ﺧﺴــﺎرت  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎﻧﯽ
زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺑﺨﺶ
ﻣﺴﮑﻦ/در ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ روﺣﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
زﻣﺎن دارﯾﻢ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻣﻬﺮداد ﺣﺴﻦزاده ،در ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ
ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ در  ۲۳آﺑﺎن ﺷﺎﻫﺪ دو
زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺶ از  ۶رﯾﺸﺘﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در دﻗﺎﯾﻖ
اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ زﻟﺰﻟﻪﻧﮕﺎری اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد
ﻣﺮﮐﺰ زﻟﺰﻟﻪ را ﻻﻓﺖ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﮐﺎﻧﻮن درﺳﺖ آن
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮ ﻓﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وﯾﮋهای ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و دوﻟﺖ ﻣﺮدﻣﯽ
دارد در ﺳﺎﻋﺎت اول ﺣﺎدﺛﻪ ،ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ،دو ﺗﻦ از وزرا و
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر وارد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ
 ۱۵ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺟﺎده
ﺳﯿﺮﺟﺎن – ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﯾﮏ ﻓﻮﺗﯽ و ﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ  ۱۰ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن
ﺑﺴﺘﺮی و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﮏ
ﻣﻌﺠﺰه اﻟﻬﯽ ﺑﻮد و ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۲۰۰ﭘﺲﻟﺮزه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و
اﯾﻦ زﻧﮓ ﻫﺸﺪاری ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺟﻠﺴﺎت
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻪاﯾﻢ اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ اوﻗﺎت ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را
ﺟﺪی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﺠﺎد آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺴﺎرت ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎرت ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺧﺴﺎرات ﺷﺎﻣﻞ  ۲ﻫﺰار و  ۴۹۸واﺣﺪ اﺣﺪاﺛﯽ ۷۰۲ ،واﺣﺪ
ﺗﻌﻤﯿﺮی ۳ ،ﻫﺰار و  ۱۰۰واﺣﺪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ،ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺪود  ۲۰۰رأس دام و…
ﺑﻮده
اﺳﺖ،
واﺣﺪ
ﻣﻮرد

اﺳﺖ .ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۳۹۴
 ۴۰ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه۵۰ ،
داﻣﺪاری ۷ ،واﺣﺪ
در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ۴۵ ،

ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺑﺨﺶ راه وارد ﺷﺪه
رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت ۴۰ ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﺎﻧﺎل آﺑﯿﺎری۳۰ ،
ﻣﺮﻏﺪاری ۲۰ ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎده ﺑﯿﻦ ﻣﺰارع۱۴ ،
دﺳﺘﮕﺎه وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺳﺒﮏ ۵ ،دﺳﺘﮕﺎه وﺳﯿﻠﻪ

ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ از دﯾﮕﺮ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی وارد ﺷﺪه
ﺑﻪ اﺳﺘﺎن در زﻟﺰﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺴﻦزاده ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ در
اﺳﺘﺎن ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎری زﻣﺎنﺑﺮ و ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .در ﺑﺤﺚ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ روﺣﯽ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ .از ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎری
ﺧﻮب ﻣﺮدم ﻧﺠﯿﺐ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﻫﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺟﻬﺎدی و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﮐﻪ آﻣﺎده ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺪرداﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻢ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎﻻی  ۳۰ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮه دارﯾﻢ و ﺷﻬﺮ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺳﺖ .ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ،زﻟﺰﻟﻪ،
آﺗﺶﺳﻮزی ﺳﯿﻞ ،ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ و … از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات،
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺤﺮان اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺳﺘﺎد ﺑﺤﺮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮادث
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺤﺮان ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد .ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روﻧﺪ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ و ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس از ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در آن روﻧﻖ دارد و ﺷﻬﺮداری ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻫﺘﻤﺎم
ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،دﻓﻊ آبﻫﺎی
ﺳﻄﺤﯽ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده
ﮐﻪ از ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪﺧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺣﺴﻦزاده ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻨﺎزل
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﯿﻤﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﺷﻬﺮداری در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻮادث
اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎیﮐﺎر آﯾﺪ .ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺳﮑﺎن اﺿﻄﺮاری در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ .ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺳﯽ ان ﺟﯽ در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ ﺣﺎدﺛﻪﺧﯿﺰ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎ در ﻣﺴﺌﻠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺐدﯾﺪه از
زﻟﺰﻟﻪ ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻧﻮن زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻮده و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺎ در
ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﯿﺖ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه
اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﻨﺪ آﻣﺎدﮔﯽ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺳﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺖ و
ﺑﻪزودی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺣﺴﻦزاده اﻓﺰود :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺘﺎد ﺑﺤﺮان
ﺟﺎی ﺷﻬﺮدار ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻧﻮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره
در ﮐﻨﺎر ﻣﺎ اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺘﯿﻢ
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺷﻬﺮداری ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻫﯿﭻ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮد
اﻋﺘﺒﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﯿﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻋﺰم و اراده در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﻠﯽ
ﺷﻬﺮداری و ﺷﻮرا ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .درﺧﻮاﺳﺖ
دارﯾﻢ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮداری ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا
ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺼﺎ ﺷﺪه ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در زﻣﯿﻨﻪ دﻓﻊ آبﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﯽﺗﻮان اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺬب
ﮐﺮد از اﯾﻦ رو درﺧﻮاﺳﺖ دارﯾﻢ ﻃﺮﺣﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی آن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﮏ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺧﻄﺮ ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ درﯾﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارد.
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