
بزرگ ترین بیمارستان صحرایی کشور توسط سپاه پاسداران 
در کرمانشاه دایر شد.

عمده ای از مصدومان زلزله اخیر از طریق هوایی از کرمانشاه 
به بیمارستان های تهران منتقل شدند.

 یک فعال فرهنگی در کرمانشاه: نیروهای امدادی آب و 
آذوقه و پتو و لباس مورد نیاز زیادی را وارد شهر می کنند ولی 

متاسفانه در توزیع آن بی نظمی وجود دارد.

گزارش روز

افقی:
1- تولید آن که زاده سیاســت های استکباری کشورهای 
صنعتی و به خصوص آمریکا اســت باعــث افزایش دمای 
کره زمین شده است 2- لباسی برای مردان- آفت سخاوت 
است 3- فریاد شادی تحســین جمعی- اما- تیرپیکاندار- 
ضمیــر انگلیســی 4- رای  مثبــت- اصطالحــی در بازی 
فوتبال- یکی از چهار بانوی برگزیده عالم خلقت 5- حرف 
دهن کجی- عالمه بزرگوار و فقیه عالیقدر که شاگرد خواجه 
نصر الدین طوســی بود- الیه محافــظ زمین در برابر تابش 
نور خورشــید- کشتی بومی سرزمین مازندران  6- لباسی 
کــه حجاج برای انجام اعمال حج برتن می کنند- شــهری 
در کشــور عراق- پول خارجی 7- مجموعه ای از داده های 
مرتبط که در رایانه با یک نام شــناخته می شــود- سخنی 
که جز یک معنی از آن اســتنباط نشــود- بیماران دیابتی 
نیازمنــد آن هســتند 8- نوعی حالت هیجانــی همراه با 
اضطراب و نگرانی- رئیس جمهور اســبق فرانســه- جد و 
پدربزرگ 9- انگشــتی در دســت- فرمانده سپاه اسالم در 
غــزوه بدر- تکمله ای برای قانــون 10- حرف نفی کننده- 
شــرح این دعا را امام خمینی )ره( نوشــته اند- شهری در 
کشــور ترکیه- کلمه ای برای تحسین و تمجید 11- یکی 
از اختراعات ادیسون- جزیره ای که رضاخان را برای تبعید 
به آنجا بردند 12- اثری از اســتریندبرگ- نوآوری- هوا در 
زبان انگلیسی 13- قله بلندی در رشته کوه زاگرس- ریشه 
همه  گناهان- تبلیغ فیلم سینمایی 14- خارچشم استکبار 
جهانی در خاورمیانه- یکی از چهار عنصر سرنوشت ساز در 
طبیعت- نوعی سیب 15- خطی که مصریان باستان از آن 

استفاده می کردند- پایتخت روباه پیر.

عمودی:
1- یکی از تابلوهای زیبای ونســان ونگوگ نقاش 
بزرگ کشــور هلند 2- بزرگترین دانشــمند  هم 
عصر با حکیم ابوعلی ســینا 3- گریه کردن با سوز 
و گداز- بخشــی از گیاه- دفتر حساب های دیوانی 
4- خواهر هادی- زمانی که در آن هســتیم- نام 

یکی از همســران حضرت محمد )ص(- از حروف 
صدادار 5- سودای ناله- سبزی ضد سرطان- محو و 
ناپدید کردن- کاشف واکسن آبله 6- از گویش های 
پرتکلم در زبان فارسی- در سخن آن حالوت دیگری 
است- یکی از مدارسی که امام خمینی )ره( پس از 
بازگشــت به میهن در آن اسکان یافتند 7- برپایه 
آن قضاوت کردن خطاســت- شایسته تر- پدیده 
نوظهوری در عرصه اینترنت که افراد دیدگاه و نظرات 
خود را توسط آن بیان   می کنند 8- شهری در ساحل 
دریاچه مازندران- خیانت در آن بدور از جوانمردی 
افسانه ای مردم سوئیس 9- مشک  است- قهرمان 
آهوی آن بسیار خوش بو است- آنچه موضوع گفت 
و گوی بسیاری از مردم است- از گویش های شیرین 
در زبان فارسی 10- تخم مرغ انگلیسی- از نام های 
خداوند- وزیر نابکار فرعون 11- همان ترساننده و 
بیم دهنده اســت- طناب و ریسمان- عید بزرگ و 
باستانی ایرانیان  12- اولین کشته تاریخ- شهری در 
کشور آلمان- سوره ای با دو بسم اهلل در قرآن کریم 
13- از غذاهای متنوع ایرانیان- با کسی دوستی و 
رابطه داشتن- سوره ای که به قلب قرآن معروف است 
14- جانور افسانه ای قله اورست- تونلی در کوهرنگ- 
بزرگترین پیامبرقوم یهود- شبیه و مانند 15- اثری 
از حکیم عمرخیام نیشابوری- رود مشهور ژرمن ها. 

شماره 10987 جدو    ل

صفحه 5
چهار شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ 

۲۶ صفر ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۷۷۰

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 )سیبا( 
بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 

11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2-در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

3-مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
4-ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

5-در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
6-همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.
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به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
تصمیمــات   1396/4/28
ذیــل اتخــاذ شــد: ترازنامه و 
حســاب ســود و زیان ســال 
مالــی 95 به تصویب رســید. 
جهانشــاه ناظمیان به کد ملی 
0039582434 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و نینا ناظمیان به 
کــد ملــی 0070760561 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامــل و پرینــاز پناهی 
به کــد ملــی 0039166368 
به ســمت عضو هیئــت مدیره 
بــرای مدت دو ســال انتخاب 
شدند. غالمرضا سلیمانزاده فرد 
بــه کد ملــی 0320228223 
بــه ســمت بــازرس اصلی و 
ورنیــکا ملک داودی به کد ملی 
ســمت  بــه   1815328576
برای  علی البدل شرکت  بازرس 
انتخاب  مدت یک ســال مالی 
اســناد  و  اوراق  کلیه  شــدند. 
تعهدآور از قبیل چک، ســفته، 
برات و عقود اســالمی و اوراق 
عــادی کال بــا امضــاء رئیس 
هیئــت مدیره به تنهایی همراه 
با مهر شــرکت و یا با دو امضاء 
از پنــج امضاء هیئــت مدیره 
همــراه با مهر شــرکت تعیین 
گردید. روزنامــه کیهان جهت 
تعیین  شرکت  آگهی های  درج 

گردید.

آگهی تغییرات 
شرکت طوفان ماشین 

سهامی خاص
 به شماره 

ثبت 99451 
و شناسه ملی 

  10101434403

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده 
مــورخ 1395/04/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای 
هیات مدیــره عبارتند از آقای مصطفی صادقی به شــماره 
ملــی 0380752263 و آقای رضا ناظری به شــماره ملی 
0380844958 برای مدت دوســال انتخاب شدند موسسه 
حسابرســی و خدمات مالــی آریا به روش به شناســه ملی 
10100621378 به ســمت بازرس اصلی و خانم نســرین 
توانایان فرد به شماره ملی 0044294077 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. 

ترازنامه و حساب  سود و زیان سال مالی 94 تصویب شد. 

آگهی تغییرات شرکت پارس مرمر سهامی خاص
 به شماره ثبت ۷۰۴۰۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱5۳۳58

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب ســود و زیان منتهی به 
1395/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. موسســه حسابرسی و خدمات 
مدیریــت معتمد ارکان به شناســه 10104073682 ملی به ســمت 
بــازرس اصلی و حجت عدل پرور ش م 0603309437 به عنوان بازرس 
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای عباس امینی ش م 
0051388081 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای رحیم 
امینی ش م 1189164116 به ســمت رئیس هیئت مدیره، آقای بابک 
امینی ش م 0057047790 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم 
ملک مشاعی ش م 0040468305 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره 
برای دو ســال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
بانکی از قبیل چک، ســفته، برات و قراردادها و عقود اسالمی و نامه های 
اداری و مراســالت با امضای آقــای رحیم امینی )رئیس هیئت مدیره( و 
آقــای عباس امینی )مدیرعامل و عضو هیئت مدیره( و آقای بابک امینی 
)نایب رئیس هیئت مدیره( هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی ها انتخاب گردید. 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی راش بر 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۶۶

 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰8۶8۴۱5 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/3/17 و مجوز شماره 
15088 مورخ 96/3/27 ســازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای والتر علین با شــماره ملی 2754018034 به سمت 
رئیس هیئت مدیره، آقای عزت اله زائری با شماره ملی 2090897104 
بســمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم کارولین الزاروف باشماره ملی 
0049826700 عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای سرکز سرحاد 
چمکی با کد ملی شماره 2751744303 )خارج از اعضای هیئت مدیره( 
به مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه اوراق تعهدآور از جمله قراردادها، 
چکها، سفته ها و بروات و دیگر اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی 
از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل امضاء 
دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. در مورد اوراق 
غیرتعهدآور امضــاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر 

شرکت کفایت می کند. 

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی 
اطلس سهامی خاص به شماره ثبت ۷5۴۰ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۷۹۶ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/4/21 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 

به 1395/12/30 مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره برای مدت 

دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای حمیدرضا ریاضی به شماره ملی 

2410892418، آقای مهدی مقصودی به شماره ملی 0059620692 

و شرکت بهپوش سمند آریا به شماره شناسه ملی 10103872672 )به 

نمایندگی آقای محســن کرمی به شماره ملی 4569422608( موسسه 

حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی 10100434110 

به عنوان بازرس اصلی و آقای ســیدعلیرضا موســوی به شــماره ملی 

0018910416 به عنوان بازرس علی البدل برای 1 ســال مالی انتخاب 

شدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت بسا پارس صنعت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶8۰۴8 

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۴۷۲۴  

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی اجاره
تاالر و رستوران به مساحت 800 متر مربع 
دفاتر تجاری و فروشگاه 12 باب و جمعا 500 
متر مربع محــل نصب تابلوهای تبلیغاتی 300 
متر مربع محل واگــذاری - مجتمع پارکینگ 

طبقاتی فرودگاه تبریز 
تلفــن  بــا  اطــاع  کســب  جهــت 
09126931293 تماس حاصل فرمایید.

ســاعت حوالی نزدیک به ده شب بود که در 
شــبکه های اجتماعی خبر زلزله در غرب کشور 
منتشر شد و پس از آن تماس های تلفنی دوستان 
برای اطالع از جزئیات زلزله شروع شد اما تماس 
 با کرمانشــاه به هیچ عنــوان امکان پذیر نبود.
تا نیم ساعت پای تلفن بودیم و به تمام اقوام دور و 
نزدیک زنگ زدیم اما با بوق اشغال و در دسترس 

نبودن روبرو می شدیم.
تنها منبع خبری ما زیرنویس شبکه خبر بود که چند 
خبر تکراری را مکرر زیرنویس می کرد و من و خانواده ام 
مات و حیران و گوشی به دست همچنان در حال تماس با 
کرمانشاه بودیم و این نیم ساعت برای ما یک عمر طوالنی 
گذشت تا اینکه بعد از نیم ساعت خواهرم تماس گرفت 
و از ســالمتی خود و مادر و برادر و دیگر اقوام گفت و از 
حادثه مهیب و وحشــتناک زلزله حکایت ها تعریف کرد 
که در آن چند ثانیه زلزله چه بر ســر آنان آمده و چقدر 
خسارت های مالی به آنان و دیگر اقوام و همسایگان وارد 
شــده و از قطع تلفن و برق و آب و گاز و تمام وســایل 

ارتباط جمعی در کرمانشاه گفت.
آن شــب را مردم سراسر استان کرمانشاه و ایالم و 
بخش هایی از استان کردستان را در خیابان ها و پارک ها 
به صبح رســاندند و مناطق اصلی کانــون زلزله یعنی 
شهرستان های ســرپل ذهاب، تازه آباد، ثالث باباجانی و 
روســتاهای تابعه نیز با خانه هایی آوار شــده برسرشان 

روبه رو بودند.
طبق اخبار واصله بیشــترین آسیب را شهر سرپل 
ذهاب دیده است، شهری که روزگاری یکی از محورهای 
اصلی کانون مقاومت در برابر دشمن بعثی بود و در این 
شهر خانه ای نیست که حداقل یک یا دو شهید یا جانباز 
تقدیم انقالب اسالمی نکرده باشد و امروز اما سرپل ذهاب 
داغدار عزیزانی است که در زیر آوار زلزله ای مهیب جان 
سپردند و افراد بسیاری بی خانمان شدند و چشم به راه 

کمک های مردم و مسئوالن هستند.
در سرپل ذهاب چه می گذرد؟

طبق گفته مسئوالن دولتی در همان دقایق اولیه پس 
از وقوع زلزله نیروهای امدادی و حتی یگان های سپاه و 
ارتش در کنار مردم آســیب دیده بودند و با هر امکاناتی 
که داشتند به یاری زلزله زدگان شتافتند، گرچه برخی ها 

هم از بی نظمی و ُکندی در امدادرسانی ها گله مندند.
حامد پورجعفری یکی از خبرنگاران و فعاالن فرهنگی 
غرب کشور که در سرپل ذهاب حضور دارد به گزارشگر 
روزنامــه کیهان می گوید: »امــروز برای کمک به مردم 
آسیب دیده سرپل ذهاب راهی این شهر شدم و از نزدیک با 
مشکالت آسیب دیدگان روبرو شدم و ضرورت دارد هرچه 

سریع تر مسئوالن به این مهم بپردازند.«
وی در ادامه تصریح می کند: »در وهله اول تکه تکه 
شــدن دیوار تنها بیمارستان شهر سرپل ذهاب و حضور 
بیماران و وســایل بخیه و آتل و سرم و بانداژ در حیاط 
سرد بیمارستان و تجهیز بیمارستان صحرایی صحنه های 
دلخراشی بود، اما در کنارش حضور گروه های امدادی از 
استان های اطراف، از اردبیل تا همدان که دلگرمی خاصی 

را به آسیب دیدگان نوید می داد.«
پورجعفری می گوید: » ترافیک سنگین و مدیریت نشده 
در مسیر جاده اسالم آباد به سرپل ذهاب و ورودی های داخل 
شهر که دیدن دستپاچگی و پریشانی مسافران سیاهپوش، 
جانفرســا بود، مسافرانی که از راه های دور و نزدیک آمده 
بودند تا ببینند عزیزانشان در چه حال و روزی به سر می برند 
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دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد 
شاید به زیر آوار فرهاد رفته باشد!

و در آن بیــن دیدم که مرد جوانی پتوی کودکانه ای را از 
داخل ماشین درآورد و به کودک آواره ای داد، بچه داخل 
ماشین داد می زد که بابا من این پتو صورتی را دوست دارم، 
بابایش می گفت، عزیزم اون بچه امشــب سردشه، برای تو 
هم می خرم دوباره! بســیاری از مردم هم بدون چادر و یا 
حتی پتو با چشمانی گریان در پیاده روها نشسته بودند و 

نمی دانستند بر داغ کدام عزایشان زاری کنند.«
از او درباره کمک های نیروهای امدادرسان به مردم 
سوال می پرسم، می گوید: »نیروهای امدادی آب و آذوقه 
و پتــو و لباس مورد نیاز زیادی را مرحله به مرحله وارد 
شــهر می کنند اما متاســفانه برخی از مردم حق برخی 
دیگر را تضییع می کنند و بیش از سهمشــان برداشت 

می کنند و برخــی دیگر حتی از یک بطری آب معدنی 
هم محروم می مانند! که در این باره ضرورت دارد در نحوه 
ســاماندهی توزیع اقالم و دیگر وسایل به مردم اقدامات 
اساسی صورت بگیرد و اقالم مورد نیاز به صورت مساوی 

بین مردم توزیع شود.« 
وی تصریح می کند: »بی نظمی ها به گونه ای است که 
مردم حریصانه بر هر چه که می رســند هجوم می آورند 
و به آنی هرچه هســت، نیست می شود. از طرفی تجمع 
مردم درب فرمانداری تاریک و بی روشنایی سرپل ذهاب، 
دوگانگی تلخی را به رخ می کشــید، امید مردم به دولت 
و فرمانداری نیمه ویران حال آدمی را افســرده می کند، 
حتی مقر فرماندهی عملیات نجات شــهر هم از ژنراتور 

برق محروم اســت و در تاریکی عمیق و چشمان خسته 
مسئولین، سعی می شود شهر مدیریت شود.«

ایجاد بزرگ ترین بیمارستان صحرایی 
در شهر سرپل ذهاب ساختمانی نیست که از آسیب 
زلزله در امان مانده باشد، حتی تنها بیمارستان شهر نیز 
تخریب شده است و در محوطه این بیمارستان نیروهای 

امدادی چادر زده اند و مصدومان را مداوا می کنند.
از خبرهای امیدبخش در این زمینه تولد نوزادی در 
این بیمارســتان صحرایی است و نشان می دهد با همه 
ناامیدی ها و ویرانی ها زندگی در جریان اســت یا عمل 
جراحی مغز توسط پزشکان در این بیمارستان صحرایی 
نشان می دهد نیروهای امدادی هرچه که در توان دارند 

به میدان کمک رسانی به مردم آسیب دیده آورده اند.
امــا در البالی خبرهای تلــخ و ناگوار از زلزله غرب 
کشــور، عصر دیروز خبر رسید ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در ادامه کمک رســانی فوری به زلزله زدگان 
کرمانشــاه، تجهیــزات برپایی بزرگ ترین بیمارســتان 
صحرایی کشــور را به همت بسیج جامعه پزشکی سپاه 
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان، به کرمانشاه منتقل 

کرد.
این بیمارستان صحرایی، پرتابل و قابل انتقال است و 
شامل چادر و کانکس بوده و از اتاق عمل، امکانات بستری 
سرپایی و جراحی، زنان و زایمان، داروخانه و آزمایشگاه 
رادیولوژی، حتی دندانپزشکی و آشپزخانه برخوردار است.

ضمنا بخش عمده ای از مصدومان زلزله اخیر از طریق 
هوایی از کرمانشاه به بیمارستان های تهران منتقل شدند.
یکی از افرادی که برای کمک به سرپل ذهاب آمده 
است به گزارشــگر کیهان می گوید: » همچنان که مقام 
معظم رهبری در پیام تســلیت خود اشاره کردند که به 
یاری زلزله زدگان بشــتابید، من هم برای انجام وظیفه 

به اینجا آمده ام و در کنار نیروهای امدادی قرار دارم.«
همچنین خبر می رسد که کیانوش رستمی قهرمان 
المپیک وزنه بــرداری مدال طالی المپیک خود را برای 
کمک به زلزله زدگان غرب کشور به حراج گذاشته است 
یــا یک عروس بجنوردی، جهیزیه خود را به مردم زلزله 
زده کرمانشاه اهدا کرده است و همه این همدلی ها نشان 
می دهد مردم ما در لحظات حساس در کنار هم هستند و 
اینجا مسئوالن هستند که باید این کمک ها را ساماندهی 
کنند، چرا که خبرهای خوبی از نحوه تقسیم کمک ها به 
مردم زلزله زده به گوش نمی رســد و بعضا کلیپ هایی از 
نحوه نامناسب اقالم در بین آسیب دیدگان نشان می دهد 
که توزیع وسایل مورد نیاز مردم از نظم و انضباط خوبی 

برخوردار نیست.
نیاز به امدادرسانی بیشتر

بهزاد خالوندی یکی از خبرنگاران محلی مستقر در 
کرمانشاه است که مخاطب گفت وگوی گزارشگر روزنامه 
کیهان قــرار می گیرد، می گوید: »اینجا در کرمانشــاه 
فاجعه اي عظیم رخ داده. زلزله 1900 روســتا و 7 شهر 
مــرزي را تبدیــل به ویرانه کرده اســت. ده ها هزار نفر 
بي خانمان شده اند و تعداد زیادی هموطن کشته و مجروح 
شده اند. آن هایي هم که از مهلکه جان سالم به در برده اند 
با کوهي از مشکالت دست به گریبانند. امکانات امدادي 
استان هم بسیار محدود است و در مقایسه با این حجم 

عظیم از نیازها جوابگو نیست.«
وی تصریح می کند: »با وجود حضور گسترده نیروهاي 
امدادي سپاه، ارتش، نیروي انتظامي، هالل احمر و دیگر 
دســتگاه ها و ارگان ها، به دلیل کافــی نبودن امکانات 
تدارکاتی، بسیاري شب گذشته را تشنه، گرسنه و بدون 
چادر و هرگونه وســایل گرمایي به سر برده اند، و بیم آن 
مي رود سرما، گرسنگي و تشنگي زلزله زدگان، فاجعه اي 

بسیار بزرگ تر را رقم بزند.«
یکی دیگر از فعاالن رســانه ای کرمانشاه به خبرنگار 
کیهان می گوید: »در حال حاضر مردم زلزله زده از ُکندی 
روند رسیدگی به زلزله زدگان گله مندند و امکانات محلی 
پاســخگوی مشکالت موجود نیست و سوای افرادی که 
گرفتار زیر آوارها هســتند، افرادی هم که جان سالم به 
در برده اند متاســفانه با کمبود مواد غذایی و وســایل 
گرمایشــی روبرو هســتند و انتظار می رود مســئوالن 
محترم دولتی بر اســاس یک برنامــه ای مدون و دقیق 
به فکر کمک رســانی فوری به مردم منطقه باشند، چرا 
که در شــهری مثل سرپل ذهاب هیچ گونه غذا و آذوقه 
خوراکی یافت نمی شود و زیرساخت های شهر و مکان هایی 
مثل نانوایی ها کامال تخریب شده اند و مردم آسیب دیده 
منتظر کمک های مردمــی در زمینه غذا و دارو و پتو و 

آب آشامیدنی هستند.« 
منتظر کمک های مردمی هستیم

»ازگله« یکی از شهرهای تابع استان کرمانشاه است 
که در کانون زلزله اخیر قرار داشته است و آسیب جدی 

دیده است.
شهردار این شهر می گوید: »کانون زلزله بودیم اما در 
بن بست خبری مانده ایم! چادری برای ما نیامده و کودکان 

2 شب است در سرما می خوابند!«
فرهاد تجری نماینده مردم قصرشــیرین و ســرپل 
 ذهــاب در مجلس نیز می گویــد: »باید دولت فضاهایی 
را برای سکونت به صورت رایگان در اختیار زلزله زدگان 

قرار دهد.«
استان کرمانشاه یک بار پاکباخته جنگ شد و اکنون 

نیز پاکباخته زلزله شد.
تجری در ادامه می گوید: »این مردم محروم همواره 
به عنوان مرزداران وفادار انقالب اسالمی بودند و از این 
حیث نیاز اســت که دولت فضاهایی را به صورت رایگان 

در اختیار مردم زلزله زده قرار دهد.«
وی با بیان اینکه دولت باید در بلند مدت به بازسازی 
مناطق زلزله زده توجه خاصی کند، با بیان اینکه اکنون 
مشکل اصلی مناطق آسیب دیده زلزله کمبود منابع آب 
و  نانوایی ها ســت بیان می کند: »اگر مشکل قطعی گاز 
شهرســتان برطرف و نانوایی های سطح شهر فعال شود 

خیلی از بار روانی از روی شهروندان کاسته می شود.«
وی با اشاره به اینکه اکنون شهرستان سرپل ذهاب 
و قصرشــیرین به صورت یک شهر آســیب زده درآمده 
است عنوان می کند: »برق شهر سرپل ذهاب در قسمت 
محدودی از قســمت های عمومی وصل شده و اگر اقدام 
جدی انجام نشود خسارت زیادی بر مردم وارد می شود.«

نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه از مسئوالن مربوطه تقاضا داریم به هر نحو 
که شده ظرف چند ســاعت آینده مشکالت را برطرف 
کنند، می گوید: »تعداد زیادی از احشام مردم در زیر آوار 
مانده و  در صورت باقی ماندن این اجساد بوی تعفن در 
منطقه ایجاد خواهد شد. زلزله زدگان زیادی در روستاهای 
شهرســتان سرپل  ذهاب منازل مسکونی خود را به طور 
صددرصد از دســت دادند و اکنون نیز با مشکل کمبود 

مکان برای اسکان مواجه هستند.«
روی گسل زلزله 

رئیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران از تغییر 
رفتار گســل های زاگــرس از زلزله های کم مقیاس 
به ســمت زلزله های بــزرگ مقیاس خبر می دهد و 
می گوید: » زلزله کرمانشاه که در سه استان احساس 
شد هشدار جدی برای تهران خواهد بود و بر اساس 
شــواهد موجود باید در انتظار زلزله هایی باشیم که 

کل ایران را بلرزاند.«
اما در این میان شــهر تهران در صورت وقوع زلزله 

بدون شک جای خالی برای اسکان موقت  ندارد.
نژادبهرام عضو شــورای شــهر تهــران در این باره 
می گویــد: »اگر در پایتخت زلزلــه رخ دهد، هیچ جای 
خالی برای اسکان مجروحان یا بازماندگان فاجعه وجود 
نخواهد داشت.« و هاشمی رئیس شورای شهر تهران نیز 
می گوید: »درجه تاب آوری شــهر تهران در برابر حوادث 

طبیعی باید مورد بررسی قرار گیرد.«
از آخریــن زلزله 7 ریشــتری پایتخت 185 ســال 
می گذرد اما بر اساس آمارهای موجود در حدود شصت 
و ســه درصد از مســکن های روستایی کشــورمان با 

کوچک ترین زلزله  ای به کلی تخریب می شوند!
بر همین اساس مجموع مســکن روستایی در کل 
کشــور پنج میلیون و سیصدهزار واحد است و مجموع 
مسکن های روستایی که نیاز به بازسازی فوری و ضروری 
دارند حدود سه میلیون و دویست و نود و پنج هزار واحد 
اســت و این نشــان می دهد که 63 درصد مسکن های 

روستایی در ایران نیاز به بازسازی فوری دارند.


