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مردمی که خانههایشان زود خراب میشود

اگر تهران زلزله بیاید...
آساره کیانی

asarekiani@gmail.com

تصویر غم و گریه مردمانی که بر ویرانیهای عظیم خانههای خویش
مینشینند ،دستها را حائل ســر میکنند و بر بالین کودکان ُمرده
خود ضجه میزنند ،میتواند برای چند روز ،تمامی زوایای زندگی را
تحــت تأثیر خود قراردهد؛ مردمان مصیبتزده مبهوت ،با لباسهای
عجوالنه خاکخوردهشــان ،میتوانند در کرمانشــاه (ســرپلذهاب،
قصرشیرین یا جوانرود) روی تل عظیمی از ویرانی بنشینند و با اشک
و غم به دوردست نگاه کنند؛ شاید جایی که زلزله آمد؛ جایی نزدیک
مرز ایران و عراق و این ســوال که «آنها هم خانههایشان زود خراب
میشود؟»
عمــق و فراگیــری اخبار مربــوط به زلزله تا حدی اســت که هر
خبر مهم دیگر بیبازخورد و بدون خواننده خواهد ماند؛ مســئوالن،

به تمامی کارهای خود را کنار گذاشــته و به ســمت مناطق ویران
میشــتابند و در امدادرســانی و اثبات شایستگی خود در خدمت به
مردم از هم پیشی میگیرند.
و پایتختنشــینها در حالیکــه روی تختهــای بیمارســتان
دراز کشــیدهاند تا خونهــای اوی منفیشــان را تقدیم هموطنان
کنند؛(کمیابتریــن خــون) ،در این فکرند که « اگــر تهران زلزله
بیاید چه پیش خواهد آمد؟ چقدر شــهر ویران میشــود؟ چند نفر
میمیرند؟ ما 3هزار و  268هکتار بافت فرســوده داریم؛ چقدر آدم
در این فرسودگیهای شهری زندگی میکنند؟ وقتی زلزله بیاید این
آدمها مشغول انجام چه کاری هســتند؟ کاش شب نیاید؛ روز بهتر
است بیاید».
تصویــر فروریختن ســاختمانی در چهاراره اســتانبول که به آن
«پالسکو» میگفتند ،در ذهنشان مجسم میشود؛ یک ساختمان فرو
ریخت و بیش از یک هفته چند خیابان بسته بود و حال و هوای شهر
ک ً
ال به هم ریخته بود؛ حاال اگر زلزله بیاید ،چند روز و چند ماه و چند
سال قرار است حال و هوا بد باشد؟

ی ُکشد
انفجارهای عظیم پس از زلزله آدمهای بیشتری را م 
تصویــر پالســکو در ذهن به طــور کامل فرونریختــه که صدای
انفجاری در کوهســار به گوش میرسد؛ تمامی شبکههای زیرزمین
و زیرســاختهایی که معلوم نیســت از کجا به کجا کشیده شده و
اصال نقشهشان چیســت ،از کار میافتد .آنموقع ،کارشناسها گفته
بودند که «این مسئله نبود نقشه ،عیبیابی و تعمیر را خیلی زمانبر
میکند .ضمن اینکه بخش زیادی از شــبکهها استهالک پیدا کرده
و فرســوده شــده و دقیقاً در زمان بروز زلزله هســت که این عامل
فاجعه را دوچندان میکند (عدد دو به صورت تقریبی بیان شــده)»؛
اصال کارشــناسها میگویند که کاش در تهــران زلزله خالی بیاید؛
انفجارهای عظیم پس از آن ،خسارات بسیار زیادتری به بار میآورد.
دادن مجوز برای ساختوساز ممنوعه
در حال برآورد خســارتها ناشــی از فروریختن خانهها و تخریب
بافتهای فرسوده و انفجارها هســتید که همچنان ساختمانها باال
میروند؛ درست روی گسلهایی که در تهران مشخص شده و گفتهاند
که رویش نباید چیزی ساخته شود؛ کارشناسها باز توضیح میدهند
که «بناهایی که در حریم گســلها هســتند ،به این علتاند که اوالً
حریمها تدقیق نشده بود و ثانیاً ضوابطی تعریف نشده بود ،شهرداری
مجوز میداد که آنجا ســاخت و ســاز صورت بگیرد .خیلی وقتها
هم البته میدانستند که تخلف هســت ،اما خودشان را به ندانستن
میزدند».
تراکم جمعیت در بافت ناپایدار از تراکم جمعیت کل تهران
بیشتر است

از میان بافت فرســوده ،آنچه در برابر زلزله مقاوم نیســت ،بافت
ناپایدار اســت که حدود 14هزار و  800هکتار مســاحت دارد؛ نکته
جالب اینکه تراکم جمعیت در بافت فرسوده و ناپایدار خیلی بیشتر از
میانگین تراکم جمعیت در کل تهران است.
اگر از کارشناسان بپرسید که بنا بر وسعت بافت فرسوده و ناپایدار
و نیز بنا بر ساختمانهای جایگرفته در آن مناطق و جمعیت آنجا،
میزان تلفات انســانی را در صورت وقوع زلزله تخمین بزنند ،به شما
خواهند گفت که «منطقی نیست و بستگی به عمق زلزله و شدتش
دارد و اینکه کدام یک از گسلهای شهر تهران فعال شود ،تفاوتهای
زیادی را در میزان تلفات ایجاد میکند».
بافت های فرسوده شهر تهران حدود  1.5میلیون نفر جمعیت دارد
که عدد بزرگی است در مقایسه با کل جمعیت تهران که  8.7میلیون
نفر است.
زلزله بد است
ســالهای درازی از ترســی نهفته در مردمانی میگــذرد که در
پایتخت منتظر زلزلهای هســتند که در شــهر «قیامت» به پا کند؛
این ســالها ،برجهای طویل و عریض در آسمان خاکستری شهر باال
و باالتر رفتهاند و گســلها و حاشیههای اطراف آنها محل زندگی و
کسب و کار مردم شــدهاند .همه از فاجع ه خبر دارند و اگر روزگاری
در دیگر شهرهای ایران (که آنها هم خانهها ناامن دارند) زلزله بیاید،
سوای غم و غصهخوردن برای آنها و حتی گریه کردن و جمعآوری
کمکهای مردمی ،چند روزی فکرشــان درگیــر یک فاجعه عظیم
خواهد بود؛ البته فقط چند روز. ...

گفت و گو
زهرا نژادبهرام به «همدلی» از زلزله میگوید:

اگر درتهران زلزله بیاید فضاهای خالی برای اسکان نداریم
زلزلهای که شب یکشنبه در بخشهایی از مرز غربی ایران رخ
داد و بیشــتر شهرهایی در اســتان کرمانشــاه را درگیر خود کرد،
واکنشهای بسیاری را از سوی مسئوالن به دنبال داشت.
ت رئیســه شورای تهران ،ری و تجریش،
زهرا نژادبهرام ،عضو هیئ 
درباره حادثه اسفناک زلزله ضمن ابراز تأسف و همدردی با هموطنان
زلزلهزده ،میگوید«:قوانینی که در زمینه ســاخت ابنیه مســتحکم
وجــود دارد را باید تقویت کنیم و تســهیالتی را برای افرادی که در
این عرصه فعالیت میکنند ،فراهم کنیم .ازجمله سرمایهگذاران و یا
کسانی که شغلشان ساختوساز است و این جزو وظایف شورای شهر،
شهرداری ودولت است».
او به «همدلی» توضیح میدهد که «زلزله مثل سایر بالیای طبیعی
بســیار نگرانکننده اســت؛ ما حدود 4هزار هکتار بافت فرسوده در
سطح شهر تهران داریم که نیازمند بازسازی و نوسازی هستند .زلزله
واقعیتی است که وجود دارد؛ اینکه تا چه سطحی تهران تعطیل شود،
نمیتوانم بگویم اما وقتی فاجعه پالســکو در تهران پیش آمد حدود
یک هفته طول کشید که بتوانیم یک خیابان و یک شهر را به حالت
عادی برگرداینم و واقعاً نمیدانم چهقدر زمان نیاز داریم؟»
نژادبهرام میگوید«:آنچه مهم است این است که تمام ساختمانها
در معرض خطر هستند؛ به خصوص که در طول چند سال گذشته،
ساختوسازهایی که در بافتهای فرسوده صورتگرفته که به گفته
بســیاری از کارشناسان ،اســتانداردهای الزم را رعایت نکرده و عدم
رعایت اســتانداردهای الزم ،نگرانیهای ما را دوچندان کرده و حتی

ســاختمانهای کنونی؛ بعد از فاجعه پالســکو ،در منطقه  11و ،12
یازده ســاختمان شناسایی شــدند که اصول ایمنی را رعایت نکرده
بودند».
او توضیــح میدهد که «واقعیت زلزله هم ســاختمانهای تجاری
و هم ساختمانهای مســکونی را تهدید میکند؛ اینکه کجا ناامنتر
است ،هنوز مشخص نیســت اما مشخص است که محدوده گسلها
نگرانکنندهتر است؛ ما فضاهای خالی در سطح شهر تهران نداریم و

تمام فضاهای خالی که برای زمانهای اینچنینی در نظر گرفته شده
بود ،به بنا تبدیل شده و ما میتوانیم از چنین فضاهایی برای اسکان
آســیبدیدگان استفاده کنیم و ناچاریم از فضاهای باقیمانده موجود
مراقبت کنیم که دیگر آنجا بنا ساخته نشود؛
بایــد در بدنه محالت هم گروههای خودجوش را آموزش بدهیم تا
الیهایترین گروهی که بعد از وقوع زلزله در محل وجود دارد ،مردم
محل هستند؛ دانشآموزان و مساجد محالت سازماندهی شوند که در

لحظه بروز زلزله ابتداییترین خدمات را مهیا کنند؛
موضوع توجه به اســتانداردهای ساختوســاز باید به طور جدی
پیگیری شود .از سوی سازمان نظاممهندسی ،وزارت راه و شهرسازی
و شــهرداری تهــران به صورت جــدی مورد پیگیری قــرار بگیرد.
ســاختمانهایی که در معرض خطر هســتند باید شناسایی شده و
از طریق شــهرداریهای نواحی و مناطق و از سوی مراجع قضایی و
انتظامی درباره رفع عدم ایمنی آنها اقدام الزم صورت بگیرد».

بنای تجاری ناامن در آستانه تعطيلی
زهرا نژادبهرام ،عضو هیئت رئیسه شورای تهران:
بر اســاس مصوبه شورای اسالمی پس از حادثه پالسکو
شناسایی ساختمانهای تجاری نا ایمن در دستور کار قرار
گرفت تا اخطارهــای الزم به مالکان واحدهای تجاری آن
مجموعهها و مدیریت آنها ابالغ شود.
 ۱۱مجتمع تجــاری در دو منطقه  ۱۱و  ۱۲که ایمنی
آنها پایین اســت ،شناسایی و برای آنها اخطارهای الزم
نیز صادر شده است.
از میان ســاختمانهای نامبرده شناســایی شده ناامن
تنهــا یک مجموعه ،یعنی مجتمع تجــاری آلومینیوم به
ایمنسازی و رفع نواقص موجود اقدام کرده است.

اعضای شــورای اسالمی شهر تهران در روزهای آینده از
روند ایمن ســازی ساختمان آلومینیوم که همچنان ادامه
دارد بازدیــد میکنند .به گزارش شــهر ،طی مدت اخیر
ســه پاساژ ناامن در مناطق  ۱۲و  ۸به دلیل بیتوجهی به
اخطارها توسط شــهرداری و به پشتوانه حکم دادستانی
پلمب شدهاند و طبقه سوم پاســاژ  ۱۱۰به خمین دلیل
تخریب شده است.
پاســاژهای اروپا ،مبصر در منطقه  ۱۲و پاساژ نبوت در
خیابان آیت منطقه  ،۸ســه پاساژ پلمب شده بودند .البته
اروپا فعال برای ایمنســازی مهلت گرفتــه و برای انجام
عملیات الزم دربش موقتاً گشوده شده است.

اخبار زلزله
ادامه از صفحه یک:
مدیر عامل برق و توانیر اســتان کرمانشاه گفت ۲۶۳ :روستای استان کرمانشاه
قطعی برق دارند.
هزار میلیارد تومان برای بازسازی واحدهای خسارتدیده نیاز است
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت :هزار میلیارد تومان برای بازسازی
واحدهای خسارتدیده از زلزله نیاز است.
وزیر نفت به مناطق زلزلهزده غرب کشور میرود
وزیر نفت فردا به همراه رئیسجمهور ،برای بازدید از مناطق زلزلهزده به مناطق
غرب کشور سفر میکند.
پیام تسلیت وزیر اقتصاد به بازماندگان زلزله/دستور ویژه کرباسیان
وزیر اقتصاد ضمن صدور پیامی برای تســلیت حادثه غمبار وقوع زمینلرزه در
استانهای غربی کشور ،در نامههایی جداگانه ،دستورات ویژهای برای رسیدگی به

بیش از  400کشته و  7000مجروح

وضعیت این زلزلهزدگان غرب کشور صادر کرد.
آسیبشناسی تخریب سازههای جدید در زلزله کرمانشاه
استاندار کرمانشاه خواستار آسیبشناسی تخریب سازههای جدید در زلزله این
استان شد .هوشنگ بازوند شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت زلزله
استان کرمانشاه اظهار داشت :متأسفانه این زلزله بینظیری بود که در غرب کشور
رخ داد؛ اگرچه با هوشمندی که مردم به خرج دادند ،منجر به این شد که الحمدهلل
تلفات جانی تا حدودی کاســته شــد ،و در عین حال خسارات مالی بسیار فراوان
به نحوی که حدود هفت شهرســتان را در برگرفت ،حدود  ۱۹۳۰روستا را نیز در
برگرفت.
تمدید اعزام مشموالن آماده به خدمت استانهای کرمانشاه و ایالم

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا اظهار داشت :ضمن عرض تسلیت به مردم
صبور استانهای کرمانشاه و ایالم و ابراز همدردی با خانوادههای آسیبدیده مناطق
زلزلهزده ،تاریخ اعزام مشموالن دارای برگ آماده به خدمت آبان ماه در استانهای
یادشده ،حداکثر به مدت سه ماه تمدید میشود.
اجازه مصرف یکسوم سهم امام برای کمک به زلزلهزدگان غرب کشور
دفتر آیتاهلل العظمی وحید خراسانی با صدور اطالعیهای اعالم کرد این مرجع
تقلید شیعیان اجازه مصرف یکسوم سهم امام(ع) برای کمک به زلزلهزدگان غرب
کشور را داده است.
نیاز زلزلهزدگان به آبرسانی
تصاویر ارســالی خبرنگار مهر حاکی از استقرار تانکرهای آبرسان و صفوف مردم

برای گرفتن آب اســت .شلوغی صفهای آب نسبت به ساعاتی پیش کاهش پیدا
کرده اما همچنان مردم نیاز اولیه خود را آب و اسکان میدانند.
عدم واریز کمک نقدی برای زلزلهزدگان به حسابهای شخصی درفضای مجازی
رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه برمواظبت درمورد افراد سودجو تاکید کرد
و گفت :به هیچ عنوان به شــماره حسابهای شخصی که در فضای مجازی اعالم
میشود ،کمک نقدی برای زلزلهزدگان واریز نکنند.
وضعیت درمانی در مناطق زلزلهزده کرمانشاه ثابت شد /بستری  ۱۰۰۰مجروح
محمودرضا مرادی ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،در سخنانی با اشاره
بــه اینکه به طور کلی حدود ۶هــزار و  700نفر مصدوم در مراکز درمانی پذیرش
داشتهایم ،اظهار داشت :از این تعداد هزار نفر بستری و بقیه مجروحان سرپایی درمان
شدند یا به شهرهای دیگر اعزام شدند .شرایط درمانی در مناطق زلزلهزده پایدار شده
و حالت اورژانسی کمتر شده است.

