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«محسن اسدی» رییس اداره آبیاری سیرجان:

سرمقاله

بارشهای اخیر حدود  5میلیون مترمکعب به ذخیره سد میافزاید
 محمدمهدی ستوده رییس اداره هواشناسی سیرجان :تا جمعه هفته جاری در سیرجان بارندگی نداریم

 گروه خبر
فعالیت سامانه بارشی از شنبه شب
در استان کرمان آغاز شد .سهم سیرجان
از این سامانه  33میلیمتر گزارش شده
است .محمدمهدی ستوده رییس اداره
هواشناسیسیرجاندربارهبارشهایاخیر
میگوید« :میزان بارش  33میلیمتر ثبت
شده است .بارشها در سیرجان از صبح
یکشنبه تمام شدهاند و از دوشنبه هوا
صاف میشود ».ستوده در ادامه میافزاید:
«با توجه به اینکه پیشبینیها تا یک هفته
دقیق هستند ،تا جمعه هفته جاری در
سیرجانبارندگینداریم».
بسیاری بارندگیهای اخیر را پایانی بر
یدانند و این حجم از
خشکسالیهای منطقه م 
بارندگی را در ذخیره آب سد تنگوییه که آب
یدانند
شرب شهر از آن تامین میشود ،موثر م 
اما رییس اداره آبیاری سیرجان معتقد است:
«ذخیره سد به شکلی است که بارندگی در
کوتاهمدت تاثیری بر آنها ندارد و یک بازه زمانی
نیاز است تا تاثیر بارندگی مشخص شود».
رییس اداره آبیاری درباره میزان ذخیره
سد تنگوییه میگوید« :حجم مخزن سد
تنگوییه 40میلیونمترمکعباست.باتوجهبه
اینکه آب شرب شهر از آب سد تامین میشود
و خروجی هم داریم ،در حال حاضر حدود 11
میلیون مترمکعب آب در سد ذخیره است».

بارشهای ثبتشده در دو روز گذشته
شهر

میزان بارش باران روزهای اخیر در سیرجان 33میلیمتر گزارش شدهاست /عکس :امین ارجمند|پاسارگاد

ورودی به سد
اسدی میزان تاثیر
میزان بارندگی تجمیعی استان کرمان در سال آبی( 97-98میلیمتر)
آنچنان تاثیری
بارندگیهایاخیر
درصد اختالف نسبت به
بر ذخیره سد
بر حجم ورودی
سال آبی جاری
متوسط درازمدت
سال آبی گذشته
متوسط
سال آبی
(تا  24فروردین)
گذشته دراز مدت نمیگذارد .انتظار
سد را حدودا دو
 30/3 282/2داریم بین  4تا
ثانیه
هزار لیتر بر
113/8
38/8
148/3
 5میلیون متر
را برآورد میکند:
«برای اینکه میزان تاثیر این  2هزار لیتر بر اخیر روخانههای جاری افزایش دبی داشتهاند مکعب به ذخیره سد اضافه شود».
ثانیه روی حجم مخزن مشخص شود حدودا و رودخانههایی هم که جاری نبودند جاری رییس اداره آبیاری سیرجان در پایان اضافه
باید یک ماه زمان بگذرد .بعد از بارندگیهای شدهاند .البته قطعا این افزایش دبی آبهای میکند« :تا کنون در شهرستان سیرجان
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سیالبی که مخرب باشد و جایی را تخریب
کند گزارش نشده است».
بر طبق آمار اعالم شده از سوی اداره
هواشناسی استان کرمان در پی فعالیت
سامانه بارشی استان کرمان ،جیرفت با بیش
از  52میلیمتر بیشترین و بم با  3میلیمتر
کمترین بارش را در بین شهرهای استان
کرمانداشتهاند.

کدام شهروند سیرجانی شبیه کلینت ایستوود است؟
 گروه خبر
«در جستجوی کلینت ایستوود» نام فیلمی از علیرضا
رسولینژاد کارگردان سیرجانی است که تصویربرداری آن در
سیرجان شروع شده و تا پایان فروردین ادامه دارد .علیرضا
رسولینژاد پیش از این فیلمهای «صحنههای خارجی»،
«مینور/ماژور» و «صحنههایی از زندگی یک کارآگاه» را
کارگردانی کرده است .او که در پایتخت زندگی میکند با
یک گروه چهار نفره به سیرجان آمده و تصویربرداری را از
چند روز پیش آغاز کرده است.
رسولینژاد به پاسارگاد میگوید« :در جستجوی کلینت
ایستوود»یکفیلممستندسینماییاستکهخطداستانی
خفیفی هم دارد .این فیلم ماجرای آدمی است که عکس یک
باغ نمونه را در روستای ایزدآباد سیرجان در روزنامه میبیند.
این باغ در سراسر کشور به عنوان باغ نمونه انتخاب شده
است .در این عکس چند نفر هستند که یکی از آنها شبیه
کلینتایستوود کارگردان و بازیگر مشهور سینمای هالیوود
است .این فرد که عکاس هم هست برای عکاسی و ثبت
این شهروند شبیه کلینت ایستوود ،راهی سیرجان میشود.
رسولینژاد افزود :این فرد بدون شناخت از سیرجان ،از تهران

علیرضا رسولینژاد کارگردان سیرجانی

با قطار راهی سیرجان میشود که این آد ِم شبیه کلینت
سوجو را آغاز
ایستوود را پیدا کند .او به سیرجان میآید و پر 
میکند .او در حین این جستوجو با آدمها و موقعیتهای
تازهای مواجه میشود.
رسولینژاد کار طرح و پژوهش و فیلمنامهنویسی را هم بر
عهده دارد و به همراه مرکز گسترش سینمای مستند تجربه

رشد  ۸۲درصدی
سود شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

 گروه خبر
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر رشد ۸۲
درصدی سود داشته است .طبق گزارش کدال
شرکت معدني و صنعتي گل گهر دردوره  1ماهه
منتهی به  97/12/29از محل فروش محصوالت

خود مبلغ  6,930میلیارد ریال درآمد داشته است.
براساس عملکرد  12ماهه برای سال مالی منتهی
به  97/12/29مبلغ  89,594میلیارد ریال درآمد
داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل %82رشد
داشته است.

تهیهکنند این فیلم است« .در جستجوی کلینت ایستوود»
بعد از اتمام و شرکت در جشنواره سینما حقیقت قرار است
در بخش سینمای هنر و تجربه اکران شود.
وی در پاسخ به این سؤال که چه شد تصمیم به ساخت
فیلم در سیرجان گرفتید گفت :همیشه دنبال فرصتی بودم
که در مورد سیرجان که زادگاهم است یک فیلم بسازم .ولی

نمیخواستم یک کار کلیشهای باشد و یک فیلمی بسازم که
مثال با تمام آدمهای سرشناس به صورت کلیشهای مصاحبه
کنم .در این فیلم از طریق این جستوجو با سرک کشیدن
به گوشه و کنار سیرجان ،این شهر معرفی میشود .وی
افزود :برای تصویربرداری یکماه برنامهریزی کرده بودیم ولی
به دلیل اینکه مسافرتی برای تصویربردار ما به آلمان پیش
آمده تصویربرداری را آخر فروردین تمام میکنیم .به گفتهی
وی قسمت دوم تصویربرداری هم در تابستان موقع برداشت
پسته انجام میشود .به گفتهی رسولینژاد بعد از بازگشت
به تهران تدوین فیلم را شروع میکنم .دو سه ماهی درگیر
کارهای فیلم هستیم که بتوانیم فیلم را به جشنواره سینما
حقیقتدرآذرماهبرسانیم.
تصویربردار این فیلم رضا تیموری ،صدابردار شاهین
پورداداشیودستیارتصویربرداروعکاسسهیلسیمصباحی
هستند .وی در ادامه گفت :کلینت ایستوود بهانهای است که
به این شهر و منطقه بپردازیم و البته به طور ضمنی اشارهای
هم به حال و هوای فیلمهای کلینت ایستوود داشته باشیم.
وی از شهروندانی که شبیه کلینت ایستوود هستند
خواست عکس و نامشان را از طریق تلگرام یا واتساپ به این
شماره 09028576151ارسال کنند.

برنامههای بنیاد مهدویت به مناسبت نیمه شعبان
 گروه خبر
بنيادمهدويت برنامههای نیمه شعبان خود را اعالم کرد.
بنیاد مهدویت ضمن همدردي باسيل زدگان كشور برنامههاي
خودرابه مناسبت ميالد امام زمان (عج) به شرح زیر اعالم کرد:
پياده روي منتظران ظهوردرروز نيمه شعبان از پارك هادي به
سمت مهديه وجشن ميالد با اهدا جوايز ،خوشنويسي احادیث

مهدوي باعنوان آیینه در آیینه ،برگزاري جشن درپارك بانوان
درشب نيمه شعبان ،چاپ جدول احادیث مهدوي ،توزيع سيدي
مولوديخواني در ايستگاههاي جشن ،مسابقه عكس نوشت،
مسابقه دلنوشتههاي مهدوي .عالقمندان به شرکت در مسابقه
دلنوشتههای مهدوی میتوانند متنهای خود را در این زمینه به
سامانه 30006358ارسال کنند.

به ثمر نشستن تالشهای ستاد بحران شهرداری سیرجان در پی بارشهای اخیر

جمعآوری آبهای سطحی
در کمترین زمان ممکن

 اطالعرسـانی :تـا پیـش از ایـن ،بارهـا از
اجـرای طـرح هدایـت آبهـای سـطحی از سـوی
شـهرداری سـیرجان سـخن به میان آمده بـود ،اما
نمـود و نتایـج مثبـت آن در بارندگیهـای اخیـر
بـه عینـه مشـاهده شـد و مـورد توجه بسـیاری از
شـهروندان قـرار گرفت.
بـه گـزارش واحدخبـر مدیریـت ارتباطـات
شـهرداری سـیرجان ،اینکـه سـاعتی پـس از اتمام
بارندگـی ،تمـام آبهای روان و جمع شـده در برخی
مسـیرها همچـون خیابـان ولیعصـر ،بلـوار دکتـر
صادقـی ،بلـوار سـیدجمال ،میـدان امام علـی(ع) و
مناطـق حاشـیهای همچون آبـاده و مکیآبـاد وارد
کانالهـا شـد ،تاثیـر اجـرای ایـن طرح موفـق بود.
هـر سـاله با کمتریـن بارندگـی ،آبگرفتگـی در این
مناطـق باعـث اخلال در تـردد شـهروندان و حتی
بـروز خسـارتهایی در مناطق حاشـیهای میشـد.
در پـی پیشبینـی بارشهـای سـیالبی ،از روز
شـنبه هفته جـاری ،مجموعه شـهرداری سـیرجان
بـرای مقابلـه بـا هرگونـه وقـوع سـیالب احتمالـی،
هماهنگـی و تمهیـدات الزم را بـا کادر اجرایـی و
فنـی انجـام داد .در همیـن راسـتا از سـاعاتی قبـل
از آغـاز بارشهـا ،اعضـای سـتاد مدیریـت بحـران

شـهرداری سـیرجان بـه ریاسـت شـهردار و بـا
حضـور برخـی از معاونـان و مدیـران شـهرداری در
آمادهبـاش کامـل بسـر میبردنـد و حـوزه معاونـت
خدمـات شـهری ،مدیریـت ارتباطـات ،سـازمان
آتشنشـانی و خدمـات ایمنـی ،سـازمان عمـران و
بازآفرینی فضاهای شـهری و سـازمان سـیما منظر،
در قالب سـتاد مدیریت بحران شـهرداری سیرجان،
از شـامگاه شـنبه اقدام بـه رفع آبگرفتگی و انسـداد
ورودی آبهـای روان به سـطح شـهر کردنـد و این
فعالیتهـا تـا شـامگاه روز یکشـنبه تـداوم یافـت.
رضـا سـروشنیا شـهردار سـیرجان بـه همـراه
ابـوذر زینلـی عضو شورایشـهر ،محمد اسـماعیلی،
فرهـاد افصحـی معـاون خدمـات شـهری ،تنـی
چنـد از معاونـان و مدیـران شـهرداری از سـاعت
 21شـنبه شـب بـا حضور در سـطح شـهر ،از روند
رفـع آبگرفتگـی معابـر و تخلیـه آبهـای روان در
معابر سـطح شـهر بازدید کـرده و به پیگیـری امور
پرداختنـد و ایـن پیگیریهـا تـا روز یکشـنبه هـم
ادامـه پیـدا کرد.
شـهردار سـیرجان پیـش از ظهـر یکشـنبه
و پـس از یـک شـب پـرکار اجـرای عملیـات دفـع
آبگرفتگـی معابـر ،بـا مدیـران و معاونان شـهرداری

دیـدار و گفتوگـو کـرد و بـه بررسـی رونـد انجـام
هدایـت آبهـای روان و رفـع مشـکل احتمالـی
شـهروندان پرداخـت .رفـع آبگرفتگـی معابـر در
شـنبه شـب بـا اسـتفاده از بیـش از  15دسـتگاه
لـودر و کامیـون انجـام شـد.
میـزان بارشهـای روزهـای گذشـته در
سـیرجان بـر اسـاس آمارهـای اداره هواشناسـی
بیـش از  33میلیمتـر گـزارش شـده اسـت.
فعالیـت مسـتمر و بیوقفـه سـتاد مدیریـت بحران
شـهرداری سـیرجان نتیجهبخـش بـود کـه حاصل
آن خشـک شـدن سـریع و رفع آبهای روان معابر
سـطح شـهر بـود و ایـن اتفـاق در کمتریـن زمـان
ممکـن پـس از پایـان بـارش بـاران روی داد .بـه
گونـهای کـه در بسـیاری از خیابانهـا از جملـه
محلهایـی کـه تجمـع آب بـاران همیشـه بـرای
شـهروندان دردسرسـاز بـود و تـا چنـد روز پس از
آن هـم باعث اختالل در تردد شـهروندان و امورات
زندگـی آنهـا میشـد ،اکنـون در کوتاهتریـن زمان
ممکـن بـه حالـت عـادی بازمیگـردد .ایـن خبـر
خـوش بـا فعالیتهـای شـهرداری در ماههـای
گذشـته و آمادگی سـتاد بحران در روزهـای بارانی
میسـر شـده است.

پرسه در شب بارانی شهر
 رضا مسلمیزاده

-1بهقولمرحوممادربزرگآسمان
دهان باز کرده است و باران سیلآسایی
که از چند روز پیش وعدهاش را داده
بودند ،ساعاتی است که میبارد و
ناخودآگاهیادایندوبیتیمعلمگرامیام
محمدعلی آزادیخواه میافتم:
«ببار بارون ببار بارون بهاره سر دیوهای زمستونی به داره
قسمها خوردهایم بیدار باشیم که گرگ گلهمون سر بر هزاره»
خود این دوبیتی هم به نوبه خویش مرا میبرد به تاالر فردوسی
و صدای احمد انصاری و سالهای دور .نم یدانم چرا این دوبیتی
ساده و بیآالیش برایم یک مفهوم سیاسی و اجتماعی گسترده
پیدا کرده است و لحظهی اکنون را به تاریخ مبارزات یک ملت
برای سربلندی خویش پیوند م یزند .به دیوهای زمستانی و غول
خشکسالی و ک مآبی که با تاریخ و تمدن ایرانی عجین است و اکنون
با تغییر اقلیم جهانی و آغاز «جنگ آب» چهرهی کریه آن هر روز
عیانتر میشود .و نیز به گرگهای گلهای که سر بر هزار م یزنند و
مترصد فرصتی هستند که در غفلت و ناهشیاری و نابیداری ما خانه
کرده است .به غفلتی م یاندیشم که این روزها محیط زیست ما را
طعمهی زمینخواران ،دریاخوران ،کوهخواران ،معدنخواران و هر
بخور بخور دیگری کرده است.
گرگ در فرهنگ ایرانی نماد طمعکاری است و در نهاد
هر کداممان گرگی خوابیده است که عادی شدن فساد در
جامعه همهی ما را در معرض ابتال و بیدار شدن این گرگ
قرار داده است .از سوی دیگر این سرزمین به دلیل موقعیتها
و مزیتهای خویش در معرض دستاندازی و طمعورزی

بیگانگان بوده است .سادهاندیشی است اگر فکر کنیم گرگها
دیگر به این سرزمین طمعی نداشته باشند.
در روزهای حساس کنونی گرگهای وطنی و اجنبی در
خوابهای آشفتهی خویش نقشههای شومی برای ایران دیدهاند،
بیداری و آگاهی ما باط لالسحر همه این نیتهای پلید است.
-2آسمان دهان باز کرده است تا شادی پیروزی یک ایرانی
در میدان ورزش را دوچندانکند .چندانکه با گذشت پاسی از
شب ،خواب از چشمانم گریخته است و شوق زیر باران راهی کوچه
و خیابانم میکند .البته اگر هجوم افکار مجالی برای لذت بردن
باقی بگذارند .به بانوان ورزشکار هموطن و همشهری م یاندیشم
که در شرایطی نابرابر از مردان پیشی گرفت هاند و به رغم مدعیانی
که جاهالنه و یا آگاهانه تصویری معوج و غیرواقعی از کشور در برابر
دیدگاه جهانیان قرار میدهند ،نام ایران و ایرانی را به نیکنامی در
جهان بلندآوازه ساخت هاند .ای کاش هر روز و همیشه نوبت ورزش و
هنر باشد تا ما را به ملتی یکپارچه و دست در دست هم تبدیل کند.
-3برای اهالی کویر آسمان معموال بخیل است و زمین
هریت! هر قطرهی آبی که از ابری میچکد ،در حکم همان
مرواریدی است که نیازی به دریا و صدف ندارد .این قطرههای
باران که اکنون به هرزآبهای سطحی تبدیل میشوند و تنها
هنرمان این است که آنها را از میان دست و پای شهروندان
جمعآوری کنیم ،چند روز دیگر که آفتاب تموز بتابد ،قدر و
قیمتشان آشکار میشود .دفع و جمعآوری آبهای ناشی از
بارش باران اگرچه ارزشمند و قابل تقدیر است ،اما کمترین کاری
است که میکنیم .از این هدیهی فروچکیده از آسمان البد بهتر
از این میتوان شکرگزاری کرد .شکرگزاری عملی از آنچه که بر
زبانمان جاری میشود به مراتب ارزشمندتر است.

خبر

کسی پاسخگوی ما در شهرداری نیست

 پاسارگاد :حدود  5ماه است کوچه ما
را حفاری کردند اما برای ترمیم اسفالت آن
اقدام نکردند .یکی از ساکنان کوچه شماره8
خیابانخواجهنظامبابیاناینکهاکثرساکنان
این کوچه خانوادههای شهدا هستند و به
همین خاطر به کوچه منازل مسکونی 25
دستگاهبنیادشهیدمعروفاست،گفت:حدود
 5ماه پیش اداره آب برای انشعابات آب کوچه
راکندندوپسازاتمامکاربدوناینکهبصورت
استاندارد حفاریها را پر کنند ،با سنگ و
آسفالتهای کنده شده حفرهها را پر کردند،

یکماه بعد به منظور ایجاد لولههای
فاضالبوسطکوچهراحفرکردند،
وضعیتآنقدربدشدکهانگارکوچه
را شخم زدند .او گفت :االن چندماه
از این حفاریها گذشته است اما
وضعیت کوچه فرقی نکرده است
هرچه هم به شهرداری مراجعه
میکنیم کسی پاسخگوی ما نیست .وی
افزود :شهرداری میخواهد دوباره از ساکنان
پول بگیرد تا کوچه را آسفالت کند .خب
مگر ترمیم آسفالت وظیفه شهرداری نیست

چرا ما باید پول بدهیم .از طرفی اکثر ساکنان
خانواده شهدا هستند و این رفتار شهرداری
بیاحترامی است.واقعا اگر این کوچه در قاآنی
بودهمینجورولشمیکردندومیرفتند؟

روی خط

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :
 مشکالت اقتصادی دولت با تورم
۱۵۰درصد در سال گذشته کم بود که توان
حل آن را دولت نداشت و همچنان هم ندارد.
حال مشکل سیل وسیل زدگان هم به آن
اضافه شد ،چه خواهد شد0114.
 آقای نوبخت رییس برنامه و بودجه عالوه بر
اینکهمدرکتحصیلیاشجعلیوبیسواداست
ذاتأحسودهممیباشدچونتنهاکسیاستکه
مخالف افزایش حقوق کارمندان است ،امثال او
وکسانیکهخودشانحقوقهاینجومیازخزانه
دریافتمیکنندانشاءاهللهرچهزودترنسلشان

نابودشود .یکیازهمشهریان
 باسالم ،تیم فوتبال گل گهر باوجودهمه
مشکالت وکمبودهاوعدم زیرساختهای الزم
اگر به لیگ برترصعودکند ،افتخاری است بزرگ
برای دیارکریمان وشهرسیرجان ،اگر باتبانی
وبهانههای واهی مربیان و برخی از مسؤالن
ورزش سیرجان هم راهی لیگ برترنشوند ،به
قولماسیرجونیها(هشتونی)فقطزمستانتمام
میشود ولی روسیاهیاش برای ذغال می ماند. .
شمامیتوانیدباصعودتاننامتانرادرتاریخورزش
این دیار جاودانه کنید1952 .

 آقای روحانی و آقای نوبخت آیا م یدانید
قیمت پراید و سایر اقالم چقدر گران شده
است و شما بایدچقدر حقوق کارمندان را
افزایش دهید تا تعادل برقرار شود؟ با این
افزایش حقوقها یک کارمند وخانوادهاش
باید۲۴ماه چیزی نخورند تا شاید بتواند یک
پراید بخرد و سوار شود ،مگر کارمندان چه
گناهی کرده اند که شما زندگیشان را نابود
کردهاید ،شما با کارهایتان احمدی نژاد را رو
سفیدکردید،فقطبدانیدکهتحریمهابهانهای
بیشنیستند0114۰

