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حادثه رانندگی در کرمانشاه
 ۳ کشته برجای گذاشت

تسنیم: روز سه شنبه ۲۸ آذر ۹۶، رئیس پلیس راه  �
استان کرمانشاه گفت: «تصادف پراید با پاترول ۳ کشته 
و یــک مجروح برجای گذاشــت.» محمد حیدری در 
رابطه با این موضوع گفت: «حادثه رانندگی در محور 
ثالث باباجانی به ازگله باعث کشته شدن سه نفر شد.» 
رئیس پلیس راه اســتان کرمانشاه با بیان اینکه در این 
حادثه دو نفر از سرنشــینان خودرو پراید و یک نفر از 
سرنشــینان خودرو پاترول در دم جان خود را از دست 
دادند، گفت: «یکی دیگر از سرنشــینان پراید مجروح 
شد که با کمک مرکز فوریتهای پزشکی به بیمارستان 
منتقل شــد.»حیدری تجاوز به چپ  خودرو پاترول را 
دلیل اصلی بروز ایــن حادثه عنوان کرد و افزود: «این 
حادثه در محور ثالث باباجانی به ازگله اتفاق افتاد.» او 
ادامه داد: «رانندگان باید برای جلوگیری از بروز چنین 
حوادثی از رانندگی در حالت خواب آلودگی خودداری 

کنند.»

 هویت جسد مجهول الهویه 
زلزله کرمانشاه مشخص شد

پزشکی قانونی: روز سه شنبه ۲۸ آذر ۹۶، مدیرکل  �
پزشــکی قانونی اســتان کرمانشــاه از شناســایی و 
تعیین هویت جســد مجهول الهویه زلزله کرمانشاه 
کــه متعلق به یک زن بــود از طریق تطبیق DNA و 
آزمایش ژنتیک، خبر داد. دکتر آرتین کمالی با بیان این 
مطلب، افزود: «در جریان بررسی اجساد حادثه زلزله 
کرمانشاه جســد یک زن تاکنون ناشناس باقی مانده 
بود که با انجام آزمایشات ژنتیکی تخصصی و تطبیق 
نمونه های DNA جســد با بســتگان احتمالی، فرد 
متوفی شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام قضایی 
پیکر او به بســتگان تحویل داده شد.»او تصریح کرد: 
«این جســد متعلق به فردی به نام کشور سلیمانی 
۶۵ ســاله و از اهالی شهرستان ســرپل ذهاب بود.»  
با شناســایی و تعیین هویت این جســد تمامی ۶۲۰ 

متوفی زلزله شناسایی شدند.

کشف ۳ قبضه سالح شکاری و یک 
بهله سارگپه از شکارچیان غیرمجاز

مهر: روز دوشنبه ۲۷ آذر ۹۶، رئیس اداره حفاظت  �
محیط زیست شهرســتان کرمانشاه گفت: «۳ قبضه 
ســالح شکاری از متخلفین شــکار و صید غیر مجاز 
کشــف و ضبط شد.» محمد حســین فالحتی گفت: 
«مأموران یگان حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
کرمانشــاه حین گشــت و کنترل در پناهــگاه حیات 
وحش بیســتون موفق به کشــف و ضبط سه قبضه 
سالح شــکاری از متخلفین شــدند.» او افزود: «این 
متخلفیــن در پناهــگاه حیات وحش بیســتون که 
هر گونه شــکار و تیراندازی در آن ممنوع می باشــد 
مشاهده شــدند و با تالش مأمورین که در منطقه در 
حال گشــت زنی بودند دستگیر شــدند.»فالحتی از 
کشف و ضبط یک بهله سارگپه خبر داد و گفت: «در 
گشت و کنترل مأمورین یگان حفاظت این اداره موفق 
به دســتگیری یکی از شــکارچیان غیر مجاز استان 
شــدند و از او تعداد یک بهله سارگپه زخمی کشف 
و ضبط شــد.» او گفت: «پرنده کشــف شده در حال 
تیمار است و در صورت سالمت و قابلیت بازگشت به 
طبیعت در زیستگاه های شهرستان رهاسازی خواهد 
شد.» رئیس اداره محیط زیست شهرستان کرمانشاه 
گفت: «پرونده متخلفین مذکور جهت ســیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.»

دستگیری سارقان حرفه ای 
خودرو در اسالم آبادغرب

پلیس: روز دوشــنبه ۲۸ آذر ۹۶، فرمانده انتظامی  �
شهرستان اســالم آبادغرب گفت: «۲ سارق حرفه ای 
که در ســطح این شهرســتان اقدام به سرقت خودرو 
می کردند، دستگیر شدند.»ســرهنگ ”بهروز سرتیپ 
نیا“ گفت: «در پی وقوع چندین فقره ســرقت خودرو 
در داخل شهر اسالم آبادغرب رسیدگی به این موضوع 
به صورت ویژه در دســتور کار ماموران پلیس آگاهی 
قرار گرفــت.» این مقــام انتظامی افــزود: «ماموران 
انتظامی به واسطه اقدامات اطالعاتی ۲ عامل اصلی 
این سرقت ها را شناسایی و دستگیر کردند.»سرهنگ 
ســرتیپ نیا افزود: «متهمان در بازجویی های انجام 
شده به ۷ فقره ســرقت خودرو با همکاری یک دیگر 
معترف و به منظور ســیرمراحل قانونی به دســتگاه 

قضایی معرفی شدند.»

کشف ۸۵۰ هزار مواد محترقه 
در کرمانشاه

ایسنا: روز یکشــنبه ۲۶ آذر ۹۶، جانشین فرمانده  �
انتظامی اســتان کرمانشاه از کشــف ۸۵۰ هزار عدد 
مواد محترقه توســط مامــوران انتظامــی خبر داد. 
سرهنگ ”علیرضا مرزبانی“ گفت: «ماموران کالنتری 
۱۳ فردوســی حین گشــت زنی در حوزه استحفاظی 
به یک دستگاه خودرو پژو پارس که با سرعت باال در 
حال حرکت بود مشکوک شده و نسبت به توقیف آن 
اقدام کردند.» او افزود: «ماموران با شگردهای خاص 
پلیســی خودرو مذکور را متوقف و در بررســی از آن 
۸۵۰ هزار عدد مواد محترقه و آتش زا  کشف کردند.» 
جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به 
دســتگیری یک متهم در این رابطه گفت: «محموله 
کشف شــده به اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
تحویل و متهم برای ســیر مراحــل قانونی به مراجع 

قضائی معرفی شد.»

خبر

آسیب ۳۸ مقر  پلیس 
در  زلزله کرمانشاه

ایسنا: روز شــنبه ۲۵ آذر ۹۶، فرمانده انتظامی  �
استان کرمانشاه از آســیب دیدن ۳۸ ساختمان و 
مقر انتظامــی در زلزله اخیر کرمانشــاه خبر داد. 
ســردار ”منوچهر امان اللهی“ در این رابطه گفت: 
«بر اساس بر آورد های انجام شده، ۳۸ ساختمان 
و مقــر انتظامی در مناطق زلزله زده کرمانشــاه از 
۱۰ تا ۱۰۰ درصد آســیب دیده اند.» او با بیان اینکه 
خدمات نیروی انتظامی به مردم متوقف نخواهد 
شــد، گفت: «ماموران انتظامی کــه مقرهای آنان 
دچار آســیب شــده در کانکس به مردم خدمات 

دهی می کنند.»
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه 
حضور پلیــس همچنان در مناطــق زلزله زده پر 
رنگ اســت، افزود: «یگان ویژه اســتان کرمانشاه 
و یــک  گردان کمکی از چند اســتان نیز در مناطق 
زلزله زده حضور دارند.» سردار امان اللهی گفت: 
«اکنون ۲۵ ایستگاه پلیس و ۱۲۰ گشت خودرویی 
در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه فعال هستند 

و منطقه را زیر نظر دارند.»
او با بیان اینکه در برخی شبکه های اجتماعی 
موضوعــات را وارونــه جلــوه می دهنــد افزود: 
«تعریــف برخی افراد از امنیت و ناامنی درســت 
نیست و بســیاری از مطالبی که در فضای مجازی 
مطرح می شــود صحت ندارد.» فرمانده انتظامی 
استان کرمانشاه شناســایی جان باختگان زلزله و 
احراز هویت آنها توسط پلیس را از دیگر اقدامات 

نیروی انتظامی در زلزله اخیر عنوان کرد.

قاتل مرد میانسال هرسینی 
دستگیر شد

پلیس: روز شنبه ۲۵ آذر ۹۶، معاون اجتماعی  �
فرماندهی انتظامی اســتان کرمانشــاه اعالم کرد: 
«فردی که شــب گذشته در شــهر هرسین مردی 
میانســالی را بــه قتل رســانده بــود، در کمتر از 
۲۴ ساعت دســتگیر شد.» ســرهنگ ”محمدرضا 
آمویی“ گفت: «این فرد ۳۰ ســاله جمعه شب ۲۴ 
آذر، در میدان آزادی شهر هرسین مردی میانسالی 
را با استفاده از سالح سرد  به قتل رساند و از محل 
متواری شــد.» او افزود: «ماموران انتظامی پس از 
وقوع این حادثه به سرعت در صحنه جرم حاضر 
شدند و شناســایی و دستگیری متهم را در دستور 

کار قرار دادند.»
معــاون اجتماعــی فرمانده انتظامی اســتان 
کرمانشــاه با بیان اینکه پلیس متهــم را در کمتر 
از یک ســاعت شناســایی کرد، گفــت: «ماموران 
انتظامی هرســین محــل اختفای قاتــل را که از 
سارقان ســابقه دار بود، شناســایی و او را در یک 
عملیــات غافلگیرانه دســتگیر کردنــد.» به گفته 
آمویی متهم به منظور مشــخص شدن دلیل قتل 
و تکمیــل پرونــده در اختیار انتظامی شهرســتان 

هرسین  قرار دارد.

کشف ۲۷ هزار لیتر سوخت
 قاچاق در کنگاور

مهر: روز شــنبه ۲۵ آذر ۹۶، جانشــین فرمانده  �
انتظامی اســتان کرمانشاه از کشــف ۲۷ هزار لیتر 

سوخت قاچاق خبر داد. 
ســرهنگ علیرضا مرزبانی در این رابطه گفت: 
«به دنبــال دریافت اطالعاتی مبنــی بر ورود یک 
محموله ســوخت قاچاق به شهرســتان کنگاور، 
موضوع در دســتور کار ماموران قــرار گرفت.» او 
افزود: «مامــوران پس از کنترل محورهای ورودی 
به شهرســتان موفق به شناسایی و توقیف خودرو 

حامل سوخت قاچاق شدند.»
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان کرمانشــاه 
با بیــان اینکه در ایــن رابطه یک متهم دســتگیر 
شد، گفت: «در بازرســی از خودرو حامل سوخت 
۲۷هزار لیتر ســوخت قاچاق از نوع نفت ســفید 
کشــف شــد.» ســرهنگ مرزبانی عنوان کرد: «بر 
اساس نظر کارشناسان ارزش محموله کشف شده 

۳۳۰ میلیون ریال برآورد شده است.»

قاپ زن حرفه ای در کرمانشاه
 به دام افتاد

فارس: روز پنجشنبه ۲۳ آذر ۹۶، رئیس پلیس  �
آگاهی استان کرمانشــاه از کشف ۱۵ فقره سرقت 
قاپ زنی به واسطه دستگیری یک سارق حرفه ای 
خبر داد. محمدرضا امیری روز پنجشــنبه ۲۳ آذر 
در جمع اصحاب رســانه، گفــت: «در پی دریافت 
پرونده ســرقت گوشــی تلفــن همــراه به روش 
قاپ زنی و با اســتفاده از موتورســیکلت، ماموران 
پایگاه شــمال پلیس آگاهی رسیدگی به موضوع 
را در دســتور کار قرار دادند.» او افزود: «ماموران 
این پایگاه به واســطه اقدامــات اطالعاتی متهم 
مورد نظر را که از سارقان سابقه دار بود، شناسایی 
و در یک عملیــات غافلگیرانه دســتگیر کردند.» 
رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه گفت: «پس 
از انجام تحقیقات فنی متهم به ۱۵ فقره ســرقت 

قاپ زنی در سطح شهر کرمانشاه اعتراف کرد.»
امیری افــزود: «متهم به منظور ســیر مراحل 
قانونی به دستگاه قضائی معرفی و پس از صدور 

قرار مناسب راهی زندان شد.»

خبر

   وقتی زلزله رخ داد شما کجا بودید؟  �
استانداری

   اولین واکنشتان چه بود؟  �
قبل از زلزله، فرماندار قصرشیرین با من صحبت کرد 
که پیش لرزه ای آمده و ما داشتیم صحبت می کردیم و 
تماس می گرفتیم که زلزلــه بعدی آمد و ارتباطمان با 
همه جا قطع شــد و باالخره بعد از یک ســاعت یا یک 
ســاعت و نیــم ارتباط ما برقرار شــد. ما بیشــتر دنبال

 ازگله بودیم. 
   اولین تماسی که گرفتید با کجا بود؟  �

با فرماندار ثــالث باباجانی؛ گفت مــا اینجا خیلی 
کشــته نداشــته ایم. فقط جاده هایمان ریــزش کرده. 
بعد بــه مدیــرکل پایانه زنــگ زدم که وضــع چطور 
اســت؟ گفت که در دو محــور ریزش داشــتیم، ولی 
تردد صــورت می گیرد. بعد به فرماندار ســرپل ذهاب 
زنــگ زدم. او گفت تمام خســارات زلزله اینجاســت. 
این حــرف برایم عجیب بود چراکــه مرکز زلزله ازگله 
و ۷۵ کیلومتــر با ســرپل فاصله دارد. گفتــم: «واقعا 
این طور اســت؟» گفت: «بله. تمام کشته ها اینجاست. 
وضــع خیلی خراب  و جاده های ما بســته اســت». با 
مدیر پایانه صحبت کردم که این جاده ها بســته است. 
بالفاصله ستاد گذاشتیم و فرســتادیم توی محورها و 
دیدیم بله دو محور مســدود  و سنگ های بسیار بزرگی 
ریخته شــده ولی به این معنا نیست که نمی شود تردد 
صــورت بگیرد. تردد بود ولی به ســختی تــردد انجام 
می گرفت. ساعت ســه ونیم نصفه شب کامل باز شد و 
تردد عادی صورت می گرفت. ما یک شــانس آوردیم؛ 
پیش لرزه ها کمکمان کرد. مردم در پیش لرزه ها خیلی 
هوشــمندانه عمــل می کنند. هرچند در ســخت افزار 
این طور نیست. یعنی وقتی داریم ساختمانی می سازیم 
خیلی دقــت نمی کنیم که چگونه می ســازیم. برایش 
وقــت نمی گذاریم که در برابر زلزله مقاومت می کند یا 
نه. اینها در مســکن مهر خیلی خودش را نشــان داد. 
پیش لرزه ها باعث شــد مردم خانه ها را تخلیه کنند و 
بیــرون بیایند. دیگر اینکه پراکندگی جمعیتی ما در این 
۱۹  هزار کیلومترمربع کــه تحت تأثیر زلزله قرار گرفت، 
خیلی گســترده اســت. هزارو ۹۳۲ روســتا و هشــت 

شهرستان وسعت خیلی بزرگی است. 
   این خیلی کار را سخت می کند �

خیلــی کار را ســخت می کنــد. ما تقریبا ســاعت 
سه ونیم،   چهار حرکت کردیم به سمت منطقه. ساعت 
پنج صبح رســیدم به بیمارستان اسالم آباد. دیدم تمام 
جنازه ها داخل حیاط اســت. به فرمانــدار گفتم: «چرا 
نمی برید داخل؟» گفت: «بیمارســتان تخریب  شــده». 
گفتم: «بیمارســتانی که شــش ماه پیش افتتاح کردید 
تخریب  شــده؟» گفت: «بله». رفتم داخل بیمارستان و 
بچه های همــراه من و محافظ ها گفتند: «بیا بیرون، بیا 
بیرون». این را از این باب می گویم  بیمارستانی که قرار 
بود برای ما محل یاری باشــد باری شد روی دوش ما. 
حتی پرستارها جرئت نمی کردند که بروند از آنجا دارو 

بیاورند. هر آن احتمال می دادند ریزش کند. 
   ولی بخش قدیمی بیمارســتان تخریب نشده  �

بود، فقط بخش تازه ساز آن تخریب  شده بود. 
ایــن واقعا یک ایراد اساســی اســت که باید ســر 
فرصــت بــه آن بپردازیم. مــن آنجا خیلــی داد زدم 
که ســریع آمبوالنس ها را بفرســتید و اعــزام کنید. در 
شــب هلیکوپتر هم نمی توانســت به ما کمک بدهد. 
مجبور بودیم با همیــن آمبوالنس های خودمان اعزام 
کنیم. آنجا نماز خواندم و حرکت کردم ســرپل ذهاب 

و دیدم بدتر از آنجا... 
   پیمانکار بیمارستان اسالم آباد چه کسی بود؟  �

نمی دانم. یک پیمانکار «گرید» یک بود. 
   تحت تعقیب قرار گرفته؟  �
بله
   فرض کنیم واگذاری ســالم بوده و در مناقصه  �

کســی که کمترین قیمت را داده برنده شده. نقش 
ناظر چه بوده؟ 

پیمانکار، پیمانکار «گرید» یک بوده. ناظر هم داشته. 
نظر شــخصی و نه تشکیالتی من این است که هردوی 
اینها مقصرند، باید به اشــد مجازات برســند چون در 
قتل آدم هایی که جلوی بیمارســتان مردند شریک اند. 
همین ها را به آقــای رئیس جمهوری هم گفتم. واقعا 
در قتل این آدم ها شریک اند. هیچ کس مثل من ناظر بر 

جان دادن آنها نبود. 
   یعنــی اگــر بیمارســتان ســالم مانــده بود،  �

می توانستید خیلی ها را نجات دهید؟ 
 من در ســرپل ذهاب می دیدم که آدم ها به راحتی 
دارد می میرند و بیمارســتانی نبود که به اینها سرویس 
بدهد. ســازنده این بیمارســتان که پیمانکارش بوده و 
ناظرینی کــه در کنترل نکردن فنی ســاختمان خیانت 
کردنــد، در قتل آن آدم هایی که جلوی چشــم من در 
بیمارستان مردند دخیل اند و قاتل اند. واقعا باید با آنها 

برخورد کرد. 
   پیمانکار بازداشت است یا آزاد؟  �

مرخص اســت؛ ولی کار از بازداشــت به در است. 
بــه نظر من بایــد این جور آدم ها را اعــدام کرد. درنگ 
نکنند. اینها قاتل اند و در کشــتن آدم ها نقش داشتند. 
بیمارســتان محلی اســت که باید مورد اعتماد باشد و 
محل اطمینان باشد، برای مدیریت بحران. نه خودش 

برای مدیر بحران، بحران بشود. 
   ماجــرا وقتی دردناک تر می شــود کــه به یاد  �

بیاوریم که خود شــهر اســالم آباد آسیب چندانی 
ندیده، فقط بیمارستان تخریب شده.

بله خود اســالم آباد با مرکز زلزله بیش از ۱۷۰، ۲۰۰ 
کیلومتــر فاصله دارد. برای خانه عــادی مردم اتفاقی 
نیفتاده؛ اما بیمارســتان و دو، سه بلوک از مسکن مهر 

اصال یک طبقه اش حذف  شده و رفته زیر زمین. 

   مسکن مهر در اسالم آباد تلفات داشته؟  �
نه، آنها همه بیرون بودند؛ ولی ســه بلوک، هرکدام 
یک طبقه اش محو شــده. به دلیــل آنکه رفته اند روی 
قنات آب ساختمان ســاخته اند. اینها خیانت و جنایت 
است. یک روزی باید به اینها رسیدگی شود. بگذریم... .

   بعد رفتید سرپل... .  �
رفتیم ســرپل و اولین کاری که کــردم، رفتم داخل 
ســاختمان فرمانداری که جلسه ستاد بحران بگذاریم 
و دنبال این بودم که تا می توانم گرفتار بحران نشــوم. 
من تجــارب زیادی داشــتم. چند زلزلــه را دیده بودم 
و نمی خواســتم در منجــالب بحــران گرفتار شــوم. 
می خواســتم به هر شــکلی شده، عادی ســازی را در 
شهر رواج دهم و در بحران نمانم. به همین دلیل هیچ 
چــادری نصب نکــردم و گفتم همه مدیــران می آیند 
در ســاختمان های خودشــان کار می کننــد؛ چون اگر 
نمی رفتم، داخل ســاختمان نمی توانستم فردا بانک ها 
را بیاورم ســر کار. من فــردای زلزله همــه بانک ها و 
ادارات را فرســتادم ســر کار. آنجا خیلی ها ترســیدند. 
پس لرزه ها مدام می آمد و به هرحال آنجا نشــد جلسه 
را بگذاریــم. در ســپاه جلســه گذاشــتیم و بالفاصله 
از فرمانــده ســپاه و ارتش تقاضا کردیم یکی شــهر را 
قبول کند و یکی روســتا را. چون هالل احمر به تنهایی 
نمی توانــد این اقــدام را انجام دهد. ســردار عظیمی، 
فرمانده ســپاه قرارگاه نجف، اعالم کرد که روستاها را 
می گیریم و جانشــین امیر آریانفر که فرمانده ارتش در 
غرب کشور است، اعالم کرد که ما شهر را می گیریم. در 
مدت کمتر از یک ســاعت چهــار، پنج  هزار نفر ریختند 
آنجا. این ظرفیت ها کمک مــان کرد. این ظرفیت ها در 
منجیل و رودبار نبود و بعد از ۷۲ ساعت رفتند تا مردم 
را از زیر آوار درآورند. ما ســاعت ۱۱ دو هزار و ۹۰۰ نفر را 

از زیر آوار بیرون آوردیم. 
   نیروهای ســپاه و ارتش تجربه و آموزش الزم  �

برای کمک رسانی به زلزله زدگان را داشتند؟ 
در امــداد و نجات مهم نیســت که دارای تخصص 
خاصی باشــی، مهم این اســت کــه اول کوچه را که 
ریخته، ببینی و باز کنی. باید یک نفر کوچه را ببیند، بعد 
لودر بیاید کوچه را باز کند و وارد خانه ها شــوید. اتفاقا 
این سربازها بسیار سربازهای کارکشته ای بودند و مردم 
هم می رفتند و به آنها کمک می کردند؛ مثال می گفتند 
اینجا سه نفر زیر آوارند و اینها می رفتند و درمی آوردند. 
شــدت زلزله آن قدر زیاد بود کــه خیلی آدم ها را اصال 
بیرون انداخته بود. در مسکن مهر شش هزار و ۷۰۰ نفر 
مصدوم داشــتیم، این نشان می دهد که اینها به بیرون 
پرت شده اند. پادگان ابوذر و ارتش آمدند و اینها خیلی 

کمک کردند. 
   پادگان ابوذر خودش کشته داده بود؟  �

ســه، چهار نفر در خانه هایشــان. بلوک های خانه 
سازمانی شــان بود که ســه تا کامل ریخت؛ ولی مردم 
داخل آن نبودند. من رفتم دیدم. فکر می کنم یکی، دو 

نفر فقط کشته شدند. 
   فرمانده ارتش گفته بود که چهار ســرباز کشته  �

شده. 
نه آنجایی که من رفتم، خانه مســکونی بود. بعید 

می دانم سرباز بوده باشد. 
   در سرپل رفتید به سمت مسکن مهر؟  �

بعد از اینکه تقســیم بندی را انجام دادم، به سمت 
مســکن مهر و فوالدی و بعد بالفاصله به روســتاهای 
اطراف رفتم. دیدم خیلی نیاز به این هســت که اجساد 
دفن شود. باید پزشک قانونی بیاید و تأیید کند که اینها را 
دفن کنند. نزدیک به ۷:۰۵ صبح بود که رئیس جمهور 
یک  ربع با من صحبت کرد و گزارش وضعیت را گفتم. 
بعد با رئیس کل دادگســتری صحبت کردم که ابالغی 
بدهید که همه پزشــکان بتوانند نقش پزشک قانونی را 
انجــام دهند و انصافا بالفاصله ایــن کار را کرد؛ یعنی 

همه پزشــکانی که اعزام شــدند، می توانستند گواهی 
فــوت صادر کننــد. مردم بی تــاب بودند کــه مرده ها

 زودتر دفن شوند. 
   مشکل اول و نیاز زلزله زده ها چه بود؟  �

اول صبــح که من رفتم، واقعــا یک بطری آب هم 
نبود. باالخره بالفاصله آب ها ســرازیر شد. شاید اولین 
مســئولی که آنجا آمد، آقای ســعیدی کیا، رئیس بنیاد 
مســتضعفان و جانبــازان، بود. شــب بالفاصله با من 
صحبت کرد و گفت صبح زود حرکت می کند. اعالم کرد 
تمام ســیمان آنجا را رایگان می دهم. این کار شهامت 
می خواســت و هنــوز هم دارد می دهــد. گفتم ما آب 
می خواهیم. رفت قراردادی در کرمانشاه بست و چهار، 
پنج تریلی آب فرســتاد و بعد از آن کمک های مردمی

 سرازیر شدند.
   این کمک هایی که آمد به نیازها می خورد؟  �

ما اوال از مردم صمیمانه تشــکر می کنیم، خصوصا 
در بحــث آب خیلی خیلــی بــه ما کمــک کردند و در 
بحث مواد غذایی، به خصوص کنسروها. خیلی به درد 
می خورد. در لبــاس و پتو هم خیلی به درد می خورد. 
خیلی پتو به ما کمک کردند. تا جایی که ما آمار داریم، 
بیش از ۲۸۰هزار پتو بین ۵۳  هزار خانوار توزیع کردیم. 
هرکــدام تعــداد زیادی پتــو گرفتند. ایــن زلزله اولین 
زلزلــه ای بود که فضای مجازی بــر آن حاکم بود، هم 
برایمان فرصت بود و هم برایمان تهدید بود. معدلش 

برایمان فرصت بود. 
   تهدیدها چه بود؟  �

فضای آنجا طوری بود که کســانی که با جمهوری 
اســالمی عناد داشــتند، کمابیــش در منطقه حضور 
داشتند و شــایعاتی پخش می کردند که اعتماد مردم 
به حکومت و دولت کم شــود. مثال می زنم. من آنجا 
دســتور دادم: «آب که آمد، به روستاها برسانید. تریلی 
قادر نیست به روستاها برود. شما بریزید داخل نیسان و 
ببرید و در مناطق مختلف بین روستاییان توزیع کنید». 
بالفاصله فیلمی منتشــر شــد و گفتند که مردم کمک 
نکنیــد. اینجا دارند آبی را که شــما آوردید می برند که 
کمک کنند به یمن! درصورتی که این دســتور خود من 
بود که تقسیم کنیم که سریع برسد. تریلی که نمی تواند 
تــا خود روســتا برود. مردم اعتمادشــان را از دســت 
می دادنــد یا می گفتند آســتان قدس یا ســپاه و ارتش 
دارند به اســم خودشان این کار را می کنند و از این جور 
موارد خیلی زیاد بود یا می گفتند استاندار با جهانگیری 
صحبــت کــرد و جهانگیری گفت من در جشــن تولد 
هســتم و اســتاندار زد زیر گریــه و... درصورتی که من 
وقتی گریه کردم که ... هنوز هم هروقت که به آن فکر 
می کنــم، بغض می کنم... مادری کــه خودش را روی 
فرزندش انداخته بود و آن بچه زنده مانده بود؛ در یکی 
از روســتاهای «اهل حق» بود. من هیچ وقت فراموش 
نمی کنــم این فــداکاری مادری که می دانــد آوار دارد 
می آید و خودش را می اندازد روی ســر این بچه. وقتی 
من رسیدم، بچه را درآورده بودند و مادرش مرده بود. 
اینجا بود که من گریه کردم و هیچ وقت یادم نمی رود. 

   پس شایعه تماس شما با آقای جهانگیری و آن  �
موضوع صحت نداشت؟ 

اصال صحت نداشت. مطلقا صحت نداشت. 
�   شــایعه ای بود درباره اینکه به روستاهای اهل 
ســنت و اهل حق کمک رســانی مطلوب نبوده. آیا 

صحت داشت؟ 
حضرت عباسی این طور نبود. سپاه بیشترین کمک را 
به اهل سنت کرد. ســپاه، ارتش و قرارگاه خاتم خیلی 
بــه ما کمک کردند. هرکس هرچــه می خواهد بگوید، 

بگوید. 
�   اصال تقســیم بندی داشتید که اینجا اهل سنت 

است و اینجا اهل حق و...؟ 
اصال این طور چیزی نبود. اصال این طور چیزی آنجا 

مهم نیست. آنجا جان آدم ها مهم است. شما فرصت 
فکرکردن به چنین چیزهایی را نداری. آنجا آدم ها زجر 
می کشــند. ناله می کنند. بهترین عزیزانشان را از دست 
 داده اند. اصال شــما فرصت ندارید فکــر کنید که اینها 

سنی اند، اهل حق اند یا شیعه. 
�   در بازسازی و کمک رسانی بعدی چه؟ 

االن هــم همین طــور اســت.  هزار و ۹۳۲ روســتا 
تحت تأثیر زلزله اســت. از این  هزار و ۹۳۲ روستا،  هزار 
و ۵۶۰  تــا را تا االن ارزیابی کرده ایــم. در حالت عادی 
به شــما ماشین بدهند و بگویند به اینها سر بزن امکان 
ندارد در یک ماه برســید، اما ما تک تک اینها را رفتیم و 
ارزیابی کردیم. ۲۵۵ روســتای ما کامال با خاک یکسان 
شده . اولویت کانکس را به آنها می دهیم. در روستایی 
هم که نیمی تخریب  شده و نیمی مانده و نیمی جرئت 
ندارند وارد خانه شــوند، اولویت با کســانی اســت که 
تلفات داشته اند. خود مردم و به خصوص «اهل حق» 
ایــن کار را کرده اند. اگر پیرمرد و پیرزنی بود که کســی 
را نداشــتند، اول چادر را بردند و دادنــد به آنها. پس 
اولویت را کسانی قرار دادیم که اقوام و خانواده هایشان 
را از دســت داده اند یا روســتاها کامال تلف شده. بعد 
از قضیه بحــران ما روی کمک هــای مردمی مقداری 
فضاســازی کردند که اینها ممکن است کمک ها را به 
دســت مردم نرســانند و ما هیچ مقاومتی نکردیم. به 
نیروی انتظامــی گفتیم اصال جلوی آنها را  نگیرید. آن 
ترافیک بیشــتر مربوط به ماشین شــخصی بود. تصور 
کنید یک صندوق عقب ماشــین چقدر از مشــکل ۵۳ 
 هــزار نفر را حــل می کند؟ ولی مــن ممانعت نکردم. 
گفتم بگذار خودشــان بیایند توزیع کنند. روز اول مردم 
به روســتاها نمی رفتنــد و هرچه مــا می گفتیم گوش 
نمی دادنــد و می گفتنــد ما می خواهیــم برویم داخل 
شهر. داخل شهر که می شدند، اولین گروه را می دیدند، 
احساســاتی می شــدند و همه کمک ها را می دادند به 
آنهــا. گاهی هم عده ای به آنها حمله می کردند و بعد 
ســاماندهی کردیم و کمک ها رفت سمت روستاها که 
خیلی خیلــی خوب بود. بعضی چیزهــا خوب نبود، از 

جمله لباس های کهنه. 
   در بعضی روســتاها مــردم لباس ها را مصرف  �

نکرده بودند و یک جا جمع شده بود. 
بلــه دپو کردیم. خودم گفتم آتــش بزنند. االن هم 
هست و گفتم برش گردانند. خیلی از لباس ها و چراغ 

والورها کهنه بودند.
   مسئله دیگر مسئله زباله ها بود. جاهایی مجبور  �

بودند زباله ها را بســوزانند. اقالم مصرفی هم مثل 
کنسروها خیلی زباله تولید می کرد. 

ما در شهر سرپل ذهاب حدود ۴۵  هزار نفر جمعیت 
داریــم ولی روزانه به  اندازه ۶۰۰  هــزار نفر زباله تولید 
کردیــم. انصافــا اینجا آقــای نجفی شــهردار تهران 
خیلــی خوب به مــا کمک کرد. دو منطقه را فرســتاد 
ســرپل ذهاب و ثالث باباجانی. منطقه ۱۴ و منطقه ۲۰. 
خیلی خیلی کمک کرد. صمیمانه هم از آقای نجفی و 

هم آقای سعیدی کیا تشکر می کنم. 
   االن چقدر کانکس توزیع شده؟  �

ما دو نوع کانکس داریم؛ کانکس روستا و کانکس 
شــهر، برای کانکس روســتا اول قرارمان بر این بود که 
بگوییم مردم از مصالح، اســکان موقت بســازند. ولی 
پس لرزه ها این اجازه را به ما نداد. مجبور شدیم برویم 
روی کانکــس. یک قرارداد با قرارگاه خاتم بســتیم به 

تعداد هشت  هزار عدد. 
   چقدر نیاز دارید؟  �

پیش بینی ما این اســت که اگــر ۱۱  هزار کانکس به 
روســتا بدهیم، ۹۰ درصد مشکل را حل کرده ایم. برای 
این ۱۱  هزارتا، هشــت هزارتا را دادیم به قرارگاه خاتم و 
سه هزارتا را دادیم به بنیاد مسکن و کمک های مردمی. 
یک هفته ای طول کشــید تا قرارگاه خاتــم تجهیز کرد 
و پای  کار آمد. ســپاه های ۳۲گانه هــم آمدند پای کار 
و البته ایــن کارها نیاز به توزیع دارد که در جلســه ای 
که مقام معظم رهبری حضور داشــتند بحث مدیریت 
متمرکــز را مطــرح کردنــد و این هم به خوبی شــکل 
گرفت.  مقام معظم رهبری به ســه نکته اشاره کردند؛ 
یــک) مدیریت متمرکز؛ دو) از زلزله فرصت بســازیم و 
ســه) ســرعت عمل. بعد از رفتن مقام معظم رهبری 
جلســه ای گذاشــتیم که نحوه مدیریت متمرکز شکل 

گرفت که محوریتش با استاندار باشد. 
   االن دســتگاه هایی کــه آنجا هســتند، اعم از  �

نظامــی و غیرنظامــی، باید با اســتاندار هماهنگ 
باشند؟ 

بله کامال و این شــاید شاه بیت ســفر مقام معظم 
رهبــری بــود. االن ســپاه های ۳۲گانــه دارنــد برای 
کانکس ها فونداسیون درست می کنند. قرارگاه خاتم تا 

این لحظه چهار هزارو ۷۱۰ کانکس نصب  کرده.  
تعدادی عکس در فضای مجازی منتشــر شد که  �

باد تعدادی از کانکس ها را تخریب کرده. 
بلــه. همه کانکس های مردمی بــود. کانکس هایی 
که قرارگاه خاتم درســت کرده، همه دارای فونداسیون 
و فریم فلزی است. این فریم فلزی در فونداسیون وصل 
می شود. بعد این پنل ها آنجا پیچ و مهره می شود. کامال 
استاندارد است. من قول می دهم که هیچ اتفاقی نیفتد 

و تا سه، چهار سال دوام دارد. 
   در توزیع کانکس ها تبعیض قائل نشدید؟  �

اصــال. مثال یــک نفر نذر کــرده بود کــه کانکس ها 
بــرود روســتای ایکــس، ما هــم همــان کار را کردیم. 
چون ممکن بود آشــنایی در آن روســتا داشــته باشد. 
ممکن بود یک وزیری مثل آقای ســلطانی فر روســتایی 
را دیــده باشــد و چــون دیده بود خیلی ســرد شــده، 
گفتــه بود ۴۰ کانکس می فرســتم به آن روســتا. اصال 

مقاومت نکردیم. 
ادامه در صفحه ۵

استاندار کرمانشاه از مقصران زلزله می گوید 
پیمانکاران متخلف قاتل اند
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شــرق: تقریبا یک ماه از آمدن هوشنگ بازوند به کرمانشاه و تصدی پســت استانداری می گذشت که او در 
مقابل آزمون ســختی قرار گرفت. به دنبال وقوع زلزله  ۷٫۳ریشــتری استان کرمانشــاه در شامگاه یکشنبه
 ۲۱ آ بان ماه، شــهرهای قصرشیرین، ســرپل ذهاب، کرند غرب، داالهو، اســالم آباد غرب، کرمانشاه، ثالث 
باباجانی، روانســر و جوانرود، تعداد قابل توجهی از منازل مسکونی در روستاهای اطراف، تخریب و بیش از  
۶۰۰  نفر کشــته و بیش از  ۹  هزار نفر زخمی شــدند. بعد از سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه و شکل گیری 
یک مدیریت متمرکز مسئولیت اصلی کنترل شرایط پس از زلزله، بیش ازپیش برعهده استاندار کرمانشاه قرار 
گرفت. با گذر از شــرایط اضطراری به شرایط اســکان موقت اهم نیازهای زلزله زدگان کانکس و بعد از آن 
در شرایط اسکان دائمی ساخت ســریع تر یک سرپناه مطمئن است. درباره این موضوعات حرف وحدیث و 

سؤال زیاد است. دراین باره با مهندس هوشنگ بازوند به گفت وگو نشسته ایم. 

امیرحسین بنی اشراف


