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#زلزله
هشتگ

ساعت 11امروز زلزلهای به قدرت  5.9ریشتر بندرگناوه بوشهر و شهرهای همجوار را لرزاند

به خیر گذشت

زمین لرزه امروز  5مصدوم داشت و به  10روستا خسارت زد

وقــوع زلزلـ ه  ۵.۹ریشــتری صبــح امــروز کــه در حوالــی
بنــدر گنــاوه در اســتان بوشــهر رخ داد و چندیــن
حادثه پسلــرزه بــه بزرگــی  4.5و  3.9ریشــتر نیــز بــه همــراه
داشــت بــه  10روســتا خســارت وارد کــرد و  5مصــدوم
بــر جــا گذاشــت .شــدت ایــن زمینلــرزه بــه حــدی بــود کــه در
اســتانهای فــارس و خوزســتان نیــز احســاس شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران» ،ایــن زمینلــرزه ســاعت  11و
 11دقیقــه صبــح یکشــنبه در عمــق  10کیلومتــری زمیــن رخ داد .این
زلزلــه باعــث قطعــی بــرق ،تلفــن ثابــت و اینترنــت در شــهر گنــاوه
و وحشــت مــردم شــد کــه ســاعتی بعــد ایــن مشــکل در شهرســتان
گنــاوه برطــرف شــد .براســاس گزارشهــای دریافتــی از شــهر گنــاوه،
مــردم از تــرس پسلرزههــا در خیابانهــا بهســر میبرنــد.
محمدحســین قوســیان مقــدم ،ســخنگوی هاللاحمــر در آخریــن
توضیحــات خــود دربــاره ایــن زلزلــه گفــت :تاکنــون حــدود  10روســتا
در مرکــز وقــوع زلزلــه دچــار خســاراتی از جملــه ترکخوردگــی
دیوارهــا ،تخریــب منــازل و آســیبدیدگی برخــی آثــار تاریخی شــده
و بیــش از  5نفــر مصــدوم شــدهاند .همچنیــن  ۵۲۰۰تختــه چــادر
آمــاده اســت تــا در صــورت نیــاز توزیــع شــود .وی شــمار مصدومــان
ایــن زلزلــه را تــا ظهــر یکشــنبه پنــج نفــر اعــام کــرد کــه چهــار نفــر در
گنــاوه و یــک نفــر هــم در دیلــم هســتند.
دستورمعاوناولرئیسجمهوریبرایرسیدگیفوری
اســحاق جهانگیــری ،معــاون اول رئیــس جمهــوری نیز ظهــر امروز
در تماســی تلفنــی بــا اســتاندار بوشــهر در جریــان آخریــن وضعیت
مناطــق زلزل ـهزده بویــژه بنــدر گنــاوه قــرار گرفــت و دســتورات الزم
بــرای رســیدگیهای اولیــه و فــوری بــه آســیبدیدگان ایــن حادثــه را
صــادر کــرد .وی در ایــن تمــاس تلفنــی بــر بهکارگیری کلیــه امکانات
بــرای رســیدگیهای الزم و درمــان مصدومــان حادثــه تأکیــد کــرد.
همچنیــن ضــرورت آمادگی مدیریت بحران اســتان را خاطرنشــان
کــرد و خواســتار اعــزام تیمهــای ارزیــاب ،بررســی خســارات وارد
شــده و ارائــه کمکهــای اولیــه بــه مــردم شــد.
نیروگاهاتمیسالماست
در همیــن رابطــه روابــط عمومــی نیــروگاه اتمــی بوشــهر اعــام کرد:
وضعیــت تمامــی تأسیســات ،تجهیــزات و ســاختمانهای نیــرگاه
اتمــی بوشــهر در صحــت کامــل بــوده و هیچگونــه آســیبی بــه ایــن
مرکــز وارد نشــده و در رونــد انجــام فعالیتهــای جــاری نیــروگاه نیــز
خللــی رخ نــداده اســت.

تاکنون10روستاخسارتدیدهاند
بــه گفتــه مدیرعامــل جمعیــت هاللاحمــر اســتان بوشــهر ،در
زمینلــرزه صبــح امــروز در بنــدر گنــاوه تعــداد  10روســتا در مرکــز
وقــوع زلزلــه دچــار خســاراتی از جملــه ترکخوردگــی دیوارهــا و
تخریــب منــازل شــدهاند.
غالمرضــا حاجیانــی افــزود :در سرکشــی از روســتاهای منطقــه
برخــی منــازل دچــار ترکخوردگــی یــا تخریب شــدهاند .بایــد نتایج
ارزیابیهــای اولیــه مشــخص شــود و بعــد تیمهــا مســتقر میشــوند
تــا بتواننــد کار رســاندن آذوقــه و ســایر اقدامــات کمکرســانی و
امــدادی را انجــام دهنــد.
بــه گفتــه اهالــی شهرســتان ،در روســتای محمدصالحــی و اطــراف
آن ،ترکخوردگــی بعضــی منــازل گــزارش شــده و نیروهــای
راهــداری و هاللاحمــر در آمادهبــاش هســتند .یکــی از ســاکنان
مناطــق زلزلـهزده هــم گــزارش داده اســت گلـهای زیــر آوار ناشــی از
ک بــه
زلزلــه در کوهســتان «شــول» مانــده و تــاش اهالــی بــرای کمـ 
ایــن دامــدار موفــق نبــوده اســت.
ثبت ۱۰پسلرزه
ســازمان اورژانــس کشــور نیــز در گــزارش جدیــدی اعــام کــرد:
تاکنــون بیــش از  ۱۰پسلــرزه در منطقــه ثبــت شــده اســت .اورژانس
هوایــی ،اتوبــوس آمبوالنــس و تیم واکنش ســریع ســامت در اولین
دقایــق بــه محــل اعــزام شــده اســت.
مجتبــی خالــدی ،ســخنگوی ســازمان اورژانــس کشــور بــا اشــاره
بــه زمینلــرزه  5/9ریشــتری بوشــهر اظهــار کــرد ۵٠ :آمبوالنــس از
اســتانهای همجــوار ،پنــج اتوبــوس آمبوالنــس و ســه بیمارســتان
صحرایــی از شــهرکرد ،شــیراز و اصفهــان در حالــت آمادهبــاش
هســتند .ضمــن اینکــه یــک پایــگاه اورژانــس تــرک برداشــته اســت.
بررسیوضعیتآسیبدیدگیآثارتاریخی
پــس از وقــوع زمینلــرزه بنــدر گنــاوه ،کارشناســان میــراث فرهنگــی
بــرای بررســی وضعیــت آســیبدیدگی آثــار تاریخــی در کانــون
زلزلــه عــازم منطقــه شــدند.
نصــراهلل ابراهیمــی ،معــاون میــراث فرهنگــی اســتان بوشــهر در
اینبــاره گفــت :در بررس ـیهای اولیــه گزارشــی مبنــی بــر آســیب و
تخریــب آثــار بــر اثــر ایــن زمینلــرزه در نزدیکــی کانــون زلزلــه کــه
شهرســتان گنــاوه بــوده اعــام نشــده و در دیگــر شهرســتانها هــم
بــا اعــزام کارشناســان میراث فرهنگــی در محل ،جزئیات خســارات
احتمالــی در حــال بررســی اســت.

یگانه خدامی
خبرنگار

زلزله  5/9ریشــتری بندر گناوه که در بســیاری از شهرهای جنوبی
کشور حس شد موضوع نوشتههای کاربران زیادی در شبکههای
اجتماعــی بــود .بخصــوص کاربــران ســاکن شــهرهای جنوبی از
اهواز تا شــیراز که از حال و هوایشــان هنگام زلزله و شــدید بودن
آن مینوشــتند .نگرانــی بــرای اتفاقی کــه در بندر گنــاوه افتاده و
خسارتهای این زلزله را هم در بسیاری از نوشتهها میخواندیم:
«عجــب زلزلــه عجیبــی بــود .طوالنى ،شــدید و بــى صدا،
انگارى که توى گهواره بودیم با یه سرگیجه عجیب .پ ن :ما ١٨٠
کیلومتــری گناوه هســتیم ،خدا میدونه اونجا چقدر شــدید حس
شده»
«هنوز بدنم میلرزه از ترس»
«بد لرزیدیم»...
«بــرق قطعــه و خــب عمومــاً اونجا قطعــی آب و کم آبی
شدید در تابستون داره ،امیدوارم آب قطع نشه»
«دارهزلزله میاد ،چه جوری اون وسط فیلم میگیرن؟!»
«امیدوارم خســارت جانی نداشته باشه و تو این وضعیت
کرونا کسی بیسر پناه نشه»
«خدا بخیر کنه فقطزلزله کم بود اونم اضافه شد»
«دارنــد اعــام میکنند همــه مراکز درمانی احتمــاالً باید
آماده پذیرش بشــن! سیستم درمان اصالً آمادگی پذیرش هیچ
بیمار غیرکرونایی رو نداره حاال بازلزله چه کنیم؟»
«وقتیزلزله اومد حوصلم نشد برم پناه بگیرم فقط پتو رو
کشیدم رو سرم یه وقت آوار نریزه روم»
«خونههــای گنــاوه اغلــب ســاختار قدیمــیای دارن...
امیدوارم بهخیر گذشته باشه»
«چــهزلزلــهای اومد! وقتی آبــادان انقدر شــدید و طوالنی
بلرزه یعنی یه جایی زلزله خیلی شدیدی اومده»
«مــن هنــوز خشــکم زده و نمیتونــم بزنم بیرون شــماها
چطور یهو فرار کردین از خونه زدین بیرون؟»
«خدایا این کشــور را ،از دشــمن ،خشکسالی ،دروغ ،کرونا،
زلزله ....حفظ کن»
«زلزله اومد ،تمام قابهای خونه پرت شــدن پایین ،سرم
گیــج رفت ،بعد یک دقیقه هم تمام شــد ،فقط تمام بدنم داره
میلرزه که یه وقت جایی خسارت جانی نداده باشه».
«فکر کنید در شــرایط امروز بیمارســتان های کشور اتفاقی
مثل زلزله هم بیفتد»
«زلزله چی میگه وسط کرونا خب»...
«زلزلهای به این شــدت تو عمرم حس نکرده بودم چقدر
طوالنی بود .خدا به خیر کنه»
«تا حاال تو عمرمزلزله ندیده بودم (یعنی هر وقت زلزله
اومده تو خونه نبودم که متوجه بشم) اما زمین این دفعه چنان
لرزید که جبران تمام  ۱۹سال شد .خیلی زیاد لرزید».

