دو ماهنامه

کلنگ  5پروژه عظیم شهری در جیرفت
به زمین زده شد
به همت شهردار و شورای شهر جیرفت؛

4

شهر جیرفت این روزها با همت و تالش مهندس حسین زاده شهردار و حمایت شورای شهر بویژه دکتر میرکهنوج به عنوان رئیس شورای اسالمی شهر و همچنین
رئیس کمیسیون عمران شورا در مسیری قرار گرفته است که سالها در آرزوی مردم جیرفت رویایی دست نیافتنی به نظر می آمد.
روز شنبه  28مهرماه  1396طی مراسمی باحضور احمد امینی روش فرماندار شهرستان جیرفت ،مهندس حسین زاده شهردار ،دکتر مرکهنوج رئیس شورای
اسالمی شهر و همچنین رئیس کمیسیون عمران شورای شهر جیرفت و جمعی از مسئولین و مردم پنج پروژه عظیم شهری در شهر جیرفت کلنگ زنی شد.
سال اول -شماره اول -شنبه  5آبان ماه  - 97قیمت  1000تومان

دو ماهنامه فرهنگی اجتماعی بلیغ با گستره توزیع استانهای کرمان ،سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و یزد

سخن مدیر مسئول

پیشخوان
سرپرستاستانداریکرمان:

«بلیغ» صدایی رسا خواهد بود

نظاممهندسیاستحکام
بنای مدارسغیردولتی
را تائید کند
2

بی شک در جامعه امروز که شاهد هجوم رسانه
ها و ابزار های غربی نظیر تلگرام ،اینستاگرام و...
برای تغییر عقاید و سبک زندگی شهروندان ایرانی
هستیم؛ رسانه های داخلی می توانند با تکیه
بر اصول و داشته های مذهبی و ملی ،در جهت
تامینخواستهوجلبنظرمخاطبانعملنمایند.
بنابرایننشریه«بلیغ»باهدفپرداختنبهمسائل
اجتماعی و فرهنگی که در سایه زندگی ماشینی و
مدرن امروز در حال تغییر چهره اند ،فعالیت خود
را در استان های کرمان ،سیستان و بلوچستان،
یزد و هرمزگان آغاز نموده است تا بتواند گامی هر
چند کوچک در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی
غربی و ترویج سبک زندگی اسالمی بردارد؛
امیدواریم در این مسیر بتوانیم در استان های
مذکور صدای رسای مردمی باشیم که همواره
در فقر و محرومیت روزگار می گذرانند و هیچ گاه
لب به گالیه نمی گشایند؛ مردمی که در تمامی
صحنه های انقالب ،از قیام بر علیه نظام ستم
شاهی تا دوران هشت سال دفاع مقدس و سایر
مناسبت هاهمواره لبیک گویان ،گوش به فرمان
رهبر و مقتدای خویشند و هیچ گاه از این مسیر بر
نخواهندگشت.
لذا نشریه «بلیغ» فارغ از هر گونه مسائل سیاسی
و صرفا با تاکید بر نیاز های اجتماعی و فرهنگی،
آمده است تا با توکل به خداوند منان بتواندرسانه
برای مردم و از مردم باشد و از خداوند می خواهیم
تا کمک کند.

مدیرکلمنابعطبیعیجنوبکرمان:

اعتبار طرح های
آبخیزداریجنوب
کرمان  250درصد
افزایشیافت
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رئیس حوزه قضائی بخش راین خبر داد

قاچاق چوب از
جازموریانبهگلستان

3
سرمربیالسدقطر:

پرسپولیسشایسته
قهرمانی در آسیا است

طیبهشجاعحیدری

2
در بازدید مهندس بختیاری و جمعی از فرهیختگان از مجتمع فوالد بافت؛

تقدیر نماینده بافت در مجلس شورای اسالمی از مدیریت دکتر حاتمی

بازدید نماینده محترم شهرستانهای بافت ارزوئیه و رابر
و جمعی از مسوالن و فرهیختگان بافتی مقیم کرمان از
مجتمعفوالدبافت.
در این بازدید اقای دکتر یعقوب حاتمی وضعبت فعلی
کارخانه و زیر ساختهای ان از جمله پست برق اختصاصی

 25مگاواتی و مخازن ذخیره آب و ایستگاه گاز و همچنین
مراحل و فرایند تولید اهن اسفنجی را توضبح دادند .در
این بازدید ابراز شد هم اکنون  440نفر اعم نیروهای شرکت
احیا استیل و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا و شرکتهای
مشاور و خدمات عمومی مشغول به کارند و تست سرد و راه

اندازی کارخانه فوالد بافت بزودی انجام خواهد شد.
مهندس بختیاری نماینده مجلس شورای اسالمی از
تالشهای این مجموعه قدردانی کرد و جهت تسریع در رتق
و فتق امور و رفع موانع احتمالی قول هر گونه مساعدت را
داد

ثبت نام گواهینامه رانندگی
بدون کارت پایان خدمت در:

آموزشگاه رانندگی مهارت

نقد و اقساط
مدیریت :محسن محمدی
03443211892 -03443211891-09139405400 -09131975348
آدرس :جیرفت خیابان مسجد جامع نرسیده به میدان شهرداری

فروش نهال انواع مرکبات تضمینی
شمارهتماس(09333483887:خسروی)

مرکز علمی کاربردی الماس هنر کیمیا

در مقاطع کاردانی و کارشناسی و در رشته های موسیقی ،سینما،عکاسی
و امورفرهنگی دانشجو می پذیرد
باماتماسبگیرید
33235885
33235886
32232268
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«مولياميرالمؤمنينعلیعليهالسالم»:
َ
أعظم الخطايا اقت ُ
ٍّ
َ
طاعمالامر ُ
ُ
سل ٍم ِبغير حق.
ِ ِ ٍ
يء م ِ
ِ ِ
خوردن به ناحق و تجاوز به مال يک مسلمان است.
عظيمترين گناهان،
ِ

اخبار
سرپرستاستانداریکرمان:

نظام مهندسی استحکام بنای مدارس غیردولتی را تائید
کند

محمدجواد فدائی در چهارمین نشست شورای آموزش و
پرورش استان کرمان افزود :مدارس غیردولتی به منظور
اطمینان از استحکام بنا باید از مهندس پروانه دار نظام
مهندسی مجوز گرفته و آن را به تائید نظام مهندسی
برسانند.
وی ادامه داد :آموزش و پرورش باید ضوابط مربوط به معابر
وترافیکرانیزبرایاحداثمدارسغیردولتیرعایتکند.
فدائی در ادامه اجرای طرح آموزش مهارت های زندگی
قبل از ازدواج به دانش آموزان دختر را طرحی خوب ارزیابی
کرد و گفت :این طرح در شورای آموزش و پرورش مورد
تصویب قرار گرفت و بعد از آن نیز باید در کارگروه اجتماعی
نیزتصویبودرشورایبرنامهریزیوتوسعهاستاننیزمنابع
مالیآنمشخصشود.

وی عنوان کرد :در این نشست مقرر شد شوراهای آموزش
و پرورش شهرستان ها برای هزینه پیش دبستانی های
دولتیبینصفرتا 15درصدافزایشراتصویبکنند.
سرپرست استانداری کرمان گفت :در شورای آموزش و
پرورشبایدرویمباحثاصلیآموزشوپرورشبحثشود
و بیشتر بدانیم که انتظار ما از آموزش و پرورش چیست و تا
چهمیزانتوانستهایماینانتظاراترااجراییکنیم.
وی بر تشکیل کمیسیون های تخصصی برای بررسی
بحث های مربوط به آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت:
با تشکیل کمیسیون های تخصصی ،مسائل جزئی در
این کمیسیون ها بررسی و در شورای آموزش و پرروش به
مباحثکلیوکالنرسیدگیمیشود.

فرماندهانتظامیاستانکرمانخبرداد:

شرور عنبرآبادی به هالکت رسید

به گزارش بلیغ و به نقل از مرکز اطالعرسانی
فرماندهی انتظامی استان کرمان ،سردار رضا
بنیاسدیفر اظهار داشت :بامداد گذشته در
پی اعالم وقوع تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت
در سطح شهرستان عنبرآباد ،بالفاصله ماموران
انتظامی این شهر به محل اعزام شدند.
وی افزود :با ورود ضربتی تیمهای پلیس
به محل ،فردی که ترکنشین یکدستگاه
موتورسیکلت بود و با تیراندازی در چند نقطه
شهر قصد فرار داشت بدون توجه به اخطار

پلیس با سالح جنگی اقدام به تیراندازی به
سمت ماموران نمود و نهایتا با شلیک پلیس از
پا در آمد.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به
تالش پلیس جهت دستگیری دیگر فرد
فراری بیان داشت :در بررسی سوابق این شرور
مشخص شد این فرد سوابقی همچون چندین
فقره اخالل در نظم و امنیت عمومی از طریق
تیراندازی ،آدمربایی ،حمل و نگهداری سالح و
قدرتنمایی را در کارنامه دارد.

مدیرکلمنابعطبیعیجنوبکرمان:

اعتبار طرح های آبخیزداری جنوب کرمان 250
درصد افزایش یافت

محمدحسن کردستانی اظهار داشت :اعتبار
طرح های آبخیزداری و آبخوانداری از محل
صندوق توسعه ملی و استانی ،پنج شهرستان
جنوب کرمان در سال جاری  190میلیارد ریال
بوده که نسبت به سال گذشته این میزان رشد
داشتهاست.
وی تصریح کرد :کنترل فرسایش خاک و سیالب،
ب زیر زمینی ،آبدهی چاه ها و
تغذیه سفره های آ 
قنواتوایجاداشتغالازجملهاهدافمهماجرای
طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان
ادامه داد :اجرای عملیات های آبخیزداری و
آبخوانداری موجب تقویت منابع آبی ،جلوگیری
از مهاجرت مردم به شهرها و به تبع آن رونق
کسب و کار روستایی و کشاورزی و همچنین
احیاء عرصه های منابع طبیعی نظیر جنگل ها
و مراتع ،کاهش اثرات خشکسالی و حفاظت از
تنوعزیستیخواهدشد.
وی به ضرورت افزایش میزان مشارکت مردم در
اجرای طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری
تاکید کرد و گفت :حیات جوامع انسانی همواره
مستلزم بهره برداری اصولی از آب و خاک بوده لذا
این موضوع نیازمند مشارکت مردم است.
وی اظهار داشت :در شرایط فعلی اجرای حجم

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی:

برنامه دشمن ،تصویرسازی غلط از ایران؛ در این جنگ پیروز خواهیم شد
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب
اسالمی در دیدار با بیش از دو هزار نفر از نخبگان
جوانواستعدادهایبرترعلمی،تالشوفعالیتدهها
هزار نخبه در سراسر ایران را ترسیمکننده تصویری
امیدبخش و واقعی از کشور خواندند و با اشاره به نقش
و تأثیرگذاری نخبگان جوان در برنامه ریزی صحیح
برای آینده ،پیشرفت علمی ایران و جلو بردن مرزهای
دانش بشری« ،تعامل متقابل ،دو جانبه و جدی تر
نخبگانونظام،مراقبتهوشمندانهواستفادهصحیح
انسانی نخبه و تقویت هویت ملی و
از گنجینه نیروی
ِ
آرمانخواهی در مجموعه نخبگان کشور» را ضروری
خواندند و تأکید کردند :تصویرسازی غلط و منفی و
ناامید کننده از اوضاع ایران مهمترین دستور کار امروز
دشمن است اما به فضل الهی تصویر واقعی کشور در
مجموع،نقطهمقابلتصویرسازینظامسلطهاست.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنان خود ،دیدار
با نخبگان جوان را امیدبخش و شادیآفرین خواندند
سخنان تعدادی از جوانان نخبه گفتند:
و با اشاره به
ً
ً
این مطالب عمدتا بسیار متین و متقن و کامال مورد
تأیید بنده بود و مسئوالن محترم باید با جدیت آنها را
پیگیریکنند.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تأثیرگذاری
ملی و فراملی نخبگان از زوایای مختلف افزودند:
نشانگر «تصویر
وجود دهها هزار نخبه ،از یک منظر،
ِ
احساس
و
خرسندی
صحیح و واقعی از کشور» و مایه
ً
امید است ،ضمن آنکه با بهره مندی از نخبگان قطعا
چارچوبهای برنامهریزی برای مسائل کشور باید ارتقاء
یابد و از دیدگاههای آنان استفاده شود.
ایشان خاطرنشان کردند :از نظرات نخبگان جوان،
فعال ،دلسوز و با نشاط و پای کار در بخشهای مختلف
از جمله نفت ،استفاده و برای تبدیل اقتصاد نفتی به
اقتصاد مستقل و دانشپایه و اقتصاد مقاومتی ،برنامه
ریزی شود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تأثیر نخبگان در
«پیشرفت علمی کشور» گفتند :بهره گیری صحیح
و مناسب از دانش و توانایی های نخبگان موجب
پیشرفت علم در کشور و در نتیجه رسیدن به موضع
عزت و اقتدار و کاهش آسیب پذیری ها خواهد شد.
حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند :اگر از
دشمنان تمدنی
لحاظ علمی پیشرفت کنیم ،تهدید
ِ
و سیاسی و اقتصادی ما دائمی نخواهد بود و کاهش
خواهدیافت.
ایشان یکی دیگر ازعرصههای تأثیرگذاری نخبگان
جهانی
کشور را «ایفای نقش در شکستن مرزهای
ِ
دانش» دانستند و افزودند :در قرون اخیر ،سهم ما
در جلو بردن مرزهای دانش بسیار کم بوده است و
باید با استفاده از ظرفیت باالی نخبگان جوان کشور،
مرزهای اکتشاف و دانش جهانی را توسعه دهیم.
حضرت آیت الله خامنه ای گفتند :جوانان باید با
مطالعه تاریخ ،از دوران تلخ  ۲۰۰ساله قبل از پیروزی
انقالب اسالمی که به دلیل بی اعتنایی به استعدادها
و نخبگان ،کشور دچار عقب ماندگی شد ،مطلع شوند
و قدر دوران کنونی را بدانند.
ایشان با تأکید بر اینکه در دوران قاجار و پهلوی ،ایران
یکی از عقب مانده ترین کشورها از لحاظ دانش روز
بود ،افزودند :در حالی که جمعیت ایران حدود یک
درصد جمعیت جهان است ،سهم ما در تولید علم در
دوران پهلوی ،یک دهم درصد بود اما اکنون سهم ایران
در تولید علم در دنیا به حدود دو درصد رسیده است که

به این حد نیز نباید قانع بود.
رهبر انقالب اسالمی به یک نمونه دیگر از بی اعتنایی
به علم و دانش در دوران پهلوی اشاره کردند و گفتند:
از زمان تأسیس دانشگاه تهران بعنوان اولین دانشگاه
کشور در سال  ۱۳۱۳تا سال  ۱۳۵۷که چهل و چهار
سال می شود ،تعداد دانشجویان کل کشور۱۵۰ ،
هزار نفر بود اما اکنون که چهل سال از پیروزی انقالب
اسالمی می گذرد ،تعداد دانشجویان کشور بیش از
چهارمیلیوننفراست.
حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه چنین
مقایسههایی،تفاوتدوحکومتودونظامرابهروشنی
نشان می دهد ،خاطرنشان کردند :علت عمده عقب
ماندگی علمی و اخالقی و سیاسی کشور در آن دوران
ِ
تاریک،وجودحکمرانانبیکفایت،دنیاطلب،وابسته
و بی عرضه بود که در مقابل ملت تکبر می فروختند و
به فکر مصالح آنان نبودند اما در مقابل بیگانه تا کمر
خم می شدند.
ایشان تأکید کردند :همه ما باید به دلیل رهایی از
آن دوران تلخ و پیشرفتهای کنونی ،سپاسگزار نظام
جمهوری اسالمی و امام بزرگوار باشیم.
رهبر انقالب اسالمی سپس چند توصیه در خصوص
نخبگانبیانکردند.
اولین توصیه ایشان «لزوم تعامل دو جانبه میان
نخبگان و نظام مدیریت کشور» بود که در این زمینه
گفتند :از یک طرف مسئوالن باید جدی تر بهدنبال
تعامل با نخبگان و ارائه خدمات و رفع موانع کار آنان
باشند و از طرف دیگر نخبگان نیز باید همه ظرفیت
های خود را در اختیار پیشرفت کشور قرار دهند.
حضرت آیت الله خامنه ای منابع انسانی خوب و
نخبه متحرک و پیشرونده را یک گنجینه و ثروت
عظیم خواندند و تأکید کردند :این ثروت همانند هر
گنجینه دیگری در معرض طمع و چپاول نظام سلطه
است تا ضمن آنکه از این ثروت برای خود بهره می
برد ،درخصوص علم و فناوری یعنی داشته های ثروت
آفرین و قدرت آفرین نیز انحصار ایجاد کند.
ایشان «حذف فیزیکی نخبگان» را یکی از روشهای
نظام سلطه برای خارج کردن این گنجینه از چنگ
ملتها برشمردند و با اشاره به ترور دانشمندان هسته
ای کشور گفتند :عالوه بر حذف فیزیکی« ،امحاء
فرهنگی و یا مشغول کردن نخبگان به امور دیگر» ،از
دیگرروشهاینظامسلطهبرایگرفتناینثروتعظیم
کشور است ،بنابراین مسئوالن و نخبگان باید هوشیار
و مراقب باشند.
حضرت آیت الله خامنه ای ،راه مقابله با فریب های
نظام سلطه برای مجموعه نخبگی کشور را «تقویت
هویت ملی و آرمانخواهی در میان نخبگان» دانستند
و خاطرنشان کردند :جوان نخبه ما باید به ایرانی و
مسلمان بودن ،هویت ملی ،آرمانها و تاریخ بسیار
شرافتمندانهخودافتخارکند.
ایشان تأکید کردند :یکی از برنامه های دشمن ،آرمان
زدایی و هویت زدایی است که همه باید مراقب و متوجه
ایننقطهتهاجمباشند.
یکی دیگر از توصیه های رهبر انقالب اسالمی به
نخبگان« ،مراقبت برای غافل نشدن از مسئولیتهای
خود در قبال مردم و مسائل مهم کشور» بود.
حضرت آیت الله خامنه ای گفتند :نخبه نباید در
فضای تخصصی خود غرق شود و به مسائل جامعه
همچون «استقالل ،عدالت ،پیشرفت و آسیب های
اجتماعی»اعتنایینداشتهباشد.
ایشان خطاب به نخبگان تأکید کردند :اگر شما

«عدالتخواهی و استقالل
نخبگی را در زیر پرچم
ً
و هویت ملی» انجام دهید ،قطعا ارزش آن بیشتر
خواهدبود.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به جنگ تحمیلی
اقتصادی ،سیاسی و امنیتی علیه ایران عزیز افزودند:
یک نخبه نمی تواند به این جنگ بی تفاوت باشد.
رهبر انقالب اسالمی با تشبیه جنگ تبلیغاتی و رسانه
ای بسیار شدید دشمن به جنگ تحمیلی افزودند:
امکانات تبلیغاتی ما مانند اوایل دفاع مقدس ،اندک
است اما همانگونه که در آن نبرد پیروز شدیم ،به فضل
الهی در این جنگ هم بدون تردید پیروز خواهیم شد.
ایشان «تصویرسازی غلط» را مهمترین کار امروز
دشمن برای اغوای افکار عمومی جهان و ایران
برشمردند و خاطرنشان کردند :نخبه جوان ما باید در
این رویارویی سنگین ،وظیفه خود را برای پیروزی و
سرافرازی ایران انجام دهد.
حضرت آیت الله خامنه ای در جمع بندی این بخش
از سخنانشان این دستور کار را برای نخبگان جوان
ترسیم کردند« :تالش علمی زیر پرچم عدالتخواهی،
انحصارشکنی ،ستم ستیزی و حساسیت و رسیدگی
به مسائل و مشکالت مردم».
رهبر انقالب اسالمی همچنین در بیان چند نکته
درباره بنیاد نخبگان ،ضمن تشکر از زحمات بنیاد،
کار و تالش شبانه روزی را به مسئوالن آن توصیه
مؤکد کردند و افزودند :در شناسایی ،جذب ،هدایت،
ساماندهی ،شنیدن سخن نخبگان و درمان کردن
دردهای آنان شب و روز نشناسید.
«پرهیز از روزمرگی همراه با ابتکار دائم و نوسازی
روشهادربخشیکههدایتنخبگانرادربنیادبرعهده
دارد»« ،برنامه ریزی دقیق و صحیح برای فعالیتهای
هویت بخش»« ،استفاده از دفتر نمایندگی رهبری
در دانشگاهها»« ،استفاده از شرکتهای دانش بنیان
و مراقبت درباره تنزل نیافتن ضوابط این شرکتها»
از دیگر توصیه های رهبر انقالب به مسئوالن بنیاد
نخبگانبود.
ایشان همچنین استفاده از نخبگان در چیدمان
مدیریتهای میانی کشور را مهم خواندند و افزودند:
مدیریتی
ممکن است جوانان نخبه تجربه سطوح اول
ً
را نداشته باشند اما سطح مدیریتهای میانی حتما به
جوانان نخبه نیاز دارد.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از
سخنانشان با رد تصوری که دانشگاهها را در خدمت
مسائل کشور نمی داند ،خاطرنشان کردند :در چهار
دهه اخیر جوانان دانشگاهی در صنایع مهم کشور
نقش اول داشته اند.

ایشان «هوا فضا»« ،علوم زیستی»« ،سدسازی»،
«صنعتدفاعی»«،صنعتهستهایدرابعادگوناگون
آن»«،سلولهایبنیادی»«،زیستفناوری»و«ساخت
داروهای نو ترکیب» را از جمله عرصه ها و صنایعی
برشمردند که دانشگاهها در شکل گیری و پیشرفت
آنها نقش ارزنده ای داشتهاند.
رهبر انقالب اسالمی در عین حال افزودند :البته در
کار دانشگاهها نقص های زیادی وجود دارد که باید
رفع شود و نخبگان جوان نیز امروز برخی از آنها را بیان
کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای دانشگاهها را به «اهتمام به
پژوهش» در همه سطوح فراخواندند و افزودند :ارتباط
متقابل و پر منفعت دانشگاه با صنعت جدی تر گرفته
شود.
رهبر انقالب در همین زمینه خاطرنشان کردند :با
گسترشارتباطباصنعتوشناسایینیازهابهگونهای
عمل کنید که همانند برخی از کشورها ،هر پایان نامه
دانشجویی یک حامی از بخش خصوصی یا دولتی
داشتهباشد.
«ضرورت بهروزرسانی نقشه جامع علمی» پس از ۹
سال از تدوین آن و لحاظ کردن مسائل جدید در این
نقشه ،نکته دیگر ایشان خطاب به مسئوالن بود.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تأکید بر
رشد
«ضرورت ارتباط علمی با کشورهایی که در مسیر ً
جهشی قرار دارند» ،افزودند :اینگونه کشورها عمدتا
در آسیا هستند ،بنابراین باید نگاهمان به شرق باشد
نه به غرب ،ضمن اینکه نگاه به غرب و اروپا جز معطل
ماندن ،منت کشیدن و کوچک شدن فایده ای ندارد.
رهبرانقالبباتأکیدبرتعاملدانشگاههابادولتبرای
شناخت نیازها و اولویتها ،از اقدام گروههای مختلف
اساتید دانشگاهی و صاحبنظران از جمله اساتید
بسیجی در نوشتن نامه به مسئوالن و ارائه راه حل
مشکالت اقتصادی ابراز مسرت کردند و افزودند :نمی
دانیم دولت چقدر به این راه حلها عمل می کند اما
احساس مسئولیت اساتید و همچنین نخبگان جوان
و خوشفکر در قبال مشکالت کشور بسیار خرسند
کنندهاست.
حضرت آیت الله خامنه ای در پایان سخنانشان بار
دیگر به تالش پرحجم دشمن برای تصویرسازی
منفی از اوضاع ایران اشاره کردند و افزودند :نوسانات
ارزی و مشکالت معیشتی وجود دارد اما در مجموع
تصویر واقعی کشور ،به کوری چشم دشمنان ،عکس
تصویری است که بیگانگان سلطه طلب از ایران عزیز
ترسیممیکنند.

مجلس آب پاکی را روی دست مخالفان قانون منع به کارگیری بازنشستگان می ریزد
بسیار قابل توجهی از عملیات های مکانیکی و
بیومکانیکیوبیولوژیکیآبخیزداریوآبخوانداری
بدون جذب میزان قابل توجهی از اعتبارات ملی
و استانی ممکن نبود که این مهم با پیگیری های
نماینده مردم پنج گنج جنوب کرمان محقق شد.
ش سوزی در
کردستانی گفت :مردم اخبار آت 
عرصه های منابع طبیعی ،تخریب و تصرف
اراضی ملی ،قاچاق گیاهان دارویی ،چوب و زغال
را با شماره  1504ستاد خبری اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری اطالع دهند تا با متخلفان
برابر قانون برخورد شود.

هفته نهم لیگ دسته اول کشور برگزار شد؛

مس در اندیشه صعود به لیگ برتر

هرچند تیر بیشتر مخالفان اجرای این قانون به
سنگ خورده است ،با وجود این ،گویا برخی البی
های قوی توانسته اند برخی از نمایندگان مجلس
را مجاب کنند تا طرح دو فوریتی برای اصالح
قانونی که هنوز مهر آن خشک نشده ،ارائه نمایند
تا بتوانند برخی از افراد در سمت های وکال را از این
قانونمستثناکنند.
در همین زمینه ،هفته گذشته ،عضو هیأت
رئیسه مجلس خبر داد :طرح اصالح قانون منع
به کارگیری بازنشستگان به صورت دوفوریتی در
مجلس در حال تهیه است و بعید می دانم این
طرح در مجلس سه فوریتی مطرح شود!
نماینده مردم تهران گفته بود :بر اساس این طرح
بناست ،مشکل افراد بازنشسته باتجربه از جمله
قضات دیوان عالی کشور ،وزارت اطالعات،
شهرداران کالن شهرها حل شده تا مشکل به
کارگیری آنان در دستگاه ها نیز مرتفع شود.
اما نمایندگان مجلس گویا اقبالی به تصویب این
طرح ندارند و آن گونه که از اخبار به گوش می
رسد ،مجلس به روی طرح جدید کامل گارد گرفته
و تصویب این طرح در اوضاع کنونی امکان پذیر
نیست.
بهروز بنیادی ،نماینده مردم کاشمر ،بردسکن،
خلیل آباد در مجلس در گفت وگو با تابناک در

خصوص این موضوع اظهار داشت :البته این
طرح هنوز در مجلس رسما مطرح نشده و در
حد شنیده هاست ،ولی در خصوص کلیات
موضوع باید گفت ،قانون قبلی که توسط مجلس
انجام شد ،کار بسیار خوبی بود؛ البته برخی از
نمایندگان بر این باورند که این قانون کمی تند و
تیز بوده و به همین دلیل ،طرح جدید را مطرح
کرده اند و قرار است در آن برای برخی از افراد
تبصره و استثنا قائل شد ،ولی قطعا این با نحوه
قانون گذاری در تضاد است و به احتمال زیاد در
مجلس رأی نمی آورد و بسیاری از نمایندگان با آن
مخالفبودند.
این نماینده مجلس در ادامه افزود :من فکر می
کنم با توجه به جوی که ایجاد شده ،اصال این
طرح در مجلس مطرح هم نشود ،چونحتی
بسیاری از خود طراحان این طرح هم شک دارند!
بنیادی در ادامه با اشاره به مباحث مطرح درباره
این طرح و استثنا کردن برخی افراد از جمله
قضات باتجربه دیوان و شهردارهای کالن شهرها
نیز گفت :به هر حال ،ما دیر یا زود باید به نوگرایی و
میدان دادن به جوان ها و افکار جدید روی بیاوریم
و زمینه آن را فراهم کنیم.
وی همچنین یادآور شد :برخی بر این باورند،
شاید در اوضاع کنونی و در حالی که تحریم ها و

فشارهای خارجی زیاد شده است ،مدیریت کالن
دچار آسیب شود ،ولی گویا در صورتی که دولت و
قوایی که این قانون شامل آن می شود ،می توان
از افراد نخبه و تحصیل کرده در بدنه دولت و خارج
از دولت استفاده کرد و از آن گذشت.
همچنین جعفرزاده ایمن آبادی ،نایب رئیس
فراکسیون مستقلین در گفت وگو با تابناک اظهار
داشت :ما نمی توانیم قانونی را که خودمان نوشته
ایم ،دور بزنیم ،چون اگر این اتفاق رخ دهد ،دیگر
سنگ روی سنگ بند نمی شود و اقتدار مجلس
از بین می رود.
روال این است که در زمان قانون نویسی تمام
موارد دیده شود؛ اما زمانی که قانونی به مرحله
اجرا رسید ،باید همه دندان طمع را بیرون بکشند

و از قانون تمکین کنند؛ اما من اطمینان دارم این
قانون مطرح نخواهد شد و اگر هم مطرح شود،
رأی نخواهد آورد.
این نماینده مجلس در خصوص نحوه مطرح
شدن این طرح نیز گفت :دلیل اصلی آن اضطرار
مردم تهران برای تعیین شهرار بود؛ اما به نظر می
رسد ،مردم تهران از بی قانونی ضررهای بیشتری
می بینند تا اجرای درست قانون .البته به نظر
من ،این طرح فقط به خاطر شهردار تهران مطرح
شده ،ولی برای آنکه پیاز داغ آن را زیاد کنند ،چند
نفر دیگر را هم به آن اضافه کرده اند تا بتوانند طرح
را توجیه کنند؛ اما تقریبا کسی با این موضوع
موافقنیست.

سروری پرسپولیس در آسیا

سرمربیالسدقطر:تنهاپرسپولیسشایستهقهرمانیاست
در بازی حساس لیگ دسته یک ،مس کرمان
در خرمشهر به مصاف اروند رفت و مهدی
تیکدری با شوتی فوقالعاده گل اول بازی را
برای مس به ثمر رساند و تا دقیقه  ۲۵بازی با
یک گل به سود مس در جریان بود.
در دقیقه  ۳۲یک پنالتی برای تیم اروند توسط
حمید نعمتی تبدیل به گل شد تا بازی یک بر
یک مساوی شود و نیمه اول بازی اروند و مس
با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.
در نیمه دوم ،مهرداد قنبری از سمت راست
زمین با شلیکی تماشایی توپ را به تور دروازه

اروند چسباند تا مس با نتیجه دو بر یک از
میزبانش پیش افتد و در نهایت با گل حیدری،
مس کرمان با نتیجه سه بر یک از حریف خود
پیشافتاد.
مسکرمانباتوجهبهتساویگلگهرسیرجان
مقابل قشقایی شیراز و تساوی مس رفسنجان
مقابل اکسین البرز با این نتیجه قاطع و
با کسب  19امتیاز جایگاه نخست جدول
ردهبندی را از آن خود کرد و گلگهر سیرجان با
 17امتیاز در جایگاه دوم ایستاد.

تیم فوتبال پرسپولیس تهران در بازی برگشت
نیمهنهاییلیگقهرمانانآسیاباانجامیکبازی
حساب شده و با برنامه توانست با اقتدار از سد
تیم قدرتمند و متمول السد قطر بگذرد.
شاگردان برانکو سه شنبه شب در حالی به
مصاف تیم فوتبال السد رفتند که در بازی رفت
و در شهر دوحه قطر توانسته بود با یک گل علی
علیپور با یک گل این تیم قدرتمند را مغلوب
کرده بود.
شاگردان مصدوم و تیم محروم برانکو کروات
در این دوره از رقابت ها علی رغم محرومیت
از جذب بازیکن جدید در دو پنجره نقل و
انتقاالتی ،در ابتدای فصل جاری شاهد جدایی

8بازیکن اصلی خود بود اما بازکنان با تعصب و
با غیرت پرسپولیس در مجموع دو بازی رفت
و برگشت السدی را شکست دادند که همین
تیم السد در ورزشگاه آزادی و در مقابل دیدگان
بیش از 40هزار ایرانی تشویق کننده استقالل؛
با نتیجه تحقیر کننده  3بر یک تیم استقالل
را شکست داده بود اما در بازی برگشت نیمه
نهایی مقابل پرسپولیس هنگامی که بازیکنان و
کادر فنی تیم قطری با جمعیت 120هزارنفری
آزادی و بازی حساب شده منطقی و جسورانه
پرسپولیس مواجه شدند چاره ای شکست و
تسلیم شدن در خود ندیده و قافیه را با وجود
تالشبسیاربهشاگردانبرانکوباختند.

از نکات جالب بعد از این بازی می توان به
اعتراف فریرا سرمربی السد اشاره نمود که وی

اذعان کرد پرسپولیس به عنوان قدرتمند ترین
تیمآسیاشایستهقهرمانیاست.

سال اول -شماره
اول
شنبه  5آبان ماه
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امیرالمؤمنینعلی(ع):
برالوالدیناکبرفریضة.
بزرگترین و مهمترین تکلیف الهی نیکی به پدر و مادر است.
تاکیدائمهجمعهکرمانبربرپاییباشکوهراهپیماییاربعین

حماسه اربعین نماد وحدت و اقتدار مسلمانان است
 52درصد پیشرفتهای کشور را تفکر انقالبی
ایجادکردهاست
حجتاالسالم رضا سعادتفر امام جمعه جیرفت در
خطبههاینمازجمعهاینشهرستانبااشارهبهموضوع
برجام اظهار داشت :پس از برجام نافرجام پارلمان اروپا
بایکسند،برنامهپسابرجامراتشریحکرد.
وی بیان داشت :در این سند فعالیت در بخشهای
فرهنگی و حقوق بشری ،ایجاد فضای مناسب برای
فعالیت نهادهای مدنی و حمایت از همنجسبازان
برنامهریزیهایی شده است که این موارد با ارزشهای
انقالباسالمیبهشدتمخالفاست.
امام جمعه جیرفت بیان داشت :سفارتخانههای
کشورهای خارجی در فتنه سال  88محلی برای
جاسوسی بودند و باید سؤوال شود که چرا بعضیها به
دنبالتأسیسدفتراتحادیهاروپادرکشورمانهستند.
سعادتفربا اشاره به اینکه  52درصد پیشرفتهای
کشورراتفکرانقالبیایجادکردهاست،تصریحکرد:باید
ارزشهای انقالبی حفظ شود ،زیرا دشمن از ابتدای
پیروزی انقالب اسالمی تحریمهای زیادی برای کشور
ایران برنامهریزی و اجرا کرد ،اما موتور حرکت انقالب به
خوبی مسیر خود را ادامه داده است.
وی خاطرنشان کرد :تفکر انقالبی بر ظرفیت و توان
داخلیتکیهمیکند،اماتفکرلیبرالیبهدنبالوابستگی
بهخارجازکشورومشکلامروزکشورنوعتفکراست.
سعادتفر با بیان اینکه تفکر انقالبی یعنی اقتدا به
امالنبین،دلدادگیبهامامراحلواطاعتبیچونوچرا
ازمقاممعظمرهبریاست،گفت:مصداقتفکرانقالبی
مادرچهارشهیدومصداقتفکرلیبرالیمسؤولیاست
که مردم ایران را فدای جان فرزند خود میکند.
وی ادامه داد :تفکر لیبراری در مقابل تفکر انقالبی قرار
دارد که شامل وعده توخالی و در زمان کمک رسانی
خبری از افراد صاحب این تفکر نیست و البته تفکر
انقالبی بیادعا خدمت میکند و تفکر لیبراری وعده
زیادمیدهد.
سعادتفربابیاناینکهمصداقتفکرانقالبیسردارحاج
قاسمسلیمانیاستکهدرمقابلتجزیهکردستانمقابله
کرد،اظهارداشت:تفکرانقالبیعاملپیشرفتوعمل
کننده است و پیشرفتهای امروز ایران اسالمی با تفکر
انقالبیمحققشدهاست.
خطیب نماز جمعه جیرفت عنوان کرد :رهبر معظم
انقالب اسالمی جنگ رسانهای امروز را به جنگ
شیمیاییتشبیهکردند،زیرااینحملهدردرازمدتملت
راازدرونمتالشیمیکندوپیامدهایسختیبهدنبال
دارد.
وی با بیان اینکه حمالت رسانههای صهیونیستی در
دراز مدت روحیه انقالبی را تحت تاثیر قرار میدهد و
نفوذ مهترین عامل جایگزینی ارزش و غیرارزش است،
گفت :حادثه عاشورا نتیجه نفوذ دشمن است و باید به
اینموضو عمهمبسیارتوجهشود.
سعادتفر ابراز داشت :جریان نفوذ به صورت موریانه به
افتادهاست،اگردرمقابلاینتفکر
جانتفکراتجامعه ً
هوشیارنباشیم،مجددامسئلهعاشوراتکرارمیشود.
پیادهروی اربعین قدرت جهان اسالم را نمایش

میدهد
حجتاالسالممحمدجعفریامامجمعهموقتنودژدر
خطبههاینمازجمعهاینهفتهاظهارداشت:حماسه
پیادهروی اربعین ،نمایش قدرت جهان اسالم و معرفی
شیعهونهضتسرخحسینیبهجهانیاناست.
وی افزود :راهپیمایی اربعین بستری برای عینیت
یافتن فرهنگ عاشورایی همچون عزت ،کرامت ،ایثار،
ظلمستیزی است و این اراده خداوند متعال است تا
اینکهنشاندهدکشتینجاتامامحسین(ع)باسرعت
بهسویساحلنجاتدرحرکتوکسانیکهسواربراین
کشتیهستند،نجاتیافتهوموردلطفخاصخداوند
متعالواهلبیتقراردارند.
جعفری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری
در دیدار با نخبگان بیان داشت :نخبگان کشور باید
تواناییها ،استعدادها و امکانات خود را برای پیشرفت
کشور بگذارند و از هیچ کوششی در راه پیشرفت دریغ
نکنند و تعامل دو جانبه بین نخبگان و نظام مدیریتی
برقرارباشدوهمدیگررادرراستایپیشرفتکشوریاری
رسانند،چراکهنظاممدیریتیبایدنخبگانراپشتیبانی
کندونگذاردنخبگانعقببمانند.
امامجمعهموقتنودژادامهداد:یکنخبههمیشهباید
درحالحرکتباشدواگرتوقفکندپیشرفتکشورهم
متوقفمیشود.
وی با اشاره به ربوده شدن مرزبانان کشورمان توسط
گروهک تروریستی گفت :با توجه به تالش دشمنان
انقالب اسالمی برای از بین بردن امنیت ایران اسالمی
انتظارمیرودنیروهایمسلحکشورمانبرایگوشمالی
تروریستهای جیش الظلم در اسرع وقت اقدام و
فرزندانملتراازچنگالتروریستهانجاتدهند.
پیادهروی اربعین الگویی برای انسانهای آزاده
است
حجتاالسالماحمدبهبودیامامجمعهموقتفاریاب
اظهار داشت :تدوین سند پیشرفت انقالب اسالمی
توسط رهبر معظم انقالب ،مشت محکمی بر دهان
یاوهگویانیبودکهشعارناامیدیدادند.
وی خاطرنشان کرد :کسانی که در داخل و خارج شعار
بنبست میدهند ،باید بدانند که سند تدوین و دعوت
از نخبگان توسط مقام معظم رهبزی صورت گرفته و
بدانند که این انقالب تا انقالب حضرت مهدی (عج)
ادامه دارد.
بهبودی بیان داشت :این سند شعار شهدای بزرگ
اسالم در هشت سال دفاع مقدس است و یکی از موارد
آناستفادهازنیروهایانقالبیونخبگانجواناست.
خطیب جمعه فاریاب با تسلیت ایام اربعین حسینی
خاطرنشانکرد:نهضتعاشورادرتاریخماندگارشدهو
هرسالبرمحبانآنافزودهمیشود.
بهبودی با اشاره به اسارت حضرت زینب (س) گفت:
خطبه حضرت زینب (س) در کاخ یزید درس بزرگ
آزادگی بود و پیادهروی ایام اربعین الگوی مناسبی برای
انسانهایآزادهجهاناست.
حماسه اربعین نماد وحدت و اقتدار مسلمانان
است
حجتاالسالمعباسرمضانیپورامامجمعهرفسنجان

هیزم نمی شوم به حریم اجاقتان
خوش نیست طعم آتشی ام بر مذاقتان
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سیگار وساز و قهوه وپاسور و روسپی
آغوش هر زگی شده هر شب اتاقتان
مادر نشست گوشه ی ایوان و گفت و گفت
تا جمله ی سیاه «–پدر کرده عاقتان –
هر روز پیش چشم همین شهر دربه در
یعقوب می شود پدری از فراقتان»
خط می کشم به دور شماها و خاطرات
خوشحال می شود پدرم از طالقتان
در خطبههای نماز جمعه این هفته با بیان اینکه همه
مشکالت را نمیشود به گردن آمریکا انداخت ،افزود:
 80درصد مشکالت بر عهده مسؤوالن است و در این
گرفتاریهادولتمقصراست.
وی خاطرنشان کرد :اگرچه آمریکا خیلی مقصر است،
اما این مشکالتی که برای مردم به وجود آمده از جمله
احتکار،گرانفروشیو...مربوطبهداخلاستوارتباطی
بهتحریمندارد.
رمضانیپورباتاکیدبراینکهفرمانداری،صنعتومعدن،
شورای تامین و تعزیرات حکومتی باید به سرعت با
متخلفان برخورد قاطع داشته باشند ،گفت :تعزیرات
رفسنجان نزدیک به دو ماه است که بدون مسؤولیت
ادارهمیشود.
امام جمعه رفسنجان در ادامه با اشاره به اینکه کار
جهادیوشبانهروزیازسویرهبرمعظمانقالبتوصیه
شده ،بیان کرد :اما برخی مسؤوالن کار طرف صبح را
همانجامنمیدهندچهبرسدبهشبانهروزی.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حماسه اربعین
اشاره و تشریح کرد :این حماسه با ابعاد گستردهای
که دارد تأثیر عمیقی بر همه جهانیان خواهد داشت،
بزرگترین محمل معرفی شیعه و تشیع و نهضت سرخ
حسینیبهجهانیاناست.
وی ادامه داد :مراسم بزرگ اربعین ایجاد همدلی و رفع
سوتفاهمهایی که بین دو ملت بزرگ ایران و عراق به
وجود آمده بود و شایعهسازانی که خناسوار وارد شده
بودندتابینایندولتتفرقهاندازدراخنثیمیکند.
رمضانیپوریادآورشد:قتلیکیازروزنامهنگارانمنتقد
عربستان مظلومانه است و رسوایی برای سعودیها به
بار آورد.
راهپیمایی اربعین همایش بزرگ وحدت و اقتدار
مسلماناناست
حجتاالسالم سیدمحمود حسینی امام جمعه
سیرجانبراهمیتحضورگستردهمردمدرراهپیمایی
اربعین در کربال تاکید کرد و گفت :این راهپیمایی که
اقتدار و وحدت را شیعیان و مسلمانان را به دنیا نشان
میدهد ،پیام همبستگی در برابر دشمنان را به دنبال
دارد.
وی افزود :دولت هم وظیفه دارد در ایجاد امکانات
و مطالبات مردم در این زمینه سفر اربعین را برای
داوطلبان آسان کند تا شاهد حضور گسترده مردم در
اینسفردشمنشکنباشیم.

حسینی تصویرسازی غلط از اوضاع نظام اسالمی و
کشور ایران را کار دشمن شکست خورده عنوان کرد
و گفت :آمریکا به دنبال توطئه و ترفندهای مختلف از
جمله ناامید کردن ملت ایران است و این هجمههای
تبلیغاتینشانازشکستدربرابرنظاماسالمیدارد.
وی فراخوان رهبری برای تکمیل و ارتقای الگوی
پیشرفت ایران اسالمی و ترسیم افق مطلوب کشور
در پنج دهه آینده بسیار قابل اهمیت اعالم کرد و بیان
داشت :طرح این چشمانداز آینده کشور ایران و نظام
اسالمی ،موجب یاس دشمنان و کسانی که به دنبال
براندازینظاماسالمیهستندشدهاست.
خطیبجمعهسیرجانشکستهایپیدرپیآلسعود
درصحنهجهانیازجملهظلمبهمردمیمن،حصرسعد
حریری و قتل خاشقچی را موجب نابود کردن چهره
سیاسی عربستان در نزد ملتها و دولتهای جهان
عنوانکرد.
مهمترین وظیفه نخبگان تالش برای پیروزی و
ارتقایسطحعلمیایراناست
حجتاالسالم حسن منتظری امام جمعه شهرستان
انار راهپیمایی اربعین حضرت سیدالشهداء (ع) که با
حضور میلیونها نفر از شیعیان جهان برگزار میشود را
نماد قدرت و اقتدار شیعیان و مظهر وحدت اسالمی در
شرایطحساسکنونیدانست.
وی بیان داشت :در شرایطی که دشمنان ملت ایران
نهایت تحریمها را بر علیه ملت ایران وضع کردهاند،
حضور میلیونی و باشکوه مردم به ویژه جوانان ایرانی،
مشت محکمی بر دهان یاوهگویان و دشمنان انقالب
اسالمیاست.
منتظری با اشاره به اقدامات تروریستها در میرجاوه
گفت :انتظار ملت ایران از مسئوالن این است که در
حفاظت از مرزها حساسیت و هوشمندی بیشتری از
خودنشاندهندوامیدواریمدراسرعوقتفرزندانملت
ایرانازچنگالتروریستهانجاتیابند.
منتظریبهدیداررهبرمعظمانقالباسالمیبانخبگان
اشاره کرد و گفت :همه نخبگان باید در مقابل مسائل
مهمکشورازجملهاستقالل،پیشرفت،موضوععدالت
وآسیبهایاجتماعیاحساسمسؤولیتکنند.
ویافزود:مهمترینوظیفهنخبگانکشورایناستکه
برای پیروزی و سرافرازی ایران بر تالشهای علمی خود
بیافزایند.

این زن به اشتهای کسی نان نخورده است
عق می زند به لقمه ی پر چرب و چاقتان
این زن به رسم سگ صفتان خو نکرده است
این زن دلش گرفته از این طمطراقتان
حاال که شهر خسته و مغلوب و زخمی است
کر می شود دوباره شب از واق واقتان!!!
«حمیدهکریمی»
گفتم نمی شود ،نه عزیزم نمی شود
این مرد ،ایده آل خودش هم نمی شود
صدبار تکه های دلم را شمرده ام
یک ذره درد آینه ها کم نمی شود
این شعر هم شبیه غزل های قبلی ام،
هرقدر عاشقانه سرودم نمی شود
چشم انتظار کوچه ی بی رهگذر مباش
دیگر بساط بوسه فراهم نمی شود
باران گرفت و قصه ی پاییزو پنجره
باران به زخم و خاطره مرهم نمی شود
آتش بیار معرکه مان..،چشم های تو
دیگرشبیهقعرجهنمنمیشود
مردی که دل سپرده به یک تکه از بهشت
با صدهزار وسوسه آدم نمی شود
گفتی دوباره می شود از نو شروع کرد
گفتم نمی شود ،نه عزیزم نمی شود

«مرتضیمهدوینیا»

رئیس حوزه قضائی بخش راین خبر داد

قاچاق چوب از جازموریان به گلستان

دانستنیهایحقوقی؛

سرقت رایانهای به چه معناست؟
سرقتبهعنوانیکیازجرایمعلیهاموال،درقانون
مجازاتاسالمیبهربودنمالمتعلقبهغیرتعریف
شده است .پیشرفت روزافزون فناوری ،باعث شده
که شیو ه و ابزار ارتکاب این جرم نیز تغییر کند.
قانونگذارنیزدرپیاینتحولسرقتازطریقرایانه
راباعنوانسرقترایانهایجرمانگارینمودهاست.
سرقت که بسیار شاهد وقوع آن در جامعه هستیم،
از انواع جرایم علیه اموال میباشد؛ به گونهای
که بخشی از اخبار مربوط به صفحهی حوادث
مطبوعات به گزارش مربوط به وقوع این جرم
اختصاص دارد .قانونگذار در قانون مجازات
اسالمی ،سرقت را به ربودن مال متعلق به غیر
تعریف نمود ه و آن را دو نوع تعزیری و حدی تقسیم
کرده است که مجازات هر یک از این دو نوع سرقت
نیز متفاوت از دیگری میباشد(در مطالب پیشین
سایت مهداد به معرفی این دو نوع سرقت پرداخته
شد) .پیشرفت روزافزون فناوری ،باعث شده که
شیو هوابزارارتکاباینجرمنیزتغییرکندوبهجای
اموالیکهتاکنونجرمدرموردآنهااتفاقمیافتاد،
چیز دیگری جایگزین گردد .در واقع تغییر و
پیشرفتجوامعبشریموجبشدهاستکهجرایم
نیز از حالت ساده و ابتدایی خارج شده و به صورت
پیچیدهومتنوعدرآیند.ازاینروقانونگذارباعنوان
سرقترایانهایبهصورت مستقل،سرقتازطریق
رایانه را جرمانگاری نموده است .در این مطلب به
بررسی مفهوم سرقت رایانهای و همچنین مجازات
قانونیآنخواهیمپرداخت.
سرقترایانهایبهچهمعناست؟
قانونگذار در ماده  ۷۴۰قانون تعزیرات ،سرقت

رایانهای را تعریف کرده است .طبق این ماده «هر
کس به طور غیرمجاز دادههای متعلق به دیگری
رابرباید ،چنانچه عین دادهها در اختیارصاحب آن
باشد،بهجزاینقدیازیكمیلیون()۱.۰۰۰.۰۰۰
ریال تا بیست میلیون ( )۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال و در
غیر این صورت به حبس از نود و یك روز تا یك سال
یا جزای نقدی از پنج میلیون ( )۵.۰۰۰.۰۰۰ریال
تا بیست میلیون ( )۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال یا هر دو
مجازاتمحكومخواهدشد».
همان طور که مالحظه میکنید ،رفتار مجرمانه در
سرقت رایانهای هم ربودن است اما این ربودن به
چه نحو اتفاق میافتد؟ ربودن در سرقت رایانهای
به دو روش ممکن است انجام شود؛ در یکی از
این روشها پس از سرقت اطالعات و محتوای
متعلق به دیگری ،دارندهی آنها از این اطالعات
و محتوا محروم میشود و دیگر نسخهای از آن در
اختیارش باقی نمیماند .مانند آنکه سرقت از
طریق کات کردن ()cutاتفاق بیفتد .در روش دیگر
پس از سرقت همچنان یک نسخه از اطالعات در
اختیار صاحب آن باقی میماند که این روش با
کپیکردن()copyاتفاقمیافتد.مانندآنکهشما
رایانهی خود را برای تعمیر در اختیار کسی بگذارید
و او بدون اجازهی شما از فایلهایتان کپی بگیرد.
باید توجه داشت که اگر شخصی بدون اجازهی
شما به رایانهتان دسترسی پیدا کند و از برخی
اطالعات موجود در آن عکس بگیرد ،نمیتوان
رفتار او را سرقت رایانهای دانست ،زیرا در این حالت
او نه از اطالعات و محتوای موجود در رایانهی شما
کپی گرفته است و نه با کات کردنشان ،آنها را

اقداماتی برای کاهش خطر سرطان پروستات
مطالعات نشان داده اند مردانی که غذاهایی
سرشار از چربی حیوانی ،مانند لبنیات و گوشت
قرمز ،مصرف می کنند ،احتمال بیشتری دارد به
سرطانپروستاتمبتالشوند.ذکرایننکتهاهمیت
دارد که این مطالعات نشان نداده اند که غذاهای
چاق کننده در واقع موجب سرطان پروستات می
شوند.درعوض،آنهانشاندادهاندکهپیوندیبین
سرطان پروستات و مصرف غذاهایی مانند پنیر و
گوشت وجود دارد .با این وجود ،به بیماران توصیه
می شود که جانب احتیاط را رعایت کرده و بیشتر
چربی مورد نیاز خود را به جای محصوالت گوشتی
از غذاهایی مانند آووکادو و مغزهای خوراکی تامین
کنند.
در زمینه غذاهایی که با سرطان مبارزه می کنند،
سبزیجات چلیپایی به واقع از جایگاه ویژه ای
برخوردار هستند و اثرگذاری فوق العاده ای دارند.

این نوع از سبزیجات مانند بروکلی و گل کلم حاوی
مواد شیمیایی طبیعی هستند که ممکن است از
رشد سرطان پیشگیری کنند .این مواد شیمیایی
برایسلولهایسرطانیمضرهستند،اماآسیبی
به سلول های سالم بدن وارد نمی کنند .شواهد
در زمینه پیشگیری و مبارزه با سرطان به واسطه
مصرفسبزیجاتچلیپاییبسیارقویهستند.
سیگار کشیدن نه تنها با سرطان ریه پیوند خورده
است،بلکهباابتالبهسرطانپروستاتنیزدرارتباط
است .به طور خاص ،سیگار کشیدن با اشکال
تهاجمی سرطان پروستات که احتمال بیشتری
به نقاط دیگر بدن گسترش یابند در ارتباط است.
افزون بر این ،بررسی  24مطالعه درباره خطر
سرطان پروستات و سیگار کشیدن که در سال
 2010انجام شد ،نشان داد مردانی که سیگار می
کشند با 24تا 30درصد خطر بیشتر مرگ ناشی از

از دسترس شما خارج کرده است .در این حالت
میتوانگفتکهاومرتکبجرمدسترسیغیرمجاز
شده است که یکی دیگر از جرایم رایانهای میباشد
و شرایط خاصی دارد.
نکتهای که باید مدنظر قرار گیرد آن است که در
سرقت رایانهای با ربودن داد ه و اطالعاتی روبرو
هستیمکهدرسامانههایرایانهایومخابراتیمانند
لپتاپ و تلفن همراه و یا در ابزارهای حامل داده
ماننداطالعاتموجوددرونفلشو…وجودداشته
خود این ابزارها یعنی
است؛ بنابراین ،اگر شخصی ِ
رایانه ،فلش و … را سرقت کند؛ هرچند مرتکب
سرقتشدهاستامانمیتوانبهآنسرقترایانهای
گفتزیرادرسرقترایانهایربودنمحتوایداخلی
اینسامانههاوابزارهااهمیتدارد.
در سرقت سنتی موضوع جرم مال است و باید
آنچه ربوده میشود دارای ارزش اقتصادی داشته
باشد اما در سرقت رایانهای چون قانونگذار بر این
موضوعتأکیدنکردهاست،موضوعسرقترایانهای
میتواند داده ،محتوا و اطالعات دارای ارزش مالی
یاغیرمالیباشد.یعنیاگرشخصیازسامانههای
رایانهای متعلق به شخص دیگر اطالعاتی را برباید
که هیچ ارزش مالی ندارد(مانند عکسهای
سرطانپروستاتنسبتبهافرادغیرسیگاریمواجه
هستند .تومورهای تهاجمیتر مرتبط با سیگار
کشیدن عامل کلیدی در این زمینه هستند .پس
لطفی در حق خود کرده و سیگار را همین امروز
ترککنید.
مصرف بیش از حد ویتامین  Eممکن است خطر
سرطان پروستات تهاجمی را افزایش دهد .بنابر
گزارش موسسه سالمت آمریکا ،اگر از رژیم غذایی
روزانه خود  15میلی گرم ویتامین  Eدریافت می
کنید ،نیازی به مصرف مکمل اضافه وجود ندارد.
در حقیقت ،استفاده از مکمل فراتر از نیازهای ما
میتواندایدهبدیباشد.
ورزش کردن را می توان از بهترین روش ها برای
کاهشخطرابتالبهسرطانپروستاتعنوانکرد
استفادهازمحافظهاهنگامرابطهجنسیمیتواند
احتمال ابتال به سرطان پروستات را کاهش دهد.
عفونت های قابل انتقال از طریق رابطه جنسی
مانند سیتومگالوویروس ()Cytomegalovirus
و تریکومونیاز ( )Trichomoniasisبا سرطان

خانوادگی یا نوشتههای شخصی) ،باز هم سرقت
رایانهای رخ داده است .همچنین ،اینکه فرد
رباینده چه انگیزهای را از سرقت این دادهها و
اطالعات دنبال میکند ،اهمیت ندارد؛ بنابراین،
اگرشخصیبهصورتغیرمجازواردایمیلشخص
مربوط به نوشتههای او را از ایمیل
دیگر شود و فایل ً
او کپی کند تا صرفا بتواند آنها را بخواند ،مرتکب
سرقت رایانهای شده است .در واقع با اینکه او هیچ
انگیزهای ناشایستی ندارد اما این موضوع در وقوع
جرمسرقتنقشیندارد.
نکتهی دیگری که وجود دارد و باید مورد توجه قرار
گیرد ،تفاوت میان سرقت رایانهای با کالهبرداری
رایانهای است .کالهبرداری رایانهای هم یک
جرم رایانهای است اما متفاوت از سرقت رایانهای
میباشد .در کالهبرداری رایانهای شخص مرتکب
درصدد آن است که از ابزارهای رایانهای استفاده
کند تا وجه ،مال یا امتیاز مالی به دست آورد .مانند
آنکه شخصی با ورود غیرمجاز به سامانهی بانک
مبلغی را از حساب یک شخص به حساب خود
انتقال دهد .در حالی که در سرقت رایانهای محتوا
و اطالعات مربوط به یک شخص مورد سرقت قرار
میگیرد.

پروستات پیوند خورده اند .مورد نخست نوعی
تبخال یا هرپس است که در بافت پروستات
سرطانییافتمیشود.ازسویدیگر،تریکومونیاز
یکویروسقابلدرماناستکهممکناستاثرات
طوالنی مدت به همراه داشته باشد .مطالعه ای که
در نشریه Cancer Epidemiology Biomarkers
 &Preventionمنتشرشد،نشانداداحتمالابتال
به سرطان پروستات بین مردانی که با تریکومونیاز
آلودهشدهبودند 40درصدبیشتراست.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان
کرمان ،علی برزگر از توقیف دو دستگاه تریلر
کشنده حامل  50تن چوب درختچه گز از نوع
شاهی خبر داد و اظهار داشت :طبق قانون قطع
درختان بیابانی و جنگلی جرم است .
رئیس حوزه قضائی بخش راین با اشاره به اینکه
اینگونهدرختاندربیابانزداییدرجنوباستان
کرمان نقش مهم و اساسی دارند ،بیان کرد:
برخی گونههای درختی اخیرا توسط برخی افراد
سودجوموردبهرهبرداریغیرقانونیقرارگرفتهاند
و ضرورت دارد مسئوالن متولی امر اقدامات الزم
در جهت مقابله با این افراد در دستور کار قرار
دهند.
این مقام قضائی بیان داشت :در این رابطه چهار

نفر متهم دستگیر و به اتهام حمل بدون پروانه
چوب درختان گز تحت تعقیب قضائی قرار
گرفتهاند.
وی تصریح کرد :این افراد این محموله چوب را
پس از قطع درختان بیابانی از منطقه جازموریان
به قصد انتقال به استان گلستان بارگیری کرده
بودند که توسط ماموران پلیس و اداره مبارزه با
قاچاق کاال در ایست و بازرسی مرصاد در محور
بم  -کرمان متوقف میشوند.
رئیس دادگاه عمومی بخش راین خاطرنشان
کرد :در این رابطه پروندهای در شعبه اول دادگاه
عمومی راین تشکیل و تحقیقات مقدماتی در
دست بررسی است.

فرماندار بم خواستار تامین اعتبار برای احداث
بیمارستان ۲۲۰تختخوابی بم شد

وی خاطرنشان کرد :در حال حاضر پیشنهادات
از دستگاههای اجرایی به وزارتخانهها و سپس
سازمان برنامه و بودجه ارسال میشود که
میطلبد پروژههای اولویتدار که نیاز است به
فرمانداری اعالم تا پیگیری کنیم و سال آینده
اجراییشوند.
فرماندار بم تصریح کرد :شهرستان بم با توجه به
زلزله  ۸۲نگاههای ویژهای داشت و امروز به دلیل
باال بودن برخی سرانهها در اولویت قرار نمیگیرد
به طور مثال آموزش و پرورش و شهرداری که در
بعضیبخشهااعتباریدریافتنمیکنند.
شهسوارپور ابراز داشت :طی چند روز آینده باید
ادارات اولویتها و نیازهای خود را مطرح کنند و
ما هم پیگیری میکنیم تا در سطح وزارتخانهها و
سازمانبرنامهوبودجهاستاناعتباراتاختصاص
یابد و پروژهها مشخص و تامین اعتبار شود.
وی بیان داشت :در بازدید استاندار کرمان از
پروژه خط انتقال آب از سد نساء به بم و بروات
وضعیت پروژه گزارش داده شد و به دنبال آن هم
معاون سازمان آب و فاضالب کشور از پروژه بازدید

داشت که امیدوارم اعتبارات الزم اختصاص یابد
البته باید امسال یا سال آینده این پروژه که تا به
حال  ۱۲۸میلیارد هزینه شده و  ۲۰۰میلیارد نیاز
دارد تکمیل شود.
ویخواستارتامیناعتباربرایاحداثبیمارستان
 ۲۲۰تختخوابی ،پل زیرگذر ابارق ،پل خواجه
عسکروتقاطعمهدویتوهمچنینادامهمرمتو
بازسازی ارگ تاریخی بم شد.
این مقام مسوول بر استفاده از ظرفیتهای
قانونی برنامه ششم توسعه در جهت آبادانی و
پیشرفت شهرستان تاکید کرد و افزود :تشکیل
کارگروه تعیین مشاغل مزاحم و ساماندهی آنها
در دستور کار شهرک صنعتی و شهرداریها قرار
گیرد.
شهسوارپور ادامه داد :در برنامه ششم توسعه
امکانات و قابلیتهای زیادی وجود دارد البته
 ۸۷درصد برنامه ششم در قالب اقتصاد مقاومتی
پیش بینی شده و تسهیالت الزم در اختیار
سرمایهگذاران و متقاضیان ایجاد اشتغال قرار
خواهدگرفت.

دوماهنامهاجتماعی،
فرهنگی«بلیغ»
سال اول  -شماره اول
شنبه
 5آبان ماه 1397
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گسترده توزیع :استان های کرمان ،سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و یزد
صاحب امتیاز و مدیر مسئول  :طیبه شجاع حیدری
09139504010
سردبیر :مهدی سیدی
گرافیست :حبیب اله مشایخی
دفتر مرکزی :کرمان خیابان شیخ احمد کافی جنوبی
لیتوگرافی و چاپ :مهدوی

مشکالت شهر و روستای خود را برای انعکاس در
نشریه با ما در میان بگذارید

پست الکترونیک نشریه بلیغ:
tayebsh4010@gmail.com

جیرفت کارگاه بزرگ سازندگی مهندس حسین زاده؛

کلنگ  5پروژه عظیم شهری توسط شهردار حسین زاده زده شد

شهر جیرفت این روزها با همت و تالش
مهندس حسین زاده شهردار و حمایت
شورای شهر بویژه دکتر میرکهنوج به عنوان
رئیس شورای اسالمی شهر و همچنین
رئیس کمیسیون عمران شورا در مسیری
قرار گرفته است که سالها در آرزوی مردم
جیرفت رویایی دست نیافتنی به نظر می
آمد.
روز شنبه  28مهرماه  1396طی مراسمی
باحضور احمد امینی روش فرماندار
شهرستان جیرفت ،مهندس حسین زاده
شهردار ،دکتر مرکهنوج رئیس شورای
اسالمی شهر و همچنین رئیس کمیسیون
عمران شورای شهر جیرفت و جمعی از
مسئولین و مردم پنج پروژه عظیم شهری در
شهر جیرفت کلنگ زنی شد.

مهندسحسینزادهشهردارجیرفتودکتر
میرکهنوج رئیس شورای شهر به همراه سایر
اعضای شورای شهر با انجام کار کارشناسی
و نیاز سنجی در شهر جیرفت ،اقدام به
برنامه ریزی برای رفع نیاز های این شهر
بزرگ استان کرمان نموده اند لذا در این
راستا پنج پروژه عظیم با اعتباری بالغ بر
 80میلیارد ریال شامل پروژه مهم بوستان
میدان امام حسین(ع) که دارای سینما
روباز و آمفی تئاتر و محوطه بازی کودکان،
آالچیق های ویژه و ..می باشد و جاده
سالمت ،ساختمان شماره  2آتشنشانی
جیرفت ،بوستان پیامبر اعظم ،زیرسازی و
آسفالت کنارگذر ملنتی به زمین زده شد تا
شهروندان جیرفتی بتوانند از سرانه فضای
سبز و بوستان بیشتری برخوردار شوند ،تا

شهروندان جیرفتی با داشتن بیش از یک
ایستگاه آتشنشانی بتوانند با آرامش خاطر
و ایمنی بیشتر در این شهر زندگی کنند،
تا شهروندان جیرفتی بتوانند با داشتن
مکانی مشخص ،استاندارد و مجهز با
شوق و اشتیاق بیشتری ورزش کنند ،تا
شهروندان جیرفتی بتوانند با داشتن کنار
گذری مناسب و استاندارد کمتر در ترافیک
و مشکالت ترافیک خیابان ها غرق شوند و
با فراغ بال در مسیر های عبوری خود تردد
نمایند.
بنابراینبایدبهمهندسحسینزادهشهردار
محبوب و اعضای شورای شهر جیرفت به
سبب بی توجهی به کارشکنی و سنگ
اندازی برخی دشمنان جیرفت بزرگ ،صرفا
توسعه و آبادانی جیرفت را مد نظر قرار داده
اند و در این راستا از هیچ کوششی دریغ
ننموده اند خسته نباشید گفت و اذعان
نمود که جیرفت با حضور و عملکرد شهردار
حسین زاده به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل
شده است و این همان چیزی است که
سببرضایتهمهشهروندانجیرفتیشده
است.
در واقع در عملکرد شهردار جوان ،کارآمد
و با انگیزه جیرفت می توان توجه وی را
به مسائلی نظیر فرهنگ و هنر ،تفریح و
سرگرمی ،آرامش روان و سالمت جسم و

روح شهروندان ،ایمنی شهری ،ترافیک،
عمران و توسعه شهری ،توجه به مبلمان
و زیباسازی شهر ،رفع نیازهای شهری
شهروندان و رفاه ساکنان و مسافرانی که از
این شهر عبور می کنند و...به وضوح دید.
مهندس نعمت الله حسین زاده در حاشیه
کلنگ زنی این پنج پروژه عظیم در گفتگو
با خبرنگار ما اظهار داشت:بوستان امام
حسین(ع) با اعتبار  15میلیارد ریال و در
زمینی به مساحت20هزار متر مربع شامل
سینما روباز و پارک و محل بازی کودکان
و ...می باشد پس از حداث به بهره برداری
خواهدرسید.
شهردار جیرفت افزود:یکی دیگر از پروژه
هایی که امروز کلنگ زنی شد جاده سالمت
است.
وی بیان داشت :این جاده سالمت به
طول 4کیلومتر وعرض 14متر جهت رفاه
شهروندان عزیز ایجاد خواهد شد.
شهردار جیرفت گفت :این جاده سالمت
می تواند در زمینه سالمت جسم و روح
شهرونداننقشبسزاییداشتهباشد.
مهندس حسین زاده خاطرنشان کرد:
در مسیر جاده سالمت امکانات ورزشی
و رفاهی نیز در نظر گرفته خواهد شد تا
شهروندان ضمن استفاده از این فضای
استانداردازتجهیزاتآننیزبهرهمندشوند.

وی یادآور شد :این جاده سالمت دارای
الین پیاده رو و الین دوچرخه سواری به
همراه زمین بازی فوتسال و والیبال خواهد
بود.
وی افزود :این پروژه مهم که از نیاز های
زندگی ماشینی امروز است ،با اعتبار 15
میلیارد ریال برای رفاه شهروندان جیرفتی
کلنگ آن به زمین زده شد.
مهندس نعمت الله حسین زاده بیان
داشت :بوستان پیامبر اعظم (ص) نیز یکی
دیگر از پروژه هایی بود که امروز با حضور
فرماندار و رئیس و اعضای شورای اسالمی
شهر و همچنین مردم کلنگ زنی شد.
وی افزود :این بوستان در زمینی به
مساحت 7هکتار در ورودی شهر حدفاصل
شهرک صنعتی شماره یک و میدان امام
حسین (ع) با اعتبار 25میلیارد ریال اجرا
می شود که در حال حاضر فضایی خالی و
نامناسب می باشداحداث این بوستان می
تواند ضمن افزایش سرانه فضای سبز در
شهر جیرفت ،باعث زیبا سازی چهره شهر
در ورودی و خروجی شهر به سمت میدان
امام حسین(ع) شود.
شهردار جیرفت خاطرنشان کرد:
در این بوستان نیز امکانات رفاهی

وخدماتی،ورزشی درنظر گرفته خواهد شد
تا شهروندان جیرفتی در محیطی زیبا و
مجهز ،ورزش و تفریح نمایند.
مهندس حسین زاده با بیان اینکه وسعت
شهر جیرفت و جمعیت باال این شهر نیاز به
3ایستگاه آتش نشانی در این شهر را بوجود
آورده است اظهار داشت :لذا با توجه به این
ضرورت ایستگاهآتشنشانیشماره 2شهر
جیرفت نیز با اعتبار 15میلیارد ریال دربلوار
پاسداران کلنگ زنی شد که این ایستگاه
در زمان بروز حوادث نقش مثمر ثمری ایفا
خواهدنمود.
وی اضافه کرد به زودی نیز کلنگ ایستگاه
شماره  3آتشنشانی جیرفت در محدوده
کهوروئیه و کلرود کلنگ زنی خواهد شد.
مهندس حسین زاده شهردار جیرفت
افزود :با توجه به ترافیک و ضعیت ترافیکی
شهر خیابان کنار گذر ملنتی نیز با اعتباری
بالغ بر  10میلیارد ریال کلنگ زنی شد
که با احداث این خیابان شاهد کاهش
بار ترافیکی و آبادانی این حاشیه رودخانه
ملنتی خواهیم بود در حالی که در حال
حاضر محل دپوی نخاله های ساختمانی
شده است.

