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دادستاننیشابوردرجمعدانشجویان
دانشگاهآزاد

چیزی به نام کنسرت در شهرستان
نیشابور نداریم

شــجاعی مهر  -دادستان نیشــابور در نشست صمیمی با
دانشجویان دانشــگاه آزاد اســامی پاســخ گوی سواالت
دانشجویان شد .وی در پاسخ به ســوال دانشجویی درباره
برگزاریکنسرتگفت:کنسرتوکارهایفرهنگی،مربوط
به شورای فرهنگ عمومی شهرستان است البته چیزی به
نامکنسرتدرشهرستاننیشابورنداریمونخواهیمداشت.
حجت االسالم اکبری مقدم در جواب یکی از دانشجویان
درباره تعداد زندانیان نیشــابور اظهار کرد :نیشابور اولین
شهرستان در کشور بود که به سرعت این عفو را اجرا کردو
تعداد بسیار زیادی از زندانیان نیشــابور نیز مشمول عفو و
تقلیلمجازاتشدهاندوبهاینترتیبتقریبازنداننیشابور
خلوتشدهاست.
ویادامهداد:ازابتدایامسالهشتفقرهقتلاتفاقافتاده
ودریکپروندههنوزقاتلمشخصنشدهاست.
دادســتان نیشــابور در خصوص زندان این شهر هم گفت:
وضعیت زندان نیشــابور بســیار غم انگیز است و گنجایش
تعداد زندانیان کنونی را ندارد .اکبــری مقدم افزود :برای
احداث زندان جدید نیشــابور زمین اختصــاص یافته ولی
بودجــه الزم بــرای احــداث آن اختصــاص نیافته اســت و
هم اکنون یک بنــد زندان فعلی به 20اتــاق برای کارهای
فرهنگی تقســیم شــده اســت .وی بیان کرد :نیشــابور از
لحاظ آمار طالق در اســتان مقــام ســوم را دارد و با تصویب
قانون حمایــت از خانواده ،شــاهد کاهش طــاق هم بوده
ایم.دادستاننیشابوردرپاسخبهسوالدانشجویدیگری
دربارهبرگزاریکنسرتگفت:کنسرتوکارهایفرهنگی
مربوط به شورای فرهنگ عمومی شهرســتان است البته
چیزی بــه نــام کنســرت در شهرســتان نیشــابور نداریم و
نخواهیم داشت .وی با بیان این که ما پیش ازاتفاق افتادن
جرم می توانیم پیشگیری کنیم بیان کرد :هر موسیقی که
حالل باشد می تواند در نیشابور اجرا داشته باشد که دارد
ولیاگرمتوجهشویمکهفعلحرامیاتفاقمیافتدجلوی
آن را مــی گیریــم .وی تصریح کــرد :مدتی قبــل آموزش و
پرورشازحجتاشرفزادهومجتمعفوالدازساالرعقیلی
دعوتکردندوبرنامهشانهماجراشدامااینبرنامهمتولی
داشتودرصورتوقوعجرممسئولشمشخصبودضمن
این که مــا تالش می کنیــم در داخــل نیشــابور کار حرام و
کاری که تبعات منفی داشــته باشــد ،اتفاق نیفتد.حجت
االســام اکبری مقدم در پاسخ به ســوالی درباره وضعیت
صندوق علویه و مــال باختگان آن خاطرنشــان کرد :مدیر
صندوقعلویهدرسال ۹۴بهجرماخاللدرنظاماقتصادی
با شکایت ۱۵نفر بازداشت و بعد با قید وثیقه آزاد شد و هم
اکنون تا جایی که اطالع دارم در مشــهد بازداشــت است.
وی یادآور شــد :صندوق علویه در ظاهر صندوق است ولی
در واقع یک موسســه مالی اســت و با پرداخــت مطالبات،
سرمایهنقدیآناز ۸۴میلیاردتومانبه ۲۷میلیاردتومان
رسیدهاست.ویتصریحکرد:هماکنونبرایپرداختدیگر
مطالباتمکاناینصندوقویکمجتمعبینراهیمتعلق
بهآنتصرفشدهواگرمانعیبرایفروشنداشتهباشد،به
زودی مزایده فــروش آن برگزار می شــود .وی در خصوص
مشکلنیروهایتراورسراهآهننیشابورگفت:باپیگیری
های انجامشده،نیروهایتراورسراهآهننیشابورباآقای
نوبختارتباطیافتندتابودجهایننیروهاازبخشعمرانیبه
بخشجاریتغییرکند.البتهبایدمطالباتپیمانکارتراورس
راهآهنپرداختشود.ویدربارهپروندهحفاریغیرمجازی
که در نیشــابور اتفاق افتاد و بازتاب رسانه ای داشت اظهار
کرد :مجوز حفاری با امضای جعلی معاون دادســتان کل
کشوربودواگربهفرضاینحفاریبامجوزهمبودهغیرمجاز
وموضوعدرحالرسیدگیاست.

جانشینفرماندهانتظامیاستانخبرداد:

محموله میلیاردی احشام بدون
مجوز در بجستان کشف شد

جانشین فرمانده انتظامی خراســان رضوی از توقیف پنج
دستگاه کامیون و کشف ۵۰۰راس احشام بدون مجوز در
شهرستانبجستانخبرداد.سرهنگابراهیمقربانزادهدر
گفتوگوبا تسنیم اظهارکرد:دراجرایطرحهایتشدید
مبارزهباقاچاقدامودرپیکسباخبارواطالعاتیمبنیبر
ترددپنجدستگاهکامیونحاملاحشامدرمحوربجستانبه
فیضآباد،مامورانانتظامیبرایبررسیموضوع واردعمل
شدند.ویگفت:پلیسدریکعملیاتضربتیباتوقیفاین
خودروها و بررسیهای به عمل آمده دریافت که رانندگان
کامیونهاودومتهمدیگرقصدداشتند 500راسگوسفند
و بز را به یکی از مناطق مرزی منتقل کنند.سرهنگ قربان
زاده افزود :برابــر نظریه کارشناســان ،ارزش این محموله
حدود 13میلیاردریالبرآوردشدهکهپسازتشکیلپرونده
افراددستگیرشدهبهمراجعقضاییمعرفیشدند.
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درنشستهماندیشیراهبردهایتحققبیانیهگامدومانقالبمطرحشد

وظیفهجواناندرتدوینمانیفستاقدامگامدومانقالب
گزارش جلسه
ملیحه رفیع طلب

اولینجلسههماندیشیجوانانمومنانقالبیدرباره
مســائل ،اهداف و راهبردهای تحقق بیانیــه گام دوم
انقالبپنجشنبهگذشتهازسویجبههآرمانخواهان
واقعبیندرمشهدبرگزارشد.
به گــزارش خراســان رضوی ،دبیــر کل جبهــه آرمان
خواهان واقع بین در این جلســه ،با اشــاره بــه دو نگاه
تبیینی و اقدامی در خصوص بیانیــه گام دوم انقالب
رهبرمعظم،اظهارکرد:هردویایننگاههامهماست
ونهمیشودگفتنگاهتبیینیمهماستونگاهاقدامی
موضوعیت نــدارد و نــه می شــود گفت نــگاه اقدامی
اهمیتی ندارد .محمد ســعید احدیان افزود :درســت
اســت که پیاده ســازی نگاه اقدامی از اهمیت زیادی
برخورداراستامااگرتبییندقیقدرگاماولوگامدوم
انقالبوجودنداشتهباشد،نمیتوانیممانیفستاقدام
داشتهباشیم.درمجموعنگاهاقدامیموضوعیتدارد
و باید مانیفست اقدام تدوین کنیم و به یک مانیفست
دقیقومکتوبدستیابیمکهمشخصکندبیانیهگام
دوم چطور باید نوشته شود ،مانیفست اقدام خروجی
کارماستکهایناقدامبایدتوسطجوانانانجامشود.

•تنهاخطابشوندهگامدومانقالبجوانان
هستند

ویادامهداد:دراینبیانیهتنهاخطابشوندهگامدوم،
جوانانهستندوبارآننیزتنهابردوشجواناناستو
حضرتآقاازفرددیگریانتظارندارند،نهاینکهدیگر
افراد وظیفه نداشته باشند اما ایشــان یا به آن ها امید
ندارند یا انتظــار ندارند؛ پس باید جوانــان برای پیاده
ســازی آن اقدام و تالش کنند .دبیــر کل جبهه آرمان
خواهانواقعبینبابیاناینکهموارداقدامیرادرسه
دستهمیتوانتقسیمبندیکرد،یادآورشد:یکدسته
آنهاییاستکهجوانهابهتنهاییمیتوانندعملیات
انجامدهند،یکدستهآنهاییاستکهبارآنفقطبر
دوش مسئوالن است و دسته دیگر متشکل از جوانان
و مسئوالن است .وی با اشاره به این که نگرانی جدی
مبنی بر این مــوازی کاری و کارهای یکدیگر را خنثی
کردن ،وجود دارد ،گفت :راهکار این موضوع تعامل و
گفت و گو و بعد از آن ،ارائه قوی به جامعه هدف است.
احدیان در این خصوص پیشنهاد عملیاتی ارائه داد و
افزود :برای نوشتن مانیفست اقدام ،باید با هم تبادل
آراکنیموسپسآنراارائهدهیمتانواقصبرطرفشود

کشف2هزارقطعهکبک
قاچاق در بردسکن

علی نــوری /فرمانــده انتظامی بردســکن گفت:
ماموران ایستگاه بازرســی درونه به یک دستگاه
وانت نیسان حامل تعداد زیادی کبک مشکوک
شــدند و برای بررســی بیشــتر خودرو را متوقف
کردند .ســرهنگ نظافتی گفت :پس از بررسی
باررانندهومدارکویمشخصشداینمحموله
کبکفاقدهرگونهمجوزبهداشتیوحملاست.

و بدون خط کشی و تخریب یکدیگر ،خود را به جوانان
انقالبی عرضه کنیم و هرکســی با نگاه سلبی و دقیق
توانست پیشــنهاد بهتری ارائه دهد ،با او پیش برویم.
وی با اشــاره به فناوری اجتماعی با محوریت خانواده
اظهار کــرد :ایــن فنــاوری اجتماعی که مــی خواهد
جامعه  80میلیونی را تحت تاثیر قرار دهد ،وقتی می
تواند موفق باشد که ساختارها و نهادهای حاکمیتی
را به کار گیرد .برای مثال یکــی از بزرگ ترین مغفول
های همه مســئوالن ،آموزش و پرورش است .اگر قرار
اســت در نهاد خانــواده تحول ایجــاد شــود ،آموزش و
پرورش بایــد دخیل باشــد و در دنیا آمــوزش و پرورش
از اهمیت زیادی برخــوردار اســت و در این خصوص،
به شــدت برنامه ریزی و اقدام می شــود .اگر وارد نهاد
آموزشوپرورشنشویم،نمیتوانیمفناوریاجتماعی
راعمومیوفعالکنیم.مدیرمسئولروزنامهخراسان
تاکیدکرد:متاسفانهجریانانقالبیسالهاستعمدتا
صرفا دغدغه فرهنگ را داشته و آن هم جنس خاصی
از فرهنگ و برای نمونه رســانه را قبول نداشته است.
وی در ادامه گفت :بایــد در داخل جوان های انقالبی
جریاناجتماعیایجادکنیموآنهابهاینجمعبندی
برسندکهبراساسهفتمحوربیانیهگامدومانقالب،
خود را آماده اقدام و عرضه کنیم و البته عرضه کردنی
کهبرایانجاموظیفهاست.تواناییهایالزمرامدنظر
قرار دهیم و بخشــی از این توانایی ها ،برنامه و بخشی
توان اجرایی است .احدیان با تأکید بر این که جوانان
وظیفهتدوینیکمانیفستکاملبرایچگونگیپیاده
سازی گام دوم را دارند ،افزود :اجرایی کردن گام دوم
توسطجوانانتنهادرصورتیممکناستکهسمتها
وجایگاههایکارشناسی،مدیریتیواجراییدراختیار
جوانانباشد،لذاجوانانبایدخودرابرایاینسمتها
آمادهوبدونترسازبرچسبعرضهکنند.

•بزرگترینمعجزهانقالبدرحوزهاقتصاد
است

در ادامه یک کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد:
وقتی از انقــاب در عرصه های فرهنگی ،سیاســی و
نظامی،صحبتمیکنیم،حرفازمعجزهمیشوداما
درحوزهاقتصادباترسولرزصحبتمیکنیمواماواگر
همدرادامهاشمیآوریم.بندهباتاکیدعرضمیکنم
کهبزرگترینمعجزهانقالبجدایازفضایمعنویو
ارزشی ،در حوزه اقتصاد است و به ما اجازه نمی دهند
به درستی زمان پهلوی را تحلیل کنیم .محسن زنگنه
افزود:اینکهرهبرانقالبقبلازورودبهتوصیههامی

فرمایند امید ،یعنی بنده که قرار اســت برای چند نفر
صحبت کنم ،باید با همه وجود به امید اعتقاد داشــته
باشــم و زمانی که خودمان به این مهم اعتقاد نداشته
باشیم ،نمی توانیم امید را به مردم القا کنیم .ما بدون
امید قلبی نمی توانیم وارد اقدام و تبیین شویم .وی با
اشاره به این که حوزه معرفتی ورود به اقتصاد مشکل
دارد،تاکیدکرد:گامدومانقالببسیاردقیقوبازبان
سادهذکرشدهورهبریمباحثبسیاردقیقاقتصادی
را با زبان ســاده و راحت بیان کــرده اند .زنگنه تصریح
کرد:اگرانقالبنمیکردیم،سال 60قطعاآمریکاشاه
را بر می داشــت ،چون اقتصاد با شیب وحشتناکی به
زمینمیآمد.سالهای 54و 6.5،55میلیونبشکه
نفت تولید و 5.5میلیون بشکه صادر می کردیم و بعد
از جمهوری اســامی ،در بهترین حالت 2.5میلیون
بشکهصادرکردیم.وارداتسالهای 55و 56ما24،
برابرصادراتبودهاست.ویبااشارهبهحوزهفرهنگیو
اجتماعیکشورگفت:چرارادیووتلویزیونمادرحوزه
فرهنگی کم کاری می کنند؟ این کارشــناس مسائل
اقتصــادی با بیان این کــه رهبر معظم انقــاب ،حوزه
تمدن سازی را نشانه گرفته اند ،افزود :هر کس در هر
جایگاهیکهقراردارد،وظایفیداردوانجامبخشیاز
اقدامات نیاز به مسند دارد و حضرت آقا در بیانیه شان
بهجوانمومندانااشارهمیکنند.اینکهمادربرخی
حوزه ها جلو نرفتیم به این دلیل است که من نوعی در
کاری که تخصص ندارم ،ورود و انجام وظیفه بی خود
کردم در حالی که الزم است هر کس در جایی که قرار
دارد،مومنانهعملکند.

•حسبیانیهدومانقالب،حسامیداست
یک کارشــناس مسائل سیاســی از دیگر سخنرانان
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این جلسه ،با اشــاره به وجوه اقدامی بیانیه گام دوم
انقالب اظهار کرد :وقتی بــه اقدام فکر می کنیم ،در
مقام تبیین نمی مانیم و باید به مرزهای عمل برسیم
واگربهاقدامفکرکنیم،چونناگزیریمتبییندرستی
داشته باشــیم ،در تدبیر تبیین مناسب هم خواهیم
بود.غفاریبیانیهگامدومانقالبرابهعینکتشبیه
کردوافزود:بهنظرمنبیانیهحضرتآقانهمانیفست
اقدام،نهسندباالدستی ونهسندچشماندازاست،آقا
خواستنددرشرایطیمتناسبباوضعیتیکهبهنظرم
وضعیت آشفتگی تصویری ماست ،به این مفهوم که
در خصوص چهل ساله انقالب و آینده دچار کاستی
هایی بودیم و برای این که بتوانیم مســیر طی شده و
وضعیتحالخودراطیکنیم،یکباردیگرعینکی
به ما بدهنــد .وی تاکید کرد :حس ایــن بیانیه حس
امید است و همه جمالت ،تقدم و تاخرها  ،تاکید ها و
حتیانصرافاتداللتبرامیدداردودراینروحکلی
بیانیه ،باید بررسی شود که ما چه اقدامی می توانیم
انجامدهیم.ویبااشارهبهمکانیزمفناوریاجتماعی
اظهار کرد :اگر براساس الگوهای اسالمی و رویکرد
عقالنیت دینی دنبال این هستیم که چنین فناوری
هاییراایجادکنیم،درحوزهاجتماعیهرطرحیرا
بخواهیم تعریف کنیم ،باید مبتنی بر خانواده باشد.
درحوزهاقتصادوسیاستهمبهاینرویهاعتقاددارم.
بسیاری از فشارهای مختلف اجتماعی،اقتصادیو
سیاسیبردوشخانوادهاست.
غفاریافزود:خانوادهنقشمهمیرادرهمهزمینهها
ایفامیکندواولیننهادعمدهدارایسرمایهاجتماعی
درکشوراستوبیشتراز 80درصداعتماددرخانواده
وجود دارد .البته به همان انــدازه که خانواده اهمیت
دارد،ظریفوشکنندههمهست.

توسطقرارگاهعملیاتیسپاهانجامشد

تحویل700سری جهیزیه
به نوعروسان تایبادی

کلثومیــان /طــی مراســمی باحضورســردار رجــب زاده،
فرمانده لشــکر عملیاتی5نصرخراســان رضوی وجمعی
از مسئوالن محلی تایباد ،امامان جمعه تشیع واهل سنت
وتازه مزدوجین وخانــواده های این نوعروســان ،درمحل
ســالن خلیج فارس دانشــگاه پیام نورتایباد700 ،ســری
جهیزیه،تحویلنوعروسانشد.سرهنگعلیقربیفرمانده
محورعملیاتی شهید شوشتری سپاه درتایباد گفت  :طی
دوسال گذشته این سومین مرحله ای است که جهیزیه به
صورتکلیبینتازهمزدوجینوجوانانواجدشرایطشهری
وروســتایی درشهرســتان مرزی تایباد ،اعم ازتشیع واهل
سنت توزیع می شود .وی گفت  :دراین مرحله700سری
جهیزیه با کمک آســتان قدس رضوی و کمیته امداد تهیه
وبه افراد واجد شرایط تحویل شــده است .سرهنگ قربی
افزود:سپاهدرحاشیهکارهایعملیاتیوحفاظتازمرزها
وتامینامنیتمردم،اقدامبهکمکهایمردمیارینیزمی
کند کهازجملهاینکمکها،معرفیبیماراننیازمندبرای
درمان به صورت رایگان  ،تهیه وتوزیع افطاری درمســاجد
وروستاها وتوزیع نوشت افزار برای دانش آموزان نیازمند
بوده است که این کمک ها توسط قرارگاه عملیاتی شهید
شوشتری سپاه به مرزنشــینان ارائه شده است  .سرهنگ
قربیازهمکاریوهمیاریمسئوالنوامامانجمعهتشیع
واهلسنتشهرستانتایبادواعضایشورایتامینتایباد
تقدیرکرد.

فرماندهمرزبانیاستانخبرداد:

دستگیری 18هزار متجاوز مرزی
درسال ۹۷

فرمانده مرزبانی استان خراســان رضوی گفت :از ابتدای
امسالتاکنونبیشاز 18هزارنفرازاتباعخارجیکهقصد
ورود غیر مجاز به خاک ایران از مرزهای خراسان رضوی را
داشتند،دستگیرشدندکهاینمیزاننسبتبهمدتمشابه
سال قبل چهار برابر افزایش یافته اســت .سردار ماشاءا...
جاننثار بهایرناگفت:عاملیکهازناحیهکشورافغانستان
مرزهای مــا را تهدید می کنــد ،ورود اشــخاص و عناصری
است که به صورت غیر قانونی از این کشــور وارد ایران می
شــوند که این موضوع ناشــی از فقــر ،ناامنی و بیــکاری در
افغانستان است .وی ادامه داد :مسیر رسمی ورود افراد از
افغانستان به ایران در خراسان رضوی مرز دوغارون است
اما از ابتدای امســال تاکنون تعــدادی از افــرادی که قصد
داشــتند به صورت غیرقانونی و از مبادی غیر رسمی وارد
ایران شوند توســط مرزبانان اســتان در هنگ مرزی تایباد
دستگیروبهافغانستانمستردیاطردشدند .ویادامهداد:
ازابتدایامسالتاکنونورودموادمخدرازمبادیرسمیو
غیررسمیمعبرزمینیدوغارونوازسمتکشورافغانستان
بهداخلخاکایران 20درصدکاهشیافتهامابااینحالاز
ابتدای امسال تا کنون بیش از دو تن و 700کیلوگرم انواع
مواد مخدر در مرزهای دو کشور ایران و افغانستان کشف و
ضبطشدهاست.

