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زلزله شناسان مى گویند شرایط 
زمین در غرب کشور، باعث شده 

زلزله به دیگر شهرها نرسد

معجزه خاك
  زمین منطقه، زلزله را خنثى کرد

که اگر نمى کرد، تا همدان
خسارت وارد مى کرد

«شهروند» از فرو ریختن
واحدهاى مسکونى مهر

در کرمانشاه گزارش مى دهد 

مسکن «بى مهر»
  مدیر گروه بازنگرى طرح جامع 
مسکن: براى ساخت مسکن مهر 
حدود یک سوم قیمت هزینه شد

خانواده قربانیان ، مجروحان
و مردم زلزله زده در گفت و گو
با «شهروند» جزییات لحظات 

وحشتناك زلزله را روایت کردند

یکشنبه غم انگیز
   8 شهر و 526 روستا  در زلزله 7/3 

ریشترى کرمانشاه تخریب شدند

مقاوم سازى مراکز درمانى
در برابر  حوادث غیر مترقبه

به فراموشى سپرده شده

بیمارستان هاى بى تاب
  61 درصد

بیمارستان هاى کشور
به شدت فرسوده اند

گزارش خبرنگار اعزامى «شهروند» 
از شهرهاى زلزله زده
در نوار غربى ایران

برایمان آب بیاورید
  شمارى از بیمارستان ها همزمان 
با زلزله تخریب شدند و مردم به 

بیمارستان هاى صحرایى منتقل شدند

زمین لرزه یکشنبه شب در مرز ایران 
و عراق، در 22 کشور، و در میان 180 

میلیون نفر احساس شد

لرزش 180 میلیون نفرى
  لرزش ها تا فاصله

2 هزار و 200 کیلومترى
در اکراین نیز احساس شده است

بافت فرسوده و ناایمن بیش از یک 
چهارم روستاهاى کرمانشاه را 

تخریب کرد

آوار روستا
  جمعیت روستایى

کرمانشاه از میانگین کشور
باالتر است

رهبر معظم انقالب : همه دستگاه ها به یارى آسیب دیدگان بشتابند

رئیس جمهورى:  تمام امکانات  براى کمک به آسیب دیدگان بسیج شوند

«شهروند» از لحظات مستمر 
امدادرسانى و نجات زلزله زدگان 
توسط هالل احمر گزارش مى دهد

مردم تنها نمى مانند
  امدادگران

از ساعات اولیه زلزله
در مناطق حادثه دیده حاضر شدند

امیــر  هاتفى نیــا| تــا صبح 
نخوابیده اند. زلزله زده نیســتند، 
اما چشم روى چشم نگذاشته اند. 
آنها کیلومترها بــا کانون زلزله 
فاصله  یکشنبه شِب غرب کشور 
دارند، اما نگرانــِى صدها خانواده 
داغدار در چشم هایشــان است؛ 
انگار خودشــان از اهالِى سرپل 
ذهاب انــد، انگار ُکــردى حرف 
مى زنند؛ آنها به ســختى رخصت 
تکان خــوردن بــه پلک هــاى 
مى دهند.  نشــان  سنگین شده 
این جا «مرکز کنترل و هماهنگى 
اســت،  امدادونجات»  عملیات 
کیلومتر 7 جــاده کرج. 5 مانیتور 
روى دیوار مقابــل میزهاى اتاق 
نصب شده و امدادونجاتى ها مدام 
با مراکز مختلف ارتبــاط برقرار 

مى کنند. 
نخستین نفرى که شب زلزله به 

مرکز عملیات آمد
«من در خانه بــودم که زلزله 
را احســاس کردم و بالفاصله با 
سازمان امدادونجات تماس گرفتم. 
آنها گفتند که لرزه نگار اولین لرزه 
را اعالم کرده است. بچه ها درحال 
بودند  الزم  هماهنگى هاى  ایجاد 
که خــودم را به مرکــز کنترل و 
امدادونجات  عملیات  هماهنگى 
رســاندم.» حســین درخشان، 
مدیر کنترل و هماهنگى عملیات 
سازمان امدادونجات اولین نفرى 
است که بعد از متوجه شدن زلزله 
غرب کشــور خود را به سازمان 
امدادونجات رســانده است. «هر 
شــب بین 28 تا 30نفر به صورت 
کشیک در سازمان حضور دارند.» 
آقاى درخشان در ساعات  وقتى 
اولیه زلزله به مرکز کنترل عملیات 
مى رســد، هماهنگى هاى الزم را 
با استان هاى کردســتان، ایالم و 
رسیدگى هاى  براى  کرمانشــاه 

اولیه انجام مى دهــد. او با ارتباط 
ویدیوکنفرانــس اقدامات انجام  
شده و نیازهاى منطقه را بررسى 
مى کند. در ادامه رئیس ســازمان 
و معــاون عملیات  امدادونجات 
ســازمان به مرکز عملیات اضافه 
مى شوند و فرمانده ها از کیلومتر 
7 جاده قدیم کرج، رســیدگى به 
بزرگترین زلزله تاریخ غرب کشور 

را فرماندهى مى کنند.
در بعضى از مناطق شاهد خرابى 

صددرصد بودیم
ســاعت حوالى یک ظهر است. 
اتاق ســاکت تر از قبل مى شود. 
قرار است حامد سجادى، نماینده 
در هالل  امدادونجات  ســازمان 
اقدامات  آخریــن  کرمانشــاه 
انجام شده را به مرکز گزارش کند 
و براى بررســى نیازهــاى مردم 
آسیب دیده اقدام شــود: «530 
نیروى عملیاتى از 17 اســتان در 
منطقه حضور دارند. 150 دستگاه 
خودروى عملیاتــى و آمبوالنس 
مســتقر شــده  اند. 4100 چادر، 
10هزار پتو و 170هزار کنسروجات 
توزیع شده است.» تصویر نشان 
مى دهد که اتــاق مرکز کنترل و 
امدادونجات  عملیات  هماهنگى 
کرمانشاه شــلوغ است. آدم هاى 
داخِل آن مدام با گوشــى دور میز 
روى  دســتى  مى کنند،  حرکت 
مى نشینند،  مى کشند،  سرشان 
بلند  مى نشینند،  مى شوند،  بلند 
مى شوند. مرتضى سلیمى، رئیس 
از صبح  که  امدادونجات  سازمان 
زلزلــه در مناطــق حادثه دیده 
به مرکز عملیات  حاضر شــده، 
کرمانشاه اضافه مى شــود. او به 
تمام همراهانش «خسته نباشید» 
مى گوید. «از صبح بازدید را شروع 
کردیم و متوجه وسعت باالى زلزله 
شــدیم.» همه به مانیتور بزرگ 

اتاق فرماندهى خیره شده اند و به 
حرف هاى سلیمى گوش مى دهند: 
داده ایم.  افزایــش  را  «بالگردها 
تجهیزات استان هاى معین بسیج 
شــده اند. تیم ها تقســیم بندى 
شــده و با اولویت جست وجو را 
انجام مى دهیم. اسکان اضطرارى 
تخته  کرده ایــم. 3هزار  آغاز  را 
چادر تا ظهر توزیع شــده است. 
150نفــر از مصدومان طى 9 پرواز 
به بیمارســتان هاى کرمانشاه و 
همدان انتقال داده شده اند.» آقاى 
سلیمى مى گوید که «ارتش و سپاه 
در توزیع اقــالم کمک مى کنند. 
تمام مناطق حادثه دیده با 10 فروند 
گرفته.  قرار  ارزیابى  مورد  بالگرد 
محلى نیست که از چشم هاى ما 
دور مانده باشد، حتى با بالگرد پتو 
و تغذیه براى مناطقى که دسترسى 
ســختى دارند، ارسال کرده ایم.» 
همه در مرکز به چهره ســلیمى 
در اتاق عملیات کرمانشــاه نگاه 
مى کنند. او از شــرایط سخت کار 
مى گوید: «برق در بعضى از مناطق 
قطع شــده بود. این مسأله کار را 
سخت تر مى کرد. تیم هاى آنست، 
آوار و اسکان خوب عمل کردند. 
وســعت منطقه حادثه دیده زیاد 
بود و در بعضى از نقاط شاهد خرابى 

صددرصد بودیم.» 
بچه هاى آذربایجان غربى هم در 

کرمانشاه حضور دارند
کسب شده  تجربیات  براساس 
از حــوادث و ســوانح در ابعاد و 
حوزه  فعاالن  مختلف،  ســطوح 
اهمیت  بــه  ســوانح  مدیریت 
موضــوع فرماندهــى و هدایت 
عملیات هــاى امدادونجات براى 
ایجاد مدیریت واحــد، تعامل و 
ساختارهایى  در  اطالعات  تبادل 
فرماندهى  مراکــز  تحت عنوان 
اشاره کرده اند. در این مراکز قبل 

از وقوع حوادث و سوانح براساس 
اطالعات موجــود، اقدامات الزم 
براى تدوین برنامه هاى عملیاتى، 
دستورالعمل ها  نرم افزارها،  تهیه 
و توافقنامه هــاى الزم، پایــش 
وضع حــوادث و ســوانح حوزه 
عمل، انجام مانــور و تمرین هاى 
مختلف با هدف تصمیم ســازي، 
تصمیم گیرى و هماهنگی اقدامات 
الزم بــه منظور آمادگــى براى 
مواجهه با شــرایط اضطرارى با 
هدف پشتیبانی و هدایت صحیح 
عمل  به  امدادونجــات  عملیات 
مى آید. آقاى درخشــان از همین 
مرکز هماهنگى هــاى الزم را در 
همان ســاعات اولیه زلزله با 16 
اســتان انجام داده است. «تیم ها 
در مرکز فرماندهــى آغاز به کار 
کردند. با اســتان هاى همجوار با 
الزم  هماهنگى هاى  کرمانشــاه 
انجام شد. با توجه به برآوردهاى 
اولیه نیازهاى اســتان را بررسى 
کردیم. بــه اســتان هاى ایالم، 
کردستان، همدان و مرکزى اعالم 
به همراه ســگ هاى  که  کردیم 
زنده یاب و تیم هاى آواربردارى و 
اسکان اعزام شــوند. مرحله اول 
جســت وجو و نجات است و در 
ادامه ســعى مى کنیم وارد فاز 
اسکان اضطرارى شویم. تیم هاى 
آنست و اســکان و آواربردارى 
وارد منطقه شــدند و براساس 
شدت حادثه اســتان هاى معین 
و حتى  فراخــوان کردیــم  را 
امدادگــران از آذربایجان غربى 
هم آمدند. آنها از شــِب زلزله تا 
بودند.  فعال  یکسره  حاال  همین 
در مرکــز کنتــرل و هماهنگى 
عملیــات امدادونجات اقدامات 
الزم به صــورت رودررو ابالغ و 
از مســئوالن حاضر در منطقه 

نظرخواهى مى شود.»

سرمقاله
ناگهانی و غیرمنتظره

زلزله یک پدیده تام

در میان حوادث و رویدادهاي اجتماعی هیچ کدام 
مثل زلزله پدیده اي فراگیر و تام نیستند. وقوع زلزله 
اگرچه خارج از اراده ماســت، ولی پیامدها و تبعات 
و عوارض آن دقیقا مرتبط با رفتار و عملکرد ماست. 
این عملکرد از یک سو ریشه در گذشته دارد. رفتار 
ما از ده ها  ســال پیش در این رویداد موثر اســت. 
همچنان که به رفتار ما درحــال و آینده نیز مربوط 
مى شود. همچنین این عملکرد از تمامی نهادهاي 
دولتی و مردمی متأثر می شــود. از وزارت خارجه 
گرفته تا وزارت هاي کشور، بهداشت، راه و ارتباطات، 
شهرسازي و آموزش وپرورش و... و نیز نهادهاي مدنی 
و هالل احمر و سازمان انتقال خون و اورژانس و ستاد 
بحران و... همه وهمه در این پدیده اثرگذار هستند. 
رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و اکنون نیز حضور 
ارتباطى مردم در شــبکه هاي اجتماعی و فضاي 
مجازي نیز نقش مهمی در این مســأله دارند. زلزله 
پدیده اي است که ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، 
سیاسی و امنیتی و حتی حقوقی آن بسیار پیچیده 
است. شاید بتوان ادعا کرد، یکی از بهترین معیارها 
براي سنجش میزان موفقیت هر دولتى در ایجاد یک 
سازمان اداري کارآمد، نحوه عملکرد آنها در رویداد 
زلزله است. اینکه پیش از وقوع هر زلزله اي تا چه حد 
تمهیدات الزم را براي تحمل حداقلی از خسارات و 
تلفات را اندیشیده اند؟ استحکام ساختمان ها به ویژه 
مراکز حساس اداري و درمانی و امنیتی، چقدر است؟ 
زیرساخت ها مثل آب، برق، راه، ارتباطات تا چه حد 
در برابر زلزله مقاوم هستند؟ آمادگی هاي منطقه اي و 
ارایه آموزش هاي مقابله با این حادثه تا چه حد وجود 
داشته است؟ سپس در مرحله وقوع زلزله، سرعت 
عمل و هماهنگی نیروها بــراي امدادونجات افراد و 
سپس درمان و دفن کشته شدگان و اسکان موقت 
و تأمین امنیت آنان چگونه اســت؟ حجم امکانات 
و امدادونجات متناســب با خرابی ها هست یا خیر؟ 
رفتار مردم در حمایت از زلزله زدگان چگونه است؟ 
خود زلزله زده ها چه رفتارى دارند؟ در روزهاي بعد 
آواربرداري، بازســازي، تأمین احتیاجات و نیازها، 
آغاز بازسازي ها، ایجاد شغل، رسیدگی هاي حقوقی 
به مسائل کودکان و زنان باقیمانده، درمان مشکالت 
روحی و روانی آنان و در نهایت بازگرداندن منطقه اعم 

از شهر و روستا به شرایط عادي و احیاي زندگی در 
منطقه چگونه است؟ مالحظه می شود که چرا زلزله 
یک پدیده تام و فراگیر اســت و همه ارکان و اجزاي 
حکومت و مردم و جامعه مدنی را به چالش و آزمون 
می کشد. با این مالحظه باید گفت که زلزله علی رغم 
تأثرآوربودنش، بهترین فرصت است براي سنجش و 

آزمون کارآمدي نظام اجتماعی ما.
روزنامه شهروند به سبب وابستگی به هالل احمر 
به عنوان مهمترین و اصلی ترین نهاد امدادونجات 
توجه خاص خود را همــواره به موضوع زلزله و ابعاد 
این پدیده معطوف کرده اســت. روز پیش از زلزله 
سرمقاله روزنامه این بود که «بدتر از زلزله 7ریشتري» 
چیســت؟ چند روز پیش از آن نیز، گزارش مفصلی 
درباره زلزله احتمالی تهران نوشــته بودیم. در آن 
سرمقاله به یکی از مسائل مهم مرتبط با پدیده زلزله 
که آینده نگري و ســرمایه گذاري براي مواجهه با 
عوارض زلزله در آینده است، اشاره شده بود. متاسفانه 
فقط یک روز زمان نیاز بود که زلزله غرب کشور رخ 
دهد تا به صورت آشکاري متوجه عوارض این مشکل 
شویم. در همان شماره گزارش اصلی روزنامه درباره 
این بود که چه بحران هایی پس از حوادث طبیعی در 
انتظار ماست؟ بحران هایی که اکنون پس از حادثه 
زلزله غرب کشــور به طور قطع و یقین با آن مواجه 
خواهیم شد و اگر دستگاه اداري قدرتمندي داشته 
باشــیم، به اندازه این قدرت می توانیم این بحران را 

خنثی کنیم.
رخداد زلزله همچنان که یک تهدید جدي براي 
جامعه ماست، می تواند یک فرصت جدي نیز باشد. 
فرصتی براي بازنگري کلیه ابعاد نظام مدیریتی کشور 
در مواجهه با پدیده زلزله و نیز فرصتی مهم براي آنکه 
زلزله تبدیل به موضوعی بــراي محور گفت وگوي 
عمومی جهت اصالح نظام مدیریتی کشور شود. ما 
همیشه این استعداد را داشته ایم که این فرصت ها را 
به ارزانی از دست می دهیم. از امروز سعی می کنیم 
برخی از وجوه مهم نظام مدیریتی جامعه را در انجام 
وظایفش پیش از حادثه و در زمــان و روزهاي اول 
حادثه و پس از حادثه (حوادث قبلی) نقد و ارزیابی 

کنیم.
ادامه در صفحه 4

در مرکز کنترل و هماهنگى عملیات امدادونجات چه مى گذرد؟

چشم روى چشم نگذاشته اند
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زلزله در غرب کشور تا شب گذشته  430  کشته
و 7156  مجروح بر جاى گذاشت
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یادداشت

با تمام توان در کنار مردم 
زلزله زده هستیم

|  على اصغر پیوندى|  
رئیس جمعیت هالل احمر|

دنبال  بــه  داغ ســنگینى 
هموطنــان  دادن  از دســت 
یکشــنبه  زلزله  در  غیورمان 
شب  اســتان کرمانشاه بر دل 
ما نشسته است؛ داغى که دل 
بســیارى از هموطنان و افراد 
به درد  را  نوع دوســت جهان 
آورده و متاســفانه افزایــش 
مصدومان  و  فوت شدگان  آمار 
از بیــان هرگونه  نیز؛ زبان را 
تسلیت و دادن تسلى خاطر به 

داغدیدگان قاصر کرده است.
تســلیت  ضمن  اینجانــب 
بــه خانواده هــاى داغ دیده، 
طلب رحمــت و مغفرت الهى 
براى جان باختــگان و آرزوى 
ســالمتی  و  مصدومان  نجات 
حادثه دیــدگان، اعالم مى کنم 
کــه امدادگــران جمعیــت 
هالل احمر على رغم گستردگى 
بر حسب  منطقه تحت حادثه، 
ساعات  نخســتین  از  وظیفه 
وقوع زلزله به یارى مصدومان 
و حادثه دیدگان شــتافته اند 
بــراى نجات  آنها  و مأموریت 
هموطنان و محبوسین در آوار 
تا آخرین لحظات ادامه خواهد 

داشت.
مردم  همــه  به  همچنیــن 
به خصوص  کشــورمان  عزیز 
کرمانشاه  زلزله  حادثه دیدگان 
نیروهاى  که  مى دهم  اطمینان 
امدادى با تمام توان و ظرفیت و 
متناسب با مختصات حادثه، تا 
آخرین لحظات خدمات امدادى 
الزم را به هموطنان ارایه کرده 
و لحظه اى از تالش براى خدمت 
بــه حادثه دیــدگان فروگذار 

نکنند.
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