
شهردار  بی گزند!
?مهدی دادویی نژاد

دو س��ال پیش و در حادثه جان باختن دو تن از هموطنانمان در 
آتش س��وزی خیاب��ان جمهوری تهران ب��ا توجیه های عجیب و 
غریبی از سمت شهرداری تهران مواجه شدیم و باالخره شهرداری 

تقصیر کار شناخته نشد ! 
در حادثه فرو نشست منطقه »شهران« دوباره شهرداری تقصیر 
کار نبود! در حادثه ورود آب به مترو شهرداری تقصیری نداشت! 

در برخورد با دست فروشان شهرداری تقصیری نداشت!
 در آلودگی هوا و ترافیک ابدا شهرداری نقشی ندارد! 

درمجموع اصل بر صحت عملکرد تیم آقای قالیباف است حتی 
اگ��ر تمام تهران بمی��رد! امروز و در حالی که فاجعه س��اختمان 
پالس��کو رخ داد ش��هرداری تهران که در پیش��گیری از حوادث 
این چنینی به ذات خود مهم ترین وظیفه را به دوش می کش��د باز 

هم تنها ارگان بی عذر و تقصیر محسوب شد!
 اولین واکنش برای مبرا کردن عملکرد ش��هردار توس��ط یک 
عضو ش��ورای ش��هر صورت پذیرفت و ابوالفضل قناعتی با بیان 
این مساله که شهردار سال 92 موضوعی را مبنی بر پلمپ کردن 
این واحدها به شورا ارائه داد ولی  شورا آن را مسکوت گذاشت 
عمال هزینه عملکرد بد و طرح دور از خرد شهرداری را به حساب 

شورای شهر نوشت.
 این حرف ها بیشتر از هر جنبه ای خصوصا در ماه های منتهی به 
حضور مجدد آقای شهردار در انتخابات ریاست جمهوری  رنگ 
و بویی سیاسی دارد و طبق حوادث چند سال اخیر عده ای که در 
جهت تطهیر عملکرد ش��هردار تهران از هیچ کوشش��ی فروگذار 

نکردند و نمی کنند، امروز نیز به میدان آمده اند. 
ادامه در صفحه 9

پیش نمایشی از یک فاجعه
?مرتضی آژند

آتش س��وزی و ریزش ساختمان  17 طبقه پالسکوی تهران به 
مثاب��ه پیش نمایش��ی از تهران در خطر اس��ت، نمایش��ی از همه 
نداش��ته ها؛ از ضعف مدیریتی، تجهی��زات تا عکس  العمل مردم، 
پیش نمایش��ی که تاوان اجرای آن را تع��دادی از عزیزان جان بر 

کف آتش نشانمان داده اند. 
صفحه 5 را بخوانید

محو ناگهانی پالسکو
روایت کسبه پالسکو: 

 انگار می خواهند همه چیز را 
گردن ما بیاندازند
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شنبه2 بهمن 1395
21   ژانویه 2017 

22  ربيع الثانی 1438
12 صفحه  1000 تومان

)در خوزستان 500 تومان(

نماد تجارت ایران فرو ریخت

فاجعه

بسمه تعالی

d سركار خانم دكتر خنفريc
مقام محترم فرماندار شهرستان كارون
  نوید مسرت بخش انتصاب شایسته آن بانوي گرامي به عنوان

 مقام محترم فرماندار شهرستان كارون
 را تبری�ك و تهني�ت عرض مي نماید. از درگاه باریتعالي مزید توفيقات 

براي خدمتي سرشار از شور و نشاط و مملو از توكل الهي در جهت رشد 

و شكوفایي شهرستان كارون همزمان با فرا رسيدن ایام اهلل 22 بهمن 

و دهه مبارك فجر انقالب اسالمي براي سركار مسئلت مي نماید.

شركت ساختماني آذرپاد

 )كارگزار فروش 750 واحد مسكوني در شهر جديد شيرين شهر(

شركت گروه عمران و مسكن سازه پايدار قرن

 )مالك، سرمايه گذار و مجري احداث

 750 واحد مسكوني در شهر جديد شيرين شهر(

گروه حوادث:  یک رسانه ترکیه ای 
در توصیف فاجعه فرو ریختن ساختمان 
پالسکو در قلب پایتخت ایران نوشت : 

»11 س��پتامبر ایران، ب��دون هواپیما، 
ب��دون تروریس��ت«  و در زیر تیتر آن 
نوش��ت: در ته��ران پایتخ��ت ایران، 

س��اختمان 17 طبقه پالس��کو، مرکز 
تجاری که در چهارراه اس��تانبول قرار 

دارد بر اثر آتش سوزی فروریخت.
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