سیاسی

سهشنبه  23آبان  25 -1 396صفر  14 - 1439نوامبر  - 2017سال شانزدهم  -شماره 4463

زلزله  7/3ریشتری صدها کشته و هزاران مجروح در کشور به جا گذاشت

بسیج امکانات برای یاری به زلزله زدگان

یکشنبه شب زلزلهای با قدرت  7/3ریشتر استانهای غربی
کشور را لرزاند .بیشترین خســارت مربوط به استان کرمانشاه
اســت اســتانهای مجاور هم اما لرزیدند لرزشی که حتی در
برخی از مناطق تهران هم احســاس شد .استانهای دورتر اما
خبر را از تلگرام دریافت کردند .در ساعات اولیه آمارهای ضد و
نقیضی از شدت و قدرت و عمق و مرکز زلزله منتشر میشد اما
هر چه از شــب بیشتر پیش میرفت عمق حادثه بیشتر آشکار
میشــد .همینطور آمار بود که باال میرفت .مجروح و کشته9 .
نفر 15 .نفر 40 .نفر  379نفر همین حاال هم همچنان این عدد
آرام نمیگیرد و سرکشی میکند و باال میرود .حادثه یکشنبه
شــب تا االن جان  400نفر هموطن را گرفته است.تعدادی از
خبرگزاریها از همان لحظه وقوع زلزله تا حاال در حال مخابره
اخبار هســتند مردم هم در فضای مجازی به یکدیگر تسلیت
میگویند .بعضی از افراد با انتشــار شــماره حساب از دیگران
میخواهند برای کمک به زلزله زدگان پول واریز کنند اقدامیکه
خشم و واکنش عده ای دیگر را به درستی بر انگیخته است آنها
میگویند تنها باید به موسسات معتبر کمکها را اهدا کرد .در
این بین سودجویی برخی از شرکتهای هواپیمایی در فروش
بلیطهای گران قیمت به مقصد کرمانشــاه نیز واکنشهایی به
دنبال داشــت .بحث دیگری که خشم و عصبانیت مردم را در
فضای مجازی برانگیخته ،خرابیهای مسکن مهر است .تصاویر
مختلفی از ویران شدن مسکن مهر سر پل ذهاب دست به دست
میشود ،بعضی از مردم کیفیت پایین این ساختمانها را علت
خرابی و خسارات انسانی میدادند .از روز دوشنبه اطالعیههای
مختلفی در رابطه با اهدای خون منتشــر شد .سازمان انتقال
خون از افرادی که خون  oمنفی دارند درخواســت اهدا کرده
اســت .این حادثه با واکنشهای مســوولین داخلی و خارجی
همراه بوده است.
پیام تسلیت رهبر انقالب
صبح روز دوشــنبه آیتاهلل خامنهای رهبر انقالب اسالمیبا
صدور پیام تســلیتی از حادثه زلزله در غرب کشــور به عنوان
حادثهای تلخ یاد کرده و فرمودند« :با تأسف و اندوه فراوان خبر
زمینلرزه در غرب کشور را که به جانباختن جمعی از هممیهنان
عزیز و زخمی شدن جمعی بیشتر انجامیده و خسارات بسیاری
پدید آورده است ،دریافت کردم .وظیف ه مسووالن آن است که در
همت و توان به یاری آسیبدیدگان
همین اولین ساعات با هم ه ّ
به ویژه در زیر آوار ماندگان بشــتابند و با بهرهگیری ســریع از
هم ه امکانات موجود ،از افزایش تلفات جلوگیری کنند .ارتش و
سپاه و بسیج ،با نظم و سرعت به آواربرداری و انتقال مجروحان
کمک کنند و دستگاههای دولتی چه نظامی و چه غیر نظامی
همه توان خود را برای یاری آسیبدیدهها و خانوادههای آنان به
صحنه آورند .اینجانب از اعماق دل ،این حادثه تلخ و مصیببار
را به ملّت ایران بهخصوص به مردم عزیز اســتان کرمانشــاه و
بهویژه بــه خانوادههای مصیبتزده تســلیت عرض میکنم و
متضرعانــه از خداوند متعال میخواهم که این محنت و رنج را
مایه جلب رحمت و فضل خــود قرار دهد و بر صبر و پایداری
و مقاومت ملّت عزیزمان بیفزاید .از همه کسانیکه میتوانند به
نحوی در سبک کردن بار مصیبت و جبران خسارت مؤثر باشند
درخواست میکنم که به یاری آسیبدیدگان بشتابند».
حجتاالسالم و المسلمین حسن روحانی رئیسجمهور نیز
بالفاصلــه بعد از این حادثه در تماس تلفنی با وزیر کشــور در
جریان روند امداد رسانی به زلزله زدگان و رسیدگی به وضعیت
منطقــه قرار گرفت و دســتورات الزم را در این خصوص صادر
کرد .همچنین جلســه ویژه رئیسجمهور با وزرای مســوول و
دستگاههای امدادرسان به زلزلهزدگان کشور صبح روز دوشنبه
برگزار شــد .رئیسجمهور طی دستوری به معاون اول خود به
وی ماموریت داد تمام امکانات کشــور را برای نجات هموطنان
گرفتــار زیر آوارها و همچنین رســیدگی کامل به مصدومین
حادثه بسیج کند.
در پی وقوع زمین لرزه در استانهای کرمانشاه ،کردستان
و ایالم ،اســحاق جهانگیری معــاون اول رییسجمهور نیز
در تماسهای تلفنی جداگانه با استانداران کرمانشاه ،کردستان
و ایالم ضمن اطالع از آخرین میزان خســارات ناشــی از زلزله
یکشــنبه شــب ،بر ضرورت بســیج تمام امکانات استان برای
رسیدگی فوری به آسیبدیدگان و جبران خسارات تاکید کرد.
معاون اول رییسجمهور همچنین صبح دوشنبه در ابتدای
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تسلیت به خانوادههای
کشته شــدگان زلزله یکشنه شب در استان کرمانشاه ،با اشاره
به این زلزله که منجر به کشــته و مجروح شــدن تعدادی از
هموطنان عزیز کشورمان شد ،از بسیج همه دستگاهها و امکانات
کشور برای کمک به آسیبدیدگان این حادثه بسیار تلخ خبر
داد و از خداوند متعال برای همه در گذشتگان طلب مغفرت و
علو درجات و برای مصدومان و آسیب دیدگان این حادثه طلب
بهبود و شفای عاجل کرد.
رییسجمهور به وزیران کشور و بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی و رییس جمعیــت هاللاحمر هم دســتور داد تا به
ی از نهاد ریاست جمهوری ،عازم مناطق زلزلهزده
همراهی تیم 
در استان کرمانشاه شوند.
هیات اعزامیبه ریاست رحمانی فضلی وزیر کشور ،موظف
به رســیدگی به روند امدادرسانی به زلزله زدگان ،رسیدگی به
آســیبدیدگان و گزارش اقدامات انجام شده به رییسجمهور
هســتند .رییسجمهور در تماسی تلفنی با «هوشنگ بازوند»
اســتاندار کرمانشــاه نیز در جریان تازه ترین گزارش وضعیت
امدادرسانی و رســیدگی به زلزلهزدگان این استان قرار گرفت
و دستورات الزم را صادر کرد.
حســن روحانی در گفتوگو با وزیر نیرو نیز ضمن بررسی
و اخــذ گزارش از وضعیت تامیــن آب و برق مناطق زلزلهزده،
دستورات الزم را برای اولویت بخشیدن به تامین سریع نیازهای
این مناطق صادر کرد .رییسجمهور در پیامیبا ابراز همدردی
با همه آسیب دیدگان و داغدیدگان حادثه زلزله در استانهای
غربی کشــور به ویژه در استان قهرمان پرور کرمانشاه ،تصریح
کرد که «دولت با تمام امکانات خود و به صحنه آوردن توانایی
همه دســتگاهها در سطح ملی و محلی در کنار آسیب دیدگان
خواهد بود».
پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رییس
جمهور در یادداشــتی توئیتری اعالم کــرد :رئیس جمهور به
منظور بررسی روند امدادرســانی و کمک به زلزله زدگان ،سه
شنبه به کرمانشاه میرود.
موالوردی دســتیار ویــژه رئیس جمهــور در امور حقوق
شــهروندی با تسلیت در گذشــت مردم غرب کشور در زلزله
یکشنبه شب برای بازماندگان آرزوی صبر کرد.
همچنین در پی این حادثه نماینده ولی فقیه ،معاون رییس
جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران دستور رسیدگی
و پیگیری جبران خســارت حادثه دیدگان شاهد و ایثارگر در
حادثه زلزله غرب کشــور به ویژه اســتانهای کرمانشاه ،ایالم
و کردســتان را صادر کرد .حجت االســام والمسلمین سید

محمدعلی شهیدی روز دوشنبه در نشست شورای معاونان و
مدیران بنیاد حادث ه مصیببار زلزله را به ملّت ایران به خصوص
به مردم عزیز استانهای کرمانشاه ،ایالم و کردستان و بویژه به
خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران مصیبتزده تسلیت گفت
و افزود :بنیاد شهید و امور ایثارگران برای کمک به دستگاههای
مسئول در امر یاری رسانی به هموطنان عزیز از همه ظرفیتها
و پتانســیل موجود در بخشهای مختلف بنیاد در این زمینه
اســتفاده مینماید.معاون رییس جمهور ضمن صدور دســتور
رســیدگی به وضعیت آسیبدیدگان شــاهد و ایثارگر افزود:
متأســفانه حادثه زلزله در استانهای غربی کشور به خصوص
کرمانشاه به داغدار شدن و آسیب به تعدادی از خانواده معظم
شــهدا و ایثارگران منجر شده اســت که باید رسیدگی به این
موضوع در دســتور کار معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد و
ادارات کل بنیاد در استانهای مربوطه قرار گیرد.
تالشهای نیروهای نظامیبرای امدادرسانی
سرلشــکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران
انقالب اسالمیبالفاصله پس از صدور فرمان رهبر معظم انقالب
اسالمیمبنی بر کمکرسانی ســریع نیروهای مسلح به مردم
زلزله زده در غرب کشور ،راهی کرمانشاه شد.
فرمانده ســپاه ظهر دیروز در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب
حضور پیدا کرد و درباره وضعیت منطقه و روند امدادرســانی
بــه زلزلهزدگان اعالم کرد که حدود چهار تا پنج بیمارســتان
صحرایی برای استقرار در منطقه در راه هستند.
همچنین سرلشــکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
در پیامیبه ســازمانهای نیروهای مسلح دستور داد که همه
امکانات خود را برای کمک به حادثه دیدگان زلزله بسیج کنند.
سردار رمضان شــریف سخنگوی سپاه پاســداران انقالب
اســامیدر همین زمینه گفت :امروز فرماندهان ارشد سپاه از
جمله نیــروی زمینی در مناطق زلزلهزده حضور پیدا میکنند
و در صورت نیاز در همان جا برای ساماندهی نیروهای امدادی
تصمیم خواهند گرفت.
امیر سرتیپ نوذر نعمتی جانشــین فرمانده نیروی زمینی
ارتش نیــز اظهار کرد :با توجه به فرمــان فرماندهی کل قوا و
همچنین ابالغ فرماندهــی کل ارتش همه یگانهای ارتش در
غرب کشور از آذربایجانغربی تا خوزستان جهت امدادرسانی به
مناطق زلزلهزده در حالت آماده باش قرار دارند.
همچنین امیر سرلشکر ســیدعبدالرحیم موسوی فرمانده
ی ایران در ابتدای عزیمت به منطقه
کل ارتش جمهوری اسالم 
زلزلهزده استان کرمانشاه ضمن تسلیت به بازماندگان این حادثه
تاسف بار گفت :تمامیامکانات نیروهای ارتش در خدمت مردم
عزیــز در مناطق زلزلهزده خواهد بود و آمــاده تامین هرگونه
نیازمندی ستاد بحران خواهیم بود.
ستاد بحران نیروی هوایی ارتش نیز به سرعت تشکیل جلسه
داد و ضمن اعالم آماده باش کامل به یگانهای تابعه خود ،برای
خدمات رسانی به مناطق زلزله زده تصمیماتی را اتخاذ کرد.
سرتیپ حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش هم به حادثه
دیدگان زلزله در منطقه غرب کشور تسلیت گفت و با تسلیت
این حادثه تلخ که موجب جانباختن تعدادی از هموطنان عزیز
در منطقه غرب کشــور شد ،به ملت شریف ایران ،مقام معظم
رهبــری و خانوادههای داغدار حادثه برای درگذشــتگان علو
درجات را از خداوند منان خواستار شد.
در پی وقوع زلزله در مناطق غربی کشور یگانهای قرارگاه
پدافنــد هوایــی خاتماالنبیا (ص) در منطقه غرب کشــور در
آمــاده باش کامل برای کمکرســانی و اقدامات مردم یاری به
آسیبدیدگان احتمالی این رویداد قرار گرفتند.
امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی با ابراز تاسف از وقوع زلزله در
مناطق غربی کشور اظهارداشت :یگانهای منطقه پدافند هوایی
غرب کشور در همدان ،کرمانشاه ،ایالم و آبدانان برای کمک به
آسیبدیدگان زلزله در آماده باش کامل قرار گرفتند.
ســرهنگ داوود عبدی مدیرکل روابط عمومیوزارت دفاع
گفت :در پی وقوع زلزله  7/3ریشــتری در کرمانشاه ،امیر ،وزیر
دفاع به مسوولین ارشــد وزارتخانه دستور داد با تمام امکانات
برای امدادرسانی به زلزلهزدگان تالش کنند.
واکنشها در بهارستان
همچنین صبح دوشــنبه مجلس شورای اسالمینیز جلسه
علنی داشــت؛ علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمیدر
آغاز این جلســه از وزارتخانههای کشــور و بهداشت و سازمان
هالل احمر درخواســت کرد با ســرعت بیشتری امکانات را به
مجروحان و بیخانمانهای زلزله یکشنبه شب استانهای ایالم
و کرمانشاه برسانند.
رئیس مجلس شورای اسالمیهمچنین در پیامیجان باختن
و مصدومیت جمعی از مردم کشــور درپی حادثه زمین لرزه را
تسلیت گفت و از تمامیمســووالن و دستاندرکاران امداد و
نجات خواست تا با فوریت و با تمام توان به یاری آسیبدیدگان
و در زیرآوار ماندگان و مصدومان بشتابند.
محمدباقر نوبخت ســخنگوی دولت هم که در جلسه علنی
دیروز مجلس ،حاضر شــده بود مراتب تاسف رییسجمهور و
هیات وزیران را نســبت به رخداد غمانگیز زلزله منطقه غرب
کشور اعالم کرد و همدردی و تسلیت دولت را به خانوادههایی
که عزیزانشان را از دست دادهاند ابراز داشت.
مسعود پزشــکیان نایب رئیس مجلس شورای اسالمینیز
گفت که کمیسیون شوراها ،عمران ،بهداشت و اجتماعی برای
بررسی وضعیت زلزلهزدگان مامور شدند.
حشمتاهلل فالحتپیشــه نماینده اسالمآباد غرب و داالهو
نیز در ســاعات اولیه در واکنش به این حادثه با تاکید بر اینکه
عمق فاجعه زلزله در استان کرمانشاه بسیار زیاد است گفت که

تلفات در روستاها بسیار باالست .عمق فاجعه بیشتر از آن چه
در خبرها آمده اســت ،میباشد .در حال حاضر بیمارستانهای
اسالمآباد غرب ،داالهو ،قصرشیرین ،سرپل ذهاب و گیالنغرب
به شدت نیازمند کمک هستند.
وی بــا ابراز تاســف از اینکه برخی از مدیران بهداشــت و
درمان این شهرســتانها سر پست خود نیستند ،گفت :اغلب
مصدومان غرب استان کرمانشاه به بیمارستان اسالمآباد غرب
منتقل شــدهاند ،بیمارستانی که امکانات زیادی ندارد .بنده در
همین رابطه با ســتاد بحران در وزارت کشــور تماس گرفتم و
به این موضوع اشاره داشتهام و درخواست کردم که هاللاحمر
و کمکهایی به این بیمارســتان برده شود چون االن وضعیت
بهگونهای است که تختهای بیمارستانی در حیاط بیمارستان
مســتقر کرده و به شــدت با کمبود نیرو و امکانات مواجهاند.
بخشــی از بیمارستان جدیدالتاسیس اســامآباد غرب نیز به
دلیل زلزله تخریب شده اســت .با این وجود پرسنل به شدت
مشــغول درمان مجروحان و مصدومان هستند .انتظار میرود
کمکرســانی به مصدومان افزایش یابد و روند درمان تسریع
بخشــیده شــود .وی همچنین در گفتوگویــی دیگر با بیان
اینکه«بدترین شــرایط در پی زلزله شب گذشته در شهرهای
ســر پل ذهاب ،داالهو ،اســام آباد غرب ،قصر شیرین و ثالث
باباجانی اســت» گفت که در حال حاضر زلزلهزدگان نیازمند
تسریع در خدماترسانی هستند .چون هنوز خدماترسانی به
روستاها انجام نشده است و مردم با دستهای خالی جنازهها را
از زیر آوار بیرون میکشند.
محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید نیز در پیام تسلیتی
که صادر کرد ،نوشــت :با توســعه زیرساختها و مقاومسازی
ساختمانها خسارات ناشی از زلزله را کاهش دهیم.
بهرام پارسایی سخنگوی فراکســیون امید مجلس شورای
ی هــم مراتب تاســف و همدردی این فراکســیون با
اســام 
زلزلهزدگان غرب کشور را اعالم کرد.
واکنشهای قضایی و حقوقی
آیتاهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه ضمن تســلیت و
همدردی با داغدیدگان حادثه زلزله غرب کشور که موجب جان
باختن و مجروح شــدن عدهای از هموطنان عزیز شد ،بر لزوم
تسریع در رسیدگی به مصدومان و مجروحان تاکید کرد و گفت:
به روسای کل دادگستری استانهای غربی برای تامین امنیت
مناطق زلزله زده دستور اکید داده شده است.
حشمتاهلل شــریفی دادســتان عمومیو انقالب ایالم نیز
با تســلیت به خانواده قربانیان زلزله غرب کشور و مردم ایران
گفت :ساختمان دادســرای ایالم در اثر زلزله دیشب ترکهای
جزیی برداشته و سایر ساختمانهای ایالم نیز از جمله دو زندان
مرکزی و داالب ایالم هم دچار مشکل حاد و تخریب نشدهاند.
همچنین محمدحســین صادقی دادســتان کرمانشــاه با
تســلیت و ابراز همــدردی با خانوادههای داغــدار این واقعه و
ابراز امتنان از پیام تســلیت تسکین بخش مقام معظم رهبری
گفت :شــب گذشــته و در پی وقوع زلزله بالفاصله کمیسیون
امنیت و انتظامات حوادث غیر مترقبه اســتانداری کرمانشاه با
حضور اعضا ،از جمله معاون دادســتان عمومیو انقالب مرکز
استان تشــکیل و مقرر شد با بسیج تمامیامکانات استان و در
صورت لزوم استانهای مجاور ،کار کمکرسانی به مصدومان،
آوار برداری ،انتقال مجروحان به مراکز درمانی و اسکان موقت
زلزلــه زدگان و در کنــار آن برقراری نظم و امنیت و تشــدید
حفاظتهــای انتظامــیاز منازل آســیبدیده و اماکن دولتی
انجام شــود .جعفر منتظری دادســتان کل کشور نیز با صدور
پیامیضمن اعالم تســلیت به خانوادههای قربانیان زلزله غرب
کشــور و مردم کشورمان ،دادستانهای عمومیو انقالب مراکز
استانهای زلزلهزده را به پیگیری جدی حل و فصل مشکالت
و نظارت بر روند خدمت رسانی و امداد رسانی به مردم مناطق
زلزله زده مکلف کرد.
سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری در پیامیوقوع زلزله در
استان کرمانشاه را که منجر به کشته و زخمیشدن تعدادی از
هموطنان عزیزمان شد ،تسلیت گفت.
محمدحسین صادقی دادســتان عمومیو انقالب کرمانشاه
گفت :با افراد فرصتطلب و ســودجویی کــه احیانا بخواهند
بازار سیاه در عرضه و فروش بلیط هواپیما یا اتوبوس به مقصد
کرمانشاه ایجاد کنند برخورد قانونی خواهد شد.
وی با اشاره به انتشار برخی اخبار درباره فروش غیر قانونی
و گران بلیطهای هواپیما به مقصد کرمانشاه پس از وقوع زمین
لرزه گفت:چنین رفتاری قطعا با قانون،اخالق و آموزههای دینی
و اصول نوع دوستی ناسازگار اســت و مردم در مواجهه با این
افراد مراتب را سریعا به تلفن گویای سازمان تعزیرات حکومتی
اطالع دهند.
واکنشهای دیپلماتیک
محمدجــواد ظریف وزیــر خارجه کشــورمان جانباختن
تعدادی از هموطنانمان در زلزله غرب کشور را تسلیت گفت.
با توجه به اینکه در ساعات اولیه کانون این زلزله سلیمانیه
عراق اعالم شــد ،خبرنگار ایسنا از معاون کنسولی ،پارلمانی و
امور ایرانیان خارج از کشــور وزارت امور خارجه درباره ایرانیان
حاضر در این منطقه ســوال کرد که حسن قشقاوی گفت :بر
اساس تماس تلفنی که با سرکنسولگریهای ایران در شهرهای
نجف ،کربال ،ســلیمانیه و اربیل در عراق داشتم ،خوشبختانه
زلزله هیچگونه آســیبی به اتباع و شهروندان ایرانی در عراق از
جمله زوار اربعین وارد نکرده اســت و ما در این زمینه گزارشی
مبنی بر مصدومیت و فوت شــهروندان کشورمان نداشتهایم،
اظهارکرد :امســال مرز خســروی که به کانون زلزله در عراق
نزدیک است ،بسته بود و تردد زائران از آنجا صورت نمیگرفت

بنابراین در آن منطقه نیز زواری نداشتیم که بر اثر زلزله مورد
آسیب قرار بگیرند.
علیاکبر والیتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل
با اشاره به این حادثه در صفحه اینستاگرام خود نوشت :تمامی
دستاندرکاران به یاری آسیب دیدگان و نجات زیر آوارماندگان
زلزله بشتابند.
ابراهیم طاهریان سفیر ،پرســنل و کارکنان دفاتر ایران در
سفارت جمهوری اسالمیایران در ترکیه ضمن ابراز همدردی،
تاثر عمیق خود از وقوع حادث ه تلخ زلزله یکشــنبه شــب را به
آحاد ملت شریف ایران به ویژه مردم شریف استان کرمانشاه و
خانوادههای داغدار و مصیبت دیده تسلیت گفتند.
سرکنسولگری ایران در اربیل هم اعالم کرد :گزارشی مبنی
بر آســیب رسیدن به ایرانیان مقیم در اقلیم کردستان عراق بر
اثر زلزله اخیر در این کشور دریافت نکرده است.
واکنشهای خارجی
جاســتین ترودو نخســتوزیر کانــادا با انتشــار پیامیبا
خانوادههای آسیبدیده و قربانیان زلزله یکشنبه شب در غرب
کشور ابراز همدردی کرد.
همچنین مســوول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپا با
خانوادههای قربانیان زلزله ایران و عراق ابراز همدردی و حمایت
خود را برای کمکرسانی اعالم کرد.
گری لوئیس هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در ایران در
واکنش به زلزله یکشنبه شب در غرب ایران یک پیام تسلیت در
صفحه توئیتر خود منتشر و با مردم ایران ابراز همدردی کرد و
از آمادگی ســازمان ملل برای کمک به ایران پس از وقوع زلزله
در غرب کشور خبر داد.
میشاییل کلور برشتولد سفیر آلمان در تهران هم در صفحه
توییتر خود نوشــت :مراتب تسلیت عمیق آلمان به دولت ملت
ایران در پی زلزله مرگ بار غرب ایران را ابراز میکنیم.
وزارت امــور خارجه آلمان نیز در پیــام توییتری با حادثه
دیدگان زلزله در ایران و عراق همدردی کرد.
همچنین ســفارت فرانسه در تهران ضمن تسلیت به مردم
ایران به دلیل جان باختن تعداد زیادی از هموطنانمان در زلزله
یکشــنبه شب از بسیج بخشهای مختلف برای امدادرسانی به
زلزلهزدگان قدردانی کرد.
آنتونیو گوترش دبیرکل ســازمان ملل پس از وقوع زلزله در
غرب کشور درگذشت جمعی از هموطنانمان در این حادثه را به
دولت و ملت ایران تسلیت گفت.
الهام علیاف رئیسجمهور آذربایجان نیز جانباختن جمعی
از هموطنانمان در زلزله یکشنبه شب در غرب ایران را تسلیت
گفت و آرزو کرد که هر چه زودتر آثار زلزله از بین برود.
نیکالسهاپتون ســفیر انگلیس در تهران در صفحه توییتر
خود از شــنیدن خبر زلزله مرگبار شــب گذشته در کرمانشاه
اظهار تاسف کرده و همدردی خود را با جانباختگان این حادثه
وخانوادههای آنها ابراز کرد.
کریستوس اســتایلیانیدز کمیســیونر اروپایی کمکهای
بشردوستانه و مدیریت بحران با انتشار پیامیدر صفحه توئیتر
خود از وقوع زلزله در ایران و عراق ابراز تاســف کرد و نوشــت:
من با خانواد ه قربانیان زلزله یکشنبه شب در عراق و ایران ابراز
همدردی میکنم .اتحادیه اروپا آماده کمکرسانی است.
نارندرا مودی نخستوزیر هند که هماکنون در فیلیپین به
سر میبرد ،با انتشار پیامیتاسف خود را از وقوع زلزله در غرب
ایران که جان بیش از  200تن را گرفته اســت ،ابراز کرد و به
خانوادههای قربانیان این حادثه تسلیت گفت.
بنعلی ییلدیریم نخستوزیر ترکیه با ابراز همدردی در پی
وقوع زلزله در مناطق مرزی ایران و عراق گفت که کشــورش
نیروهای امدادی به شمال عراق ارسال کرده است.
وزارت امور خارجه ترکیه نیز بــرای کمک به ایران پس از
وقوع زلزله در غرب ایران اعالم آمادگی کرد.
محمت گوللو اوغلو ،رئیس مرکز مدیریت حوادث اضطراری
و آفات طبیعی ترکیه (آفاد) صبح روز دوشنبه از اعزام گروهی
متشکل از نیروهای امدادی و کادر پزشکی این کشور به منظور
امداد رسانی به زلزلهزدگان عراق با هواپیمای باربری نظامیاز
فرودگاه «اتی مسقوت» آنکارا به شهر سلیمانیه خبر داد.
والدیمیر پوتین رییسجمهور روسیه نیز به دنبال وقوع زلزله
در غرب ایران تســلیت خود را به حسن روحانی و مردم ایران
اعالم کرد.
محمد اشرف غنی رییسجمهور افغانستان نیز در اعالمیهای
مطبوعاتی تاسف خود را از صدمات جانی و مالی که زلزله شب
گذشته ایران و عراق ابراز کرد.
همچنین عبداهلل رییس اجرایی دولت افغانســتان به دنبال
زلزله یکشنبه شب در غرب ایران با دولت و ملت ایران و عراق
ابراز همدردی کرد.
امیر ،ولیعهد و نخســتوزیر کویت جان باختن تعدادی از
هموطنانمان در زلزله غرب کشــور را بــه رئیسجمهور ایران
تسلیت گفتند.
خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه پاکســتان با انتشــار
پیامیتاسف عمیق خود را از جان باختن جمعی از مردم ایران
و عراق در زلزله یکشنبه شب در این کشورها ابراز کرد.بوریس
جانسون وزیر امور خارجه انگلیس نیز در همدردی با مردم ایران
در صفحه توییتر خود نوشت :همدردی عمیق خود را در رابطه
با زلزله مرگبار یکشنبه شب در ایران و عراق اعالم میکنیم.
ش سیاستمداران داخلی
واکن 
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل ســنت زاهدان در جمع
مردم شــهر راســک ضمن ابراز همدردی با آســیبدیدگان
زمینلرزه غرب کشــور ،گفت:بــرای هر نوع امدادرســانی به
آســیبدیدگان زلزله آمادگــی داریم و از تمام مســووالن و
نهادهای دولتی و مردمیتقاضا داریم که به یاری آسیبدیدگان
این حادثه تلخ بشتابند.
حجتاالسالم والمسلمین سیدحسن خمینی یادگار امام هم
با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرامش ،با خانواده قربانیان
زلزله شــب گذشته (یکشــنبه  ۲۱ -آبان) در غرب کشور ابراز
همدردی کرد.
مجمــع عمومیجامعه مدرســین حــوزه علمیه قم ضمن
تســلیت حادثه زلزله غرب کشور ،از مسوولین خواست نسبت
به بســیج امکانات و رسیدگی سریع به ویژه در امدادرسانی به
مجروحان حادثه ،اقدامات الزم را انجام دهند.
حجتاالسالم ســیدابراهیم رئیســی تولیت آستان قدس
رضوی نیز در پی وقوع زلزله در غرب کشور و کشت ه و مجروح
شدن صدها تن از هموطنان ،پیام تسلیتی صادر کرد.
ی شاهرودی رییس مجمع تشخیص مصلحت
آیتاهللهاشم 
نظام با صــدور پیامیتســلیتی در این زمینه اظهار داشــت:
امیدوارم با همت و تعهد شایســته همه مســوولین امر ،هرچه
سریعتر امدادرسانی و کمک مؤثر و فراگیر به مصدومان و حادثه
دیدگان صورت پذیرد و با بسیج همه نیروها ،از بار این مصیبت
کاسته شود.
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مرد هم زیر غم زلزلهای میشکند
سمیراقیاسی

«مثل وقتی که دل چلچلهای میشکند
زیر با ِر غــم شهرم جگـرم میسوزد

مرد هـــم زیر غــــم زلزلهای میشکند
به خدا بال و پرم بال و پرم میسوزد
(حامد عسگری)

باز هم تعداد زیادی از هموطنان بیگناهم در یک لحظه ،یک آن ،یک نفس ،بی
نفس شدند و همه آرزوها و حرفهای نگفته و کارهای نکرده شون رفت زیر یک خروار
خاک..نیست شدند .تمام شدند .انگار که هیچوقت نبودند ..و آنها که میمانند داغی
ابدی و تمام نشدنی را به دوش میکشند که همیشه ایام جانشان را میخراشد ...آنها
که میمانند حالشان خراب تر است از آنها که زیر آوار دفن میشوند که شاهد جسم
بیجان عزیزانشان زیر تلی از خاک بوده اند.فرزندانی که اندکی پیش سر سفره شام
نشسته بودند یا کتاب و دفتر مشق جلویشان باز بود پدر و مادری که در تدارک پهن
کردن سفره شام یا آوردن سینی چای بودند برادری که پای درد دل خواهر نشسته
بود یا پدر بزرگی که نوه اش را در آغوش گرفته بود همه و همه در یک چشم به هم
زدن تمام شدند ...همانطور که مردم رودبار ،اهالی بوئین زهرا ،شهروندان بم ،ساکنان
طبس ،اهر و ورزقان و تمام مردمیکه ســالهای پیش از این زیر زلزله جان باختند
از صفحه روزگار محو شــدند و جز سنگ قبری و خاطرهای دور و داغی تلخ از آنان
نماند مردم مظلومیکه یکشنبه شب در غرب کشورمان دفن شدند هم چند روز دیگر
وقتی تب و تاب خبرها و توییتها و عکسهای فضای مجازی بخوابد از یاد میروند ...و
یک ماه بعد کسی نخواهد پرسید چرا شهری که  45هزار نفر جمعیت دارد باید فقط
یک بیمارستان  90تخت خوابی داشته باشد؟ چرا بافت شهر تاریخی سرپل ذهاب
باید آنقدر فرسوده باشد که با اولین تکان فرو بریزد؟ چرا مسکن مهری که  3سال از
احداث آن میگذرد جزو اولین ساختمانهایی باشد که ویران میشود؟ چرا همیشه
وقتی بحران اتفاق میافتد یادمان میآید که ناوگان امدادیمان مشکل دارد که بالگرد
به اندازه کافی نداریم که نیروی انسانی آموزش دیده مان کم است و باز هم مگر مردم
به داد هم برسند ...امروز و فردا همه سعی در تبرئه خود میکنند و نواقص احتمالی
را به گردن هم میاندازند و فردا اگر عمری باقی باشــد ویرانهها به محاق فراموشی
خواهند رفت و باز هم کامیونهای کمک برای کشــور دوســت و برادر عراق ارسال
خواهد شــد اما ایالم و کرمانشاه و سرپل ذهاب ما مثل بم که هنوز پیکرش از زخم
زلزله مجروح است از یاد خواهد رفت...
خدایا ...دردهای ما را کی درمانی خواهی فرستاد؟
خسته ایم از همه بیمهریها و مظلومیت مردمیکه هیچ گناهی جز انسان بودن
ندارند...
یادداشت

شایعات بیاساس درباره زلزله  7/3ریشتری
ایران و عراق
مهدی زارع

شایعات بی اساس ودروغ که حتما بابد نسبت به آنها بی اعتنا بود و از بازنشر
آنها اجتناب کرد ،دیشب منتشر شد و همچنان در حال انتشار است:
 -1شــایعه دروغ :زلزلــه طبیعی نبوده ،و حاصل از انفجار (اتمی؟ هســت؟
نظامی؟) بوده (بی پایه و اســاس اســت ،چرا که هزاران دستگاه لرزه نگاری این
زلزله طبیعی را ثبت کرده اند ،اگر انفجار بود در دقایق اولیه از سوی تمام مراکز
بین المللی زلزله شناسی اعالم می شد که این اتفاق انفجار بوده نه زلزله طبیعی).
 -2شایعه دروغ :این زلزله توسط سازمان زمین شناسی آمریکا (یا مرکز لرزه
نگاری آمریکا که اساسا معلوم نیست کجا هست!؟)  4سال قبل در  2013پیش
بینی شده بود یا جاها یا افراد دیگری این زلزله را پیش بینی کرده اند و از قبل
اعالم کرده بودند (بی پایه اســت ،چرا که ما نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا
روشی مخفی و پنهانی برای پیش بینی زلزله یا هیچ پدید طبیعی دیگر نداریم).
ادامه در صفحه15
اطالعیه تاسیس و آگهی دعوت به مجمع عمومی موسس کانون تخصصی
ی صنفی کارگران ساختمانی استان اصفهان
انجمنها 
به اســتناد ماده  ۱۳۱قانون کار و آئیــن نامه مصوب  1389/8/9هیات محترم وزیران
کانون تخصصی با عنوان فوق در شرف تاسیس است.
انجمنهــای مربوطه دارای مدارک معتبر میتوانند در صورت تمایل از تاریخ چاپ این
آگهی ظرف مدت  10روز درخواســت کتبی خود را به آدرس اصفهان -خیابان جی-
چهار راه اریسون  -جنب داروخانه آردانه -ارسال نمایند.
از تمامی اعضا دعوت میشــود تا در اولین مجمع موســس کانون یاد شــده در مورخه
 1396/10/09ساعت 10صبح در آدرس فوق تشکیل میشود شرکت فرمائید.
دستور جلسه:
 -1تصویب اساسنامه
 -2انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل هیات مدیره و بازرس
 -3انتخاب روزنامه کثیر انتشار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابــر رای شــماره  96/5/30 ،139660318003004878هیات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سهراب باللی
فرزند عبدالعلی به شماره شناسنام ه  4صادره از بیرجند به شماره ملی  0652366961ششدانگ یک قطعه زمین دارای
درخت میوه و خانه مسکونی دارای پروانه احداث ساختمان روستایی به مساحت  8438/3مترمربع پالک  29فرعی از
 85اصلی مفروز و مجزی شده از پالک یک فرعی از 85اصلی واقع در شیرتر بخش24گیالن خریداری از مالک
رسمی کاس آقا مالئی شیرتری محرز گردیده است.
لذا ب ه منظو ر اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت
ت اسناد
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثب 
و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.م الف925
تاریخ انتشارنوبت اول-96/8/23 :تاریخ انتشارنوبت دوم96/9/7 :
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن-علی نصرتی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شــماره 96/7/3، 13966031812002044-45هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقدسندرسمی مســتقردرواحدثبتی ،تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقایان اسداهلل -ناصر نوری نژاد
چرلو فرزند قدیر -اسداهلل بشماره شناسنامه  9133-31صادره از هشترود درششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برخانه
و محوطه با کاربری مسکونی به مساحت  555مترمربع به شماره پالک فرعی  45از  75اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  27فرعی واقع در روستای گنجارشفت بخش 21گیالن از مالکیت رسمی خانم زهرا قربانی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دراجرای ماده فوق  ،دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود  ،اشخاصی که نسبت به
صدورسندمالکیت متقاضی اعتراض داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا
کتبا به این اداره تســلیم وپس از اخذ رسید حداکثر ظرف مدت یکماه به مرجع ذیصالح قضایی(دادگستری شهرستان
شفت) مراجعه ودادخواست مقتضی تقدیم وگواهی طرح دعوی رابه این اداره ارائه نمایند.بدیهی است درصورت انقضای
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض ویاعدم ارائه گواهی تقدیم دادخواســت وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و
صدور سندمالکیت اقدام خواهدشد.م الف 914
تاریخ انتشارنوبت اول-96/8/23 :تاریخ انتشارنوبت دوم96/9/7:
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت -حسن عباسزاده
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابررای شماره 96/7/27، 39660318003007188هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی فومن تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی خانم معصومه حسن زاده گسکرئی فرزند
علی گل بشــماره شناســنامه  1472صادره از فومن به شــماره ملی  2668836093ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل
بردرختان غیر مثمر به مســاحت  586/06مترمربع پالک  645فرعی از  88اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 13
فرعی از 88اصلی واقع در قلعه کل بخش 24گیالنخریداری از مالک رسمی مرحوم احمدپور شفیع محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد
و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت
صادرخواهدشد.م الف918
تاریخ انتشار نوبت اول-96/8/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/9/7 :
رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان فومن-علی نصرتی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابــررای شــماره  96/8/16 ،139660318003007740هیــات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علیرضا سرور امامی
ی  2669324657در دو سهم مشاع و سه چهارم از
فرزند عظیم به شــماره شناســنامه  773صادره از فومن به شماره مل 
یک سهم مشاع از14سهم معادل2/75سهم مشاع از14سهمششدانگ یک باب مغازه به مساحت 15/30متر مرب ع پالک
230/5فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده ازپالک  230فرعی از اصلی واقع در شهرفومن بخش 24گیالنخریداری
از مالک رسمی آقای حسین پرفکرنودهی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت
متقاضیان اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسنادو
امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.م الف920
تاریخ انتشارنوبت اول-96/8/23 :تاریخ انتشارنوبت دوم96/9/7 :
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن-علی نصرتی

