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خبر

 شماره 1144
 شنبه  14مهر 1397

مرکز آمار ایران گزارش داد :

استان کرمان،
کمترین تورم کشور را دارد

گروه خبر :بر اس��اس آخرین آمار منتشره در مرکز آمار
ایران ،بیش��ترین نرخ ت��ورم ماهانه خانوارهای کش��وری
مربوط به اس��تان سيستان و بلوچس��تان با  ١٠.٢درصد
افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه نیز مربوط به اس��تان
کرمان با  ٣.٤درصد افزایش است.
به گزارش ایس��نا مطابق این آمار میزان نرخ تورم ماهانه
خانوارهای شهری و روستایی استان کرمان با  ٣.٤درصد
افزایش در جایگاه کمترین میزان از نرخ تورم ماهانه قرار
دارد .همچنین براساس نرخ تورم نقطه به نقطه ،خانوارهای
روستایی ساکن کرمان ١٨.٦درصد نسبت به شهریور ماه
س��ال گذش��ته برای خرید یک «مجموعه کاال و خدمات
یکس��ان» هزینه کرده اند که این رقم نسبت به میانگین
خانوارهای روستایی کل کشور  ٧.٥درصد کمتر است.
ای��ن مجموعه کاالها و خدمات در دو دس��ته خوراکیها
و آش��امیدنی ه��ا و دخانیات با  18.6درص��د و کاالهای
غیرخوراک��ی و خدمات با  12.2درصد قرار می گیرند.اگر
چه براساس آمار تورم نقطه به نقطه در حوزه خانوارهای
روس��تایی ،کرمان در جایگاه کمترین میزان از تورم بوده
اما در حوزه شهری با  20.5درصد افزایش در قالب 32.8
درص��د در حوزه خوراک و آش��امیدنیها و  15درصد در
حوزه کاالهای غیرخوراکی و خدمات  ،جایگاه خود را به
استان هرمزگان با  19.1درصد افزایش واگذار کرده است.
استان کرمان نیز مانند س��ایر استانها بیشترین میزان
تورم در حوزه اقالم خوراک و پوشاک مشاهدهمی شود.
ام��ا به طور کلی می توان گفت کرمان از موج تورم ایجاد
ش��ده در کشور کمترین آسیب را دیده است کما این که
براس��اس نرخ تورم دوازده ماهه نیز اس��تان کرمان با 8.9
درصد شاهد کمترین میزان از تورم بوده است.

ناصر تقی زاده خبر داد:

مشارکتگلگهر
در کنسرسیوم فوالد چابهار

مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر گفت:
در برنامه های تعریف شده از سوی  ۳شرکت بزرگ
گلگهر ،چادرملو و فوالدمبارکه اصفهان قرار اس��ت
در چابهار به صورت مش��ترک کنسرسیومی تشکیل
داده ش��ود و یک کارخانه  ۱۰میلیون تنی فوالد در
این منطقه راه اندازی گردد.
به گزارش گفتار نو ،تقی زاده با اش��اره به اینکه خرید
این معدن با صرفه اقتصادی همراه اس��ت ،اظهار کرد:
خرید معدن سنگ آهن در شرایط فعلی به طورقطعی با
صرفه اقتصادی همراه است .به گفته وی ،این  ۳شرکت
بزرگ هم معدنی و هم فوالدی هس��تند و کارشناسان

متخصصان فوالدی بس��یاری در این شرکتها فعالیت
و
ّ
دارند که تصمیماتش��ان را به شکل کارشناسی و دقیق
میگیرند .تقی زاده ادامه داد :راهاندازی این کارخانه با
گرایش صادراتی تعریف ش��ده و این در حالی است که
معادن داخلی پاس��خگوی نیازش نیستند .ضمن اینکه
کرایه حمل مواد معدنی مورد نیاز برای فوالدسازی در
چابهار از داخل کشور رقم بسیار باالیی را به همراه دارد.
مدیرعامل ش��رکت صنعتی و معدن��ی گل گهر معتقد
است که اگر در سواحل خلیج فارس واحدهای فوالدی
راهاندازی ش��وند و ما مالک معادن ب��زرگ در خارج از
کشور باشیم ،به نظر میرس��د وارد کردن کنسانتره از

افت دمای هوا درکرمان
و استانهای مرکزی
دمای هوا تا  ۱۵درجه در شمال و مرکز کشور کاهش مییابد .
به گزارش سازمان هواشناسی پیش بینی میشود وجود رطوبت
و کاهش دما باعث مه آلود ش��دن و کاهش دید در این مناطق
ش��ود .در نواحی مرکزی کشور نیز طی این مدت کاهش دما با
میزان کمتر رخ خواهد داد.
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره
ب��ه تغییرات هوایی به پیشبینی وضعی��ت آب و هوا طی این

این کشورها و از سواحل خلیج فارس مقرون به صرفهتر
باش��د ،همچنین واحدهای داخلی نی��ز با کمبود مواد
اولیه روبرو نخواهند شد؛ البته این موضوع را باید مورد

روزها پرداخت و اظهار کرد :با نفوذ جریانات شمالی روی دریای
خزر و عبور موجی از نوار ش��مالی کش��ور ،بارش قابل مالحظه
باران ،گاهی رعد و برق و وزش باد ش��دید و در مناطق مستعد
احتمال وقوع تگرگ در شمال کشور خواهد بود و در استانهای
مرکزی در دامنههای جنوبی البرز و خراس��ان و استان کرمان
نیز تغییراتی رخ میدهد .وی افزود :امروز ش��نبه این س��امانه
عالوه بر این مناطق ،استانهای واقع در دامنههای جنوب البرز،
دامنههای زاگرس مرکزی و اس��تانهای واقع در غرب ،ش��مال
غرب  ،مرکز کشور و استان کرمان را نیز در برمیگیرد.
مدیرکل پیشبینی هواشناس��ی گفت :امروز ش��نبه  14مهر
وزش باد نسبتا شدید پدیده غالب شرق کشور خواهد بود که
در ش��مال سیستان و بلوچس��تان باعث خیزش گرد و خاک
می شود.

پس�ر دوست داشتنی مان! تاریخ تولد تو در تقویم و در
یک روز خاص نیست :چرا که تو بارها و بارها ،هر روز در
قلب ما متولد میش�وی .به دنیا آمدن تو دلیل هر تپش
قلبمان است .دلیل هر تپش قلبمان تولدت مبارک.

مامان ،بابا

جناب آقای

حاج اسماعیل محمدپور

انتخاب جنابعالی را به عنوان بخشدار
بخش بلورد تبریک عرض نموده ،موفقیت
شما را از خداوند متعال خواستاریم.

خانواده عوض پور

جناب آقای سعید صفاری
سرکار خانم اسالملو

با نهایت تأس�ف ضایعه درگذش�ت فرزند دلبندتان را حضور ش�ما
گرامیان تسلیت عرض مینمایم .خداوند صبر و اجر عنایت نماید.

محمدعلی اعتمادی -وکیل دادگستری

جناب آقایان وحید و حامد صفاری

با نهایت تأسف مصیبت وارده را حضور خانوادههای محترم تسلیت
عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال شادی روح آن مرحومه و صبر
و سالمت بازماندگان معزز را مسئلت مینمایم.

محمدعلی اعتمادی -وکیل دادگستری

رزمایش 30هزار
نفری بسیجیان

گروه خبر :همزمان با سراس��ر کشور با حضور مسئوالن
نظامی و اجرایی اس��تان ،نمایش  30هزارنفری بسیجیان
استان کرمان در مصلی این شهر برگزار شد .در حاشیه این
مراسم فرمانده سپاه ثارا ...استان گفت :این مراسم همزمان
با همایش سراسری در کشور برگزار شد و در واقع نمایش
توانایی بسیج در مقابله با توطئه های دشمنان کشور است.
براس��اس این گزارش حاضران در همایش بس��یجیان،
گروههای جهادی بس��یجیای هس��تند که شهریورماه
امس��ال در رزمایش خدمت بس��یجیان شرکت کرده و
به ارائه خدمات مختلف به اقش��ار محروم در عرصههای
عمرانی ،بهداشتی ،فرهنگی و آموزشی پرداخته بودند .این
رزمایش عالوه بر نمایش قدرت ،برای سنجش آمادگی
بسیجیان برای خدمترسانی به اقشار محروم انجام شد و
حلقه پایانی رزمایش یک تجمع  ۷۰۰هزارنفری در مراکز
اس��تانها بود که همزمان برگزار شد .اوج این حضور در
ورزش��گاه آزادی تهران با شرکت یکصدهزارنفر بسیجی
و س��خنرانی رهبر معظم انقالب اس�لامی انجام شد که
بازتاب گسترده ای در رسانه های جهانی داشت .در این
مراس��م رهبر معظم انقالب با تقدیر از حضور پرشکوه
بسیجیان فرمودند :ما تحریم ها شکست خواهیم داد.
بررس��ی قرار داد .به گفته تقی زاده ،حمل مواد معدنی
از چابهار بدون شک مقرون به صرفه تر است .به عنوان
مثال اگر قرار باش��د که از خراسان به کرمان یا چابهار
بیاوریم هزینه بسیار باالیی دارد اما در مقابل وارد کردن
این مواد از اس��ترالیا آنهم از مس��یر آبی و بندر چابهار
هزینه کمتری برای ما به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد :هزینه حمل زمینی بسیار باالتر از حمل
دریایی اس��ت و این در حالی است که ما با استفاده از
سواحل خود و بارگیری کشتی های با ظرفیت باال در
حدود  ۱۵۰هزارتنی ،می توانیم مواد اولیه را با قیمت
مناس��بتر تهیه کنیم.تقی زاده همچنین درباره اینکه
اعتصاب کامیونداران تا چه اندازه روی فعالیتهای این
مجتمع تأثیرگذار بوده نیز گفت :به طور قطع اعتصاب
کامیونداران بر روند فعالیت ش��رکتها اثرگذار اس��ت
اما خوش��بختانه ۸۰درصد حمل محصوالت گلگهر با
ریل به بندرعباس برده میش��ود اما باید توجه داشت
که روزی ۱۰۰دس��تگاه کامیون بین  ۸تا ۱۰هزار تن
بار ب��رای فوالد هرمزگان و ف��والد کاوه جنوب حمل
میکردند و در نتیجه روی فعالیت ش��رکتها اثرگذار
خواهد بود.

کارگاه آموزشی
جام باشگاههای کتابخوانی
جام باشگاه های کتابخوانی عنوان یک طرح ملی است که به منظور آموزش عالقه مندان به ترویج
فرهنگ کتابخوانی برای مخاطبان کودک و نوجوان اجرا می ش��ود .رییس اداره ارشاد سیرجان با
اعالم این خبر گفت :از باشگاه های برتر در سطح استانی و ملی که در این طرح فرهنگی مشارکت
خوبی داشته باشند تقدیر خواهد شد.
وی آخری��ن مهل��ت ثبت نام را بیس��تم مهرماه اعالم کرد و گفت :عالقه من��دان می توانند جهت
نانم نویس��ی و یا کسب اطالعات بیش��تر از چگونگی حضور در این کارگاه یک روزه با شماره های
۰۹۱۳۳۷۸۴۳۸۴ - ۴۲۳۳۶۵۱۲تماس حاصل نمایند.

جناب آقای

ابوالفضل جان

همزمان با سراسر کشور
در کرمان صورت گرفت:

مهندس محمدرضا اسالملو

جناب آقای

مهندس محمدرضا اسالملو

ب�ا کمال مس�رت و افتخار انتصاب مجدد ش�ما را به عنوان عضو هیئ�ت مدیره اتحادیه
مرکزی شرکتهای تعاونی تولید کشور که نماد بارزی از تواناییهای ارزشمند ،تالشهای
خستگیناپذیر و نشان از درایت ،صداقت و مدیریت موفق جنابعالی است تبریک عرض
نموده ،پیروزی و سربلندی شما را در تمامی عرصهها از خداوند متعال خواهانیم.

انتخاب مجدد جنابعالی به عنوان عضو هیئت مدیره اتحادیه مرکزی شرکتهای
تعاونی تولید کش�ور که نشان از توانمندی شماس�ت را خدمت شما و خانواده
بزرگ اتحادیه تعاونی تولید شهرستان سیرجان تبریک عرض نموده ،توفیقات
روز افزون و سالمتی شما را از درگاه خداوند منان آرزو مینمایم.

جناب آقای

جناب آقای

کارکنان و هیئت مدیره اتحادیه تعاونیهای تولید سیرجان

مهندس محمدرضا اسالملو

انتصاب شایس�ته جنابعالی را به عنوان عض�و هیئت مدیره اتحادیه مرکزی
ش�رکتهای تعاونی تولید کشور تبریک عرض مینمایم .از درگاه ایزد منان
عزت ،سربلندی و توفیق روز افزون شما را مسئلت دارم.

ناوکی -مدیرعامل شرکت تعاونی تولید کهنشهر

قشمی -مدیرعامل شرکت تعاونی تولید قائم سبز

مهندس محمدرضا اسالملو

بدینوس�یله انتصاب شایس�ته جنابعالی را به عنوان عضو هیئت مدیره اتحادیه
مرکزی ش�رکتهای تعاونی تولید کشور تبریک عرض نموده ،آرزومندم در سایه
تجارب ارزنده جنابعالی شاهد موفقیت و پیشرفت روز افزون آن مجموعه باشیم.

دوراندیش -مدیرعامل شرکت تعاونی تولید محمودآباد

جناب آقای

مهندس قاسمی نژاد
مدیر مالی مجتمع جهان فوالد سیرجان

درگذشت پدر گرامیتان را حضور شما و خانواده
محترم تسلیت عرض می نماییم ،از خداوند منان
علو درجات برای آن مرحوم و صبر جلیل برای
بازماندگان آرزومندیم.

شرکت کیان حدید

را در ششمین سالگرد عروجش گرامی می داریم

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :
 8330جمع��ه هفتهی گذش��ته
در ورزش صبحگاه��ی ک��ه از طرف
تربیتبدنی برگزارش��ده بود شرکت
ک��ردم و ج��زو برن��دگان گرمک��ن
ورزش��ی ش��دم ک��ه اهدای��ی فوالد
ایرانیان بود .متأسفانه وقتی به اداره
مراجعه ک��ردم برای دریافت هدیه با
توپ والیبال مواجه ش��دم که آن را
هم گفتند از طرف خود تربیتبدنی
اس��ت .ایکاش قبل از قول دادن به
عمل کردن به آن فکرکنند.
 5257س��قوط دالر نش��ان داد
هیچچیز ثبات��ی ن��دارد و اعتمادی
به این کاس��بیهای کذایی نیس��ت.
کس��انی که بهقصد میلیاردر ش��دن،
رفت��ن همهچیزش��ان را فروختن و
دالر خری��دن با س��قوط قیمت دالر
ف��ک کنم حاال دیگ��ه نتوانند همان
چیزهایی که فروخته بودن را بخرند.
ازاینج��ا رانده و ازآنجا مانده ش��دند.
به نظر م��ن آدم نباید از حول حلیم
بیفته تو دیگ .قضیه قطعنامه را که
یادتان هست .چطور بعد از قطعنامه
خیلیه��ا یه بارگی ضرر کردند .حاال
هم همینجور شد .گمان نکنم دیگه
اگ��ه دالر باال بره کس��ی جرأت کنه
دالر بخره.
0114هیئته��ای مذهب��ی و
عزاداران واقعی سیدش��هداء بهجای
لشکرکش��ی و برداش��تن عل��م و
راه افت��ادن در خیابانه��ا و ایج��اد
مزاحم��ت برای همش��هریان عزیزی
که بیمار دارند و بس��تن خیابانها و
استفاده بهتراز مراسم عزاداری ساالر
ش��هیدان حداقل روزهای تاس��وعا و
عاشورا مراسم عزاداریشان متمرکز
برگزار کنند ت��ا همگان بهره الزم را
ببریم که خواس��ته اکثر همشهریان
خصوص��اً ع��زاداران واقع��ی حضرت
سید شهدا هست.
 0901م��ردم ای��ران در ح��ق
همدیگر رحم ندارند ,هرکس زورش
بیشتراست اول است ,دندانپزشکها
معم��والً ب��رای معاینه اولی��ه هزینه
نمیگیرند ولی درمانگاههای [...و]...
برای خودش��ان نرخ دارند و از مردم
پ��ول زورمیگیرن��د و کس��ی ه��م
رسیدگی نمیکند!.
 4179بهتر بود اعضای ش��ورای
شهر بهجای تغییر نام خیابان وحید
ب��ه حس��ینخان بچاقچی ،بل��وار یا
خیاب��ان جدیداالحداث��ی را ب��ه نام
ایشان نامگذاری و با نصب سردیس
ی��ا تندیس وی عالوه برشناس��اندن
هرچه بیش��تر ای��ن چه��ره ملی به
همش��هریان و هموطن��ان ،به نوعی
از مب��ارزات او علیه بیگانگان تجلیل
میشد.
 4024س�لام ش��ما ک��ه تو ماه
مح��رم دم از خ��دا میزنی��د ای��ن
افغانیها که تمامش��ان مغازه گرفتن
و سبزی میفروش��ند ومیگن پارتی
داری��م پس ما چ��کار کنیم؟ من که
ایرانی هس��تم و کارم اینه پس چکار
کنم؟ لطفاً چاپ کنید با تشکر
 4306از هج��ر ت��و طبیعت ما
گریه میکند آقا ! چشم تمام آیینهها
گریه میکند آقا ! چشمانتظار آمدنت
شیرخوارهای است آقا ! گهوارهای به
کرب و بال گریه میکند آقا!
نثار قدوم منتقم خون شهدای دشت
نینوا صلوات.
 باس�لام زمان��ی ک��ه در بخش
زایم��ان بیمارس��تان [ ]...ب��ودم
خانمهای��ی [ ]...ک��ه ب��ا دکترآمده
ب��ودن و میخواس��ت س��قط جنین
یادش��ون بده میخندیدن��د و فیلم
میگرفتند .خدا کنه هرکسی به درد
آدما میخنده خودش درد بیدرمان
بگی��ره! حتم��اً به خاط��ر فیلمی که
گرفت��ن ش��کایت میکن��م ش��ماره
محفوظ بماند.
 5661مسؤلین نظارتی شهرچرا
ب��ه اوض��اع نابس��امان دو نمایندگی
خ��ودرو [ ]...رس��یدگی نمیکنن��د
مدتها اس��ت برای گرفتن خدمات

گارانتی به ش��هرهای مجاور مراجعه
میکنیم .نمایندگی این ماش��ین در
خ [ ]...خدمات پس از فروش نمیدن
و با یک جمله که قطعه درخواس��تی
رو نداریم همه رو جواب میکنند ،اما
بعدا ً متوجه میشویم همون قطعه رو
ب��رای دیگران به قیم��ت آزاد عوض
میکنن��د ،تعزی��رات حکومتی چرا
نظارت نمیکند؟ .باتشکر از روزنامه
نگارستان
 0635ب��ا عرض س�لام خدمت
ش��هردار محت��رم .م��ن ی��ک جوان
هس��تم ،پدرم ش��ش قص��ب زمین
بهم داده اق��دام کردم ب��رای پروانه
که ش��هرداری منطقه دو بهم گفتن
چون ش��ش قصب هست بهت پروانه
نمیدیم .االن یک س��ال هم هس��ت
که عقد بس��تهام .چ��ون خونه ندارم
میخ��واد زندگ��یام به ه��م بریزه .
آقای ش��هردار جون عزیزترین کسی
ت��و زندگ��یات داری برا م��ن کاری
کن .مکه رفت��ن و کربال رفتن یعنی
همین کار
 0458باس�لام ب��ه نگارس��تان.
میخواستم به مردم بگم من 2ساله
ک��ه دارم خودم به ای��ن در و اون در
میزنم ک��ه برم تو مع��دن گلیگهر.
بومی س��یرجانم .یعنی یه مس��لمان
پیدا نمیش��ه منو استخدام کنه؟ زن
بچ��ه دارم .محبت کنین زنگ بزنید.
یاخدا
 4179س�لام ،چ��را در دهه اول
محرم و قب��ل از وقوع حوادث عظیم
تاس��وعا و عاش��ورا و ش��هادت امام
حس��ین(ع) و ی��اران باوفایش ،تمام
ای��ران اس�لامی غرق درمات��م و عزا
میشود و حسینیهها ،تکایا ،مساجد
و هیئات مذهب��ی ف ّعال میگردند و
همگی مش��کی پوش میش��ویم اما
بعد از عاش��ورا و به یکباره همه چیز
تعطیل و دستکم تا اربعین یا اواخر
صفر به فراموشی س��پرده میشود؟
لطفاً کارشناس��ان دین��ی و مذهبی
پاسخ بدهند .سپاسگزارم.
 3280ب��ه ش��هرداری بگی��ن
زمس��تان رس��ید ب��ه فکر آس��فالت
کاناله��ای فاض�لاب باش��د .با این
ماش��ینهای درب و داغونم��ان که
مسافرکش��ی میکنیم نمیتونیم از
کانالهای پر خاک و گل رد بش��یم.
چ��را ایقد این دس��ت و اون دس��ت
میکنند و کاری نمیکنند؟
 8751ب��ارک ا ...به دیوان الهه
ک��ه روی آمریکا را کم کرد .دس��ت
باالی دست که میگن بسیاره همینه
 9201 س�لام .در س��ال س��ه
ت��ا چه��ار بار ب��ه س��يرجان ميآيم
متأس��فانه روزبهروز ظاهر شهر بدتر
ميش��ه و حتي تحمل آن براي چند
روز س��خته فكر ميكنم بايد فكر به
حال شهرداري شهر كرد وگرنه شهر
بر ميگرده به حالت بيس��ت س��ال
پيش.
 4881با س�لام ش��هر یزد چند
سالی اس��ت که در حال معرفی یزد
بهعن��وان حس��ینیه ای��ران نموده و
در این راس��تا دبیرخان��ه بینالمللی
تش��کیل داده و در چارچ��وب
برنامهری��زی اق��دام مینماین��د
ل��ذا پیش��نهاد میگ��ردد دبیرخانه
بینالملل��ی س��یرجان دارالحس��ین
ای��ران راهان��دازی گ��ردد و وظایف
هریک از ادارات را هم در این برنامه
مشخص کنند.
 06689با سالم .تا چه حد تذکر
واسه صرفه جویی در مصرف آب باز
کس��بههای کمربندی (بلوار شاهد)
بیمسئولیتی انجام میدهند بهخاطر
ماشینهای س��نگین .مغازهها شدن
همه کارواش .چقدر بیمسئولیتی؟
 2547آم��وزشو پرورش قانونی
بگذارد تو مدرسهها از آدمهای فقیر
و مس��تضعف کمتر پ��ول بگیرند .ما
کارگرجماع��ت بهخ��دا پ��ول اجاره
نداریم چه برسد به شهریه توی این
گرونیها.

مرد نکونام نمیرد هرگز23 / .....
از ش�مارههای قبل در این س�تون معرفی افرادی را شروع
کردهای�م که در امور خیر از بقیه پیش�ی گرفته و در دنیا و
آخرت برای خود توشهای اندوختهاند ...
◄ موقوفه خانم رکنی
گاه ش��کوه و بزرگی در برابر اوج ایثار و گذش��ت بعضی انس��ان ها فرو
میماند .بزرگوارانی که همواره دس��ت هدیه و ایث��ار به نیازمندان را از
یاد نمی برند و تا دردی را دوا نکنند س��ر بر بالین آرامش نمیگذارند.
س��رکار خانم رکنی یکی از همین دسته انس��ان های با گذشت است.
انسانهایی که به فکر درمان دردی از همنوعان ،همشهریان و مردمان
عرصه وطن هس��تند و از هیچ کمکی در این مس��یر دریغ نمی ورزند.
کس��انی که داراییشان را در راه خیر وانفاق و انسان دوستی صرف امور
خیری��ه میکنند .خانم رکنی بخش قابل توجه��ی از اموال خود را که
عبارت بودند از :منزل ش��خصی و یک باب مغ��ازه واقع در خیابان امام
رض��ا (ع) وقف هزینه درمان بیماران مس��تمند نمود .یقیناً با این اقدام
خیرخواهانه ،دعای خیر خیل بیماران مس��تمند ،بدرقه راهش و سبب
آرامش و آمرزشش در این دنیا و آن دنیا خواهد بود.
دانی که خدا چرا تورا داده دو دست /من معتقدم که اندر آن سری هست
یک دست به کار خویشتن پردازی /با دست دگر زبی کسان گیری دست

