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تشکر رهبر معظم انقالب اسالمی از ملت ،دولت و جوانان مبارز عراق و مسئوالن عتبات عالیات؛

پدیدهعظیماربعین نشانه گسترش روح جهاد و شهادت در راه خداست
حضرت آیت ا ...خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دوشنبه در دیدار جمعی از مسئوالن و فعاالن
فرهنگی استان های آذربایجانشرقی و قم ،با تجلیل از پدیده باشکوه و حیرتانگیز راهپیمایی اربعین و با دعا و
آرزوی قبولی زیارت زائران ،از دستاندرکاران برگزاری این مراسم تقدیر و تشکر کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،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 اوجگرفتن تفکر مبارزه در راه خدا و آمادگی عمومی و همگانی در این راه است.
رهبر انقالب اسالمی پدید ه الهی و معنوی راهپیمایی اربعین را بیسابقه و غیرقابل 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.

تاکید رئیس قوه قضاییه بر تسریع در رسیدگی به حادثه دیدگان زلزله غرب کشور
رئیس قوه قضاییه ضمن تسلیت و همدردی با داغدیدگان حادثه زلزله غرب کشور که موجب
جان باختن و مجروح شدن عده ای از هموطنان عزیز شد ،بر لزوم تسریع در رسیدگی به
مصدومان و مجروحان تاکید کرد و گفت :به روسای کل دادگستری استان های غربی برای
تامین امنیت مناطق زلزله زده دستور اکید داده شده است.به گزارش میزان  ،آیت ا ...آملی
الریجانی افزود :مسئله اصلی در کمک رسانی به مصدومان ،توجه به مجروحانی است که
احتمال زنده بودن آن ها در زیر آوار وجود دارد و جبران خسارت مالی در مرحله بعدی اهمیت است که دولت
محترم به این مسئله رسیدگی خواهد کرد.

آمادگی اتحادیه اروپا برای مشارکت در امدادرسانی به زلزله زدگان ایران – عراق
به گزارش تارنمای اطالع رسانی اتحادیه اروپا ،مسئول سیاست خارجی این نهاد ضمن اعالم
همبستگی با خانواده قربانیان زلزله ایران – عراق ،آمادگی این اتحادیه برای مشارکت در
عملیات امدادرسانی را اعالم کرد.فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در
مورد زلزله یک شنبه که مناطق مرزی ایران و عراق را به لرزه درآورد گفت :من با خانواده
قربانیان و مسئوالن ایران و عراق و منطقه (خاورمیانه) اعالم همبستگی می کنم .به خوبی
می دانیم که از عهده زلزله ای به این بزرگی برآمدن دشوار است و به همین دلیل آمادگی اتحادیه اروپا را برای
پشتیبانی به هر نحوی که مفید تشخیص داده شود ،اعالم می کنم.

درباره برنامه موشکی و دفاعی خود با هیچ کشوری مذاکره نمیکنیم
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد :درباره برنامه موشکی و دفاعی کشورمان با هیچ
کشور یا گروهی مذاکره نخواهیم کرد .به گزارش صدا و سیما  ،بهرام قاسمی در نشست
خبری در پاسخ به پرسشی در خصوص طرح پیشنهاد مذاکره درباره برنامه موشکی با اتحادیه
اروپا در یکی از روزنامه های اصالح طلب افزود  :خیلی تفاوت روزنامه ها را نمی فهمم اما اگر
چنین مطلبی در رسانه ای مطرح شده باشد که بعید است با توجه به مواضع اصولی کشورمان
درباره برنامه دفاعی  ،به این صراحت مطرح شده باشد؛ تکرار می کنم که برنامه موشکی و دفاعی جمهوری
اسالمی ایران با هیچ کشور یا گروهی قابل مذاکره نیست.وی اضافه کرد  :این موضع اصولی و حق جمهوری
اسالمی ایران است که درباره مسائل دفاعی خودش با تمام ویژگی های آن به ویژه با توجه به شرایط منطقه ای
این برنامه را پیگیری کند .

تحریمهای تسلیحاتی علیه ونزوئال
منابع خبری روز دوشنبه گزارش دادند :وزرای خارجه اتحادیه اروپا با اعمال تحریمهای
هدفمند علیه ونزوئال از جمله تحریمهای تسلیحاتی موافقت کردهاند.به گزارش تسنیم به
نقل از اسپوتنیک ،شورای اتحادیه اروپا دوشنبه با اعالم این خبر افزود :عالوه بر تالشهای
سیاسی و دیپلماتیک در حمایت از رسیدن به راه حلی مسالمتآمیز و مبتنی بر مذاکره برای
برونرفت از بحران ،این شورا با تأکید بر نگرانیها از وضعیت ونزوئال به اتفاق آرا تصمیم به
انجام تدابیری برای اعمال محدودیتهای بیشتر علیه این کشور گرفته است.
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پیام تسلیت رهبر معظم انقالب در پی حادثه تلخ و مصیبتبار زمینلرزه در غرب کشور؛

همه دستگاه ها با سرعت و همه توان
به یاری آسیبدیدگان بشتابند
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،در پی وقوع حادثه تلخ و مصیبتبار
زمینلرزه در غرب کشور که به جانباختن
و زخمی شــدن جمعی از هممیهنان عزیز
انجامید ،حضرت آیتا ...خامنهای رهبر معظم
انقالب اسالمی با صدور پیامی ضمن تسلیت
به ملت ایــران به خصوص مــردم عزیز استان
کرمانشاه ،تأکید کردند :همه دستگاه های
لشکری و کشوری با همه همت و امکانات به
یاری آسیبدیدگان بشتابند.
متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به شرح
زیر است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
با تأسف و انــدوه فــراوان خبر زمینلرزه در

غــرب کشور را که به جانباختن جمعی از
هممیهنان عزیز و زخمی شدن جمعی بیشتر
انجامیده و خــســارات بسیاری پدید آورده
است ،دریافت کردم.
وظــیــفــه مــســئــوالن آن اس ــت کــه در همین
اولین ساعات با همه همت و تــوان به یاری
آسیبدیدگان به ویــژه در زیر آوار ماندگان
بشتابند و با بهرهگیری سریع از هم ه امکانات
موجود ،از افزایش تلفات جلوگیری کنند.
ارتــش و سپاه و بسیج ،با نظم و سرعت به
آوار بــرداری و انتقال مجروحان کمک کنند
و دستگاه های دولتی چه نظامی و چه غیر
نظامی همه تــوان خود را بــرای یــاری آسیب
دیدهها و خانوادههای آنان به صحنه آورند.

اینجانب از اعــمــاق دل ،ایــن حــادثـ ه تلخ و
مصیبت را به ملت ایران به خصوص به مردم
عزیز استان کرمانشاه و به ویژه به خانوادههای
مــصــیــبــتزده تــســلــیــت عـــرض م ــی کــنــم و
متضرعانه از خداوند متعال می خواهم که این
محنت و رنج را مای ه جلب رحمت و فضل خود
قرار دهد و بر صبر و پایداری و مقاومت ملت
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.
والسالم علیکم و رحمة ا...
سید علی خامنهای
ّ
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بسیج همگانی برایکمک به زلزلهزدگان
یــک شنبه شــب اکــثــر شــهــرهــای کــشــورمــان
لرزشهایی را احساس کردند که در حقیقت
آثــار زلزلهای به بزرگی 7.3ریشتر در استان
کرمانشاه بود .این زلزله تاکنون بر اساس آمار
صدها مجروح و جانباخته داشته است .در پی
وقوع حادثه تلخ و مصیبتبار زمینلرزه در غرب
کشور که به جانباختن و زخمی شدن جمعی
از هممیهنان عزیز انجامید ،حضرت آی ـتا...
خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور
پیامی ضمن تسلیت به ملت ایران به خصوص
مردم عزیز استان کرمانشاه ،تأکید کردند :همه
دستگاه های لشکری و کشوری با همه همت
و امکانات به یاری آسیبدیدگان بشتابند .به
گزارش ایسنا ،حجتاالسالم و المسلمین حسن
روحانی ،رئیسجمهور نیز بالفاصله بعد از این
حادثه در تماس تلفنی با وزیر کشور در جریان
روند امداد رسانی به زلزله زدگان و رسیدگی
به وضعیت منطقه قرار گرفت و دستورات الزم را
در این خصوص صادر کرد .همچنین جلسه ویژه
رئیسجمهور با وزرای مسئول و دستگاههای
امــدادرســان به زلزلهزدگان کشور صبح روز
دوشنبه برگزار شد .رئیسجمهور طی دستوری
به معاون اول خود ماموریت داد تمام امکانات
کشور را برای نجات هموطنان گرفتار در زیر آوار
و همچنین رسیدگی کامل به مصدومین حادثه
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روی خط سیاست
گاردین ۷ :میلیون یمنی در آستانه قحطی هستند
تسنیم :در سایه تداوم حمالت همه جانبه ائتالف تحت فرماندهی
سعودی ها به یمن و محاصره زمینی و هوایی و دریایی آن7 ،
میلیون یمنی در آستانه قحطی قــرار گرفتهاند و عــاوه بر آن
بیماری وبا نیز در این کشور شیوع یافته است.روزنامه انگلیسی
گاردین نوشت :کودکان یمنی به خاطر جلوگیری از رسیدن
کمک های انسانی گرسنه هستند.این روزنامه افــزود :بیش از
 460هزار کودک یمنی از سوء تغذیه حاد رنج می برند.

عربستان :تمام فرودگاهها و بندرهای یمن بازگشایی
میشود
باشگاه خبرنگاران جــوان :نماینده عربستان در سازمان ملل
مدعی شد ائتالف متجاوز تحت رهبری این کشور به زودی تمام
فرودگاهها و بندرهای یمن را بازگشایی میکند.

از گوشه و کنار
کنترل قاچاق افزایش 40درصدی واردات برنج را رقم زد
باشگاه خبرنگاران جــوان :علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد
کشاورزی گفت :در هفت ماه نخست سال واردات برنج نسبت به مدت
مشابه سال قبل به سبب کنترل قاچاق  ۴۰درصد افزایش یافت.

بازار نفت در حال رسیدن به توازن مجدد است
تسنیم :محمد بارکیندو دبیرکل اوپک گفت :بازار نفت با روندی
پرشتاب در حال رسیدن به توازن مجدد است و کاهش تولید ها
«تنها گزینه قابل دوام» برای برقراری ثبات مجدد در بازار است.

اینترنت طبقه بندی می شود

بسیج کند .رئیس جمهور در پیامی با ابــراز
همدردی با همه آسیب دیدگان و داغدیدگان
حادثه زلزله در استان های غربی کشور به ویژه
در استان قهرمان پرور کرمانشاه ،تصریح کرد:
دولت با تمام امکانات خود و با به صحنه آوردن
توانایی همه دستگاه ها در سطح ملی و محلی
در کنار آسیب دیدگان خواهد بود .سرلشکر
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران
انقالب اسالمی بالفاصله پس از صدور فرمان
رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر کمک
رسانی سریع نیروهای مسلح به مردم زلزله زده
در غرب کشور ،راهی کرمانشاه شد .همچنین
سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
در پیامی به سازمانهای نیروهای مسلح دستور
داد که همه امکانات خــود را بــرای کمک به

حادثه دیدگان زلزله بسیج کنند .ارتش و سپاه
پاسداران هم از لحظات اولیه وقــوع زلزله به
کمک زلزلهزدگان کرمانشاه شتافتند .همچنین
امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده
کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در ابتدای
عزیمت به منطقه زلزله زده استان کرمانشاه
گفت :تمامی امــکــانــات نــیــروهــای ارت ــش در
خدمت مردم عزیز در مناطق زلزله زده خواهد
بود و آماده تامین هرگونه نیازمندی ستاد بحران
خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ براساس
آخرین آمار تا ساعت  ۱۵:۳۰دیروز آمار جان
باختگان زمین لرزه  ۷٫۳ریشتری غرب کشور
 ۴۰۷تــن اعــام شــده اســت۶۶۵۰ ،نــفــر هم
زخمی شده اند.

مهر :معاون مرکز ملی فضای مجازی از اجرای طرح «اینترنت
طبقهبندی شده» در کشور خبر داد و گفت :تقسیمبندی اینترنت
برمبنای دسترسیها براساس نیازها و ماموریتها خواهد بود.
امیر خوراکیان افزود :سیاستها باید تبدیل به قانون و مقررات
شود و با ابالغ این مقررات به دستاندرکاران امر ،بتوانیم موانع
تولید محتوا را بــرای تولیدکنندگان کاهش دهیم تا آن ها با
سهولت و آرامش و اطمینان خاطر بیشتری به فعالیتشان ادامه
دهند.

قیمت جهانی طال راکد ماند
ایرنا :خبرگزاری رویترز انگلیس اعالم کرد :قیمت جهانی طال
صبح روز دوشنبه تغییر چندانی نکرد و در سطح پایینی که جمعه
گذشته تجربه کرده بود ،باقی ماند.

نظریه انقراض دایناسورها زیر سوال رفت
مهر :نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد شهاب سنگی که
برخورد آن با زمین تا به حال عامل اصلی انقراض دایناسورها
دانسته می شد ،در عمل قــادر به نابودی تعداد زیــادی از این
موجودات نبوده است .به نقل از نیواطلس ،دانشمندان تا امروز
معتقد بودند برخورد یک شهاب سنگ به زمین حدود سه چهارم
دایناسورهای کره خاکی را نابود کرده است.

