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قضاتازمجازاتهای جایگزینحبس شاملالزامبهخدماتعمومیرایگان،جزاینقدیدورهمراقبتومحرومیت ازحقوقاجتماعی درآرایخوداستفادهکردند.
بهگزارشخبرنگارما،موحدافزود:اجرایمواددستورالعملساماندهیزندانیانوکاهشجمعیتکیفریزندان،پیامدهایمثبتیبههمراهداشتهاست.

صدور۳هزارو ۸۳۴رای
جایگزین حبس در کرمان

گزارش ها از احتمال حریق بازار تبریز به دلیل استفاده از کپسول گاز و اتصال برق

تکـرار تـراژدی پـالسکـو در تبــریـز
فرماندار 120:مغازه در آتش سوخت

حوالیساعت 22:15چهارشنبه 18اردیبهشت
،98پدیدارشدندودوآتشازبامبازارتبریز حکایت
از رقم خوردن فاجعه ای داشت که به جان بزرگ
ترینبازارسرپوشیدهجهانافتادهبود.بازارقدیمی
تبریزبهعنوانبزرگترینبازارمسقفجهانبایک
هکتار مترمربع گستره در قلب بافت تاریخی این
کهن شهر واقع شده و هر از چند گاهی شاهد وقوع
آتش سوزی به دلیل توپوگرافی خاص و بی بهره
بودن از زیرساخت های مناسب خدمات انرژی
استامااینبارشعلههایآتشدرسرای«دودری»
(ایکیقاپیالر)حدود 120مغازهرانسبتانابودکرد.
بهگزارشایرنا،خبرآتشسوزیچنانسریعمنتشر
شد که مسئوالن ارشد استانی از جمله استاندار
آذربایجانشرقی،امامجمعهتبریزوعواملانتظامی
وامنیتیبرایبرقراریآرامشوکمکبهروندسریع
مهارآتشفوریدرصحنهحاضرشدندوتازمانمهار
آتش به همراه نیروهای امدادی حضور داشتند.
این بازار افزون بر قدمت و معماری و منحصر به فرد
بودن که آن را شهره کرده و همه ساله نیز تعدادی
گردشگرخارجیازآنبازدیدمیکنند،هرازگاهی
به دلیل وقوع آتش سوزی در یکی از سراهایش در
صدر اخبار قرار می گیرد  .فرماندار تبریز ساعتی
بعدازآتشسوزیاعالمکرد:باوجودتالشبیوقفه
نیروهایآتشنشانحاضردرمحل،انفجاراسپری
هایموادآرایشیوبهداشتیداغشده،کارکنترل
واطفایکاملحریقرادشوارکردهاست.مدیرکل
مدیریتبحرانآذربایجان شرقیتعدادمغازههای
موجود در این سرا را حدود  200باب اعالم کرد .
این راسته از بازار تبریز پیشتر در آبان 88هم دچار
آتش سوزی شده بود .درنهایت پس از تالش جان
برکفانهماموران 20ایستگاهآتشنشانی،مدیرکل
مدیریتبحراناستانداریآذربایجانشرقی اعالم
کرد  :با تالش آتش نشانان ساعت  3و  35دقیقه
بامداد پنج شنبه آتش سوزی در سرای «دو دری»
بازاربزرگتبریزبهطورکاملمهارشد.هنربرگفت:

اینحادثهتلفاتجانینداشتوتنها16نفرمصدوم
شدندکهدونفرازآنانبهبیمارستانمنتقلوبقیهبه
صورتسرپاییتوسطکارشناساناورژانسدرمان
شدند.مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز نیز با
اشارهبهوقوعحریقمشابهدردوسرایبازار«ایکی
قاپیالر» در سیزدهم آبان ماه  88افزود :تیمهای
عملیاتی در عملیات اطفای حریق رشادت و جان
فشانیویژهایراازخودنشاندادندوهمینحادثه
که 10سالپیشرخدادهودرحدوددوروزبهطول
انجامیدهبوددرطولپنجساعتبهطورکاملاطفا
کردند.در همین حال ،مدیرکل میراث فرهنگی
آذربایجان شرقی ،اعالم کرد :با توجه به اقدامات
مرمتی انجام شده در سال های قبل ،آسیب ناشی
ازآتشسوزیدرسرای«ایکیقاپیالر»بازارتاریخی
تبریزاندکاست.
▪علتآتشسوزیچهبود؟

اگرچهایلناازتبریزروزپنجشنبهبهنقلاز کارشناسان
سازمان آتشنشانی بدون نام بردن از مقام خاصی
اعالم کرد که اتصال ترانس مرکزی برق باعث بروز
این حادثه آتشسوزی وسیع بوده است ،فرماندار
تبریز دیــروز جمعه با بیان این که 120مــغــازه در
آتش سوزی بازار تبریز آسیب دید ،افزود :علت وقوع
این حادثه و میزان خسارات وارد شده به مغازهها،
در دست بررسی است .وی ادامه داد :حدود 80
درصد این مغازه ها بیمه نامه آتش سوزی دارند که
مسئوالنبیمههادرحالبررسیمیزانخسارتوارد
شده هستند .در این میان ،گزارش ها درباره مجهز
نبودن این بازار به لوله کشی گاز و استفاده از هیتر و
کپسول های گاز توسط مغازه داران آن هم در کنار
مواد قابل اشتعال سریع لوازم بهداشتی و آرایشی
نگاههارابهسویاینمسئلهجلبمیکنداتفاقیکه
درماجرایپالسکوهمبههمینصورتبودوبراساس
گزارش های رسمی از جمله گزارش نهایی هیئت
گزارش ملی حادثه ساختمان پالسکو فرسودگی
سیستم سیم کشی برق و «اتصال برق و احتما ًال

نشت همزمان گاز از کپسول گاز » آن فاجعه را رقم
زد  .جالب این که سال  88نیز همین ســرای«دو
دری» (ایکی قاپیالر) دچار آتش سوزی شده بود
که به گفته مسئوالن آتش نشانی اطفای آن دو روز
به طول انجامیده بود .سیامک نوروزی ،کارشناس
روابطعمومیآتشنشانیآذربایجانشرقیدرگفت
وگوباخبرگزاریمهرعلتحادثهراانفجاراعالمکرده
است .هرچند برای اعالم نظر قطعی دربــاره این
مسئلهبایدمنتظرگزارشنهاییازعلتآتشسوزی
ماند اما بدیهی است باید برای اصالح زیر ساخت
مکان ها و ابنیه ای که در معرض این حوادث قرار
دارندفکریجدیکرد.
▪مصادیقتکرارپالسکو  

در همین حال ،دکتر علی بیتاللهی دبیر کارگروه
ملی مخاطرات ،زلزله و لغزش الیههای زمین ،با
انتقادازنبوداقداماتپیشگیرانهبابیاناینکهضعف
عمدهایکهنظیرآندرساختمانپالسکوبود،دراین
حادثه نیز مشاهده کردیم افزود :نتایج بازدیدهای
میدانیمحققانوعمدهتریندالیلحریقوگسترش
آن به این شرح است-:اتصال برق-وجود مواد با
قابلیت اشتعال باال-زمان رخــداد که مصادف با
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تعطیلی بازار بوده است-اطالع با تأخیر حادثه به
آتش نشانی-دسترسی سخت به محل حادثه برای
خودروهای آتش نشانی-حضور نداشتن نیروهای
حفاظتی در محدوده وقــوع حریق-نبود سامانه
هشداراتوماتیکحریق-نبودسامانهاطفایحریق
درمحلرخدادکهمشابهتهایفراوانیباماجرای
پالسکودارد.
▪خسارت ۲۰میلیاردیآتشبهبازارتبریز

در ایــن مــیــان ،مــعــاون میراثفرهنگی سازمان
میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
میگوید :حدود  ۱۱۳مغازه تاریخی در سرای «دو
دری» بــازار تبریز طعمه آتش شدند که حدود ۲۰
میلیاردتومانبهاینبازارجهانیآسیبواردکردند.
محمدحسن طالبیان در گفتوگو با ایسنا افزود :از
 ۲۷۰هزار متر مربع عرصه بازار ۱۲۰۰،متر عرصه
در معرض آتش قرار گرفته بود که به واسطه دو طبقه
بودن بازار ،زیربنای آن حدود  ۲۵۰۰متر میشود.
ازپنجداالنوابستهبهسرای«دودری»،متأسفانهدو
داالن«میانی»و«سقطفروشان»درگیرآتشسوزی
شده ،حدود  ۱۵درصد سقفها ریزش کرده و به
 ۱۱۳واحدتجاریخسارتواردشدهاست.

درامتدادتاریکی

خواستههایوحشتناک

به خاطر این که همسرم نتوانست اجاره منزل را برای ما فراهم کرد تا بتوانیم خانه ای رهن کنیم
بپردازد صاحبخانه هم به ناچار ما را از خانه اش با آن که نمی توانستیم با این مبلغ و اجاره اندک
بیرون انداخت و اکنون من در حالی با یک نوزاد منزلی را در حاشیه شهر پیدا کنیم اما در نهایت
 18ماههآوارهشدهامکههمسرمنیزخواستههای اتاقیکلنگیرادرانتهایمنطقهکشفرودمشهد
اجاره کردیم و بدین ترتیب زندگی مشترکمان
وحشتناکیداردو...
زن 24ساله ای که مدعی بود همسر معتادش به آغازشدولیبازهمهمسرمکهمعتادبهموادمخدر
دلیل بیکاری سربار پدر و مادرش است و توجهی بود تا ظهر می خوابید و به دنبال کار نمی رفت.
به مشکالت او و نوزادش ندارد درباره سرگذشت یکی دو ماه اول من با هدیه هایی که هنگام عقد
خود به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری سپاد گرفته بودم اجاره خانه را پرداختم اما از آن به بعد
مشهد گفت :بعد از آن که تحصیل در مقطع صاحبخانهمدامبرایگرفتناجارهبهدرمنزلمان
راهنماییرابهپایانرساندمدیگربهمدرسهنرفتم می آمد اما همسرم کرایه اش را نمی داد و حتی
و مشغول امــور خانه داری شدم چرا که عالقه به او توهین می کرد! وقتی به بهادر اعتراض می
زیادی به درس و مشق نداشتم و می خواستم در کردم که سر کار برود و کرایه را بپردازد او با بی
خانه به مادرم کمک کنم تا این که خودم زندگی شرمی مقابلم ایستاد و گفت :صاحبخانه مردی
مستقلی را تشکیل بدهم خالصه چندین سال مجرداستوتومیتوانیباکمینازوکرشمهکاری
گذشت و در حالی که بیست و یکمین بهار عمرم کنیکهازخیرکرایهاشبگذرد!ازشدتناراحتی
را می گذراندم یکی از همسایگانمان مرا برای سرم درد گرفت مگر یک مرد چه قدر می تواند بی
پسرش خواستگاری کرد .اگرچه آن خانواده را غیرت باشد که چنین حرفی بزند! او حتی پا را از
از سال ها قبل می شناختیم اما هیچ اطالعی از حرف فراتر گذاشت و نه تنها جهیزیه ام را فروخت
وضعیت درون خانواده آن ها نداشتیم و تحقیقی و صرف اعتیادش کرد بلکه می گوید اگر هزینه
هم در این باره نکردیم چرا که به دلیل وضعیت زندگی می خواهی باید اجازه بدهی تا نوزادمان
جسمی پدرم خواستگار زیادی نداشتم .از سوی را به مبلغ پنج میلیون تومان بفروشم و  ...وقتی
دیگر نیز «بهادر» هم مانند پدر من از نظر مالی نزد مادرشوهرم رفتم و گالیه کردم در پاسخم
بسیارضعیفبودونمیتوانستضعفاقتصادی گفت:ناراحتنشومیتوانیدرمکانهایشلوغ
خانواده ام را بهانه ای برای تحقیر من قرار بدهد .و چهارراه ها گدایی کنی تا درآمدی برای خودت
در نهایت من و بهادر تنها ظرف چند روز و بدون داشتهباشی!بههرکسینوزادگرسنهاترانشان
برگزاریمراسمیازدواجکردیمولیهنوزدوماه بدهیمبلغزیادیبهتوکمکمیکند.تازهبعداز
بیشتر از آغاز دوران نامزدی مان نگذشته بود که اینماجرابودکهفهمیدمهمهخانوادههمسرمنه
من به طور ناخواسته باردار شدم به همین دلیل تنهادرشهرگداییمیکنندبلکهپدرشوهرمنیزبه
خانواده ام برای حفظ آبرویشان به تکاپو افتادند شیشهاعتیادداردوچیزیبرایشمهمنیستاین
و پدرم مجبور شد با قرض و وام جهیزیه ای برایم گونهبودکهصاحبخانهوسایلمانرابیرونریخت
فراهم کند تا قبل از آن که اطرافیان و بستگانمان ومندرحالیسربارخانوادهامشدمکهپدرمنمی
از این موضوع مطلع شوند زندگی مشترکمان را تواند هزینه های فرزندم را پرداخت کند از سوی
آغاز کنیم ،اما باز هم بهادر بیکار بود و حتی نمی دیگرمیترسمپسر 18ماههامرابهپدرشواگذار
توانست هزینه خورد و خوراک خودش را تامین کنمچراکهاوهمدرخانهپدرشزندگیمیکندو
کندبهناچارمادرشوهرممبلغیکمیلیونتومان احتمالداردپسرمرابفروشدو...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

اعضای شبکه هرمی در تور اطالعاتی پلیس مشهد
سجادپور14-نفرازاعضاییکشبکههرمی(نت
ورک)کهتوسطسرکردگاناینشبکهدریکواحد
آپارتمانی واقع در خیابان مسلم جنوبی نگهداری
میشدندبارصدهایاطالعاتیمامورانتجسس

کالنتری رسالت مشهد دستگیر شدند .این افراد
که از شهرهای مختلف خراسان رضوی هستند
با دستور قضایی بازداشت شدند .بنابرگزارش
خراسان از دستگیر شدگان تعداد زیادی جزوات

آموزشی و لپ تاپ کشف شده است .سرکردگان
شبکهبااجارهیکواحدآپارتمانیدرمشهدطعمه
هایخودراازشهرهاییمانندبندرعباس،همدان
،سبزوارو...بهداممیانداختند.

