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آخرین خبرهای زلزله هرمزگان،
 آسیب دیدگی کامل  منازل سایه خوش 

بر اســاس این گزارش تمامی بیمارستان های استان 
هرمــزگان در آماده باش کامل هســتند.انتقال خون 
هرمزگان آمادگی کامل تامین خون بیمارســتان ها  را 
دارد. بر اســاس آخرین گزارشــات رسیده هیچ کدام 
از تأسیســات پخش هرمزگان آسیب ندیده و ارسال 
سوخت جبرانی به جایگاه های عرضه سوخت منطقه 

در حال انجام است.
افزایش مصدومان زلزله هرمزگان به ۸۴ نفر

ســخنگوی ســازمان اورژانس کشــور از افزایش 
مصدومان زلزله هرمزگان به ۸۴ نفر خبر داد.

مجتبی خالدی درباره آخرین وضعیت امدادرســانی 
اورژانس به مصدومان زلزله در هرمزگان گفت: برابر 
آخرین آمارها تا ظهر امروز مجموعه ۸۹ نفر مصدوم 
و فوتی در این زلزله داشتیم که پنج فوتی شامل دو زن 

و سه مرد بودند.
وی ادامه داد: از میان ۸۴ فرد مصدوم نیز ۶۴ نفر به شکل 
سرپایی خدمات را دریافت کرده و مابقی به بیمارستان 
منتقل شدند که از این تعداد ۱۵ نفر همچنان در مراکز 

درمانی هستند.
خالدی با بیان اینکه وضعیت بهداشت در مناطق زلزله 
زده تحت کنترل است گفت:نگرانی هایی با توجه به 
گرمای هوا در این مناطق بابت گرمازدگی زلزله زدگان 
وجود دارد که تمهیدات الزم در این خصوص نیز اتخاذ 

شده است.
تأمین بخشی از اقالم مورد نیاز توسط بنگاه های  

اقتصادی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه استان هرمزگان از هماهنگی 
جهت تأمین بخشی از اقالم مورد نیاز مناطق زلزله زده 
هرمزگان توسط بنگاه های  اقتصادی استان هرمزگان 

خبرداد.
مجتبی معین وزیری افزود: از همان ابتدای وقوع زلزله 
در استان هرمزگان محمدهادی زاهدی وفا، سرپرست 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی طی تماســی 
خواستار پیگیری مسائل مربوط به شورای هماهنگی 
ســازمان های تابعه این وزارتخانه در استان هرمزگان 

برای رفع مشکالت مناطق زلزله زده نیز شد.
وی بــا بیان اینکه با هماهنگی هــای صورت گرفته 
بنگاه هــای اقتصادی در تأمین بخشــی از اقالم مورد 
نیــاز مناطــق زلزله زده نیز به میدان آمــده اند، عنوان 
کرد: امیدوارم با هماهنگی بنگاه های اقتصادی استان 
هرمــزگان ذره ای از آالم مردم زلزله زده هرمزگان به 

ویژه در غرب استان را کاهش بخشیم.
اتصال آب و برق مناطق زلزله زده هرمزگان در 

حال انجام است
وزیر کشور گفت: خدمات رسانی به مناطق زلزله زده 

استان هرمزگان از ساعات اولیه آغاز شده است.
احمد وحیدی افزود: بیشتر منازل در این زلزله تخریب 

شده است و کار آوار برداری شروع شده است.
وی بــا بیان اینکه اتصــال آب و برق مناطق زلزله زده 
درحال انجام است، اظهار کرد:  ۲ هزار ۵۰۰ غذای گرم 
آماده و بین مردم مناطق زلزله زده درحال توزیع است.

وزیر کشــور در پایان اضافه کرد: مسئوالن استانی از 
همان ساعات اولیه در مناطق زلزله حضور دارند.

بازدید وزیر کشور از روستای سایه خوش بخش 
مهران بندرلنگه

وزیر کشور ضمن گفتگو با اهالی روستای سایه خوش 
اطمینان داد که دولت در کنار مردم حادثه دیده اســت. 
احمدی وحیدی، وزیر کشــور در این بازدید ضمن 
بررسی مشکالت از آخرین میزان خسارات ها مطلع 

و دستورات الزم را صادر کرد.
همه  با همه  همت و امکانات به یاری آسیب دیدگان 

بشتا بند
نماینده ولی فقیه در هرمزگان با صدور پیامی ضمن ابراز 
تأسف و عرض تسلیت به مردم زلزله زده هرمزگان از 
مسئولین خواست که با همه توان به یاری آسیب دیدگان 

بشتابند.
حجت االســالم  محمد عبادی زاده، نماینده ولی فقیه 
در اســتان،  نیز  در پی وقوع زلزله های پیاپی در غرب 
هرمزگان که ۵ جان باخته و ۴۸ مصدوم بر جای گذاشت، 
ضمن ابراز تأسف و عرض تسلیت به مردم هرمزگان 
خواهان ورود جدی نهادهای دولتی و حاکمیتی برای 

خدمت رسان به مناطق زلزله زده شد.
درب تمامی اماکن، سالن ها و مجموعه های 

ورزشی باز است 
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان افزود: در پی وقوع 
زمین لرزه ۶.۳ دهم ریشتری در استان هرمزگان  درب 
تمام اماکن، ســالنها و مجموعه ورزشی بر روی مردم 

استان باز است.
مظفر مهری خادمی نســب با اشاره به تاکید استاندار 
هرمزگان عالوه بر استفاده از ظرفیت سالن های ورزشی 
برای اسکان اضطراری مردم زلزله زده،یک کمپ اسکان 
موقت نیز در محوطه ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس 

با کمک جمعیت هالل احمربرپا شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با تاکید به این نکته 
که تمامی اماکن ورزشــی مربوط به اداره کل ورزش 
و جوانان در سراســر اســتان در اختیار زلزله زدگان 
قرار دارد، گفت: طبق تاکید مهندس دوستی استاندار 
هرمزگان با ستاد بحران استان همکاری کامل داریم و 
تمامی این اماکن از جمله مجموعه ها،سالنهای ورزشی 
به خصوص زمین های چمن استان به منظور آرامش 

بیشتر مردم آماده شده اند.
تمامی منازل روستای کالتو آسیب دیده است

محمد اسفندمهر بخشدار مهران شهرستان بندرلنگه، 
افزود: زمین لرزه های بامداد امروز افزون بر روســتای 
سایه خوش باعث تخریب شماری از منازل مسکونی 
در روســتاهای کالتو، حنادان و نرمســتان در منطقه 
دهستان دژگان بخش مهران شده است، همه ۳۵ خانه 
واقع در روســتای کالتو بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب 

دیده اند.
 استقرار یک تیم ویژه از مسئوالن قضایی استان 

در پی وقوع زمین لرزه در برخی نقاط استان هرمزگان، 
رئیس دستگاه قضا طی تماسی با رئیس کل دادگستری 
استان هرمزگان بر همکاری و مساعدت با سایر دستگاه ها 
در راســتای بسیج امکانات و تأمین امنیت و کمک به 
رفع گرفتاری و کاهش مشکالت حادثه دیدگان تاکید 
کرد. پیرو تماس و پیگیری رئیس قوه قضاییه، مجتبی 
قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به همراه 

هیئتی از مسئوالن قضایی این استان از مناطق زلزله زده 
غرب هرمزگان بازدید به عمل آورد.

رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان در همین 
ارتباط گفــت: بالفاصله پس از وقــوع زلزله بامداد 
امروز، با پیگیری حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای رئیس دســتگاه قضا، یک تیم ویژه از مسئوالن 
قضایی اســتان هرمزگان شامل رئیس کل دادگستری 
اســتان، دادستان مرکز استان و سایر مقامات قضایی، 
در روســتاهای سایه خوش و کنخ از توابع شهرستان 

بندرلنگه که محل کانونی زلزله هستند، حاضر شدند.
قهرمانی افزود: رئیس قوه قضاییه همچنین دستورات 
الزم را جهت پیگیری مطالبات قانونی زلزله زدگان و 
همچنین نظارت بر توزیع عادالنه امکانات و خدمات 

میان حادثه دیدگان صادر کرد.
 اهدا ۱۲ کانکس به منطقه زلزله زده سایه خوش 

دبیر کل اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: اتاق بازرگانی 
هرمزگان با اهدا ۱۲ کانکس برای اسکان مردم زلزله زده 
روستای سایه خوش از توابع بندر لنگه در بحث کمک 

به مردم آسیب دیده از زلزله پیشقدم شد.
پیام رضایی در این خصوص اظهار کرد: از ســاعات 
اولیه امروز و مشــخص شــدن میزان خســارات به 
منازل مسکونی روستای سایه خوش پارلمان بخش 
خصوصی بنا به وظیفه ذاتی خود و همدردی و کمک 
به مردم این روستا با تقبل کردن ۱۲ کانکس برای اسکان 

موقت مردم اقدامات اولیه را آغاز کرد.
وی تصریح کرد: این تعدادکانکس ظرف دو روز آینده 

به روستای سایه خوش ارسال خواهد شد.
دبیر کل اتاق بازرگانی هرمزگان ضمن تسلیت و ابراز 
همــدردی جامعه اقتصادی اســتان  با مردم زلزله زده 
شهرستان بندرلنگه، تصریح کرد: فعاالن اقتصادی در 
تمام برهه های ســخت و دشوار در کنار مردم استان 
بوده انــد و خواهند بود و جامعه فعــاالن اقتصادی 
حمایت های الزم را از مردم روســتای ســایه خوش 

خواهند داشت.
ثبت ۵ کشته و ۴۸ مصدوم در زلزله ۶.۱ ریشتری 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان تعداد 
کشته شــدگان را همان ۵ نفر اعالم کرد که ســه مرد و 

دو زن هستند.
فاطمه نوروزیان ساعت ۱۰.۳۰ از مصدومیت ۴۸ نفر 
در زلزله ۶.۱ ریشتری بامداد امروز در بندر خمیر خبر 
داد و اظهار کرد: از ۴۸ مصدوم منتقل شــده به مراکز 
درمانی ۳۷ نفر به صورت ســرپایی درمان شدند و ۱۱ 
نفر نیاز به بستری داشتند که از این ۱۱ نفر چهار نفر به 

بندرعباس اعزام شدند.
بــه گفته وی از این ۴۸ مصدوم ۳۴ نفر خانم و ۱۴ نفر 

آقا هستند.

        اقتصاد کیش -  بامداد  روز گذشته  زلزله ۶.۱ ریشتری استان هرمزگان به ویژه شهرستان بندرخمیر را لرزاند، آمار کشته شدگان تاکنون
 ۵ تن و مصدومان ۴۸ نفر اعالم شده است، سه مرد و دو زن در این زلزله جان باختند. بر اساس گزارش ژئوفیزیک بعد از این زلزله تعداد زیادی 

زلزله دیگر به ثبت رسیده که بزرگترین آن ۴.۵ بوده و در ساعت ۷ و ۵۹ دقیقه به وقوع پیوسته است.

تیم ویژه قضایی هرمزگان در منطقه 
زلزله زده سایه خوش حاضر است

اقتصاد کیش-   رییس کل دادگستری هرمزگان از حضور تیم ویژه قضایی استان در 
منطقه زلزله زده سایه خوش با دستور رییس دستگاه قضا خبر داد و گفت: تمام تالش 

خود را برای برقراری امنیت انجام می دهیم. 
در پی وقوع زمین لرزه در برخی نقاط استان هرمزگان، حجت االسالم محسنی اژه ای 
رئیس دستگاه قضا طی تماسی با رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بر همکاری و 
مساعدت با سایر دستگاه ها در راستای تأمین امنیت و کمک به رفع گرفتاری و کاهش 

مشکالت حادثه دیدگان زلزله بامداد شنبه تاکید کرد.
پیرو تماس و پیگیری رئیس قوه قضاییه، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان 
هرمزگان روز شنبه به همراه هیاتی از مسئوالن قضایی این استان از مناطق زلزله زده غرب 

هرمزگان بازدید به عمل آورد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در همین ارتباط گفت: بالفاصله پس از وقوع 
زلزله بامداد امروز، با پیگیری حجت االسالم محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا، یک 
تیم ویژه از مسئوالن قضایی استان در روستاهای سایه خوش و کنخ از توابع شهرستان 

بندرلنگه که محل کانونی زلزله هستند، حاضر شدند.
مجتبی قهرمانی افزود: رئیس قوه قضاییه همچنین دستورات الزم را جهت پیگیری 
مطالبات قانونی زلزله زدگان و همچنین نظارت بر توزیع عادالنه امکانات و خدمات 

میان حادثه دیدگان صادر کرد.
رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان با اشاره به ابالغ دستورات ویژه قضایی برای 
برقراری نظم و امنیت در محل وقوع زلزله، اظهار کرد: نیروهای پزشکی قانونی استان 
هرمزگان نیز با حضور در محل وقوع زلزله، اقدام به شناسایی اجساد جانباختگان و 

صدور دستورات الزم برای تحویل پیکرهای متوفیان به خانواده هایشان کردند.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با اشاره به صدور دستورات قضایی الزم برای 
شناسایی اجساد، تصریح کرد: اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان هم در حالت 
آماده باش اســت و با استقرار در محل از شب گذشته تاکنون در حال خدمت رسانی 

به مردم است.
قهرمانی با تأکید بر لزوم توزیع عادالنه امکانات در مناطق آسیب دیده اظهار داشت: 
ادارات و دستگاه های خدمات رسان مکلفند با هماهنگی و هم افزایی در انجام امور، 

خدمات و اقالم امدادی را به صورت عادالنه در مناطق زلزله زده توزیع کنند.

رییس کل دادگستری هرمزگان:
  سایه خوش به طور کامل تخریب 

شده است
اقتصاد کیش-  استاندار هرمزگان گفت: روستای سایه خوش بندر خمیر به عنوان مرکز 

زمین لرزه های بامداد  دیروز  به طور کامل تخریب شده است. 
مهدی دوســتی در جریان بازدید از مناطق زلزله زده افزود: پیرو ســه زمین لرزه باالی 

۶ ریشتر و پس لرزه های آن که هم چنان تداوم دارد همه امکانات بسیج شده است.
وی ادامه داد: مرحله اول کسب اطمینان از نبود انسان های زنده در زیر آوار بود که آواز 

برداری برای خارج کردن افراد از زیر آوار انجام شد.
گرما مانع اسکان در چادر است

دوستی خاطر نشان کرد: چادر به اندازه کافی وجود دارد و غذای گرم به میزان مورد نیاز 
به اهالی توزیع می شود، آب شرب هم تامین شده و اکنون مسأله اصلی این است که به 

علت گرمای باال و شرجی شدید نمی توان در چادر سکنی گزید.
وی اشاره کرد: گام اول این است که یکسری چادرهای سالنی ایجاد کرد تا با بهره گیری 
از کولرهای گازی ایستاده تهیه شده از سالن های تربیت بدنی بتوان سرمایش را در این 

سالن جهت قابل اسکان کردن آن برای مردم تامین کنیم.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: برق مورد نیاز را هم تا زمان تامین برق پایدار بایستی با 
ژنراتور تامین کرد و گام بعدی تهیه کولر از دستگاه های دولتی مانند آموزش و پرورش 

و سایر اداره ها است کولرهای مردم هم هست.
دوستی ابراز داشت: این اقدام ها موقتی است و نیاز است در چندماه آینده که روستای 
ویران شده سایه خوش نیاز به بازسازی دارد راحفظ کرد که این نیاز به تهیه کانکس دارد.

رییس ستاد بحران هرمزگان اشاره کرد: دفتر ریاست جمهوری و وزیر کشور از دقایق و 
ساعت های اولیه وقوع این حوادث طبیعی موضوع را پیگیری کرده اند و دنبال می کنند 

تا شرایط مناسبی برای مردم ایجاد کنند.

استاندار هرمزگان:

فرودگاههای هرمزگان آماده کمک رسانی 
به مناطق زلزله زده غرب استان است

اقتصاد کیش-  مدیرکل فرودگاههای اســتان هرمزگان با ابراز همدردی نســبت به 
وضعیت مردم در خصوص زلزله های اخیر گفت : باتوجه به نزدیکی فرودگاه بندرلنگه 
به کانون زلزله اداره کل فرودگاههای استان و فرودگاه بندر لنگه برای کمک رسانی به 

حادثه دیدگان و مصدومین آمادگی کامل دارد. 
ابوذر ضیایی افزود: هیچ گونه آسیب و خسارتی به این فرودگاه ها وارد نشده است و 

فرودگاه ها استان هرمزگان  آماده همکاری با پرواز های امدادی دارند.
زلزله های پی درپی بویژه ۶.۱ و۶.۳ریشتری بامداد شنبه - یازدهم تیر ماه - در بندر خمیر 

استان هرمزگان تاکنون ۳۹ مصدوم و ۵ فوتی بر جای گذاشته است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: آمار فوتی ها تا این لحظه همان ۵ نفر 
و زخمی ها هم ۳۹ نفر بوده که دو نفر آنان بدلیل شکستگی و گرفتگی ریه با چرخبال 

در حال انتقال از محل وقوع زلزله به بیمارستان شهید محمدی است.
 دکتر فاطمه نوروزیان افزود: برای کمک به حادثه دیدگان زلزله تاکنون ۶ دســتگاه 
آمبوالنس به همراه دارو ، اکســیژن، آتل، ســرم وسایر تجهیزات و همچنین پزشک 

متخصص و پرستاران به محل وقوع زلزله بندر لنگه وبندر خمیر اعزام شده است.

۴۵۰ واحد روستایی »سایه خوش«
آسیب کامل دیده اند

اقتصاد کیش-   مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان گفت: ۴۵۰ منزل مسکونی در سایه 
خوش به طور کامل از بین رفته است. 

شهریار نوری زاده اظهار کرد: در پی این زلزله که کانون آن در سایه خوش بوده، ۴۵۰ 
واحد مسکونی ۱۰۰ درصد خسارت دیده اند.

وی افزود: چند روستای در اطراف نیز همچون کنخ و دژگان نیز خساراتی دیده اند 
که در حال بررسی میزان خسارات در این روستاها نیز هستیم.

نوری زاده همچنین با بیان اینکه ۱۰ تیم تخصصی در منطقه در حال بررسی وضعیت 
منازل مردم و خســارات وارد شده هســتند، عنوان کرد: مصمم هستیم تا فردا کار 

کارشناسی و ارزیابی نهایی را به هیأت دولت ارسال کنیم.

مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان:

برپایی بیمارستان صحرایی
 در بیمارستان بندر خمیر  

اقتصاد کیش-   فرمانداربندر خمیر گفت: تیم های امدادی و عملیاتی از ساعت اولیه 
زلزله جهت کمک به مردم روستای سایه خوش اعزام شده و در محوطه بیمارستان 

نیاپور این شهرستان هم بیمارستان صحرایی ایجاد شده است. 
میرهاشــم خواســتار افزود:از ساعت اولیه وقوع زلزله ، ســتاد مدیریت بحران در 
شهرســتان تشکیل و تمام اعضای ستاد مدیریت بحران در آماده باش کامل هستند 
که:پس از هماهنگی با استانداری و فرمانداری لنگه تیم های امدادی و عملیاتی جهت 

کمک به مردم روستای سایه خوش به منطقه اعزام  شدند.
خواستار ادامه داد:بیمارستان خمیر جهت کمک رسانی به مجروحان و مصدومان 
زلزله آماده هستند ضمن اینکه از ساعات اولیه تیم هایی از هالل احمر  و نیم پزشکی 
شبکه بهداشت و درمان در روستای سایه خوش حاضر و مشغول امداد رسانی می 

باشند.
وی با اشاره به اینکه نیرهای انتظامی و بسیج و سپاه نیز جهت تامین امنیت به منطقه 
اعزام شده اند،از شهرداران  و صنایع همجوار شهرستان نیز خواسته شد ماشین آالت 

راهداری خود را به منطقه اعزام کنند.
درپی وقوع زلزله در بندر خمیر برای حفظ سالمت بیماران ومصدومان، بیمارستان 
نیاور این شهرستان تخلیه و تخت های آن در محوطه بیماسرتان مستقر شده است.

۴ تانکر برای آبرسانی سیار در 
سایه خوش بندرلنگه استقرار یافت

اقتصاد کیش-  مدیرعامل شرکت آب وفاضالب هرمزگان از آبرسانی سیار به مناطق 
زلزله زده غرب استان تا پایداری وضعیت خبرداد و گفت: چهار تانکر برای آبرسانی 

سیار در سایه خوش بندرلنگه و روستاهای مجاور استقرار یافت. 
عبدالحمیــد حمزه پــور در بازدید از مناطق زلزله زده با بیان اینکه زلزله باعث وارد 
آوردن خســارت به تاسیســات آبفا نیز شده است، تصریح کرد، وزیر نیرو از همان 
ابتدای حادثه موضوع آبرسانی به مناطق زلزله زده را رصد و دستور بسیج امکانات 

برای رفع نیاز آبی آنها را داد.
وی بیان داشت: باتوجه به شرایط حاکم بر روستای سایه خوش و با هدف تامین نیاز 

آبی مردم، آبرسانی سیار در حال انجام است.
مدیرعامل آبفای هرمزگان با بیان اینکه مدیریت بحران آبفا پس از وقوع زلزله تشکیل 
و برنامه ریزی برای تامین نیاز آبی سایه خوش و سایر مناطق زلزله زده در دستورکار 
قرار گرفت، اظهارداشت: در حال حاضر ۴ تانکر برای آبرسانی سیار پیش بینی شده 
اســت که با توجه به نزدیکی روستای سایه خوش به بندرخمیر، آب مورد نیاز این 

روستا بوسیله تانکرهای آبرسانی از شهر خمیر، در حال تامین است.
به گفته حمزه پور، آبفا تمام توان خود را برای تامین آب سایه خوش تا وصل شدن 
برق سایت آب شیرین کن، به کار گرفت و اکنون تامین آب این مناطق از طریق سایت 

آب شیرین کن در حال انجام است.
 وی همچنین از حضور چهار اکیپ اتفاقات آب در منطقه زلزله زده خبر داد و گفت: 
در این زلزله شبکه های فرعی و اتصاالت آب آسیب دیده اند که نیروهای اتفاقات 

آبفا در حال رفع آن هستند.  
مدیرعامل آبفای هرمزگان، بیشترین روستاهای مناطق زلزله زده به صورت مجتمعی 
آبرسانی می شوند که به علت قطعی برق سایت آب شیرین کن در زمان زلزله از مدار 

خارج شد که با رفع مشکل برق، تولید آب از سرگرفته شد.
حمزه پور ادامه داد: در حال حاضر به دلیل وجود مخازن ذخیره در منازل، مشکلی 
در توزیع آب نیست و خانوارهایی که به آب نیاز پیدا کنند بوسیله تانکرهای اعزام 

شده آبرسانی می شوند.
مدیرعامل آبفا همچنین از ارسال آب های بسته بندی به مناطق زلزله زده خبر داد و 
افزود: آب های بسته بندی شده از بندرعباس در حال بارگیری است که بزودی به 

این منطقه خواهد رسید.

مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان:


