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فرماندارمیگوید:جمعیتسرپلذهاببعداز جنگ پنجبرابرشدهاستوامروز85هزارنفرجمعیتداردودراین
زلزلههمکمترازیکدرصدمهاجرتداشتیم.درسرپلذهاب120خانواده بیسرپرستشدهاندو 9کودکو
نوجواننیزتمامیخانوادهخودراازدستدادهاندکهخیرانمیتواننددراینزمینهبهماکمککنند.

پس از زلزله کمتر از یک درصد
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خدمات سپاه و ارتش در ساعات اولیه پس از زلزله را هیچ گاه فراموش نمی کنیم

هادی محمدی – اتاقش برخالف اتاق مدیران و مسئوالنی که ما در تهران دیده ایم منشی و مسئول دفتر خاصی ندارد و مراجعه کنندگان به راحتی وارد می شوند و روی هر
صندلیکهخالیباشدمینشینندتافرمانداربهکارشانرسیدگیکند.اینروزهاکاربیشترمراجعانبهفرماندارسرپلذهابمشخصاستوبازلزلهسهماهقبلارتباطدارد
امافرماندارکهاینروزهابادرددرناحیهقلبنیزدستوپنجهنرممیکندباخوشروییوآرامشپاسخگوستوسعیمیکندکارهازمیننماند.درسفردوروزهایکهبهمنطقه
زلزلهزدهسرپلذهابداشتیمفرصتیدستدادتابااکبرسنجابیفرماندارسرپلذهابدرساختمانفرمانداریکهنشانههاییازآسیبزلزلهرابرخودداردگفتوگوکنیم.
فرمانداریکهتنها 9ماهپسازفرماندارشدنششاهدشدیدترینزمینلرزهسال  2017جهانبوداماباهمهبزرگیمصیبتوخسارتهایزیادهمچنانمردمحوزهماموریتش
را بهترین مردم و صبورترین زلزله زدگان می داند .او قدردان مردم ایران است که چندین برابر زلزله های قبلی به سرپل ذهابی ها کمک کردند و می خواهد گلی را که کاشته
اند همچنان حمایت کنند  .فرماندار سرپل ذهاب در جمله ای جالب خود را مدیون سپاه و ارتش می داند و می گوید آن ها در 24ساعت اول زلزله کاری کردند کارستان و من تا
آخرعمرازآنهاممنونم.
این وضعیت در شهر سرپل ذهاب چگونه است؟
سوال مهم مردم این روز ها این است که وعده های داده
شده مسئوالن در روزهای اول زلزله تا چه میزان محقق در شهر سرپل ذهاب از حدود شش هزارنفری که به آن ها
شده و آیا این روزها آن فضای داغ حمایت از سرپل ذهاب کانکس تعلق می گرفته حدود سه هزارو 400خانوار پول می
خواستندوهرکسیهمدرخواستدادهتا 72ساعتبعدپول
ادامه دارد؟
مسئوالن هنوز پیگیر هستند و اجازه ندادیم سرد شوند چون را گرفته است .ما 31هزار واحد آسیب دیده کارشناسی شده
هنوز پیگیری می کنیم ،بخش مهمی از وعده های داده شده درشهرستانسرپلذهابداریمهرچندممکناستچندمورد
دراینشهرستانتحققپیداکرده،بهویژهاینکهشروعاجرای خطاباشدمضافبراینکهاگرکسیدرخواستبازدیددوباره
وعــده ها و سرعت بــاالی آن بعد از سفر مقام معظم رهبری داشتهباشد،اینکاررامیکنیمومواردیهمداشتیم.
روند پرداخت وام های دولتی چگونه
بود  .امروز از برنامه ها عقب نیستیم و
بوده است؟
اقدامات انجام شده در این جا با هیچ
در این زمینه یک طرف دولت و یک طرف
حادثهیازلزلهمشابهیدرکشورقابل
مردم هستند .االن حدود 17هزار پرونده
مقایسهنیست.برایمثالدرزلزلهبم
بعدازهفتماهاولینوامساختمنزل حدود  350نوزاد داریم
وام در شهرستان تشکیل شده که از این
تعداد 11هــزار انعقاد ق ــرارداد داشتیم
به شهروندان داده شد و این جا در که پس از زلزله به دنیا
و در جاهایی که کار شــروع شده به ویژه
کمتر از  25روز اولین وام را پرداخت
در آمدند و زیر چادر یا
واحدهای تعمیری قسط دوم هم آماده
کردیم .کار بازسازی آغاز شده و
حوزهروستاییحدوددوهزارواحددر کانکس زندگی می کنند
پرداخت شده است  .قرار بود 10میلیون
وام کاال بدهند که آن را گذاشته اند برای
حالبازسازیاست.درحوزهشهری اما یخ زدگی نداشتیم
آخر کار و زمانی که قسط آخر وام ساخت
هنوز ساخت و ساز شروع نشده ولی
آماده صدور پروانه شهرداری هستیم ضمن این که 75درصد تمامشد.
آیا بیماری خاصی در منطقه شیوع پیدا کرده است؟
آوار بــرداری در شهرها و 95درصــد در روستاها انجام شده
است  .در اسکان موقت بر اساس برنامه پیش رفتیم البته یک تااینلحظهبیماریمسرییاخاصینداشتیمامابهدلیلگرم
جاهاییفراموششدهبودکهدرحاللکهگیریاستوبیشتر شدن هوا در تابستان دغدغه داریم که قبل از آغاز تابستان
در روستاهای دوردست است  .در شهر سرپل ذهاب حدود طوریکارهاراپیشببریمکهبخشزیادیازمردمبهزیرسقف
800خانوار تعیین تکلیف نشده داریــم که هیچ قصوری از منازلشانبرگردند.ایناتفاقخوبدرحوزهروستاییمیافتد
طرف ما نیست .برخی افراد مراجعه نکرده اند یا هنوز تصمیم ودرشهرهمبخشقابلتوجهیبرمیگردند.
وضعیت مراکز درمانی آسیب دیده چگونه است؟ به
نگرفتهاندکانکسیاپولبگیرند،برخینیزازشهررفتندوشاید
ویژه بیمارستانی که گفته شد به تازگی افتتاح شده بود
منزلی هم بوده که ساکنی نداشته است .االن هر کسی که در
و با زلزله تخریب شد؟
شهر مراجعه کند و کانکس یا پول بخواهد ،ما آمادگی داریم و
واگذاریکانکسدرشهرسرپلذهاببهروزودرلحظهاستبه بیمارستانتازهتاسیسنبودوتقریبا 12سالقبلافتتاحشده
گونهایکهاگربهاوتعلقبگیردیکساعتبعدتحویلمیشود بوداماعمرزیادیداشتو14سالطولکشیدهبودتابهمرحله
افتتاحبرسد.بیمارستاندرحالتعمیراستامایکبیمارستان
ولیمعموالاستقبالمردم از وجهنقدبودهاست.

قدیمیداشتیمکهتاایناواخرتوسطسپاهاستفادهمیشد،آن
راازسپاهتحویلگرفتیمودراختیاروزارتبهداشتقراردادیمو
االناستفادهمیشودالبتهآنبیمارستانمرتبیکهتوقعداریم
نیست  .در حوزه پزشک متخصص هم خوب عمل کردند و آن
چیزیراکهنیازداریمتامینکردهاند.
عملکرد ارتش و سپاه را در این مدت چطور ارزیابی
می کنید؟
واقعیتایناستکهدر 24ساعتاولیهتوسطارتشوسپاهدر
مناطقزلزلهزده کارهاییانجامشدکهاگرمادوسالدیگرهم
دراینزلزلهباشیمطعمآن ساعتهایاولیهچیزدیگریاست.
این اقدام را ارتش در سرپل و سپاه در ثالث باباجانی انجام
داد چون مرزهای ما در سرپل تحویل ارتش است و مرزهای
ثالث باباجانی تحویل سپاه است  .کمتر از یک ساعت از زلزله
گذشته بود که امیر «حیدری» فرمانده نیروی زمینی ارتش
با من تماس گرفت و گفت :تمام قد به شما کمک می کنیم و
انصافا هم کمکشان خیلی ارزشمند بود .هم در امداد و نجات
کار فوق العاده ای انجام دادند و هم سپاه در حوزه روستایی
فوق العاده بود و در کمتر از 14ساعت بیشتر مجروحان از زیر
آوارخارجوبهمراکزدرمانیمنتقلشدند.هفتهزارمجروحرا
بدونحتییکفوتیانتقالدادیمکهیکرکوردجهانیاست
 .ارتش انصافا در انتقال مجروحان به پادگان ابوذر و انتقال از
آن جا به بیمارستان ها سنگ تمام گذاشت و من از هر دو یگان
تاآخرعمرممنونم.
بحث امنیت در منطقه چطور تامین شده است؟
شماتصورکنیدیکزمینلرزه 7.3ریشتریآمدهوبرقوآبو
گازشهرستانقطعشدهیاخودمانقطعکردیمواینمیزاناز
خسارتایجادشدهوشایدتصورشوددرهمانشباولسرقت
از بانک ها اتفاق بیفتد اما خدا را شکر در شب اول و شب های
بعد به هیچ بانکی دستبرد زده نشد و هیچ مغازه ای هم غارت
نشد .البته در همه شهرها سرقت وجود دارد ولی غیرمعمول
نیست و این احساس امنیت در ذهن مردم وجود دارد .به نظر
من هم حضور نیروهای انتظامی و امنیتی و هم فرهنگ مردم

منطقه در ایجاد امنیت موثر بوده است و هر اقدام خوبی که
انجامشده،نقشاساسیرامردمسرپلذهابدرآنایفاکرده
اند.درهمینحالدرتوزیعچادراصالآمارماقابلقیاسبابم
وورزقاننیست.مادربمازهر 14چادریکهتوزیعکردیمیک
چادربهدستجامعههدفرسیدودرورزقانازهر 9چادریکی
بهدستمردمرسیدامااینجاازهر 2.7چادریکچادررامردم شنیده شده در حوزه سرپل ذهاب نبوده است ضمن این که
دریافتکردند.علتحساسیتهارویاینموضوعاینبودکه تعدادیخودکشیطبیعیاستامااینجامردممقاومیدارد
درزلزلهمافضایمجازیحضورداشتامادربموورزقاننبود و من این را براساس آمار می گویم  .مسئله دیگر فهم واژگان
البته محاسن آن بیشتر از مضراتش است از جمله این که می کردیومحلیاستمثالشایعهایدرستشددربارهگورهای
گوینددر9روزاولحادثهبهاندازه 1.5برابرتمامیکمکهای دسته جمعی  .بین مردم کرد در منطقه "کوییک" گور دسته
جمعی تعبیرش این است که در یک مساحت محدود چند نفر
مردمیکهبهورزقانشدهبهسرپلذهابرسیدهاست.
در بم از ماه ششم آواربــرداری شروع شد و ما االن آواربرداری رادفنکنند.شکلدفنکردنچگونهبود؟گفتندما 105نفر
روستاها را تمام کردیم و در شهر هم قبل از سه ماه تمام می فوتی داشتیم و نمی رسیم برای همه این ها قبر بکنیم ،پس با
شود .این ها اتفاقاتی است که برای اولین بار می افتد .این جا بیل مکانیکی قبر کندند و بین قبرها را با بلوک جدا کردند و
مردم خیلی همکاری می کنند و کمترین چالش را ستادهای همه قبرها مشخص و نشان دار است  .نماز میت خواندند و به
معین با مردم دارند .به نظرم مردم شهرستان سرپل ذهاب در دستور فقه شافعی اهل سنت  ،امواتشان را دفن کردند اما در
نوار مرزی با عراق متفاوت هستند زیرا تمام شهرهایی که در فضای مجازی پر شد که گور دسته جمعی بوده است ،چرا؟
چونیکیازاهالیروستامصاحبهکرده
جنگتحمیلیتخریبصددرصدشدند
و گفته بود ما گور دسته جمعی داریم .
هیچ کدام بعد از جنگ جمعیت قبل را
من با ماموستای روستا صحبت کردم تا
نداشتند اما جمعیت سرپل ذهاب بعد
فیلمیدرفضایمجازیبگذاردوبگوید
از جنگ پنج برابر شده است و امروز
85هزارنفرجمعیتداردودراینزلزله چه دلیل عقالنی باید
مردمچگونهدفنشدهاندومنظورشاز
گوردستهجمعیچیست.دیدماوبازهم
همکمترازیکدرصدمهاجرتداشتیم .وجود داشته باشد که ما
میگویدگوردستهجمعی.منهمفوق
آقای فرماندار درباره تعداد
فوتی تعداد واقعی کشته ها را
لیسانسادبیاتفارسیدارموفکرکردم
هــا و نــوع دفــن آن هــا هــم حاشیه
هایی مطرح بود همچنین مواردی نگوییم؟ مگر کسی در این
و گفتم به جای گور دسته جمعی شما
بگو در قطعات خانوادگی دفن کردیم
از فــوت و سرمازدگی کــودکــان یا قضیه مقصر بوده ؟ در بم
 .بعد از این فیلم دیگر بحثی درباره گور
خودکشی برخی دیگر که خوب 30هزار نفر کشته شدند
دسته جمعی مطرح نشد  .برای همین
است توضیحات شما را بشنویم.
شماتحقیقکنیدببینیددرشهرهایبا مگرکسیمقصرشناخته
میگویمانتقالمفاهیمباواژگانمحلی
بهتراست.
اینجمعیتطیهشتادروزگذشتهچند شد ؟
افزایش تعداد فوتی ها به دلیل دیر
بچهزیرپنجسالبهدلیلعفونتریهفوت
رسیدن آمارها بود یا همین گورهای دسته جمعی؟
کردند؟اگرآمارکمتربودهمهرابهزلزلهوصلکنیمامااینطور
نیستودرآنجاهمچنیناتفاقاتیراشاهدهستیم.بعضیها طبیعی است که آمارها در شهری که زلزله آمده و بزرگ ترین
متاسفانهفضاسازیمیکنند.منازمرگهردوبچهواقعامتاثر زلزله سال  2017کره زمین است دیر بیاید .در بم و ورزقان
شدم ولی واقعیت این است که در یک سیکل طبیعی بوده نه ببینید چند ماه بعد به فهرست نهایی رسیدند؟ در واقع ما هر
نارساییوکمبود.االنتصورکنیدحدود 350نوزادداریمکه لحظه که فهرست ارائه می کردیم کل تلفات نبود و مربوط به
پساززلزلهبهدنیاآمدندوزیرچادریاکانکسزندگیمیکنند وضع موجود بود اما آمار این 559نفری که حدود دو ماه است
اما یخ زدگی نداشتیم  .این بد است که سرماخوردگی را که به اعالم شده هنوز تغییر نکرده است  .عده ای می گفتند تعداد
هر دلیلی طوالنی شده و کم کم به عفونت ریه تبدیل و باعث کشتههاخیلیزیاداست ،ولیچهدلیلعقالنیومنطقیباید
وجود داشته باشد که ما تعداد کشته ها را نگوییم ؟ مگر کسی
مرگشده،مرتبطبازلزلهبدانیم.
دربـــاره خودکشی هم سرپل ذهــاب قبل از زلزله یکی از در این قضیه مقصر بوده ؟ مگر در بم30هزار نفر کشته شدند
شهرستان های سبز و خوب کرمانشاه بوده و شایعاتی هم که کسیمقصرشناختهشد؟اینحرفهافقطشایعهسازیبود.

ساختمان فرمانداری هم از زلزله در امان نماند

برای بحث معیشت و اشتغال مردم بعد از زلزله فکری
شده است ؟
بهترینکارمااینبودکهازروزچهارمبعداززلزلهتالشکردیم
فضایکسبوکارشهربهحالتعادیبرگردد.اگرهمیناالن
داخلشهربچرخیدخیلیاحساسنمیکنید31هزارواحدآن
تخریبشدهاست.حتیخیرانراهمبهاینسمتوسومیبریم
کهبهکارهایتولیدیدرشهرکمککنند.خیریهفتهگذشته
مراجعه کرد و گفت :می خواهیم شب عید  10هزار دست
لباستوزیعکنیم.گفتمخواهشمیکنماینکاررانکنید.اوال
سلیقهمردممارانمیشناسید،دوماینکهبیاییدبهبازارکسب
و کار ما رونق بدهید و سوم این که بگذارید مردم ما خودشان
خریدکنند.کمکمطعمخریدکردنبینجامعهسرپلذهابی
در حال فراموش شدن بود .گفتم شما بیا به تولید کننده های
داخل شهرستان بده تا این لباس ها را تولید کنند ،هم کسب
و کار ما را رونق بده و هم داخل فروشگاه های مشخص بگذار
و به مردم بن لباس بده تا مردم خودشان خرید کنند.چند روز
قبل هم موفق شدیم یک شرکت گردشگری فعال در کشور را
جذبکنیموقولدادندگردشگرخارجیبیاورندوانشاءا...از
اوایلاسفندشروعمیشود.قراراستبومگردبیاورند.بخش
اعظمیازمناطقطبیعیماهنوزسرپاست.مامنطقهحفاظت
شده ای به نام «قرابیز» داریم که حدود دو هزار راس آهو دارد و
درایرانکمنظیراست،همچنینمایکآبشاربسیارزیبابهنام
پیرانداریموحتیقراراستاینگردشگرانرازیرچادرعشایر
اقامتدهیمکهبرایحدود80نفرهماشتغالایجادمیشود.
چه صحبتی برای هموطنان مان که اخبار زلزله منطقه
کرمانشاه را دنبال می کنند ،دارید؟
خواهش من از مردم خوب ایران این است که همچنان که
در روزهای اول در اسکان ضروری کمک کردند و این روزها
در اسکان موقت برای ما سنگ تمام می گذارند در اسکان
دایمی هم مردم ما را تنها نگذارند  .ما در این شهرستان
120خانواده داریم که بی سرپرست شده اند و  9نفر از بچه
های ما تمامی خانواده خود را از دست داده اند که خیران می
توانند در این زمینه به ما کمک کنند .خواهش ما از خیران
این است که در بازسازی دایم به این خانواده ها کمک کنند.
عمقفاجعهوخسارتقابلقیاسباهیچزمینلرزهاینیست
و بازسازی طول می کشد  .برای مردم و دولت سخت است
اما توقع داریم ملت ایران گلی را که در روزهای اول کاشتند
آبیاری هم بکنند .
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