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گـــزارش

شــهردار تهران از صدور شناسنامه های ايمنی برای ساختمان های باالی 6 طبقه شهر 
تهران خبر داد.

به تســنيم، عليرضا زاكانــی ديروز در آيين بهره برداری از دســتاوردهای ســازمان 
پيشــگيری و مديريت بحران شهر تهران كه در قالب دوازدهمين شنبه اميد و افتخار 
با حضور مهدی چمران و پرويز ســروری رئيس و نايب رئيس شــورای شــهر تهران، 
محمدحسن نامی رئيس سازمان مديريت بحران كشور و علی نصيری رئيس سازمان 
پيشــگيری و مديريت بحران شهر تهران و جمعی از مديران شهری برگزار شد اظهار 
كرد: امروز يك بسته ای ارائه خواهد شد كه هم درخصوص پيشگيری از وقوع بحران ها 
و هــم در خصوص اقدام به موقع و هم درخصوص بعــد از وقوع بحران به آنها توجه 
شــده است. در واقع بســته ای كه امروز در قالب پروژه های شهری افتتاح شده است 
به موضوع قبل از بحران، حين بحران و بعد از بحران توجه شــده اســت. وی با اشاره 
به ويژگی شــورای ششم و مديريت شــهری برگرفته از اين شورا در اين دوره تصريح 
كرد: مديريت مشــاركتی با مردم و نخبگان و استفاده از اجزای حکومتی و حاكميتی 
و ظرفيت های موجود از موضوعاتی است كه در اين دوره به آن توجه شده است و در 
واقع مديريت شهری از اين ظرفيت به نحو مطلوب استفاده كرده است. عالوه بر اينکه 

در اين فرآيند از ظرفيت دانشگاهی ها و مراكز علمی بهره خواهيم برد.
شهردار تهران ادامه داد: تهران مخاطرات متعددی دارد كه 4 مخاطره از جمله سيالب، 
طوفان، زلزله و فرونشست به عنوان 4 مخاطره اصلی شهر تهران محسوب می شوند كه 
در كنار اين موارد بايد به موضوع بافت های ناپايدار شــهری نيز توجه كرد كه البته اين 
مســئله به عنوان يك فرصت محسوب می شود تا ما بتوانيم به سمت نوسازی شهر گام 
برداريم. زاكانی با اشاره به چالش ها و مشکالت شهر تهران گفت: بزرگترين مشکل گره 
ترافيکی شهر اســت كه سالهاست مردم را رنج می دهد و در ادامه نيز آلودگی هوا و بد 
مسکنی مشکالت شهر تهران محسوب می شوند. وی با اشاره به طرح دوام مسجد محور 
گفت: در قالب اين طرح نيز بنا داريم آموزش های الزم را از طريق مساجد، مدارس و خانه 
به خانه انجام بدهيم و شــهرداری نيز وظيفه پشتيبانی و كمك را در اين طرح به عهده 
خواهد داشــت. شــهردار تهران همچنين به  آغاز به كار تيم های ارزيابی ساختمان های 
مهم و بلندمرتبه در شهر تهران اشاره كرد و گفت: در اين ارتباط نيز 9 دستگاه دولتی و 
شهرداری با يکديگر همکاری الزم را خواهند داشت. وی با اشاره به برنامه ريزی شهرداری 
تهران جهت صدور شناسنامه ايمنی برای ساختمان های شهر تهران گفت: اين موضوعی 
اســت كه در دستور كار شــهرداری قرار دارد تا ما بتوانيم با ايمن سازی ساختمان ها با 

خاطری آسوده شرايط مناسبی را برای شهروندان فراهم كنيم.

ساختمان های باالی ۶ طبقه پایتخت 
صاحب »شناسنامه ایمنی« می شوند

5سال از زلزله کرمانشاه گذشت 

آسیب شناسی و ناگفته های مدیریت بحران یک زلزله
 گزارش تخلف داروسازان

 آماده ارسال به دستگاه قضایی
مشــاور رئيس ســازمان غذا و دارو تاكيد كرد كه 
گزارش تخلف و كم كاری شــركت های داروســاز 
تهيه شــده و در صــورت لــزوم در اختيار مراجع 
قضايی برای برخورد با متخلفان قرار خواهد گرفت.
ســجاد اســماعيلی در رابطه با نقش طرح دارويار 
در تامين داروخانه های كشــور و معضل كنونی در 
برنامه صبح وگفتگو گفت: يکی از اهداف دارويار بر 
طرف كردن گــره كمبود دارو بود. وی هدف ديگر 
را دسترسی شــركت های وارد كننده و توليد دارو 
به ارز مرغوب عنوان كرد تا توليد تســهيل شده و 
رانت و فســاد در زنجيره تامين دارو برچيده شود. 
اسماعيلی ادامه داد: مشــکالت متعددی منجر به 
كمبود دارو در شرايط فعلی شده كه افزايش مصرف 
از جمله اين داليل اســت. به گفته مشــاور رئيس 
سازمان غذا و دارو 17 ميليون شربت آنتی بيوتيك 
مورد نياز اطفال در نيمه اول ســال 1401 تامين 
شــد ولی به دليل افزايش مصرف درپی آنفوالنزای 
زودرس، شاهد تجويز بی رويه آنتی بيوتيك بوديم 
و حتی برای يك ســرما خوردگی، اين نوع دارو را 
تجويز می كردند. اســماعيلی ادامه داد: اين مسئله 
موجب بر هم خوردن عرضه و تقاضا شــد ولی طی 
يك هفته اخير، كمبودها شيبی نزولی پيدا كرده و 
از طرفی توليد داخل فزونی گرفته و مسير واردات 
باز شده است. وی از سه شيفته شدن كارخانجات 
توليــد دارو خبر داد و افزود: در آبان ماه 40درصد 
افزايش توزيع آنتی بيوتيك را نسبت به ماه گذشته 
شــاهد بوديم. اســماعيلی ابراز اميدواری كرد طی 
روزهای آينده شــاهد ذخاير خوبی در زمينه آنتی 
بيوتيــك و نظم گرفتِن توزيع اين دارو در ســطح 

كشور باشيم.
اين مقام مســئول با اعالم اين كه برخی مشکالت 
هم از طــرف توليد كننده ها به وجــود آمده بود، 
خاطرنشــان كرد: گزارش هايی به دســت ما رسيد 
كه برخــی فعاالن اين حوزه در زمــان مورد نظر، 
اقــدام به توليــد نکرده اند و اين كــم كاری باعث 
عدم تناســب عرضه و تقاضا در بازار بوده است. به 
گفته اســماعيلی اين مورد در دست بررسی است 
و گزارش تهيه شــده در صورت لــزوم، در اختيار 
دســتگاه قضايی قرار خواهــد گرفت تا اگر تخلفی 
روی داده، با خاطيان برخورد شود. وی با اشاره به 
ناياب شدن سرم هم گفت: مصرف به شدت افزايش 
يافت و اين آمار غير قابل پيش بينی بوده است. تا 
قبل از كرونا ماهانه 12 ميليون سرم مصرف می شد 

و سال گذشته اين ميزان به 14 ميليون رسيد.
اسماعيلی با اشاره به سطح قابل قبول ذخاير سرم 
در مراكز درمانی و بيمارســتانی، خاطرنشان كرد: 
مهر امســال 18 ميليون سرم در كل كشور توزيع 
كرده ايم و آمار و مســتندات آن موجود است ولی 
به دليل گرمای بيش از حد تابســتان و تجويزهای 

موجود، باز حجم توزيع كفاف مصرف را نداد.

داروی SMA برای ۳۴۲ بیمار رایگان شد
مدير كل نظارت بر خدمات ســازمان بيمه سالمت 
گفت: داروی مورد نياز بيماران SMA تحت پوشش 
بيمه ســالمت اســت و هزينه دارو برای بيماران از 
طريق تشــکيل پرونده درسامانه وزارت بهداشت و 

دريافت نسخه الکترونيك صفر می شود.
كيــوان تاج بخش درباره توزيــع داروی مورد نياز 
بيماران SMA گفــت: اخيراً بر اســاس مصوبات 
صــورت گرفته بيمــاران مبتال بــه SMA تحت 
پوشــش صندوق بيماران خاص قرار گرفتند و دو 
داروی مورد نياز آنها تحت پوشش بيمه قرار دارد. 
مدير كل نظارت بر خدمات ســازمان بيمه سالمت 
 RDA افزود: برهمين اســاس بيماران به ســامانه
وزارت بهداشــت در دانشــگاه علوم پزشکی محل 
زندگی مراجعه كرده و تشــکيل پرونده می دهند، 
پس از ريجســتری انتصاب نشان در سامانه نسخه 
الکترونيك انجام می شود و در سطحی كه پزشکان 
متخصص و فوق تخصص مغــز و اعصاب كودكان 
دارو را بــه صورت الکترونيکــی تجويز كنند برای 
نوع 1 و 2 بيماری، فرانشيز دارو صفر می شود. وی 
افزود: تاكنون برای نوع يك، 72 بيمار  و برای نوع 
دو، 270 بيمار شناسايی شدند، البته تعداد بيماران 
در نوع 3 بيشــتر بوده و تعدادی بيمار نيز پرونده 
فعالی ندارند. بدون ترديد اثر بخشی دارو را وزارت 
بهداشــت و درمان تعيين می كند و بيمه سالمت 

تنها بحث حمايت های مالی را دارد.

تداوم آلودگی هوای تهران تا دوشنبه
بر اســاس اعالم اداره كل هوانشاسی استان تهران، 
وضعيت جــوی اين اســتان، آســمانی ابری ودر 
شــهرهای پرجمعيت اســتان، افزايش آالينده ها و 

كاهش كيفيت هوا پيش بينی می شود.
با بررســی آخرين نقشــه های هواشناسی، تصاوير 
ماهواره ای و خروجی مدل هــای پيش يابی عددی 
حاكی از جوی پايدار در اســتان تا ظهر دوشــنبه 
) 22 تا 23 آبان( اســت كه به موجب آن آســمان 
قســمتی ابری و در شــهرهای پرجمعيت اســتان 
افزايش آالينده ها موجب كاهش كيفيت هوا خواهد 
شــد. از نظر دمايی تغييرات محسوسی در بيشينه 
دما تا روزهای پايانی هفته جاری به وجود نمی آيد.
بر اســاس اعالم اداره كل هواشناسی استان تهران، 
ايستگاه فيروزكوه با كمينه دمای 1- درجه سانتيگراد 
سردترين نقطه استان تهران در 24 ساعت گذشته 
گزارش شده است. آسمان تهران دوشنبه )23 آبان( 
كمی ابری همــراه با غبار صبحگاهی و گاهی وزش 
بــاد با حداقل دمای 8 و حداكثــر دمای 18 درجه 

سانتيگراد پيش بينی می شود.

اخبـــــار

پنج ســال پس از زلزله ای كه در شامگاه 21 آبان ماه سال 
1396، سرپل ذهاب، ازگله، قصرشيرين و ... را زير و رو كرد، 
به بازخوانی آنچــه كه مديريت بحران بايد در آن ايام انجام 
می داد، پرداخته ايم؛ آسيب شناسی مديريت بحران يك زلزله 
كه با برخی از ناگفته ها از ســوی مديران وقت بحران همراه 

شده است.
شــامگاه يکشــنبه 21 آبان ماه ســال 1396 بود كه زمين 
لرزه ای با قدرت 7.3 ازگله، سرپل ذهاب، تازه آباد و بسياری 
از نقاط كرمانشــاه را لرزاند. زلزله ای كه شدت آن به حدی 
بود كــه در ايالم، كردســتان، آذربايجان غربــی، همدان، 
آذربايجان شــرقی، اردبيل، گيالن و .... و حتی بخش هايی 
از عراق هم احساس شــد، اما برای ساكنان كرمانشاه شبی 

آخرالزمانی را رقم زد.
بر همين اساس طی اولين اقدامات، دقايقی پس از اين زلزله 
تيم های ارزياب به مناطق زلزله زده اعزام شــده و مديريت 
بحران به تمامی دســتگاه های امدادی در استان كرمانشاه 
و اســتان های معين آن دستور آماده باش صددرصدی صادر 
كرد. با گذشــت كمتر از يك ســاعت، گزارش هــا از وقوع 
حادثــه ای هولناك خبر می داد و ســازمان مديريت بحران 
كشــور اعالم كرد كه بيشترين خســارت ناشی از زلزله در 
مناطق ثالث باباجانی، جوانرود، ســرپل ذهاب و ازگله بوده 
است. در عرض چشم به هم زدنی چندين شهر و صدها جان 
و هزاران زندگی دستخوش تغييرات بسيار شد. زلزله ای كه 
برابر آمارهای رســمی 621 كشته، صدها بی خانمان و بيش 

از هفت هزار مصدوم بر جای گذاشت.
حاال پنج سال از آن شــب ها و روزهای آخرالزمانی گذشته 
است، از روزهايی كه چشم يك ايران به اخبار سرپل ذهاب، 
ازگلــه، ثالث باباجانی، جانرود، كرند و ... دوخته شــده بود 
و پای مســئوالن زيادی را به مناطق زلزله زده بازكرده بود. 
روزهايی كه بالگردها بر آسمان ويرانه های باقی مانده از شهر 
پرواز می كردند و مردم بســياری از سراسر ايران خود را به 
ميان هموطنان زلزله زده شان رسانده بودند. اما در آن روزها 
چه كارهايی انجام نشد و اگر به آن روزها بازگرديم، مديران 
وقت بحران كشــور كدام بخــش از مديريت خود در بحران 
اين زلزله را اصالح خواهند كرد. اين پرسشی است كه ايسنا 
در پنجمين ســالگرد زلزله كرمانشاه از مديران وقت بحران 

كشور مطرح كرده است. 
اســماعيل نجار، رييس وقت سازمان مديريت بحران كشور 
در گفت وگو با ايســنا درباره اقداماتــی كه پس از وقوع آن 
حادثه صورت گرفــت می گويد:»خداوند جانباختگان حادثه 
زمين لرزه كرمانشــاه را كه 621 نفر بودند رحمت كند. در 
ايــن زمين لرزه 7 هزار و 817 نفر هم مجروح شــدند. اين 
حادثه بزرگ و دلخراشــی بود اما در هيچ كجای اين حادثه 
عظيــم و دلخــراش، نمی توان گفت كه كم كاری شــده يا 
مشکلی داشتيم. حادثه در ساعات ابتدايی شب و در تاريکی 
مطلق رخ داد. حدود 9 ســاعت پس از وقوع اين حادثه نيز 
منطقه در تاريکی بود بــا اين وجود عمليات امدادونجات با 
ســرعت خوبی انجام شد. در اين مناطق حدود هزار و 930 
روســتا، هفت شهرســتان و هشت شــهر قرار داشت و كار 

بزرگی انجام شد.«
نجار ادامه می دهد: »اين به آن معناســت كه در كوتاه ترين 
زمان ممکن بحث اوليه نجات به خوبی انجام شــده اســت. 
آن روز برای مــن عمليات فتح المبين را تداعی می كرد. ما 
ايــن مجروحان را از هوا و زميــن انتقال داديم در حالی كه 
بيمارســتان های منطقه در سرپل ذهاب، اسالم آباد و ثالث 
باباجانی از دســت رفته بودند. بر همين اســاس مجروحان 
را به كرمانشــاه، تهــران و همدان منتقــل كرديم. يعنی با 
حســاب سرانگشــتی  مجروحان حــدود 250 كيلومتر به 
صورت ميانگين و متوســط طی كرده تا بــه مراكز درمانی 
منتقل شــوند. اين فاصله كم نيست.« رييس وقت سازمان 

مديريت بحران كشــور اظهار می كند: »زمانی كه در جلسات 
اين گــزارش را به برخی از مجامع بيــن المللی ارائه كرديم 
می گفتند كه اين اقدامات قابل توجهی اســت. ما همان شب 
هماهنگی های الزم را انجام داديم و قرارگاه خاتم كه در آن جا 
پروژه ای با بيش از هزار دستگاه ماشين آالت سبك و سنگين 
اجــرا می كرد پای كار آمده و مــا تمام اين تجهيزات را از آن 
پروژه روانه مناطق زلزله زده كرديم. پايگاه ابوذر ارتش نيز پای 
كار آمد و در كنار آن امدادگران جمعيت هالل احمر و عوامل 

اورژانس نيز حضور داشتند.«
نجار البته به مشــکالتی كــه درپی حضور مــردم در اين 
مناطق ايجاد شــد نيز اشــاره كرده و می گويد: »نکته حائز 
اهميت اين اســت كه نمی توان عواطف و احساسات مردم را 
ناديده گرفت. مردم ما دلسوز هستند و عليرغم عدم نياز به 
كمــك آن ها، به دنبال اين بودند كه در منطقه حادثه ديده 
حاضر شــوند. با اين وجود ضمن سنگ تمامی كه گذاشتند 
مشکالتی هم ايجاد شد چرا كه امکان امدادرسانی و سرعت 
را از ما گرفــت. اگر در حوادث مــردم عزيز گوش به زنگ 
باشند و توجه كنند بسيار حائز اهميت خواهد بود. امکانات 
در اختيار حادثه ديدگان قرار گرفت و در اين زمينه نيز نقص 
و نقصانی نديديم. بعضا مشکالتی پيش می آمد كه از ديد ما 
جزيی بود اما بزرگش می كردند. مثال چادر روی چاله نصب 
شده بود كه در زمان بارندگی در آن ها آب رفته بود. زمانی 
كه حادثه ای به اين وســعت اتفاق می افتد شاهد مشکالت 
اندكی هم هســتيم.« وی ادامه می دهــد:» به طور كلی نه 
كه نقصی نبوده باشــد اما قابل توجه نبوده اســت. آن همه 
زحمات و تالش دســتگاه های اجرايی و... برای اين بوده كه 
آالم مردم كم شود. به نظرم اگر بخواهم يك مورد از تجارب 
اين زلزله را بازگو كنم، اين اســت كه پس از زلزله كرمانشاه 
ضرورت ســاماندهی كمك های مردمی خيلی بيشتر از قبل 
احساس شــد و ما از اين تجربيات در قانون جديد مديريت 
بحران هم استفاده كرديم. اينکه باالخره بتوان از اين مهر و 
نوع دوســتی كه مردم عزيزمان دارند طوری بهره بگيريم كه 

مزاحمتی هم در امدادرسانی ايجاد نشود.«
نجــار برخی از مــوارد را نيز زياده خواهــی توصيف كرد و 
گفــت: » ما تمــام امکاناتمــان را برای مردم بســيج كرده 
بوديــم و با وجود اينکه امکانات خوبی توزيع شــده بود، اما 
گاهی با برخی زياده خواهی ها نيز مواجه بوديم، ما شــرايط 
زلزله زدگان را درك می كنيم  و خود را همراه آنان و همدرد 
آنان می دانســتيم، اما مواردی كه مثال يك نفر درخواســت 
پنج چادر كرده بود و وقتی با خواســته اش موافقت نشــده 
بود، مصاحبه كرده و گفته بود كه اينجا هيچ امکاناتی به ما 
نمی دهند. همچنين متاسفانه برخی از مناطق ديگری برای 
سوء استفاده آمده بودند. در همه حوادث چنين اقشاری هم 
هستند كه اختالل و بی نظمی ايجاد می كنند و من معتقدم 
كــه بايد از ورود افراد اين چنينی بــه مناطق زلزله زده و به 

طوركلی متاثر از حوادث طبيعی جلوگيری شود.«
نجــار می افزايد:»من قطعی چند ســاعته آب و برق پس از 
زلزله ای با اين وسعت و قدرت را نقص نمی دانم، خب اين در 
حادثه رخ داده و بالفاصله اقدامات برای جبران و حل مشکل 
آغاز شده بود، شما ببينيد كه ابعاد حادثه گسترده بود و اگر 
قرار بود هيج مشکلی وجود نداشته باشد كه نمی شد اسم آن 
را حادثه يا بحران گذاشت. تا آن جايی كه حضور ذهن دارم 
طی 48 ساعت بيش از 82 درصد از آن جايی كه زندگی بود 
برق داده شــد و عليرغم اينکه سفره های زيرزمينی جابه جا 
شــده بود ضمن تامين آب با تانکر و بطری مشکالت كمتر 
شــد. ما طی هر روز به هر حادثه ديده سه ليتر آب داديم و 
در اين زمينه مشــکلی وجود نداشت. به طوركلی هر لحظه 
مشکالت از لحظه قبل كمتر می شد. البته نبايد پس لرزه ها 
را هم فراموش كنيم كه خود مشکالتی را ايجاد كرده بود.«
وی می گويد: »بازسازی هم در كوتاه ترين زمان ممکن آغاز 

شد و در خود سرپل ذهاب خانه ها 1.1 ارتفاع داشت اما بعد 
از بازسازی 3.9 ارتفاع داشت. يعنی عليرغم خرابی سه واحد 
هم روی آن آمد. طی يك ســال پــس از وقوع زلزله به جز 
در منطقه سرپل ذهاب مشکل مسکن نداشتيم. 218 خانوار 
هم از اســتان های ديگر آمده بودند كه درخواست داشتند 
مثل يك حادثه ديده با آن ها برخورد شــود كه با دستگاه 
قضايی هماهنگ شــد و اين مسئله جمع شد. تعداد كثيری 
هم مســتاجر بودند كه كانکس به آن ها داده شــد و آن ها 
هم می خواستند كه با آن ها مثل مالکان برخورد شود، خب 

اين ها مواردی است كه بايد طبق قانون با آن رفتار شود.«
رييس پيشــين ســازمان مديريت بحران كشــور به موضوع 
خبررســانی نيز اشــاره كرد و گفت: » در ما زمان وقوع زلزله 
كرمانشاه شاهد اوج فعاليت شــبکه های اجتماعی بوديم، در 
اينجا ما مشــکلی ديگری را نيز احساس كرديم و آن كمبود 
خبرنــگاران حرفه ای بحران بود. متاســفانه به جز چند مورد 
خبرنگار حرفه ای آشــنا با بحران مانند ايســنا و ... ما شاهد 
آن بوديم كه افراد ناآشــنا با بحران وارد عمل شــده و طوری 
اطالع رســانی می كردند كه انگار بايــد يك هفته بعد از زلزله 
همه چيز به حالت عادی بازگردد، اين شيوه از اطالع رسانی نيز 

بعضا در ميان افکار عمومی سوءتفاهم هايی ايجاد كرده بود.«
مرتضی اكبرپور -معاون سابق سازمان مديريت بحران كشور 
نيز در گفت و گو با ايســنا در اين باره اظهار می كند: »اگر 
بخواهــم كم و كاســتی از اقداماتی كه در زلزله كرمانشــاه 
صــورت گرفت را يــادآوری كنم تا از آن تجربه به دســت 
آورد، بايد گفت كه در زلزله كرمانشــاه يکی از مشــکالت، 
نظام مديريت بحران بود كه در آن جا ديده نشــد.  در زلزله 
بــم عمل ما به گونه ای بود كه ســاختاری پاســخگو در آن 
تعريف نشــده بود، اما در زلزله كرمانشاه ديگر نبايد اينطور 
رفتار می شــد. ببينيــد از زلزله بم تا كرمانشــاه حدود 14 
سال گذشت اما در كرمانشــاه نيز همان به هم ريختگی را 
شــاهد بوديم. به خصوص در هماهنگــی كمك هايی كه از 
ساير استان ها گسيل شده بود. ما در مديريت توزيع مشکل 
داشــتيم و هماهنگــی نبود. مثال فردی امکانات بيشــتری 
دريافت می كرد و روســتايی بود كه بعــد از چند روز هنوز 

اقالم كمکی دريافت نکرده بود.«
وی اظهار می كنــد: »نگاه ما اين بود كه قبال با متوليان امر 
توزيــع اقالم مانور گذاشــتيم و تمرين كــرده بوديم و بايد 
در توزيع نيز اين هماهنگی كاملــی را می ديديم. بعضا هم 
دخالت دســتگاه های متعدد در امر كمك رسانی بود كه يك 

جا امکانات بيشتر و جايی امکانات كمتر توزيع می شد. «
اكبــر پور همچنيــن می افزايد: »در واقــع در بحث امداد و 
نجات بايد ساز و كار منســجمی داشته باشيم كه در مدت 
زمان طاليی به آسيب ديده ها سريع برسيم تا اگر می توانيم 
افــرادی را از مرگ حتمی نجــات دهيم چرا كه پس از 72 
ساعت فقط می توانيم جنازه افراد را از زير آوار خارج كنيم. 
اين ها می تواند درس های آموخته باشد كه بايد روی آن ها 
كار شــود. البته در اين چند سال هم خيلی روی آن ها كار 
نشــده كه اميدواريم دولتمردان به اين مسئله مهم و حيات 

بخش توجه و برای آن برنامه ريزی كنند.«
آرش ســاكن »كرند« است، شهری در نزديکی سرپل ذهاب 
كه خسارت كمتری در مقايسه با ازگله و سرپل ذهاب و ... به 
آن وارد شــد. او خودش آن شب آخرآلزمانی را تجربه كرده 
و از افرادی اســت كه هنگام وقوع زمين لرزه به اين مناطق 
رفته اســت.  آرش درباره زمين لرزه رخ داده و اتفاقات پس 
از آن می گويد: »آن شــبی كه زلزله آمد، ما به روســتاهای 
اطراف رفتيم چرا كه می گفتند خرابی آن جا بيشــتر است. 
در وهله اول زمانی كه تکان های اوليه را شنيديم، سريعا برق 
ها قطع شد و فقط صدای جيغ بود كه به گوشمان می رسيد. 
تاريکی اولين چيزی بود كه به سراغ ما آمد. به محض اينکه 
برق قطع شد و تاريکی منطقه را فرا گرفت احساس كرديم 

ديگر در اين دنيا وجود نداريم. حس جهنم را تجربه كرديم. 
اول از ســالمت اطرافيانمان مطمئن شــديم و بعد شنيديم 
كه در ســرپل ذهاب زلزله كشــته زيادی داده است. چند 
دقيقه ای طول نکشــيد كه تا صداهای آژير آمد و فهميديم 
كه اوضاع خوب نيست. ما با خودروهای سواری خودمان به 
مناطق زلزله زده رسيديم. زمانی كه رسيديم همه جا تاريك 
بود اما ديديم كه همه خانه ها ريخته اســت. صدای جيغ و 
فرياد می آمد. همه بر سر خود می زدند و نام هايی را صدا می 
كردند. هر كسی به سويی می دويد و يکی از اعضای خانواده 
اش را صدا می كرد. ما هم شــوكه بوديم و نمی دانستيم چه 
كنيم. در بهت و حيرت بوديم و هر كسی سعی می كرد در 

حدی كه می تواند كمك كند.«
وی ادامه می دهد: »غوغايی بود. بسيار لحظات سختی بود و 
در گوش همه صدای آژير و داد بود. دقيقا تا خود صبح همه 
می دويدند. دقيق نمی دانســتيم بايد چــه كار اصولی انجام 
دهيم و بچه های هالل احمر هم گاهی می گفتند كه اگر در 
كاری تخصص نداريد آن را انجام ندهيد، چون ممکن است 
اوضاع بدتر شد. راست هم می گفتند اما واقعيت اين بود كه 
در آن شرايط هر كسی فکر می كرد بايد كاری انجام دهد تا 
زودتر كسی را دربياوريم. البته اغلب موفق نمی شديم چون 
كسی نمی دانست كه دقيقا بايد چه كند. زمانی كه روز شد 
اوضاع بهتر شــد و از شوك اوليه خارج شده بوديم، آنجا بود 
كه فهميدم اكثر مردم ما اطالعی ندارند كه در هنگام زلزله 

چه كاری بايد انجام دهند.«
آرش می گويد:»زمانــی كه اســم حادثه ها می آيد هنوز هم 
در ذهن شخص من لحظه ای كه خرابی ها را ديديم تداعی 
می شود. فقط يك شمايل از انسان ها می ديديم كه خود را 
می زدند و شــيون و زاری می كردند. اين لحظات زمان هر 

حادثه در ذهن من تداعی می شود.«
محمد ساكن يکی از روستاهای دشت ذهاب است، او هنگام 
وقوع زلزله شــهری ديگر حضور داشت، اما به محض اطالع 
از آن خود را به روستايشــان در دشــت ذهاب رسانده است، 
او می گويد:» وقتی زلزله رخ داد ما شــاهد يك بی برنامگی 
بوديم. در امدادونجات مشــکلی نبود، اما وقتی زمان توزيع 
كمك های امدادی رسيد مشکالت زياد شده بود، انگار هيچ 
نظارتی نبود. ما تا چند روز نمی دانســتيم بايد چه كار كنيم، 
خداروشکر خسارت جانی زلزله به خانواده ما سطحی بود و 
بيشتر خسارت ريالی به ما وارد شد. اما در آن شرايط هم ما 
نمی دانســتيم بايد كجا برويم، يك روستا آنورتر امکاناتی را 
دريافت كرده بود كه اصال به روستای ما نيامده بود. همسايه 
مــا كمکی را گرفته بــود كه ما از آن بی خبــر بوديم. خب 
اين ها بايد ســاماندهی می شــد. ما اگر چيزی می خواستيم 
نمی دانستيم بايد به كجا برويم. حاال در شهر وضعيت كمی 
بهتر بود و مردم می دانســتند بايد به كجا بروند اما برای ما 

اينطور نبود.«
او ادامه می دهد:» وقتی هم كه زمان بازســازی شــد، من با 
پيگيری ها كار ندارم كه چقدر طوالنی بود، اما خيلی از كارها 
را مــا خودمان انجام داديم، مثال جوی آب درســت كرديم، 
بخشــی را بــرای زباله ها ايجاد كرديــم و ... . در واقع بعد از 
زلزله و از سرناچاری مردم ما خيلی با هم همراه تر شدند. اين 
همراهی البته در شهرها كمتر بود.اما در روستاها بيشتر بود. 
ما انتظار داشتيم در زمان كوتاه تری به ما رسيدگی می شد.«

حاال پنج ســال از آن زلزله هولناك گذشته، اكثر خسارات 
زلزله جبران شــده اما رد آنچه كه در آن شــب بر ساكنان 
ايــن مناطق گذشــت، همچنان در ذهــن اكثريت آنان جا 
خوش كرده اســت. درس هايی كه مديريــت بحران از اين 
زلزله گرفت، گرچه در حوادث ديگری نظير سيل سال 98، 
زلزله های بعدی و ... به كار گرفته شــد. اما به نظر می رسد 
آنطور كه بايد به موضوع آموزش در برابر زلزله توجه چندانی 

نشده است.

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 
فروش  پالک ثبتی 9 فرعی از 148 اصلی )نوبت دوم( 

اداره كل نوسازي مدارس استان كرمان  

ت اول
نوب

گمرک جمهوری اسالمی ایران 
اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی

اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی در نظر دارد یک باب ساختمان قدیمی تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در 
اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با شماره مزایده 2001000167000002 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ انتشار 1401/08/22
از ساعت 8:00 تا ساعت 14:00 از تاریخ 1401/08/22   تا تاریخ 1401/08/30   مهلت دریافت اسناد مزایده :  
از ساعت 8:00 تا ساعت 14:00 از تاریخ 1401/08/22  تا تاریخ 1401/08/30   تاریخ بازدید :   

مهلت ارسال پیشنهاد:                       از تاریخ 1401/08/22           لغایت 1401/09/12             ساعت 14:00
تاریخ بازگشایی:           1401/09/13 ساعت 9 صبح

تاریخ اعالم به برنده:    1401/09/14 

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد
1- پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ 200،000،000 ریال را به عنوان وجه سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب IR  280100004080001107955539  بنام 
تمرکز وجوه سپرده اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی- بنام خزانه معین استان خراسان جنوبی جهت تضمین نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
واریز و فیش مربوطه را در سامانه ستاد بارگذاری نموده و اصل فیش را تا مورخ 1401/09/12 ساعت 14:00  به آدرس : خراسان جنوبی- ابتدای بلوار آیت ا... 

غفاری- اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی تحویل دهند.در صورت عدم ارائه اصل فیش ، به پیشنهادات واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد ،پرداخت تضمین 

شرکت در مزایده )ودیعه( ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
3- کلیه اطالعات ملک شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.

4- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره ذیل تماس حاصل نمایند: مرکز پشتیبانی و 
راهبری سامانه : 41934 -021 و 1456

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها ، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش » ثبت نام / پروفایل مزایده گر  موجود است.
5- اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر و ارائه پاکت اصل فیش واریزی  32207293 - 056   

**توجه 1 : مزایده گران و پیشنهاد دهندگان می توانند از مورخ 1401/08/22 لغایت 1401/08/30 ضمن هماهنگی با این اداره کل از ملک مورد نظر بازدید 
فرمایند. 

توجه 2 : ملک مذکور دارای کاربری فرهنگی ، هنری بوده و کلیه هزینه های مربوط به تغییر کاربری با برنده مزایده خواهد بود و این گمرکات دراین خصوص 
هیچ مسئولیتی نخواهد داشت .

توجه 3 :  ملک مذکور با وضعیت موجود به فروش می رسد و مزایده گران و پیشنهاد دهندگان می توانند در زمان های تعیین شده از ملک بازدید نمایند.
شناسه آگهی 1409548

نوبت اول 1401/8/22 
نوبت دوم 1401/8/24

وجه سپرده شرکتمساحت )مترمربع(کاربریآدرس ملکپالک ثبتیشماره فراخوانردیف
 در مزایده )ریال(

شهرستان سربیشه- شهر درح - 9 فرعی از 148 اصلی 12101000167000002
خیابان امام حسین)ع(- 
کوچه امام حسین)ع( 13

879/51200،000،000فرهنگی، هنری


