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قصر اندوه
مردم روستاهای خسارتدیده نسبت به نحوه امدادرسانی اعتراض دارند و میگویند کمبود آب و چادر آنها را با مشکل مواجه کرده است

ﻋﮑﺲ :اﻣﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪى ،ﺷﺮق

شــرق :چند ثانیه لرزش زمیــن کافی بود تــا  ۴۴۵نفر از
اهالی اســتان کرمانشــاه زیر آوار جان خود را از دســت
بدهند و هفتهزارو  ۱۰۰نفر زخمی شــوند .امدادرسانی به
حادثهدیــدگان زلزله در ایران در حالــی ادامه دارد که در
عراق نیز تاکنون حدود  ۵۵۰نفر کشته و زخمی شدهاند.
مشخصاتزلزله
زمینلــرزهای که  ۲۱:۴۸شــامگاه یکشــنبه بــه وقوع
پیوســت ،در نوع خود بیســابقه بود .این زلزله به بزرگای
 ۷٫۳ریشــتر در چند کشور احساس شد .دکتر مهدی زارع،
عضو هیئت علمی پژوهشــگاه بینالمللی زلزلهشناســی
و مهندســی زلزله ،با تأکید بر اینکه گســل مســبب زلزله
یکشنبهشب مرز ایران و عراق مشخص نیست ،گفت :کانون
ایــن زلزله در مرز ایران و عراق و در داخل خاک عراق واقع
شده اســت .استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزله با اشاره به
گسل مســبب این زلزله ،خاطرنشان کرد :گسل مسبب این
رخداد هنوز مشــخص نیســت؛ ولی گسل فعال خمیدگی
جبهه کوهستان زاگرس و گسلهای پهنه گسله ذهاب )یا
ســرپل ذهاب( در همین منطقه قرار دارد .زارع با تأکید بر
اینکه گسل »پیســنگی ذهاب« از گسلهای سامانه گسله
خمیدگی جبهه کوهســتان زاگرس است ،خاطرنشان کرد:
ســازوکار این زلزله فشاری و صفحه گسله نزدیک به قائم
بوده است .این محقق مهندسی زلزله یادآور شد :در شهر
ســرپل ذهاب ۶۰هزار نفر و در قصرشیرین حدود  ۳۰هزار
نفــر زندگی میکننــد و زلزلههای حلوان و ســرپل ذهاب
ازجمله زلزلههــای تاریخی این منطقه بهشــمار میرود.
زارع ،زلزلههای  ۹۵۸میالدی و  ۱۱۵۰میالدی سرپل ذهاب
و در ســده بیســتم زلزله  ۱۹۶۷میالدی با بــزرگای  ۵٫۷و
زلزله ۵٫۱ریشتری سال  ۱۹۸۳میالدی را ازجمله زلزلههای
تاریخی این منطقه نام برد .او با اشــاره به رخداد این زلزله
بــزرگ ،گفت :این زلزله را حــدود  ۱۵۰میلیون نفر در ایران
و عــراق و در هر دو پایتخت حــس کردهاند؛ ولی طبیعتا
رخــداد آن به تحریک گســلهای دور از منطقه رومرکزی
)مثال گســلهای تهران ،تبریــز یا قم( ربطی نــدارد .او با
اشــاره به اخبار منتشرشــده در زمینه پیشبینی این زلزله
از ســوی برخی منابع خبری ،تأکید کرد :هیچ پیشبینی از
هیــچ منبعی قبل از رخداد  ۲۱آبــان  ۹۶وقوع آن را اعالم
نکرده بود .پس از وقوع زلزله شــامگاه یکشــنبه ،تیمهای
ارزیــاب هاللاحمر راهــی محلهای حادثه شــدند .ابتدا
تصور نمیشــد ابعاد حادثه چنین وســیع باشد و حتی تا
پایان شــامگاه یکشنبه ،از مرگ دو تا هفت نفر در این زلزله
خبر داده شــد؛ اما وقتی امدادگران به روســتاها رسیدند،
متوجه شدند ابعاد خرابیها گســتردهتر از پیشبینیهای
اولیه اســت .وقوع حادثه در شــب ،قطعی برق ،اخالل در
سیســتمهای مخابراتــی و همچنین مسدودشــدن برخی
راهها ،از عواملــی بود که باعث شــد ارزیابیهای اولیه با
تأخیر انجام شود.
اظهاراتزلزلهزدگان
ذهابــی ،یکــی از اهالــی کرمانشــاه ،دربــاره زلزلــه
یکشنبهشــب گفت :شدت زلزله بسیار باال بود و با اینکه ما
از کانون زلزله بسیار فاصله داشتیم؛ اما تکانهای شدیدی
که وجود داشــت ،مردم را بهشدت ترساند .دقایقی بعد از
زلزله ســعی کردیم با اقواممان در شهرهای دیگر تماس
بگیریم که متوجه شــدیم تلفنها قطع شــده اســت .این
وضعیت نشــان داد اتفاقات ناگواری افتاده اســت .به هر
ترتیبی که شده بود از چند شهر خبر گرفتیم و متوجه شدیم
تعدادی از اقواممان در قصرشــیرین و ســرپل ذهاب جان
خود را از دســت دادهاند .او گفت :شهر بسیار ملتهب بود.
از همان ساعات اولیه ،کسانی که در شهرهای زلزلهزده قوم
و خویشی داشتند ،ســعی کردند خود را به محل برسانند.
تعدادی از مردم قصرشیرین هم که امکانات داشتند ،برای
مداوا خود را به کرمانشــاه رساندند و در بیمارستان بستری
شدند؛ اما شــدت تخریب جادهها بهحدی است که امکان
رفتوآمد مردم بهراحتی وجود ندارد و کسانی که اقوامی
در کرمانشاه دارند ،خود را بهسختی به شهر ما میرسانند.
ذهابی درباره کمکهای مردمی گفت :مردم کرمانشاه بسیار
نوعدوست هستند ،ضمن اینکه ما در منطقهای عشیرهای
زندگی میکنیم و روابط فامیلی خیلی مهم است .بنابراین
مردم کرمانشاه با توجه به اینکه با حادثهدیدهها فامیل هم
هســتند ،بسیار کمک میکنند .از همان دقایق اولیه که این
اتفاق افتاد ،تعدادی از مردم پتو ،آب و وسایل گرمایشیای
را که داشــتند ،جمع کردند تا به زلزلهزدگان برسانند .حاال
که اطالعرسانی دقیقتر شده ،بهتر میتوانند کمک کنند و
متوجه شوند باید این وسایل را کجا تحویل دهند.
گزارشهای رســیده از منطقه قصرشیرین حاکی از آن
اســت که تقریبا همه خانههای این شــهر آسیب دیدهاند؛
اما بخشــی از این خانهها تخریب شــده است .منصوری،
معلم بازنشســته ،درباره وضعیت این شهر گفت :تکانها
بسیار شدید بود و همه ما شب را در خیابان صبح کردیم .با
اینکــه زلزله خیلی دیروقت نبود و بیدار بودیم؛ اما آمادگی
چنین حادثهای را نداشتیم .من صبح که به خانهام برگشتم،
متوجه شدم دیوارهای راهپله ترک برداشته و چند شیشه و
در شکسته است .بسیاری از اهالی این منطقه در وضعیت
مناسبی بهسر نمیبرند .آب و نان نداریم و شهر بحرانزده
اســت .مردم در چادر زندگی میکنند .برخی خانهها کامال
تخریب شده و تعدادی از مردم کنار خرابههای خانههایشان
زندگی میکنند .او درباره وضعیت امدادرسانی گفت :شبی
که زلزله آمد ،امدادرسانی وجود نداشت .بهجز چند نفری
از امدادگران ،بقیه صبح به منطقه رسیدند .گفته میشود
صــف نانواییها در قصرشــیرین بســیار طوالنی اســت و
بســیاری از نانواییها آرد تمام کردهاند .با اینکه نانواییها
شــبانهروزی شدهاند؛ اما نمیتوانند پاســخگوی نیاز مردم
باشند .بخشی از این صف به دلیل وحشت مردم از قحطی
احتمالی است و بخشی نیز افرادی هستند که از شهرهای
زلزلهزده اطراف آمدهاند تا نان و آب برای خانوادههایشــان
تهیه کنند .با اینکه مســئوالن اعالم کردهاند مشکلی برای
تأمین مــواد غذایی وجود ندارد؛ اما مــردم همچنان خود
دست به کار شده و سعی میکنند آب و نان ذخیره کنند.
زنی بــه نام پروانه از اهالی قصرشــیرین بــه خبرنگار
ما گفت :مردم نانها را خشــک و در خانههایشــان ذخیره
کردهاند .مغازهها تعطیل اســت و صاحبان مغازه از ترس
کار نمیکنند .مردم هم چون برای چند ســاعت آب و برق
قطع شد ،خیلی ترسیدند و در خانههایشان آب و نان ذخیره
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کردهاند .وسایل گرمایشــی اگر در خانه داشتیم ،برداشتیم
و در خیابــان زندگــی میکنیم .تعدادی از مــردم هم که
نداشتند ،شب را در سرما گذراندند .البته گفته میشود این
وضعیت در ســر پل ذهاب بسیار بدتر است .زن جوانی از
اهالی سر پل ذهاب هم به خبرنگار ما گفت :شب تا صبح
کســی برای کمک نیامد .شهر بعد از تکانهای شدیدی که
داشــت ،در خاموشی بود و اگر کســی توانست خودش را
نجات دهد ،در پارکها مستقر شد و در غیراینصورت مردم
در زیر آوار ماندند .صبح که شد ،از سپاه و ارتش آمدند و ما
تا ســه ،چهار ساعت اصال کسی از امدادرسانها را ندیدیم.
نزدیــک صبح بود که برایمان چادر و پتو آوردند .هیچگونه
مواد غذایی نداریم و خانهها خیلی خراب شده است.
او که ســاکن یکی از آپارتمانهای مســکن مهر است،
گفت :من و شوهرم شانس آوردیم که آن شب در میهمانی
بودیم .بالفاصلــه بعد از زلزله با اینکــه خانه میزبان هم
خســارت دید؛ اما مخروبه نشد .ما توانستیم از خانه بیرون
بیاییــم و به محض اینکــه خودمان را بــه خانه خودمان
رساندیم ،متوجه شــدیم یک ویرانه باقی مانده است .چند
امدادگر آنجا بودند که اجازه ندادند ما نزدیک شویم؛ چون
گفتند مردمان زیادی زیر آوار ماندهاند .هرچه داشتیم از بین
رفته اســت .ما یک واحد ۷۰متری در آپارتمانهای مسکن
مهر داشــتیم که کامال ویران شده اســت و هیچ چیز باقی
نمانده اســت .صبح که برای برداشتن وســایلمان رفتیم،
بــاز هم گفتند امکان ندارد اجازه دهند وارد شــویم .مردم
زیادی آنجا جمع شــده بودند؛ چون اقوامشان در خانهها
ماندهاند .صبح زود وقتی ارتش و ســپاه آمدند ،انگار جان
گرفتیم ،روحیه گرفتیم و حالمان خیلی بهتر شــد .شــب
بســیار ســختی را گذراندیم .به ما گفتند بیشترین کشتهها
در همــان آپارتمانها بودند .امدادگران میگویند ســعی
میکنند افرادی را زنده بیرون بکشند؛ اما بعید میدانند زیر
آوار ماندگان با توجه به حجم تخریب زنده مانده باشــند.
او گفت :افرادی که زنده ماندهاند ،خود ما ســعی کردیم از
داخل خانههایمان پول و طال هرچه داریم ،بیرون بکشــیم
که تا حاال نتوانســتهایم .حتی نتوانســتیم چند پتو از خانه
برداریم .او درباره بیشــترین وسیلهای که مردم نیاز دارند،
گفت :ما اینجا وســیله گرمایشــی نداریم ،آب هم نداریم.
مردم در اطراف پارکها قضای حاجت میکنند توالتهایی
که وجود دارد ،پاســخگوی نیاز مردم نیســت .ما شــوینده
نداریم؛ حتی وسیله ارتباطی نداریم که بتوانیم خودمان را
به خانه اقواممان در شهرهای اطراف برسانیم .یکی دیگر

از اهالی ســر پل ذهاب نیز درباره لحظه زلزله گفت :بیرون
از خانه بودم که یک لحظه دیدم آســمان قرمز شــد .انگار
که آتش گرفته باشــد .داخل ماشــین بودم ،جلوی ماشین
تکان خورد و کنترل فرمان از دســتم رفت .وضعیت خیلی
بد بود .خودم را به گوشــهای کشــیدم تا اوضاع آرام شود.
بعــد آنتن موبایلها رفت و دیگر نتوانســتم بــا خانوادهام
تماس بگیرم .مثل فیلمهــا همهچیز در یک لحظه خراب
شد .مانده بودم چه بکنم .صدای وحشتناکی میآمد .فکر
کردم جنگ شده .در حال خودم نبودم .هر طور شده از میان
خرابهها خودم را به خانه رساندم و دیدم خانوادهام سالم
هستند؛ اما وحشــت کردهاند .با یکی از برادرانم به سمت
روســتاهای اطراف رفتیم .باورتان نمیشــود؛ اما روستاها
صددرصــد تخریب شــدهاند .مــردم نالــه میکردند و در
حال عادی نبودنــد .اینطرف و آنطرف میدویدند .مردی
میگفت سه خواهر و دو برادر و همسر و سه فرزندش زیر
آوار هستند .تالش کردیم آنها را بیرون بیاوریم و کمک کنیم
جســد پنج نفر را بیرون کشــیدیم .تا صبح در آنجا بودیم.
امدادگران آمدنــد با اینکه میگفتند احتمال زندهبودن کم
است؛ اما کمک کردند بعد جسد بقیه را هم بیرون کشیدیم.
امدادگران میگفتند بســیاری از کشتهشــدهها به صورت
خانوادگی جان خود را از دست دادهاند.
نوروزی ،سردبیر روزنامه باختر ،نیز درباره وضعیت شهر
گفت :گفته میشود بیشترین آمار کشتهشده در سرپلذهاب
مربوط به آپارتمانهای مســکن مهر بوده اســت .عالوه بر
تخریب شدید خانهها در این آپارتمانها تجمع انسانی نیز
در این منطقه بســیار باال بوده است .در قسمتهای دیگر
شــهر آپارتمانها شخصی بوده اســت .تعداد واحدها باال
نبوده و البته اســتحکام ساختمانها هم ظاهرا باالتر بوده
اســت .همچنین بیمارســتان شهر خراب شــد و تعدادی
از افراد در آنجا کشــته شــدند .البته بهجز ســر پل ذهاب
گفته میشــود وضعیت روستاهای اطراف نیز بسیار وخیم
است .گفته میشود درگیریهای پراکندهای در شهرستان
ثالث باباجان بین مردم اتفاق افتاده اســت .افراد معترض
آســیبدیدگانی بودند که به دلیل شدت سرما و گرسنگی
کنتــرل رفتاری خود را از دســت داده بودند .یکی از اهالی
منطقه به خبرنگار ما گفت :مردم خیلی عصبی هســتند.
هوا سرد اســت .داراییشان را از دســت دادهاند .اعضای
خانوادهشان جان دادهاند و زیر آوار هستند .غذا و آب نیست
و کوچکترین مسئلهای مردم را ناراحت و عصبی میکند.
البته امدادگران ســعی میکنند همهچیز را آرام کنند؛ اما

کمبود آب و نان بســیار است و مردم از این موضوع خیلی
وحشــت کردهاند .مشــکل دیگری هم وجود دارد که آدم
خجالت میکشد درباره آن حرف بزند اما اینجا توالت هم
نیست؛ مردم کنار خرابهها ،دستشویی میکنند؛ باید توالت
صحرایی راه بیندازند .وی درباره وضعیت مصدومان گفت:
بیمارســتان صحرایی هســت و انصافا هم خیلی زود برپا
کردند اما بعضی از مردم که عزیزانشان را از دست دادهاند،
اصال توجهی به وضعیت جسمی خود ندارند .خودم زنی
را دیدم که دستش پاره شده بود و خونریزی داشت ،سرش
هم شکســته بود ،امــا از کنار خانهاش تــکان نمیخورد؛
میگفت شوهرش زیر آوار مانده است .امدادگری آمد کنار
خانهاش و دستش را پانســمان کرد .امدادگران میگویند
با توجه به ســرمای شــدید هوا در مناطق زلزلــهزده نیاز
به وســایل گرمایشی بسیار زیاد اســت و اگر نتوانیم وسایل
گرمایشی برای مردم تهیه کنیم ،بیماریهای عفونی شیوع
پیدا میکند و این وضعیت بدتر میشــود .وی درباره دفن
اجســاد میگوید :خوشــبختانه در این زمینه ســرعت کار
باالســت و امدادگرانی که مســئول این مسئله هستند ،به
دلیل اینکه فســاد در جسد انســان باعث شیوع و گسترش
بیماری میشود ،بهسرعت جواز دفن میگیرند و همهچیز
را مهیا میکنند تا اجســاد زودتر دفن شــوند .برخی اخبار
حاکی از آن اســت که مردم بعضی روستاهای قصرشیرین
به دلیل کمبود امکانات اعتراضهایی کردند.
امداد و نجات
شهرســتانهای ســرپلذهاب ،اســالمآباد غرب ،ثالث
باباجانی ،کرند غرب و قصرشیرین مناطقی بودند که زلزله
در آنها تلفات بر جا گذاشته بود .بنا بر آخرین آمار ۴۴۵نفر
در این شــهرها جان خود را از دست دادهاند .عالوه بر این
هفتهــزارو  ۱۰۰نفر نیز زخمی شــدهاند .ایرج حریرچی،
ســخنگوی وزارت بهداشت ،درباره اقدامات درمانی گفت:
پزشــکان و پرســتاران متعــددی از شــهرهای دیگر عازم
مناطق زلزلهزده هستند .شــرایط از نظر تعداد مجروحان
تقریبا پایدار اســت اما با توجه به اینکه روستاها به صورت
کامل آواربرداری نشــدهاند ،آماده هستیم مجروحان جدید
را بپذیریم .پس از انتقــال مجروحان و افرادی که زیر آوار
مانده بودند ،امدادرســانی به ســایر حادثهدیدگان نیز آغاز
شد و نیروهای کمکی از اســتانهای همجوار و همچنین
تهران به ســمت مناطــق حادثهدیــده اعزام شــدند اما
برخی موانع برای کمکرســانی وجود داشــت بهگونهای
که رئیس اورژانس کشــور ضمن انتقاد از حضور کمرنگ

نیــروی انتظامی ســرپلذهاب گفت :ما نیــاز به حمایت
امنیتی در این مناطق داریم .پیرحســین کولیوند با اشــاره
به اینکــه نیروهای اورژانــس در حال انتقــال مجروحان
هستند ،گفت :متأســفانه نیروی انتظامی حضور کمرنگی
در این مناطق دارند و ما از فرمانده نیروی انتظامی اســتان
میخواهیــم امنیت منطقــه را برقرار کنــد و به نیروهای
خــود تذکر دهد .بااینحال ســردار منوچهــر اماناللهی،
فرمانده انتظامی استان کرمانشــاه ،گفت :امنیت کامل در
نقاط زلزلهزده اســتان کرمانشــاه حکمفرماســت و جای
هیچگونــه نگرانــی وجود نــدارد .معاون غــذا و داروی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشــاه نیز از کمبود شدید دارو،
سرم ،تخت و تجهیزات در استان کرمانشاه به دلیل افزایش
کشتهشــدگان و مصدومــان زلزلــه خبر داد .ســخنگوی
ســازمان انتقال خون نیز در فراخوانی از تمامی دارندگان
گروه خونی ) -Oاو منفی( دعوت کرد تا برای اهدای خون
به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.
همچنین حشــمتاﷲ فالحتپیشه ،نماینده اسالمآباد
غــرب و داالهو نیز در ســاعات اولیه دیــروز در واکنش به
ایــن حادثه با تأکید بر اینکه عمق فاجعه زلزله در اســتان
کرمانشاه بسیار زیاد اســت ،گفت تلفات در روستاها بسیار
باالست .عمق فاجعه بیشتر از آنچه در خبرها آمده ،است.
درحالحاضر بیمارســتانهای اســالمآباد غــرب ،داالهو،
قصرشــیرین ،ســرپلذهاب و گیالنغرب بهشــدت نیازمند
کمک هســتند .وی با ابراز تأسف از اینکه برخی از مدیران
بهداشــت و درمان این شهرستانها سر پست خود نیستند،
گفت :اغلب مصدومان غرب استان کرمانشاه به بیمارستان
اســالمآباد غرب منتقل شدهاند ،بیمارســتانی که امکانات
زیادی ندارد .بنده در همین رابطه با ستاد بحران در وزارت
کشــور تماس گرفتم و به این موضوع اشــاره داشــتهام و
درخواست کردم هاللاحمر و کمکهایی به این بیمارستان
برده شــود چون وضعیت بهگونهای اســت که تختهای
بیمارســتانی در حیاط بیمارستان مســتقر شده و بهشدت
با کمبود نیرو و امکانات مواجهاند .بخشــی از بیمارســتان
جدیدالتأسیس اســالمآباد غرب نیز به دلیل زلزله تخریب
شــده است .با وجود این پرســنل به شدت مشغول درمان
مجروحان و مصدومان هستند .انتظار میرود کمکرسانی
به مصدومان افزایش یابد و روند درمان تســریع شود .وی
همچنیــن با بیان اینکه »بدترین شــرایط در پــی زلزله در
شهرهای سرپلذهاب ،داالهو ،اسالمآباد غرب ،قصرشیرین
و ثالث باباجانی اســت« گفت درحالحاضــر زلزلهزدگان
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نیازمند تســریع در خدماترســانی هســتند .چــون هنوز
خدماترســانی به روستاها انجام نشده اســت و مردم با
دستهای خالی جنازهها را از زیر آوار بیرون میکشند.
درحالیکه بســیاری از مردم دیروز سعی داشتند خود
را به محلهای حادثه برسانند ،رئیس مرکز کنترل ترافیک
پلیس راهور ناجــا از افزایش ترافیــک محورهای ورودی
بــه مناطق زلزلهزده خبــر داد و افزود :پلیــس راه از تردد
اتومبیلهایی که مســئولیتی در مناطق زلزلــهزده ندارند
جلوگیری خواهد کرد ،بنابراین درخواست میکنیم مردمی
که مســئولیتی در مناطق زلزلهزده ندارنــد از تردد در این
مناطق خودداری کنند .در این میان امدادگران هاللاحمر
آواربرداری را در اولویت قرار دادند و بهســرعت دست به
کار شــدند .دبیر کل جمعیت هاللاحمر کشور دراینباره
گفت ۳۰۰ :نیروی هاللاحمر در حال آواربرداری در مناطق
زلزلــهزده هســتند .مصطفی محمدی در حاشــیه بازدید
از مناطق زلزلهزده شهرستان ســرپل ذهاب اظهار کرد :از
زمان اعالم زمینلرزه صد تیم عملیاتی به مناطق زلزلهزده
اعزام شــدهاند که از استانهای کردســتان ،ایالم و همدان
بودند .عالوه بر هاللاحمر ســایر ســازمانها ،دستگاهها و
وزارتخانهها نیز به جمع یاریدهندگان پیوستند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از بسیج این وزارتخانه
با تمام امکانات برای خدمترســانی به بازماندگان زلزله
غرب کشــور خبر داد .همچنین ســردار غیبپرور ،رئیس
بسیج مســتضعفان ،از اعزام صد گروه جهادی دانشجویی
از استانهای همجوار به مناطق زلزلهزده غرب کشور خبر
داد .ســخنگوی ســازمان مدیریت بحران کشور نیز گفت:
 ۱۴۰دســتگاه آمبوالنس و سه دستگاه اتوبوس آمبوالنس
در منطقه مســتقر هســتند .نوربخش ،مدیرعامل سازمان
تأمین اجتماعی ،نیز با صدور دستوری به مدیران بیمهای و
درمانی استانهای غربی کشور بر لزوم تسریع خدمترسانی
به آسیبدیدگان زلزله تأکید کرد .همچنین سرلشکر باقری،
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح ،در پیامی به سازمانهای
نیروهای مســلح دســتور داد همه امکانات خــود را برای
کمک به حادثهدیدگان زلزله بسیج کنند .همچنین فرمانده
کل ارتش گفــت :بر اثر تخریب اماکن ارتشــی در مرزها و
پادگانهای شــهرهای زلزلهزده تعــدادی از جوانانمان را
از دســت دادیم اما فعال اولویت ما امدادرســانی به مردم
است .درهمینحال رئیس شــورای شهر تهران از آمادگی
مدیریت شهری برای امدادرســانی به هموطنان زلزلهزده
خبر داد .محسن هاشمی گفت :تالش داریم نقش بخش
امدادرسانی و مدیریت بحران شهرداری تهران با توجه به
توانمندی و امکانات آن در حوادث غیرمترقبه افزایش یابد
تا بتوانیم به هموطنانمان یاری برسانیم.
خسارتهایزلزله
زلزلــه عالوه بر اینکه جان تعــدادی از هموطنان را در
غرب کشــور گرفت و به خانهها خسارت زد ،باعث تخریب
زیرساختها نیز شد .بهگونهای که در ساعات اولیه برق در
برخی مناطق سرپل ذهاب ،قصرشیرین ،مهران و کرمانشاه
قطع شــد .همچنیــن مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب
شهری استان کرمانشاه از قطع آب در شش شهر این استان
به دلیل کدورت آب ناشی از شدت زلزله خبر داد.
علیرضا تختشاهی اظهار کرد :در تمامی شهرها بهجز
تازهآبــاد قطع آب به دلیل کدورت آب ناشــی از زلزله رخ
داده و مــا آب کدر را از مدار خــارج کردیم تا وضعیت آن
بهتر شود .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان
کرمانشــاه دلیل قطع آب شــهر تازهآباد را نیــز قطع برق
دانست .تختشاهی بیان کرد :بهمحض رفع کدورت ،آب
دوباره وارد شــبکه خواهد شد و مشــکلی برای تأمین آب
مردم نداریم .این مسئول گفت :در این مدت آبرسانی سیار
با تانکر برای مردم انجام میشود و از استانهای همجوار
نیز برای تأمین تانکرهای بیشتر درخواست کمک کردیم.
تختشــاهی یادآوری کرد :عالوه بر آبرســانی سیار،
توزیع آب معدنی بســتهبندی نیز بین آسیبدیدگان انجام
میشــود .وی خاطرنشــان کرد :هنوز برآوردی از خسارت
احتمالی تأسیسات آب و فاضالب استان کرمانشاه نداریم.
همچنین فرمانــدار ثالثباباجانی گفــت :در این زلزله
 ۷۰درصد منازل شــهرهای ازگله و تازهآباد به صورت صد
درصد دچار خســارت شدهاند و  ۷۰درصد روستاها نیز بین
 ۶۰تــا صد درصد خســارت دیدهاند .فرماندار شهرســتان
داالهو نیز اظهار کرد :روســتاهای بخش مرکزی داالهو به
صورت صد درصد دچار خسارت شــدهاند .درهمینحال
مدیر کل میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
اســتان کرمانشاه از آســیبدیدن پنج اثر تاریخی استان در
زلزله خبر داد و افزود :خســارتهای واردآمده به این پنج
اثــر تاریخی اســتان جزئی و قابل مرمت اســت .مدیرکل
میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و گردشــگری اســتان
کرمانشــاه آثار تاریخی آسیبدیده را شــامل قلعه یزدگرد
در داالهــو ،زیج منیــژه در ســرپل ذهاب و کاروانســرای
شاهعباســی ،عمارت خســرو و چهار قاپی در شهرســتان
قصرشــیرین عنوان کرد .باالیی اظهار کرد :بررسیها برای
تخمین میزان تخریب واردشده به آثار تاریخی ادامه دارد.
باالیی افزود :خوشــبختانه اثر جهانی بیستون و تاقبستان
هیچ آسیبی ندیدهاند.
در حالــی کــه عملیــات آواربــرداری و امدادونجات
همچنــان ادامه دارد ،هنوز نمیتوان خســارتهای وارده
را برآورد کرد .رئیس ســازمان مدیرت بحران کشور گفت:
فعــال امکان برآورد خســارت در مناطق زلزلــهزده وجود
نــدارد .کار آواربــرداری در دو مرحله انجام خواهد شــد.
ابتدا باید مطمئن شویم کشــته یا زخمی زیر آوارها نیست
که این مرحلــه کاری تخصصی اســت و نمیتوان با بیل
مکانیکــی یا لودر این کار را انجام داد .پس از این مرحله و
اطمینان از نبود کشته و زخمی زیر آوار میتوان آواربرداری
کلی را انجام داد که در این مرحله نیز اولویت با بازگشایی
معابر اســت .یکی از موضوعاتی که مردم را در وحشــت
نگه داشته وقوع پسلرزه است .رئیس مرکز لرزهنگاری از
وقــوع  ۱۱۸پسلرزه پس از زلزله اصلی در کرمانشــاه خبر
داد و گفت :بعد از وقــوع چنین زلزلهای احتمال پسلرزه
تــا ماهها وجــود دارد .او اظهار کرد ۵۱ :پسلرزه زیر ســه
ریشــتر ۴۹ ،تا بین ســه تا چهار ریشــتر و  ۱۷پس لرزه بین
چهار تا پنج ریشــتر بوده اســت .بنا بر این گزارش ،وزارت
بهداشــت عراق نیز اعالم کرد در این زلزله  ۵۴۳نفر کشته
و زخمی شدهاند.

