
رهبری

 پزشکیان: 
با حصر، مشکل وحدت حل نمی شود

ایسنا|  مسعود پزشــکیان نایب رئیس مجلس 
دیروز در نطق میان دســتور خود وقتی صحبت از 
عدالت و وحدت شد، گریزی به محدودیت های ایجاد 
شده برای رئیس دولت اصالحات زد و از نبود عدالت 
برای قومیت ها گله کرد و گفــت: با حصر، گرفتن، 
بســتن و هر روز بر طبل اختالف کوبیدن مشکل 

وحدت حل نخواهد شد.
او در بخش دیگــری از صحبت هایش به موضوع 
وحدت پرداخت و با صراحت خاص خود گفت: االن 
بیش از هر موقع، کشور به وحدت نیاز دارد، بیش از 
هر زمان نیاز است دست به دست هم بدهیم و روي 
پاي خود بایستیم. بپذیریم در مملکت مشکل وحدت 
داریم. وحدت بین مسلمان ها از سال ها نماز و روزه، 
مهم تر است. در کشــور وحدت داریم؟ راحت اجازه 
بیرون آمدن از خانه و حرف زدن به رئیس جمهوری 
اســبق مملکت نمي دهیم. ما عقده هاي ناگشوده 
 داریــم! باید این عقــده را باز کرد، وگرنه مشــکل 

حل نمي شود.
پزشکیان با اشاره به مشکالت خاورمیانه اظهار کرد: 
 نگاه کنید! در خاورمیانه فقط مسلمانان با هم دعوا 
مــي کننــد، درحالــي که حضــرت علــي)ع( 
 مي فرمودند، شما باید به هم وصل شوید، مبادا با هم

 قطع رابطه کنید.
او در بخــش پایاني صحبت هایــش تأکید کرد: 
راحت پشت تریبون، بزرگان را تخریب مي کنیم و 
هر روز داد مي زنیم که فتنه است! با حصر، گرفتن، 
بستن و هر روز بر طبل اختالف کوبیدن مشکل حل 
نخواهد شد. براي حل مشکل باید الجرم دست به 
دســت هم دهیم.این صحبت هاي پزشــکیان با 
واکنش حســینعلي حاجي دلیگاني همراه شد. او 
بدون نام بردن از پزشــکیان در بخشي از نطق میان 
دستورش گفت: امام حسین گفتند اگر دین ندارید 
الاقل آزاده باشید، ! ما با کساني که سران فتنه بودند 
و فتنه گران را به خیابان کشاندند و تاکنون هم توبه 

نکرده اند، نمي توانیم وحدت کنیم.

 حاشیه های دنباله دار وزیر کار
 در مجلس

خبرآنالین| دیروز علي ربیعي وزیر کار به منظور 
پاســخ به ســوال محمدرضا پورابراهیمی نماینده 
کرمان درباره »میزان شفافیت های مالی شرکت های 
زیرمجموعه این وزارتخانه« در جلسه علني حاضر 
شــد. هر چند این ســوال در نهایت با قانع شــدن 
نمایندگان همراه شــد، اما این سوال نیز همچون 

سوال قبلي مجلس از ربیعي توأم با حواشی ای بود.
پورابراهیمي در بخشي از صحبت هایش به شکایت 
وزیر کار از خودش اشاره کرد و گفت: امروز به من خبر 
دادند که وزارت تعاون علیه من بابت ســوال هایم از 
وزیر کار شکایت کرده است. بعد بررسي کردم که ما 

چه کرده ایم که آقاي وزیر از من شکایت کرده است.
زماني که فرصت دوباره به نماینده ســوال کننده 
داده شــد، او گفت: امروز جاي شاکي و متهم عوض 
شــده، این از عجایب نظام اجرایي کشور است! من 

سوال مي پرسم ولي وزیر مي رود شکایت مي کند!
پس از تمام شــدن توضیحات پورابراهیمي، علي 
مطهري گفت: البته آقاي ربیعي یادداشتي دادند و 
گفتند که شکایتشــان بابت سوال های نمایندگان 
نبوده و بابت موضوع دیگري است. ما نمي خواهیم 

موضوع را باز کنیم.
اما نماینده سوال کننده با این توضیحات مطهري 
چندان موافق نبــود و با صراحت گفت: شــکایت 
وزیر دقیقا در مورد سوال هاي من است. من افتخار 
مي کنم که به قوه قضائیه بــروم، اصال پخش زنده از 
دادگاهم بگذارند! من از توضیحات ایشان در پاسخ به 
سوالم قانع نشدم و می خواهم سوال را به رأي بگذارید. 
البته نمایندگان چندان با پورابراهیمي همراه نشدند 
و با رأي خود اعالم کردند که از توضیح هاي وزیر کار 

قانع شده اند.

جانشین احتمالی سپنتا نیکنام: 

 افراطیون به من پیشنهاد داده بودند 
از نیکنام شکایت کنم

اعتمادآنالین| ســعیده غالبی، نفــر دوازدهم 
انتخابات شورای شهر یزد و فعال سیاسی اصالح طلب 
با »مضحک و خنده دار« خواندن شایعه حضورش در 
پشت پرده شکایت از سپنتا نیکنام، می گوید بعد از 
انتخابات عده ای از طریق پیامک به او پیشنهاد دادند 
از عضو زرتشتی شورای شهر یزد شکایت کند چون 
به عقیده آنان حضور این شــخص در شورا شرعی 
نبوده است.  او ادامه داد: 10 یا 15 روز بعد از انتخابات 
برخی از کســانی که با افراطیون در تماسند به من 
پیشنهاد دادند از سپنتا نیکنام شکایت کنم. حتی 
یکی از دوستان اصولگرا با من تماس گرفت و گفت ما 
می خواهیم دسته جمعی شکایت کنیم و درخواست 
 ابطال انتخابــات را بدهیم و از من خواســت چون

 ذی نفع هستم با آنان همراه شوم که من رد کردم.
غالبی گفت: این شایعه که من عامل تحریک کننده 
برای شــکایت از ســپنتا نیکنام بوده ام کار همان 
جناح افراطی اســت که برای حــذف آقای نیکنام 
هم فشــار می آورند. اینها از این طرف هم به دنبال 
تخریب اصالح طلبان هســتند. چون نفر 13، 14 و 
15 انتخابات شــورا که بعد از من هســتند همگی 
اصولگرایند و می خواهند فشار روانی وارد کنند که اگر 
درنهایت تالش ها برای حضور آقای نیکنام در شورای 
شهر موثر نشــد نفر بعدی که من هستم در اثر این 
فشارها کناره گیری کنم و نماینده اصولگرای خود 
را وارد شورا کنند. البته خوشبختانه تالش هایی که 
تاکنون برای حضور آقای نیکنام شده به نظر می رسد 

به نتیجه برسد و نباید به این مسائل دامن زد. 

تشکر رهبر معظم انقالب اسالمی از ملت، دولت و 
جوانان مبارز عراق و مسئوالن عتبات عالیات

پدیده  عظیم  اربعین نشانه گسترش 
روح جهاد و شهادت در راه خداست

پایگاه اطالع رســانی دفتــر مقام معظم 
رهبری| حضرت آیت اهلل خامنــه ای رهبر معظم 
انقالب اســالمی در دیدار جمعی از مســئوالن و 
فعاالن فرهنگی استان های آذربایجان شرقی و قم، 
با تجلیل از پدیده باشکوه و حیرت انگیز راهپیمایی 
اربعین و با دعــا و آرزوی قبولی زیــارت زائران، از 
دست اندرکاران برگزاری این مراسم تقدیر و تشکر 
کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای راهپیمایی عظیم 
اربعین را نشانه گسترش روح مبارزه و مجاهدت در 
راه خدا و آمادگی برای شهادت، در همه دنیای اسالم 
دانستند و افزودند: حضور این جمعیت عظیم از نقاط 
مختلف دنیا با وجود تهدیدهای تروریستی، پدیده ای 
عظیم و نشان دهنده اوج گرفتن تفکر مبارزه در راه 
خدا و آمادگی عمومی و همگانی در این راه اســت. 
رهبر معظم انقالب اســالمی پدیده  الهی و معنوِی 
راهپیمایی اربعین را بی ســابقه و غیرقابل توصیف 
خواندند و با تشکر از دســت اندرکاران برگزاری این 
حرکت عظیم گفتنــد: از دولت عراق که وســایل 
برگزاری این حرکت باشــکوه را فراهم کرد، از ملت 
عزیز عراق که این گونه مخلصانه و شادمانانه از زائران 
حضرت اباعبداهلل  علیه السالم پذیرایی کرد، از جوانان 
مبارز عراقی و حشد شعبی و دست اندرکاران تأمین 
امنیت مراسم، و از مسئوالن عتبات در نجف اشرف و 
کربالی معلی، قلباً تشکر می کنیم و برکات الهی را 

برای آنان خواستاریم.

روی خط خبر
در احکامی از سوی رئیس جمهوری

 ابوطالبی مشاور رئیس جمهوری
  و تخت روانچی معاون سیاسی

 دفتر رئیس جمهوری شدند
دولــت| رئیس جمهــوری در حکمی حمید 
ابوطالبی را به عنوان مشاور رئیس جمهوری منصوب 
کرد. عالوه بر ایــن، محمود واعظــی رئیس دفتر 
رئیس جمهوری در حکمی دیگر مجید تخت روانچی 
را به سمت معاون سیاســی دفتر رئیس جمهوری 

منصوب کرد. در این احکام آمده است: 
جناب آقای دکتر حمید ابوطالبی

نظر به مراتب تعهد، توان علمی و ســوابق ارزنده 
جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان »مشــاور 
رئیس جمهور« منصوب می شوید. توفیق شما را در 
انجام وظایف محوله بــا رعایت اصول قانون مداری، 
اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید در 
خدمت به اسالم و ملت شریف ایران از خداوند بزرگ 

مسألت می نمایم. 
جناب آقای دکتر مجید تخت روانچی

نظر به مراتب تعهد، تجارب ارزنده و توانایی های 
تخصصی جنابعالی، به موجب این حکم به سمت 
»معاون سیاســی دفتر رئیس جمهــور« منصوب 
می شوید. انتظار دارد با افزایش بهره وری مجموعه و 
تعامل هدفمند با دستگاه های ذیربط نسبت به ارایه 
بهنگام گزارش های تحلیلی از موضوعات سیاسی، 
اجتماعی و امنیتی اقدام نمایید. توفیق شــما را در 
انجام وظایف محوله بــا رعایت اصول قانون مداری، 
اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید از 

خداوند متعال مسالت می نمایم. 

رئیس قوه قضائیه: 

هدف اصلی هر 3قوه حل مشکل 
سپرده گذاران موسسات مالی است

میزان|  آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن 
عالی قضائی با اشــاره به جلســه اخیر سران سه قوه 
خاطرنشــان کرد: بحمداهلل این جلســات به صورت 
منظم برگزار می شود و هدف اصلی از این نشست ها 
هماهنگی هرچه بیشتر و نزدیک شــدن دیدگاه ها 
برای حل مشــکالت مردم است. رئیس قوه قضائیه با 
بیان این که یکی از محورهای مهم جلسه اخیر سران 
3قوه، تصمیم گیری برای حل مشکل سپرده گذاران 
موسسات مالی بوده است، اظهار کرد: متاسفانه بر اثر 
برخی سوء نظارت ها گرفتاری هایی از جانب موسسات 
مالی و اعتباری برای بخشی از هموطنان به وجود آمده 
اســت. درحال حاضر، ما نباید صرفا به دنبال مقصر 
باشــیم بلکه اصلی ترین هدف هر 3قوه این است که 
مشکل سپرده گذاران حل شود؛ یعنی به نحو مقتضی، 
اموال مردم به آنان بازگردد و جبران خسارت صورت 
گیرد. آملی الریجانی افزود: بســیاری از افراد درگیر 
در پرونده های مربوط به موسسات مالی غیرمجاز در 
زندان به سر می برند اما نباید فراموش کرد که صرف 
زندانی شــدن مســئوالن و مدیران این موسسات، 

مشکلی را از مردم حل نمی کند. 

به اتهام تبلیغ علیه نظام صورت گرفت

 احضار »اسفندیار رحیم مشایی«
به دادسرا

ایسنا|  اســفندیار رحیم مشــایی رئیــس دفتر 
رئیس جمهوری سابق به اتهام تبلیغ علیه نظام، تصرف 
غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئوالن نظام و 
نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به شعبه 
چهارم دادســرای فرهنگ و رسانه احضار شده است. 

تاکنون وی به دادسرا مراجعه نکرده است. 
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پایگاه اطالع رســانی دفتــر مقام معظم 
رهبری| در پی وقــوع حادثه تلــخ و مصیبت بار 
زمین لرزه در غرب کشور که به جان باختن و زخمی 
شدن جمعی از هم میهنان عزیز انجامید، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اســالمی با 
صدور پیامی ضمن تســلیت به ملت ایران، تأکید 
کردند: همه دستگاه های لشکری و کشوری با همه 
همت و امکانات به یاری آسیب دیدگان بشتابند.متن 

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به شرح زیر است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با تأسف و اندوه فراوان خبر زمین لرزه در غرب 

کشــور را که به جان باختن جمعی از هم میهنان 
عزیز و زخمی شدن جمعی بیشــتر انجامیده و 
خسارات بســیاری پدید آورده اســت، دریافت 
کردم. وظیفه مسئوالن آن اســت که در همین 
اولین ســاعات با همه هّمــت و توان بــه یاری 
آسیب دیدگان به ویژه در زیر آوارماندگان بشتابند 
و با بهره گیری ســریع از همه امکانات موجود، از 

افزایش تلفات جلوگیری کنند. ارتش و ســپاه و 
بســیج، با نظم و ســرعت به آواربرداری و انتقال 
مجروحان کمک کنند و دستگاه های دولتی چه 
نظامی و چه غیرنظامی همه توان خود را برای یاری 
آسیب دیده ها و خانواده های آنان به صحنه آورند. 
اینجانب از اعماق دل، این حادثه تلخ و مصیبت بار 
را به ملت ایران به خصوص به مردم عزیز اســتان 

کرمانشــاه و به ویژه به خانواده های مصیبت زده 
تســلیت عرض می کنم و متضرعانــه از خداوند 
متعال می خواهم که این محنت و رنج را مایه جلب 
رحمت و فضل خود قرار دهد و بر صبر و پایداری 
و مقاومت ملت عزیزمان بیفزاید. از همه کسانی که 
می توانند به نحوی در سبک کردن بار مصیبت و 
جبران خسارت موثر باشند درخواست می کنم که 

به یاری آسیب دیدگان بشتابند.
والسالم علیکم و رحمه اهلل
سّیدعلی خامنه ای
۲۲ آبان 13۹۶

پیام رهبر معظم انقالب اسالمی در پی حادثه تلخ و مصیبت بار زمین لرزه در غرب کشور

مسئوالن با سرعت به  یاری آسیب دیدگان  زلزله بشتابند
   از اعماق دل این حادثه را تسلیت می گویم

شهروند| حادثه زلزله استان های غربی کشور به ویژه 
در استان کرمانشاه که منجر به جان باختن و مجروح شدن 
تعداد زیادی از هموطنان شــد، موجب شد تا در همان 
ســاعات اولیه عالوه بر اعزام  تیم های امدادی و نظامی، 
مقامات رسمی نیز به آن واکنش نشان دهند؛ رهبر معظم 
انقالب طی پیام تســلیتی برای جانباختگان این حادثه 
خواستار این شد که همه دستگاه ها با سرعت و همه توان 
خود به یاری آسیب دیدگان بشتابند. رئیس جمهوری نیز 
عالوه بر پیام تسلیت در تماس های جداگانه ای با معاون 
اول خود، وزیر کشور و  استاندار کرمانشاه دستور رسیدگی 
به آسیب دیدگان و مصدومان را صادر کرد و امروز راهی 

مناطق زلزله زده خواهد شد.
آیت اهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه، علی الریجانی 
رئیس مجلس، حجت االسالم والمســلمین سیدحسن 
خمینی، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده 
کل ارتش و ســردار محمدعلی جعفری فرمانده ســپاه 
پاسداران نیز به همراه برخی از نمایندگان مجلس ازجمله 
افرادی بودند که نسبت به رسیدگی به حادثه دیدگان زلزله 

واکنش نشان داده و دستور رسیدگی صادر کردند.
 دولت با تمام امکانات خود 

در کنار آسیب دیدگان خواهد بود
رئیس جمهــوری در پیامی با ابراز همــدردی با همه 
آسیب دیدگان و داغدیدگان حادثه زلزله در استان های 
غربی کشور به ویژه در استان کرمانشاه، تصریح کرد که 
»دولت با تمام امکانات خود و به صحنه آوردن توانایی همه 
دستگاه ها در سطح ملی و محلی در کنار آسیب دیدگان 
خواهد بود.« در متن پیام حسن روحانی آمده است: حادثه 
زلزله در سطح وسیعی از استان های غربی کشور به ویژه 
در استان قهرمان پرور کرمانشاه که منجر به جان باختن 
و مجروح شــدن تعداد زیادی از هموطنان عزیز گردید، 
موجب تأثر همگانی و اندوه فراوان شد. از ابتدای وقوع این 
حادثه دردناک و در تماس مستمر با استاندار کرمانشاه 
و وزیر کشور دســتورات الزم برای امدادرسانی و نجات 
آسیب دیدگان داده شد و معاون اول رئیس جمهوری نیز 
ماموریت یافت با نظارت و مدیریت عالی، کلیه امکانات 
کشور در بخش های دولتی، عمومی، نظامی و نهادهای 
مردمی را در این جهت هماهنگ و بسیج نماید. درعین 
حال الزم است تمام دستگاه های مسئول و امدادی در این 
استان ها و استان های همجوار با همکاری حداکثری و در 
اختیارگذاردن همه امکانات موجود نسبت به امدادرسانی، 
اسکان مناسب و تأمین نیازهای آســیب دیدگان اقدام 
کنند. از صمیم قلب با همه آسیب دیدگان و داغدیدگان 
این حادثه همدردی می کنــم و از درگاه خداوند متعال 
برای جانباختگان رحمت واســعه، برای آسیب دیدگان 
شــفای عاجل و برای هموطنــان مصیبت دیده صبر و 
سالمتی مســألت دارم. دولت با تمام امکانات خود و به 
صحنه آوردن توانایی همه دســتگاه ها در سطح ملی و 

محلی در کنار آسیب دیدگان خواهد بود.
تمام امکانات کشور

 برای نجات هموطنان بسیج شود
در پی زلزله یکشنبه شب گذشــته در مناطق غربی 
کشور، رئیس جمهوری همچنین طی دستوری به معاون 
اول خود به وی ماموریت داد تمام امکانات کشور را برای 
نجات هموطنان گرفتار زیر آوارها و همچنین رسیدگی 
کامل به مصدومان حادثه بســیج کند. در دستور حسن 
روحانی به معاون اول رئیس جمهوری آمده اســت: پیرو 
دستوراتی که شــب حادثه برای بســیج تمام امکانات 
موجود کشور و به خصوص استان های همجوار در جهت 
اقدامات فوری و امدادی برای هموطنان گرفتار زیر آوارها، 
خدمات درمانی برای مصدومان و تأمین احتیاجات الزم 
هموطنان آســیب دیده به وزیر محترم کشور داده شده؛ 
ضروری است با توجه به وســعت این حادثه دردناک که 
متاسفانه به از دســت دادن یا مصدومیت تعداد زیادی از 
هموطنان عزیز به ویژه در اســتان کرمانشاه منجر شد، 
جنابعالی ضمن مدیریت عالی موضوع جهت پشتیبانی 
کامل، مجموعه امکانات دولت و سایر نهادهای عمومی، 
نظامی و تشکل های مردمی را در این جهت بسیج نمایید. 
رئیس جمهوری همچنین صبح دیروز در تماسی تلفنی با 
»هوشنگ بازوند« استاندار کرمانشاه در جریان تازه ترین 
گزارش وضع امدادرسانی و رسیدگی به زلزله زدگان این 

استان قرار گرفت و دستورات الزم را صادر کرد. 
 ماموریت ویژه به کمیسیون های مجلس

 برای کمک به زلزله زد گان
علی الریجانی هم دیروز در جلسه علنی مجلس  ضمن 
تشــکر از رهبري  اظهار کرد: از مقــام معظم رهبری نیز 
تشکر می کنم، در ساعات اولیه دستور دادند تا نیروهای 
نظامی به کمک آسیب دیدگان بشتابند و شاهد هستیم 
که اهتمام عمومی برای کمک رسانی به آسیب دیدگان 
زلزله نیاز است. بنابراین از کمیسیون عمران خواستاریم 
که گروهی را اعزام کنند تا به رسیدگی به آسیب دیدگان 
زلزله بشتابند تا امکانات اولیه ســریع تر به مردم برسد. 
همچنین حجم آسیب ها را ارزیابی کنند تا ان شاءاهلل در 

آینده کمک های الزم به این عزیزان انجام شود.
 تأکید آملی الریجانی

 بر تسریع در رسیدگی به زلزله زد گان
رئیــس قوه قضائیه نیز ضمن تســلیت و همدردی با 
داغدیدگان حادثه زلزله غرب کشــور بر لزوم تسریع در 

رســیدگی به مصدومان و مجروحان تأکید کرد و گفت: 
به روسای کل دادگستری استان های غربی برای تأمین 
امنیت مناطق زلزله زده دســتور اکید داده شــده است. 
آیت اهلل  آملی الریجانی در ابتدای جلسه مسئوالن عالی 
قضائی اظهار کرد: خبر زلزله غرب کشــور که در ساعات 
پایانی یکشنبه شب مخابره شــد و طی آن عده زیادی از 
هموطنان عزیز ما جان خود را از دست دادند و عده زیادی 
نیز مصدوم و مجروح شدند، بســیار تأسف انگیز بود و از 
خداوند متعال غفران و رحمت برای جانباختگان و شفای 

عاجل برای مصدومان و مجروحان مسألت می کنیم.
 کار ساخت و اسکان موقت و دایم زلزله زدگان را 

به سرعت آغاز می کنیم
معاون اول رئیس جمهوری هم با اشاره به زلزله یکشنبه 
شب گذشته که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی 
از هموطنان عزیز کشورمان شد،  از بسیج همه دستگاه ها 
و امکانات کشور برای کمک به آسیب دیدگان این حادثه 
بسیار تلخ خبر داد. اســحاق جهانگیری صبح دیروز در 
ابتدای جلسه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ضمن 

عرض تسلیت به خانواده های کشته شدگان زلزله یکشنبه 
شب گذشته در استان کرمانشــاه از خداوند متعال برای 
همه درگذشــتگان طلب مغفرت و علو درجات و برای 
مصدومان و آسیب دیدگان این حادثه طلب بهبود و شفای 
عاجل کرد. معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به قدرت و 
بزرگی زلزله یکشنبه شب گذشته،  از این اتفاق که منجر 
به داغدارشدن تعدادی از هموطنان عزیز کشورمان شد، 
به عنوان حادثه ای بسیار تلخ یاد کرد و گفت: همان طور 
که رهبر معظم انقالب و رئیس جمهوری تأکید کرده اند، 
همه امکانات کشور برای آواربرداری و کمک به مصدومان 
و سانحه دیدگان بسیج شده است. جهانگیری با اشاره به 
این که به جز استان کرمانشــاه، گزارشی از کشته شدن 
شهروندان در سایر اســتان ها ارایه نشده است،  تصریح 
کرد: بالفاصله پس از آواربرداری و رسیدگی آنی و سریع 
به مصدومان،  فاز دوم کار برای انجام ساخت وساز موقت 
و دایمی به منظور اسکان ساکنان مناطق زلزله زده را آغاز 

خواهیم کرد. 
 لزوم اعزام تیم های تخصصی آواربرداری

 به مناطق زلزله زده
وزیر کشور که در کرمانشــاه حضور دارد، بر ضرورت 
انتقال امکانات و تجهیزات مورد نیاز از استان های مجاور 
به مناطق زلزله زده تأکید کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی 
در جلسه اضطراری ســتاد مدیریت بحران کشور اظهار 
کرد: در اسرع وقت تمامی امکانات و تجهیزات مورد نیاز 
از استان های مجاور برای انتقال مصدومان و زلزله زدگان 
به مراکزدرمانی صورت بگیرد. وی با تأکید بر لزوم اعزام 
تیم های تخصصی آواربرداری در مناطق زلزله زده افزود: 
آواربرداری اولین اقدامی است که باید هرچه زودتر انجام 
شــود تا افرادی که زیر آوارها هستند، هرچه سریع تر به 
مراکزدرمانی منتقل شوند. وزیر کشور گفت: تمامی اقالم 
مورد نیاز ازجمله چادر، موادغذایــی، دارو و... تأمین و به 
مناطق زلزله زده منتقل شود. رحمانی فضلی از نیروهای 
سپاه و ارتش خواست تا هر چه سریع تر نسبت به ایجاد 
بیمارســتان صحرایی و آواربرداری در مناطق زلزله زده 

اقدام کنند. 
 ارتش مسئولیت شهر و سپاه 

مسئولیت روستاها را به عهده گرفته است
فرمانده سپاه پاسداران یکی دیگر از مسئوالنی بود که 
طی سفر به مناطق زلزله زده در سر پل ذهاب اعالم کرد 
که حدود چهار تا پنج بیمارستان صحرایی برای استقرار 
در منطقه در راه هســتند. سردار سرلشکر محمدعلی 
جعفری درباره وضــع منطقه و روند امدادرســانی به 
زلزله زدگان اظهار کــرد: امدادرســانی در حال انجام 
است و بیشتر امکانات نیز در راه است. ارتش مسئولیت 
شهر و سپاه مسئولیت روستاها را به عهده گرفته است 
و روستاهای زیادی تا کنون تخریب شــده اند. سردار 
محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران همچنین در 
گفت وگوی زنده تلویزیونی با اشاره به این که بخشی از 
شهرستان سر پل ذهاب و تعدادی از روستاهای شمال 
شهرستان در پی زلزله آسیب دیده و تخریب شده اند، 
اظهار کرد: تعداد تلفات به باالی 300 نفر افزایش یافته 
است. شــهر و روســتاهای زلزله زده بین ارتش وسپاه 
تقسیم شده اســت؛ به  طوری که ارتش به شهرستان 
سر پل ذهاب و سپاه به روستاهای اطراف امدادرسانی 
می کند.امیر سرلشکر »ســیدعبدالرحیم موسوی« 
فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی ایران هم در پی 
وقوع حادثه زلزله در غرب کشور اظهار داشت: تمامی 
امکانات نیروهای ارتش در خدمت مردم عزیز در مناطق 
زلزله زده خواهد بــود و آماده تأمین هر گونه نیازمندی 
ستاد بحران خواهیم بود. امیر موســوی برای بررسی 
آخرین تالش ها در رابطه با کمک رســانی زلزله زدگان 

عازم کرمانشاه شد.
 ابراز همدردی سیدحسن خمینی 

در پی حادثه زلزله 
حجت االســالم سیدحســن خمینــی در صفحه 
اینستاگرامی خود نوشت: حادثه زلزله در مناطق مختلف 
کشور که منجر به درگذشــت تعدادی از هموطنان مان 
شد، تلخ و جانگداز است. خدا به همه آسیب دیدگان صبر 
و مرحمت عطا فرماید و مصیبت آنها را به لطف و کرامت 

خویش جبران کند.
برای هر نوع امدادرسانی به آسیب دیدگان زلزله 

آمادگی داریم
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز 
ازجمله افرادی بود که به این حادثه واکنش نشــان داد و 
گفت: برای هر نوع امدادرســانی به آسیب دیدگان زلزله 
آمادگی داریــم و از تمام مســئوالن و نهادهای دولتی و 
مردمی تقاضا داریم که به یاری آسیب دیدگان این حادثه 

تلخ   بشتابند. 
 نماینده ای که بیش از ۱۵ عضو خانواده اش را 

در زلزله سرپل ذهاب از دست داد
فرهاد تجری، نماینده مردم سر پل ذهاب در مجلس 
به ایلنا گفته است که تعداد کشته شدگان زلزله اخیر در 
منطقه سر پل ذهاب بیشتر از تعدادی است که در رسانه ها 
اعالم می شود.تجری که به همراه سرپرست اورژانس در 
راه عزیمت به محل وقوع حادثه بود، اظهار داشت: تا این 
 لحظه بــاالی 15نفر از اعضای خانــواده ام در این حادثه 

جان باخته اند.

مقامات کشوری و لشکری به حادثه زلزله در استان های غربی واکنش نشان دادند

با تمام داشته ها در کنار زلزله زدگان
 رئیس جمهوری امروز راهی مناطق زلزله زده می شود

حشمت اهلل فالحت پیشه، نماینده اسالم آباد غرب در مجلس در گفت وگو با »شهروند«:  

لزوم تعیین و سقف بودجه ویژه به استان کرمانشاه 
اخبار واصله از منطقه زلزله زده خبر از رخ دادن یک فاجعه می دهد. آنچه که در ابتدای امر باید به آن 
اشاره کرد، این است که کار اطالع رسانی با عمق فاجعه فاصله دارد و در بسیاری جاها در تضاد کامل 
قرار دارد. متاسفانه آمار کشته شــد گان تا زمان تقریر این یادداشت بسیار باالتر از آن چیزی است که 
اعالم شده است. مسأله و مشکلی که کار باقی ماندگان و همچنین آسیب دید گان را با دشواری مواجه 
کرده، سردی هواســت. مردم االن به اماکنی برای استقرار موقت نیاز دارند و عالوه بر آن، تهیه لباس 
و لوازم گرمایشــی از احتیاجات ضروری شرایط فعلی آسیب دید گان است. نکته دیگری که می توان 
از آن به عنوان یک خیانت یاد کرد، ســاخت و احداث بیمارســتان هایی در اسالم آباد غرب است که 
با وجود این که یک سال از زمان احداث آنها گذشته، دچار تخریب شــده اند. اسالم آباد غرب یکی از 
شهرستان های بزرگ استان کرمانشاه است که بسیاری از مصدومان برای مداوا و رسیدگی درمانی به 
آن جا انتقال داده شده اند اما تخریب موجب شد که برای ساعاتی در حیاط بیمارستان کار های پزشکی 
و درمانی روی مصدومان صورت گیرد. این درحالی است که بیمارستانی دیگر با بیش از 30 سال که از 
زمان احداث آن گذشته، کامال سالم باقی مانده است اما ظرفیت این بیمارستان به جهت اعزام بسیاری 
از مصدومان پر شده است. مسأله مهم دیگر، این است که واقعا دولت در تعیین و سقف بودجه پول کافی 
را با تمرکز و توجه به وقوع زلزله به استان کرمانشاه اختصاص دهد. از یک مسأله دیگر نباید غافل بود 
که مسکن مهر هم که بسیاری از مردم این مناطق به آن دل بسته  بودند، متاسفانه با وجود هزینه های 
فراوانی که در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد بر دست کشور گذاشت، مشخص شد که از استحکام 

کافی برخوردار نیست.

قاسم جاسمی، نماینده کرمانشاه در مجلس در گفت وگو  با »شهروند« :

مسکن مهر را سیاسی نکنیم
متاسفانه شب یکشنبه حادثه دلخراشی در استان کرمانشاه رخ داد که کانون اصلی آن منطقه »اَْزَگله« 
شهری است در استان کرمانشاه و از توابع شهرستان ثالث باباجانی بوده است. شدت زلزله در این منطقه 
آن گونه که به آن اشاره شده، تبعاتش به قصر شیرین و سر پل ذهاب نیز رسید و حدود 7/۲ ریشتر بوده 
است؛ در برخی مناطق دیگر نیز 5 ریشتر گزارش شده است. گر چه تا این لحظه تعداد کشته شدگان 
را حدود 400 نفر گزارش کرده اند، اما قطعا آمار آن باال خواهد رفت؛ به دلیل این که اکنون بســیاری از 
هموطنان ما زیر آوار مانده اند و مشخص نیست که چه تعداد از این افراد زنده بیرون می آیند و چه تعداد 
متاسفانه غیرزنده بیرون خواهند آمد. همچنین راه ورود به برخی از مناطق روستایی به دلیل ریزش 
کوه صعب العبور شده و کار امدادرسانی به زلزله زدگان در ساعات اولیه با مشکل مواجه شده بود. زلزله 
عمق فاجعه باری دارد و آسیب های جدی وارد کرده و روستاهای سرپل ذهاب، دشت ذهاب، دهجامی 
در داالهو، مناطق ازگله و میامی ویران شده اند و برخی مناطق مانند چاالبِکر اسالم آباد غرب به صورتی 
خفیف دچار مشکل هستند. نکته ای هم که باید به آن اشاره کنم این است که از صبح که اخبار را دنبال 
می کردم، انتقادات زیادی به مسکن مهر وارد شده است؛ به نظرم در شرایط فعلی نباید از مسکن مهر 
مسأله ای سیاسی ساخت، به دلیل این که آنچه در شرایط فعلی اهمیت پیدا می کند، کار رسیدگی و 
تسریع در روند امدادرسانی است. این که چند ساختمان مسکن مهر در اسالم آباد دچار فروپاشی شده 
و مردمی که با فقر و بدبختی زندگی خود را تشکیل دادند، طبیعی به نظر می رسید. قاعدتا این سازه ها با 

این حجم عظیم و شدت عمل زلزله انتظاری بیش از این نمی رفت که تخریب ناپذیر باشند. 

سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش در گفت وگو با »شهروند« : 

 ارتش همچون یک سرباز جمهوری اسالمی
 در خدمت زلزله دیدگان 

سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش در پاسخ به این سوال که شرایط بازدید از منطقه 
زلزله زده و روند رسیدگی به آســیب دید گان را چگونه ارزیابی می کند، به »شهروند« گفت: از صبح 
زود به عنوان یک سرباز جمهوری اسالمی در معیت مردم عزیز آسیب دیده، کار خدمت رسانی را آغاز 
کرده ایم. حدود 50 فروند بالگرد را به منطقه آورده ایم و ۲50 سوخت پرواز انجام دادیم. در راستای کار 
عملیاتی که انجام گرفته، 7۶0 مصدوم را تخلیه و 7۶ فوتی را پیدا کردیم و همچنین ۹نفر را به صورت 
زنده پیدا کردیم. در این لحظه موضوع تغذیه و اســکان مصدومان را تدارک می بینیم. ناهار را در حد 
توان توزیع کرده ایم و تدارک شام را هم در اولویت قرار داده ایم. چادر هم به اندازه ای که مورد نیاز باشد، 
سفارش داده ایم و موضوع اسکان را هم مشخص خواهیم کرد. روستاها را هم بازدید هوایی کرده ایم و 

کار اسکان و امدادرسانی به آنها انجام خواهد شد.


