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ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎﻋﺖ  ۲۱و  ۴۸دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ زﻟﺰﻟﻪ
ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻗﺪرت  ۷.۳رﯾﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺠﻮار در
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق را ﻟﺮزاﻧﺪ .ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎی رﺳﯿﺪه ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﮔﺎن زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ  407ﻧﻔﺮ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ ﺑﻪ
 ۶۷۰۰ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ وﻗﻮع زﻣﯿﻦﻟﺰره را در ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق
ﮔﺰارش داده اﻧﺪ .ﺷﺪت اﯾﻦ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﮑﺎن ﻫﺎی آن در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و
ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻨﻮب اﯾﺮان اﺣﺴﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ
از اداﻣﻪ ﭘﺲ ﻟﺮزه ﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﺎ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اﻣﺮوز
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻤﺪه ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ زﻟﺰﻟﻪ در روﺳﺘﺎ
ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و از ﺟﻤﻠﻪ دراﻃﺮاف ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺮ ﭘﻞ ذﻫﺎب و ﮔﯿﻼن
ﻏﺮب ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺮ ﭘﻞ ذﻫﺎب در اﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ وﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی زﻟﺰﻟﻪ زده در
اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﺑﺮاز ﻣﯽ دارد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺴﯿﺞ ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺿﺮور
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،رﻓﺎﻫﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن
زﻣﯿﻦﻟﺰره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺖ ﻣﯿﻬﻦ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﺪادﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺤﺮوم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮد ﺷﺪن ﻫﻮا و اﺣﺘﻤﺎل
ﺑﺎران و ﺑﺮف اﯾﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺳﺮﯾﻌﺎٌ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻮد.
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