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زلزله

2

م  .عبدلی 

امروز تیتر یک نداریم؛ این تصویر گویای همه چیز است.
در شرایطی که مردم زلزله زده از دولت درخواست کمک دارند
وبرخیسوءمدیریتهادرکمکبه زلزلهزدگانمشهوداست،
دیروز وزیر خارجه اعالم کرد به کمکهای خارجی نیاز نداریم
چهارشنبه  24آبان 1396
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عکس :حمزه فتاحی  -جماران

یادداشت

شب اشک!
باز هم زلزله ،باز هم ِ
مهدی مال میر

روزنامه نگار

«شب
زلزله  7ریشــتری یکشنبه شب در استان کرمانشاه
ِ
اشکی» در کشور به راه انداخت و گویا یکی از بزرگترین و
دهشتبار ترین زلزله سال میالدی لقب گرفته است .تصاویر
مردمان زجر دیده و ویالن وسرگردان در خانه هایی که با
کف دست یکسان شده بودند؛ در این چند روز رسانه های
مجازی را درنوردید .تلفات چند صد نفری هموطنان مان
در خطه کرمانشــاه؛ بار دیگر مشــکل معماری شهرها و
نا ایمن بودن ساختمان ها در برابر بلیه های طبیعی را در برابر
چشمان مان قرار داد .ساختمان هایی که بیشتر آنها بر روی
گسل های زلزله بنا شده اند و بی هیچ تعارفی در این گونه
فجایع دست سود جویی برخی مهندسان وپیمان کاران را
می بینیم که به تنها چیزی که نمی اندیشند ،جان و مال
مردمی است که قرار است در این خانه ها روزگار بگذرانند.
در حالی که هر از گاهــی زمین لرزه ای در این جا و آنجا
کشــور را به سوگ می نشاند اما ،تنها واکنش مسئولین به
این رویدادها اظهار تاسف و رسیدگی های امدادی است و از
تمهیدهای اساسی برای کاستن از بار تراژیک این رویدادها
خبری نیست!
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پیامتسلیتعارف

رئیس فراکسیون امید با صدور
پیامی درگذشــت تعــدادی از
هموطنانمــان در زلزلــه غرب
کشور را تسلیت گفت.
به گــزارش ایلنا ،متن این پیام
به شــرح ذیل است :وقوع زلزله
مهیب در برخی استانهای غربی
کشور بویژه استان کرمانشاه که
جــان باختن و زخمی شــدن
تعــدادی از هموطنان عزیزمان
را در پی داشــت موجب اندوه
فراوان شد.
اینجانب ضمن اظهار همدردی
با مردم شریف مناطق زلزلهزده ،
برای مصدومــان و مجروحان
آرزوی بهبودی و شفای عاجل
و بــرای جانباختگان رحمت و
مغفرت و برای بازماندگان صبر
و اجــر از درگاه خداوند متعال
مسألت میکنم.

مطمئنــا مســئوالن امدادی و
درمانــی و نیروهــای نظامی
و انتظامــی بــا کمــک مردم
خوب و نوع دوســت کشورمان
همچون گذشته نهایت مساعی
خــود را در کمک به هموطنان
آسیبدیده مبذول داشته و یار
و مددرسان آنها خواهند بود.
با توجه به احتمال وقوع بالیای
طبیعــی در آینده،امیــدوارم
بــا توســعه زیرســاختها،
مقاومسازی ساختمانها توسط
مــردم و مســئوالن و تجهیز
امکانات ،شاهد کاهش خسارات
و تلفات جانی باشیم.

جناب آقای مهندس مرتضی لطفی

انتخاب بجا و شایسته حضرتعالی را بهعنوان

مدیرعامل شستا سازمان تأمین اجتماعی ایران

همراهــان و خواننــدگان آفتــاب یــزد
میتوانند مشکالت ،دغدغهها و مشاهدات
خود را در قالب ســوژه با روزنامه در میان
گذاشــته تا خبرنگاران آفتاب یزد آنها را
پیگیری و منتشــر نمایند .البته تا پیش از
ایــن ســتونهای پیــام مردمیروزنامــه،
منبــع مهــم و غنــی چنیــن ســوژههایی
بــوده اما آفتــاب یزد بــه دلیــل جایگاه
مردمیخــود در نظــر دارد منســجم تــر
از قبــل به این مهم بپــردازد .خوانندگان
محترم میتوانند ایدهها و ســوژههای خود
را از طریق پیامــک  3000141428و یا
تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق روز افزون شما
را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
الیگودرز -مجید هداوند

به جای سرمقاله

شاعر

آوار
آوار
آوار
آوارهای خاک
آوارهای سنگ
آوارهای سیمان
آوارهای آجر
آوارهای وحشی دیوار
آوارهای سرکش تیرآهن
آوارهای هزاران سقف
آوارهای مرگ عزیزان
در ازدحام پچ پچهی حرف
آوارهای آه پی حسرت
آوارهای گریه پی عسرت
آوارهای ولولهی اضطرابها
آوارهای قشقرق شوم آبها
آوارهای خون
آوارهای درد
آوارهای سرد
آوارهای درهم و برهم
آوارهای شیون پرغم
آوارهای بیکس و یاری
آوارهای ظلمت و تاری
آوارهای خاک سرخارک
آوارهای ناله غمناک
آوارهای دفن شدنها
درسرپناه ایمن فردا
آوارهای آوار
در راه کوچهها
آوارهای گریه
بر تل و تپهها

