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دیپلماسی

اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت بدون هاشمی
اولین جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ُحسن اجرای 
سیاست های کلی، پس از رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع، دیروز 
درحالیکه جایگاه خالی ایشان در جلسه، با سبد ُگل و قاب عکس مزیّن شده بود و 
در فضایی آکنده از ُحزن و اندوه، به ریاست محسن رضایی تشکیل شد. در ابتدای 
جلسه، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص، یاد و خاطره مرحوم آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی رئیس فقید مجمع و یار دیرین امام)ره( و رهبری را گرامی داشت و گفت: »آرزو می کنیم روح بزرگ 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که ناظر بر جلسه ماست، با ائمه اطهار، صلحا و مجاهدین اسالم محشور و همنشین 
باشد.« در این جلسه که اکثریت اعضای کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشتند، گزارش 
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص مغایرت های مصوبات مجلس شورای اسالمی در زمان بررسی 
برنامه ششم توسعه کشور با سیاست های کلی نظام، تا ماده ۴۷ مصوبات مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت 

که پنج مورد از این سیاست ها مغایر تشخیص داده شد.

رییس شورای هماهنگی اصالحات عوض شد
محمود صادقی، نماینده تهران و دبیرکل انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها، فعالیت 
خود را به عنوان رییس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصالحات آغاز کرد. صادقی با 
بیان اینکه این مسئولیت را برای سه ماه آینده برعهده خواهد داشت؛ درعین حال یادآور 
شد: »با توجه به مشغله کاری بنده در مجلس و احتمال همزمانی برخی جلسات شورای 
هماهنگی با جلسات مجلس، احتمال دارد در برخی از جلسات شورای هماهنگی آقای 
علی محمد حاضری به جای بنده در جلسات شورای هماهنگی حاضر شود.« وی با بیان اینکه »جلسه بعدی شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان روز یکشنبه برگزار خواهد شد«، گفت: »در این جلسه بنده به عنوان یکی از نواب رییس 
در جلسه شرکت خواهم کرد و این درحالی است که نخستین جلسه شورای هماهنگی جبهه اصالحات نیز هفته 
آینده برگزار می شود.« هم اکنون محمدرضا عارف ریاست شورای عالی اصالح طلبان را برعهده دارد و عبدالواحد 
موسوی الری نیز نایب رییس این شورا است و بنابر دستورالعمل شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان، رییس 

دوره ای شورای هماهنگی اصالح طلبان دیگر نایب رییس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان خواهد بود.

دستجردی کاندیداتوری را تکذیب کرد
مرضیه وحید دستجردی، سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقالب 
)تشکیالت انتخاباتی جدید اصولگرایان(، طی سخنانی در نشست 
هم اندیشی کمیته بانوان این جبهه با تاکید بر اینکه »ما باید ید 
واحده باشیم و یک کاندیدای واحد در انتخابات ریاست جمهوری 
96 داشته باشیم«، گفت: »حرف هایی که گوشه و کنار زده می شود 
و بنده را َعَلم می کنند، همه دروغ محض است؛ اوال تفاوت این جبهه با دوره های قبل این 
است که دردوره های قبل افراد ذی نفع تصمیم گیر بودند،  اما امروز اینطور نیست و کسانی که 
عضو هیات موسس هستند هیچ کدام نباید کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری باشند.« وی 
همچنین از برگزاری مجمع عمومی ملی در روز پنجشنبه 1۴ بهمن خبر داد و گفت: »بناست 
همه کارها در این جبهه از پایین به باال باشد. باید به 25 تا 50 نفر از خانم ها برای حضور در 

مجمع عمومی ملی رای داده شود، ما تا 50 نفر جا داریم که از بین خانم ها انتخاب شوند.«

خبرسازان

تهران گذشت؛  تلخ پالسکو در  از حادثه  سه روز 
آتش سوزی و فروریختن اولین ساختمان مدرن بازار 
در ایران. در پی این حادثه ، هیئت دولت با صدور 
اطالعیه ای روز شنبه، دوم بهمن را عزای عمومی اعالم 
کرد.  و حاال رئیس جمهوری و هیات دولت به محل 
حادثه می روند تا از نزدیک با مسایل و مشکالت مردم 

و میزان پیشرفت آواربرداری در جریان باشند. 

روحانی: باید درس بگیریم
حسن روحانی، رییس جمهوری روز گذشته با حضور 
در چهارراه استانبول از روند امدادرسانی به حادثه دیدگان 
پالسکو بازدید کرد. رئیس جمهور در جریان این بازدید 
گفت: »بسیار متاسفم از حادثه ای که در این منطقه پیش 
آمد، هم برای جان هموطنان، هم اموال و هم مشکالتی 
که در منطقه ایجاد شده است. این حادثه درس بزرگی 
برای همه مسئوالن در زمینه امن سازی زندگی مردم 
که جزو حقوق شهروندی آنها بود. باید در این زمینه 
برنامه ریزی دقیق تری صورت گیرد و این حادثه بسیار 
تلخ، درسی برای آینده باشد.« به گفته روحانی، همه 
مسئوالن، چه امدادگران، چه تیم پزشکی، شهرداری 
و تیم های دیگری که برای انتظام امور حضور داشتند،  

هماهنگی بسیار خوبی داشتند.
رییس جمهور با بیان اینکه همکاری و هماهنگی خوب 
و ستودنی در این خصوص از اول کار وجود داشته و 
ادامه دارد، گفت: »تاسف زیاد ما برای زیر آوار مانده ها و 
نگرانی ما برای آنهاست و امیدواریم امیدی باشد برخی 
به سالمت خارج شوند.« وی افزود: »آنها که جان عزیز 
خود را از دست داده اند، جاودانه می مانند زیرا برای 
نجات مردم رفتند و خودشان در میان سنگ و آهن 
گرفتار شدند.« رییس جمهور ادامه داد:  «اقدامات بسیاری 
باقی مانده و باید آواربرداری ها ادامه یابد، تا همه را از 
زیر آوار خارج کنند و این خیابان حساس تجاری در 
شب عید سریع به حالت عادی برگردد. تامین اجتماعی 
باید برای کارگران بیکارشده فورا اقدام کنند و کسبه ای 
که اموال خود را از دست داده اند و آنها که بیمه نیستند، 
کمک های دیگری از سوی دولت و شهرداری دریافت 
کنند.« وی در پاسخ به پرسش درباره برنامه دولت 
برای نوسازی بافت های فرسوده اظهار کرد: »یکی از 
مسایلی که از آغاز دولت در جلسات اقتصادی دنبال 
کردیم بافت های فرسوده بود در شهرهای بزرگ و 
کوچک از جمله تهران، مشهد ، اصفهان ، شیراز و ... 
بافت فرسوده زیاد داریم. در تهران محل هایی احیا 
شده است. بنیاد مسکن انقالب اسالمی و وزارت راه 
و شهرسازی نیز در این زمینه تالش کرده اند اما برنامه 
جامع تری را برای بافت های فرسوده نیاز داریم. اگر 
بتوانیم کارآفرینان و سرمایه گذاران را به این بخش 
متصل و احیای بافت های فرسوده را به آن ها واگذار 
کنیم همه سرمایه گذاری آن ها برمی گردد. همچنین با 
پول کمی می توانند امکانات خود را در اختیار مالکان 
بافت های فرسوده قرار دهند.« او ادامه داد: »موضوع 
احیای بافت فرسوده و ساختمان های آسیب پذیر مورد 
توجه دولت قرار داشته و در حال اجرا است. هماهنگی 
و همکاری های الزم با قوه قضاییه، مجلس، شهرداری ها 
و همه مقامات نیاز است. این کار شروع شده و باید 
سرعت بیشتری بگیرد.« دراین بازدید، فرماندار، استاندار، 
شهردار، رییس سازمان برنامه و بودجه استان تهران، رییس 
دفتر رییس جمهوری، وزیران کشور، راه و شهرسازی، 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سردار ساجدی نیا فرمانده 
نیروی انتظامی و اعضای شورای شهر تهران رئیس 

جمهور را همراهی می کردند.

حادثه پالسکو در دولت بررسی می شود
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، در کنگره 
ملی مدیریت امور جوانان که با حضور شهین دخت 
موالوردی، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

و مدیران وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و 
بخش خصوصی در هتل المپیک تهران برگزار شد، 
با اشاره به ضرورت بررسی چرایی رخ دادن حادثه 
پالسکو، از بررسی حادثه ساختمان پالسکو در هیات 
دولت خبر داد. جهانگیری در این کنگره با اشاره به 
حادثه فرو ریختن ساختمان پالسکو و شهادت تعدادی 
از آتش نشانان، گفت: »ما از خداوند مسئلت داریم تا 
کسانی که زیر آوار مانده اند به صورت زنده بیرون بیایند 
ممکن است مشیت الهی چیز دیگری باشد.« او گفت: 
»ملت ایران نشان داد در مواقع حساس و مهم در صحنه 
حضور دارند. خیلی از مردم در همان لحظات اولیه رخ 
دادن این حادثه به مراکز اهدای خون مراجعه کردند تا 

شاید بتوانند جان کسی را نجات دهند.«

رعایت ضوابط امنیتی در مراکز تجاری
علی الریجانی، رئیس مجلس به همراه وزیر کشور، 
استاندار تهران و شهردار تهران با حضور در محل 
ساختمان پالسکو از نزدیک در جریان آخرین اقدامات 
آواربرداری و جستجوی مفقودان قرار گرفت. او با اشاره 
به اقدامات صورت گرفته و حجم آوار های موجود ابراز 
امیدواری کرد هرچه سریع تر مشکل در این محل رفع 
شود. او بر رعایت نظام های امنیتی برای مراکز تجاری 

تاکید کرد و گفت: »در یکی از بندهای برنامه ششم ذکر 
شده  که مراکز تجاری باید سیستم های امنیتی خود را 
طبق ضوابط انجام دهند و شهردارها نیز مکلف شده اند 
بر این امور نظارت کنند تا در  آینده سیستم امنیتی 
استانداردی را در تمام مراکز تجاری شاهد باشیم.« 
الریجانی به بحث بافت های فرسوده اشاره کرد و گفت:  
»در برنامه ششم به بافت های فرسوده نیز توجه شده و 
مصوبه ای مبنی بر اختصاص اعتبارات الزم در مناطق 
فرسوده در نظر گرفته شده است تا این مسئله نیز در 

طول برنامه ششم رفع شود.«

مجلس و نهادهای نظارتی مقصرند
شورای  مجلس  رییس  نایب  پزشکیان،  مسعود 
اسالمی با بیان اینکه مجلس و نهادهای نظارتی در 
وقوع حادثه ساختمان پالسکو مقصر هستند، گفت که 
مجلس پیگیری های الزم را برای بررسی ابعاد حادثه 
فرو ریختن ساختمان پالسکو انجام خواهد داد. او 
افزود: »ما هر کاری که از دستمان برآید که بتوانیم 
برای حل مشکالت کاری کنیم انجام خواهیم داد. 
مجلس پیگیری های الزم را انجام می دهد و حضور ما 
در محل حادثه نیز برای ارزیابی ابعاد آن است.« نایب 
رییس مجلس تصریح کرد: »با توجه به بررسی برنامه 

ششم در هفته های گذشته در مجلس، مجلس فعال جلسه 
علنی ندارد اما نمایندگان تهران بررسی های الزم را در 
این رابطه داشته اند، قاعدتا پیگیری های الزم در مجلس 
انجام خواهد شد.« پزشکیان ادامه داد: »ما ابتدا باید اوضاع 
حادثه را بررسی کنیم و بعد بر اساس اطالعات واصله 
اقدامات الزم را انجام خواهیم داد. متاسفانه ما هرگاه 
حادثه ای اتفاق می افتد به فکر این می افتیم که باید کاری 
انجام دهیم در حالیکه نباید اجازه دهیم چنین اتفاقاتی 
بیفتد. مجلس و نهادهای دیگر که وظیفه نظارتی دارند 
تا حدودی مقصرند زیرا باید از وقوع چنین حوادثی 
پیشگیری کنند.« پزشکیان افزود: »باید کار کارشناسی 
انجام شود و اطالعات دقیق کسب شود تا بر این 
اساس راه علمی و کارشناسی برای رسیدگی به بحران 
به وجود آمده را پیدا کنیم.« نایب رییس مجلس در 
پاسخ به اینکه مجلس برای کمک به آسیب یدگان این 
حادثه بودجه ای را تصویب خواهد کرد یا نه؟ گفت: 
»مجلس جای قانونگذاری است و این دولت است که 
باید بودجه را پیش بینی کند. ما آمادگی این را داریم 
که لوایح مورد نیاز ارائه شده از سوی دولت در این 
رابطه را به تصویب برسانیم.« پزشکیان گفت: »تعدادی 
از واحدهای صنفی در پالسکو بیمه بودند و تعدادی 
نیز تحت پوشش بیمه قرار نداشتند. باید ببینیم برای 

کسانی که بیمه نبودند چه کاری می شود انجام داد.«

بهره برداری سیاسی ممنوع
محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید با صدور 
با  تسلیت گفت. عارف  را  پیامی حادثه پالسکو 
با  باید  آواربرداری  پایان  از  »پس  گفت:  صدور 
بررسی های کارشناسانه نسبت به برخورد قانونی با 
کوتاهی و سهل انگاری احتمالی مسئوالن و نهادهایی 
الزم  اقدام  داشتند،  مسئولیت  حادثه  این  در  که 
صورت بگیرد تا در آینده شاهد اینگونه حوادث 
تلخ و اندوه بار نباشیم.« او می گوید: »این ضایعه 
دردناک که باعث شهادت جمعی از پرسنل ایثارگر 
آتش نشانی شده است، نشان داد که باید نسبت به 
و  بازسازی  و  ساختمان ها  ایمن سازی  ضرورت 
نوسازی بافت های فرسوده کالن شهرها ، بویژه 
تهران و به روز بودن تجیهزات اطفا حریق توجه 
مقطع  این  در  عارف،  نوشته  به  داشت.«  جدی 
حساس تمامی تالش ها از سوی نیروهای امدادی 
و خدماتی، مسئوالن محترم و فعاالن سخت کوش 
رسانه ای باید حفظ آرامش فضای جامعه، تسریع در 
پیدا کردن افرادی که در زیر آوار مانده اند، درمان 
آسیب دیدگان، التیام بخشی به خانواده های داغدار 
و جبران خسارت کسبه محترم شاغل در ساختمان 
پالسکو باشد و باید  از هرگونه بهره برداری های 

سیاسی جدا خودداری کرد.

چرخش روسیه در موضوع 
سوریه؛ از ایران به آمریکا

سخنگوی کرملین گفت که ایران بازیگری مهم 
در مذاکرات سوریه است؛ اما موضع این کشور 
در قبال حضور آمریکا مساله را پیچیده تر کرده 
است. دیمیتری دپکوف در گفت وگو با شبکه 
بی بی سی، تصریح کرد: »مسکو از حضور آمریکا 
در مذاکرات آستانه بر سر مساله سوریه استقبال 
می کند؛ اما موضع تهران این مساله را پیچیده تر 
کرده است.« وی گفت: »ما از مشارکت آمریکا 
استقبال خواهیم کرد. وضعیت بسیار پیچیده است. 
شما می دانید که ایران یک بازیگر مهم در مساله 
سوریه است اما ایرانی ها از حضور آمریکا استقبال 
نمی کنند. بنابراین، این یک مساله پیچیده برای 
یک بازی دقیق است.« سخنگوی کرملین درباره 
مذاکرات پیش رو در آستانه قزاقستان در خصوص 
بحران سوریه نیز گفت که بعید است در آستانه 
بتوان به توافقی درباره سوریه رسید. وی گفت 
که موضع ایران به عنوان یکی از طرف های مهم 
در حل بحران سوریه، مشارکت دولت آمریکا 
در نشست آستانه را پیچیده می کند و حل بحران 
سوریه به شکلی سازنده بدون مشارکت آمریکا 
ممکن نیست. مذاکرات آستانه قرار است میان 
گروه های مخالف سوری و دولت سوریه با حضور 
ایران، روسیه و ترکیه برگزار شود که روز دوشنبه 
آغاز خواهد شد و بنابر اعالم سفارت ایران در 
قزاقستان دو روز به طول می انجامد. این مذاکرات 
با ابتکار عمل ایران،  روسیه و ترکیه انجام می شود 
که پیش از این نیز در مسکو با برگزاری نشستی 
سه جانبه به راه های حل بحران سوریه رسیدگی 
کردند و با انتشار یک بیانیه مشترک بر لزوم پایان 
دادن به جنگ داخلی در این کشور از طریق 
سیاسی و با حضور تمام طرف ها تاکید کردند. 
گروه های مخالف سوری پذیرفته اند تا در این 
مذاکرات شرکت کنند. استفان دیمیستورا نماینده 
سازمان ملل در امور سوریه نیز در این مذاکرات 

حضور خواهد داشت. 

امضای توافقنامه
توسعه پایگاه طرطوس

مسکو و دمشق توافقنامه ای را درباره گسترش 
مرکز امداد مالی و تکنولوژیکی وابسته به ناوگان 
دریایی روسیه در طرطوس امضا کردند؛ به طوریکه 
این توافقنامه اجازه حضور 11 کشتی جنگی در 
این بندر را در آن واحد می دهد. مدت زمان 
اجرای این توافقنامه ۴9 سال است و روسیه در 
طول این مدت حمایت از مرکز امداد وابسته 
به ناوگان خود را از دریا و هوا برعهده خواهد 
گرفت، در حالی که سوریه به دفاع زمینی این 
مرکز خواهد پرداخت. به موجب این توافقنامه، 
کشتی های جنگی روسیه وارد آب های منطقه ای 
و داخلی سوریه و بنادر آن می شوند. براساس 
این توافقنامه، طرف سوری مسئولیت حمایت از 
مرزهای ساحلی مرکز روسیه را برعهده دارد و 
طرف روسی حمایت از مرزهای خارجی و دفاع  
هوایی را. این توافقنامه همچنین به روسیه اجازه 
می دهد به منظور حراست از بندر طرطوس و دفاع از 
آن مشروط بر اینکه با هماهنگی بخش های مربوطه 
سوری و روسی باشد در نقاط مختلف خارج از 
مرکز امداد مالی و تکنولوژیکی به طور سیار مستقر 
شود. ویکتور کراوچنکو، رئیس سابق ستاد ناوگان 
جنگی روسیه، گفت: »این توافقنامه شامل تبدیل 
مرکز امدادرسانی مالی و تکنولوژیکی به چیزی 
شبیه پایگاه نظامی دریایی کامل می شود و این یعنی 
آماده سازی مرکز برای پذیرش انواع کشتی های 
روس با هر حجمی به جز ناوهای هواپیمابر.« 
وی افزود: »ماموریت اصلی در چارچوب این 
توافقنامه در تضمین امنیت پایگاه نهفته است که 
مستلزم استقرار تجهیزات دفاع هوایی و موشکی 
در نزدیک مرکز و استقرار سامانه های موشکی 

ساحلی از نوع بال یا باستیون است.«

مقامات در پالسکو
رئیس جمهور، اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس دیروز در محل ریزش آوار

 بر ریشه یابی دالیل این فاجعه تاکید کردند

گزارش سیاسی روز مجلس
واکنش نمایندگان مجلس ایران

 به نطق تحلیف ترامپ

دونالد ترامپ شنبه شب و با ادای سوگند در 
مراسم تحلیف، رسما سکان ریاست جمهوری 
آمریکا را در دست گرفت. وی در بخشی از 
نخستین نطق خود به عنوان رئیس جمهور آمریکا 
در مراسم تحلیف درباره تقویت ائتالف های 
قدیمی، تشکیل ائتالف های جدید و اتحاد جهان 
متمدن علیه تروریسم افراطی اسالمی برای محو 
این پدیده از روی کره زمین اظهاراتی مطرح کرد 
که این اظهارات با واکنش نمایندگان مجلس 
ایران مواجه شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، 
چند نماینده مجلس در گفت وگوهای جداگانه ای 
ارزیابی خود را از سیاست خارجی آمریکا در 

دوران ترامپ ارائه کردند:
شهروز برزگر: باید منتظر سیاست های عملیاتی 
ترامپ برای مبارزه با تروریسم در منطقه باشیم 
تا مشخص شود که هنوز ترامپ در حد شعار 
حرف می زند یا اینکه می خواهد به صورت واقعی 
با تروریسم مبارزه کند. ترامپ در زمان تبلیغات 
انتخاباتی حرف هایی از این دست مطرح کرد که 
آمریکا، داعش و طالبان را به وجود آورده و تنها 
هزینه هایی را بر گردن آمریکا انداخته است. آقای 
ترامپ با این پیش زمینه بعد از مراسم تحلیف 
حرف هایی درباره مبارزه با تروریسم زد که باید 

منتظر تبدیل شدن آن به عمل باشیم.
علی نجفی خوشرودی: سخنرانی ترامپ به عنوان 
اولین نطق رئیس جمهور جدید آمریکا در این 
خصوص هم بیشتر شبیه سخنرانی های انتخاباتی 
بود. تا ماه مارس، گروه انتقالی در این کشور برنامه 
های مختلف که از دولت قبل باقیمانده را ارزیابی 
خواهد کرد و بعد از آن می توان درخصوص 
سیاست های ترامپ اظهار نظر کرد اما به طورکلی 
مبانی سیاست خارجی آمریکا تا حدودی ثابت 
است و هرگونه تغییرات جدی و محسوس با 
توجه به نوع شعارهای انتخاباتی ترامپ در آینده 

قابل ارزیابی خواهد بود.
ترامپ یک موضوع  پدیده  آبرامیان:  ژرژیک 
تبلیغاتی است و ریاست جمهوری او تغییری 
در سیاست های کالن آمریکا ایجاد نخواهد کرد. 
سیستم آمریکا همچون قطار عظیمی می ماند که 
بر روی یک ریل حرکت می کند این لوکوموتیو 
می تواند تند یا کند حرکت کند، ولی پیچیدن به 
چپ و راست بسیار سخت یا حتی غیرممکن است. 
قبال  سیاست های آمریکا در  محمد کاظمی: 
تروریسم با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید 
تغییری نخواهد کرد. مبارزه با تروریسم در کالم 
ترامپ تنها یک شعار است؛ به ویژه اینکه حزب 
جمهوریخواه عناد به دشمنی بیشتر با جریان حاکم بر 
کشورمان نسبت به دموکرات ها دارد. سیاست های 
دولت آمریکا از پیش برنامه ریزی شده و با تغییر 
مهره ها تغییری نخواهد کرد و بر همین اساس 
سیاست آنها در مقابل تروریسم نیز به قوت خود 

باقی خواهد بود.
یا  ترامپ  به  نمی توانیم  بهادری:  هادی  سید 
تئوریسین های غربی بگوییم فرهنگ تان را اشاعه 
ندهید بلکه باید از فرهنگ، ذخائر و دارایی های 
فرهنگی خودمان به نحوی صیانت کنیم تا در جنگ 
فرهنگی با غرب شکست نخوریم. ادبیات حاکم 
بر نظام سرمایه داری غرب همین ادبیاتی است که 
در کالم ترامپ شنیده شد. کشورهای اسالمی و 
کشورهای مستقل باید از هر نوع سیاستی که به 
دست کشورهای استکباری گزک دهد، اجتناب 
کنند. آرام کردن و برقراری صلح در کشورهای 
آشوب زده باید همچنان به عنوان استراتژی اصلی 
جمهوری اسالمی ایران در دستور کار قرار داشته 

باشد.

  

تقاضای جمعی از آتش نشان ها برای دیدار با مقام معظم رهبری
گفته می شود جمعی از آتش نشانان تقاضی دیدار با مقام معظم رهبری را دارند؛ سیدرضا تقوی، ریاست 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور درباره این مسئله می گوید: »در دیدار ی که با آسیب دیدگان  و 
مجروحان حادثه دیده پالسکو داشتم، جمعی از آتش نشانان درخواست مالقات با رهبری داشتند .« 
ریاست شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور، تصریح کرد: »در این دیدار آتش نشان ها بیان کردند 
که نیروهای فدایی رهبری هستیم و هر جا که الزم باشد ما اعالم آمادگی می کنیم و تنها تقاضای دیدار 

با رهبر انقالب را داشتند.«

بازار تعطیل نیست
احمد کریمی اصفهانی، دبیرکل جامعه انجمن اسالمی اصناف و بازار تعطیلی بازار تهران را در پی حادثه 
ساختمان پالسکو و شهادت جمعی از آتش نشان ها تکذیب کرد. او گفت: »تعطیلی بازار صحت ندارد 
و آن را تکذیب می کنم.« دبیرکل جامعه اصناف و بازار گفت: »ضمن بزرگداشت این حادثه عظیم که 
جمعی از هموطنان  آتش نشان  و مردم عادی  در آن جان باختند و همه ما را عزادار کرده است، بر اساس 

تصمیم دولت امروز را به عنوان عزای عمومی تلقی کردیم  و بازار تعطیل نخواهد شد. «

همدردی سازمان ملل با گل و شمع
گری لوییس، نماینده سازمان ملل در تهران با اشاره به اعالم عزای عمومی در ایران به مناسبت حادثه 
آتش سوزی ساختمان پالسکو نوشت: »با ارسال گل و روشن کردن شمع در ایستگاه های آتش نشانی 
سراسر شهر همدردی مان را ابراز کنیم.« لوییس با انتشار تصویری از شهدای سازمان آتش نشانی تهران 
حین انجام ماموریت در صفحه توییتر خود با قربانیان حادثه پالسکو ابراز همدردی کرد و نوشت: 
»فردا عزای عمومی در ایران است. بگذارید با گل و شمع در ایستگاه های آتش نشانی در سراسر شهر 

همدردی مان را نشان دهیم«


