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فواید کتاب خواندن در زندگی 
کتاب خواندن تاثیرات باورنکردنی روی ذهن و عملکرد انسان 
در زندگی شخصی و اجتماعی می گذارد و فواید فوق العاده ای 

بدنبال دارد. 
اطالع  ذهن  روی  خواندن  کتاب   تاثیر  از  افراد  از  خیلی 
دوران  همان  از  خواندن  کتاب   که  نمی دانند  و  ندارند 
می  آیا  می  گذارد.  شان  زندگی  بر  تاثیری  چه  کودکی 
دانستید که کودکان شش ماهه ای که والدین شان چندبار 
در هفته برای شان کتاب می خوانند در مقایسه با کودکانی 
در چهار سالگی  تجربه ای محروم هستند  از چنین  که 
مهارت خواندن و نوشتن بهتری دارند، نمره باالتری در 
آزمون های هوش می گیرند و سال ها بعد در زندگی شغل 
بهتری خواهند یافت؟لذت خواندن کتاب با هیچ چیزی 
قابل مقایسه نیست. هیچ فناوری دیجیتالی یارای رقابت 
چه  کتاب  مطالعه  می گویند  ندارد.  را  خواندن  کتاب   با 
کاغذی باشد یا کتاب های الکترونیک، مزایای بیشماری 
دارداز جمله: مطالعه کتاب موجب بهبود سالمت ذهن و 
روان می شود، کتاب  خواندن استرس را کاهش می دهد، 
دهد،  می  افزایش  را  عمومی  اطالعات  کتاب  خواندن 
همدلی  تان بیشتر می شود، مطالعه کتاب دامنه لغات تان 
را افزایش می دهد، خواندن کتاب مهارت های نوشتاری 
تان را بهبود می بخشد، با کتابخوانی مهارت های تفکر 
تحلیلی تان قوی تر می شوند، تاثیر مطالعه بر مغز و تقویت 
حافظه، کتاب  خواندن خواب تان را تقویت می کند، کتاب  
خواندن تمرکز را افزایش می دهد، با مطالعه کتاب بدون 
پرداخت هیچ هزینه ای تفریح می کنید، تاثیر کتاب در 
آرامش درونی، گفتگوهای شما با خواندن کتاب بهتر می 
شود، کتابخوانی یک تمرین برای مغز شما است.پژوهش ها 
نشان می دهند که میزان ابتال به بیماری آلزایمر در افرادی 
که با کتاب  خواندن یا انجام بازی هایی که ذهن را به چالش 
کار  خود  مغز  و  ذهن  از  شطرنج،  بازی  مانند  می کشند 
می کشند در مقایسه با افرادی که بیشتر زمان خود را صرف 
انجام فعالیت های کمتر تحریک کننده می کنند حدودا دو 
و نیم برابر کمتر است. کتابخوانی عالوه بر اینکه به 
خوابیدن کمک می کند، کیفیت کلی خواب را نیز بهبود 

می بخشد
بنابراین می توان با 20 دقیقه مطالعه در روز زندگی خود و 

اطرافیانمان را دچار تغییرات مثبت زیادی نماییم.

رضایت شهروندان وهمدلی اعضای شورای شهر نتیجه داد؛

با مهندس یاسین پناهنده، قطار آبادانی شهر 
بلوک به ریل برگشت

شهر بلوک از توابع شهرستان جیرفت این روز ها به واسطه همدلی و اتحاد اعضای شورای اسالمی شهر و  انتخاب مهندس یاسین پناهنده جوان اما متخصص و تحصیلکرده به عنوان شهردار، 
دوباره رنگ و روی خوشبختی، آبادانی و عمران را به خود دیده است.

شهر بلوک که پس از رکود چند ساله این روز ها به کارگاهی برای ساخت، توسعه و آبادانی تبدیل شده که رضایت شهروندان و همکاری آنان در عمرانی شهری خود گواهی روشن بر عملکرد 
شهردار جوان، کاربلد و توانای بلوک است.
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حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیدار دو هزار نفر از نخبگان جوان و استعدادهای 
برتر علمی، ادامه پیشرفت علمی کشور را در کوران 
حرکت پرشتاب علمی جهان، کاماًل ضروری و حیاتی 
خواندند و با اشاره به شوق سرشار، انگیزه تحسین 
برانگیز و اعتماد به نفس جوانان نخبه تأکید کردند: 
هر جوان نخبه پاره تن ایران عزیز ماست و برای رفع 
مشکالت نخبگان باید سند راهبردی امور نخبگان را 

کاماًل جدی اجرا و پیگیری کرد.
نفر   ۱۲ که  را  مطالبی  خامنه ای  الله  آیت  حضرت 
از نخبگان در این دیدار بیان کردند و تأمل جوانان 
نخبه در خصوص مسائل مهم کشور را بسیار خوب و 
لذتبخش ارزیابی کردند و با تأکید به مسئوالن مربوطه 
برای دنبال کردن مطالبات و پیشنهادهای نخبگان 
نیازمند  کشور  در  شده  آغاز  علمی  حرکت  گفتند: 
استمرار است، البته رتبه های باالی علمی ایران در 
برخی رشته های نوپا مانند نانو و زیست فناوری بسیار 
افتخارآمیز است اما به هیچ وجه کافی نیست و نباید ما 
را قانع کند، بلکه باید پیشرفت علمی با شتاب ادامه 

یابد.
ایشان با اشاره به بازدید روز گذشته خود از نمایشگاه 
شرکت های دانش بنیان، وجود انگیزه، اعتماد به نفس 
را  متخصص  جوانان  عمل  و  حرف  در  خودباوری  و 
نشانه ای شوق انگیز از استمرار جریان علمی در کشور 
فقط  جوانان  این  کردند:  خاطرنشان  و  برشمردند 
نخبگان ۳۰ شرکت از چهار هزار شرکت دانش بنیان 
کشور بودند که این عدد باید در طول یک مدت محدود 

و مشخص، چندین برابر شود.
حضرت آیت الله خامنه ای الزمه تحقق این هدف را 
ایجاد زیرساختهای قانونی در خصوص شرکت های 
دانش بنیان و رفع موانع پیِش روی آنها برشمردند و 
گفتند: مکررًا تأکید کرده ایم که محیط کسب و کار 
باید اصالح شود مثاًل مجوزی که باید ظرف یک هفته 
موازی کاری های  نبرد،  زمان  ماه  شش  شود،  صادر 

غلط حذف، و انحصار برداشته شود.
رهبر انقالب اسالمی سپس به بیان چند نکته خطاب 

به نخبگان جوان پرداختند.
نخبگان«  امور  راهبردی  تحقق جدی سند  و  »اجرا 
اولین نکته مورد تأکید حضرت آیت الله خامنه ای بود.

ایشان اجرای کامل این سند را موجب رفع بسیاری 
از مشکالت در زمینه پیشرفت علمی،  تجاری سازی 
مشکالت  سایر  حل  و  فناوری  و  علمی  محصوالت 
بخش علمی خواندند و گفتند: بنیاد نخبگان موظف 
انقالب  شورای عالی  و  بپردازد  سند  این  به  است 
فرهنگی نیز باید با به روزرسانی این سند، تحقق آن را 

مطالبه و دنبال کند.
که  بددل  جریانی  منفی  القائات  از  نشدن  »مأیوس 
جنبش علمی کشور را انکار می کند« توصیه بعدی 

حضرت آیت الله خامنه ای به جوانان نخبه بود.
که  بدخواه  و  بددل  جریان  یک  افزودند:  ایشان 
متأسفانه در داخل دانشگاهها نیز حضور دارد، اصل 
جهش علمی کشور را که یک واقعیت عیان است، 
انکار و تالش می کند با القاء اینکه هیچ اتفاق علمی 
مهمی رخ نداده است، مردم را دچار تردید و نخبگان را 
ناامید کند، اما شما در مقابل این جریان هرگز مأیوس 

نشوید.
رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از کارهای زشت این 
جریان بددل را داللی و انتقال نخبگان مستعد به خارج 
از کشور دانستند و گفتند: جوان نخبه به ایران تعلق 
دارد و پاره تن کشور است، اما آنها به دنبال دلسرد 

کردن و یا فریفتن او با وعده های پولی یا غیر پولی و 
موهوم هستند که مسئوالن وزارتخانه های بهداشت 
و علوم موظفند از دانشگاهها در مقابل این جریان 

مراقبت کنند.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: برخالف القائات 
این جریان، مقامات عالی کشور از مشکالت و اخبار 
منفی هم با خبر هستند اما یقینًا جنبه های مثبت 

جریان علمی کشور بر جنبه های منفی آن غلبه دارد.
ایشان هنر انقالب اسالمی را جرأت دادن به مرد و زن، 
و پیر و جوان برای ورود به میادین دشوار از جمله ورود 
در میادین علمی که حتی تحسین دشمنان را نیز به 
دنبال داشته است، خواندند و با یادآوری مواردی از 
از ظرفیت  افتخارات علمی کشور گفتند: استفاده 
بردن  »باال  به  کشور  مختلف  بخشهای  در  علمی 
قدرت دفاعی«، »درمان و پزشکی پیشرفته و کنترل 
بیماری ها«، »مسائل فنی مهندسی«، »زیست فناوری 
و تولید محصوالت با دوام با فناوری نانو« و »فناوری 

صلح آمیز هسته ای«، منجر شده است.
با  کردند:  خاطرنشان  خامنه ای  الله  آیت  حضرت 
حرکت  افراد  برخی  واضح،  دستاوردهای  این  وجود 
علمی کشور را تخریب و انکار و اگر بتوانند برسر راه آن 

مانع تراشی می کنند.
ایشان افزودند: البته این موانع باید برداشته شود و 
مسئولیت به عهده مسئوالن مراکز مربوط است، اما 
شما جوانان عزیز به حرکت پر شوق، مضاعف و بدون 

وقفه خود در مقابل این جریان انحرافی ادامه دهید.
رهبر انقالب اسالمی، توجه به علوم انسانی را در همه 
بنیاد نخبگان ضروری  از جمله  نهادهای نخبگانی 
خواندند و گفتند: وقتی جوان نخبه ایرانی، در زمینه 
مهندسی در تراز جهانی عمل می کند و در ساخت 
دستگاههای بسیار پیچیده، کارهای بسیار مهمی 
انجام می دهد، طبعًا حضور او در عرصه هایی مانند 
اقتصاد، حقوق و مدیریت و ارائه راه حل برای مشکالت 
راهگشا  و  مؤثر  اجتماعی،  های  آسیب  و  اقتصادی 

خواهد بود.
ناشی  را  موجود  اقتصادی  مشکالت  برخی  ایشان 
از کمبود تحقیق علمی دانستند و افزودند: با دانش 
نخبگانی می توان راه حلهای خوبی برای این مسائل 

یافت.
حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اجرای کامل 
افزودند:  کشور  علمی  نقشه  ارزشمند  بسیار  سند 
حضور نخبگان جوان در عرصه علوم انسانی موجب 
می شود پرورش اندام علمی کشور به صورت متناسب 
صورت گیرد، نه اینکه یک بخش فوق العاده قوی باشد 

و بخشی دیگر ضعیف و کم جان.
صحیح  فرهنگ  با  علم  بودن  همراه  انقالب  رهبر 
منافع  از  بشر  استفاده  ساز  زمینه  را  انسان دوستی 
حقیقی علم و دانش خواندند و یادآوری کردند: علم 
بسیار مهم و بسیار نافع هسته ای وقتی با فرهنگ 
غلط قدرت طلبی همراه شد، به تولید بمب هسته ای 

انجامید و به تهدید بزرگ دنیا و بشریت تبدیل شد.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به موضع قاطعانه 
و شجاعانه جمهوری اسالمی درباره حرمت شرعی 
استفاده از بمب هسته ای تأکید کردند: ما با وجود 
اینکه می توانستیم در این راه قدم برداریم، بر اساس 
قطعی  حرام  را  سالح  این  کاربرد  عزیز  اسالم  حکم 
شرعی اعالم کردیم، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای 
تولید و نگه داشت سالحی که استفاده از آن مطلقًا 

حرام است، هزینه کنیم.
ایشان پایبندی جدی به مبانی دینی و شرف ملی را 

دو الزام مجموعه های نخبگانی برشمردند و افزودند: 
ایرانی  و  اسالمی  فرهنگ  با  وقتی  ایرانی  دانشمند 
آمیخته می شود، عنصر راهبردِی حیات ملت می شود 

و به کشور روح و توان می بخشد.
فرهنگ  با  علم  همراهی  ضرورت  زمینه  در  ایشان 
صحیح افزودند: ما از شاگردی و یادگیری هیچ ابایی 
و ننگی نداریم اما نمی خواهیم دانشگاههای ما باز 
تولید »دانشگاههای امریکایی با همان فرهنگ غلط 

غربی« باشند.
رهبر انقالب با ابراز خرسندی از فضای ایرانی- اسالمِی 
مجموعه های فعال در عرصه های سلولهای بنیادی، 
نانو، زیست فناوری و هسته ای گفتند نخبگان فعال 
در این زمینه ها، کار علمی را نوعی جهاد می دانند و 
این تفکر و نگرش در همه محیطهای دانشگاهی مورد 

نیاز است.
حضرت آیت الله خامنه ای در جمع بندی این بخش 
از سخنانشان تأکید کردند: شرایط ما با شرایط دیگران 
متفاوت است. ما باید ایرانی بیندیشیم، ایرانی فکر 
کنیم و ایرانی زندگی کنیم که رعایت و اجرای الگوی 
پیشرفت اسالمی- ایرانی می تواند به این هدف کمک 

شایانی کند.
ایشان تقلید از فرهنگ دانشگاههای غربی را باعث از 
بین رفتن نوآوری و ابتکارات علمی خواندند و گفتند: 
تقلید از دیگران، نوزایی و نشاط حقیقی علمی را هم 

از بین می برد.
رهبر انقالب اسالمی در ششمین نکته سخنان خود، 
جامعه نخبگانی را به ایفای نقش در زمینه دیپلماسی 

عمومی فراخواندند.
بزرگ«  فرهنگِی  ایراِن  »نخبگان  گردآوردن  ایشان 
یعنی نخبگان قلمرو وسیع فرهنگ ایرانی در قرنهای 
گذشته را نمونه ای از ظرفیت بالقوه جامعه نخبگانی 
خواندند و افزودند: ارتباط گیری و گردآوری نخبگان 
منطقه غرب آسیا، جهان اسالم، محور مقاومت و حتی 
گردآوری نخبگان حق جوی عالم در همه کشورها از 
جمله امریکا و اروپا می تواند با نوعی نهادسازی به ارائه 
و ترویج »دانش پاک و با شرافت« و »اندیشه درست« 

منجر شود.
حضرت آیت الله خامنه ای، با نقد برخی کم کاری ها 
در ارائه راه سوم برخاسته از انقالب اسالمی به جهانیان 
گفتند: راه ما نه سوسیالیستی است نه متکی بر لیبرال 
دمکراسی. ما به برکت اسالم راه سومی را به ملتها ارائه 
کرده ایم که باید بیش از پیش با سخن منطقی و عمل 
خود، دل ها را به این راه سودمند برای بشریت جذب 
کنیم و ملتها را از نفوذ روزافزون فرهنگ منحط غرب 

نجات دهیم.

رهبر انقالب در آخرین فراز سخنانشان در جمع دو 
هزار نخبه جوان بر ایجاد و گسترش امید تأکید کردند 
و گفتند: نخبگان، اساتید و پیشروان حرکت علمی 
نگذارند امید به وجود آمده برای پیشرفت علمی کشور 

دچار اختالل شود.
البته  کشور  در  افزودند:  زمینه  همین  در  ایشان 
مشکالت مختلفی وجود دارد اما نباید این مشکالت را 
یک طرفه و بدون توجه به موفقیتها مدام مطرح و بر سر 
آن مرثیه خوانی کرد، چرا که در این صورت امید در دل 

جوانان کم فروغ می شود.
رهبر انقالب اسالمی توجه و تبیین موفقیت های بزرگ 
را از وظایف نخبگان در قبال نسل جوان دانستند و 
افزودند: استعداد ایرانی بعد از انقالب به وجود نیامده 
بلکه موهبتی همیشگی و خدادادی است، اما انقالب 
با میدان دادن به این استعدادها، ایران را از حالت راکد 
و عقب افتاده و وابسته، به کشوری مستقل، در حال 
پیشرفت و برخوردار از موفقیتهای فراوان تبدیل کرد که 

باید به این واقعیات توجه کامل داشت.
ایشان نتایج »مقایسه پیشرفت های علمی دانشگاهها 
انقالب« حیرت آور  از  قبل  با  را  اخیر  در چهل سال 
خواندند و افزودند: این حرکت عظیم البته در اول راه 
است، اما به فضل الهی و همت نخبگان و جوانان به 
اوج خواهد رسید و جوان ایرانی باید با این نگاه به 

آینده بنگرد.
حضرت آیت الله خامنه ای توکل، تقوا و معنویت را مایه 
امید حقیقی و روزافزون خواندند و به نخبگان جوان 
توصیه کردند: هرچه می توانید دل های پاکتان را 
پاک تر کنید و در حرف و عمل خداوند کریم را همواره 
مدنظر داشته باشید، آن وقت همراهی و یاری خدا را 

در پیشرفت مداوم احساس و درک خواهید کرد.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان با تکرار سخنان چند 
سال قبل خود یادآوری کردند: گفته ایم که باید به گونه 
ای پیشرفت کنیم که ۵۰ سال بعد هر نخبه ای و هر 
کسی که در جهان خواست تازه های علم را فرا بگیرد، 
ناچار به دانستن زبان فارسی باشد و تحقق این هدف، 
حتمًا در دایره هوش و استعداد و همت ایرانی امکان 

پذیر است.
علمی  معاون  ستاری  آقای  همچنین  دیدار  این  در 
علمی  درونزای  پیشرفت  جمهور،  رئیس  فناوری  و 
را براساس نیروی انسانی، آموزش و فرهنگ بومی، 
رویکرد بنیاد ملی نخبگان اعالم کرد و گفت: از نظر ما 
نخبه کسی است که برای کشور خود ارزش افزوده و 
اشتغال ایجاد کند و بر این اساس حمایتهای بنیاد ملی 

نخبگان منوط به انجام کار و تالش و نوآوری است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: وحدت همراه با 
معرفت و خدمت از اصول کشور برای رسیدن به موفقیت 

هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس از رفسنجان، حجت االسالم 
اجتماعی  شورای   جلسه  در  امروز  علیدادی سلیمانی 
فرهنگی این شهرستان  اظهار داشت: رمز موفقیت ما در 
این وضعیت بسیار حساس کشور معرفت، خدمت و وحدت 

است.
امام جمعه کرمان بیان کرد: فرد باید مسئولیت خود را 
بشناسد و اهداف خود را بداند نقشه کامال حساب شده 
در آغاز و پایان دوران خدمت خود داشته باشد و بداند چه 

فعالیت هایی باید انجام دهد که کدام شدنی و کدام نشدنی 
است.

در  عبادت هاست  بزرگترین  از  تصریح کرد: خدمت  وی 
روایات خداوند مردم را عیال خود خوانده و کسی که برای 

عیال الله کار کند خداوند تعهد داده که جبران کند.
باید کامل  ادامه داد: خدمت رسانی  علیدادی سلیمانی 
باشد و خدمتگزاران فرصت خدمت گذاری را مغتنم بشمارند 
و خدمت به مردم را جدی بگیرند چرا که خدمت به مردم در 

آموزه های دینی تأکید شده است.
وی خاطرنشان کرد: وحدت، همراهی و همدلی از رموز 
موفقیت است جامعه اسالمی باید جامعه ای متحد همراه 
و همدل باشد، اتحاد حول محور والیت است کالم ولی فقیه 
برای ما حجت است در نگاه کلی کشور کسی که حرفش 
حجت است رهبر معظم انقالب است و پایین تر از ایشان 

حرف هیچ کس حجت شرعی ایجاد نمی کند.
پیچ های  از  ما  کشور  کرد:  تصریح  کرمان  جمعه  امام 
خطرناکی عبور کرده که یکی از این پیچ ها جنگ تحمیلی 
بود که در سایه زعامت امام راحل و وحدت و همدلی مردم 

پیروز شدیم.
وی بیان کرد: در کشور ما ممکن است اختالف سلیقه 
وجود داشته باشد اما نباید فرعی ها جای اصل را بگیرد 
چراکه وحدت همراه با معرفت و خدمت از اصول کشور برای 

رسیدن به موفقیت هستند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

وحدت همراه با خدمت از اصول موفقیت کشور است

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، محمدجواد 
به  بحران  مدیریت  شورای  در  امروز  فدائی 
دستورالعمل جدید ابالغی ستاد مدیریت بحران 
صورت  تغییرات  در  کرد:  اظهار  و  اشاره  کشور 
گرفته، مسئولیت ستاد به عهده استاندار گذاشته 
شده که برای ادامه روند کار تفویض اختیاری به 
معاون عمرانی داشتیم تا روال کار به درستی پیش 

رود.
وی با تاکید بر تسریع مقاوم سازی ساختمان ها در 
مناطق روستایی و بافت های فرسوده بیان کرد: 5 
هزار هکتار بافت فرسوده در شهر کرمان و 13 هزار 
هکتار بافت فرسوده در کل استان داریم، ضمن 
اینکه 60 درصد کل روستاهای استان مقاوم سازی 

شده اند.
استاندار کرمان تدوین سند مقاوم سازی بافت های 
فرسوده شهرها و روستاها از سوی راه و شهرسازی 
را خواستار شد و تصریح کرد: تجربه زلزله هجدک 
نشان داد با مقاوم سازی ساختمان ها تلفات جانی 
نخواهیم داشت و این کار باید در کل استان تعمیم 

یابد.
مراتع  آتش سوزی  به  همچنین  ادامه  در  فدائی 
مناطق  در  ما  مشکل  گفت:  و  داشت  اشاره 
باالدست و ارتفاعات است، متاسفانه هلی کوپتر 
مجهز به آبپاش نداریم، اما در تالش هستیم که 
مجوز انتقال نیروها را از طریق هلی کوپتر ارتش و 
هالل احمر دریافت کنیم تا در زمان حادثه از این 

طریق اقدام شود.
استاندار کرمان همچنین بر پیگیری بازسازی پل 
کالیشور راور و بازگشایی جاده شهداد - نهبندان 
به شکل خاص تاکید و عنوان کرد: در جریان سیل 
فروردین ماه با اقدام به موقع در الیروبی رودخانه ها، 

توانستیم از میزان خسارت و تلفات بکاهیم.
وی ساماندهی بستر رودخانه ها را با توجه به تاکید 
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی خواستار شد 
و گفت: جلسه مختص این موضوع برگزار و آب 
منطقه ای گزارش خود را از مطالعات صورت گرفته 
ارائه دهد تا قبل از حادثه پیش بینی های الزم انجام 

شود.

استاندار کرمان:

سند مقاوم سازی بافت های فرسوده کرمان تدوین 
می شود

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان گفت: در 
سال جاری حدود ۱۷۷ هزار و ۹۲ تن گندم از کشاورزان 
خریداری شده و موجودی سیلوهای استان کرمان ۶۰ 

هزار تن است.
خرید 177 هزار تن گندم از کشاورزان کرمانی

به گزارش خبرکزاری فارس از کرمان، ارسالن میری 
کمیسیون  در  امروز  کرمان   استان  تعزیرات  مدیرکل 
نظارت هماهنگی و مبارزه با  قاچاق کاال و ارز استان 
کرمان اظهار داشت: در نیمه نخست امسال، ۲ هزار 
اداره کل  وارد شعب  کاال  قاچاق  پرونده  فقره  و ۴۸۲ 

تعزیرات استان شده است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین کاالی کشف شده قاچاق 
در استان کرمان مربوط به نفت گاز است، عنوان کرد: 
در سال جاری یک هزار و ۲۶۱ فقره پرونده به تعزیرات 
حکومتی وارد شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 

۱۹۷ درصد رشد داشته است.
میری از افزایش میزان کشفیات نفت گاز قاچاق در 
استان کرمان خبر داد و بیان کرد: شاهد افزایش ۲۴۹ 
به  قاچاق  بنزین  کشف  پرونده های  ورودی  درصدی 
شعب تعزیرات حکومتی هستیم و سرجمع در زمینه 

قاچاق دام  ۱۴۰فقره پرونده وارده بوده است.
وی ابراز داشت: در زمینه پرونده وارده قاجاق دارو ۱۱ 

درصد نسبت به سال گذشته  کاهش داشته ایم و لوازم 
آرایشی و بهداشتی هم با کاهش روبه رو هستیم به دلیل 
اینکه اطالع رسانی خوبی در این زمینه صورت گرفته 

است.
در  قاچاق  کاالهای  کشفیات  درصدی   38 افزایش 

کرمان
فرماندهی  آگاهی  پلیس  رئیس  حسن پور  یدالله 
انتظامی استان کرمان گفت: ارزش ریالی کشفیات 
کاالهای قاچاق در این استان طی شش ماه امسال 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 38 درصد افزایش 

داشته است.
وی اظهار کرد: کشفیات پرونده های قاچاق در شش 
ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل باالی 
100 میلیون تومان بوده که در این زمینه  184 درصد 

رشد داشته است.
حسن پور گفت: تعداد وسایط نقلیه توقیف شده در 
و   یافته است  افزایش  حمل کاالی قاچاق 66 درصد 
متهمانی که در شش ماه سال جاری در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل دستگیر شده اند 32 درصد افزایش 

یافته است.
موجودی سیلوهای استان کرمان ۶۰ هزار تن گندم

بازرگانی  خدمات  و  غله  مدیرکل  نژادبیگلری  مجید 

استان کرمان گفت: در سطح استان کرمان ۱۸ مرکز 
خرید گندم داریم که ۱۱ مرکز در جنوب استان و هفت 

مرکز در شمال استان کرمان وجود دارد.
وی افزود: با اقدامات به موقعی که در زمینه خرید گندم 
از کشاورزان صورت گرفت از خرید گندم توسط دالالن 
و قاچاقچیان جلوگیری شد و در سال جاری استان 
کرمان هم در زمینه تولید و هم خرید گندم نسبت به 

سال گذشته افزایش خرید داشته است.

ابراز داشت: در سال جاری حدود ۱۷۷  نژادبیگلری 
هزار و ۹۲ تن گندم از کشاورزان خریداری شده است 
که از این مقدار گندم ۱۳۳ هزار تن گندم معمولی و ۴۳ 
هزار تن گندم دروم است که حدود ۴۹ درصد گندم در 

شمال و ۶۰ درصد در جنوب استان تولید می شود.
مدیرکل غله استان کرمان تصریح کرد: در حال حاضر 

موجودی سیلوهای استان کرمان ۶۰ هزار تن است.

خرید 177 هزار تن گندم از کشاورزان کرمانی در سال جاری

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

جوان نخبه پاره تن ایران است حرکت علمی را با شوق مضاعف ادامه دهید

»مولي امیرالمؤمنین علی علیه السالم«:
. أعظُم الخطایا ِاقِتطاُع ماِل امِريٍء ُمسِلٍم ِبَغیر َحقٍّ

عظیم ترین گناهان، خوردِن به ناحق و تجاوز به مال یک مسلمان است.

اخبار

جانشین انتظامی شهرستان سیرجان از رد رشوه 
50 میلیون ریالی از سوی ماموران پلیس مبارزه با 

مواد مخدر خبر داد.
رد رشوه 50 میلیون ریالی پلیس سیرجان

منصور  کرمان،  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
رمضان نژاد اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با 
موادمخدر هنگام اجرای ایست و بازرسی در محور 
بافت - سیرجان به یک پراید مشکوک شده و آن را 

متوقف کردند.
بیان  سیرجان  شهرستان  انتظامی  جانشین 
متوجه  خودرو  این  بازرسی  در  ماموران  داشت: 
دیگر  خودروی  یک  اسکورت  آن  راننده  شدند 
حامل موادمخدر است که در ادامه یک دستگاه 
خودرو برلیانس وارد ایست و بازرسی شد و بدون 

توجه به ایست ماموران از محل فرار کرد.
عملیات  یک  طی  ماموران  داشت:  بیان  وی 
ضربتی این خودرو را متوقف و در بازرسی از آن 
600 گرم هروئین و شیشه کشف کردند که راننده 

این خودرو برای فرار از قانون اقدام به پرداخت 
رشوه 50 میلیون ریالی به ماموران کرد.

رمضان نژاد تصریح کرد: ماموران نیز با انعکاس 
موضوع به فرماندهی و مسئوالن حفاظت، رشوه 
پیشنهادی را صورتجلسه و متهمان را به مراجع 

قضائی معرفی کردند.

رد رشوه 50 میلیون ریالی پلیس سیرجان

فرماندار  رئیسی  حضور  با  و   مراسمی  طی 
شهرستان عنبرآباد، مهندس رشیدی مدیرعامل 
ای  منطقه  آب  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس  و 
استان کرمان، مهندس روح الله شجاع حیدری 

به عنوان مدیر امور منابع آب شهرستان عنبرآباد 
معرفی و از از زحمات  مهندس گرشکی تجلیل 

شد.
شجاع  الله  روح  مهندس  است  ذکر  به  الزم 

با سابقه در جنوب استان  از مدیران  حیدری 
در  مدیریت  سال   10 به  قریب  که  است 
در  را  کرمان  جنوب  مختلف  های  شهرستان 

پرونده کاری خود دارد.
وی تا قبل از مدیریت امور منابع آب شهرستان 
عنبرآباد، 6 سال مدیر امور منابع آب شهرستان 
کهنوج و بیش از  3ونیم سال نیز به عنوان مدیر 

امور منابع آب شهرستان رودبار جنوب به مردم 
این منطقه خدمت کرده است.

نشریه » بلیغ« ضمن تبریک این انتصاب بجا و 
شایسته به مردم شهرستان عنبرآباد، برای این 

مدیر توانمند، آرزوی موفقیت دارد.

مهندس روح اهلل شجاع حیدری به عنوان مدیر 
امور منابع آب عنبرآباد معرفی شد

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل 
منابع طبیعی جنوب کرمان، قادری معاون فنی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان 
در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: عملیات 
اجرایی پروژه های حوزه این معاونت در سطح 
سه هزار و ۲۰۰ هکتار و با اعتبار مصوب ۷۶هزار 
میلیون ریال، در سطح عرصه های منابع طبیعی 
جنوب کرمان از محل اعتبارات صندوق توسعه 

ملی بر اساس برنامه مدون در حال انجام است.
قادری با بیان این مطلب که اجرای این پروژه ها در 
راستای عنایات ویژه مقام معظم رهبری در جهت 
حفاظت، احیاء، اصالح، توسعه اصولی عرصه 

های منابع طبیعی انجام می شود، ادامه داد: این 
پروژه ها شامل جنگل کاری با نهال، جنگل کاری 
با بذر، آبیاری و مراقبت نهال کاری های سنواتی، 
هاللی آبگیر توام با بذرکاری، بذرکاری، احداث 

آب انبار، تولید نهال و تجهیز نهالستان است.
معاون فنی اداره منابع طبیعی جنوب کرمان، 
و  جنگل  توسعه  ها  پروژه  این  اجرای  از  هدف 
و  و هوا  تلطیف آب  افزایش سرانه فضای سبز، 
و  آسمانی  نزوالت  ذخیره  ریزگردها،  با   مقابله 
تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی، افزایش 

پوشش گیاهی و کنترل فرسایش آبی است.

50 درصد پیشرفت فیزیکی در پروژه های معاونت فنی 
اداره منابع طبیعی جنوب کرمان
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استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
کرمان گفت: مسکن مهر تصمیم خیلی خوبی 
در  اما  داشتیم  اشتباهاتی  اجرا  در  و شاید  بود 
بنیادمسکن تجربه خیلی خوبی در ساخت ۱۰ 
هزار واحد مسکن مهر داشتیم که ۹۶ درصد آن 

را هم اکنون مردم استفاده می کنند.
با  گو  و  گفت  در  سلطانی نژاد«  »علی اکبر 
خبرنگار ایسنا اظهار کرد: استان کرمان یکی از 
استان های با تعداد روستاهای زیاد است که بیش 
از یک سوم جمعیت استان در روستاها هستند و 
از 5600 روستای استان2800 مورد باالی 20 

خانوار می باشند.
وی با بیان اینکه در نظام برنامه ریزی، اقدامات 
عمرانی، اقتصادی و ... در روستاهای باالی 20 
خانوار انجام می شود، افزود: در شهرستان های 
جنوبی و شرقی استان کرمان گاهی اوقات حدود 
75 درصد جمعیت شهرستان در روستاها ساکن 
هستند. بنابراین باید در عمران روستاها و نظام 
برنامه ریزی به روستاها با نگاه ویژه تری بپردازیم.

سلطانی نژاد با بیان اینکه همه روستاهای باالی 
 90 سال  سرشماری  در  که  استان  خانوار   20
روستایی  هادی  طرح  دارای  بوده اند،  استان 
هستند و وضعیت بسیار مناسبی در این حوزه 
داریم، بیان کرد: اخیرا در حوزه اشتغال با سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان و استانداری کرمان 
طرحی را پیش می بریم و ظرفیت های مناطق را 
در کارکرد مشترک روستاها با عنوان طرح »توسعه 
پایدار منظومه های روستایی« در دست مطالعه 

است.
وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه، نگاه 
از پایین به باال است و در حوزه روستاها احکام 
خیلی خوبی وجود دارد، افزود: برنامه ریزی ما 
همین است و در استان کرمان کمتر روستای 
باالی 20 خانوار داریم که از زیرساخت ها بهره 
مند نشده باشد و امیدواریم بتوانیم با ظرفیت ها 
و جمعیت خوبی که در روستا  داریم، به مجموعه 

نظام و مردم خدمت کنیم.
سلطانی نژاد اظهار کرد: بنیاد مسکن در حوادث 
کار بازسازی ر انجام می دهد که ما در خوزستان 
و شهرستان حمیدیه)بعد از سیل ابتدای امسال( 
کار می کنیم که به خوبی پیش رفته و اکنون در 

بحث سیالب طرح هایی در حال آغاز داریم.
وی با اشاره به تفاهمنامه بنیاد مسکن با سازمان 
برنامه و بودجه برای ساخت مسکن در جنوب 
استان برای محرومان تصریح کرد: ساخت 15 
هزار مسکن روستایی برای استان در سال جاری 
هدفگزاری که 10 هزار واحد تمام شده و تا پایان 

سال 5000 واحد دیگر نیز به اتمام می رسد.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره طرح 
اقدام ملی مسکن بیان کرد: قرار است 100 هزار 
واحد توسط بنیاد مسکن در شهرهای زیر 500 
هزار نفر آغاز شود که کار را به طور جدی در چند 
شهر استان آغاز کرده ایم هرچند ظرفیت نظام 
بانکی و کمک های دولت در برخی شهرها هنوز 

کامل نشده است.
گفت:  کرمان  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
مسکن مهر تصمیم خیلی خوبی بود و شاید در 
اجرا اشتباهاتی داشتیم اما در بنیادمسکن تجربه 
خیلی خوبی در ساخت 10 هزار واحد مسکن 
مهر داشتیم که 96 درصد آن را هم اکنون مردم 

استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه در مسکن مهر به شکل تعاونی 
داشتند  زمین  که  کسانی  به  و  نکردیم  ورود 
تسهیالت دادیم و در شهرهای زیر 25 هزار نفر 
و مردم همکاری کردند تصریح کرد: در  بودیم 
ساخت مسکن هر جا مشارکت مردم را داشتیم 
موفق بودیم و در حوزه های اقتصاد، فرهنگ و 

سیاست نیز همینگونه است.
این مقام مسئول بیان کرد: در طرح اقدام ملی 
25 درصد جمعیتی که در استان کرمان ثبت نام 
کرده اند، زمین داشتند و در همین راستا از روز 
گذشته عملیات این کار را آغاز کرده و پاالیش می 

کنیم و اصرار بر شتابزدگی نداریم.
استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
کرمان با بیان اینکه در کشور زمین 8 هزار واحد 
مورد   2000 که  شده  تامین  ملی  اقدام  برای 
مربوط به استان کرمان است ادامه داد: همچنین 
برای کسانی که زمین ندارند، در برخی شهرستان 
ها زمین تامین شده و پیش می رویم و هر تعدادی 
بتوانیم کار انجام می دهیم و اجماع خوبی در 

استان وجود دارد.
سلطانی نژاد در بخش دیگری از گفت وگوی خود 
با ایسنا به حوزه بازآفرینی شهری نیز اشاره کرد و 
گفت: در حوزه بازآفرینی شهری که دغدغه مقام 
معظم رهبری است، کار ساماندهی سکونتگاه 
های غیررسمی در شهرک صنعتی کرمان را در 

دستور کار داریم.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش اظهار 
کرد: مسکن موضوع خیلی مهمی در خانواده ها و 
ضروری است و در این بخش به جد پیگیری می کنیم 
ارتقاء داده  ویژه در مناطق محروم  به  وضعیت مردم 

شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان 
بیان کرد: همواره در جنوب استان با توجه به جمعیت، 
این  در  زیرساخت  اما  دارد  وجود  مسکن  تقاضای 
مناطق ضعیف است و امیدواریم با حمایت استاندار 

اتفاقات خوبی بیفتد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان:

مسکن مهر تصمیم خوبی بود، اما در اجرا اشتباه 
داشت

امیر المؤمنین علی)ع(:
بر الوالدین اکبر فریضة.

بزرگترین و مهمترین تکلیف الهی نیکی به پدر و مادر است.

فانوس خیال

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
دیگر شبیه قعر جهنم نمی شود

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

»مرتضی مهدوی نیا«

هیزم نمی شوم به حریم اجاقتان
خوش نیست طعم آتشی ام بر مذاقتان

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

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!!! 

»حمیده کریمی«

دالر که در نیمه نخست سال گذشته روز های پر التهابی 
را به لحاظ قیمتی تجربه می کرد، می توان گفت: در 
نیمه نخست سال جاری و با فاکتور گرفتن چند روزی 
که در اردیبهشت ماه قیمت این ارز افسار گسیخته ای 
رشد پیدا کرد و به کانال ۱۵ هزار تومان نیز وارد شد، 
روز های بسیار آرامی را پشت سر گذاشت و روند نزولی 
را پیمود. سرمایه گذاری بر روی دالر در نیمه نخست 
سال جاری، بازدهی منفی ۱۱ درصدی را برای سرمایه 

گذاران به ارمغان آورده است.
به گزارش »تابناک اقتصادی«؛ در نیمه نخست سال 
گذشته، بازار ها با تکانه های شدیدی همراه بودند و 
ثبات در اقتصاد ایران حاکم نبود. پول ها از سپرده های 
بودند.  بازار های مختلف شده  روانه  و  بانکی خارج 
برخی از مردم برای حفظ ارزش دارایی خود و برخی 
دیگر برای کسب سود بیشتر سرمایه گذاری ها خود 
در بازار های طال، سکه و به خصوص ارز را افزایش داده 
بودند. در سال جاری که تنها سیزده روز دیگر به نیمه 
نخست آن مانده است، بازار ها به جز بازار سهام تقریبا 

شرایط ثبات یا نزولی را تجربه کرده اند.
در این مطلب به این پرسش پاسخ داده شود که در 
نیمه نخست سال ۹۸، سرمایه گذاران کدام بازار ها 

بیشترین سود را کسب کرده اند؟
بازار سهام پربازده ترین بازار

بررسی ها نشان می دهد، در نیمه نخست سال جاری 
بورس ایران بر خالف سایر بازار ها روند بسیار خوبی را 
طی نموده و بازدهی باالیی برای سرمایه گذاران خود 
به ارمغان آورده است. این بازار که در روز های سال 
باعث شده  را شکسته،  جاری رکورد های مختلفی 
است تا نقدینگی های سرگردان تا حدود زیادی روانه 

این بازار شوند.
در حالی که شاخص کل بورس در آخرین روز زمستان 
۹۷، عدد ۱۷۸ هزار و ۶۵۹ واحدی را به ثبت رساند، 
این عدد در هفدهم شهریور ماه ۱۳۹۸ با رشدی ۶۶ 
درصدی به ۲۹۶ هزار و ۷۳۱ واحد افزایش یافت؛ این 
یعنی اینکه بورس برای سرمایه گذاران خود بازدهی 
۶۶ درصدی را در نیمه نخست سال ۹۸ ثبت کرده 
است. حاال شاخص کل بورس در یک قدمی رقم 
تاریخی ۳۰۰ هزار واحد قرار گرفته و کارشناسان پیش 
بینی کرده اند که در چند روز آینده، این رکورد توسط 

شاخص کل بورس شکسته خواهد شد.
بازدهی ۱۷ درصدی مسکن در نخست سال جاری

پایان  به  روز  که هنوز سیزده  آن  دلیل  به  متأسفانه 

شهریور ماه و نیمه نخست سال جاری مانده، نمی توان 
گفت که وضعیت بازار مسکن در نیمه نخست سال 
جاری چگونه بوده است، اما می توان با استفاده از 
آخرین آمار منتشره از وضعیت بازار مسکن که مربوط 
به مرداد ماه سال جاری است، وضعیت این بازار را تا 

حدودی سنجید.
در حالی که در پایان اسفند ماه سال گذشته، متوسط 
قیمت هر مترمربع مسکن ۱۱ میلیون و ۹۳ هزار تومان 
اعالم شده بود این متوسط قیمت در پایان مرداد ماه 
سال جاری به ۱۳ میلیون و ۲۶ هزار تومان رسید. 
مقایسه قیمت ها در بازار مسکن نشان می دهد که 
بازدهی بازار مسکن برای سرمایه گذاران آن در پنج 

ماهه سال جاری ۱۷ درصد بوده است.
طال سرمایه گذاران خود را نقره داغ کرد!

منفی  بازدهی  نیمه نخست سال ۹۸  در  بازار طال 
داشته است. در حالی که در آخرین روز زمستان ۹۷ 
قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار بر تابلوی طالفروشان 
۴۲۹ هزار و ۸۷۰ تومان به ثبت رسید، این رقم در 
هفدهمین روز شهریور ماه سال جاری ۴۱۴ هزار و 
۶۰۰ تومان ثبت شد. مقایسه این دو رقم بیانگر آن بود 
که سرمایه گذاری در بازار طال در نیمه نخست سال 

جاری با رشد منفی ۴ درصدی رو به رو بوده است.
بازدهی منفی ۶ درصدی سکه بهار آزادی

به دلیل دخالت قیمت دالر در تعیین قیمت سکه، 
قیمت این فلز گرانبها با کاهش قیمت دالر در نیمه 
نخست سال جاری با افت ۶ درصدی رو به رو شد و 
در حالی که قیمت هر سکه بهار آزادی در آخرین روز 
اسفند ماه سال گذشته ۴ میلیون و ۴۰۳ هزار تومان 
بود، این قیمت در هفدهمین روز شهریور ماه سال 
جاری به ۴ میلیون و ۱۲۶ هزار تومان کاهش یافت. 
بدین ترتیب بازدهی بازار سکه در نیمه نخست سال 

جاری منفی ۶ درصد به ثبت رسید.
عقبگرد قیمتی دالر، بازار ارز را در قعر بازدهی بازار ها 

قرار داد
پر  روز های  گذشته،  سال  نخست  نیمه  در  که  دالر 
التهابی را به لحاظ قیمتی تجربه می کرد، در نیمه 
روزی  فاکتور گرفتن چند  با  و  نخست سال جاری 
که در اردیبهشت ماه قیمت این ارز به صورت افسار 
گسیخته ای رشد پیدا کرد و به کانال ۱۵ هزار تومان نیز 
وارد شد، روز های بسیار آرامی را پشت سر گذاشت و 
روند نزولی را پیمود. کسانی که در ابتدای سال جاری، 
هر دالر را به قیمت ۱۲ هزار و ۸۹۴ تومان خریداری 
کرده بودند در پایان هفدهمین روز شهریور ماه این 
قیمت به ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. یعنی سرمایه 
جاری،  سال  نخست  نیمه  در  دالر  روی  بر  گذاری 
بازدهی منفی ۱۱ درصدی را برای سرمایه گذاران به 

ارمغان آورده است.

مثبت و منفی سرمایه گذاری در پنج بازار داخلی؛

در نیمه نخست امسال، بازدهی کدام بازاربیشتر بوده است؟
 دالر، بورس یا مسکن؟

به گزارش ایرنا، جنوب استان کرمان یکی از مناطق 
محروم و کم برخوردار کشور به شمار می رود اما 
در همین خطه کم برخوردار، ظرفیت های قابل 
توجهی در حوزه های مختلف وجود دارد که تنها 
به واسطه کمبود امکانات و نبود حمایت های مالی، 
شکوفا نشده اند، البته نباید انکار کرد که ضعف در 
اطالع رسانی و معرفی این ظرفیت ها نیز یکی از 
دالیل وضعیت موجود است، به هر حال محرومیت 
را  این  و  رود  به شمار  تواند یک محدودیت  نمی 
جوانان با استعداد جنوب کرمان به خوبی ثابت 
کرده اند. از بین صدها جوان با استعداد بنا داریم 
یک نویسنده و ناشر جوان را به شما معرفی کنیم، 
نودژ  ساالرآباد  روستای  از  جوانی  ساالری  فرهاد 
محروم ترین نقطه جنوب کرمان که به امید آینده ای 

روشن، برای آینده سازان میهنش می نویسد.
نوشته های این نویسنده جوان امروز در قفسه های 
کمِد خانه ای روستایی خاک می خورند اما او از 
سالهایی که برای تحریرشان وقت و جوانی اش را 
گذاشته پشیمان نبوده بلکه هنوز به امید روزهایی 
می نویسد که نوشته هایش با تیراژ باال چاپ و در 

بهترین کتابخانه های کشور عرضه شود.
ساالری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
از سال ۸۵ به طور حرفه ای به عرصه نویسندگی 
ورود کردم و در همان سال کتاِب کاشفان جزیره 
گمشده را در ۶ صفحه و سفیران اقتدار را در ۲۰ 

صفحه نوشتم.
وی افزود: بعد از ورود به دانشگاه، روند تکمیل کتاب 

ها را متوقف کردم چرا که درگیر تحقیق و کنفرانس و 
پژوهش شدم اما در همان دوران دانشگاه، یک مقاله 
با عنوان میزان استفاده از اینترنت و ماهواره در میان 
دانشجویان تدوین کردم که مورد پذیرش کنگره 

آسیب های نوپدید کشور قرار گرفت.
نویسنده اهل جنوب کرمان ادامه داد: بعد از فارغ 
التحصیل شدن، به پژوهش در بخش انحرافات 
رسانه ای و اجتماعی پرداختم که نتیجه آن مقاله 
اعتیاد و طالق و نسل جوان و فضای مجازی شد 
که به تایید کشورهایی همچون امارات، استرالیا، 
آلمان، دانشگاه بی تی آی  فرانکفورت  دانشگاه 
کانادا، فرانسه و دانشگاه آکسفورد انگلستان نیز 

رسید.
ساالری با بیان اینکه برخی از افراد این مقاالت را 

بدون اعتبار علمی می دانستند عنوان کرد: برای 
آنها سخت بود باور کنند که یک بچه روستایی از 

جنوب کرمان رقیبشان شده باشد.
وی ادامه داد: فرض را بر این می گیریم که این 
مقاالت دارای ارزش چندانی نباشند اما خطاب به 
ایشان می گویم که دوستان عزیز مقاالت شما که 
معتبر هستد چند راهکار برای حل ناهنجاری های 

اجتماعی ارائه کرده اند.
مقاله  یک  کرد:  تصریح  نودژی  نویسنده  این 
تحقیقاتی خوب به فرموده مقام معظم رهبری باید 
خروجی داشته باشد، اگر مقاالت شما خروجی و 
راهکار دارند پس چرا آنها را برای اجرا در جامعه ارائه 

نمی کنید.
تمامی  که  است  حالی  در  این  کرد:  اضافه  وی 

مقاالت من ۱۵ تا ۲۰ راهکار برای مقابله با ناهنجاری 
های اجتماعی دارند چرا که هر مقاله باید چندین 

نوبت از فیلتر کارشناسان مشاور عبور می کرد.
ساالری بیان کرد:  امروز هم مقاله ای با عنوان نقش 
مشروبات الکلی بر ناهنجاری های اجتماعی، در 
دستور کار دارم و هم اکنون مطالعات نخستین آن 
را انجام می دهم که اگر مشکلی پیش نیاید تا چند 
وقت دیگر از نوِدژ و شهرستان منوجان جنوب کرمان 

در کنفرانسی در کشور آمریکا ارائه خواهد شد.
وی با بیان اینکه سال ۹۳ ازدواج کردم و نتیجه آن 
ازدواج، دو فرزند دختر به نام های ثنا و آسناست 
و بچه خود خرج کارهای  از حق زن  گفت: من 
فرهنگی کردم و نهایتا در سال ۹۷ با کمک ها و 
حمایت های محمودی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
شورای  رئیس  اوژند  حسین  منوجان،  اسالمی 
شهر، محسن سمندری رئیس اسبق اداره ارشاد، 
و  شهرستان  اقتصادی  معین  مسئول  منصوری 
علیرضا درویش نژاد مدیرکل سابق ارشاد استان 
همدان کتاب کاشفان جزیره گمشده در ۶۷ صفحه 
با بازخوانی و ویراستاری سمیه رازمند بعد از دردسر 

های فراوان منتشر شد.
این نویسندهجوان به دیداری که به همراه نخبگان 
با رهبر معظم انقالب داشتند  هنرمند بسیجی 
اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری در این دیدار، 
کردند،  توصیف  ملی  سرمایه  یک  را  هنرمندان 
حل  برای  جدید  راهکارهایی  که  هایی  سرمایه 
مشکالت فرهنگی و اجتماعی کشور دارند و از ما 
خواستند با وجود تمامی مشکالتی که پیش رو 

داریم سرعت عملکرد خود را دوچندان کنیم.

نویسنده جوان اهل یکی از روستا های محروم  جنوب کرمان:

حمایتم کنید کتابهایم را چاپ کنم

حریم خصوصی حداقل به دو معنی به کار می رود: 
و  خصوصی  حوزه ای  مفهوم  به  اول  معنای  در 
تعرض ناپذیر از حیات فردی انسان است. در معنای 
دوم )که تا حدودی توأم با مسامحه در تعبیر نیز است( 
به معنای حق افراد در مصونیت از تعرض نسبت به 
حریم خصوصی به مفهوم اول است و می توان آن 
را حق بهره مندی از حریم خصوصی نیز نام نهاد. 
اصطالح حریم خصوصی، بیشتر در همین معنی 

آخر به کار می رود.
به گزارش »تابناک« هرچند ارایه تعریف مورد اجماع 
از اصطالح حریم خصوصی بسیار دشوار است، 
اما سعی می کنیم تعریفی مختصر از آن ارایه کنیم. 
ارایه شده توسط  تعاریف  از  موارد ذیل نمونه هایی 
حقوقدانان است: حق شخص مبنی بر این که تنها 
به حال خود رها شود؛ حق اشخاص به این که آزادانه 
تصمیم بگیرند که تحت چه شرایطی و تا چه میزانی، 
خود، وضعیت و رفتارشان را برای دیگران فاش کنند؛ 
حق اشخاص دایر بر این که در مقابل هرگونه مداخله 
در زندگی یا امور شخصی یا امور خانوادگی از طریق 
ابزار های فیزیکی یا افشای اطالعات مصون بمانند؛ 
حریم خصوصی متشکل از سه رکن محرمانگی، 

گمنامی و تنهایی است.
هریک از این تعاریف سعی دارند تا عناصر مهم و 
ارکان حریم خصوصی را به تصویر بکشند. در اینجا 
بدون آن که قصد داوری و ارزیابی تک تک این تعاریف 
را داشته باشیم، باید بگوییم که عنصر اساسی حریم 
خصوصی، اختیار و آزادی انسان ها در تصمیم گیری 
راجع به میزان وقوف و مداخله سایرین نسبت به 

زندگی شخصی آنهاست.
هر کس اصواًل و بنا بر مبانی که مورد بررسی قرار 
خواهیم داد، این حق را دارد که خود درباره این که 
دیگران تا چه میزان در خصوص زندگی شخصی او 
بدانند یا در آن وارد شوند، تصمیم بگیرد و در صورت 

عدم تمایل، آن ها را منع کند.
بنا بر مراتب مذکور می توان گفت: حریم خصوصی 
افراد در  اولیه  از حق  در مفهوم دوم عبارت است 
گونه  هر  از  آن ها  خصوصی  حوزه  ماندن  مصون 
مداخله و تعرض فاقد مجوز قانونی و همچنین منع 
دیگران از وقوف بر اطالعات این حوزه. در این معنا، 
عبارت حریم خصوصی معادل اصطالح حق خلوت 

است.
مباحث مربوط به حریم خصوصی به چهار قسمت 

تقسیم می شود:
حریم خصوصی در منازل و اماکن: حق اولیه افراد 
در مصون بودن از تعرض و تجاوز به منازل و اماکن و 

به طور کلی تمامی مکان های سرپوشیده یا محصور 
متعلق به آنها.

حریم خصوصی جسمانی: حق اشخاص در حمایت 
و مصونیت از تعرض به تمامیت جسمانی و بدنی آنها، 
از جمله جنبه های مرتبط با سالمت جسمی و روحی 

و نیز مشخصات و خصوصیات محرمانه بدنی آنها.
حریم خصوصی اطالعاتی: عبارت است از حق 
اولیه افراد در محرمانه ماندن و جلوگیری از تحصیل، 
پردازش و انتشار داده های شخصی مربوط به آنها، 

مگر در موارد مصرح قانونی.
حریم خصوصی ارتباطاتی: حق اشخاص در امنیت 
و محرمانه باقی ماندن محتوای کلیه اشکال و صور 

مراسالت و مخابرات متعلق به آنها.
مسئولیت کیفری نقض حریم خصوصی

از  باید  خصوصی،  حریم  حق  شناسایی  از  پس 
مسئولیت قانونی نقض و تجاوز به این حق سخن 
گفت. نقض حریم خصوصی افراد مانند سایر جرایم، 

مسئولیت اخالقی و حقوقی در پی دارد.
اگرچه مسئولیت اخالقی مهمترین جلوه مسئولیت 
ناشی از تجاوز به حریم خصوصی است، قانونگذار 
مسئولیت کیفری نیز برای نقض حریم خصوصی 

مقرر کرده است.
مسئولیت کیفری متوجه افرادی است که مرتکب 
جرایم مصرح در قانون می شوند. در قوانین جزایی 
از  الهام  با  به حریم خصوصی  ناظر  ایران مقررات 
اصول قانون اساسی و آرای صاحب نظران، تحت 
حرمت  هتک  مراسالت،  حرمت  هتک  عنوان 

اشخاص، افشای اسرار و… ذکر شده است.
بر اساس ماده ۶۴۸ بخش تعزیرات قانون مجازات 
جراحان،  »اطبا،   ،۱۳۷۵ سال  مصوب  اسالمی 
ماما ها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت 
شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در 
غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه 
ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و 
پانصد هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم 

می شوند.«
حریم  در  دخالت  نیز  قانون  این   ۵۸۲ ماده  در 
خصوصی که توسط کارمندان دولت صورت گرفته 
باشد، جرم تلقی شده است. طبق ماده مزبور، »هر 
یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مراسالت 
یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر 
مورد  است، حسب  داده  اجازه  قانون  که  مواردی 
مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق 
سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آن ها 

را افشا کند، به حبس از یک سال تا سه سال یا جزای 
نقدی از ۶ تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد 

شد.«
همچنین طبق ماده ۶۹۴ این قانون، »هر کس در 
منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود، 
به ۶ ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در 
صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و الاقل یکی 
از آن ها حامل سالح باشد، به حبس از یک تا ۶ سال 
محکوم می شوند و اگر این جرم در شب واقع شده 
باشد، برابر ماده ۶۹۵ مرتکب به حداکثر مجازات 

محکوم می شود.«
در ماده ۶۹۸ این قانون نیز قانونگذار نادیده انگاشتن 
حق حریم خصوصی و انتشار مطالبی که منجر به 
ضرر مادی یا معنوی افراد شود را ممنوع اعالم کرده 
است »هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان 
عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا 
مراسالت یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق 
چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار 
کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخالف حقیقت 
رأسًا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی 
یا مقامات رسمی تصریحًا یا تلویحًا نسبت دهد، اعم 
از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا 
معنوی به غیر وارد شود یا نه، عالوه بر اعاده حیثیت 
در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا 

شالق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.«
به گزارش مهداد، با پیچیده شدن نظام اجتماعی 
و افزایش مصادیق حق حریم خصوصی، قانونگذار 
مسکن،  به  غیرمجاز  ورود  جرم انگاری  بر  عالوه 
مکالمات  ضبط  و  نامه ها  غیرقانونی  بازرسی 
تلفنی به عنوان مصادیق بارز و سنتی نقض حریم 
خصوصی، از مصادیق متعدد حریم خصوصی در 

فضای مجازی نیز حمایت کرده است.
رایانه ای مصوب سال  قانون جرایم  راستا،  این  در 
مجازات  قانون  به  نسبت  اساسی  تحول   ۱۳۸۹
اسالمی در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات 
متجاوزین به حریم خصوصی داشته است. ماده 
۱۶ این قانون مقرر داشته است »هرکس به وسیله 
سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر 
دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با 
علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا 
موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا 
دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال 
یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.« در تبصره این 
ماده نیز آمده است که اگر تغییر یا تحریف به صورت 
مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات 

مقرر محکوم خواهد شد.«
»هرکس  قانون  این   ۱۷ ماده  مطابق  همچنین 
به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا 
تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری 
را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران 
قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب 
هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال 
یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو 

مجازات محکوم خواهد شد.«
مسئولیت مدنی نقض حریم خصوصی

تعقیب  قابل  نه تن ها  به حریم خصوصی  متجاوز 
حریم  نقض  که  مواردی  در  بلکه  است،  کیفری 
خصوصی منجر به ایجاد خسارت مادی یا معنوی 

شود، مسئول جبران خسارت خواهد بود.
هر نظام حقوقی با توجه به مبنایی که برای مسئولیت 
انتخاب می کند، ویژگی ها و شرایط خاصی را برای 
ارکان مسئولیت مدنی ضروری می داند. در کشور 
ما، مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی »هرکس 
بدون مجوز قانونی عمدًا یا در نتیجه بی احتیاطی به 
جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت 
تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای 
افراد ایجاد شده است، لطمه ای وارد کند که موجب 
ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران 

خسارت ناشی از عمل خود است.«
همچنین بر اساس مواد ۸ و ۹ این قانون کسی که 
به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه 
وارد شود، می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است، 

جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد.
موارد جواز نقض حریم خصوصی

آنچه از بررسی ادله فقهی و مواد قانونی استنباط 
می شود، حرمت و ممنوعیت ورود به حریم خصوصی 
است و رعایت حق حریم خصوصی اطالعات افراد 
قابل خدشه نیست. اما گاهی مصالح اجتماعی و 
مصلحت حفظ نظام اقتضا دارد که مسئوالن امر با 
رعایت ضوابط، به حکم اولیه حرمت ورود به حریم 
خصوصی افراد، ملتزم نمانند و در مواردی با تمسک 
به اختیارات قانونی، مجوز ورود و تفحص از حریم 
خصوصی افراد خاص را داشته باشند؛ بنابراین در 
مواردی که دلیل خاص وجود داشته باشد، نقض 
حریم خصوصی افراد در حدودی که مورد پذیرش 
قانونگذار واقع شده، مجاز است. ماده ۴ قانون آیین 
دادرسی کیفری مبتنی بر اصل برائت مقرر داشته 
است که هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و 
ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون 
و رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز 
نیست و اختیارات قضایی نیز نباید به گونه ای اعمال 

شود که به کرامت و حیثیت افراد صدمه وارد کند.

منبع: تابناک

دانستنی های حقوقی؛

آشنایی با مسئولیت مدنی و کیفری نقض حریم خصوصی
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پست الکترونیک نشریه بلیغ:

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

شهر بلوک از توابع شهرستان جیرفت این روز ها 
به واسطه همدلی و اتحاد اعضای شورای اسالمی 
شهر و  انتخاب مهندس یاسین پناهنده جوان اما 
متخصص و تحصیلکرده به عنوان شهردار، دوباره 
رنگ و روی خوشبختی، آبادانی و عمران را به خود 

دیده است.
به  روز  این  ساله  چند  رکود  از  پس  که  بلوک  شهر 
کارگاهی برای ساخت، توسعه و آبادانی تبدیل شده 
که رضایت شهروندان و همکاری آنان در عمرانی 
شهری خود گواهی روشن بر عملکرد شهردار جوان، 

کاربلد و توانای بلوک است.
مهندس یاسین پناهنده در سالی که از سوی رهبر 
معظم انقالب به عنوان سال » رونق تولید« نامگذاری 
شده است با استفاده از مصالح بومی و طبیعی، 
ضمن احیاء مجدد پروژه های راکد و تعطیل شده 
شهرداری، اقدام به ایجاد و احداث مجموعه عظیم 

تفریحی ورزشی در شهر بلوک نموده است.
مهندس یاسین پناهنده از جمله جوانان والیی است 
که با تعاملی که با شهروندان شهر بلوک برقرار کرده 

توانسته است، گام های بزرگ و موثری را در جهت 
توسعه ان شهر زیبا بردارد.

نشریه  خبرنگار  با  مختصر  گفتگویی  در  وی 
»بلیغ« اظهار داشت: در مسیر آغاز فعالیت های 
عمرانی شهر بلوک، همراهی امام جمعه محترم، 
اتحاد،همدلی و حمایت اعضای شورای اسالمی 
همکاری  و  محترم  فرماندار  های  حمایت  شهر، 
روسای سایر ادارات از جمله مهندس انجم شعاع 
شکوهی  مهندس  جیرفت،  شهرستان  برق  مدیر 
رئیس و مهندس آستانی معاون برق بلوک، نقش 
مهمی داشته است که الزم می دانم از ایشان نهایت 

تشکر و قدردانی را داشته باشم.
امام  نوزایی  االسالم  حجت  از  پناهنده  مهندس 
جمعه بلوک به عنوان محور وحدت و پیشرفت در 
این شهر یاد کرد و افزود: در حال حاضر شهر بلوک با 
وحدت و همدلی همه مردم و مسئوالن در حال آباد 

شدن است
مهندس یاسین پناهنده در ادامه با تشریح حوزه 
های فعالیت شهرداری افزود: شهرداری بلوک در 

همه حوزه ها بویژه در حوزه های فرهنگی و مذهبی، 
زیبا سازی  زیر ساخت ها،  توسعه  فنی، عمرانی، 
و مبلمان شهری، جلب مردمی در کاهش هزینه 
ها و افزایش دارآمد شهرداری، استفاده از عناصر 
طبیعی در سطح شهر، شناخت نیاز های ضروری 
شهروندان و تالش برای رفع آنان اقدامات خوبی را 

انجام داده است.
مهندس پناهنده عملکرد شهرداری بلوک  را طی 

چند ماه اخیر به اختصار تشریح کرد:
. زیرسازی، شن ریزی و تسطیح کوچه ها و خیابان 

های محله حسین آباد
. جابجایی تیرهای برق قرار گرفته در مسیر کوچه 
ها و خیابان های محله حسین آبادطی توافق نا مه 

با اداره برق
. روشنایی معابر محله حسین آباد با اعتباری بالغ بر 

250میلیون ریال
گل  تزئین،  ساماندهی،  سازی،  کف  تکمیل،   .
میدان  نورپردازی  خاکریزی،  زیباسازی،  کاری، 
ورودی شهر که طیچند سال اخیر نیمه کاره رها و 

باعث زشت و بی روح شدن چهره ورودی شهر شده 
بود

. تملک و آزادسازی دو خیابان در ورودی شهر طی 
جلسه ای با شهروندان

و  کشاورز  بسیج،  شهداء،  های  بلوار  روشنایی   .
اکبرآباد

. زیبا سازی بلوار کشاورز با استفاده از قلوه سنگ
. پارک و مجموعه بزرگ تفریحی ورزشی شهر بلوک 
که در زمینی به مساحت 30هزار متر مربع در حال 
احداث است.این مجموعه عظیم تفریحی و ورزشی 
عالوه بر وسایل بازی کودکان، دارای زمین چمن 
آبرنگ،  اجرای  والیبال،  زمین  فوتبال،  مصنوعی 
خانوادگی،  های  ورزش  و  روی  پیاده  مسیرهای 
فضای سبز و... می باشد که می تواند محیطی زیبا 
و دلنشین را برای شهروندان بلوک و حتی جذب 

گردشگر نیز فراهم نماید. 
تفریحی  مجموعه  این  با  رابطه  در  جالب  .نکته 
در  بلوک  جوان  شهردار  خالقیت  به  باید  ورزشی، 
استفاده از سنگ های موجود در اراضی اطراف شهر 

اشاره نمود که با توجه به تحریم های ظالمانه غرب 
علیه کشور که در بسیاری از شهر ها باعث تعطیلی 
پروژه های شهری شده است؛ این کار خالقانه در 
بلوک ضمن کاهش هزینه ها، استفاده از مصالح بوم 
آوری در توسعه و آبادانی شهر می تواند الگویی برای 

سایر شهرداران نیز باشد.
.ساخت استخری با حجم 200هزار مترمکعب آب 
برای آبیاری فضای سبز مجموعه تفریحی ورزشی که 
می تواند نقش مهمی در صرفه جویی در مصرف آب 

ایفا نماید.
برای  امیرآباد  مالکان  با  متعدد  .برگزاری جلسات 

انتقال شبکه گاز به کهن
.آزاد سازی بستر رودخانه ها

.لکه گیری آسفالت خیابان های سطح شهر )خلیج 
فارس، کشاورز، شهید صالحی و عدالت(

.زیر سازی، 1400 متر از بلوار خلیج فارس که تا 
پایان سال 98 دوبانده و به بهره برداری خواهد رسید
.زیرسازی کوجه ها و خیابان های شهرک پدر که 

نامناسب  وضعیت  دلیل  به  اخیر  سال  چند  طی 
این شهرک  نارضایتی شهروندان ساکن در  سبب 

شده بود.
با شهروندان ساکن شهرک پدر  .جلسات متعدد 
در رابطه  رعایت بر و کف شهرداری و جلوگیری از 

ساخت و ساز های غیر مجاز
.پیگیری  زمینی به وسعت 30هزار متر مربع برای 
در  شهر  از  پشتیبانی  و  غیرعامل  پدافند  ساخت 

مواقع بحران و وقوع بالیای طبیعی
.رنگ آمیزی و نقاشی بوستان کشاورز و پایه چراغ 

های بلوار کشاورز
.روشنایی بلوار وحدت)بلوار ورودی شهر( به مبلغ 

2میلیارد و 500میلیون ریال
.اجرای باند دوم بلوار خلیج فارس، احداث رقیوژ، تملک 

و بازگشایی، آسفالت و روشنایی
از: محمد  بلوک عبارتند  اعضای شورای اسالمی شهر 
بهرام  نفس،  نیک  علی  شهر،  شورای  رئیس  پالشی 

صالحی، کرامت پور حاجبی، غالمعلی رودباری

در سایه همدلی اعضای شورای اسالمی شهر و به همت مهندس پناهنده شهردار بلوک:

بلوک، با مهندس یاسین پناهنده دوباره زنده شد
رضایت مردم و فعالیت های عمرانی مهندس یاسین پناهنده شهردار جوان بلوک، امید به آبادانی مجدد را در کالبد این شهر دمیده است


