
همزمان با برگزاري مراسم 
تشييع و خاكسپاري آيت اهلل 
هاشمي رفس��نجاني، رييس كميس��يون 
نامگذاري ش��وراي شهر تهران ازنامگذاري 

خياباني در تهران به نام وي خبر داد. مجتبي 
ش��اكري درب��اره نامگذاري يك��ي از معابر 
ته��ران به نام آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني 
گفت: در كميس��يون نامگذاري ش��وراي 
شهر پيشنهادي دوفوريتي را روز يكشنبه 
در صحن علني ش��ورا مط��رح مي كنيم تا 

بعد در خصوص جانمايي معبر يا بوستاني 
كه قرار است نام ايشان بر آن گذاشته شود، 
تصميم گيري ش��ود. رييس كميس��يون 
نامگذاري شوراي شهر اظهار كرد: بايد ابتدا 
اطالع��ات مربوط به معابر و بوس��تان هاي 
جديد را دريافت كنيم، زيرا اگر از اين طريق 

 پليس عامالن قتل هشت نفر از 
اعضاي خانواده را شناسايي كرد

 درگيري طايفه اي
 انگيزه قتل ها بود

اعتم�اد| عامالن قتل هش��ت نفر از 
اعضاي يك خانواده كه روز دوش��نبه 
در ايرانش��هر كشته ش��ده بودند، شناس��ايي شدند. 
پليس ايرانشهر مشغول پيگيري عمليات دستگيري 
آنهاست. صبح دوش��نبه هنگامي كه مامور بهداشت 
روس��تاي »نصرآباد آب��ادان« ب��راي دادن قطره فلج 
اطفال به بچه هاي يكي از اهالي وارد حياط خانه شان 
ش��د پيكر بي جان زني را ديد كه غرق در خون روي 
زمين افتاده است. او بعد از اينكه وارد خانه شد هفت 
جنازه ديگر را ديد همگي روي زمي��ن افتاده بودند. 
فرمانده انتظامي ايرانشهر به ايرنا گفت: صاحب خانه 
به همراه همسر و دو فرزندش و خواهر صاحب خانه و 
سه فرزندش به قتل رسيده  بودند. سرهنگ جليليان 
اف��زود: با تماس اين مامور بهداش��ت محلي پليس از 
موضوع قتل مطلع شد. عوامل اصلي شناسايي شده و 
تالش براي دستگيري آنان ادامه دارد. او درباره اينكه 
مامور بهداش��ت چطور وارد خانه اين خانواده ش��ده 
است، گفت: خانه هاي روس��تاييان اين منطقه ديوار 
ندارد و بسيار قديمي است به خاطر همين عابران پياده 
به راحتي مي توانند داخل حي��اط خانه ها را ببينند. 
همچنين در محل حادثه يك اسلحه كلت كمري در 
كيف خواهر مقتول كشف ش��ده است اما مقتوالن با 
سالح كالشينكف به قتل رسيده اند. هنوز انگيزه اين 
جنايت مشخص نيس��ت اما به احتمال زياد موضوع 
اختالفات خانوادگي اس��ت. در اين حادثه عبدالغفور 
دامني همراه با همس��ر و دو فرزندش و خواهر و س��ه 
خواهر زاده اش كش��ته شدند. رييس پليس سيستان 
و بلوچس��تان نيز به مهرگفت: اين حادثه در س��اعت 
12 ظهر روز دوشنبه گذشته اتفاق افتاد. كارمند اداره 
بهداش��ت در تحقيقات اوليه ادعا كرد زماني كه براي 
تزريق واكسن هپاتيت به روستا آماده متوجه باز بودن 
در شده و پس از ورود به خانه با اين اجساد روبه رو شده 
و موضوع را به پليس اطالع داده است. رحيمي با بيان 
اينكه در كيف يكي از مقتوالن زن اسلحه كلت كمري 
كشف شده است افزود: هيچ كدام از همسايه ها صداي 
ش��ليك را نشنيده اند و به نظر مي رسد قاتل يا قاتالن 
از صدا خفه كن اس��تفاده كرده يا جنايت در شب رخ 
داده است. رد پايي از يك نفر در اين قتل كشف شده 
و تحقيقات در اين باره ادامه دارد. همچنين خبرنگار 
سايت خبري ايرانشهر نيوز در گفت وگو با »اعتماد« 
گفت: نصرآباد منطقه اي اس��ت كه تم��ام اهالي آن 
كش��اورز هس��تند و از اين راه زندگي ش��ان را تامين 
مي كنند. آنچه اهالي روستا درباره اين قتل مي گويند 

اين است كه انگيزه آن اختالف هاي قبيله اي است.«

 مسعود ثقفي، رييس روابط عمومي اداره آموزش 
و پرورش ش�هر ته�ران گفت: با توج�ه به تعطيلي 
۲۱ دي م�اه، امتحانات داخلي سه ش�نبه مدارس با 
تشخيص و تصميم مدير مدرس�ه به زمان ديگري 

بعد از پايان امتحانات، موكول خواهد شد. فارس
  نعم�ت اهلل تركي، مع�اون برنامه ريزي و اش�تغال 
اس�تانداري تهران: سند آمايش اس�تان تهران تا 
پايان سال جاري آماده و فصل اول آن، براي سال ۹۶ 

اجرايي خواهد شد. مهر
  حس�ين بابويي، مدي�ركل دفت�ر تربيت بدني و 
تندرس�تي وزارت آموزش و پرورش گفت: معلمان 
از دانش آموزان تست اوليه ورزش مي گيرند. فارس

  مجتبي ش�اكري، عضو ش�وراي ش�هر تهران از 
بررسي طرح الزام شهرداري به ارايه اليحه استفاده 
از ظرفيت هاي بوس�تان ها در كميسيون فرهنگي 

شوراي شهر خبر داد. مهر

عضو كميسيون آموزش مجلس: ساخت و سازي در اردوگاه شهيد باهنر تهران انجام نخواهد شد
اسداهلل عباسي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، در خصوص »موضوع اردوگاه شهيد باهنر«، اظهار داشت: در خصوص مطالبات فرهنگيان 4 هزار ميليارد مصوب شد كه از اسناد خزانه بوده است؛ اسناد خزانه 

به اين معني است كه آموزش و پرورش براي دريافت آن بايد به اندازه 4 هزار ميليارد تومان وثايق در بانك بگذارد تا پول را دريافت كند و پس از واريز شدن اين پول به خزانه، آن اسناد آزاد مي شود. وي در واكنش به اين 
جمله كه »عنوان مي شود مي خواهند در زمين اردوگاه شهيد باهنر ساخت و ساز شود«، گفت: چنين اتفاقي نيست و سند سر جاي خودش است و به نظر مي آيد صحبت هايي كه مطرح مي شود، نادرست است. 

پايداري هوا و تداوم آلودگي در شهرهاي صنعتي تا پايان 
هفته ادامه دارد. سازمان هواشناسي در پيش بيني اش 
اعالم كرده تا اواخر هفته جاري تداوم غبار در 8 ش��هر 
بزرگ و صنعت��ي به ويژه تبريز، ارومي��ه، تهران، كرج، 
اصفهان، اراك، قم و مشهد انتظار مي رود. احد وظيفه 
به ايسنا گفته است: براساس تحليل داده ها و نقشه هاي 
پيش يابي هواشناس��ي، جوي آرام و پاي��دار در غالب 
مناطق كشور پيش بيني مي شود و تا اواخر هفته جاري 
تداوم غبار در ش��هرهاي بزرگ وصنعتي به ويژه تبريز، 
اروميه، تهران، كرج، اصفهان، اراك، قم و مشهد انتظار 
مي رود. وي افزود: آس��مان تهران در روز چهارش��نبه، 
كمي ابري و غبارآلود با بيشينه و كمينه دماي 12 و 2 
درجه سانتيگراد و در روز پنجشنبه 23 دي، كمي ابري، 
غبارآلود، گاهي وزش باد با بيشينه و كمينه دماي 10 
و 1 درجه سانتيگراد پيش بيني مي شود. از سه شنبه به 

تدريج غلظت آالينده ها كمتر مي شود. 

خبر

هوا تا آخر هفته آلوده است

قتل زني تنها در كن 

شهريحادثهسرخط خبرها

   مهري جمشيدي/ اعتماد
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خياباني در خور 
نام  هاشمي

باي�د  محم�د حقان�ي: 
ت�الش ك�رد تا يك�ي از 
خيابان ها يا بزرگراه ها و 
شريان هاي اصلي شهر را 
به نام اين چهره ماندگار 
نظام زد تا يادش هر روز و 
هر ساعت براي مردم اين 

مرز و بوم تداعي شود.

نامگذاري انجام ش��ود؛ بهتر اس��ت، چون 
اماكن قبال نامي نداش��ته اند، اما اگر از اين 
طريق نتوانستيم اقدام كنيم، بايد ديد كدام 
معبر يا بوس��تان را تغيير ن��ام خواهيم داد. 
وي افزود: پس از تصويب اين طرح شوراي 
شهر نسبت به جانمايي مكان مذكور اقدام 

خواهد شد. 
معصومه آباد: اين اقدام راهي است در 

جهت جاودانگي نام هاشمي 
معصوم��ه آب��اد، عضو اصولگراي ش��وراي 
ش��هر نيز با اس��تقبال از اين اق��دام گفت: 
در اي��ن تردي��دي نيس��ت ك��ه آي��ت اهلل 
هاشمي رفس��نجاني يك��ي از چهره هاي 
ماندگار و تاريخي كشورمان است؛ نمي توان 
به س��ادگي از كنار نام وي گ��ذر كرد. وي 
ادامه داد: به همين دلي��ل بايد تالش كرد 
تا با اس��تفاده از روش هاي مختلف نام وي 
را در تاريخ جاودان كرد و همواره زنده نگه 
داش��ت. راه هايي كه يك��ي از آنها مي تواند 
همي��ن نامگ��ذاري خياب��ان و معبري در 
پايتخت به نام وي باش��د كه اگر اين اقدام 
اجرايي شود، قطعا اقدام ارزشمندي است 
و براي نسل هاي بعد و براي تاريخ انقالب، 
بسيار پس��نديده خواهد بود. چرا كه يكي 
از ش��عارهاي ما در انقالب، حفظ ارزش ها 
و زنده نگه داش��تن ياد و خاطره ش��هدا و 
انسان هاي ارزش��مندي است كه براي اين 
كشور جانفش��اني كردند و منشأ خدمات 
بس��ياري براي هموطنان و كشورش��ان و 

انقالب شان بوده اند. 
آباد تاكيد كرد: با همين تحليل و ديدگاه، به 
نظرم اين اقدام يكي از ضرورت هايي است 
كه مديريت شهري و ما در شوراي شهر بايد 

به آن توجه داش��ته باش��يم و مطمئنم كه 
اگر اين طرح در صحن مطرح ش��ود، بدون 
مخالف��ت اعضا، به تصويب قاطع ش��وراي 

شهر خواهد رسيد. 
محمد حقاني: بايد يكي از شريان هاي 

اصلي را به نام هاشمي زد 
محمد حقاني، عضو اصالح طلب ش��وراي 
شهر نيز با تاييد اين اقدام در تشريح ضرورت 
آن گفت: ش��ايد بعد از ام��ام راحل، دربين 
چهره هاي��ي كه ديگر در بين ما نيس��تند، 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني، ارجح ترين 
فرد براي آن باش��ند كه خياباني يا معبري 
را به نام ش��ان بگذارند، چرا كه آن مرحوم 
يكي از چهره هاي تاثيرگذار و از ستون هاي 
نظام بودن��د كه بايد تا ابد نام ش��ان در اين 
آب و خاك، زن��ده باقي بمان��د و خدمات 
اين اميركبير زمانه ما، نس��ل به نس��ل به 
گوش فرزندان اين آب و خاك زمزمه شود. 
رييس كميته محيط زيست شوراي شهر 
در ادام��ه در خصوص نامگذاري معبري به 
نام هاشمي گفت: بايد تالش كرد تا يكي از 
خيابان ها يا بزرگراه ها و شريان هاي اصلي 
ش��هر را به نام اين چهره مان��دگار نظام زد 
تا يادش ه��ر روز و هر س��اعت براي مردم 
اين مرز و بوم تداعي ش��ود. گرچه با توجه 
به آش��نايي و ش��ناختي كه از ايشان دارم 
مي دانم كه اين مسائل به هيچ عنوان براي 
او، مهم و با اهميت نبود، بلكه آنچه برايش 
اهميت داشت استحكام و جاودانگي نظام 
نگراني براي حفظ و ادامه راه انقالب و نظام 
بود. با اين وجود اين وظيفه ما است كه براي 
بزرگداشت ياد و خاطره وي هر چه در توان 

داريم را به كار بريم. 

حميدرضا  خالدي

 آگهي مناقصه عمومي
 )يك مرحله اي( شماره 95/85 

روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي كرمان 

شركت سهامي برق 
منطقه اي كرمان

شركت مناقصه گزار: شركت سهامي برق منطقه اي كرمان 
موضوع مناقصه: اجراي عمليات اصالح سيستم زمين و تعويض مقره هاي خط ۱3۲ كيلوولت سيرجان- بافت 
تاريخ و محل فروش اسناد مناقصه: از تاريخ ۹5/۱0/۲5 لغايت ۹5/۱0/۲8 به آدرس هاي ذيل مراجعه فرمايند: 

۱- كرمان- بلوار شهيد عباسپور- شركت سهامي برق منطقه اي كرمان- امور تداركات و قراردادها 
۲- تهران- ميدان ونك- خيابان برزيل- ساختمان شهيد عباسپور )توانير(- بلوك اول- طبقه 4 واحد ۱۱۱ تلفن )88۶7۶4۶۲(. 

مبلغ خريد اسناد مناقصه: ۲00.000 ريال واريز شده به شماره حساب سيبا ۲۱750۹380۶008 نزد بانك ملي ايران- شعبه برق منطقه اي كرمان. 
مبلغ و نوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: مبلغ ۱۶8.000.000 ريال به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي مندرج در ذيل: 

- رسيد واريز وجه به شماره حساب ۲۱750۹380۶008 بانك ملي ايران- شعبه برق منطقه اي كرمان 
- ضمانتنامه بانكي و يا ضمانتنامه هاي صادره از سوي موسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي هستند. 

- ساير ضمانتنامه هاي مقرر در بندهاي )پ(، )ج(، )چ(، )ح( ماده 4 آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره ۱۲340۲/ت50۶5۹ ه� مورخ ۹4/۹/۲۲.
مهلت تحويل پاكات مناقصه: حداكثر  تا ساعت  ۱4 روز دوشنبه مورخ ۹5/۱۱/۱۱ 

محل تحويل پاكات مناقصه: كرمان- بلوار شهيد عباسپور- اداره دبيرخانه شركت سهامي برق منطقه اي كرمان. 
زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه:  ساعت ۱3:30 روز سه شنبه مورخ ۹5/۱۱/۱۲ 

ساختمان شماره يك- طبقه دوم )اتاق كنفرانس( شركت سهامي برق منطقه اي كرمان. 
- به پيشنهادهايي كه فاقد سپرده يا امضاء، مشروط، مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن و پيشنهادهائي كه پس از 

انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 

ضمناً اين آگهي در سايت اينترنتي به آدرس هاي www.krec.co.ir  و http://iets.mporg.ir و WWW.Tavanir.org.ir در دسترس مي باشد. 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

فراخوان  ارزیابی ومناقصه 
اين سازمان درنظر دارد با رعايت قانون برگزاری مناقصات انجام موضوع ذيل را از طريق مناقصه عمومی با ارزيابی كيفی  به پيمانكارواجد شرايط واگذار نمايد :

الف ( موضوع پروژه : خدمات راهبری ايمنی و آتش نشانی
ب ( مبلغ برآورد پروژه : در حدود  50/۶00/000/000ريال ) پنجاه ميليارد و ششصد ميليون ريال (

ج ( مدت انجام كار : ۱۲ ماه
د ( محل اجرای كار : استان خوزستان ، بندر امام خمينی )ره( ، منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی

ه� ( مبلغ خريد اسناد ارزيابی و مناقصه : پانصد هزارريال )به حساب شماره  ۹۱0۱7000000۲۱74۶۶۲۲۱300۶بانك ملی  به نام سازمان منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی با شناسه پرداخت 3۹۱000037 (
و ( مبلغ تضمين: ۲/300/000/000 ريال ) ضمانتنامه معتبربانكی يا فيش واريز به حساب سازمان (

ز( معيارهای ارزيابی كيفی :
۱- داشتن تجربه                                                                                            4- داشتن توان فنی وبرنامه ريزی 

۲- حسن سابقه درانجام خدمات مشابه                        5- داشتن ماشين آالت  
3- داشتن توانائی مالی 

ح ( حداقل شرايط پيمانكاران :
۱-داشتن شخصيت حقوقی ، كد اقتصادی و شناسه ملی

۲- داشتن صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال ۱3۹4
3- داشتن تاييدصالحيت از اداره كار و امور اجتماعی در سال ۱3۹5

ط( محل و ش�رايط فروش و تحويل اس�ناد:متقاضيان می بايست با در دست داش�تن اصل مدارك رديف های ۲و3 بند”ح”  جهت دريافت اسناد به  آدرس بندر امام خمينی )ره( ، منطقه ويژه اقتصادی 
پتروشيمی ، سايت يك ، ميدان آزادی ، ساختمان نخل زرين ، دفاتر مديريت مهندسی ، امور پيمانها )تلفن : 5۲۱۱0۱83-0۶۱(مراجعه فرمايند.

ی ( مهلت فروش اسناد ارزيابی و مناقصه : در ساعت های اداری از تاريخ ۹5/۱0/۲0 لغايت ۹5/۱0/۲8 می باشد.
ك ( زمان تحويل مدارك ارزيابی و مناقصه : ازساعت 8صبح لغايت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۹5/۱۱/۱3

ل ( مهلت انصراف پيشنهادات : ازساعت 8صبح لغايت ۱۶ روز شنبه مورخ ۹5/۱۱/۱۶ می باشد.
م ( مدت اعتبار پيشنهادات : شش ماه از تاريخ تحويل پاكات می باشد .

الزم به توضيح است كه اين سازمان پس از ارزيابی ، پاكات پيشنهاد قيمت مناقصه گرانی را كه صالحيت آنهامورد تاييدكميته فنی بازرگانی قرارگرفته است .درساعت ۱4:30 عصرروز سه شنبه مورخ 
۹5/۱۱/۱۹ گشايش می نمايد .

اطالعات تكميلی مناقصه فوق از طريق وب سايت »  پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات كشور« 
روابط عمومی سازمان منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی به آدرس http://iets.mporg.ir  و  http://www.petzone.ir  قابل دسترسی می باشد .
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کد : 1395.4198
نوبت دوم

نوبت اول

نامگذاري خياباني به نام 
آيت اهلل هاشمي در دستور شورا

مهر | درنشست شوراي برنامه ريزي 
و هماهنگ��ي بعثه مق��ام معظم 
رهبري و سازمان حج و زيارت مقررشد مقدمات 
الزم براي شركت درمذاكرات دوجانبه با مسووالن 
حج عربستان درخصوص حج سال 139۶ فراهم 
ش��ود. در نشستي كه به رياس��ت حجت االسالم 
والمسلمين س��يد علي قاضي عس��كر تشكيل 
ش��د نماينده ولي فقي��ه در امورح��ج وزيارت با 
اشاره به اينكه دعوتنامه عربستان براي برگزاري 
ديدارها و مذاك��رات دوجانبه درخصوص حج به 

صورت رسمي دريافت ش��ده است، گفت: متن 
اي��ن دعوتنامه با دعوتنامه هاي گذش��ته خيلي 
تفاوت ن��دارد وبا توجه به محوره��اي مورد نظر، 
جمهوري اسالمي ايران در روزهاي آينده پاسخ 
آن را ارس��ال خواهد ك��رد. الزم اس��ت فعاليت 
كميته هاي كارشناس��ي براي مش��خص كردن 
محوره��اي مذاك��رات و نكات م��ورد نظر براي 
حج گذاري زايران ايراني س��رعت بگيرد، تمامي 
امور مرتبط با حج ازجمله اس��كان، تغذيه، امور 
پزش��كي، حمل و نقل و امنيت حجاج، مس��ائل 

بانكي و كنس��ولي و... بايد س��ريعا كارشناسي و 
راهكار مناسب انديشيده شود. 

حميد محمدي، سرپرست سازمان حج وزيارت به 
بيان نقطه نظرات خود درباره مشكالت اجرايي و 
انتظارات��ي كه بايد درمذاك��رات دوطرف مطرح 
ش��ود، پرداخت و تاكيد كرد براي اع��زام زايران 
ايران��ي به حج 9۶ باي��د مقدم��ات الزم درايران 
وعربستان فراهم ش��ود و با توجه به قطع روابط 
دوكش��ور و فرصت باقيمانده، عربستان بايد در 
مواردي كه به اين كشور مربوط است، همكاري 

كند. نماين��ده ولي فقيه درامورح��ج و زيارت در 
ادامه اين جلس��ه از مسووالن حوزه هاي مختلف 
در سازمان حج و زيارت و بعثه مقام معظم رهبري 
خواس��ت اجرايي كردن محورهاي ستادي را در 
برنامه خود قرار دهند و درخصوص نحوه ثبت نام 
از زايران ب��ا توجه به مالحظاتي ك��ه وجود دارد 

سياستگذاري كند. 
فرهاد پرورش، مديرعامل هواپيمايي جمهوري 
اسالمي ايران )هما( نيز درخصوص آمادگي ها و 
تمهيدات اين شركت براي پروازهاي حج گزارشي 

ارايه كرد و قرار شد محورهاي مورد نظرهواپيمايي 
هما جمع بندي و به سازمان حج ارايه شود. 

حجت االسالم والمسلمين قاضي عسكر با اشاره 
به اينكه هيات ايراني براي مذاكره به عربس��تان 
اعزام خواهد شد، تاكيد كرد: درمذاكرات با طرف 
مقابل خواس��ته هاي جمهوري اس��المي ايران 
ازجمله امور مربوط به ش��هداي مسجد الحرام و 
منا مط��رح خواهد ش��د و اميدواريم زمينه براي 
انجام حجي باش��كوه، عزتمند همراه با آرامش و 

امنيت زايران فراهم شود. 

حج

درنشست شوراي برنامه ريزي بعثه وسازمان حج مطرح شد 
آمادگي ايران براي پاسخ به دعوتنامه وزير حج عربستان اعتماد|  ساعت 14:35 روز يكشنبه گذشته ماموران 

كالنتري 142 كن در جريان قتل زن 35س��اله اي كه 
هويت افغان داش��ت در يكي از خيابان هاي روس��تاي 
كن قرار گرفتند. دختربچ��ه زن  درباره حضور مردي 
به نام سليم و دو دوس��تش در خانه شان قبل از قتل به 
بازپرس قتل خبر داد. با حضور تيم پزش��كي قانوني در 
محل مشخص ش��د اين زن به دليل خفگي فوت كرده 
اس��ت و قاتل يا قاتالن پس از اينكه دس��ت و پاي او را 
بس��ته و دهانش را نيز با يك روسري ديگر بسته بودند 
اين زن را خفه كرده اند و از محل وقوع جنايت متواري 
شده اند. ادامه پرونده به دستور بازپرس مدير روستا  در 

حال پيگيري است. 

اعالم پنج روز عزای عمومی 
در استان كرمان

امام جمعه و استاندار كرمان ضمن تسليت درگذشت آيت اهلل هاشمی 
رفسنجانی به پيشگاه رهبر معظم انقالب اسالمی، رياست جمهوری، 
علم�ا، روحانيت، خانواده آن مرحوم و م�ردم بزرگوار و انقالبی ايران 
اسالمی، اعالم نمودند كه مردمان ديار كريمان؛ زادگاه آن بزرگ مرد، 
پنج روز در عزای فرزند خلف سرزمين خود به سوگ خواهند نشست 
و آئين ترحيم و يادبود ايشان نيز پس از تشييع و تدفين در تهران و 

كرمان برگزار می شود.


