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20 خانواده قربانیان حادثه تشییع کرمان به تهران آمده و به بیت رهبری عریضه بردند

پرونده عزیزانمان تعیین تکلیف شود 
  تعدادی از خانواده ها به قوه قضائیه مراجعه کردند آنها می خواهند 

از مسئوالن مقصر در این حادثه شکایت کنند 

 واگذاری 7 هزار واحد مسکونی 
به خانوارهای دارای دو معلول

کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس  ]شهروند[ 
به  مسکونی  واحد  ۷ هزار  حال  به  تا  می گوید 
خانوارهای دارای دو معلول واگذار شده است. 
وحید قبادی دانا در این باره گفت: »عالوه بر این، 
۴۶۰ واحد مسکونی دیگر  هم به این خانوارها 
واگذار خواهد شد و امروز نیز ۱۱۲۸ واحد مسکونی 
ویدیوکنفرانس  شکل  به  کشور  استان   ۲۸ در 
واگذار می شود.« رئیس سازمان بهزیستی کشور 
با اشاره به آغاز واگذاری واحد های مسکونی به 
مددجویان بهزیستی از  سال ۸۴  گفت: »تاکنون 
این  از  که  شده  واگذار  مسکونی  واحد  ۱۱۳ هزار 
تعداد ۷۰ هزار واحد در دولت تدبیر و امید بوده 

است.« 
واحدهای  این  هدف  جامعه  دانا  قبادی 
و  شدید  معلولیت  دارای  افراد  را  مسکونی 
دهک های یک، دو و سه دانست: »شروع پروژه از 
بوده  رضوی  خراسان  در  نیشابور  شهرستان 
این  ریالی  بودجه  ۷۵ درصد  همچنین  است. 
واحدهای مسکونی را که ظرف یک سال ساخته 
کرده  تأمین  دولت  و  بهزیستی  شد،  خواهند 
او  خاتم االنبیاء.«  قرارگاه  را  آن  ۲۰ درصد  و  است 
دارای  خانوار   ۱۵۰۰ میزبان  آینده  سال  گفت 
می شوند،  خانه  صاحب  که  شدید  معلولیت 

خواهیم بود. 

متخلفان قطع 100 درخت در یزد 
شناسایی شدند

]شهروند[  یک روز پس از قطع شبانه بیش 
از ۱۰۰ درخت کاج و زیتون، دادستان عمومی و 
انقالب یزد از فراری بودن متخلفان خبر داد. 
این  بهمن ماه،  هجدهم  جمعه،  سحرگاه 
درختان در یکی از خیابان های شهر شاهدیه 
ح تعریض و بازارچه حاشیه  یزد که در مسیر طر
آن قرار داشتند، قطع شدند. صبح دیروز اما 
و  عمومی  دادستان  حدادزاده،  محمدرضا 
مردم  درخواست  به  واکنش  در  یزد،  انقالب 
برای برخورد با قطع گسترده درختان شاهدیه 
گفت: »شناسایی افراد متخلف صورت گرفته 
هر  در  آنها  شبانه روزی  دستگیری  مجوز  و 
متواری  آنها  اما  است  شده  صادر  هم  محل 

شده اند.«
»اقدام  داد:  توضیح  این باره  در  حدادزاده 
و   ۶۸۶ مواد  مشمول  و  بوده  گسترده  فوق 
۶۸۷ قانون مجازات اسالمی است و چنانچه 
متخلفان خود را مخفی کنند تا روزهای آینده 
بر  عالوه  می کنیم.  منتشر  نیز  را  آنها  عکس 
آنها تمامی مغازه دارانی که در اطراف این بلوار 
بوده و برخی برای سودجویی رضایت به این 
کار داشته و محرک بودند نیز طی روزهای آتی 
احضار و با کلیه متخلفان برخورد خواهد شد.«
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی 
گفت:  همچنین  حدادزاده  یزد،  دادگستری 
و  ضرر  که  شد  مکلف  شاهدیه  »شهرداری 
کلیه  علیه  و  کند  برآورد  را  وارده  زیان های 
ساکنین و مغازه دارانی که ذی نفع  در این جرم 
سنگین بودند، دادخواست ضرر و زیان دهد 
و هر اقدامی که را برای برگرداندن وضع خیابان 
به ماقبل الزم است انجام دهد؛ به نحوی که 
افراد تصور نکنند، شهرداری را در مقابل کار 

انجام شده قرار داده اند.« 

مشاهده یک پلنگ ایرانی در ارتفاعات 
طالقان

]شهروند[ مدیرکل حفاظت محیط  زیست 
البرز از مشاهده یک پلنگ ایرانی در البرز خبر 

داد.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  حکیمی  فردین 
ایسنا با اشاره به ثبت عکس پلنگ ایرانی در 
ارتفاعات طالقان توضیح داد: »پلنگ به خاطر 
در  نادر  مواقع  در  دارد،  که  خاصی  ویژگی های 
معرض دید ظاهر می شود و اطالعات ما از این 
گونه بیشتر به عکس هایی که دوربین ها به 

ثبت رسانده اند، خالصه می شود.«
اینکه نباید نسبت به خطر  با اشاره به  او 
باشیم،  بی تفاوت  استان  در  پلنگ  انقراض 
ادامه داد: »به دلیل کاهش جمعیت کل و بز و 
خطر  با  استان  طبیعی  زیستگاه های  تخریب 
گفته  به  مواجهیم.«  نادر  گونه  این  انقراض 
حکیمی با کاهش پلنگ ها، گرازهای وحشی که 
آنها هستند، کاهش می یابند و  شکار اصلی 
اراضی  و  باغات  به  گرازها  ورود  باعث  این 

کشاورزی و خسارات به کشاورزان می شود. 

رئیسمرکزارتباطاتشهرداریتهرانخبرداد:
 اوج شهرفروشی در تهران 

بین سال های ۸۸ تا ۹2
امور  و  ارتباطات  مرکز  رئیس  ]شهروند[ 
بین الملل شهرداری تهران آمار صدور پروانه بین 
سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۸ را منتشر کرد. غالمحسین 
محمدی در صفحه توییتر خود آمار فروش تراکم در 
شهر تهران را در بین سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۸ منتشر 
کرد. در این توییت آمده است: »در حرکتی هماهنگ 
امروز تالش شد واقعیتی کتمان ناپذیر وارونه نمایی 
شود. لذا جدول و نمودار صدور پروانه ساختمان طی 
سال های گذشته به ویژه ۸۸ تا ۹۲ را منتشر می کنم. 
۲۵درصد کل خانه های تهران و رکورد شهرفروشی در 

این بازه ثبت شده است.« 

فرمانــدهیــگانحفاظــتمحیــطزیســتاســتانگیــان
اعــامکــرد:

تش سوزی جنگل  ها در رودبار   گسترش آ
و سیاهکل

محیط   حفاظت  یگان  فرمانده  ]شهروند[ 
زیست استان گیالن درباره آتش سوزی جنگل های 
استان می گوید که آتش در شهرستان سیاهکل و 
رودبار گسترش یافته است.محمد قربانی در این باره 
گفت: »آتش سوزی ها در سطح جنگل های استان 
آتش در شهرستان  ادامه دارد. هم اکنون  گیالن 
سیاهکل و رودبار گسترش یافته است. تمام نیروها 
در عرصه حضور دارند و درحال اطفای حریقند.« او 
ادامه داد: »این آتش در منطقه رودبار عمق یافته  
است و به تعدادی از درختان آسیب  زده است. البته 
هنوز آمار دقیقی از خسارات نداریم و باید منتظر 
اطفای آتش بمانیم. آتش تحت کنترل است، در 
حالی  که گمان می کردیم به سختی بتوانیم آتش را 
کنترل کنیم. خوشبختانه پیش بینی وضع هوا برای 
فردا بارانی است که امیدوارمان می کند تا آتش به کلی 
اطفاء شود.« او گفت: »برای هر کیلومتر مربعی هم اگر 
بخواهیم نیرو مستقر کنیم ۶۰۰ هزار نیرو الزم است. اگر 
مراتب  به  آتش  وسعت  نبودند،  ما  نیروهای 
بسیاری  در  آتش  هم  هم اکنون  بود.  گسترده تر 
مناطق  در  تنها  است،  شده  کنترل  مناطق 

صعب العبور اطفای آتش سخت است.« 

وزیرآموزشوپرورش:
به دانشجومعلمان »عیدی« پرداخت 

می شود
پرداخت  از  آموزش وپرورش  وزیر  ]شهروند[ 
محسن  داد.  خبر  دانشجو معلمان  به  »عیدی« 
حاجی میرزایی با اشاره به ماده ۶ قانون مستخدمین 
گفت:      آموزش وپرورش  وزارت  به  خدمت 
»دانشجویان متعهد خدمت در آموزش وپرورش 
به نسبت مدت تحصیل تمام وقت در  سال ۱۳۹۸، 

از پاداش آخر  سال »عیدی« بهره مند خواهند شد.« 
علی الهیار، معاون برنامه ریزی و توسعه وزیر 
آموزش وپرورش، هم جزئیات پرداخت عیدی به 
دانشجومعلمان را اعالم کرد. او در این باره گفت: 
»آموزش وپرورش به عنوان یک دستگاه اجرایی در 
مقام تفسیر قانون نیست و ما ملزم به اجرای قوانینی 
هستیم که به تصویب مراجع ذی ربط ازجمله دولت، 
انقالب  عالی  شورای  اسالمی،  شورای  مجلس 
رسیده  آموزش وپرورش  عالی  شورای  و  فرهنگی 
به  عیدی  »پرداخت  داد:  ادامه  او  است.« 
دانشجومعلمان براساس مصوبه هیأت وزیران 
است که هر ساله ابالغ می شود و میزان پرداخت در 
این  به  طور شفاف توضیح داده می شود. در  آن 
دولت،  کارکنان  به  عیدی  پرداخت  شرط  مصوبه 
و  است  تمام وقت  خدمت  به  اشتغال 
دانشجومعلمان در وزارت آموزش وپرورش اشتغال 
به تحصیل  دارند و اشتغال به کار محسوب نمی شود 
و براساس این مصوبه و بدون مجوز قانونی ما 
نمی توانستیم عیدی پرداخت کنیم و بخشنامه ای 
که قبال به استان ها ارسال کردیم براساس بند »۱« 
همین مصوبه بوده است.« الهیار با بیان اینکه در 
مصاحبه های قبلی به جامعه دانشجومعلمان گفته 
بودم که اگر مجوز قانونی را داشته باشیم آمادگی 
و  مطرح  موضوع  »این  گفت:   داریم،  را  پرداخت 
وزارت  به  که  نامه ای  در  اینکه  تا  شد  پیگیری 
را  دانشجومعلمان  شد،  داده  آموزش وپرورش 
مشمول و مصداق بند »۱« مصوبه هیأت وزیران 
دانست و پرداخت عیدی به آنان را جایز دانست که 
برای ما حجت است و در حال حاضر همکاران نحوه 
انجام کار را برنامه ریزی می کنند. به دانشجومعلمان 
مانند سایر کارکنان و به نسبت اشتغال به تحصیلی 
که دارند، عیدی پرداخت خواهد شد.« به گفته او، 
۷۰ هزار دانشجومعلم مشمول دریافت عیدی اند که 
۴۵ هزار نفر از آنان تمام وقت هستند و عیدی کامل 

دریافت خواهند کرد. 

]زهراجعفرزاده[  بیست خانواده از جانباختگان حادثه تشییع کرمان   
صبح دیروز به تهران آمدند تا پرونده بالتکلیف بستگان از دست رفته شان را 
پیگیری کنند. آنها در تالش برای شهید اعالم شدن فرزندان، همسران و پدر 
و مادران شان   هستند و می خواهند بدانند چرا تا به حال کسی مسئولیت 
این حادثه را نپذیرفته است. گروهی از این افراد صبح دیروز به بیت رهبری 
مراجعه کردند و عده ای هم به قوه قضائیه. سه نفر از آنها به عنوان نماینده  
دربیت رهبری پذیرفته شدند. در سوی دیگر هم در قوه قضائیه از اولیای 
دم خواستند تا به صورت جداگانه اعالم شکایت کنند. رضا تیرگر یکی از این 
خانواده هاست که دیروز همراه با برادر همسرش، علیرضا پی پر، به تهران 
آمد. همسرش الهام پی پر و زهرا دختر ۶ ساله اش را در مراسم تشییع از 
دست داده است. او یکی از سه نفری بود که برای پیگیری ماجرا در بیت رهبری 
با کارشناسان صحبت کرد: »آنجا چهار کارشناس هستند که پاسخگوی 
مردم اند، ما سه نفر بودیم، موضوع را مطرح کردیم، نامه ای با امضای نزدیک 
به ۶۱ نفر از خانواده ها را به آنها دادیم، آنها هم برایمان پرونده ای تشکیل 
دادند و اعالم کردند این موضوع را خارج از نوبت بررسی می کنند و تا ۵، ۶ روز 
نتیجه را می گویند.« تیرگر به »شهروند« می گوید که هم زمان برادر همسرم 
هم برای اعالم شکایت به قوه قضائیه رفته، اما آنها اعالم کردند که باید اولیای 
دم، شخصا مراجعه کرده و به صورت جداگانه شکایت شان را ثبت کنند. 
آنها دیروز به دلیل تمام شدن ساعت کاری اداره ها، موفق به ثبت شکایت 
نشدند. به گفته تیرگر، آنها می خواهند از افراد و مسئوالنی که به طور مستقیم 
در حادثه مراسم تشییع شهید قاسم سلیمانی نقش داشتند شکایت 
کنند: »نزدیک چهلم جانباختگان است، اما مسئوالن معطل می کنند، نه 
اطالعیه ای دادند و نه باعث و بانی این ماجرا را معرفی کردند، ۶۱ نفر براساس 
کوتاهی آنها قربانی شدند، یک نفر هم نیامد رسما عذرخواهی کند، حتی آنها 
را شهید اعالم نکردند، در حالی  که در حادثه مشابه، مثل ماجرای هواپیما 
به دلیل فشارهای سیاسی و بین المللی به سرعت قربانیان را شهید اعالم 
کردند، در حق قربانیان تشییع ظلم شد.« بعد از حادثه، تعدادی از مسئوالن 
مثل فرماندار کرمان، رئیس دادگستری و برخی از مسئوالن سپاه به خانه 
قربانیان رفتند و بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان به خانواده ها بابت هزینه کفن و 
دفن پرداخت کردند اما خانواده ها می گویند که این پول ها عزیزان شان را 

زنده نمی کند.«

در گواهی فوت چیز دیگری نوشته شد
اتفاق در ابتدای کوچه شرکت ۳۸ یا بهشتی دو در نزدیکی میدان آزادی 
کرمان رخ داد. هفدهم دی ، روز تشییع پیکر شهید قاسم سلیمانی در کرمان، 
افراد زیادی از شهرهای مختلف کرمان و شهرهای اطراف استان، مثل شیراز 
و اصفهان و بندرعباس و بندرلنگه و... در مراسم شرکت کرده بودند. ساعت 
۱۰ صبح  در شرایطی که مسیر آغاز مراسم تشییع از میدان آزادی کرمان به 
سمت گلزار شهدا پر از جمعیت بود، موجی در میان جمیعت افتاد و درست 
در ورودی کوچه شرکت ۳۸، افرادی که در انتظار خودروی حامل پیکر شهید 
قاسم سلیمانی و  شهید حسین پورجعفری بودند، دچار حادثه شدند، 
روی همدیگر افتادند و نزدیک به ۶۱ نفر براساس اعالم سازمان های رسمی 
جان شان را از دست دادند. آنها در شلوغی جمعیت دچار خفگی شدند و 
جان باختند و تعدادی زیادی هم مصدوم شدند. آنها را به بیمارستان های 
دور و نزدیک، مثل شفا و سیدالشهدا )ع(و فاطمه زهرا)س( و افضلی و... 
منتقل کردند. در شرایطی که قریب به اتفاق قربانیان بر اثر خفگی جان شان را 
از دست دادند، در گواهی فوت صادرشده از سوی اداره ثبت احوال کرمان در 
روزهای اول علت را مرگ بر اثر واکنش های حیوانی و غیرعمدی انسانی اعالم 
کردند. وقتی خانواده ها به »واکنش های حیوانی« اعتراض کردند، مسئوالن 
ثبت احوال به در خیلی از خانه ها رفته، گواهی های قبلی را گرفته و  گواهی فوت 

جدید صادر کردند، در گواهی جدید علت را خفگی یا 
ازدحام جمعیت و ... اعالم کردند. پیش از این هم  در 
گزارش سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشور در 
سال ۹۷ این دلیل به عنوان علت مرگ ۱۹ نفر  اعالم 

شده است.
سلطانی، همسر مهناز رضایی حقیقی، یکی از 
که  همسرش  فوت  گواهی  روی  که  است  افرادی 
واکنش های  فوت،  دلیل  هنوز   داشت،  سال    ۴۰
حیوانی و... نوشته شده است: »متوجه منظورشان 
از واکنش های حیوانی نمی شوم. هر کس در روزهای 
اول گواهی فوت گرفت، همین را به عنوان دلیل فوت 
گواهی فوت متین مشارقی  اما روی  کردند،  اعالم 
چنین چیزی عنوان نشده، درحالی  که همه آنها در یک 
مکان و به یک دلیل جان شان را از دست داده اند.« 
پدر متین مشارقی هم این موضوع را تأیید می کند. 

برای الهام پی پر و دخترش زهرا تیرگر علت فوت را فشار به قفسه سینه و 
خفگی اعالم کرده اند. مشارقی می گوید: »علت مرگ پسرم را ازدحام جمعیت 
نوشته اند، متین هفت روز پس از حادثه در بخش  آی سی یو بیمارستان 
شفا به دلیل مرگ مغزی جانش را از دست داد، نزدیک به ۲۵ دقیقه اکسیژن 
به مغزش نرسیده بود، در حالی  که کل ماجرایی که برایش اتفاق افتاد کمتر 
از هفت دقیقه بود، حتی زنی که به کارهای کمک های اولیه آشنا بود، او را احیا 
کرد، نبضش ضعیف بود، وقتی او را داخل آمبوالنس بردیم و دنبال اکسیژن 
می گشتیم، تکنیسین اورژانس به ما گفت آقا نگرد، ما برای مانور آمده 
بودیم، اینجا اکسیژن نداریم، وقتی به بیمارستان شفا رفتیم، پزشک باورش 
نمی شد آمبوالنس کپسول اکسیژن نداشته است.« مشارقی می گوید 
حتی موضوع را به استاندار هم گفته، او هم از رئیس اورژانس پیگیر شده، اما 
رئیس اورژانس گفته که حتما آمبوالنس هالل بوده است، نه اورژانس. در 
حالی  که در فیلم های ضبط شده از جلوی در بیمارستان، ماشین اورژانس ۱۱۵ 
مشخص است. با این حال کسی زیر بار نرفت. متین مشارقی، دوازده  سال 
داشت و کالس ششم درس می خواند. او در گلزار شهدا، در کنار مهناز رضایی 
حقیقی و کرم علی قریه میرزایی و ابوالفضل پورمحمدی به خاک سپرده شده 
است، همان قطعه ای که با فاصله از قطعه جانبازان گلزار شهدای کرمان، 
برای این افراد در نظر گرفته شده. آخرین تصویر از این قبرستان کوچک، 

پارچه های سیاه و نایلون های بی رنگ روی سنگ های بتنی است.

بچه هایمان هنوز سنگ قبر ندارند
چهلم  مراسم  بهمن  بیست وهشتم  و  بیست وهفتم  خانواده ها 
قربانیان این حادثه را برگزار می کنند، بدون اینکه سنگ قبری داشته باشند؛ 
مثل قبر ادریس میدانی، طلبه بیست ویک ساله ای که از سوی حوزه علمیه 
در رفسنجان برای شرکت در مراسم تشییع رفته و جان باخته بود. پدر او از 
بم به تهران آمده و می گوید که پسرش را در یک جای معمولی خاکسپاری 
کرده است:  »به ما گفتند بروید دفن کنید اما سنگ قبر نگذارید، ما هم 
نگذاشتیم، اول باید تکلیف بچه هایمان مشخص شود بعد سنگ قبر 
می گذاریم. نمی دانیم رویش چه بنویسیم، اینها را شهید حساب می کنند 
یا خیر.« پدر متین مشارقی، ادریس میدانی را سر خیابان شرکت ۳۸ دیده و 
صدایش را هم شنیده بود که در لحظه حادثه اشهدش را بلند می خوانده: 
»آن روز دو هلی شات باالی سر مردم پرواز و همه چیز را فیلمبرداری می کردند، 
می توان تمام اتفاقات آن روز را در این فیلم ها دید، اما هیچ فیلمی نشان 

ندادند.

می مانیم تا جواب مان را بگیریم
مشارقی در کنار همسر مهناز رضایی حقیقی و پدر ادریس میدانی و برادر 
شده اند،  رهبری  بیت  وارد  که  نماینده هایشان  انتظار  در  پی پر،  الهام 
ایستاده اند: »اگر به ما جواب ندهند، با خانواده قربانیان به تهران می آییم.« در 
میان آنها دختر کرم علی قریه میرزایی و مادر ابوالفضل پورمحمدی هم دیده 
می شوند، آنها ساعت ۷ شب جمعه به سمت تهران سوار اتوبوس شده اند 
انتظار  در  پارک  در  و  رسیدند  فروردین  دوازده  خیابان  به  شنبه  صبح  و 
نمایندگان نشسته اند. کرم علی قریه میرزایی، شصت ویک ساله و کارگر 
ساده از شهر کرمان بود و ابوالفضل شانزده ساله عضو بسیج. آمنه سلطانی 
مادرش است، می گوید: »علت فوت پسرم را اول همان واکنش های حیوانی 
زده بودند، ما رفتیم ثبت احوال برای پیگیری ماجرا به ما گفتند سیستم بد 
نوشته، واکنش های حیوانی را حذف کردند.« مزار این دو نفر در گلزار شهدا در 
کنار هم است: »محل خاکسپاری اصال مکان مناسبی نیست، پر از خاک 
است، در قطعه جانبازان دفن شده اند اما جانباز هم حساب شان نمی کنند.« 
آنها می گویند از همه مقصران این حادثه شکایت می کنند. می گویند در 
استان هر چه پیگیری کرده اند به نتیجه نرسیده و 
آنها  کنند.  صحبت  باالتر  مقامات  با  می خواهند 
عزیزان شان  مزار  سر  بر  وقتی  گذشته  پنجشنبه 
گرفتند:   تصمیمی  چنین  بودند،  شده  حاضر 
»می گویند ۶۱ نفر کشته شده اند، اما برخی از شهرهای 
دیگر آمده بودند، از بندر لنگه و شیراز و اصفهان و... از 
آنها خبری نیست.« فاطمه کرمانی یک سال ونیمه، 
هم جزو قربانیان این حادثه است. او همراه پدر و 
مادرش از بندر لنگه به کرمان رفته بود. مادر در روز 
تشییع و پس از حادثه، تا بعد از ظهر بی هوش بود، 
وقتی به  هوش آمد، متوجه مرگ دخترش شد. برادر 
سکینه و فاطمه مقصودی هم برای پیگیری ماجرا به 
پیگیری های  انتظار  در  آنها  است.  آمده  تهران 
بعدی اند. امروز )یکشنبه( قصد دارند به قوه قضائیه 

بروند و از مقصران شکایت کنند. 

میز خبر رویداد

گواهی فوت صادر شده برای یکی از قربانیان

ابوالفضل پورمحمدی

ادریس میدانی

مهناز رضایی حقیقی

متین مشارقی

شهروند


