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جنابآقایالیاسحضرتیعزيز
نمايندهمحترممجلسشورایاسالمی

وعضوبرجستهشورایمرکزیحزباعتمادملی
خبر درگذشت مادر عزيز و بزرگوار ش�ما که عمر گرانبهای خويش را 

در خدمت به خانواده عزيز ايثار کرد، موجب تأسف و تاثر عميق شد.
محروميت از دامن پر مهر مادری که افتخار فرماندهی در سالهای دفاع 
مقدس و سالها خدمت صادقانه در س�نگرهای مختلف را از ايشان به 

يادگار داريد، بسيار سخت و دشوار خواهد بود.
ضم�ن ابراز هم�دردی با جنابعالی و خان�واده های ع�زادار، اين ضايعه 
جبران ناپذير را صميمانه تس�ليت عرض می کني�م و از خداوند متعال 
برای آن مرحومه مغفوره، رحمت واسعه الهی و برای شما برادر عزيزمان، 
خانواده های محترم و بازماندگان عزيز، صبر و سالمتی مسئلت می  کنيم .

ب�ا نهايت تاث�ر و تالم مصيب�ت در گذش�ت والده 
محترمتان را به جنابعالی و خانواده  داغديده تسليت 
عرض نم�وده و از درگاه پروردگار متع�ال برای آن 
مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبرجميل 

و اجر جزيل خواستاريم. 

مديرمسوولعزيزروزنامه»اعتماد«
نمايندهمحترممردمتهران

خبر درگذشت مادر گرامي ش�ما را شنيديم. بي شك 
درگذشت يكي از عزيزترين س�رمايه هاي زندگي هر 
آدمي، غم و اندوهي ست بي کران که در واژه نمي گنجد. 
بر خود واجب مي دانيم که در اين رنج و محنت کنار شما 
باش�يم و خود را ش�ريك غم تان مي دانيم. اميدواريم 
آرام�ش اخ�روي آن مرحوم�ه، مرهمي باش�د بر دل 

سوگوار شما. 

همكاران شما در روزنامه  »اعتماد«

جنابآقايدکترالیاسحضرتي

جاودان آن تاج بر سر داشتن  تاج از فرق فلك برداشتن   
تا ابد در اوج قدرت زيستن     ملك هستي را مسخر داشتن

بر تو ارزاني که ما را خوش تر است    لذت يك لحظه مادر داشتن
جناب الياس حضرتي عزيز، مي دانم حال امروزت در غم از دست رفتن مادر، وصف الحالي 
است که در شعر فريدون مشيري آمده است. پس هيچ تسليتي از بار سنگين اندوهي که 
در فقدان مادر داري، ذره اي نخواهد کاست جز تمسك به حبل المتيني به نام مشيت الهي.

اناهللواناالیهراجعون

بهروز بهزادي

خانواده سامي اميري 

برادرارجمند
جنابآقايدکترالیاسحضرتي

 درگذشت والده گرامي و بزرگ خاندان رابه حضور حضرتعالي و خانواده 
معظم صميمانه تسليت عرض نموده و خود را در غم شما شريك مي دانيم .

با نهايت تاسف و تالم درگذشت مادر گراميتان 
را که عمري را با ورع و تقوا سپري کرد به شما 
و بازماندگان تس�ليت مي گويي�م. خداوند به 
ايشان مغفرت و به شما و خانواده شريف صبر 

عنايت فرمايد.

 درگذش�ت مادر مومنه وپرهيزکارمحترمتان موجب 
تاثر ف�راوان گردي�د مصيب�ت وارده راب�ه جنابعالی 
وخان�واده محترم تس�ليت عرض نم�وده واز خداوند 
متعال ب�رای آن بان�وی واالمقام رحم�ت الهی وبرای 

بازماندگان صبر، اجروسالمتی خواستاريم.

رضا نوروززاده. ابراهيم اصغرزاده. فياض زاهد. سعيد ليالز. 
جواد حق شناس. اسماعيل دوستي. ابراهيم اميني مجيد فراهانی، دبيرکل حزب ندای ايرانيان

برادرارجمند
جنابآقایالیاسحضرتی

ضايعه درگذشت مادر مهربان و مومنتان را از صميم قلب تسليت عرض می کنم 
خداوند متع�ال روح پاکش را با حض�رت فاطمه زهرا )س( محش�ور نمايد و به 

بازماندگان اجر جزيل و صبر جميل عنايت فرمايد.
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شهادت جمعي از آتش نشانان قهرمان را تسليت مي گوييم

رهبر معظم انقالب:  شهامت و فداکاري آتش نشانان
دل را از تحسين و نيز نگراني آکنده مي سازد

آتش سوزي، فرو ريختن ساختمان  پالسكو 
و جانفشاني آتش نشان ها  يك تراژدي را رقم زد 

روايت اشك و بهت در ايستگاه هاي آتش نشاني
در بيمارستان هايي که مصدومان مستقر شدند چه خبر بود؟  

پيامدهاي اقتصادي  آوار پالسكو چه خواهد بود؟
اينفوگرافي 12 ساعت بحراني در قلب پايتخت

يادداشت هايي از: محمد بهشتي، علي شكوهي، محمد کاظمي و...

گزارش هاي امروز »اعتماد« 

آتش س��وزي و فروريخت��ن س��اختمان 
پالس��كو مس��تقل از خس��ارات انساني و 
رواني آن كه به نس��بت سنگين بود، به ويژه آنكه تعدادي 
از آتش نشان هاي جان بركف نيز در اين راه شهيد شدند، 
يك وجه ديگري نيز دارد ك��ه بايد مورد توجه قرار گيرد 
و با س��رعت و در صورت نياز با برقراري برخي اختيارات 
الزم، رسيدگي ش��ود. اين ساختمان برخالف يك مكان 
عادي، محل كسب وكار صدها نفر از يك صنف مهم بود. 
اي��ن اتفاق از چند جهت مي تواند مش��كالت اقتصادي و 
حقوقي گوناگوني را ايجاد كند. هركدام از كسبه فعال در 

اين ساختمان ده ها فقره چك داشته اند، 
چه چك هايي كه در وجه آنان بوده و چه 
چك هايي كه در وجه ديگران كشيده اند. 

پنجشنبه 30دي 95 »تهران« فروريخت 
و نه فقط يك س��اختمان قديمي. اين روز 
دردناك قامت تهران را خميده كرد و دل همه را شكست 

و روز مهمي در تاريخ كشور و شهر تهران ثبت شد. 
1- پنجشنبه تهران فروريخت، چون قهرماناني را از دست 
داديم. قهرمان��ان ملي ايران زمين »ايس��تاده در آتش« 
ماندن��د تا از جان و مال م��ردم محافظت كنند. قهرمانان 
ناش��ناس آتش نشان، شعله هاي س��ركش و خشمگين و 
س��وزان را مهار كردند تا ش��هر در امان باشد. شعله هايي 
آنقدر بي رحم ك��ه همه چيز را مي بلعند، مردان بي ادعاي 
شهرمان را هم ش��عله ها بلعيدند. پنجشنبه، روز مرداني 
بود كه با قلبي لبريز از عشق و دستاني سرشار از مهر، خود 
را ب��ه آب و آتش مي زنند تا مرهمي باش��ند بر زخم هاي 

همش��هريان خ��ود... و چگونه مي توان جب��ران كرد اين 
همه از خود گذش��تگي ها را... از شهر و شهروندان جز دعا 
و طلب آمرزش كاري بر نمي آيد. بر ش��جاعت و استواري 
قهرمانان خود ايس��تادند و در سوگ آنها همدرد و همدم 

خانواده هاي شان شدند. 
2- پنجش��نبه تهران فروريخت، چون نشان داد حادثه 
در كمين اس��ت. آتش و دود، س��وختن و ناليدن، اندوه و 
درد و بحران! حادثه سهمگين مركز تهران، نشان داد كه 
پايتخت آبس��تن هر اتفاقي ناگوار اس��ت. فاجعه پالسكو 
در زمان و مكان ويژه اي اتفاق نيفتاد. نه ش��ب بود، نه در 

خياباني باريك و غيرقابل دسترس رخ 
داد، امدادگران هم به موقع رسيدند اما 

فاجعه عميق و ناگوار بود. 
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   رسول منتجب نيا. محمدرضا عباسی فر.  محمدرضا نوری شاهرودی. 
 مسعود سلطا نی فر.   سيد رضا نوروززاده.   اسماعيل دوستی.   ابراهيم امينی.   
سيد جواد موسوی.   سيد کامل تقوی نژاد.   جواد حق شناس.   اسماعيل گرامی 
مقدم.   حسن کريمی.  ولی اله رعيت.  محمد افشانی.   ذبيح اله کريمی.   
محمد باقر ذاکری.   سيد رحيم ابوالحسنی.  ابوالفضل کزازی.  
 مهدی ميرسليمی.   محمد حايری.     محمد جليليان.  
محمد روشن.   ابوالفضل شكوری. مهدی رسول پناه

عرفان خوشخو/ اعتماد

با نهايت تاسف، درگذش�ت مادر گراميتان را تسليت مي گويم. از خداوند متعال براي آن 
مرحومه، مغفرت واسعه و براي جنابعالي و خانواده محترم صبر و اجر مسألت دارم.

اناهللواناالیهراجعون
جنابآقايالیاسحضرتي

مديرمسوولمحترمروزنامههاياعتمادوتعادل

حسين انتظامي 
معاونت  مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
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