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پیام رهبر معظم انقالب اسالمی
در پی زمینلرزه در غرب کشور

همه دستگاهها با سرعت و همه توان
به یاری آسیبدیدگان بشتابند

تحلیل روز

اهمیت گشایش دفتر اتحادیه اروپا
در ایران

موضــوع راهانــدازی دفتــر اتحادیــه اروپــا در تهران
در شــرایطی در دســتور کار مقامهای دو طرف قرار
گرفته اســت کــه روابط ایــران و اروپا طی ســالهای
گذشــته فراز و نشیبهای مختلفی را از سر گذرانده
اســت .در حالــی کــه ایــران و قدرتهــای بــزرگ
سیدجاللساداتیان
غربــی در نتیجــه مذاکــرات هســتهای توانســتند از
کاردار سابق ایران
ســوءتفاهماتی کــه طی ســالها به فشــار اقتصادی
در انگلیس
و سیاســی بــر ایــران منجــر شــده بــود ،عبــور کنند و
بــا دســتیابی به برجــام فصــل تــازهای از ارتباطات
را بگشــایند .برقــراری کانالهــای رســمی ارتبــاط دیپلماتیک میــان ایران و
اتحادیه اروپا از دو منظر حائز اهمیت است؛
یک از منظر سیاسی اتحادیه اروپا در زمینه اجرای برجام و در مواجهه با
سیاســتهای کج دار و مریز دولتمردان امریکا به حامی شــماره یک برجام
تبدیل شــده اســت .رفع تحریمهای هســتهای در کنار بیانیه قاطعانه سران
ســه کشــور آلمان ،فرانســه و انگلیــس افزون بر تالشهای فشــرده مســئول
سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا برای حمایت از برجام نشــان از آن دارد که
اروپاییها خواهان ایســتادگی در برابر کارشــکنیهای احتمالی واشــنگتن در
چارچوب برجام هستند .چنانکه فدریکا موگرینی در چندین سفر متوالی به
امریــکا با هدف حفظ برجام و دفاع از آن با مقامهای امریکایی به گفتوگو
نشسته است.
از منظــر اقتصادی نیز بــازار ایران و بهرهگیری از آن برای برقراری ارتباط
با بازار منطقه برای اروپاییها حائز اهمیت بســیاری اســت .سفرهیأتهای
گســترده اقتصــادی اتحادیــه اروپــا بــه تهران کــه بــا امضــای توافقنامههای
رنگارنــگ تجــاری همــراه بــوده اســت بــه تقویــت همکاریهــای اقتصادی
بــا تهــران در دوره پســا برجام و بــه در هم تنیدگی بیشــتر منافــع اقتصادی
نهادهای تجاری ایران و اروپا منتهی شده است.
بــا در نظــر گرفتن ایــن دو وجه ناگفته پیداســت کــه اروپاییهــا هم برای
حفظ اعتبار و پرســتیژ بینالمللی خود در حراســت از توافقنامه هســتهای با
ایران که کامالً به اصول آن پایبند بوده اســت و هم حفظ و ارتقای ارتباطات
سیاســی و اقتصــادیاش بهدنبال عمق بخشــیدن به رابطه با تهران اســت.
ایــن مســأله از آنجــا بــرای ایران هم مهم اســت که تقویــت رابطه بــا اروپا و
درهم تنیدگی روابط اقتصادی و سیاسی با این اتحادیه که از طریق گشایش
دفتر رسمی این اتحادیه میتواند پررنگتر نیز بشود ،مانع مهمی بر سر راه
اقدامــات ضد برجامی دولت امریکا خواهد بود .اروپاییها تا اینجا صداقت
نشــان دادهاند و در روند حمایت از توافق هســتهای و پیگیری همکاریهای
اقتصــادی تــاش چشــمگیری از خــود نشــان دادهانــد .از ایــنرو ایــران هم
بایــد با حفــظ چنین فضایی ،با رویکــرد تندروهای ضــد برجامی در جامعه
بینالملل مقابله کند .در این راســتا اگرچه دو موضوع حقوق بشــر و مسأله
موشــکی ایران ،از جمله مســائل اختالفی ایران و کشــورهای غربی به شمار
میآیــد امــا آنچــه باید به آن توجه داشــت این اســت که ایــن دو موضوع را
نباید در روند توسعه روابط دیپلماتیک ایران و اروپا وارد کرد .این دو مقوله
جداســت که باید در مجاری جداگانه مورد بررســی قرار گیرد .از اینرو اینکه
برخــی میگویند برقــراری روابــط دیپلماتیک رســمی در تهران بــه معنای
پذیــرش ادعــای اروپاییها در موضوعات یاد شــده اســت ،تنهــا میتواند به
مخدوش شــدن روابط رو به پیشــرفت دو طرف که بواســطه برجام متحول
شــده اســت ،بینجامــد .بنابرایــن مقامــات ایرانــی باید بــا هوشــیاری روابط
ترمیــم یافته با اروپا را حفظ کرده تا بتوانند قدرت مواجهه خود با امریکا در
خصــوص برجام را بــاال ببرند .خاصه آنکه امریکاییهــا االن در انزوایی قرار
گرفتهاند که ایران باید با کمک تقویت روابطش با کشــورهای حوزه غرب به
گسترده شدن دامنه این انزوا کمک کند.
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بسیج دولت برای امدادرسانی به مردم زلزلهزده
روحانی امروز به استان کرمانشاه میرود

بــا پیگیــری و دســتور رئیــس جمهــوری و نیــز
تالشهــای ارکان دولت که ســاعتی پس از وقوع
زلزله آغاز شد ،امکانات دولت و کشور برای کمک
به زلزلهزدگان کرمانشاه بسیج شد .در این راستا،
وزرای کشــور ،بهداشــت و رئیــس هــال احمر به
همراه تیمی از نهاد ریاست جمهوری به مناطق
زلزلــه زده عزیمــت کردند .اســحاق جهانگیری،
معــاون اول رئیــس جمهوری گفت کــه عالوه بر
بســیج امکانــات و ارائــه دســتورات الزم ،رئیــس
جمهوری به استان کرمانشاه سفر خواهد کرد.
رئیــس مجلس شــورای اســامی و رئیس قوه
قضائیــه نیز ضمن اتخاذ تدابیــر ویژه برای امداد
و تأمیــن امنیــت مناطــق زلزله زده ،بــر ضرورت
تسریع در امدادرســانی تأکید کردند .فرماندهان
ارتــش و ســپاه نیــز در منطقــه حاضر شــدند تا از
نزدیک روند امدادرسانی را بررسی کنند.
ëëدستورات رئیس جمهوری به اعضای دولت
رئیس جمهوری در نخســتین اقدام ،یکشنبه
شب با وزیر کشور تماس گرفت و دستور داد همه
امکانــات کشــور بویژه اســتانهای همجــوار برای
اقدامات فوری و امــدادی برای هموطنان گرفتار
زیــر آوارها ،خدمــات درمانی بــرای مصدومین و
تأمیــن احتیاجــات الزم هموطنان آســیب دیده
بسیج شوند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهوری ،حجتاالســام حســن روحانی صبح
دیــروز نیــز در تماس تلفنــی با هوشــنگ بازوند،
اســتاندار کرمانشــاه ،عالوه بر اطــاع از تازه ترین
گزارش امداد رســانی و رسیدگی به زلزله زدگان،
دســتورات الزم را صــادر کرد .همچنیــن دیروز با
دســتور رئیس جمهوری ،هیأتی مرکب از وزیران
کشــور ،بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی،
رئیــس جمعیــت هــال احمــر و تیمــی از نهــاد
ریاســت جمهــوری در مناطــق زلزلــهزده حاضر
شــدند .مطابــق دســتور روحانــی ،این هیــأت که
ریاســت آن بــا عبدالرضــا رحمانــی فضلــی وزیر
کشــور اســت ،موظف اســت عالوه بر رسیدگی به
روند امدادرسانی به زلزلهزدگان و آسیبدیدگان،
گــزارش اقدامــات انجــام شــده را بــه رئیــس
جمهوری ارائه کند.
روحانــی در ادامــه پیگیریهــای خــود ،در
گفتوگــو بــا وزیــر نیــرو ،آخریــن گزارشهــا از
وضعیت تأمین آب و برق این مناطق را دریافت
و دســتورات الزم را برای تسریع در رفع مشکالت
مناطق زلزلهزده در این زمینهها صادر کرد.
ëëدستور به جهانگیری برای مدیریت عالی
امدادرسانی
رئیــس جمهــوری همچنیــن صبح دیــروز در
دستوری به معاون اول خود ،اسحاق جهانگیری،
عالوه بر تکرار دســتور قبلی خود مبنی بر بســیج
همــه امکانــات کشــور بــرای مناطــق زلزلــهزده،
مدیریــت عالــی این اقدامــات را نیز بــه او محول
کرد.
روحانی در این دســتور نوشت :پیرو دستوراتی
کــه شــب گذشــته (یکشــنبه شــب) بــرای بســیج
تمــام امکانــات موجــود کشــور بویژه اســتانهای
همجــوار بــرای اقدامــات فــوری و امــدادی برای
هموطنــان گرفتــار زیر آوارهــا ،خدمــات درمانی
بــرای مصدومیــن و تأمیــن احتیاجــات الزم
هموطنان آسیب دیده به وزیر محترم کشور داده
شــده اســت ،ضروری اســت بــا توجه به وســعت
ایــن حادثــه دردناک کــه متأســفانه به از دســت
دادن یــا مصدومیــت تعداد زیــادی از هموطنان
عزیــز بویــژه در اســتان کرمانشــاه منجــر شــد،
جنابعالی ضمــن مدیریت عالی موضوع جهت
پشتیبانی کامل ،مجموعه امکانات دولت و سایر
نهادهای عمومی ،نظامی و تشــکلهای مردمی

اخبـــار

درخواست
نمایندگان ُکرد
و اهل سنت از
رئیس جمهوری

جمعی از نمایندگان کرد و اهل ســنت مجلس
در نامــهای بــه رئیــس جمهــوری خواســتار
رســیدگی بــه زلزلــهزدگان غرب کشــور شــدند.
در نامــه نماینــدگان کــرد و اهل ســنت مجلس
خطاب به حسن روحانی آمده است :الزم است
ســریعاً با بســیج تمامی امکانات و به کارگیری
تمام توان سازمان مدیریت بحران ،هالل احمر
و دستگاههای اجرایی سطح کشور و استانهای
همجــوار در جهــت عملیــات امدادرســانی
مجروحیــن حادثــه و عــادی نمــودن اوضــاع
اقدام شــود .در این نامه همچنین رســیدگی به
وضعیت بیمارســتان سرپل ذهاب ،لزوم توجه
بــه اســتانداردهای ســاختمان و لــزوم توجه به
وضعیت روســتاهای زلزلهزده هــم مورد تأکید
قــرار گرفت .دیــروز همچنین در جلســه صبح،
فراکســیون امید ضمن ابراز تأســف و همدردی
با هموطنان از هرگونــه اقدامی برای همدردی
با زلزلهزدگان و جبران خسارات اعالم حمایت
کرد .مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نیز طی
بیانیــهای درگذشــت جمعــی از هموطنــان در
زمین لرزه غرب کشــور بویژه عدهای از ســاکنین
حوزههای انتخابیه این اســتان را تسلیت گفت.
این همه در حالی است که ساعاتی پس از وقوع

را در این جهت بسیج کنید.
ëëپیام رئیس جمهوری به زلزله زدگان
عــاوه بر ایــن اقدامــات و پیگیریهــا ،رئیس
جمهوری بــا صدور پیامی ،ضمن ابراز همدردی
با همه آسیب دیدگان و داغدیدگان حادثه زلزله
در استانهای غربی کشــور ،به آنان اطمینان داد
دولت بــا تمام امکانات خود و بــه صحنه آوردن
توانایی همه دستگاهها در سطح ملی و محلی در
کنار آسیب دیدگان خواهد بود.
روحانــی در ایــن پیام بــا بیان اینکــه از ابتدای
وقــوع این حادثــه دردنــاک و در تماس مســتمر
با اســتاندار کرمانشاه و وزیر کشــور دستورات الزم
برای امدادرســانی و نجات آســیب دیــدگان داده
شد ،و معاون اول رئیس جمهوری نیز مأموریت
یافــت با نظارت و مدیریــت عالی ،همه امکانات
کشــور در بخشهــای دولتی ،عمومــی ،نظامی و
نهادهــای مردمــی را در ایــن جهــت هماهنگ و
بســیج کند ،خاطرنشــان کرد :در عیــن حال الزم
اســت همــه دســتگاههای مســئول و امــدادی در
این اســتانها و اســتانهای همجــوار ،با همکاری
حداکثــری و در اختیــار گــذاردن همــه امکانــات
موجود ،نسبت به امدادرسانی ،اسکان مناسب و
تأمین نیازهای آسیب دیدگان اقدام کنند.
ëëمأموریتویژهالریجانی
بهکمیسیونهایمجلس
رئیس مجلس شــورای اســامی ،روز گذشــته
در نطــق پیــش از دســتور ،ضمن تســلیت و ابراز
همــدردی بــا خانوادههای درگذشــتگان و حادثه
دیده ،با بیــان اینکه براســاس اطالعات دریافتی
تالشهــای زیادی برای رســاندن امکانات انجام
شــده ،از وزارت کشــور ،هــال احمــر و وزارت
بهداشــت اکیــداً خواســت بــا ســرعت بیشــتری
امکانــات را بــه مجروحــان و آســیب دیــدگان
برســانند .به گزارش خانه ملــت ،علی الریجانی
ضمن تشکر از مقام معظم رهبری که در ساعت
اولیــه دســتور دادنــد نیروهــای نظامــی به کمک
آســیب دیدگان بشــتابند ،از کمیســیون عمران و
کمیســیون امــور داخلــی نیــز خواســت گروهی را
برای رســیدگی بــه این امر اعزام کنند تا ســریعتر
امکانــات بــه مــردم برســد و حجــم آســیبها را
ارزیابــی کنند تــا در آینده کمکهــای الزم به این
عزیزان بشود.
مســعود پزشــکیان ،نایــب رئیــس مجلــس
شــورای اســامی نیــز از اعــزام قریــب الوقــوع
نمایندگانــی از  ۴کمیســیون عمــران ،شــوراها،
بهداشــت و اجتماعــی به مناطق زلزلــه زده خبر
داد.
ëëتأکیدآملیالریجانیبرتأمینامنیت
مناطقزلزلهزده
رئیــس قــوه قضائیــه روز گذشــته در جلســه
مســئوالن عالــی قضایــی ،ضمــن تســلیت و
همدردی با داغدیدگان حادثه زلزله غرب کشــور
که موجب جان باختن و مجروح شدن عدهای از
هموطنان عزیز شــد ،بر لزوم تسریع در رسیدگی
بــه مصدومان و مجروحان تأکیــد کرد و گفت :به
رؤســای کل دادگســتری اســتانهای غربــی برای
تأمین امنیت مناطق زلزله زده دســتور أکید داده
شده است.
بــه گزارش ایســنا ،آیتاهلل آملــی الریجانی با
تأکید بر اینکه مســئوالن کشــوری و استانی باید از
تمام توان خود برای کمک رســانی به مجروحان
و درمــان حادثــه دیــدگان اســتفاده کننــد ،افزود:
مســأله اصلــی در کمک رســانی بــه مصدومان،
توجه به مجروحانی است که احتمال زنده بودن
آنــان در زیــر آوار وجــود دارد و جبــران خســارت
مالــی در مرحلــه بعدی اهمیت اســت که دولت
محترم به این مسأله رسیدگی خواهد کرد .آملی
ایــن زلزله ،فرهاد تجری ،نماینده قصرشــیرین
توگــو با ایلنا گفت که «تا
و ســرپل ذهاب در گف 
ایــن لحظه بــاالی  ۱۵نفر از اعضــای خانوادهام
در ایــن حادثــه جــان باختهانــد ».او همچنیــن
گفــت« :تعــداد کشتهشــدگان زلزلــه اخیــر در
منطقه ســرپل ذهاب بیشــتر از تعدادی اســت
که در رسانهها اعالم میشود .طی تماسهایی
کــه خانوادههــا از این نقاط داشــتهاند بســیاری
از اعضــای ایــن خانوادههــا زیــر آوار مدفــون
شد هاند».

آژانس :ذخایر اورانیوم ایران
کمتر از سقف مجاز در برجام است

یوکیا آمانو ،مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی
اتمــی در نهمین گزارش فصلی خــود از زمان
اجرایــی شــدن توافــق هســتهای ایــران و گروه
 ،5+1پایبنــدی ایــران بــه تعهداتــش ذیل این
توافــق را تأییــد کرد .به گــزارش ایســنا آژانس
بینالمللــی انــرژی اتمــی ،در این گــزارش که
برای اعضای این نهاد بینالمللی ارسال شده
اعــام کرده ذخایــر اورانیوم کمغنــای ایران تا

وزیر کشور در سرپل ذهاب  /عکس :ایرنا

در پــی وقــوع حادثــه تلــخ و مصیبتبــار زمینلــرزه در غــرب کشــور کــه بــه
جانباختــن و زخمی شــدن جمعــی از هممیهنان عزیــز انجامید ،حضرت
آیــتاهلل خامنــهای رهبــر معظــم انقالب اســامی بــا صــدور پیامی ضمن
تســلیت به ملت ایران بخصوص مردم عزیز استان کرمانشاه ،تأکید کردند:
همــه دســتگاههای لشــکری و کشــوری بــا همــه همــت و امکانــات بــه یاری
آســیبدیدگان بشــتابند .به گزارش پایگاه اطالعرســانی دفتــر رهبر معظم
انقالب در این پیام آمده است:
بســم اهلل الرحمــن الرحیم /با تأســف و اندوه فراوان خبــر زمینلرزه در
غرب کشــور را که به جانباختن جمعی از هممیهنان عزیز و زخمی شــدن
جمعی بیشــتر انجامیده و خســارات بســیاری پدیــد آورده اســت ،دریافت
کردم .وظیف ه مسئوالن آن است که در همین اولین ساعات با همه همت و
توان به یاری آسیبدیدگان بویژه در زیر آوار ماندگان بشتابند و با بهرهگیری
ســریع از همه امکانات موجــود ،از افزایش تلفات جلوگیــری کنند .ارتش و
ســپاه و بســیج ،با نظم و ســرعت به آواربرداری و انتقــال مجروحان کمک
کننــد و دســتگاههای دولتی چه نظامی و چه غیــر نظامی همه توان خود را
برای یاری آســیب دیدهها و خانوادههای آنان به صحنه آورند .اینجانب از
اعمــاق دل ،ایــن حادثه تلخ و مصیبت بــار را به ملّت ایــران بخصوص به
مردم عزیز اســتان کرمانشــاه و بویژه به خانوادههای مصیبتزده تســلیت
عــرض میکنــم و متضرعانه از خداونــد متعال میخواهم کــه این محنت
و رنــج را مایــه جلــب رحمت و فضل خود قــرار دهد و بر صبــر و پایداری و
مقاومــت ملّت عزیزمــان بیفزاید .از همه کســانیکه میتوانند به نحوی در
ســبک کردن بار مصیبت و جبران خسارت مؤثر باشند ،درخواست میکنم
که به یاری آسیبدیدگان بشتابند.
والسالم علیکم و رحمةاهلل
سیّد علی خامنهای
 ۲۲آبان ۱۳۹۶
ëëتجلیل رهبر معظم انقالب از پدیده باشکوه راهپیمایی اربعین
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اســامی همچنین صبح
دیروز در دیدار جمعی از مسئوالن و فعاالن فرهنگی استانهای آذربایجان
شــرقی و قم ،با تجلیل از پدیده با شــکوه و حیرتانگیز راهپیمایی اربعین و
با دعا و آرزوی قبولی زیارت زائران ،از دســتاندرکاران برگزاری این مراســم
قدردانــی و تشــکر کردنــد .حضــرت آیــتاهلل خامنــهای راهپیمایــی عظیم
اربعین را نشانه گسترش روح مبارزه و مجاهدت در راه خدا و آمادگی برای
شــهادت ،در همــه دنیای اســام دانســتند و افزودند :حضــور این جمعیت
عظیــم از نقــاط مختلــف دنیــا بــا وجــود تهدیدهــای تروریســتی ،پدیدهای
عظیم و نشــاندهنده اوجگرفتن تفکر مبــارزه در راه خدا و آمادگی عمومی
و همگانــی در ایــن راه اســت .رهبــر معظــم انقالب اســامی پدیــد ه الهی و
معنــوی راهپیمایــی اربعیــن را بیســابقه و غیرقابل توصیــف خواندند و با
ِ
تشــکر از دســتاندرکاران برگزاری این حرکت عظیم گفتند :از دولت عراق
کــه وســایل برگزاری ایــن حرکت باشــکوه را فراهم کرد ،از ملــت عزیز عراق
کــه این گونه مخلصانه و شــادمانه از زائران حضرت اباعبداهلل علیهالســام
پذیرایــی کــرد ،از جوانــان مبارز عراقی و حشــد الشــعبی و دســتاندرکاران
تأمین امنیت مراســم و از مسئوالن عتبات در نجف اشرف و کربالی معلی،
قلباً تشکر میکنیم و برکات الهی را برای آنان خواستاریم.

ســـــــیاســی
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همدردی جهانی با زلزله زدگان ایران و عراق

نیم نگاه

مقامهای کشــورهای مختلف جهان با ارســال پیامهایی با آسیب
دیــدگان زمیــن لــرزه یکشــنبه شــب کــه در بخشهایــی ازغــرب
کشــورمان و نیز استان سلیمانیه عراق رخ داد ،همدردی کردند .از
جمله آنتونیو گوترش دبیرکل ســازمان ملل پس از وقوع زلزله در
غرب کشــور درگذشت جمعی از هموطنانمان در این حادثه را به
دولت و ملت ایران تســلیت گفت .والدیمیر پوتین بهدنبال وقوع
زلزله در غرب ایران تسلیت خود را به حسن روحانی و مردم ایران
اعالم کرد .به گزارش ایســنا ،رئیسجمهوری روســیه پــس از بروز
زلزله در ایران و عراق و برجای ماندن تلفات زیاد به حسن روحانی
و فؤاد معصوم رؤسای جمهور ایران و عراق تسلیت گفت.
الهــام علــیاف ،رئیــس جمهــوری آذربایجــان نیــز در پیامــی
مکتــوب بــه رئیس جمهــوری کشــورمان نوشــت :بــه نمایندگی از
مــردم جمهــوری آذربایجان به جنابعالی و به خانــواده و نزدیکان
جانباختــگان و تمــام مــردم ایران بــا اندوه عمیق تســلیت عرض
میکنم و برای مصدومان و خسارت دیدگان شفای عاجل و از بین
بردن هر چه زودتر نتایج و آثار این بالی طبیعی را آرزومندم .مولود
چــاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیــه در تماس تلفنی با همتای
ایرانی خود از وقوع زلزله در غرب ایران ابراز تأسف کرد و این حادثه
مرگبار را تســلیت گفــت .وزارت خارجه ترکیه نیــز در پیامی با بیان
اینکــه مردم ترکیه در کنار مردم ایران و عراق قرار دارند ،اعالم کرد
این کشور آماده است تا در صورت درخواست به ایران کمک کند .در
عین حال مرکز مدیریت حــوادث اضطراری ترکیه از آمادگی برای
کمکرسانی به حادثه دیدگان ایران و عراق خبر داد.
رئیس جمهوری افغانســتان در اعالمیهای مطبوعاتی تأسف
خود را از صدمات جانی و مالی زلزله یکشــنبه شــب ایران و عراق
ابراز کرد .محمداشرف غنی از وارد شدن خسارات جانی و مالی به
شهروندان ایران و عراق بهدنبال زلزله اخیر در این کشورها اظهار
تأســف کرد .عبداهلل عبداهلل رئیس اجرایی دولت افغانســتان در
پیام خود به همین مناســبت نوشت« :به نمایندگی از حکومت و

الریجانــی با بیــان اینکه اکنون مســئوالن قضایی
اســتانهای درگیر زلزلــه برای پیگیری مســائل و
حل مشــکالت موجــود در منطقه حضــور دارند،
ابراز امیدواری کرد که با تالش همه دســتگاههای
اجرایــی و نهادهــای امــدادی ،خدمــات رســانی
به افرادی که با مشــکل مواجه شــده اند و نیاز به
کمــک دارنــد بــه بهترین شــکل ممکــن انجام و
مشکالت مردم حادثه دیده برطرف شود.
هلل هاشــمی شــاهرودی ،رئیس مجمع
آیــتا 
تشــخیص مصلحت نظــام نیز با صــدور پیامی،
ضمن ابراز همدردی با مردم اســتان کرمانشــاه،
ابراز امیــدواری کرد که با همت و تعهد شایســته
همه مســئوالن امر ،هرچه ســریعتر امدادرسانی
و کمــک مؤثــر و فراگیــر بــه مصدومــان و حادثــه

تاریــخ  ۵نوامبــر برابر بــا  96/7کیلوگــرم بوده
اســت کــه بســیار پایینتــر از محــدوده 202/8
ســقف تعیینشــده در توافق هســتهای اســت.
ایــن گــزارش همچنیــن تصریــح کــرده میزان
ذخایر آب سنگین ایران ،برابر با  114/4متریک
تن اســت که به انــدازه کافی پایینتر از ســقف
 ۱۳۰تن تعیینشــده در توافق هســتهای است.
ایــن اولین گزارش فصلی آژانس بعد از اقدام
«دونالــد ترامــپ» ،رئیسجمهــوری امریــکا
در عــدم تأییــد پایبندی ایــران به مفــاد توافق
هستهای برجام است.

جلسات مشترک سران قوا
دو هفته یک بار برگزار میشود

جلسات مشترک رئیســان سه قوه هر دو هفته
یک بار برگزار میشــود .بــه گزارش ایرنا ،پرویز
اســماعیلی معــاون ارتباطات و اطالعرســانی
دفتــر رئیسجمهــوری روز گذشــته در صفحه
توئیتــر خــود نوشــت :رئیســان قــوای مجریــه،
مقننــه و قضائیــه توافــق کردهاند که جلســات
مشترکشــان تقریبــاً هــر دو هفتــه یــک بــار
برگــزار شــود.وی در ایــن توئیــت افــزود :ایــن
تصمیــم ،نویــد بخــش هماهنگــی بیشــتر در
اجــرای برنامههــای کالن و خدمــت مؤثرتر به
مردم اســت .اســماعیلی تأکید کــرد :همراهی
و همــکاری بــرای حــل مشــکل ســپردهگذاران
مؤسســات اعتبــاری ،طلیعــهای از همیــن
تصمیم است.

مردم افغانستان ،به خانوادههای قربانیان ،مردمان و دولتهای
دوســت جمهوری اســامی ایران و جمهوری عــراق ،همدردی و
غمشــریکی خویــش را ابــراز میداریــم و برای مجروحان شــفای
عاجل میطلبیم» .نارندرا مودی نخستوزیر هند که هماکنون در
فیلیپین بسر میبرد ،از وقوع زلزله در مناطق مرزی ایران و عراق
ابراز تأســف کرد .وی در پیام خود گفت :قلب من با تمام کســانی
اســت که عزیزان خود را در زلزله تأســفباری که در بخشهایی از
ایران و عراق به وقوع پیوست ،از دست دادهاند.
همچنینخواجهمحمدآصفوزیرامورخارجهپاکستانباانتشار
پیامی تأســف عمیق خود را از جان باختن جمعــی از مردم ایران و
عراق در زلزله یکشــنبه شــب در این کشــورها ابراز و با خانوادههای
قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرد .شــیخ صباح االحمد الجابر
الصبــاح ،امیر کویت و شــیخ نواف االحمــد الجابر الصباح ،ولیعهد
کویت و شــیخ جابر مبارک االحمد الصباح ،نخســتوزیر کویت در
پیامهــای جداگان ه به حســن روحانی ،رئیس جمهــوری ایران جان
باختــن تعدادی از شــهروندانمان در اســتان کرمانشــاه را تســلیت
گفتند و با بازماندگان این حادثه ابراز همدردی کردند.
فدریکا موگرینی مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا پیش
از برگزاری نشســت شــورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در جمع
خبرنــگاران بــا خانوادههــای قربانیــان زلزلــه ایــران و عــراق ابراز
همدردی و حمایت خود را برای کمکرسانی اعالم کرد.
بوریس جانسون وزیر امور خارجه انگلیس ،وزارت امور خارجه
آلمان ،سباستین کورتز صدر اعظم جدید اتریش و جرمی کوربن
رهبــر حزب کارگر انگلیس نیــز در صفحات توئیتر خود همدردی
عمیــق خــود را در رابطه با زلزله مرگبار یکشــنبه شــب در ایران و
عــراق اعالم کرده و برای کمک به قربانیان اعالم آمادگی کردند.
پائولــو جنتیلونــی نخســتوزیر ایتالیا نیــز ضمن ابــراز همدردی
بــا حادثهدیــدگان زلزلــه ایــران و عراق گفــت که کشــورش آماده
کمکرسانی به این مناطق است.

دیــدگان صــورت پذیرد و با بســیج همــه نیروها،
از بــار این مصیبت کاســته شــود .آیــتاهلل احمد
جنتــی ،رئیــس مجلس خبــرگان رهبــری هم در
پیامی ،از مسئوالن اجرایی و دستاندرکاران ستاد
بحــران کشــور و نیز نیروهای زحمتکــش امدادی
خواســت با همه امکانات به کمک مردم شریف
اســتان کرمانشــاه که از ایــن امر آســیب دیدهاند،
بشــتابند تا گوشــهای از آالم ایــن هموطنان عزیز
کاسته شود.
محمدباقــر نوبخــت ،رئیس ســازمان برنامه
و بودجــه هــم در پیــام خــود بــا اشــاره بــه اینکــه
خبــر تلــخ و تألم برانگیز کشــته و مصدوم شــدن
تعداد زیــادی از هموطنان عزیزمــان بر اثر وقوع
زلزلــه در اســتانهای غربــی کشــور دل همگان را

ادامه از
صفحه اول

بــه درد آورد ،تصریــح کــرد :بــدون تردیــد ،همه
ارگانها و نهادهای مســئول کشــور در کنار اقشــار
مختلف مردم شریف ایران ،با حداکثر امکانات و
داشتههای خود در کنار زلزلهزدگان عزیز خواهند
بود.
محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه،
شــهیندخت مــوالوردی دســتیار ویــژه رئیــس
جمهوری در امور حقوق شهروندی ،سیدابراهیم
رئیسی تولیت آستان قدس ،محسن رضایی دبیر
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و ســیدعباس
عراقچــی معــاون حقوقی و بینالملــل وزیر امور
خارجه نیز بــا صدور پیامهــای جداگانهای ،جان
باختــن جمعی از هموطنان را به مردم زلزلهزده
غرب کشور تسلیت گفتند.

تابآوری شهری و جبر جغرافیایی زلزله

بشــر بــه کمــک علم
مــدرن امــروز علت و
ســازوکار رخــداد همه
حــوادث طبیعــی را میدانــد و ابعــاد آنها را
تحلیــل کــرده اســت بنابرایــن نمی تــوان به
ســاخت و ســاز بــی رویــه و بــدون اصــول بــر
حریم گســلها و مناطق لــرزه خیز و مناطق
مســتعد ســایر مخاطرات محیطی مبادرت
ورزیــد امــا منتظــر واکنــش طبیعــت نبــود.
مدتهاســت که مدیــران ،تصمیمســازان و
سیاستگذاران کشــورهای جهان برای مقابله
با چنین بالیایی چاره اندیشــی میکنند و در
پی اســتحکام زیرســاختها و مقاوم ســازی
شهرها و روستاهای خود هستند .سال 2005
کشــورهای عضــو ســازمان ملــل چارچــوب
اجرایــی هیوگــو را بــرای کاهــش مخاطــرات
طبیعــی امضــا کردنــد .ایــن چارچــوب بــه
صورت جامع نقش دولتها و ســازمانهای
ملــی و بینالمللــی ،اجتماعــات داوطلــب،
بخــش خصوصــی ،دانشــگاهها و مراکــز
آکادمیک را در تالش برای تاب آور ســاختن
شــهرها به وضوح مشــخص میکند .ارتقای
تاب آوری شــهرها امری اســت که در دســتور
کار قــرار گرفته اســت و این درســی اســت که
کشــورهای پیشــرفته از مخاطــرات محیطی
میگیرند .ســونامی  10متری مارس  2011در
فوکوشیما که طی آن بیش از  9هزار نفر کشته

شــد و ژاپن چند متر به سمت شرق جابه جا
شــد و در حــال تبدیل شــدن به یــک فاجعه
انســانی و زیســت محیطی بود ،برای ژاپن به
ایدهپــردازی در مورد شــهرهایی مقاوم ختم
شــد که طرحهــای اولیه آنهــا در خلیج توکیو
طراحی شده اســت و قرار است شهرهایی را
بسازند که  10ریشتر زلزله را تحمل کنند.
امروز زلزلهای مرگبار و تأســفبار در غرب
کشــور رخ داد کــه خســارات جانــی و مالــی
فراوانــی را به بــار آورده اســت .این موضوع
کــه چه تمهیداتی باید به لحاظ برنامهریزی
شــهری و شهرســازی و احیــای بافتهــای
نامقاوم شهری بیندیشیم که عمق خسارات
و فجایــع را کــم کنیــم و کجاهــا در تجهیــز و
مقاومســازی پهنههــای شــهری و روســتایی
کوتاهــی کردهایم به قوت خود باقی اســت و
جای بحث فــراوان دارد .آنچه که هم اکنون
حائز اهمیت اســت ،مدیریت پس از بحران
و عکسالعمــل ســریع بــه حادثــه اســت.
شــهرها و روســتاهای فراوانی در غرب کشور
هــم اکنون با پــس لرزه ،ســرما ،آوار ،اختالل
در زیرساختها و ...دست به گریبان هستند.
انتقــال مجروحــان؛ آواربــرداری و امــداد و
نجــات و بخصــوص تخلیــه مناطق آســیب
دیــده از جمعیــت و انتقــال آنها بــه جاهای
امن چیزی است که هم اکنون باید با عزمی
ملی و بسیج همه منابع انجام شود.

