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زلزله یکشنبه شب  نیره خادمی- شهروند| 
را خيلي از تهرانی ها از تکان هاي شدید لوسترهاي 
خانه هایشان فهميدند و بعد گوشي تلفن به دست 
با اقوام و آشنایشــان تماس گرفتنــد. كانون زلزله 
البتــه جایي ميان عراق و كرمانشــاه ایــران بود و 
نزدیکتر به حلبچه، اما در استان های زیادي ازجمله 
تهران، مركــزی، آذربایجان شــرقی، آذربایجان 
غربی، كردســتان، ایالم و خوزستان احساس شد. 
از آنجایي كه ترس از زلزله بزرگ چند ســالي است 
كه به پایتخت نشين ها هشــدار داده مي شود، آنها 
هم ابتدا این لرزش ها را به حســاب پيش لرزه هاي 
زلزله احتمالي گذاشــتند، اما این احتمال خيلي 
زود از سوي كارشناســان زلزله شناس و مسئوالن 
رد شد. زلزله 7.3 ریشــتري كه البته هنوز كانون 
اصلي آن مشــخص نشــده است، خســارت هاي 
زیادي به روستاهاي استان كرمانشاه وارد كرد، اما به 

گسل هاي تهران ربطي ندارد. 
علــي بيت الهــي، رئيــس بخش زلزلــه مركز 
تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی هم در گفت وگو 
با »شــهروند« لرزش هایي را كه در تهران احساس 
شده است این طور تفسير كرد: »این زلزله در فاصله 
بسيار دور از تهران رخ داده است، اما شدت آن زیاد 
بود و در بعضی شــهرها احساس شــد. معموال اثر 
زلزله هاي این چنيني از راه دور در ســاختمان هاي 
بلند و زمين هایي كه خاك نرم دارند بيشتر احساس 
مي شود.« او معتقد است كه ربط دادن گسل هاي 
زاگرس با گسل هاي تهران و البرز كاري بي پایه است 
و »ایالت لرزه زمين ساختی« كه در زاگرس رخ داد 
هيچ ارتباطي با گســل هاي تهران ندارد: »گسل ها 
در آن مناطق سازوكار مشــخصي دارند. این طور 
نيست كه ما بگویيم زمين لرزه در مشهد، زلزله را به 
شهرهاي دیگر القا مي كند چون ساختار آنها جدا از 

یکدیگر است.«
بيت الهي این را هم گفت كه زلزله در جنوب غربي 
یا شمال تهران احساس شده است كه درواقع ناشي 
از ارتعاش هــاي زلزله اصلي بوده اســت: »مردم در 
بســياري از مناطق تهران زلزله را احساس كردند و 
حتي از خانه هاي خود بيرون آمدند، اما نگران نباشند 
چون همه شــایعات درباره ارتبــاط این دو منطقه 
بي اساس اســت و تنها خاك نرم این مناطق دليل 
تاثيرپذیري در تهران است.« رئيس بخش زلزله مركز 
تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی دليل نگراني هاي 
مردم از وقــوع زلزله و شایعه ســازي را هم این طور 
تحليل كرد: »در تهران خطر وقوع زلزله بزرگ بارها 

گوشــزد شده اســت و مردم 
مي دانند كــه در زمين لرزه اي 
با خطر بــاال زندگي مي كنند 
به همين دليل چنين اتفاقي 
نگراني آنها را هم زیاد مي كند 
كه نگراني ای طبيعي است. ما 
باید بپذیریم كه كل كشور ما 
روي زون خطر قــرار دارد و در 
ماه هاي گذشته هم زلزله هاي 
متعددي در جنوب، شــمال 
شرق و شمال غرب كشور رخ 
داده است، بنابراین باید خود را 

براي مقابله با آسيب هاي احتمالي آن آماده كنيم.« 
به اعتقاد او، زاگرس گسل های زیادي به طور موازی 
دارد كه در همان مرز غربی ایران كشيده شده است: 
»ساختار فعاليت این گسل با سایر گسل ها متفاوت 
است و چنين چيزي امکان ندارد كه این زلزله باعث 
زمين لرزه در تهران یا البرز شود.« زلزله شب یکشنبه 
شدت بسيار باالیي داشــت و به گفته بيت الهي اگر 
در منطقه اي كه تراكم جمعيتي باالیي دارد، اتفاق 
مي افتاد حتما تلفات آن از تلفات زلزله بم هم بيشتر 
مي شد اما درحال حاضر هم احتماال آمار تلفات بيشتر 
خواهد شد چون مناطق پراكنده است و دسترسي 
به برخي از روستاها به دليل نبود راه ارتباطي هنوز 
ایجاد نشده است. حرف هاي علي بيت الهي به طور 
كامل تمامي شــایعات درباره تاثيرپذیري تهران از 
گسل زاگرس را رد مي كند، اما همان طور كه گفته 
شــد، مردم مناطق مختلف تهران لرزش ها را حس 
كرده اند. سهيال، ساكن طبقه هشتم ساختماني در 
سعادت آباد تهران است كه در این باره به »شهروند« 
گفت: »اول فکر كردم همسرم به لوسترها برخورد 
كرده كه تــکان مي خورند، اما تکان هاي هر ســه 
لوستر كه پشت سر هم هســتند هر لحظه بيشتر 
مي شــد و بعد فهميدم كه زلزله آمده است. شدت 
لرزه ها به قدري بود كه لوسترها تقریبا 10دقيقه تاب 
مي خوردند. همان لحظه هاي اول نگران بچه ها شدم 
و با آنها تماس گرفتم تا ببينم در چه وضعيتي هستند. 
بعد هم متوجه شدم كه همســایه ها از ترسشان به 
خيابان رفته اند.« البته در ميان فاميل و همسایه ها هم 
ولوله اي بر پا شده است: »یکي از دوستانم كه منزلش 
در خيابان شریعتي است هم با من تماس گرفت و 
گفت كه آن جا هم این لرزش هاي شدید حس شده 
اســت در حالي كه خانه آنها ویالیي است. دخترم 
هم كه در شهرك غرب زندگي مي كند از تکان هاي 
شدید لوستر متوجه زلزله شده است اما بعد گفتند 
كه زلزله در مرز ایران و عراق بوده است. جاي تعجب 
دارد كه زلزله با این فاصلــه اي كه دارد در تهران هم 

حس شده است.« 
سميرا ساكن پرند است. او یکشنبه شب هنوز سر 
كار بود كه زلزله را حس كرد و خيلي ســریع نگران 
شــد و با خانه اش تماس گرفت. خيالش كه راحت 
شد بچه ها سالم هستند پيگير رسانه ها شد تا به قول 
خودش ته ماجرا را دربياورد: »بچه ها كه گوشــي را 
برداشتند خيلي ترسيده بودند و مي گفتند كه همه 
همسایه ها به داخل كوچه رفتند چون ستاد مدیریت 

بحران اعــالم كرده كه همه آماده باش باشــند.« او 
فکر مي كند لرزه هایي كه به پرند منتقل شده است 
نزدیك به 4 ریشــتر بوده اســت اگرچه زلزله جاي 

دیگري اتفاق افتاده است.
 ساعت 9 را رد كرده بود كه مریم متوجه زلزله شد. 
بچه را روي شانه هایش تکان مي داد تا خوابش ببرد 
اما لرزش هاي لوستر ترس به جانش انداخت. او البته 
خيلي زود فهميد كه زلزله در جاي دیگري رخ داده 

است و این تکان ها هم اثر ارتعاشات است. 
 كمك رساني به مناطق زلزله زده 

زمزمه هاي زلزله در تهران خيلي زود شــهرداري 
تهران را هم به حالت آماده باش درآورد. محمدعلي 
نجفي، شــهردار تهران در حاشــيه بازدید از ستاد 
مدیریت بحران شهر تهران از جان باختن تعدادی از 
هموطنان در مناطق غربی كشور بر اثر زلزله اظهار 
تاســف كرد و گفت: »زلزله شــب یکشنبه مربوط 
به گســل های زاگرس بود و هيچ ربطی به تهران كه 
تحت تأثير گسل های البرز است، ندارد.« او بعد هم 
از اعزام یك اكيپ برای امداد، كمك رسانی و ارسال 
مواد غذایی و بهداشتی به مناطق زلزله زده خبر داد: 
»شهرداری تهران از صبح دوشنبه در كنار برنامه های 
وزارت كشور برای مدیریت حادثه زلزله شب یکشنبه، 
به صورت آماده باش درآمده و من طی تماس هایی با 
استاندار كرمانشاه و شهرداران شهرهای صدمه دیده 
در جریان آخریــن نيازها و اقدامات قــرار گرفتم.« 
محمدعلی نجفی البته بر خالف خيلي ها معتقد است 
كه تهران برای مقابله با زلزله آماده اســت: »تاكنون 
اقدامات خوبی در این زمينه انجام شده و مهمترین 
برنامه هایی كه در آینده دنبــال می كنيم، افزایش 
تاب آوری پایتخــت در مقابل ســيل، زلزله، رانش 
زمين و انواع مشکالت طبيعی است.« به گفته او در 
مجموعه ستاد بحران شهر تهران امکانات بسيار خوبی 
شکل گرفته است: »هر نوع لرزشی در سراسر كشور 
از طریق دستگاه های موجود در این ستاد قابل ثبت 
است و می توان در این فاصله اقدامات موثری انجام 
داد. به عبارت دیگر به ميزانی كه در توان شهرداری 
تهران است، امکانات فراهم شــده اما باید در آینده 
اقدامات بيشــتری درخصوص آموزش شهروندان 
برای مقابله با بالیای طبيعی صورت گيرد.« نجفی به 
تهيه نقشه تخليه محالت تهران اشاره كرد: »درحال 
حاضر این نقشه برای تمامی محالت موجود است و 
پناهگاه هایی كه مردم در صورت بروز حادثه طبيعی 
می توانند به آن پناه ببرند، در آن مشخص شده است. 
ضمن این كه برای  هزار مدرســه تهران شناسنامه 
تاب آوری آماده شــده اســت. 
درباره شناسایی راه های اصلی 
و اضطراری شــهر تهــران در 
زمان وقوع حوادث و پدیده های 
طبيعی كارهای خوبی صورت 
گرفته اســت اما اگر حادثه ای 
مانند زلزله در تهران پيش آید، 
همه ارگان ها باید برای كمك 
به مردم دخيل شــوند.« او این 
را هم گفت كه باید تهران را در 
آینده به شــهری كامال تاب آور 
تبدیل كنيم: »ضروری است در 
سال های آینده اقدامات بيشتری را از نظر تجهيزات، 
بودجه و ارایه آموزش به شهروندان برای مقابله با هر 

نوع حادثه طبيعی انجام دهيم.«
آن طور كه شــهردار تهران گفته است، هم اكنون 
110ســوله مجهز در تهران آماده سازي شده است: 
»در این سوله ها وسایل و امکانات اوليه امدادرسانی 
وجود دارد و هميشه درحال آمادگی به سر می برند اما 
موضوعاتی همچون تأمين چادرها و امکانات جانبی 
عمدتا برعهده هالل احمر است. شهرداری تهران در 
برخی موضوعات خود به طور مستقيم مسئوليت و در 
بخش دیگر همچون تأمين دارو جنبه پشتيبانی دارد. 
این آمادگی وجود دارد كــه در صورت بروز هرگونه 
حادثه طبيعی و غيرطبيعی بالفاصله عکس العمل 
مناسب نشان داده شــود. همه ما مردم یك كشور 
هستيم و براساس پيام مقام معظم رهبری و دستور 
رئيس جمهوری مبنی بر پشتيبانی و كمك رسانی 
به مــردم مناطق زلزله زده، آنها تنهــا نخواهند بود 
و شــهر تهران آمادگی كمك به آنها را دارد.« او در 
پيام تســليت خود به زلزله زدگان هم اعالم كرد كه 
شــهرداری تهران حداكثر توان خود را برای امداد و 
خدمات رسانی به مردم زلزله زده به كار خواهد گرفت. 
سرویس بهداشــتی و ۲كانتينر مواد غذایی دیروز 
از سوي شهرداري به مقصد ســر پل ذهاب ارسال 
شده است. مجتبی یزدانی، معاون خدمات شهری 
شهرداری تهران هم گفت كه شــهرداری تهران با 
تمامی مسئوالن ذیربط ازجمله اســتاندار تهران، 
معاون عمرانی استانداری تهران، مدیركل دفتر فنی 
استانداری، ســتاد حوادث استان، همچنين رئيس 
سازمان مدیریت بحران كشور همکاری داشته و در 
جریان آخرین اقدامات قرار گرفت. صادقی، رئيس 
سازمان پيشگيری و مدیریت بحران شهر تهران هم 
بالفاصله بعد از وقوع زلزله به عنوان نماینده شهرداری 
تهران در جلسه ستاد مدیریت بحران كشور شركت 
كرد. همچنين با مســئوليت ستاد مدیریت بحران 
شهر تهران یك نماینده از ستاد بحران، یك نماینده 
از آتش نشــانی تهران، یك نماینده از پشــتيبانی 
و خدمات شــهری به همراه چند نفر نيروی شــهر 
سالم برای بررســی به محل اعزام شدند. همچنين 
داروهایی همچون ســرم، آنتی بيوتيك و داروهای 
ضدكزاز، اعصاب و روان به سرپل ذهاب ارسال شد. 
دیروز محسن  هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران هم 
گفت كه مدیریت شهری تهران براي امدادرسانی به 
هموطنان بحران زده فعال تر از گذشته خواهد شد. 

مهتاب جودكی- شهروند| زلزله ازگله دامن 15 
اثر تاریخی را گرفت: شهر تاریخی سيمره، قلعه ساسانی 
یزدگرد، عمارت خسرو و چهارقاپی، قلعه زیج منيژه، 
كاروانسرای شاه عباسی، مسجد عبداهلل بن عمر، كاخ 
فالحتی، قلعه والی، قلعه كنجان چم، قلعه ميرغالم 
 هاشمی، قلعه پور اشرف، موزه باستان شناسی دره شهر، 
كوشك قيصر، قلعه شاخ. یکشنبه شب وقتی خانه های 
روستایی آوار می شد و آجر به آجر ساختمان های شهر 
زمين را فرش می كرد، تاریخ هم در امان نبود و 15 بنا 
و اثر تاریخی در كرمانشــاه و ایالم خسارت دیدند: از 
سر پل  ذهاب در كرمانشاه كه هشتمين شهر تاریخی 
دنيا شناخته می شود تا ســيمره در ایالم كه بهشت 

محوطه های باستانی ایران است.
رئيس مركز تحقيقات راه، مســکن و شهرسازی 
چندی پيش گفته بود كه ایــران به طور ميانگين هر 
10 ســال یك زلزله هفت ریشتری را تجربه كرده كه 
بناهای تاریخی حتی توانایی مقاومت در برابر قدرت 
كمتر از آن را هم ندارند. اتفاِق 7.3 ریشتری سرانجام 
افتاد و خسارت جانی و مالی بسيار بر جا گذاشت و مثل 
هميشه تاریخ از یاد رفت؛ تاریخی كه هویت و سرمایه 
است و پناهی ندارد. زلزله به تاریخ ایالم 500 ميليون 
تومان خسارت زد و به كرمانشاه كه بيشتر درگير این 

حادثه شده، معلوم نيست چقدر. 
6 اثر تاریخی كرمانشاه آسیب دید

پس از زلزله یکشنبه شب، 6 اثر تاریخی كرمانشاه 
كه به كانون زلزله بســيار نزدیك بود، در شــهرهای 
قصرشيرین، سرپل ذهاب و داالهو آسيب دیدند. روز 
گذشته اگرچه مدیركل ميراث فرهنگی استان خبر داد 
كه سركشی ها به سایر آثار تاریخی برای تخمين درصد 
آســيب ها آغاز شــده اما وضع در ایالم چنان بود كه 
پيگيری ها برای تخمين خســارت بــه آثار تاریخی 
به سرانجام نرســيد. این طور كه روابط عمومی اداره 
ميراث فرهنگی استان كرمانشاه به »شهروند« اعالم 
كرد، مســئوالن ميراث فرهنگی این سه شهر درگير 
خانه های تخریب شده و اقوام زیر آوارمانده بودند و توان 

پاسخگویی نداشتند.
ظهر دیروز اكبر رضایی، معــاون ميراث فرهنگی 
اســتان كرمانشــاه كه به همراه گروهی از مسئوالن 
ميراث فرهنگی اســتان راهی محوطه های تاریخی 
آســيب دیده شهرستان های قصر شــيرین، سرپل 
ذهاب و داالهو شده بود، درحال بازدید از كاروانسرای 
شاه عباسی به »شهروند« گفت: »دیوار شرقی این بنای 
تاریخی فروریخته است. بررسی ابعاد حادثه در 6 بنای 
آسيب دیده تا غروب دوشنبه ادامه دارد و پيش از آن 
نمی توان درباره خسارت ها نظر دقيقی داد. بعد از این 
راهی قلعه یزدگرد هستيم و سپس مسجد عبداهلل بن 
عمر را بازدید خواهيم كرد كه احتمال آســيب به آن 

وجود دارد.«
این طور كه جليل باالیی، مدیر كل ميراث  فرهنگی، 
صنایع  دستی و گردشگری اســتان كرمانشاه دیروز 
خبر داد، زمين لرزه اخير، به كاروانسرای شاه عباسی، 
عمارت های خسرو و چهارقاپی در قصر شيرین، قلعه 
یزدگرد در شهرســتان داالهو و زیج منيژه در سرپل 
ذهاب آســيب وارد كرده است؛ آسيبی كه البته هنوز 

ميزان خسارت آن تخمين زده نشده است. 
در این ميان اگرچه به گفته او اثر جهانی بيستون و 
طاق بستان هيچ آســيبی از زلزله ندیدند، اما بناهای 

آسيب دیده، تاریخی پشت  سر دارند: 
*كاروانسرای شاه عباسی از نخستين بناهایی بود كه 
ساعاتی پس از زلزله، تصاویری از آوار آن منتشر شد. 
این بنای صفوی بازمانده ای از تاریخ صفویان است كه 
در محوطه تاریخی، فرهنگی بيستون قرار گرفته و از  

سال 1353 شماره ثبت ملی دارد. 
*عمارت خسرو همان كاخی است كه روایت است 
خسرو پرویز برای همسرش »شيرین« ساخته. قصر 
شيرین در ميان نخلستان ها به دليل وجود همين كاخ 
چنين نامی به خود گرفته است. بازمانده های این كاخ 
بارها مورد حفاری هــای غيرقانونی قرار گرفته و حاال 

زلزله به آن آسيب  زده است. 
*چهارقاپی قصرشيرین، بنایی چهارطاقی بازمانده 
از دوره ساسانی است. این اثر در شهر قصرشيرین، در  

سال 79 در فهرست آثار ملی ثبت شده است.
*قلعه یزدگرد بر بلندای كوه داالهو، بنایی بازمانده از 
عصر ساسانيان است كه مرموز و شگفت انگيز توصيف 
می شــود. این قلعه به یزدگرد ســوم آخرین پادشاه 
ساسانی منسوب اســت و می گویند در زمان حمله 

اعراب به ایران مأمن او و دخترش بوده.
*زیج منيــژه پاتاق قلعه ای ساســانی با طاق های 
گهواره ای است؛ قلعه ای كه روزگاری 30 حجره داشت 
و حاال دو حجره ســالم از آن باقی مانده و پس از زلزله 
پيدا نيست چه بالیی بر سرش آمده باشد. این قلعه در  

سال 84 ثبت ملی شد.
*مســجد عبداهلل بن عمر، از 
مسجدهای تاریخی داالهو است 
كه از قلوه ســنگ و مالت ساخته 
شده. این مسجد از بناهای قبل از 
اسالم است كه در روزگار اسالمی 

به مسجد تبدیل شده است.
زلزله به 9 بنای تاریخی 

ایالم خسارت زد 
»كاخ فالحتی در شــهر ایالم، 
قلعه والی كهره در كردوال، قلعه 
كنجان چم در شهرستان مهران، 
قلعه ميرغالم  هاشمی در دره شهر، 

قلعه پور اشرف دره شهر، موزه باستان شناسی دره شهر، 
كوشك قيصر در شهرســتان ملك شاهی، قلعه شاخ 
در زرین آباد دهلران.« این هشــت بنای تاریخی كه 
عبدالمالك شــنبه زاده، مدیــركل ميراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری ایالم از آنها نام می برد، از 

این زمين لرزه 15 تا ۲0 درصد خسارت دیدند.
او دربــاره جزیيات خســارت زلزله بــه این بناها 
به »شــهروند« توضيح می دهد: »این هشــت بنا با 
درصد های مختلف دچار ترك خوردگی های مختلف 
در دیوارهای اصلی شده اند. همچنين بعضی طاق های 
ضربی و گهواره ای این بناها آسيب دیده و ترك خورده 

اما این طور نيست كه بگویيم این بناها آوار شده اند.«
فقــط اینها نيســت، گچ بری های شــهر تاریخی 
سيمره هم دچار ترك خوردگی شــده اند: »تعدادی 
از گچ بری های شهر تاریخی ســيمره به ویژه در بنای 
موسوم به مسجد، مقداری از این گچ بری ها ریخته و 

بعضا ترك خورده است.«
او ميزان آســيب به موزه باستان شناسی سيمره را 
این طور شــرح می دهد: »دیوار موزه باستان شناسی 
دره شهر ترك خورده اســت. درحالی كه هر  سال این 
موزه و بناهای تاریخی شهر را سامان می دهيم، هر چند 
وقت یك بار حادثه ای به این شکل خسارت مضاعفی به 
این موزه وارد می كند.  ســال گذشته سيل و  سال 94 
زلزله دیگری به این موزه آسيب زد. این درحالی است 
كه خود موزه هم وضع خوبی ندارد و حوادث طبيعی 
هم مزید بر علت شده است.« شنبه زاده اینها را می گوید 
اما اضافه می كند: »آثار تاریخی این موزه آسيب خاصی 

ندیده اند.«
مدیركل ميراث فرهنگی ایالم خســارت وارد شده 
به آثار تاریخی اســتان را 500 ميليون تومان تخمين 
می زند و می گویــد: »اگر اعتبار 
جبران این خسارت را بدهند، دو 
ماه و نيم تا ســه ماه مرمت بناها و 

آثار زمان می برد.«
ساختمان اداره ميراث فرهنگی 
شهرســتان چرداول هم آسيب 
جدی دیده اســت؛ شيشه های 
پنجره هــا شکســته و ریخته و 
دیوارها ترك های عميق برداشته 
است: »وضع چنان است كه كسی 
نباید وارد اداره بشود. اداره ميراث 
فرهنگی چــرداول فعال غيرفعال 
اســت چون ریزش ســاختمان با یك پس لرزه قوی 
دور از ذهن نيســت.« او ادامه می دهد: »خوشبختانه 
ویترین ها و آثار درون این موزه هيچ آسيبی ندیده اند و 
مسئوالن موزه با بررسی شرایط موجود، اقدامات اوليه 
را برای حفاظت و نگهداری از آثــار انجام داده اند.« به 
گفته او آثار تاریخی استان ایالم كه در نزدیکی استان 

كرمانشاه هستند، آسيب بيشتری دیده اند.
میراث بدون مدیریت بحران

حتی در زمان بحران هم كمتر به فکر آثار تاریخی 
می افتيم، چه رســد به آن كه از پيــش برای حوادثی 
این چنينی آماده باشــيم و بناهای تاریخی كشور كه 
اغلب با خشت و گل ساخته شــده اند را مقاوم كنيم. 
این مسأله ای است كه به گفته كارشناسان شهرسازی 
در اســتانداردها و آیين نامه ها هم لحاظ نشده  است. 
ميراث فرهنگي غيرقابل جایگزین و بي بازگشت است؛ 
چنان كه نبودش حيات و هویت انســان ها را تهدید 

می كند و از دست رفتنش یعنی یك بحران ملی.
چرا ميراث فرهنگی مدیریت بحــران ندارد؟ چرا 
تنها در زمان بحران به فکر برآورد خسارت می افتيم؟ 
پاسخ شنبه زاده این است: »این نخستين بار نيست كه 
حادثه ای طبيعی ميراث فرهنگی ما را تهدید می كند. 
دو سال پيش سيل شدیدی در ایالم رخ داد كه بسيار 
بی سابقه بود. در چند سال اخير، ایالم یك سال در ميان 
سيل و زلزله شــدید را تجربه كرده است، همان زمان 
هم به طور جدی لزوم مدیریت بحــران برای ميراث 
فرهنگی را گوشزد كردیم. شهرهای دیگر هم به همين 

طریق.«
او اینها را می گوید و اضافه می كند: »كميته بحران 
در سطح كشور فعال اســت و ابعاد مختلف مسائل را 
پيگيری و سریعا رســيدگی می كند، اما جای خالی 
ميراث فرهنگی در این ميان بشدت احساس می شود. 
با توجه به این كه بحث داشته ها و سرمایه های ملی و 
تاریخی ما مطرح اســت، اگر ميراث فرهنگی هم در 
كميته بحران حضور داشته باشــد، در برابر خطرات 
مقاومت بهتری می كنيم، ميزان آسيب پذیری مان را 
درك می كنيم، ميزان خسارت را به درستی تخمين 
می زنيم و سریع تر درصدد جبران آن برمی آیيم. جدای 
از این مسأله همين حاال هم در استانداری ها و سازمان 
ميراث فرهنگی بودجه مشخصی برای این مواقع در 
نظر گرفته نشده تا دست كم كارشناسان فنی بدانند 
بودجه ای اگر برای مرمت و احيا هست، با چه ترتيبی 

صرف آثار كنند.«
به گفتــه مدیركل ميراث فرهنگی اســتان ایالم 
درحالی كه امکان انتظار برای رسيدن اعتبار نيست، 
بنا شــده از اعتبارهای امانی و ســپس اعتبارهای 
پيمانی اداره كل استفاده شــود تا اعتبار مورد نظر 

را تأمين كنند. 
زلزله ازگله و خسارات ناشی از آن درحالی است كه 
سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
هنوز پایــگاه مدیریت بحــران نــدارد. همين چند 
هفته پيش در خبرها گفته شــد كه قرار است چنين 
كميته ای تشکيل شــود و پایگاه مدیریت بحران در 
پژوهشگاه ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
قرار بگيرد تا به عنوان اتاق فکر تشــکيالت مدیریت 
بحران سازمان ميراث فرهنگی نقشه راهی تدوین كند 
و كم كم به جایی برسد. تا اجرایی شدن این تصميم كه 
فعال در حد جلسه و همایش پيش رفته است، معلوم 

نيست چند زلزله ایران را می لرزاند.

زلزله 7.3 ریشتری در ایالم و كرمانشاه به 15 اثر تاریخی آسیب زد 

خسار ت به تاریخ
ش گزارش

زمین لرزه یكشنبه شب در مرز ایران و عراق پایتخت را هم لرزاند و تهرانی ها را نگران كرد

زلزله در كرمانشاه؛ ارتعاش در تهران
   رئیس بخش زلزله مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی در گفت وگو با »شهروند«: 

گسل هاي زاگرس با گسل هاي تهران و البرز ارتباطي ندارد 

    رئیس بخش زلزله مركز 
تحقیقات راه، مسكن و 

شهرسازی : مردم تهران نگران 
زلزله نباشند

    شهردار تهران: 110 سوله 
مجهز در تهران آماده سازي 

شده است
    مهمترین برنامه  ما افزایش 

تاب آوری پایتخت است

     باالیی، مدیر كل میراث 
فرهنگی كرمانشاه: 6 اثر 

تاریخی كه به كانون زلزله بسیار 
نزدیك بود، در قصرشیرین، 
سرپل ذهاب و داالهو آسیب 

دیدند
    تعدادی از گچ بری های 
شهری تاریخی سیمره ترک 

خورد و شكست

شهروند|  اگرچه در ساعت های گذشته بعضی از كاربران شبکه های 
اجتماعی از نحوه امدادرسانی به آسيب دیدگان زلزله در استان كرمانشاه 
و غرب كشور انتقاد كرده اند و گروهی هم از سازمان نظام مهندسی درباره 
عملکرد این سازمان در سال های گذشته و نظارت بر ساخت مسکن مهر و 
همچنين مقاوم سازی مناطق روستایی توضيح خواسته اند اما در كنار این 
گالیه ها، صف های طوالنی برای اهدای خون و كمك به آسيب دیدگان 
در سراسر ایران شکل گرفته و در كنار حضور نيروهای داوطلب امدادی، 

سه هزار پرستار هم داوطلب حضور در مناطق زلزله زده شدند. 
درحالی كه تصاویر صف های طوالنی برای اهدای خون به طور مرتب 
از شهرهای مختلف ایران مخابره می شود، رئيس سازمان انتقال خون از 
نياز به گروه های خونی o منفی و o مثبت برای كمك به مصدومان زلزله 
كرمانشاه خبر داد. »علی اصغر پورفتح اله« دیروز بعدازظهر به ایلنا گفت: 
»ســازمان انتقال خون برنامه آمادگی برای حوادث بحرانی را در كشور 
دارد. روز قبل از این حادثه ذخيره خونی در سراسر كشور 7برابر مصرف 
روزانه مان بــود. با 7برابر مصرف روزانه می توانيــم بحران ها را مدیریت 
كنيم.« رئيس سازمان انتقال خون در توضيح این موضوع گفت: »اولویت 
اهدای خون با گروه خونی o منفی و سایر گروه های خونی های منفی و 
سپس گروه خونی  oمثبت اســت و از مردم درخواست داریم نسبت به 
اهدای خان اقدام كننــد. گروه خون o منفی را به همه گروه های خونی 
بدون انجام آزمایش های ســازگاری می توان تزریق كرد. ميزان ذخيره 

گروه های o منفی در این ایام بحرانی معموال كاهش می یابد و o مثبت 
نيز یك گروه خونی دهنده همگانی است.«

پرستاران داوطلب برای اعزام به كرمانشاه
دیروز هچنين قائم مقام سازمان نظام پرستاری كشور از تشکيل ستاد 
مدیریت بحران برای اعزام داوطلبانه پرستاران به مناطق زلزله زده غرب 
كشور خبر داد. »محمد شریفی مقدم« با ابراز همدردی با آسيب دیدگان 
حادثه زلزله در غرب كشور گفت: »ســاعاتی پس از وقوع زلزله در غرب 
كشور، سازمان نظام پرســتاری فراخوان اعزام پرستاران داوطلب برای 
ارایه خدمات انسان دوستانه به مردم مناطق زلزله زده ارایه داد. در پی این 
فراخوان، همچون گذشته با استقبال گسترده جامعه پرستاری مواجه 
شد و ثبت نام و صدها پرستار از سراسر كشور جهت حضور داوطلبانه در 
این مناطق آمادگی خود را اعالم كردند.« آخرین خبرها تا لحظه تنظيم 
این گزارش، از ثبت نام 3 هزار پرســتار برای اعزام بــه مناطق زلزله زده 
حکایت دارد اما نياز این مناطق، تنها به پرستار ختم نمی شود و قائم مقام 
سازمان نظام پرستاری از آمادگی سایر گروه های پزشکی برای اعزام به 
منطقه هم سخن گفت: »دیگر گروه های پزشکی و پيراپزشکی و عموم 
مردم هم با ستاد بحران ســازمان ناظم پرستاری كشور تماس حاصل 
كرده و آمادگی خود را اعالم كرده اند كه با توجه به موج استقبال و اشتياق 
برای اعزام از تمامی همکاران تقاضا می شود به  صورت انفرادی به مناطق 

زلزله زده مراجعه نکنند.«

مراكز معتبر برای دریافت كمك های مردمی
»وقتی حساب بانکی هالل احمر هست، وقتی مراكز هالل احمر آماده 
دریافت كمك های غيرنقدی هســتند، با عرض معذرت اما جمع آوری 
شــخصی پول و جنس شبيه كالهبرداری اســت، به ویژه این كه اجازه 
حضور نيروهای شــخصی را به  خاطر امنيت نمی دهند. حداقل برای 
ایجاد نظم هم كه شده، باید به هالل احمر اعتماد كرد«؛ این نوشته یکی 
از كاربران شبکه های اجتماعی است كه مضمون آن دیروز در تویيت های 
بسياری از كاربران دیگر هم تکرار شــد و تعدادی از كاربران شبکه های 
اجتماعی هــم از راه های معتبر كمك رســانی نقــدی و غيرنقدی به 
زلزله زدگان سوال پرسيدند. با توجه به انتشار شماره حساب های شخصی 
فراوان در شــبکه های اجتماعی، به نظر می آید مطمئن ترین راه های 
كمك رسانی، مراكز و نهادهای معتبر و باسابقه است. آن طور كه در پایگاه 
اطالع رسانی سازمان هالل احمر آمده است، راه های اهدای كمك های 
مردمی به این سازمان برای كمك  به مردم زلزله زده به  صورت زیر است: 
»شماره حســاب 99999 به نام هالل احمر نــزد بانك های ملی، ملت، 
صادرات، رفاه،  مسکن،  دی، تجارت،  سپه، پارسيان، شهر،  آینده و رسالت. 
شماره حساب70۲070 )ارزی دالر( 800300 )ارزی یورو( بانك ملی و 
همچنين شماره 1404440)ارزی دالر( بانك ملت. عالوه  براین، كدهای 
#11۲*3*741* و #7۲4* بــرای پرداخت آســان موبایلی درنظر 

گرفته شده است.«

یك  روز پس از زلزله 7.3 ریشتری در غرب كشور، مردم برای اهدای خون و كمك صف كشیدند

صف های سخاوت
   مراكز و شماره حساب های معتبر برای كمك های نقدی و غیرنقدی به آسیب دیدگان زلزله اعالم شد                          3هزار پرستار داوطلب برای اعزام به مناطق زلزله  زده ثبت نام كردند

  مدیر كل میراث فرهنگی ایالم در گفت وگو با »شهروند«: با ترک خوردن دیوارهای 9 بنای تاریخی و ریزش بنایی در شهر سیمره
 خسارت زلزله 500 میلیون تومان تخمین زده شد

  معاون میراث فرهنگی استان كرمانشاه در گفت وگو با »شهروند«: دیوار شرقی كاروانسرای شاه عباسی فروریخت
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