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معاون استاندار کرمانشاه:

 خسارات زلزله ۱۸۰۰ میلیارد تومان 
برآو رد شد 

معاون عمرانی اس��تاندار  کرمانش��اه گفت: برآورد اولیه   خسارات زلزله 
۱۸۰۰ میلیارد تومان به رئیس جمهور ارائه شد.

به گزارش تس��نیم، مجتبی نیک کردار در حاشیه جلسه ستاد بحران 
در کرمانش��اه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برآورد اولیه از خس��ارات 
در بخش پروژه های عمرانی و دولتی و بخش واحدهای مسکونی، تجاری، 
صنعت��ی و  خصوصی به رئیس جمهور ارائه ش��د، اظهار داش��ت: در بخش 
عمرانی خس��ارات فراوانی وارد ش��ده  که باید بتوانی��م عملیات عمرانی را 

برای ترمیم این خسارت ها شروع کنیم.
وی با بیان اینکه  حدود ۱۱ هزار واحد مسکونی و روستایی در مناطق 
زلزله زده  صد درصد تخریب شده است، افزود: قرار شد در واحد روستایی 

5 میلیون کمک بالعوض و 25 میلیون وام با بهره کم داده شود.
نیک کردار با بیان اینکه 5 هزار واحد ش��هری صددرصد تخریب شده 
اس��ت، تصریح کرد:  به هر واحد ش��هر نیز   35 میلیون تسهیالت کم بهره 

داده می شود.
معاون اس��تاندار  کرمانش��اه با بیان اینکه  حدود ۸ هزار میلیارد تومان 
کمک بالعوض جهت اس��کان موقت داشتیم، تصریح کرد: برآورد اولیه از 
میزان خس��ارت به زیرساخت ها حدود ۱۸۰۰ میلیارد است که یک ردیف 

مستقل برای بازسازی این واحدها در بودجه 97 با ید اعمال شود.
نیک کردار با بیان اینکه در کمک رس��انی به مردم باید تس��ریع  شود، 
گف��ت:  در دادن امکانات ب��ه زلزله زدگان نهایت ت��الش خودمان را انجام 
می دهی��م. وی با بیان اینکه آواربرداری از ظه��ر امروز پایان یافت، افزود: 
 االن باید به نیازهای اولیه مردم اس��تان رسیدگی شود و تا اسکان موقت 

در یک شرایط مناسب انجام گیرد.
معاون اس��تاندار  کرمانش��اه با بیان اینکه حدود 3۰ کامیون نیارهای 
اولیه مردم به سمت سرپل ذهاب ارسال شد، گفت:  حدود ۱7 کامیون به 

سمت ازگله و  2۰ کامیون به ثالث باباجانی ارسال شده است.

گزارش یک

با آل سعود 
چه باید کرد؟

سیاوش کاویانی

جمهوری اس��المی ای��ران تاکنون در 
مقابل تهدیدات و دش��منی های آل سعود، 
منطقی، معقول و هوشمندانه رفتار کرده 

است اما سران سعودی چنین نبودند.
تحوالت��ی ک��ه در داخل عربس��تان 
س��عودی پس از ملک عبداهلل ایجاد شده، 
این کش��ور را از ان��دک تعقل در آن زمان 
دور س��اخته و به رفتارهای تند احساسی 
هم��راه با عقده ه��ای چندین س��اله باقی 
مان��ده در گلوی س��ران وهابی س��عودی 

تبدیل کرده است.
اگر هر کش��وری به ج��ز ایران، هدف 
تهاجم غیر منطقی و غیر معقول آل سعود 
ق��رار می گرفت، تاکنون دودمان این رژیم 
را ب��ه باد داده بود، اما مالحظاتی همچون 
برادری در دی��ن و مذهب و وجود اماکن 
مقدس در این کش��ور، باعث ش��ده است 
تا ای��ران همچنان پایبن��د این مالحظات 

باشد.
شاید همین مالحظات است که باعث 
ش��ده سران عربس��تان س��عودی اینگونه 
گس��تاخانه و وقیح دش��منی های خود را 
علی��ه جمهوری اس��المی ای��ران افزایش 

می دهند.
اما با سیاس��ت های خصمانه آل سعود 
علیه ای��ران چه رفت��اری را باید در پیش 
گرفت؟ آیا ایران، همچون عربستان رفتار 
کند و زاویه سیاست های خود را علیه این 
رژیم تند کند یا رفتار و سیاس��تی که هم 

اکنون در جریان است ادامه دهد؟
برخی پیش��نهاد مذاکره و گفت وگو 
را می دهند، برخی دیگر هم، اعتقاد دارند 
که باید با رفتارهای گس��تاخانه عربستان 
سعودی، برخورد قاطع شود، اما در شرایط 
موجود در منطقه بحران زده غرب آس��یا، 
مذاکره و گفت وگو، حتی میانجی تراشی 
ب��رای برطرف کردن اختالف��ات میان دو 
کش��ور نمی تواند کارس��از باش��د، چرا که 
س��ران س��عودی هی��چ عالقه ای ب��ه این 

سیاست ندارند.
مذاکره و گفت وگو با حکام س��عودی 
بر س��ر چ��ه موضوعات��ی؟ آنه��ا اعتقادی 
ب��ه اقدامات غلط و غی��ر عقالنی خود در 
منطق��ه ندارن��د و ه��ر آنچه ک��ه مرتکب 
می شوند، معقول و منطقی می دانند و در 
این میان تنها جمهوری اس��المی ایران را 
مقصر معرفی می کنن��د، با چنین رژیمی 

می توان مذاکره کرد و به نتیجه رسید؟
عربس��تان س��عودی در گرداب ایجاد 
ش��ده به دس��ت خود دس��ت و پا می زند، 
هم��ه تالش ه��ا و رفتاره��ای س��ران این 
رژیم برگرفته از گستاخی، خطرآفرینی و 
بی عقلی کامل اس��ت که جهان اسالم را با 

خطرات جدی روبرو ساخته است.
ماجرای ش��کل داده ش��ده از س��وی 
عربس��تان برای لبنان تازه تری��ن اقدامی 
اس��ت که با گروگان گیری سعدحریری و 
ش��وی مصاحبه ای که با او انجام شد، وارد 

فاز تازه ای شده است.
در این میان، آن دسته از تحلیل گرانی 
که اعتقاد دارند باید با رفتارهای عربستان 
س��عودی علیه ای��ران در منطقه، برخورد 
قاطعی ش��ود، ش��اید حق با آنها باشد، اما 
باید پذیرفت، منطقه تحمل یک چالش به 
بزرگی تقابل ایران و عربس��تان را ندارد و 
قطعاً، برخورد این دو کش��ور تبعات بسیار 
س��نگین بر پیکر جهان اسالم وارد خواهد 

کرد.
عربس��تان در ح��ال خودزنی اس��ت، 
همه اقداماتی که این رژیم در حال انجام 
اس��ت، به زیان عربس��تان س��عودی تمام 
خواهد ش��د، تص��ور این که ایران دس��ت 
روی دس��ت بگذارد و اج��ازه دهد تا رژیم 
سعودی هر غلطی که خواست انجام دهد، 
متص��ور نیس��ت، اقداماتی که ای��ران باید 
مقابل همه گس��تاخی ها و جنگ افروزی ها 
و جنگ طلبی ها انجام  دهد، این اس��ت که 
هزینه های این رژیم را باال ببرد. هم اکنون 
س��عودی ها به خاطر شکست هایی که در 
منطقه متحمل ش��ده اند، گیج شده و مغز 
آنها به خوبی کار نمی کند به همین خاطر 
است که همچون دیوانه ها رفتار می کنند 
و در این رفتارهای دیوانه وار، ضرباتی را بر 
پیکر فاسد رژیم خود نیز وارد کرده اند، در 
صورت ادامه سیاس��ت های حکام سعودی 
همین ضربات و خودزنی ها، باعث نابودی 
رژیم وهابی آل سعود خواهد شد. این رژیم 
ه��م اکنون در میان اف��کار عمومی جهان 
هیچ جایگاهی ندارد، به همین خاطر است 
که گرایش خود را به رژیم صهیونیس��تی 
افزایش داده و سعی دارد با تشکیل ائتالف 

با آن، ضعف انزوای خود را بپوشاند.
جمه��وری اس��المی ای��ران ب��ا همه 
ظرفیت های خود، هوش��مندانه و مدبرانه 
در قب��ال س��عودی ها عمل کرده اس��ت، 
بخش��ی از عصبانیت آل س��عود به همین 
خاطر است، ایس��تادگی و مقاومت بر سر 
آرمان های انقالب اسالمی و ادامه حمایت 
از جبهه مقاومت و مس��لمانان و شیعیان 
منطقه، آل س��عود را به سرنگونی نزدیکتر 
می کن��د،  رژیم س��عودی رو ب��ه احتضار 

است.

الیحه ای که نه ضرورت دارد نه توجیه؛

کمک به 
نابودی تروریسم 

یا افتادن 
در چاه تحریم؟!

در بحبوحه اخبار ناخوش��ایند تلفات زلزله، 
دست بـه نقد

مائده شيرپور
نابسامانی در توجه به مالباختگان موسسات 
مالی و اعتب��اری و همچنی��ن اولویت های 
دیگ��ری که در جامعه وجود دارد خبری مخابره ش��د که هر فرد 

منصفی را شوکه می کرد. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی ش��ب گذش��ته در جلس��ه ای با حضور 
رؤس��ای قوای س��ه گانه و تنی چند از مسئوالن 
کش��ور با ابراز تأس��ف عمیق از حادثه بسیار تلخ 
زلزله کرمانش��اه و با تقدیر از حضور مس��ئوالن 
در مناط��ق زلزله زده و هم��دردی با مردم تأکید 
کردن��د: ای��ن همدردی ها بای��د در عرصه عمل 
و کم��ک به م��ردم با قوت ادامه پی��دا کند تا از 

مشکالت و رنج مردم بکاهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به داغدار 
ش��دن مردم کرمانش��اه در این حادثه گفتند: ما 
در این غم با مردم دالور و مرزبانان دلیر اس��تان 

کرمانشاه شریک هستیم.
رهبر انقالب اس��المی افزودن��د: مصیبت و 
فقدان عزیزان تلخ و س��خت است اما امیدواریم 
خداوند متعال سکینه و آرامش خود را بر دلهای 
خانواده ه��ای داغدار نازل، و چش��مان آنان را به 

لطف و رحمت خود روشن کند.

ایش��ان، جاری شدن خون محبت و همیاری 
در رگهای جامعه اس��المی را از تأثیرات اینگونه 
حوادث دانس��تند و گفتند: ای��ن حوادث همه را 
ب��ه حضور در صحنه های همی��اری وارد می کند 
و امیدواری��م در اثر این محبت و برادری، برکات 
الهی شامل حال مردم دالوِر سرزمین پهلوان پرور 

کرمانشاه و همه ملت ایران شود.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای، حادثه تلخ اخیر 
را آزمایش��ی الهی و میدانی ب��رای ادای وظیفه 
مس��ئوالن برش��مردند و افزودند: در این دو روز 
مسئوالن از جمله رئیس جمهور محترم با حضور 
در می��ان م��ردم مصیبت زده با آن��ان همدردی 

کردن��د و امیدواریم ای��ن همدردی ها در عرصه 
عم��ل و کمک به مردم نیز با ق��وت ادامه یابد و 
از مش��کالت و درد و رنج مردم با توجه به هوای 

سرد و در پیش بودن فصل دشوار سرما بکاهد.
در این جلس��ه، آقای روحانی رئیس جمهور 
نیز با اشاره به تالش همه دستگاهها در عملیات 
ام��داد و نجات و رس��یدگی به حال مجروحان و 
بازماندگان حادثه، گفت: این حادثه برای ما یک 
امتحان و آزمایش اس��ت و از همه دستگاههایی 
ک��ه تالش ک��رده و می کنند از جمل��ه نیروهای 
مس��لح که بس��یار خوب وارد عمل شدند، تشکر 

می کنم.

فرمانده کل س��پاه پاسداران انقالب اسالمی 
گفت: عملی��ات آوار برداری را از س��اعات اولیه 
پس از زلزله شروع کرده ایم و می خواهیم احداث 
منازل مناطق روس��تایی را که به بس��یج و سپاه 

واگذار شده است به سرعت آغاز کنیم.
به گزارش سپاه نیوز؛ سردار سرلشکر پاسدار 
محمدعل��ی جعف��ری در ادامه رون��د بازدید از 
مناطق زلزل��ه زده کرمانش��اه و مدیریت میدانی 
یگان های خدمات رس��ان س��پاه ب��ه هموطنان 
زلزل��ه زده در گفت و گویی اظهار کرد؛متاس��فانه 
س��اختمان هایی که به خوبی احداث نش��ده و یا 
قدیمی بودن��د، دچار تخریب کام��ل یا تخریب 
قابل توجهی شدند، اما از آنجایی که این منطقه 
در دوران دفاع مق��دس ج��زو مناطق جنگی بود 
و بسیاری از منازل روس��تاها و شهرهای سرپل 

ذهاب بعد از جنگ بازس��ازی ش��ده و جدیدساز 
بودند، کمتر دچار آسیب شدند.

سرلش��کر جعف��ری در ادامه با بی��ان اینکه 
عملیات آوار برداری از ساعات اولیه پس از زلزله 
در روس��تاها و شهر سرپل ذهاب به وسیله خود 
م��ردم و نیروه��ای نظامی اعم از ارتش و س��پاه 
که در منطقه حضور داش��تند آغاز ش��د، گفت: 
عملیات آواربرداری در مناطقی که حجم تخریب 
خیلی گس��ترده نب��ود و منازل نوس��از بودند به 

سرعت صورت می پذیرد.
فرمانده کل س��پاه پاسداران انقالب اسالمی 
با بیان اینک��ه نیازمندی های مردم عمدتا چادر، 
پتو، آب آشامیدنی و نان گرم است، با بیان اینکه 
می خواهیم احداث منازل روستایی را که به سپاه 
و بس��یج واگذار شده، شروع کنیم، گفت: پس از 

پای��ان عملیات آواربرداری، اح��داث منازل را به 
سرعت انجام می دهیم.

سرلش��کر جعفری با بی��ان اینکه ق��رارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا)ص( به همراه ماشین آالت 
زی��اد در منطقه حضور دارد اس��ت، افزود: برای 
حف��ظ امنیت م��ردم و ب��از ک��ردن جاده ها نیز 

تمهیدات الزم صورت گرفته است.
فرمانده کل س��پاه پاسداران انقالب اسالمی 
در ادامه صحبت های خود با اش��اره به اس��تقرار 
بیمارس��تان های صحرای��ی س��پاه در مناط��ق 
زلزله زده و انج��ام اقدامات درمانی اظهار کرد: از 
تهران و اس��تان های دیگر بیش از 4۰ دس��تگاه 
امبوالنس به منطقه اعزام و تیم های پزشکی نیز 
مس��تقر شدند که خدمات رسانی به مصدومین و 

مجروحین را انجام می دهند.

پل هوایی تهران - کرمانشاه برقرار شد

 سپاه و ارتش 
پیشتاز امدادرسانی

نی��روی هوافضای س��پاه در کن��ار نیروی هوای��ی ارتش پس از 
وق��وع زلزله در غرب کش��ور، با ایجاد پل هوایی تهران - کرمانش��اه 

نیازمندی های مناطق زلزله را در کمترین زمان، منتقل کرده اند.
به گزارش مهر، در پی وقوع زلزله در مناطق غربی کش��ورمان به 
ویژه در استان کرمانش��اه و شهرستان سرپل ذهاب، نیروهای مسلح 
جمهوری اس��المی ایران از اولین س��اعات وق��وع حادثه با حضور در 
مناط��ق زلزله زده اقدام به کمک رس��انی به زلزل��ه زدگان کردند. در 
نخستین ساعات این حادثه، فرماندهان کل ارتش جمهوری اسالمی 
ایران و س��پاه پاسداران انقالب اس��المی با حضور در منطقه شخصا 

هدایت عملیات امدادرسانی به زلزله زدگان را هدایت کردند.
بنابر تقس��یم بندی صورت گرفته، امداد رسانی به زلزله زدگان در 
شهر سرپل ذهاب به ارتش جمهوری اسالمی ایران و در روستاها به 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی واگذار شده است.
یگان های مختلف نیروی زمینی ارتش و س��پاه، در کنار قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء سپاه پاسداران از ابتدای وقوع حادثه تاکنون 
در حال امدادرس��انی به حادثه دیدگان هس��تند. قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبی��ا)ص( که پروژه  آب های م��رزی را برعهده دارد، با بیش 
از 3۰۰۰ دس��تگاه مهندسی سنگین، راه های مواصالتی که به دلیل 

ریزش کوه و آوار مسدود شده بود را بازگشایی کردند.
در کنار نیروهای ارتش و س��پاه که در س��طح مناطق زلزله زده 
مش��غول به امداد رس��انی هس��تند، نیروی هوایی ارتش و س��پاه در 
کنار هوانی��روز و هوادریای نیروی دریایی نیز با اس��تفاده از ناوگان 
هوایی خود مبادرت به ایجاد پل هوایی از مناطق مرکزی کش��ور به 
کرمانشاه و مناطق زلزله زده کردند که در این راستا ارتش جمهوری 
اس��المی ایران با استفاده از ناوگان C-۱3۰، ایلوشین 76 و بوئینگ 

747 نسبت به ارسال تدارکات به کرمانشاه اقدام کردند.
نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی نیز از ابتدای 
وقوع حادثه زمین لرزه در غرب کش��ور، با بکارگیری کلیه تجهیزات 
پ��روازی به صورت ش��بانه روزی در ح��ال اجرای مأموری��ت و ارائه 
خدمات به حادثه دیدگان اس��ت. این نیرو با ایجاد پل هوایی توسط 
هواپیماهای ترابری س��نگین از تهران به کرمانش��اه تاکنون بیش از 
76 تن بار ش��امل مواد غذایی، تجهیزات پزش��کی و دارویی، چادر و 

پتو به مناطق زلزله زده منتقل شده است.
انتق��ال مجروحان زلزله توس��ط هواپیماه��ای اورژانس هوایی، 
انتق��ال تیم های ام��دادی و تجهیزات جهت تس��ریع در آواربرداری 
و بازس��ازی محورهای روس��تایی و انتقال اکیپ ه��ای فنی از دیگر 
اقدام��ات یگان های پروازی نیروی هوافضای س��پاه در طی روزهای 

گذشته است.
انجام بیش از 43 س��اعت پرواز توسط هواپیماهای آنتونف-74، 
ایلوش��ین-76 و بالگرد Mi-۱7 در روزهای گذشته و انتقال بیش از 
4۸۰ نف��ر از مجروحان به مراکز درمانی از دیگر اقدامات اجرا ش��ده 

توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی است.
همچنین بیش از ۱5۰ نفر از نیروهای مستقر در یگان کرمانشاه 
نیروی هوافضای سپاه در قالب ۱۰ تیم و با تجهیزات ترابری سنگین 
در عملیات امداد رسانی به هموطنان زلزله زده در روستاهای مناطق 

سرپل ذهاب شرکت کردند.
سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی نیز با حضور در فرودگاه کرمانشاه و مناطق زلزله زده، 

شخصا بر روند امدادرسانی هوایی نظارت کرد.

رهبر انقالب در جلسه ای با حضور رؤسای قوای سه گانه و تنی چند از مسئوالن:

همدردی مسئوالن با زلزله زدگان 
در عرصه عمل و کمک با قوت ادامه یابد

فرمانده کل سپاه در کرمانشاه:

ساخت خانه های هموطنان زلزله زده به زودی آغاز می شود

یم
سن

 ت

صفحه 2

صفحه 6

صفحه 4

مسابقه همدلی و احساس مسئولیت مردم برای زلزله زدگان غرب کشور

میم مثل معرفت مثل مردم

وقتی مصیبت زلزله 
ابزار دست عده ای می شود

 انتقام گیری سیاسی
با چاشنی بی تفاوتی

اهالی فرهنگ و هنر هم 
برای یاری مردمان زلزله زده 
آستین همت باال زدند

چو عضوی 
به درد آورد روزگار...
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سران سعودی حیات خود را 
در زیر بیرق آمریکا و اسرائیل می بینند

مذاکره برای 
تحمیل مصالحه با ایران!

7

ابعاد جدیدی از ربایش سعد حریری
 توسط عربستان فاش شد

آشوب  آمریکایی علیه لبنان
 از دروازه سعودی 
8

رهبر معظم انقالب اسالمی در جلسه ای با حضور رؤسای قوای سه گانه و تنی چند از مسئوالن:

همدردی مسئوالن با زلزله زدگان در عرصه عمل با قوت ادامه یابد


