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خبر
رهبر معظم انقالب در دیدار روسای قوا و برخی مسئوالن:

همدردیها باید در عرصه عمل و کمک
به مردم با قوت ادامه پیدا کند
رهبر معظم انقالب اسالمی دیشب (سهشنبه) در جلسهای با حضور رؤسای
قوای سهگانه و چند تن از مسئوالن کشور با ابراز تأسف عمیق از حادثه
بسیار تلخ زلزله کرمانشاه و با تقدیر از حضور مسئوالن در مناطق زلزلهزده و
همدردی با مردم تأکید کردند :این همدردیها باید در عرصه عمل و کمک به
مردم با قوت ادامه پیدا کند تا از مشکالت و رنج مردم بکاهد.
به گزارش ایسنا ،حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به داغدارشدن مردم کرمانشاه در این
حادثه گفتند :ما در این غم با مردم دالور و مرزبانان دلیر استان کرمانشاه شریک هستیم.
رهبر معظم انقالب اسالمی افزودند :مصیبت و فقدان عزیزان ،تلخ و سخت است اما
امیدواریم خداوند متعال سکینه و آرامش خود را بر دلهای خانوادههای داغدار ،نازل و
چشمان آنان را به لطف و رحمت خود روشن کند.
ایشان ،جاریشدن خون محبت و همیاری در رگهای جامعه اسالمی را از تأثیرات
اینگونه حوادث دانستند و گفتند :این حوادث همه را به حضور در صحنههای همیاری
وارد میکند و امیدواریم در اثر این محبت و برادری ،برکات الهی شامل حال مردم دالو ِر
سرزمین پهلوانپرور کرمانشاه و همه ملت ایران شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،حادثه تلخ اخیر را آزمایشی الهی و میدانی برای ادای وظیفه
مسئوالن برشمردند و افزودند :در این دو روز مسئوالن از جمله رئیسجمهوری محترم با
حضور در میان مردم مصیبتزده با آنان همدردی کردند و امیدواریم این همدردیها در
عرصه عمل و کمک به مردم نیز با قوت ادامه یابد و از مشکالت و درد و رنج مردم با توجه
به هوای سرد و در پیشبودن فصل دشوار سرما بکاهد.
در این جلسه ،رئیسجمهوری نیز با اشاره به تالش همه دستگاهها در عملیات امداد
و نجات و رسیدگی به حال مجروحان و بازماندگان حادثه ،گفت :این حادثه برای ما یک
امتحان و آزمایش است و از همه دستگاههایی که تالش کرده و میکنند از جمله نیروهای
مسلح که بسیار خوب وارد عمل شدند ،تشکر میکنم.

سرمقاله
7ریشتریها مهربانتر شده اند؟
ادامه از صفحه یک
 27سال پیش در نیمه شب پنجشنبه  ۳۱خرداد ۱۳۶۹زلزله ای 7.4ریشتری
شهرهای رودبار ومنجیل را لرزاند و  35هزار نفر کشته شدند 14 .سال پیش و در
بامداد پنجم دیماه سال  ۱۳۸۲شهر بم را زلزله ای  6.6ریشتری با خاک یکسان کرد
و طبق آمار رسمی  26هزار قربانی برجای گذاشت .پیشترها و در دهه های  40و50
هم بوئین زهرا ،طبس ،قائنات ،دشت بیاض و فردوس را چند هفت و اندی ریشتری
مرگبار باخاک یکسان کرد و بیش از 60هزار نفر در آن سه چهار زلزله کشته شدند.
با این پیشینه ذهنی که از تلفات و ویرانی های زلزله های بزرگ داریم ،عادت کرده
ایم که وقوع هر زلزله 7ریشتری در مناطق پرجمعیت کشور را با ویرانی وسیع و
صدرصدی اکثر مناطق شهری و روستایی مناطق زلزله زده و تلفات چندده هزارنفری
مترادف بدانیم .حوالی ساعت 10یکشنبه شب  21آبان ماه وقتی در شبکه های
اجتماعی اولین خبرها درباره وقوع زلزله در غرب کشور منتشر شد ،دست به دامان
سایت مرکز لرزه نگاری کشوری شدم و وقتی عدد  7.3ریشتر را دیدم ،حسب همان
عادت گفته شده ،شوکه و دلنگران ذهنم به سرعت وقایع تلخ و مرگبار رودبار و بم و
طبس و بوئین زهرا و  ...را مرور کرد .حالی که قطعا در آن شب بسیاری از هموطنانمان
در سرتاسر ایران داشتند.
بر اساس آخرین آماری که تا زمان نگارش این یادداشت منتشر شده زلزله سرپل
ذهاب و قصرشیرین تاکنون  ۴۳۰کشته و  ۷۴۶۰مجروح داشته است .اگرچه مرگ
حتی یک هموطن در زلزله یا هرحادثه طبیعی دیگر ضایعه ای عظیم است اما
واقعیت این است که با توجه به حجم ویرانی ها و آمار قربانیان ،زلزله اخیر در بُعد
«مسائل تا قبل از وقوع بحران» ،یک نیمه پ ِر لیوان دارد و آن اینکه کاهش قابل توجه
تلفات و ویرانیهای این زلزله در مقایسه با  7ریشتری های پیشین کشور معنادار و
امیدوارکنندهاست.
تخریب عجیب و ریزش مهیب دیوارها و نمای ساختمانهای مسکن مهر سرپل
ذهاب و ویرانی 40درصدی بیمارستان نوساز اسالم آبادغرب و خرابی هایی از این
دست را هیچ عقل سلیمی تایید نمی کند و قطعا مسببان این گونه قصور و زیانها اعم
از کارفرما و مجری و ناظر باید جوابگو باشند .اما بررسی حجم خسارات انسانی و مالی
زلزله استان کرمانشاه باتوجه به مختصاتی که از آن اعالم شد و جمعیت حدود 300
هزارنفری ساکنین مناطق زلزله زده ،شاید موید این مهم باشد که وضعیت سازههای
شهری و روستایی ایران در مقایسه با دهه و سالهای گذشته به لحاظ مقاوم سازی و
استحکام رو به بهبود گذاشته و اوضاع حداقل در مقایسه با گذشته های دور و نزدیک
کشور خودمان امیدوارکننده تر شده است.
تجربه دیگر کشورهای زلزله خیز هم نشان می دهد که کاهش حداکثری ویرانی ها
و تلفات ناشی از زلزله در بعد«مسائل تا قبل از وقوع بحران» دور از دسترس نیست و
قطعا با نظام مندکردن ساخت وسازها و نظارت ها و فرهنگ سازی و آموزش میتوان
آمار ناشی از بالیای طبیعی از جمله زلزلههای مهیب را در کشور حتی دو رقمی،تک
رقمی و صفر کرد.
 -2دهه ها است که اهالی تهران در هراس از زلزله بزرگ موعود ،شب را به صبح
می رسانند؛ زلزله ای که زمین شناسان با شناختی که از گسلهای زیر پای پایتخت
دارند ،همواره درباره آن هشدار می دهند و می گویند 7ریشتری یا بیشتر خواهد بود
و به تبع تجربه و شناخت ،ویرانی های بسیار به بار خواهد آورد و تلفات انسانی آن
چندصدهزارنفری و بلکه میلیونی تخمین زده می شود .وضعیت هشدارها در بسیاری
از دیگر شهرهای بزرگ و کوچک ایران هم کمابیش چنین است .کسی هم نمی داند
که زلزله 7ریشتری موعود مانند رودبار دهه  60و بم دهه  80با تهران برخورد خواهد
کرد یا مانند زلزله اخیر غرب کرمانشاه ذره ای مهربان تر خواهد بود .اما در هرحال سالها
است که مردم تهران با این هراس میخوابند و بیدار می شوند ،در حالی که به صورت
سازماندهی شده ،اصولی و یک زبان کسی یا سازمانی به درستی ذهن فرد فرد جامعه
را برای مواجهه با این حادثه مهیب آماده نکرده و آموزش نداده است.
بر این اساس است که احتماال تمامی هموطنان ،بدون اینکه آموزش مدون و دقیقي
از مراجع مسئول گرفته باشند ،در دو سه روز اخیر و متعاقب زلزله غرب ،استحکام و
تاب و توان ساختمان محل سکونت و کارشان را ورانداز و راه های فرار در موقع وقوع
حادثه بزرگ را مرور کرده و به اینکه کجای خانه شان امن تر است ،فکر کرده اند که اگر
زلزله آمد دست اهل خانه را بگیرند و به آنجا پناه ببرند و یا به کجا بگریزند.
از قضا شبکه های اجتماعی و اینترنت هم در روزهای پس از هر زلزله پر می شود از
اطالعات متفاوت و متناقض درباره اینکه موقع وقوع زلزله و بعد از آن چه باید بکنیم و چه
کارهایی نکنیم .یکی میگوید بروید زیر میز ،دیگری چهارچوب در را امن می داند ،یکی
می گوید پای ستون های اصلی ساختمان پناه بگیرید ،دیگری پشت بام را پیشنهاد می
دهد و آخر سر به تجربه مشخص می شود که موقع زلزله ،هرکجا که باشیم ،همگی به
سمت درهای خروجی ساختمان هجوم میبریم .این واقعیت نشانگر آن است که هنوز
پیشگیری و آموزش عمومی در خصوص حوادث و بالیای طبیعی آن گونه که باید در
اولویتهای کاری سازمانهای مسئول جای ندارد و کسی حاضر نیست حتی به اندازه
تبلیغ پفک نمکی از رسانه ملی برای آموزش دادن این مهم به مردم وقت بگذارد .از این
رو است که همچنان خانوادهها و افراد اگر میخواهند جان خود و نزدیکانشان محفوظ
بماند ،باید مانند بقیه امورات موقع بحران ،خود به فکر آموزش و پیشگیری باشند و به
غلط یا صحیح مطابق اجتهاد و دانسته های خود عمل کنند.

پیشنهاد نهاوندیان درباره کمک به مناطق زلزلهزده
محمد نهاوندیان ،معاون اقتصادی رئیسجمهوری در کانال تلگرامی خود نوشت :حادثه اندوه بار زلزله که به جان باختن صدها نفر و مصدوم شدن هزاران نفر از هم میهنان عزیز در غرب کشور
انجامید ،دل همه ایرانیان را به درد آورد .همراه با همه آنها که خود را در غم آسیبدیدگان شریک میدانند برای خانوادههای مصیبت زده صبر و اجر میطلبیم و برای همه امدادگران و نیروهای که
از مرکز و شهرها و استانهای هم جوار به یاری مردم غیور کرمانشاه شتافتند نصرت و توفیق خدمت آرزو میکنیم .شایسته است که در آستانه سوگواری رحلت پیامبر(ص) و کریم اهل بیت (ع)
و امان مردم ایران (ع) ،احسان دوستداران این خاندان کرامت ،به سوی مناطق آسیبدیده گسیل شود و بازسازی خانهها و مدارس با مشارکت ملت و دولت به سرعت آغاز شود .اینگونه حادثهها
همچنانکه جلوهگاه عواطف انسانی است ،باید درسآموز تدبیر و چارهاندیشی ما برای پایدارسازی ساخت و سازها و پیشگیری از تلفات در اینگونه حوادث طبیعی نیز باشد.

روحانی در سفر به مناطق زلزله زده کرمانشاه:

امروز روز وحدت و همراهی مردم و مسئوالن است
رئیس جمهوری روز سه شنبه در جریان سفر به استان
کرمانشاه با حضور در شهرستان سرپل ذهاب از مناطق
زلزله زده در این شهرستان بازدید و با مردم این منطقه دیدار
و گفتوگو کرد.
حجت االسالم حسن روحانی در این بازدید با توضیح مسئوالن
ذی ربط در جریان چگونگی خسارت ها و روند امدادرسانی به مردم
آسیب دیده از زلزله قرار گرفت .رئیس جمهوری همچنین در فضایی
صمیمی با آسیب دیدگان و مردم زلزله زده در این شهرستان دیدار
و ضمن شنیدن صحبت ها و درد دلهایشان ،نظرات آنها را درباره
نحوه امدادرسانیها ،کمبودها و مشکالت موجود جویا و دستورات
الزم برای جبران کاستی ها و رفع مشکالت مردم را به مسئوالن
مربوطه صادر کرد .مردم نیز که از حضور رئیس جمهوری در مناطق
زلزله زده کرمانشاه خرسند بوده و این حضور را مایه تسکین آالمشان
می دانستند ،مشکالت و خواسته های خود را با وی در میان گذاشتند.
دولت با همه توان خود برای یاری آسیب دیدگان وارد عمل
شده است
همچنین رئیس جمهوری در بدو ورود به خبرنگاران گفت:
دیدار با مردم قهرمان کرمانشاه همیشه جزو آرزوهای من بود اما
دلم نمیخواست در چنین شرایطی باشد که مردم امروز غمدار و
دچار مصیبت باشند و امیدواریم در روزهای خوش و افتتاح طرحها
خدمت مردم عزیز و قهرمان این دیار بیاییم که همواره مرزبان خوبی
برای کشور عزیز ایران بودند .رئیس جمهوری با ابراز تسلیت به
خانوادههایی که عزیزان خود را در این زلزله از دست دادند و آرزوی
سالمتی برای مجروحان گفت :این درد و رنجی برای همه ایرانیان
بود و به نمایندگی از ملت ایران به مردم کرمانشاه تسلیت گفته و به
آنان می گویم که همه مردم ما در کنار کرمانشاه هستند .روحانی
با تاکید بر اینکه هیچ ایرانی نیست که امروز به فکر مردم کرمانشاه
نباشد ،اظهار کرد :کسانی که اقوام و بستگان خود را از دست دادهاند و
آنهایی که در بیمارستانها بستری هستند و خانه و زندگی خودشان
را از دست دادهاند ،همه باید در کنار یکدیگر برای رفع این معضالت
تمام توانمان را بهکار بگیریم .وی با قدردانی از ملت ایران به خاطر
همدلی و کمکهایشان گفت :باید از همه ملت ایران اعم از دولتی،
نظامی اعم ارتش ،سپاه و بسیج ،هالل احمر ،نهادهای امدادی ،بنیاد
مسکن و وزارتخانههای بهداشت ،کشور ،راه و نیرو و همه آنهایی
که تالش کردند در این روزها مشکل آب ،برق و جادهها را حل
کنند و مردم را از زیر آوارها نجات دهند و به بیمارستانها برسانند
و همچنین از امداد هوایی تشکر کنم .هواپیماها و هلیکوپترها در
این روزها تالش فوقالعادهای انجام دادند و اگر پرواز این بالگردها
در دیروز و امروز نبود مسلماً روند کمکرسانی خیلی سختتر و
مشکلتر میشد .روحانی همچنین از همه کشورهای همسایهمان
و از همه کشورهایی که در این حادثه با ملت ایران ابراز همدردی،
تشکر و سپاسگزاری کرد .رئیس جمهوری با بیان اینکه مسوول
اصلی بازسازی بنیاد مسکن است ،گفت :خواهش میکنم همه
مقامات دولتی و نظامی و همه خیرین و سمنهای مردمی به بنیاد
مسکن کمک کنند و کار جداگانهای انجام ندهند البته برای خدمات
مدرسه و غیره میتوانند برنامهریزی و تالش کنند .روحانی با اشاره
به اینکه مردم باید خانههایشان را بازسازی کنند و دولت باید کمک
بالعوض و وام را در اختیار آنها قرار دهد ،اظهارکرد :دولت در این
روند تسریع خواهد کرد تا در حداقل زمان ممکن کار انجام شده و
مردم آسیب دیده از زلزله بتوانند سامان پیدا کنند .رئیس جمهوری
افزود :برای مجروحان این حادثه از خداوند بزرگ شفای عاجل و
برای همه مصیبتدیدگان از خداوند تقاضای صبر و اجر میکنم و
میدانیم که دلگرمی همه مردم به رحمت خداوند است و بیتردید
خداوند مردم را تنها نخواهد گذاشت ،مردم ،دولت و نیروهای مسلح
با همه توان در کنار مردم خواهند بود.
دولت برای بازسازی منازل خسارت دیده از زلزله ،کمک
بالعوض و وام بلند مدت اعطا خواهد کرد
همچنین وی در اجتماع مردم شهرستان سرپل ذهاب حضور
پیدا کرد و ضمن تسلیت به خانواده هایی که عزیزان خود
را در حادثه زلزله از دست داده اند و آرزوی شفای عاجل برای
آسیب دیدگان اظهار کرد :باید همچنین از تالش های نیروهای
امدادرسان و نیروهای مسلح برای کمک و امداد رسانی به زلزله
زدگان قدردانی کرد .دولت همه امکانات خود را برای کاهش سریع

مشکالت مردم بسیج کرده است .روحانی با اشاره به نیاز مردم به
چادر و امکانات زندگی موقت در مناطق زلزله زده ،گفت :ستاد بحران
در کرمانشاه تشکیل و بودجه الزم برای بازسازی و جبران خسارت
های وارد شده به مردم اختصاص داده شده .رئیس جمهوری تصریح
کرد :بنیاد مسکن انقالب اسالمی تمام توان خود را برای بازسازی
منازل مردم به کار خواهد گرفت و همه دستگاههای مسئول نیز
این بنیاد را کمک خواهند کرد .روحانی با اشاره به اینکه حوادث
طبیعی مانند زلزله ،سیل و طوفان آزمایش الهی برای بندگان در
مسیر یاری و کمک به همنوعان است ،افزود :دولت تالش می کند
در این آزمایش موفق باشد ،کما اینکه از ساعت های اولیه وقوع
این حادثه تالش ما بر حل مشکل مردم بوده و همه دستگاهها و
مسئوالن در این راستا بسیج شدهاند .رئیس جمهوری با تاکید بر
اینکه بطور مستمر روند امداد رسانی و جبران خسارات مردم این
منطقه را پیگیری خواهد کرد ،ادامه داد :بیمارستان های تهران،
کرمانشاه و استان های معین برای ارائه خدمات درمانی فوری به
مصدومان این حادثه بسیج هستند .روحانی با اشاره به اینکه در این
حادثه برخی ساختمان هایی که بصورت تعاونی و دولتی ساخته
شده و از عمر احداث آنها زمان کمی می گذرد ،تخریب و دچار
حادثه شده اند ،گفت :باید اشکاالت و کاستی های موجود در ساخت
این بناها بررسی شود و دولت مطمئنا این مسائل را دنبال کرده و
مقصران را شناسایی و به مردم معرفی خواهد کرد .رئیس جمهوری
تاکید کرد :دولت مردم را تنها نمیگذارد و ما به عنوان خادم مردم در
کنارتان خواهیم بود .روحانی گفت ۱۱ :هزار خانه روستایی و حدود
 ۴۵۰۰خانه شهری در این زلزله تخریب شده و نیاز به ساخت ۳۰
هزار مسکن جدید داریم.
توقع زلزلهزدگان کامال منطقی است
سپس حسن روحانی در جلسه ستاد مدیریت بحران که با
حضور وزرا و مسئوالن دستگاههای ذی ربط در کرمانشاه برگزار
شد ،شرکت کرد و با بیان اینکه ما باید امنیت کافی را در استان
کرمانشاه برقرار کنیم ،گفت :ستاد بحران در این زمینه تجربه دارد
و همینکه مسئوالن بنیاد مسکن ما میگویند که به مردم آسیب
دیده وام میدهند و شروع به برآورد هزینهها کردهاند نشان دهنده
تجربه آنان است بهخصوص که کشور ما متاسفانه حادثهخیز است
و هر چند وقت یک بار حادثهای دردناکی را شاهد هستیم .وی
افزود :به هر حال مسئوالن ما تجربه کافی دارند و باید به مشکالت
سامان دهند و در حل و فصل آن تالش کنند؛ چرا که مساله امنیت
و مدیریت این بحران مورد تاکید ماست و نیز به مساله تامین آب
و برق مردم نیز در این شرایط توجه ویژهای داریم .رئیسجمهوری

با اشاره به گفتوگوهای خود با آسیبدیدگان حادثه زلزله در
کرمانشاه ،اظهار کرد :امروز که من با برخی از آسیبدیدگان
این حادثه صحبت میکردم اصل خواستههای آنان یا تامین آب
آشامیدنی بود یا خواهان افزایش چادرهای اسکان بودند یا در
نهایت به مسائلی از قبیل رسیدگی مناسب به مجروحانشان که در
بیمارستان بستری بودند تاکید میکردند .روحانی ادامه داد :در واقع
مردم توقع خاصی نداشتند و میگفتند حاال که این اتفاقات افتاده
است و ما خانههایمان را از دست دادهایم برای بازسازی خانههایمان
فکری کنید ،این یک خواسته طبیعی است .من از هیچ کدام از
کسانی که با آنان صحبت کردم نشنیدهام که توقع زیادی داشته
باشند بلکه توقعشان یک توقع منطقی است .وی تاکید کرد :ما باید
نیازهای ضروری مردم را برآورده کنیم و این حق طبیعی آنهاست
و نیروهای مسلح و غیرمسلح و مسئوالن و مردم و نیز ستاد بحران
در زمینه حل مشکالت کوشا باشند و نیز شوراها و فرمانداریها و
استانداریها هم در این زمینه وارد عمل شوند .رئیسجمهوری با
قدردانی از تالشهای سازمان هاللاحمر و هوانیروز نیروهای مسلح،
اظهار کرد:خدماتی که هوانیروز در زمینه امداد هوایی ارائه کرد جای
تقدیر و تشکر دارد و باید این کمکها ادامه پیدا کند چرا که گاهی
موضوع امداد هوایی رساندن به آسیبدیدگان اهمیت بسیاری پیدا
میکند بهخصوص در حوادثی چون زلزله که ممکن است راههای
ارتباطی نیز قطع شود .روحانی با بیان اینکه باید برای مساله اسکان
موقت آسیبدیدگان و نیز بازسازی خانههای آنان برنامهریزیهای
دقیق و منسجمی را اجرایی کرد ،گفت :امروز در این جلسه
مسئوالن آماری را از تخریب خانهها ارائه دادند که حدود  11تا
 12هزار برآورد شده است که البته در این زمینه باید به رقم دقیقی
برسیم که بتوانیم آن را مورد استفاده قرار دهیم و خانههایی که
به طور کامل تخریب شدهاند یا دیگر نمیتوان از آنها استفاده کرد
را مورد بازسازی قرار دهیم و نیز از آقای نوبخت میخواهم که در
جلسه هیات دولت این موضوع را مطرح کنند تا تصمیمگیریهای
الزم برای آن انجام شود.
وی با بیان اینکه نباید در کمکرسانی به مردم و رفع نیازهای
ضروریشان سختگیری کنیم ،اظهار کرد :اگر کسی نیاز به چادر
دارد باید این چادر نزدیک خانه خودش قرار گیرد چرا که با این
کار از اموالش مراقبت بیشتری خواهد شد و البته طی بازدیدی
که از مناطق آسیب دیده داشتم خوشبختانه همین اتفاق افتاده
است و اکثر آسیبدیدگان در کنار خانههایشان در چادر اسکان
یافتند .رئیسجمهوری ادامه داد :اگر کسی چادر میخواهد نباید
سختگیری کنیم ،باید آنچه را که مورد نیاز مردم است از قبیل

چادر و اینگونه موارد مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهیم و
دست و دلباز برخورد کنیم و نیز در تامین آب و وسایلی چون پتو
هم که جزو ضروریات است این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.
روحانی بیان کرد :ما باید کمکهای بالعوض در اختیار افرادی
که خانههایشان را از دست دادهاند ،قرار دهیم تا بتوانند قبل از
بازسازی خانههایشان روزگار خود را بگذارنند و نیز باید به این نکته
توجه داشته باشیم که تا جایی که میتوانیم کار را به خود مردم
واگذار کنیم .رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه در مواقع بحران جای
گلهگذاری و مچگیری نیست ،اظهار کرد :نباید در شرایط بحرانی
فعلی به دنبال مچگیری باشیم اما مثالی میزنم که امروز شاهدش
بودم .وقتی به سرپل ذهاب رفتیم دیدیم که چگونه خانههای
مردم که در کنار خانههای مسکن مهر بود حتی شیشههایش هم
نشکسته بود اما خانههای مسکن مهر تخریب شده بودند که البته
برخی میگویند علت این بوده که آن خانهها روی گسل قرار داشتند
در حالی که گسل نقطهای نیست بلکه یک مسیر است و اگر آن
خانههایی که مربوط به مسکن مهر بوده روی گسل قرار داشته است
خانههای مجاورش هم روی همان گسل قرار داشتند .روحانی ادامه
داد :پس مردم اگر خودشان خانههایشان را بسازند بهتر از آن است
تا ما مسئوالن برایشان خانه بسازیم .اگر مردم کارها را به دست
بگیرند بهتر ،زودتر ،دقیقتر و ارزانتر تمام میشود .وی در پایان با
تاکید بر اینکه دولت باید آب ،برق و نیازهای ضروری مردم را تامین
کند تا دچار مشکل نشوند ،گفت :ما باید بکوشیم تا تمام توانمان
را به کار بگیریم و از این مساله به خوبی عبور کنیم و من باز هم به
مردم غیور کرمانشاه تسلیت میگویم و به داغداران آنان همدردی
میکنم و بار دیگر بر این موضوع تاکید میکنم که دستگاههای
دولتی موظفند برای خدمترسانی به مردم و مدیریت بحران تمام
توان خود را به کار گیرند تا آالم آسیبدیدگان تسکین پیدا کند
هر چند که بخشی از این آالم از جمله از دست دادن عزیزان قابل
جبران نیست و خداوند باید چنین مصیبتهایی را جبران کند.
گفتنی است که روحانی بعد از این جلسه با حضور در بیمارستان
شهید طالقانی کرمانشاه ،از مصدومان و مجروحان که در این
بیمارستان بستری هستند ،عیادت و ضمن اهدای شاخه گل با آنها
گفتوگو کرد .رئیس جمهوری با توضیحات وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و مسئوالن امداد و درمان این بیمارستان در جریان
روند ارائه خدمات درمانی و پزشکی به آسیب دیدگان و مصدومان
زلزله اخیر قرار گرفت .روحانی همچنین در گفتوگو و احوالپرسی
با مردم و مصدومان مشکالت و کاستیهای آنان را جویا شد و
دستورات الزم را برای تسریع در روند درمان مصدومان صادر کرد.

کارشناسان حقوقی در گفت و گو با «ابتکار» بررسی کردند

گروه سیاسی  -شامگاه بیست و یکم آبان ماه کرمانشاه لرزید و بنابر
گزارش ها زلزله غرب ایران مرگبارترین زلزله در سال  2017شناسایی شد.
در همان ساعات اولیه این اتفاق تصاویر بسیاری از ساختمان های ویران و
مردم زلزله زده در رسانه ها و فضی مجازی منعکس شد که در این میان آنها
تصاویر مربوط به ساختمانهای ویران مسکن مهر بسیار مورد توجه قرار
گرفت و سازندگان و مسئوالن اصلی آن ها انتقادهای بسیاری را متحمل
د که سیل این انتقادها همچنان ادامه دارد .این موضوع به حدی جدی
شدن 
بود که اسحاق جهانگیری ،معاون اول ریاست جمهوری در اولین صحبت های
خود پس از زلزله غرب کشور به این موضوع اشاره کرد صراحتا اعالم کرد که
بیشتر خانه های تخریب شده در زلزله متعلق به ساختمان های مسکن مهر
بوده است و در ادامه صحبتهای خود از وزیر راه و شهرسازی خواست تا با
دقت این موضوع که چرا خانه های نوساز تا این حد آسیب پذیر بوده اند را
بررسی کند .گفتنی است؛ طرح مسکن مهر از زمان شکل گیری تا به امروز در
زمینه های گوناگون با انتقادهایی بسیار جدی از سوی کارشناسان مواجه بوده
است .اما به هیچ کدام از این موارد توجهی نشد و نتیجه آن کشتار و ویرانی
وسیعی است که این روزها شاهد آن هستیم.
قانون همراه مردم است
در روزهای گذشته مدیر کل راه و شهر سازی استان کرمانشاه نیز در رابطه با این
موضوع اعالم کرد که مسکن های مهر ساخته شده بر روی گسل قرار گرفته اند و از نظر
مکان یابی نیز دارای مشکالت بسیاری هستند .در همین راستا،عبدالصمد خرمشاهی
کارشناس مسائل حقوقی کشور در گفت و گو با «ابتکار» در رابطه با مسئولیت خسارات
وارده در زلزله غرب کشور عنوان کرد :مسئولیت ویرانی تمامی ساختمانها در زلزله
اخیر برعهده سازندگان آن است و این نکته در رابطه مسکن مهر نیز صدق می کند
و فارغ از اینکه عوامل و مسئوالن این پروژه چه کسانی هستند ،مردم از نظر قانونی
می توانند از تمامی سازندگان به دلیل نبود مقاومت کافی در ساختمان ها و سهل
انگاری شکایت کنند .وی در ادامه افزود :اشخاصی که در این زلزله اخیر آسیب دیده
اند باید مانند سایر موارد به سادگی شکایت خود را مطرح کنند اما اینکه نتیجه آن چه

راهکارهای قانونی برای مردم کرمانشاه

می شود ،مشخص نیست البته که تمام ما این انتظار را داریم شکایت مردم مورد توجه
قرار گیرد .زلزله زدگان می توانند از تمامی عوامل پروژه مسکن مهر شکایت کنند این
موضوع شامل پیمانکاران نیز می شود .اما نعمت احمدی دیگر کارشناس حقوقی در
گفت وگو با «ابتکار» در رابطه با وجه قانونی موضوع عنوان کرد :شکایت مردم به تنهایی
نمی تواند نتیجه ای قابل توجه داشته باشد و مردم قدرت رویارویی با این مسئله را
ندارند .این کارشناس حقوقی با تاکید بر تاثیر مهم رسانه در سرنوشت زلزله زدگان
مطرح کرد :با این اوصاف؛ تنها رسانه ها هستند که می توانند سرنوشت این ماجرا را
تغییر دهند و باید به صورت جدی در این حوزه ورود پیدا کنند و به این مسئله بپرازند
و روندی را که در این چند روز داشتند ادامه دهند و تا رسیدگی به مطالبات مردم آن
را رها نکنند.
مشکالت ریشه ای مسکن مهر
هنوز عمر پروژه مسکن مهر به  10سال هم نرسیده است اما در همین عمر کوتاه در
رابطه با مسکن مهر می توان گفت که این طرح از همان ابتدای امر با مشکالت بسیاری
مواجه بوده است و در آن سال ها منجر به تورم شد .اما مشکل به همین جا محدود نشد
این طرح از ثروت مردم تغذیه می کرد و نتیجه در خور توجهی نداشت .مسکن مهر
حتی در زمینه مکان یابی نیز دارای مشکل متعددی بود و مسئوالن پروژه به صوت
کارشناسی به این امر ورود پیدا نکردند ،تمام این عوامل و بی توجهی ها دست به دست
یکدیگر دادند و نتیجه آن چیزی شد که این روزها در رسانه ها انعکاس پیدا کرده است.
نعمت احمدی به یکی از افرادی که از نزدیک در جریان روند پروژه مسکن مهر بود اشاره
و عنوان کرد :مسئوالن این پروژه برای کاهش هزینه ها از مقاومت بنا کاستند و از آن
تحت عنوان سبک سازی یاد کردند .نتایج این بی توجهی ها در آن زمان همین وقایعی
است که امروزه در کرمانشاه شاهد آن هستیم .اتفاق اخیری که در غرب کشور رخ داده
است یک جنایت بزرگ است و تمام کسانی که سهمی در آن دارند ،باید پاسخگو باشند.
وی تأکید کرد :البته مسئولیت این اتفاق به دولت دوازدهم نیز باز می گردد.دولت تدبیر
و امید باید قبل از هر اقدامی به فکر تشکیل یک هیأت کارشناسی برای رسیدگی به
مسئله مقاوم سازی ساختمان ها وارد شود.
الزم به یادآوری است که کارشناسان همواره بر این نکته تأکید داشته اند که ایران

یکی از کشور های زلزله خیز در دنیا محسوب می شود و این کشور را در زمینه مقاوم
سازی ساختمان ها با کشوری همچون ژاپن مقایسه کرده اند .چراکه این کشور به رغم
زلزله های فراوانی که در طول سال ها به خود می بیند ،مسئوالن و مردم توانسته اند با
این بالی طبیعی کنار بیایند و به زندگی خود ادامه دهند .احمدی نیز در همین رابطه
در بخشی دیگر از صحبت های خود با اشاره به این موضوع و مقایسه دو کشور اظهار
کرد :تعداد زیادی از شهرهای ایران بر روی گسل قرار دارد .بنابراین چندان عجیب
نیست که در طول سال شاهد وقوع زلزله در نقاط مختلف کشور باشیم و در زمره مسائل
مورد توجه قرار گیرد و در زمینه ساخت و ساز ،قوانین و مدیریت بحرانها مورد توجه
قرار گیرد اما تا به امروز چنین چیزی در ایران مشاهده نشده است .وی در ادامه ژاپن
را الگویی مناسب برای مردم و مسئوالن دانست و گفت :کشوری مانند ژاپن توانسته
است با مقاوم سازی ،در نظر گرفتن تمهیدات و قوانین و نظارت بر ساخت و سازها بر
این مسئله غلبه کند .اما ما از تجربههای خود درس نمی گیریم .در طول سال های
اخیر زلزلههایی مانند الر ،بم و ...را تجربه کردیم اما هیچ کدام برای مسئوالن ایرانی
تجربه نشده است.

