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هیأت دولت امروز را عزای عمومی اعالم کرد
پیام رهبر معظم انقالب اسالمی در پی زمینلرزه در غرب کشور:

1

همه دستگاهها با سرعت و همه توان
به یاری آسیبدیدگان بشتابند
2

 430کشتهو 6700مجروحدر زلزلهغربکشور

ئیران له خهمی کرماشان
(ایران در سوگ کرمانشاه)

با آثاری از  :بیژن کامکار ،علی اکبر مرادی ،مهدی غبرایی ،محمد علی علومی ،محسن چاوشی
محمدجلیل عندلیبی ،نجمه تجدد  ،مهدی زارع و امیر حاج رضایی
23 ،22 ،4 ،3 ،2،1و 24
اولویتهاینجات

در حالــی که پــس از زلزله در مناطق غربی کشــور جمعیت
اول دفتر
هــال احمر ایــران در کنار ســایر دســتگاهها با حداکثــر توان
در حال امدادرســانی اســت،عدهای از مردم شــریف از اینکه
کارها مطابق توقع آنها پیش نمــیرود گالیه دارند .برخی از
این گالیهها در شــبکههای اجتماعی منتشر شــده و احتماالً
به گوش شما هم رسیده است.
مرتضی سلیمی
ضمــن قدردانــی از هموطنانی که با اظهــار لطف خود به
رئیس سازمان امداد
نیروهــای امدادگــر آنها را به خدمت بیشــتر دلگــرم میکنند،
و نجات جمعیت هالل احمر
دربــاره گالیــه ســایر هموطنــان توضیــح کوتاهــی میدهــم.
پاسخگویی بیشــتر بماند برای وقتی که از عملیات امداد فارغ
ت جستوجو ،نجات ،اسکان و تغذیه اضطراری
شــدیم .در حوادثی مانند زلزله عملیا 
بر عهده هالل احمر است ،اما این به معنای عدم مسئولیت سایر سازمانها نیست .این
مورد را بیشتر توضیح خواهم داد ،اما خوب است بدانید امدادرسانی در چنین حوادثی بر
اساسدستورالعملهایاستانداردوبینالمللیانجاممیشود.
نخســتین کاری که باید انجام بدهیم نجات افراد زیرآوار مانده و کمکهای فوریتی
به مجروحان با حفظ اولویت است .این کار را جمعیت هالل احمر با حضور سگهای
جستوجوگر ،دستگاه زندهیاب و آواربرداری با تیمهای سبک انجام میدهد.
عملیاتاسکانهرچندگاهیباتوجهبهمختصاتحادثهحینعملیاتنجاتانجام
میشــود ،اما اولویت اول نجات و پس از آن اســکان اســت .ما برای این کار  24تا حداکثر
 72ســاعت زمان طالیی داریم و نباید با تمرکز بر اســکان این فرصت را از دست بدهیم.
پس از نجات اسکان آغاز میشود که البته فقط چادر نیست و میتواند در اماکن عمومی
انجام شــود .ضمن اینکه ارائه خدمات فوریتی به افراد مرتبط با ســطح آســیب دیدگی
اســت .اگر چه سرپناه بسیاری از مردم شــریف منطقه آسیبدیده ،اما وظیفه ما اولویت
دادن به کسانی است که مسکنشان به کلی غیر قابل استفاده است .تغذیه نیز وضعیت
مشابهی دارد و باید با کمک سایر دستگاههای مسئول و البته مدیریت هالل احمر انجام
شــود .برای نمونه مسئولیت تأمین آب با ســازمان آبفا است و هالل احمر تنها در توزیع
آن کمک میکند .این سازمان برای تأمین آب چه به صورت بطری ،چه بستهبندی و چه
سالمســازی آب موجود تجهیزات الزم را در اختیــار دارد و جمعیت هالل احمر موظف
آب تأمین شــده اســت .دستکم  16دستگاه مانند ناجا ،بهزیستی
به همکاری در توزیع ِ
و ...وظیفه مداخله در بحرانهایی مانند زلزله را دارند و این امدادرسانی در حقیقت یک
فعالیت بین بخشــی اســت .اینکه مردم شــریف ما در همه این حوزهها چشــم به هالل
احمر دارند ،البته یک افتخار و نشان اعتماد آنهاست اما تفکیک شرایط اضطرار و بحران
از وضعیتهای دیگر ،ابعاد حادثه و موقیعت آن را نباید از یاد برد .واقعیت این اســت
که روستایی بودن منطقه،خرابی راهها و وقوع آن در شب ،امدادرسانی را با دشواریهایی
مواجه کرده است .البته هم اکنون  7هزار چادر و  10هزار پتو و  170هزار انواع کنسروجات
توزیــع شــده کــه پتوها بــه  26هــزار و چادرها بــه  22هزار مورد خواهند رســید .ســتهای
ظروف،موکت و والر هم آماده توزیع اســت .گاهی هم البته انتقادهای بیاساسی مطرح
میشــود که در خوشبینانهترین حالت ریشــه در بیاطالعی دارد.بــرای نمونه در حالی
از عدم پرواز بالگردها در همان ســاعات نخســت حادثه انتقاد میشود که هیچ بالگردی
در هالل احمر قابلیت پرواز در شــب را نــدارد و تنها نهادهای نظامی تعداد معدودی از
این بالگردها را در اختیار دارند .خدمتگزاران شما در هالل احمر همچنان بر زندهیابی و
آواربرداری متمرکز هستند .بدانیم که تمرکز بر نقاطی که مشکالت بیشتری دارند گاهی
باعث میشود مناطق کمتر آسیب دیده در اولویت بعدی قرار بگیرند .در روزهای آینده با
لطف خدا و مداخله همه دستگاههای مسئول اوضاع منطقه بهتر خواهد شد.

یادداشت

تابآوری شهری و جبر جغرافیایی زلزله

زلزلــه اگرچــه یک مخاطــره طبیعی اســت اما ابعــاد و آثار
پیشینی و پسینی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی دارد .اگرچه
منشأ زلزله در اعماق زمین بوده و به خاطر گریز از پیشبینی
پذیری دقیق ،یکی از مســائل حل نشــده علوم زمین است
امــا مدیریت آن بر روی زمین انجــام میگیرد و کاهش آثار
و تبعات آن جنبه کامالً انسانی و مدیریتی دارد .مدیران باید
سید
محسن طباطبایی بدانند که هزینه پیشگیری از حادثه بسیار کمتر از زیانهای
مزدآبادی
کارشناس مسائل شهری وارد شــده بــر اثــر آن اســت .حوادثــی مانند زلزلــه طبیعی
هســتند اما تبدیل حادثه به فاجعه ناشــی از رفتار انســانی
و مدیریتی اســت .زلزله یک واقعیت جغرافیایی و به عبارتی یک جبر جغرافیایی
اســت کــه مناطقــی از جهــان ماننــد کمربنــد حاشــیه اقیانــوس آرام کــه 80درصد
زلزلههای جهان درآنجا حادث میشود را در یک مخاطره دائمی قرار میدهد .اما
حــدود 15درصد زلزلههای دنیا در کمربنــد لرزه خیز آلپ – هیمالیا رخ میدهد که
کشور ما نیز بر روی این کمربند واقع شده و بنابراین مستعد وقوع زلزلههای مهیب
است .به طور متوسط هر سال یک زلزله  6ریشتری و هر  10سال یک زلزله به بزرگی
 7ریشتر در کشور رخ میدهد و بر پایه آمارهای رسمی در  25سال گذشته  6درصد
تلفات جانی کشــور ناشــی از زلزله بوده است .با این اوصاف زلزله پدیده گریزناپذیر
و همیشــه حاضــر در پهنه جغرافیایی کشــور اســت و نمیتــوان آن را نادیده گرفت
و یا نسبت به آن بی تفاوت بود بلکه باید برای مدیریت پیش از بحران ،حین بحران
و پــس از بحــران برنامهریزی و اقدام کرد .چگونگی وقــوع بالیای طبیعی در اختیار
ما نیســت اما پاســخ به بالیای طبیعی در حیطه قدرت و توان ماست و راهبردهای
مدیریتی است که میزان خسارات اجتماعی و اقتصادی یک بلیه طبیعی مانند زلزله
را تعیین میکند .باید به قوانین طبیعت احترام گذاشت و قواعد آن را رعایت کرد.
ادامهدرصفحه2

برش

هیأت دولت امروز را عزای عمومی اعالم کرد

هیأتدولتباصدوراطالعیهایامروز(سهشنبه)راعزایعمومیاعالمکرد.متنایناطالعیه
به شرح ذیل است « :و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا هلل و انا الیه راجعون »
حادثــه تلــخ و اندوهبــار زلزلــه غرب کشــور کــه جان باختــن و مجروح شــدن و بــی خانمانی
تعدادی از هموطنانمان در این منطقه و خصوصاً مردم صبور اســتان کرمانشــاه را در پی داشت،
مایه تأســف و اندوه فراوان ملت ایران شــد .هیأت دولت ضمن عرض تســلیت این حادثه ناگوار
به مقاممعظمرهبری ،ملت ایران و خصوصاً مردم شــهید پرور و جان برکف اســتان کرمانشــاه و
عموم بازماندگان این حادثه تلخ و ناگوار در غرب کشــور و ضمن ابراز همدردی و آرزوی سالمتی
برای مجروحان این حادثه  ،به جهت احترام به همه قربانیان و همدردی با خانواده محترم آنان و
کلیه حادثه دیدگان  ،امروز ،سه شنبه بیست و سوم آبان ماه را در سراسر کشور عزای عمومی اعالم
میکند.هیأتدولتهمچنینضمنقدردانیازکلیهنیروهایامدادیحاضردرمناطقزلزلهزده،
مجدداًتمامیوزارتخانههاودستگاههایدولتیراموظفبهارائهخدماتبهحادثهدیدگانکرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار با سفیر ایتالیا:

ایران و ایتالیا فرصتهای زیادی در گسترش روابط نشر دارند

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت :دو کشور ایران و ایتالیا دارای اشتراکات بسیاری در حوزههای
فرهنگــی و تمدنــی هســتند و میتواننــد در حوزه مکتــوب و گســترش روابط در بخش نشــر نیز
همکاریهای بسیاری را با یکدیگر دنبال کنند .سیدعباس صالحی روز دوشنبه در دیدار با مائورو
کونچاتوریسفیرکشورایتالیادرتهرانبابیاناینمطلبافزود:برایگسترشاینروابطبایدآینده
رادرافقیدیگرنسبتبهگذشتهدنبالکردوبادرکعمیقازاشتراکاتمیاندوکشورفرصتهای
پیش رو در زمینههای فرهنگی و هنری را مورد توجه قرار داد .عضو شورای عالی انقالب فرهنگی
در بخش دیگری از سخنان خود بر ترجمه آثار مکتوب به زبانهای دو کشورهمچنین برگسترش
همکاریهــای دو کشــور در زمینههــای فرهنگی ،هنری ،ســینمایی و ...تأکیــد کرد .در ایــن دیدار
مائورو کونچا توری ،سفیر کشور ایتالیا در تهران گفت :ایران و ایتالیا در زمینههای فرهنگی و هنری
فعالیتهای مشترک بسیاری با یکدیگر داشتهاند .وی با اشاره به همکاریهای مشترک دو کشور
درزمینههایهنریآمادگیخودرادرگسترشهمکاریهادرزمینههایفرهنگیونشراعالمکرد.

اهدای خون برای زلزلهزدگان کرمانشاه در شیراز

مشایخی و جهانگرد عضو شورای عالی اداری شدند

رضا قادری  /ایرنا

رئیس جمهوری در حکمی «علینقی مشایخی» و «جهانگرد» را به عضویت شورای
عالــی اداری برگزیــد .بــه گزارش ایرنــا ،در این حکم آمده اســت «:جنــاب آقای دکتر
علینقی مشایخی ؛ جناب آقای مهندس جهانگرد؛ در اجرای بند ( )6ماده ( )114قانون
مدیریت خدمات کشوری و با عنایت به شایستگی و سوابق جنابعالی ،به موجب این
حکم به «عضویت شورای عالی اداری» برگزیده میشوید .توفیق شما و سایر اعضای
محترم آن شورا را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانونمداری ،اعتدالگرایی
و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید ،از خداوند متعال مسألت دارم».

سجاد صفری  /ایران

رئیسجمهوری امروز به استان کرمانشاه می رود
تیمی از مقامات دولتی به دستور روحانی عازم مناطق زلزله زده شد
گزارش میدانی «ایران» از مناطق زلزلهزده کرمانشاه  /مسکنی که مزار شد

