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پيامك300099004806 :

شاهدان عینی از جانباختن مشایعتکنندگان سردار سلیمانی در کرمان میگویند:

فرعیها بسته بودند و مردم به هم فشرده شدند

 گروه حوادث
در مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی که در
شهر کرمان برگزار شد ،بیش از 60نفر کشته و200
نفرزخمیشدند.صبحسهشنبههفتهگذشتهمردم
از اکثر استانهای ایران به کرمان آمدند تا با سردار
سلیمانیوداعکنند.جمعیتزیادیدرکرمانجمع
شد و مسئوالن نتوانستند این جمعیت را کنترل و
مدیریتکنندواینسوءمدیریتبحرانآفرید.صبح
مراسم عکسهایی از میدان آزادی کرمان منتشر
میشدکهجسدهایزیادیرویهمافتادهبودند.ابتدا
باور این موضوع کمی سخت بود اما کمکم مشخص
شدکهتعدادکشتههاوزخمیهازیاداست.مسئوالن
اورژانس کمکم تعداد کشتهها را اعالم کردند و این
تعدادرویعدد 60کشتهو 212مصدوممتوقفشد.
 اتوبوسآمبوالنسجنازههارابرد
چه اتفاقی در میدان آزادی افتاد؟ مریم کسی که
در میدان حضور داشت گفت :ماشین شهدا دور میدان
آزادی ایستاده بود و مردم هم با چشمان اشکبار شعار
م یدادند .میله کشیده بودند و ما پشت میلهها بودیم
و گونی هم برای جدا سازی کشیده بودند .ماشین را
که حرکت دادند گونیها پاره شد و مردم به سمت

خیابانشریعتیهجومآوردند.ویادامهداد:من،همسر
وفرزندانم تا وسطهای میدان پشت ماشین رفتیم ،بعد
هم همسر و بچههایم به سمت مردها رفتند و من هم
به سمت خانمها رفتم .سمت خانمها فشار کمتر بود و
سمت آقایان فشار خیلی بیشتر بود .تا نزدیک خیابان
شریعتی رفتیم ،جمعیت قفل شد و مردم شروع کردند
بهه لدادن،منخودمراکشیدمسمتپیادهروومنتظر
بودم تا همسرم بیاید .بعد اتوبوس آمبوالنس آمد و رفتم
نزدیکبانکصادراتوجنازههارادیدم.بعدهمجنازهها
را در اتوبوس گذاشتند .وی در مورد دلیل اینکه این
تعداد افراد کشته شدند گفت :وقتی ماشین به سمت
خیابان شریعتی آمد مردم از میدان آزادی میخواستند
بروند سمت خیابان شریعتی و جمعیت هم در خیابان
شریعتیزیادبودواینهادرهمقفلشدند.فرعیهابسته
بودند و مردم به هم فشرده شدند و این اتفاق افتاد.
 بچه از روی گردن پدر به زمین افتاد
نسرین یکی دیگر از کسانی بود که در ازدحام
حضور داشت .او گفت :ما در میدان آزادی بودیم .یکی
از همکارانم به یک مرد گفت :بچهات را از روی گردنت
پایینبیاور،چونمیافتد،چنددقیقهبعدموججمعیت
یدانم که بچه زنده
زد و بچه زیر دست و پا افتاد .نم 

مانده یا نه .وی گفت :ابتدای خیابان شریعتی کشته و
مصدومزیادیداشت.وقتیماشینحرکتکردازدحام
جمعیت زیاد بود و و همه روی هم افتادند و باعث
مصدوم شدن و مرگ تعدادی از هموطنانمان شد.
بالزمان و آرامگاه
مهدی هم که در کنار کوه صاح 
ابدی سردار سلیمانی حضور داشت گفت :آنجا هم
واقعا خطرناک بود عدهی زیادی از شهروندان روی
کوه حضور داشتند و اگر یک سنگ از زیر پای کسی
در میرفت چند ده نفر کشته میشدند .وی ادامه داد:
واقعا مسئوالن برای این مراسم به این عظمت تدبیر
نداشتند.
 کمیسیونیبرایحادثه
همانروز سهشنبه کمیسیون رسیدگی به
وضعیت جان باختگان و مصدومان مراسم تشییع
سرداران شهید استان کرمان در استانداری به
ریاست محمدجواد فدایی استاندار کرمان تشکیل
شد .پس از آن اعالم شد که ازدحام جمعیت در
مراسمتشییعپیکرمطهرسردارحاجقاسمسلیمانی
و سردار پورجعفری در ابتدای خیابان شهید بهشتی
منجر به مصدوم و جان باختن تعدادی از هموطنان
شرکتکنندهدرمراسمشد.

این کمیسیون بالفاصله رسیدگی به وضعیت
جانباختگان و مصدومان را آغاز کرد و دانشگاه
علومپزشکی کرمان را موظف به بکارگیری تمامی
امکانات و تجهیزات جهت مداوای مصدومان کرد.
همچنینمقررشددرزمینهانتقالپیکرجانباختگان
ازپزشکیقانونی،تشییعوتدفینهمکاریهایکامل
با خانوادهها صورت پذیرد.
پس از آن استاندار کرمان شامگاه سهشنبه با
حضور در بیمارستان شفا کرمان از مصدومان و
مجروحانعیادتکرد.
روابطعمومیاستانداریهماعالمکرد:بررسیابعاد
حادثه و چگونگی وقوع نیز از سوی مراجع کشوری و
استانی در حال انجام است و نتایج بررسیها از طریق
مراجع ذیصالح مربوطه به اطالع خواهد رسید .در
روزهای بعد نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه
کرمان،استاندارکرمان،رییسکلدادگستریاستان
و . .با خانواده جانباختگان مراسم تشییع پیکر سردار
شهیدقاسمسلیمانیدیداروگفتوگوکردند.
 واکنشنمایندگانکرمانبهحادثه
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در
مجلس شورای اسالمی هم چند روز بعد در اخطار

قانوناساسیدرصحن
علنیمجلسخواستار
شد،کمیسیونامنیت
ملی حادثه جان
باختن مردم در مراسم
تشییع پیکر سردار
سلیمانی را بررسی
کند و جانباختگان
مراسم تشییع سردار
سلیمانی در کرمان
شهیدمحسوبشوند.
وی گفت :حماسه
حضورمردماستانهای
ازدحام جمعیت در مراسم تشییع سردار سلیمانی /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
مختلف در مراسم
سهراب بهالدینی سرپرست فرمانداری سیرجان
تشییعپیکرهایمطهرشهیدسلیمانیوهمرزمانش ،داغدار ،شورای امنیت ملی و شورای تامین استان
یداد که مراسم تشییع این پیرامون علل بروز حادثه به جامعه توضیحات شفافی درباره آمار کشتهشدگان سیرجانیها در این حادثه
این یقین و اطمینان را م 
شهدای واالمقام در شهر و دیار خود نیز با همان شکوه ارایهکند.همچنینشایستهاستنمایندگانیازسوی گفت:هیچشهروندسیرجانیدراینحادثهجانشرااز
وبهمراتبباشكوهتربرگزارشود،لذاانتظارمیرفتکه هیئت محترم دولت با حضور در جمع خانوادههای دست نداده است .وی با تکذیب شایعه درگذشت سه
معززجانباختگانومجروحان،دلجويیبايستهوموثر نفر سیرجانی در این مراسم گفت :فقط خانم ایرانپور
تدابیروتمهیداتویژهایاندیشیدهشود.
محمدمهدیزاهدیدیگرنمایندهکرمانهمگفت :از ایشان را بهعمل آوردند و این عزیزان که در مسیر که اصالتا سیرجانی بوده و چندین سال است در شهر
بافت زندگی میکرده در این حادثه جان باخت.
انتظارداریمبهمنظورتسکینآالممردموخانوادههای شهدا،جانباختنددرزمرهشهدانیزمحسوبشوند.

مشاور روابطعمومی استانداری به خواسته مردم برای روشن شدن دلیل حادثه تشییع سردار سلیمانی واکنش نشان داد:

 گروه خبر
کشته و زخمی شدن نزدیک به  300نفر در مراسم
تشییع سردار سلیمانی اندوه بزرگی را بر غم شهادت افزود .در
گروههایفضایمجازیانگشتاتهامبهسمتمسئوالناستان
و بهخصوص استاندار کرمان گرفته شد عباس تق یزاده مشاور
استاندار در امور رسانه و روابطعمومی در گفتوگو با پاسارگاد
پیراموناتفاقهایآنروزواقداماتاستانداریکرمانتوضیحاتی
ارایه کرد.
مسئولیتبرگزاریمراسمتشییعسردارسلیمانی
برعهدهچهنهادیبود؟
تاآنجاییکهمناطالعدارمبرایمراسمتشییعیکستادی
تشکیل شده که رییس ستاد سردار ابوحمزه ،جانشین ستاد
سردار مطهری ،دبیر ستاد آقای صدفی ،مسئول اطالعرسانی
ستادهمآقایعلیرمضانیمدیرکلصداوسیمایکرمانبودند.
این ستاد از چندین کمیته تشکیل شده بود که کمیتهها هر

همدیگر را متهم کنیم مشکلی حل نمیشود

کدام متناسب با شرح وظایفی که داشتند کارهایی را انجام
م یدادند.
 استانداریدراینمراسمکارهاینبود؟
چرا مثال آقای وفایی سرپرست معاونت توسعه مدیریتو
منابعاستانداریمسئولکمیتهپشتیبانیستادبرگزاریمراسم
بودند.کارهایپشتیبانیوامکاناتوتجهیزاتیراکهنیازداشتند
فراهممیکردند.
 مشخصشدهاینحادثهبهچهدلیلاتفاقافتاده
است؟
نه هنوز مشخص نشده است .چیزی که مشخص است
اینکه حادثه به دلیل ازدحام جمعیت رخ داده ولی باید بررسی
شود.همتصاویردوربینهاوهممصاحبهباشاهدانعینیانجام
شودتاجزئیاتمشخصشود.
 میگویند وقتی ماشین حمل شهیدان به میدان
آزادیرسیده،ازدحامشدهوجمعیتفشردهشدهواین

خانواده محترم

افضلیپور و جمالی
بدینوسیله درگذشت ناگهانی و تاسفبار
سرپرست محترممان شادروان مهندس مجتبی
افضلیپور و نوگالن عزیزش که باعث تاثر ما
شد را به شما و سایر بازماندگان تسلیت
میگوییم.

همکاران متریال ،هندلینگ
شرکت نظمآوران

حادثه رخ داده است.
همه این مسایل را ما هم شنیدیم .من مسئول تایید کردن
یا نکردن آن نیستم ولی باید بررسی شود .وقتی این اتفاق افتاد
در استانداری شورای تامین تشکیل شد و بعد از آن با مصوبه
اینشوراکمیسیونیبهعنوانرسیدگیبهوضعیتمصدومانو
متوفیانمراسمتشییعشکلگرفت.اینکمیسیونمصوبکرد
کهدررابطهباآمارمتوفیات،پزشکیقانونیومصدوماناورژانس
کرمان اطالعرسانی کنند .مسئوالن ،رسیدگی به وضعیت
مصدومانرادربرنامهخودقراردادند.وزیربهداشتهمدرکرمان
بود و دانشگاه علوم پزشکی موظف شد کلیه خدمات و امکانات
رابهکاربگیردتامصدومانحادثهرایگاندرمانشوندوبهبودی
حاصلشودوهرخدماتیکهنیازدارنددراختیارشانقراربگیرد.
برای اینکه پیکر عزیز جانباختگان را منتقل کنند به
آمبوالنس نیاز بود که در همه موارد با خانوادهها همکاری شد.
عصر همان روز آقای استاندار در بیمارستان شفا از تعدادی از

مصدومان بستری شده عیادت کردند .امروز شنبه از ساعت 9
تا11استاندار،امامجمعه،فرماندهانتظامی،مدیرکلصداوسیما،
جانشین سپاه و تعداد دیگری از مسئوالن در شهر کرمان به
خانواده متوفیان سر زدند و این حضور ادامه دارد .در شهرهای
دیگراستانفرماندارانومسئوالناستانبهآنهاسرزدندودستور
داده شده که به امور آنها رسیدگی شود.
 مقصر و مسبب بروز این حادثه مشخص شده
است؟
اینکه چه عواملی باعث این اتفاق بوده هنوز به شکل دقیق
مشخص نشده است .ولی هم در استان و هم مقامات کشوری
موضوع در دست بررسی است و هر زمان که مشخص شود
نتیجهآنبهاطالععمومخواهدرسید.
 پس از این حادثه نقدهای زیادی به استاندار شد
و سوء مدیریت ایشان عامل حادث ه معرفی شده است و
اینکهچراایشانعذرخواهینکردهاست.

همکار گرامی

سرکار خانم پروانه فتوحی

بــا نهایــت تاســف و تاثــر درگذشــت مــادر گرامیتــان را بــه ســرکار
عالــی و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه خداونــد
متعــال بــرای آن مرحــوم علــو درجــات و بــرای بازمانــدگان صبــر
مســئلت مینماییــم.

رییس و پرسنل کتابخانه های عمومی شهرستان سیرجان

آگهــی تغییــرات شــرکت آوانگهــر رابیــن ســیرجان شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4590و شناســه ملــی
 14008195427بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره
مــورخ  1398/08/20تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 -1کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهـدآور شــرکت ،قراردادهــا
و عقــود اســامی و ســایر نامههــای اداری بــا امضــای رییــس
هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()727852

استقبال از کمپین دری از عشق ادامه دارد
 پاسارگاد :استقبال از کمپین «دری از عشق» (طرح جمع آوری درهای بطری و فروش آن با هدف خرید ویلچر برای معلوالن)
همچنان ادامه دارد .این طرح اعضای جدید دیگری پیدا کرد.

همانروزپیامتسلیتاستاندارکرمانمنتشرشد.درزمانی
که یک اتفاق ناگوار میافتد طبیعی است که افکار عمومی
توقعاتیداردومابایدبهافکارعمومیاحترامبگذاریم.وقتیهنوز
بررسی انجام نشده و مشخص نیست که چه روندی رخ داده
بایدصبرکرد.ایناتفاقمصیبتفقدانسردارسلیمانیوسردار
پورجعفری را برای ما مضاعف کرد .همه واقعا از این اتفاق متاثر
هستند.امابرایاینکهبدانیمچهمسئلهایرخداده.بایدصبرکرد
تانتیجهبررسیهامشخصشود.اگرماانگشتاتهامرابهسوی
همدیگربگیریموهمدیگررامتهمکنیممشکلیحلنمیشود.
باید اجازه بدهیم که در یک فضای آرام و با سرعت بررسیها
انجام و نتیجه مشخص شود .به هر حال این یک امر طبیعی
است که افکار عمومی حساس بشود 60نفر جانشان را از دست
دادند انتظار دارند که بررسی شود و چن دوچون آن مشخص
شود.اینموضوعمطالبهبهحقیاستکهمردمدارندوامیدواریم
سریعترانجامشود.

همکار گرامی جناب آقای

ابوذر خواجویینسب

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان مشاور
فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر سیرجان
را به شما تبریک عرض میکنیم .امید است در
راستای اعتالی برنامههای فرهنگی و اجتماعی
شهرمان بیش از پیش موفق و موید باشید.

هفتهنامه پاسارگاد

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای عملیات بهسازی رفوژ بلوار نماز
(حد فاصل میدان امامخمینی(ره) تا میدان امامعلی(ع) (نوبت اول)

سـازمان سـیما ،منظـر و فضای سـبز سـیرجان در نظـر دارد تجدیـد مناقصه
عمومـی خدمـات (عملیـات بهسـازی رفـوژ بلـوار نمـاز (حـد فاصـل میـدان امامخمینـی(ره) تـا
میـدان امامعلـی(ع)) بـه شـماره  2098090549000019را از طریـق سـامانه تـدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا
ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی
دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگران
در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای
الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/10/23میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :سـاعت  19:00روز پنجشـنبه تاریـخ
1398 /11 /03
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  12:00روزدوشنبه تاریخ 1398/11/14
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  10:00روز چهارشنبه تاریخ 1398/11/16
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصهگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصـوص اسـناد
مناقصـه و ارایـه پاکتهـا
الف :آدرس :سیرجان -بلوار شهیدزندینیا -مجتمع سازمانی شهرداری تلفن034 - 42338102 :

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

