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خبر

 شماره 1206
 شنبه  28دی 1398

گروه خبر :وضعیت آبی کرمان در حالت
مطلوبتر قرار گرفته اس��ت .این مطلب را
مدیرعامل ش��رکت آب منطقهای اس��تان
کرم��ان گفت و افزود :حجم آب مخازن ما
تا امروز به  ۳۵۳میلیون مترمکعب رسیده
در حال��ی که ای��ن آمار در مدت مش��ابه
س��ال قبل  ۲۷۷میلیون مترمکعب بود و
به نظر میرس��د با توج��ه به بارندگیهای
اخی��ر ،امس��ال وضعی��ت آب��ی کرمان در
شرایط بهتری قرار گرفته است .مدیرعامل
ش��رکت آب منطقهای کرمان گفت :حجم
آب مخ��ازن ما تا امروز ب��ه  ۳۵۳میلیون
مترمکعب رس��یده در حال��ی که این آمار
در مدت مش��ابه س��ال قبل  ۲۷۷میلیون
مترمکعب بود لذا با توجه به بارندگیهای
اخیر ،امسال وضعیت آبی کرمان در حالت
مطلوبتر قرار گرفته اس��ت .علی رشیدی
افزود ۵۹ :درصد مخزن س��د جیرفت۷۳ ،
درصد س��د نسا بم ۷۰ ،درصد سد بافت و
 ۱۴درصد س��د تنگوئی��ه (به علت ورودی
کم) تکمیل شده است که نسبت به مدت
مشابه سال گذشته وضعیت خوبی را نشان
میدهد .وی اظهار داش��ت :در حال حاضر
س��د جیرفت  ۱۹۷میلیون مترمکعب ،سد
تنگوئیه سیرجان  ۵.۷میلیون مترمکعب،

مدیرعامل آب منطقهای کرمان با توجه به بارندگیهای اخیر:

شرایط آبی استان بهتر شده است
 مدیر آب منطقهای سیرجان :افزایش محسوس بارندگیها به ذخایر آب کمک کرد

س��د نس��ا  ۱۲۲میلیون مترمکعب و سد
بافت  ۲۷میلیون مت��ر مکعب ذخیره آب
دارد .مدیرعام��ل ش��رکت آب منطق��های
کرمان گفت :ورودی روزانه س��د جیرفت
در حال حاضر  ۳۲مترمکعب ،سد تنگوئیه
 ۳۰۰لیتر ،س��د نس��ا  ۲۴مترمکعب و سد
بافت سه مترمکعب ارزیابی شده است.
وی ب��ا بیان اینکه اس��تان کرم��ان دارای
چهار سد در حال بهرهبرداری با حجم کل
 ۵۸۳میلیون مترمکعب است تصریح کرد:
 ۱۰۲میلیون مترمکعب آب از ابتدای سال
جاری وارد سدهای ما شده و خروجی آب
از سدهای اس��تان  ۷۸میلیون مترمکعب
بوده اس��ت .رش��یدی افزود :آب رودخانه
ش��ور و شاخههای هلیلرود به جازموریان
رس��یده و بارندگیها در شهرس��تانهای
قلعهگنج و رودبار موجب آبگیری تاالب

پنج شنبه این هفته  26دیماه برگزار میشود:

سالگرد سردار
محمدعلی ا ...دادی
در پاریز

مراس�م سالگرد ش�هادت س�ردار محمدعلی ا...
دادی عصر پنجشنبه این هفته  26دیماه در پاریز
برگزار می شود.
س�ردار ا ...دادی  28دی م�اه س�ال  93در حمله
یک بالگرد اس�راییلی در منطقه قنیطره س�وریه
در نزدیکی های مرز سوریه و اسراییل در حوالی
بلندیه�ای ج�والن ب�ه هم�راه جه�اد مغنیه به
شهادت رسید .پیکر این س�ردار شهید آن سال
پس از تش�ییع در تهران دو روز بعد به سیرجان
رس�ید و با حضور انبوه مردم تش�ییع و با حضور
س�ردار سلیمانی در قطعه گلزار شهدای پاریز به
خاک سپرده شد

در مراسم گرامیداشت سردار سلیمانی در گهرزمین مطرح شد:

سردارسلیمانی
یک چهره جهانی بود

مراسم س��ومین جایزه مسئولیت اجتماعی و توسعه
پایدار بنگاههای اقتصادی با حضور وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،روز دوشنبه در محل مجموعه فرهنگی
تالش تهران برگزار ش��د .به گ��زارش روابطعمومی و
اموربینالملل ش��رکت معدنی و صنعتی گلگهر ،در
راستای ارج نهادن به کسب و کارهای مسئوالنه ،سومین
جایزه مسئولیت اجتماعی توس��عه پایدار بنگاههای
اقتصادی با هدف اش��اعه فرهنگ و مفهوم مسئولیت
اجتماعی شرکتی در میان نهادهای تصمیمگذار و مؤثر
جامعه و با حضور مدیران عالی نهادهای دولتی ،اساتید
دانشگاهها و مدیران شرکتهای پیشروی خصوصی در
این حوزه برگزار ش��د که بر اساس ارزیابیهای انجام
ش��ده در فرایند سومین جایزه مسئولیت اجتماعی و
پایداری ،شرکت معدنی و صنعتی گلگهر موفق شد
پس از بررسی کمیته داوران و بر اساس شاخصهای
اس��تاندارد ،امتیاز و شایس��تگی الزم را برای دریافت
جایزه « اهتمام سه ستاره »کسب نماید.
خبر دیگری از روابط عمومی و امور بینالملل شرکت
معدنی و صنعتی گل گهر حاکی همزمان با برگزاری
دومين جشنواره و نمايشگاه ملّي فوالد در برج میالد
تهران ،امضاي تفاهمنامه راهاندازي خط يك ميليون

جازموری��ان ش��ده اس��ت .در همین حال
خبرگزاری تس��نیم از زاه��دان ،به نقل از
رواب��ط عموم��ی ادارهکل حفاظت محیط
زیس��ت سیس��تان و بلوچس��تان ،گزارش
داد 21.7 :میلی��ون مت��ر مکع��ب آب از
رودخانههای دامن ،بمپور ،روستا و هودیان
و غیره وارد تاالب جازموریان ش��ده و این
تاالب را که در پی خشکس��الیهای اخیر
به کانون گرد و غبار جنوب ش��رق تبدیل
شده و تأثیر نامطلوبی روی پوشش گیاهی
و حیات وحش منطقه گذاشته بود ،حیات
تازه بخش��ید .وی گفت :این تاالب دوباره
میزب��ان تعداد زیادی از پرن��دگان مهاجر
از قبیل کاکایی ،اگرت و غیره ش��د .عمق
آبگیری ش��ده در تاالب تقریبا بین  10تا
 70س��انتیمتر اس��ت که احتمال افزایش
این آبگیری نیز وجود دارد.

◄ شرایط آبی سیرجان چگونه است؟
رییس اداره آب س��یرجان نی��ز با بیان این
نکت��ه ک��ه امس��ال می��زان بارندگیها در
مجموع خوب بود گفت :س��ال آبی نسبت
به سال آبی مشابه سال گذشته بسیار بهتر
بود و بیش از  100درصد افزایش بارندگی
داش��تیم و 60درصد نسبت به مدت مشابه
دراز مدت نیز افزایش داش��ته اس��ت .وی
افزود :چنانچ��ه وضعیت بارشها به همین
منوال باشد و در آینده نیز شاهد بارشهای
بیش��تری باشیم از این جهت کام ً
ال امیدوار
میشویم .محسن اس��دی درباره خاموشی
موتورپمپه��ا نی��ز گف��ت :ب��رای  15روز
بع��دی هنوز تصمیم دقیقی گرفته نش��ده
و ق��رار بر برگزاری یک جلس��ه در آیندهی
نزدیک با ش��ورای حفاظت محیطزیس��ت
و جهاد کش��اورزی اس��ت تا در این رابطه

تصمیماتی اتخاذ ش��ود .وی اف��زود :البته
خاموش��ی موتورها در س��ال جاری تقریباً
منتفی اس��ت و بر اساس تصمیمگیری در
ش��ورای مذکور احتمال خاموشی  15روزه
در فروردین قوت خواهد گرفت .وی درباره
وضعیت س��د تنگوییه گف��ت :با این وجود
باید عنوان کنم آب آوری زیادی نداش��تیم
چون زمینها خش��ک بود و بیش��تردر باال
دس��ت یعنی مناط��ق چهارگنب��د و گدار
بارش برف مانع از ایجاد روانآب و سیالب
گردید و بر همین اساس همچنان مشکل
کمآب��ی را داریم .اگرچه این آبها ش��اید
کمی در وضعیت آبهای سطحی تغییری
ایجاد کنند ولی تأثیر آنچنانی در سفرههای
آب زیر زمینی نخواهد داشت حتی اگر دو
سه سال متوالی تر آبی هم داشته باشیم اما
امکان جبران بسیار کم است.

به گزارش روابط عمومی ش��رکت گهرزمین مراس��م بزرگداشت
یاد و خاطره س��ردار سلیمانی روز چهارشنبه با حضور مسئوالن
و کارکنان این شرکت برگزار شد.
در این مراس��م که با مرثیه س��رایی همراه بود ابتدا دکتر سعید
صادقی عضو هیات مدیره گهرزمین طی س��خنانی گفت :اقتدار
و صالبت سپهبد شهید قاسم سلیمانی و حضور میلیونها خیل
عزاداران در مراس��م تشییع وی نش��انه ابهت جایگاه وی در این
نظام بود .وی با اش��اره به نکاتی از جنگ ایران و عراق و حضور
مؤثر این فرمانده در متن جنگ ،وجه تمایز ش��هید سلیمانی را
به عنوان یک ش��خصیت نظام��ی ،الهی در جهت صلح ،امنیت و
آسایش برای همنوعان خود دانست .وی قدرت شهید سلیمانی
را در توکل به ذات اقدس الهی و والیتپذیری محض او دانست
و گفت :این وجه تمایز قدرت ،زمینهساز محبوبیت واالی ایشان
در قلوب انسانهای آزادیخواه عالم شد.
در ادام��ه ح��اج حس��ین دالوریان مع��اون اداری و پش��تیبانی
گهرزمی��ن طی س��خنانی گفت :باید س��یره روش و منش حاج
قاس��م درجامعه نهادینه ش��ود .وی افزود :طب��ق آیات و روایات

الهی جهاد در راه خدا ،معامله باخداس��ت و ایش��ان مصداق بارز
مجاهد فیسبیل ا ...است.
وی افزود :س��ردار سليماني س��عادت ونجات جامعه از انحطاط
وگمراهی را وظیفه ش��رعي و اخالقی خود میدانست و در برابر
رزمندگان و خانواده معزز ش��هدا چون پدری مهربان و دلس��وز
عمل میکرد .دالوریان گفت :ش��هید سلیمانی درعین حال که
یک چه��ره جهانی بود در مقابل همه افراد ،بس��یارمتواضع و با
لطف و محبت برخ��ورد ميكرد .علی اکب��ر پوریانی مدیرعامل
ش��رکت گهرزمین نیز که خود از همرزمان سردار سلیمانی بود
طی س��خنانی به ذکر خاطراتی از این شهید واالمقام پرداخت و
گفت :ایشان به هیچ جناح خاصی وابسته نبود و در شکلگیری
این معدن که تعطیل ش��ده بود مساعدت و حمایت زیادی کرد.
پوریانی با بیان اینکه ایش��ان در هر سمتی که بودند باعث تغییر
و تحول و رش��د می شدند گفت :با حضور س��ردار سلیمانی در
س��وریه و عراق ،این دو کش��ور از ش��ر داعش نجات یافت و در
واقع امنیت امروز ما مرهون جانفش��انیهای این شهید بزرگوار
در آن سوی مرزهاست.

در جریان سومین جایزه توسعه پایدار بنگاههای اقتصادی صورت گرفت :

اهدای جایزه «اهتمام سه ستاره» به شرکت گلگهر

امضای تفاهمنامه راه اندازي خط يك ميليون تنی بازیابی کنسانتره

تني بازيابي كنس��انتره از باطله خطوط تولید شرکت
معدنی و صنعت��ی گلگهر بهصورت كام ً
ال بومي بين
ش��ركتهاي گلگهر ،گهرروش سيرجان و روناك به
امضا رسيد .این خبر می افزاید  :براساس اين تفاهمنامه
ش��ركت گل گهر برنامهريزي خواهد کرد كه فرايند
احداث اين خ��ط تولیدی در مراحل طراحي ،تأمين،
نصب و راهاندازي بهصورت كامل توس��ط شركتهاي
ايران��ي و بومی انجام گیرد .گفتنی اس��ت طراحي و
مهندس��ي اين خط تولید کنس��انتره توسط شركت
ايراني روناك و تأمين و نصب تجهيزات توسط شركت
گهرروش سيرجان صورت ميگيرد و كليه تجهيزات و
قطعات مورد نياز اين خط از س��ازندگان داخل كشور
خريداري خواهد گرديد و پيشبيني ميشود با اجرايی
ش��دن اين تفاهمنامه صرفهجوي��ي ارزي حداقل ١٠
ميليون يوروي توسط گلگهر صورت پذیرد.

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک 3000 7258 :

 7496 ب��اور کنی��د ای��ن دو
س��ه روزی که گاز خانههای ما در
ش��هرک س��منگان قط��ع و وصل
میش��د چقدر اذیت ش��دیم .چرا
مس��ئوالن قبل از زمستان اقدام به
آزمایش و اصالح ش��بکه نمیکنند
تا در عم��ق فصل زمس��تان و اوج
یخبندان چنین اتفاقی برای مردم
نیفتد .مسئوالن خودشان را بهجای
مردم بگذارند ببینن��د بیگازی در
اوج سرما یعنی چه.
0659مسئولین محترم راهنمایی
و رانندگی لطفاً با نصب یک دوربین
نبش چهارراه از فلکه سنایی بهطرف
زیرگ��ذر س��منگان جل��و خیلی از
تصادفات را بگیرند متشکر.
 0946 باسالم در صورت امکان
اطالعرس��انی کنید ما اهالی انتهای
خیابان جنت در شهرک رزمندگان
به علت عدم نامگ��ذاری کوچهها و
همچنین ع��دم پالکگذاری منازل
جه��ت دادن آدرس دچار مش��کل
هستیم .از مسئولین محترم تقاضای
رسیدگی داریم.
 6385 با س�لام .غم از دس��ت
دادن س��ردار ب��زرگ خاورمیان��ه و
ایران حاج قاسم سلیمانی را خدمت
تمامی ملت ایران و خانواده شهدا و
جانبازان وهمشهریان محترم تسلیت
ع��رض مینماییم .انش��اءا ...روزی
برسد قطرهقطره خون شهدا را انتقام
بگیریم .با تشکر.
 2118 س��ردار سلیمانی بدان
راه��ت ادام��ه دارد و پرچم اس�لام
همچن��ان س��رافراز خواه��د ماند و
دش��من نیز بداند کور خوانده که با
شهادت ایش��ان به اهدافش خواهد
رسید .اگر او یک س��ردار سلیمانی
از مل��ت غیور ای��ران گرفت با خون
و شهادت ایش��ان میلیونها سردار
س��لیمانیها خواهد رویید تا پرچم
ایشان بر زمین نماند.
 5647 لطف��اً ب��ه مس��ئوالن
گاز بگویی��د به فکر باش��ند و دیگر
زمس��تان قطع گاز نداشته باشیم.
خدا را خوش میآید گاز قطع بشه
بروی��م هیزم پیدا کنی��م برای گرم
کردن خانههامون .آنهم تو سرمای
زیر صفر درجه؟
 4306 ب��ه قول اس��تاد حاج
ش��یخ مه��دی دانش��مند بارها که
ن��ه ،صدها بار ش��ده مث� ً
لا که یک
کلی��دی را گم میکنی��م چه قدر
دنبال��ش میگردیم؟ حتی اگر چیز
دیگهای گم کنی تا کجاها دنبالش
نم��یروی؟ ی��ا اگریک مس��ابقهی
فوتب��ال را نبین��ی از چن��د نف��ر
میپرسی که نتیجهاش چه شد؟ اما
آیا یک بار توی عمر چندین دههات
فقط  1مرتبه از خودت پرس��یدی
امام من کجاست و چرا نمیآید؟ در
این دوران پر از فتنه امام زمانمان
را فراموش نکنی��م .او نجات بخش
همهی عالم و امکان است.
 5421 خدای��ا ریش��ه و باعث
و بانی ای��ن گرانیها و بیعدالتیها
را ازای��ن مملک��ت درآورد .به خدا
کارگ��ران حق��وق بگی��ر ،بیچ��اره
ش��دند ،روزبهروز گرانیها بیشتر و
حقوقها کمتر میش��ود کسی هم
به فکرنیست!
 6385 باس�لام غم از دس��ت
دادن س��ردار سرافرازمان را خدمت
تمامی همش��هریان تسلیت عرض
میکنم .ب��ه خدا ازت��ه دل میگم
منتظ��ر دس��تور رهب��ر عزیزم��ان
هس��تیم .ت��ا انتق��ام حاج قاس��م
عزیزمان را بگیریم.
 4729 چرا راهنمای رانندگی
ماش��ینهایی را که توی پیاده روها
پارک میکنن��د جریمه نمیکنند؟
تا کی باید ش��اهد این بیقانونیها
از یک س��و و بیتفاوتی مأموران از
سوی دیگر باشیم؟

 7320با سالم و خسته نباشید
خدم��ت نگارس��تانیهای عزی��ز و
تس��لیت و تبریک بابت از ش��هادت
حاج قاس��م س��لیمانی ب��ه همهی
ش��یعیان مخلص آق��ا ام��ام زمان
السالم) .خواستم بگم حاال که با
(علیه ّ
از دست دادن حاج قاسم انگار کشور
باز گش��ته به چند دهه پیش آقایان
مس��ئول از رده باال ت��ا پایینترین
رده هم��ه باهم یک حرف و باهوش
وگوش شنوا داشته باشید تا به کشور
عزیزمان لطمههای سنگینتری وارد
نشود .مردم همه زیر فشار اقتصادی
هستند .اول به فکر کشوروبعد به فکر
مردم باشید .دیگر حاج قاسم نیست.
وشما مسئوالن راه حاج قاسم را مثل
خودش ادامه بدهید تا انش��اءا ...از
س��ختیها عبور کنیم ...برای شادی
روح سپهبد سلیمانی فاتحه وصلوات.
باتشکرجهانشاهی
 0205 باسالم .باور ميكنيد كه
يكي از كاميونهايي كه كنار جداول
را شبها جارو ميزنه چراغ خطر نداره!
 2384 چرا گاز شهرکها قطع
شد .ما مش��کل نداشتیم ولی وقتی
خبرقطع شدن گاز همشهریهایمان
را میخوان��دم واقعاً از ته دل غصهام
شد .حاال درسته که خیلی جاها هم
سیل آمد و برای همه گرفتاری شد
اما درس��ت نیست با این همه منابع
گازی و اف��راد متخصص نقص فنی
پیش بیاید و مردم در زمستان اذیت
شوند.
 4179 س�لام ،بگذارتابگری��م
چون ابردربهاران/کزسنگ ناله خیزد
روز وداع یاران .مصیبت ازدست دادن
مالک اشترزمان ویکی ازستونهای
بیبدیل وتکرار ناشدنی جهان اسالم
سپهبد ش��هید حاج قاسم سلیمانی
را به عموم دوس��تدارانش تس��لیت
میگویم .راهشان پررهرو و روحشان
شاد.
 0786 س�لام بان��ک رس��الت
شعبههایش را به یک شعبه کاهش
داده و باعث ش��لوغی همان ش��عبه
ش��ده که دردس��رهای زیادی برای
مردم دارد.
 4306 س�لام .ساعت 06 :30
پیکر مرحوم حاج قاس��م سلیمانی
در گلزار ش��هدای کرمان به آغوش
سرد خاک سپرده شد و هنوز ایشان
دفن نشده بود که ایران زهر چشم
خودش را از آمریکا گرفت ،با اصابت
 15موش��ک به  2پایگاه نظامی در
عراق که متعلق به آمریکا بود که تا
حدودی آراممون کرد.
 لطفا از خیرین بخواهید کمکی
در حق جوانی که ده سال است به
خاط��ر تصادف و پرداخ��ت دیه در
زندان میباش��د کم��ک کنند تا از
بند رها ش��ود .ده سال عمر زیادی
خیرین مددی کنند تا
اس��ت .لطفاً ّ
مادر بیمار این ج��وان بیش از این
زجر نکشد.
 9063 سردار ما را ببینید آن
بیحیاها و نامردمان را هم ببینید.
مردم��ان ما ب��ه سردارش��ان اقتدا
میکنن��د و آن نامردم��ان را روزی
سر جایش��ان مینش��انند .خدا را
چ��ه دیدی .آنها ش��یطان صفتند
و اهریمنپرس��ت ول��ی س��ردار ما
خداپرست بود و خدمتگذار دین و
دنیای مردمانی که در منطقه جز او
و خدای او پشت و پناهی نداشتند.
س��ردار ما با عزت و احترام تشییع
شد و باشیم و ببینیم که سرنوشت
این نامردمان جز سرنوش��ت صدام
نباش��د .کس��ی باور نمیکرد روزی
صدام ک��ه در برابر ما ایس��تاد چه
پایان��ی دارد و ح��اج قاس��م ما چه
پایانی .حاال نوبت این س��تمکاران
متج��اوز هم خواهد ش��د .این دنیا
خیلی کوچکتر از آن اس��ت که ما
میفهمیم.

