه ناحیه قاین و دبیر سـتاد امر به معروف شهرسـتان نیز در این 
جلسـه گفـت: تأکیـد بـر موضوع امـر به معـروف و نهـی از منکر بـر این بود 
کـه بایسـتی گروه هـای متعـدد تذکر لسـانی را تشـکیل دهیـم و از هر نهاد 
و اداره و سـازمان امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را شـروع کنیم. سـرهنگ 
بـرات زاده افـزود: قطعاً وقتـی کار از مجموعه خود ما به عنوان رؤسـای ادارات 
شـروع شـود، تأثیـرات زیادی بر زیرمجموعـه و نیروهای تحت امـر ما خواهد 
گذاشـت. وی گفـت: در ایـن ایـام موضوع امر بـه معروف و نهـی از منکر باید 
پررنگ تـر دیده شـود. وی با پیشـنهاد برنامه های هفته امر بـه معروف و نهی 
از منکر خواسـتار همکاری ادارات شهرسـتان در اجرای برنامه ها شـد. تأکید 
بـر برگـزاری هرچه باشـکوه تر نمـاز ظهر تاسـوعا و عاشـورا، ترویـج فرهنگ 
امـر بـه معـروف و نهی از منکـر در مـدارس با همـکاری مدیریـت آموزش و 
پـرورش و ... از اهـم دسـتورالعمل های سـتاد امـر بـه معروف و نهـی از منکر 

شهرسـتان قاین بود.

برگزاری جلسه گرامیداشت  مذهبی
هفته دفاع مقدس در اتاق اصناف

ــادآوری  ــدس و ی ــاع مق ــه دف ــبت هفت ــه مناس ب
دفــاع  رزمنــدگان هشــت ســال  رشــادت های 
مقــدس جلســه ای در ۶ مهــر در اتــاق اصنــاف بــا 
ــه  ــپاه ناحی ــده س ــرات زاده فرمان ــرهنگ ب ــور س حض
شهرســتان قاینــات، ســرگرد رحمانــی فرمانــده حــوزه 
بســیج اصنــاف، صاحبــی ریاســت اداره صنعــت معــدن 
و تجــارت، مالکــی ریاســت اتــاق اصنــاف قاینــات 
برگــزار  پوشــش  تحــت  اتحادیه هــای  رؤســای  و 
ــا تشــکر  ــی ب ــرگرد رحمان ــن جلســه س ــد. در ای گردی
از ریاســت اتــاق اصنــاف و همــکاران پرتالششــان 
شــامل:  اصنــاف  بســیج  فعالیت هــای  از  گزارشــی 
دوره هــای آموزشــی فقــه بــازار، یــادواره شــهدا و 
برنامه هــای عمومــی بســیج و حلقه هــای صالحیــن 
ــرم و  ــادم ح ــوان خ ــیج به عن ــتان بس ــی دوس و معرف
نیــز برنامه هــای برگــزار شــده در هفتــه دفــاع مقــدس 
ارائــه نمــود. ســپس فرمانــده ســپاه ناحیــه قاینــات بــا 
ــاع  ــه دف ــت: هفت ــن جلســه، گف ــزاری ای تشــکر از برگ
ــاع مقــدس  ــادآور دالورمردی هــای دوران دف مقــدس ی
ــز آســمانی شــدند و از مــا  می باشــد کــه شــهدای عزی
ــی  ــالب اله ــا انق ــالب م ــزود: انق ــد و اف ــبقت گرفتن س
ــا  ــود وی ب ــد ب ــور خواه ــه ظه ــاا... زمین ــت و انش اس
 8 در  رزمنــدگان  رشــادت های  از  خاطراتــی  بیــان 
ســال دفــاع مقــدس، افــزود: بســیج اصنــاف و بازاریــان 
ــال  ــالب و دوران 8 س ــروزی انق ــزایی در پی ــش بس نق
ــرد: در ســال  ــح ک ــاع مقــدس داشــته اند. وی تصری دف
ــده  ــدازی ش ــی راه ان ــته ۷۲ کارگاه اقتصادمقاومت گذش
ــارد  ــک میلی ــار ی ــرای اعتب ــری ب ــز پیگی ــال نی و امس
ــد. وی  ــه می باش ــن زمین ــی در ای ــد میلیون و چهارص
ــدات  ــت از تولی ــی و حمای ــای داخل ــرف کااله ــر مص ب
ــاف  ــاق اصن ــت ات ــی ریاس ــود. مالک ــد نم ــی تأکی داخل
ــدس از حضــور ســرهنگ  ــاع مق ــه دف ــک هفت ــا تبری ب
ــرگرد  ــات، س ــه قاین ــپاه ناحی ــده س ــرات زاده فرمان ب
ــی  ــاف، صاحب ــیج اصن ــوزه بس ــده ح ــی فرمان رحمان
ــتان  ــارت شهرس ــدن و تج ــت، مع ــت اداره صنع ریاس
ــود. ــکر نم ــش تش ــت پوش ــای تح ــای اتحادیه ه و رؤس

کشف100میلیون ریال کاالی قاچاق
مأمــوران  گفــت:  قایــن  انتظامــی  فرمانــده 
ــرح  ــتاي ط ــن در راس ــتان قای ــی شهرس انتظام
ــه  ــوس ک ــک اتوب ــه ی ــا ورود کاالي قاچــاق ب ــارزه ب مب
ــود  ــان رضوی ب ــازم خراس ــتان ع ــتان و بلوچس از سیس
مشــکوک شــدند، کــه در بازرســي از خــودرو ۶50 ثــوب 
ــود کشــف  ــه مجــوز ب البســه قاچــاق کــه فاقــد هرگون
ــح کــرد: کارشناســان  ــد. ســرهنگ واعظــی تصری کردن
ــون  ــاق را 100 میلی ــه قاچ ــن محمول ــي ای ارزش ریال
ریــال بــرآورد کردنــد، کــه در ایــن رابطــه متهــم 

ــد. ــی ش ــی معرف ــع قضای ــه مراج ــتگیر و ب دس

کشف 242 گرم هروئین فشرده 
ازمعده دو قاچاقچی در قاین

قایــن گفــت:  انتظامــی شهرســتان  فرمانــده 
ــرل  ــگام کنت ــتان هن ــی شهرس ــوران انتظام مأم
ســمند  ســواري  یــک  بــه  عبــوری  خودروهــای 
مشــکوک شــدند و خــودرو را جهــت بازرســی متوقــف 
ــودرو  ــي از خ ــوران در بازرس ــزود: مأم ــد. وي اف کردن
مــورد مشــکوکي را مشــاهده نکردنــد، امــا باتوجــه بــه 
حــاالت روانــي و اســترس راننــده و سرنشــین خــودرو 
ــود  ــور ب ــي متص ــورت بلع ــواد به ص ــل م ــال حم احتم
ــی متهمــان  ــام قضای ــا هماهنگــي مق ــه ب ــه بالفاصل ک
ــزود:  ــد. ســرهنگ واعظــي اف ــرار گرفتن تحــت نظــر ق
ــن  ــرم هروئی ــه؛ ۲4۲ گ ــورت گرفت ــی های ص در بررس
ــان  ــده قاچاقچی ــع از مع ــاز بل ــورت جاس ــرده به ص فش
ــن  ــرد: در ای ــط شــد. وی خاطرنشــان ک کشــف و ضب
رابطــه دو ســوداگر مــرگ دســتگیر و بــا تشــکیل 
ــام  ــتور مق ــا دس ــا ب ــرا و از آن ج ــی دادس ــده راه پرون

ــدند. ــدان ش ــه زن ــي روان قضائ

 توقیف پژو206 با بیش از 18میلیون 
ریال خالفي در قاین 

مأمــوران  گفــت:  اســتان  راه  پلیــس  رئیــس 
پلیــس راه قایــن هنــگام کنتــرل خودروهــاي 
عبــوري یــک دســتگاه ســواری پــژو ۲0۶ را بــه علــت 
ــرهنگ  ــد. س ــف کردن ــاز متوق ــرعت مج ــي از س تخط
حســین رضایــي افــزود: پــس از توقــف ایــن خــودرو و 
اســتعالم به دســت آمــده، مشــخص شــد خــودرو داراي 
مبلــغ 18 میلیــون و 400 هــزار ریــال خالفــي معوقــه 
ــان  ــت. وی خاطرنش ــور اس ــات راه ــتم اجرائی در سیس
ــات  ــه تخلف ــیدگي ب ــون رس ــاده 8 قان ــر م ــرد: براب ک

ــد. ــگ ش ــه پارکین ــودرو روان ــن خ ــي ای رانندگ

واکسیناسیون علیه تب برفکی 
دامــی  بیماری هــای  بــا  مبــارزه  راســتای  در 
و برابــر بــا دســتورالعمل ســازمان دامپزشــکی 
دامپزشــکی  واکسیناســیون  اکیپ هــای  کشــور 
ــاد  ــور ایج ــه منظ ــتان را ب ــای شهرس ــه گاوداری ه کلی
ــی  ــب برفک ــاک ت ــاری خطرن ــر بیم ــت در براب مقاوم
قاینــات  مایه کوبــی می کننــد. رئیــس دامپزشــکی 
ــتان  ــیون شهرس ــیار واکسیناس ــای س ــت: اکیپ ه گف
ــن  ــه ای ــا را علی ــرده و دام ه ــه ک ــتاها مراجع ــه روس ب
بیمــاری ایمــن می کننــد. دکتــر گوهــری افــزود: طــی 
دو ســال اخیــر مــوردی از ایــن بیمــاری در شهرســتان 

ــت. ــده اس ــزارش نش گ

معرفی مسئول جدید عقیدتی- 
سیاسی فرماندهی انتظامی قاین

ــن  ــه قای ــام جمع ــور ام ــا حض ــه ب ــمی ک در مراس
ــداری  و براتــی معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمان
و جمعــی دیگــر از مســئولین در نمازخانــه نیــروی 
ــل از  ــن تجلی ــد، ضم ــزار ش ــتان برگ ــی شهرس انتظام
خدمــات حــاج آقــای عباســی، حجت االســالم خزاعــی 
ــی  ــروی انتظام ــی نی ــد عقیدت ــئول جدی ــوان مس به عن

ــد. ــی ش ــات معرف قاین

مالقات جمعی از مسئولین با 
خانواده سه شهید قاینات

در روز بزرگداشــت فرماندهــان شــهید دفــاع مقدس، 
فرمانــده ســپاه ناحیــه قایــن به همــراه ریاســت بنیــاد 
شــهید و امــور ایثــار گــران شهرســتان قایــن بــا خانــواده 
ــدار و گفتگــو  ــی و احمــدی دی ــی، رمضان شــهیدان چدان
ــای  ــه خانواده ه ــود ب ــم یادب ــه رس ــی ب ــد و هدایای کردن
شــهدا اهــدا کردند. شــهید ســیدعباس احمــدی فروردین 
ــد شــد و در ۲ خــرداد ۶۶  ــاراز متول 1345 در روســتای ب
در عملیــات کربــالی 10 در بانــه بــر اثــر اصابــت ترکــش 
بــه شــهادت رســید. شــهید ذوالفقــار رمضانی خشــک، در 
3 خــرداد 1340 در روســتای بــن خونیــک متولــد شــد. 
ــلمچه  ــالی 5 در ش ــات کرب ــال 13۶5در عملی وی در س
ــال  ــی در س ــین چدان ــهید حس ــید. ش ــهادت رس ــه ش ب
1344 در روســتای اکبریــه متولــد شــد. وی کــه در 
ــه جبهه هــا اعــزام شــد و۲  ــاع مقــدس بارهــا ب طــول دف
بــار هــم مجــروح شــد و پــس از پایــان جنــگ و اســتقرار 
گردان المهــدی در پــادگان بــالل قایــن به عنــوان فرمانــده 
گــردان مشــغول بــه خدمــت شــد. وی در ســال 13۷۷در 
ــه شــهادت رســید. ــه ب ــا اشــرار در تربت حیدری درگیــری ب

بررسی مشکالت راه دسترسی 
به دانشگاه بزرگمهر

ــداری  ــی فرمان ــی و اجتماع ــاون سیاس ــی مع برات
ــور  ــزی و ام ــاون برنامه ری ــی مع ــدس امین و مهن
ــزی و  ــدار مرک ــاق بخش ــه اتف ــداری ب ــی فرمان عمران
و  راه  رئیــس  قاینــات،  بزرگمهــر  دانشــگاه  رئیــس 
ــن  ــگاه، ضم ــب دانش ــی جن ــک اراض ــازی و مال شهرس
و  مســائل  نزدیــک  از  محــل،  از  میدانــی  بازدیــد 
ــه ســمت  ــر راه دسترســی ب ــر س ــود ب مشــکالت موج

ــد. ــی ش ــات بررس ــر قاین ــگاه بزرگمه ــعه دانش توس

 تشریح عملکرد آتش نشانی قاین 
توسط شهردار قاین

 305 این کــه  بــه  اشــاره  بــا  قایــن  شــهردار 
توســط  گذشــته  یک ســال  طــی  عملیــات 
نیروهــای آتش نشــانی قایــن انجــام شــده اســت، 
ــردن در  ــامل: گیرک ــدادی ش ــات ام ــت: 1۲۷ عملی گف
ــردن  ــاده ای، گیرک ــات ج ــی، تصادف ــاه افتادگ ــوه، چ ک
ــه  ــدت ب ــن م ــت و.... در ای ــدن انگش ــور، بری در آسانس
ثبــت رســیده اســت. مهنــدس نــوروزی افــزود: در طــی 
یک ســال 1۷8 عملیــات اطفــاء حریــق شــامل: حریــق 
مــواد خشــک، حریــق مایعــات قابــل اشــتعال و حریــق 
وســایل برقــی و گازی توســط نیروهــای امــدادی 
آتش نشــانی قایــن انجــام شــده اســت. وی ضمــن 
اشــاره بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی اطفــاء حریــق 
ــات و  ــا و ادارات و کارخانج ــدارس و مهدکودک ه در م
مســاجد گفــت: در طــی یــک ســال گذشــته ۲881 نفر 
ــد.  ــای الزم را فراگرفته ان ــاعت، آموزش ه ــی 1۶8 س ط
وی از 5۷00 مــورد تلفن هــای مزاحــم بــه شــماره 
در  گذشــته  یک ســال  طــی  در  آتش نشــانی   1۲5

ــر داد. ــن خب ــتان قای شهرس

فرمانده انتظامی قاین:
ایجاد امنیت در جامعه با مشارکت 

مردم میسراست 

ــی  ــی و انتظام ــای نظام صبحــگاه مشــترک نیروه
ــروی  ــه نی ــبت هفت ــه مناس ــن ب ــتان قای شهرس
انتظامــی برگــزار شــد. در پایــان ایــن مراســم از 
ــتگان و  ــی و بازنشس ــروی انتظام ــنل نی ــدادی پرس تع
خبرنــگاران شهرســتان تجلیــل شــد. فرمانــده انتظامــی 
ــاری از  ــا بیــان ســخنان گهرب قایــن در  ایــن مراســم ب
امــام خمینــی)ره( و مقــام معظــم رهبــری درخصــوص 
نیــروی انتظامــی، بیــان داشــت: نیــروی انتظامــی 
انضبــاط  ایجــاد  پاســخگویی،  خدمت گــزاری،  در 
تالشــی  هیــچ  از  اخالقــی  و  اجتماعــی  امنیــت  و 
فروگــذار نخواهــد کــرد. ســرهنگ واعظــی بیــان 
ــا برخــورداری از نیــروی  داشــت: نیروهــای انتظامــی ب
ــتای  ــی در راس ــدار و مردم ــن، والیت م ــانی متدی انس
تأمیــن نظــم و امنیــت جامعــه ایفــای نقــش می کنــد 
ــر  و تــالش فرماندهــان و کارکنــان نیــروی انتظامــی ب
ــداری،  ــداری، قانون م ــه در ســایه مردم م ــن اســت ک ای
ــه  ــا رویکــرد تکلیف مداران حرفه مــداری و روزآمــدی و ب
و نگاهــی واقع بینانــه بــه مســائل جامعــه، امنیــت 
هماهنگــی  و  مردمــی  مشــارکت  بــا  را  اقتــدار  و 
عرصه هــای  تمــام  در  و  تقویــت  دســتگاه ها  بیــن 
اجتماعــی نقــش خــود را به عنــوان یــک ســازمان 
ــت و  ــتای امنی ــده در راس ــق و تعیین کنن ــدر، موف مقت

ــت:  ــد. واعظــی گف ــا کن ــی ایف ــه خوب ــی ب نظــم عموم
رویکــرد اجتماعــی پلیــس، براســاس رویکــرد تشــویق 
ــتوار  ــردم اس ــس و م ــن پلی ــکاری بی ــارکت و هم مش
اســت تــا از ایــن طریــق بــرای حــل معضــالت امنیــت 
ــوران  ــا مأم ــی ب ــم و بی نظم ــش جرائ ــی و کاه عموم
ــده انتظامــی  انتظامــی همــکاری داشــته باشــند. فرمان
ــار، جهــاد، شــهادت و  ــزود: امــروز روحیــه ایث ــن اف قای
ــروی  ــه نی ــهدا در بدن ــش ش ــیوه و من ــه ش ــک ب تمس
ــزاران  ــم ه ــت و تقدی ــاری اس ــاری و س ــی ج انتظام
ــالب  ــروزی انق ــی پی ــیر نوران ــاز در مس ــهید و جانب ش
ــت از نظــام اســالمی و حفــظ  ــاع مقــدس و صیان و دف
ارزش هــای انقــالب بیان گــر ترویــج روحیــه ایثارگــری 

و والیت مــداری در نیــروی انتظامــی اســت.

 630 میلیون ریال کمک در مرحله 
اول جشن عاطفه ها

ــه  ــت: در مرحل ــن گف ــداد قای ــه ام ــر کمیت مدی
ریــال  میلیــون   ۶30 عاطفه هــا  جشــن  اول 
ــوزان  ــرای دانش آم ــدی ب ــدی و غیرنق ــای نق کمک ه
بی بضاعــت جمــع آوری شــد. فارابــی در آییــن جشــن 
دبســتان  در  نمادیــن  به صــورت  کــه  عاطفه هــا 
دخترانــه صدیقــه طاهــره برگــزار شــد، گفــت: امــروز 
شــاهد برگــزاری دومیــن مرحلــه از جشــن عاطفه هــا 
قایــن هســتیم و  در ســطح مــدارس شهرســتان 
در مرحلــه اول بــا همــکاری پایگاه هــای بســیج و 
مســاجد برگــزار شــد و کمک هــای جمــع آوری شــده 
در آســتانه مــاه مهــر در بیــن دانش آمــوزان نیازمنــد 

ــع شــد. توزی

صدور سند تک برگی 
برای 120 موقوفه قاین 

رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه قایــن بــا بیــان 
ــون ۶40  ــن تاکن ــات قای ــوع موقوف ــه مجم این ک
ــوده اســت، تصریــح کــرد: از ابتــدای امســال  مــورد ب
ــه  ــران ب ــط خی ــتان توس ــد در شهرس ــف جدی دو وق
ارزش ریالــی 300 میلیــون ریــال وقــف شــده اســت. 
حجت االســالم مهــدی قاصــری افــزود: ایــن وقفیــات 
شــامل یــک دانــگ آب و اراضــی کشــاورزی در 
روســتای ورزگ بــا نیــت کمــک بــه جشــن های عیــد 
غدیــر و وقــف ۲800 متــر زمیــن بــرای دفــن امــوات 

ــوده اســت. در روســتای فلــک ب
اســناد  جــاری  ســال  ابتــدای  از  گفــت:  وی 
دفترچــه ای 1۲0 موقوفــه شهرســتان بــه اســناد 
ــه  ــاره ب ــا اش ــل شــده اســت. وی ب ــی تبدی ــک برگ ت
ــال  ــدای س ــه از ابت ــورت گرفت ــی ص ــات عمران اقدام
جــاری در بقــاع متبرکــه قایــن، گفــت: احــداث 
ــدا...)ع( و  ــزادگان میرعب ــتی در امام ــرویس بهداش س
ــار 450  ــا اعتب ــاد ب ــرزاق)ع( روســتای بزن آب میرعبدال
ــد)ع(  ــزاده زی ــح امام ــض ضری ــال، تعوی ــون ری میلی
ــل  ــال و تکمی ــون ری ــار 900 میلی ــا اعتب ــاد ب فرخ آب
ــتای  ــل)ع( روس ــن و افض ــزادگان حس ــتان امام شبس
مــزار نــو بــا اعتبــار 450 میلیــون ریــال ازجملــه ایــن 

ــوده اســت. اقدامــات ب

 ده گردشی بخشدار مرکزی 
بخشــداری مرکــزی قاینــات بــه منظــور بررســی 
از  و مشــکالت،  پیــش رو مســائل  برنامه هــای 
روســتاهای خونیــک گــدار، تندیــل و شــاهیک بازدیــد 
نمــود. مهنــدس بیکــی در در روســتای خونیــک گــدار 
پیش بینــی  و  تجهیــز  ســامان دهی،  منظــور  بــه 
طرحــی مناســب از محــل حصارکشــی درختــان ســرو 
قدیمــی ایــن روســتا بازدیــد نمــود و نکاتــی ازقبیــل 
ایجــاد ســکو، نصــب آالچیــق، ســطل زبالــه، نیمکــت، 
ــا  ــو راهنم ــب تابل ــتی، نص ــرویس بهداش ــداث س اح
ــار  ــه دهی ــازی و ... ب ــرو(، کف س ــان س ــیر )درخت مس
ــه  ــه این ک گوشــزد نمــود و از وی خواســت باتوجــه ب
ــرار دارد و  ــد ق ــن- بیرجن ــور قای ــکان در مح ــن م ای
ــا  ــد ب ــردد می کنن ــن محــل ت ــادی از ای ــافران زی مس
ــذب  ــب ج ــده موج ــی ش ــی کارشناس ــاد تغییرات ایج
در  وی  شــود.  فراهــم  را  مســافران  و  گردشــگران 
ــی  ــت حصارکش ــتان جه ــل از گورس ــتای تندی روس
ــدس  ــود. مهن ــد نم ــتا بازدی ــات روس ــن قن و هم چنی
بیکــی رنگ آمیــزی وســایل پــارک روســتا و تعــدادی 
از واحدهــای مســکونی کــه مشــکل اخــذ انشــعاب گاز 

ــد نمــود. داشــتند، بازدی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم

در جهـت اجـرای مفـاد اجراییـه شـماره 94104۲5۶34100133 - 1394/09/۲8 
از  بـه دادنامـه شـماره 94099۷5۶341005۷۷ - 1394/0۷/۲9 صـادره  مربـوط 
شـعبه دوم محاکـم حقوقـی قاین له خانم سـمانه پردلـی فرزند رمضـان و علیه آقای 
محمدعلـی فردوسـی فرزند محمدحسـین، حکم به فـروش یکباب منزل مسـکونی 
بـا مالکیـت مشـاعی بین محکـوم لها و محکـوم علیه واقـع در قاین خیابـان مبارزان 
۶ بـه شـماره پـالک ثبتـی 1۲۶۶/۲15 اصلـی در مزرعـه کهنـاب بخـش 11 قاینات 
دارای 1۷0 مترمربـع عرصـه در دو طبقـه به طـوری که دو واحد مسـکونی در طبقات 
همکف و اول و ورودی مجزا و مسـتقل و همکف دارای 10۶ مترمربع و در طبقه اول 
بـا تـراس دارای 115 مترمربـع و جمعاً دارای ۲۲1 مترمربع زیربنای مسـکونی بوده و 
هم چنیـن دارای امتیـاز آب و بـرق و گاز هـر طبقه مجزا و بنا باربری با سـقف ضربی 
کلیـه کف ها سـیمانی با حاشـیه  موزائیـک، کابینت ها فلزی و مسـتعمل و بدون نما 
در دو ضلـع )درواقـع کلنگـی و خالی از سـکنه( و به مبلغ نهصد و پنجاه میلیون ریال 
کارشناسـی گردیـده؛ فلـذا در اجرای مـاده 114 قانون اجرای احکام مدنـی، از طریق 
مزایـده بـه فـروش می رسـد. )توضیـح این کـه وفـق سـند ثبتی پـالک مزبـور دارای 
38۶ مترمربـع بـوده و دارای دو منزل مسـکونی و درواقع سـند تفکیک نشـده اسـت.(

شـرایط مزایده: 1- جلسـه مزایده چهارشـنبه مورخـه 1395/0۷/۲8 از سـاعت 9 
لغایـت 10 صبـح با حضور طرفین و نماینده محترم دادسـتان در دفتـر اجراي احکام 
مدنـي دادگسـتري قایـن برگزار خواهد شـد. ۲- متقاضیان مي توانند در مـدت 5 روز 

قبـل از جلسـه مزایـده از ملک مورد نظـر بازدید به عمـل آورند.
3- مزایـده وفـق مـاده 1۲8 قانـون اجراي احکام مدنـي در مورد فـوق، از قیمت پایه 
شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادي واگـذار و کلیـه هزینه هـاي اجرا بـر عهده 
برنـده مزایـده مي باشـد. 4- برنـده مزایـده، في المجلـس مي بایسـت ده درصد مبلغ 
پیشـنهادي را بـه حسـاب سـپرده دادگسـتري تودیـع و الباقـي را ظـرف یک مـاه به 
حسـاب مذکـور تودیـع و فیش مربوطـه را ارائـه نماید. 5- چنان چـه متقاضي پس از 
برنده شـدن انصـراف نمایـد، مبلـغ واریـزي ودیعـه بـه نفع دولـت ضبط خواهد شـد.

مديراجراياحکاممدنيدادگستريقاين-محمدحسينبنياسدي

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول

در راسـتای اجراییـه شـماره 95104۲5۶3410003۷ - 1395/04/15 مربـوط بـه 
از شـعبه دوم  دادنامـه شـماره 94099۷5۶34100843 - 1394/10/۲0 صـادره 
محاکـم حقوقـی )خانـواده( قاین، لـه خانم ملیحـه رمضان نژاد فرزند حسـین و علیه 
آقـای علـی مقراضی فرزند حسـین، یک قطعـه زمین به مسـاحت 19۲/1۲ مترمربع 
دارای پـالک ثبتـی بـه شـماره 14۲0 فرعـی از 1۲۷0 - اصلی مفروز و مجزا شـده از 
۷80 فرعی در بخش 11 قاینات واقع در شـهر قاین -  انتهای خیابان اسـتاد مطهری 
جنوبـی متعلـق به محکـوم علیه که بنا بـه توافق به عمل آمـده نامبرده با شـهرداری 
مسـاحت 40 مترمربـع از زمیـن فوق از مسـکونی به تجاری تبدیل شـد و مسـاحت 
15۲/1۲ مترمربـع در کاربری مسـکونی قـرار دارد. در قبال محکـوم به معرفی و نظر 
بـه مسـاحت و ابعـاد و موقعیـت سـه نبش زمیـن، مسـاحت 40 مترمربع بـا کاربری 
تجـاری از قرار مترمربعـی ۷/500/000 ریال و مسـاحت 15۲/1۲ مترمربع با کاربری 
مسـکونی از قرار مترمربعی ۶/000/000 ریال با قیمت کارشناسـی 1/۲1۲/۷۲0/000 
ریـال توقیـف گردیـده؛ فلذا در اجرای مـاده 114 قانون اجرای احـکام مدنی، در قبال 

محکـوم بـه از طریق مزایـده به فروش می رسـد،
شرایط مزایده:

1- جلسـه مزایده سـه شـنبه مورخـه 1395/0۷/۲۷ از سـاعت 9 صبـح لغایت 10 با 
حضـور طرفیـن و نماینده محترم دادسـتان در دفتر اجرای احکام مدنی دادگسـتری 
قایـن برگـزار خواهـد شـد. ۲- متقاضیـان می تواننـد در مـدت 5 روز قبـل از جلسـه 
مزایـده از ملـک مـورد نظـر بازدیـد بعمـل آورنـد. 3- مزایده وفـق مـاده 1۲8 قانون 
اجـرای احـکام مدنـی در مـورد فـوق از قیمـت پایـه شـروع و بـه باالتریـن قیمـت 

پیشـنهادی واگـذار و کلیـه هزینه هـای اجـرا بر عهـده برنـده مزایده می باشـد.
4- برنـده مزایـده، في المجلـس مي بایسـت ده درصد مبلغ پیشـنهادي را به حسـاب 
سـپرده دادگسـتري تودیع و الباقي را ظرف یک ماه به حسـاب مذکور تودیع و فیش 
مربوطـه را ارائـه نمایـد. 5- چنان چه متقاضي پس از برنده شـدن انصراف نماید، مبلغ 

واریـزي ودیعه بـه نفع دولت ضبط خواهد شـد.

مديراجراياحکاممدنيدادگستريقاين-محمدحسينبنياسدي

هجوم سوداگران مرگ با موادمخدر صنعتی جدید

 بالیی خانمان سوز جدید
ماده مخدر فالکا

ر روز از گوشــه و کنــار دنیــا، روی ســایت ها و منابــع خبــری مختلــف ه
ــم زا و  ــرک، توه ــی )مح ــدر صنعت ــدی از موادمخ ــوع جدی ــیوع ن ش
روانگــردان( را شــاهد هســتیم و باتوجــه بــه ایــن نکتــه کــه پیشــگیری 
بهتــر از درمــان اســت و به عنــوان کارشناســان آسیب شــناس اجتماعــی 
کــه در حــوزه مبــارزه بــا اعتیــاد، پیشــگیری و کاهــش آســیب مطالعــه 
ــه  ــبت ب ــه را نس ــه جامع ــم ک ــود می بینی ــر خ ــم ب ــق می کنی و تحقی
تبعــات آن آگاه نمــوده و خانواده هــا و افــرادی را کــه احتمــال در 
معــرض قرارگرفتــن ایــن نــوع مــواد هســتند را بــا اطالع رســانی؛ در راه 

پیشــگیری و کاهــش آســیب، مــدد و یــاری نماییــم.
ــازی  ــای مج ــی و فض ــبکه های اجتماع ــه در ش ــت ک ــی اس ــد وقت چن
ــت  ــتال صحب ــبیه کریس ــدری ش ــاده مخ ــایت ها، از م ــی وب س و بعض
ــد  ــواد را مصــرف می کنن ــوع م ــن ن ــه ای ــان اســت و کســانی ک ــه می ب
ــواهد  ــی، تشــبیه شــده اند، از ش ــا زامب ــان ی ــبیه جزامی ــرادی ش ــه اف ب
ــد  ــرف می کنن ــاده را مص ــوع م ــن ن ــه ای ــانی ک ــده کس ــت آم به دس
ــاره شــده و زخمــی  ــاره پ ــا لباس هــای منــدرس و پ افــرادی الیعقــل ب
ــتند را  ــر هس ــراد دیگ ــه اف ــوم ب ــال هج ــورت و در ح ــق روی ص عمی
در ذهــن تداعــی می کنــد. شــنیده ها حاکــی از ایــن اســت کــه 
اشــیاء،  بــا  مواجه شــدن  در  فــالکا  ماده مخــدر  مصرف کننــدگان 
ــروز  ــام پارانوئیــد را ب ــراد، نوعــی اختــالل شــخصیت به ن خودروهــا و اف
ــر و خشــمگین  ــب متخاصــم، تحریک پذی ــاران اغل ــن بیم ــد. ای می دهن
 Excited هســتند، هذیان گــو و هیجان زده انــد کــه بــا اصطــالح
ــاده  ــن م ــرف ای ــه مص ــه در نتیج ــوند ک ــناخته می ش delivium ش
محــرک صنعتــی بــا اثراتــی شــبیه آمفتامیــن اســت و ایــن نــوع اثرزایی، 
در ترکیباتــی از ماده مخــدر نمــک حمــام )کاتینــون( هــم موجــود اســت. 
منشــاء کاتینــون گیــاه خــات اســت کــه معمــوالً در خاورمیانــه و شــمال 
آفریقــا )یمــن- ســومالی( رشــد می کنــد. مــاده مخــدر فــالکا ترکیبــی 
از همیــن مــواد و گاهــی بــا مخلوط شــدن بــا هروئیــن، شیشــه و دیگــر 
مــواد تأثیــرات بیشــتری را بــرای ســوداگران ابتیــاع می نمایــد. فــالکا در 
حــال حاضــر در آمریــکا و در ایــاالت فلوریــدا، تگــزاس و اوهایــو مــورد 
ــن  ــیوع آن در ای ــل ش ــی از دالی ــه و یک ــرار گرفت ــان ق ــتقبال جوان اس
مناطــق به خاطــر ایــن اســت کــه هماننــد دیگــر نمک هــای حمــام کــه 
حــاوی MDPV اســت، منــع قانونــی نــدارد. فــالکا به صــورت بلورهــای 
ــی و  ــیگار الکترونیک ــا س ــامی و ی ــق مش ــوالً از طری ــتالی معم کریس
پایــپ به صــورت تبخیــر شــده و گاهــی هــم به صــورت خوراکــی 
ــار  ــس از مصــرف آث ــاده پ ــن م ــرد. ای ــرار می گی ــتفاده ق ــورد سوءاس م
ــب بیشــتر از دیگــر مــواد توهــم زا ایجــاد می کنــد و  ــه مرات تخریبــی ب
ــه و  ــن ری ــز و هم چنی ــی و مغ ــتم عصب ــه سیس ــدی ب ــیب های ج آس
ــه این کــه ســوداگران همــواره  ــا ب ــد و بن دســتگاه گوارشــی وارد می کن
ــذاری  ــه تأثیرگ ــبت ب ــری نس ــر و قوی ت ــوع جدیدت ــه ن ــر ارائ در فک
ــا شــناخت بیشــتر و بروزکــردن  ــر ماســت کــه ب موادمخــدر هســتند ب
ــاید  ــه ش ــدی ک ــی جدی ــا موادصنعت ــا ب ــی خانواده ه ــات و آگاه اطالع
هنــوز بــه حریــم جغرافیایــی مــا ورود پیــدا نکــرده اســت و هم چنیــن 
گــوش بــه زنگ بــودن بانیــان مبــارزه بــا موادمخــدر؛ راه ورود آن را بــه 
ــرگ را در  ــد ســوداگران م ــات جدی ــا و ابداع کشــور مســدود و ترفنده

نطفــه خفــه کنیــم.
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گزارشی تصویری ازفعالیت های انجام شده
 درهفته سالمند درمرکزروزانه گوهر

سالمند و تغذیه ای سالم:
برگزاری کارگاه آموزشی توسط آقای فاطمی 

کارشناس تغذیه، در مبحث تغذیه سالم 
)1395/07/04(

سالمند و همبستگی در بستر خانواده:
بازدید از منزل چند نفر از سالمندان به همراه ریاست 
محترم اداره بهزیستی جناب آقای بسکابادی و جمعی 

از مسئولین اداره )1395/07/06( 

نه، علیه هرگونه تبعیض سنی:
بازدید دانش آموزان مدرسه رهروان از مادران مرکز 

)1395/07/08(

بازدید سالمندان مرکز روزانه گوهر از مرکز معلولین 
نشاط )1395/07/10(

سالمند وتولدی دیگر:
برگزاری سالروز تولد 4 نفر از سالمندان به مناسبت 

هفته سالمند با حضور جمعی از مسئولین اداره 
بهزیستی  )1395/07/07(

سالمند و نشاط و شادابی:
اردوی تفریحی سالمندان به پارک بانوان 

)1395/07/05(

این فرصت را مغتنم بشمرید:
»امـروز جامعـه مّداح کشـور، فرصت بسـیار 
بزرگـی را در اختیـار دارد؛ شـما مجالسـی 
تشـکیل می دهیـد؛ و گاهـی جمعیت هـای 
جـوان جمـع  هـم  غالبـاً  و  نفـری  هـزاران 
می شـوند پـای منبـر شـما و پـای خوانـدن 
شـما و مدیحه سـرایی و مرثیه خوانـی شـما؛ 
ا  ـوا الُفـَرص فاَنِهَّ از ایـن فرصـت بهتـر؟ اِغَتنِمُ
ـحاب. ایـن فرصـت را مغتنـم  ـرُّ َمـرَّ السَّ تَمُ
بشـمرید؛ از ایـن فرصـت بهترین اسـتفاده را 
بکنیـد. البتـه »هـر فرصتـی همـراه اسـت با 
یک مسـئولّیت؛ وقتی شـما نتوانید با کسانی 
مخاطبـه بکنیـد، مسـئولیت تان در یـک حد 
اسـت؛ وقتی توانسـتید مخاطبـه کنید، طبعاً 
فراتـر از حد شـخصی و بـه اندازه حـوزه توان 
تَخاُطب، مسـئولیت گسـترش پیـدا می کند. 
شـما که می توانیـد با مردم حـرف بزنید، این 
مسـئولیت آور اسـت. اگر جامعه مداح کشـور 
آن چنـان که شایسـته این مقام اسـت بتواند 
مسـئولّیت خود را ادا کند، تحّولی در سـطح 

اتّفـاق می افتد.  کشـور 

1- نسـل جـوان را، بـه عمل بـه دین 
دهید: سـوق 

»بهتریـن اسـتفاده از این فرصت چیسـت؟ 
تبلیـغ معـارف دیـن؛ تبلیـغ همـان چیزی 
که ایـن بزرگـواران، این نشـانه های عظمت 
و فضیلـت بـرای خاطر آن، جانشـان را کف 
دسـت گرفتنـد؛ ایـن همـه رنج بردنـد؛ این 
همـه مصیبـت کشـیدند؛ حادثه عاشـورا به 
وجـود آمـد؛ حـوادث گریـه آور صدر اسـالم 
بـود؟  بـرای چـه  »این هـا«  آمـد  به وجـود 
بـرای ترویج معارف دین بـود. از این فرصت 
بـرای ترویج معـارف دین، برای سـوق دادن 
نسـل جـوان به عمـل به دیـن، بـه عمل به 
شـریعت، به عمـل به مسـئولّیت های بزرگ 

ایـن دوران اسـتفاده کنید. 

2- تبدیـل جوان هـا بـه انسـان های 
کارآمـد بـا عـزم جزم:

»وقتـی که در یک جماعتـی ده هزار جوان 
یـا پنـج هـزار جوان جمع شـدند و دلشـان 
را دادنـد بـه شـما، شـما می توانیـد بـا یک 
اجـرای عالـی، هنرمندانه و پُرمغـز، این ها را 
تبدیـل کنیـد به انسـان های کارآمـدی که 
بـا عـزم جـزم برونـد دنبـال کار، می توانید 
هـم تبدیـل کنیـد بـه آدم هـای بی خیـال، 

معنـوی  لحـاظ  از  و  ناامیـد  بی فکـر، 
تهی دسـت؛ ایـن کار را هـم می شـود کـرد. 
شـما از ایـن فرصـت اسـتفاده کنیـد و آن 

شـکل اول را انتخـاب کنیـد.

3- هر کلمه شعرتان آموزنده باشد:
»سـعی کنیـم آن چه را به عنـوان مضمون و 
محتـوا در شـعر خودمـان می گنجانیـم، هر 
کلمـه آن آموزنـده باشـد. فـرق نمی کنـد؛ 
گاهـی مصیبـت اسـت، گاهی مداحیسـت؛ 
انتخـاب  جـوری  می توانـد  این هـا  همـه 
بشـود کـه آموزنـده باشـد. در دوران شـور 
محرمـی  در  انقـالب،  هیجـان  و  انقـالب 
کـه آخریـن محـرم دوران طاغـوت بـود و 
محرمـی بود کـه بالفاصلـه بعـد از محّرم و 
صفـر، پیروزی انقـالب اتّفاق افتـاد، هیئات 
مذهبـی در شـهرهای مختلـف، نوحه هایی 
را می خواندنـد کـه هـر یک از ایـن نوحه ها 
بـه قـدر یک خطابـه بلنـد و بلیغ، مـردم را 
روشـن و آگاه می کـرد و بصیـرت مـی داد. 
بایـد همیشـه همین جـور باشـد؛ نوحه ها را 

کنید. پرمحتـوا 
ایـن کاری کـه نوحه خـوان انجـام می دهـد، 
کار بسـیار جّذاب و جالبی اسـت. این سـّنت 
نوحه خوانـی و رفتارهایی کـه در نوحه خوانی 
انجام می گیرد، کارهای بسـیار مهمی اسـت؛ 
این هـا اسـتثنائِی جامعه شـیعه اسـت، یعنی 
مخصـوص ما اسـت؛ در جاهای دیگـر، به این 
شـکل در مراسـم مذهبی وجود ندارد؛ این از 
امتیـازات ما اسـت. این را بایـد پرمحتوا کرد، 

کرد. پرمضمون 

شایسـته  مضمـون  و  محتـوا  از   -4
کنیـد: اسـتفاده 

» ایـن منبرهـا یکـی از آن وسـایل منحصر 
مداحی هـا،  منبرهـا،  اگـر  اسـت.  فـرد  بـه 
هیئت هـا و نوحه خوانی هـای مـا، محتـوای 
شایسـته ای داشـته باشـد، هیـچ وسـیله ای 
نمی توانـد بـا آن هـا مقابلـه بکنـد، یعنـی 
ببینیـد،  اسـت؛  فـرد  منحصربـه  کامـاًل 

فرصـت، ایـن اسـت؛ ایـن فرصـت را نبایـد 
ضایـع کـرد. 

5-شـعر بـا مضمون خـوب و متکی به 
کتاب هـا و نقل هـای معتبر:

بهتریـن  اسـت.  مضمـون  بعـد،  »مسـئله 
مجموعـه شـعری که می شـود در یک منبِر 
مداحـی انسـان فکـر کند، چیزی اسـت که 
در آن، اوالً منقبـت اهـل باشـد. ذکر مناقب 
شـاد  می کنـد،  روشـن  را  دل هـا  آن هـا 
می کنـد، شـوق را در انسـان برمی انگیـزد، 
اشـک را از چشـم ها جـاری می کنـد. البته 
این جـور  اسـت.  متقـن  مناقـب  منظـور، 
نباشـد کـه انسـان بـه حرف هـای سسـت 
تکیـه کنـد. ایـن همـه مناقـب اهـل بیـت 
در کتاب هـای معتبـر وجـود دارد؛ از آن هـا 
اسـتفاده بشـود؛ از گفته هـای افـرادی کـه 

خودشـان سـندند، ثقـه و معتبرنـد.

6- ارتباط هیئت و مردم را نگه دارید:
»وقتـی کسـی وارد هیئت امام حسـین)ع( 
می شـود هیچ کـس بـه او نمی گویـد: فـالن 
جـا بنشـین، فـالن جا ننشـین؛ فـالن جور 
بنشـین، فـالن جـور ننشـین؛ ِکی بیـا، ِکی 
بـرو؛ کاماًل همه تحرکات، برخاسـته از اراده 
مـردم و خواسـت خود مـردم اسـت که آن 
هـم ناشـی از ایمـان آن هـا اسـت؛ این چیز 
خیلـی خوبی اسـت، این را بایـد نگه دارید؛ 
یعنـی ارتبـاط هیئـت را بـه ایمان مـردم و 
خـود  گیرایـی  و  جاذبـه  و  مـردم  عشـق 
هیئـت و خـود ایـن کانون را بـرای دل های 
مـردم بایـد نگـه داریـد، ایـن را بایـد حفظ 
کنید، یعنی جوری نشـود کـه حالت اداری 

و ماننـد این هـا پیـدا بکند. 

7- با سینه زنی، معرفت افزایی کنید:
»وقتـی کـه شـما شـعر می خوانیـد یـا دم 
می دهیـد تـا مثـاًل در نوحه خوانـی سـینه 
بزننـد، چیـزی بگوییـد کـه آن کـس کـه 
بیفزایـد،  معرفتـش  بـر  می زنـد،  سـینه 

یـک چیـز جدیـدی بفهمـد. بلـه، می شـود 
گریـه گرفـت و مصیبت خوانـی کـرد بدون 
بصیـرت، آن هم بالشـک یک مرحلـه ای از 
فضیلـت اسـت، اّمـا آن فضیلـت برتـر، این 
افزایـش  بصیرت های مـان  مـا  کـه  اسـت 
پیـدا کند؛ نسـبت بـه ائمـه، قرآن، اسـالم، 
نسـبت بـه آینـده جامعـه جهانـی؛ این هـا 
بایـد  این هـا  اسـت،  اصلـی  هدف هـای 
انشـاءا... در شـعرهای مـا، در خواندن هـا و 

مداحی هـای مـا هـم بیایـد.

8 - باید اخالقیات را تکرار کنید:
»اگـر گوینـده ای مثل ما بنشـیند بـه مردم 
نصیحـت کنـد، خیلـی معلوم نیسـت تأثیر 
خواننـده ای  وقتـی  امـا  ببخشـد؛  عمیقـی 
همیـن مضمـون را در یـک شـعِر زیبـا و 
خـوب و بـا لحن خـوب بیان می کنـد، مثل 
آب گوارائـی اسـت کـه انسـان می نوشـد؛ 
تمـام سـلول های بـدن انسـان از ایـن آب 
بهره منـد می شـود، تـا اعماق وجود انسـان 
اثـر می گـذارد. البتـه اخالقیـات بایـد تکرار 
شـود. گفتن اثر دارد، شـنیدن اثـر دارد؛ اما 
ایـن اثـر، دائمـی و ابـدی نیسـت؛ مؤثـرات 
دیگـری هـم در جامعه هسـت که در جهت 

عکـس آن کار می کنـد. 

9- با قرآن و حدیث انس داشته باشید:
»در مطالعـات خود، با قرآن و حدیث آشـنا 
شـوید. آشـنایی با قرآن و حدیث توصیه ما 
بـه همه اسـت؛ امـا مبلغـان دیـن و جامعه 
مداحـان طبعـاً مخاطـب ویـژه ایـن حـرف 
هسـتند؛ بـا قـرآن بایـد انـس پیـدا کننـد. 
قـرآن را حتمـاً بخوانیـد، باتوجه بـه ترجمه 
بخوانیـد، ایـن ترجمه را به یاد بسـپرید. در 
آیاتـی کـه نصیحـت هسـت، متضمـن یک 
معرفتـی اسـت که انسـان می فهمـد، آن ها 
یادداشـت  کنیـد،  ضبـط  کنیـد،  ثبـت  را 
کنیـد، از آن بهره منـد شـوید؛ هـم بگویید، 
هـم عمـل کنیـد. حدیـث هـم همین جور.

10- باید به قرآن در هیئت ها توجه کنید:
محافـل  در  کـه  اسـت  خـوب  »چقـدر 
هیئت هـا، بـه مسـئله قـرآن - قرآن خوانـی 
ورزیـده  اهتمـام   - قرآنـی  معـارف  و 
ایـن  در  کـه  اسـت  بشـود؛ چقـدر خـوب 
نوحه خوانی هـا مضامیـن اسـالمی، مضامین 
بشـود. گنجانـده  قرآنـی  انقالبـی، مضامیـن 
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