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در دیدار جمعی از فعاالن فرهنگی استان
های آذربایجان شرقی و قم

رهبرانقالب :راهپیمایی عظیم
اربعین نشانه گسترش روح
مجاهدت در راه خدا ،در همه
دنیای اسالم است
حضرت آیت ا ...خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی،
صبح دیروز در دیدار جمعی از مسئوالن و فعاالن فرهنگی
استانهایآذربایجانشرقیوقم،باتجلیلازپدیدهباشکوه
و حیرتانگیز راهپیمایی اربعین و با دعا و آرزوی قبولی
زیــارت زائــران ،از دستاندرکاران برگزاری این مراسم
تقدیر و تشکر کردند .به گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار
رهبر انقالب ،حضرت آیت ا ...خامنهای 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 ،پدیدهای عظیم و نشاندهنده
او جگرفتن تفکر مبارزه در راه خدا و آمادگی عمومی و
همگانی در این راه است .رهبر انقالب اسالمی پدید ه
معنوی راهپیمایی اربعین را بیسابقه و غیرقابل
الهی و
ِ
توصیف خواندند و با تشکر از دستاندرکاران برگزاری این
حرکت عظیم گفتند؛ از دولت عراق که وسایل برگزاری
این حرکت با شکوه را فراهم کرد ،از ملت عزیز عراق که
این گونه مخلصانه و شادمانانه از زائران حضرت اباعبدا...
(علیهالسالم) پذیرایی کرد ،از جوانان مبارز عراقی و حشد
شعبی و دستاندرکاران تأمین امنیت مراسم و از مسئوالن
عتبات در نجف اشرف و کربالی معلی ،قلب ًا تشکر میکنیم
و برکات الهی را برای آنان خواستاریم.
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در پیامی به مناسبت حادثه مصیبت بار زلزله در غرب کشور

اخبار

رهبر انقالب :همه دستگاه ها با سرعت و همه توان به یاری آسیب دیدگان بشتابند
در پی وقوع حادثه تلخ و مصیبتبار زمینلرزه در غرب
کشور که به جانباختن و زخمی شدن جمعی از هممیهنان
عزیز انجامید ،حضرت آیتا ...خامنهای با صدور پیامی،
ضمن تسلیت به ملت ایران به خصوص مردم عزیز استان
کرمانشاه ،تأکید کردند :همه دستگا ههای لشکری و
کشوری با همه همت و امکانات به یاری آسیبدیدگان
بشتابند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر

آثار آیت ا ...خامنه ای ،متن پیام رهبر انقالب اسالمی بدین
شرح است« :بسم ا ...الرحمن الرحیم ،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
کــردم .وظیفه مسئوالن آن اســت که در همین اولین
همت و توان به یاری آسیبدیدگان به ویژه
ساعات با همه ّ

پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به مناسبت
حادثه تلخ زلزله در غرب کشور
آیــتا« ...سیداحمد علمالهدی» نماینده ولــی فقیه در
خراسانرضویدرپیامیحادثهغمانگیززلزلهغربکشور
را تسلیت گفت .متن پیام بدین شرح است« :در این ایام
شهادت و در کنار مضجع شریف حضرت ثامن الحجج علی
بن موسی الرضا(ع) ،از خدای منان برای مسئوالن ذیربط
ومردممهربانوخ ِّیرتوفیقخدمتدراینلحظاتبحرانی،
برایآسیبدیدگانتوفیقبهبودیوجبرانخساراتوبرای
جانباختگان،غفرانورحمتواسعهالهیخواستارم».
▪دستور حجت االسالم والمسلمین رئیسی برای
اقدام فوری متولیان امداد در آستان قدس رضوی

حجت االسالم والمسلمین «سید ابراهیم رئیسی»،

تولیت آستان قدس رضوی ضمن طلب غفران برای
درگذشتگان این حادثه و صبر برای بازماندگان اعالم
کرد بخش های متولی امر امداد در آستان قدس ،فوری
و با ظرفیت کامل به یاری مردم نیازمند کمک بشتابند.
به همین منظور قرارگاه خدمت رسانی بنیاد کرامت
امام رضا(ع) برای کمک به زلزله زدگان تشکیل شد
و  24نیسان و دو تریلی حاوی برنج ،روغــن ،عدس،
کنسرو ،آب معدنی ،کشمش ،حلواشکری و کلوچه
بارگیری و به سرپل ذهاب اعزام شد .همچنین خادم
یــاران رضــوی آستان قــدس در استان کرمانشاه در
ساعتهای اولیه برای کمک رسانی به مصدومان این
حادثه دلخراش شتافتند.

پرونده ای درباره چرایی زلزله ،رفتار مناسب حین و بعد از وقوع آن

خشم زمین !

شامگاه یک شنبه ،بیستویکم آبــانمــاه ،زلزلهای به
بزرگی  7.3ریشتر ،شهرهای استان کرمانشاه و مناطق
اطــراف را لرزاند و متاسفانه باعث درگذشت و زخمی
شدن تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان شد .هرچند
ِ
خسارات این زلزله در
کارشناسان معتقدند تلفات و
قیاس با شدتش ،شدید نبوده ،با وجود این ،ایران داغدار
و عــزادار است .شوکه شدن و هول کردن وقت زلزله،
واکنش اولیه و طبیعی همه آدمهاست؛ طبیعی بهاین
خاطر که همه انسانها و حیوانات در زمان وقوع زلزله،

میترسند و بهطور غریزی فرار میکنند .اما در عینحال،
خیلیهایمان نمیدانیم دالیــل زمینلرزه چیست؟
مفاهیمی مثل کانونزلزله ،ریشتر و پسلرزه که این جور
وقتها ،مدام در اخبار میشنویم چه معنایی دارند؟ و از
همه مهمتر ،واکنشمان حین و بعد از زلزله چه باید باشد،
چطور باید ترسمان را کنترل و از خودمان مراقبت کنیم؟
ادامــه این مطلب را می توانید در ویژه نامه زندگی
ســام یــا در ســایــت روزنــامــه خــراســان بــه نشانی
 khorasannews.comمطالعهفرمایید.

در زیرآوارماندگان بشتابند و با بهرهگیری سریع از همه
امکانات موجود ،از افزایش تلفات جلوگیری کنند .ارتش
و سپاه و بسیج ،با نظم و سرعت به آواربــرداری و انتقال
مجروحان کمک کنند و دستگاه های دولتی چه نظامی و
چه غیر نظامی همه توان خود را برای یاری آسیبدیدهها
و خانوادههای آنان به صحنه آورند .این جانب از اعماق
دل ،این حادثه تلخ و مصیبتبار را به م ّلت ایران به خصوص

به مردم عزیز استان کرمانشاه و به ویژه به خانوادههای
مصیبتزده تسلیت عرض می کنم و متضرعانه 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 م ّلت
عزیزمان بیفزاید .از همه کسانیکه می توانند به نحوی
در سبک کردن بار مصیبت و جبران خسارت مؤثر باشند
درخواست می کنم که به یاری آسیبدیدگان بشتابند».

پیام های تسلیت مقامات خارجی
به دولت و ملت ایران
یک شنبه شب گذشته وقوع زلزله ای به بزرگی 7.3
ریشتر در مناطق غربی ایران موجب جان باختن بیش
از 400تــن از هموطنان ومجروح شدن هــزاران نفر و
خسارات مالی فــراوان شــده اســت.در پی ایــن حادثه
شماری از مقامات بین المللی مراتب تسلیت خود را به
ملت و دولت ایران بیان کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،ایرنا  ،مهر  ،فارس
و ایلنا دفتر سازمان ملل متحد در ایران پیام تسلیت و
ابراز همدردی «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل
را در پی وقوع زلزله در غرب کشور منتشر کرد همچنین
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه  ،فدریکا موگرینی
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،جاستین ترودو

نخست وزیر کانادا  ،اردوغان رئیس جمهور ترکیه  ،اشرف
غنی رئیسجمهور افغانستان  ،بشار اسد رئیس جمهور
سوریه ،الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان  ،نارندا
مودی نخست وزیر هند ،بوریس جانسون وزیر خارجه
انگلیس،خواجهمحمدآصفوزیرخارجهپاکستان،شیخ
صباحاالحمدالجابرالصباحامیرکویت،سرژسرکیسیان
رئیس جمهور ارمنستان  ،سباستین کورتز صدر اعظم
جدید اتریش ،ملک« عبدا ...دوم» پادشاه اردن ،شوکت
میرضیایفرئیسجمهورازبکستان ،زیگمارگابریلوزیر
خارجه آلمان و سفیران کشورهای جهان در پیام هایی
جداگانه با خانواده های قربانیان حادثه زلزله  ،ملت و
دولت جمهوری اسالمی ایران ابراز همدردی کردند.

حضور مردم مشهد در پایگا ه های اهدای خون برای همدردی با زلزله زدگان

 #همدردیم

در پی وقــوع زلزله شدید یک شنبه شب در مناطق
وسیعی از استا نهای غربی کشور ،دستگاه های
امدادی و اجرایی خراسان رضوی و مردم نوع دوست
مشهد آمادگی خــود را بــرای کمک به زلزلهزدگان
اعالم کردند.
سازمان انتقال خون نیز از دارندگان گروه خونی O
منفی برای اهدای خون و ارسال آن به مناطق زلزله زده
دعوت کرده است.
به گزارش خراسان رضوی ،از ساعات اولیه صبح دیروز،

مردم مشهد با حضور کم نظیر در پایگاه های انتقال
خون با اهدای خون خود صحنه هایی از عشق به وطن و
مردم را نشان دادند.
پایگاه انتقال خون امام رضا(ع) مشهد از ساعات اولیه
صبح دیروز ،مملو از جمعیت اهدا کنندگان خون برای
زلزله زدگان استان های غربی کشور بود .
ادامه این مطلب را می توانید در روزنامه خراسان
رضــوی یــا در سایت روزنــامــه خــراســان بــه نشانی
 khorasannews.comمطالعهفرمایید.

قائممقامتولیتآستانقدسرضویاعالمکرد

آمادگی برای میزبانی از  3.5میلیون زائر
در دهه پایانی ماه صفر
عسکری  -با فرا رسیدن دهه پایانی ماه صفر ،ایام حزن
وفات پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام رضا(ع) بیش از 50
ویژه برنامه محوری و هزار و 500برنامه توسط آستان قدس
درحرممطهررضویوشهرمشهدبرگزارخواهدشد،برنامه
هایی از قبیل میزبانی از زائــران پیاده بارگاه منور رضوی،
«اجتماع عظیم رضویون»« ،قرار زیارت» و  ...تا حال و هوای
پایتختمعنویایراندراینایامبیشازپیشمعنویشود.به
گزارش خراسان رضوی« ،سیدمرتضی بختیاری» قائم مقام
تولیتآستانقدسدرنشستخبریتشریحاقداماتآستان
قدسدردههآخرماهصفر،ضمنتسلیتبهبازماندگانزلزله
یکشنبهشبکرمانشاه،افزود:مهمترینبرنامههایآستان
قدسدرهرسالبامحوریتایامنوروز،دههکرامتودههآخر
ماهصفراستوامسالنیزآستانقدسآمادهپذیراییاز3.5
میلیون زائر دهه پایانی ماه صفر است .وی ادامه داد:یکی
از راهبردهای آستان قدس بــرای توسعه و ترویج شعائر
مذهبی ،ایجاد قرارگاه فرهنگی «معین الضعفا» با همکاری
حوزه علمیه خراسان ،سازمان تبلیغات اسالمی ،معاونت
فرهنگی سپاه و دفتر تبلیغات اسالمی است .بختیاری
اظهار کــرد :در آستان قدس ستاد دایمی مناسبت ها به
دستور تولیت آستان قدس تشکیل شده و مسئولیت آن نیز
با سازمان فرهنگی این نهاد است ،ضمن این که رویکرد
اصلی آستان قدس برای ورود به راهبردها ،داشتن صبغه
مردمی و عهده دار بودن مسئولیت ها توسط مردم است.
ادامــه این مطلب را می توانید در روزنامه خراسان
رضـــوی یــا در ســایــت روزنــامــه خــراســان بــه نشانی
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افزایش  20درصدی فوت بیماران تنفسی
در مشهد طی  51روز پاییزی

 227مرگ تنفسی
خبیری16 /روز آلودگی هوا در آبان نفس شهر را گرفته
واختاپوس آلودگی همانند دیوی سیاه بر سر شهر چنبره
انداخته واکنون تنها سه روز است که به لطف وزش باد کمی
از آلودگی هوای مشهد کاسته شده است ،این درحالی
استکهطیاینمدتجزحرفهایتکراریوبسندهکردن
به هشدار آلودگی هوا ،تکرار وظایف دستگاه های مرتبط
ووعــده نظارت بر عملکرد دستگاه های مختلف از سوی
سازمان حفاظت محیط زیست اقدامی نشده است .در این
مدتنهمدرسهایتعطیلونهکارویژهدیگریانجامشدمگر
برگزاری جلسه وتکرار مکررات بی اثر درباره آلودگی هوا.
حال پس از سپری شدن دوهفته آلودگی هوا آثار آن آشکار
شد ،جایی که مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری
مشهدخبرازافزایش20درصدیفوتشهروندانمشهدی
براثرچنبره اختاپوس آلودگی هوا بر نفس شهر مشهد
میدهد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری مشهد،
" حسن کریمدادی" مدیرعامل سازمان فردوس های
شهرداری مشهد با اشاره به آلودگی هوا گفت :متاسفانه
آلودگی هوای مشهد از ابتدای آبان ماه امسال شدت گرفته
که این مهم معضالتی را به وجود آورده است.
ادامــه این مطلب را می توانید در روزنامه خراسان
رضـــوی یــا در ســایــت روزنــامــه خــراســان بــه نشانی
 khorasannews.comمطالعه فرمایید.
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