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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

اجتماعی

تمدید اعزام مشموالن آماده به خدمت استانهای کرمانشاه و ایالم
اعزام مشموالن آماده به خدمت استانهای کرمانشاه و ایالم۳ ،ماه تمدید شد .به گزارش
سازمان وظیفه عمومی ناجا سردار کریمی جانشین این سازمان اظهار داشت :ضمن
عرض تسلیت به مردم صبور استانهای کرمانشاه و ایالم و ابراز همدردی با خانوادههای
آسیبدیده مناطق زلزله زده ،تاریخ اعزام مشموالن دارای برگ آماده به خدمت آبان ماه
در استانهای یادشده ،حداکثر به مدت ۳ماه تمدید میگردد.

فرماندار قصرشیرین با بیان این که هنوز آب آشامیدنی
این شهرستان قطع است ،بر نیاز ضروری زلزلهزدگان
به چادر و وسایل گرمایشی تاکید کرد.
فرامــرز اکبــری در گفتگو با ایلنا ،ضمــن بیان این
مطلب افزود :با تمام تالشهای صورت گرفته از سوی
نیروهای امدادی ،آب شــرب این شهرســتان هنوز قطع است و
از این نظر زلزله زدگان با مشــکالت عدیدهای روبرو هستند .با
فرارســیدن شب و ســردی هوا زلزله زدگان بیش از هر چیزی

پزشکیقانونی

خودداری از دفن بدون مجوز جانباختگان زلزله
دکتر مهرداد علی بخشی مدیرکل مدیریت بحران
سازمان پزشــکی قانونی کشور از اولیا متوفیات
حادثــه زلزله اخیر درخواســت کــرده تا برای
حفظ حقوق قانونی جانباختگان و بازماندگان،
از تدفین بدون صدور جواز دفن پزشکی قانونی
جدا خودداری کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی

کشور ،دکتر علی بخشی با اشاره به حقوقی که
در زمان حیــات یا فوت یک فرد بــه اطرافیان
تعلق میگیرد یا از آنها ســاقط میشود ،گفت:
متخصصین پزشکی قانونی در کوتاهترین زمان،
جــواز دفن جانباختگان را صادر میکنند و الزم
اســت خانوادهها برای حفظ حقوق افراد متوفی،
با جواز دفن ،مراسم خاکسپاری را برگزار کنند.

مکث

تجهیزاتیکهبهکرمانشاهنرسید
در اولیــن ســاعاتی که زمینلرزه اتفــاق افتاد،
ســربازها به منطقه اعزام شدند .اما آنها با دست
خالی به آنجا رفتند .اما ســوال اینجاســت که
آیا در حین خدمت به ســربازان امدادرسانی یا
کمکهای اولیه آموزش داده شده که به عنوان
اولین نیروهای امدادی به منطقه اعزام شدند یا
خیر؟ آنها هم با دستهای خالیشان همراه مردم
شــدند و به جان آوارها افتادند و درصدد نجات
افرادی برآمدند که زیر آوار بودند.
دکتر قاســم جان بابایی ،معــاون درمان وزارت
بهداشت میگوید« :ســه کامیون حامل دارو و
تجهیزات پزشکی مصرفی از لرستان ،کردستان
و همدان به کرمانشــاه ارسال شده عالوه بر آن
۲۰بالگــرد هوانیروز۱۳۶ ،دســتگاه آمبوالنس،
۲۸دســتگاه اتوبوس آمبوالنــس نیز به مناطق
زلزلــهزده اعزام شــدهاند همچنیــن چهار باب
بیمارستان صحرایی نیز در منطقه مستقر شده
است .نیروی پزشــکی متخصص و پرستار هم

به کرمانشــاه اعزام میشــود و در حال حاضر
بیمارستانهای استانهای همجوار نیز در حال
آمادهباش هستند».
مرتضی سلیمی ،رئیس ســازمان امداد و نجات
هالل احمــر هم میگوید26« :هزار تخته پتوی
امدادی و 10هزار دســتگاه چادر امدادی برای
امدادرسانی ارسال شده است».
اما مردم کرمانشاه هنوز هم با کمبود آب معدنی،
پتو ،چادر و موادغذایی روبرو هســتند .عالوه بر
آن هنوز تجهیــزات آواربرداری هم به این خطه
از کشورمان نرســیده و مردم با دست خالی به
جدال با آوار میپردازند .در حال حاضر فقط یک
هوابرش به قصرشیرین رسیده است.
سگهای زندهیاب هم در به منطقه زلزلهزده اعزام
شدند و توانستند جان چند تن از هموطنانمان را
نجات دهند اما هنوز احتمال زند ه ماندن بسیاری
زیر آوار وجود دارد و این احتمال در روستاها که
تخریب بیشتری داشتهاند افزایش مییابد.

دیجیتال
امیرخوراکیان مطرح کرد:

سیاستها باید تبدیل به قانون شوند

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی گفت:
سیاستها باید تبدیل به قانون و مقررات شوند تا
و با ابالغ این مقررات به دستاندرکاران امر بتوانیم
موانع تولید محتوا را برای تولیدکنندگان کاهش
دهیم تا آنها با سهولت و آرامش و اطمینان خاطر
بیشتری به فعالیتشان ادامه دهند.
به گزارش ســتاد خبری یازدهمین نمایشــگاه
بینالمللی رســانههای دیجیتال ،امیرخوراکیان،
معــاون محتوای مرکز ملی فضــای مجازی ،در
آخرین ساعات دومین روز از یازدهمین نمایشگاه
بینالمللی رســانههای دیجیتال ،پیش از بازدید
طی نشســت خبری ،به پرســشهای اصحاب
رسانه پاسخ داد .خوراکیان ،معاون محتوای مرکز
ملی فضای مجازی با اشــاره به این موضوع که
محتوا یکی از مهمترین موضوعات این روزها به
شــمار میرود ،گفت :محتوا در فضای مجازی با
ویژگیها و مختصات بســیاری بیان شده است.
در این زمینه ســه موضوع اهمیت بسیاری دارد
که تصویری شدن محتوا در فضای مجازی یکی
از موارد تأکیدی اســت .وی با اشــاره به اینکه با
گذشت زمان ،تصویری شــدن محتوا در فضای
مجازی امری جدی اســت گفــت :بیش از 83
درصد کل محتــوای جهان در فضای مجازی در
حال جابهجایی محتوای تصویری است .ویدئوها
در دنیا در سه سال اخیر دوبرابر شدهاند .همچنین

فیسبوک روزانه هشــت میلیــارد بازدید ویدئو
دارد .معاون محتــوای مرکز ملی فضای مجازی
تصریح کرد :دادههای باز موضوع دیگری اســت
که اهمیت بسیاری دارد .هرچه درفضای مجازی
پیش میرویم ،دسترسی آزاد به اطالعات نرمافزار
و دادههای باز در فضای مجازی بیشتر میشود و
اطالعات بیشتری در اختیار کاربران قرار میگیرد.
وی از دیگرموارد بسیار مهم در فضای مجازی را
تولید و انتشار محتوا عنوان کرد و گفت :کاربرانی
که هم به تولید و هم به اشــتراکگذاری محتوا
میپردازنــد ،اهمیت بســیاری دارد .خوراکیان
اظهارکرد :این سه مورد تأکیدی در فضای مجازی
عارضهها و مالحظات بسیاری دارد که الزم است
بیشــتر به مباحث توجه داشته باشیم .از جمله
مالحظات بازنگری در قوانیــن و ضوابط و مدل
مواجهه با سرویس ویدئومحور است .در کشور با
مشکالتی روبرو هستیم و کسانی که در این حوزه
فعالیت میکنند ،با موانع و محدودیتهایی روبرو
هستند .وی یادآور شد :همه فعاالن فضای مجازی
و کسانی که در ارائه سرویس و زیرساخت نقش
دارند ،براساس مسئولیت اجتماعیشان وظیفه
دارند این مســئله را برای کاربران تبیین کنند
که دادهها هیــچ امنیتی در فضای مجازی ندارد
و باید در توزیع و انتشــار محتوا توجه بیشتری
داشته باشند.

استان

همدردی رئیس دانشگاه علوم پزشكی یزد با مردم کرمانشاه
با انــدوه فراوان جان باختــن هموطنانمان در
حادثه زلزله شــب گذشــته را تسلیت گفته و
آمادگی این دانشگاه برای اعزام نیروهای امدادی
و کمک های درمانی را اعالم می کنم ...هرچند
از راه دور ،اما مفتخرم به اینکه پیام همدردی و

همدلی مردم استانم را به شما و همه هم میهنان
کرمانشــاهی رســانده و اعالم کنم برای بهبود
وضعیت حادثه دیدگان و ســامتی آن عزیزان
با تمام تجهیــزات و امکانات آماده خدمتگزاری
به هموطنان خود در آن خطه دالورخیز هستیم.

اعزام  19تکنسین به مناطق زلزلهزده غرب کشور
رئیس ســازمان اورژانس اســتان یزد از اعزام
19تکنسین ،یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس و
چهار دستگاه آمبوالنس به مناطق زلزله زده غرب
کشور از جمله شهرستان سرپل ذهاب خبرداد.
احمد دهقان افزود :به محض اعالم وقوع زلزله
به مرکز  EOCدانشگاه علوم پزشکی یزد توسط
 EOCوزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی
ایالم ،تکنسین های اورژانس استان یزد که در
حال بازگشت از ماموریت اربعین در مرز مهران
بودند به غرب کشور اعزام شدند و همچنان در
حال ارائه خدمات به هموطنان هستند .در حال
حاضر تعداد 200تخت در بیمارستانهای دولتی،
خصوصی ،خیریه و تامین اجتماعی اســتان به
منظور ارائه خدمــات درمانی به زلزلهزدگان در

نظر گرفته شده است.
وی همچنین از برنامه ریزی جهت اعزام ســه
پزشک متخصص ارتوپد ،جراح و طب اورژانس
به اســتان کرمانشــاه خبر داد و گفت :تاکنون
30درصد نیروهای اورژانس استان جهت اعزام
داوطلبانه به مناطق زلزلهزده غرب کشور اعالم
آمادگی کرده اند که هماهنگی جهت اعزام این
نیروها در دســتور کار اورژانس استان قراردارد.
پایــگاه اورژانــس هوایی ،نیروهای بهداشــت،
پرســتاری و مامایی اســتان یزد در آماده باش
کامل هســتند تا در صورت نیاز به این مناطق
اعزام شوند .دانشگاه علوم پزشکی یزد ،در همان
ساعات اولیه وقوع زلزله به عنوان اولین دانشگاه
علوم پزشکی ،اعالم آمادگی کرد.

آب شرب هنوز قطع است

به وســایل گرمایشــی از جمله پتــو و چادرهای
اضطــراری نیاز دارنــد که امیدواریم این وســایل
هرچه ســریعتر در اختیار مردم قرار بگیرد .نگرانی
از پسلرزهها باعث شــده مردم با حداقل امکانات
بــه کوچه و خیابان بیایند و در خــودرو و در کنار
خیابان اسکان پیدا کنند .امیدواریم با کمکهای امدادی بتوانیم
شرایط اســکان بهتری فراهم کنیم .وی در خصوص لوازم مورد
نیاز ضروری حادثهدیدگان زلزله اظهار داشت :عالوه بر غذا و دارو

حادثهدیدگان این زلزله با توجه به سرمای هوا به شش هزار تخته
پتو و چادرهای اسکان اضطراری نیاز دارند که امیدواریم این اقالم
هر چه سریعتر به محلهای حادثه ارسال شود.
وی با بیــان اینکه روند امدادرســانی و ارســال مایحتاج برای
زلزلهزدگان به کندی صورت میگیرد ،اظهار داشــت :با توجه به
وسعت و گســتردگی ابعاد حادثه انتظار داریم تا امدادرسانیها
ســرعت بیشــتری به خود بگیرد تا بتوانیم درکمترین زمان به
حادثه دیدگان کمک کنیم.

گزارشهای میدانی از مناطق زلزله زده

جدالنابرابرمردمباآوار

آفتاب یزد  -گروه اجتماعی :شبی سخت بر مردم
خطه کرمانشاه گذشت .شبی که با یک زمینلرزه
همراه بود و برخی از کرمانشــاهیها را به سوگ
عزیزانشان نشاند .زندگیهایی نوپا و قدیمی که با
عشق تازه شروع شده بود ،از هم پاشید و بسیاری
از هموطنانمان را سیاهپوش کرد و عزادار .از سوی
دیگر باز هم مدیریت بحران کشــور غافلگیر شد
و کارشناسان اذعان داشــتند؛ اگر این زمینلرزه
کمی دیرتــر و هنگامی که مردم خــواب بودند
اتفاق میافتاد عمق فاجعه بیش از این میشــد.
عکسهایی که از منطقه زلزلهزده لحظه به لحظه
در فضای مجازی منتشر میشود ،احساسان همه
را جریحهدار کرده اســت .مردم هنوز خود را پیدا
نکردهاند و در شوک فرو رفتهاند.
خســرو ،یکی از ساکنان قصر شــیرین در مورد
رســیدگی به زلزلهزدگان به آفتاب یزد میگوید:
«کسانی که آمدهاند بســیار دستپاچ ه هستند و
ضعیف عمل میکنند .خانه من زیر آوار دیوار بتنی
تخریب شــد و من ماندهام وســایلم را از زیر آوار
در بیاورم .زندگیام به باد رفته است».
او در مــورد مردم شــهر قصرشــیرین میگوید:
«مردم تا آنجایی که میتوانســتند وســایل اولیه
را با خودشان برداشــتند و از شهر بیرون رفتند.
آنهایــی کــه ماندهاند هم مراقب بقیه وســایل و
زندگیشان هستند که زیر آوار مانده است .از صبح
تا االن بیشتر از 100بار پسلرزه آمده .هر کدام از
پسلرزهها خودش یک زلزله تمام عیار اســت .اما
چارهای نداریم».
خســرو در مورد بقیه شــهرها میگوید« :زلزله
در سرپل ذهاب بیشــتر بوده .کسانی که از آنجا
میآینــده میگویند که تلفات آنجــا خیلی زیاد
است .در قصر شیرین بیشتر از 15-14نفر کشته
نشدند .نگران مردم بقیه روستاها و شهرها هستیم.
خیلی از راهها بسته و جادهها تخریب شده است.
ما نتوانســتیم برای کمک به آنجا برویم و هنوز از
روستاهای اطراف به خصوص داالهو هیچ خبری
نداریم».
او در مورد قطع شدن آب و برق منطقه میگوید:
«چند ساعتی آب و برق قطع بود و صبح دوشنبه
وصل شد اما گفتهاند که از آب لولهکشی مصرف
نکنیــد .آب کامال گلآلود اســت .بیبرنامگی هم
بیداد میکند ،بعضی از جاهای شهر به مردم آب
آشامیدنی میدهند اما همه جای شهر نیست».
خسرو درباره خرابی ســاختمانها هم میگوید:

«ساختمانهای زیادی خراب شده زیرا در ساختن
ساختمانها اصول و قوانین رعایت نشده است».
مردم با دست خالی به جان آوار افتادند

محمد دیگر مرد ُکرد ،غربنشــین کشــورمان با
بغض به آفتاب یزد میگویــد« :اگر بگویم حدود
60-50درصد ســرپل ذهاب خراب شــده دروغ
نگفتهام».
با آن که اعالم کردهاند  24تا 72ســاعت اول برای
نجات آنها که زیرآوار ماندهاند بسیار حیاتی است
و این فاصله زمانی را «ســاعت طالیی» مینامند
اما هنوز تجهیزاتی به ســوی کرمانشــاه گسیل
نشــده است .محمد در این مورد میگوید« :مردم
هیچچیزی ندارند که بتوانند خانوادهشان را از زیر
آوار بیرون بکشند با دست خالی دارند عزیزانشان
را نجات میدهند .یک هوابرش آوردهاند اما هنوز
وســایل آنقدر نیست که بشود کسی را نجات داد.
اگر اینطور پیش برود حتما تعداد کشتهها بیشتر
میشود».
او در مورد آبرسانی هم میگوید« :در حال حاضر
تانکرهای سیار هســتند و آبهای معدنی هم به
ل دارد که
کرمانشاه فرستادهاند .آب شرب آنقدر ِگ 

سال زودتر از قصر شــیرین و کرمانشاه بازسازی
شدند و کهنه و ســنتی هستند .به خاطر همین
خانههای قصر شیرین کمتر خراب شدهاند».
او با اشــاره به این که مردم نیاز بــه چادر ،پتو و
غذا دارند ،میگوید« :هالل احمر و اورژانس تازه به
اینجا آمدهاند( .ساعت 6بعدازظهر) و حتی بعضی
جاها اصال سر نزدند ،ولی نیروهای نظامی به مردم
رسیدگی کردند .قرار بود مسکن مهر زندگیمان را
گرم و خیالمان را راحت کند و آرامشگاه ما باشد
اما گورستانمان شد».
او به شــب وقوع زلزله هم اشاره کرده و میگوید:
«مردم دیشب بیرون خوابیدند و امشب هم کسی
جرأت نمیکند به این خانههای خراب پا بگذارد.
از صبح تا االن بیشتر از 80بار زمین لرزیده .با این
حال هنوز پتو به اندازه کافی نیست و چادرها هم
کم است».
فیضاهلل میگوید« :پارسال یا سال گذشت ه زلزله
آمده بود و ما یک شب در خیابان ماندیم اما تا به
حال به این شدت نبوده .آثار تاریخی که در منطقه
هست مثل کاخ خسرو و عمارت شیرین و ...نشان
میدهد که کرمانشاه خیلی وقت است که چنین
زلزلهای به خود ندیده است».

نمیتوان آن را خورد .اگر بیایید اینجا میبینید که
حتی هاللاحمریها هم دستکش ندارند و مردم
با دست خالی برای نجات خانوادهشان به جان آوار
افتادهاند».
مسکن مهر گورستانمان شد

فیضاهلل از سرپلذهاب هم به آفتاب یزد میگوید:
«زلزله در واقع بین سرپل ذهاب و نزدیک به ازگله
اتفاق افتاده اما امدادگرها کمتر به دهســتانها و
روســتاهای بین این دو شهر رفتهاند و بیشتر در
ورودی شهرها ماندهاند .حتی به حواشی شهر هم
نرفتهاند .مردمی که اینجــا در دل اتفاق ماندهاند
آمــار نزدیک به 400نفر کشــته را قبول ندارند و
با این وضعی که میبینیم مطمئن هســتیم که
بیشتر از 500نفر کشت ه شدهاند».
فیضاهلل به بیمارســتان ســرپلذهاب هم اشاره
کرده و میافزاید« :این بیمارســتان 10سال است
که ســاخته شده اما قبل از آن حدود 20سال بود
که نیمهساز رها شــده بود و در بازسازی مناطق
جنگزده ساخته شد .یعنی سازه و فونداسیون آن
قدیمی اســت به خاطر همین اینطور خراب شده
است .خانههای سرپل ذهاب هم بعد از جنگ چند

روایت یک خبرنگار؛ دیار فرهاد و شیرین داغدار شد

دل توی دلمان نیســت ،در تاریکی شب و سوز
سرما به جاده میزنیم بلکه خبری بگیریم از قصر
شیرین و قصرنشــینانش .راه انگار تمامی ندارد،
لحظهای آرام و قرار نداریم ،هزار جور فکر و خیال
به سرمان میزند.
به گزارش ایســنا ،اینکه ایــن بار پایههای قصر
شــیرین به لرزه درآمده و قصر بر سر ساکنانش
آوار شده همهمان را شوکه کرده است .تصاویری
که از منطقه منتشر شده خود گویای عمق فاجعه
اســت و دیدن همین تصاویر است که بیتاب و
بیقرارمان کرده .زلزله 7.3ریشتری شب گذشته
آنقدر وســیع بوده که عالوه بر قصرشــیرین ،در
ســرپل ذهاب ،ثالث باباجانی ،اسالم آبادغرب و
جوانرود و پاوه نیز خساراتی به بار آورده است.
این زلزله عالوه بر کرمانشــاه در استانهای دیگر
هم احساس شــده ،اما عمده خســارات آن به
دلیل نزدیکی به کانون زلزله در کشور عراق ،در
کرمانشاه بوده است.
از شب گذشته ســتاد مدیریت بحران در استان
تشــکیل شده و اســتاندار کرمانشــاه به همراه
جمعی از مسئولین استان ساعت  4صبح دیروز
( 22آبــان ماه) راهی مناطق زلزلهزده شــد تا از
وضعیت مجروحین و تلفات این حادثه تلخ خبر
بگیرند.
همــه راهــی میشــویم و در اولیــن مقصد به
اسالمآباد غرب میرســیم .ظاهر شهر چیزی را
نشان نمیدهد اما شــلوغی بیمارستان و تعداد
بســیار مجروحین طوری که برخی مجروحین
کف بیمارســتان خوابیدهاند نشان میدهد زلزله

زخمهایی هم در این شهر به
جا گذاشته...
مردم به شــدت از وضعیت
رســیدگی بــه مجروحــان
گلهمندند و از کمبود پرستار و
کمبود آمبوالنس برای انتقال
مجروحانشــان مینالنــد.
هرچه به سمت قصرشیرین
و ســرپل ذهاب میرویم آثار
زلزله نمایانتر میشود .تخته
سنگهای بزرگ کوه که شاید
روزی تصور جابجاییشــان
غیرممکن مینمــود حاال با
زلزله شب گذشته مثل ســنگریزهای کوچک از
باالی کوه غلطیدند و وسط جاده افتادند.
به سرپل ذهاب میرســیم ،باور کردنی نیست
برخی خانهها عمال به تلی از خاک تبدیل شدهاند.
پیاده که میشــویم و پایمــان را که روی زمین
میگذاریم ،دوباره لرزشها شروع میشود و همه
وحشــت زده به وسط خیابانها هجوم میآورند.
اوضاع بیمارســتان ســرپل ذهــاب غمنامهای
دردناک است و زنان بر ســر جنازه عزیزانشان
مویهمیکنند .یکی اســم برادر مردهاش را صدا
میزنــد و دیگری در غم از دســت دادن خواهر
شیون کرده و مویه میکند.
مردم شــهر آنها که جان ســالم بــه در بردند
روایتهــای دردناکی دارند از مــادر و پدری که
خــود زیر آوار مانده و برای نجات و بیرون آوردن
فرزندشان از زیر آوار کمک میخواهند و درنهایت

آنها میمانند زیر آوار و کودکشــان زنده بیرون
میآیــد .ترس از زلزله چنان به دل مردم شــهر
افتــاده که حتی لرزش شیشــهها در پی صدای
بالگردهای امداد و نجات هم دلشان را میلرزاند.
اینجا نه آبی هســت و نه غذایــی و مردم حتی
جرات برگشــتن به خانه برای برداشتن لقمهای
نان را هم ندارند.
بچهها که هنوز ســرمای شب گذشته از تنشان
بیرون نرفته هم گرسنهاند و هم تشنه و این پدرها
و مادرها را عصبی و کالفه کرده و هر کدامشــان
به دنبال پیدا کردن لقمهای نان و جرعهای آب از
این طرف شهر به آن طرف شهر میدوند .کمبود
چادر برای اسکان زلزله زدگان عمال بیداد میکند
و موجب عصبانیت مردم شده است.
راهی قصرشــیرین میشــویم تا ببینیم اوضاع
قصر شــیرین چگونه است ،اما در بین راه تلی از
خاک که سربازان مشغول آواربرداری آن هستند

توجهمــان را جلب میکنــد .جلوتر که میرویم
متوجه میشــویم دژبانــی و بهــداری پادگان
"قرهبالغ" اســت که حاال تنها تلی از خاک از آن
بر جای مانده .سربازی آن طرفتر به درخت تکیه
داده و مات و مبهوت فقط خرابهها را نگاه میکند.
سراغش میروم کمی سئوال و جواب که میکنم
با لحنی که هنوز کالمش را خودش هم باور ندارد
از رفیقش میگوید که زیر آوارها مانده و همانجا
جان داده .چهار سرباز پادگان زمانی که در خواب
بودند زیر آوارها مانده و جان دادند.
مســیر پادگان را به سمت روستا کج میکنیم.
خرابــی در روســتاها شــدت بیشــتری دارد و
روســتاییان تنها هر کدام گوشهای از این دشت
را گرفتــه و جرات نزدیک شــدن به خرابههای
خانه خود را هم ندارند .به مسیر ادامه میدهیم
اوضاع در قصرشیرین بهتر است و این را میشود
از ظاهر شــهر فهمید برای همین به سرعت به
سرپل ذهاب برمیگردیم .اوضاع در سرپل ذهاب
همچنان وخیم است و بیش از همه تشنگی تاب
و توان از مردم شهر ربوده و تشنگی کودکان این
میان پدرها و مادرها را بیقرار کرده است .جلسات
ستاد بحران پشت ســر هم تشکیل میشود اما
باز هم اهالی ســرپل ذهــاب ناراضیاند .کمبود
حداقلها بیداد میکند و نیاز اســت مســئولین
تسریع بیشتری در امدادرسانی داشته باشند .آن
طور که باید ،خبری از توزیع تخته چادرهای وعده
داده شده نیست و اهالی سرپل ذهاب امشب هم
باید شبی سرد را بیرون از خانه و کاشانه خود و
در سرما و تاریکی بگذرانند.

زن پزشکی که کسی او را نمی شناسد ،اما یک تنه در اولین ساعات زلزله به کمک مردم شتافت
به دنیا آمدن نوزاد در جریان زلزله سرپل ذهاب کرمانشاه

با کمک سگ های زنده یاب ،مادر و دختری از زیر آوار نجات یافتند

