حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید

havaades.negarestan

گروه حوادث
یک سال از حادثه غم انگیز کرمان گذشت.
روزی که  62نفر در جریان ازدحام یکی از
پُرجمعیتترین مراسم تشییع در آن شهر،
جان خود را از دست دادند.
ن روز بیسابقهترین
خیابانهای کرمان آ 
جمعیت را به خود دید .مسیر 11
کیلومتری میدان آزادی تا گلزار شهدا
هیچ جای خالی نداشت .همین شلوغی
بیسابقه حادثهای دیگر آفرید ،هنوز روز
به نیمه نرسیدهبود که خبر آمد  ۶۲نفر
زیر دستوپا و در شلوغی جمعیت ،جان
خود را از دست داده و چند صد نفر هم
آسیب دیدند.
در میانه آن روز ۱۷ -دی -۱۳۹۸
خبرگزاریها از حادثه ناگواری در مراسم
تشییع سردار سلیمانی در کرمان خبر
دادند ،اما کمتر کسی گمان میکرد عمق
حادثه تا این اندازه وسیع و شوکآور
باشد .پایان همان روز مشخص شد که
 56نفر از افراد تشییعکننده سردار قاسم
سلیمانی که در میان آنها  22زن دیده
میشد جان خود را از دست دادند و
صدها نفر هم مصدوم شدند .فشردگی
جمجمه ،شکستن استخوانها و خفگی
از عوامل مرگ جانباختگان بهدلیل فشار
جمعیت عنوان شده بود .اما در روزهای
بعد مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان،
آخرین تعداد کشتهشدگان مراسم را ۶۲
نفر اعالم کرد.
خانوادههای داغ دیده که شامل افرادی
از استان کرمان تا استانهای همجوار
مانند هرمزگان و فارس و حتی مهاجران
افغانستانی بودند ،درخواست داشتند
هم مقصران حادثه اعالم شوند و هم
جانباختگانشان شهید شناخته شوند.
آنها با شکایت به مراجع قضائی هم
مکاتبه کردند .روزنامه شرق در گزارشی
در همین رابطه نوشت :یک سال پس
از آن حادثه به نظر میآید بخشی از
خواستههای خانوادههای جانباختگان
عملی شده اما هنوز مقصری اعالم نشده
است.
«ابراهیم حمزهای» برادر یکی از
جانباختگان حادثه مذکور در این گزارش
میگوید« :این داغی که به دل ما نشسته،
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مروری بر ابعاد حادثه کشتهشدگان مراسم تشییع سردار سلیمانی

یکسال بعد از حادثه کرمان

هر روز که میگذرد ،سرد که نمیشود
هیچ ،شعلهورتر هم میشود» .او درباره
ی خانوادهها برای اعالم مقصران
پیگیر 
حادثه و نتیجه این پیگیریها هم میگوید:
«درباره مقصر حادثه ما هم نفهمیدیم؛
ولی فکر کنم نردهها و داربستها مقصر
بودند که قابل پیگیری نبود» .همان
سال گذشته مسئوالن مختلف کشوری
و استانی بارها از لزوم بررسی چندباره
حادثه و اعالم مقصران سخن گفت ه بودند،
اما بعدها این موضوع چندان جدی گرفته
نشد و حتی چند مسئول ارشد از احتمال
بیتقصیری مسئوالن سخن گفتند .او با
اشاره به اینکه پرونده تحت پوشش بنیاد
آنها حل شده اما در عین حال میگوید:
«البته هیچ چیزی نمیتواند جای این
شهدای عزیز را در بین خانوادهها پر کند».
ابراهیم درباره دیگر شرایط کنونی
خانواده هم میگوید« :البته هنوز بعضی
از خانوادهها مشکالتی دارند که امیدوارم

| تجمع جمعیت در میدان آزادی کرمان لحظاتی قبل از حادثه |

هرچه زودتر حل شود .کاش یکی
همه زندگی مادی ما را میگرفت؛ ولی
عزیزانمان را به ما برمیگرداند.
مشابه این سخنان را افراد دیگری از
خانواده دیگر جانباختگان هم مطرح
میکنند که نشان میدهد دستکم در
بحث اعالم شهادت مشکل حل شده،
اما کماکان مقصری برای این حادثه
اعالم نشده است .عالوهبراین ،دو نفر از
جانباختگان حادثه سال قبل از مهاجران
افغانستانی ساکن کرمان بودند .آن دو
نفر همسر و دختر «حشمتا ...رحیمی»
بودند .یک سال پس از حادثه ،آقای
رحیمی میگوید « :در بحث اعالم شهادت
مسئوالن زحمت کشیدند و کارها انجام
شد که از همه ممنون هستم».

 حادثه چگونه رخ داد؟
در ابتدای خیابان بهشتی کرمان ،نبش
كوچه  2و در ورودی اولین كوچه از سمت

میدان آزادی روز بعد از حادثه یک خانم
که خود هنگام تشییع شاهد ماجرا بود
میگوید :سر همین كوچه پای چند نفر
به نردههای موجود گیر كرد و جمعیت
قفل شد .من شانس آوردم و زودتر از موج
جمعیت به كوچه رسیدم ،هرچند هنوز
پایم بیحس است .من دقیق نمیدانم
چه اتفاقی بعد از ما رخ داد؛ ولی برادرم
همینجا آسیب دید و به كما رفت.
او شماره برادرش« ،بهنام قادری» را
میگیرد و هماهنگ میكند كه برای
توضیح به محل حادثه بیاید .بهنام كارگر
یك جوشكاری است و چند ساعت بعد
با روایتی تازه به محل حادثه میرسد.
جوانی الغر اندام كه آن روز ،جاندادن
چندین نفر را به چشم خود دیده و
مرگ را حس كرده است .بهنام آن روز با
احمد ،رفیق 10سالهاش ،در مراسم بوده
و حاال با هم به محل حادثه و كوچه 2
برگشتهاند .بهنام توضیح میدهد « ماجرا
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از زمانی شروع شد كه سخنرانی سردار
سالمی به پایان رسید و خودروی حامل
پیكر سردار به سمت خیابان شریعتی
به حركت درآمد« :سخنرانی كه تمام
شد ،آقای نظاماسالمی که مجری بود،
گفت همه پشتسر شهید و در خیابان
حركت كنید .مراسم در میدان آزادی
در جریان بود كه پس از پایان آن ،همه
باید وارد یكی از خیابانهای متصل به
این میدان -خیابان بهشتی -میشدند
که خود از قبل مملو از جمعیت بود.
ابتدای خیابان تعیینشده برای مراسم،
بهشتی(شریعتی) نام دارد كه پس از
چند صد متر و گذر از اولین چهارراه،
شریعتی نامیده میشود .جمعیت میدان
به سمت خیابان بهشتی روانه میشوند.
جمعیت كه حركت كرد ،جمعیت حاضر
در خیابان برگشتند كه حركت كنند
به سمت شریعتی .سه ،چهار نفر كه
میخواستند جهت خود را تغییر دهند،
زمین خوردند؛ یعنی آنقدر فشار جمعیت
زیاد بود .چهار ،پنج نفر از مأموران دست
هم را گرفتند كه جلوی موج جمعیت را
بگیرند و این چهار نفر را نجات دهند .با
این سدی كه ایجاد شد ،یكمرتبه موج
جمعیت به سمت نزدیكترین كوچه
روانه شدند .من و احمد هم بین همین
جمعیت بودیم» .چند متر پس از ورودی
كوچه بهشتی  2راه بسته بود و نردههایی
كه برای بازرسی ایجاد شده بودند ،حاال
سدی در مقابل موج جمعیت شد« :چند
نفر پشت میلهها در یك حالت  90درجه
پ ِ ِرس شدند؛ یعنی از كمر روی میلهها
خم شده بودند و از پشت هم موج
جمعیت فشار میآورد .نه راه پیش بود
و نه راه پس .پشت نردهها هم چند مأمور
جوان هم ایستاده كه شوكه شده بودند.
نمیتوانستند داربست را باز كنند؛ چون
آچار نداشتند و همینطور مرگ مردم را
كه دیدند ،دستپاچه شدند».
ادامه بحث را احمد پیش میگیرد .آنها
كنار هم در فاصله چندمتری داربست
بین جمعیت ،گیر كرده بودند« :من
و بهنام به فاصله چند متر از نردهها
بودیم .چهار ،پنج نفر از روی سر ملت
خودشان را به پشت نردهها رساندند.
این چیزی كه میگویم حدود نیم

ساعت طول كشید و در همین حالت
بودیم .چند نفر از همسایهها به پشتبام
رفتند و با شلنگ آب روی جمعیت
پاشیدند .یك كم نفس گرفتیم .ولی
قشنگ حس میكردیم داریم میمیریم.
ما مثل دو برادریم و  10سال است كه
با هم هستیم .من چهار بار كربال رفتهام.
توی دل خودم گفتم خدایا اگر بچههای
من ذرهای آبرو پیش تو دارند ،نجاتم
بده .همین را كه گفتم یك نفر گفت:
میآیی یك برنامه بریزیم و خودمان
را نجات دهیم .گفت برویم از روی
مردم و خود را به آن طرف برسانیم.
گفتم حقیقتاً من پاهایم حس ندارند،
تو برو .گفت من كه بروم شاید جای
پاهایت آزاد شد و تو هم توانستی بیایی.
دستش را روی شانه بهنام گذاشت و
بهنام ك ً
ال پایین رفت و بیهوش شد».
بهنام میگوید در این لحظات نگاهش
به سمت دیگری بود؛ چون نمیخواست
لحظه جاندادن رفیق10سالهاش را
ببیند و در این لحظه هم احمد چندان
بهنام را نمیدید« :دیگر بهنام را ندیدم.
من خودم هم حقیقتاً ،حاال خدا ببخشد
من را ،نبخشد من را ،ولی حقیقت را
میگویم ،دست گذاشتم روی شانه نفر
جلوتر و خودم را به باالی مردم رساندم.
نمیدانم آنكه سوارش شدم ،زنده ماند
یا نماند .خودم را مثل غلتك روی سر
مردم جلو میبردم تا این دو متر تمام
شد و به آن طرف نردهها رسیدم ..آن
طرف كه رسیدم ،دیگر بیهوش شدم و
خواهرخانمم و بقیه فامیلها برای كمك
سراغم را گرفتند».
میگویند هركس میتوانست از
روی آدمها میرفت و هركسی هم
نمیتوانست ،همانجا زیر دست و
پا له میشد .این رفتارها حاال مانند
عذابی ،وجدان احمد را آزار میدهد؛
اما میگوید«:هیچ راه دیگری وجود
نداشت» :پشت سر من یك پیرمرد
دست پسرش را میگرفت و هی ذكر
و یا حسین یا حسین میگفت و آخر
هم همانجا پایین رفت و ُمرد .خفه
شد .همین كنار ما بود .ما میدیدیم كه
آدمها میمیرند .دو خانم دیگر هم كنار
دستمان مردند .آدمها كه میمردند،

سیاه میشدند و این چند جوان بسیجی
هم ترسیده بودند و نمیدانستند چه
كاری كنند .من كه به آن طرف رسیدم،
بعد از چند دقیقه به هوش آمدم و دیدم
دارند نردهها را باز میكنند».
داربستی كه برای بازرسی مردم ایجاد
شده بود ،حدود  45دقیقه بعد از حضور
مردم در این كوچه باز شد و جانهای
زخمی فراوانی نجات پیدا كردند .كوچه
بهشتی در ساعت  12ظهر روز سهشنبه
حادثه را پشتسر گذاشته بود و حاال
این چند متر ،پُر از كفش و لباس
پاره بود .....و بدین ترتیب بود که موج
جمعیت و ازدحام بیش از حد آن در
مراسم سردار عزیز سلیمانی ،مرگ 62
تشییع کننده پیکر پاک او را رقم زد تا
هفدهم دیماه  98حادثهای بیسابقه در
کرمان رقم خورده باشد .حادثهای که
بر اثر بیتدبیری مدیران اجرایی مراسم
رخ داد و تاکنون نیز مقصرین آن اعالم
نشده اند.
مراسم،

شهید

جانباختگان
شناخته شدند
احمد گروهی مدیرکل بنیاد شهید و
امور ایثارگران کرمان گفت :جانباختگان
مراسم تشییع شهید سلیمانی در کرمان
شهید شناخته شدند.
وی به نگارستان گفت :در همان روزها با
نظر موافق رهبر معظم انقالب مبنی بر
شهید شناختن این عزیزان ،پرونده این
تعداد جانباختگان در بنیاد شهید استان
تشکیل و پس از سیر مراحل الزم و پس
از چند ماه ،سرانجام در  29اردیبهشت 99
به صورت رسمی تحت پوشش این بنیاد
درآمدند.
وی با اظهار تأسف از وقوع این حادثه
برخی از جانباختگان را مربوط به
استانهای همجوار نامید که با عشق و
ارادت به سردار سلیمانی برای مراسم
تشییع به کرمان آمده بودند .وی یکی
از جانباختگان را سیرجانی ،تعدادی
را متعلق به بندرعباس ،یزد ،سیستان
و بلوچستان ،فارس و دو نفر را نیز از
شهروندان شیعه افغانستان دانست که
جانشان را در این حادثه از دست
دادند.

جناب سروان ناصر غضنفرپور

ارتق�اء درجه س�روانی جنابعالی که نش�ان از شایس�تگی و
لیاقت شماس�ت را تبریک عرض مینمایم .موفق و سربلند
باشید.

فروشگاهموتورسیکلتصبوری

عم
فراخوان مزایده ومی یک مرحلهای

آگهی تجدید مناقصه آسفالت شهرداری نجف شهر( نوبت اول)

ب
اجاره یلبورداهی تبلیغانی

شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  313/99/352مورخ  99/7/8شورای
محترم اسالمی تهیه ،حمل و پخش قیر  mc2و تهیه ،حمل پخش و اجرای آسفالت معابر سطح

سازمان سیما منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی (شرح مختصر:اجاره بیلبوردهای

شهر از نوع بیندر  0-19به شماره  2099090657000004را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی

تبلیغاتی) به ش�ماره  5099090549000002را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به

از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد

دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد
آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در
مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/10/20میباشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/10/20میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12روز چهارشنبه تاریخ 1399/11/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  12روز شنبه تاریخ 1399/11/11

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  13روز
دوشنبه تاریخ 99/ 10 / 29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 13روز پنجشنبه تاریخ 1399/11/09
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  12روز دوشنبه تاریخ 1399/11/13
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفن
 03442397380تماس حاصل نمایند.

شهرداری نجف شهر

زمان بازگشایی پاکتها 16:30 :روز یک شنبه تاریخ 1399/11/12

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه
پاکتها:

آدرس :سیرجان ،بلوار شهید زندی نیا مجتمع سازمانی شهرداری تلفن 03442338102 -3

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

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

