
رسانه جامعه مدنی اسالمی نقد، صداقت، شفافیت  

  حـوادث  7

نگاهی به آمادگی مسئوالن و مردم در مواجهه با حوادث در سیرجان؛

ضعف مدیریت واحد حوادث مشهود است

ذخیره آب سد تنگوئیه هنوز نصفه است
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تیترها

  ورزش و سالمت  6

گفت  وگوی »نسیم امید« با دکتر امین ایران نژاد، 
متخصص داخلی با شروع آلرژی فصل بهار؛

آلرژی، اختالل در سیستم ایمنی است
گروه سالمت: معموال بهار كه شروع می شود مطب ها و داروخانه ها پر از زنان 
و مرداني می شوند كه هر كدام به دنبال راهي براي تسكین عطسه، سرفه، تنگی 
نفس و رفع خارش چشم هایشان هستند. حساسیت فصلی یكی از مشكالتی 
است كه با آغاز فصل بهار و گرده افشانی گیاهان، بسیاری از افراد جامعه را درگیر 
می كند. نسیم امید برای آگاهی از چگونگی دوری از كانون های آلرژی زا، نحوه 
درمان و مراقبت با دكتر امین ایران نژاد، متخصص داخلی گفتگویی انجام داده 

است كه در پی می آید...

 اعضای شورا سری به خیابان ها و محالت مختلف شهر بزنند وضع برخی معابر 
شهری بسیار خراب است. خیابان بدر جنوبی پر از آشغال و چاله چوله است و 

آب کوچه ها مثل یک نهر در خیابان جاری است شهرداری کاری کند؟7649
  کارگران شهرداری جداول خیابان مالک اشتر را برای درختکاری چاله کندند 
ولی فراموش کردند درخت بکارند لذا زحمتی سریع تا دیر نشده درخت بکارند 
چون این خیابان همیشه آب در جداول آن جاری است به علت وجود موتور آب 

شهرداری ولی درخت ندارد. شول
 با سالم. چهارراه کمربندی مکی آباد حتما نیاز به دوربین یا پلیس راهنمایی 

ناظر دارد با این شلوغی اتفاقات خطرناک زیادی رخ می دهد.. 2157
 رانندگان محترم ته سیگارتان را در معابر نیندازید خطرناک است زیرا باعث 

آتش سوزی می شود.9431
 آقای شهردار، شهر سیرجان فقط مرکز شهر و خیابان بازار و اطراف آن نیست 
که برای عید به فکر زیبا سازیش بودید بلکه دیگر نقاط شهر از جمله بلوار هجرت 
)از مسجد قدس تا بلوار والیت( و بلوار شهید عباسپور و کوچه های آنها که جهت 
فاضالب شهری شخم زده شده و هیچکس به فکر ترمیم آنها برای عید نبود واصأل 
موردتوجه شهرداری قرار نگرفتند نیز هستند ضمنا فقط عوارض شهرداری مردم 

مرکز شهر پرداخت نمی کنند که بیشتر مورد توجه اند. 0114
 درخت کاری سنت حسنه خوبی است که توسط مسئولین نظام انجام شد ولی 
حسنه تر از آن رسیدگی به مشکالت و معیشت مردم است که فراموش گردید.  
نکند رفتار مسئولین نظام و اهمیت ندادن به مشکالت مردم زمینه ساز بدبینی 
مردم نسبت به مسئولین نظام و نظام مقدس گردد و حتی حرمت های دینی و 
مذهبی شکسته شود که اگر این اتفاق افتاد دلیلش ضعف و کوتاهی مسئولین 

نظام می باشد. 
 مشکالت اقتصادی دولت با تورم 15 درصد در سال گذشته کم بود که توان 
حل آنرا دولت نداشت و همچنان هم ندارد0 حال مشکل سیل و سیل زدگان هم 
به آن اضافه شد چه خواهد شد سال 98 با این گرانی هایی که از همین ابتدای 

سال هموطنان با آن دست وپنجه نرم می کنند.0114
 آیا شأن مردم سیرجان در شب عید کوچه و خیابانهای پر از چاله هست که اکثر 
نقاط شهر چنین وضعیتی دارند چرا حداقل دو ماه قبل از عید جلو کنده کاری ها 
گرفته نمی شود تا فرصت ترمیم آن ها را داشته باشند چرا مردم هر سال شاهد 
اینگونه وضعیت هستند چرا مسئوالن نباید یاد بگیرند از مردم شریف شهرستان 

و مهمانان نوروزی عذر خواهی کنند شاید غرورشان اجازه نمی دهد. 0114
 سالم، آقای حسن خدامی اولین اصولگرا به شورای شهر راه پیدا کرد. این پیام 
نشان دهنده این موضوع است که کم کم کفه ترازو در آینده به سمت اصولگرایان 
سنگین تر خواهد شد و چه بسا در انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسالمی 
و ریاست جمهوری درسالهای پیش رو اصولگرایان پیروز میدان باشند،که قطعأ 

چنین خواهد شد.3127
 آقایی در مجتمع زیتون مطب زده یک وسیله به دستت میگیری بعد میگه قند 
و چربی و فالن فالن مشکل را داری سپس 100 هزار تومان پول میگیره و برایت 
دارو هم می نویسد . من رفتم از ساعت 4 نوبت بودم ساعت 8 نوبتم شد 100 
هزار تومان پول گرفت و دارو هم نوشت شد 65 هزار تومان شد. و نتیجه ای هم 
نگرفتم چون آزمایش دادم مشکلی هم نداشتم. این چه نظارتی است دانشکده 

پزشکی و نظام پزشکی دارند؟ تلفن مردمی

ویژه

رونق تولید به كارخانه فوالد بافت رسید
خبرنگاران جوان: حسن تقوی راد، مدیرعامل شرکت احیاء 
استیل فوالد شهرستان بافت گفت: پس ازیازده سال انتظارمردم 
شهرستان بافت در اولین ماه سال رونق تولید، شاهد راه اندازی 
و آغاز تولیدآهن اسفنجی در این شهرستان بودیم. وی ادامه 
داد: تحریم ها سبب بروز چالش هایی در راه اندازی نرم افزار ها 

و تجهیزات اصلی پروژه شده بود که این چالش با همت مهندسان و متخصصان 
ایرانی پس از سال ها انتظار برطرف شد و با حضورمسئولین کشوری در فاصله زمانی 
5 تا 15 اردیبهشت و همزمان با نیمه اول ماه شعبان این کارخانه در بطور رسمی 

افتتاح می شود.

مگر می شود 60 درصد اقتصاد در دست سپاه باشد؟
اقتصادی  امور  وزیر  دژپسند  فرهاد   : ایرنا   

و دارایی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به این سوال که برخی رسانه 
های خارجی مدعی هستند که 40 تا 60 درصد 
اقتصاد کشور وابسته به سپاه است، افزود: سخنانی 
که گفته می شود گزاف و بیهوده است. وی ادامه داد: مگر می شود 
40 تا 60 درصد اقتصاد در دست سپاه باشد؟ ارقام هایی که گفته 
می شود اگر جمع ببندیم به 300 تا 400 درصد می رسد؛ آنها از 

طرفی می گویند که 70 تا 80 درصد اقتصاد در دست دولت است.

اگر تحریم نبودیم، قیمت دالر 6 هزار تومان بود
ایسنا: حسن روحانی ، رئیس جمهور هفته گذشته در مراسم افتتاح 
چند پروژه در تهران از جمله خط جدید مترو گفت: چند وقت پیش 
گفتند که پایین بودن قیمت بنزین سبب قاچاق آن می شود و عده ای 
پاسخ دادند علت قاچاق باال رفتن قیمت ارز بوده است در حالی که 
زمانی دالر ارزان تر بود هم قاچاق انجام می شد. مثالً اگر شرایط ما 
در حال حاضر عادی بود و تحریم نبودیم به طور طبیعی قیمت دالر باید حدود 6000 تومان 
می بود اما با چنین قیمتی باز هم قاچاق انجام می شود. پس ما می توانیم برای جلوگیری از قاچاق 

بنزین و کاهش مصرف انرژی، آن را صادر کنیم تا سود آن شامل همه مردم شود.

برنامه ریزی برای ارتقاء نشاط جامعه 
های  بخش  توسعه  بر  بهداشت  وزیر  خبرجنوب: 
خصوصی اعصاب و روان در کشور تاکید کرد و این امر را 
جزء اولویت های این وزارت خانه دانست. دکتر سعید نمکی 
در مراسم افتتاح فوریت های اورژانس بیمارستان ابن سینا 
شیراز، گفت: باید بیشتر از گذشته در این زمینه فعالیت کرد 

چون روان پریشی در جامعه بیش از حد انتظار است و تمامی دستگاه ها باید برای 
ارتقاء نشاط جامعه برنامه ریزی کنند و از ایجاد یاس و سرخوردگی در جامعه بپرهیزیم. 
وی یادآور شد: متاسفانه برخی افراد به دلیل اختالالت روانپزشکی به خودکشی روی 

می آورند که این برنامه ها ضروری است.

رهبری
كالم 
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جریمه بیرون انداختن زباله از خودرو
شاید شما هم هنگامی که با وسیله نقلیه خود در حرکت هستید 

دیده باشید که سرنشینان خودرویی، زباله یا پوست میوه خود را به 
بیرون از ماشین پرتاب می  کنند. یا اینکه راننده با خیالی راحت ته سیگارش 
را در خیابان رها می کند. یا در مناسبت های خاص که شربت یا… در خیابان 
توزیع می شود ساعتی بعد، خیابان مملو از لیوان هایی می شود که شهروندان 
با آن شربت خورده اند. ماده 488 قانون مجازات اسالمی دربحث تعزیرات 
نیز موارد مشابهی را دربر دارد اما این موارد ناظر به حرکات و اقداماتی است 
که منجر به آلودگی محیط زیست و به خطر افتادن بهداشت عمومی به 
معنی اخص شود و به همین جهت هم مجازات حبس تا یک سال دارد . 
زباله ریختن در معابر از جرایم غیرقابل گذشت است و حتی در اغلب موارد، 
اشخاص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی از این جرم متضرر می شوند بر اساس 
ماده 20 قانون مدیریت پسماند، خودروهای تخلیه کننده ی پسماند در اماکن 
غیرمجاز عالوه بر مجازات های ذکر شده، به یک تا 10 هفته توقف محکوم 
می شوند همانطور که خودروهای آالینده، دودزا و فاقد معاینه فنی جریمه 
شده و خودروهایی که فاقد تاییدیه محیط زیست باشند نیز شماره گذاری 
نخواهند شد، خودروهایی که سرنشینانش با ریختن زباله به سطح خیابان و 

معابر آن را آلوده کنند نیز جریمه خواهند شد.
ماموران راهنمایی و رانندگی این قانون را جدی بگیرند

توصیه اکید این است که همه رانندگان پاکت یا پاکت هایی در اتومبیل 
داشته باشند و از پرتاب ضایعات و زباله از اتومبیل ها به شدت خودداری 
کنند. در عین حال امید است ماموران راهنمایی و رانندگی این مورد را جدی 
بگیرند و به دقت اجرا کنند، زیرا ریختن زباله و ضایعات از اتومبیل به بیرون 

به نوعی توهین به سایر شهروندان است.

تالش همگان برای رونق تولید
 امسال، مسئله محوری و اصلی، مسئله »تولید« است، زیرا اگر 

تولید جریان یابد، هم مشکالت معیشتی و اشتغال حل می شود، هم 
موجب استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد و حتی می تواند 
مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند، بنابراین من شعار 
امسال را »رونق تولید« قرار دادم. همگان را به تالش برای رونق تولید 
در کشور فرامی خوانم و ان شاا... با گسترش چشمگیر و محسوس این 

تالش در طول سال، مشکل اقتصادی در مسیر حل شدن قرار بگیرد. 

مقام معظم رهبری، حضرت آیت ا... خامنه ای

ریشه غم و اندوه در بی خدایی است
ارزش  اندوه، یک  و  باید گفت که غم  بسیاری  تصّور  بر خالف 

قرآنی نیست. وقتی خدا هست غم و اندوه بی معناست. برای همین 
است که می فرماید »ال تَحَزن اِنَّ اهللَ َمَعنا« )غمگین مباش، خدا با 
ماست(! آن که آکنده از غم و اندوه است ریشه ی مشکلش را باید 
در بی خدایی جستجو کند زیرا خداوند منبع سرور و شادکامی 
و آرامش و خیر و برکت است. چنین ذاتی، دور کننده ی اندوه و 
زایل کننده ی آن است. آن که با اوست محال است غمگین باشد 
دنیا  و  دنیاطلبی  پرستی،  مقام  اندوه  و  غم  های  ریشه  از  یکی  و 

دوستی است.

انسان فرزانه با مشعل دانش و حکمت، پیش رفته و راه بشریت 
را روشن می سازد.             جبران خلیل جبران

برگزاری فستیوال اسب سیرجان، 22 و 23 فروردین 98 در ورزشگاه گل گهر

 خبــر  2

جزئیات تصادفات جاده ای ایام نوروز ؛

افزایش 65 درصدی
آمار تصادفات نوروز  در سیرجان

 خبــر  2

برنامه فرمانداری  برای سال»رونق تولید«

کارگروهی به نام »پنجره واحد«
تشکیل شده است 

 خبــر  2

مجید میر شاهی، رئیس اداره آب و فاضالب:

امسال هم آب آشامیدنی
از سد تنگوئیه تهیه می شود

  جامعه  4

احمد قلیچ خانی رئیس اتحادیه صنف مشاورین امالک
و نمایشگاه های خودرو:

 قیمت حبابی مسکن در سیرجان
رو به کاهش است

گزارش »نسیم امید« از کاشت گل توسط شهرداری در ایام نوروز؛
گل کاری شهرداری در بحران کم آبی

  شهــر  5
عکس: علی شیبانی

میدان  از  شاهد  كمربندی  سیرجان،  شهر  در  امید:  نسیم 
منطقه ویژه اقتصادی تا میدان امام علی )ع( مانند یک سد 
در جنوب شهر هنرنمایی می كند و مانعی در عبور آب حاصل 

از بارندگی به پایین تر است و پل های مورد نیاز در آن تامین 
نشده است. برای این امر كانال هدایت آب های سطحی در این 
بخشی از این مسیر در شورای سوم سیرجان با تخصیص چند 

میلیارد تومان ساخته شده است ولی اگر بارندگی زیاد و چند 
روزه باشد این كانال ها جوابگوی این حجم بارندگی نخواهد 

بود و محالت آباده ...
شهـر  3

عكس: مریم شول


