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گزارش «اعتماد» از اقدامات دولت و گاليههاي زلزلهزدگان

فرماندار قصرشيرين :مردم چادر ندارند

امين شول سيرجاني

شبكه خبر هر چند دقيقه يك بار زير نويس ميكند «مردم
ضمن بيتوجهي به ش��ايعات خبرها را از رسانه ملي دنبال
كنند ».همزمان معاون س��ازمان مديريت بحران كشور در
استوديوي برنامه زنده خبري به مجري و «هموطنان عزيز»
اطمينان ميدهد كه «جاي نگراني نيست» چون مسووالن
« 14دستگاه و نهاد» به مناطق زلزلهزده در استان كرمانشاه
اعزام شدهاند .بهنام سعيدي هر چند اطمينان داد كه جاي
نگراني نيس��ت اما در س��اعت  18:40دقيقه روز دوش��نبه
 22آبان ماه يعني ي��ك روز پس از زلزله هنوز هم نميتواند
ب��رآوردش را از پايان زم��ان عمليات ام��داد و نجات اعالم

كند« :وسعت منطقه زياد اس��ت و روستاهاي آسيبديده
پراكندهاند .هنوز زود اس��ت كه زمان پايان عمليات را اعالم
كنيم .دع��ا ميكنيم كه تعداد مجروحان و كشتهش��دگان
بيش از اين نباشد».
صداي متفاوت از مناطق زلزلهزده

همزمان با صحبتهاي معاون سازمان مديريت بحران كشور
شبكه خبر شمار قربانيان زلزله غرب كشور را  407نفر و تعداد
مجروحان  6700نفر اعالم ميكند .آماري كه تا حاال احتماال
تغييراتي كرده اس��ت .چون كه تعدادي از شاهدان عيني به
«اعتماد» خبر دادند تا عصر روز دوشنبه هنوز عمليات امداد
و نجات در برخي از روستاهاي اطراف سرپلذهاب آغاز نشده
است .افشين عبداللهي ،فعال تشكلهاي غيردولتي در استان

كرمانشاه در اين باره گفت« :امدادرسانان هنوز نتوانستهاند به
تعدادي از روستاهاي حوالي شهر روانسر بروند .تماس مردم
محلي حاكي از اين اس��ت كه به چادر ،پتو و مواد غذايي نياز
دارند ».عبداللهي همچنين از وضعيت مجروحان روستاهاي
صعبالعبور اظه��ار نگراني كرد« :ما به اتفاق جمعي از مردم
محلي و فعاالن تشكلهاي مردمي در راه تعدادي از روستاهاي
آس��يبديده هس��تيم اما براي زيرآوار مان��دگان نگرانيم».
كيومرث بيگزاده يكي از شهروندان ساكن اسالمآباد غرب
است كه براي كمك به روستاهاي زلزلهزده با جمعي از مردم
محلي راهي اين مناطق ش��ده اس��ت .او به «اعتماد» گفت:
«تعداد روستاهاي آسيبديده خيلي زياد است .حاال به اميد
خدا ما ميرويم س��راغ چندتايشان .انش��اءاهلل كه بتوانيم
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كمك كنيم».مردم در ش��بكههاي اجتماع��ي از صبح روز
دوشنبه درباره كمبود اقالمي مانند پتو ،چادر و مواد غذايي از
جمله آب اظهار نگراني ميكردند .اما تلويزيون دايما بر لزوم
بيتوجهي به ش��ايعات تاكيد ميكرد .هنوز معاون سازمان
مديريت بحران كشور ،استوديوي شبكه خبر را ترك نكرده
بود كه فرماندار قصر شيرين روي خط آمد و نگرانيهاي مردم
را تاييد كرد .فرامرز اكبري خيلي صريح گفت« :بس��ياري از
س��اختمانها آس��يب جدي ديدهاند و مردم به دليل وقوع
پسلرزهها نميتوانند در اين ساختمانها شب را بگذرانند».
توضيحات فرماندار شهر  23هزار نفري قصرشيرين حكايت
از اين داش��ت كه مردم در خيابانها بدون چ��ادر ماندهاند:
«مردم جرات در خانه ماندن را ندارند .امكانات توزيع شده از
طرف هاللاحمر كافي نبود .با تانكر سيار آب توزيع كردهايم
اما اسكان مهمترين مشكل ماست كه هنوز حل نشده است.
» توضيحات فرماندار آنقدر روش��ن هستند كه نتوان به آنها
برچسب «شايعه» زد .بهنام سعيدي معاون سازمان مديريت
بحران اما با شنيدن سخنان فرماندار قصر شيرين باز هم خم
به ابرو نياورد و در س��اعت  18:45دقيقه روز دوش��نبه وعده

اﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ۲۰:۰۰ :روز ۲۲آﺑﺎنﻣﺎه اﺳﺖ
اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ :ﺻﺎدق ﻣﻨﻔﺮد
داد« :دو جلس��ه با حضور رييس س��ازمان مديريت بحران و
س��اير مسووالن در حال برگزاري اس��ت .كه در اين جلسات
چارهانديشي ميشود».

تصوير خوفناك يك ساختمان

دومرددركنارهممقابليكساختمانششطبقهايستادهاند
و بهتزده س��اختماني را نگاه ميكنند كه تا ديش��ب خانه
مهرشان بود و حاال هيچ .هيچ يعني ستونهاي بتوني بدون
ديوار .از دو س��مت كه به ساختمان ش��ش طبقه نگاه كني،
اتاقهايي را ميبيني كه به ترتيب از باال به پايين ديوار امنشان
فرو ريخته .ساكن اتاق طبقه چهارم آدم خوشسليقهاي بوده.
ميز كار سفيد رنگ با چهار گلدان زيبا روي آن و كتابخانهاي
كه آن پش��ت خودنمايي ميكند .چ��راغ مطالعه هم از روي
ميز به بيرون پرتاب ش��ده اما در لحظه آخر به لبه پنجره گير
كرده و آويزان شده است .ساكن اتاق واحد طبقه چهارم يكي
از ساختمانهاي مسكن مهر شهر س��رپلذهاب حاال يكي

از همين بهتزدگان اس��ت ،يا يكي از مجروحان بستري در
بيمارستانها يا يكي از قربانيان .اين تصوير يك عكس مخابره
شده از زلزله است .يكي از ميان صدها عكسي كه عكاسان از
مناطق زلزلهزده مخابره كردهاند .اين نشان ميدهد واقعيت
اما تلختر از اين حرفهاست .انگار ناف خاورميانه را با مصيبت
بريدهاند .تا س��اكنانش ميآيند نفس راحتي بكشند دوباره
سر و كله يك مصيبت تازه پيدا ميشود .تازهترينش همين
پريش��ب رخ داد .يكشنبه  21آبانماه زلزلهاي به بزرگي 7/2
ريشتر اس��تانهاي مرزي ايران و عراق را لرزاند .همين يك
خط خبر كه آمد دوباره ايرانيان به ياد  5دي ماه  1382و زلزله
ويرانگر بم افتادند .تا  11شب كه شمار كشتهشدگان در زلزله
دو نفر اعالم شده بود؛ به نظر ميرسيد ابعاد حادثه گسترده
نباش��د و به خير گذشته باشد .اما بهخير نگذشت .حاال همه
مردم ايران در غم مردم سرپلذهاب ،قصرشيرين ،كرمانشاه
و ...شريك شدهاند.

 526روستا و  8شهر در شعاع زلزله بودند

ش�اهين فتحي ،مع�اون عمليات س�ازمان ام�داد و نجات
جمعيت هالل احمر ،در گفتوگو ب�ا «اعتماد» درباره روند
عمليات جس�توجو در مناطق زلزلهزده استان كرمانشاه
گفت« :پس از وقوع زلزله  7/3ريش�تري در مرزهاي غربي
كشور ،با توجه به وسعت حادثه ،تيمهاي ارزياب به مناطق
غربي كشور اعزام شدند و در پي ارايه گزارشاتي مبني بر باال
بودن خسارات و آسيبها در استان كرمانشاه ،عمليات به
سمت اين استان هدايت شد .در حالي كه گستردگي منطقه
حادثهديده ايجاب ميكرد از نيروهاي امدادي استانهاي
معين و همجوار هم اس�تفاده كنيم ،به تيمهاي امدادي 16
اس�تان آمادهباش داديم كه از ساعات پاياني يكشنبهشب
و پ�س از وقوع زلزله ،به منطقه اعزام ش�دند .منطقهبندي
اس�تان ،اين امكان را فراهم كرد كه تمركز فعاليت ،بيشتر
در شهرس�تانهاي قصر ش�يرين ،داالهو ،ثالث باباجاني و
س�رپلذهاب باشد كه بيشترين خس�ارت را از زلزله ديده
بودند .عمليات اس�كان و تغذيه اضطراري هم از س�اعاتي

پ�س از وقوع زلزله آغاز ش�د و از صبح روز گذش�ته هم 10
فروند بالگرد 150 ،مجروح را به مراكز درماني منتقل كردند.
همزمان 16تيمواكنشسريع 31،تيمسگهايزندهياب41،
تيم تخصصي آواربرداري 48 ،تيم اسكان اضطراري و  9تيم
درمان اضطراري به همراه  40دستگاه آمبوالنس به منطقه
اعزام شد و در نخستين اقدامات براي تغذيه زلزلهزدگان،
س�عي ش�د از اقالم موجود در اس�تان استفاده ش�ود و در
صورت مواجهه با كمبودهاي احتمالي ،از استانهاي معين
كمك بگيريم .از آنجا كه وظيفه ما اسكان و تغذيه اضطراري
زلزلهزدگان است ،امكان اسكان 70هزار نفر از زلزلهزدگان را
فراهم كردهايم و حتي از فضاهايي مانند ورزشگاهها يا اماكن
عمومي كه از نظر استحكام ساختمان ،مورد تاييد مديريت
بحران استان قرار گرفته ،استفاده كرديم .فراموش نكنيم
كه  526روس�تا و  8شهر استان در ش�عاع زمينلرزه 7/3
ريش�تري  21آبانماه قرار داشتهاند و خس�ارات و منطقه
خسارتديده بسيار گسترده است».

بيمارستانهاي استان كردستان؛ آمادهباش پذيرش مجروحان استان كرمانشاه

س�يدمحيالدين س�جادي؛ مدير روابط عمومي دانشگاه
علوم پزشكي استان كردس�تان ،در گفتوگو با «اعتماد»
ضمن اش�اره به اينك�ه زلزل�ه  7/3ريش�تري  21آبان ماه
اس�تان كرمانش�اه ،هيچ خس�ارت مالي و جاني در استان
كردس�تان نداش�ته ،درباره آخرين اقدامات اين اس�تان
براي پذي�رش مجروحان زلزله اس�تان كرمانش�اه و ارايه
خدمات درماني گفت« :بيمارس�تانهاي اس�تان ،در تمام
شهرس�تانها ،از آمادگي كامل براي پذي�رش مجروحان
زلزله اس�تان كرمانش�اه برخوردارند و بنا به دستور وزير

بهداش�ت تمام بيمارستانهاي استان آماده باش هستند.
تا امروز هم تعدادي از مجروحان زلزله از استان كرمانشاه
به بيمارستانهاي شهرستانهاي كامياران و گرگان اعزام
شده و به طور سرپايي مداوا شدند.
در عين حال ،بيمارس�تان صحراي�ي  50تختخوابي هم از
استان كردس�تان به استان كرمانش�اه منتقل و در سرپل
ذهاب مستقر شده و همچنين  12تيم پزشكي 6 ،دستگاه
آمبوالن�س و يك دس�تگاه اتوبوس آمبوالن�س به منطقه
زلزلهزده اعزام كردهايم».

كمبود دارو در مناطق زلزلهزده همچنان ادامه دارد

به گفته اميد عبدي؛ معاون غذاوداروي دانشگاه علوم پزشكي
كرمانشاه از دقايقي پس از وقوع زلزله ،عمليات ارسال كمك
دارويي و تجهيزاتي بهآسيبديدگان آغاز شده و پنج كاميون
كمك دارويي و تجهيزات و ملزومات پزشكي شامل انواع سرم
و آنتيبيوتيكها ،بامداد دوشنبه  22آبانماه به سرپلذهاب،
قصرش�يرين و ثالث باباجاني ارسال شده كه به علت مسدود
بودن راهها ،محمولههاي ارس�الي حدود ساعت پنج صبح به
مراكز درماني در شهرهاي مذكور تحويل داده شده است .بنا
بر خبري كه در س�ايت اين دانشگاه منتش�ر شده ،عبدي در
جلسه اضطراري با ش�ركتهاي توزيع دارو و ساعاتي پس از
وقوع زلزله 21آبان اعالم كرده بود كه «با توجه به آسيب ديدن
بيمارستانهاي سرپلذهاب و برخي از شهرهاي زلزلهزده با

ميزان خسارات هنوز اعالم نشده است

زلزله 7/3ريشتري 21آبانماهدرنقطهمرزي استان كرمانشاه
 8شهرستان و  526روستا را دچار خسارتهاي مالي و جاني
كرده اس�ت .مس�ووالن گفتهاند كه برآورد خسارات جاني و
نجات افرادي كه زير آوار ماندهاند در اولويت اقدامات امداد و
نجات و انتقال به مراكز درماني است ،اما قرار بود كه از صبح روز
گذشته و پس از روشن شدن هوا ،بالگردها به پرواز درآمده و
ميزانخساراتماليراارزيابيكنندكهتاامروز،گزارشيازاين
ارزيابي منتشر نشده است .اما تصاوير منتشر شده حكايت از
تخريب  30الي  100درصدي خانهها در مناطق زلزله زده دارد.
در حال�ي كه تخريب خانهها ،اغلب مربوط به بافت فرس�وده

كمبودشديددارووتجهيزاتپزشكيمواجههستيم.دربرخي
ازشهرهاياستانكرمانشاهميزانخساراتجانيوماليبسيار
زياد است و اين امر استان كرمانشاه را به حالت بحران درآورده
است .همچنين به دليل آسيب ديدن برخي از بيمارستانها از
جمله تخريب  70درصدي بيمارستان شهداي سرپل بسياري
از تجهيزات اين بيمارستان خراب شده و قابل استفاده نيست.
با آغاز عمليات آواربرداري و امداد گسترده و زياد شدن آمار
مصدومان متاسفانه داروهاي مورد نياز در انبار شركتها تمام
شده و نياز اس�ت كه اين اقالم از مركز و ساير استانها تامين
شود .همچنين با كمبود تجهيزاتي از قبيل تخت بيمارستاني،
دي سي ش�وك ،مانتيور و ملزومات مصرفي شامل انواع آتل،
آنژيوكت نخ بخيه ،پنبه و گاز استريل مواجهيم».

و غيرمقاوم شهرس�تانها و روس�تاها بوده ،شهرستانهاي
داالهو ،ثالث باباجاني ،جوانرود ،سرپلذهاب و قصرشيرين،
بيشترينتخريبدرمناطقمسكونيراگزارشكردهاند.قطع
شبكه آبرس�اني و برق در برخي مناطق زلزلهزده هم بايد در
فهرست خسارات مالي واردشده به استان برآورد شود ضمن
آنكه بيمارستانها و مراكز درماني در شهرستانهاي نزديك
به كانون زلزله هم دچار خس�ارات شديد ش�دهاند چنانكه
بيمارستان اسالمآبادغرب در آن حد تخريب داشته كه امكان
انتقالمجروحاندراينشهرستانميسرنبودهومجروحانبه
شهرستانهاي همجوار منتقل شدهاند.

