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مسافران سرگردان در
بیابان های قم

در یک اتفاق نادر مسافران قطار کرمان -تهران که در میان آنها از شهروندان
سیرجانی هم حاضر بود به علت نقص فنی قطار برای چند ساعت در بیابان
های نزدیک به ایس��تگاه قم سرگردان شدند .این اتفاق در یکی از روزهای
هفته گذش��ته رخ داد و قطار یاد ش��ده س��اعت ها در بیابان متوقف شد تا
مسافران با تأخیر بسیار زیاد به مقصد برسند .درپی این تأخیر طوالنی راه
آهن اعالم کرد به مس��افران این قطار خسارت پرداخت می کند.مدیر کل
راه آهن کرمان ضمن عذرخواهی بابت این اتفاق از مسافران خواست برای
دریافت  50درصد خس��ارت به دفاتر فروش بلیت قطار مراجعه و خسارت
خود را دریافت کنند .وی علت تاخیر را نقص فنی قطار اعالم کرد و گفت:
طبق قانون برای تاخیرهای باالی س��ه ساعت غرامت پرداخت می شود که
با پیگیری های صورت گرفته با پرداخت خسارت به مسافران این قطار نیز
موافقت شده است.

ازدواج های اجباری
منشاء جرائم خشن

رئیس کل دادگستری استان گفت :بسیاری از جرائم خشن ریشه در ازدواج
های اجباری دارد .وی این جمله را در جلس��ه ش��ورای پیشگیری از وقوع
جرم اس��تان کرمان اعالم کرد و به خانواده ها توصیه کرد تا فرزندان را به
ازدواج اجباری وادار نکنند .قاضی موحد به خانواده ها توصیه کرد از اجبار
فرزندانش��ان به ازدواج با افرادی که عالقه ندارند خودداری کنند که تبعات
بس��یار ناگواری به دنبال دارد.وی همچنین گفت :اقدامات سلبی  ،قاطع و
سریع در کوتاه مدت می تواند باعث کاهش جرائم شود اما در درازمدت نیاز
به فعالیت های اقناعی و فرهنگی عمیق است.

از خرافات و توهمات دوری شود

امنیت امری چند وجهی اس��ت که در سایه همدلی و همراهی مسئولین،
مش��ارکت ش��هروندان و تالش نیروهای نظامی و انتظامی محقق می شود
و تمام تالش فرماندهی انتظامی نیز کما فی الس��ابق چون سالیان گذشته
برای ایجاد امنیت عزاداران اعمال خواهد شد .این جمله را فرمانده انتظامی
سیرجان ضمن هش��دار به عوامل مخل نظم و آسایش عمومی اعالم کرد
و گفت :عدم ورود به مس��ائل واهی و خرافات و توهمات الزمه یک مراسم
س��الم عزاداری اس��ت  .او گفت :هیأت ها در برنامه ها ی شان رعایت شأن
و منزلت ماه محرم و صفر و مراعات حال بیماران در س��اعات پایانی شب و
آرامش جامعه را هم در نظر بگیرند.وی با مهم خواندن فرهنگ عاش��ورا و
شهادت اظهار داشت:شهدای ما از همین حسینیه ها ،تکایا و مساجد برای
دفاع از مملکت به پا خواس��تند و با تأسی از فرهنگ ناب حسینی به مقام
شهادت نایل گردیدند.

صدای پای محرم به گوش می رسد و خیمه های حسینی یکی پس از دیگری برپا می شوند

یک خبر ضد و نقیض

ش سوخت؟
آیا دایناسور کرمانی هم در آت 

نمونه دایناس��وری که سال  ۱۳۸۱در
یک��ی از نخس��تین و ارزش��مندترین
منطقه بیدآباد کرمان کشف و به موزه
نخس��تین پیجویی دایناس��ورها در
آتشسوزی این موزه ملی از بین رفته
برزیل امانت داده شده بود ،احتماال در
برزیل بعدازظهر یکشنبه  ۱۱شهریور
است.آتشسوزی رخ داده در موزه ملی
بس��یاری در این موزهی  ۲۰۰س��اله
باعث ش��د تا آثار تاریخ��ی و طبیعی
چن��د روز از این اتف��اق ،علی هژبری
در آتش بس��وزند ،حاال بعد از گذشت
دانش��گاه ته��ران – در متن��ی که در
 دانش��جوی دکتری باستانشناسییک نمون��ه ارزش��مند دایناس��وری
فضای مجازی منتش��ر کرده ،از وجود
در آن م��وزه ملی خبر میدهد ،که به
کشف ش��ده از منطقه بیدآباد کرمان
طبیعی و تاریخ��ی دیگر از بین رفته
نظر میرس��د در میان  ۲۰میلیون اثر
باشد.وی در مطلب خود نوشته است« :موزه ملی برزیل با  ٢٠میلیون شیء تاریخی در آتش سوخت .این موزه  ٢٠٠سال قدمت داشت .از نکات غمانگیز این
آتشسوزی برای ایران این است که نخستین و ارزشمندترین نمونه دایناسوری که در سال  ۱۳۸۱برابر با  ۲۰۰۲میالدی طی نخستین پیجویی دایناسورها در
منطقه آببید کرمان کشفشده بود ،با اجازه  ...رئیس وقت پژوهشکده علوم زمین ،بهرسم امانت به موزه ملی برزیل واگذار شد که دیگر هرگز باز نخواهد گشت .اما
این خبر در حالی است که مدیر اداره کل موزهها به ایسنا میگوید :سازمان میراث فرهنگی مسئول نمونههای اشیای تاریخی و فرهنگی است ،در حالی که نمونه
فسیل دایناسوری جزو آثار طبیعی استکه بیشتر مربوط به محیطزیست ،زمینشناسی و فسیلشناسی میشود چیزی که ما اصال در آن دخالتی نداریم و حتی
از این موضوع اطالعی نداشتهایم.او البته تاکید میکند :از هیچ کدام از موزههای ایران ،هیچ اثر تاریخی و فرهنگی در موزهی برزیل در معرض نمایش نبوده است!.

جناب آقای مهندس

اسماعیل محمدپور

انتخاب جنابعالی را به عنوان بخشدار بخش بلورد
تبریک عرض نموده ،از خداوند متعال توفیقات
روزافزون برای شما جهت خدمت به مردم عزیز
بخش بلورد مسئلت داریم.

دهیاری و شورای اسالمی
روستای کهن سیاه

این جمله باال را سید حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران گفت
تا نش��ان دهد نزدیکترین حامیان روحانی نیز منتقد او شده اند .همین
هفته قبل بود که کرباسچی دیگر مقام بلندپایه حزب کارگزاران گفت:
از رای دادن به روحانی اگر چه پشیمان نیستم ولی منتقد او هستم .حاال
مرعشی هم به منتقدان روحانی پیوسته است .او می گوید :اگر هاشمی
رفس��نجانی زنده بود نیز حریف روحانی نمیشد .به گزارش افکارنیوز،
حسین به مرعشی با بیان اینکه «مردم توقع دارند روحانی مشکالتشان
را حل کند ،مردم در حال حاضر با روحانی مش��کل سیاسی ندارند و از
روحانی توقع دارند مشکالت معیشتی آنها را حل کند» ،افزود :دولت با
این چهرههای فش��ل و بیانگیزه نمیتواند کشور را اداره کند .او گفت:
روحانی باید پیام رای مجلس را بگیرد ،مجلس پیام مردم را رساند .مردم
بیش از این به روحانی رای نمیدادند .این رای منفی کامال با رای مردم و
گالیههای آنها از دولت همراه بود .روحانی باید با افرادی باانگیزه و دولتی
کارآمد به صحنه بیاید تا بتواند مشکالت را حل کند .وی میافزاید :این
س��وال از رئیسجمهور وجود دارد که چرا دعوت مجلس برای جلسات
خصوص��ی را نپذیرفته؟ مجلس مطرح کرده بیش از پنج ماه اس��ت از
روحانی خواسته در جلسهای خصوصی شرکت کند اما روحانی نپذیرفته
اس��ت .چرا این اتفاق رخ داده است؟ در چنین شرایط سختی چرا باید
این فاصله بین مجلس و دولت و میان قوا باشد؟مرعشی میگوید :اگر
عملکرد روحانی تنها به جریان اصالحات آسیب برساند ،ما راضی هستیم
ولی ما امروز خوف این را داریم که این ضعفها به کشور آسیب برساند
 .واهمه همه ی ما از این موضوع اس��ت .ما از روحانی حمایت کردیم
و این مس��ئولیت را هم میپذیریم که آسیبی ببینیم .کمااینکه من در
جای خود میگویم که ممکن است تصمیم حمایت ما از روحانی تغییر
کرده باش��د؛ یعنی در حال حاضر درباره تصمیم گذش��ته خود ارزیابی
دیگری داریم؛ اما واقعا ضربه اصالحطلبان مس��ئله ما نیست .مسئله ما
کشور است.س��خنگوی کارگزاران خاطرنشان کرد :از دیدگاه من حتی
اگر آیتاهلل هاشمی در حال حاضر حضور داشتند ،باز هم حریف برخی
سیاستهای روحانی نمیشدند و نمیتوانستند او را در عدم عقبنشینی
در بعضی مس��ائل مجاب کنند .چراکه او در دوره اول دولت خود هم به
توصیههای آیتاهلل هاشمی جدی عمل نمیکرد.مرعشی همچنین گفته
اس��ت :انتخابات  96از جهت کاندیدات��وری جهانگیری ضربه بزرگی به
اصالح��ات بود .به هر حال حض��ور جهانگیری در انتخابات ضررهایی را
متوجه خود جهانگیری و جریان اصالحات کرد .کاندیداتوری او تصمیم
روحانی بود و همگان شاهد بودیم که به نفع او هم تمام شد اما برداشت
من این است که تیم حلقه یک روحانی از کاندیدا شدن جهانگیری در
انتخابات رنجیدند و در دوره دوم در شکلگیری دولت ،جهانگیری کامال
به کنار رانده شد.روحانی هم در شکلگیری دوره دوم دولت و یک سال
اخیر اداره کش��ور عالقهمند بود جهانگیری نق��ش کمتری را در دولت
داش��ته باشد .جهانگیری هرجا کار به او محول ش��ده انجام داده است،
امابه هر حال دوس��تان باید تجربه میکردند که در عرض یک سال 24
میلیون رای را بسوزانند.

مزایده فروش ضایعات

اتحادیه ش�رکت های تعاون روستایی سیرجان قصد
دارد ضایع�ات فل�زی خ�ود را ش�امل ورق ایرانیت،
قوط�ی و نبش�ی فلزی ب�ه صورت مزای�ده به فروش
برس�اند .متقاضیان می توانند جه�ت بازدید از اقالم
فوق و ارائه پیش�نهاد تا پایان هفته جاری به اتحادیه
تعاون روس�تایی واقع در بلوار سردار جنگل خیابان
ش�یخ عط�ار مراجعه نماین�د .هزین�ه درج آگهی بر
عهده برنده مزایده می باشد .جهت اطالعات بیشتر
با شماره  09131451396تماس حاصل نمایید.

جناب آقایان

مهندس سید محمود عطاری
مهندس علی ناصر
مصیبت وارده را به آن جنابان و خانواده های محترم تسلیت عرض نموده ،از خداوند متعال برای
آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر و سالمتی مسئلت می نماییم.

حاج احمد و علی اکبر نصیر زاده(شرکت مه نور سیرجان)

جناب آقایان

حاج احمد علی تدین
مهندس حسن تدین

مصیبت وارده را حضور ش�ما و خانواده های محترم تسلیت عرض نموده ،از خداوند متعال برای
آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر و سالمتی مسئلت می نماییم.

حاج احمد و علی اکبر نصیر زاده(شرکت مه نور سیرجان)

