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سرمقاله

گزارش پاسارگاد از میزان بارشهای نوروزی در سیرجان

هنوز 70درصد ظرفیت سد خالی است

 گروه خبر
«مردم سیرجان خیلی خوشبین نباشند چون
بارندگی آنچنانی نداشتیم که خشکسالی را رفع کرده
باشد» این را محسن اسدی اداره آبیاری سیرجان
میگوید.
محسن اسدی میگوید اینکه مردم فکر
میکنند با وقوع بارشها وضعیت بهتر شده است
اشتباه است؛ «چون بارش کجا بوده؟ اینجا که
نبوده است .البته باید گفت بارشها در نوروز خوب
بودهاند .بارشهای سیرجان در حد نرمال بود یعنی
مثل پارسال نبود چون در طول یکسال  80میلیمتر
بارندگی داشتیم اما امسال  120میلیمتر بارندگی
ط بارندگیمان هم باید
داشتیم در حالی که متوس 
حدود  115میلیمتر باشد ،بنابراین در حد نرمال
بارندگیداشتیم».
اسدی در پاسخ به این سوال که چندسال باید
بارندگی این چنینی داشته باشیم که وضعیتمان عکس وضعیت سد تنگوئیه را در سالهای قبل نشان میدهد.
بهتر شود ،گفت؛«نمیشود گفت دقیقا چندسال،
برداشتهای ما از سفرههای آب زیرزمینی خیلی زیاد دوسال پیش دبی ورودی سدمان به  220هزار لیتر در
است و با چنین بارندگیهایی جبران نمیشود ،ما باید تمام ثانیه رسیده بود امسال نهایتا به  5هزار لیتر در ثانیه رسید.
فکرمان را روی برداشتهایمان متمرکز کنیم .و در حال االن ظرفیت خالی سد تنگوییه  30میلیون متر مکعب
حاضر کارهای خوبی در زمینه کاهش برداشتها انجام شده است .و بارندگیها تاثیر آنچنانی بر روی سد نگذاشت ،دبی
است،مثل:هوشمندسازیکنتورها،خاموشیموتورپمپها ،رودخانهها را یک مقدار باال برد ولی برای سد باید سیالب
تعدیل پروانهها اما تا اینها بخواهند تاثیر خودش را روی آنچنانی رخ بدهد مثل دوسال پیش که باران آمد بندهایی
آبخوان بگذارد زمان میبرد .ممکن است چهارسال طول که باالدست سد بودند و منابعطبیعی ساخته است آنها را
بکشد تا ما تاثیرش را روی سفرههای آب زیرزمینی مشاهده پر کرد و آنها سرریز شدند ،زمین تغذیه و اشباع از آب شد
کنیم .کمکم باید افتمان را کم کنیم ،االن در طول سال و هرچه سیالب آمد وارد سدشد .االن با این بارندگیها
 80سانت افتمان است ،امسال افتمان کمتر شد ،سال زمین هنوز تشنه است و اول آب میکشد .االن حدود 70
بعد کمتر میشود تا افتمان به صفر برسد .تا وضعیتمان درصد ظرفیت سد خالی است».
او در پاسخ به این سوال که در خبرها داشتیم خیلی
یکسان شود و بدتر نشود .این اتفاق چندسال طول میکشد.
از قناتها که سالها خشک بودند پرآب شدند ،گفت؛«فقط
تا وضعیت سفرهها را یک مقدار متعادلتر کنیم».
او با بیان اینکه امسال در سیرجان سیل و تخریب قناتهایی که در مناطق کوهستانی هستند پر شدند مثل
ناشی از سیل نداشتیم ،گفت «:چون بارندگیهای مان قناتهایمناطقچهارگنبد،پاریزاینقناتهاعمقشانکم
آنچنان نبود .دوسال پیش با امسال خیلی فرق میکرد ،است و به همین خاطر بارندگی زود رویشان تاثیر میگذارد

و خشکسالی هم زود تاثیر میگذارد .به اینها قناتهای
هوابین میگویند ،قناتهایی که نگاهشان به آسمان است .تا
قناتهایی که در دشت هشتند آن قناتها عمقشان بیشتر
است و بارندگیها به سرعت رویشان تاثیر ندارد».
اسدی با بیان اینکه مردم سیرجان خیلی خوشبین
نباشند چون بارندگی آنچنانی نداشتیم ،گفت «:حتی
استان کرمان جز سه استانی هست که میزان بارندگیاش
همچنان منفی است .تازه سیرجان نسبت به سایر جاهای
استان وضعیت بهتری دارد .در سیرجان ایستگاهها خیلی
باهمتفاوتیندارندوهمیشهاینشکلیاستکهبارندگیها
معموال سمت چهارگنبد ،پاریز ،سمت پوزه خون بهتر
است ».در تابستان امسال با مشکل آب مواجه میشویم
یا نه؛«ایشاال که با مشکل مواجه نمیشویم و امیدواریم که
این بارندگیها هنوز ادامه داشته باشد و یک مقدار روی سد
تاثیر بگذارد .و االن دیگر زمینها یک مقدار اشباع شدند
و اگر بارندگی بیاید دبی سدمان بیشتر میشود .و بتوانیم

آیههای تطهیر

امسال را عبور دهیم .چون آب سد تنگویبه دارد به
مصرف شرب مردم میرسد ».با این وضعیت که
ممکن است آب سد تمام شود ،لولهکشی از چاهها به
سمت سد کی تمام میشود؛«این پروژه را اداره آب و
فاضالب دارد اجرا میکند و از آنها باید بپرسید .آنها
هم به مشکل گرانی بر خوردند ،یک بخشی را اجرا
کردند و یک بخش هنوز اجرا نشده است و امیدواریم
آن بخش هم به زودی انجام شود».
اسدی تاکید میکند«:اجرای طرحهایی چون
تعدیل پروانهها و هوشمند کردن کنتورها به قوت خود
باقی است و قطعا باید اجرا شوند .مثال تعدیل پروانهها
یک طرح دائمی است .و زمانی پروانه طرف  30لیتر
بوده من بعد به  20لیتر برسد دیگر تغییر نمیکند».
رییس اداره هواشناسی هم با بیان اینکه از اول
سال تا االن کال 26میلیمتر بارندگی داشتیم ،گفت«:
این میزان بارش نتوانسته خشکسالی را برطرف کند.
درواقع میزان بارندگیمان نسبت به پارسال -سال96
خوب بوده است اما نسبت به میانگین بلندمدتبارندگی نزدیک  22درصد کاهش بارندگی داشتیم.
میانگین بلندمدت 135میلیمتر است .و این میزان بارش
خوب نبوده است و چیزی نیست که بخواهد جبران کند.
شاید در سایر شهرها میزان بارشها خوب بوده است اما
در سیرجان و استان کرمان خوب نبوده است ».ستوده
گفت «:ما دوتا باران را اندازه میگیریم؛ باران شمسی ،و
باران زراعی .باران زراعیمان را که تا مهرماه جمعآوری
میشود که  116میلیمتر بوده است ،و بارشهای شمسی
تا االن  26میلیمتر بوده است ».او افزود؛«فقط نسبت
به سال گذشته وضعیتمان بهتر بوده است .سال 96
بارندگیمان  82میلیمتر ،و سال  97میزان بارندگیمان
 107میلیمتر بوده است» .به گفتهی ستوده احتمال
بارندگی هنوز وجود دارد؛« احتماال از دوشنبه-امروز -تا
پایان هفته و تا پایان فروردینماه بصورت رگباری احتمال
بارش داریم ،ناپایداریها معموال در این فصل خیلی زیاد
هستند».

استاندار کرمان در سفر به سیرجان:

سیرجان پتانسیل باالیی برای توسعه و پیشرفت دارد

 گروه خبر
در یازدهمین روز از سال  ۱۳۹۸استاندار کرمان با
سفر به شهرستان سیرجان در کارگروه رفع موانع و رونق
تولید این شهرستان شرکت کرد و از نزدیک با مشکالت
واحدهای تولیدی سیرجان آشنا شد.
استاندار کرمان در بدو ورود خود به شهرستان
سیرجان از واحد تولیدی رنگدانه ،شرکت بسته بندی
خشکبار رنگین کمان سمنگان و واحد تولیدی کاویان
گهر (تولید آهن اسفنجی) در منطقه ویژه اقتصادی
سیرجان بازدید به عمل آورد و پس از آن از روند
بهسازی و مرمت قلعه درویش زیدآباد و به دنبال آن
از کمپ استقبال از مسافران نوروزی واقع در ابتدای
محور سیرجان شهربابک بازدید کرد .افتتاح باند دوم
و روشنایی بلوار شاهد با اعتبار  ۸۵میلیارد ریال بخش
دیگریازبرنامههایسفراستانداربهشهرستانسیرجان
بود .استاندار در ادامه در جلسه کارگروه رفع موانع و رونق
تولید در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان شرکت
کرد.
 معینهای اقتصادی یک ضلع مثلث توسعه
درشهرسیرجانهستند
فرماندار سیرجان در این جلسه با اشاره به اینکه در
سال  ۹۷توانستیم بسیاری از وعدهها را محقق کنیم
گفت :در سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در راستای
عمل به تعهدات مسئوالن شهرستان در سیرجان انجام
شد .به ویژه شاهد رشد  ۲۸۱درصدی ایجاد اشتغال
بودیم که در همین راستا ۸هزار و  80نفر مشغول به
کار شدند .وی اضافه کرد :برای هر یک از بخشهای
شهرستان معین اقتصادی تعیین کردیم و اقدامات
بسیار خوبی در این بخشها انجام و تشکیل خانههای
توسعه صنعتی و کشاورزی همراه با آموزشهای فنی
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و حرفهای در بخشهای پنجگانه شهرستان سیرجان
با جدیت پیگیری شد .معاون استاندار خاطرنشان کرد:
معینهای اقتصادی یک ضلع مثلث توسعه ما در شهر
سیرجان بودند .ضلع دیگر بانک ها هستند که تسهیالت
و اعتبارات روستایی را به خوبی در اختیار متقاضیان
قرار دادند تا آنجا که حدود هزار میلیارد تومان در امر
سرمایهگذاری از محل اعتبارات داخلی خود هزینه
کردند .همت و همراهی مدیران ضلع سوم این مثلث
بود که در قالب جلسات اقتصاد مقاومتی به پیشبرد
اهداف سیرجان کمک کرد .مکی آبادی خاطرنشان
کرد :در سال جدید با توجه به تدابیر مقام معظم رهبری
در رابطه با گام دوم انقالب و نامگذاری امسال با عنوان
رونق تولید ما نیز رونق تولید و اشتغال را در شهرستان
سیرجان در دستور کار قرار می دهیم امید است به نتایج
خوبی تا پایان سال برسیم.
 تنها از  ۵۰درصد ظرفیت و پتانسیل
شهرستاناستفادهشدهاست
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای

اسالمی نیز در بخشی از سخنان خود گفت :تاکنون
تنها از  ۵۰درصد ظرفیت و پتانسیل شهرستان استفاده
شده است و هنوز جای کار بسیاری در این شهرستان
وجود دارد .کارآفرین و سرمایه گذار را باید حمایت کرد
تا بتواند به توسعه شهرستان کمک نماید .وی افزود:
همه واقفیم که تنها با کار اداری نمیتوان شهرستان
را اداره کرد؛ نیاز به یک روحیه جهادی ،پویا و بالنده
داریم که بتوانیم اهداف شهرستان را به پیش ببریم.
امروزه تولیدکننده به حمایت و تدبیر مسئوالن نیاز
دارد .حسنپور خاطرنشان کرد :نکته حائز اهمیت این
است که هیچ یک از شرکتهای شهرستان پیوست
فرهنگی و اجتماعی ندارند .بایستی این شرکتها در
قالب مسئولیتهای اجتماعی ،مشکالت شهرستان را
مرتفع نمایند .نماینده مردم سیرجان خاطرنشان کرد:
با اینکه  ۵۰درصد از فعالیت های اقتصادی استان در
سیرجان و بردسیر انجام میشود اما هنوز  ۱۲هزار نفر
در لیست انتظار دریافت زمین هستند که بایستی برای
رفع مشکالت آن ها اقدام کرد.

 رتبه پایین کشور و استان در ایجاد فضای
کسب و کار
استاندار کرمان اهمیت رونق تولید را بسیار باال عنوان
کرد و گفت :سال جدید از سوی مقام معظم رهبری
سال رونق تولید نامگذاری شده و این به دلیل اهمیت
تولید است لذا بایستی شاخصهایی را برای رونق تولید
در ابتدای سال جدید تعریف کرده و در انتهای سال
میزان پیشرفت آنها را سنجید تا نشان دهیم برای رونق
تولید ،اقدام عملی مهم است .وی افزود :در بازدیدهای
امروز از شرکتهای تولیدی و صنعتی شهرستان
سیرجان مطمئن شدم ظرفیت زیادی در سیرجان برای
توسعه و پیشرفت وجود دارد و انتظار ما از این شهرستان
خیلی بیشتر از قبل شد.
فدایی خاطرنشان کرد :میتوان با افزایش ظرفیت
واحدهای قبلی و ایجاد واحدهای جدید به توسعه
شهرستان کمک کرد .استاندار با اشاره به رتبه پایین
کشور و استان در ایجاد فضای کسب و کار افزود :فضای
کسب و کار هم در کشور و هم در استان کرمان نیازمند
توجهبیشتریاست.سرمایهگذاراقتصادیبهدنبالجای
مناسب برای سرمایهگذاری است ،اگر به دنبال رونق
تولید و جذب سرمایه گذار خارجی هستیم بایستی
فضای کسب و کار را در کشور فراهم کنیم .استاندار
گفت :کرمان از حیث ایجاد فضای کسب و کار در کشور
در رتبه هجدهم قرار دارد که باید آن را ارتقا داد .وی
ادامه داد :پنجره واحد به شدت فضای کسب و کار را
بهبود می بخشد و می تواند رتبه استان را ارتقا دهد لذا
تمامی دستگاهها باید در قالب پنجره واحد اقدام کنند.
در بخش پایانی این جلسه ،مشکالت تعدادی از
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان مطرح و با حضور
مدیران مربوطه مصوباتی جهت حل آنها اتخاذ شد.

 رضا مسلمیزاده
تغییر و تبدل ایام به ویژه
زمانی که سال نو میشود ،بنا به
عادت و ای بسا طبیعت باعث
شده تا صاحبان مناصب و افراد
صاحبنام ،عالوه بر پیام تبریک
ارزیابی و ایدههایی را نیز ارایه
کنند .با گذر از صاحبمنصبان ،دست بر قضا امسال
یادداشتهای نوروزی تعدادی نویسندگان ،تحلیلگران و
فعاالن سیاست و فرهنگ ایران را مرور کردم .در حالی که
اکثر آنان از چشمانداز پیش رو با تلخی سخن میگفتند،
در عین حال سخنان خویش را با جمالتی امیدوارکننده
به پایان میرساندند .البته بخشی از این امیدبخشی را باید
به حساب ایام گذاشت و اینکه نوشته و یادداشتی که در
آغاز سال در حکم تبریک نوروزی است ،نباید چندان هم
منفی و بدبینانه باشد و خاطر مخاطبان را مکدر کند .اما
بخش دیگر را میتوان امید موهوم به حساب آورد .وقتی
که هیچ نشانهی ملموس و آشکاری برای امید وجود
ندارد ،ابراز امیدواری در واقع نوعی مکانیسم انکار و فریب
را به نمایش میگذارد .ظاهرا ایرانیان با اتکای به همین
امید بینشان توانستهاند روزهای سخت را تاب بیاورند و
از پس قرون و اعصار ماندگاری خویش را به ثبت برسانند
و ضربالمثل «در ناامیدی بسی امید است» رهاورد این
طرز نگاه و سبک زندگی است .این نگاه اگرچه غیرمنطقی
و به دور از واقعیت مینمایاند اما چه باک اگر که توانسته
باشد یاور روزهای تلخ و سخت یک ملت و رمز ماندگاری و

تابآوریشان در گذر ایام باشد .پس زندهباد امید حتا اگر
واهی و موهوم باشد و بگذار شاعر ابرهای تیره را آیههای
تطهیربداند.
 -2عالوه بر ابرهای تیرهای که فروغ فرخزاد آنها را
آیههایتطهیرمینامند،اینروزهابارشهایغیرمتعارفی
بخشهای عمدهای از کشور را دربرگرفته است و حجمی
از مسایل و مشکالت را پیش روی کشور نهاده است .این
ابرهای تیره بخشی از سیاهکاری و نامهربانی ما با طبیعت
و محیط زیست را میشوید و با خویش میبرد و در عین
حال بخش دیگری از ندانمکاری و تباهکاری ما را هم بر
آفتاب میافکند .هنوز چیزی نشده عدهای نابخردانه این
بارشها را نشانه پایان دوران خشکسالی میدانند و برای
دوران موهوم ترسالی داستانسرایی میکنند.
حداقل ما اهالی کویر که از سفرهی آسمانی این روزها
هم چندان بهرهای نبردهایم اگر اندکی فراست داشته
باشیم باید بدانیم که آسمان همواره با ما بخیل بوده و
توقعمان را با واقعیت موجود منطبق کنیم .بقای این ملک
در استفادهی مسئوالنه و بهینه از هر قطرهای است که
فرومیچکد و نیاکان ما در پاسداری از این اکسیر به مراتب
از ما آگاهتر و بهتر عمل کردهاند .اگر بارشهای کنونی برای
مناطقی از کشور خطر سیل و آبگرفتگی به همراه دارد،
خطرش برای ما کمتر از آنها نیست .خطر فراموشی و به
خواب رفتن و گمانهای پوچ و باطل و عوامانه اندیشیدن
به مراتب عواقبی درازمدتتر به دنبال دارد .انگار دنیا را که
آب ببرد ما را هم خواب میبرد و روزی کسی آین خواب
آشفته ما را تعبیر خواهد کرد.

روی خط

        پیامک300099004806 :

       شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :
 آیا شأن مردم سیرجان درشب
عید کوچه و خیابانهای پر از چاله
هست که اکثر نقاط شهر چنین
وضعیتی دارند .چرا حداقل دو ماه
قبل از عید جلوی کندهکاریها
گرفته نمیشود تا فرصت ترمیم
آنها را داشته باشند؟ چرا مردم
هر سال شاهد اینگونه وضعیت
هستند؟ چرا مسئوالن نبایدیاد
بگیرند ازمردم شریف شهرستان
ومهمانان نوروزی عذر خواهی
کنند؟ شاید غرورشان اجازه
نمیدهد0114
 سالم وخسته نباشی به
روزنامه مردمی پاسارگاد ببخشید
میخواستم بگم من یک جوان 32
سالههستمکهچندسالاستبرای
شرگت آرمانگهر همان جهادنصر
ثبتنامکردمهنوزنتوانستمسرکار
برم ،این شرگت همش پارتی بازی
شده ،میگن فقط بومی میگیرن
متأسفانه منم بچه همین سیرجان
هستم مدرک پایه یک ویژه تراک
با چند سال سابقه کار دارم ولی
بیکار هستم .برید بپرسید اکثرأ
غیربومینیرومیگیرنیعنیکسی
نیست جلوی اینا را بگیره که حق
ماسیرجونیهاضایعنشود4381
 گلگهر خاک سیرجان است
وسیرجانیهاازخاکشاننگهداری
میکنند و به ناکسی اجازه نخواهند
داد که گلگهر سیرجان را از
محدودهسیرجانخارجکند6459.
 سالم ،چند روزه که داریم دنبال
یک مانتو خوب و جلو بستهی

دکم هدار میگردیم ،متاسفانه هنوز
پیدانکردیمازمسوالنمحترمتقاضا
دارم اگر وقت دارید از فروشگاه های
شهرمان بازدید کنید ببینید مردم
یکِشند و چه کار باید بکنند.
چه م 
فاجعه بزرگی در راه است فکری به
حال بی حجابیها و پوشش مردم
بکنید6183
 کاش این سیل به جای کشتن
مردم بیگناه و نابود کردن زندگی
آنهامسئوالنیکهبرایتفریحنوروزی
به سفر خارج از کشور میروند و به
فکر رفع مشکالت مردم نیستند
یا مسئوالنی که اسمامسئولند
ولی عمأل مسئولیتپذیر نیستند
برای همیشه با خود میبرد تا
هموطنان از شر چنین مسئوالن
بیمسئولیتی که اشتباهات
آنهازمینهساز گرفتاریهای مردم
شده برای همیشه نجات یابند ولی
چهکنیمهمیشهبیگناهانکشته
ونابود میشوند و ظالمها حکمرانی
میکنند0114 .
 باسالم وتبریک سال نو به شما
وهمکاران گرامیتان .خواهشمندم
از آقای شهردار بپرسید چرا کمپ
راهنمایمسافراننوروزیکههرساله
سراه با
میدان امام علی جنب پلی 
شوروشوقفراواندراختیارمسافران
نوروزی قرارمیگرفت ،امسال نصب
نکردند .همه مسافرانی که از سمت
بندرعباس ،شیراز ،بافت ،جیرفت
و ...به سیرجان میآمدند راه را گم
میکردند.حتی یک نقشه از شهر
هم دراختیارشان قرار نمیگرفت.

همچنین چرا امسال پارک مسافر،
غرفه زیادی نداشت ،و همون
تعدادکمیهمبودسریعجمعآوری
شدند .واقعا امسال شهر ما خیلی
بیروحبود.باتشکر2142.
 با سالم ،از مسووالن محترم
مربوطه خواهشمندیم هر چه
سریعتر جهت ترمیم و پر کردن
چالهی چهارراه علمدار کربال واقع
در خیابان غفاری اقدام فرمائید ،با
تشکرجمعیازاهالیمنطقهغفاری
4518
 آقای شهردار شهر سیرجان
فقط مرکز شهر و خیابان بازار و
اطراف آن نیست که برای عید به
فکر زیباسازیش باشید بلکه دیگر
نقاط شهر از جمله بلوار هجرت
(ازمسجد قدس تا بلوار والیت) ،بلوار
شهید عباسپور و کوچههای آنها
که جهت فاضالب شهری شخم
زده شده و هیچکس به فکر ترمیم
آنهابرای عید نبودواصأل موردتوجه
شهرداری قرارنگرفتند نیز هستند،
ضمنأفقط عوارض شهرداری مردم
مرکز شهر پرداخت نمیکنند که
بیشتر موردتوجه اند 0114
وقتی شهرهای بزرگ صنعتی و
زیارتی قیمت اجناس از ضروری تا
غیرضروری حتی مسکن نیم بهای
شهرهای کوچک معدنی باشد به
نداشتن سوء مدیریت و انصاف
کسب و کار دچار شدیم .کاش
دچار این عارضه نبودیم که به جای
پیشگیری دنبال درمانش باشیم.
4719

پيام مهندس تقیزاده ،مديرعامل شركت گلگهر به مناسبت نامگذاری سال  ۹۸با عنوان «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری:

بخش روزهای درخشان است
نامگذاری سال  98با عنوان «رونق تولید» نويد ِ
بسم ا...الرحمنالرحيم
سـخنرانی مقـام معظـم رهبـری
در ابتـدای سـال جـاری كـه در آن
هـدف مهـم سـال را تبييـن نمودند،
بايد سـرلوحهی كار و راهبـر ِد همه ما
مسـئولين صنعتی ،بهويـژه همكارانم
در شـركت گلگهر باشـد.
توجـه معظملـه در سـالهای
اخيـر بـه مسـئله اقتصـاد و توليد ،ما
را مكلـف میكنـد كـه بيـشاز پيش
ی توليـد و اشـتغالزايی
بـه مقولـه ِ
جوانـان عزيـز توجـه كنيم.
در بيانـات مقـام معظـم رهبـری
تاكيـد بـر رونـق توليـد و نامگـذاری
بخـش
سـال بـه هميـن عنـوان ،نويد
ِ

روزهای درخشـان در سـال  ٩٨است.
همانطـور كـه رهبـری فرمودند،
رونـق توليـد میتوانـد مشـكل
بيـكاری ،تـورم ،نقدينگـی ،كسـری
بودجـه سـاليانه دولـت را برطـرف
كنـد و بیشـک شـركت گلگهـر اين
موضـوع را در اولويـت كاری قـرار
خواهـد داد و بـا توجـه بـه اجـرای
سیاسـتهای اقتصـاد مقاومتـی در
شـركت طـی سـالهای گذشـته
و افزايـش توليـد و اشـتغالزايی
مناسـب در ايـن راه ،افـق روشـنی
در برابـر مـا ایجـاد خواهـد کـرد كه
بتوانيـم فرمايشـات حضرت آيـتا...
خامنـهای را نصبالعيـن خـود قـرار
دهيـم.

شـركت گلگهـر طـی  ٤سـال
گذشـته بـا تدبير اتخاذ شـده و همت
تمـام همـكاران مجموعـه ،موفـق به
رشـد چشـمگير در توليد و راهاندازی
پروژههـای مختلـف حتـی جلوتـر از
برنامـهی پيشبينیشـده ،علیرغـم
وجـود تحريمهـای ظالمانـه شـده
ا ست .
در پايـان از تمامـی معاونيـن،
مديران و پرسـنل خـدوم و زحمتكش
شـركت گلگهـر میخواهم بـا جدیت
و اهتمـام فـراوان ،برنامهريـزی در
جهـت رونـق توليد را در اسـرع وقت
در دسـتور كار قـرار دهنـد و نتايـج
مثبـت آن بـه اطلاع مـردم عزيـز
رسـانده شود.

