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راضیه زرگــری|  چهــار روز از زلزله سی ســخت 
خانه هــای  و  آوار  روی  بــرف  رِد  می گــذرد. 
تخریب شــده، می گویــد بهــار بــه ایــن زودی ها 
خیال آمدن به مرتفع ترین منطقه کوهستانی 

کهگیلویه وبویراحمد را ندارد.
زلزله آن شب زمســتانی بی رحمانه به زندگی 
مردم شــبیخون زد و خانه های زیادی را ویران 
کــرد تــا گذرانــدن ثانیه هــا بــرای هــزاران نفــر در 
ســرمای منفــی چنــد درجــه عجیــب ســخت 

شود.
امدادرســانی ها از ســاعت های ابتدایــی بعد 
از وقــوع ایــن حادثه طبیعــی که خوشــبختانه 
تلفــات جانی نداشــت امــا خانه های زیــادی را 

غیرقابل سکونت کرد، شروع شد.
با این حال هزاران خانواده ای در عرض چند 
ثانیه بی سرپناه شده اند و نیاز به حمایت های 
جــدی و بلندمدت دارند تــا از ایــن حادثه کمر 

راست کرده و زندگی هایشان را از نو بسازند.
چهــار روز از ســاعت 22 بیســت ونهم بهمــن 
می گــذرد؛ امــا هنــور بســیاری از زلزلــه زدگان از 
کمبود وســایل ضــروری، امکانات بهداشــتی، 
نبود چادر و کانکس در ســرمای استخوان سوز 
سی ســخت می گوینــد. آمارها متفاوت اســت؛ 
واحــد  دوهــزار  از  بیــش  می گوینــد  عــده ای 
مســکونی در ایــن منطقه آســیب دیده اســت. 
خســارت  از  کهگیلویه وبویراحمــد  اســتاندار 

جدی به هزار و 200 واحد خبر داده است.
 99 بهمن مــاه  بیســت ونهم  چهارشــنبه 
دقیقــه  و5   22 ســاعت  ریشــتری   5 زلزلــه ای 
شهرســتان دنا را لرزاند و اهالی سی سخت را در 
ســرمای استخوان ســوز به خیابان ها کشــاند. 
زن، کــودک، ســالمند و جــوان. همــه آن شــب 

سخت را در سرما صبح کردند.
برخــی از وســایل خانه هــا در هــم شکســته و 
آســیب دیده در حیاط خانه و خیابان ها آورده 
شــده و بســیاری از وســایل هــم هنــوز زیــر آوار 

مانده است.
آوار زلزلــه در کنــار اســترس همه گیــری کرونــا 
از  برخــی  کــرده.  ســخت  برایشــان  را  شــرایط 
خانه هــا حتــی تــا صددرصــد هــم فــرو ریختــه 

است.
کــه عبدالحمیــد پناهــی، فرمانــدار  آن طــور 
کهگیلویه وبویراحمــد می گوید:  دنا در اســتان 
»بیــش از ۷0درصــد منازل شــهروندان آســیب 

دیده است.«
مجــازی  فضــای  در  زلزلــه زدگان  از  یکــی 
داده:  شــرح  را  روزهایــش  ایــن  حال وهــوای 
»ســقف و دیــوار روی ســرمان خــراب شــده، 
چطــور و بــا چــه جرأتــی بــا کودکــم در ایــن آوار 
بخوابیم؟ چند خانواده با هم هســتیم، چطور 

اینجا زندگی کنیم؟«
شهر سی سخت یک شهر توریستی و تفریحی 
اســت؛ در مرتفع تریــن نقطــه منطقه دنــا واقع 
شده و این ویژگی مهم ترین جاذبه گردشگری 

منطقه محسوب می شود.
سی ســخت ظرفیت هــای خوبــی در بحــث 
باغداری دارد؛ انگور، سیب و هلوهای معروفی 
کوهســتان های اطــراف  داشــته و عســل های 
سی ســخت به درمان هر نوع ناراحتی جسمی 
و روحــی شــهره اســت. مردم همیشــه تالشــگر 
سی ســخت ایــن روزهــا سرســختانه با ســرما و 
آوارگی می جنگند و به حمایت های بیشتر نیاز 

دارند.
یکی از اهالی منطقه که به بافت سی ســخت 
آشناست، به »شهروند« می گوید: »سی سخت 
جدیــد.  و  قدیمــی  دارد؛  بافــت  نــوع  دو 
خراب شــدن بناهای قدیمی شــهر در زلزله دور 
از انتظــار نیســت امــا وقتــی بناهــای نوســاز که 
متخصصان مدعــی رعایت نــکات ایمنی برای 
بهسازی آنها هستند، در لرزه زمین ترک خورده 
و فرو می ریزند، دیگر چه جای دفاعی از نظارت 

بر توسعه شهرسازی ایمن باقی می ماند؟«

اهالــی  ســرد  ســرپناه  کــه  چادرهایــی   
سی سخت است

و  بحــران  بــه  رســیدگی  از  نارضایتــی 
آســیب دیده ها همیشــه وجود داشــته اســت. 

دقیقا به همین دلیل است که مدیریت بحران 
از سخت ترین کارهاســت. اهالی سی سخت از 
وضعیت رســیدگی ناراضی هســتند. می گویند 
»چادرهای توزیع شــده کم اســت و برای همه 

زلزله زدگان کفایت نمی کند.«
رســانده؛  لب شــان  بــه  را  جان شــان  ســرما 
شــب های بعد از زلزله دمای منفی 5 برای این 
شهر ثبت شد. یک کاربر فضای مجازی نوشته 
اســت: »چادرهــا هــم در ایــن ســرما جوابگــو 
نیســت. چــرا هنــوز بــرای اســکان مــا اقدامــی 

نشده؟«
یکی دیگر از اهالی دنا در فضای مجازی گالیه 
کــرده: »در زلزلــه سی ســخت نــه از ســلبریتی ها 
خبــری شــده و نــه آنطور کــه بایــد رســانه ها به 
پرداختنــد.  زلزلــه زدگان  مشــکالت  بازتــاب 

تنهاییم.«
رئیــس جمعیــت هالل احمــر از توزیــع 1۸00 
چــادر میــان زلزلــه زدگان خبــر داده اســت امــا 
مــردم منطقه می گوینــد این تعــداد جوابگوی 

نیاز مردم نیست.
چــادر و مــواد غذایــی اصلی تریــن نیــاز بعــد 
از بحــران اســت کــه توســط هالل احمــر تأمین 
دلیــل  بــه  منطقــه  مــردم  البتــه  می شــود. 
موقــت  اســکان  اردوگاه  از  کرونــا  همه گیــری 

استقبالی نکردند.

اقالم زیســتی و بهداشــتی اصلی ترین نیاز 
امروز سی سخت

در سی ســخت هنوز هیچ کانکسی بنا نشده 
و خبری هــم از تأمین کانکس نیســت. عزیزی 
یکــی از اهالی منطقه دناســت کــه در گفت وگو 
با »شهروند« شــرایط منطقه و کمک رسانی ها 
را توضیح می دهــد: »من تا دوشــنه در منطقه 
زلزلــه زده بــودم؛ مســئوالن می گویند چــادر به 
اندازه خانواده های آســیب دیده توزیع شده و 
توزیع اقالم زیستی و بهداشــتی هم ادامه دارد 

اما مردم می گویند چادرها کافی نیست.«
ناهماهنگی و عدم مدیریت در توزیع چادرها 
گالیــه اهالــی اســت؛ عزیــزی توضیــح می دهد: 
گفتــه از امــروز چهارشــنبه  »اداره هواشناســی 
بارندگی ها در منطقه شــروع می شــود. ارزیابی 

خانه های خسارت دیده نکته مهمی است که 
باید به سرعت صورت بگیرد.«

ارزیابی خانه ها به گفته استانداری قرار است 
تا سه شنبه شــب بــه پایان برســد؛ با ایــن حال 
مــردم سی ســخت در تأمیــن انــرژی مشــکلی 
ندارنــد، اب و گاز و بــرق منطقــه وصــل اســت. 
وســایل گرمایشــی و چادر و مــواد غذایی هنوز 

نیاز مردم در روزهای پسابحران است.
عزیزی که فعال رســانه ای منطقه دنیاست، 
ج از کنترل  می گوید: »شــرایط به طور کلی خــار
کــه  نیســت؛ هــر خانــواده ای متقاضــی باشــد 
وســایل خانه را از ســاختمان تخلیــه کند، هم 
خــودرو و هــم کامیــون به انــدازه کافی مســتقر 

است تا وسایل را جابه جا کنند.«
یکی از نکته هایی که به ناهماهنگی در توزیع 
چادر در منطقه دامن زده، ســودجویی برخی 
افراد است که اهل سی سخت نیستند اما برای 
دریافــت چادر آمــده و خــود را زلزلــه زده معرفی 
کرده انــد. به گفته این فعال رســانه ای مســتقر 
در منطقه تعــداد این افراد هم کم نیســت و به 
همین دلیل عده ای هنوز با گذشت چهار روز از 

زلزله از دریافت نکردن چادر گالیه دارند.

مردم با آتش خودشان را گرم می کنند
عزیــزی از مشــاهداتش در منطقــه می گوید: 
گــرم می کننــد.  »مــردم بــا آتــش خودشــان را 
گــذران  کانکــس هنــوز نیاوردنــد؛ چــادر بــرای 
روز و شــب در این هوا مناسب نیســت اما دیگر 

چاره ای ندارند.«
و  2هــزار  »سی ســخت  می گویــد:  عزیــزی 
500 خانــوار دارد کــه بــر اســاس اعالم اســتاندار 
کهگیلویه درحال حاضر هزار و 200 خانواده فعال 
نمی توانند در خانه هایشــان زندگی کنند تا در 
ماه های آینده بتوانند با کمک ها و حمایت ها 

خانه ها را بکوبند و از نو بسازند.«
اســکان  اســاس  بــر  عــده ای  تعــداد  ایــن  از 
جمعیــت  توســط  فراهم شــده  اضطــراری 
و  شــده اند  مســتقر  چادرهــا  در  هالل احمــر 
عده ای هــم به شــهرهای اطراف مثل یاســوج 

رفته و در خانه اقوام نزدیکان مستقر شده اند.
کثــر خانه هــا  بــا ایــن حــال بــه دلیــل اینکــه ا
نیمه خراب شــده و اثاث خانه در آن مانده، به 
دلیل مســائل امنیتی مردم ترجیــح می دهند 
در ســرمای چادر کنــار خانه نیمه خــراب خود 

بمانند.
سردســیر  »سی ســخت  می گویــد:  عزیــزی 
است، مردم نیاز به کمک های دیگر هموطنان 
دارند. حجم خرابی ها زیاد اســت، شاید بتوان 

گفت باید سی سخت را از نو ساخت.«

کاش  ای  امــا  دارد  ادامــه  حمایت هــا 
سی سخت فراموش نشود

همتی، رئیس جمعیت هالل احمر از دســتور 
فوری برای فراهم کردن زمینه حضور نیروهای 
و  چادرهــا  کــردن  برپا و  منطقــه  در  امــدادی 
راه انــدازی ایمــن وســایل گرمایشــی بــه مــردم 
خبــر داده اســت. همچنیــن، رئیــس ســازمان 
اختصــاص  دســتور  کشــور  بودجــه  و  برنامــه 
10میلیارد تومــان تنخواه فوری به اســتانداری 
نیاز هــای  رفــع  بــرای  کهگیلویه وبویراحمــد 

ضروری زلزله زدگان را صادر کرد.
معــاون رئیس جمهــوری همچنین بــه بنیاد 
مســکن انقــالب اســالمی و ســازمان مدیریــت 
خســارت های  ســریعا  داد  مأموریــت  بحــران 
مردمی و زیرســاخت ها را جهت تأمین اعتبار و 
شــروع عملیات اســکان اضطراری زلزله زدگان 

به صورت موقت و دایم برآورد کنند.
کمــک  کشــور از  رئیــس ســازمان بهزیســتی 
بهزیســتی  تومانــی  20میلیونــی  بالعــوض 
در  زلزلــه زده  مددجویــان  خانــواده  بــه 
دنــا،  شهرســتان  کهگیلویه وبویراحمــد، 
سی سخت و سایر روستاهای این منطقه خبر 
داده؛ از ســوی ســایر ســازمان های دولتــی نیــز 
وعده هایــی بــرای کمــک بــه زلزلــه زدگان داده 
شــده امــا آنهــا نگــران ایــن هســتند کــه همان 
تجربــه تلخ زلزله زدگان کرمانشــاه بــرای آنها نیز 

تکرار شود و بعد از مدتی فراموش شوند.

گالیه  شدید وزیر بهداشت :

من مدیرکل مرده شور خانه  هستم

شــهروند| دکتر ســعید نمکی در نوزدهمین آیین پویش ره سالمت 
و بهره برداری از پروژه های دانشــگاه علوم پزشــکی تهــران، گفت: »در 
حال حاضر حدود 13 ماه از گرفتاری همکارانم با کووید-19 می گذرد. 
البته وقتی می گویم 13 ماه، ایــن برای افراد کج خیال و بدفهم رفرنس 
نشــود که اینهــا آخرین روزهــای بهمن مــاه اولیــن مواردشــان را اعالم 
کردند، امــا خودشــان می گویند ما 13 ماه اســت کــه گرفتاریــم. اوال به 
کســانی که ادعا می کنند وزارت بهداشت قبل از پایان بهمن مواردی از 
گر یک مورد توانستند ادعایشان را  کووید-19 داشــت، اما اعالم نکرد، ا

ثابت کنند، به آنها جایزه می دهم.«
با دست های بسته در اقیانوس شنا کردیم

 نمکی ادامــه داد: »13 مــاه را از این نظر گفتم که بــه محض اینکه در 
ووهان گزارش ویروس را شــنیدیم، همه مان آماده شدیم و بالفاصله 
مرزها را بســتیم و در تمام مبادی نفر برای کنترل گذاشتیم. شروع به 
طراحی کیت کردیم. وقتی 5۷ نفر از دانشــجویان ووهــان را آوردیم، با 
چه کیتی تست کردیم؟ با کیتی که در پاستور طراحی شده بود. کسی 
به ما کیت نداد. وقتی قم شــدید گرفتار شــد و بعد گیالن، تــازه یکی از 
همکارانمان دستی مقداری کیت برایمان آورد. ما ونتیالتور، ماسک 
و گان را خودمان طراحی کردیم و تنها در این اقیانوس با دســت های 

بسته شنا کردیم. در اوج نامردی تحریم.«
 او افــزود: »ما از اولیــن روزهای دی حواســمان جمع ایــن ماجرا بود 
و بــه همین دلیــل هم بــود کــه وقتی ویــروس آمــد، هیچ دانشــگاهی 
دست وپایش را گم نکرد و هیچ بیماری پشت در بیماستان سرگردان 
نشد. این افتخار ایران بود. در عین حال حاال  مرحله جدیدی شروع 
شــد، مــن از مدت هــا قبــل در ویدیوکنفرانــس و نامــه اعالم کــردم که  
خودتان را برای یکی از ســخت ترین یورش های ویروس جهش یافته 
آماده کنید. امروز دیگر ویروس موتاسیون یافته منحصر به یک نقطه 
نیســت، بلکه همه جا می شــود آن را یافت. دیشــب 12 شب دو کیس 
جدیــد از بیرجنــد گــزارش گرفتــم. خیلــی جاهــا دارنــد مرتب گــزارش 
می دهند. همــکاران من کامال آماده اند. مردم شــریف باید بدانند که 
ایــن ویــروس علی رغــم حــرف انگلیســی ها، هم قــدرت ســرایت و هم 
قــدرت مرگ زایی چنــد برابــری دارد و هــم جوان ترهــا را بیشــتر گرفتار 
می کند. سه روز قبل در خوزستان کودک یک و 9 ساله بر اثر کووید-19 

فوت کردند.«
عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکل شکن ها و عدم برخورد با آنها
 او بــا بیــان اینکــه بــه روح همه شــهدای ســالمت درود می فرســتم، 
گفت: »به شدت گله مندم از کسانی که پروتکل ها را رعایت نمی کنند 
کــه بــا پروتــکل شــکن ها برخــورد  گله مندتــرم از کســانی  و به شــدت 
نمی کنند. وزارت بهداشــت که ابــزار ندارد. ابــزار ما جان اســت که فدا 
شــده و بیش از این چیــزی نداریم. مــا از برخی اتفاقات کشــور، اطالع 
نداریــم. دیشــب در ایالم خانــم جوانی اینتوبه شــد و حامله بــود که با 
ســزارین کودکش به دنیا آمد. مــن نمی دانم که این کــودک هرگز مادر 
دید یا خیر یا چشم این مادر بر سیمای فرزندی که ماه ها در شکمش 
حس کرده باز خواهد شــد یا نه؟، اما  چه کسی عامل مرگ این بانوی 

ایالمی است.«
 وزیر بهداشــت افزود: »ما کی بــرای تردد از مرزها به ســمت عتبات و 
برگشتش مجوز و اجازه دادیم؟ چه کسی از من نامه دارد در این زمینه. 
کدام یک از همکارانم با برخی از این ترددها موافقت کردند؟ اتوبوسی 
می آید و آن را در مرز تســت می کنیم که فرد مثبــت از آن بیرون می آید. 
این فــرد مثبت پیاده می شــود و اتوبــوس تا فالن شهرســتان می رود. 
ردیابــی می کنیــم و تــازه مــوارد مثبــت در آنجا پیــدا می شــوند. تا کجا 
باید همــکاران من تــاوان ندانــم کاری برخی را بدهند. مــا چه گناهی 
 کردیــم کــه در 13 ماه مــدام باید مــوج ایجاد شــود، مــوج را بشــکنیم و
 شــهید دهیم! خدا شــاهد اســت که داغ این شــهدای ســالمت دارد 
مرا نابود می کند. ناب ترین بچه های نظام ســالمت را از دست دادم. 
داغــی بــرای هیــچ فرماندهی باالتــر از این نیســت که افســران ارشــد و 
سربازانش را از دست بدهد آن هم به دلیل ندانم کاری و سهل انگاری 
دیگران. من وزیــر خبر ندارم چه کســی می آید و بیرون مــی رود. فقط 
شــدم ته رودخانــه، زخمی و جنــازه جمع کــن. بجای وزیر بهداشــت 

بگذارید مدیرکل مرده شور خانه. این درد بزرگی است.
بزرگان نظام رعایت می کنند اما عده ای اصال حواسشان نیست

وزیر بهداشت با عصبانیت خطاب به افرادی که پروتکل ها را رعایت 
نمی کنند گفت: ما داریم فریاد می زنیم که اپیدمی گرفتارمان می کند، 
چرا گوش نمی کنید؟ اینطور که نمی شــود مملکت را اداره کرد. چقدر 
کید کرد: »نمی شــود که من  باید فریاد بزنم و بگویم.  وزیر بهداشــت تا
گهان باخبر شــوم که بــدون اطالع ما یک گــروه آمــد و گروهی رفت.  نا
آن هم در کشــوری که رهبر انقالب وقتی می خواهد نشســت مجازی 
بگذارد، می گوید باید از وزارت بهداشت اجازه بگیریم. رئیس جمهوری 
می خواهد برود مرقد امام )ره( می گوید از وزارت بهداشــت بپرســید به 
چه صورت باشــد. این نمی شــود که بقیه رعایت نکنند. بزرگان نظام 
رعایت می کنند، اما عده ای اصال حواس شان به این چیزها نیست.«
کسیناسیون در کشور، گفت: »با  وزیر بهداشت با اشاره به وضعیت وا
کسیناسیون برای 100 هزار نفر دیگر از کادر درمان  لطف خداوند از فردا وا
آغاز می شــود. 250 هزار دوز دیگر تا آخر این هفته می رسد. امیدوارم تا 
کسن بزنیم. در  پایان اسفندماه بتوانیم گروه هدف آسیب پذیرمان را وا
کسن ملی هم به  کنار این تلخکامی ها این مژده را هم بدهم که تولید وا
گر به همین روال پیش رود، در اردیبهشت ماه  خوبی پیش می رود و ا
آینده ایــن خبر خوش را برای مردم خواهیم داشــت که به عنوان یکی 
کســن منطقه مطرح هستیم. هم می توانیم  از تولیدکنندگان مهم وا
کنیــم.« کســینه و هــم بــرای صــادرات اقــدام  مــردم خودمــان را وا
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 کاش بهار زودتر به سی سخت بیاید
مرتفع ترین شهر کوهستان های دنا روزهای سختی را می گذراند

چهار روز از ساعت 22 
بیست ونهم بهمن می گذرد؛ 

اما هنور بسیاری از زلزله زدگان 
از کمبود وسایل ضروری، 
امکانات بهداشتی، نبود 

چادر و کانکس در سرمای 
استخوان سوز سی سخت 
می گویند. آمارها متفاوت 

است؛ عده ای می گویند بیش 
از دوهزار واحد مسکونی در 

این منطقه آسیب دیده است. 
استاندار کهگیلویه وبویراحمد 

از خسارت جدی به هزار و 200 
واحد خبر داده است.


