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زلزله آذربایجان شرقی را لرزاند 

همه برای کمک  رسانی پای کار 
آمده اند

پس از وقع زلزله در آذربایجان ش��رقی همه نیروهای کمک رسان 
وارد عمل ش��ده تا بتوانند یک امداد رس��انی س��ریع و موفق را به 
زلزله زدگان داشته باشند. اکنون همه پای کار آمده اند، ارتش، سپاه، 
هالل احمر، وزارت کش��ور، س��تاد بح��ران، وزارت راه و هر ارگان و 
نهادی که وظیفه امداد رس��انی دارد. براس��اس این گزارش، بر اثر 
این زلزله، 5 نفر در روس��تای ورنکش بخش ترکمنچای  و یک نفر 
ه��م در روس��تای ورزقان ج��ان خود را از دس��ت داده اند و طبق 
اعالم مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی احتمال 
افزایش جان باختگان این حادثه وجود دارد. در ارزیابی های صورت 
گرفته تاکنون تخریب بیش از 30 واحد مس��کونی در روستاهای 

منطقه زلزله زده گزارش شده است.
اس��ماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در گفت وگو 
با خبرنگاران، با اش��اره به اینکه پس از زلزله س��اعت 2 بامداد روز 
گذش��ته تا س��اعت 10 صبح، بیش از 82 پس لرزه در شهرستان 
میانه ثبت ش��ده است، اظهار داشت: وقوع پس لرزه ها انرژی زلزله 
را تخلی��ه می کند و نگران��ی از زلزله بزرگتر را به ش��دت کاهش 

می دهد.
محمدرضا پورمحمدی اس��تاندار آذربایجان ش��رقی نیز در پایان 
جلس��ه ش��ورای مدیریت بحران در ش��هر ترکمنچ��ای میانه، در 
گفت وگو با خبرنگاران با تسلیت جان باختن 5 نفر از هموطنان در 
زلزله میانه، اظهار داشت: حدود 500 مصدوم داشتیم که اغلب به 
صورت سرپایی درمان و ترخیص شدند و فقط 13 نفر بستری شده 
تحت درمان قرار دارند. وی با بیان اینکه در شهرس��تان میانه، 20 
الی 30 روستا آسیب دیدند، افزود: در شهرستان سراب هم از 20 
روستا گزارش آسیب ارسال شده است. پس از وقوع حادثه اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از استاندار آذربایجان شرقی 
خواست با بسیج تمامی امکانات استان و اعزام گروه های امدادرسان 
و ارزیاب به مناطق زلزله زده، اقدامات الزم و کمک رسانی فوری به 

آسیب دیدگان را دستور کار خود قرار دهد.
 جهانگیری همچنین از همه نیروها و ارگان های امدادرسان استان 

نیز خواست تمام امکانات و ظرفیت ها را برای کمک به زلزله زدگان 
به کار گیرند. حس��ن روحانی رئیس جمه��ور نیز تماس تلفنی با 
اس��تاندار آذربایجان شرقی در جریان آخرین وضعیت زلزله زدگان 
شهرس��تان میانه قرار گرفت. حجت االسالم حسن روحانی رئیس 
جمهور در تماس تلفنی با اس��تاندار آذربایجان شرقی که در حال 
بازدید از روستای ورنکش شهرستان میانه بود، جان باختن تعدادی 
از اهالی این روستا بر اثر وقوع زلزله را تسلیت گفت و با بازماندگان 
آنه��ا ابراز همدردی کرد. رئیس جمهور در خصوص امدادرس��انی 
موثر و س��ریع  به مناطق زلزله زده و آس��یب دیدگان از این حادثه 
و رفع نیازه��ای فوری و ضروری زلزله زدگان دس��تورهای الزم را 
صادر و بر آماده سازی همه امکانات از سوی دستگاه های مختلف در 
جهت تسریع در ارائه خدمات و امداد به حادثه دیدگان و مصدومان 

تأکید کرد.
فرمان��دار ویژه میانه نیز از دس��تور رئیس جمهور برای رفع فوری 
نیازهای  زلزله زدگان  خبر داد و گفت: 400 تا 500 واحد مسکونی 
در این زلزله آسیب دیده اند. محمدرضا مشایخی در حاشیه جلسه 
ستاد مدیریت بحران  با بیان اینکه نیروهای ارزیاب  به منطقه اعزام 
ش��ده اند، اظهار داش��ت: 400 تا 500 واحد مسکونی در این زلزله 

آسیب دیده اند و تعدادی از دام ها نیز دچار آسیب شده اند.
وی از ارس��ال اقالم زیستی ش��امل چادر،  پتو،   چراغ والور با توجه 
به سرمای منطقه، سبدهای غذایی 72 ساعته به منطقه خبر داد 
و افزود: همزمان با آغاز اس��کان اضطراری، بقیه مواد غذایی میان 

آسیب دیدگان توزیع می شود.
رض��ا رحمان��ی وزیر صنعت در حاش��یه س��تاد مدیری��ت بحران 
آذربایج��ان ش��رقی در منطقه زلزله زده میانه اظهار داش��ت:  همه 
واحدهای تولیدی، صنعت��ی و تجاری با تمام توان خود برای رفع 
نیازهای مناطق زلزله زده همکاری می کنند و ما نیز از هیچ کمکی 
مضایقه نخواهیم کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعالم اینکه 
رئیس جمهور، معاون اول و وزیر کش��ور از بدو حادثه پیگیر امور 
بودند، تصریح کرد: معاون اول و وزیر کش��ور دس��تورهای الزم را 
داده اند و بنده نیز به عنوان جانش��ین س��تاد اقتصاد مقاومتی در 

آذربایجان شرقی پیگیر امور خواهم بود.
در همی��ن حال  امی��ر  میرزایی فرمانده ارش��د نظام��ی ارتش در 
اس��تان های آذریایج��ان و اردبی��ل از امدادرس��انی کادر درمانی 
بیمارس��تان های ارتش به  زلزله زدگان  خب��ر داد و گفت: تیم های 
پزش��کی مراغه و تبریز در محل حادثه حضور دارند. امیر سرتیپ 

دوم میرزایی در حاشیه ستاد مدیریت بحران اظهار داشت:  در پی 
وقوع زمین لرزه، بالفاصله به فرماندهان  ارتش در منطقه، گردان ها 
و  تیپ های متحرک هجومی مراغه، میانه، اردبیل، سراب ، تبریز با 

تمامی تجهیزات  اعالم آماده باش شد.
همچنین مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری آذربایجان ش��رقی 
از آماده ب��اش تمام شهرس��تان های اس��تان  برای امدادرس��انی به 
زلزله زدگان خبر داد.  محمدباقر هنربر اظهار داشت: در پی زمین لرزه   
5.9 ریش��تری بامداد امروز شهر ترک در شهرستان میانه، تاکنون 
متاس��فانه 5 نفر در روس��تای ورنکش میانه و یک نفر در ورزقان 
ج��ان باخته اند. وی با بیان اینکه در این روس��تا 400 خانه از 10 
تا 100 درصد  تخریب شده است، گفت:  با توجه به اعزام تیم های 
ارزیاب، آمار قطعی صدمات و تلفات ناشی از زلزله در ساعات آینده 
مشخص خواهد ش��د. امام جمعه میانه از پیگیری حجت االسالم 
آل هاش��م از وضعیت مناطق زلزله زده خبر داد و  گفت: اس��تاندار 
آذربایجان ش��رقی،   فرمانده سپاه استان و فرمانده ارتش شمالغرب 
در منطقه حضور دارند. حجت االسالم عبداهلل محمدی امام جمعه 
میانه، با اش��اره به آخرین وضعیت مناطق زلزله زده در شهرستان 
میانه، اظهار داش��ت: الحمدهلل تمامی نیروهای امدادی به موقع در 
منطقه حضور یافته و به امدادرسانی به حادثه دیدگان شتافتند و 
آرامش در منطقه برقرار اس��ت. وی با بیان اینکه روستاهای میانه 
از 5 تا 70 درصد تخریب گزارش ش��ده است، افزود: فقط در یک 
روستا به نام ورنکش در شهر ترکمنچای شهرستان میانه باالترین 
تخریب با 70 درصد را شاهد بودیم. وی از پیگیری حجت االسالم 
آل هاش��م از وضعیت مناطق زلزله زده خبر داد و ابراز داشت: پیام 
تسلیت و دلجویی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی به مردم 

زلزله  زده میانه ابالغ شد.
مع��اون حم��ل و نق��ل اداره کل راهداری وحمل ونق��ل جاده ای 
آذربایجان شرقی از بازگشایی محورهای مواصالتی در مناطق زلزله 
خبر داد و گفت:  گروه های ارزیاب راهداری به منطقه اعزام شدند . 
کاظم تیمورزاده درباره آخرین وضعیت محورهای مواصالتی استان 
در مناطق زلزله زده اظهار داش��ت: در  محور بستان آباد ریزش کوه 
گزارش ش��د که بالفاصله نیروهای راهداری نس��بت به بازگشایی 

محورهای مسدودی اقدام کردند .
وی ب��ا بیان اینکه گروه های ارزیاب راه��داری به مناطق  زلزله زده 
اعزام ش��ده اند، اف��زود: در حال حاضر تم��ام محورهای مواصالتی 
اس��تان باز اس��ت. معاون حمل و نق��ل اداره کل راهداری و حمل 

و نقل جاده ای آذربایجان ش��رقی از اع��زام تجهیزات مکانیکی به 
روس��تای ورمکش خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر نیروهای 
راهداری در آماده باش کامل قرار دارند. فرمانده س��پاه عاشورا نیز 
گفت: پس از وقوع زلزله 5.9 ریشتری، بسیجیان حاضر در منطقه 
بالفاصله به کمک ش��تافتند و مردم را از زیر آورار بیرون کشیدند. 
س��ردار عابدین خرم با تش��ریح آخرین وضعیت مناطق زلزله زده 
اظهار داشت: از زمان وقوع که این اتفاق افتاد همه نیروهای امدادی 
پای کار آمدند و با توجه به اینکه رزمایش بس��یج در منطقه میانه 
در حال برگزاری بود بالفاصله بسیجیان به مناطق زلزله زده اعزام 
شدند و مردم روستاهایی که زیر آورار مانده بودند را نجات دادند.

براس��اس آخرین ارزیابی های صورت گرفت��ه آمار مصدومان زلزله 
5.9 ریش��تری میانه ب��ه 345 نفر افزایش یافته اس��ت و در حال 
حاضر بیمارس��تان های میانه و شهرهای اطراف مملو از مصدومان 
زلزله اس��ت. با وجود اینکه اکثر مصدومان سرپایی درمان شده اند 
ام��ا طبق گفته مدی��رکل مدیریت بحران آذریایجان ش��رقی آمار 
مصدوم��ان دیگر افزایش نخواهد دیافت. همچنین جمعیت هالل 
احمر آذربایجان ش��رقی اعالم کرد : 5 کش��ته از روستای ورنکش 

بخش ترکمنچای  گزارش شده است.
  رضا رحمانی وزیر صنعت  دس��تور داد هم��ه امکانات جهت امداد 

رسانی به زلزله زدگان بسیج شود.
وی پ��س از ورود به  تبریز با ش��رکت در جلس��ات س��تاد بحران 
آذربایجان ش��رقی، خواستار تمام تالش دستگاههای اجرایی برای 

امدادرسانی شد.
محمد ثقفی فرماندار س��راب نیز گفت: حدود 70 نفر مصدوم در 

شهرستان سراب داشتیم که به صورت سرپایی درمان شدند.
فرماندار سراب از اعزام تیم های ارزیاب به روستاها خبر داد و گفت: 
تلفات جانی تاکنون از روس��تاهای شهرس��تان گزارش نشده ولی 

تلفات دام به دلیل ماندن در زیر آوار طویله ها گزارش شده است.
عبدالرضا رحمانی  فضلی وزیر کشور نیز با تاکید بر اینکه امدادرسانی 
به س��انحه دیدگان باید در اولویت قرار گیرد گفت: تمامی واحد ها 
و سازمان های امداد رسان موظف به ارائه سریع و به موقع خدمات 
به زلزله زدگان می باشند و در صورت نیاز با هماهنگی استانداران 
مناطق زلزل��ه زده، امکانات و توانمندی های الزم در این خصوص 

به کار گرفته شود.
شدت زلزله به حدی بود که حداقل در 7 استان شمالغرب کشور و 

حتی تا تهران نیز این زلزله را احساس کردند.  تسنیم

مدیرعامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به تشریح خدمت رسانی این مجموعه به زلزله زدگان 
شمال غرب کشور پرداخت. محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( درباره 
خدمت رس��انی این مجموعه به زلزله زدگان شمال غرب کشور اظهار داشت: به دستور رئیس ستاد اجرایی فرمان 
امام ازلحظه وقوع زلزله ش��ب گذش��ته تمامی امکانات امدادی بنیاد احسان برای کمک به آسیب دیدگان زلزله 
بس��یج ش��ده است. وی با اش��اره به اعزام گروه های ارزیاب از آذربایجان ش��رقی و اردبیل برای تخمین و ارزیابی 
ش��دت حادثه گفت: در همین ابتدا 500 تخته پتو، 100 چادر اس��کان، بس��ته های غذای��ی یک هفته ای برای 
100 خانوار، آب معدنی، 1000 کنس��رو تن ماهی ؛ موکت و لوازم اس��کان اضطراری به مناطق زلزله زده ارس��ال 
ش��ده است. مدیرعامل بنیاد احسان با بیان اینکه آش��پزخانه طبخ غذای گرم در محل وقوع زلزله )ترکمنچای( 
برپا ش��ده اس��ت، تصریح کرد: در حال حاضر مس��ئولین قرارگاه های جهادی آذربایجان ش��رقی و اردبیل برای 
ارزیابی در منطقه حضور دارند و تا س��اعاتی دیگر، گزارش را ارائه خواهند کرد. ترکمانه با اش��اره به اینکه انبار 
فوریت های امدادی به صورت اضطراری در اردبیل ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: پیگیری لحظه ای در راستای 
 برنامه ریزی مناسب و تصمیم گیری یکپارچه برای خدمت رسانی به زلزله زدگان توسط بنیاد احسان انجام می شود.
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جمهوری اس��المی ایران روز چهارشنبه 15 آبان 
ماه گام چهارم کاهش تعهدات هس��ته ای خود را 
برداش��ت، این در حالی است که اروپا و آمریکا نیز 
در حال رصد اقدمات ایران در این زمینه هستند و 

پس از اقدام ایران مواضع مضحکی گرفتند.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی در دیدار دانش��جویان و دان��ش آموزان 
از ش��رایط ایجاد ش��ده در کش��ور به خاطر برجام 

ناخشنود بودند.
ایش��ان ب��ا انتق��اد از رویکرد »منتظ��ر خارجی ها 
ماندن« گفتند: »یک م��دت معطل برجام بودیم، 
یک مدت دیگر هم معطل دس��تور رئیس جمهور 
امریکا برای تمدید مهلت های س��ه ماهه ای بودیم 
که متأس��فانه در برجام گذاش��ته اند، و یک مدت 
هم معطل بمانی��م برای رئیس جمهور فرانس��ه و 
برنامه های فرانسوی ها، در حالی که این انتظارها، 
س��رمایه گذار و فعال اقتصادی را دچار بالتکلیفی 
می کند و کش��ور را به رک��ود و عقب ماندگی می 

کشاند.«
جمهوری اس��المی ایران گام چهارم را برداشت اما 
هنوز برای رس��یدن به پیش از برجام زمان زیادی 
باقی مانده اس��ت و رسیدن به آن مرحله به خاطر 
اجرای تعهدات ایران، به س��ادگی نخواهد بود هر 
چند امکان آن برای جمهوری اسالمی ایران فراهم 
اس��ت. رهبر معظم انقالب اسالمی با درک درست 
از شرایط اقتصادی کش��ور، درصد زیادی از آن را 
به خاطر بالتکلیفی در اجرای برجام می دانند که 

این تحلیل و برداشت درست است.
تولید کننده، ص��ادر کننده و فعال اقتصادی نمی 
تواند س��رمایه خود و حوصله خود را خرج مسئله 
ای کند که خروجی آن نامشخص است و متزلزل 
اس��ت. مردم نیز در شرایط بالتکلیفی و فشارهایی 
ق��رار دارند که برجام بخ��ش زیادی از آن را باعث 
شده اس��ت. نوس��انات قیمتی، ارزی و تکانه های 
اقصادی نتیجه برجامی اس��ت ک��ه اکنون باز هم 
در انتظ��ار آن هس��تیم تا ش��اید اروپا و فرانس��ه 
ب��رای ریکاوری این پیم��ان کاری انجام دهند. اما 
باید یقین دانس��ت که اروپا تعه��دات خود را اجرا 
نخواه��د کرد. ایران پایبندی خود را حتی فراتر از 
از تعهدات نشان داد، اما با این وجود آمریکا و اروپا 
از هم��ان ابتدای آغاز برج��ام تعهدات خود را اجرا 
نکردند و اکنون عماًل خارج شده از برجام هستند، 

آمریکا که رسماً از آن خارج شد.
ب��ا وجودی که ایران پیش از این س��ه گام کاهش 
تعهدات خود را اجرا کرده بود، اما اروپایی ها هنوز 
ان��در خم یک کوچه مانده اند که آیا تعهدات خود 
را اجرا کنند یا نه؟! گام چهارم ایران نیز برداش��ته 
شد و اروپا بجای آن که تعهدات خود را اجرا کند، 

از ایران می خواهد به برجام پایبند باشد.
اروپ��ا اگر اعتقاد به اج��رای تعهدات برجامی خود 
را داش��ت با همان گام اول کاهش تعهدات ایران، 
دس��ت به کار می ش��د تا گام های بع��دی ایران 
برداش��ته نش��ود، ام��ا اتحادیه اروپا ن��ه تنها هیج 
کاری انج��ام نداد بلکه ای��ران را تهدید کرد.ایران 
کاه��ش تعهدات خود را ب��رای بازگرداندن آمریکا 
و اروپا به برج��ام انجام داد اما آنها واکنش مثبتی 
نشان ندادند. در آستانه برداشتن گام چهارم ایران 
اتحادیه اروپا اعالم کرد که پایبندی آنها به برجام 

به پایبندی ایران بستگی دارد.
ماجا کوچیانیک، سخنگوی کمیسیون اروپا گفته؛ 
پایبن��دی این اتحادی��ه به »برجام« ب��ه پایبندی 
ای��ران به توافق هس��ته ای حاصل ش��ده در س��ال 
2015 بستگی دارد. اروپایی ها به گونه ای سخن 
می گویند که تصور می شود آنها به برجام پایبند 
هستند و این ایران است که نقض عهد کرده است! 
اروپا پس ار خروج رسمی آمریکا از برجام بیش از 
یک سال اس��ت که نوید اجرای بسته و برنامه ای 
را م��ی دهد تا بتواند رضایت ایران را جلب کند در 
حالی که جمهوری اسالمی ایران با وجود خسارت 
بار بودن برجام حت��ی در صورت اجرای کامل آن 
از س��وی آمریکا و اروپا، خواه��ان اجرای تعهداتی 
اس��ت که توافق هسته ای برای طرف مقابل وضع 
کرده است. بس��ته هایی مانند اینستکس اروپایی 
نمی تواند حق جمهوری اسالمی ایران را در برجام 
ادا کند. س��خنگوی اتحادیها روپا گفته؛ ما از ایران 
خواس��ته ایم ب��دون تأخیر این گام ه��ا را به عقب 
برگردانده و از برداش��تن گام ه��ای دیگری که به 
تضعیف توافق هس��ته ای منجر می شود خودداری 
کند. به نظر می رس��د در ماجرای توافق هسته ای 
جای مجرم و شاکی تغییر کرده و آن کشوری که 
برجام را زیر پا گذاش��ته و ب��ه تعهدات خود عمل 
نک��رده حق به جانب اس��ت و درای��ن میان ایران 

متهم به نقض برجام می شود!
حتی ای��ران به آمریکا فرصت داد تا با بازگش��ت به 
توافق هسته ای، از نابودی این توافق جلوگیری کند 

وج از برجام رهایی  خر
از تعهدات یکجانبه

ادامه صفحه 2

حجت االسالم صدیقی:
تأسف آور است که برخی برای تصویب 
لوایح FATF دروغ می گویند

سردار سالمی: 
دشمن را در تحقق اهداف خود ناکام 
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سرمقاله

صفحه 2

با شلیک موشک پدافند هوایی ارتش

همه برای کمک  رسانی 
پای کار آمده اند

زلزله آذربایجان شرقی را لرزاند

صفحه 1

دستور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام برای بسیج امکانات و نیروهای جهادی به منظور 
خدمت رسانی به زلزله زدگان شمال غرب کشور

ارسال فوری نیروهای امدادی و اقالم ضروری


