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 شنیدن امواج لرزه ای 
بعد از زلزله  طبیعی است 

مــردم آســیب دیده از زلزلــه در خــوی 
می گویند که صداهای عجیــب و غریبی 
می شــنوند؛ صداهایی که گویی شب ها با 
شدت بیشتری به گوش می رسد و کماکان 

به هراس آنان دامن می زند.
یک زلزله شناس و استاد پژوهشکده زلزله شناسی این صداها را 
امواج لرزه ای می خواند و با تأیید طبیعی بودن شنیدن این صداها 
به همشهری می گوید: امواج لرزه ای بعد از زلزله از نوع امواج صدا 

هستند و شنیده شدنش مسئله عجیبی نیست.
مهدی زارع، در ادامه علت شنیدن امواج لرزه ای را اینطور توضیح 
می دهد: در پس لرزه ها صدای زلزله شنیده می شود؛ صدایی که 

در سکوت شب ها واضح تر و بلندتر است.
زارع یادآور می شود که شدت پس لرزه ها در کم و زیاد به گوش 
رسیدن امواج لرزه ای مؤثر است و می گوید: از آنجا که در 5روز 
اخیر که از زلزله خوی می گذرد پس لرزه هایی با شــدت بیش از 

3-2 ریشتر اتفاق افتاده، شنیده شدن صدا کامال طبیعی است.

پیش بینی علمی زمین لرزه
موضوع دیگری که این روزها بازار داغی دارد، احتمال پیش بینی 
زلزله اســت. زارع تأکید می کند که قابل پیش بینی بودن زلزله 
با اینکه فردی به طور دقیق ســاعت و روز زلزله را مطرح کند، 2 
موضوع کامال مجزاست. این استاد زلزله شناسی ادامه می دهد: 
زلزله هم مثل هر پدیده طبیعی دیگر قابل پیش بینی است، اما 
اینکه فردی زمان، مکان و تاریخ دقیق آن را ارائه کند، موضوعی 
است که هنوز علم بشر به آن دسترســی پیدا نکرده. منظور از 
پیش بینی زلزله این است که پیش از وقوع زلزله، تخمین درست 
و نسبتا دقیقی از بزرگی، مکان و زمان وقوع آن انجام شود. برای 
مفید بودن یک پیش بینــی، زلزله باید شــدید یعنی با قدرت 
6ریشتر یا باالتر از 6باالتر باشد. البته باید پیش بینی ای ارائه کنیم 
که منطقی و در چارچوب استدالل عقلی و منطبق با روش های 

شناخته شده علمی باشد.

 ترفند جدید کالهبرداران
پس از زلزله خوی

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا خبر داد

همشــهری آنالیــن- شــایعه پراکنی 
معضلی ست که با اهداف سودجویانه انجام 
می شود. بعد از وقوع زلزله در شهرستان 
خوی شایعات بسیاری در فضای مجازی 

منتشر شد که باعث نگرانی مردم این شهر زلزله زده شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتــای فراجا در این باره به 
همشــهری گفت: بعد از وقوع اتفاقاتی مانند زلزله خوی افراد 
مغرض و ســودجو با اهداف مختلف اجتماعــی، اقتصادی یا 
سیاسی شایعه ســازی می کنند و باعث ســردرگمی یا ترس   
شهروندان می شوند. در همین زلزله چندروز پیش شهرستان 
خوی در فضای مجازی شایعاتی مانند، طبیعی نبودن زلزله یا 
وقوع یک زلزله بزرگ تر پخش شد که شهروندان را دچار ترس 

و وحشت کرد.
سرهنگ رامین پاشایی، افرود: شایعه سازی ها با اهداف مختلفی 
انجام می شود، نخســتین هدف آنها  تشویش اذهان عمومی 
است تا بتوانند با سردرگم کردن افراد جامعه، اهداف بزرگ تر 
و مخرب تری را اجرایــی کنند. به طور مثــال در زلزله خوی 
خیلی سریع شایعه ســازان کار خود را آغاز کردند و شایعاتی 
را از قبیل اینکه تا ســاعاتی دیگر در تبریز و زنجان نیز زلزله 
خواهد آمد در فضای مجازی منتشر کردند. این در حالی است 
که تا کنون حتی مراکز علمی و تخصصی هم نتوانسته اند زلزله 

را پیش بینی کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا افزود: این افراد با 
توجه به ساعات زلزله که در شب اتفاق افتاد، قصد داشتند تا 
مردم را مجبور به خارج شدن از خانه ها کنند تا در مرحله بعد 
بتوانند منازل  آنها را مورد سرقت قرار دهند. همچنین در ادامه 
در مردم نارضایتی به وجود بیاورند، اما اطالع رسانی با همکاری 

رسانه ملی این عمل آنها را خنثی کرد.
سرهنگ پاشایی افزود: شــایعه ای که به تازگی مطرح شده، 
جمع آوری کمک های مردمــی به منظور یاری رســاندن به 
آسیب دیدگان زلزله اخیر شهرســتان خوی است که توسط 
کالهبرداران منتشــر شده. شایعه سازان شــایعه جمع آوری 
کمک های مرمی را با سوءاســتفاده از موقعیت ایجاد شده و 
نام، اعتبار و شهرت افراد مشهور و نامی کشور منتشر کردند. 
شهروندان کمک رسانی به زلزله زدگان را از طریق سایت های 
رسمی و مراجع قانونی دارای مجوز که نام، مشخصات و شماره 
حساب های آنها از طریق رســانه های ملی و خبرگزاری های 

معتبر اطالع رسانی می شود، پیگیری کنند.
وی در پایان گفــت: توصیه ما به مردم این اســت که اخبار را 
از طریق خبرگزاری های معتبر و رســمی یا رسانه ملی دنبال 
کنند، کما اینکه شبکه خبر ســیما آخرین اخبار را به صورت 
شبانه روزی اعالم می کند. بعضی از شهروندان بدون قصد قبلی 
در چرخه بازنشر شایعات قرار می گیرند و شایعات مغرضانه  را 
بدون شــناخت منبع خبر در فضای مجازی منتشر می کنند. 
سرهنگ پاشــایی تأکید کرد: هموطنان عزیز موارد مشکوک 
 اینچنینی را از طریق ســایت رســمی پلیس فتــا به آدرس

 cyberpolice.ir یا شــمارهتلفن۰۹63۸۰با همکاران ما در 
پلیس فتا در میان بگذارند.

پیگیری 

 لرزه های قوی
روی موج مجازی

همزمانی پس لرزه ها با شایعه های فضای 
مجازی موجب شده است برخی از زلزله زدگان 

که در کمپ ها ساکن شده اند زمزمه کوچ 
چندماهه را به میان آورند

پس لرزه ها ادامه دارد، گاهی شــدیدتر و گاهی احساس نمی شود، همانطور که 
پس لرزه های شایعه های تلگرامی امان مردم و امدادگران را بریده. نیمی از اهالی 
خوی،  شهر را به مقصد مناطق دیگر ترک کرده اند و آنها یی که مانده اند هم تکلیف 
ماندن و رفتن شان هنوز معلوم نیست به طوری که نقل قول دهان به دهان آنهایی 

که در کمپ ماندنی شده اند کوچ چند ماهه به شهرهای دیگر است.

   همزمانی پس لرزه ها و شایعه ها
به گزارش همشــهری، اهالی حال و روز خوشــی ندارند، پای صحبــت هر یک که 
می نشینیم، نقل شان حرف و حدیث هایی است که پس از زلزله قوت گرفته؛ احتمال 
یک زلزله شدیدتر در حد ۸ریشتر و صداهای عجیب همزمان با پس لرزه . انگار هیچ چیز 
عادی نیست، محمد از اهالی خوی است که شــهر را نیمه تعطیل با مغازه های بسته 
توصیف می کند. او که خانه اش از نگاه کارشناســان آسیب جزئی دیده به همشهری 
می گوید: حتی خانه هایی که ظاهرا سالم هســتند هم دیوارهایشان ترک برداشته و 
به خاطر همین ترک ها و قدرت پس لرزه ها می ترسیم به خانه برویم. همین  ترس هم 
باعث شده است بسیاری از مردم شهر را ترک کنند و امثال ما که مانده ایم یا در اردوگاه ها 
باشیم یا جلوی خانه ها چادر بزنیم. محمد از نگرانی اهالی به دلیل زلزله های شدید در 
چند ماه اخیر می گوید و معتقد است شایعه های تلگرامی یکی از مهم ترین عوامل این 
نگرانی ها هستند. نکته مهمی که این شهروند اهل خوی اشاره می کند، تکرار مداوم 
پس لرزه ها و همزمانی اتفاقی آنها با پیش بینی های صورت گرفته از سوی شبکه های 
مجازی است که موجب شده مردم کم کم به این شایعه ها باور داشته باشند. زلزله، اینجا 
با صداهای عجیب و غریب هم همراه است که موجی از نگرانی را به جان اهالی انداخته 
و در چشم های آنها یی که از سرما به خود می لرزند، اما حاضر نیستند به خانه بازگردند، 
مشهود است. شهر نیمه تعطیل است اما برخی از اهالی که در کمپ ها ساکن شده اند یا 
جرأت رفتن به خانه هایشان را ندارند، زمزمه کوچ چند ماهه را به میان آورده اند. آنها 
می گویند: »سرمای استخوان سوز خوی اجازه نمی دهد چند ماه در چادر بمانیم، چند ماه 

می رویم و وقتی خانه ها سر و سامان گرفت بازمی گردیم.«

گروه ایرانشهر گزارش
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 بررسی مصوبات زلزله خوی
در هیأت دولت

مصوبات منطقــه زلزله زده خوی در هیأت دولت بررســی 
می شود. به گزارش ایرنا، اســتاندار آذربایجان غربی گفت: 
رئیس جمهوری در جلسه یکشنبه آینده  هیأت دولت، میزبان  
برنامه و مصوبات برای بهبود وضعیــت زلزله زدگان منطقه 

خوی و فیرورق است.
محمدصــادق معتمدیان اظهــار کرد: در تمــاس تلفنی 
رئیس جمهوری، اطالعــات الزم از آخرین وضعیت مناطق 
زلزله زده بــه ایشــان داده و قرار شــده تا برنامــه  و طرح 
سازماندهی تکمیلی در جلســه هیأت دولت تقدیم شود تا 

برای تصمیم گیری مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تأکید بر صبوری مردم درباره خدمات رســانی پس از 
زلزله افزود: در روزهای آتی خدمــات دولت در این منطقه 
بیشــتر نیز می شــود؛ بنابراین با همکاری مــردم عالوه بر 
امدادرسانی و خدمات رسانی، ظرفیت این منطقه را درباره 

شاخص های مقاوم سازی ارتقا می دهیم. 

بــرای  جهــادی  گروه هــای  ورود  بــا 
امدادرســانی به مــردم زلزلــه زده خوی، 
رونــد توزیــع غــذای گــرم نیــز ســرعت 
گرفتــه اســت و روزانــه بیــش از ۵هــزار 
وعده غــذای گرم در ایــن منطقه توزیع 
می شود. به گزارش مهر، بعد از گذشت 
۴روز از وقوع زمین لرزه در خوی، توزیع 
غذای گرم در بین مــردم زلزله زده خوی 

همچنان ادامه دارد. 

5000
وعده

استاندار آذربایجان غربی گفت: تعداد 
اردوگاه های اسکان اضطراری در خوی 
به ۶۰ کمپ افزایش می یابد. به گزارش 
مهر، محمدصــادق معتمدیــان افزود: 
تاکنــون ۴۰ اردوگاه و کمــپ اســکان 
اضطــراری بــا ظرفیــت ۷۹هــزار نفــر 
جمعیت در مناطق مختلف شهرستان 
خــوی بر پــا شــده که ایــن تعــداد بــه ۶۰ 

اردوگاه افزایش خواهد یافت. 

60
اردوگاه

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی 
از ارســال ۱۰تــن البســه گــرم، بــرای 
زلزله زدگان خوی خبــر داد و گفت: این 
محموله از کاالهای موجود در انبارهای 
اموال تملیکی برای استفاده مردم این 
منطقه فرستاده شده است. به گزارش 
ایرنا، ناصر عتباتی افزود: ۱۰تن البســه 
گرم از تهــران و ۵هزار تخته پتــو از تبریز 
و 3تــن مــواد غذایــی از ارومیه بــه خوی 

ارسال شد.

10
تن

   کمپ های شهری و روستایی
هرچند برخی اهالی در شهر جلوی خانه هایشان چادر زده اند، اما مشاهدات میدانی خبرنگار همشهری نشان می دهد تعداد 
این چادرها زیاد نیست. آنطور که پیداســت هالل احمر هم اجازه چادرزدن جلوی خانه را در شهر نمی دهد. پیش از این 
مرتضی  مرادی پور، معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر در گفت وگو با همشهری تأکید کرده بود که در 
زلزله های شهری به دلیل کمبود فضا، ساختمان های بلند و مواردی از این دست بیشتر چادرها در اردوگاه ها برپا می شوند، 
اما در فضای روستایی معموال چادرها در حیاط خانه ها قرار می گیرند. زلزله اول خوی در مهرماه و در بخش قطور و بیشتر در 
شهر مشهود بود، اما زلزله دوم یعنی 2۸دی بیشتر در روستاهای فیرورق منجر به خسارت شد و حاال زلزله سوم هر دو گروه را 
درگیر کرده است. حاال شهر خوی و فیرورق گویی تعطیل هستند و چیزی به چشم نمی خورد، اما در روستاها گاهی در یک 

مسیر طوالنی تعداد زیادی چادر امدادی کنار هم برپا شده اند و خود یک کمپ را تشکیل داده اند.

   کمک رسانی بهتر شده است
کمبود امکانات و بی نظمی در توزیع امکانات یکی از مهم ترین مشــکالت مردم زلزله زده در روزهای گذشته بود؛ به طوری 
که تأکید می کردند مسئوالن فقط می آیند و عکس یادگاری می گیرند و می روند. این گالیه ها تا حد خشم هم پیش رفته 
بود تا جایی که اهالی حتی به امدادرسان ها و خبرنگاران هم روی خوش نشان نمی دادند. از شامگاه سه شنبه )11بهمن( اما 
گروه های امدادی و جهادی خودشان را به خوی رساند ند تا کمک حال نیروهای استانی و شهرستان باشند. از سوی دیگر، 
ورودی های شهر با ورود کمک های مردمی و سازمانی از شهرها و استان های مختلف ترافیک زیادی دارد. درگیری مردم در 
زمان توزیع که فیلم ها و عکس هایش منتشر شده بود  نیز کمتر شده است و به نظر می رسد این بار نیز مشکالت اطالع رسانی در 
فضای مجازی کار دست همه داد؛ انتشار اخبار کمک ها زودتر از رسیدن اقالم موجب بی اعتمادی و دلسردی مردم شده بود.

   کمبود امکانات پزشکی   در مناطق زلزله زده
آواربرداری خانه های تخریبی هنوز شروع نشده است، آواربرداری روستاهای زلزله زده زلزله پیشین هم که شروع شده بود؛ 
طی  چند روز گذشته به دلیل شرایط اضطراری امدادرسانی، متوقف شده بود. در این شرایط اوضاع تا عادی شدن فاصله دارد، 
اما حاال بعد از گذشت چند روز از شنبه، ۸بهمن، آنچه بیشتر به چشم می خورد، کمبود اکیپ های پزشکی و بهداشتی است. 
بی خوابی های شبانه، کابوس و ترس کودکان، مشکالت بهداشتی زنان و سرماخوردگی و آنفلوآنزا به دلیل سرما کم کم خود را 

نشان داده اند و در این میان، جای خالی کمپ های پزشکی، مشاوران و روانشناسان به خوبی احساس می شود.

بسیاری از اهالی خوی، فیرورق و روستاهای اطراف به شهرهای 
دیگر کوچ کرده اند یا قصد کوچ دارند. این مشکل در نتیجه شایعه 
وقوع زلزله بزرگ تر، پس لرزه های شدید و کمبود امکانات رقم 
خورده است. شایعه دیگر اما این اســت که هالل احمر به مردم 

اعالم کرده است شهر را ترک کنند تا امکانات کافی فراهم شود.
با وجود این، مدیرعامل جمعیت هالل احمر آذربایجان غربی با 

بیان اینکه کوچ زلزله زدگان بیشتر به 5شهر ارومیه، گلدشت، 
چالدران، ماکو و سلماس بوده است به همشهری می گوید: هالل 
احمر هیچ گاه امکان این را ندارد که به اهالی بگوید شهر را ترک 
کنند. از سوی دیگر، ترک شهر و کوچ زلزله زدگان به شهرهای 

دیگر کار امدادگران را سخت تر و پراکنده می کند. 
حمید محبوبی تأکیــد می کند: اگر جمعیــت زلزله زدگان در 
شهرستان خوی متمرکز بود قطعا امدادرسانی با سرعت بیشتری 
انجام می شــد. او با گالیه از انتشار شــایعه ها تصریح می کند: 

شایعه ها هم مردم را نگران و هم ما را دچار مشکل کرده است و 
نیروهای امدادی ما به جای اینکه به فکر امدادرسانی باشند باید 

هجوم مردم را برای دریافت اقالم مدیریت کنند.
محبوبی با اشاره به توزیع بیش از 22هزار چادر امدادی در میان 
زلزله زدگان توضیح می دهد: طبق پروتکل های بین المللی ما باید 
فقط 10هزار چادر برای خانه هــای تخریبی توزیع می کردیم، اما 
قدرت شایعه موجب شده مردم حتی حاضر نشوند به خانه ای که 

سالم است برگردند.   

مکث

کوچ زلزله زدگان و مشکالت امدادرسانی

 زلزله خوی به روایت ارقام 

اطالعات فوری

  برای اسکان اضطراری
  از 20استان

به خوی ارسال شد

 37000 
دستگاه چادر

 حضور تیم های
 سحر هالل احمر   برای 

حمایت روحی زلزله زدگان

 70 
نقطه زلزله زده

حضور تیم های واکنش سریع از 
استان های تهران، قزوین، زنجان، 

آذربایجان غربی  و شرقی

 5 
استان 

توسط 3فروند هواپیمای 
نیروی هوایی ارتش 

ارسال شد

 52 
محموله امدادی
تن

وقوع زلزله

21:44
شنبه 8بهمن

تلفات

3
نفر

خسارت

3050
واحد مسکونی

مختصات زلزله

6
کیلومتری خوی

قدرت زلزله

5.9
ریشتر

امدادگر هالل احمر

1000
نفر

اسکان اضطراری

40
اردوگاه

اسکان

76800
نفر

عمق زلزله

7
کیلومتری زمین

شهرهای تحت تأثیر

2
شــهر خوی و فیرورق

روستاهای  تحت تأثیر

86
روستا  

آسیب دیده 

77920
خانوار   

مصدوم 

1017
نفر   

خوی
بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهرستان آذربایجان غربی

 مقاوم سازی 52 درصد
خانه های روستایی

محمد علیپور رحمتی، نماینده ماکو و چالدران در مجلس 
شــورای اســالمی خواســتار پیش بینی اعتبار کافی برای 
مقاوم سازی خانه های روستایی شهرستان خوی در بودجه 
سال آتی شده است. این درخواست با توجه به تکرار زلزله ها 
در چند ماه گذشته مطرح می شــود.  مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی آذربایجان غربی در گفت و گو با همشهری با 
بیان اینکه هیچ یک از واحد های مسکونی مقاوم سازی شده 
توسط بنیاد مسکن در روســتا های شهرستان خوی آسیب 
ندیده است، اظهار می کند: بازســازی و مقاوم سازی اماکن 
مسکونی در روستا ها و شــهر های زیر 25 هزار نفر جمعیت 
مهندسی و براســاس روش های روز و اســتفاده از مصالح 
استاندارد انجام می شود. جعفر برزگر با بیان اینکه از تعداد 
2۷ هزار و ۹۹1 واحد مسکونی روستایی در سطح روستا های 
شهرستان خوی، 52 درصد واحد ها توسط بنیاد مسکن مقاوم 
سازی شده اســت، می افزاید: تاکنون 15 هزار از واحد های 
روستایی این شهرستان توسط بنیاد مسکن مقاوم سازی شده 
است. برزگر با اشاره به مقاوم سازی ۴۷ درصد از واحد های 
مسکونی شــهر های زیر 25 هزار نفر شهرستان خوی ادامه 
می دهد: از مجموع 63۹۷ واحد مســکونی، تاکنون 2۹۸۷ 

واحد مقاوم سازی شده اند.

شمال غربی ترین 
 نقطه ایران
در مرز ترکیه 

شغل غالب

کشاورزی 
دامداری

امدادرسانی در مناطق زلزله زده خوی

روستاهای 
تخریب شده 

سایر روستاهای 
شهرستان

41درصد 
59 درصد 
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