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یورانندگی سیرجان پیرامون چالشهای ترافیکی
گفتوگو با رییس جدید راهنمای 

به جای حل مسئله ،صورت مسئله پاک شده بود
 ناصرصبحی
«یکی از تخلفاتی که در سیرجان بسیار
حقوق عابرپیاده را تضییع میکند ،پارک در
پیادهرو است .این موضوع چهره شهر را بسیار
زشت کرده بود .من به محض ورود متوجه این
موضوع شدم ».این جمله بخشی از سخنان
سرهنگ امین پاکایزدی؛ فرمانده جدید پلیس
راهنماییورانندگی سیرجان است که یک
ماه است به این سمت منصوب شده است.
پاکایزدی که پیش از این در کرمان بوده ،سابقه
قابل توجهی در بخش فرهنگ ترافیک دارد و
اکثر برنامههای خویش را بر مدار فرهنگ چیده
است اما از اعمال قانون نیز غافل نشده است.
یکی از نکات جالب مصاحبه با پاکایزدی ،اشاره
وی به برخی مشکالت ترافیکی شهر سیرجان
پیش از طرح سوال بود .مسایلی که تا پیش از
این از سوی مراجع مسئول چندان جدی گرفته
نمیشد؛ به طور مثال بحث تخلفات ساکن .او در
حین گفتوگو نامههایی را که پیرامون مشکالت
ترافیکی شهر خطاب به ادارهها یا سازمانهای
مربوطه ارسال شده ،نشان میدهد و بر عزم
جدی خود برای حل مشکالت ترافیکی شهر
تاکید دارد .او پیرامون احتمال حل مشکالت
ترافیکی شهر میگوید« :برای من باید بشود و
میشود ».پاکایزدی به گفته خود نیامده که تنها
مشکالت ترافیکی شهر را به حد مطلوب برساند
بلکه تاکید دارد آمده تا با همکاری سایر مسئوالن
و سازمانهای شهر ،سیرجان را به شهر نمونه
ترافیکی بدل کند .هدفی که دستیابی به آن با
توجه به بدفرهنگی جاری ترافیکی در سیرجان
ساده به نظر نمیرسد.
 در صورت امکان ابتدا در مورد خودتان
و سابقهتان اندکی توضیح بدهید .همچنین
بفرمایید آیا از شهر سیرجان پیش از این
شناختداشتید.
ابتدا شهادت سردار بزرگ جهان اسالم ،حاج
قاسم سلیمانی را به تمام مخاطبان تبریک و
تسلیت میگویم .من از 23آذرماه پلیس راهنمایی
و رانندگی سیرجان را تحویل گرفتم و روز دوشنبه

دقیقا یک ماه از انتصاب من به این سمت میگذرد.
شناختی از سیرجان نداشتم .چند بار به صورت
ماموریت از کرمان تا راهنمایی و رانندگی سیرجان
آمدم اما باقی نقاط سیرجان را اصال نمیشناختم.
در مورد سابقهام باید بگویم که  18سال سابقه
خدمت دارم و پیش از این سمتهایی چون
رییس ایستگاه شماره  3راهنمایی درونشهری
شهر کرمان 6 ،سال مدیرفنی تعویض پالک شهر
کرمان ،جانشین راهنمایی شهر کرمان و رییس
اداره آموزش و فرهنگ ترافیک شهر کرمان را در
کارنامه دارم.
 در مدت یک ماهی که در سیرجان
هستید ،شهر را از نظر فرهنگ ترافیکی
چگونهدیدید؟
مجموعه عواملی نظیر واقع شدن شهرستان
سیرجان در یک تقاطع شهری و برونشهری
و راه ارتباطی و مواصالتی سه استان کرمان،
هرمزگان و فارس ،افزایش جمعیت این شهر
در چند سال گذشته به جهت پتانسیل تجاری،
اقتصادی ،صنعتی ،معدنی و کشاورزی که منجر
به تشکیل ترکیب اجتماعی سیرجان از شهرها
و استانهای سراسر کشور شده است .عالیق و
سالیقهای متفاوت همراه با اختالف فرهنگی که
وجود دارد .ترکیب نامتقارن تردد شهری وسایل
نقلیه سنگین و سبک در تمام ساعات شبانهروز
به دلیل سرچشمههای بار مراکز صنعتی ،معدنی
و کشاورزی شهرستان ،قرار گرفتن در یک کریدور
جنوب به شمال و ورود بیش از 75درصد از
کامیونهای حامل بار که از پایانههای بندرعباس
به سمت مناطق شمالی و غربی کشور در حال
عبور هستند و نسبت جمعیتی به آمار خودرو ،از
سیرجان یک شهرستان ویژه و حساس ساخته
است .مسئوالن امر تصمیم گرفتند با توجه به
ظرفیت خوبی که در شهرستان وجود دارد،
سیرجانرابهیکشهرستاننمونهترافیکیتبدیل
کنند که با تحقق این موضوع فاصله چندانی ندارد
و این نوید را به همه مخاطبان؛ علیالخصوص
سیرجانیهای عزیز میدهم که قبل از سال جدید،
با توجه به توافقی که بین مسئوالن مربوطه شده،

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد
نسـبت بـه فـروش تعـدادی از
زمینهـای مسـکونی خـود واقـع در
اراضـی موصـوف بـه ملکزاده(فـاز
چهـارم) از پلاک ثبتـی  5087بـا قیمـت پایـه
کارشناسـی از طریـق مزایـده عمومـی و بـا جزییـات
منـدرج در اسـناد مزایـده بـا بهـره گیـری از سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی بـه نشـانی setadiran.ir :و
بـا شـماره مزایـده  2098005674000008بـه
فـروش برسـاند.
تاریخ انتشار آگهی 98/10/16 :ساعت 12:00
تاریخ بازدید 98/10/16 :الی 98/11/05
تاریخ بازگشایی 98/11/06 :ساعت 14:30
مهلت دریافت اسناد مزایده:
 98/10/16الی  98/11/05ساعت 9:00
مهلت ارسال پیشنهاد:
 98/10/16الی  98/11/05ساعت 14:00
تاریخ اعالم به برنده 98/11/07 :ساعت 10:00
شرایط مزایده:
 -1سـپرده شـرکت در مزایده(پنـج درصـد قیمـت
پایـه) بابـت هـر قطعـه ،بایسـتی بـه صـورت واریـز
بـه حسـاب  3100003361004بانـک ملـی شـعبه
مقـداد سـیرجان و یـا بـه صـورت ارایـه ضمانتنامـه

در زمینه ترافیکی شاهد جهشهای مثبت و بزرگ
ترافیکی در این شهرستان باشیم .البته این مهم
هماهنگی و همکاری صددرصدی شهروندان
سیرجانیرامیطلبد.
 آیا موفق شدهاید چالشهای ترافیکی
پیشروراشناساییکنید؟
تا حد زیادی اما هنوز مقدار دیگری زمان نیاز
است تا بتوانم تمام شهر را بشناسم و چالشها را به
همان شکل که هست ،از دید یک پلیس راهنمایی
ببینیم .به طور مثال روز اول که به سیرجان آمدم،
دیدم تمام چراغهای راهنمایی تایمر دارند ولی
کار نمیکنند؛ خُ ب چه کاری است؟ خصوصیت
تایمر این است که به راننده اجازه میدهد زمان را
مدیریت و کارش را برنامهریزی کند .با شهرداری
مکالمه کردم و شروع کردم به راهانداختن تایمرها.
در حال حاضر بیش از نیمی از تایمرها راه افتاده
است.
 باقی چطور؟
علت اینکه هنوز تمام تایمرها راه نیفتاده
بارندگی است .چون تایمرها برق دارند ،دست زدن
به آنها در هنگام بارندگی خطرناک است .مورد
دیگر هم خراب شدن باالبر شهرداری بود ولی
پیگیر هستیم تا تمام چراغهایی که تایمر دارند
شروع به کار کنند.
 در مورد سایر چالشها هم توضیح
میدهید؟
با توجه به اینکه سرعت غیرمجاز عامل تلفات
 70درصدی در جاده و  30درصدی در شهر است
و همچنین بستن کمربند ایمنی ردیف جلو در
شهر و تمامی سرنشینان برابر قانون ،الزامی است،
کنترل جدی استفاده از کمربند ایمنی و کنترل
سرعت در دستور کار پلیسراه و راهور قرار گرفته
است .بنابراین رانندگان حتما باید در رعایت این
نکات دقت الزم را داشته باشند .از دیگر موارد
مرتبط به چالشها ،لزوم مشخص کردن نقاط
حادثهخیز بود .با توجه به ن ُرم تصادفاتی که در
مناطق مختلف داشتیم ،نقاط حادثهخیز مشخص
شد .با سازمانهای مربوطه و بیشتر با شهرداری
برای رفع نقاط حادثهخیز مکاتبه شد .علت برخی

از تصادفات تاریکی برخی معابر و دیده نشدن
عابران بود که با اداره برق مکاتبه شد .التیماتوم
دادیم که اگر رفع نقص نکنند و تصادقی رخ بدهد،
آنها نیز در وقوع تصادف مقصر هستند.
 اینکه گفتید التیماتوم دادید و در
صورت عدم توجه در تصادف هم مقصر
شناختهخواهندشد،ضمانتاجراییدارد؟
اگر توجه نشود و تصادفی رخ دهد ،برابر قوانین
میتوانیم سهم آن سازمان را مشخص نماییم.
برگردیمبهمبحثچالشهایترافیکی
شهر.
ترافیک بافت قدیم سیرجان خیلی متراکم
است؛ علیالخصوص خیابانهای  17شهریور،
اینسینا و امام .طرحی به شهرداری دادیم که این
خیابانها یکطرفه شود .همچنین الین ویژه برای
دور بازار در نظر گرفتیم که امیدوارم اجرا شود.
طرح قرار است به نحوی باشد که افرادی که

 نیم نگاه
روز اول که به سیرجان آمدم ،دیدم تمام
چراغهای راهنمایی تایمر دارند ولی کار
نمیکنند؛ ُخبچه کاری است؟خصوصیت
تایمر این است که به راننده اجازه میدهد
زمان را مدیریت و کارش را برنامهریزی
کند .با شهرداری مکالمه کردم و شروع
کردم به راهانداختن تایمرها .در حال حاضر
بیش از نیمی از تایمرها راه افتاده است.
اول بازار از
میخواهند از اتوبوس استفاده کنندِ ،
اتوبوس پیاده شوند و آخر بازار سوار اتوبوس شوند.
 قرار است خود خیابان بازار تبدیل به
پیادهروشود؟
خیر .بخشی از خیابان که یکطرفه خواهد
شد و بخش دیگر به عرض چهار متر تبدیل به
الین ویژه میشود که مخصوص تردد اتوبوس،
خودروهای امدادی و پلیس است .من  3روز صبح
و عصر در این معابر بودم و ن ُرم گرفتم .ببینید،
وردی از سمت میدان شهرداری به ابنسینا و از
ابنسینا به  17شهریور کم است .ما ورودیها را

بانکـی معتبـر باشـد.
ی کـه برنـدگان حاضـر بـه انعقـاد
 -2در صورتـ 
قـرارداد نباشـند ،سـپرده آن هـا بـه نفـع شـهرداری
ضبـط خواهـد شـد.
 -3دیگـر شـرایط در اسـناد مزایـده ذکـر گردیـده
اسـت.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:
 -1برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولت میباشـد و کلیه مراحل
فرآینـد مزایـده شـمل خریـد و دریافـت اسـناد
مزایده(ودیعـه) ،ارسـال قیمـت و اطلاع از وضعیـت
برنـده بـودن مزایدهگـران محتـرم از ایـن طریـق
امکانپذیـر میباشـد.
 -2کلیـه اطالعـات املاک و مسـتغالت شـامل:
مشـخصات ،شـرایط و نحوه واگذاری در اسناد مزایده
موجـود میباشـد.
 -3عالقهمنـدان بـه شـرکت در مزایـده میبایسـت
جهـت ثبتنـام و دریافت گواهـی الکترونیکی(توکن)
بـا شـمارههای ذیـل تمـاس حاصـل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه021 - 41934 :
اطالعـات تمـاس دفتـر ثبتنـام سـایر اسـتانها،
در سـایت سـامانه ( )www.setadiran.irبخـش
«ثبتنـام /پروفایـل مزایدهگـر» موجـود اسـت.

حذف کردیم .بحث آتشنشانی و لزوم دسترسی
سریع آتشنشانی به معبر را هم داریم .خیابان
ابنسینا و  17شهریور رفوژ وسط دارند که پیش
از من تصویب شده بود تا حذف شوند .خیابان
 17شهریور به سمت سهراهی و ابنسینا به
سمت میدان شهرداری یکطرفه خواهند شد.
یک الین ویژه به عرض چهار متر در هر کدام از
این دو خیابان احداث خواهد شد که تا  10شب
مخصوص مواردی است که گفتم و بعد از این
ساعت باقی خودروها نیز میتوانند استفاده کنند.
در تحقیقی که کردم دیدم بیشترین استفاده از
اتوبوس توسط روستاییان عزیز است .این عزیزان
اول بازار پیاده شده ،خرید میکنند و در آخر بازار
دوباره سوار اتوبوس میشوند و بازمیگردند .با
تمهیدات اندیشیده شده ترافیک این بخش به طور
کامل حل خواهد شد البته هنوز منتظر تصویب
طرحهستیم.
 در مورد چالش کمبود پارکینگ در
سطح شهر چه برنامهای دارید؟
باید دانه به دانه بررسی شوند؛ مخصوصا که من
هنوز به بافت شهر آشنایی کامل ندارم.
 بازگردیم سراغ بحث چالشها.
مدتی قبل با هدف پیگیری تجهیز خودروی
پالکخوان یک سفر کاری همراه با دوستان
شهرداری به تهران داشتم .در تهران از دو شرکت
بازدید کردیم که ادواتی نظیر دوربین را روی
خودرو نصب میکنند .با دوستان شهرداری توافق
کردیم و انشاهلل این خودرو به زودی راه میافتد
و تخلفات ساکن را اعمال قانون میکند .اگر این
موضوع اتفاق بیفتد ،سیرجان اولین شهرستان در
استان کرمان خواهد بود که این کار را انجام داده
است .مورد دیگر ،مربوط به ایستگاههای راهنمایی
و رانندگی در سیرجان است که به هر ایستگاه2 ،
حوزه گسترده تعلق پیدا میکند .به قول معروف
دو دو تا ،چهار تا کردم و از طریق شهرداری نامهای
به شورای شهر دادیم که ایستگاهها به سه مورد
افزایش پیدا کنند؛ چرا؟ چون با توجه به گستردگی
سیرجان ،با سه ایستگاه دسترسی به تخلفات و
تصادفات خیلی بهتر انجام خواهد گرفت.

 ایستگاه سوم کجا خواهد بود؟
جانمایی ایستگاه سوم زمان خواهد برود .ما
یک کانکس مجهز داریم که فعال در پارکینگ
شهرداری منطقه  2گذاشته خواهد شد و فعال
آنجا به مردم خدمات ارایه خواهیم داد تا جانمایی
ایستگاه سوم انجام شود.
 پیرامون سایر چالشهایی که با آن
روبهروهستید،توضیحبدهید.
یکی از تخلفاتی که در سیرجان بسیار حقوق
عابرپیاده را تضییع میکند ،پارک در پیادهرو است.
این موضوع چهره شهر را بسیار زشت کرده بود.
در همین رابطه فرمی را تهیه و  2مورد استناد
قانونی هم داخل این فرم آوردیم .از تمام واحدهای
صنفی که در حوزه ایستگاههایمان قرار داشتند و
به نحوی خودرو در مقابلشان و در پیادهرو پارک
میکند ،تعهد گرفتیم .مراحل اینگونه است که
در وهله اول تذکر ،بعد تهعد کتبی و در نهایت
برابر ماده  12قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
ما میتوانیم حتا خودوری داخل پیادهرو را با
یدککش به پارکینگ منتقل کنیم؛ یعنی در قدم
سوم ،اعمال حتمی این قانون را خواهیم داشت.
 چند نقطه حادثهخیز را در سیرجان
شناساییکردید؟
از بابت روشنایی معابر 34 ،مورد و موارد مرتبط
به شهرداری؛ یعنی جاهایی که معابر نقص فنی
دارد 14 ،مورد.
یکنید یک خودروی
 تصور م 
پالکخوان برای شهری با این گستردگی
در وسعت و گستردگی در شیوع تخلفات
ساکن ،کافی است؟
خیر .ما اولی را راهانداخته و بعد بالفاصله برای
دومی اقدام میکنیم .به هر حال این موارد هزینه
نیاز دارد.
 در سیرجان با پدیدهای مواجه بوده و
هستیمکهبرخیازرانندگانپیشازرسیدن
تایمر به صفر ،شروع به حرکت میکنند.
همچنین پدیده دیگر سیرجان ،حرکت
رانندگان با چراغ تقاطع مقابل است .یعنی به
جای آنکه صبر کنند تا چراغ خودشان سبز
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تاســیس موسســه غیــر تجــاری وکالــت و مشــاوره حقوقــی حقجویــان غدیــر
ســعادت در تاریــخ  1398/09/05بــه شــماره ثبــت  161بــه شناســه ملــی
 14008790606ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن
بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع :ارایــه خدمــات حقوقــی بــه عنــوان وکالــت و مشــاوره حقوقــی در
دعــاوی کیفــری و حقوقــی -انجــام وکالــت در مراجــع قضائــی ،شــبه قضائــی-
نظامــی و انتظامــی -اداری -مالــی -ثبتــی -دادگاههــای خانــواده ،شــهرداریها
و کمیســیونهای آن بــه ویــژه مــاده  5دادگاههــای انقــاب و مراجــع مربــوط
بــه تعزیــرات حکومتــی -مراجــع مالیاتــی و کمیســیونهای آن -هیئتهــای
رســیدگی تحــت پوشــش وزارت کار و امــور اجتماعــی -دیــوان عدالــت اداری-
همچنیــن ارایــه خدمــات حقوقــی شــامل مشــاوره و انجــام امــور وکالــت از
طریــق خارجیــان در مراجــع داخلــی و از طــرف ایرانیــان در مراجــع بینالمللــی
و دادگاههــا و مراجــع قضایــی کشــورهای خــارج مطابــق بــا ضوابــط و قوانیــن
موضوعــه و موازیــن حقــوق بینالمللــی و انجــام امــور -دادرســی اعــم از داخلــی
و بینالمللــی -قبــول داوری و معرفــی داور یــا داوران در مراجــع داوری داخلــی
و بینالمللــی جهــت رفــع اختالفــات بیــن اصحــاب دعــوا در خــارج از دادگاه-
انجــام پروژههــای مطالعاتــی در زمینههــای حقوقــی ،اقتصــادی بــه صــورت
مســتقل و یــا با مشــارکت موسســات -دایــر نمودن نمایندگــی در داخــل یا خارج
از کشــور -انعقــاد قــرداد بــا بانکهــا ،شــرکتها و موسســات دولتــی و نیمــه
دولتــی و خصوصــی جهــت وصــول مطالبــات انجــام تمــام موضــوع فعالیت توســط
وکالی معتبــر دادگســتری طبــق پروانــه شــماره 1395/03/04 - 34751

مرکــز امــور مشــاوران حقوقــی وکال و کارشناســان قــوه قضائیــه متعلــق بــه
خانــم طاهــره صباحــی گراغانــی (ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ
و صــدور پروانــه فعالیــت نمیباشــد).
مدت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان -شهرســتان کهنــوج -بخــش مرکــزی -شــهر
کهنــوج -محلــه شــیخآباد -کوچــه اســیر قهرمــان -خیابــان ولیعصــر -پــاک
 -237طبقــه همکــف کدپســتی  7881918541ســرمایه شــخصیت حقوقــی:
 1,000,000ریــال میباشــد.
اســامی و میــزان سهمالشــرکه شــرکا :خانــم طاهــره صباحــی گراغانی به شــماره
ملــی  3030807649دارنــده  500,000ریــال سهمالشــرکه آقــای دالور
شــیرزاده بــه شــماره ملــی  6369384682دارنــده  500,000ریــال
سهمالشــرکه اولیــن مدیــران :خانــم طاهــره صباحــی گراغانــی بــه شــماره ملــی
 3030807649و بــه ســمت مدیرعامــل و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه
مــدت نامحــدود آقــای دالور شــیرزاده بــه شــماره ملــی  6369384682و بــه
ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت نامحــدود
دارنــدگان حــق امضــا :کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور موسســه از قبیل
چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا ،عقــود اســامی بــا امضــای مدیرعامــل و در
غیــاب ایشــان بــا رییــس هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر میباشــد.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
ک هــا و
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــر 
موسســات غیــر تجــاری کهنــوج ()715856

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص رفیعگهــر ســیرجان در تاریــخ 1398/10/12
بــه شــماره ثبــت  4801بــه شناســه ملــی  14008890505ثبــت و امضــا ذیــل
دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی
میگــردد.
موضــوع فعالیــت :ســاخت و انبوهســازی مســکن -اماکــن ورزشــی و تجهیــز
اماکــن -ایجــاد فضــای ســبز -حصارکشــی ،کانالکشــی و جدولگــذاری-
لولهکشــی آب و گاز -پیشــگیری از آســیبهای اجتماعــی -تامیــن نیــروی
انســانی شــرکت جهــت امــورات خدماتــی در نهادهــا ،موسســات دولتــی و
خصوصــی -شــرکتها ،ادارات ،اماکــن ،پارکهــا ،فضــای ســبز ،رســتورانها-
هتلهــا ،قطارهــا ،شــناورها و غیــره -روشــنایی معابــر -تهیــه و خریــد و فــروش
مــواد معدنــی -تامیــن نیــروی انســانی شــرکت در صــورت لــزوم پــس از اخــذ
مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان -شهرســتان ســیرجان -بخــش مرکــزی -شــهر
ســیرجان -محلــه تختی-کوچــه تختــی [9قــدس  ،]12خیابــان تختــی -پــاک ،0
طبقــه همکــف کدپســتی  7813773339ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت
اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم 10000
ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  1000000ریــال توســط
موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  1113مــورخ  1398/09/18نــزد بانــک
قرضالحســنه رســالت شــعبه امــام ســیرجان بــا کــد  312پرداخــت گردیــده

انسولین را از داروخانه هاللاحمر تهیه کنید
 پاسارگاد :انسولین کمیاب شده است .این را
دکتر عباس فخریان مدیریت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی
شهرستان سیرجان در گفتوگو با پاسارگاد اعالم کرد .او ادامه
داد« :انسولین کمیاب شده است و برای همین مجبور به
سهمیهبندی شدهایم .ابتدا برای همهی داروخانههای سطح
شهر انسولین تعیینشده را میفرستادیم .چون متوجه شدیم
بعضی از داروخانهها اقدام به فروش آزاد انسولین میکنند و
از روی دفترچه نمیفروشند .تصمیم گرفتیم فقط انسولین
را به داروخانههای شبانهروزی و هاللاحمر بدهیم .چون در
داروخانههای شبانهروزی هم موارد تخلف را مشاهده کردیم،
انسولین را فقط در اختیار داروخانه هاللاحمر قرار دادیم و
متقاضیان انسولین میتوانند با مراجعه به داروخانه هاللاحمر
انسولین مورد نیاز خود را تهیه نمایند» .دکتر فخریان در ادامه
میگوید« :در مورد انسولینهای قلمی تا حدودی دچار کمبود
هستیم .انسولینهای قلمی کار انسولینهای قبلی را انجام
میدهند.بافرقاینکهانسولینهایقلمیآمادهتزریقهستند
اماانسولینهایمعمولیرابایددرسرنگکشیدهمیشدندبعد
تزریق.هیچفرقیبینایندونیست.اگربیمارانانسولینقلمی
پیدانکردندمیتوانندازهمانانسولینهایمعمولیکهدربازار
موجوداست،استفادهکنند».
دکتر فخریان در ادامه صحبتهای خود نسبت به مصرف
بیرویه داروهای آنتیبیوتیک هشدار داد و گفت« :متاسفانه در
جامعهشاهدمصرفبیرویهوب یدلیلآنتیبیوتیکهستیمکه
عوارض جبرانناپذیری دارد و حتی االن هم شاهد مقاوم شدن
بدن در برابر آنتیبیوتیکها هستیم .مصرف خودسرانه و بدون
تجویزپزشکباعثمیشودبدنبهآنتیبیوتیکهامقاومشودو
درست موقعی که بدن نیاز به مصرف آنتیبیوتیک دارد و دیگر
هیچ نوع آنتیبیوتیکی روی آن موثر نباشد ».وی در ادامه افزود:
«مثال داروی تامیفلو نوعی آنتیبیوتیک است که برای درمان
بیماریآنفوآنزاکهاخیراخیلیازمردمبهآنمبتالشدند،بهکار
میرود.حالاگربدننسبتبهاینآنتیبیوتیکمقاومشودواقعا
دیگرهیچدرمانیبرایاینبیمارینیست.
مدیر بخش غذا و دارو میافزاید« :از داروخانهها خواستهایم
بدوننسخهپزشکاقدامبهفروشهیچنوعآنتیبیوتیکینکنند
و با داروخانههای خاطی برخورد خواهد شد و حتی نسبت به
تعطیلیآنهااقدامخواهیمکرد».دکترفخریاندرموردشکایت
مردم از داروخانهها گفت« :مردم هر گونه شکایتی از داروخانهها
دارند میتوانند با ما در بخش غذا و دارو در میان بگذارند.
عمدهی شکایت مردم در مورد قیمت داروهاست .با توجه به
اینکه امکان دارد بعضی داروخانهها دارو از قبل داشته باشند و
قیمت داروهایشان ارزانترباشد ،اگربا دارویی مواجهه شدیدبا
قیمتاشباداروخانههایدیگرتفاوتداشتمیتوانیدازمسئول
داروخانه بخواهید که فاکتور خریداش را به شما نشان دهد .در

صورت عدم همکاری داروخانه میتوانید به ما مراجعه کنید و
برای قیمتهای داروها هم شکایت خود را مطرح کنید .ما به
همهیشکایتهارسیدگیمیکنیم».
دکترفخریانازهمهیمردمخواستکهداروهایموردنیاز
خود را فقط از داروخانهها تهیه کنند .او گفت« :با توجه به اینکه
بعضی از داروها باید در شرایط خاصی نگ هداری شود اگر اقدام
به خرید این داروها از خارج از داروخانهها کنید ممکن است
یا دارو خاصیت خود را از دست داده باشد و یا حتی نگ هداری
نادرست آن سبب ایجاد سم در دارو شود و منجر به حادثهای
ناگواربرایشماشود».
این مدیر غذا و دارو در مورد مصرف مکملهای ورزشی و
رژیمیهمهشداردادوگفت«:مکملهایورزشیورژیمیباید
فقط توسط داروخانهها فروخته شود و توسط پزشک ورزشی
تجویز شود .ما تالش میکنیم مغازههایی که خودسرانه اقدام
به فروش این مکملها میکنند را از سطح شهر جمعآوری
نماییم ».به گفت ه این پزشک داروهایی که حاوی تستسترون
هستند میتواند روی کل بدن تاثیر بگذارند .وی افزود« :حتما
با تجویز پزشکهای ورزشی شروع به مصرف کنید این داروها
عوارضی چون نازایی و . .دارند و افرادی که سواد و تحصیالت
کافی برای تجویز این داروها و مکملهای رژیمی ندارند و بعضا
مشاهده شده است افرادی را که میخواهند روی فرم بیایند،
تشویق به مصرف دگزا ،قرصهای اشتهاآور و حتی قرص قند
میکنند .از افراد میخواهیم عوارض مصرفی این داروها و
مکملهارادرنظربگیرند.
دکتر فخریان در مورد مواد خوراکی و آشامیدنی خارجی
هم که در مغازهها و سوپرمارکتها به فروش میرسد گفت:
«مردم قبل از مصرف این موارد از اصالت کاالی مصرفی خود
مطمئن شوند .برای اطمینان از اصالت کاالی خریداری شده
خود کد  16رقمی اصالت کاال را به  1001517بفرستید و
بعد از دریافت تاییدیه آن اقدام به خرید کاالی خود کنید».
وی در مورد لوازم آرایشی و بهداشتی هشدارهای جدی داد و
گفت« :بحث تقلب در لوازم آرایشی و بهداشتی بیداد میکند.
شناسایی آنها کار سخت و زمانبری است .لوازم آرایشی و
بهداشتی برندهای معروف خارجی و ایرانی را در کشورهایی
نظیر پاکستان ،امارات ،ترکیه و کردستان عراق و حتی در خود
کشور ما تولید میکنند و وارد بازار میکنند .مواد نگ هدارندهای
که در این لوازمهای آرایشی و بهداشتی استفاده میکنند
سرطا نزا هستند ».دکتر فخریان میافزاید« :یک راه بسیار
ساده برای تشخیص اصالت کاال وجود دارد .ارسال شناسه
اصالت کد  16رقمی در قسمت قابل خراش به شماره پیامک
 20008822و یا اعالم شناسه اصالت (کد  16رقمی قسمت
قابل خراش به شماره گویای 021-6185همچنین میتوانید
ازسایت WWW.TTAC.IRاستعالمبگیرید.

برپایی موکب شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در مراس م بزرگداشت شهدا
 به مناسبت برگزاری مراسم بزرگداشت سردار شهید سلیمانی در سیرجان شرکت گلگهر از سوگواران پذیرایی کرد

2666666666666

594

2626666666666

/666666666666

250

2666666666666

2626666666666

99

/666666666666

250

2666666666666

32

9622666666666
9622666666666

250

قیمت پایه (ریال)

250

95

250
935629

250

250

/666666666666

53

250

9622666666666

592662
250

36

مساحت(مترمربع)

31

/626666666666

250

59

2666666666666

52

 سوالی که برای من ایجاد شده ،مربوط
به کارکرد دوربینهایی است که بر سر
چهارراهها و معابر نصب شده .این دوربینها
ظاهرا یا جریمه نمیکنند یا اگر هم جریمه
میکنندهیچتاثیربازدارندهاینداشته
در هر جامعهای همیشه تعدادی افراد
ساختارشکن در بحث تخلفات راهنمایی و
رانندگی هست و ما نمیتوانیم این را به صفر
برسانیم .ما میتوانیم با کار کردن روی فرهنگ
ترافیک و گوشزدکردن خطرات و معضالت
رانندگی این مقدار را کم کنیم .اما همانطور
که گفتم در هیچجای دنیا نمیشود این آمار را
صفر کرد .خوشبختانه در سیرجان اکثر تقاطعها
مجهز به دوربین هستند ،تخلفات ثبت و برای
راننده متخلف جریمه صادر میشود و پیامک
داده میشود اما آنالین نیست .یکی از مزایای
خودروی پالکخوان این است که به احتمال
قوی آنالین خواهد بود؛ یعنی در لحظه برای
فرد جریمه صادر و از طریق سامانه ،پیامک داده
خواهد شد .ضمن اینکه ما از دستافزار به عنوان
تکنولوژی روز که جایگزین قبض جریمه است،
نیز استفاده میکنیم .چندتایی در شهر سیرجان
داریم ومن پیگیر هستم که انشاهلل تعداد

دستافزارها زیادتر بشود به نحویکه دست هر
مامور یک دستافزار باشد و جریمه به صورت
پیامکی خواهد بود( .در دستافزار هوشمند
موبایلی پلیس ،جریمه به صورت آنالین ثبت
شده و عالوه بر تخلف فعلی ،میزان خالفیهای
قبلی خودرو نیز قابل مشاهده است).
موردیکهمیخواستمبهآناشارهکنم
مربوط به خطکشیهای عابرپیاده یا خطوط
بین الینهاست .حداقل من از ابتدای سال
هیچ مورد خطکشی در معابر را ندیدهام ،در
این مورد چه اقدامی انجام دادهاید؟
یکی از مواردی که در حال حاضر گریبانگیر
شهر سیرجان شدهَ ،کندهکاریهایی است که
توسط شرکت آب و فاضالب و پیمانکارانش دارد
انجام میشود .در اینجا بحث هزینه و منفعت
است .زیاد عاقالنه نیست که خیابان کندهکاری
شده را خطکشی کنند زیرا ابتدا باید روکش
خیابان ترمیم شود و بعد خطکشی شود .ما با
شهرداری در این مورد مکاتبه کردیم و انشاهلل تا
قبل از اتمام سال ،خطکشی به نحو صحیح ،اصولی
و استاندارد روز انجام شود.
ما پیگیری میکنیم و انشاهلل تا قبل از عید
مردم شاهد یک شهر زیبا و پاکیزه خواهند بود.

 یکی از مشکالت بسیار مهم ما ،پیک
ترافیکی است که در ابتدای صبح برای بردن
و در ظهر برای برگرداندن دانشآموزان،
توسط والدین یا سرویسهای مدرسه
ایجاد میشود .ازدحام و ترافیک شدیدی
به خصوص در ظهر شکل میگیرد و به نوبه
خود خطرات بالقوهای نیز وجود دارد.
شهر سیرجان یک شهر شطرنجی با معابر
شبکهای است که تقریبا همه این معابر به هم
راه دارند .شهر خیلی زیبایی است و همانطور که
گفتم قابلیت تبدیل شدن به شهر نمونه ترافیکی
را دارد .ما چند قدم با رسیدن به این موضوع
بیشتر فاصله نداریم که انشاهلل به زودی محقق
میشود .در بحث ترافیک صبحگاهی ،بیشتر
مشکل به این برمیگردد که از سرویس عمومی
استفاده نمیشود .همه پدر و مادرها دوست دارند با
خودروی شخصی خودشان فرزند دلبندشان را به
مدرسه برسانند .اگر فرهنگ استفاده از خودروهای
عمومی یا سرویس مدارس جا میافتاد ما این
تراکم در صبح و ظهر را نداشتیم.
 بله .در حال حاضر تا زمانیکه آن
ایدهآلها اجرایی شوند ،چه برنامهای دارید؟
خُ ب معموال هر روز صبح ماموران ما در

تقاطعهای حساس مستقر هستند تا رفع تراکم
کنند اما رفع تراکم توسط عوامل مستقر هم
حدی دارد .البته این نکته را باید بگویم که من
تاکنون تراکم واقعی در سیرجان ندیدهام .این موارد
مقطعی است و سریع رفع میشود وگرنه گره
ترافیکی به معنای واقعی در سیرجان وجود ندارد.
یک نکته که باید در اینجا اشاره کنم ،مربوط به
همکاری ما با شهرداری برای برگزاری یک مسابقه
فرهنگیاست.مامیخواهیممسابقهفرهنگی«10
گام تا شهر نمونه ترافیکی» را در سیرجان اجرا
کنیم .میخواهیم مردم را در این رویداد دخیل
کنیم تا مردم نظر بدهند که چه تخلفی باید کم
یا حذف شود تا شهر به سمت نمونه شدن از نظر
ترافیکیپیشبرود.
 ممکن است کمی بیشتر در این مورد
توضیحبدهید.
این رویداد یا مسابقه که با همکاری واحد
فرهنگی شهرداری اجرا خواهد شد ،به این نحو
است که در چهار طرف میادین یا تقاطعهای
اصلی بنرهایی با مضمون « 10قدم تا شهر
نمونه ترافیکی» به همراه  10عالمت سوال نصب
میشود .بعد یک سامانه پیامکی با همکاری و از
طرف شهرداری معرفی خواهد شد و مردم نظر
میدهند که با چه تخلفاتی باید برخورد شود تا
شهر به سمت نمونه شدن برود .عوامل راهنمایی
هم روی آن تخلف که توسط مردم اعالم شده ،زوم
و برخورد میکنند .هر بار ،یک تخلف به خواست
مردم در اولویت بیشتری قرار خواهد گرفت .این
کار جدیدی است و با هدف دخیل کردن مردم در
رفع مشکالت ترافیکی انجام خواهد شد.
 این رویداد به ابتکار خودتان است؟
بله .همانطور که اشاره کردم من در بحث
فرهنگ ترافیک فعالیت زیادی داشتم .این نکته
را هم باید اشاره کنم که این رویداد به معنای
کمرنگ شدن برخورد با سایر تخلفات یا فراموش
کردن آنها نیست .بلکه روی آن تخلفی که مردم
میگویند ،بیشتر کار میکنیم .هر ماه با یک تخلف
ن
به این شکل بیشتر برخورد میشود .به همی 
ترتیب هر ماه یکی از عالمت سوالهای مسابقه پر
خواهد شد و هر ماه از طریق قرعهکشی شهرداری
به شرکتکنندگان جوایز ارزندهای اهدا خواهد
کرد 10 .ماه که تمام شد ،برآورد خواهیم کرد چه
دستاوردهاییداشتهایم.
آیا دستوری برای عدم برخورد یا
آسانگیری وجود دارد؟
خیر .مامور راهنمایی قطعا باید با تخلفی که
میبیند برخود کند .از وقتی آمدم ،آمار را به

روز رصد میکنم .کارهایی که یک مامور انجام
داده از جمله بازدید از تصادف ،برخورد با تخلف
و حتا برخورد با تخلفات را به تفکیک از عوامل
میخواهم و رصد میکنم تا ببینیم به چه نتیجهای
میرسیم( .تعدادی برگه مربوط به ثبت تخلفات را
نشان میدهد) ببینید ،هر مامور به صورت روزانه
عملکردش را به من میدهد .از عبور از چراغ قرمز،
سرعت و سبقت غیرمجاز ،پارک در پیادهرو تا
میزان توقیف خودرو و موتور ،به صورت مشخص و
ریز وجود دارد و رصد میکنم.
 پس در آینده میتوانیم این درصدها را
پس از جمعبندی از شما بگیریم؟
به صورت کلی ،بله .فعال بیشترین برخورد با
تخلفات مربوط به تخلفات در پیاده رو است که
انشاهلل بتوانیم برای عابران پیاده یک مسیر امن
اختصاص بدهیم .چون آسیبپذیرترین قشر
چرخه ترافیکی(انسان ،راه ،وسیله نقلیه) ،عابرپیاده
است.
 نظر شما در مورد سرعتگیرها و
کاهندههای سرعت چیست؟ بسیاری
معتقدند این کاهندهها به خصوص آنهایی
که با آسفالت ساخته شدهاند ،غیراستاندارد
هستند.
بله ،برخی از سرعتکاهها را که بازدید کردم،
غیراستاندارد بودند .انشاهلل در روکش جدیدی که
شهرداری قبل از عید خواهد زد ،خیلیهاشان رفع
و درست میشوند.
 یکی از موارد دیگری که در سیرجان
شیوع دارد ،پارک در تقاطع کوچه و پیادهرو
است.
این موضوع مصداق سد معبر است و جریمه
دارد.
 سوال آخرم پیرامون انتقاد زیاد
شهروندان به کمبود مرکز تعویض پالک
است.
بله .تعویض پالک ما خیلی شلوغ بود .خبر
خوب این است که یک شعبه دیگر تعویض پالک
هم در حال تاسیس است اما آماده شدندش کمی
زمانبر خواهد بود .انشاهلل تا یک ماه دیگر به
بهرهبرداری خواهد رسید .ساختمانش آماده است
و فقط آماده کردن زیرساختها ،خرید رایانه و
چنین مواردی مانده که کمی زمانبر است .البته
ما ساعات کاری تعویض پالک فعلی را ارتقا دادیم
و مدیر این مرکز هم با ما کامال هماهنگ است و
تا ساعت  6عصر به مردم خدمات ارایه خواهد شد.
با این کار دیگر امکان ندارد کار مراجعهکنندگان به
روز بعد بیفتد

گزارش خبری

در شهرهای تهران ،کرمان و سیرجان صورت گرفت:

آگهی مزایده (نوبت دوم)
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شود ،با چراغ قرمز مسیر متقاطع حرکت
میکنند .در عموم موارد هم این حرکت
با شتاب اولیه زیاد است .همچنین پارک
روی خطوط عابرپیاده در سیرجان کامال
شایع است .برای این مشکالت چه تدابیری
اندیشیدهاید؟
ببینید ،من وقتی آمدم تایمرها را راه بیندازم،
ابتدا در مورد علت خاموشی تایمرها سوال کردم.
گفتند که برخی رانندگان وقتی میبییند  2یا
 3ثانیه مانده که چراغشان قرمز شود ،به جای
اینکه پشت خط ایست ،توقف کنند ،پایشان
را روی پدال گاز گذاشته و با سرعت از چهارراه
رد میشوند .گفتم تعداد چنین رانندگانی در هر
چهارراه چقدر است؟ گفتند یکی یا دو نفر .گفتم
هیچوقت به خاطر یکی دو نفر آدم متخلف ،بقیه
را زیر سؤال نمیبرند .یعنی عمال صورت مسئله
را پاک کرده بودند .عبور از چراغ زرد ،حکم عبور
از چراغ قرمز را دارد .قانون این است که هنگام
زرد شدن چراغ ،اگر راننده از خط ایست یا از خط
عابر پیاده رد شده باشد ،با احتیاط به راهش ادامه
میدهد اما اگر هنگام زرد شدن چراغ هنوز به خط
ایست یا خط عابرپیاده نرسیده است ،باید توقف
کند تا چراغ مسیرش سبز شود.
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اســت.
اعضــای هیئتمدیــره خانم اســماء عباسـینژاد به شــماره ملــی 3060034761
و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال خانــم ودیعــه عباس ـینژاد
بــه شــماره ملــی  3060375429و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــه
مــدت  2ســال خانــم افســانه محمدرفیــع بــه شــماره ملــی  3071845294و
بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه
مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهـدآور شــرکت از قبیــل
چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامههــای
عــادی و اداری بــا امضــای مدیرعامــل و رییــس هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم فریبــا صالحیپــور بــه
شــماره ملــی  3131557044بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال
مالــی آقــای فردیــن بیگلــری بــه شــماره ملــی  3380018147بــه ســمت بازرس
علیالبــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی
روزنامه کثیراالنتشار پاسارگاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت
نمیباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()721455

«مراسم بزرگداشت سردار سپهبد شهید
حاجقاسم سلیمانی پنجشنبه  19دی ماه 98
ساعت  9الی  11:30در حسینیه امامخمینی(ره)
برگزار میگردد» ،این پیامی بود که در همه
گروهها و از طریق رسانهها دست به دست شده
بود و موعد برگزاری این مراسم اطالعرسانی
شده بود اما چند روز قبل از برگزاری مراسم،
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در خصوص
اطالعرسانی گسترده به مردم سیرجان جهت
شرکت در این مراسم اهتمام ورزید .پیشبینی
اینکه استقبال مردم بینظیر باشد ،چندان دور
از ذهن نبود .شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
نیز مثل همیشه برای همکاری در بهتر برگزار
شدن اینگونه مراسمها پیشقدم بوده و هست.
به مناسبت بزرگداشت سردار شهید حاجقاسم
سلیمانی و با همت شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر در خیابان شریعتی و روبروی کوچه
حسینیه امامخمینی(ره) موکب این شرکت
برپا شد.
استقبال گسترده مردم و شلوغی و
ازدحام جمعیت باعث شده بود تا تعداد
زیادی از نیروهای این شرکت در این موکب
به خدمترسانی مشغول شوند .به گزارش
روابطعمومی و امور بینالملل شرکت معدنی و
صنعتی گلگهر تعداد  20نفر به طور ثابت در
موکب این شرکت کمکرسانی کردند .موکب
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر فعالیتاش را از
چهارشنبه شب هجدهم دی ماه و یک شب قبل
از برگزاری مراسم بزرگداشت شهید حاجقاسم
سلیمانی شروع کرد .صبح روز پنجشنبه 19

دی ماه نیز قبل از برگزاری مراسم آغاز به کار
نمود و از ساعت  7صبح نیروهای این شرکت
آماد ه خدمترسانی به مردم شدند .پذیرایی از
مردمی که در مراسم شهید سپهبد حاجقاسم
سلیمانی شرکت کرده بودند کاری بینظیر بود
که توسط شرکت معدنی و صنعتی گلگهر به
نمایش گذاشته شد اما این بار با شکلی متفاوت.

حتی در طراحی بستهبندی پذیراییها دقت
شده بود .بستهبندیها به رنگ مشکی بود و
روی بستهها جمله «بقاء مختص ذات یگانه
اوست» ،حک شده بود .در پایین این بستهها
نیز با جملهی«با عرض خیر مقدم و تشکر از
تشریففرمایی شما» مقدم استقبالکنندگان
را گرامی داشتند .اقدام دیگر این شرکت،

پخش پوسترهایی از شهید سلیمانی در ابعاد
مختلف بود .این اقدام بینهایت مورد استقبال
همشهریان قرار گرفت .پخش نوحه و پخش
کلیپ سردار شهید سلیمانی از دیگر برنامهها
بود .در این کلیپ گوشهای از زندگی سپهبد
شهید سلیمانی در جنگ و نمایهای از رشادتها
تا شهادت او به تصویر کشیده شد که مخاطبان

از طریق تلویزیون شهری تصاویر را دنبال
میکردند.
 برپایی موکب گلگهر در تهران
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در روزهای
گذشته و همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر
سردار شهید حاجقاسم سلیمانی و شهدای
مقاومت در تهران با راهاندازی موکب پذیرایی

از شرکتکنندگان در این مراسم استقبال کرد.
این موکب که در محل میدان انقالب تهران و
در مسیر تشیع پیکر سردار شهید سلیمانی و
شهدای مقاومت راهاندازی گردیده بود از صبح
روز تشییع میزبان خیل عظیم عاشقانی بود
که در مراسم تشییع سردار دلها شرکت کرده
بودند.
 برپایی موکب گلگهر در کرمان
همچنین شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر سپهبد
شهید حاجقاسم سلیمانی و شهید حسین
پورجعفری در کرمان نیز اقدام به راهاندازی
موکب کرد .این موکب در محل گلزار شهدا و
در مسیر تشییع و تدفین پیکر شهید سلیمانی
و شهید حسین پورجعفری همرزم شهید
سلیمانی راهاندازی شده بود ،از ساعات اولیه روز
سهشنبه هفته گذشته میزبان سوگوارانی بود که
در مراسم تشییع و تدفین این شهیدان شرکت
کرده بودند.
گفتنی است به دعوت روابطعمومی و
امور بینالملل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
جمعی از خبرنگاران ،عکاسان و نمایندگان
رسانههای محلی سیرجان و نیز استان برای
پوشش مراسم تشییع و تدفین شهید سپهبد
سلیمانی در کرمان و در محل برگزاری این
آیین حضور پیدا کردند .دعوت از گروه نوای
دارالحسین سیرجان و اجرای برنامه برای
بزرگداشت این شهدای واالمقام از دیگر
برنامههای روابطعمومی و امور بینالملل شرکت
گلگهر بود.

