اﻣـﺪادرﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺎزﺳـﺎزی ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎی
آﺳـﯿﺐدﯾﺪه از زﻟﺰﻟـﻪ در اﺳـﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ،
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺒﺮ ﻣﻌﺎون اول
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﻣﻬﻨﺪس دوﺳﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن و
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪزدﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﺎزل ﺑﺨﺶ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮی آﺳﯿﺐدﯾﺪه از زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
دﻧﺒﺎل ﺷﻮد.
ﻣﻬﺪی دوﺳﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ
ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ آﯾﺖاﻟﻠﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ،
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﺲ از وﻗﻮع زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎی  ۶.۴و  ۶.۳رﯾﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ
ﺑﺨﺶ ﻓﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ،
ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و
ﺑﺨﺸﺪاران ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﯿﺪان ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻢ
ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق ،آب ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻮارد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺑﺨﺶ ﺑﺮق ،در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ  158ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﺪه
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و در  23روﺳﺘﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  38اﮐﯿﭗ
ﺑﺮق ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﺪه اﻋﺰام ﺷﺪ و  95درﺻﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺮق در ﭘﻨﺞ
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪار ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و در ﮐﻤﺘﺮ از 20
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻧﯿﺰ روﺳﺘﺎی ﺑﺪون ﺑﺮق ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :آب  14روﺳﺘﺎی ﺑﺨﺶ ﻓﯿﻦ در ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﯿﻪ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ
ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ دو روﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﯾﺰش ﮐﻮه،
ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،روﺳﺘﺎی ﺑﺪون آب
ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و در ﮐﻤﺘﺮ از  24ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﺿﻄﺮاری آب آن دو
روﺳﺘﺎ ﻫﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪ و روﺳﺘﺎی ﺑﺪون آب ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻓﺰود :در ﺑﺨﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﭘﺲ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ 105

ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ از ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺨﺴﺖ 98 ،ﺳﺎﯾﺖ
وارد ﻣﺪار ﺷﺪﻧﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻫﻢ  16ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از وﻗﻮع
زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ،وارد ﻣﺪار ﺷﺪ.
دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺨﺶ راﻫﺪاری ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :ﻧﻘﺎﻃﯽ از ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺣﺎﺟﯽآﺑﺎد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﯾﺰش ﮐﻮه
دﭼﺎر اﻧﺴﺪاد ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺎ  12ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
وی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺰرگ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :از
ﺳﺎﻋﺖ  12ﺷﺐ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺖ در اﺳﺘﺎن ﻓﺮاﺧﻮان اﻋﻼم ﺷﺪ و از
ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺻﺒﺢ روز ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ 500 ،ﺗﻦ آﺳﻔﺎﻟﺖ در ﻣﺴﯿﺮ و ﻧﻘﺎط
ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﺪه رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ در اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ،رﻓﻊ ﻓﺮو رﻓﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺟﺎده ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻮادث ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
ﺑﻮد و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ،ﭘﺎدﮔﺎن ﻫﺎ و
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﯾﻊ در روﻧﺪ ﮐﺎر ﺷﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺻﺒﺢ ﮐﺎر آﺳﻔﺎﻟﺖ
ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﺪه آﻏﺎز و ﺗﺎ ﻇﻬﺮ 500 ،ﺗﻦ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﯾﮕﺮ ﺣﻮادث ﺷﺪ.
دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﻧﺪ اﺳﮑﺎن زﻟﺰﻟﻪزدﮔﺎن ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در دو
روﺳﺘﺎی ﮔﯿﺸﺎن ﻏﺮﺑﯽ و آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﻮن وﻗﻮع زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه،
ﮐﺎر اﺳﮑﺎن اﺿﻄﺮاری اوﻟﯿﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ده و ﻧﯿﻢ ﺷﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﺮق
ﻣﻮﻗﺖ در اﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﯾﺰش
دﯾﻮارﻫﺎ و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی ﺑﺮق ،ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺣﺪ ﺑﻪ واﺣﺪ ،ﺑﺮق وارد
ﻣﺪار ﺷﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ ،ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺎ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺷﺐ 380 ،ﺗﺨﺘﻪ ﭼﺎدر در ورزﺷﮕﺎه ﺷﻬﺪای
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ را ﻣﺪارس آﺳﯿﺐ دﯾﺪه در
روﺳﺘﺎﻫﺎ داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ 50 :ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ  256ﮐﻼس درس ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ
زﻟﺰﻟﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ  9ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی 10 ،ﻣﺪرﺳﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی و  31ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺖ.

دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﺼﺪوﻣﺎن زﻟﺰﻟﻪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
 17ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ،ﺑﺴﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺼﺪوم ﺑﺪﺣﺎل
ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎدهﺑﺎش ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺼﺪوﻣﺎن در ﺑﺨﺶ
درﻣﺎن ﺑﻮدﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪزده و ﺑﺎﻓﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،درﺧﻮاﺳﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزﺳﺎزی را ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد را و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪزده
را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻓﺰود :ﺗﺎﻣﯿﻦ  70ﮐﺎﻧﮑﺲ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺪارس
و ﮐﻼس ﻫﺎی درس ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه در راﺳﺘﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر آﻣﻮزش در ﮐﺎﻧﮑﺲ ﻫﺎ
و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ اﺿﻄﺮاری ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﻫﺎ و اﺑﻨﯿﻪ ﻓﻨﯽ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه در
راﺳﺘﺎی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺟﺎدهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ،از دﯾﮕﺮ
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

