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كمفروشــي اپراتورهايتلفنهمراه :آقاي سليماني
گفتنــد كــه  2مــاه پيــش خبــري مبنــي بــر كم فروشــي
سالم
اپراتورهــاي تلفــن همــراه توســط وزارت ارتباطــات
ايران
رســانهاي شد كه در بين اين كم فروشيها ظاهراً همراه
اول قرار دارد .من چندين بار با اين اپراتور تماسگرفتم
و علــت را از همــراه اول جويا شــدم كه در پاســخ گفتند
چنين چيزي صحت ندارد .از مســئوالن خواهشمنديم
كه به صورت شــفاف به مردم پاسخگو باشند كه آيا كم
تلفن تماس:
فروشي اپراتورها صحت دارد يا خير؟
88769075
مؤسســه مالــي اعتبــاري اميد جليــل :آقــاي بهمن
بهــاري از قائمشــهر اظهــار كردنــد كــه مؤسســه مالــي
اعتبــاري اميــد جليل نزديك به هشــت ماه اســت كه از
پرداخت ســپرد ه ســپردهگذاران خودداري ميكند .شواهد و قرائن حاكي است كه
اين مؤسســه منحل شده اســت .از مسئوالن درخواست رسيدگي به وضعيت اين
مؤسسه را داريم.
تشــويق فرهنگ كتابخواني در دانشآموزان :آقاي صادقــي از كرج نيز چنين
عنوان كردند كه از مسئوالن آموزش و پرورش خصوصاً مقطع ابتدايي درخواست
داريــم جهــت باال رفتــن فرهنگ كتابخوانــي در جوانها يــك ســاعت از روز را به
خواندن كتاب با احتساب نمره به دانشآموزان اختصاص دهند تا اين فرهنگ از
پايه در جامعه نهادينه شود.

خبر

تاب آوری پایتخت
در مقابل سوانح را دنبال میکنیم

شــهردار تهران در حاشــیه بازدید از ســازمان مدیریت بحران شــهر تهران ضمن
اظهار تأســف نســبت به زلزله یکشــنبه شب غرب کشــور که منجر به جان باختن
تعدادی از هموطنان در این مناطق شــد ،گفت :شــهرداری تهران از صبح دیروز
در کنار برنامههای وزارت کشور برای مدیریت حادثه زلزله ،به صورت آمادهباش
درآمده و من طی تماسهایی با استاندار کرمانشاه و شهرداران شهرهای صدمه
دیده در جریان آخرین نیازها و اقدامات قرار گرفتم.
محمــد علی نجفی با تأکید بر آمادگی شــهر تهــران درباره مقابله بــا پدیدههای
طبیعی همچون زلزله اظهار کرد :تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده
و مهمتریــن برنامههایی که در آینــده دنبال میکنیم افزایش تابآوری پایتخت
در مقابلــه ســیل ،زلزلــه ،رانــش زمین و
انواع مشکالت طبیعی است.
وی ادامه داد :در مجموعه ســتاد بحران
شــهر تهران امکانات بسیار خوبی شکل
گرفته است ،به طوری که هر نوع لرزشی
در سراســر کشــور از طریق دســتگاههای
موجــود در این ســتاد قابل ثبت اســت و
میتوان در ایــن فاصله اقدامات مؤثری
انجــام داد .بــه عبــارت دیگر بــه میزانی
کــه در تــوان شــهرداری تهــران اســت،
امکانــات فراهم شــده اما بایــد در آینده
اقدامات بیشــتری در خصوص آموزش
شــهروندان بــرای مقابلــه بــا بالیــای
طبیعی صورت گیرد.
نجفی با اشــاره به تهیه نقشــه تخلیه محالت تهران تصریح کرد :در حال حاضر
این نقشه برای همه محالت موجود است و پناهگاههایی که مردم در صورت بروز
حادثه طبیعی میتوانند به آن پناه برند ،در آن مشخص شده است .ضمن اینکه
برای هزار مدرسه تهران شناسنامه تابآوری آماده شده است.
وی تصریح کرد :درباره شناسایی راههای اصلی و اضطراری شهر تهران در زمان
وقــوع حــوادث و پدیدههــای طبیعی کارهای خوبــی صورت گرفته اســت ،اما اگر
حادثهای مانند زلزله در تهران پیش آید ،همه ارگانها باید برای کمک به مردم
دخیل شوند.شهردار تهران با تأکید بر اینکه باید تهران را در آینده به شهری کامالً
تاب آور تبدیل کنیم ،گفت :ضروری اســت در ســالهای آینده اقدامات بیشــتری
را از نظــر تجهیزات ،بودجه و ارائه آموزش به شــهروندان بــرای مقابله با هر نوع
حادثــه طبیعــی انجام دهیم.نجفی به آمادهســازی  ۱۱۰ســوله مجهز در پایتخت
پرداخت و گفت :در این سولهها وسایل و امکانات اولیه امدادرسانی وجود دارد و
همیشه در حال آمادگی بسر میبرند ،اما موضوع هایی همچون تأمین چادرها و
امکانات جانبی عمدتاً بر عهده هالل احمر است.

یادداشت

خطای مراکز لرزه نگاری
و تناقضات کانون بحران

مشاهدات خبرنگار «ایران» از مناطق زلزلهزده کرمانشاه

مسکنی که مزار شد
حمید حاجیپور

خانههــای ســرپل ذهــاب یکــی در میــان
فروریختــ ه و بازماندهها انگار ســر مزار نشســته
باشــند ،کنــار آوار نشســته و شــیون میکننــد.
صدای آژیر آمبوالنسها و خودروهای امدادی
و صــدای بولدوزرها از هر طرف شــهر به گوش
میرســد .بمیها دیمــاه را فراموش نمیکنند
و حــاال آبان نیــز برای همیشــه در ذهــن اهالی
ســرپل ذهــاب ،ثــاث باباجانی ،قصر شــیرین
و ازگله ثبت خواهد شــد .بلبشــویی در شــهر به
راه افتاده ،خیلیها وســط بلوار نشسته و منتظر
کمک هستند .ستوان ارتش از خانهای که نیمی
از آن فــرو ریختــه لحــاف و تشــک و پتــو بیرون
مــیآورد و بــه خانــوادهای که در ســرما شــب را
صبح کردهاند ،میدهد.
ســربازها البهالی آوارهــا را میگردند .زلزله
آنقدر ســریع و با قدرت اتفــاق افتاده که خیلی
از اهالــی ســرپل ذهــاب فرصــت فــرار از خانــه
را نیافتهانــد .ســرجوخه بــه ســربازان میگوید:
«اینجــا را بکنیــد ،پایــش از زیــر آجرهــا بیــرون
زده ».سربازان با بیل آوار را کنار میزنند و پیکر
بیجان دختربچــهای را بیرون میکشــند .خبر
را معلوم نیســت چه کســی به مادرش داده ،او
خودش را میاندازد روی دخترش و شــیون سر
میدهد .اسم دخترک آوین است.
لودرهــا و بولدوزرهــا بــه خیابــان دیگــری
میرونــد؛ شــاید کســی زنــده باشــد .نیروهــای
کمکی کمی دیر رســیدهاند و خود مردم بعد از
زلزله دســت به کار شدهاند و خیلیها را زنده از
زیــر آوار بیرون کشــیدهاند .محمد رحیمی 35
ســاله از نبود امکانات گالیــه میکند و میگوید:
«دیشــب ارتش زودتر از همه خــودش را اینجا
رســاند .خــدا پدرشــان را بیامــرزد کــه آمدند و
کمــک کردنــد و خیلیها را زنده بیــرون آوردند
اما تا االن که  10صبح اســت ،امکانات و وسایل
کافــی بــرای تجســس نرســیده و بایــد زودتر از
اینها لودر و بولدوزر میرســید ».شــاهین جوان
 25سالهای اســت که زمان زلزله در حال پارک
ماشــینش بــوده ،میگویــد« :زلزلــه بــه حــدی
ســریع و باقــدرت بــود کــه بــه زور خــودم را بــه
خانــه رســاندم و دســت زن و بچــهام را گرفتم
و بیــرون آمدیــم 2 .دقیقــه نشــد کــه خیلــی از
خانههــا فروریخت و همه جا در تاریکی مطلق
فرورفت .هوا به رنــگ قرمز درآمده بود و همه

جــا پر از خــاک بود .انگار از آســمان توی شــهر
خاک میپاشیدند .صحنههای تلخی دیدم که
نمیتوانم برایتان توضیح بدهم».
وی در ادامــه میافزایــد« :آب و بــرق قطــع
شده و یک جرعه آب نیست که گلویمان را تازه
کنیم .خدا کند نیروهای کمکی زودتر برســند تا
کمی وضعیتمان بهتر شود».
کربالیــی یونــس کــه در خیابــان اصلــی
شــهر مســافرخانهای بــه نــام «راه کربــا»
داشــته ،دســتمان را میگیــرد و میبــرد بــه
مســافرخانهاش ،تابلوی مســافرخانه کج شده
و معلــق بیــن آســمان و زمیــن مانــده اســت.
راهپلــه فروریخته .ناخواســته صحنههای زلزله
بم مقابل چشــمانم میآید .این مرد  60ســاله
کــه لباسهایــش پــر اســت از لکههــای خــون،
میگویــد« :دیشــب ســه نفر ســرباز را خــودم از
الی ایــن آوارهــا نجــات دادم .پــای یکیشــان
قطــع شــده بــود ،آنقــدر از او خون رفتــه بود که
اولش فکر کردم از دنیا رفته ولی وقتی بیرونش
آوردم ،نفــس میکشــید و فهمیــدم کــه فقــط
بیهوش شــده .ای کاش دیشــب اینجــا بودید و
خودتــان میدیدیــد که چــه قیامتی به پا شــده
بــود؛ یکســری فــرار میکردنــد ،یکســری ضجه
میزدنــد و عــدهای هــم میــان آوارهــا دنبــال
عزیزانشان میگشتند .در روزنامهتان بنویسید
هرچــه زودتــر بــه مــا کمک کننــد ،هــوای اینجا
شــبها خیلی سرد اســت .زن و بچهمان با این
وضعیت تاب نمیآورند».
دو کوچــه باالتــر از مســافرخانه کربالیــی
یونــس ،چنــد نفــر از اهالــی بــا کمک ســربازان
ارتــش و بولــدوزری کــه گروهبانــی پشــت آن
نشســته ،آوار را از داخــل حیاط خانــهای بیرون
میکشــند .سگ هالل احمر هم الی آوار دنبال
چیزی است .جایی که تیرآهن کج شده و نیمی
از آن بیــرون زده .ســگ میایســتد و دیگر تکان
نمیخورد .دست راستش را روی زمین میزند.
ســربازان شــروع میکننــد به کندن و برداشــتن
آجرهــا و بعــد از  10دقیقه جنازه مــردی جوان
که انــگار زمان زلزلــه کنترل تلویزیون دســتش
بوده ،بیرون میآید .سروان از اهالی میخواهد
عقب بروند تا ســربازان کارشان را انجام دهند.
جنــازه بیــرون میآید و مــادری پیر خــودش را
بــه برانکارد میچســباند و ضجــه میزند برای
پســری که هنوز دو مــاه از ازدواجش نمیگذرد.
مویههای مادر همه را به گریه میاندازد .وقتی

آمبوالنــس پســرش را میبــرد ،مــیرود جلوی
خانــ ه ویرانشــده پســرش و خانــه را نفریــن
میکند که شگونی برای تاز ه دامادش نداشته.
چند خانه جلوتر ســه جوان میان آوار دنبال
رفیقشان میگردند« .نوری» با آنها قرار داشته
ولی زلزله مالقاتشــان را برای همیشــه به هم
زده است .هر س ه گریه میکنند و با دست خالی
آوار را کنــار میزننــد تــا پیکــر رفیقشــان را پیدا
کنند .یکیشــان میگوید« :اینجا قیامت است،
قیامــت به اینجــا میگویند .هر کســی به دنبال
عزیــزش میگــردد .مــن باعث مرگش شــدم،
قــرار بــود بــروم دنبالش کــه دیر کردم ،اگر ســر
ساعت آمده بودم ،شاید نوری االن زنده بود».
مسکن مهر
وضعیــت مســکن مهــر در ســرپل ذهــاب
بدتــر از بقیه جاهایی اســت که از صبــح آنها را
دیدهام .ســاختمانهای مکعبی که نمای آنها
به کلــی پایین آمده و اگر پسلــرزهای دیگر رخ
دهد ،چه بســا باقیمانــدهاش کامالً فرو بریزد و
تصویری شبیه به آن چیزی شود که در موصل
و حلب دیدهایم .ساکنان مسکن مهر در فضای
ســبزی کــه چشــماندازش خیابــان منتهــی به

جاده قصرشیرین اســت ،زیرانداز انداختهاند و
منتظرند که آب و نانی به آنها برسد .خودشان
میگوینــد بیشــترین تلفــات در ســرپل ذهــاب
مربوط به مســکن مهر اســت« .کمال» از طبقه
دوم کرســی و رختخــواب و پردههــا را از بــاال به
داخل کوچه میاندازد که بچههایش وســایل را
ببرنــد آنطرف ،روی هم تلنبــار کنند .از همان
بــاال درباره وضعیتشــان میگوید« :دیشــب که
زلزله آمد ،برق نداشتیم که به بقیه کمک کنیم،
با نور چراغ ماشــین و موتور به داد هم رســیدیم.
از ســاختمان بغلی  26نفر را زنده بیرون آوردیم،
خیلیها هم زیر آوار ماندهاند ،معلوم نیست که
زنده هســتند یا مــرده».او درباره زلزلــه که خانه و
زندگیشــان را زیــر و رو کــرده ،میگوید« :بــار اول
کــه زلزله آمــد ،در حد چنــد ثانیه بــود ،اهمیتی
ندادیــم ولــی چنــد دقیقه بعــد زلزلــه آنچنان
قدرتــی پیدا کــرد که حتــی نمیتوانســتیم فرار
کنیم .مثــل توپ ایــنور و آنور میافتادیم .در
این منطقه تا به حال زلزله نیامده بود».
ازگله ،کانون زلزله
از سرپل ذهاب تا ازگله که نقطه صفر مرزی
است نزدیک به  40کیلومتر راه داریم .بیشترین

روستاهای مســیر با جادهای پر دستانداز بین
 50تــا  100درصد تخریب شــدهاند اما ازگله که
خیلیها میگفتند وضعش خیلی خراب است
و بــه طــور کلــی نابود شــده ،کمتــر از  20درصد
آسیب دیده است.
«یوسف اســدی» یکی از اهالی شهر کوچک
ازگلــه میگویــد« :زلزله خیلی شــدید بــود ولی
خدا را شــکر خانههایمان آســیب زیادی ندید.
در حــال حاضــر تنهــا مشــکلمان قطعــی آب
و بــرق اســت .از دیــروز تــا بــه حال کســی اینجا
نیامده تا ببیند وضعمان چطور است و چه کم
و کسری داریم».
تنهــا یکــی از ســاکنان ازگلــه از دنیــا رفتــه
اســت و ایــن آمــار در مقابــل روســتاهایی کــه
برای رســیدن به اینجا پشتســر گذاشــتهایم،
قابل مقایســه نیســت .چنــد ســاعتی از زلزله
نمیگــذرد کــه مزارهــا پشــت هــم ردیــف
میشــوند .مزارهایــی کــه میهمانانشــان
بیخداحافظــی رفتهانــد ،امــام عبــاس اولیا،
میرقــادر اولیــا ،جابری ،پــت کبــود و ...اهالی
این مناطق نمیدانند غم دوری عزیزانشان
را تحمل کنند یا بیخانمانیشــان را.

«ایران» از روند امدادرسانی در پی زلزله غرب کشور گزارش می دهد

جست جوی شبانه روزی برای نجات مفقودین

در پــی وقــوع زمیــن لــرزه 7/3ریشــتری در
اســتان کرمانشــاه طبــق آخریــن اخبــاری که تا
ســاعت  18روز یکشنبه از ســوی مسئوالن ستاد
بحران کشــور در رســانهها مخابره شد این زلزله
 407کشــته و 6700مجــروح بــر جای گذاشــت.
عصــر روز گذشــته بیش از  4هزار مجــروح از زیر
آوار خــارج و بیــش از  200مصــدوم بــا  3فروند
هواپیما به بیمارســتانهای تهران اعزام شدند.
هــم اینــک مســئوالن جمعیــت هــال احمــر،
وزارت بهداشت ،سازمان ستاد مدیریت بحران
و ارتش و...برای بررسی وضعیت و برنامهریزی
و امدادرســانی در منطقــه حضــور دارنــد و قرار
اســت امروز رئیس جمهوری وارد مناطق زلزله
زده شود.
اخبــار مربوط بــه اقدامات انجام شــده برای
مصدومــان زلزلــه اســتان کرمانشــاه را در زیــر
میخوانید:
برپایی اردوگاه اسکان اضطراری برای اسکان
 70هزار تن از زلزله زدگان
امدادگــران جمعیــت هــال احمــر بیش از
 125مصــدوم را بــه وســیله بالگرد هــال احمر
به بیمارســتان کرمانشــاه انتقال دادند .به گفته
رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر  4هزار
و  100دســتگاه چادر امدادی 10 ،هزار تخته پتو و
 170هزار قوطی کنســروجات میان زلزله زدگان
توزیع شــده اســت .عالوه بر این  26هــزار تخته
پتو 10 ،هزار دستگاه چادر امدادی 17 ،هزار گالن
آب 22 ،هــزار کیلوگرم نایلون پوششــی 10 ،هزار
کیلوگــرم برنــج و  84هــزار قوطی کنســروجات
نیــز بــرای توزیــع میــان زلزلــه زدگان به اســتان
کرمانشاه ارسال شده است.
مرتضی ســلیمی درباره برخــی اخبار مبنی
بــر عــدم حضــور نیروهــای ارزیــاب در برخــی
روستاهای زلزله زده گفت :منطقه زلزله زدهای
بــدون ارزیابــی تیمهــای پیشــرو هــال احمــر
وجود ندارد .او خبر حضور نداشــتن امدادگران
را در منطقــه تکذیــب کــرد و گفــت :ایــن خبــر
صحــت نــدارد و حتــی در برخــی از مناطــق بــا
تراکــم امدادگــر مواجه هســتیم و حتــی  50نفر
از امدادگــران هــال احمر را در اختیار دانشــگاه
علوم پزشکی قرار دادیم.
ســلیمی بــا اعــام اینکــه فعالیــت تیمهای
توجو به ســرعت ادامــه دارد ،اظهارکرد:
جســ 
تیمهــای آنســت هــال احمــر فعالیــت خوبی

داشــتند و دیروز موفق به زنــده پیدا کردن مادر
و نوزاد از زیر آوار شدند.
رئیس ســازمان امــداد و نجات هــال احمر
عصر روز گذشته همچنین خبر داد که عملیات
امــداد و نجــات تــا پایــان شــب دوشــنبه تمــام
خواهــد شــد .به گفتــه مرتضی ســلیمی ،تقریباً
عملیــات امــداد و نجــات تــا  99درصــد انجــام
شــده اســت و برخی خانوادهها برای پیدا کردن
مفقودان خــود مراجعه میکنند که تعداد آنها
بسیار محدود است.
او دربــاره عملیــات آواربــرداری نیز توضیح
داد کــه بــا اســتقرار  10فروند بالگــرد در منطقه
اکثــر مصدومان بــه همدان و کرمانشــاه منتقل
شــدهاند با ایــن حال با توجه بــه اینکه عملیات
آواربــرداری نیــاز بــه تجهیزات ســنگینی دارد از
صبــح امــروز ایــن عملیات شــروع میشــود .او
تأکید کرده با توجه به نزدیکی به پایان عملیات
امداد و نجات ممکن است در آمار جانباختگان
و مصدومــان تغییــر جــدی نداشــته باشــیم.
ســازمان جمعیت هالل احمر طی اطالعیهای
بــه شــهروندان نســبت به شــمار ه حســابهای
جعلی کمک به زلزلهزدگان نیز هشدار داد.
انتقال مجروحان با 3فروند هواپیما به تهران
اشــغال تختهــای بیمارســتانی در اســتان
کرمانشــاه موجب شد به دســتور وزیر بهداشت
مجروحــان ایــن حادثــه در بیمارســتانهای
اســتانهای همجــوار و بویژه در تهــران پذیرش
شــوند 1200 .تخت بیمارستانی در تهران آماده
پذیــرش مجروحان زلزله شــدند .از این رو ظهر
روز گذشــته بعد از آنکه وزیر بهداشت به همراه
وزیر کشــور برای بازدید از مناطق زلزله زده وارد
استان کرمانشاه شدند مجروحان حادثه را با 3
فروند هواپیمای حمل مجروح ســپاه به تهران
انتقال دادند.
به گفته سرپرست اورژانس کشور  200نفر از
مصدومان زلزله کرمانشــاه به بیمارستانهای
امــام خمینــی(ره) ،طالقانی ،ســینا و شــریعتی
تهــران منتقل شــدند .مصدومــان و مجروحان
زلزله یکشنبه شب در کرمانشاه به تهران اعزام
شــدند.به گفتــه دکتر ســید حســن قاضــیزاده
هاشــمی ،تجهیزات پزشکی ،بانک خون ،دارو و
خدمات بهداشتی به صورت کامل تأمین و 150
آمبوالنــس و  20بالگــرد به محل حادثــه اعزام
شده است.
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همانطــور کــه میدانیــد ایــن زلزلــه در ناحیــه مــرزی ایران
مهدی زارع
و عــراق رخ داده اســت ،امــا از آنجــا کــه کانــون رخــداد در
مدیر گروه زلزله شناسی ســاعتهای اولیه تصحیح میشود ،بنابراین کامالً طبیعی
پژوهشگاه ،بین المللی اســت تناقضاتــی درباره کانون بحــران در ایران یا عــراق وجود
زلزله شناسی
داشــته باشــد ،چراکه اوالً وقوع این رویــداد در ناحیه مرزی این
ابهــام را به وجود مــیآورد و از طرفی خطای مراکز لرزه نگاری
حتی در حد  5و  10کیلومتر موجب شــد که بعضی مراکز کانون را در ســوی ایرانی
مرز و بعضی در سوی عراقی آن گزارش کنند.
اینکه منطقه ذهاب و خمیدگی جبهه کوهستان زاگرس ناحیهای لرزه خیز باشد،
پیش از این هم شناخته شده بود و زلزلههای تاریخی رخ داده در این ناحیه هم،
مؤید همین موضوع اســت .اما اینکه بگوییم ،فرد خاصی یا ســازمانی بتواند این
رخــداد را پیــش بینی کند ،مطلقاً بیپایه اســت .بویژه اخباری کــه از زمان رخداد
این زلزله بهدلیل گرم شــدن هوا از ســوی مرکز اروپایی یا پیش بینی زلزله از سوی
سازمان زمین شناسی امریکا حدود چهار سال قبل منتشر شده بود هم بیپایه و
اســاس اســت .عالوه بر این هیچ فردی هم رخداد این زلزله را پیش بینی نکرده
است و اینکه ما بدانیم پس لرزههای متعددی در ساعات ،روزها و ماههای آینده
در همین ناحیه حتماً رخ خواهد داد نیز معنیاش پیش بینی زلزله نیست.
ایــن زلزلــه در پهنه گســله فعال خمیدگی جبهه کوهســتان زاگرس و گســل های
گسله پی سنگی ذهاب (یا سرپل ذهاب) در همین منطقه رخ داده است .نگارنده
در ســال  1370تحقیقــی دربــاره این پهنه گســله انجــام دادم و نتایــج آن هم در
مقالهای به طور مفصل منتشــر شــد .بر این اســاس ســاختارهای فعــال و لرزه زا
در پهنه گســله ذهاب برای ما شــناخته شــده است و میدانیم ســازوکار این زلزله
فشاری و صفحه گسله نزدیک به قائم بوده است .در شهر سر پل ذهاب  60هزار
نفر و در قصر شــیرین حــدود  30هزار نفر زندگی میکنند بنابراین خســارتهای
رخ داده برای این شــهرها و همچنین شــهرهای خانقین ،ســلیمانه ،کرند ،اسالم
آبــاد غــرب و حلبچه در دو ســوی مرز برای زلزلــهای با این بــزرگا طبیعی به نظر
میرســد .زلزلههای «حلوان» و «ســرپل ذهاب» از جملــه زلزلههای تاریخی این
منطقــه محســوب میشــوند کــه در ســالهای  958میــادی و  1150میــادی در
نزدیکی ســرپل ذهاب رخ دادهاند و چه بســا این زلزله اخیر ،بازگشت رویدادی با
بزرگای بیش از هفت و با دوره بازگشــت هزار ســاله باشــد .باید گفت که در ســده
بیســتم هم زلزل ه ( )1967با بزرگای  5.7و در ســال  1983با بزرگای  5.1در همین
منطقه رخ داده است.
در جمعبندی میتوان بیشترین دلیل تخریبها را عالوه بر بزرگای زلزله ،وجود
مناطــق مســکونی در پهنــه رو مرکزی ،بافت روســتایی و نامقاوم ســکونتگاهها،
ســاخت بافــت فرســوده جدیــد بــا عنــوان مســکن مهــر و همچنیــن ســاخت
ســاختمانهای نامقــاوم ولی جدید مانند ســاختمانهای بیمارســتانها و مراکز
آموزشی در کانون زلزله دانست .عالوه بر اینکه باید به این موارد تابآوری پایین
کشور در برابر خطر و ریسک زمینلرزه را هم اضافه کرد.
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شهردار تهران خبر داد
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به گفته معاون درمان وزارت بهداشت بیش
از  300پزشک متخصص از تهران و استانهای
همجوار برای خدماترسانی به بیمارستانهای
اســتان کرمانشاه اعزام شــدهاند .همچنین قرار
است  500پرستار نیز امروز به مناطق زلزله زده
بروند.
سرپرســت اورژانــس کشــور خبــر داده کــه
دو بیمارســتان صحرایــی مجهــز بــه اتــاق
عمــل و بخشهــای ویــژه در منطقــه قصــر
شــیرین مســتقر شــده و  2000مصدوم توسط
اتوبوسآمبوالنــس و آمبوالنسهــا و 600
نفــر توســط اورژانس هوایی بــه مراکز درمانی
کرمانشاه انتقال داده شدند.
دارو و اقالم و تجهیزات پزشــکی مــورد نیاز از
تهران به استان کرمانشاه ارسال شد
به محض اعــام خبر وقوع زلزله در اســتان
کرمانشــاه ،ســتاد مدیریت بحران تشــکیل شد.
در ســاعات اولیــه و در حالــی کــه هنــوز تعــداد
مصدومان حادثه مشــخص نبود هیچ مشکلی
در زمینــه دارو و تجهیــزات پزشــکی احســاس
نمیشــد اما بالفاصله به دنبال افزایش تعداد
مجروحان زلزله دبیر کمیتــه پدافند غیر عامل
سازمان غذا و دارو اعالم کرد با کمبود منطقهای
دارو و تجهیزات پزشــکی روبه رو شدهاند و باید
در کوتاهتریــن زمــان ممکن ایــن امکانات برای
درمان مصدومان فراهم شود.
در همیــن حــال وزیــر بهداشــت ،درمــان و
آموزش پزشــکی دستور داد ،داروهای مورد نیاز

تأمین و به مناطق زلزله زده ارسال شود .رئیس
ســازمان غــذا و دارو در همیــن رابطــه پیــش از
ظهر روز گذشــته در خبرها اعالم کرد :داروهای
ضــروری تروما ،لــوازم مصرفی مورد نیــاز اتاق
عمل ،انواع سرمها و آنتی بیوتیکهای تزریقی
و لوازم پزشــکی مــورد نیاز بــرای جراحی و اتاق
عمل از تهران به اســتان کرمانشــاه ارسال شد و
هیچ نگرانی بابت موجودی شرکتهای دارویی
برای رسیدگی و درمان مجروحان حادثه وجود
ندارد.
در ســــــــــــــــــــــــــاعات ابتدایــی وقوع زمین
لــرزه قائــم مقــام وزیــر بهداشــت بــه منظــور
نظــارت بــر خدمــات بهداشــتی و درمانــی در
مناطــق زلزله زده عازم کرمانشــاه شــد .ایرج
حریرچی کــه برای بازدیــد از بیمارســتانها و
مراکــز درمانــی اســتان کرمانشــاه و همچنین
رســیدگی به روند درمــان مجروحان وارد این
اســتان شــده بود گفــت :از تعــداد  359مورد
پذیــرش در بیمارســتان امــام رضــا(ع)219 ،
بیمــار بســتری شــده وعمــل هــای جراحــی،
اعصــاب و ارتوپــدی بــرای آنهــا انجــام شــده
اســت.عالوه بر ایــن در بیمارســتان امام رضا
وابســته بــه ســپاه نیــز تعــداد  330مصــدوم
پذیــرش و تعــداد  145مــورد نیــز بســتری
شــدهاند .عالوه بــر این جراحــان ارتوپدی نیز
در بیمارســتان صحرایی مستقر شدند.
اعزام تیمهای ســامت روان
 40روانشناس نیز در قالب تیمهای سالمت

روان کــه دوره حمایتهــای روانی اجتماعی در
حــوادث و بالیــا را گذراندهانــد ،بــرای کمک به
هموطنان زلزلــه زده اعزام شــدند .بنا بر اعالم
معاون دفتر ســامت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
وزارت بهداشــت ،افراد زلزله زدهای که نیازمند
کمکهــای روانشــناختی هســتند ،غربالگــری
میشــوند و بعد تحت مداخالت روانشــناختی
قرار میگیرند .عالوه بر آن اطالعات و پیامهای
آموزشی روانشناختی در قالب پالکارد و بروشور
در اختیــار زلزلــه زدگان قرار میگیــرد .عالوه بر
این تعدادی از مصدومان به استانهای تهران
و البرز منتقل شــدهاند که تیمهای روانشناختی
آنها را بررسی خواهند کرد.
ستاد مدیریت بحران شبکه ملی خونرسانی
در کرمانشاه تشکیل شد
بعــد از وقوع زلزلــه در حالی کــه مجروحان
حادثــه نیــاز به گــروه خونی  oداشــتند ســازمان
انتقال خون در اطالعیه اعالم کرد گروه خونی o
منفی و گروههای منفی در اولویت اهدای خون
بــرای کمک به مصدومــان قرار دارنــد هر چند
در ایــن میــان خبرهایی از صف کشــیدن مردم
در تهران و شــهرهای خراســان شــمالی مقابل
انتقــال خون مخابره شــد اما آنطور کــه کاربران
توئیتر نوشتهاند در این میان اهداکنندگان خون
در رابطــه با اولویت پذیــرش اهداکنندگان گروه
خون  oمنفی گالیه داشتند.
ذخایــر خونی مراکز درمانی شهرســتانهای
تابــع اســتان کرمانشــاه روز گذشــته از طــرف
ســازمان انتقــال خون کشــور مورد بررســی قرار
گرفــت .بــا توجه بــه افزایــش لحظه بــه لحظه
شمار مجروحان شهرســتانهای سرپل ذهاب،
ازگله ،روانسر ،اسالم آباد ،جوانرود ،گیالن غرب
و قصر شــیرین به دســتور علی اکبــر پورفتحاهلل
ستاد مدیریت بحران شبکه ملی خونرسانی در
کرمانشــاه به منظور ارزیابی ذخایرخونی مراکز
درمانی شهرســتانهای تابع اســتان کرمانشــاه
تشکیل شد.
جانباختگان زلزله بدون مجوز دفن نشوند
مدیــرکل مدیریت بحران ســازمان پزشــکی
قانونــی کشــور از اولیــای متوفیان حادثــه زلزله
اخیــر درخواســت کــرد تــا بــرای حفــظ حقــوق
قانونــی جانباختــگان و بازمانــدگان ،از تدفیــن
بــدون صــدور جــواز دفن پزشــکی قانونــی جدا
خودداری کنند.

