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پيامتسليترهبرانقالب
در پي حادثه زمينلرزه در غرب كشور؛
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زلزله باز هم سراغ ایران آمد؛

شب ویرانی و مرگ

بازتاب داخلی و خارجی
آسيب بناهاي تاريخي
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کرمانشاه تا  ۳ماه میلرزد 10

تجارت ايران و عراق متوقف شد 12
واكنش هنرمندان 16

چرا عبرت نميگيريم

بهمن زارعی  -ایرنا

مسعود ســليمي -زلزله به عنوان يكي از «بالياي طبيعي»
شناخته ميشود كه در بســياري از مناطق جهان ردپاي
آن ديده ميشود اما تفاوت كشورهايي كه مدام با زلزله
و پسلرزههــاي اين بالي طبيعي زندگي ميكنند ،مانند
ژاپن يا كشــوري به نام ايران در اين است كه آن كشور
خود را براي مبارزه با زلزله ،پيش از وقوع و قبل از فاجعه
به تمام امكانات ،آن هم با اتكاي به علم روز و به دور از شعار
و عوامگرايي تا بن دندان مجهز ميكند.
ادامه در همین صفحه

از طرفي هستند كشورهايي كه نه
از نــوع ژاپن اما مثل تايلند كه خود را
براي رويارويي با سونامي ،آماده نكرده
بود اما از فاجعه سال 2004پند گرفت
و به تجهيز خود براي مبارزه در صورت
تكرار سونامي پرداخت.
با نگاهي به شــمار زلزله در ايران
از قويترين آن با  7/9ريشــتر با 200
هزار كشته در دامغان (پنجمين زلزله
مرگبار تاريخ) در سال  235خورشيدي
تا يكشنبهشب گذشته در غرب كشور
كه با كشته و خسارتهاي فراوان همراه
بوده ،هيچ كدام عبرتآموز نبوده است
چراكه همچنان نه قبل از وقوع و نه پس
از آن ،هيچگونه آموزش و پيشگيري و
امدادگري درست و ...براي رويارويي با
اين بالي طبيعي در كار نبوده است.
اگر نخواهيم به دل تاريخ برويم،

چرا عبرت نميگيريم
نخواهيــم از بوئينزهــرا و طبس و
منجيــل در همين نزديكيها حرف
بزنيــم ،اما نميتــوان از مثال «بم»
چشمپوشــي كرد .نگارنده چند ماه
پيش از زلزله  5دي ســال  ،82چند
روزي در بــم بودم و يك روز مهمان
يك خانواده كه مانند خيليها ،ديگر
در دل خاك مدفون شــدند .از زلزله
بم  14ســال ميگذرد ،اگر سري به
شهر خرماي ايران بزنيم ،هنوز زخم
قديمي بر دل و جان شهر و مردمانش
باز اســت ما از زلزلههــاي متنوع و
متعدد كشورمان مانند بسياري ديگر
از وقايع رخداده درس نگرفتهايم كه
گويا قرار است درس هم نگيريم در
غير اين صورت زلزله غرب كشــور،

نميگويم رخ نميداد اما ابعاد آن تا
اين اندازه فاجعهبار نبود تا دستكم
چيزي به نام «مسكن مهر» برايشان
ساخته نشود.
رويارويي بــا هر باليي -طبيعي و
غيرطبيعي -قاعــده و قانوني دارد تا
اگــر از وقوع آن نتوان جلوگيري كرد،
دســتكم از ابعاد فاجعه كاسته شود؛
رويارويي با زلزله روش علمي ميطلبد،
از آموزش به مردم گرفته تا شــرايط
ساختمانسازي و امدادرساني ،نمونه
ميدهم ،چندي پيش سفري داشتم
به شمال كشور و ساختمانهايي ديدم
كه نهتنها هويت شهري و منطقهاي را
به هم زده بلكه درست در چند قدمي
دريا ،ســر به آسمان كشيده بودند در

خبر آخر

نگرانی از شیوع بیماریهای عفونی
ایلنا -قاسم جان بابایی ،معاون
درمان وزارت بهداشت در بیمارستان
امام خمینی در جمع خبرنگاران با
اشاره به مصدومانی که از کرمانشاه
به تهران منتقل شــده اند ،گفت:
بــا توجه به اینکه حــدود  7هزار
مصدوم در حادثه زلزله داشتیم در
مرحله اول  116مصدوم با همکاری
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به
تهــران منتقل کردیم کــه از این
تعداد  32مصدوم به بیمارســتان
امام خمینی منتقل شدند.

بخش دیگری از این مصدومان
به بیمارســتانهای البرز ،ســینا،
فیروزگر و ســایر بیمارســتان ها
منتقل شدند.
او دربــاره وضعیــت مصدومان
منتقل شــده از کرمانشاه به تهران
گفت:مصدومانی که به تهران منتقل
شده اند نیاز به درمان تخصصی تری
داشتند چرا که مصدومانی که نیازمند
خدمات ســرپایی بودنــد در همان
کرمانشــاه این خدمات به آنها ارائه
میشد و این مصدومان با مشکالت
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چنين شرايطي اگر با زلزله و سونامي
روبهرو شــويم ،باز هم بايد دل به قضا
و قدر سپرد؟
زلزله يكشنبهشب گذشته ميتواند
آخرين در جهان و ايران نباشد به طور
مثال پايتخت كشور ،كالنشهر تهران
سالهاست در خطر اين بال قرار دارد،
فقط يك لحظه تصــور كنيد چه بر
سر برجهاي قارچگونه كه تمامي هم
با خالف و رانت و ...ســاخته شدهاند،
خواهد آمد.
خالصــه؛ آنچــه ميگوييم بالي
«طبيعي» به جاي خود اما نبايد همه
چيز را به قضا و قدر نسبت دهيم در غير
اين صورت در بر همان پاشنه ميچرخد
تا پس از فاجعه هيچ مرهمي زخمهاي
باز را درمان نكند.
massoudmehr@yahoo.fr

بیشتر و برای دریافت خدمات بهتر
به تهران منتقل شدند.
او ادامــه داد :نگرانیهای ما از
امــروز تازه آغاز میشــود چرا که
بیمــاری های عفونــی در منطقه
شیوع پیدا می کند و بیمارستانهای
صحرایی می توانند در این زمینه با
ما همکاری کنند.
جان بابایی با بیان اینکه به نظر
میآیــد با توجه بــه اینکه بخش
اعظمی از آواربرداری انجام شــده
تعداد مصدومان افزایش نداشــته

باشــد گفــت :تعــدادی از کادر
پزشکی اعم از پزشکان  ،پرستاران،
پیراپزشــکان و تکنسین های اتاق
عمل را به منطقــه اعزام کردیم و
نزدیــک به حدود  140نفر از کادر
پزشــکی در حال حاضر در منطقه
حضور دارند و همچنین  500نفر
از پرستاران ما اعالم آمادگی کردند
تا در صــورت نیاز به منطقه اعزام
شــوند و ما با توجه به شرایطی که
در منطقه وجود دارد این تعداد از
پرستاران را در شیفتهای بعدی به
منطقه اعزام میکنیم.

آگهی مناقصه عمومی
نام شرکت مناقصهگزار :شرکت فوالد زرند ایرانیان
موضوع مناقصه :راهاندازی کارگاههای استخراج در الیه
 D2و D9و جبهه کارهای پیشــروی دنبال الیه D2و D9و
دساندری شمالی معادن زغالسنگ خمرود
متقاضیان محترم جهت کســب اطالع از شرایط مناقصه
میبایســت به نشــانی اینترنتــی zisco. midhco. com
مراجعه و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تماس
 034 -32468710-17داخلی 147آقای قندی و در صورت
نیاز به اطالعات فنی با شماره  09132990514تماس حاصل
نمایند.
روابط عمومی و امور بینالملل شرکت فوالد زرند ایرانیان

