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اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

در پی بروز زمینلرزه در غرب کشور تمام بخشهای اقتصاد کشور بسیج شدند

ﺧﺒﺮ

مهار سعودی

آوار پنهان

پیشگیری از ایجاد حوادث ثانویه
اولویت اصلی ماست

بر ایــن مبنا ،آنهــا خواهان برعکسکــردن روند
اجرای برجام ،بهویژه گشــایشهای اقتصــادی؛ و از
این طریــق تضعیف موقعیت منطقــهای ایران برای
دسترسی به هدف گســتردهتر تضعیف و مهار قدرت
ایران هســتند .آمریکاییها هم به طور سنتی بهترین
سیاســت برای تأمین منافع خود را مهار قدرت ایران
در منطقه میدانند .تمرکز اصلی سیاست سعودیها
بر اســتفاده از »فرصت ترامپ« در آمریکاست .اکنون
آمریکا در یک سردرگمی استراتژیک در فهم ضرورت
همکاری یا تشدید تضاد با ایران است .دولت اوباما با
توافق هستهای )برجام( با ایران بر منفعتهای کاربرد
دیپلماســی و همکاری منطقهای با ایران برای منافع
ملی آمریکا تأکید کرده بود؛ اما روند تحوالت منطقهای
و پایبندنبودن ترامپ به اجرای اصول توافق هستهای
منجر به تشدید تضادهای موجود میان ایران و آمریکا
شد .بهویژه آنکه سعودیها تصور میکنند صداهای
متفاوت در ایران نســبت به سیاســت منطقهای آن،
روابط با آمریکا و موضــوع برجام وجود دارد و اینکه
میتوانند از این فرصت هم استفاده کنند .سعودیها
که از سیاستهای اوباما بسیار عصبانی بودند ،اکنون
زمان را برای خنثیکردن نتایج مثبت توافق هستهای
بر موقعیت منطقهای ایران مناســب دیدهاند .اجرای
کامل این توافق میتوانســت منجر به گشایش روابط
اقتصادی و جذب سرمایهگذاریها به ایران و همچنین
رفع حس تهدید متقابل اســتراتژیک در روابط ایران و
غرب شود .بر این مبنا ،آنها متوسل به ابزار سنتی خود
یعنی پول و اعتبارات مالی برای تطمیع رئیسجمهور
معاملهمسلک آمریکا شــدند و با اعطای  ۱۱۰میلیارد
دالر نقد و چند میلیــارد اعتبار مالی دیگر روند تحول
در سیاســت خارجی آمریکا در منطقه به ســوی یک
دیپلماســی چندجانبهگرا و با مشارکت ایران در زمان
اوباما را متوقف کردند .در این راســتا ،بوروکراســی و
ساختار سنتی قدرت در آمریکا هم که همچنان قائل به
ضدیت با ایران به نفع متحدین سنتی منطقهای خود
بود ،به کمک ســعودیها آمد .درواقع ،بوروکراســی
آمریکایی که سابقه و تجربه طوالنی در قراردادن یک
موضوع در روند مذاکرات طوالنی و مهار قدرت رقیب،
همانند دوران جنگ سرد با شوروی دارد ،با این هدف
سعودیها هماهنگ شد تا قدرت رقیب )ایران( را در
یــک روند طوالنی تضعیف کنــد و در نهایت معادله
قدرت را به ســمت خــود برگرداند .اکنون سیاســت
»فشار از طریق ترامپ« سعودیها با ابزار سنتی مالی
دو هدف عمده برای مهار قدرت ایران دارد .نخســت
شــکاف در موقعیت بینالمللی ایران در شرایط بعد
از برجام و قراردادن کشــورهای اروپایی ،چین و حتی
روســیه در موقعیت انتخــاب بین آمریــکا و ایران با
درنظرگرفتن هزینه فایده گسترش تبادالت اقتصادی و
سیاســی با ایران در شرایط گسترش تحریمهای جدید
آمریکا و فشارهای سیاسی بر این کشور .دوم گفتوگو
برای ارائه کمکها و مشــوقهای مالی به دولتهای
عراق و لبنان برای تحت فشــار قــراردادن و تضعیف
بازوهای نقش و ائتالفسازی ایران در منطقه همانند
حزباﷲ و حشد الشــعبی .هدف اصلی این سیاست
سعودیها ایجاد اجماع جهانی و منطقهای از طریق
بزرگ جلوهدادن خطرات افزایــش قدرت ایران برای
ثبات منطقهای است .این تالش سعودیها با اتصال
به سیاســت هدفمندتر آمریکا و اســرائیل در اتصال
فعالیتهای موشــکی ایران بــه بیثباتی منطقهای،
بهنوعی توجه کشورهایی مثل فرانسه و رئیسجمهور
آن امانوئل مکرون را هم جلب کرده اســت .فرانسه
همزمان منافع اقتصادی و فروش تســلیحاتی سنتی
گســترده با ســعودیها و اماراتیها و عــرض اندام
سیاسی در مسائل منطقهای ،اروپایی و جهانی دارد که
البته تجربه نشان داده این آخری در شرایط بهراحتی
تغییر مییابد .در این شــرایط ،استراتژی مهار ایران از
طرف ســعودیها نیاز به یک استراتژی مهار پیشرفته
از ســوی ایران با تمرکز بر دیپلماسی چندجانبهگرا و
فعــال در منطقه دارد .از یک ســو ایــران باید حضور
مؤثر و نقش ائتالفســاز خود در مبارزه با تروریسم و
کمک بــه دولتهای ملی در شــرایط پس از منازعه
در عراق ،ســوریه و افغانســتان را تقویت کــرده و از
این طریق بر سیاســتهای »ثباتخواهانه« و میانهرو
خود در هر شــرایطی تأکید کند .از سوی دیگر ،تقویت
روابط با کشــورهای اروپایی مثــل انگلیس و آلمان و
حتی فرانســه باید ادامه یابد .کشــورهای اروپایی به
دلیل نگرانی از گســترش ســیل پناهندگان و سرایت
بیثباتــی بههرحال خواهان همکاری اســتراتژیک با
ایران هســتند .مهمتــر همکاری نزدیک با روســیه و
ترکیه اســت که برداشــت و فهم متفاوتی نسبت به
ائتالف جدید سعودیها و ترامپ از ثبات منطقهای و
روابط با ایران دارند .این همکاری میتواند در تقویت
چندجانبهگرایی و تأثیر مثبت بر کشــورهای اروپایی و
تعدیل سیاستهای ترامپ مؤثر باشد.

زلزله کرمانشاه و مسئولیتهاي ملي
 -۴هدایــت مــردم بــراي ارســال کمکهــا و
همیاريهایشــان از طریــق دســتگاههاي مســئول و
اعالم مکانهاي دریافتکننده کمکها و نیز توســعه
فعالیتهاي مراکز امدادي مانند شعب سازمان انتقال
خــون از دیگــر ضروریات این ســاعات و روزهاســت.
امروز خاک کرمانشــاه از زخم زمینلرزه رنجور است و
همه
ایرانیان همدل ،همــراه ،یار و غمخوار هموطنان
ِ
کرمانشــاهي خــود در تالشاند تا هر شــهروندي به
فراخور توانش به یاري این مردم برخیزد .این بخشــي
از وظایف شــهروندي و مسئولیتهاي ملي ما ایرانیان
اســت که در غم و شاديهایمان شریک باشیم و امروز
همه غمخوار هموطنان کرمانشاهي خود هستیم.

شــرق :و ناگهان زمین میلرزد ،این یگانه سنجه سکون موج برمیدارد و
جانها را به کام مرگ و ســازهها را به سقوط میکشاند .آنچه در هنگامه
زلزله رخ میدهد اگرچه سراسر درد است ،اما لطمههای آشکار و پنهانش
پیکره اقتصاد را نیز میخراشــد .صدماتی که مانند کوه یخ فقط قســمتی
از آن در همان مرحله اول دیده میشــود .راههای ســاخته بشر مسدود
میشــوند ،شبکههای ارتباطی مختل میشــوند ،جریان آب و برق و گاز
قطع و وضعیت »قرمز« حاکم میشود؛ اما اینها تنها خسارات زلزله نیستند.
خسارات نیروی انسانی ،زیرســاختی و گسست چرخه اقتصادی مناطق
زلزلهزده آسیبهای پنهان زلزله هستند که بهمراتب بزرگتر از خسارات
آشــکار آن هستند .تلفات انســانی و ویرانیهای آشــکار اگرچه سطح

پیدای آسیبهای زلزلهاند ،اما ازکارافتادگی بازماندگان ،قطع درآمدها،
بیسرپرستماندن زمینهای کشاورزی یا واحدهای تولیدی ،آسیبهای
جدی زیرســاختی و در بلندمدت افزایش فقر در گروههای آســیبدیده
باعث لطمات جدی به اقتصاد مناطق حادثهدیده شده و ممکن است بر
اقتصاد ملی کشور نیز تأثیر بگذارند .گاهی حتی اقتصاد کشورهای دیگر نیز
تحتالشعاع آسیبهای زلزله در قارهای دیگر قرار میگیرد .بهخوبی به
یاد داریم که زلزله ژاپن در سال  ۲۰۱۱چگونه در همان ساعتهای ابتدایی
وقوعش باعث ســقوط آزاد سهام نیکی در بورس شد و خسارات حاصل
از افت قیمت سهام شرکتهای بیمه سر به آسمان گذاشت .زلزلهای که
حتی بر رشد اقتصادی ژاپن اثرگذار بود و لطماتش نهتنها به ژاپن محدود

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﻰ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ
ﺷﻬﺮﯾﺎر ﺑﻬﻨﯿﺎ
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎورى
اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
از دقایق ابتدایی وقوع زلزله اقدامات ما برای برقراری
ارتباطات در منطقه آغاز شــد و اکیپهای اعزامی تالش
خــود را برای بازگرداندن خطوط خارجشــده از شــبکه
شروع کردند .درحالحاضر ارتباطات تلفن ثابت ،اینترنت
و شــبکه تلفن همراه در منطقه بهخوبی برقرار است و

تنها در نقاط حاشــیهای به علت قطع برق اختالالتی در
ارتباط وجود دارد .شــبکه فیبر نوری استان نیز وضعیت
نرمالی دارد و با حل مشکل برق مطمئنا نقاط درگیر نیز
به شبکه متصل خواهند شد .خسارات واردشده به شبکه
ارتباطی عمدتا مربوط به خسارات ساختمانهای پست
و ادارات اســت که هنوز تخمینــی از آن وجود ندارد .در
مراحل ابتدایــی تمام تمرکز ما بر حفظ خطوط ارتباطی
برای کمک به امدادرســانی و خدمات به مردم اســت و
بررسی وضعیت ساختمانهای اداری مرتبط با اداره کل
ارتباطات را به زمان دیگری موکول کردهایم.

نشد ،بلکه ضررهای اقتصادی بزرگی را در پنج قاره جهان به وجود آورد،
آنچنان که برای مثال اقتصاد استرالیا از زلزلهای که در ژاپن اتفاق افتاد
بیش از دومیلیارد دالر زیان دید .بررســی ابعاد بلندمدت و تبعات پنهان
زلزله اخیر البته میتواند تلنگری نیز باشــد برای رســیدگی به وضعیت
استانهای حادثهدیده که از قضا از محرومترین استانهای کشور از نظر
اقتصادی هســتند .از دیگر سو آسیبهای اقتصادی و زیرساختی اولیه و
آشــکار زلزله نیز میتواند در صورت بیتوجهی ،به بحران تبدیل شود و
بههمیندلیل است که بررسی وضعیت راههای ارتباطی ،شبکههای توزیع
آب ،برق ،گاز ،تلفن ،سوخت و ...در زلزله اخیر استانهای غربی کشور نیز
یکی از اولویتهای مهم برای مدیریت بحران است.

ﺗﻼش ﺑﺮاى اﺣﯿﺎى ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎى ﺳﻮﺧﺖ آﺳﯿﺐدﯾﺪه
ﻧﺎﺻﺮ رﺋﯿﺲﻓﺮد
رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺟﺎﯾﮕﺎهداران
ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺸﻮر
درحالحاضــر دو جایگاه سوخترســانی بزرگ در
ســرپل ذهاب خســارات عمده دیدهاند و امــکان ارائه
ســوخت ندارند .تمامی تالش ما این اســت که بتوانیم
یکــی از ایــن جایگاههــا را فعــال کنیم تــا از ترافیک
سوختگیری در تنها جایگاه فعال سوخت سرپل ذهاب

کاسته شود .در ایالم نیز جایگاههای سوخت آسیبهایی
دیدهاند اما مانع از فعالیتشــان نشــده است .مسئوالن
کانون در اســتانهای حادثه دیده که از اعضای هیئت
مدیره کانون جایگاهداران نیز هســتند میکوشــند این
مشــکالت را رفع کنند و هماکنون در تمامی مسیرهایی
که بازگشــایی انجام شــده ،عملیات سوخترسانی در
جریان است .سوخترســانی به وسایل نقلیه عملیاتی
و امدادی و خدمترســانی اولویت اصلی جایگاهداران
است و بدون وقفه در تالشیم این وسایل نقلیه مشکلی
از نظر سوخت نداشته باشند.

آبرﺳﺎﻧﻰ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮑﺮ ،ﺑﺮقرﺳﺎﻧﻰ ﻣﺮﺣﻠﻪاى
ﻣﯿﺜﻢ ﺟﻌﻔﺮزاده
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و
ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ وزارت ﻧﯿﺮو
در حوزه آب و برق امدادرسانی در مناطق زلزلهزده
در حــال پیگیری اســت .در حوزه برق پــس از وقوع
زلزله ،مناطقی از شــمال غرب و جنوب غرب کرمانشاه
و بخشــی از شــمال ایالم ،دچار خاموشی شده بود که
تا انتهای شب یکشنبه ،با امدادرسانیهای انجامشده،
شرایط استان کردستان به حالت عادی بازگشت .استان
ایــالم هم با اقدامات انجامشــده بــه وضعیت نرمال
رسید .خاصترین شرایط برق مربوط به استان کرمانشاه
بهخصوص شهر قصرشیرین ،سرپل ذهاب و ثالث بود.
بههمیندلیل گروههای امدادی در این منطقه متمرکز
شــدند .اکیپهای عملیاتــی در قصر شــیرین و ثالت
فعالیتهای خــود را تا نزدیکی صبح دوشــنبه ادامه

دادند تا وضعیت برق منطقه به حالت نرمال برسد .ولی
با توجه به اینکه تخریب خیلی سنگینی در سرپل ذهاب
رخ داده اســت و شــرایط ایمنی به ما اجازه نمیداد،
عملیات برقرســانی به این منطقــه با احتیاط پیگیری
شد ،زیرا در حین برقراری جریان در شبکه برق ،احتمال
برقگرفتگــی هموطنان وجود داشــت بههمیندلیل
عملیات برقراری جریان در شــبکه بــا احتیاط پیگیری
شــد .دو پست اصلی ســرپل ذهاب که مشکل داشت،
درحالحاضــر وارد مدار شــدهاند.میتوان گفت  ۷۵تا
 ۸۰درصد شهر ســرپل ذهاب ،به لحاظ شبکه برقدار
است .ممکن اســت کوچهای یا خانهای دچار قطعی
برق باشد .برقراری جریان در شبکه سرپل ذهاب ،یکی
از سختترین مراحل کاری ما بود که با احتیاط و کندی
پیش رفت .بعد از برقراری جریان در شبکه ،در مرحله
دوم باید ترانسهای ســر کوچــه و  ...را اصالح کنیم.
شهر بزرگ است و آثار تخریب در برخی مناطق خیلی
زیاد است .بنابراین ترمیم شبکه ،زمانبر خواهد بود.در

حوزه آبرسانی تنها منبع تأمین آب ما برای منطقه سرپل
ذهاب و قصرشــیرین ،دچار آسیبدیدگی شد .کدورت
چشمه ســرایان ،باال رفت و ما نمیتوانستیم از این آب
استفاده کنیم .بنابراین مجبور شدیم آب بستهبندیشده
در منطقه توزیع کنیم تا نزدیك ســاعت دو بعدازظهر
روز دوشــنبه۴۰۰ ،هزار بطری را در بین شــهرهایی که
مشــکل آب داشــتند ،توزیع کردیم .ایــن تعداد بطری
صرفا به جمعیت ساکن در منطقه اختصاص نیافت و
نیروهای امدادی نیز آب بستهبندیشده دریافت کردند.
درحالحاضر دو آزمایشگاه تصفیه آب سیار در منطقه
مســتقر کردیم .حدود  ۶۸دســتگاه تانکر آبرسانی به
منطقه فراخواندهایم .تا این لحظه هفت دستگاه تانکر
به مناطق زلزلهزده رســیده اســت .این هفت دستگاه
در سرپل ذهاب مستقر شــدهاند .خوشبختانه با کمك
تیمهای عملیاتی ،کیفیت آب چشــمه سرایان اصالح
شد و تأمین آب منطقه ســرپل ذهاب به مرحله پایدار
رسید .آب این چشمه را پمپاژ و به شبکه تزریق کردیم،

اما نکتهای که هســت ،این اســت که شبکه انتقال آب
در بسیاری از جاها دچار خسارت شده و شکسته است.
بنابراین هر قطعــهای که آبدار میشــود ،برای انتقال
آب به قســمتهای بعد ،باید تســت انجام دهیم .در
روســتاها چون قدرت تخریب باال بوده ،ما فعال برخی
مناطق را با تانکر آبرسانی میکنیم .برنامهریزی کردیم
تانکرها را فقط در روستاها توزیع کنیم ،زیرا شرایط آب
در ســرپل ذهاب و قصرشیرین نرمال شده است و کمتر
به تانکرها نیاز است .در مناطق روستایی تالش میکنیم
شرایط روشنایی برق و شرایط کلی آبرسانی ولو با تانکر
را پیگیری کنیم.در ســاعات اولیه پس از زلزله ،پنج سد
اصلی و مهــم مناطق زلزلهزده از طریق چكلیســت
بازرســی مورد ارزیابی قرار گرفتند و تیمهای عملیاتی
در منطقــه حضور یافتند .مهمترین ســدهای منطقه،
داریان و سد ایالم بود که خوشبختانه مشکلی برای آنها
ایجاد نشد .درحالحاضر از سدها و نیروگاههای مناطق
زلزلهزده ،به صورت نرمال بهرهبرداری میشود.

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﻰ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪ
ﻣﻘﺼﻮد اﺳﻌﺪىﺳﺎﻣﺎﻧﻰ
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﻰ
در شــرایطی که زلزله هفتریشــتری مناطقی از غرب کشور را لرزاند؛
برخی افراد ســودجو اقدام به سوءاســتفاده از این شــرایط کردند .ابتدای
صبح دیروز برخی از این افراد ســودجو از طریق ربــات نرخها را گرفته و
نرخ جدید اعالم کردند .قیمتهایی نیز در همان ابتدای صبح اعالم شــد
که از هیچ منطق و ضابطه نرخگذاریای تبعیت نمیکرد .بالفاصله پس

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد وﯾﮋه زﻟﺰﻟﻪ
در ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزى ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮى
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزى
درحالحاضــر اولویــت اصلــی مناطــق زلزلــهزده،
خدماترســانی به انسانهاســت .به همین دلیل امکاناتی که
در سطح شهرســتانهای مناطق زلزلهزده داشــتیم ،در اختیار
فرمانداریها قرار دادیم .امکانات شهرســتانهای آسیبندیده
را بــه شهرســتانهای خســارتدیده در همان اســتان منتقل
کردیم .ماشــینآالت ســنگین پیمانکاران خود را به فرمانداران
دادیم .کل نیروهای سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان
درحالحاضــر آمادهباش هســتند تا همراه بــا تیمهای ارزیابی
خســارت ،تحت فرماندهی مدیریت بحــران ،کار خود را انجام
دهند .تمام ماشــینهای کمكدار در اختیار سازمانهای جهاد
کشاورزی را به شهرستانهای آسیبدیده از زلزله منتقل کردیم.
ســتاد ویژه زلزله در جهاد کشاورزی کرمانشــاه ایجاد کردیم تا
تحت فرماندهی مدیریت بحران اســتان مســئولیتهایی را که
برعهده گرفتهاند پیگیری کند .به استانهای همجوار استانهای
زلزلهزده آمادهباش دادهایم تــا در صورت نیاز به منطقه اعزام
شــوند .البته تاکنون اســتانهای زلزلهزده با پتانسیلهای خود
کارهــا را پیش بردهاند و نیــازی به اعزام نیرو از ســایر مناطق
نبوده اســت .تأمین غذا و آب نیز جزء وظایف استانداریهاست.
اعالم کردیم که در صورت امکان ،گزارش جامع و مســتندی از
آسیبهای واردشــده به زیربخشهای مختلف کشاورزی ،اعم
از دام ،طیور ،تأسیســات آبی ،کانال ،بندهای آبخیزداری ،استخر،
تجهیزات آبیاری تحت فشار ،دامداری و مرغداری و  ...به تهران
ارسال شود .سازمان دامپزشکی نیز آمادگی کامل دارد که برای
امحای فوری دام ،طیــور و عملیات ضدعفونی ،نیرو به مناطق
زلزلهزده اعزام کند.

از اعالم این خبر ،پیگیریهای الزم انجام و فرد متخلف شناسایی شد .این
فرد مرتبط با یک شــرکت هواپیمایی بود؛ بنابراین شرکت مزبور به حالت
تعلیق درآمد .متأسفانه برای کنترل سایتهای اینترنتی ابزار خاصی وجود
ندارد و نمیتوان بهدرســتی بر این بخــش نظارت کرد.به جز این مورد در
ســایر موارد هیچ تخلفی در نرخها مشاهده نشــد و قیمتها به صورت
تعادلــی وجود دارد .قیمت بلیت به تناســب تقاضایی کــه وجود دارد و
ســاعت پرواز بین  ۱۲۰تا  ۲۳۰تومان متغیر اســت .با توجه به شرایط ویژه
روز گذشــته حتی نرخ بلیت کالس یک شرکتها زیر  ۲۳۰تومان فروخته
شــد که بهاینترتیب به نظر میرســد بلیت با نرخ کامال متعادلی در بازار
عرضه میشــود .روز گذشــته  ۱۰پرواز فوقالعاده برای مناطق زلزلهزده

اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوق
ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﻰ ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ

پیشبینی شــد و آمادگی کافی برای پروازهای فوقالعاده بیشتر نیز وجود
دارد .شرکتهای هواپیمایی برای انتقال مجروحان به تهران و همینطور
امدادرســانان به مناطــق زلزلهزده آمادگــی کافی را دارنــد .طبق اعالم
روابطعمومی ســازمان هواپیمایی شرکت هواپیمایی پویا صبح دیروز یك
فرونــد هواپیمای ایلوشــین با ظرفیت  ۷۰تخت و  ۳۰مســافر همراه ،یك
فروند هواپیمای آنتونف با ظرفیت  ۲۴تخت و  ۳۰مسافر همراه ،یك فروند
هواپیمای چلنجر و سه فروند بالگرد را به مناطق زلزلهزده اعزام و از همان
دقایق نخســتین عملیات انتقال مصدومان و مجروحان این حادثه را آغاز
کردند .پیشازاین روزانه هشت پرواز برنامهای به فرودگاههای کرمانشاه و
ایالم انجام میشد.

ﻧﺸﺖﯾﺎﺑﻰ ﮔﺎز
در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪﺧﯿﺰ

دارﯾﻮش ﻧﺼﺮ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎدهاى
 از ســاعات اولیــه وقوع حادثــه ،تالش برای
بازگشایی مسیرهای شــریانی ،فرعی و روستایی
آغاز شــد و درحالحاضر همه راههای شــریانی
و فرعی بازگشــایی شــدهاند .معــاون راهداری
کشــور و بنــده از همــان ســاعات ابتدایــی در
منطقــه زلزلهزده حاضــر شــدهایم و از نزدیک
در حال مدیریت مشــکالت مربــوط به راهداری
هســتیم .تیمهای ارزیابی ما نیز از صبح دوشنبه
مشغول بررســی خســارات وارده به مسیرهای
ارتباطی هســتند و گزارشهای اولیــه آن تا روز
سهشنبه آماده خواهد شد .در بررسیهای اولیه
مشخص شــد تعدادی از پلها در منطقه دچار
آسیبهای جزئی شدهاند که اقدامات پیشگیرانه
بــرای جلوگیری از حوادث ثانویــه انجام گرفته
اســت .تخمین دقیق میزان خســارتها نیازمند
زمان بیشــتری اســت و درحالحاضــر هدف ما
بازنگهداشتن مســیرهای آمدوشــد و همچنین
جلوگیــری از حوادث ثانویــه در پلها ،تونلها و
مسیرهای ارتباطی است.

کمک نقدی بانکها
ﮐﻮروش ﭘﺮوﯾﺰﯾﺎن
رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎرى ﺧﺼﻮﺻﻰ
 بررســیها از همه شــعب بانکــی در منطقه
غرب حاکی از آن اســت که مشــکلی در سیستم
الکترونیــک و پرداختهــا ایجاد نشــده اســت.
خوشــبختانه تمام شــعب در منطقه غرب کار را
بــا تمام قدرت انجام میدهند .دســتور ویژه داده
شــده اگر مردم مناطــق زلزلهزده نیــاز و کمکی
دارند ،اقدام شود .برای ایام اربعین و زوار حضرت
ابا عبداﷲ الحســین ســامانههای متحرکی را در
مناطــق مرزی مســتقر کردیــم و این ســامانهها
برای کمک به مردمی کــه دچار حادثه دلخراش
زلزله شــدهاند ،آماده ارائه خدماترســانی است.
عالوهبراین قرار است با سازمان هاللاحمر حساب
ویژهای را برای کمک به زلزلهزدگان افتتاح کنیم.
یکی از بانکهای خصوصــی بهعنوان اولین قدم
مبلغ ۲۰۰میلیون تومــان را برای کمک به مناطق
زلزلهزده واریز کرده اســت .همکاران این بانک نیز
آماده کمکرســانی به مردم این مناطق هســتند.
همچنیــن داوطلبان بانکی اگر بخواهند میتوانند
بهعنوان مأموریت برای کمکرسانی اعزام شوند.
حمایت ویژه از کســبوکار مناطق زلزلهزده یکی
دیگر از برنامههای ماســت که بعد از آواربرداری
همــکاران برای بررســی بیشــتر اعــزام خواهند
شــد.همچنین شــماره حســاب بــرای کمک به
زلزلهزدگان به زودی اعالم خواهد شــد تا کسانی
که تمایل دارند بتوانند به مناطق زلزله زده کمک
رســانی کنند .بانک های خصوصــی نیز آمادگی
کامــل دارند تــا کمک های نقدی خــود را به این
مناطــق واریز کنند تا گره ای از مشــکالت مناطق
زلزله زده باز شود.
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ﻣﺼﻄﻔﻰ زﻧﺪى
ﺳﺨﻨﮕﻮى ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰى
براســاس آمارها و بررسیهای اولیه متأســفانه میزان خرید
پوشش بیمهای مربوط به زلزله خیلی زیاد نیست و بخش زیادی
از اماکن مســکونی پوشش زلزله ندارند و این امر ضرورت تسریع
در راهاندازی صندوق بیمه حوادث طبیعی را گوشــزد میکند .از
ابتدای صبح دیروز درباره گرفتن استعالم از نمایندگیهای استانی
اقــدام کردیم .این نمایندگیها نیــز در حال جمعبندی بیمهها و
خســارتهای وارده هســتند؛ اما آنطور که از برآوردهای اولیه
مشخص است ،تعداد واحدهایی که بیمه دارند ،چندان قابلذکر
نیست.متأسفانه در کشور مردم چندان تمایلی به خرید بیمههای
حوادث ندارند؛ بههمیندلیل نیز ســال گذشــته پیشنهاد تشکیل
صندوق حوادث طبیعی همگانــی را به مجلس ارائه دادیم .در
این پیشنهاد پیشبینی شده بود با اضافهشدن مبلغی به قبوض
بــرق ،در ازای آن واحدهــا در مقابل حوادث بیمه شــوند .نرخ
اضافهشــده نیز در شــهرهای بزرگ ،کوچک و روستاها متفاوت
اســت .به ایــن ترتیب که در شــهرهای بزرگ در ســال اولهزار
تومان در شــهرهای کوچک  ۷۵۰تومان و روستاها  ۵۰۰تومان به
قبض برق اضافه میشــود و مابهالتفاوت نرخی را که مثال برای
شهرهای بزرگ ۱۰هزار تومان در نظر گرفته شده ،دولت پرداخت
میکند .در سال بعد سهم دولتهزار تومان کمتر و به سهم افراد
اضافه میشــود و به همین منوال در  ۱۰سال مبلغ ۱۰هزار تومان
به طور کامل از سوی افراد از طریق قبوض برق پرداخت میشود.
این نرخ میتواند با نرخ بیمه حوادث در یک سال برابری کند و از
این نظر ســازوکار صندوق برهم نخواهد خورد .درصورتیکه این
پیشنهاد در مجلس تصویب شود ،در شرایط بروز حوادث طبیعی
صندوق مزبور مکلف به پرداخت خسارت افراد خواهد بود.

ﻣﺠﯿﺪ ﺑﻮﺟﺎرزاده
ﺳﺨﻨﮕﻮى ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻰ ﮔﺎز
نیروهای شــرکت ملی گاز در حال نشتیابی گاز بهویژه
در شــهر سرپلذهاب و شــهرهای نزدیک مرز در کرمانشاه
هستند و بعد از نشــتیابی ،گاز مناطقی که مشکل ندارند
وصل میشــود .نشتیابی بخشی از منطقه قصرشیرین در
مرحله آخر اســت و خیلی مشکلی ندارد و گازشان وصل
میشــود؛ اما در شــهرهای ســرپلذهاب و ثالث باباجان
بیشترین تخریب و ریزش ســاختمان را داریم .برای همین
هم امکان دارد عملیات نشــتیابی طوالنیتر شــود .این
در حالی اســت که گاز در شــبکه وجود دارد؛ اما گاز را در
شریانهای اصلی قطع کردیم تا حادثه دیگری پیش نیاید.
شــبکه گاز مناطق زلزلــهزده بعد از نشــتیابی گاز وصل
میشــود؛ اما گاز شهرهایی مانند قصرشــیرین و جوانرود
بهزودی وصل میشــود .نشــتیابی با هدف ایمنی بیشتر
انجام میشود تا خطوط و شبکه داخلی شهر دچار مشکل
نشده باشد .ایســتگاه های اصلی گاز آسیب خاصی ندیده
اســت .اما عملیات نشــت یابی باید به طــور کامل انجام
شود تا مشــکل خاصی متوجه مردم نباشد.مشکل اصلی
این اســت که در منازلی که نشتیابی میشود ،هموطنان
باید در منزل باشــند تا مشــکلی پیش نیایــد .زلزله در این
شــهرها موجب آســیب جدی به تجهیزاتی مانند کنتور و
رگالتورها شــده؛ اما هنوز محاسبه نشده شبکه گازرسانی
چقدر صدمه دیده اســت .همچنین در جلسه ای که دیروز
با حضور حمید رضا عراقی معاون وزیر نفت تشــکیل شد
 ،مقرر شــد اقدامات الزم برای رفع مشــکالت گاز رســانی
مناطق زلزلهزده صورت گیرد.
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