
خون سردار مقدمه ای 

برای تحقق وعده الهی

یاسر اشراقی
یادداشت مهمان

ســیدعلی،  اشــک   ، قاســم  خــون 
ــی ــده اله ــق وع ــرای تحق ــه ای ب مقدم

رهبرم سالم. نمازت قبول...
اینگونــه  دلــت کــه  بــا  چــه کردنــد 

.... ریخــت  مــی  اشــکهایت 
نمــازت  بیــن  مــا  چــه کردنــد کــه 
مکــث مــی کــردی و بغضهایــت را مــی 

خــوردی....
 مــا همــه بــه فدایــت شــویم. بــه خــدا 

هــالک شــده ایــم  از دیــدن اشــکت...
جثــه ای نــدارم و تخصصــم خبرنــگاری 
ــه و  ــر جث ــا ه ــا ب ــام م ــا تم اســت ، ام

ــم. ــو ای ــی ت ــوان و شــرایطی فدای ت
خدایــا ....چــه کردنــد بــا موالیمــان کــه 
ــک  ــدارش اش ــر علم ــاالی س ــه ب اینگون

مــی ریخــت...
کردیــم  درک  تمام وجــود  بــا  امــروز 
اباعبــدهللا   " َظْهــری  ِإْنکََســَر  ااْلَن   "
شــهادت  از  پــس  را  الســالم  علیــه 

. . علمــدارش.
 رهبــرم مبــادا دلــت بلــرزد کــه مــا همــه 
هســتیم ، تــا بــه آخریــن قطــره خــون...
ســید مــا ، خــوب مــی دانــی کــه اینهــا 
شــعار نیســت مــا همــه جانمــان را 

برایــت خواهیــم داد....
امــا تــو  حــاج قاســم ... خواســتم 
بگویــم بلنــد شــو ، بلندشــو کــه رهبــرم 
گریســت از فراقــت ، ســردارم بلنــد شــو 
بــا اقتــدار جلــوی آقایمــان بایســت 
ــرم نگاهــت  ــش گ ــوز هــم دل ــذار هن بگ

ــد .... باش
امــا بــا خــود نهیــب زدم کــه ایمــان 
ــٰی  ــه " َعَس ــد ک ــه کالم خداون ــم ب داری
ــْم " و  ــٌر َلکُ ــَو َخْی ــْیًئا َوُه ــوا َش َأْن َتکَْرُه
حتمــا چنیــن اســت کــه اگــر چــه قلــب 
ــت  از دوری ات  ــرده اس ــا فش ــه م هم
ــون  ــی ، خ ــف اله ــول و لط ــه ح ــا ب ام
تــو نقطــه عطفــی اســت در تاریــخ و 
مقدمــه ای اســت بــرای نصــرت بزرگــی 
ان  برایــش...  منتظریــم  همــه  کــه 

ــاءهللا! ش
اللهــم عجل لولیک الفرج...

کرمانی ها با صدور طوماری خواستار شدند؛

دولت های اروپایی موضع خود را نسبت به ترور سردار سلیمانی اعالم کنند

ضمـن  مـاه(  دی   ۱۷( امـروز  مـردم کرمـان  ایرنـا-   
بدرقـه باشـکوه سـردار سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی تا 
گلـزار شـهدا بـا امضـای طومـاری از دولت هـای اروپایـی 
خواسـتند تـا موضـع خـود را نسـبت به تـرور این سـردار 

بـزرگ اعـالم کننـد.
بـه گـزارش خبرنـگار ایرنا، ایـن طومار به صـورت یک بنر 
در مسـیر مراسـم تشـییع پیکر سـردار دل ها نصب شـده 
و  مـردم بـه صـورت خودجـوش در حـال امضا کـردن آن 

هستند.
در ایـن طومـار خطـاب به سـفرای کشـورهای اروپایی در 
ایـران آمـده اسـت: اقـدام غیرقانونـی و خصمانـه دولت 
ایـاالت متحـده آمریـکا در بـه شـهادت رسـاندن سـردار 
ابومهـدی  رشـید  و مجاهـد  قاسـم سـلیمانی  سـپهبد 
المهنـدس و یـاران همـراه، مصـداق مسـلم تروریسـم 

دولتـی اسـت.
در ادامـه طومـار اشـاره شـده اسـت: ایـن اقدام از سـوی 

دولتی انجام شـد کـه به اذعان مقامات رسـمی آن، گروه 
تروریسـتی و خطرنـاک داعـش را ایجـاد و از آن حمایت 
کـرد ایـن در حالی اسـت که شـهید قاسـم سـلیمانی به 
عنـوان مبـارز خسـتگی ناپذیـر با سـال ها تالش شـبانه 
روزی خـود نقـش کلیـدی در نابـودی داعـش در منطقه 

بـر عهده داشـت.
در ایـن طومـار همچنیـن یادآورشـده اسـت: بـی تردیـد 
مجاهـدت های ایشـان خدمـت بزرگـی در تامین امنیت 
مردم جهان و از جمله شـما کشـورهای اروپایی محسوب 

می شـود.
طومـار اضافـه کرده اسـت: انتظـار روشـن آزادی خواهان 
و صلـح دوسـتان جهـان فـارغ از دیـن، ملیـت و زبـان، 
مخالفـت و اعـالم محکومیـت ایـن اقـدام تروریسـتی 
اسـت امـا بـا اظهـار تاسـف و انزجـار شـاهد آن هسـتیم 
کشـورهای اروپایـی کـه بـه دروغ شـعار صلح و مبـارزه با 
تروریسـت سـر می دهند در قبال این اقدام تروریسـتی 
سـکوت اختیـار کـرده و حتـی برحـی از آنها بی شـرمانه 
از اقدامـات دولـت اسـتکباری آمریکا حمایـت می کنند.
در پایـان طومـار امضـا کننـدگان ضمـن اعتـراض شـدید 
نسـبت بـه سـکوت و یـا حمایـت دولـت هـای اروپایی، 
قاطعانـه درخواسـت کـرده انـد تـا ایـن دولت ها نسـبت 
به محکومیت ترور سـردار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی 

موضـع خـود را اعـالم کنند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت دوم
صفحه 4

آگهی تجدید مناقصه 
عمومی یک مرحله ای 

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان 

نوبت اول

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای به شــرح ذیــل را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی 

دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه 
ســامانه تــداکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم 

عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/10/21 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1398/10/21 تا تاریخ 1398/10/28

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز شنبه تاریخ 1398/11/12
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز یکشنبه تاریخ 1398/11/13

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکت هـای الـف: آدرس: جیرفت- 
حدفاصـل سـیلو و پلیـس راه، بلوار ورودی شـهرک صنعتـی شـماره 2 تلفـن: 43310516-034 و سـایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی 

)http://iets.mporg.ir( اطالع رسـانی مناقصـات کشـور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

فهرست بها براورد )ریال( نوع تضمين )لاير( عنوان شماره

راهداری  ۱398 20،۷25،456،25۱
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۱،03۷،000،000
تهیه و نصب عالئم اطالعاتی، انتظامی، اخطاری و تجهیزات ایمنی جهت 

ایمن سازی پروژه باند دوم جیرفت- سه راهی بم)تجدید2(
۱26/ج98/3

راه، راه آهن و 
باند فرودگاه سال 
۱398 و فهرست 

بهای تجمیعی

9،340،9۷8،554 468،000،000
اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورهای جدول نو، عباس آباد یار 
احمدی و تکمیل محور سعید آباد مکثایی شهرستان رودبار جنوب)تجدید(

۱2۷/ج98/3

4،942،۷62،59۷ 248،000،000 تکمیل محور علی آباد- امیرآباد)زیرسازی، ابنیه فنی و زیراساس( ۱28/ج98/3

رنا
 ای

س:
عک

قرائت پیام رهبر انقالب در مراسم تشییع شهید 
سلیمانی در کرمان 

ایرنا - پیام تسـلیت رهبر انقالب به مناسـبت شهادت سردار 
سـلیمانی در آئین تشـییع پیکر این شـهید و همراهانش در 

کرمان قرائت شـد.
 رهبر معظم انقالب اسـالمی در پیام تسـلیت در پی شهادت 
سـردار شـهید سـپهبد قاسم سـلیمانی که روز سـیزدهم دی 

ماه منتشـر شـد، چنین فرمـوده اند:
مّلت عزیز ایران!

سـردار بزرگ و پرافتخار اسـالم آسـمانی شد. دیشـب ارواح 
طّیبـه ی شـهیدان، روح مطّهـر قاسـم سـلیمانی را در آغوش 
گرفتند. سـالها مجاهدت مخلصانه و شـجاعانه در میدانهای 
مبـارزه بـا شـیاطین و اشـرار عالـم و سـالها آرزوی شـهادت 
در راه خـدا، سـرانجام سـلیمانی عزیـز را بـه ایـن مقـام واال 
رسـانید و خـون پـاک او بـه دسـت شـقی ترین آحـاد بشـر 
بـر زمیـن ریخت. این شـهادت بـزرگ را به پیشـگاه حضرت 
بقّیـة هللا  ارواحنـا فـداه و بـه روح مطّهـر خـود او تبریـک و به 
مّلت ایران تسـلیت عرض میکنم. او نمونه ی برجسـته ای از 
تربیت شـدگان اسـالم و مکتـب امام خمینی بـود، او همه ی 
عمـر خـود را بـه جهـاد در راه خـدا گذرانیـد. شـهادت پاداش 
تـالش بی وقفـه او در همه ی این سـالیان بود، بـا رفتن او به 
حول و قّوه  الهی کار او و راه او متوّقف و بسـته نخواهد شـد، 
ولـی انتقـام سـختی در انتظار جنایتکارانی اسـت که دسـت 
پلیـد خـود را بـه خـون او و دیگـر شـهدای حادثه ی دیشـب 
آلودند.شـهید سـلیمانی چهـره  بین المللـی مقاومـت اسـت 
و همـه  دلبسـتگان مقاومـت خونخـواه اویند. همه  دوسـتان 
--و نیـز همـه ی دشـمنان- بداننـد خـّط جهـاد مقاومت با 
انگیـزه ی مضاعـف ادامـه خواهد یافت و پیـروزی قطعی در 
انتظـار مجاهدان این راه مبارک اسـت. فقدان سـردار فداکار 

و عزیـز مـا تلـخ اسـت ولـی ادامه مبـارزه و دسـت یافتن به 
پیـروزی نهایـی کام قاتـالن و جنایتـکاران را تلخ تـر خواهـد 

کرد.
مّلت ایران یاد و نام شـهید عالی مقام سـردار سـپهبد قاسـم 
سـلیمانی و شـهدای همـراه او بویـژه مجاهـد بزرگ اسـالم 
جنـاب آقـای ابومهـدی المهنـدس را بزرگ خواهد داشـت و 
اینجانـب سـه روز عـزای عمومـی در کشـور اعـالم میکنـم و 
بـه همسـر گرامـی و فرزنـدان عزیز و دیگر بسـتگان ایشـان 

تبریـک و تسـلیت میگویم.
سّیدعلی خامنه ای

۱3دی ماه ۱398
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه کرمـان در 
ادامـه از حضـور مردم و مسـئوالن در آیین تشـییع سـردار 
سـپهبد شهید حاج قاسم سـلیمانی و همرزمان وی تقدیر 
کـرد و ضمـن عـرض خیر مقـدم به تمامـی حضـار، ادامه 
داد: سـردار سـلیمانی در رابطـه بـا بحـث تدفیـن وصیـت 
جـدی داشـته انـد کـه در گلزار شـهدای کرمان دفن شـوند 
و در همیـن راسـتا در ایـن نقطـه چند مـکان در نظر گرفته 
شـده و طبـق وصیت ایشـان و نظر خانواده ایشـان در این 

زمینـه اقـدام می شـود. 
حجـت االسـالم حسـن علیـدادی سـلیمانی افزود: سـردار 
شـهید سپهبد قاسم سلیمانی شـخصیت برجسته ای است 
کـه جهـان اسـالم را هـم در حیات خـود و هم در شـهادتش 
تحـت تاثیـر خـود قـرار دارد و افتخار می کنیـم و می بالیم و 
امیدواریم امروز در تشـییع پیکر سـردار سلیمانی که به زادگاه 
و خـاک خود بازگشـته اسـت بـه خوبی از این شـهید عزیز و 

میهمانان ایشـان میزبانی کنیم.

قیامت در ملک سلیمان
پیاپــی 657       چهارشــنبه 18 دی 1398            قیمــت 500 تومــان   ســال ســوم       شــماره 
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سرکارخانم الهام پی پر
ــر  ــوت دخت ــیله ف ــر بدینوس ــام پیپ ــرکارخانم اله س
عمــوی محترمتــان را در مراســم تشــییع شــهید 

ــم. ــی گویی ــلیت م ــلیمانی تس ــردار س س

از طرف روزنامه کاغذ وطن

کشته شدن تعدادی از حاضران در مراسم تشییع 
کام کرمانی ها را تلخ تر کرد
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اســـتانداری  انتظامـــی  و  امنیتـــی  مدیـــرکل 
کرمـــان گفـــت: مـــردم بـــه شـــایعه هـــای 
ــه  ــچ حادثـ ــد، هیـ ــه نکننـ ــده توجـ ــش شـ پخـ
ـــان روی  ـــییع در کرم ـــم تش ـــتی در مراس تروریس

ــت. ــداده اسـ نـ
ــی  ــمس الدینـ ــد شـ ــزارش داده؛ حمیـ ــر گـ مهـ
حادثـــه  گونـــه  هـــر  بـــروز  کـــرد:  عنـــوان 
ــاج  ــر حـ ــییع پیکـ ــم تشـ ــتی در مراسـ تروریسـ
ــمنان  ــازی دشـ ــایعه سـ ــلیمانی شـ ــم سـ قاسـ

ــت. ــام اسـ نظـ
ــی  ــور بـ ــن حضـ ــه از ایـ ــان کـ ــزود: آنـ وی افـ
ــایعه ســـازی  نظیـــر غافلگیـــر شـــده اند بـــه شـ

نـــد. خته ا پردا
ـــه و هوشـــیاری  ـــه حضـــور آگاهان ـــا اشـــاره ب وی ب
مـــردم در تمـــام عرصه هـــا بیـــان کـــرد: حضـــور 
ـــه دارد و  ـــان ادام ـــیر همچن ـــام مس ـــردم در تم م

ـــت. ـــاد اس ـــیار زی ـــردم بس ـــام م ازدح
بـــه  مســـیر  از  بخشـــی  در  داد:  ادامـــه  وی 
دلیـــل ازدحـــام بســـیار بـــاال و فشـــار جمعیـــت 
تعـــدادی از مـــردم در ازدحـــام جمعیـــت زیـــر 
ــکل و  ــار مشـ ــد و دچـ ــه انـ ــا رفتـ ــت و پـ دسـ
ــان و  ــه درمـ ــه بالفاصلـ ــدند کـ ــت شـ مصدومیـ

ــد. ــت کردنـ ــکی را دریافـ ــات پزشـ خدمـ

سـاخت انیمیشـنی از کودکی تا شـهادت سـردار بزرگ اسـالم 
حـاج قاسـم سـلیمانی در مرکـز پویانمایی صبا آغاز شـد.

باشـگاه  تلویزیـون گـروه فرهنگـی  رادیـو  بـه گـزارش حـوزه 
خبرنـگاران جـوان بـه نقـل از روابط عمومی سـیما، با شـهادت 
سـردار سـپهبد حـاج قاسـم سـلیمانی، سـاخت انیمیشـنی از 
کودکی تا شـهادت این سـردار بزرگ اسـالم در مرکز پویانمایی 

صبـا آغاز شـد.
محمدعلـی صفـورا تهیه کننـده ایـن انیمیشـن گفـت: مطالعه، 
نـگارش سـناریو و پیـش تولیـد پویانمایی »زندگی تا شـهادت 
سـردار سـلیمانی« بـا کیفیـت Full HD بـه صورت اثـری نیمه 

بلنـد 30 دقیقـه ای و بـا تکنیـک کمیک موشـن آغاز شـد.
وی افزود: این انیمیشـن در ادامه سـاخت مجموعه پویانمایی 
»چهـل شـاهد« تعریـف شـده اسـت. »چهل شـاهد« شـامل 
زندگـی تـا شـهادت 40 شـهید انقـالب و دفـاع مقـدس اسـت 
کـه نمایش اخـالق، رفتار و سـبک زندگی آنـان می تواند الگو و 

کالس درسـی بـرای مخاطبان تلویزیون باشـد.
این اسـتاد دانشـگاه ادامه داد: مخاطب اصلی »چهل شـاهد« 
نوجوانان هسـتند، امـا به دلیل نوع پرداخت داسـتان و تکنیک 
سـاخت، خردسـاالن تـا بزرگسـاالن نیـز جـذب ایـن مجموعه 

خواهند شـد.
صفـورا گفت: تاکنون 3 قسـمت از مجموعه »چهل شـاهد« که 
مربوط به زندگی شـهیدان محمد منتظرقائم، محمد جهان آرا و 
عبدالحسـین برونسی می شـود، سـاخته و آماده نمایش شده 
اسـت. سـاخت هر قسـمت از این مجموعه تقریبـًا 2 ماه زمان 
می بـرد.وی افـزود: کمیـک موشـن یـک تکنیک خـاص و مرز 
میـان انیمیشـن و سـینمای زنـده اسـت و می توان بـه راحتی 
بـه بخش هـای مسـتند ارجـاع داد و بـه دلیـل ظرفیت هـای 
بصـری، روایـی و واقع گرایانه آن، بهترین تکنیک برای سـاخت 
مجموعه زندگی قهرمانان شـهید انقالب و دفاع مقدس اسـت.
کارگـردان پویانمایـی »سـردار سـلیمان« در پایـان تصریح کرد: 
در حـال حاضـر تمـام سـاعات شـبانه روز مـن وقـف سـاخت 
مجموعـه انیمیشـن های زندگـی شـهدا شـده اسـت. حتـی 
سـاعات تدریس دانشـگاه را کم کرده ام تا بتوانم اثری ماندگار 
و در شـأن شـهدای بزرگـوار ایـران اسـالمی به یـادگار بگـذارم.

ایرنـــا- دبیرخانـــه جشـــنواره بین المللـــی شـــعر 
ــن  ــعرخوانی ایـ ــل شـ ــرد: محفـ ــالم کـ ــر اعـ فجـ
دوره جشـــنواره بـــا عنـــوان »نگیـــن ســـلیمانی« 
ـــلیمانی  ـــم س ـــهید قاس ـــردار ش ـــت س ـــه پاسداش ب

اختصـــاص یافـــت.
ــات  ــعر و ادبیـ ــاد شـ ــه بنیـ ــالم بـ ــه اعـ ــا بـ بنـ
بـــا هفتمیـــن  ایرانیـــان همزمـــان  داســـتانی 
ــران  ــزرگ ایـ ــان بـ ــردار و قهرمـ ــهادت سـ روز شـ
ســـلیمانی،  قاســـم  حـــاج  شـــهید  ســـپهبد 
ــر  ــعر فجـ ــی شـ ــنواره بین المللـ ــه جشـ دبیرخانـ
ارشـــاد  و  فرهنـــگ  کل  اداره  همـــکاری  بـــا 
اســـالمی کرمـــان، محفلـــی بـــا عنـــوان »نگیـــن 
ســـلیمان« بـــا حضـــور شـــاعران مطـــرح کشـــور 
ـــزار  ـــام برگ ـــهید واالمق ـــن ش ـــگاه ای ـــوار آرام در ج

ــرد. ــد کـ خواهـ
ـــیدعلی  ـــی، س ـــعید بیابانک ـــزارش، س ـــن گ ـــر ای بناب
میرافضلـــی، نـــادر بختیـــاری، علـــی محمـــد 
ــژاد،  ــد مهدی نـ ــکری، امیـ ــد عسـ ــودب، حامـ مـ
زهیـــر توکلـــی، حامـــد حســـین خانی، ســـید 
احمـــد علـــوی، محمدحســـن نعمتـــی، محســـن 
کاویانـــی، احمـــد شـــهریار و ســـید ســـکندر 
حســـینی شـــاعرانی هســـتند کـــه در گلـــزار 
ــد  ــعرخوانی خواهنـ ــان شـ ــهر کرمـ ــهدای شـ شـ

کـــرد.
ــاه  ــه 20 دی مـ ــلیمان، جمعـ ــن سـ ــل نگیـ محفـ
ســـاعت 8:30 صبـــح در گلـــزار شـــهدای کرمـــان 

برگـــزار می شـــود.
ـــلیمانی  ـــم س ـــاج قاس ـــالم ح ـــرافراز اس ـــردار س س
بامـــداد جمعـــه )۱3 دی( بـــه همـــراه ابومهـــدی 
پـــس  مقاومـــت  فرماندهـــان  از  مهنـــدس 
پهبادهـــای  حملـــه  در  مجاهـــدت  عمـــری  از 
آمریکایـــی در فـــرودگاه بغـــداد بـــه شـــهادت 
رســـید. بـــر اســـاس اعـــالم پنتاگـــون، وزارت دفـــاع 
ـــد  ـــی را دونال ـــه هوای ـــن حمل ـــتور ای ـــکا، دس آمری
ـــوای  ـــده کل ق ـــوری و فرمان ـــس جمه ـــپ، رئی ترام
ایـــن کشـــور صـــادر کـــرده بـــود. در پـــی ایـــن 
ـــه ای  ـــت هللا خامن ـــرت  آی ـــتی حض ـــدام تروریس اق
ـــی  ـــزای عموم ـــه روز ع ـــری س ـــم رهب ـــام معظ مق

اعـــالم کردنـــد.
ــه  ــدور بیانیـ ــا صـ ــم بـ ــه هـ ــور خارجـ وزارت امـ
ــکا را  ــم  آمریـ ــتی رژیـ ــدام تروریسـ ــن اقـ ای ایـ
ـــکیل  ـــاده تش ـــوق الع ـــت ف ـــرد و نشس ـــوم ک محک
داد. همچنیـــن ســـفیر ســـوئیس در تهـــران بـــه 
ــه  ــران بـ ــکا در ایـ ــع آمریـ ــظ منافـ ــوان حافـ عنـ
ـــراض  ـــب اعت ـــار و مرات ـــه احض ـــور خارج وزارت ام
ـــد. ـــالم ش ـــه وی اع ـــکا ب ـــه آمری ـــران ب ـــدید ای ش

آییـــن  تشـــییع پیکـــر مطهـــر ســـردار ســـلیمانی 
و همراهانـــش شـــنبه )۱4 دی( در شـــهرهای 
ــرف و  ــف اشـ ــی و نجـ ــالی معلـ ــن، کربـ کاظمیـ
ــاک  ــه خـ ــس از ورود بـ ــنبه )۱5 دی( پـ روز شـ
ـــتان  ـــتان خوزس ـــران در اس ـــالمی ای ـــوری اس جمه
ـــران  ـــدس و دوشـــنبه )۱6 دی( در ته و مشـــهد مق
ــلیمانی  ــپهبد قاســـم سـ ــد، پیکـــر سـ ــزار شـ برگـ
امـــروز ســـه شـــنبه )۱۷ دی( در کرمـــان محـــل 

تولـــدش بـــه خـــاک ســـپرده مـــی شـــود. 
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فاریـاب گفـت:  فرمانـدار   - ایرنـا 
امریـکا بـا تـرور سـردار سـلیمانی 
بزرگتریـن اشـتباه تاریخـی خـود را 

ثبـت کـرد.
علی نیک نفس روز سـه شـنبه در جمع عاشـقان 
سـردار سـلیمانی در میـدان آزادی کرمـان ضمـن 
تبریـک و تسـلیت به مقام معظـم رهبری و ملت 
ایـران، افـزود: امریـکا بـا ادعایـی کـذب اقـدام به 
تـرور سـردار سـلیمانی کـرد و بـا ایـن کار سـبب 
انزجـار نـه تنها ملت ایـران و عراق بلکـه تمام دنیا 

. شد
وی ادامـه داد: بـا تـرور سـردار سـلیمانی ملـت 
ایـران بیدارتر از گذشـته در صحنه خواسـتار انتقام 

سـخت از امریکا هسـتند.
نیک نفـس اظهار داشـت: امروز دنیـا چهره واقعی 
امریکای مدعی دفاع از حقوق انسـانی را شناخت 

و بـر همه دنیا جنایات امریکا ثابت شـد.

وی بـا بیـان اینکـه ترامـپ ملـت ایـران را نمـی 
شناسـد، تاکیـد کرد: ملت ایـران با حضور پرشـور 
خود در آیین تشـییع نشـان دادند که پای نظام و 
ارزش هـای نظام تـا آخرین قطره خون ایسـتاده 

اند.
بامـداد جمعـه ۱3 دی ماه سـردار سـرافراز اسـالم 
ابومهـدی  همـراه  بـه  سـلیمانی  قاسـم  حـاج 
مهنـدس از فرماندهـان مقاومـت پـس از عمری 
مجاهـدت در حملـه پهپـاد آمریکایی در فـرودگاه 

بغـداد بـه شـهادت رسـید. 
بـر اسـاس اعـالم پنتاگـون، وزارت دفـاع آمریـکا، 
دسـتور این حمله هوایـی را دونالد ترامپ، رئیس 
جمهـوری و فرمانـده کل قـوای ایـن کشـور صادر 

کـرده بود.
در پـی ایـن اقـدام تروریسـتی حضـرت  آیـت هللا 
خامنـه ای رهبـر انقـالب اسـالمی سـه روز عـزای 

عمومـی اعـالم کردند.

ایرنا- معـاون اول رییس جمهوری 
گفـت: حاج قاسـم سـلیمانی برایم 
هـم بـرادر بود و هـم تکیـه گاه - از 
 - تاکنـون  تحمیلـی  جنـگ  آغـاز 
همـواره سـنگ صبـور بـود و گـره گشـاییش برای 

همـه مثـال زدنی.
اسـحاق جهانگیـری بامـداد سـه شـنبه در رشـته 
توئیتـی نوشـت : بـاز سـفری بـه کرمـان دارم بـا 
داغ و درد بـرای تشـییع پیکـر پـاک حـاج قاسـم 
مـی روم. بـا داغ و دردی سـنگین تـر از شـهادت 
برادرانـم محمـد و یعقـوب .آخر او برایـم هم برادر 
بـود و هـم تکیـه گاه - از آغـاز جنـگ تحمیلـی 
بـود و  گـره  تاکنـون - همـواره  سـنگ صبـور 

گشـاییش بـرای همـه مثـال زدنـی.
معـروف اسـت کـه او، حـق بـرادری را در غیـاب 

دوسـتان بیـش از حضورشـان بجـا مـی آورد.
 خداونـد، فروتنی و شـجاعت، آرامـش و دریادلی، 

سلحشـوری و جوانمـردی را یکجا بـه او داده بود. 
در شـهادتش رسـتاخیزی بپـا شـد و ملـت ایران 
برایش سـنگ تمـام گذاشـت، شـهادت گوارایش 

باد.
چـه دشـوار اسـت این سـفر کرمـان بی حضـور او 
بـا انبـوه خاطره هـا و هم سـخنی های او. راسـتی 
بـه مـادر کـه او را چـون یعقـوب و محمد دوسـت 
داشـت، چـه بگویـم؟ آسـمان کویـر بـدون ایـن 

سـتاره سـرخ چـه اندوهبار اسـت.
بـه گزارش ایرنا، سـردار سـپهبد قاسـم سـلیمانی 
فرمانده شهید سـپاه قدس و ابومهدی المهندس 
معـاون سـازمان نیروهای مردمی عـراق به همراه 
8 نفـر دیگـر بامـداد روز جمعه در مسـیر فرودگاه 
رییـس  ترامـپ«  »دونالـد  دسـتور  بـه  بغـداد 
جمهـوری آمریـکا و بـا پهپادهـای وزارت دفـاع 
ایـن کشـور )پنتاگـون( ترور شـدند و به شـهادت 

رسیدند.

وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش 
بـا حضـور  دیـروز  عصـر  پزشـکی 
در بیمارسـتان شـفا کرمـان ضمـن 
آییـن  دیـدگان  آسـیب  از  عیـادت 
تشـییع پیکر سردار سـپهبد حاج قاسم سلیمانی، 
تعـداد مصدومـان ایـن حادثـه را حـدود 200 نفـر 
بـرآورد کرد.بـه گـزارش ایرنـا، در آییـن تشـییع 
سـردار سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی ،بر 
اثـر ازدحـام و فشـار جمعیـت، تعدادی از تشـییع 
کنندگان مراسـم سـردار سـلیمانی مصدوم شدند 
و شـماری نیـز جـان باختند.سـعید نمکـی روز 
سه شـنبه در بازدیـد از مصدومان مراسـم تشـییع 
حاج قاسـم سـلیمانی در بیمارسـتان شـفا کرمان 
افزود: امروز)سـه شـنبه( در آیین تشـییع سـردار 
سـپهبد شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی بـر اثـر 
ازدحـام و فشـار جمعیـت، متاسـفانه تعـدادی از 
تشـییع کنندگان مراسم سردار سـلیمانی مصدوم 

شـدند و شـماری نیـز جـان باختنـد.

وی بـا بیـان اینکه خوشـبختانه بـا آمادگی کاملی 
کـه همـکاران مـا داشـتند بـه موقـع رسـیدگی 
انجـام شـده اسـت گفـت: تعـدادی از افـراد اعـم 
از کـودک و افـراد مسـن در بخـش مراقبت هـای 
ویـژه هسـتند و بـا رسـیدگی های انجام شـده در 
وضعیـت بهتری قرار دارند.وزیر بهداشـت و درمان 
آمـوزش پزشـکی بـا بیـان اینکـه تصریح کـرد: به 
علـت ازحـام جمعیت و فشـار جمعیـت در معابر 
متاسـفانه مصدومان خیلی بدحال به بیمارسـتان 
رسـیدند و بسیاری از بیماران در موارد پیشرفته ای 
بودنـد که همـکاران مـا در حال رسـیدگی به آن ها 
هسـتند.نمکی در پاسـخ بـه ایـن سـوال مبنـی 
بـر تعـداد مراجعـه کننـدگان تـا این لحظـه گفت: 
تاکنـون حـدود 200 نفـر بـه این مجموعـه درمانی 
مراجعـه کردنـد و خوشـبختانه از قبـل تدبیـری 
بـرای جـای خالـی در بخـش مراقبت هـای ویـژه 
اندیشـیده شـده بود و تعدادی نیز در بخش های 

بیمارسـتان بسـتری هستند.

سـردار  مـاه  دی  جمعـه ۱3  بامـداد 
سـرافراز اسـالم حاج قاسـم سلیمانی 
از  مهنـدس  ابومهـدی  همـراه  بـه 
فرماندهـان مقاومـت پـس از عمـری 
مجاهدت در حمله پهپاد  آمریکایی در فرودگاه بغداد 
به شـهادت رسـید. بر اسـاس اعـالم پنتاگـون، وزارت 
دفـاع آمریـکا، دسـتور ایـن حملـه هوایـی را دونالـد 
ترامـپ، رییـس جمهـوری و فرمانـده کل قـوای این 
کشـور صادر کرده بود.پیکر سـردار سـلیمانی امروز - 
سه شـنبه- در کرمان در میان خیل سوگواران تشییع 
شـد.یک گردشـگر هلنـدی کـه در میان انبوه تشـییع 
کننـدگان در کرمان حاضر شـده بود، بـه خبرنگار ایرنا 
گفـت: من بسـیار متاسـفم و بسـیار ناراحت هسـتم 
بـرای مـردم ایـران،  ایـن یک اتفاق بسـیار بـد بود که 

تنهـا بـه خاطـر دیوانگی ترامـپ اتفـاق افتاد. 
ایـن گردشـگر زن کـه نامـش را ذکـر نکـرد، بـا بیـان 
اینکـه تمـام اخبار مربـوط به ایـن اتفـاق را دنبال می 
کنـد، افـزود: تمامـی جهـان از ایـن اتفـاق برآشـفته 
شـده انـد و کار احمقانـه ترامپ را دیوانگـی می دانند؛ 

فکـر نمـی کنـم ایـن تصمیـم بـدون فکر،  شایسـته 
ریاسـت جمهـوری آمریـکا باشـد. او که ایـن روزها را 
روزهـای ناراحـت کننـده ای بـرای مـردم ایـران مـی 
دانـد،  گفـت: همه جهان منتظر اقدام ایـران در مقابل 
عمـل ترامـپ هسـتند و بـا اینکـه حـرف هـا و پیش 
بینـی های زیادی شـده اسـت اما کسـی در حقیقت 

نمـی داند چـه اتفاقـی خواهـد افتاد.
اجازه رشد خیال خام را به دشمن نمی دهیم 

اظهـارات این گردشـگر موید حال و هوای شـهروندان 
دیگـر مناطق کشـور اسـت کـه امـروز بـرای همراهی 
کرمانـی ها به اسـتان آنها سـفر کرده اند. نـادره م. که 
از زاهـدان بـه صورت گروهی برای شـرکت در مراسـم 
تشـییع شـهید سـلیمانی شـرکت کـرده اسـت، مـی 
گویـد: آنـگاه کـه روز ۱3 دی ماه، دشـمن بدون فکر و 
بـا دیوانگـی محض برای از میان برداشـتن سـردار ما 
نقشـه های شـومش را محقق  میکرد نمی دانسـت 
کـه از میان برداشـتن سـردار هیچ وقـت امکان پذیر 
نخواهـد بـود چرا که بـا این توطئه بی شـرمانه هزاران 

هـزار سـرباز از جنس او متولد خواهند شـد. 

رئیـس دانشـگاه آزاد، در برنامه ای 
خاطـره ای  نقـل  بـه  تلویزیونـی 
و  رشـید  سـردار  از  شـنیدنی 
شـجاع اسـالم شـهید حاج قاسـم 

پرداخـت. سـلیمانی 
دانشـگاهی گـروه  حـوزه  خبرنـگار  بـه گـزارش 
علمی پزشـكی باشـگاه خبرنـگاران جوان، محمد 
مهـدی طهرانچـی، رئیـس دانشـگاه آزاد در یـک 
ویـژه برنامـه  تلویزیونـی بـه مناسـبت شـهادت 
سـردار سـلیمانی خاطـره ای از منـش بزرگوارانـه 
او درخصـوص مشـکلی کـه بـرای دختـرش در 

دانشـگاه پیـش آمـده بـود، نقـل کـرد.
طهرانچـی گفـت: آن زمان که در دانشـگاه شـهید 
بهشـتی بـودم، طـی جریانـی بـه طـور اتفاقـی 
متوجـه شـدم که دختر شـهید سـردار سـلیمانی 
دانشـجوی همـان دانشـگاه اسـت. آن طـور کـه 
متوجـه شـده بـودم، یکـی از اسـاتید درخصوص 

یـک واحد درسـی، بـرای دختر سـردار مشـکلی 
ایجـاد کـرده بود. این موضـوع را وقتی بـه دیدار 
خانـواده ایـن شـهید رفتـه بـودم بـا دختـرش 

کـردم. مطرح 
اتفـاق گفـت:  آن  تاییـد  ضمـن  سـردار  دختـر 
وقتـی ایـن موضـوع را بـا پـدرم مطرح کـردم، با 
مخالفـت شـدید او بـرای عـدم معرفـی خـودم 
بـه عنـوان دختر سـردار سـلیمانی مواجه شـدم. 
پـدرم تاکیـد کـرد» مبـادا خـودت را در دانشـگاه 
معرفـی کنـی کـه مـن دختـر سـردار سـلیمانی 

هسـتم«.
رئیـس دانشـگاه آزاد، اشـاره ای هـم بـه دغدغـه 
دربـاره  سـلیمانی  قاسـم  حـاج  سـردار  شـهید 
شـهدای مدافـع حـرم کـرد و گفـت: سـردار خود 
شـخصا بـه طـور مرتـب پیگیـر امـورات فرزندان 
نامـه  مرتـب  و  بـود  حـرم  مدافـع  شـهدای 

بـود. آنهـا  احـوال  و جویـای  می نوشـت 

ــالب  ــداران انقـ ــپاه پاسـ ــده کل سـ ــا - فرمانـ ایرنـ
اســـالمی بـــا بیـــان اینکـــه »انتقـــام ســـخت، محکـــم، 
پشـــیمان کننده و قاطـــع می گیریـــم« افـــزود: 
ـــید  ـــوع دو خورش ـــاهد طل ـــان ش ـــار کریم ـــروز دی ام

روی زمیـــن اســـت.

ســـردار حســـین ســـالمی روز ســـه شـــنبه در مراســـم 
ــم  ــهید قاسـ ــپبهد شـ ــر سـ ــر مطهـ ــییع پیکـ تشـ
ـــکا شـــهدای  ـــا آمری ـــرد ب ـــا در نب ـــزود: م ســـلیمانی اف
عزیـــزی تقدیـــم کرده ایـــم؛ فرمانـــده شـــجاع 
ـــه  ـــالم ک ـــپاه اس ـــر س ـــی نظی ـــداکار و ب ـــادار و ف وف

تاریـــخ بشـــریت هماننـــد او را کمتـــر و یـــا اصـــال 
ـــالم  ـــان اس ـــا و جه ـــا ، دل ه ـــردار قلب ه ـــده ،س ندی
ایـــران و اســـالم حـــاج قاســـم ســـلیمانی اســـت.

فرمانـــده ســـپاه پاســـداران اســـالمی از ابومهـــدی 
المهنـــدس بـــه عنـــوان فرمانـــده رشـــید، رعنـــا ، 
عاشـــورایی و والیـــی عراقـــی، اســـوه حیـــا ، نجابـــت و 
ـــردی ســـرتیپ پاســـدار  ـــرد و جوانم ـــاد ک ـــاداری ی وف
شـــهید حســـین پـــور جعفـــری از ســـرداران دیـــار 
کرمـــان، پاســـدار قهرمـــان شـــهید مظفـــری نیـــا ، 
ـــر  ـــدار دیگ ـــی و پاس ـــادی طارم ـــان ه ـــهید دالورم ش

ـــتود. ـــز س ـــا را نی ـــی نی ـــهید زمان ش
فرمانـــده کل ســـپاه پاســـداران انقـــالب اســـالمی 
ــم  ــی دانیـ ــروز مـ ــا امـ ــه مـ ــرد: همـ ــح کـ تصریـ
ـــه  ـــم ک ـــی کنی ـــه م ـــدا بدرق ـــرش خ ـــا ع ـــی را ت کس
ـــت و  ـــکوه ف معرف ـــت، ش ـــت ،صالب ـــت، هیب در صول

ایمـــان کـــم نظیـــر اســـت.
ـــهید  ـــه او )ش ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــالمی ب ـــردار س س
ســـلیمانی( در شـــجاعت هماننـــد مالـــک اشـــتر 
ـــد  ـــلیمانی زه ـــم س ـــاج قاس ـــهید ح ـــت: ش ـــود، گف ب
و تقـــوا را از ابـــوذر گرفتـــه بـــود و او ابـــوذر بـــوده 
و هســـت؛ او وفـــاداری را از حضـــرت عبـــاس)ع( 
ــاس)ع(  ــل عبـ ــد ابوالفضـ ــود و هماننـ ــه بـ گرفتـ
ـــات رســـاند. ـــه اثب ـــه عشـــق و ایمـــان را ب ـــاداری ب وف

وی ادامـــه داد: او عمـــار، میثـــم و یاســـر و جلـــوه 
ای از زیباتریـــن فضایـــل عالـــم بـــود و هرگـــز در 
تقابـــل بـــا دشـــمن سســـت نشـــد و قلبـــش آرام 
بـــود و بـــرای 4۱ ســـال لبـــاس جهـــاد را از تـــن 

در نیـــاورد.
مـــی  او  ســـردار ســـالمی خاطرنشـــان کـــرد: 
ــاد لبـــاس عـــزت اســـت و  دانســـت لبـــاس جهـ
گســـتره شـــخصیت او فراتـــر از مرزهـــای جهـــان 
ــا  ــریت بـ ــان بشـ ــه جهـ ــروز همـ ــه امـ ــت کـ اسـ
ـــتایش  ـــوه س ـــوان اس ـــه عن ـــتایش ب ـــین و س تحس

ــد. ــی کننـ ــاد مـ ــتضعفان یـ و مسـ
ــر  ــد بـ ــا تاکیـ ــداران بـ ــپاه پاسـ ــده کل سـ فرمانـ
اینکـــه »ایـــن ســـنت جنایتـــکاران عالـــم اســـت 
ـــار  ـــد« اظه ـــید بجنگن ـــا خورش ـــد ب ـــی توانن ـــه نم ک
داشـــت: قاســـم ســـلیمانی خورشـــید اســـت و راهـــی 
ایجـــاد کـــرده کـــه بـــه شکســـت اســـتکبار منجـــر 

. د می شـــو
را  ســـلیمانی  ســـردار  شـــخصیتی  ابعـــاد  وی 
ـــن  ـــت: ســـردار در عی ـــر دانســـت و گف ـــف ناپذی توصی
ــود  ــع بـ ــیار متواضـ ــت، بسـ ــا صالبـ ــی بـ فرماندهـ
ــرد؛  ــده نکـ ــر را در او زنـ ــه روی دوش، تکبـ و درجـ
ـــته  ـــود کش ـــل را در درون خ ـــن رذای ـــه ای ـــردار هم س
و مظهـــر »اشـــداء الـــی الکفـــار« شـــده بـــود؛ در 
ـــی  ـــورد م ـــی برخ ـــد و مهربان ـــا لبخن ـــردم ب ـــل م مقاب

کـــرد.
ـــش  ـــاج قاســـم و یاران ســـردار ســـالمی شـــهادت ح
را نقطـــه آغـــاز دانســـت و اظهـــار داشـــت:  قاســـم 
ســـلیمانی فـــرد نبـــود بلکـــه یـــک محـــور بـــود و 
ـــم  ـــلیمانی از قاس ـــهید س ـــد ش ـــن را بدان ـــمن ای دش
ـــمن  ـــرای دش ـــهادتش ب ـــر و ش ـــده ت ـــلیمانی زن س
ـــد  ـــد دی ـــه زودی خواهی ـــت و ب ـــر اس ـــاک ت خطرن
ایـــن تحـــوالت نقطـــه آغـــازی بـــرای پایـــان 
ـــه  ـــای منطق ـــت ه ـــی در مل ـــکتبار جهان ـــور اس حض

ـــود. ـــد ب خواه
وی بـــا بیـــان اینکـــه »شـــهید قاســـم ســـلیمانی 
از قاســـم ســـلیمانی بـــرای دشـــمن خطرناک تـــر 
اســـت«، ایـــن پرســـش را مطـــرح کـــرد کـــه 
ــا،  ــید، رعنـ ــده رشـ ــا و فرمانـ ــزرگ مـ ــپهبد بـ سـ
ــه  ــت کـ ــرده اسـ ــه کـ ــا چـ ــاز مـ ــن و طنـ نازنیـ
ـــرار داده  ـــدف  ق ـــه ه ـــن او را ناعادالن دشـــمن اینچنی

اســـت.
ـــش، از  ـــن پرس ـــه ای ـــخ ب ـــالمی در پاس ـــردار س س
شـــهید ســـلیمانی بـــه عنـــوان معمـــار شکســـت 

ـــرد  ـــهید راهب ـــن ش ـــت: ای ـــرد و گف ـــاد ک ـــکا ی آمری
ـــالم  ـــم اس ـــت عال ـــم زدن امنی ـــرای بره ـــکا را ب آمری
بـــا شکســـت مواجـــه کـــرد و اجـــازه نـــداد کـــه 
ــکار  ــکای جنایتـ ــت و آمریـ ــمنانان صهیونیسـ دشـ
ـــن  ـــد و بنابرای ـــک کنن ـــف و کوچ ـــدرت او را ضعی ق

رویـــای آنهـــا محقـــق نشـــد.
ــمنان  ــلیمانی دشـ ــم سـ ــهید قاسـ ــت: شـ وی گفـ
و  دشـــت ها  و  خیابان هـــا  و  بیابان هـــا  در  را 
ــای  ــمال دریـ ــه و شـ ــرق مدیترانـ ــا شـ ــا تـ کوههـ
ـــا  ـــلطین را احی ـــت فس ـــرده، نهض ـــب ک ـــرخ تعقی س
کـــرده و رژیـــم صهیونیســـتی را در باریکـــه و حصـــار 
قـــدرت فلســـطینیان قدرتمنـــد قـــرار داده اســـت. 
وی گفـــت: سیاســـت آمریـــکا بـــرای حملـــه بـــه 
نهضـــت مرکـــزی فلســـطین بـــا شکســـت بـــزرگ 
ــتراتژی  ــلیمانی اسـ ــردار سـ ــده و سـ ــه شـ مواجـ
ـــر  ـــت در ه ـــم زدن آراش و امنی ـــرای بره ـــکا ب آمری
ـــرده اســـت.  ـــه ک ـــا شکســـت مواج ـــم را ب ـــه عال نقط
فرمانـــده کل ســـپاه اظهـــار داشـــت: ســـردار 
ـــالم  ـــان اس ـــه جه ـــای یکپارچ ـــلیمانی از جغرافی س
ـــت  ـــمان صهیونیس ـــای دش ـــرده و روی ـــت ک محافظ
تجزیـــه  در  را  خـــود  قـــدرت  آمریـــکا کـــه  و 
ـــه  ـــردن و تجزی ـــک ک ـــلمان و کوچ ـــای مس قدرت ه
آنهـــا مـــی بینـــد، امـــروز رویـــای باطلـــی اســـت 

کـــه جامـــه تحقـــق نیافتـــه اســـت.
فرمانـــده کل ســـپاه پاســـداران انقـــالب اســـالمی 
یـــادآور شـــد: ســـپهبد شـــهید ســـلیمانی مانـــع از 
آن شـــد کـــه موفقیـــت هـــای آمریـــکا در عـــراق 
علیـــه صـــدام بـــه قـــدرت و موقعیـــت سیاســـی 
آنـــان تبدیـــل شـــود و از شکســـت یمـــن در 
ــر ائتـــالف ســـعودی، آمریکایـــی و اروپایـــی  برابـ
ـــام  ـــلیمانی انتق ـــم س ـــاج قاس ـــرد؛ ح ـــری ک جلوگی
ــام او را  ــا انتقـ ــا مـ ــت امـ ــل گرفـ ــود را از قبـ خـ

خواهیـــم گرفـــت.

ـــه  ـــما همیش ـــت: ش ـــمنان گف ـــه دش ـــاب ب وی خط
اشـــتباه کرده ایـــد و بدانیـــد همیشـــه بـــرای مـــا 
فرصـــت بوده ایـــد؛ از دل تحریم هـــا فرصـــت را 
ـــا  ـــرای م ـــه ب ـــما همیش ـــاخته اید؛ ش ـــا س ـــرای م ب

ـــد. ـــاخته ای ـــت س فرص
ســـردار ســـالمی بـــا بیـــان اینکـــه ســـردار حـــاج 
قاســـم ســـلیمانی نقطـــه آغـــازی بـــر پایـــان 
ـــه  ـــن صحن ـــت و ای ـــه اس ـــکا از منطق ـــروج آمری خ
ــا  ــت: مـ ــد گفـ ــد دیـ ــه خواهنـ ــه زودی همـ را بـ
ــن  ــازیم و ایـ ــدی بسـ ــده جدیـ ــم آینـ می خواهیـ

ــا اســـت. اراده مـ
فرمانـــده کل ســـپاه پاســـداران انقـــالب اســـالمی 
ــای  ــال ها در فضـ ــا سـ ــد: آمریکایی هـ ــادآور شـ یـ
ـــد  ـــالش کردن ـــنگین ت ـــای س ـــازی و عملیات ه مج
قـــدری از کینـــه مســـلمانان بـــه خـــود بکاهنـــد و 
مـــردم ایـــران را از انقـــالب و رهبـــری دور کننـــد 
امـــا امـــروز مـــی بینیـــم کـــه انقـــالب بیـــش از 

همیشـــه بیـــدار شـــده اســـت.
ــور مـــی  ــا تصـ ــه آمریکایی هـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
ـــده  ـــا ش ـــدای آنه ـــژواک ص ـــر پ ـــردم دیگ ـــد م کردن
ـــا  ـــان ه ـــه خیاب ـــردم ب ـــد م ـــی کردن ـــور م ـــد و تص ان
مـــی ریزنـــد و علیـــه نظـــام اقـــدام مـــی کننـــد، 
ــه  ــه بـ ــرای چـ ــردم بـ ــد مـ ــروز ببینیـ ــت: امـ گفـ
ـــه  ـــش از همیش ـــالب بی ـــد و انق ـــا آمدن ـــان ه خیاب

ـــت. ـــده اس ـــده ش زن
ـــدا  ـــر روز در راه خ ـــر ه ـــت: اگ ـــالمی گف ـــردار س س
ـــن  ـــویم، ای ـــه ش ـــه قطع ـــردم قطع ـــما م ـــرای ش و ب
ـــی شـــما هســـتیم کـــه  ـــا فدای ـــا اســـت و م آرزوی م
ـــزش و  ـــر عزی ـــا پیک ـــا ب ـــردار م ـــوع را س ـــن موض ای

دیگـــر ســـرداران نیـــز می گوینـــد. 
ـــکا امـــروز در دل  ـــه آمری ـــذر کین ـــح کـــرد: ب وی تصری
ـــکل  ـــه ش ـــلمان ب ـــلمان و غیرمس ـــای مس ـــت ه مل
شـــگفت انگیـــز کاشـــته شـــده اســـت و بنابرایـــن 

کـــه مســـلمانان دیگـــر هیـــج نقطـــه امنـــی را در 
ـــت.  ـــد گذاش ـــکا نخواهن ـــرای آمری ـــا ب ـــچ کج هی

ـــان  ـــا ایم ـــلمان ب ـــردم مس ـــه م ـــان اینک ـــا بی وی ب
و قلـــب هـــا مـــی جنگنـــد و امـــروز قلـــب هـــا 
سرشـــار از نفـــرت از اســـتکبار جهانـــی اســـت 
ــوی  ــا قـ ــم اراده مـ ــی گویـ ــم مـ ــاز هـ ــت: بـ گفـ
ـــه  ـــی را ک ـــم آنجای ـــی گوی ـــمن م ـــه دش ـــت و ب اس
ــه آتـــش  ــا بـــه آن عشـــق مـــی روزنـــد را بـ آنهـ
ــت. ــا کجاسـ ــم آنجـ ــا می دانیـ ــانیم و مـ می کشـ

ســـردار ســـالمی افـــزود: بـــه آمریکایـــی هـــا 
ـــا  ـــان را ب ـــذاری هایت ـــرمایه گ ـــه س ـــم هم می گویی
ایـــن تـــرور ناجوانمردانـــه بـــه آتـــش کشـــیدید و 
امـــروز یـــک انـــرژی جدیـــد و نیـــروی پیشـــران 
قـــوی و اراده و انگیـــزه قـــوی کـــه اصـــل اول 
ـــردم  ـــه و م ـــکل گرفت ـــت، ش ـــکا اس ـــا آمری ـــازه ب مب
ـــود  ـــاس خ ـــی واحس ـــان و آگاه ـــا ایم ـــلمان ب مس

مـــی جنگنـــد.
وی گفـــت: امـــروز قلـــب هـــا بیشـــتر از همیشـــه 
ـــزام  ـــن ال ـــکا اســـت و ای ـــه آمری ـــرت ب سرشـــار از نف
اول بـــرای شـــکل گیـــری یـــک مبـــارزه گســـترده 
ــان  ــاء هللا جهـ ــا ان شـ ــتکبار اســـت تـ ــه اسـ علیـ

اســـالم از شـــر شـــیاطین آزاد شـــود. 
فرمانـــده کل ســـپاه پاســـداران انقـــالب اســـالمی 
ــوی  ــا قـ ــم اراده مـ ــم می گوییـ ــاز هـ ــزود: بـ افـ
اســـت و اگـــر حرکتـــی دیگـــر انجـــام دهنـــد 
ـــی  ـــق م ـــه آن عش ـــد و ب ـــت دارن ـــه دوس ـــا را ک آنج
ورزنـــد، بـــه آتـــش می کشـــیم و خودشـــان مـــی 

داننـــد آنجـــا کجاســـت.
ــردم و  ــی مـ ــور حماسـ ــالمی از حضـ ــردار سـ سـ
ــوار  ــن بزرگـ ــورها در آییـ ــایر کشـ ــلمانان سـ مسـ
ـــی  تشـــییع ســـردار ســـلیمانی و همرزمانـــش قدردان
ـــای  ـــف پ ـــاک ک ـــه خ ـــن صمیمان ـــت: م ـــرد و گف ک
ـــرای  ـــه ب ـــه وفاداران ـــم ک ـــی بوس ـــران را م ـــت ای مل

قدردانـــی از شـــهدای خـــود بـــه میـــدان آمدنـــد. 
ـــپهبد  ـــردار س ـــر س ـــر مطه ـــا، پیک ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ــردار  ــلیمانی و همرزمـــش سـ ــم سـ ــهید قاسـ شـ
حســـین پورجعفـــری پـــس از تشـــییع باشـــکوه 
ــران و  ــهد، تهـ ــواز، مشـ ــراق و شـــهرهای اهـ در عـ
قـــم، بامـــداد سه شـــنبه از طریـــق فـــرودگاه 
ـــنجانی وارد  ـــمی رفس ـــت هللا هاش ـــی آی ـــن الملل بی

زادگاهـــش اســـتان کرمـــان شـــد.
ـــهید  ـــده ش ـــلیمانی فرمان ـــم س ـــاج قاس ـــردار ح س
انقـــالب  پاســـداران  ســـپاه  قـــدس  نیـــروی 
ـــازمان  ـــاون س ـــدس مع ـــدی المهن ـــالمی و ابومه اس
ـــه  ـــعبی( ب ـــد الش ـــراق )حش ـــی ع ـــای مردم نیروه
ـــه ۱3 دی  ـــداد جمع ـــر بام ـــر دیگ ـــت نف ـــراه هش هم
مـــاه در حملـــه هوایـــی نیروهـــای آمریکایـــی در 
مســـیر فـــرودگاه بغـــداد بـــه شـــهادت رســـیدند.

ــرد  ــالم کـ ــون( اعـ ــکا )پنتاگـ ــاع آمریـ وزارت دفـ
کـــه ایـــن حملـــه هوایـــی بـــا دســـتور »دونالـــد 
ـــد  ـــام ش ـــکا انج ـــوری آمری ـــس جمه ـــپ« ریی ترام
و رهبـــر معظـــم انقـــالب اســـالمی در پـــی ایـــن 
ـــد. ـــالم کردن ـــی اع ـــزای عموم ـــه روز ع ـــت، س جنای

ـــلیمانی و  ـــم س ـــهید قاس ـــپهبد ش ـــردار س ـــر س پیک
ـــداد،  ـــس از تشـــییع در شـــهرهای بغ ـــش پ همراهان
ــنبه ۱5  ــداد یکشـ ــف بامـ ــال و نجـ ــن، کربـ کاظمیـ
ـــناس و  ـــردم قدرش ـــد و م ـــران ش ـــاه وارد ای دی م
ـــران و  ـــهد، ته ـــواز، مش ـــهرهای اه ـــهیدپرور در ش ش
ـــر   ـــم نظی ـــای ک ـــر صحنه ه ـــای اخی ـــی روزه ـــم ط ق
ــید  ــردار رشـ ــه سـ ــییع و بدرقـ ــی از تشـ و تاریخـ

ـــد. ـــم زدن ـــالم را رق اس
ـــنبه(  ـــروز )دوش ـــالمی دی ـــالب اس ـــم انق ـــر معظ رهب
ــد و  ــاز خواندنـ ــلیمانی نمـ ــردار سـ ــر سـ ــر پیکـ بـ
ـــهر  ـــهدای ش ـــزار ش ـــییع در گل ـــس از تش ـــروز پ ام
ــه  ــود، بـ ــرده بـ ــت کـ ــه وصیـ ــی کـ ــان جایـ کرمـ

ــود. ــپرده می شـ ــاک سـ خـ

سردار سالمی: 

دیار کریمان شاهد طلوع 
2 خورشید روی زمین است

رنا
 ای

س:
عک

بخــش دوم/ یوســف زاده از دومیــن دیــدار خــود بــا حــاج 
قاســم گفــت: یــک بــار هــم مــن ســردار ســلیمانی را در 
ــت  ــات بی ــل از عملی ــت آزاد  و قب ــن دش ــواز در  پادگ اه
ــود  ــژاد ب ــد عــرب ن ــا حمی ــده م ــدم ، فرمان المقــدس دی
ــک  ــد چری ــود ، حمی ــک ب ــد چری ــه حمی ــروف ب ــه مع ک
ــد  ــه حمی ــک روز ک ــی داد  ی ــوزش م ــخت آم ــی س خیل
چریــک آمــوزش مــا را شــروع کــرده بــود، گفــت داخــل 
ــال آب ســینه خیــز برویــد و مــا یــک مقــداری  یــک کان
تعلــل کردیــم و فرمانــده عصبانــی شــد و تیــر هوایــی زد، 
ــز رد  ــینه خی ــت س ــه حال ــودال ب ــن گ ــد از ای ــت: بای گف
ــا او  کل کل مــی کردیــم کــه نمــی  شــوید مــا داشــتیم ب
شــود، یــک دفعــه حــاج قاســم رســید بــا یــک ماشــین 
ــاده  ــه پی ــد ک ــش بودن ــم همراه ــر   ه ــن، دو نف استیش
ــا  ــه م ــک دفع ــید، ی ــا پرس ــرو ه ــی از نی ــدند، احوال ش
ــی  ــت م ــا را اذی ــژاد م ــرب ن ــم ع ــم گفتی ــراض کردی اعت
کند،مــی گویــد، از ایــن کانــال کــه پــر از لجــن و آب اســت 
ــت  ــرد و نگف ــر ک ــم تدبی ــاج قاس ــم ح ــز بروی ــینه خی س
حمیــد تــوی آب نفرستشــان، گفــت فرمانــده شــما اســت 
بایــد حرفشــان را گــوش کنیــد وقتــی کــه  حــاج قاســم 
ــه  ــا را در آورد، اول ک ــدر م ــک، پ ــد چری ــر حمی رفت،دیگ
خــودش ســریع پریــد داخــل کانــال و ســینه خیــز رفــت 
ــی  ــه م ــا گلول ــه ت ــت س ــد گف ــود  بع ــی ب ــم عمق آب ک

زنــم بایــد همــه رد شــده باشــید و دیگــر جــرات نکردیــم 
اعتراضــی کنیــم ایــن دفعــه دومــی بــود کــه حــاج قاســم 
را در جبهــه دیدیــم  و در همــان عملیــات هــم اســیر 
ــژاد در همیــن  ــد عــرب ن ــده ی ماهــم حمی شــدم، فرمان
عملیــات اســیر شــد  بــار دیگــر کــه حــاج قســم را دیــدم 

دیگــر جنــگ تمــام شــده بــود و مــا بــر گشــتیم و ایشــان 
ــه آزادگان   ــه هم ــد ک ــده بودن ــه ش ــکر ثاراال ــده لش فرمان
اســتان را در پایــگاه شــهید بهشــتی جمــع کــرد و  بــرای 
ــان را  ــه خاطراتت ــت ک ــد داش ــا کی ــرد و ت ــت ک ــا صحب م

ــه هایــی کــرد.  ــه ازدواج بچــه هــا توصی بنویســید.راجع ب
یوســف زاده در مــورد حضــور حــاج قاســم ســلیمانی در 
ــادم اســت  ــر گفــت: ی ــم 23 نف ــرداری فیل ــه فیلمب صحن
زمــان شــروع فیلــم ســر صحنــه آمــد بــا بازیگــر هــا کلــی 
خــوش و بــش کــرد  و بــرای عوامــل تولیــد فیلــم، کلــی 
خاطــره هــم تعریــف کردنــد. بعــد از اینکــه فیلــم تمــام و 
ــا حــاج قاســم صحبــت کــردم کــه  آمــاده پخــش شــد ب
ــد، برگشــتند  ــت برون ــد ماموری ــت بای ــد، گف ــم را ببین فیل
بیننــد، کــه متاســفانه شــهید شــدند. را مــی  فیلــم 

یوســف زاده در مــورد مــوزه  جنــگ در کرمــان گفت:یکــی 
ــهدای  ــره ش ــا کنگ ــان ب ــم زم ــه ه ــی ک ــر از کار های دیگ
ــود.  لشــکر 4۱ثــارهللا انجــام شــد، مــوزه جنــگ کرمــان ب
ــود  ــگ نب ــوزه جن ــر م ــه فک ــی ب ــه کس ــی ک ــم زمان آن ه
و هنــوز مــوزه دفاع مقــدس در تهــران ســاخته نشــده 
ــه آقــای  ــود. حاج قاســم، مســئولیت ســاخت مــوزه را ب ب
ــد. ایشــان را مأمــور  ــژاد واگــذار کــرده بودن حمیــد عرب ن
ــه کشــورهای مختلــف برونــد و موزه هــای  کــرد کــه ب
جنــگ را ببیننــد. مــوزه جنــگ کرمــان در دوره خــود مــوزه 
بســیار مدرنــی بــود و هنــوز هــم مــوزه ای بســیار دیدنــی 
و کامــل اســت. تــاالری بــرای اســناد دارد و تــاالری 
ــرای شــهدا کــه پرونده هــا، ســندها، عکس هــا، وســایل  ب
شــخصی و... شــهدا و ســرداران شــهید آنجــا بــه نمایــش 
گذاشــته شــده اســت. همچنیــن تــاالری بــرای عملیــات 
ــش  ــده و آرای ــاخته ش ــات س ــر عملی ــی از ه ــه ماکت ک
نیروهــای ایرانــی و عراقــی را نشــان می دهــد. بــا کلیــدی 
تانک هــا بــه حرکــت درمی آینــد و اســلحه ها شــلیک 
ــا هــر عملیــات در آن بخــش  می کننــد. صــدای مرتبــط ب
پخــش می شــود. مــوزه بخشــی بــا عنــوان تــاالر اســلحه 
دارد کــه ادوات جنگــی آنجــا بــه نمایــش درآمــده. تاالری 
ــای  ــناد و عکس ه ــه اس ــه مجموع ــر دارد ک ــام صب ــه ن ب
مربــوط بــه اسراســت و... مــوزه هنــوز هــم دیدنــی 
ــم،  ــزی حاج قاس ــت و برنامه ری ــود هم ــر نب ــت و اگ اس
مدرن تریــن  به عنــوان  کرمــان  جنــگ  مــوزه  شــاید 
نمی گرفــت. زمــان خــودش شــکل  در  مــوزه جنــگ 

یوســف زاده گفــت: آدم هــا بــرای بــزرگ شــدن بــه یــک 
چیــز هایــی نیــاز دارد یکــی مثــل هــوش و ذکاوت بــزرگ 
ــاید  ــه ش ــتند ک ــا هس ــری آدم ه ــک س ــوند ی ــی ش م
ــت  ــد خصوصی ــی بای ــد ول ــادی ندارن هــوش و ذکاوت زی

دیگــری داشــته باشــد یــا اخــالق خوبــی را داشــته 
ــودن  ــاخته ب ــخصیتی س ــک ش ــا ی ــن ه ــه ای ــودن هم ب
ــی  ــه اســم ســردار ســلیمانی نم ــی ب ــا خیل ــی ه و کرمان
شــناختند. ببینیــد تنهــا بــا ایــن اخــالق خــوب فقــط مــی 

ــا شــکل بســیج در  ــروی مردمــی را دقیق ــک نی شــود  ی
عــراق درســت کــرد عراقــی هــا هــم عاشــق حــاج قاســم 
از نزدیــک  بودنــد بچــه هــای حشدالشــعبی را مــن 
ــی  او  ــدم حت ــم دی ــاج قاس ــه ح ــان را ب ــدم ، حسش دی

المهنــدس بیشــتر دوســت داشــتند. ابومهــدی  از   را 
 یوســف زاده بیــان کــرد: زار موفقیــت حــاج قاســم 
ققــط اقتــدارش نبــود، مهربانیــش، خلــوص، صفــای 
باطــن، ســادگی و فروتنــی بــود، کــه از او شــخصیتی 

ــود.  ــان ب ــای کرم ــوب بچه ه ــود. محب ــاخته ب ــه س یگان
ــده  ــکیل نش ــکر تش ــوز لش ــه هن ــی ک ــال های جوان از س
بــود و تیــپ ثــار هللا بــود تــا زمانــی کــه ایشــان در 
شــخصیت  شــدند،  شــناخته  بین المللــی  عرصه هــای 

اســیر  ســال۱36۱  مــن  نکــرد.  تغییــری  حاج قاســم 
ــا  ــدم ام ــارت گذران ــگ را در اس ــال های جن ــدم و س ش
نقــل کنــم.  آزادی  از  پــس  روزهــای  از  را  خاطــره ای 
ــه جزئیاتــی توجــه داشــتند کــه او  حاج قاســم همیشــه ب
ــش آزادگان  ــه همای ــار ک ــرد. نخســتین ب ــز می ک را متمای
ــرای  ــده ب ــوان فرمان ــان به عن ــود ایش ــارهللا ب ــکر4۱ ث لش
ــد  ــان گفتن ــان صحبت هایش ــد. در پای ــت کردن ــا صحب م
شــما کــه نبودیــد بســیاری از دوســتان شــما شــهید 
شــدند. اگــر قــرار اســت بــا همســران شــهدا، دوســتان و 
همرزمــان خــود ازدواج کنیــد یــک شــرط دارد و آن ایــن 
ــت  ــند.زمان گذش ــما نباش ــر از ش ــا بزرگ ت ــه آنه ــت ک اس
ــه تهــران منتقــل شــوند.  ــود از کرمــان ب و ایشــان قــرار ب
ــید،  ــران رس ــه ته ــان ب ــن ایش ــر رفت ــه خب ــی ک روزهای
ــاق  ــه ات ــی ب ــا یکی یک ــود. بچه ه ــزی ب ــای غم انگی روزه
ایشــان می رفتنــد و می خواســتند کــه در کرمــان بماننــد. 
ــد. خاطــرم  ــگ ایشــان بودن ــان دلتن همــه بچه هــای کرم
ــا  ــودم ب ــروده ب ــعری س ــی ش ــر دلتنگ ــه از س ــت ک اس
ــتی و... داری  ــی هس ــودی، ماندن ــه ب ــع: گفت ــن مطل ای
مــی روی.  می گــذاری،  زاری  غــرق  را  می روی،بچه هــا 
ــی  ــپ دروغ م ــه داد:ترام ــن ادام ــن چنی ــف زاده ای یوس
گویــد، کــه حــاج قاســم کــه کشــته شــد جهــان امــن تــر 
ــی بیشــتری  ــه ســمت ناامن ــان ب ــا جه ــی شــود، اتفاق م
ــه حضــور حــاج قاســم  ــد ک پیــش مــی رود، نمــی فهمی
ــاج  ــرد ح ــی ک ــتری م ــک بیش ــه کم ــت منطق ــه امنی ب
قاســم بــرای صلــح در عــراق حضــور داشــت، ایــن حــرف 
ــی  ــن م ــه م ــه  ک ــم اســت ک ــراق  ه ــر ع را نخســت وزی
گــم کــه در تاریــخ بنویســند یــک ســری از آدم هــا 
ــجاعت   ــی ش ــد ول ــر دارن ــوش کمت ــه ه ــه  ک ــتن ک هس
ــی  ــد  اخــالق  خوب ــا مثــال یــک نفــر بای ــد ی ــادی دارن زی
داشــته باشــد  کــه مانــدگار شــود ســردار ســلیمانی  
مجموعــه ای از همــه ایــن صفــات بود.بــودن و همــه 
ــه  ــه شــخصیت ســاختن ک ــن ســردار ی ــا از ای ــن ه ی ای
ــلیمانی  ــردار س ــم را  س ــاج قاس ــی ح ــا خیل ــی ه کرمان
حــاج  همــان  دارن  دوســت  و  نمــی کننــد  خطــاب 
قاســم صــداش کننــد. فروتنــی یکــی از خصوصیــت 
ــخص  ــک ش ــی ی ــود،  وقت ــم ب ــاج قاس ــژه ح ــای وی ه
ــد،  ــی کن ــت م ــه همســرش وصی ــت ب ــه ابه ــن هم ــا ای ب
ــر مــن فقــط بنویســید ســرباز قاســم ســلیمانی. روی قب

یوسف زاده بیان کرد: زار موفقیت حاج قاسم 
ققط اقتدارش نبود، مهربانیش، خلوص، صفای 
باطن، سادگی و فروتنی بود، که از او شخصیتی 
یگانه ساخته بود. محبوب بچه های کرمان بود. 
از سال های جوانی که هنوز لشکر تشکیل نشده 

بود و تیپ ثار هللا بود تا زمانی که ایشان در 
عرصه های بین المللی شناخته شدند، شخصیت 

حاج قاسم تغییری نکرد. من سال1361 اسیر 
شدم و سال های جنگ را در اسارت گذراندم اما 

خاطره ای را از روزهای پس از آزادی نقل کنم. 
حاج قاسم همیشه به جزئیاتی توجه داشتند که 

او را متمایز می کرد. نخستین بار که همایش 
آزادگان لشکر41 ثارهللا بود ایشان به عنوان 

فرمانده برای ما صحبت کردند. در پایان 
صحبت هایشان گفتند شما که نبودید بسیاری 

از دوستان شما شهید شدند. اگر قرار است 
با همسران شهدا، دوستان و همرزمان خود 

ازدواج کنید یک شرط دارد و آن این است که 
آنها بزرگ تر از شما نباشند.زمان گذشت و ایشان 

قرار بود از کرمان به تهران منتقل شوند. 

یوسف زاده: حاج قاسم گفت باید ماموریت برود وقتی برگشت،، فیلم 23 نفر را می بیند که متاسفانه شهید شد

روایت یوسف زاده از حاج قاسم

احمـد یوسـف زاده در ششـم مـرداد مـاه 1344 در شهرسـتان کهنـوج متولـد شـد. بـا شـروع جنگ 
تحمیلـی بـه همـراه 2بـرادر دیگرش محسـن و یوسـف بـرای دفـاع از انقالب و اسـالم بـه جبهه های 
نبـرد حـق علیـه باطـل می شـتابد و در حالی کـه نوجوانی بیـش نبـود در عملیات بیـت المقدس به 
اسـارت دشـمن بعثـی درمی آید.این آزاده مدت هشـت سـال و سـه مـاه از دوران جوانی خـود را در 
اسـارتگاه هـای مخـوف رژیـم بعث عـراق گذرانـد تا این کـه در سـال 1369 به همـراه دیگـر آزادگان 
به میهن اسـالمی بازگشـت. یوسـف زاده پس از بازگشـت از اسـارت، تحصیالت کارشناسـی خود را در 
رشـته ادبیـات انگلیسـی بـه پایان رسـاند و درجه کارشناسی ارشـد خود را در رشـته حقوق کسـب کرده 

اسـت. او هـم اکنـون مدیر کل امـور فرهنگی دانشـگاه شـهید باهنر کرمان اسـت.

یوسـف زاده در مـورد موزه  جنـگ در کرمان 
گفت:یکـی دیگـر از کار هایـی کـه هـم زمـان 
انجـام  41ثـارهللا  لشـکر  شـهدای  کنگـره  بـا 
هـم  آن  بـود.  کرمـان  جنـگ  مـوزه  شـد، 
زمانـی کـه کسـی بـه فکـر مـوزه جنـگ نبود 
و هنـوز مـوزه دفاع مقـدس در تهران سـاخته 
نشـده بـود. حاج قاسـم، مسـئولیت سـاخت 
مـوزه را بـه آقـای حمیـد عرب نـژاد واگـذار 
کـرده بودنـد. ایشـان را مأمـور کـرد کـه بـه 
موزه هـای  و  برونـد  مختلـف  کشـورهای 
جنـگ را ببیننـد. مـوزه جنگ کرمـان در دوره 
خـود مـوزه بسـیار مدرنـی بـود و هنـوز هـم 

مـوزه ای بسـیار دیدنـی و کامـل اسـت. 

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده مـاده 3 قانـون  و مـاده ۱3 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
۱398603۱900800۱98۱ هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک زرنـد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم بتول مومنـی رق آبادی 
فرزند باباخان بشـماره شناسـنامه ۱ در یک باب خانه به مسـاحت 593 مترمربع 
پـالک 3 فرعـی از 64۱2 اصلـی واقـع در زرنـد بلـوار جنـت کوچـه 3 پـالک 20 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای مجتبـی نظریـان محرز گردیـده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱5روز آگهـی مـی شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد. م/ الف ۱98
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/۱0/۱8
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/۱۱/2

حسین توحیدی نیا
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای اصغـر شـمس الدینـی مالـک ششـدانگ پـالک ۷۱05 
فرعـی از ۱886۷ اصلـی واقـع در زرنـد بخـش ۱3 کرمـان کـه 
سـند مالکیـت آن در دفتـر 245 صفحـه 48۱ بـه شـماره ثبـت 4۱6۱6 و 
شـماره چاپـی 2۷۷993 سـری ب 90 صـادر و تسـلیم گردیـده ، سـپس 
برابـر سـند شـماره 4۱6۱5 _ 92/۱2/26 دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 6۱ 
شـهر زرنـد در قبـال مبلـغ 4۷34684۷۷ ریـال در رهـن بانـک مسـکن 
مرکـزی قـرار گرفتـه اسـت، ضمـن ارائـه دو بـرگ استشـهادیه تصدیـق 
بـرای هـر سـند مدعـی اسـت کـه اسـناد مالکیـت فـوق بعلـت  شـده 
نامعلـوم مفقـود گردیـده و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لذا 
باسـتناد تبصـره یـک مـاده ۱20 اصالحـی آییـن نامـه قانون ثبـت مراتب 
یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی می شـود تـا چنانچه کسـی 
مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملک فـوق الذکر می باشـد کـه در این 
اگهـی ذکـر نگردیـده و یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی 
باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار اگهـی بـه اداره ثبـت اسـناد 
و امـالک شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل 
سـند مالکیـت و یـا سـند معامله تسـلیم نمایـد در غیر ایـن صورت پس 
از اتمـام مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقـدام 

خواهـد شـد. م الـف ۱93
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱398/۱0/۱8

هجدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

عشق به سردار زمان و مکان نمی شناسد

 قیامت در ملک سلیمان

 ایرنـا - عشـق بـه سـردار دل ها نه زمان می شناسـد و 
نـه مـکان؛ مصـداق عینی ایـن ادعا حضور پرشـور مردم 
دیـار کریمـان در نیمـه شـب و سـحرگاه امـروز بـرای 

اسـتقبال و وداع بـا سـردار بود.
 مـردم دیـار کریمـان بـا حضـور پرشـور در نیمـه شـب 
سـه شـنبه در فرودگاه آیت هللا هاشـمی و مصلی شـهر 
کرمان به گرمی از سـردار دل ها اسـتقبال کردند. گرمای 
عشـق به سـردار سـبب حضور پرشـور جوانانی شد که از 
سـاعات اولیـه صبـح و در اوج سـرما بـه خیابـان آمدند 
و در ثابـت کردنـد پـای آرمان هـای خـود هسـتند.ملت 
ایـران از پیـر و جوان، امروزی و دیـروز در کنار یکدیگر از 
ابتدای صبح و در سـرما برای شـرکت  در آیین تشـییع 
شـهید سـپهدار سـلیمانی حاضر شـدند و بـا فریادهای 
آتشـین نفـرت خود را از آمریـکا و ترامپ جنایتکار اعالم 
کردند.نوجوانـی را دیـدم کـه حوالـی سـاعت 5 و 43 
دقیقـه در کنار مادر و پدر خـود در میدان آزادی به انتظار 
سـردار دل ها ایسـتاده بود و در پاسـخ به سـوال من که 
چـرا نخوابیدی اظهار داشـت: ترامـپ ناجوانمردانه نیمه 
شـب سـردار را بـه شـهادت رسـاند ولی نمـی داند ملت 
ایـران شـب و روز بـه امیـد انتقام آماده باش هسـتند و 
سـرما و گرمـا و بـی خوابـی هم نمـی تواند انگیـزه ما را 

بـرای انتقـام کم رنـگ کند.
جوانـی مـی گفت مـن در زمـان جنگ نبودم که سـرباز 

لشـکر 4۱ ثارللـه باشـم ولـی امـروز به عشـق سـردار تا 
اخریـن قطـره خونـم پـا در رکاب والیـت مـی جنگـم و 

انتقـام سـردار را مـی گیرم.
زوج جوانـی کـه بـه همـراه نـوزاد خـود در میـدان آزادی 
کرمـان امـده بودنـد بـه اتفـاق عقیـده داشـتند کـه تنها 
فرزندشـان، فدای رهبـری و ادامه دادند که فرزندشـان 
را ماننـد حـاج قاسـم تربیـت می کننـد تا در زمـان خود 
از ارزش هـای نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی مانند 

شـهید سـپهبد سـلیمانی دفاع کند.
فاطمـه دختـر 9 سـاله کرمانـی هم بـا چشـمان گریان 
صدای انتقام، انتقام سـر می داد و در پاسـخ به سـوال 
مـن گفـت: حـاج قاسـم را ماننـد پـدرم دوسـت دارم و 
بـا زبـان کودکـی خـود اظهار داشـت کفش حاج قاسـم 

ارزشـش از ترامپ بیشـتر اسـت.  
هـم اسـتانی های سـردار در میـدان آزادی یکصدا فریاد 
مـی زدنـد نه سـازش نه تسـلیم، انتقـام، انتقـام؛ مردم 
کرمـان بـا ایـن شـعار خواسـتار انتقـام خـون سـردار 

سـلیمانی شدند.
ملـت پرشـور ایـران در میـدان آزادی شـعارهای مدافـع 
والیـت شـهادت مبـارک، حاج قاسـم قهرمان شـهادت 
مبـارک، فدایـی والیت شـهادتت مبـارک، خونـی که در 
رگ ماسـت هدیه به رهبر ماسـت به اسـتقبال مراسـم 

تشییع سـردار سـلیمانی رفتند.

سـردار سـلیمانی و همرزمش حسـین پورجعفری دیروز 
بـر دوش همرزمـان و مـردم والیتمـدار ایـران اسـالمی و 
کرمـان در حالـی بـه سـمت آرامـگاه ابدیش مـی رود که 
اقتـداری بـی ماننـد را در جهـان رقـم زده اسـت.  حاال به 
گفتـه بـرادران همـرزم سـپهبد شـهید سـلیمانی، اکنـون 
قاسـم از هـر زمـان دیگری زنده تـر و البته برای دشـمن 
خطرنـاک تـر است.نقشـه های شـوم آمریکا و اسـتکبار 
جهانـی در دو قطبـی کردن جامعه و البته ایجاد نفاق بین 
مردم و مسـووالن در برخی ابعاد نسـبتا خوب پیش می 
رفـت کـه ترامپ خواسـت تیر خالص را شـلیک کنـد  اما 
شـلیک آخریـن تیـر ترامپ بـه نقطه هـدف مـورد انتظار 
او نخـورد و بـا شـهادت سـردار سـلیمانی و همرزمانـش، 
ملـت ایران و مسـلمانان آزادیخواه جهان بـه امتی واحده 
تبدیـل و دسـت اسـتکبار جهانـی در دنیـا رو شـد. حـاال 
جامعـه جهانـی در حالـی که سـردار دلهـا را چـه از طریق 
شـرکت در آییـن تشـییع و چه از منـازل خـود و از طریق 
تلوزیـون هـا به منـزل ابدیش رهنمون می شـوند منتقم 
خـون ایـن بـزرگ مرد هسـتند و ایـن آن چیـزی نبود که 
آمریـکا انتظـارش را مـی کشید.مراسـم تشـییع شـهید 
سـپهبد سـلیمانی و همرزمانـش، حماسـه ای در کرمـان 
رقـم زد.از سـاعت ۷:30 صبـح دیـروز از میـدان آزادی 
جمعیت زیادی پیکر شـهید سـپهبد سـلیمانی را تشـییع 
کردند.حضـور شـکوهمند کرمانی هـا در مراسـم تشـییع، 
حماسـه ای در کرمـان رقـم زد.در این مراسـم امام جمعه 
کرمـان در ابتـدا پیام تسـلیت رهبـر انقـالب را قرائت کرد.

سـردار سـالمی، فرمانـده سـپاه پاسـداران هم سـخنران 
اصلـی مراسـم بـود.او گفـت کـه انتقامـی سـخت مـی 
گیریم.اسـحاق جهانگیـری، معـاون اول رییس جمهور و 
وزیـر بهداشـت و تعـدادی از وزرا، هیاتـی از قـوه قضاییـه 
هـم در این مراسـم شـرکت کرده پیکر شـهید سـلیمانی 

پس از تشـییع در عراق و شـهرهای اهواز، مشهد، تهران و 
قم بامداد دیروز وارد کرمان شد.شـهید سـلیمانی وصیت 
کـرده در گلـزار شـهدای شـهر کرمـان بـه خـاک سـپرده 

شود.

خاکسپاری سردار شهید سلیمانی به زمان 
دیگری موکول شد

مسـئول کمیته تشـییع پیکر سـردار سـپهبد حاج قاسم 
سـلیمانی اعالم کرد: مراسـم تدفین سـردار سـلیمانی و 
همـرزم شـهیدش بـه دلیـل ازدحـام جمعیـت بـه زمان 
دیگـری موکول شـد. زمان دقیق مراسـم تدفین سـردار 
سـپهبد شهید حاج قاسـم سـلیمانی بزودی در اطالعیه 
ای از طریـق رسـانه هـا اعـالم می شـود.بر اثـر ازدحام و 
فشـار جمعیت، دیروز تعدادی از تشییع کنندگان مراسم 
سـردار سـلیمانی مصـدوم شـدند و شـماری نیـز جـان 
باختند؛ »سـید محمد صابری« رییـس اورژانس پیش 
بیمارسـتانی و مدیر مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی در 
اسـتان کرمـان در گفت وگو با ایرنا ضمـن تایید این خبر 
اعـالم کـرد که این افراِد اغلب مسـن، در مسـیر خروجی 
از میـدان آزادی و ورودی بـه خیابـان شـهید بهشـتی 
کرمـان براثـر ازدحـام جمعیـت آسـیب دیده اند.مدیرکل 
امنیتـی انتظامـی اسـتانداری کرمان هـم در ایـن ارتباط 
بـه خبرنـگار ایرنـا گفـت: تعـدادی براثـر فشـار جمعیت 
کـه اغلب هم مسـن بـوده اند، صدمـه دیده اند و فشـار 
جمعیـت موجب کـدورت برخی از افراد مشـایعت کننده 
شـده اسـت.وی اظهـار داشـت: وزیر بهداشـت در کرمان 
حضـور دارد و شـخصا بـر پیگیـری درمـان مصدومـان 

می کند. نظـارت 
 50 جان باختـگان  تعـداد  تنظیـم گـزارش  لحظـه  تـا 

نفـر بـود.
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روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره ۱0، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09۱3۱488684     432۱3684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-3248۷4۷۷

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

تحریریه: نجمه سعیدی
گرافیک: فاطمه خواجویی

صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شکوفه نبی زاده
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 
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پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

از صفحه samaneh.sardari/ جنگل های اسـترالیا دارن میسـوزن...بیش از پونصد میلیون!! حیوان تو آتیش سـوختن 
و نابـود شـدن. ذخیـره غذایی بعضی شـهرها تموم شـده خونه های مردم نابود شـده و جایی بـرای فرار نـدارن و این روند 
هنـوز ادامـه داره و همچنـان بیش از شـش میلیون هکتار جنگل سـوخته و داره میسـوزه.اگر فکر میکنی بـه ما ربطی نداره 
اگر فقط دلت میسـوزه و حاضر نیسـتی کاری انجام بدی سـخت در اشـتباهی دوسـت من. دیر یا زود دامن من و تو رو 
هـم میگیـره و نابودمـون میکنـه همینطور که با یه بارش ناگهانی و کوتاه سـیل میشـه، همینطور که خشکسـالی و قحطی 
آب داریم...اینـا نتیجـه گرمایـش جهانـی و تغییرات اقلیمیـه... گرمایش زمین نتیجه وجـود گازهای گلخانـه ایه... گازهای 
گلخانـه ای رو عمدتـا دام هـا در دامپـروی هـای صنعتـی تولیـد میکنن. ایـن حرف من نیسـت، حرف گیاهخوارا نیسـت 
حـرف علمیـه. اثبـات جهانیه... وقت تنگه. چیزی به نابودیمـون نمونده. اوضاع از کنترل خارج شـده و اگر االن برای نجات 

خودمـون کاری نکنیم چند سـال دیگه خیلی زود محو میشـیم.

آوای محلی           

ِدُلم ای نو ُخَوَشر حاُلم ُدزیشون
ِکریُزم ِنشِتن   ُو   فاُلم  ُدزیشون
ُم ِاستالوم َتِک  َهفت     آِسموَنر

َب خیشکی َبخت واکباُلم ُدزیشون

شاعر :  مهدی جاللی

ِخیارو گوجه و ماُلم ُدزیشون
َتماِم سوِد ِهمساُلم ُدزیشون
ُم َحتی تو خونه َظرفی َنداُرم

َعَجب ُبشخاب وَچنگاُلم ُدزیشون

شاعر :  اسماعیل جالئی

  در اینستاگرام چه خبر

فیلم من مادر هستم
- : اصاًل ناهید عاشق چِی نادر شد؟

+ : سیبیالش!
_: تو عاشق چِی سیمین شدی؟

+: سیبیالش! عشق کدومه... توام!

دیالوگ

عکس نوشت

دیگر چه فرقی میکند
که کجای این جهان باشیم

دور باش
اما

نزدیک
من از نزدیک بودن های دور می ترسم...

احمد شاملو

عکس: 
الهام عباسلو

کتاب

ندای کوهستان

جاذبه 
کلوت شهداد

»نـدای کوهسـتان« نوشـته خالـد حسـینی ) - ۱965(، نویسـنده امریکایـی 
افغان تبـار اسـت.

افغانسـتان شـروع  داسـتان »نـدای کوهسـتان« در ۱952 در دهکـده ای در 
می شـود و تقریبا از همان ابتدا به شـدت احساسـات خواننده را درگیر می کند. 
محـور اصلـی کتـاب داسـتان زندگی و روابـط عبدهللا، پسـر ۱0 سـاله و »پری«، 
خواهـر سـه سـاله  و تصمیـم پدرشـان بـرای فروختـن پـری بـه خانـواده ای 
بی فرزنـد اسـت و همیـن اتفـاق سـبب گره خـوردن روایت هـای افـراد مختلف 

در رمـان حسـینی می شـود.

کلـوت شـهداد کرمـان بـه عنـوان یـک جاذبـه ی منحصر بـه فرد 
و طبیعـی ایـران شـناخته مـی شـود و نمونـه ای از آن در منطقـه 
یوتـا ایـاالت متحده وجود دارد. چشـم انـداز ماورایـی و وهم آلود 
کلوت های شـهداد سـاالنه توریسـت های بسـیاری را از داخل و 
خارج از کشـور به سـمت خـود جذب می کند.نکتـه حائر اهمیت 
در خصـوص کلـوت شـهداد کرمـان کـه آن را در سراسـر جهـان بر 
سـرزبان ها انداخته اسـت، دارا بـودن باالترین درجـه حرارتی کره 

زمین اسـت.

معرفی 

معرفی  نگاهی به هم رزمان سردار دل ها در لشکر ۴۱ ثاراهلل کرمان 
لشکر 41 ثارهللا، از همان بدو تشکیل تا پایان جنگ تحمیلی، یک فرمانده داشت. سردار حاج قاسم سلیمانی

ورود سـردار شـهید سـلیمانی به جنگ را می توان با لشـکر 4۱ 
ثارهللا تلقـی کرد.

او البتـه در ایـن لشـکر یـاران و همرزمانی داشـت که تـا قبل از 
لحظـه شـهادتش اغلـب از آن ها یـاد می کرد.

این یاران که بودند و چه سرنوشتی پیدا کردند؟
درباره لشکر 41 ثارهللا

قبـل از اینکـه به سرنوشـت یـاران حاج قاسـم بپردازیـم، بهتر 
اسـت دربـاره لشـکر 4۱ ثـارهللا بدانیم.

لشـکر 4۱ ثارهللا یکی از لشـکرهای پیاده نظام سـپاه پاسـداران 
انقـالب اسـالمی کـه نیروهـای آن از اسـتان کرمـان تأمیـن 

می شـد.
ایـن لشـکر در سـال ۱359 در قالـب یـک گـردان از نیروهـای 
سـپاه پاسـداران اسـتان کرمـان شـکل گرفـت، سـال ۱360 بـه 
تیـپ ارتقـاء پیـدا کرد و از سـال ۱36۱ با گسـترش سـازمان آن 
بـه 3 تیـپ و یـک گـردان زرهـی، به عنوان لشـکر 4۱ ثـارهللا به 

فعالیت ادامـه داد.
فرماندهـی ایـن یـگان از بدو تشـکیل تـا انتهای جنـگ ایران و 

عـراق، برعهده شـهید حاج قاسـم سـلیمانی بود.
این لشـکر سـال ۱386 در پی شـکل گیری سـپاه های استانی، 

بـه سـپاه ثارهللا اسـتان کرمان تغییر نـام  پیدا کرد.
لشـکر 4۱ ثـارهللا در طول جنـگ ایران و عـراق در عملیات های 
نصـر 4، کربـالی ۱، کربـالی 4، کربـالی 5، بـدر، خیبـر، والفجر 
۱، والفجـر 3 و والفجـر 4، عملیـات رمضـان، بیت المقـدس و 
بیت المقـدس ۷، فتح المبیـن و طریق القـدس حضور داشـت.

در ایـن گـزارش سرنوشـت برخـی از فرماندهـان و شـهدایی را 
مـی خوانیـد کـه بـا یـاری یکدیگـر لشـکر 4۱ ثـارهللا را سـر پـا 

داشـتند. نگاه 
سردار شهید حسین پورجعفری

شـهید حسـین پورجعفـری دسـتیار و محرم راز سـردار شـهید 
سـپهبد حاج قاسـم سلیمانی فرمانده سـپاه قدس، از یادگاران 
دفـاع مقـدس و از جانبـازان جنگ تحمیلی در سـال ۱345 در 
گلبـاف کرمـان متولـد شـد و بیش از 40 سـال تا پای شـهادت 

همراه و همراز سـردار سـلیمانی گام برداشـت.
همرزمان او از سـردار پورجعفری به عنوان مخزن اسـرار لشـکر 
4۱ ثـارهللا و محـرم تریـن فـرد بـه سـردار سـلیمانی یـاد مـی 
کننـد تـا جایـی کـه تلفن های خـاص و قـرار مالقـات و برنامه 
هـای ویژه ایشـان را نیز شـهید پورجعفری هماهنـگ می کرد.
مجیـد حسـن زاده، مسـوول دفتـر فرماندهی لشـکر 4۱ ثارهللا 
و از همرزمـان و همـکاران شـهید پورجعفری درباره این شـهید 
مـی گویـد: شـهید پورجعفـری از سـال 6۱ و عملیـات والفجـر 
مقدمانـی وارد عرصـه مبـارزه در جنـگ تحمیلـی شـد و بعد از 
شـرکت در عملیات های مختلف در سـال 64 همراه با شـهید 
میرحسـینی در منطقـه آبی تبـور و در برخورد بـا قایق نیروهای 
عراقـی مجـروح و دچـار شکسـتگی کمـر شـد کـه بدلیـل این 
مجروحیـت سـنگین بـه مـدت یک سـال و نیـم از جبهـه دور 

بود.
وی با اشـاره به بازگشـت مجدد شـهید پورجعفری به جنگ در 
سـال 6۷ تصریـح می کنـد: بنده با شـهید پورجعفری از سـال 
63 در دبیرخانـه لشـکر 4۱ ثـارهللا تـا مـدت هـای مدید همکار 
بودیـم و حتـی بعـد از جنـگ نیـز در دفتـر فرماندهی لشـکر با 
هـم بودیـم و همـراه با سـردار سـلیمانی در سـال ۷6 به سـپاه 

قـدس رفتیم.
همـرزم شـهید پورجعفـری دربـاره خصایص فردی این شـهید 
مـی افزاید: صداقـت و محرم راز بودن مهمترین ویژگی شـهید 
بزرگـوار پورجعفری بود و باوجود این که سـه سـال بازنشسـت 
شـده بود و می توانسـت در خانه بنشـیند و استراحت کند ولی 

با سـردار شهید سـلیمانی همراه ماند.

سـردار شـهید حسـین پورجعفـری نیز بامـداد جمعـه  ۱3 دی 
ماه سـال جـاری در اقدام تروریسـتی آمریکا به همراه سـپهبد 

حاج قاسـم سـلیمانی به شـهادت رسـیده است.
سردار پاسدار حسین معروفی

سـردار پاسـدار حسـین معروفـی متولد سـال ۱344 در شـهر 
بابـک محلـه هاوشـک اسـتان کرمان اسـت.

بـا آغـاز جنـگ بـرادر بزرگترش به دفـاع مقـدس از وطن برمی 
خیـزد و طـی نامـه ای از حسـین مـی پرسـد که چرا بـه جبهه 
نمـی آیـد ؟ او که ۱۷ سـال داشـت تصمیم می گیـرد داوطلبانه 

به جبهـه برود.
اولین مسـئولیت سـردار معروفی در جبهه هـا کمک آرپی.جی 
زن بـود. در عملیـات فتـح المبیـن ایـن مسـئولیت را به کمک 
شـهید اصغـر رحیمـی تجربـه کـرد و به مـرور فرمانده دسـته و 

شـد. خمپاره انداز 
او در عملیـات خیبـر پاسـدار رسـمی، مسـئول پایـگاه بسـیج، 
جانشـین گروهـان و در نهایـت فرمانده گردان لشـکر 4۱ ثارهللا 
شـد کـه افتخـار همرزمـی بـا حـاج قاسـم سـلیمانی از همـان 

دوران آغـاز شـد.
ایـن سـردار سـپاه در دوران پر افتخار دفاع مقـدس بیش از دو 
سـال در اسـارت نیروهای بعثی و مفقود االثر بوده اسـت. وی 
بـرادر شـهید، بـرادر جانبـاز ۷0 درصـد و یکـی از پر شـهید ترین 

خانواده های شهرسـتان بم شـناخته می شـود.
او جزو آزادگان سرافراز انقالب اسالمی ایران است.

سـردار حسـین معروفـی دربـاره علت اسـارتش می گویـد: در 
تـک واگـذاری فـاو، عملیات خیبر و پاتک دشـمن که تـا اهواز 
پیشـرفت کـرده بود، بنـده فرماندهی یکی از گردان های لشـکر 
4۱ ثـارهللا را برعهـده داشـتم و 3۱ شـهریور سـال 6۷ در تـک 
سراسـری عـراق هـم فرمانـده گـردان بودم کـه در نزدیک سـه 
راه حسـینیه منطقه شـلمچه به دسـت دشـمنان اسـیر شـدم.

حسـین معروفـی از جملـه کسـانی اسـت کـه سـردار قاسـم 
سـلیمانی از او بـه عنـوان جوانتریـن فرمانـده گردان در لشـکر 

4۱ ثـارهللا یـاد مـی کنـد.
سـردار پاسـدار حسـین معروفی اکنـون فرمانده سـپاه نینوای 

گلسـتان است.
سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی

فرمانـده تیـپ امام حسـین )ع( لشـکر 4۱ ثارهللا کرمـان، اول 
فروردیـن۱340 در »زنگـی آبـاد« به دنیـا آمد.

بعـد از آغـاز جنگ تحمیلی ایران و عراق  او به عضویت رسـمی 
سـپاه پاسـداران درآمـد و در پـادگان قـدس سـپاه پاسـداران 

کرمـان مشـغول به خدمت شـد.
شـهید حـاج یونـس در عملیـات فـراوان از جملـه بـدر، فتـح 
المبیـن، رمضان، خیبـر، والفجر مقدماتی، والفجـر۱، والفجر3، 
والفجـر4، والفجـر8، کربـالی۱، کربـالی4، کربـالی5 شـرکت 

کرد.
حـاج یونـس روز پنجـم یـا ششـم عملیـات کربـالی5 مـورد 
اصابـت ترکـش قـرار مـی گیـرد و از ناحیـه گـردن، دسـت و پا 

مجـروح مـی شـود.
هنگامـی کـه او را بـا چندیـن تـن از ایثارگـران بـا یـک وانت به 
طـرف سـه راه مـرگ مـی آورنـد تـا از آنجـا بـا قایـق به پشـت 
جبهـه انتقـال دهنـد کـه در همیـن اثنا منطقـه بمبـاران هوایی 
مـی شـود و سـردار رشـید اسـالم بـا اصابـت راکت به شـهادت 

می رسـد.
شهیدمحمدحسین یوسف الهی

شـهید محمـد حسـین یوسـف الهـی سـال ۱340 در شـهر 
شـد. متولـد  »کرمـان« 

وی از آغـاز جنـگ عـراق علیـه ایـران در لشـکر 4۱ ثـارهللا واحد 
اطالعـات و عملیـات بـه فعالیـت مـی کـرد و بعدهـا بـه عنوان 

جانشـین فرمانـده ایـن واحد انتخاب شـد.
حسـین یوسـف الهـی در طـول جنـگ پنـج مرتبـه به سـختی 
مجـروح شـد و باالخـره آخرین بـار در عملیات والفجر هشـت 
بـه دلیـل مصدومیت حاصل از بمبهای شـیمیایی در بیسـت و 
هفتـم بهمـن ماه سـال ۱364 در بیمارسـتان لبافی نـژاد تهران 

به شـهادت رسـید.
حـاج قاسـم سـلیمانی وصیت کـرده در کنار این شـهید بزرگوار 

به خاک سـپرده شـود.
شهید ذبیحالله دریجانی

ذبیحالله دریجانی دوم خرداد ۱340 در روسـتای »دریجان« از 
توابع شهرسـتان »بم« بـه دنیا آمد.

مدتـی  و  یافـت  حضـور  جبهـه  در  پاسـدار  عنـوان  بـه  وی 
در»معاونـت پرسـنلی لشـکر 4۱ ثـارهللا« بـه خدمـت خـود در 
جبهـه هـای جنـگ ادامـه داد تـا اینکـه بعـد از مـاه هـا جنگ 
و نبـرد و شـرکت در عملیاتهـای متعـدد با اصـرار زیـاد فرمانده 
هانـش بـه »معاونـت سـتاد لشـکر پیـروز 4۱ ثـارهللا« مصوب 

. شد
شـهید ذبیحاللـه دریجانـی در عملیـات پیروزمنـد »والفجر8« 
شـدیدًا بـر اثـر مواد شـیمیایی مجـروح شـد اما پیـش از آنکه 
بهبـودی یابـد در جبهـه حاضر شـد تا اینکـه 30 دی مـاه ۱365 
در جریـان عملیات »کربالی5« در منطقه شـلمچه به شـهادت 

رسید.
شهید علی عابدینی

علـی عابدینـی سـال ۱343 در روسـتای کورگـه اسـتان گیـالن 
بـه دنیـا آمد.

بـا شـروع جنـگ تحمیلـی عابدینـی بـه جبهـه رفـت و پس از 
مدتـی »فرماندهـی گـردان 4۱0 غواص لشـکر 4۱ ثـارهللا« را بر 
عهده گرفت. و سـرانجام دی سـال ۱365 در شـلمچه به فیض 

عظیم شـهادت نائـل آمد.

گزارش
کرمان نو

         در توییتر چه می گویند؟
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت دوم
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گذار 

شماره مناقصه: 77/6/11/98الف(امور خدمات عمومی مرکز آموزشی و درمانی افضلی پورموضوع مناقصه 

الف( مبلغ برآورد: 89/502/648/420ریالبرآوردیکساله

تضمین شرکت در مناقصه
الف( مبلغ تضمین: 3/758/052/968

نوع تضمین: شرکت در مناقصه: واریز نقدی/ ضمانتنامه بانکی
دریافت اسناد: 

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 
98/10/23

الف( سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir به شماره فراخوان 
2098091055000006

http://iets.mporg.ir ب( پایگاه ملی مناقصات
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها:

ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 98/11/5
محل تسلیم فقط پاکات الف: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی معاونت غذا و دارو، 

اداره حراست
بازگشایی پیشنهادها:

در ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 98/11/6
جلسه توجیهی در ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 98/11/2 در محل امور اداری مرکز 

آموزشی درمانی افضلی پور برگزار خواهد شد 
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

شناسه آگهی: 724147

در سال گذشته در چنین روزی

 کاغذ وطن به وضعیت 

تحصیل دانش آموزان  
در مدارس رودبار جنوب 

پرداخته است.
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