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21:48شب / زمین لرزید 
زلزله ای به بزرگی 7/3 ریشــتر و به عمق 19کیلومتر؛ 
عراق، ایران، ترکیه، امارات، لبنان، مصر، اردن، فلسطین، 
جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان را لرزاند. در 
ایران نیز شهرهای غربی کشور ازجمله کرمانشاه، کردستان، 
کهگیلویه وبویراحمد، ایالم و اهواز و شــهرهای مرکزی 
ایران مانند اصفهان، تهران، ســمنان، قم، زنجان و حتی 
خراسان در شرق ایران لرزید. این زمین لرزه در 5کیلومتری 
ازگله، 25کیلومتــری تازه آبــاد، 37کیلومتری باینگان، 
112کیلومتری سنندج و 122کیلومتری کرمانشاه روی 

داد.

22:35شب/ آماده باش تیم های نجات 
از همان دقایق اولیه ســازمان جمعیت هالل احمر در 
اســتان های مختلف حالت آماده باش گرفتند. در دقایق 
نخست، پس از حادثه نیز شاهین فتحی، معاون سازمان 
امدادونجات هم از آماده باش تیم های هالل احمر خبر داد: 
زمین لرزه در مرز ایران و عراق رخ داده اســت. مردم نگران 
نباشــند. به علت عمق کم زمین لرزه این زلزله در ســایر 

 شهرها احساس شده است.

22:41شب / نخستین اعزام تیم های ارزیاب
در حوادثی کــه عمق به این بزرگــی دارند، هر دقیق و 
ثانیه را نباید تلف کرد. سازمان هالل احمر نیز که به عنوان 
اصلی تریــن ارگان در این نوع حوادث به کمک رســانی و 
امداد می پردازد، از ســاعات اولیه کار امدادونجات را آغاز 
کرد. دکتر علی اصغر پیوندی، رئیس جمیعت هالل احمر 
و مرتضی ســلیمی، رئیس ســازمان امدادونجات از اعزام 
تیم های ارزیاب و پیشروی جمعیت هالل احمر به مناطق 
زلزله زده خبر دادند. سلیمی در تکمیل این خبر گفته است: 
تیم هــای ارزیاب هالل احمر به مناطق مرزی کرمانشــاه 
با عراق اعزام شــدند. گزارش های اولیــه از قطع برق های 
منطقه قصرشیرین و اطراف آن در کرمانشاه حکایت دارد. 
همچنین بیشتر سیستم های مخابراتی در این منطقه دچار 
مشکل شده و بعضی از روســتاها دچار خسارت شده اند. 
تاکنون تلفات جانی در طی زلزله اعالم نشــده اما هشت 
روستا دچار خساراتی شده اند و منتظر اعالم نظر تیم های 

ارزیاب هستیم.

23:02شب/ آماده باش در 4 استان کشور 
حدود یک ســاعت پس از وقوع این زمین لرزه خبری از 
آماده باش تیم های امدادی در استان های ایالم، کردستان، 
همدان و آذربایجان غربی منتشــر شد. مرتضی سلیمی، 
رئیس ســازمان جمعیت هالل احمر کشــور دراین باره 
گفته اســت: 35تیم ارزیاب هالل احمر به هشت روستای 
زلزله زده اعزام شدند. به دلیل این که در ساعت وقوع زلزله 
مردم بیدار بودند و توانســتند به بیرون منازل بروند و آمار 
مصدومان و جانباختگان زلزله کم باشد. نزدیک ترین شهر 
در ایران که محور زمین لرزه بود، شهر ازگله کرمانشاه بوده و 

پس لرزه های این زلزله ادامه خواهد داشت.

23:03 شب / اعالم خبر سالمت زائران ایرانی
تنها دو روز از اربعین حســینی گذشته بود که زلزله رخ 
داد و با توجه به این که وســعت این فاجعه بسیار زیاد بوده 
است و بسیاری از شهرهای کشور عراق نیز این زمین لرزه 
را حس کردند، برخی از هموطنان نگرانی شان برای زائرانی 
بود که برای زیارت به عراق و کربال سفر کرده بودند. رئیس 
مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر از سالمت 
کامل زائران ایرانی در شــهرها و اماکن مقدسه عراق خبر 
داد. دکتر سیدعلی مرعشی در این مورد گفته است: زلزله 
7.3 ریشتری در سلیمانیه عراق هیچ خطری برای زائران 
ایرانی که پس از اربعین در این شهر مانده اند، نداشته است. 
به دنبال کسب اطالعات تکمیلی از همکاران هالل احمر 
در کربال و نجف با وجود لرزش طوالنی مدت ساختمان ها 
در سلیمانیه عراق و احتمال وقوع پس لرزه ها، خوشبختانه 
همه زائران ایرانی در سالمت هستند. مرعشی همچنین از 
آماده باش کامل مراکزدرمانی هالل احمر در عراق در زمینه 

ارایه خدمات درمانی به مصدومان احتمالی زلزله خبر داد. 

00:22 بامداد / اعزام 5 فروند بالگرد 
مناطق زلزله زده کوهســتانی بوده اند و دسترســی به 
روســتاها از جاده ها در ساعات اولیه بســیار سخت بوده 
اســت. به همین دلیل تعدادی بالگرد در ساعات اولیه به 
این مناطق اعزام شد. رئیس سازمان امدادونجات جمعیت 
هالل احمر نیز درباره اعزام بالگردها گفته اســت: 5فروند 
بالگرد از نخستین ساعات صبح به مناطق زلزله زده اعزام 
شده اســت. تیم های امداد و کمک های اولیه، آواربرداری 
و آنست )ســگ های زنده یاب( به شهرستان های سرپل 
ذهاب، قصرشیرین، ثالث باباجانی، گیالنغرب و جوانرود 
اعزام شده اســت. همچنین اقالم اولیه برای هموطنان در 
شهرستان های زلزله زده ارسال شده است. همچنین 25 
مصدوم توسط نیروهای امدادی هالل احمر به مراکزدرمانی 
منتقل شده اند. مرتضی سلیمی در مورد آخرین جزییات 
زلزله نیز در آن ساعات اظهار کرد: مرکز کنترل عملیات ما در 
سازمان و استان کامال فعال هستند و براساس گزارش های 
5 شهرستان سرپل ذهاب، قصرشــیرین، جوانرود، ثالث 
باباجانی وگیالنغرب بیشترین خســارت را دیده اند و این 
خسارت ها در روستاها بیشــتر از شهرهاست. سگ های 
جست وجو و نجات به محل اعزام شده اند و همچنین اقالم 
اولیه نیز ارسال شده است. اسکان اضطراری و جست وجو 
در دســتور کار است تا امدادرســانی در سریع ترین زمان 
ممکن انجام شود. تالش می کنیم تا پیش از طلوع آفتاب 
عملیات رهاســازی به پایان برسد. استان های همجوار در 

آماده باش کامل هستند تا به این شهرها امدادرسانی کنند.

1:19 بامداد / اعزام 15تیم امدادی
 و 10تیم ارزیاب از کرمانشاه

تیم های ارزیاب نیز برای بررسی وضع موجود از ساعات 
اولیه به مناطق زلزله زده اعزام شدند تا بتوان برای اقدامات 
بعدی از اطالعات آنها اســتفاده کرد. مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر اســتان کرمانشــاه از اعزام 15 تیم امدادی با 
تجهیزات کامل به مناطق حادثه دیــده خبر داد. امیریان 
گفته اســت: 10 تیم ارزیاب به مناطق حادثه دیده اعزام 
شــده اند. 6 فروند بالگرد امدادی تا عادی شدن اوضاع در 
استان مستقر خواهند بود. مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان کرمانشــاه همچنین از ارســال امکانات مورد نیاز 
گرمایشی، پتو و چادر به مناطق حادثه دیده خبر داد و گفته 
اســت: هالل احمر با تمام توان و امکانات خود در خدمت 

مردم استان است.

1:50 بامداد/ عکس العمل رئیس جمعیت هالل احمر
 جمهوری اسالمی ایران به اطالعات درحال نشر

در این میان نیز برخی مســئوالن درباره عمق فاجعه و 

بررسی اوضاع موجود عکس العمل هایی نشــان داده اند. 
موضوع شایعه پراکنی در مواجهه با خبرهایی با این وسعت 
در رسانه های غیرموثق بسیار زیاد است. رئیس جمعیت 
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران نیز درباره این زمین لرزه 
گفته است: یکی از نیرومند ترین زمین لرزه های این سال ها 
بود. گفته می شود این زمین لرزه توسط 1۸0 میلیون نفر 
حس شده اســت. چنین زلزله ای حتما وحشتناک است، 
اما گمان می کنم پدیده ای است که می تواند وحشتناک تر 
و خطرناک تر از این زلزله یا هر زلزله دیگری باشد. کسانی که 
در چنین شرایطی به جای انتشار آگاهی، شایعه ها را پخش 
می کنند، از هر زلزله ای خطرناک ترند. آنها برای دیده شدن 
در چند گروه و کانال شایعاتی را منتشر می کنند که عواقب 
گســترده ای دارد؛ از اختالل در رفت وآمد و امدادرسانی تا 
بروز مشکالت روحی و روانی برای مردم. رئیس جمعیت 
هالل احمر با اشاره به شــایعات اظهار داشت: درحالی  که 
رسانه های رسمی بر خســارات و تلفات زلزله در محدوده 
خاصی تأکید کرده اند، برخی اخبار جعلی از زمین لرزه در 
نقاطی می گویند که هیچ اثری از زلزله در آنها نبوده است. در 
این شرایط نیروهای امدادی و دستگاه های مسئول مجبور 
می شــوند برای برقراری آرامش و اطمینا ن دادن به مردم، 
انرژی خود را صرف نقاطی کنند که هیچ ضرورتی ندارد. 
وقتی ما در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی عکس 
آرشیوی از ســاختمان ویرانه ای را به اسم تخریب خوابگاه 
دانشجویان در ایالم منتشر می کنیم، آیا می توانیم تصور 
کنیم با دل والدین آنها در مثال خراسان چه می کنیم؟ بار 
ترافیک خطوط مخابراتی یا حتی جاده ها را چقدر اضافه 
می کنیم؟ خوب است به عنوان یک شهروند مسئول خبری 
که از صحتش اطمینان نداریم را منتشر نکنیم و حتی به 
منتشــرکننده خبر تذکر بدهیم. مخصوصا کودکان را از 
معرض این خبرهای دروغ دور نگه داریم و حواســمان به 
حساســیت روحیه آنها باشد. خودمان شــایعه نسازیم و 

به جوک هایی که با زلزله ســاخته 
می شود، نه بخندیم و نه برای کسی 
ارســال کنیم. فرامــوش نکنیم هر 
خبــری در مورد پیش بینــی زلزله 
حتما و حتما دروغ است. در نقاطی 
که درگیر زلزله هستند، توصیه های 
رســمی و دقیق را به اطالع دیگران 
برسانیم و اگر امدادگری بلد نیستیم، 
مداخلــه نکنیــم. اصــرار بی دلیل 
برای ذخیره مواد غذایی و ســوخت 
خودش می تواند بــه بحرانی بدتر از 
زلزله تبدیل شــود. در مناطق دور از 
حادثه، شرایط کنونی را یک فرصت 
بدانیم؛ فرصتی که به زلزله بیشــتر 
فکر کنیم و برای مقابلــه با آن آماده 

شویم. حاال که حرف و خبر از زلزله بیشتر است، دست کم 
توصیه های مربوطه را با اعضــای خانواده مرور کنیم و اگر 
جعبه کمک های اولیه نداریم، دست به کار شویم. پیوندی 
مردم را به آرامش دعوت کرد و گفته است: به عنوان رئیس 
جمعیت هالل احمر ایران به همه مــردم عزیز اطمینان 
می دهم نیروهای امدادی با تمام توان و ظرفیت و متناسب 
با مختصات حادثه کارشــان را از همان دقایق اولیه شروع 
کرده اند و ان شاءاهلل که این بالی طبیعی با کمترین تلفات و 

خسارات همراه باشد.

2:30 بامداد / اسکان اضطراری برای 70 هزار نفر
پس از اقدامات اولیه باید به این فکر بود که در ســرمای 
طاقت فرسای نقاط غربی کشور به فکر اسکان آوارگان بود. 
هالل احمر نیز از همان ساعات اولیه برای اسکان آوارگان 
اقداماتی را انجام داد. رئیس سازمان امدادونجات جمعیت 
هالل احمر در مورد این اقدام گفته اســت: 70 هزار نفر از 
جمعیت استان کرمانشاه نیاز به اسکان اضطراری دارند. کار 
اسکان اضطراری در شهرستان های سرپل ذهاب، جوانرود 
و قصرشیرین آغاز شده اســت و در تالشیم پیش از طلوع 
آفتاب کار اسکان اضطراری در دیگر مناطق آسیب دیده را 
آغاز کنیم. بیشتر آسیب دیدگان در مناطق روستایی استان 
کرمانشاه هستند. چادر و پتو از چهار استان معین و سازمان 

امدادونجات به استان کرمانشاه ارسال شده است.

3:57 بامداد / ورود نیروهای امدادی استان های
 معین به مناطق زلزله زده

نه تنها امدادگران کرمانشاهی و شعب آن، بلکه امدادگران 
تمام استان های معین وارد عمل می شوند. مرتضی سلیمی، 
رئیس ســازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر از ورود 
نیروهای امدادی استان های معین از کردستان، لرستان، 
مرکزی و همدان به مناطق آسیب دیده از زلزله در استان 
کرمانشاه خبر داد و گفت: همزمان با طلوع آفتاب با استفاده 

از 10 فروند بالگرد کار امدادرســانی به آســیب دیدگان 
زلزله تسریع خواهد شــد. با کمک داوطلبان و امدادگران 
در تالشیم تا هرچه ســریع تر پس از امدادونجات اسکان 
اضطراری اسیب دیدگان را به پایان برسانیم. مهمترین نیاز 
آسیب دیدگان زلزله پس از اسکان اضطراری اولیه، تغذیه 
و مســائل بهداشتی است. با اســتفاده از امکانات سازمان 
امدادونجات امکان پاسخگویی به نیازهای آسیب دیدگان 
وجود دارد و در این مرحله نیــازی به کمک های مردمی 

نیست.

4:26 بامداد/ سیستم های ارتباطی
 پیشرفته هالل برای هدایت تیم های امدادی

اقالم امدادی به اندازه کافی در انبارها هست و به کمک 
مردم فعال نیازی نیســت. رئیس ســازمان امدادونجات 
جمعیت هالل احمر بیشترین خسارت زلزله یکشنبه شب را 
در روستاهای استان های غربی اعالم 
کرد و گفت: شهرهای بزرگ و مراکز 
این استان ها کمتر خسارت دیده اند. 
مرتضی سلیمی در حاشیه نشست 
اضطراری ســتاد مدیریــت بحران 
کشــور افزود: مرکز کنترل عملیات 
هالل احمر در ســطح کشور فعال و 
چهار استان معین به همراه تیم های 
آواربرداری، سگ های جست وجوگر و 
تیم های اسکان آماده و تقسیم بندی 
شده اند. به گفته این مقام جمعیت 
هالل احمــر در ســه شهرســتان 
قصرشیرین، سرپل ذهاب و جوانرود 
اســکان اضطراری آغاز شده است. 
وی سیستم های ارتباطی جمعیت 
هالل احمر را پیشرفته و به روز خواند و گفت: برای هدایت 
تیم های امدادی مشــکل ارتباطی نداریم و امکان تجهیز 
اعضای ستاد با 50 خط تلفن همراه داخل شبکه وجود دارد. 
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر همچنین 
از تقویت انبارهای امدادی استان های معین با چادر و پتو 
و سایر اقالم مورد نیاز خبر داد. سلیمی درباره آخرین آمار 
تلفات این زلزله نیز، گفت: قرار شد آمارها به منظور پرهیز 
از چندگانگی ها، آقای ســعیدی به عنوان سخنگو اعالم 
کند. وی همچنین هرگونه نیاز اولیه به کمک های مردمی 
را در شــرایط کنونی منتفی دانســت و گفت: با توجه به 
پیش بینی های قبلی در انبارهای معین، فعال به کمک های 
مردمی نیاز نیست و در صورت نیاز احتمالی، اطالع رسانی 

خواهد شد. 

6:57  صبح / ارزیابی هوایی خسارات زلزله
رئیس امدادونجات جمعیت هالل احمر از ارزیابی میزان 
خسارت در مناطق زلزله زده از طریق هوایی خبر داد و گفت: 
در تالشیم تا سریعا مشــکل برطرف و آمبوالنس به تعداد 
کافی به منطقه اعزام شود. سلیمی همچنین بیان کرد: برای 

بررسی میزان خسارت زلزله عازم سرپل ذهاب هستم.

8:05 صبح / آغاز آواربرداری 
تخریب زیاد اســت و زیــر آوار مانده ها بایــد از زیر آوار 
خارج شــوند. محمدرضا امیریــان، مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر استان کرمانشاه گفت: کار آواربرداری در مناطق 
آسیب دیده آغاز شــده، اما در مناطقی که ساختمان های 
مرتفع وجود دارد، آواربرداری نیازمند تجهیزات پیشرفته 
و زمانبر اســت. وی از اعزام حــدود 100 تیم عملیاتی به 
مناطق آســیب دیده خبر داد و یادآور شد: از این تعداد 50 
تیم مربوط به خود استان اســت و از 10 استان دیگر نیز 
برای ما کمک و امکانات رسیده است. به گفته این مسئول 
تا ســاعاتی دیگر 11 فروند بالگرد نیــز در نقاط مختلف 

استان مستقر خواهد شد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان کرمانشاه با بیان این که کار اسکان زلزله زدگان نیز 
آغاز شده است، تأکید کرد: در تمام شهرستان ها در حال 
برپایی چادرها برای اسکان اضطراری مردم هستیم. امیریان 
خاطرنشــان کرد: توزیع اقالم اولیه و مواد غذایی از ساعت 
هشت صبح امروز )22آبان( آغاز خواهد شد و اگر کمبودی 
باشد از سایر اســتان ها کمک دریافت خواهیم کرد. وی 
خاطرنشان کرد: بیشتر آسیب ها را از سرپل ذهاب و ثالث 
باباجانی داشتیم و امدادرســانی به این مناطق در اولویت 

است.

8:55صبح / اعزام 18 تیم آنست
ســگ های زنده یاب بــرای یافتن زلزلــه زدگان و زیر 
آوارمانده ها به منطقه آمدند. 1۸تیم آنست هالل احمر در 
مناطق زلزله زده فعالیت می کنند. سگ های زنده یاب در 

زیر آوار مشغول جست وجو هستند. 
اســماعیل اســکندری، سرپرست 
گروه های آنســت )سگ های نجات 
جمعیــت هالل احمر( با اشــاره به 
اعزام 1۸تیم آنســت )ســگ های 
زنده یاب( به مناطق زلزله زده استان 
کرمانشــاه گفت: بالفاصله تیم های 
آنست از اســتان های معین و تهران 
برای جست وجو و نجات به مناطق 
زلزله زده اعزام شدند. از همان ساعت 
اولیه سگ ها کار خود را آغاز کردند. 
وی ادامه داد: با توجه به این که افرادی 
زیر آوار محبوس شده بودند، تیم ها 
وارد عمل شــدند. مربیان و سگ ها 
بدون وقفه و خســتگی مشــغول 

جست وجو هستند.

9:34صبح / اعزام یکصد تیم عملیاتی
جمعیت هالل احمر کرمانشــاه برای تسکین دردهای 
همشــهری های خود دست به کار می شــود. مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان کرمانشــاه از اعزام یکصد تیم 
عملیاتی به مناطق زلزله زده استان برای کار امدادونجات 
و آواربــرداری خبر داد. محمدرضا امیریــان اظهار کرد: از 
تیم های اعزام شــده به مناطق زلزله زده 50 تیم مربوط به 
خود استان و 50 تیم دیگر نیز مربوط به استان های دیگر 
نظیر ایالم، لرســتان، همدان، تهران و... است که به یاری 
همکاران ما آمده اند. وی تصریح کرد: البته از مرکز کشور 
و 10 اســتان دیگر نیز تجهیــزات و امکانات کمکی برای 
جمعیت هالل احمر استان ارسال شــده است. امیریان با 
بیان این که نیروهای هالل احمــر از همان دقایق ابتدایی 
وقوع زلزله در مناطق حادثه دیده حضور یافتند، از استقرار 
11 فروند بالگرد در نقاط مختلف اســتان ازجمله مناطق 
مرزی برای تسریع در کار امداد رسانی خبر داد. مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر کرمانشاه گفت: کار آواربرداری نیز آغاز 
شده و نیروهای امدادی با تمام توان در حال تالش هستند 
تا احیانا بتوانند جان افراد گرفتار شده را نجات دهند. وی 
تصریح کرد: توزیع چادر و اســکان زلزله زدگان به همراه 
مواد غذایی و دارویی از دیگر اقدام هایی اســت که توسط 
هالل احمر از شــب گذشته آغاز شده اســت. طبق اعالم 
سازمان مدیریت بحران استان کرمانشاه تعداد کشته های 
زلزله در استان تا این لحظه به 200 نفر و آمار زخمی ها هم 

نیز به یک هزار و 500 نفر رسیده است.

10:40 صبح / ماموریت وزیر کشور، وزیر بهداشت
 و رئیس جمعیت هالل احمر برای مدیریت میدانی 

رئیس جمهوري، دکتر حســن روحانی نمایندگانی را 
برای پیگیری حادثه و خسارات آن به مناطق زلزله زده اعزام 

می کند. در پی وقوع زلزله در استان های غربی کشور، وزیر 
کشور، وزیر بهداشت بهداشت و رئیس جمعیت هالل احمر 
عازم استان کرمانشاه شدند. وزیر کشور با حضور در استان 
کرمانشــاه و محل اصلی وقوع زمین لرزه شخصا مدیریت 
میدان را بر عهده خواهد گرفت. قاضی زاده هاشــمی وزیر 
بهداشــت، ذوالفقاری معاون امنیتــی و انتظامی وزارت 
کشور، افشانی معاون عمرانی وزارت کشور، پیوندی رئیس 
جمعیت هالل احمر، وزیر کشور را همراهی می کنند. هیأت 
اعزامی به ریاست وزیر کشور موظف به رسیدگی به روند 
امدادرسانی به زلزله زدگان، رسیدگی به آسیب دیدگان و 
گزارش اقدامات انجام شده به رئیس جمهوری هستند. در 
ساعات اولیه وقوع زمین لرزه نیز جلسه ستاد مدیریت بحران 
به ریاست رحمانی فضلی، وزیر کشور و با حضور نمایندگان 
دستگاه های ذیربط برگزار شد که در این جلسه وزیر کشور 
دستورات الزم را جهت بســیج امکانات و تجهیزات برای 

امدادرسانی بهتر صادر کرد.

11:32صبح / توزیع 100 هزار بسته غذایی
 میان زلزله زدگان

مردم گرسنه اند، بســیاری زیر آوار مانده اند و بسیاری 
شب را باید در این هوای سرد بگذرانند. دبیرکل جمعیت 
هالل احمر گفــت: 300 نیــروی هالل احمــر در حال 
آواربرداری از مناطق زلزله زده هستند و هم اکنون در حال 
تحویل یک هزار دســتگاه چادر دیگر هستیم و هفت هزار 
دستگاه چادر نیز تا پایان شــب میان زلزله زدگان توزیع 
خواهد شد. مصطفی محمدیون در حاشیه بازدید از مناطق 
زلزله زده شهرستان سرپل ذهاب اظهار داشت: از زمان اعالم 
زمین لرزه، تاکنون 100تیم عملیاتی به مناطق زلزله زده 
اعزام شده که از استان های کردستان، ایالم و همدان بودند. 
وی با بیان این که در حــال حاضر 300 نیروی هالل احمر 
با امکانات و تجهیزات کافی در حــال آواربرداری و نجات 
مصدومان از زیر آوار هستند، عنوان 
کرد: دو تیم مجهز به سگ زنده یاب 
در منطقه برای کمک به افراد گرفتار 
در زیر آوار در حال فعالیت هستند. 
دبیرکل جمعیت هالل احمر درباره 
توزیع  هزار دستگاه چادر و پنج  هزار 
تخته پتو میــان آســیب دیدگان 
گفت: هــم اکنون در حــال تحویل 
یک هزار دستگاه چادر دیگر هستیم 
و هفت هزار دستگاه چادر نیز تا پایان 
شب میان زلزله زدگان توزیع خواهد 
شد. محمدیون با تأکید بر این که 10 
فروند بالگرد از نواحی مختلف کشور 
به استان کرمانشــاه اعزام شده اند، 
خاطرنشان کرد: امروز 100 هزار بسته 

غذایی هم میان زلزله زدگان توزیع خواهد شد.

12:06 ظهر / استقرار تیم های
 بهداشت و درمان اضطراری

مراقبت های بهداشتی و درمانی الزمه عبور از یک بحران 
است. مدیرکل بهداشــت، درمان جمعیت هالل احمر از 
اعزام تیم های بهداشت و درمان به همراه تیم های سازمان 
امدادونجات به منظــور ارایه خدمات و امدادرســانی به 
آسیب زدگان به مناطق زلزله زده خبر داد. افشین علیخانی 
در ارتباط با نحوه اعزام تیم های درمانی و ارایه خدمات به 
آسیب دیدگان ناشی از وقوع زلزله شب گذشته در مناطق 
غربی کشور اظهار کرد: تیم های بهداشت و درمان جمعیت 
هالل احمر جمهوری اســالمی ایران بــه همراه تیم های 
سازمان امدادونجات به منظور ارایه خدمات و امدادرسانی 
به آسیب زدگان به مناطق زلزله زده اعزام شدند. مدیرکل 
بهداشــت، درمان در ادامه با اشــاره به وخامت شرایط در 
شهرستان ســر پل ذهاب گفت: بیمارستان های استقرار 
سریع )RDH( استان های کرمانشاه و همدان به سرعت به 
منطقه اعزام شــده  و در حال حاضر سامانه ها در مجاورت 
بیمارستان شهر ســرپل  ذهاب مستقر شده اند. علیخانی 
در ادامه عنوان کرد: جمعیت های هالل احمر استان های 
کردستان و مرکزی در شهرستان ثالث باباجانی و لرستان و 
 )BHCU( همدان نیز واحدهای مراقبت های پایه بهداشتی
خود را به منطقه آسیب دیده شهرستان سر پل ذهاب اعزام 
کرده و در منطقه مستقر شــده اند. وی در ادامه با اشاره به 
ارزیابی مســتمر منطقه افزود: هر گونه نیاز از طریق سایر 

استان های آماده اعزام، به سرعت تأمین خواهد شد.

12:08ظهر / ارسال 26 هزار تخته پتو و
 10 هزار دستگاه چادر

جمعیت هالل احمر بــه مردم پتو و چادر می رســاند. 
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر به تعداد 

شهرها و روستاهای آســیب دیده در کرمانشاه اشاره کرد 
و افزود: ۸ شهر و 526روستا آســیب دیده اند که 2 هزار و 
500 تن مصدوم شــده اند و 23 تن از مصدومان به وسیله 
بالگرد هالل احمر به بیمارستان کرمانشاه منتقل شده اند. 
مرتضی سلیمی درباره مناطق متأثر از زلزله 7.3 ریشتری 
شــب گذشــته در بخش ازگله اســتان کرمانشاه گفت: 
شهرستان های کرمانشاه، قصرشــیرین، ثالث باباجانی، 
گیالنغرب، سرپل ذهاب، داالهو، اسالم آباد غرب و جوانرود 
متأثر از زلزله بوده اســت. وی با اشــاره به تعداد شهرها و 
روستاهای آسیب دیده در کرمانشاه، افزود: ۸ شهر و 526 
روستا آســیب دیده اند که 2 هزار و 500 تن مصدوم و 23 
تن از مصدومان به وسیله بالگرد هالل احمر به بیمارستان 
کرمانشــاه منتقل شده اند. رئیس ســازمان امدادونجات 
جمعیت هالل احمر با بیان این که جمعیتی بالغ بر 13۸ هزار 
نفر در شعاع 50 کیلومتری کانون زمین لرزه متأثر از زلزله 
بوده اند، عنوان کرد: تعداد 33 هــزار و 379 خانوار متأثر از 
زلزله هســتند. به گفته وی، 10 فروند بالگرد هالل احمر 
برای امدادرســانی به هموطنان در اســتان کرمانشاه در 
حال فعالیت است. سلیمی درباره اقدامات صورت گرفته از 
نخستین ساعات وقوع زمین لرزه، تصریح کرد: فعال سازی 
 »EOC« مرکز هماهنگی و کنترل عملیات های امدادی
استان بالفاصله بعد از وقوع حادثه و اعالم آماده باش و حالت 
اضطراری به تمامی تیم های عملیاتی اســتان اعالم شده 
است. نزدیک ترین تیم های عملیاتی جهت ارزیابی اولیه 
به نقاط آســیب دیده اعزام شده اند. عملیات جست وجو و 
نجات و تخلیه اضطراری آغاز شده است. حالت اضطرار به 
استان های معین کرمانشاه اعالم شده است و با مرکز کنترل 
و هماهنگی عملیات ســازمان با حضور رئیس و معاونین 
سازمان امدادونجات ارتباط ویدیو کنفرانسی با استان های 
مرکزی و غربی و معین اســتان کرمانشاه، آغاز  و عملیات 
اسکان اضطراری در شهرســتان های سرپل ذهاب انجام 

شده است. 

2:35ظهر / مسئوالن وارد کرمانشاه شدند
منطقــه زلزلــه زده از مدیریت بحران مســئوالنی که 
رئیس جمهــوری به این منطقــه اعزام کــرده، بهره مند 
می شــود. وزیر بهداشــت به همراه وزیر کشــور و رئیس 
جمعیت هالل احمر ایران برای بررســی وضع مصدومان 
زلزله شب گذشــته در مناطق غربی کشور وارد کرمانشاه 
شد. سیدحسن  هاشمی پس از ورود به کرمانشاه بالفاصله 
با بالگرد به مناطق زلزله زده سرپل ذهاب رفت. همچنین 
یک فروند هواپیمای حامل مصدومان شــهرهای سرپل 
ذهاب و قصر شیرین تا لحظاتی دیگر از فرودگاه کرمانشاه 
به سمت مهرآباد تهران پرواز خواهد کرد. نیروهای اورژانس 
در فرودگاه تهران نیز آماده اعزام مصدومان زلزله به مراکز 

درمانی تهران هستند.

4:35عصر / انتقال 125 هزار نفر توسط امداد هوایی
پس از یــک روز تالش بی وقفــه امدادگران جمعیت 
هالل احمر بســیاری از مصدومان حادثه با امداد هوایی 
توانستند به مراکز درمانی برسند. شاهین فتحی، معاون 
عملیــات امدادونجات جمعیت هالل احمــر بیان کرد: 
به محض وقوع زلزله با توجه به  شــدت حادثه، تیم های 
عملیاتی ما به محل حادثه اعزام شدند. شدت زلزله 4.6 
ریشــتر بود و باعث ترس و دلهره شد. وی گفت: از همان 
لحظه اول سعی کردیم از اســتان های همجوار تیم های 
امدادی را راهــی مناطق کنیم و همچنیــن با توجه به 
برودت سعی کردیم، عملیات اسکان و تغذیه اضطراری 
سریعا انجام شود و به  دست زلزله زدگان برسد. 125نفر 
توسط عملیات امداد هوایی به بیمارستان منتقل شدند؛ 
همچنین بیشترین مشــکالت در منطقه سرپل ذهاب 
مشاهده شــد. برای هماهنگی و پشــتیبانی، سگ های 
زنده یاب در حال مأموریت هســتند و توانســتند مادر 
و دختــری را پیدا کنند که توســط نیروهــای امدادی 
به بیمارســتان منتقل شــدند. فتحی افــزود: تیم های 
درمان اضطراری با هماهنگــی معاونت درمان جمعیت 
هالل احمر با 9تیم امدادی و 40دســتگاه آمبوالنس در 
حال انتقال مصدومان به بیمارستان هستند و همچنین 
با توجه به وضع اسکان مردم سعی کردیم 22 هزار تخته 
چادر و 56 هزار پتو همچنین امکانات امدادی و غذایی را 
به زلزله زدگان برسانیم. وی گفت: عملیات جست وجوی 
امدادونجات همچنان ادامه دارد؛ با توجه به وسعت منطقه 
536روستا در شعاع زلزله بودند و از صبح با حضور بالگرد 
امکان ارزیابی هوایی داده شد و سعی کردیم روستاهایی 

که نیاز به کمک دارند را رفع نیاز کنیم.

5:13عصر / ارزیابی تمام مناطق زلزله زده
   از سوی تیم های پیشروی هالل احمر 

نیرو هــای ارزیاب جمعیت هالل احمر توانســتند به 
تمامی مناطق دسترســی پیدا کردند. مرتضی سلیمی 
در این خصوص اظهار داشــته است: هم اکنون منطقه 
زلزله زده ای بدون ارزیابی تیم های پیشــرو هالل احمر 
وجود ندارد. ســلیمی همچنین دربــاره برخی اخبار 
مبتنی بــر حضــور نداشــتن امدادگــران در منطقه 
گفته اســت: این خبر صحت ندارد و حتــی در برخی 
از مناطق با تراکم امدادگر مواجه هســتیم و حتی 50 
نفر از امدادگران هالل احمر را در اختیار دانشــگاه علوم 
پزشــکی قرار دادیم. وی درباره حضور ارتش و سپاه هم 
بیان کرد: این دو ارگان نیز حســب مصوبه ستاد بحران 
برای توزیــع اقالم و برقراری امنیــت در منطقه حضور 
دارند. فعالیت تیم های جست وجو به سرعت ادامه دارد و 
تیم های آنست هالل احمر فعالیت خوبی داشتند و امروز 
موفق به زنده پیدا کردن مادر و نوزاد از زیر آوار شــدند. 
وقوع زلزله چهارو نیم ریشتر پیش از وقوع از زلزله سبب 
خروج بسیاری از مردم از منازل و کاهش آمار مصدومان 
و جانباختگان شد. تا کنون درخواســتی مبنی بر نیاز 

اقالم و تجهیزات امدادی از دیگر کشورها نداشتیم. 

6:08 عصر / ارزیابی 99 درصدی 
روستاهای زلزله زده

ارزیابی های اولیه تا عصر روز پس از حادثه انجام شــد. 
مرتضی سلیمی در سخنانی با اشــاره به این که عملیات 
امدادونجات در سطح مناطق زلزله زده کرمانشاه تقریبا به 
پایان رسیده، گفته است: ارزیابی های اولیه تیم های امدادی 
در سطح 99 درصد روستاهای زلزله زده انجام شده است. 
10بالگرد اکثر مصدومان زلزله را به بیمارستان های مجهز 
منتقل کرده انــد. رئیس ســازمان امدادونجات جمعیت 
هالل احمر با تأکید بــر این که در آخریــن مرحله پرواز 
بالگرد امدادی نیز تعداد مصدومان کم و در حد 5 تا 6 نفر 
بود، افــزود: امیدواریم که بتوانیم امشــب پایان عملیات 
امدادونجات را اعالم کنیم. نیروهای ما 501 روستا را ارزیابی 
کرده اند و از صبح امروز نیز با بالگرد روســتاها را تحت  نظر 

دارند.

»شهروند« از لحظات مستمر امدادرسانی و نجات زلزله زدگان توسط هالل احمر گزارش می دهد 

مردمهیچگاهتنهانمیمانند

تهمینه انصاری- مهرنوش گرکانی| 180 میلیون نفر زلزله را احساس کردند. همین رقم کافی است تا به عمق 
فاجعه پی برد. طبق آخرین آمار 328نفر در آن جان باختند. آماری که بار دیگر ایران را لرزاند و بار دیگر تعداد 
کشته ها و مصدومان شوکی عظیم و غیرقابل باور برای همگان به پا کرد. شامگاه یکشنبه شب زمین لرزه ای 
بی سابقه با مرکزیت شهر ازگله روی داد و وسعت آن به قدری زیاد بود که از شرق تا استان خراسان، از غرب تا 
کشور لبنان، از شمال تا کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان و از جنوب تا امارات حس شد. در بیشتر 
شهرهای استان کردستان نیز با شدت احساس شد. مردم در شهرهای مختلف این استان ازجمله سنندج، 
قروه، بانه، کامیاران، دیواندره، بیجار و مریوان از خانه های خود خارج شده و شب را در پارک ها و فضاهای باز 
گذراندند. زلزله ای که رئیس مرکز لرزه نگاری کشــور درباره آن گفته است: زلزله رخ داده شدید بوده و مردم 
ساکن در کل منطقه شمال غرب کشور تا ساکنان ساختمان های بلند در تهران این زمین لرزه را احساس کردند. 
در این گزارش به تعدادی از خدماتی که جمعیت هالل احمر برای امدادرسانی در ساعات مختلف انجام داده، 

اشاره شده است. ساعاتی که هر لحظه و ثانیه اش می تواند به ادامه حیات انسانی کمک کند.

مرکز کنترل عملیات   در 
سازمان و استان کامال فعال 

هستند.   5 شهرستان سرپل 
ذهاب، قصرشیرین، جوانرود، 
ثالث باباجانی و گیالنغرب  

بیشترین خسارت را دیده اند 
و این خسارت ها در روستاها 

بیشتر از شهرهاست. سگ های 
جست وجو و نجات به محل 

اعزام شده اند و همچنین اقالم 
اولیه نیز ارسال شده است 

دبیرکل جمعیت هالل احمر 
درباره توزیع  هزار دستگاه 
چادر و پنج  هزار تخته پتو 

میان آسیب دیدگان گفت: هم 
اکنون در حال تحویل یک هزار 
دستگاه چادر دیگر هستیم و 
هفت هزار دستگاه چادر نیز تا 
پایان شب میان زلزله زدگان 

توزیع خواهد شد
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