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جزئيات برنامه هاى آستان قدس رضوى
در دهه آخر صفر

 آستان  قائم مقام توليت آستان قدس رضوى شعار محورى قائم مقام توليت آستان قدس تشريح كرد
ويژه برنامه هاى آستان قدس رضوى در دهه پايانى ماه صفر 
را «عالم آل محمد(ص)، امام خردورزى و محبت» اعالم كرد. 
ســيد مرتضى بختيارى همچنين از تشرف 4000 هيئت 

مذهبى به مشهد در روزهاى منتهى به شهادت امام رضا(ع) 
خبر داد. قائم مقام توليت آستان قدس رضوى در اين نشست 
خبرى كه به همت قرارگاه رسانه اى معين الضعفا برگزار شده 
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و استغفار هم امان 

است. من رفتنى 
هستم ولى استغفار 

باقى مى ماند. پس 
هنگام هر حادثه و 
گناهى بر شما باد 

استغفار.
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كرمانشاه در آغوش وطـن
 جزئيات 30 ثانيه زمين لرزه 7/4 ريشترى

در گفت وگو با مصدومان حادثه
 توصيه هاى مهم براى پيشگيرى و مقابله

 با آسيب هاى زلزله 

اقشار مختلف مردم، سپاه، ارتش، هالل احمر، اورژانس، نيروى انتظامى، آستان قدس رضوى و ... به يارى زلزله زدگان شتافتند 
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دستور ويژه به بخش هاى امدادى
آستان قدس رضوى براى كمك به زلزله زدگان

3
از سوى حجت االسالم والمسلمين رئيسى ابالغ شد
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يادداشت روز

مالك شريعتى
 كارشناس مسائل سياسى 

سخنگوى وزارت خارجه در پاسخ به پرسش قدس:
تأسيس دفتر اتحاديه اروپا نياز به مجوز شوراى عالى امنيت ملى دارد

خبر

وزارت  سخنگوى  خليل خانه   آرش  سياست/   
خارجه موضوع توافق براى تأسيس دفتر اتحاديه اروپا 
در ايران را برداشتى نادرست در رسانه ها از اظهارات 
گفت: سفر  و  كرد  عنوان  رئيس جمهور  اول  معاون 
هيئت تجارى و كشاورزى اتحاديه اروپا هيچ ارتباطى 

با موضوع تأسيس دفتر اين اتحاديه در تهران نداشت.
بهرام قاســمى با اشــاره به آنچه در فضاى مجازى و 
رسانه ها در اين باره منتشر شده، گفت: كسى صحبت 
از تأســيس اين دفتــر در ايران نكرده اســت و آقاى 
جهانگيرى فقط گفتند كه اين موضوع در دستور كار 
وزارت خارجه است. وى در پاسخ به سؤال خبرنگار ما 
درباره اينكه آيا توافق درباره تأسيس اين دفتر نيازمند 
موافقت و مجوز شوراى عالى امنيت ملى يا مقام باالتر 
از آن اســت؟، اظهارداشت: قطعاً اقداماتى كه در حوزه 
كالن سياست جمهورى اسالمى مى تواند مطرح باشد 
عالوه بر وزارت خارجه بايد دستگاه ها و نهادهاى ديگر 
ذيربــط هم درباره آن نظر بدهند و تصميمات در يك 
اجماع و تصميم گيرى كالن اتخاذ مى شود و بحث دفتر 
اتحاديه اروپا نيز مى توانــد در اين چارچوب مطرح و 

مورد ارزيابى ، مشورت و تصميم گيرى قرار گيرد.
همچنين ســخنگوى وزارت خارجه كشورمان با بيان 
اينكه سخنان حريرى كورســوى اميد براى بازگشت 
آرامش به لبنان است، گفت: موضعگيرى ماكرون درباره 

برنامه موشكى ايران، دقيق نبود.
بهرام قاســمى در نشست خبرى خود كه صبح ديروز 
برگزار شد، با ابراز تسليت نسبت به جان باختن برخى 
از هموطنان و مردم عراق در حادثه زلزله يكشنبه شب، 
درباره سفر جانسون وزير خارجه انگليس به ايران افزود: 
اين سفر در دســتور كار دو طرف قرار دارد و در حال 
تنظيم اين سفر هستيم كه تا انتهاى سال ميالدى اين 

سفر انجام مى شود.
وى درباره ســفر آقاى ماكرون به ايران هم گفت: سفر 
آقاى ماكرون هم در دستور كار دو طرف قرار دارد، ولى 
تاريخ دقيق آن مشخص نيست، اما به احتمال زياد پس 

از سفر وزير خارجه انگليس خواهد بود.
ســخنگوى وزارت خارجه همچنيــن در واكنش به 
اظهــارات ماكرون درباره توان موشــكى ايران، گفت: 
موضع گيرى وى در خصوص برنامه موشــكى ايران 
دقيق نبود و ما خواهان دقت نظر در اين موضعگيرى ها 
هستيم كه اين ســفر مى تواند در خصوص كاستن از 

اختالف نظرهاى دو طرف مفيد باشد.
وى درباره اســتعفاى حريرى از سمت نخست وزيرى 
لبنان و شــرايط پيش آمده پــس از آن اعالم كرد: ما 

خواهان ثبات و امنيت در لبنان بوده و هســتيم و در 
ساليان اخير گروه ها و احزاب مختلف داخلى آن كشور 
تالش گسترده اى را در مســير درستى به كار گرفته 
بودند كه مورد حمايت ايران هم قرار داشــته و دارد و 
ما همچنان از روند آرامش، پيشرفت و ثبات در لبنان 

حمايت مى كنيم.
قاسمى با بيان اينكه استعفاى حريرى از نخست وزيرى 
امر غيرمترقبه، ناگهانى و مشــكوكى تلقى مى شود، 
گفت: اميدواريم با توجه به صحبت هاى يكشنبه شب 
آقاى حريرى، وى بــه لبنان بازگردد و مراحل قانونى 

استعفاى خود را از آن كشور اعالم كند.
ســخنگوى وزارت خارجه تصريح كرد: ما از هر گونه 
اقدامات مثبت و هرعاملى كه به ثبات و امنيت لبنان 
كمك كند، حمايــت مى كنيم. صحبت هــاى آقاى 
حريرى مى تواند كورســوى اميدى را در اين مســئله 
ايجاد كند، هر چند كه استعفاى وى اقدامى عجيب و 
بى نظير بود؛ اينكه نخست وزيرى در يك كشور ثالث 

استعفا دهد و به كشور خود بازنگردد.

 ادعاى دخالت هاى ايران توهم و دروغ است
وى گفــت: آنچه تحت عنوان دخالت هــاى ايران در 
منطقه مطرح مى شــود توهم و دروغ است و ناشى از 
شكســت هاى پياپى برخى از كشورهاى منطقه اى و 
بين المللى است كه به جهت جبران شكست ها و حفظ 
آبروى خود ناچار به برخى فرافكنى ها و اتهام زنى ها به 

ديگران مى شوند.
وى درباره ســفر وزيرخارجه انگليس به ايران و مطرح 
شــدن مســئله خانم زاغرى در مباحثات دو طرف، 
اظهارداشــت: مسئله خانم زاغرى يك مسئله امنيتى 
اســت و پرونده هاى مربــوط به وى هــم در اختيار 
دستگاه هاى مربوط است. بحث ميان ايران و انگليس 
يك طيف وســيعى از حوزه ها را شامل مى شود. سفر 
وزير خارجه انگليس به ايران ارتباطى به اظهارات اخير 

وى در خصوص خانم زاغرى ندارد.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

آيت اهللا علم الهدى درگذشت هموطنانمان در زلزله را تسليت گفت قدس: آيت اهللا علم الهدى با صدور پيامى درگذشت هموطنانمان در زلزله غرب كشور را تسليت گفت.در اين پيام آمده است: 
حادثه جانگداز زلزله در غرب كشور كه منجر به جان باختن جمعى از هموطنان عزيز و مصدوم شدن جمعى بيشتر شد، اينجانب را نيز داغدار كرد. در اين ايام شهادت و در كنار مضجع شريف حضرت ثامن الحجج(ع) 
از خداى منان براى مسئوالن و مردم مهربان و خِيّر توفيق خدمت در اين لحظات بحرانى، براى آسيب ديدگان توفيق بهبودى و جبران خسارات و براى جان باختگان، غفران و رحمت واسعه الهى را خواستارم.

a k h b a r @ q u d s o n l i n e . i r

حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم 
انقالب اســالمى صبح ديروز در ديدار 
جمعى از مســئوالن و فعاالن فرهنگى 
اســتان هاى آذربايجان شــرقى و قم، با 
تجليل از پديده باشــكوه و حيرت انگيز 
راهپيمايــى اربعين و با دعــا و آرزوى 
از دست اندركاران  قبولى زيارت زائران، 

برگزارى اين مراسم تشكر كردند.
به گــزارش پايگاه اطالع رســانى دفتر 
مقــام معظــم رهبرى، حضــرت آيت 
عظيــم  راهپيمايــى  خامنــه اى،  اهللا 
اربعين را نشانه گســترش روح مبارزه 
و مجاهــدت در راه خــدا و آمادگــى 
براى شــهادت در همه دنياى اســالم 
دانستند و افزودند: حضور اين جمعيت 
عظيــم از نقاط مختلف دنيــا با وجود 
عظيم  پديده اى  تروريستى،  تهديدهاى 
و نشــان دهنده اوج گرفتن تفكر مبارزه 
در راه خدا و آمادگى عمومى و همگانى 

در اين راه است.
رهبر انقالب اســالمى، پديــده  الهى و 
معنوِى راهپيمايى اربعين را بى ســابقه 
و غيرقابل توصيف دانســتند و با تشكر 
از دست اندركاران برگزارى اين حركت 

عظيم، گفتند: از دولت عراق كه وسايل 
برگزارى اين حركت باشــكوه را فراهم 
كرد، از ملت عزيز عــراق كه اين گونه 
مخلصانه و شــادمانانه از زائران حضرت 
اباعبداهللا عليه الســالم پذيرايى كرد، از 

جوانان مبارز عراقى و حشــد الشــعبى 
و دســت اندركاران تأمين امنيت مراسم 
و از مســئوالن عتبات در نجف اشرف 
و كربــالى معلى، قلباً تشــكر مى كنيم 

و بركات الهى را براى آنان خواستاريم.

تشكر رهبر معظم انقالب از ملت، دولت و مسئوالن عتبات عاليات در عراق

پديده  عظيم  اربعين نشانه گسترش روح جهاد و شهادت در راه خداست

 قبًال كه شــوراى شهر و دهيار نداشتيم، شــهر و روستا بهتر اداره مى شد! 
9360008440

 حاضرم يارانه مرا قطع كنند؛ بلكه حاضرم 45 هزار تومان نيز هر ماه به آقاى 
روحانى و نوبخت بدهم، اما فقــط قبض برق مغازه ام به قبل يارانه ها برگردد! 

9390001288
 شــما توجه كنيد به خرابى ســاختمان ها. در زلزله غرب كشور سقف هاى 
ساختمان هاى جديد سالم است، ولى ديواره هاى بلوكه و هبلكس فرو ريخته 

است. راهكار بهترى بايد انديشيد. 9150005293
 خدايــا نظر تو از ملت برنگردد؛ نظر مســئوالن كه فقــط وعده وعيدهاى 
انتخاباتى و طبل تو خالى اســت و بس! قيامت جواب خون شــهدا را بدهيد، 
آقايان مسئول. باز هم خدا سايه رهبرمان را از سرمان كم نكند. 9150001751
 خدايا تا كى زير بار گرانى و شرمندگى جلوى خانواده باشيم؟ خدايا خودت 
كمكمان كن. از مســئوالن كه حركتى نيست؛ فقط شعار و حرف بدون عمل! 

9030002588
 دولت ده ها ميليارد پول براى بدهكارى ســرخابى ها را دارد، پرداخت كند، 
اما  به كولبر60، 70 ســاله نمى تواند، كمك مالــى بكند، كودكان خيابانى را 

نمى تواند، سروسامان بدهد! 9150000565
 قابــل توجه رئيس جمهور! مديرى كه در جايــگاه خود به عنوان مدير در 
وظايف خود قصور كرده و ناتوان بوده اســت و خودش بابت كوتاهى در انجام 
وظيفه استعفا كرده، ولى بعد از گذشت چندى به رياست باالتر از شغل قبلى 
ارتقا داده شــده  اســت، نمونه اى از هزاران مورد اســت و بايد براى اين رويه 

متأسف بود! 9370000320
 هزينــه گزاف هتل ها و مراكز اقامتى در كشــور با هيــچ معيار منطقى و 
اقتصادى مردم منطبق نبوده و موجب رونق سفرهاى خارجى با نرخ هاى نازل 
شــده است! خروج ارز و تبعات منفى فرهنگى، اجتماعى از آثار سوء مديريت 

در اين صنعت است! متوليان كجايند؟9120008949
 در دوران مذاكــرات اتمى با بدترين شــيوه با منتقدان برخورد كردند و در 
حالى كه در دنيا عليه آمريكايى ها تظاهرات مى كنند، اينجا مانع اعتراض علنى 
مى شــدند تا بلكه به درون خانه تيم اتمى و بانكى و نفتى و جاده ســازى و 
آموزشى جاسوس نفوذ كند! حاال با تعطيل كردن رسانه هاى آگاه مثل كيهان 

چه توطئه اى در سر دارند؟9190008895
 شنبه هفته آينده، بين دو روز تعطيل و مناسبت قرار گرفته است. باتوجه به 
اينكه بيشتر دانش آموزان در اين روز به اتفاق بزرگ ترها به روستاها مى روند 
يا مسافرت هستند و عمًال كالس ها تعطيل يا نيمه تعطيل است و بسيارى از 
والدين براى گرفتن اجازه به مدارس مراجعه مى كنند و به دليل به حد نصاب 
نرســيدن تعداد دانش آموزان حاضر از طرف معلمان درســى ارائه نمى شود، 
خواهشــمنديم براى رفاه حال خانواده ها پيگيرى كنيد تا اين روز را تعطيل 

اعالم كنند. 9150000937
 چرا برخى مســئوالن و مديران اجرايى ما اين قدر از سر بيكارى و گاهى از 
روى سليقه  و هوس مردم را اذيت مى كنند و فقط به فكر پول و راحتى و منافع 
خود هستند؟ مثأل همين هوشمند كردن كارت هاى ملى و شناسنامه و كارت 
پايان خدمت و غيره چه ضرورتى دارد كه اين قدر تأكيد و اجبار مى كنند كه 
بايد هوشمند شــود؟ آخر مردم بويژه مستضعفين ندارند اين پول هاى گزاف 
را بپردازند؛ چون اين ها مى شود، مظلمه و نفرين كه به گردن اين دولتمردان 

غافل مى افتد و باعث عذاب دنيا و آخرتشان خواهد بود. 9100003750
 جناب فتاح؛ از حســن نيت شما مطلع هستيم، بنابراين گرانى كه به سبب 
پرداخت يارانه بر مردم تحميل شد و كمر برخى را به درد آورد با طرح حضرت 
عالى قابل التيام نيست، زيرا عده كثيرى(آبرومند) براى آن در زندگى حساب 

بازكرده اند. 9150007279
 اينقدر كه رهبر عزيزمان مى گويد به معشــيت مردم رسيدگى كنيد، انگار 

گوش شنوايى نيست. 9150009677
 دفترچه هاى سالمت را فقط بيمارســتان هاى دولتى قبول مى كنند، هيچ 
دكترى قبــول نمى كند، جناب وزير بهداشــت! چرا اين طورشــد؟ كم كم 

مى فهميم رأى به روحانى اشتباه محض بود. 9100007821
 از روزنامه قدس خواهشمندم كه درمورد رنگ كردن پالك خانه ها به رنگ 
در خانه كه ديده و خوانده نمى شود، مطلبى تهيه كند؛ چون ما رانندگان آژانس 

براى پيدا كردن پالك هاى منازل خيلى عذاب مى كشيم. 9030002735
 آقاى روحانى اين بود، دولت تدبير واميد! چهار ســال دوم هم دارد، سپرى 
مى شــود. شعار بس نيست؟ فكرى به حال مردم بكنيد، كمر ما زير بار گرانى 
شكســت. چه كار مى كنيد؟ ملــت ارزانى مى خواهند، برجــام نمى خواهند. 

9150001751
  آخر نمى دانم اين ســند «2030» آموزش وپرورش چه سندى است كه فكر 
اولياى دانش آموزان را مختل كرده؟ چرا بعضى مســئوالن با اعصاب ملت بازى 
مى كنند؟ بابا از فرمايشات مقام معظم رهبرى پند بگيريد. بازى با ملت عاقبت 

خوشى ندارد. 9030002588

به درد مردم برسيد 
نه حاشيه سازى

در پى حادثه تأســفبار زلزله 7/3 ريشــترى 
يكشنبه شــب در مرزهاى غربى كشور، آقاى 
جهانگيــرى معــاون اول رئيــس جمهور كه 
مسئول رسيدگى به زلزله استان كرمانشاه شده 
استـ  با وجود پيام رهبر انقالب و تأكيد ايشان 
بر تمركز در اولويت كمك رسانى سريع و بدون 
فــوت وقت به زلزلــه زدگانـ  در اظهارنظرى 
عجيب انگشت اتهام تلفات جانى حادثه را به 
ســمت مســكن مهر و دولت هاى نهم و دهم 

نشانه رفته است.
آقاى جهانگيرى به ظاهر فراموش كرده است 
كه مسئوليت اصلى اش براى مناطق زلزله زده 
چيست؟ هما هنگ كردن ستادهاى مديريت 
بحران در منطقه به منظور تسريع آواربردارى 
و نجات جان افراد مجروح زير آوار، تأمين فورى 
مايحتاج مجروحان و بــى خانمان ها و صدور 
دستورهايى از باال كه نياز به هماهنگى با تهران 

را براى اتخاذ برخى تصميمات برطرف كند.
در حادثه پالســكوـ  كه بر خالف زلزله، عامل 
انســانى نقش پررنگ ترى در بــروز حادثه يا 
رعايت نكردن نــكات ايمنى ايفــا كرده بود 
ـ رهبرانقــالب باز هم در پيام خود، مســئله 
مقصريابى در ابتداى كار را بشدت تقبيح كرده 
و اولويت را به كمك رســانى داده بودند: «در 
حال حاضــر همه تالش ها بايــد براى نجات 
جان گرفتارشدگان جهت دهى شود. رسيدگى 
به علل حادثه مســئله بعدى اســت. از همه 
مســئوالن مى خواهم همان گونه كه در اين 
چند ساعت، تالش كرده اند كار مجاهدانه خود 
را ادامه دهند و وظيفــه فورى را بر هر حرف 
و حديثى مقدم بدارند».حال اينكه در بالياى 
طبيعى چون زلزله ـ كه نقش انسانى چندان 
پررنگ نيست و مديريت بحران مهم تر استـ  
بازهم عده اى بخواهند در بدو امر عقده گشايى 
سياسى كنند بسيار زننده و دور از شأن نظام و 
خارج از مطالبه مردم حادثه ديده است. برفرض 
كه بيشترين آسيب ها در مناطقى رخ داده باشد 
كه مسكن مهر ساخته شده است، آيا نبايد نكات 
و احتماالت ذيل را با نگاه كارشناسى ديد و بعد 

اظهارنظر كرد:
1- تا پايان عمليات امداد و نجات و تعيين آمار 
نهايى قربانيان، نمى توان به طور دقيق از ميزان 
تلفات و تراكم آن در مناطق مختلف خبر داد. 
بسيارى از مناطق روستايى، آسيب صد درصد 
ديده و تلفات انسانى زيادى متحمل شده اند كه 
آمار آن ها هنوز لحاظ نشده است؛ همچنين كار 
كارشناسى براى دستيابى به علل ميزان تلفات 
در مناطق مختلف زمان بر اســت و نتيجه آن 

البته براى همه قابل قبول خواهد بود.
2- تكميل واحدهاى مســكن مهر در مناطق 
سرپل ذهاب و ديگر مناطق در استان كرمانشاه 
و تحويل آن ها به مردم در دولت يازدهم اتفاق 
افتاده است و چنانچه دولتـ  كه مخالفتش با 
هر اقدام دولت گذشــته نيازى به اثبات ندارد 
ـ از عدم اســتحكام الزم در سازه هاى اوليه يا 
طراحى آن ها اطمينان داشــت بايد نسبت به 
مقاوم ســازى آن ها اقدام يــا در صورت عدم 
امكان ايجاد ايمنى الزم از تحويل آن واحدها 
به مردم با بيان مستندات خوددارى و به نحوى 

جبران مافات مى كرد.
3- همچنــان كه مديركل راه و شهرســازى 
استان كرمانشاه گفته، گسل اصلى فعال شده 
در اين زلزله از نزديكى اين مناطق عبور كرده 
و نه تنها مســكن مهر كه ساير ساختمان ها از 
جمله ادارات آن محل نيز آســيب جدى ديده 

و تخريب شده اند.
4- به طور طبيعى در مناطق آپارتمانى تراكم 
جمعيت بيشتر است و با توجه به شدت زلزله 
باالى هفت ريشتر، بسيارى از آپارتمان ها چه 
در مســكن مهر و چه غير آن تخريب شده اند 
كه تراكم جمعيت محل، تراكم تلفات را نيز به 
دنبال خواهد داشت.در حالى كه خبر مى رسد 
در برخى مناطق زلزله زده هنوز آب آشاميدنى 
سالم به درســتى و به ميزان مورد نياز توزيع 
نشده است و برخى ناهماهنگى ها ميان اعضاى 
دولتى ستاد مديريت بحران كار خدمات رسانى 
را به كندى كشــانده اســت، آيا مى توان جز 
فرافكنى و سياســى كارى نام ديگرى بر اين 

اظهارات ناپخته جناب جهانگيرى گذاشت؟
آقاى جهانگيــرى يا همچنان در حال و هواى 
انتخابات دوازدهم است يا در حال گرم كردن 
خود براى انتخابات آينده رياســت جمهورى 
است كه بايد گفت برادر من! «ما فاَت َمضى َو ما 
سيأتيَك َفاَيَْن؟ ُقْم َفاْغَتِنم الُفرَصَة بَيَن الَعَدَمين».

خبر

شماره پيامك: 30004567صداى مردم   

پيام رهبر معظم انقالب در پى حادثه تلخ و مصيبت بار زمين لرزه در غرب كشور

همه دستگاه ها با سرعت و همه توان به يارى آسيب ديدگان بشتابند
Khamenei.ir : در پى وقوع حادثه تلخ 
و مصيبت بار زمين لرزه در غرب كشور كه 
به جان باختن و زخمى شــدن جمعى از 
هم ميهنان عزيز انجاميد، حضرت آيت اهللا 
خامنه اى رهبر معظم انقالب اســالمى با 
صدور پيامى ضمن تسليت به ملّت ايران 
بخصوص مردم عزيز اســتان كرمانشــاه، 
تأكيد كردند: همه دستگاه هاى لشكرى و 
كشــورى با همه همت و امكانات به يارى 

آسيب ديدگان بشتابند.
متن پيام رهبر معظم انقالب اســالمى به 

شرح زير است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

با تأســف و اندوه فراوان خبر زمين لرزه در 
غرب كشــور را كه به جان باختن جمعى 
از هم ميهنان عزيز و زخمى شدن جمعى 
بيشتر انجاميده و خسارات بسيارى پديد 
آورده است، دريافت كردم. وظيفه  مسئوالن 
آن است كه در همين اولين ساعات با همه  
هّمت و توان به يارى آسيب ديدگان بويژه 
در زير آوار ماندگان بشتابند و با بهره گيرى 
ســريع از همه  امكانات موجود، از افزايش 

تلفات جلوگيرى كنند.
ارتش و سپاه و بسيج، با نظم و سرعت به 
آواربردارى و انتقال مجروحان كمك كنند 
و دستگاه هاى دولتى چه نظامى و چه غير 
نظامى همه  توان خود را براى يارى آسيب 
ديده ها و خانواده هاى آنان به صحنه آورند.

اينجانــب از اعماق دل، اين حادثه  تلخ و 
مصيبت بار را به ملّت ايران بخصوص به 
مردم عزيز اســتان كرمانشاه و بويژه به 
خانواده هاى مصيبت زده تســليت عرض 
مى كنم و متضرعانــه از خداوند متعال 

مى خواهم كــه اين محنت و رنج را مايه  
جلب رحمت و فضل خود قرار دهد و بر 
صبر و پايدارى و مقاومت ملّت عزيزمان 
بيفزايد. از همه  كســانى  كه مى توانند به 
نحوى در ســبك كردن بــار مصيبت و 
جبران خســارت مؤثر باشند، درخواست 
مى كنــم كه بــه يارى آســيب ديدگان 

بشتابند.
والسالم عليكم و رحمه اهللا

سّيد على خامنه اى
22 آبان 1396

هشتگ

#  امروز متفاوت از ديروز#   غم آوار شده#   ربايش تاريخى#   سياسى كارى ممنوع#  حاصل از اربعين

يامين پور  وحيــد 
سياســى  فعــال 
پيرو نياز دولت به 
بودجه براى تامين 
مناطق  مخــارج 

زلزلــه زده، به درآمدهــاى دولت از 
اربعين اشــاره كرد و نوشــت «حاال 
كه به لطف خدا در ايام اربعين هيچ 
اتفاقى نيفتاد لطفاً ميلياردها تومان 
پولــى كه از زوار اربعيــن به عنوان 
بيمــه دريافت شــده را تماماً خرج 

زلزله زده ها كنيد.»

على عليزاده تحليلگر 
سياسى بى بى سى از 
حواشى زلزله گاليه 
كــرد و در توييتــر 
اين موضوع را مطرح 

كرد كه «در اين ساعات بحرانى با كسانى 
كه در روند امدادرسانى اختالل مى كنند 
نبايد مدارا كرد. چه آن ها كه از خانه هاى 
ويران زلزله  زده دزدى مى كنند، چه آن ها 
كه در فضاى عمومى، با سياسى كارى و 
جناحى بازى مانع ايجاد همدلى و كمك 

رسانى مى شوند.»

اميرعبداللهيــان 
رئيــس  مشــاور 
مجلس با اشاره به 
اتفاقــات رخ داده 
اخير، براى نخست 

وزير لبنان، اين ربايش را با يك ربايش 
تاريخى ديگر مقايسه كرد و نوشت « 
دعوت و ربايش سعد حريري توسط 
رياض، يادآور دعــوت و ربايش امام 
موسي صدر در ليبي است اما به روش 
جديد... آِل سعود به دوستان خود هم 

رحم نمي كند.»

زهــرا احمدى پور 
ســابق  رئيــس 
ميراث  ســازمان 
دفاع  ياد  فرهنگى 
مقدس را زنده كرد 

و نوشت «سى ســال از آن روزهاى 
سخت گذشته. روزهايى كه نام اسالم 
آباد و مهران و ســرپل ذهاب را مرتب 
از اخبار مى شنيديم و مادر مى گفت 
ساكت  شويد ببينيم كجا را صدام زده. 
جنگ تمام شد و حاال بعد سى سال 
دوباره، غم آوار شده در غرب ايران...»

مصطفــى  ســيد 
ميرســليم عضــو 
مجمع تشــخيص 
در  نظام  مصلحت 
توييتى از واجب و 

واجب تر نوشــت و وظيفه امروز را در 
بحران مناطق زلزله زده از وظيفه ديروز 
جدا دانست و عنوان كرد «امروز امداد 
رسانى به زلزله زدگان واجب است؛ تا 
ديروز اجراى سياســت هاى مقابله با 
حوادث غير مترقبه براى پيشگيرى از 

شدت خسارت واجب تر بود.»

يامين پور  وحيــد 
سياســى  فعــال 
پيرو نياز دولت به 
بودجه براى تامين 
مناطق  مخــارج 

على عليزاده تحليلگر 
سياسى بى بى سى از 
حواشى زلزله گاليه 
كــرد و در توييتــر 
اين موضوع را مطرح 

اميرعبداللهيــان 
رئيــس  مشــاور 
مجلس با اشاره به 
اتفاقــات رخ داده 
اخير، براى نخست 

زهــرا احمدى پور 
ســابق  رئيــس 
ميراث  ســازمان 
دفاع  ياد  فرهنگى 
مقدس را زنده كرد 

مصطفــى  ســيد 
ميرســليم عضــو 
مجمع تشــخيص 
در  نظام  مصلحت 
توييتى از واجب و 

چشم اعراب روشن!
نتانياهو: شانه به شانه اعراب 

عليه ايران مى ايستيم
فارس: نخست وزير صهيونيستى ديروز گفت: 
اين رژيم، شانه به شانه كشورهاى جهان عرب 
عليه ايران مى ايســتد. به گــزارش هاآرتص، 
نتانياهو گفت: اسرائيل شانه به شانه كشورهاى 
جبهه ميانه رو در جهان عــرب عليه ايران و 
داعش مى ايستد. اين صف بندى براى امنيت 
اسرائيل خوب است و در نهايت براى صلح هم 

خوب خواهد بود. 



w w w . q u d s o n l i n e . i r
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

تشكيل قرارگاه خدمت رسانى بنياد كرامت امام رضا پس از وقوع زلزله   آستان: قرارگاه خدمت رسانى بنياد كرامت امام رضا(ع) در نخستين ساعات وقوع زلزله در كرمانشاه، براى كمك به 
زلزله زدگان تشكيل شد. مسئول بنياد كرامت امام رضا(ع) با اعالم اين خبر افزود: بالفاصله پس از مشخص شدن برنامه ها، 24 نيسان و 2 تريلى حاوى برنج، روغن، عدس، كنسرو، آب معدنى، كشمش، حلواشكرى 

و كلوچه بارگيرى شده و به منطقه اصلى وقوع زلزله كه همان سرپل ذهاب بوده اعزام شد. وى گفت: در اين شرايط بايد همه دستگاه ها، سازمان ها و مردم به كمك زلزله زدگان بشتابند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
از سوى حجت االسالم والمسلمين رئيسى صادر شد

دستور ويژه به بخش هاى امدادى آستان قدس رضوى 
براى كمك به زلزله زدگان

آستان: توليت آستان قدس رضوى 
در پى وقوع حادثه تأســف بار زمين 
لــرزه غرب كشــور، در پيامى، جان 
باختــن و مجروح شــدن جمعى از 
هم ميهنــان را در ايــن حادثه غم بار 
تســليت گفت. در اين پيــام آمده 
است: كشــته  و مجروح شدن صدها 
تن از هموطنان عزيــز در اثر حادثه 

خسارت بار زلزله، موجب تأسف و تأثر عميق گرديد. تالش براى نجات جان افرادى كه 
در زير آوار مانده اند و رسيدگى به حال مجروحان، مهم ترين و اساسى ترين اقدام الزم 
در اين ســاعات سرنوشت ساز است. ايران، سراسر سوگوار اين مصيبت است و در اين 
لحظات حساس، هموطنان ما همچون حوادث ديگر يكپارچه و همنفس در كنار مردمى 
كه با ايثار و مقاومت در هشــت سال جنگ تحميلى برگ درخشانى در تاريخ انقالب 
رقم زدند، با هر امكانى كه در اختيار دارند تالش خواهند كرد مرهمى بر زخم عميق 
مصيبت زدگان باشند. اينجانب با استعانت از پروردگار متعال و استمداد از عنايات خاصه 
امام الرئوف حضرت رضا عليه السالم ضمن دعا براى نجات جان افراد نيازمند كمك، به 
بخش هاى مســئول و متولى امر امداد در آستان قدس رضوى تأكيد مى كنم فوراً و با 
ظرفيت كامل با همكارى دولت و امدادگران به يارى آسيب ديدگان اين حادثه بشتابند و 
لحظات را براى خدمت به مردم نيازمند كمك از دست ندهند. رحمت و غفران خداوند 
را براى درگذشتگان اين حادثه و صبر و سكينه الهى را براى بازماندگان مسئلت مى كنم.

خادمياران رضوى به كمك زلزله زدگان شتافتند
آستان: سرپرست نمايندگى آستان قدس رضوى گفت: خادمياران رضوى آستان 
قدس رضوى در اســتان كرمانشــاه در ســاعت هاى اوليه به كمك مصدومان اين 
حادثه دلخراش شتافتند. حسين موحد گفت: خادمياران رضوى در كنار ساير مردم 
و نهادهاى كمك رسان همچون ســپاه، كميته امداد و... در حال خدمت رسانى به 
مصدومان هستند، همچنين اين نمايندگى اقدام به توزيع پاره اى از اقالم مورد نياز 

اوليه در ميان زلزله زدگان كرده است.

 همزمان با سالروز شهادت حضرت رضا
حرم رضوى ميزبان اجتماع عظيم

 «زنان فاطمى، سوگواران رضوى» است
آستان: سرپرست مركــز امور بانوان 
و خانواده آستان قدس رضوى گفت: 
همزمان با ســالروز شهادت جانگداز 
حضرت رضــا(ع)، حرم مطهر رضوى 
ميزبان اجتماع عظيم «زنان فاطمى، 

سوگواران رضوى» خواهد بود.
فاطمه دژبرد با بيان اين خبر افزود: در 
اجتماع عظيم «زنان فاطمى، سوگواران 

رضوى» كه مبتنى بر الگوى رفتارى حضرت زهرا(س) در دفاع از امامت، واليت و رهبرى 
است، بانوان مؤمن و انقالبى مشهد مقدس در 28 آبان ماه، همزمان با سالروز شهادت 

حضرت رضا(ع) در رواق حضرت زهرا(س) حرم مطهر گردهم مى آيند.
وى افــزود: در اين اجتماع جمع كثيرى از بانوان خدمتگزار آســتان مقدس رضوى، 
همســران و مادران شهدا بويژه شــهداى مدافع حرم، مسئوالن و مخاطبان هيئات و 

جلسات مذهبى و تشكل هاى فرهنگى حضور خواهند داشت.
دژبرد گفت: يكشــنبه 28 آبان ماه از ســاعت 9 تا 11 اجتماع عظيم «زنان فاطمى، 
ســوگواران رضوى» برگزار مى شود، اين برنامه با همكارى مركز امور بانوان و خانواده، 
معاونت تبليغات اسالمى و معاونت اماكن متبركه و امور زائران آستان قدس رضوى در 

حرم مطهر رضوى برگزار خواهد شد.

خـــبر

 قدس/ مليكا درودى  قائم مقام توليت آستان 
قدس رضوى شعار محورى ويژه برنامه هاى آستان 
قدس رضوى در دهه پايانى ماه صفر را «عالم آل 
محمد(ص)، امام خردورزى و محبت» اعالم كرد. 
سيد مرتضى بختيارى همچنين از تشرف 4000 
به  منتهى  روزهاى  در  مشهد  به  مذهبى  هيئت 

شهادت امام رضا(ع) خبر داد. 
قائم مقام توليت آستان قدس رضوى در اين نشست 
خبرى كه به همت قرارگاه رسانه اى معين الضعفا 
برگزار شــده بود، گفت: آستان قدس رضوى بنا به 
مســئوليتى كه بر دوش خود احســاس مى كند، 
رويكردهايى را بر محور فعاليت هاى مردمى تبيين 

كرده است. 
بختيارى افزود: براى نخستين بار است كه به دستور 
توليت معزز آســتان قدس رضوى، شاهد تشكيل 
كميته مناسبت ها هستيم. مسئوليت اين كميته 
نيز بر عهده رئيس سازمان فرهنگى آستان قدس 
رضوى است تا بتوانيم به نحو شايسته اى در تدوين 

برنامه ها اقدام كنيم.
بختيارى در زمينه مهم ترين مناسبت هاى تعريف 
شده براى آســتان قدس رضوى افزود: آغاز سال، 
دهــه كرامت و دهه پايانى ماه صفــر را مى توان از 
مهم ترين مناســبت هاى تعريف شده براى آستان 
قدس رضوى دانســت. در اين ايام، مشهدالرضا(ع) 
و حرم مطهر رضوى مملو از خيل عظيم عاشــقان 
اهل بيت(ع) مى شود كه پذيرايى از آن ها تمهيدات 

ويژه اى مى طلبد.

 تبيين رويكردهاى دهه پايانى ماه صفر
قائم مقام توليت آســتان قدس رضوى با تأكيد بر 
تقويت فرهنگ ميزبانى در مشــهدالرضا بيان كرد: 
مردم با بــر عهده گرفتن فعاليت ها و اقدامات الزم 
براى دهه پايانى ماه صفر، به تقويت فرهنگ ميزبانى 
نيز كمك مى كنند. بر همين اســاس مردم مشهد 
ســال گذشــته، در خانه خود ميزبان 60 هزار زائر 
بوده اند. امسال نيز همين رويكرد مردم محورى را 

دنبال خواهيم كرد.
وى توجه به اقشــار و گروه هاى سنى مختلف در 
تدويــن برنامه ها را حائز اهميت دانســته و گفت: 
تمامى برنامه ها با توجه به تنوع مخاطبان و گروه هاى 
سنى تدوين شده اند. برنامه هاى ويژه دهه پايانى ماه 
صفر براى كودكان، نوجوانان، بانوان، دانشجويان و 
هيئات مذهبى هــر يك به فراخور خويش تدارك 

ديده شــده اند. الزم به ذكر اســت كه تمامى اين 
برنامه ها در ستاد خدمات سفر استاندارى خراسان 

رضوى به تصويب رسيده و ابالغ شده است.
بختيارى هم افزايى رسانه ها را راهى براى تجميع 
ظرفيت هاى مردمى دانست و افزود: آستان قدس 
رضوى تأكيد فراوانى مبنى بر بهره مندى از ظرفيت 
اقشار مختلف جامعه در قالب خادمان افتخارى دارد؛ 

از اين رو همراهى اصحاب رسانه را مى طلبيم.
خوب اســت مطبوعات و رسانه ها با انعكاس نقطه 
نظرات و پيشنهادات مردمى، آستان قدس رضوى را 

در اجراى هر چه بهتر برنامه ها يارى دهند.

 مشهد؛ ميزبان هميشگى زائران پياده
بختيارى در زمينه تشرف زائران پياده دهه آخر ماه 
صفر عنوان كرد: زائران پياده از 21 اســتان به حرم 
مطهر رضوى مشرف خواهند شد كه تدابير الزمى 
را نيازمند خواهند بود. براين اساس، هماهنگى الزم 
با ادارات و دســتگاه هايى نظير آموزش و پرورش، 
اداره كل ورزش و جوانان، شوراى تأمين و شهردارى 

مشهد صورت پذيرفته است. 
وى خاطر نشــان كرد: 4000 هيئــت عزادارى به 
بارگاه نورانى حضرت رضا(ع) مشــرف خواهند شد 
كه نسبت به سال گذشته، با افزايش 1000 عددى 
اين هيئات رو به رو هستيم. تدابير الزم براى اسكان، 
تغذيه و خدمات درمانــى 100 هزار زائر پياده نيز 

از سوى آستان قدس رضوى انديشيده شده است.
قائم مقام توليت آستان قدس رضوى ادامه داد: به 
هر يك از هيئات مذهبى، كيسه اى برنج و نمك از 

ميهمانسراى حضرت داده خواهد شد تا غذاى خود 
را متبرك كنند. همچنين اعضاى هيئات مذهبى 
يك وعده غذا را ميهمان حضرت رضا(ع) خواهند 
بود.  بختيارى گفت: 180 مدرسه با همكارى اداره 
كل آمــوزش و پرورش خراســان رضوى با تمامى 
امكانات و تجهيزات در اختيار آستان قدس رضوى 
قرار گرفته است تا اسكان زائران بخوبى انجام پذيرد. 
همچنيــن ســالن هاى اداره كل ورزش و جوانان، 
شهردارى و آســتان قدس رضوى نيز براى اسكان 

زائران احتمالى تدارك ديده شده اند.

 قرار زيارت براى شب شهادت حضرت رضا 
رئيس سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى نيز در 
ادامه اين نشست، اظهار كرد: محوريت در برنامه هاى 
آستان قدس رضوى همت و حضور مردم است كه 
به لحاظ ســرمايه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، 

شريك تمامى برنامه هاى ما خواهند بود. 
حجت االسالم والمسلمين گنابادى نژاد از اجراى 
برنامه اى فرهنگى براى عرض تســليت مردم به 
ســاحت حضرت رضا(ع) خبر داد و افزود: برنامه 
راهپيمايى مردمى با عنوان «قرار زيارت» در روز 
جمعه و از چهار مســير منتهــى به حرم مطهر 
رضــوى برگزار خواهد شــد. در طى اين برنامه، 
مردم مشــهد براى عرض تســليت روز رحلت 
پيامبر(ص) همراه با زائران پياده، به حرم مطهر 

مشرف مى شوند.
وى ادامه داد: بــا ابتكار خدام و همراهى معاونت 
اماكن و امور زائران، بر ســر در منازل خدام(علم 

نصرت) نصب خواهد شد كه اميد داريم اين علم به 
صورت همه گير بر سر در تمامى منازل و مغازه ها 
نصب شود. رئيس سازمان فرهنگى آستان قدس 
رضوى گفت: در اين ايام، 40 نفر از انديشمندان 
و حوزويان برجسته مشــهدالرضا(ع) به مناظره 
علمى با علماى اهل سنت، مسيحيت و ديگر اديان 
خواهند نشست و به تشريح سيره حضرت رضا(ع) 

خواهند پرداخت.
حجت االسالم والمسلمين گنابادى نژاد بيان كرد: 
در مجموع، ويژه برنامه هاى دهه آخر محرم و صفر به 
50 مورد مى رسد كه نيازمند همراهى نخبگان است.

 برگزارى سه اجتماع بزرگ رضويون
معاون تبليغات آســتان قدس رضــوى هم درباره 
محوريت برنامه هاى دهه آخر ماه صفر اظهار كرد: 
توسعه فرهنگ دينى، افزايش روحيه انقالبى گرى 
و ارتقاى فرهنگ وقف و نذر را مى توان محور اصلى 

برنامه هاى دهه آخر ماه صفر دانست.
حجت االسالم و المسلمين سيد جالل حسينى 
پيرامــون مراســم خطبه خوانى عنــوان كرد: 
مراســم خطبه خوانى در شب شهادت حضرت 
رضا(ع)، با سخنرانى توليت معزز آستان قدس 

رضــوى پس از نماز عشــا در 
صحن انقالب اســالمى برگزار 
خواهد شــد. صــوت و تصوير 
اين مراســم نيز در صحن هاى 
جمهــورى اســالمى و آزادى 

انجام خواهد شد.
وى همچنين در زمينه همايش 
تخصصى مبلغان و ذاكران رضوى 
گفت: نخستين همايش مبلغان 
و ذاكران رضــوى در 29 صفر و 
در تــاالر قدس كتابخانه مركزى 
آستان قدس رضوى برگزار خواهد 
شد. در اين مراسم به چهار تن از 

مبلغان و ذاكران افتخارى حرم مطهر رضوى نيز از 
سوى حجت االســالم و المسلمين رئيسى، حكم 

خادمى اعطا خواهد شد.
معاون تبليغات و ارتباطات آستان قدس رضوى، از 
برگزارى سه اجتماع بزرگ رضويون خبر داد و گفت: 
نخستين اجتماع رضويون، به زائران پياده اختصاص 
دارد كــه در 30 صفر برگزار خواهد شــد. دومين 
اجتماع نيز توســط هيئات مذهبى شكل خواهد 

گرفت كه برابر با 29 صفر مى باشد. سومين اجتماع 
رضويــون را نيز 20 هزار نفر از زائران پاكســتانى 
تشــكيل خواهند داد كه از زيارت كربال بازگشته و 

در حال عزيمت به كشور خود هستند.

 قرارگاه رسانه اى معين الضعفا
مدير كل روابط عمومى و امور رســانه آســتان 
قدس رضوى نيز گفت: فعاليت اهالى رســانه در 
حرم مطهــر رضوى، به دليــل ازدحام و كثرت 
جمعيت با دشوارى روبه رو بوده است. از اين رو 
آســتان قدس رضوى در راستاى تسهيل فرايند 
اطالع رسانى اصحاب رســانه در ايام پايانى ماه 
صفر، قرارگاه فرهنگى رسانه اى معين الضعفا را 
در صحن جامع رضوى و در محل اداره ارتباطات 

مردمى راه اندازى كرده است.
محمد امين توكلى زاده با اشــاره به ظرفيت هاى 
رســانه اى بارگاه منور رضوى گفت: در اين قرارگاه 
نمايندگانى از خبرگزارى ها، مطبوعات، صدا و سيما 
و اتحاديــه راديو و تلويزيون هاى ايرانى- اســالمى 

حضور دارند.
وى با بيان اينكه به منظور تسهيل در انجام كارها در 
مجموعه قرارگاه معين الضعفا تقسيم بندى هايى در 
بين فعاالن فرهنگى صورت گرفته 
است، تأكيد كرد: فعاليت اصحاب 
رسانه حاضر در حرم مطهر رضوى 
با رويكرد خادمــى امام رضا(ع) و 
پوشش وقايعى كه در ظرف زمانى 
كوتاه، اما با حجم گسترده صورت 

مى گيرد، انجام مى شود.
مديــر كل روابط عمومــى و امور 
رسانه آستان قدس رضوى افزود: 
عــده اى از همــكاران در قرارگاه 
فرهنگى رسانه اى مشغول خدمت 
رســانى به نمايندگان رســانه ها 
هســتند و امكاناتى هم از سوى 
آســتان قدس رضوى براى ارسال خبر مهيا شده 
اســت تا خبرنگاران بتوانند اخبار و برنامه ها را به 
اطالع مردم برســانند. اداره خبر و رسانه در صحن 
انقالب اســالمى نيز آماده پذيــرش خبرنگاران و 

اصحاب رسانه خواهد بود.
در انتهاى نشســت خبرى دهه پايانى ماه صفر، از 
پوستر شــهادت امام رضا(ع) اثر محمدرضا صوفى 

رونمايى شد. 

قائم مقام توليت آستان قدس تشريح كرد

جزئيات برنامه هاى آستان قدس رضوى  در دهه آخر صفر

آستان قدس 
رضوى بنا به 

مسئوليتى كه 
بر دوش خود 

احساس مى كند، 
رويكردهايى را بر 
محور فعاليت هاى 

مردمى تبيين كرده 
است

بــــــــرش

توليت آستان قدس رضوى 
در پى وقوع حادثه تأســف بار زمين 
لــرزه غرب كشــور، در پيامى، جان 
باختــن و مجروح شــدن جمعى از 
هم ميهنــان را در ايــن حادثه غم بار 
تســليت گفت. در اين پيــام آمده 
است: كشــته  و مجروح شدن صدها 
تن از هموطنان عزيــز در اثر حادثه 

سرپرست مركــز امور بانوان 
و خانواده آستان قدس رضوى گفت: 
همزمان با ســالروز شهادت جانگداز 
حضرت رضــا(ع)، حرم مطهر رضوى 
ميزبان اجتماع عظيم «زنان فاطمى، 

فاطمه دژبرد با بيان اين خبر افزود: در 
اجتماع عظيم «زنان فاطمى، سوگواران 
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اقتصاد

روزنامـه صبـح ایـران

آیا کاری غیر از تسلیت گفتن از 
ما بر می آید؟

دکتر حسین ایمانی جاجرمی
رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

با توجه به اینکه ایران کشوری زلزله خیز است، باید به قبل از زلزله اهمیت 
بیشــتری دهیم تا پس از آن. اما متأسفانه قســمت قبل از زلزله را به حال 
خود رها کرده  و به آن بی توجه هســتیم. در حالی که باید هر لحظه برای 
زلزله آماده باشیم. این در حالی اســت که کشورهای زلزله خیز مانند ژاپن 
و نیوزیلند، این طور عمــل نمی  کنند. آن ها به صورت متناوب و مســتمر 
مانورهای آمادگــی و امداد زلزله برگــزار کرده و به عنــوان یک واقعیت 
پذیرفته اند که زلزله خود را با آن ها هماهنگ نمی کند، پس آن ها باید خود 
را با زلزله هماهنگ کنند. زلزله یک پدیده زمین شــناختی بوده و همیشه 

ممکن است اتفاق بیفتد.
هنوز زلزله خیز بودن ایران در دستور کارهای ملی کشور قرار نگرفته است. 
مهم ترین سازمان اداری باید سازمان مدیریت بحران و فعال در تمام سطوح 
ملی، منطقه ای و حتی محله ای باشــد؛ زیرا مردم محالت و روســتاهای 
کوچک از آن بیشــترین صدمه را می بینند، در حالی که در عمل این طور 
نیست. مهندسان، پیمانکاران ســاختمانی و وزارت راه و شهرسازی نیز در 
بروز این خسارات مقصر هستند. مسئوالن این حوزه ها باید بر استانداردهای 
ســاختمانی نظارت بیشتری داشته باشند تا شاهد ســاخت و بهره وری از 

ساختمان های ضعیف نباشیم.
با وجود آنکه در کشــور زلزله خیزی زندگی می کنیم و از خطرات زندگی 
در کنار گسل های فراوان آگاه هستیم، اما متأسفانه از انبوه زلزله هایی که 
در کشــور آمده و تعداد زیادی از هموطنان را کشته و مصدوم کرده، درس 
نمی گیریم. باید راهکاری بیندیشیم تا مدام از ایمن نبودن ساختمان ها ضربه 
نخوریم. باید از زلزله بم درس هــای الزم را می گرفتیم یا قبل تر از آن زلزله 
رودبار یا حتی قبل تر از آن زلزله طبس. اما در ظاهر فقط چند روز همه بحث 
این زلزله را دنبال کرده و بعد هم مانند خیلی از امور مهم دیگر نظیر تعداد 
وحشتناک کشته و مصدوم شد گان تصادفات رانندگی به فراموشی سپرده 
شــده و جریان عادی امور و موضوعات پیش پا افتاده در صدر مسائل قرار 
می گیرد. رفتاری که اصاًل مناسب نیست و نشان می دهد که در این زمینه 

اشکال بنیادی داشته و مسامحه کار هستیم.
مسئوالن باید در نظر داشــته باشند که کشــور ما در این خصوص بسیار 
ضربه پذیر اســت و ســاختمان های زیادی، بخصوص در مناطق روستایی 
فرسوده و آسیب پذیر هســتند. عالوه بر آن هنوز نقش  سازمان هایی مانند 
هالل احمر برای ما روشن نیست؛ چرا که بیشتر آن ها سنگین، لخت و کند 

حرکت می کنند.
شــک نداریم که مردم در این مواقع به کمک هم شــتافته و به هم یاری 
می رسانند، اما از مسئوالن و دولتمردان انتظار می رود که به فکر مردم و آینده 
آن ها باشند. منابع مالی که باید برای مقاوم سازی و یا نوسازی ساختمان ها 
هزینه شوند، عموماً خرج پروژه های غیر ضروری و بدون تناسبی می شوند 
که در معامله میان سیاستمداران ملی و محلی تعیین می شوند. باید قبول 
کنیم که در این مورد بسیار ضعیف عمل کرده و ضعف داریم. منتظر هستیم 
تا دولت برنامه جدی در این زمینه پیش بگیرد و از مردم هم می خواهیم به 
جای تعریف و تمجیدهای بیهوده از دولتمردان، بحث کارها و اقدامات انجام 
شده آن ها در مدیریت زلزله و ارتقای توان مردم در برابر زلزله را مطالبه کنند.

پس از زلزله تاکنون، عکس ها و فیلم های مناطق زلزله زده غرب کشــور، 
نشان می دهد بسیاری از بناهای نوساز، بخصوص ساختمان های مسکن مهر 
هم ریخته و نابود شده اند. پس دانش مهندس محاسب و سازنده و نظارت 
سازمان های پرخرج شهرداری و دهیاری کجا بوده است؟ به جای کار جدی 
هر روز برای یک حرفه نه چندان حرفه ای »روز« تعیین کرده و مرتب برای 
دانش ها و تخصص های مختلف که نقش چندانی در توسعه آن ها نداشته ایم، 
»پدر« پیدا می کنیم. امــا باید به خودمان بیاییم. واقعیت این اســت که نه 
آموزش دیده ایم و نه کاری از دســتمان بر می آید. فقط می توانیم تسلیت 
بگوییم و بعد هم که یادمان می رود. همان طور که زلزله های قبل را فراموش 

کردیم، اما بدانیم که روزی نوبت خود ما هم خواهد شد.

یادداشت

بسیجعمومیبرایکمکبهحادثهدیدگان
گروه جامعه- جواد صبوحی: یکشــنبه شب گذشــته بار دیگر 
بخش هایی از شهرهای کشــورمان لرزید تا در پس آواری از غم و 
اندوه؛ جلوه هایی از همدلی و همزبانی ایرانیان نستوه با یکدیگر نیز 

هویدا گردد.
در نخستین ساعات وقوع زلزله 7/3 ریشتری در استان کرمانشاه که 
به جان باختن و زخمی شدن ده ها تن از هموطنان عزیزمان انجامید، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، »رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور پیامی 
ضمن تسلیت به مّلت ایران، تأکید کردند: همه دستگاه های لشکری 

و کشوری با همه همت و امکانات به یاری آسیب دیدگان بشتابند.«

دولت چه کرد؟
حجت االسالم و المسلمین حســن روحانی، رئیس جمهور بالفاصله پس از 
این حادثه در تماس تلفنی با وزیر کشور در جریان روند امداد رسانی به زلزله 
زدگان و رسیدگی به وضعیت منطقه قرار گرفت و دستورات الزم را در این 

خصوص صادر کرد.
همچنین جلســه ویژه رئیس جمهور با وزیران مســئول و دســتگاه های 

امدادرسان به زلزله زدگان کشور صبح روز دوشنبه برگزار شد.
روحانی به معاون اول خود مأموریت داد تمامی امکانات کشور را برای نجات 
هموطنان گرفتار زیر آوارها به کار گیرد. وی همچنین به وزیران کشــور و 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس جمعیت هالل احمر هم دستور 
داد تا به همراهی تیمی از نهاد ریاست جمهوری، عازم مناطق زلزله زده در 

استان کرمانشاه شوند.
هیئتی نیز به ریاست رحمانی فضلی، وزیر کشور عازم منطقه زلزله زده شد تا 
ضمن رسیدگی به روند امدادرسانی به زلزله زدگان، گزارش اقدام های انجام 

شده را به رئیس جمهور ارائه کند.

واکنش نمایندگان
صبح دیروز مجلس شــورای اســالمی نیز جلســه علنی داشت؛ علی 
الریجانی، رئیس مجلس در آغاز این نشســت از وزارتخانه های کشور 
و بهداشت و سازمان هالل احمر خواســت با سرعت بیشتری امکانات 
را به مجروحان و بی خانمان های زلزله اســتان های ایالم و کرمانشاه 

نند. برسا
مســعود پزشــکیان، نایب رئیس مجلس نیز گفت که کمیسیون شوراها، 
عمران، بهداشت و اجتماعی برای بررسی وضعیت زلزله زدگان مأمور شدند.

مســعود پزشــکیان در جلســه دیروز مجلس گفت: آقای الریجانی به دو 
کمیســیون شــوراها و عمران مأموریت داد که تیم هایی را برای حضور در 

مناطق زلزله زده اعزام کنند.
وی افزود: عالوه بر این دو کمیسیون، کمیسیون های بهداشت و اجتماعی 
نیز تیم هایی را جهت بررسی وضعیت سالمت جسمی و روانی زلزله زدگان 

به منطقه اعزام نمایند.

واکنش مقام های قضایی
آیت اهلل آملی الریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز ضمن تسلیت و همدردی با 
داغدیدگان حادثه زلزله غرب کشور که موجب جان باختن و مجروح شدن 
عده ای از هموطنان عزیز شد، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به مصدومان 
و مجروحان تأکید کرد و گفت: به رؤسای کل دادگستری استان های غربی 

برای تأمین امنیت مناطق زلزله زده دستور اکید داده شده است.
حجت االسالم جعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز با صدور پیامی ضمن 
اعالم تسلیت به خانواده های قربانیان زلزله غرب کشور و مردم کشورمان، 
دادستان های عمومی و انقالب مراکز اســتان های زلزله زده را به پیگیری 
جدی حل و فصل مشکالت و نظارت بر روند خدمت رسانی و امداد رسانی به 

مردم مناطق زلزله زده مکلف کرد.

 اعالم شماره حساب برای کمک به
 زلزله زدگان

همدلی مردم در چنین وقایعی زبانزد خاص و عام است.سازمان بهزیستی به 
عنوان یکی از نهادهای مسئول در انتقال کمک های مردمی شماره حسابی 

را برای واریز این کمک ها اعالم کرده است.
مدیر روابط عمومی ســازمان بهزیستی کشــور می گوید: شماره حساب 
مشارکت های مردمی اســتان کرمانشــاه بانک ملت 2345363800 و 
90190بانک ملت شماره مشــارکت های مردمی بهزیستی کشور آماده 

دریافت کمک های مالی هموطنان برای زلزله زدگان است.
به گفته این مسئول مقرر شــده تا خدمات مشاوره ای، توانبخشی ثانویه و 

تجهیزات کمکی توانبخشی به آسیب دیدگان زلزله ارائه شود.

توزیع سوخت سیار در مناطق زلزله زده
مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اعالم کرد: تعداد زیادی 
نفتکش بنزین و نفت سفید با امکان توزیع سوخت سیار از همدان به سمت 
کرمانشاه و کردستان اعزام شده است که در صورت مشکل در تأسیسات و 

جایگاه ها، سوخت رسانی به مردم متوقف نشود.
ســید محمدرضا موســوی، گفت: مردم حادثه دیده تا زمان تعبیه جای 
مناسب، بهترین سرپناه را خودروهای خود می دانند، بنابراین طبیعی است 

که آمار مصرف بنزین و نفت گاز در این مناطق افزایش یابد.

امنیت در مناطق زلزله زده 
حفظ نظم و امنیت در مناطق زلزله زده کمتر از نجات مردم و کمک رسانی در این مناطق نیست. سردار سعید منتظر المهدی، سخنگوی نیروی انتظامی از برقراری امنیت 
در مناطق زلزله زده و ادامه عملیات جست و جو و امدادرسانی به زلزله زدگان خبر داد. وی از آمادگی کامل پلیس برای ارائه هر گونه خدمات امنیتی، انتظامی و ترافیکی به 
هموطنان گفت و با اشاره به تدبیر فرمانده ناجا و اقدام معاونت عملیات ناجا و با تحت کنترل خواندن اوضاع در مناطق حادثه دیده، اظهار داشت: در حال حاضر اوضاع تحت 
کنترل است و با حضور گسترده سازمان ها و نهادهای مرتبط عملیات جست و جو و امدادرسانی به زلزله زدگان در حال انجام است. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز از 
تشکیل ستاد مدیریت بحران در وزارت کشور به ریاست رحمانی فضلی خبر داد و گفت: در پی وقوع این زمین لرزه، تعدادی از مسئوالن ارشد کشوری در سرپل ذهاب حضور 
یافته اند تا از نزدیک به بررسی مشکالت مردم زلزله زده بپردازند. نجار گفت: نیروی انتظامی جمهوری اسالمی در برقراری امنیت در مناطق زلزله زده مطلوب عمل کرده است.

 خدمات روان شناسی، برای کاستن از آالم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دســتور بســیج امکانات و ارائه خدمات 

بهداشتی، درمانی و مشاوره ای و مددکاری را صادر کرد.
علی ربیعی سازمان بهزیستی کشور را موظف کرد با توجه به اثرات منفی و 
پیامدهای سخت و دشوار برای خانواده هایی که دچار حوادث غیر مترقبه 
شــده و برخی از اعضای خانواده خود را از دســت داده اند، تمام خدمات، 
امکانات و تســهیالت خود را برای ارائه خدمات مشــاوره و ارائه خدمات 
روان شناســی، مددکاری به خانواده های مصیبت زده در جهت کاستن از 

آالم و درد این عزیزان بسیج کند.

فراخوان ملی برای اهدای O منفی
شــدت وقوع حادثه و تعداد زیاد مصدومان به حدی است که سخنگوی 
سازمان انتقال خون از دارندگان گروه خونی O منفی برای اهدای خون در 

مناطق زلزله زده از مردم دعوت می کند.
بشــیر حاجی بیگی می گوید: با توجه به اینکه در ایران تنها ســه تا چهار 
درصد مردم گروه خونی O منفی دارند و این گروه خونی به عنوان دهنده 
عمومی اطالق می شود و قابل تزریق به تمام گروه های خونی است، بنابراین 
اهداکنندگان با گروه خونی O منفی در اولویت اهدای خون برای مناطق 

زلزله زده هستند و این افراد در اهدای خون پیش دستی کنند.

  امکانات دانشگاه آزاد در خدمت زلزله زدگان
فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی به واحدهای این دانشگاه در غرب کشور دستور 
داد برای امدادرسانی به زلزله زدگان امکانات خود را در اختیار آسیب دیدگان قرار دهند. 
وی در پیام خود تصریح کرد، با توجه به عواقب این حادثه، ضرورت دارد مسئوالن دانشگاه 
آزاد اسالمی غرب کشور، ضمن آماده باش کامل در کنار نیروهای امدادی، امکانات موجود 
را در اختیار آسیب دیدگان این حادثه تلخ قرار دهند. وی از واحدهای منطقه غرب کشور 
خواست گزارش اقدامات انجام شده و همکاری با نیروهای امدادی را به سازمان مرکزی 

دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نمایند.

گام نیروهای نظامی برای امدادرسانی
نخستین گام ها برای امداد رسانی به مردم در مناطق زلزله زده از سوی نیروهای 
جان برکف مسلح برداشته شد؛ چنان که سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی بالفاصله پس از صدور فرمان رهبر معظم انقالب 
اسالمی مبنی بر کمک رسانی سریع نیروهای مسلح به مردم زلزله زده در غرب 
کشور، راهی کرمانشاه شد و با حضور در »ثالث باباجانی«  از نزدیک از روند امداد 
رسانی به مردم در این منطقه بازدید کرد. از سویی دیگر ستاد بحران نیروی هوایی 
ارتش نیز به سرعت تشکیل جلسه داد و ضمن اعالم آماده باش کامل به یگان های 
تابعه خود، برای خدمات رسانی به مناطق زلزله زده تصمیماتی را اتخاذ کرد. در 
این جلسه ستاد مقرر شد، تیم پزشکی که برای خدمات رسانی به زائران اربعین 
به فرودگاه ایالم اعزام شــده بود، با تجهیزات کامل به پادگان ابوذر سرپل ذهاب 
اعزام شوند. همچنین در این راستا یک تیم پزشکی با تجهیزات درمانی از پایگاه 
شهید نوژه همدان به کرمانشاه اعزام شده و با تشکیل بیمارستان صحرایی مشغول 
خدمات رسانی به مجروحان هستند. در اقدامی دیگر سردار عباداهلل عبداللهی، 
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( از گسیل داشتن نیروها و ماشین آالت 
کارگاه های مستقر در استان های ایالم و کرمانشاه به مناطق زلزله زده خبر داد. 
یگان های زمینی و هوا فضای ســپاه نیز از لحظات ابتدایی وقوع زلزله شروع به 

کمک رسانی به آسیب دیدگان در غرب کشور کردند.

آماده باش فرودگاه ها برای پرواز 
قائم مقام مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایــی ایران در امور 
فرودگاه ها نیز ساعاتی پس از وقوع این حادثه اعالم کرد تمامی فرودگاه های 
کشــور برای انجام پروازهای فوق العاده به فرودگاه های مرزی ایران آماده 
باشند.حسین اسفندیاری تأکید کرد:فرودگاه مهرآباد با همکاری نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران برای انجام پروازهای امدادی و انتقال 
مجروحان آمادگی کامل را دارد که با توجه به درخواست انجام چند پرواز 

فوق العاده، در ساعات آینده این پروازها انجام خواهد شد. 
وزیر بهداشت نیز در بازدید از مرکز مدیریت عملیات بحران وزارت بهداشت، 
اولویت بر درمان مصدومان زلزله در محل حادثــه را مورد تأکید قرار داد.  
دکتر سید حسن هاشمی با اشاره به اعزام 150 دستگاه اتوبوس آمبوالنس 
و آمبوالنس به محل حادثه، افزود: 400 نفر در بیمارســتان های اســتان 
کرمانشاه بستری هســتند. وزیر بهداشت اظهارداشــت: 20 بالگرد و سه 

هواپیما، مسئولیت حمل مصدومان را بر عهده دارند.

هالل احمر و توزیع کمک ها بین زلزله زدگان
دبیرکل جمعیت هالل احمر نیز از توزیع 100 هزار بســته غذا بین زلزله 

زدگان خبر داد.
مصطفی محمدیون گفت: 300 نیروی هالل احمر در حال آواربرداری در 
مناطق زلزله زده هســتند و نیروهای امدادی تا پایان عملیات آواربرداری 
در محل های حادثه دیده حضور خواهند داشت. وی با بیان اینکه تیم های 
حاضر در مناطق زلزله زده مجهز به سگ های زنده یاب هستند، افزود: برای 
کمک به افراد گرفتار شده در زیر آوار از تیم های تخصصی سازمان استفاده 
می شود. محمدیون ادامه داد: 1000 دستگاه چادر و 5000 تخته پتو بین 
آسیب دیدگان توزیع می شود، همچنین 10 فروند بالگرد از نواحی مختلف 

کشور در حال حاضر به کرمانشاه اعزام شده اند.

گفت و گو با مصدومان زلزله کرمانشاه

وقتیزمینلرزید
جامعه- محمود مصدق: »ترســیده بودم و قدرت فرار نداشــتم فقط 

توانستم دست هایم را روی سرم بگذارم تا از این ناحیه آسیب نبینم.«
اینها اظهارات دختر 13 ساله کرمانشاهی است که در زلزله یکشنبه گذشته 
از ناحیه پا و صورت دچار آسیب شده و برای درمان به تهران انتقال یافته 

است. 
حوالی ظهر دیروز بود که مسئوالن وزارت بهداشت خبر از احتمال انتقال 

تعدادی از مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه به تهران را دادند.
پس از اطالع از این موضوع ابتدا به بیمارستان سینا می رویم اما به دلیل 
وخامت حالت مصدومان و نبودن امکان مصاحبه با آنان با هماهنگی 
روابط عمومی وزارت بهداشت به بیمارســتان امام خمینی می رویم. 
دقایقی بعد بــا ورود به بخش اورژانس بیمارســتان دختر نوجوانی را 
می بینم که به نظر می رسد نسبت به دیگر مصدومان انتقال یافته حال 

و روز بهتری دارد.
خودش را هانیه عباســی معرفی می کند و درباره حادثه می گوید: روی 
تراس خانه مان واقع در روســتای تالشی دراوز نشســته بودم که زلزله 
آمد.خیلی ترسیدم، پاهایم قدرت حرکت نداشتند. چون در مدرسه یاد 
گرفته بودم که به هنگام زلزله دست ها را باید روی سر گذاشت همین کار 
را کردم. یعنی دیگر فرصت هیچ کاری را پیدا نکردم. چون همین لحظه 
دیوار خانه فرو ریخت و پاهایم زیر آن قرار گرفت و دقایقی بعد پسر عمه ام 
به کمک آمد و مرا از زیر آوار بیرون کشید و به بیمارستان کرمانشاه انتقال 

خانه بودند و من با زن عمویم با هم بودیم که خدا را شکر او آسیبی ندید.  
کمی آن طرف تر رضا غالمیان 38 ساله از شهرستان اسالم آباد روی تخت 
دراز کشــیده اســت. رضا درباره چگونگی مصدومیتش می گوید:در اتاق 
نگهبانی که در طبقه باالی کارگاه قالی شویی ام قرار دارد مشغول استراحت 

داد که مشخص شد دو پایم شکســته است. بعد به تشخیص پزشکان به 
تهران منتقل شدم.  

او با اشــاره به این که در این حادثه هیچ یک از اعضای خانواده اش دچار 
آسیب جسمی نشده اند، گفت: البته در زمان حادثه پدر و مادرم بیرون از 

بودم که متوجه وقوع زلزله شدم. دوستم نیز کنارم بود.خیلی ترسیده بودم 
و برای این که زود از کارگاه خارج شوم از باال به پائین پریدم.در همین هنگام 
پایم به کابل برق گیر کرد و در حالت بدی پائین آمدم که لگن و مچ دست 

راستم شکست و از ناحیه گونه هم دچار آسیب شدم.
او با اشاره به این که ترس از زلزله باعث مصدومیتش شده است، می افزاید: 
اگر خودم را به پائین پرت نمی کردم دچار آســیب نمی شدم و االن مثل 

دوستم کاماًل در سالمت بودم. 
وی با ابراز رضایت از عملکرد گروه های امداد و نجات می گوید:همه نیروهای 
امدادی از جمله پزشکان و پرستاران تمام وقت مشغول ارائه خدمات رسانی 

به آسیب دیدگان هستند.
مشــغول گفت و گو با رضا بودیم که دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان 

وزارت بهداشت، پاسخگوی پرسش های خبرنگاران می شود. 
او با اشــاره به این که تــا کنون 116 نفــر از مصدومان حادثــه اخیر به 
بیمارستان های تهران انتقال یافته اند در پاســخ به قدس می گوید: حال 
سه نفر از مصدومان وخیم است و تالش پزشــکان برای نجات جان آنان 

ادامه دارد.
وی آخرین آمار مصدومان زلزله کرمانشاه را تا لحظه تهیه گزارش ما حدود 
7 هزار نفر اعالم می کند و می گوید: با توجــه به این که بخش عمده ای از 
آواربرداری ها انجام شده است خیلی بعید به نظر می رسد که شاهد افزایش 

زیاد آمار مصدومان باشیم.

شرایط مردم زلزله زده وخیم است

اندوهبیستون
روایت تلخزمین لرزید؛ قلب ایرانیان تپید

لرزش شدید زمین، استان های کردستان، آذربایجان غربی 
و شرقی، همدان، ایالم، خوزستان و چهارمحال و بختیاری و 

فارس را به لرزش درآورد.
شدت زلزله موجب شــد تا مردم کرمانشاه به خیابان ها پناه 

بیاورند و شب را تا صبح در پارک ها سپری کنند. 
زلزله نه تنها ارتباط کرمانشاه را با دیگر استان ها مختل کرد، 
بلکه موجب قطعی برق دربرخی مناطق استان ایالم شد و مردم 

شهرهای استان کردستان را نیز مجبور به ترک خانه ها کرد.
بسیاری از مردم استان کرمانشــاه و کردستان برای حفظ 
جان خود و خانواده، شامگاه یکشنبه را در چادر و در خیابان 
سپری کردند، اما تعداد 110 پس لرزه تا صبح دوشنبه خواب 
را از چشمان مردم ربود و اجازه نداد که مردم این دو استان 

چشم هایشان گرم شود.
اگرچه زلزله خسارت قابل توجهی به مرکز استان کرمانشاه 
نزد، اما ترس از زلزله مجدد باعث شد که بسیاری از ساکنان 
کرمانشاه، شهر را ترک کنند و به مناطق امن و خارج از شهر 
پناه ببرند، اما در آن سوی ســکه در شهرستان های غربی 
کرمانشاه همچون سرپل ذهاب، اســالم آباد غرب، داالهو، 
ثالث   باباجانی و قصرشیرین، بسیاری فرصت نکردند از زیر 
آوارهای ویرانگر سنگ و بتن بگریزند یا دست کم از مهلکه 

سالم بیرون بیایند.
اکنون همه نگاه ها و کمک های استان 2 میلیون نفری کرمانشاه 
به زلزله زدگان شهرستان های سرپل ذهاب، اسالم آباد غرب، 

داالهو، ثالث   باباجانی و قصرشیرین معطوف شده است.
البته رعب و وحشت از زلزله تنها در غرب کشور لرزه بر اندام 
شهروندان نینداخت، بلکه مردم استان لرستان نیز این لرزش 

را حس کردند و به خیابان ها پناه آوردند.
گزارش های رســیده، حاکی از آن است که مردم مناطقی از 
استان تهران ازجمله رباط کریم، پردیس، پیشوا، پاکدشت، 

قرچک و ورامین نیز لرزش هایی را احساس کردند.

اضطراب در ثالث باباجانی 
شهرستان ثالث باباجانی نیز با تعداد 161 روستا از جمله مناطقی بود که در 

جریان این زلزله بیش از 60 درصد دچار خسارت شد.
جان باختن شماری از روستاییان و ترک برداشتن خانه ها بنا بر گفته فرماندار 
این شهرستان موجب شد تا اکثر قریب به اتفاق روستاییان به خیابان ها پناه 
آورند و دیر رسیدن مواد غذایی و پتو از یکسو و از طرفی سرمای هوا بسیاری 

از مردم را مضطرب کند.
فرماندار ثالث باباجانی در این خصوص می گوید: بیش از 90 درصد منازل 

شهری بین 60 تا 100 درصد خسارت دیده اند.
علی اکبر اکبری اظهار می کند: به دلیل محدودیت امکانات درمانی حادثه 
دیدگان به جوانرود و کرمانشاه اعزام شــده اند و آب و گاز هم به دلیل زلزله 

قطع شد.

کوه هایی که تاب نیاوردند 
به دنبال وقوع زلزله و ریزش کوه، محورهای ثالث باباجانی -جوانرود، پاتاق-

سرپل ذهاب و باینگان -پاوه مسدود شد که به منظور تسهیل در امدادرسانی، 
تیم های خاک برداری تا صبح روز دوشــنبه نسبت به بازگشایی محور های 

ارتباطی اقدام کردند.

داالهو تخریب شد 
زمین لرزه اخیر که بیشترین آثار تخریب را در قصر شیرین و سرپل ذهاب از 
خود بر جای گذاشت، موجب شده تا بسیاری از خانه های روستاییان قابلیت 
سکونت را از دست بدهد. فرماندار شهرستان داالهو می گوید: به دنبال زلزله 
شامگاه یکشنبه، روستاهای بخش مرکزی داالهو 100 درصد دچار خسارت 
شدند.  مرادعلی تاتار اظهار می کند: میزان تخریب روستاها بسیار باال بوده 
به طوری که در هیچ منزلی دیگر امکان زندگی وجود ندارد و باید به سرعت 

برای مردم، شرایط اسکان اضطراری فراهم شود.

اخالل در ارائه خدمات درمانی 
به دلیل تخریب بیمارستان سرپل ذهاب بخشــی از مصدومان این شهر و 
مجروحانی از شهرستان های داالهو و ثالث باباجانی به یک بیمارستان دیگر 
منتقل شدند و این بیمارستان یکباره با حجم بسیاری از مصدومان و اخالل 

در ارائه امکانات روبه رو شد.
اما بیمارستان تازه تأسیس شهر اسالم آباد غرب که در زلزله یکشنبه شب 
آسیب دیده، توانایی پاسخگویی به تعداد زیاد مصدومان را نداشت و   بسیاری 

از مصدومان زلزله در حیاط بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند.
خســارت وارده به بیمارستان های ســر پل ذهاب همچنین موجب شد تا 

پادگان ابوذر این شهر نیز به بیمارستان تبدیل شود.
فرماندار سرپل ذهاب در همین راستا اظهار داشت: از ساعت 23:30 یکشنبه 
بیمارستان صحرایی در پادگان ابوذر ارتش راه اندازی و انتقال 250 مجروح 

به این بیمارستان توسط خود ارتش انجام شد.
اکبر سنجابی با بیان اینکه بیمارستان صحرایی در محوطه خود بیمارستان 
ســرپل ذهاب برپا شده اســت، گفت: متأســفانه ســاختمان بیمارستان 
ســرپل ذهاب به صورت جدی آسیب دیده اســت و از ظرفیت بیمارستان 

صحرایی در مرز خسروی نیز استفاده می شود.
وی افزود: همچنین با اســتفاده از 20 بالگرد کار انتقــال مجروحان دنبال 

می شود.

زندگی در آفساید
خانواده های سرپل ذهاب که تا 48 ساعت قبل در بالینی گرم و خانه ای پر مهر 
زندگی می کردند، حال به همت اداره کل ورزش و جوانان به اماکن ورزشی 

پناه آورده و در خط آفساید اسکان یافته اند.
زمین های چمن کرمانشاه و سالن های مسقف در حال حاضر به طور موقت 

سرپناه برخی از آوارگان شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشــاه در همین زمینه اظهار می کند: 
اماکن و سالن های ورزشی استان برای اسکان در اختیار زلزله زدگان 
قرار گرفته و تمامــی امکانات خود را برای خدمات رســانی به آن ها 

بسیج کرده ایم.
سید ارسالن حسینی یادآور می شود: تمامی زمین های چمن و سالن های 
مســقف خود را برای برپایی چادر و اســکان زلزله زدگان بخصوص در 
مناطقی که آســیب بیشــتری دیده اند در اختیار مدیریت بحران قرار 

داده ایم.
حسینی می افزاید: شمار زیادی از خانواده های زلزله زده از یکشنبه شب در 
زمین های چمن که از امنیت بیشــتری در هنگام وقوع پس لرزه برخوردار 

است، استقرار یافته اند.

قطع آب آشامیدنی
زلزله که سوغاتی جز خرابی ندارد، آب را بر روی مردم سر پل ذهاب بست و 

به دلیل تخریب پست های برق، شهر را در خاموشی فرو برد.
مسئول روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه در همین زمینه 
از قطع آب پنج شهر و شهرستان استان در پی وقوع زمین لرزه شدید شامگاه 

یکشنبه خبر می دهد.
علی حسین مرادی اظهار می کند: شهرستان های سرپل ذهاب، گیالنغرب، 
قصرشیرین و هرسین و همچنین شهر تازه آباد در ثالث باباجانی با قطعی 

آب روبه رو شده اند.
وی می افزاید: در چهار شهرســتان نام برده از آن جا که آب از سراب تأمین 
می شود به دنبال زلزله، آب سراب کدر شد و خاصیت شرب خود را از دست 

داد و به همین دلیل از مدار خارج شد.
وی یادآور می شــود: در شهر تازه آباد نیز ایســتگاه پمپاژ انتقال آب به این 
شهر به دلیل قطع برق از مدار خارج و در نتیجه آب این منطقه نیز قطع شد.

وی می گوید: برای رفع مشکل مردم، آبرسانی با تانکر و نسبت به توزیع آب 
آشامیدنی بسته بندی اقدام شد.

وی با بیان اینکه از استان های همجوار نیز به کمک کرمانشاه آمده اند تا کار 
آبرسانی به مناطقی که آب آن ها قطع شده با سهولت بیشتری انجام شود، 
احتمال افت فشار آب در مناطق بیشتری از استان و بخصوص شهر کرمانشاه 

را دور از ذهن ندانست.  

 بقعه احمد ابن اسحاق سرپناه 
حادثه دیدگان

از آنجا که بقاع متبرکه همــواره مأمن و ملجای بی پناهان بوده اســت 
در جریان این زلزله، اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان کرمانشاه در 
اقدامی شایسته با حضور 20 نفر از کارکنان خود در سرپل ذهاب نسبت 
به اســتقرار آشــپزخانه مرکزی در بقعه مبارکه احمدابن اســحاق)ره( 

اقدام کرد.
این آشــپزخانه با هدف پخت و توزیع غذای گرم و تهیه مکانی برای اسکان 
موقت زلزله زدگان و توزیع آب آشــامیدنی برپا شــد تا مأمنی برای حادثه 

دیدگان باشد.

خسارت به آثار تاریخی 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
کرمانشــاه می گویــد: پنج اثر تاریخــی کرمانشــاه در اثر زلزله 
آسیب دیده است.  جلیل باالیی می افزاید: خوشبختانه این خسارت ها 
در حدی نیســت که جای نگرانی باشــد. این پنج آثار تاریخی شــامل 
کاروانسرای شاه عباســی، چهارقاپی، عمارت خسرو در شهرستان قصر 
شیرین، زیج منیژه در شهرستان سرپل ذهاب و قلعه یزدگرد در شهرستان 

داالهو است و در واقع میانگین تخریب این ها کمتر از 25 درصد است.
وی تأکید کرد: آثار تاریخی معروف استان همچون طاق بستان، بیستون، 

بازار سنتی و معبد آناهیتا آسیبی ندیده است.

جامعه/مریم احمدی شیروان: گفته می شود هر روز در دنیا 
50 زلزله اتفاق می افتد. 20 هزار زلزله در سال که می تواند در 
هر جا و مکانی، بدون هیچ هشداری اتفاق بیفتد. تکان هایی که 
در چند ثانیه می تواند شهرها را ویران کرده و قربانیان بی گناه 
زیادی را زیر آوارها گرفتار کند. می دانید چطور می توانید از یک 

زلزله جان سالم به در ببرید؟
فرار نکنید

جالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری تهران در گفت و گو با ما با تأکید بر اینکه بسیاری 
اوقات خود حادثه و بحران آنقدر آســیب رســان نیست، بلکه 
بی احتیاطی های پس از آن آسیب بیشتری به افراد وارد می کند، 
به خبرنگار ما می گوید: در زلزله افراد زیادی هنگام فرار کردن 
آسیب می بینند، در حالی که اگر جای خود ثابت بایستند کمتر 
دچار حادثه می شوند. البته نحوه رفتار هنگام حوادث، مستلزم 

به روز کردن آموزش هاست.
 هر چارچوبی، چارچوب نیست!

ملکی به آموزش های گذشته اشــاره کرده و توضیح می دهد: 
زمانی گفته می شــد هنگام زلزله در چارچوب در بایستید. آن 
موقع دیوارهــا و چارچوب ها قوی بود، اما در ســاختمان های 
نوساز چارچوب ها قدرت آنچنانی نداشته و درهای شیشه خور 
نیز بیشتر شده است. یا گفته می شد زیر میزها پناه بگیرید؛ چرا 
که میزهای قدیمی استحکام بسیار زیادی داشت. در حالی که 
میزهای امروزی همه شیشه ای شده و با کوچک ترین ضربه ای 
آســیب می بینند. اما هنوز هم خیلی افراد به محض احساس 
خطر، یاد آموزش های گذشــته افتاده و به چارچوب در و زیر 

میزها پناه می برند. چون آموزش ها اشتباه بوده و به روز نشده، 
آسیب ها بیشتر می شود.

چند جانپناه خوب
وی اضافه می کند: از آنجا که در کشــوری بحران مدار زندگی 
می کنیم و بســیاری از انواع بحران هایی که در دنیا رایج است؛ 
مانند بادهای شدید، زلزله، رانش زمین، فوران آتشفشان و... را با 
آمار باال در کشور داریم، باید آمادگی خود را باال ببریم. طبیعت 
در ذات خود این بحران ها را به همــراه دارد و نمی توانیم از آن 
ایراد بگیریم. ایراد اصلی به ما وارد است اگر نتوانیم با این بالیا 
مقابله کرده و راه نجاتی برای خود پیدا کنیم. ملکی به اقدامات 
هنگام وقوع زلزله اشاره کرده و می گوید: محیط کنار ستون های 

اصلی ساختمان ها و دیوارهای بین آن ها به اصطالح دیوار حمال، 
امن ترین نقاط در برابر ریزش آوار بوده و بیشترین مثلث حیات 
در آن ها تشکیل می شود. هنگام وقوع زلزله به صورت درازکش و 
با پوشاندن سر در کنار این دیوارها و به حالت نشسته با پوشاندن 
سر در کنار ستون های اصلی قرار بگیرید. روی تخت خواب، زیر 
میز، داخل آسانسور، راه پله و وسط اتاق، محیط مجاور پنجره ها، 
از ناایمن ترین نقاط در هنگام وقوع زلزله اســت. در این هنگام 
باید از قرار گرفتن در این نقاط خودداری کرد. یخچال، فریزر 
و لباسشــویی می توانند وزن آوار را منحرف کنند، پس حوالی 
آن ها نیز جانپناه خوبی اســت. وی اضافه می کند: برای فرار به 
هیچ وجه از آسانسور استفاده نکرده و اگر هنگام وقوع زلزله داخل 

آسانسور بودید و متوقف کردن آن ناممکن بود، سریعاً در یکی از 
گوشه های آن قرار گرفته و زانوهای خود را شل کنید. اگر در راه 
پله بودید و فرصت خروج نبود، سریعاً در پاگرد رفته و در حالت 
نشسته سر خود را با دو دست بپوشانید. این کارشناس آتش نشانی 
به توصیه ها اشاره کرده و می گوید: مدت هاست که توصیه می شود 
همه شهروندان کیسه یا ساکی دستی کوچکی در منزل داشته 
باشند و در آن به اندازه چند روز مقداری آب، کنسرو و دارو تهیه 
ببینند و هر وقت احساس کردند تاریخ آن در حال گذشتن است 
با محصوالت جدیدتر جایگزین کننــد که در صورت بروز اتفاق 

حداقل چند روز غذا و آب داشته باشند.
کجا باید آرام و شمرده نفس کشید؟

وی می افزاید: آتش ســوزی ها و انفجارهای ناشی از شکستگی 
علمک های گاز پس از زلزله جــان افراد را تهدید می کند. البته 
برای مقابله با آن از دســت شــهروندان کاری بر نمی آید.باید 
سیستم هایی در زمینه زیرساخت ها و تأسیسات وجود داشته 
باشد که به طور اتوماتیک و نه مکانیکی جریان گاز قطع شود. 
شکستگی های لوله های آب نیز می تواند موجب آب گرفتگی در 
آوارها شده و باعث خفگی افراد محبوس در آوار شود. نیاز است 
که افراد محبوس در آوار به صورت آرام و شمرده نفس کشیده و 
تنها فریاد خود را برای زمانی نگه دارند که مطمئن هستند ناجی 

باالی آوار به دنبال آن هاست.
ملکی در پایان تأکید می کند کنترل کردن اتفاقاتی که پس از 
یک بحران می افتد، بسیار مهم است.اگر نتوانیم پس لرزه هایی 
که بعد از آن به وجود می آید را کنترل کنیم، خسارت ها و تلفات 

ناشی از حادثه، بشدت افزایش پیدا می کند.   

توصیههایمهمبرایپیشگیریومقابلهباآسیبهایزلزله
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در گفت و گو با قدس تشریح کرد

همدلیهمدلی
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روزنامـه صبـح ايـران

 سپاهان به دنبال جذب رفيعى              فارس: مدتى است كه بحث حضور سروش رفيعى در ســپاهان به گوش مى رسد اما اين خبر از سوى مسئوالن باشگاه سپاهان تاكنون تاييد و يا تكذيب نشده بود اما ديروز محسن 
طاهرى مديرعامل سپاهان تاكيد كرد كه باشگاه سپاهان در يك صورت خواهان به خدمت گرفتن سروش رفيعى است و آن هم اين است كه تكليف اين بازيكن با باشگاه قطرى الخور مشخص شود. اگر اين بازيكن قصد ادامه 

همكارى با الخور را نداشته باشد باشگاه سپاهان براى جذب سروش رفيعى با وى مذاكره مى كند.

 فوتبال  سينا حسينى : احمدرضا 
براتى، رئيــس كميته حقوقــى و تدوين 
مقررات فدراسيون فوتبال در گفت و گو با 
خبرنگار ما گفت:« پس از نزديك به يك ماه 
كار كارشناسى و برگزارى جلسات متعدد 
ســرانجام به اين جمع بندى رسيديم كه 
تنها هفت باشگاه از مجموع 16 باشگاه ليگ 
برترى حائز شرايط هستند و ساير باشگاه ها 
بايد در اسرع وقت مشكالت خود را برطرف 
كنند تا مجوز حرفه اى كسب كنند در غير 
اين صورت از سوى كنفدراسيون فوتبال 
آسيا و فدراسيون فوتبال به عنوان باشگاه 

حرفه اى شناخته نخواهند شد.»
دو نماينده فوتبال مشــهد در رقابت هاى 
ليگ برتر هم جزو باشگاه هاى فاقد مجوز 
حرفه اى گرى معرفى شــدند تا مشخص 
شود مشهدى ها در آســتانه خطر جدى 
قرار دارند به ويژه پديده كه در حال حاضر 
به واســطه نتايج اخيرش در ليگ هفدهم 
شــانس حضور در جمع نمايندگان ايران 
براى حضور در ليگ قهرمانان آسيا را دارد 
به همين دليل شرايط اين دو تيم را مورد 
بررســى قرار داديم تا در جريان كســرى 

مدارك آنها قرار گيريم.
*كريمويى: از آيتم هاى استقالل و 

پرسپوليس باالتر هستيم
حميدرضا كريمويى ، مديرعامل باشــگاه 
پديده طاليى خراســان با اشــاره به اين 
مطلــب كــه از فاكتورهاى مــورد نظر 

كنفدراسيون فوتبال آســيا اين مجموعه 
نزديك به 90 درصد را همسان سازى كرده 
است و توانسته امتياز مثبت را دريافت كند، 
به دو فاكتور مهم به عنوان كسرى مدارك 
اشــاره كرد و گفت:« ما فقط در دو عامل 
دچار مشكل هستيم كه اين موضوع را به 
سرعت مرتفع خواهيم كرد تا بتوانيم مجوز 

حرفه اى را به دست آوريم.» 
وى در ادامــه گفت:« به جرئــت مى توانم 
بگويم كه مدارك ما كامل تر از اســتقالل و 
پرسپوليس است، ما حسابرسى كامل، تراز 
مالى استاندارد و بسيارى از آيتم هاى مورد 

نظر كنفدراسيون را در حســاب پديده در 
AFC بارگذارى كرديــم اما دو نكته ديگر 
باقى مانده است كه اين دو موضوع را هم در 
اسرع وقت برطرف مى كنيم تا مشكلى براى 
صدور مجوز حرفه اى باشگاه نداشته باشيم.»
*عباســى: هيچ خطرى ما را تهديد 

نمى كند
محمدرضا عباســى مالك باشــگاه سياه 
جامگان نيز مدعى اســت كه اشــتباهى 
رخ داده است چون باشگاه سياه جامگان 
مداركش براى كسب اين مدرك كامل بوده 
و قطعا با پيگيرى هاى الزم اين مشكل را 

برطــرف خواهيم كــرد. مالك باشــگاه 
ســياه جامگان در ادامه توضيحات خود 
گفت:«تيم هاى ايرانى از لحاظ امكانات و 
مشكالت مالى تفاوت خاصى با هم ندارند و 
شايد كمبود برخى از مدارك سياه جامگان 
سبب شده است تا نتوانيم مجوز حرفه اى را 
دريافت كنيم.البته تيم هاى دولتى نسبت 

به ما مشكالت كمترى دارند.»
او ادامه داد:«باشگاه سياه جامگان آمادگى 
دارد تا مــدارك ناقص خــود را در اختيار 
ســازمان ليگ قرار دهد و به نظرم مشكل 

خاصى از اين بابت ما را تهديد نمى كند.»

 خطر در محوطه جريمه مشهدى ها 

آيا پديده و سياه جامگان از تنگه AFC عبور مى كنند؟

ايران 1-0 ونزوئال
تيم ملى باز هم برد

ورزش:  تيم ملى ايران در دومين و آخرين بازى دوستانه خود در 
اردوى اتريش و هلند، حريفش ونزوئال را شكســت داد تا همچنان 
به روند نتيجه هاى درخشــان در بازى هاى رســمى و دوســتانه 

ادامه دهد.
ونزوئال با اينكه موفق به كسب سهميه حضور در جام جهانى 2018 نشده 
اما در طول نود دقيقه كيفيت باالى تيم هــاى آمريكاى جنوبى را بارها 
نشان داد و رقيب خوبى براى شاگردان كى روش بود؛ اما تيم ملى، با ثبات 
در خط دفاعى خود و تك گل جهانبخش كــه از پاس طاليى اميرى به 
دست آمد به پيروزى رسيد تا اعتماد به نفس باالى خود را همچنان براى 

آماده سازى شركت در جام جهانى تابستان آينده حفظ كند.

هفته سيزدهم ليگ دسته اول
نگاه همه مدعيان به شيراز 

ورزش: هفته سيزدهم ليگ دسته اول عصر امروز در حالى برگزار مى شود كه در مهم 
ترين ديدار اين هفته  تيم هاى اول و دوم جدول در شيراز به مصاف يكديگر مى روند . 
اگر چه كسب هر نتيجه در اين ديدار جايگاه نفت مسجد سليمان را تهديد نمى كند ولى 
پيروزى يا تساوى برق مقابل شاگردان محمود فكرى به سود ساير مدعيان خواهد بود .  
اما از سوى ديگر پيروزى نفتى ها در اين ديدار خارج از خانه به معناى فرار بزرگ زردپوشان 
مسجدسليمان خواهد بود و در ادامه راه را با آرامش خاطر بيشترى سپرى خواهند كرد. 

برنامه مسابقات هفته سيزدهم ليگ دسته اول:
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مس رفسنجان - بادران تهران
نساجى مازندران- صباى قم

مس كرمان - ماشين سازى تبريز
آينده سازان برق جديد شيراز - نفت مسجد سليمان

اكسين البرز- فجرسپاسى شيراز
راه آهن تهران- آلومينيوم اراك

شهردارى تبريز- خونه به خونه مازندران
ملوان بندرانزلى- گل گهر سيرجان

شهردارى ماهشهر - ايرانجوان بوشهر

مشكل ذوب آهن براى حضور در ليگ 
قهرمانان آسيا

ورزش: باشگاه ذوب آهن براى حضور در ليگ قهرمانان آسيا با مشكل بزرگ كاهش 
بودجه در اين فصل روبه رو شده است. در حالى كه باشــگاه ذوب آهن جانشين 
باشگاه نفت تهران در ليگ قهرمانان آسيا شده اســت اين باشگاه براى حضور در 
ليگ قهرمانان آسيا با مشكل بزرگ بودجه مواجه است. ضمن اينكه بودجه باشگاه 
ذوب آهن در اين فصل 13 ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است و اين باشگاه براى 
حضور در آسيا با بودجه انقباضى مشكالت زيادى خواهد داشت.البته مديران باشگاه 
ذوب آهن در تالش هستند تا بتوانند مجوز افزايش بودجه را براى حضور در ليگ 

قهرمانان آسيا را از مجمع كارخانه ذوب آهن دريافت كنند.

با غلبه بر پارس جنوبى جم
پديده در جام شهدا سوم شد

اميرمحمد سلطان پور:  تيم پديده خراسان كه در مســابقات چهارجانبه جام شهدا 
حاضر شده بود، با شكست صدرنشين ليگ برتر به عنوان سوم اين رقابت ها دست يافت.
پديده در اين بازى دروازه خود را توسط اميرارسالن مطهرى در دقيقه 19 باز شده ديد، 
اما خيلى زود با ارائه يك بازى قابل قبول موفق شد كار را به تساوى بكشد. همانند گلى 
كه پارسى ها به ثمر رســاندند محمد مهدى نظرى نيز تك گل پديده را از روى نقطه 
پنالتى در دقيقه 34 به ثمر رساند. در نيمه دوم گلى را شاهد نبوديم اما پديده تا پايان 
بازى براى كسب پيروزى جنگيد اما براى شكست حريف كافى نبود تا همانند بازى قبلى 
مقابل تراكتورسازى كار براى اين تيم به ضربات پنالتى كشيده شود. البته اين بار پديده 
اى ها در ضربات پنالتى بسيار بهتر عمل كردند كه شامل دو سيو پنالتى توسط سعيد 
جاللى راد بود كه در اين بازى جانشين شهاب گردان شده بود. پديده در نهايت با پيروزى 

4-1 در ضربات پنالتى عنوان سومى مسابقات جام شهدا را كسب كرد.

مقدماتى جام جهانى منطقه اروپا - پلى آف
صعود كرواسى و سوئيس به جام جهانى

ورزش: تيم هاى ملى فوتبال يونان و كرواســى ديدار خود در مرحله برگشــت 
رقابت هاى پلى آف جام جهانى را برگزار كردند كه در پايان به تســاوى بدون گل 
دست يافتند. اين نتيجه براى صعود تيم ملى كرواسى كفايت مى كرد چرا كه اين 
تيم در بازى رفت 4 بر يك پيروز شده بود. تيم هاى ملى فوتبال سوئيس و ايرلند 
شمالى هم در مرحله برگشــت رقابت  هاى پلى آف جام جهانى به مصاف يكديگر 
رفتند كه در پايان به تساوى بدون گل دست يافتند.با توجه به پيروزى يك بر صفر 
سوئيس در زمين ايرلند شمالى، اين تيم سهميه جام جهانى را از مرحله پلى آف 

كسب كرد و تالش ايرلند شمالى براى كسب سهميه ثمرى نداشت.

اتحاد ورزشكاران در 
همدردى با قربانيان زلزله 

غرب كشور
ورزش: على دايى يكى از بى شمار شخصيت هاى 
ورزشكار كشورمان بود كه به زلزله شديد در غرب 
كشور واكنش نشــان داد و قصد دارد با همراهى 
اهالي فوتبال و فدراسيون پس از اخذ مجوزهاى 
قانونى با اعالم شــماره حســابى، اقدام به جمع 
آورى كمك هاى مردمى و جامعه فوتبال و ورزش 
كشور كند. عكس دسته جمعى وينفرد شفر با يك 
پالكارد تسليت، به همراه چند تن از بازيكنان اين 
تيم مانند چپاروف كه در اردوى كيش حضور دارند 
نيز حركت قشنگى بود كه توسط اين تيم صورت 
گرفت. شبكه هاى اجتماعى نيز صحنه پيام هاى 
متعدد ورزشكاران براى اين حادثه بود جايى كه 
پيام هايى از طرف كارلوس كى روش سرمربى تيم 
ملى، مهدى مهدوى كيا كاپيتان سابق تيم ملى 
و پرســپوليس، برانكو ايوانكوويچ  ، على كريمى، 
فرهاد مجيدى محبوب ترين شخصيت آبى پوشان 
استقالل تنها گوشه اى از پيام هايى بود كه توسط 
ستاره هاى ورزش كشــورمان براى همدردى با 

حادثه ديدگان مخابره شد.

هفته نهم ليگ برتر بسكتبال
پتروشيمى قهرمان نيم 

فصل شد
ورزش: در آغاز هفته نهم ليگ برتر بسكتبال، 
تيم هاى پتروشيمى بندر امام، يس آل گرگان و 
نفت آبادان حريفان خود را شكست دادند.  در 
نخستين بازى كه در سالن آزادى تهران برگزار 
شد، تيم پتروشيمى با امتيازهاى ويلى وارن 
و بهنام يخچالى مقابل ميزبان خود مهرام به 
پيروزى رسيد و قهرمان نيم فصل شد.  در ديگر 
بازى اين هفته كه در آبادان برگزار شــد، تيم 
نفت اين شهر موفق شد با اختالف 10 امتياز بر 
دانشگاه آزاد غلبه كرد. تيم شهردارى گرگان 
نيز در ادامه رونــد ناكامى هاى خــود از تيم 

همشهرى يعنى يس آل شكست خورد.
نتايج ديدارهاى ديروز به شرح زير است:

نفت آبادان 80 - دانشگاه  آزاد 70
يس آل گرگان 70 - شهردارى گرگان 58

مهرام 73 - پتروشيمى بندر امام 82
پدافند رعد خوزستان در اين هفته استراحت 
كرد و نيروى زمينى نيز به مصاف شــهردارى 

تبريز خواهد رفت.

ضد حمله

خبر

ورزش

هفته هفدهم ليگ برتر فوتسال
تحقير  فرش آرا در خانه

ورزش:تيم هاى صدرنشين ليگ برتر فوتسال در هفته هفدهم ليگ برتر برابر حريفان خود به پيروزى رسيدند 
و فرش آرا در خانه مقابل آتليه طهران متحمل شكست 3 بر يك شد. تيم صدرنشين مس سونگون در خانه خود 
به مصاف مقاومت قرچك رفت و در نهايت مس در اين بازى به پيروزى 7 بر يك رسيد. گيتى پسند رده دومى 
برابر شهروند سارى به ميدان رفت كه اين ديدار نيز با نتيجه 2 بر يك به سود گيتى پسند خاتمه يافت.  تاسيسات 
دريايى هم كه در ســه بازى متوالى خود شكســت خورده  بود، مقابل مقاومت البرز به پيروزى پر گل 8 بر يك 

دست يافت تا به لطف اين پيروزى از بحران خارج شود. نتايج هفته هفدهم ليگ برتر فوتسال به اين شرح است:
* مس سونگون  7 - مقاومت قرچك يك * مقاومت البرز 1 - تاسيسات دريايى 8 

* حفارى اهواز 3 - شهردارى ساوه 3 * هيئت فوتبال قم 1  - آذرخش بندرعباس 2 
* گيتى پسند  2 -  شهروند سارى يك    * ارژن شيراز 6 - پارسيان شهر قدس يك

* فرش آرا يك - آتليه طهران قم 3
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

متأسفانه پول نفت همچنان به خزانه كشور بازنمى گردد    تسنيم: يك كارشناس ارشد بودجه ريزى و اقتصاد گفت: پيش بينى مى شود نرخ دالر در بودجه سال آينده 3800 تومان و قيمت هر بشكه نفت 
55 تا 60 دالر تعيين شود. موسى الرضا ثروتى نماينده سابق مجلس شوراى اسالمى افزود: در حال حاضر وجوه حاصل از فروش نفت به داخل منتقل نشده بلكه به ازاى دالرهاى نفتى كاال به مملكت وارد مى شود. 
وى با بيان اينكه در حال حاضر عمده واردات ايران از ناحيه صادرات نفت انجام مى شود، اظهار داشت: صادرات نفت در دوران پسابرجام افزايش يافته ولى متأسفانه پول نفت همچنان به خزانه كشور بازنمى گردد. 

يك نماينده با اشاره به معضل ادامه دار مؤسسه هاى مالى و اعتبارى
سؤال از رئيس جمهور بى جواب ماند

اقتصاد: يكى از اعضاى كميسيون 
صنايــع و معادن مجلس شــوراى 
اسالمى درباره معضالت مؤسسه هاى 
مالى واعتبارى گفت: بانك  مركزى 
به نظارت هاى خــود عمل نكرده و 
همين مسئله سبب شده مجوزهاى 
برخى از مؤسســه ها را صادر كند و 
اين موسســات به جــاى بانكدارى 
به سمت بنگاه دارى حركت كرده اند. 

به گزارش خانه ملت، سيدجواد حسينى  كيا، با بيان اينكه اين مؤسسه ها در برخى 
از اين بنگاه دارى ها با ورشكستگى روبه رو شده اند وبرخى از سرمايه هاى مردم تا 
4000 ميليارد تومان از بين رفته است، گفت: دولت ظرفيت تأمين منابع مورد 
نياز بازپرداخت اين مطالبات را ندارد و مردم نيز به اعتماد بانك  مركزى اين سپرده 

گذارى ها را انجام داده اند.
نماينده مردم ســنقر در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اينكه اطاله دادرسى 
مشــكالت متعددى براى مردم ايجاد كرده است، ادامه داد: همه اين موارد دست 
به دست هم داده تا نارضايتى هاى اجتماعى ايجاد شود كه سر منشأ تمامى اين 

موارد نبود نظارت از سوى بانك مركزى است.
وى در خصوص اينكه چرا رســيدگى اين پرونده تا كنون به تعويق افتاده است، 
اظهار داشت: بخشى از اين تأخير در اطاله دادرسى بود كه رهبر معظم انقالب به 

رئيسان سه قوه فرصت داده اند سريع به اين پرونده ها رسيدگى كنند.
وى خاطرنشــان كرد: در خصوص «كاسپين» مطالبات زير 200 ميليون تومان 
پرداخت و در پرونده هاى بيش از 200 ميليون تومان نيز تا ســقف 200ميليون 

پرداخت مى شود، اما مازاد آن باقى مى ماند.
حسينى كيا همچنين در خصوص اقدام هاى مجلس شوراى اسالمى در اين باره 
اظهار داشت: متأســفانه امكان حضور رئيس جمهور براى پاسخگويى به سوال 

نمايندگان فراهم نشد و مردم قانع نشد اند و كار بر زمين مانده است.
اين موارد در حالى از ســوى اين نماينده مطرح مى شــود كه چندى پيش على 
وقف چى طراح ســؤال از رئيــس جمهور از جمــع آورى 200امضا در مجلس 
وضرورت حضور رئيس جمهور در خانه ملت براى پاســخگويى به مردم و زيان 

ديدگان سخن گفته بود. 
به گفتــه برخى نمايندگان مجلس، دو ديدگاه مخالف وموافق در مجلس، علت 
تأخيــر حضور رئيس جمهور در مجلس براى پاســخگويى به ســپرده گذاران 

مؤسسه هاى مالى واعتبارى است.
به گفته محمد حســين فرهنگى، يك ديدگاه كه بيشتر از سوى على مطهرى 
مطرح مى شود اين است كه بايد به نحوى موضوع اين سؤال با رايزنى وجلسات 
ميان دولت ونمايندگان حل شــود تا امضاها نيز پس گرفته شود واز اين فضاى 

بحرانى خارج شويم.
به گفته نماينده مردم تبريز در مجلس، آقاى مطهرى معتقد است، اين موضوع 
ممكن است به يك فضاى نامطلوب سياسى تبديل شود وبايد مانع از اين اتفاق 
شد. اين در حالى است كه موافقان در مجلس معتقدند، رئيس جمهور مى تواند 
با حضور در مجلس و ارائه راهكار براى پرداخت مطالبات ســپرده گذاران فضاى 
اقتصادى كشــور را به سمت وسوى آرامش ســوق دهد كه به همين علت نيز 

200نماينده پاى سؤال از رئيس جمهور را امضا كرده اند.

نقدينگى به 1390 تريليون تومان رسيد
فارس: براساس آمارهاى متغير هاى پولى و بانكى بانك مركزى، حجم نقدينگى 
در پايان شهريور ماه امسال با 10/9 درصد افزايش در 6 ماهه اول امسال به 1389 

هزار و 950 ميليارد تومان معادل حدود 1390 تريليون تومان رسيده است.
اين رقم نسبت به شهريور ماه سال گذشته 23/8 درصد (267 هزار و 240 ميليارد 
تومان) رشد داشته است. حجم نقدينگى اضافه شده در 6 ماهه امسال 136 هزار 

و 560 ميليارد تومان است.

ميزخـــبر

 اقتصاد/ زهرا طوســى   گشتى در بازار 
ميــوه و تره بار تأييد مى كند كه اقالم مورد 
نياز مردم همچنان روى نوارافزايش قيمت 
گام برمى  دارد و مردم، گوجه فرنگى، سيب 
زمينى، پياز، نارنگى، پرتقال، انار، سيب و... را 
گران تر از ماه پيش مى خرند و متوليان امر 

نيز نظارت بر بازار را به هم پاس مى دهند.
به عبارتى بازار ميوه وتره بار اكنون در مشت 
دالالن قرار گرفته وهر قيمتى را كه آنان در 
اين بازار تعيين مى كنند مصرف كنندگان 

بايد بپردازند.
از سويى سبد معيشــت اكثر شهروندان با 
حداقل درآمد، معطوف به غذاهاى ارزان با 
مصرف مواد ومحصوالت اوليه اى مانند گوجه 
فرنگى، پياز و سيب زمينى است. گرانى اين 
اقالم قطعاً جامعه كم درآمد كه كارگران و 
بازنشســتگان طيف اصلى آن هستند را در 

تنگناى شديد قرارمى دهد. 
اين مسائل در حالى است كه به گفته رئيس 
اتحاديه فروشــندگان ميوه و ســبزى تنها 
قيمت گوجه با گرانى مواجه شــده و بقيه 
ميوه ها مشــكلى از نظر قيمــت ندارند، اما 
گشتى در بازار ميوه و تره بار نشان مى دهد 
كه انواع ميوه با قيمت باال و بيش از آنچه كه 

بايد به فروش مى رسد. 

  مردم به 124زنگ بزنند 
اينكه نظارت بر اين بازار بر عهده كيســت 
را از حســين مهاجران رئيس اتحاديه ميوه 
و سبزى مى پرســيم. وى در گفت و گو با 
خبرنگار ما در پاسخ به اينكه مسئول نظارت 
بر بازار كيســت، مى گويد: مردم اگر گران 

فروشى ديدند به 124 زنگ بزنند. 
وى درباره اينكه پس نظارت بازرســان اين 
صنف چگونه بر بازار ميــوه و تره بار انجام 
مى شــود، نيز بيان مى كند: بازرس داريم، 
اما بازرســان ما فرد گران فروش را دعوت 
مى كنند و از او تعهد مى گيرند، اما اگر مردم 
بــه 124 زنگ بزنند در آنجا براى فرد گران 
فروش پرونده درست مى شود و پرونده براى 
رسيدگى به تعزيرات خواهد رفت، پس اگر 

مردم گرانى ديدند به 124 زنگ بزنند.

وى دربــاره اينكه آيا دليلــى براى افزايش 
قيمت هــا وجود دارد كه مــردم اين روزها 
برخــى اقالم مانند گوجه فرنگى و ســيب 
زمينى وپياز را گران تر مى خرند، مى گويد: 
قيمت 4000 تومانى گوجه فرنگى با توجه 
به اينكه زمينه اش در بازار كم شــده گران 
نيســت و در ميدان 3000 تومان به فروش 
مى رســد، اما هيچ تغييرى در قيمت سيب 
زمينى و پياز نســبت به ماه گذشته ايجاد 

نشده است.
وى در پاسخ به اين كه قيمت سيب زمينى 
و پياز در سطح خرده فروشى متوسط 2500 
تومان است، آيا اين همان قيمت تعيين شده 
در ميدان بار اســت، مى گويد: در ميدان بار 
ســيب زمينى درجه يــك كيلويى 1000 
تومان اســت و نوع درجــه دوم آن 600 تا 
700 تومان است، پياز هم از كيلويى 1700 
كه نوع مرغوب آن است شروع شده تا انواع 

ارزان و ريز آن كه 1200 قيمت دارد.
وى درباره اينكه درصد ســود مناسب براى 
ميوه و ســبزى چقدر است، مى گويد: از دو 
ماه پيش تا االن اقالمى كه ذكر شد بايد به 
همين قيمت ها كه گفتم به فروش برسد و 
اگر بيشتر از اين باشد گران فروشى محسوب 

مى شود.
وى دربــاره قيمت مركبــات نيز مى گويد: 

قيمت مركبات از زمان نوبر تاكنون تغييرى 
نكرده است، رنگى ها قيمتش پايين آمده و 
طبيعى ها نيز قيمتشــان ثابت مانده است، 
در حال حاضر نارنگى مجلسى از 2500 تا 
4000 تومان متغير است، و نارنگى معمولى 
نيز بين 1500 تا 2500 به فروش مى رسد، 
اما پرتقال رنگ آميزى شده 1200 تا 2000 
تومــان و پرتقال طبيعى شــمال هم بين 

1500 تا 2500 تومان است.
وى مى افزايد: اما پرتقال مجلســى جنوب 
6000 تا 6500 تومان اســت و انواع ريز و 
شــيرين آن 2500 معامله مى شود، ليمو 
شــيرين هم بايد2500 تا 3500 تومان و 

گريپ فروت نيز 3000 تومان باشد.
اين اظهارات در حالى بيان مى شــود كه در 
بازار ميوه تهران به طور متوسط هر كيلوگرم 
سيب قرمز 5500 تومان، سيب زرد 5000 
تومان، خيار بوتــه اى 3000 تومان و انگور 
سياه 5500 تومان قيمت دارد. در ميان انواع 
ميوه نيز آنانــاس و بِه، به ترتيب با كيلويى 
13 هــزار و 12 هزار تومان گران ترين اقالم 
هســتند. همچنين نارنگى كيلويى 4500 
تومان،  پرتقال كيلويــى 5500 تومان، انار 
كيلويــى 7000 تومــان و نارگيل كيلويى 

4000 تومان عرضه مى شود.
همچنيــن گوجه فرنگــى كيلويى 4000 

تومان، چغندر كيلويى 2000 تومان و كاهو 
كيلويى 2000 تومان فروخته مى شود.

  چه كسى بايد جلوى گران فروشى 
را بگيرد؟

رئيس انجمن حمايت از مصرف كنندگان 
هم در گفت و گو با خبرنگار ما با اشــاره به 
اينكه مســئول نظارت بر قيمت ها بازرسان 
انجمن هاى صنفى به عالوه ســازمان هاى 
دولتى مربوط هستند، مى افزايد: اگر گران 
فروشــى اتفاق بيفتد انجمن هاى صنفى و 
ســازمان نظارتى دولتى، مســئول هستند 
كه بايد جلــوى اين تخلف ها را بگيرند، اگر 
نيروهايشان كم است سؤال اين است كه چرا 
از ســازمان هاى مردم نهاد مستقل استفاده 

نمى كنند.
انصارى تأكيد مى كند: چه كسى بايد جلوى 
گران فروشى را بگيرد، مگر اتحاديه بازرس 
ناظر ندارد، بازرســان چه مى كنند، انجمن 
حمايت از مصرف كنندگان هم نقش اجرايى 
ندارد، ما يك سازمان مردم نهاد هستيم كه 

تنها مى توانيــم بازار را رصد 
كنيم و اگر گران فروشــى 
ببينيــم بايد بــه تعزيرات 
گزارش بدهيم، اما ارگان هاى 
دولتى و بازرسان اصناف كه 
كار اجرايى مى كنند، بايد با 
گران فروشى ها برخورد كنند 
و اگر نمى توانند، كنار بروند 
و ايــن مهم را بــه ما واگذار 
كنند، آن ها نيز نقش نظارتى 

خودشان را ايفا كنند.
وى تصريح مى كند: انجمن 
حمايــت مى توانــد اين امر 
را بر عهــده بگيرد و گزارش 
كار نيز ارائه كند و دولت هم 
بيايد بر ما نظارت كند، اين 

فرايند اگر توسط تشكل هاى قانونى و مردمى 
انجام شود، در چرخه درستى قرار مى گيرد 
در غيــر اين صورت با فقدان نظارت دولتى 
مردم همچنان با مشكالت اين چنينى دست 

و پنجه نرم خواهند كرد.

دستگاه هاى ناظر اين بازار را رها كرده اند 

از سوى يك مسئول اعالم شد سوءاستفاده دالالن از آشفته بازار ميوه
هشدار بانك مركزى درباره 
تب معامله ارزهاى ديجيتال

اقتصاد/ فرزانه غالمى: در حالى كه تب 
معامله ارزهاى ديجيتال، ماه هاست جامعه را 
فرا گرفته و سوداى سود طاليى حاصل از اين 
ارزها براى خيلى از افراد وسوسه انگيز شده، 
معاون فناورى هاى نوين بانك مركزى نسبت 
به ريســك باالى اين ارزها، گلدكوييستى 
شــدن، احتمال كالهبردارى و مالباختگى 

هشدار داد.
ناصر حكيمى در جمع خبرنگاران گفت: بانك 
مركزى هنوز به جمع بندى و سياست گذارى 
در خصوص «بيت كوين»ها نرسيده، لذا فعًال 
نه آن را قانونى مى دانيم و نه غيرقانونى؛ اما 
آنچه مســلم اســت اينكه اين ارزها نوسان 
شــديدى دارند و با اينكه در يك سال اخير 
10 برابر افزايش قيمت داشــته اند، اين رشد 

پايدار و قابل اتكا نيست.
وى در پاسخ به منتقدانى كه بانك مركزى را 
موظف به ممانعت از اين ارزها مى دانند، اظهار 
داشت: اين ها اپليكيشن هايى هستند كه ما 
قادر به ممانعت از فعاليتشان نيستيم اما در 
اين خصوص هشدار الزم را به مردم مى دهيم 

تا داستان مؤسسات غيرمجاز تكرار نشود.
وى ادامه داد: در حال تدوين 6 ســند براى 
ساماندهى كسب و كارهاى نو مالى هستيم 
و اسناد مربوط به بيت كوين ها تا پايان نيمه 
اول ســال آينده نهايى مى شود، اما قطعاً تا 
پايان امسال، موضع بانك مركزى در خصوص 
اين ارزها معلوم مى شود. وى همچنين از نامه 
نگارى با قــوه قضائيه و دادســتانى در اين 
خصوص خبر داد و گفت: اولويت ما مطابقت 
اســتفاده از بيت كوين با قانــون مبارزه با 
پولشويى است و معتقديم اين ابزار نبايد براى 

تأمين مالى تروريسم استفاده شود.

دالر از 4100 تومان گذشت
اقتصاد: روز گذشته در بازار ارز، دالر آمريكا 
با افزايش 16 تومانى به 4122 تومان رسيد 
كه اين براى نخســتين بار اســت كه در 
ســال جارى دالر وارد كانال 4100 تومان 

مى شود.

خبر

اگر گران فروشى 
اتفاق بيفتد 

انجمن هاى صنفى 
و سازمان نظارتى 

دولتى، مسئول 
هستند كه بايد 

جلوى اين تخلف ها 
را بگيرند

بــــــــرش

يكى از اعضاى كميسيون 
صنايــع و معادن مجلس شــوراى 
اسالمى درباره معضالت مؤسسه هاى 
مالى واعتبارى گفت: بانك  مركزى 
به نظارت هاى خــود عمل نكرده و 
همين مسئله سبب شده مجوزهاى 
برخى از مؤسســه ها را صادر كند و 
اين موسســات به جــاى بانكدارى 
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دقیقه یکشنبه شب زلزله  شدیدی به بزرگی 7/3 
ریشــتر در عمق 11 کیلومتری زمین در شهر 
»ازگله« استان کرمانشــاه به وقوع پیوست که 
در بسیاری از بخش های کشور هم احساس شد. 
این حادثه مهیب جمعی از هموطنان عزیزمان 
را به کام مرگ کشانده و قلب ایرانیان را به درد 
آورده است. هنرمندان نیز مانند دیگر گروه های 
اجتماعی با اندوه و تأسف به این حادثه واکنش 
نشان داده اند. گروهی از هنرمندان در گفت وگو 
با خبرنگار ما دربــاره این رویداد گفتند: فضای 
مجازی پر شــده از پیام های تسلیت هنرمندان 
به هموطنان داغدارشان ولی آیا این پیام ها برای 
بیان این داغ بزرگ کافی هســتند؟ تا کی قرار 
اســت این اتفاقات بیفتد و هوشیاری مسئوالن 

بیدار نشود؟ 

 مسئولیم
عباس غزالی، بازیگر ســینما و تلویزیون، نیز با 
ابراز همدردی با هموطنان آســیب دیده زلزله 
یکشنبه شب، درباره اینکه همه برای پیشگیری 
از ایــن مصیبت  ها مســئولیت داریم، می گوید: 
درست اســت که اسم زلزله بالی طبیعی است 
ولی با این همه نمی تواند ذره ای از دردمان را کم 
کند. همه راضی هستیم به رضای خدا. خدا به 
همه بازماندگان این زلزله صبر بدهد و امیدوارم 
این اتفاق چشم مسئوالن کشــوری را بر روی 
خانه های ناامن باز کند که دیگر هیچ وقت شاهد 
ویرانی چندباره جایی در این مملکت نباشیم و 
دیگر هیچ هموطنی داغدار این بالیا نشود. چون 
حداقل کاری که می شود برای جلوگیری از این 
اتفاقات انجام داد، ایمن سازی است.  این بازیگر 
در ادامه می گویــد: دلم به درد آمد وقتی دیدم 
که منازل خانه مهر ویران شــده اســت. این ها 
خانه های قشر آسیب پذیر هستند؛ خانه هایی که 
با هزار قرض و فروش طال و... ســاخته شده اند. 
چرا این منازل دولتی نباید ایمن ســازی شوند؟ 
من فکر می کنم این تابلو، جدا از دردناک بودنش، 

می تواند هشداری باشد برای مسئوالن دولتی ما 
تا با بروز دوباره این اتفاقات دیگر شاهد این گونه 

خرابی ها و مرگ هوطنانمان نباشیم. 

 قلبم به درد آمده است 
تورج نصر، بازیگر سینما، نیز با ابراز همدردی با 
هموطنانمان در غرب کشور، درباره این حادثه 
می گویــد: من هم مثل هر ایرانــی دیگر از این 
اتفاق غمگینم و قلبم به درد آمده اســت. ولی 
چه می شود کرد؟ کاری از دست آدمیزاد ساخته 
نیست و این ها همه از نشانه های قدرت خداوند 
است. البته می شود با یک سری ایمن سازی ها و 
پیشگیری ها خســارت این اتفاقات را به حداقل 
رســاند.  وی با بیان اینکه هر کــدام از ما باید 
در ایــن رخداد به صورت جانــی، مالی، معنوی 
یــا حتی با اهدای خون به کمــک زلزله زدگان 
بشتابیم، می گوید: این درد یک نفر نیست، درد 
ایران اســت. خوشبختانه با بروز این اتفاق خانه 
سینما کمک های مالی هنرمندان را جمع آوری 
می کند تا ما هــم بتوانیم کمک کوچکی برای 
کم کردن درد این فاجعه داشــته باشیم. در این 
میان اما نقش دولــت و دولتمردان خیلی مهم 

اســت که امیدوارم فقط شعار نباشد. چون بوده 
مناطقی که همین اتفاق برایشان افتاده و هنوز 
که هنوز است، بازسازی نشده اند. جان مردم که 
شوخی بَردار نیست. باید فکری به حال این مردم 
بکنیم، آن  هم با توجه به ســرمایی که در پیش 
داریم. این وظیفه همه ماست. درست است که 
این اتفاق برای خانواده من نیفتاده ولی مگر ما 

از هم جداییم؟ 

 در کنار بازماندگان
پوراندخت مهیمن، بازیگر، نیز با ابراز ناراحتی از 
وقوع زلزله یکشنبه شب، با بیان اینکه  قلبم به 
درد آمده و اصالً توان بیان احساســاتم را ندارم، 
می گوید: درست اســت که خانواده، دوستان و 
آشنایان من در این واقعه آسیبی ندیده اند ولی 
مگر باید حتماً فامیل من باشــند؟ همه انسان 

هستند و هموطن من هستند. خدا به بازماندگان 
این عزیزان صبر بدهد. این مردم در ســال های 
جنگ نیز مصیبت دیده انــد و این اتفاق دیگر 
خیلی دردناک است. همه ما در قبال تک تک این 
آدم ها مسئولیم. دیشب با خودم می گفتم خدایا! 
نظر لطفت به همه باشد چون چنین مواردی از 
دســت ما خارج اســت. من به همه مردمی  که 
در این زلزله آســیب دیده اند، تسلیت می گویم؛ 
هرچند تسلیت برای بیان میزان دردی که این 
عزیزان کشــیده اند و اتفاق دردناکی که افتاده، 
کلمه خیلی کوچکی است ولی این اتفاق خواست 
خداست و از دست بشر ضعیف کاری برنمی آید.

 همزبانم! تسلیت 
محمود شهریاری، مجری سرشناس صداوسیما، 
با ابراز ناراحتی از وقــوع چنین ضایعه ای برای 
هموطنانمان در غرب کشــور، با گالیه از اهمال 
مسئوالن در مقاوم سازی و آمادگی برای مقابله با 
این حوادث، می گوید: درست است که زلزله یک 
بالی طبیعی است و دست بشر از آن کوتاه است 
ولی چرا کشوری مثل ایران که روی گسل زلزله 

قرار دارد، نباید مانند ژاپن ایمن سازی شود؟  
شــهریاری که مانند همه هموطنــان اندوه در 
صدایش مــوج می زند، ادامــه می دهد: باز هم 
به همــه هموطنان و همزبانان کردم تســلیت 
می گویم. فقط یک شهر و 2 شهر آسیب ندیده 
بلکه همه ایران داغدار این اتفاق اســت. هرچند 
نمی توانیم برای کم کردن از درد این اتفاق کاری 
بکنیم ولی هر کدام از ما حداقل شــاید بتوانیم 
با دادن خون یا کمک های کوچک مادی ســر 
ســوزنی از درد این عزیزان را کم کنیم. خدا به 

همه ما صبر بدهد.

w w w . q u d s o n l i n e . i r

فرهنگ و هنر روزنامـه صبـح ایـران
f a r h a n g @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

فرمانده کل قوا:
باید آمادگی نیروهای مسلح آن چنان افزایش یابد که 
دشمن حتی به خود اجازه فکر کردن درباره تجاوز را 

ندهد.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه( 
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همیشه داغ کرمانشاه با ماست 
 آرش شفاعی   

دلیل این همه غم چیست امروز؟
چرا جز آه و ماتم نیست امروز؟

بلوچ و فارس، ترک و لر که باشیم
زبان گریه مان ُکردی است امروز

پریشان گشت خواب نازنینم
شدم خانه خراب نازنینم

نخواهد رفت از دل تا که هستم
غم سرپل ذهاب نازنینم

مصیبت ها چنان با هم درآمیخت
که آه از سینۀ عالم برانگیخت

صدای نالۀ فرهاد آمد
به یاد قصر شیرین اشک می ریخت
از امشب سینه ای پُر آه با ماست
تصاویری چنین جانکاه با ماست
مصیبت می رود، اما پس از این 
همیشه داغ کرمانشاه با ماست

  صاحب امتیاز: 
آستان قدس  رضوی )مؤسسه فرهنگی قدس(
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واکنش هنرمندان به زلزله کرمانشاه در فضای مجازی

شاید به زیر آوار فرهاد رفته باشد
هنر: زلزله شــامگاه روز یکشنبه در مناطق غربی کشور از جمله کرمانشاه، تنها 
زمین را نلرزاند، بلکه دل های  بســیاری از جمله هنرمندان را لرزاند. هنرمندان 
رشته های مختلف، نویسندگان و شــاعران نیز برای همدردی با هموطنان خود 
پست هایی را در حساب شخصی خود در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشتند 

و تالش کردند با موج این همدردی ملی همراهی کنند. 
زلزله در مناطق کردنشــین کشــور باعث شــد 
هدیــه تهرانی با انتشــار یک متن کــردی در 
صفحه شــخصی خود بنویســد:»ته سلیه ت به 
هه موو خه لکی کورد. هاوده ردی ئیوه م... تسلیت 
به هموطنان و جهان.« نوید محمدزاده که خود 
کردزبان است، با انتشار عکسی در اینستاگرامش 
نوشت: »کرماشــانگم، ای شار شیرین نفس کم 
دیــرم، ارای زار و شــین همدیاریم، هاژیر آوارکم 

بتکن خاک، وه ای کردوار«.
ســهراب پورناظری هنرمند دیگــر کردزبان در 

اینستاگرام متنی نوشت و در بخشی از آن چنین آورد:» با آن که هزاران فرسنگ 
راْه دورم از ایرانم و از سرزمین خسرو و شیرینِ  به سوگ نشسته اش باری لحظه ایی 

از درد همشهریانم خاطرم آرام نیست.«

 با زلزله شوخی نکنید
صابر ابر در توئیتر خود مطلبی نوشــت که بازتاب زیادی داشت. او در واکنش به 
اقدام برخی افراد در نوشتن متن های طنز با مضمون زلزله نوشت: »زلزله شوخی 
نیست و شوخی ندارد! شوخی نکنید و شوخی نسازید با هر چیز! کافی ست تصور 

کنید این کابوس تکرار شونده را، یا یادآوری بم، رودبار...« 
بیژن بنفشه خواه نیز در اینستاگرامش درهمین رابطه نوشت: » دوستان ببخشید 
کامنت هارو بستم،متأسفانه تعدادی از کاربرها زیِر این پست هم شوخی می کنند و 

مزه می ریزند و یا حرف های منفی و بی ربط می زنند«
حبیب رضایــی در توئیتر با هشــتگ #زلزله_

شوخی_نیست، توئیت کرد: »هموطن های زیادی 
هستند که االن حاضرند همه جانشون رو بدن اما 
بتونن به عزیزشون در زیر آوار سالم کنند او هم 
جواب بده »جان«« همچنین سیامک انصاری از 
صفحه خود به شــکل ابزاری برای اطالع رسانی 
استفاده و توئیت کرده است:»اگر احساس کردید 
توئیتــی مبنی بر کمک به افراد آســیب دیده و 
اطالع رسانی مهم در رابطه با این زلزله هست، زیر 

همین توئیت بگید تا من ریتوییت کنم«.

 دل مان با شماست
امــا گروهی دیگــر از هنرمندان، از ناراحتی و اندوه خود بعد از شــنیدن این خبر 
نوشته اند. مهناز افشار در توئیتر نوشته است: » این دیگه چه بالیی بود که بر سرمون 
نازل شــد. همه این خبرا و عکسا آور شد ســرم« الهام پاوه نژاد نیز در اینستاگرام 
خود شــعری از محمدرضا شفیعی کدکنی نوشت: شــهرهای زخمی و داغ دیده، 

کرمانشاه گیانم، دل مان با شماست«. سعید بیابانکی 
شاعر در اینستاگرامش نوشت: »امشب صدای تیشه 
از بیستون نیامد شاید به زیر آوار فرهاد رفته باشد«. 
رامبد جوان، کیهان کلهر، هانیه توســلی، رشید 
کاکاوند، سحر دولتشاهی، مهتاب کرامتی، پریناز 
ایزدیار، شــهاب حســینی، پیمان معادی، ویشکا 
آســایش، محمدرضا گلزار، نیکی کریمی، حمید 
فرخ نژاد، امیر جعفری، محمد حســین مهدویان، 
مهدی پاکدل و امیر آقایی نیز با انتشــار عکس و 

طرح، این واقعه فاجعه بار را تسلیت گفتند.

فضای مجازی
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