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پیامد اجرای برنامه پیشگیری از انتقال ویروس «اچآیوی» از مادر به کودک

 93درصد کودکان متولد شده از مادران بیمار ،پاک بودهاند

عکس :امیرحسام زرافشان /ایران

رئیــس اداره ایــدز وزارت بهداشــت،
درمان و آموزش پزشــکی در کارگاه علمی
تخصصــی «مــادر ،کــودک و اچآیوی»
که روز گذشــته از ســوی انجمن حمایت و
یاری آسیب دیدگان اجتماعی برگزارشد،
گفت :تاکنــون  ۳۶هزار نفر مبتــا به HIV
تشــخیص داده شدهاند که  ۸۴درصد آنها
مرد و  ۱۶درصد آنها زن هســتند و تخمین
زده میشــود که تعداد مبتالیان در کشــور
بیــش از  ۶۶هــزار نفر باشــد که حــدوداً60
درصد آنها از بیماری خود آگاهی ندارند.
بــه گــزارش «ایــران» و بــه گفتــه دکتر
پروین افســر کازرونی 66 ،درصد مبتالیان
به ایدز از راه اعتیاد تزریقی و  19.6درصد از
راه جنسی مبتال شدهاند .دراین میان روند
ابتالی زنان به اچآیوی رو به رشــد اســت
به طوری که بررســیهای وزارت بهداشت
نشانمیدهددرمواردجدید،شناسایی42
درصد از طریق انتقال جنسی و  37درصد
ازطریقاعتیادتزریقیبهاینبیماریمبتال
شدهاند و در افراد تازه تشخیص داده شده،
بیــش از  35درصــد آنان زنان هســتند .از
ســوی دیگر آمارهای دیگــر حکایت از این
دارد کــه از  ۵هــزار زنی که مبتال به ویروس
 HIVهســتند بیش از  ۵۰درصد آنها زنان
متعهد و متأهــل بودهاند که بیمــاری را از
همسران خود گرفتهاند و دلیل آن ناآگاهی
همســران از این بیماری بوده اســت .او در
رابطه با افزایش موارد شناسایی مبتالیان
به ویــروس اچآیوی بــه نکته مهمی هم
اشــاره کــرد؛ اینکه از  36هــزار فرد مبتال به
اچآیوی کــه شناســایی شــدهاند بیــش از
 26هزار نفرشان در مراکز مربوطه تشکیل

ëëبررسیهای وزارت بهداشت نشان میدهد در موارد جدید شناسایی  42درصد از طریق انتقال جنسی
و  37درصد از طریق اعتیاد تزریقی به این بیماری مبتال شدهاند و در افراد تازه تشخیص داده شده ،بیش
از 35درصد آنان زنان هستند

نیم نگاه

ëëطبق آخرین آمار 93،درصد نوزادان متولد شده از زنان مبتال به اچ آی وی پاک بوده اند

ëëمحمد خدادی مدیرعامل خبرگزاری ایرنا درباره نقش رسانه ها در انگ زدایی و کاهش بدنامی بیماری
ایدزچنینگفت«:آنچهدرموردایدزمطرحشدهبدنامی،ننگ،سکوت،تبعیضوانکاراست».

پرونــده دادهانــد کــه از ایــن تعــداد حدود
 12هزار نفرشــان به صــورت مرتب تحت
درمان قــرار گرفتهانــد به عبارتــی  14هزار
مبتال به ویروس اچآیوی جهت دریافت
داروبهمراکزدرمانیمراجعهنمیکنند.
رئیــس اداره ایــدز وزارت بهداشــت
بــا تأکید بــر اینکه تشــخیص زودهنــگام و
شــروع درمان به وضعیــت بیمار مبتال به
اچآیوی کمک میکند ،افزود :ایدز اگرچه

درمان قطعی ندارد و بیماران میبایست
به صــورت مادامالعمر دارو مصرف کنند
اما از زمان تشــخیص بیمــاری در هر فرد،
 ۶۰ســال عمر مفید برای این افراد در نظر
گرفتهمیشود.
کازرونــی تأکیــد کــرد :مدتــی پیــش
فراخوانی دادیم که زنانی که همسرانشان
اعتیــاد داشــتهاند و یــا بــه ایــن دلیــل از
همسران خود جدا شدهاند ،برای آزمایش

آموزش حداقل یک مهارت فنی به سربازان در طول خدمت

رئیــس اداره ســرمایه انســانی ســرباز ســتاد کل
نیروهای مسلح از آموزش حداقل یک مهارت فنی
به سربازان در طول مدت خدمت سربازیشان خبر
داد .ســردار موســی کمالــی در گفتوگو با ایســنا ،با
اشاره به رویکرد جدید ستاد کل نیروهای مسلح در
قبال ارائه آموزش به ســربازان اظهار کرد :بر اساس
تصمیمــات اتخــاذ شــده تمامــی ســربازان وظیفه

در طــول خدمتشــان باید مهارتی را یــاد بگیرند و
حداقــل یک مهارت فنی را تا پیش از پایان خدمت
فرا گرفته باشــند.رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز
ستادکلنیروهایمسلحبابیاناینکهاینآموزشها
زمینه اشــتغال ســربازان پس از پایان دوره سربازی
را هموارتــر میکند ،گفــت :در همین راســتا قرارگاه
مهارت آموزی ســربازان و ستاد کل نیروهای مسلح

بــه مراکــز مربوطه مراجعــه کننــد .از ۴۰۰
مــوردی که مراجعه کــرده بودند  ۷نفر به
این بیماری مبتال شده بودند.
کازرونــی در مــورد برنامــه پیشــگیری
انتقال از مادر به کودک اظهار داشت :این
برنامه در ســال  ۹۳کلید خورد و هدف آن،
این بود که تا سال ۲۰۳۰دیگر کودکی از این
طریــق به  HIVمبتال نشــود .طبق آخرین
آمار ۹۳ ،درصد نوزادان متولد شده از زنان

تشکیل شده و برنامهریزی در این زمینه انجام شده
اســت .وی با اشــاره به مقــررات و آییننامه مصوب
ستاد کل نیروهای مســلح اظهار کرد :بر این اساس
آموزشهای فنی و حرفهای همچنان برای سربازان
ادامه مییابد .همچنین مقرر شده تا بسترهای الزم
همچونانجامهماهنگیها،امضایتفاهمنامهها،
برگزاری همایشها ،تجهیز کارگاهها و ...برای ایجاد

زنگ خطر تخریب بیمارستان ها در زلزله کرمانشاه
فریبا خان احمدی

ایسنا

لحظاتــی بعــد از وقوع زلزله  7.6ریشــتری
کرمانشاه بود که سرپرســت اورژانس کشور
اعالم کرد؛ بیمارستان شهدای سرپلذهاب
بطور کامل تخریب شــده و امکان استفاده
از ایــن مرکز درمانی وجود نــدارد به طوری
کــه اورژانس مجبور شــده مجروحــان را به
دیگــر مراکز درمانی منتقــل کند .در همین
حال خبرهایی از ســوی مردم کرمانشاه در
شــبکههای مجازی مبنی بر مدفون شــدن
بیمــاران و پرســنل بیمارســتان شــهدای
سرپلذهاب بعد از زمین لرزه اخیر مخابره
شد که نشان میداد امکان ارائه خدمات از
ســوی این مرکز وجــود نــدارد .در این باره
خبرنگار مــا با دکتر قباد محمــدی معاون
توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علوم
پزشکیکرمانشاهتماسگرفتتاوضعیت
ایمنی بیمارســتان شــهدای ســرپلذهاب
را کــه گفتــه میشــود نزدیــک بــه  24ســال
قدمــت دارد جویــا شــود امــا او از پاســخ به
ایــن ســؤال امتنــاع کــرد و گفــت :تیمــی از
همــکاران مدیریت بحران دانشــگاه علوم
پزشــکی کرمانشــاه جهــت بررســی علــت
ریزشساختمانبیمارستانبهمحلاعزام
شــدهاند .هنــوز نمیتوانیــم دربــاره ایمنی
بیمارســتان به پاســخ قطعی برســیم چرا
که مشخص نیســت؛ سازه آســیب دیده یا
آســیب بیمارســتان ظاهری بوده و کالف و
نمای ســنگی ریزش کرده است .محمدی

افزود :عالوه بر تخریب بیمارستان شهدای
ســرپلذهاب ،خسارت شــدید بیمارستان
اســامآباد غــرب در پــی وقوع زلزله شــب
گذشــته ،کار انتقال و درمان مجروحان را با
مشــکل مواجه کرد بنابراین مجبور شدیم
مجروحانرابهقصرشیرینانتقالدهیم.او
با بیان اینکه تجهیزات بیمارستان شهدای
ســرپل ذهاب آسیب چندانی ندیده است،
درباره بازسازی این بیمارستان گفت :نقشه
تغییــر بیمارســتان را آماده کــرده بودیم تا
تغییراتی در محل همان بیمارستان ایجاد
کنیم ضمن آنکه قــرار بود فضای فیزیکی
بیمارستاننیزتوسعهیابد.
حشــمتاهلل فالحــت پیشــه نماینــده
مجلس اسالم آباد غرب نیز درباره تخریب
بیمارستاناسالمآبادغرببهروزنامهایران
گفت :شــما خبرنگاران بنویســید چــرا باید
بیمارســتانی که تــازه چند مــاه از افتتاح آن

ربیعی :پاسخ اقدامات ما در بورس پاداش است یا تنبیه؟

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس
گفت :از مجموع  ۲۶۴شــرکت که براســاس اصل  ۴۴واگذار
شدهاند ۲۲۱ ،شرکت متعلق به وزارت کار بوده است.
علی ربیعی در پاسخ به سؤال محمدرضا پورابراهیمی
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی در صحن
علنــی پارلمان اظهار داشــت :بنــده در موضوع شــفافیت
در مبارزه با فســاد دربازه زمانی ســه ماههای که پس از رأی
اعتماد پشــت سر گذاشتهام پاسخگوی  5ســؤال در صحن
علنــی مجلس بــودهام .همچنین در راســتای پاســخگویی
به نمایندگان در چندین جلســه کمیسیونهای تخصصی
حضور پیدا کردهام که این نشان دهنده این است که همواره
از ســؤال اســتقبال میکنم چرا که معتقدم پاســخگویی به
ســؤاالت باعــث شــفافیت میشــود.وی با اشــاره به ســؤال
نماینــده مــردم کرمــان گفــت :در خصوص ســؤال مطرح
شــده باید تأکید کنم که یکی از برنامههای من معطوف به
اصــاح صندوقها ،پایبندی به شــفافیت ،پاســخگویی به
افکار عمومی و دخیل کردن شرکای اجتماعی و ذی نفعان
صاحب نفوذ بوده اســت کــه در این جهت گامهای مثبتی
در این مدت برداشــته شــده اســت.او ادامه داد :وظایف ما
در وزارت کار باعــث کاهش فقر میشــود که بخشــی از این
فعالیتها مربوط به ساماندهی صندوقها است .برخی از

گذشته پس از زلزله تخریب شود؟
فالحت پیشــه افزود :پس از تالشهای
بســیار در مجلس توانســتیم بودجه الزم را
برای ســاخت ادامه ســاختمان بیمارستان
بگیریم در حالی که هنوز یک سال از افتتاح
بیمارســتان تازه تأسیس اســام آباد غرب
نگذشــته ایــن بیمارســتان یکشــنبه شــب
گذشــته بعــد از زلزله فرو ریخــت و  23نفر
در این بیمارستان فوت کردند حتی پرسنل
و نیروهــای امــداد و نجــات مجبــور شــدند
بیمــاران بســتری را به بیمارســتان قدیمی
اسالم آباد غرب منتقل کنند.
او گفــت :بیمارســتان قدیمــی 100
تختخوابــی اســام آبــاد غــرب بیــش از
 30ســال قدمــت دارد بــا ایــن حــال ایــن
بیمارســتان در زلزلــه هیچ خســارتی ندید
اگــر در ســاخت بیمارســتان جدیــد قصــور
وتقصیری نبــود حتماً شــمار جانباختگان

این صندوقها که شــامل شرکتهای متعدد زیرمجموعه
بازنشستگی و بیمهای میشوند به شکل مدیریتی و تعداد
زیــادی از آنهــا غیرمدیریتی اداره میشــوند و ابــزاری برای
هلدینگها هســتند که همین موضوع باعث ایجاد برخی
خطاها میشــود اما ما اهرمهای پیادهسازی مبارزه با فساد
را همــواره بــه کار گرفتهایــم .ربیعی گفت :من با دادســتان
تهران به شــکل داوطلبانه درخواست رسیدگی به تخلفات
را داشتهام و خوشبختانه امروز همه سازمانهای نظارتی از
جمله دیوان محاسبات و اطالعات سپاه شهادت میدهند
که ما در بحث رسیدگی در صندوقها موفق عمل کردهایم.
وی با بیان اینکه ما را نمیتوانید با نگاه صرف اقتصادی
ارزیابیکنید،خاطرنشانکرد:برخیازنهادهاوسازمانهای
زیرمجموعــه وزارت کار کم بــازده بودهاند اما با این حال ما
هیچ گونه اخراج از کار در وزارتخانه نداشتهایم.
ربیعی با انتقاد از لحن پورابراهیمی در بیان سؤال خود،
تصریح کرد :به کار بردن واژه هر کاری که میتوانید میکنید
ابهامآمیز اســت .شــما بیان میکنید که یک شــرکت است
کــه  260زیرمجموعــه دارد که این بیان باعــث ایجاد ابهام
میشــود .ربیعی افزود :شــرکت مذکور شــرکت کشــتیرانی
جمهــوری اســامی ایران اســت کــه در دوران تحریم بنا به
مصوبه نهادهای قانونی این گونه تصمیمگیری شد که هر

زلزله کمتر میشد .از سوی دیگر اگر بیماران
در بیمارســتان جدیــد پراکنــده میشــدند
آمار فوتیها قطعاً بیشتر میشد .نماینده
مردم اســام آباد غرب در مجلس شورای
اســامی تأکید کــرد :ایــن بیمارســتان تازه
تأســیس قطب یک بهداشت و مهم ترین
بیمارســتان غرب کشــور محســوب میشد
و  124تخــت بیمارســتانی داشــت .در پــی
تخریب و عدم اســتفاده از این بیمارستان،
پرسنل بیمارستان مجبور شــدند با هزاران
بدبختــی و در شــرایطی کــه بــرق قطع بود
بیمــاران بســتری را از بیمارســتان تخلیــه
کنند عالوه بر این بیمارســتان قدیمی چند
صــد مصــدوم زلزلــه ســرپلذهاب و قصر
شــیرین و گیالنغرب را پذیرا شــد .او گفت:
پرسنل بیمارستان مجبور شدند تختهای
بیمارســتان تــازه تأســیس را بــه حیــاط
بیمارســتان قدیمی منتقل و مصدومان را
در ســرما مداوا کنند .فالحتپیشــه با بیان
اینکه مدعی العموم باید وارد این موضوع
شــود ،عنوان کرد :پیمانکار این بیمارستان
باید از لحاظ فنی پاســخگو باشــد .ســاخت
بیمارســتان تازه تأسیس اســام آباد غرب
از دولت نهم و دهم شــروع شد ولی 4سال
ســاخت آن متوقف شده بود .در این دولت
حدود30درصــد باقیمانده پروژه ســاخت
بیمارستان تکمیل شد مدعیالعموم باید
علیهکسانیکهمسبباینکارهستنداعالم
شکایتکند.

کشتی را به یک شرکت تبدیل کنند و این تصمیم نیز در دوره
مدیریت من گرفته نشــده اســت البته بنده این تصمیم را
درست میدانم چرا که مانع تحریم سراسری علیه شرکت
کشــتیرانی شــد .وی با اشاره به مبارزه با فســاد در وزارتخانه
خود اظهار داشــت :ما در راســتای اهداف نظام در مبارزه با
فساد گامهای فراتر از ثبت شرکتها برداشتهایم و سیستم
اطالعات جامع را راهاندازی کردهایم که امروز بانکها قصد
استفاده از این سیستم را دارند .ما در راستای مبارزه با فساد
کارهایی را شروع کردهایم و در بورس ،گروه ناظر بر شرکتها
را آوردهایــم .وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد:
امروز اعالم میکنند که از مجموع  264شرکت که براساس
اصــل  44واگذار شــدهاند ،در ســامانه اطالعات بــورس 221
شــرکت متعلق به ما بوده که  82درصد شــرکتهای ثبت
شده را شامل میشود .آیا جواب این اقدام مثبت ما پاداش
استیاتنبیه؟
ربیعی ادامه داد :من امروز ادعا میکنم که هیچ شرکتی
نیست که خارج از کدال باشد و  70درصد شرکتهای تابع
مــا در بــورس فعالیت میکنند کــه این خود نشــان دهنده
شفافیتشرکتهایتابعمااست.
گفتنی اســت نمایندگان مجلــس از توضیحات ربیعی
قانعشدند.

چرا زلزله اولویت نیست

مبتال به ایدز ،از ویروس HIVپاک بودهاند.
در ادامــه ایــن کارگاه ،محمــد خدادی
مدیرعاملخبرگزاریایرنانیزدربارهنقش
رســانهها در انگ زدایــی و کاهش بدنامی
بیماری ایدز ســخن گفت« :آنچه درمورد
ایدز مطرح شــده بدنامی ،ننگ ،ســکوت،
تبعیض و انکار اســت ».خــدادی با طرح
این پرســش که چــرا این واژههــا را درمورد
بیماری ایدز بــه کار میبریم ،توضیح داد:
ایــدز بیــش از آنکــه به عنــوان بیمــاری به
رســمیت شــناخته شــده باشــد با بدنامی
و ننــگ شــناخته میشــود .اصــل ماجــرا
این اســت کســی که به بیمــاری ایدز مبتال
میشود بدتر از خود بیماری باید با انگی که
برایشمتصورمیشودزندگیکند.
مدیــر عامــل خبرگــزاری ایرنــا افــزود:
مرز ماجــرای ایدز همین دو جمله اســت
اینکه چرا میگوییم بدنامی و نفرت چون
اطالعات غلط به مردم میدهیم .در این
میــان تکلیف رســانهها چیســت؟ رســانه
حلقه ای است که باید به این موضوع ورود
کند .حلقه ما در رابطه با ایدز اطالعرسانی
معیــن و بــا تعریــف مشــخص اســت .در
جامعــه امــروزی شــبکههای اجتماعــی
شریک رســانههای رسمی هستند اما چرا
وقتی به ایدز میرسد برای ما مهم نیست.
نهضــت ایــدز بــرای گــروه خاص نیســت
همه ما موظف هســتیم در این باره نقش
بپذیریم .خدادی گفت :رسانه راهی ندارد
جز اینکه دربــاره بیماری ایدز تولید محتوا
کند و به قرائتســازی و اطالعرســانی ایدز
روی بیاوریــم تــا ایــدز بــه عنــوان بیمــاری
شناختهشود.

تحــول و جهــش در دانــش ســربازان در ســال آتــی
فراهم شــود .وی همچنین با اشــاره به سربازانی که
پیــش از اعزام بــه خدمــت ســربازی دارای مهارت
خاصی بــوده اما فاقد گواهینامــه تخصصی بودند،
گفت :برای این افراد نیز پس از پایان خدمت گواهی
تخصصی رسمی صادر خواهد شد.
رئیــس اداره ســرمایه انســانی ســرباز ســتاد
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«خســرو منصوریان» مؤســس و عضو
توگو با
هیــأت امنای گروه احیا نیــز در گف 
روزنامهایراندربارهکنترلموجسومیعنی
انتقال جنســی ویروس اچ آی وی بویژه در
میان جوانان توضیح داد :کشورهای دیگر
هم به این بیماری مبتال هستند .آنها برای
درمــان و کنتــرل ایــن بیمــاری راههایــی را
رفتهاند و الزم نیست دوباره ما این راهها را
اختراع کنیم .بزرگترین و بهترین راه این
است ما جامعه و درهای بسته را نسبت به
موضــوع ایدز باز کنیم .چــرا در کتابهای
درســی یا مجــات ،رادیــو و تلویزیــون آن
گونه که باید و شاید به این مسأله پرداخته
نمیشــود؟ البتــه بــه ایــن موضوع اشــاره
میشــود ولیکــن نــه در حــدی کــه الزم و
واجب اســت .متأســفانه این فضای بسته
در دولت هــای نهــم و دهم تشــدید شــد،
برای مثال همه کتابهایــی را که در دوره
دبیرستان در رابطه با ایدز نوشته شده بود
دوباره خمیر کردنــد .منصوریان گفت :در
کشــورهای دیگر آموزشها و اطالعرسانی
درباره بیماری ایدز از مهدکودکها شروع
میشــود ولی در کشور ما در دبیرستان هم
جای این آموزشها خالی است.
او افــزود :جــوان مــا نحــوه اســتفاده از
کانــدوم را نمیدانــد و این یک تابو اســت.
یــا در زندانهای مــا با این مســائل با نگاه
سیاســی برخــورد میشــود و این درســت
نیست .بایســت فضا را باز کنیم تا جامعه
به اطالعات آزاد دسترســی داشــته باشد.
اصحــاب رســانه در ایــن رابطــه میتوانند
کمک زیــادی به ســازمانهای مردم نهاد
بکنند.

کل نیروهــای مســلح بــا بیــان اینکــه در ایــن زمینه
هماهنگیهایی نیز با سازمان فنی و حرفهای انجام
شده است ،گفت :این افراد پس از ثبتنام در سامانه
این ســازمان مــورد ارزیابی قرار گرفتــه و چنانچه در
آزمــون پذیرفتــه شــوند گواهینامه رســمی دریافت
خواهند کــرد ،در غیر اینصورت بایــد نواقص را رفع
کرده و برای آزمون بعدی آماده شوند.

یادداشت
زلزله گرچه به طور معمول پدیدهای نادر اســت و دوره
تکــرار آن در یــک نقطه حتی ممکن اســت بــه بیش از
یکهزار سال نیز برسد اما در زمره سوانح طبیعی خشن
محسوب میشود که هم تلفات باال و هم خسارت زیاد
پیامدآناست.همینسیکلطوالنیتکراردریکنقطه
خود عامل اصلی بیتوجهی و غفلت از تدارک سازو کار
رامین رادنیا
مناســب برای آمادگی در برابرآن و نیز پیشگیری برای
روزنامه نگار
کاستن از ریســک رویارویی با این پدیده طبیعی است.
یعنــی اگــر زلزله پدیــدهای بود کــه در دورههــای کوتاه،
مرتــب آن را تجربــه میکردیم به طور حتم تا کنون تمامی تمهیــدات الزم را چه
در سطح ملی و چه در سطح شهری و نیز فرهنگ زندگی به آن اندیشیده بودیم و
دست کم تا این حد غافلگیری فعلی نداشتیم .بنابراین تحلیل اینکه چرا باز هم
در زلزله غرب کشور با آسیب و تلفات و کاستی و مشکالت امداد و نجات و اسکان
اضطراری و غیره مواجه شــدیم ســاده اســت .زلزله کم پیش میآید و در اولویت
مدیریتها چه ملی و محلی نیســت .در ضمن تا کنون پایتختمان یا شــهرهای
بزرگمان در دوران معاصر طعم تلخ آن را نچشــیدهاند تا چنان در خاطرهایمان
بماند که درسآموزی آن تا چندین نسل فراموش نشود.
زلزله شهری در ایران معاصر سابقه چندانی ندارد و حداکثر زلزله بم با یکصد
هزار جمعیت ،زلزلهای شــهری محسوب میشود که پیامد آن  30هزار کشته و

 30هزار زخمی و شــهری ویران بود .به طور معمول هر  10سال وقوع یک زلزله
با بزرگای بیش از  7ریشــتر در فالت ایران پیشبینی شــده اســت اما کانون اکثر
زمین لرزههای معاصر در مناطق روستایی ،دشتها و بخشهای کم جمعیت
بوده اســت .در حالــی که به طور مثال در ژاپن زلزله هم تکرار بیشــتر دارد و هم
در مناطــق پرجمعیت رخ میدهد .زلزلــه  1923کانتوی توکیو ،پایتخت ژاپن را
بــه طور کلی ویران ســاخت و شــهر پس از زلزلــه در آتش ســوخت و این تجربه
تلخ عبرت آنان شــد تا اولویتهایشــان را جابهجا کنند و زندگی متناسب با این
واقعیت طبیعی خانه و کاشانه و آموزش عمومی خود را متحول کنند .ساخت و
ساز و آییننامههای جدید برای شهرسازیشان بنویسند ،مانورها و آموزشهای
عمومــی را جــدی بگیرند و با نگاه آینده نگری و توســعه پایدار ،شــهرهای تاب
آور در برابــر زلزله بســازند که مردم در آن آماده و آمــوزش دیدهاند .با این حال
خوشــبختانه رســانههای جمعی به ویژه رســانههای اجتماعی چنان گســترده
شدهاند که سطح حساسیتهای عمومی را افزایش دادهاند و بر همین اساس
نگرانی جامعه را به درستی بیشتر و مطالبات را افزایش دادهاند .متناسب با این
حساســیت و بهرهگیــری از این گونه تجربهها باید برنامه عمل آینده را ترســیم
کرد .بخشی از این تجربهها باید به تقویت ساختارهای مقابله و پاسخ بینجامد.
پیش از آن و مهمتر از آن باید به تقویت ساختارهای پیشگیری و کاهش ریسک
پرداخت تا آنجا که با ساخت و ساز مقاوم ،کمترین خرابی و تلفات رخ دهد و در
نتیجه به کمترین میزان نیرو و تجهیزات برای پاسخگویی و امدادگری نیاز باشد.

