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 منجيل و بم -هاي رودباررساني در زلزلهاطالع هبررسي نحو

  
  شناسي و مهندسي زلزلهالمللي زلزلهپژوهشگاه بين مديريت خطرپذيري و بحران، پژوهشكده ،استاديار ،كامبد اميني حسيني

   عمومي، روابط كارشناس و  روسيهلدانشگاه دوستي مل) نگاريروزنامه( اجتماعي ارتباطات دكتراي دانشجوي ،پيشنمازي پروانه
  زلزله مهندسي و شناسيزلزله الملليبين پژوهشگاه

  

  چكيده
 از قيـ  بـه موقـع و دق  ح،ي و انتشار اخبار صح    يرسان  اطالع

 ي در ساعات و روزها    ژهي و اثرات آن به و     لرزه  ني زم كي وقوع
 تيري مد نديآ در بهبود فر   يا  كننده  نيي وقوع، نقش تع   ييابتدا

 از  ي و خـسارات ناشـ     ريـ  كاهش مرگ و م    ،يواكنش اضطرار 
 يكي "يرسان اطالع   " و امر  "اطالعات"زلزله دارد؛ و توجه به      

 نيـ در ا .  بحران زلزلـه اسـت     تيري در مد  ي اصل يهااز شالوده 
  مهـم و   لـرزه   نيزمـ دو  مقاله كه بر اساس اطالعات مرتبط با        

ـ ارا)  بم  و لي منج يهازلزله(  كشور رياخ  و  تي شـده، وضـع    هئ
 از وقـوع    راالنتشاريها و مطبوعات كث    رسانه يرسان  ع اطال نحوة

 قـرار داده شـده و      ي مذكور مورد بررس   يها  لرزه  نيو اثرات زم  
 زيـ هـا و ن      رسـانه  نيـ  اعتبار اطالعات منتشره توسـط ا      ميزان

 رابطـه   نيـ  وقـت در ا    ديـ صحت و دقت اخبار مندرج در جرا      
 منظـور ابعـاد     به اين .  قرار خواهد گرفت   يمورد بحث و بررس   
 انتــشار اطالعــات از نحــوة از جملــه يرســان مختلــف اطــالع

و )  آن ييايـ بزرگـا، محـل و گـستره جغراف        (لزلهمشخصات ز 
 بر اطالعـات    يمبتن) ني مصدوم  و خسارات، تلفات (اثرات آن   

 شده و نقاط ضعف و      يابي كشور ارز  يها  منتشر شده در رسانه   
  . گردد ي محيقوت آن تشر
 مــديريت ،يت بحــران مــدير،رســانياطــالع: هــاكليــدواژه
   واكنش اضطراري، مطبوعات، رسانه، زلزله،خطرپذيري

  
   مقدمه-1

كشور ايران بواسطه موقعيت جغرافيايي، شرايط اقليمي و   
خيز جهـان    شناختي از جمله كشورهاي سانحه     وضعيت زمين 

لـرزه نيـز ايـران بـه         از نظر خطر وقوع زمين    . آيد به شمار مي  
 آسيا و عربـستان از  -حه اروپادليل قرارگيري در ميان دو صف 

تنهـا در قـرن     . اي بـااليي برخـوردار اسـت       خطرپذيري لـرزه  
 زلزله شديد در نقاط مختلف كشور اتفاق        130بيستم، حدود   

هاي اخير بيانگر آن    هاي دهه  نگاهي به آثار زلزله   . افتاده است 
لرزه  بار، يك زمين   است كه به طور متوسط هر پنج سال يك        

 مـالي بـاال در كـشور رخ داده كـه آثـار              با صـدمات جـاني و     
  .اند  اجتماعي بلند مدتي را بر جاي گذاشته-اقتصادي

اگرچه جلـوگيري كامـل از تلفـات و خـسارات ناشـي از              
هاي شديد در حال حاضر، امكانپـذير نيـست؛ لكـن بـا              زلزله

 تنظـيم و    يدات مديريت بحران زلزله و تهيـه،      استفاده از تمه  
هـا   لـرزه  توان اثرات زمين شگيرانه، ميهاي پي  بكارگيري برنامه 

واضح است كه ارتقـاي سـطح        پر. را تا حد زيادي كاهش داد     
الن ؤودانش و معلومات و افزايش سطح اطالعات مردم و مـس          

تواند تا حد  ل پيرامون آن ميئدر رابطه با موضوع زلزله و مسا  
مطلوبي به مديريت كاهش اثرات زلزله كمك كرده و تلفـات           

ــسارات  ــد و خ ــاهش ده ــي از آن را ك ــه  . ناش ــه ب ــذا توج ل
هـاي   يكـي از شـالوده  "رسـاني  اطالع" و موضوع   "اطالعات"

رسـاني در سـه      اطـالع . اصلي در مديريت بحران زلزله اسـت      
 از زلزله، نقشي اساسي     "بعد" و   "حين"،  "قبل"مقطع اصلي   

تـرين ابـزار    ها به عنوان اصلي   در مديريت بحران دارد و رسانه     
  . كننده دارند ي در اين راستا نقشي تعيينرسان اطالع

تواننـد از طريـق      هـا مـي     رسـانه  ، قبل از بحران   ةدر مرحل 
آموزش، امكان پيشگيري از بحـران و نيـز مواجهـه بـا آن را               

تواننـد   هـا همچنـين مـي      رسانه. براي شهروندان فراهم كنند   
هاي الزم بـراي مقابلـه بـا         وضعيت قوانين، ساختارها و برنامه    

زلزله را پيگيري نموده و بر عملكـرد مراكـز مـديريت            بحران  
هـاي    اجـراي برنامـه    نحوةنظير ميزان آمادگي آنها و      (بحران  

هـاي داده    نظارت نماينـد و نيـز وعـده       ) پذيري كاهش آسيب 
  .الن و مديران بحران را پيگيري كنندؤوشده توسط مس

هـا بـا انتـشار اخبـار         بالفاصله بعد از وقوع زلزلـه، رسـانه       
تواننــد  ط بــا پراكنــدگي خــسارات جــاني و مــالي، مــيمــرتب
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 تخليــه امــن شــهروندان، نحــوةاطالعــات الزم در خــصوص 
ديـده و سـاير       آسـيب  ةوضعيت توزيع اقالم امدادي در منطق     

اطالعـــات مـــرتبط را كـــسب نمـــوده و نيازهـــاي واقعـــي 
ــردم و مــسؤو  آســيب ــه م ــدگان را ب ــددي ــنعكس كنن . الن م

تـشويق مـردم بـراي ارائـه        هـا در ترغيـب و        همچنين رسانه 
ديدگان، ساماندهي و توزيع مناسب      كمكهاي فوري به آسيب   

ــوال       ــاول ام ــارت و چپ ــا غ ــه ب ــي و مقابل ــاي مردم كمكه
  .ديدگان نقشي اساسي دارند آسيب

           پـــس از وقـــوع زلزلـــه و دوران بازســـازي ةدر مرحلـــ
آوري  تواننــد كمــك شــاياني را در جمــع هــا مــي نيــز رســانه
قدي و غيرنقدي مـردم، سـازمانها و نهادهـا ارائـه            كمكهاي ن 

هاي مالي داده شده، اجراي اولويتهاي       نموده و بر تحقق وعده    
 صـرف هزينـه   نحـوة ديدگان و   بازسازي و ساماندهي خسارت   

ديده، نظارت كرده و امكان بررسـي نقـاط          در مناطق خسارت  
ضــعف نظــام مــديريت بحــران و رفــع آنهــا و نيــز بازنمــايي 

ــصيبتهاي ــدي را    م ــايع بع ــشگيري در وق ــراي پي ــاگوار ب       ن
  .فراهم آورند

هـا در هـر سـه     اگرچه نقش و اهميت اطالعـات و رسـانه     
مقطع مذكور آشكار است، لكن آنچـه در ايـن مقالـه بـه آن               
پرداخته خواهد شد، نقش اطالعـات در حـين وقـوع بحـران             

 اخيـر كـشور     ةزلزله با تكيه بر تجارب دو زلزله مهـم دو دهـ           
به ايـن   . باشد  مي "1382 -بم" و   "1369 -دبار و منجيل  رو"
رساني در حين بحران زلزلـه در دو بخـش زيـر             منظور اطالع  

  :مورد توجه قرار داده شده است
پـس از وقـوع     : اطالعات مربوط به وقوع زلزلـه     ) الف

زلزله الزم است كه اطالعات مربوط به بزرگا، محل، شـدت و            
. ربط اعالم گـردد    مراجع ذي  گستره آن بالفاصله تحليل و به     

نگـاري و    هـاي لـرزه    تواند از طريق شبكه    چنين اطالعاتي مي  
نهـا يـا از طريـق       شتابنگاري و بانكهاي اطالعاتي پـشتيبان آ      

هـا در    الن محلي ارسال گردند و رسانه     وؤتماسهاي تلفني مس  
خير أهرگونه تـ  . نشر به موقع اين اطالعات نقش مهمي دارند       

تواند منجر به از دست رفتن زمان و در  مييا خطا در اين امر   
نتيجه كاهش شانس زنده ماندن افراد محبـوس در زيـر آوار            

بـر اسـاس تجـارب داخلـي و جهـاني، امدادرسـاني در              . شود
ساعات اوليه بعد از وقوع زلزلـه از اهميـت زيـادي در نجـات         

 ساعت  72كه    به طوري  ،است جان زيرآوارماندگان برخوردار  
قوع زلزله بـه سـاعات طاليـي امـداد و نجـات             اوليه پس از و   

رسـاني در ايـن      ترتيب هرچه اطـالع    بدين. شهرت يافته است  
 زمينه سـريعتر و صـحيحتر انجـام شـود، امكـان تـسريع در              

   امدادرساني و در نتيجه افـزايش شـانس زنـده مانـدن افـراد              
  .زير آوار مانده بيشتر است

ـ  :اطالعات مربوط به اثرات زلزلـه     ) ب اطالعـات   ةارائ
صحيح و به موقع از وقوع زلزله و اثـرات آن و از يـك كانـال                 

ريزي مـديريت   تواند نقش مهمي در برنامه    واحد و رسمي مي   
بحران و نيز جلـب مـشاركتهاي مردمـي و كـاهش تـشويش         

بـه عنـوان مثـال آشـكار شـدن          . اذهان عمومي داشته باشـد    
 رساني بـه موقـع، بـه عنـوان         اهميت كسب اطالعات و اطالع    

ژاپـن  ) كوبه( آواجي   -يكي از تجارب حاصل از زلزله هانشين      
هاي مرتبط بـا امـداد و        عطفي در بهبود برنامه    ةنقط) 1995(

در اين زلزله مشخص شـد      . گردد نجات در ژاپن محسوب مي    
كه برآورد سريع خسارات و تلفـات ناشـي از زلزلـه و ارسـال               

نـات و   اطالعات صحيح و به موقع تا چه ميزان در بسيج امكا          
طور كه در    همان. نيروها براي امدادرساني حائز اهميت است     

شـدگان ايـن     ها تعداد كشته   شود، روزنامه  ديده مي ) 1(شكل  
 نفـر اعـالم كردنـد       430حادثه را در عـصر روز حادثـه تنهـا           

اين در حالي بـود     ).  صبح اتفاق افتاده بود    6زلزله در ساعت    (
تـا آن زمـان جـان      كه در اين رويداد بيش از شش هزار نفـر           

 اسـت كـه بـرآورد      مـشخص ]. 1 [خود را از دست داده بودند     
توانست در بسيج امكانات     اشتباه از اثرات زلزله تا چه حد مي       

منطقه و ارائه خدمات نجات و امـداد اخـالل ايجـاد نمايـد و               
ـ  . ترتيب باعث افزايش تلفات زلزله گردد      بدين  كوبـه   ةدر زلزل

   شـد تـا دولـت محلـي و         رسـاني مناسـب باعـث        عدم اطـالع  
ــا ســاعتها نتواننــد در خــصوص نيازهــاي        دولــت مركــزي ت

نتايج حاصل از اين رويداد باعـث       . گيري كنند  منطقه تصميم 
  رسـاني بحـران در     اي در نظـام اطـالع      ايجاد تغييـرات عمـده    

كه در سالهاي بعد امكانـات متعـددي       طوريه  ژاپن گرديد، ب  
ــسا   ــات و خ ــريع تلف ــرآورد س ــراي ب ــاط  ب ــه در نق     رات زلزل

اي  هـاي ويـژه   اندازي شـد و پروتكـل      مختلف ژاپن نصب و راه    
ها تهيه و اجرايـي      براي انتشار اخبار ناشي از سوانح در رسانه       

  .گرديد
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در بعـد از    ) 1995( برآورد اشتباه از تعداد تلفات زلزله كوبـه          ):1(شكل  

 430 بـيش از " : تيتـر روزنامـه  ةظهر روز وقوع رويداد؛ ترجم    
  ."اندنفر در زلزله جان خود را از دست داده

  

تـوان بـه كـشور       عنوان مثالي ديگر در اين زمينه مـي       ه  ب
ضعفهاي سيـستم كـسب اطالعـات و        . هندوستان اشاره كرد  

وقوع زلزله بوج   خصوص بعد از    ه  رساني در هندوستان ب    اطالع
در .  بيش از پـيش آشـكار گرديـد        2001در ژانويه   ) گجرات(

ديده و حجم آسيبها     له اطالعات الزم از گستره آسيب     اين زلز 
هـاي امـداد و      س از وقـوع زلزلـه تـيم        پ لذا. در دسترس نبود  

نجـات نتوانــستند بــه دليــل ضـعف اطالعــات، بــه موقــع در   
در ايـن رويـداد     . محلهاي بيشتر آسيب ديـده حـضور يابنـد        

اطالعات الزم از تعداد تلفات و مصدومان به موقع اعالم نشد           
 امـداد و نجـات داخلـي يـا اعزامـي از سـاير               ةهاي ويژ  مو تي 

خير بـه منطقـه     رسـاني بـا تـأ      كشورها به دليل مشكل اطالع    
طور كه بايـد     رسيدند و به همين علت آنها نيز نتوانستند آن        

 .ثر واقع شوندؤدر امدادرساني م

هاي گذشته كشور نيـز مـشاهده       سفانه در اغلب زلزله   أمت
موقـع معمـوالً بـا      ه  حيح و ب  شده است كه كسب اطالعات ص     

اشكال مواجه بوده و كانالهاي مختلفي بـراي ارائـه اطالعـات            
مربوط به اثرات زلزله وجود داشته كه اغلب آنها نيز اطالعات           

لين امـر   وؤ نادرستي را در اختيار عموم و مس       متناقض و بعضاً  
در اين مقالـه سـعي شـده اسـت كـه وضـعيت              . اند قرار داده 

 منجيل و بم مـورد      ةوقوع زلزله در دو زلزل    رساني حين    اطالع
  .بررسي قرار گيرد و نقاط ضعف و قوت آن تشريح گردد

  رساني حين بحران زلزله در كشوراطالع وضعيت -2
طور كه پيشتر ذكر شد، مـشكالت ناشـي از عـدم             همان

وجود و انعكاس به موقع اطالعات مرتبط بـا زلزلـه در اغلـب              
ت كه معموالً فعاليتهاي امـداد    هاي كشور باعث شده اس     زلزله

توجهي همراه باشـد كـه      خيرات قابل أو نجات با اشكاالت و ت     
در اين بخش از مقاله ايـن مـشكالت در دو زلزلـه اصـلي دو                

  .گيرد  اخير كشور مورد بحث قرار ميةده
  
   منجيلةرساني در زلزل وضعيت اطالع-2-1
   اطالعات مربوط به وقوع زلزله-2-1-1

 منجيل تعيين محل اين زلزله با ة زلزلدر زمان وقوع
رغم نزديك بودن كانون زلزله به زرگاي آن و عليـتوجه به ب

خير أـم و با تـنگاري موجود كشور با دقت ك هاي لرزههـشبك
سسه ؤه كه توسط مـزلـرهاي اين زلـالبته پارامت. دـام شـانج

غرب شمال كيلومتري 220 ةفاصل در تهران دانشگاه ژئوفيزيك
د در مقايسه با پارامترهاي ـ گزارش گردي2/7تهران با بزرگي 

) NEIC( لرزهزمين رسانيملي اطالعمركز  توسط شده گزارش
رقي و ـ ش41/49ي و ـالـ شم96/36اي رزهـبه مختصات مهل

. قبولي برخوردار بوده است قابل از تطابق نسبتا7/7ًبزرگي 
ات زلزله طي معهذا زماني كه براي اعالم مكان دقيق مختص

ران نيز با ـن در تهـش شديد زميـه جنبـرغم اينكد، عليـش
جدي  صورت هب امر ولينؤمس سبب ينه اب و شد احساس شدت

گزارشات .  طوالني بوده استپيگير موضوع گرديدند، نسبتاً
 ايرزهـانون مهلـايي كـاسـه شنـدهند كيـان مـود نشـموج

)Macroseismic Epicenter (ادن ـرستـرزه و فـل نـاين زمي
رساني و نجات از تهران، دست كم كـنخستين گروههاي كم

كانون سطحي زلزله در .  ساعت به درازا كشيده است7 تا 6
اين  ابتدا منطقه ديلمان در نزديكي الهيجان اعالم شد و بر

تلفات در شهرهاي  و خسارات بيشترين كه شدمي تصور اساس
همين امر باعث . داده استسرا رخ رشت، الهيجان، صومعه

عدم توجه فوري به شهرهاي منجيل و رودبار و روستاهاي 
. شده بودند، گرديدمجاور كه بيشترين خسارات را متحمل 

ه با كسب ـدر رابطشود يـاره مـي كه اشـهمچنين مشكالت
خيرات بيشتري أديده موجب ايجاد تآسيب گستره از اطالعات

  :فاجعه شدنيز در شناسايي محل و ابعاد 
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 مخـابراتي در كـانون      ةاين زلزله منجر بـه قطـع شـبك         -
. گرديد) كه بيشترين آسيبها رخ داده بود      جايي(زلزله  

ولين محلي و بازماندگان بـا      ؤاين امر مانع از تماس مس     
 ربط يا اقوام براي درخواست كمك گرديد؛مراجع ذي

در نقاطي كه آسـيب كمتـري ديـده بودنـد، بالفاصـله              -
 به مراكـز     تلفني براي درخواست كمك    سيل تماسهاي 

در نتيجـه در سـاعات      . استاني و كشوري گـسيل شـد      
اوليه بعد از زلزله تمركز اصلي متوليان به جـاي اينكـه        

كـه امكـان تمـاس      (ديده اصـلي    بر روي مناطق آسيب   
براي آنها به سبب قطع شدن شبكه مخـابراتي فـراهم           

  متمركز شود، به اين مناطق معطوف شد؛) نبود
اخت و ـت سـبانكهاي اطالعاتي الزم در رابطه با وضعي -

هاي خودكار مـسيست و نيز جمعيت دگيـراكنـاز و پـس
ارزيابي اثرات زلزله در زمان وقوع اين رويداد در كشور 

اري موجود نيز در ـ شتابنگةكـشب. وجود نداشته است
اب را ـادير شتـار پراكنده بوده و مقـح منطقه بسيـسط

اني براي ـامك و ودندـنممي رهـفظه خود ذخيتنها در حا
. برخط وجود نداشته است صورت هب اطالعات اين ارسال

رآورد سريع تلفات و خسارات ـ امكاني براي بذا عمالًـل
ميسر  محلي مشاهدات انجام بدون ديدهآسيب گستره در

 بسيار دير و ي نيز معموالًـزارشات محلـگ. نبوده است
 شدند؛ يق تهيه و ارسال مياغلب به صورت غيردق

ديـده بـراي     آسـيب  ةبه سبب ناشـناخته بـودن گـستر        -
نيروهاي اعزامي و نيـز مـسدود شـدن اغلـب راههـاي             

-خصوص راههاي روستايي، امكـان جمـع      ه  دسترسي ب 

آوري و ارســال صــحيح اطالعــات از منطقــه در زمــان 
 مناسب فراهم نبوده است؛

زده،  زلزلـه  ةوضعيت هوا و موقعيت كوهـستاني گـستر        -
مانع از انجام پروازهاي شناسـايي توسـط هواپيماهـاي          

اي نظـامي بـه     برداري كشور و يا بالگرده    سازمان نقشه 
ترتيـب امكـان اسـتفاده از         يـن به ا . منطقه گرديده بود  

 ة منطقـ  ةتصاوير هوايي نيز براي ارزيـابي ابعـاد گـستر         
 .ديده در روزهاي اوليه بعد از زلزله ميسر نبودآسيب

 ة منطقةابي گسترـرديد كه ارزيـعث گاـوق بـمشكالت ف
از زلزله در روزهاي  ناشي تلفات و خسارات حجم و ديده آسيب

توجهي همراه باشد، اوليه بعد از وقوع زلزله با خطاهاي قابل
 و نوسانات با هاارزيابي اغلب اوليه روزهاي در كه طوري هب

  .يدگرد تدريج اصالح ميفاحشي همراه بوده كه ب تغييرات
  

  رساني از اثرات زلزله اطالعنحوة -2-1-2
 منجيل توسـط كانالهـاي      ةاطالعات مربوط به اثرات زلزل    

برخي . مختلف و به صورت متناقض و بعضاً نادرست ارائه شد         
ـ                منجيـل   ةاز آمار ارائه شـده در روزهـاي بعـد از وقـوع زلزل

درخــصوص ميــزان تلفــات و مجــروحين ايــن زلزلــه كــه در 
نگـاري مـنعكس      اژ و داراي سابقه كار روزنامه     پرتيرمطبوعات  

  . ارائه شده است) 1(اند، در جدول شده
  

رسـاني از  ميـزان تلفـات و مجـروحين             ارزيابي روند اطـالع    ):1(جدول  
  .در مطبوعات وقتمنجيل  -رودبار ةزلزل

تاريخ 
)1369( 

نام 
  نكات مرتبط روزنامه

  منجيل  -رودبار ةميزان تلفات زلزل
  . نفر رسيد35000تلفات زلزله به  العاتاط   تير2

  ابرار   تير2

برآوردها به بنا :جمهوريرييس اجرايي امور معاون
ازجان خود را هزاران نفر در مناطق مختلف اين استان 

شدگان و مجروحين زلزله از كشته شمار .اند داده دست
 نفر28950 :تلفات آمار آخرين گذشت؛ تن هزار 61 مرز

  نكيها   تير5
در حال حاضر ارائه آمار دقيق تلفات زلزله اخير ميسر

:سفير جمهوري اسالمي ايران در سازمان ملل. نيست
  .اند  هزار نفر جان خود را از دست داده50بيش از 

 هزار37: الملل جمعيت هالل احمر مديركل امور بين اطالعات   تير6
  .ايمنفر تلفات داشته

  ابرار   تير7

دبيركل سازمان ملل به ايران پس ازفرستادگان ويژه 
زده، ميزان خسارات و تلفات بازديد از مناطق زلزله

 از آنچه در وسايل ارتباط بيش مراتب به را آن از ناشي
  .المللي انعكاس يافته است، دانستند جمعي بين

   منجيل-رودبار ةميزان مجروحين زلزل

  ابرار   تير2
 آمار كشته وآخرين: مهندس تابش استاندار گيالن

آخرين آمار.  هزار نفر است30مجروحين بيش از 
   نفر32198: مجروحين

  كيهان   تير5

اسامي كليه مجروحان و مصدومان بستري شده زلزله
.در بيمارستانهاي تهران و چند شهر اعالم شد

بيش از: فرمانده عمليات هوانيروز مستقر در رشت
تانهاي هزار مجروح از فرودگاهها به بيمارس30

  .اند مختلف رشت، تهران و قزوين اعزام شده

زلزلـه: الملل جمعيت هـالل احمـر      مديركل امور بين   اطالعات   تير6
  . هزار نفر مجروح در پي داشته است38
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  هـا مربـوط     اختالف در آمارهـا تنهـا بـه جرايـد و رسـانه            
ولين ؤشد بلكه حتي در آمارهاي ارائه شـده توسـط مـس           نمي

ـ . گرديـد  زيادي مشاهده مـي    نيز تفاوتهاي      ،عنـوان نمونـه   ه  ب
اداره هماهنگي امداد سوانح به نقـل از وزارت كـشور در روز             

    نفر و  893 هزار و    36شدگان را   ششم بعد از زلزله آمار كشته     
وزيـر  .  نفـر ذكـر نمـود    690 هـزار و     36تعداد مجـروحين را     

نيـز در سـخنراني شــوراهاي   ) دكتـر واليتـي  (خارجـه وقـت   
شـدگان را     اقتصادي سـازمان ملـل تعـداد كـشته         -ماعياجت

اعـالم  شدگان   نفر و مجروحين را چند برابر كشته       پنجاه هزار 
ست كه مركز آمار ايران دو ماه بعد از          ا اين درحالي ]. 2 [كرد

ــه ــشته ،فاجع ــداد ك ــدگان را  تع ــزار و 14ش ــر و 211 ه  نف
 بتـه  ال ].3 [ نفر اعالم نمود   هشت هزار و دو   مجروحين را تنها    

در روزهاي اوليه با مبالغـه     ن وقت يولؤرسد كه مس    به نظر مي  
ثر از زلزله، تـالش داشـتند كـه كمكهـاي           أدر تعداد افراد مت   

تواند در جذب   مي بيشتري را جذب نمايند ولي اين تناقضات      
و سـازمانهاي    كمكهاي مـورد نيـاز و ميـزان اعتمـاد مـردم             

 بـسياري را    منفـي  ثيراتأكننده به اخبار منتشر شده ت     كمك
ثير قـرار   أمربوط به افراد تحت تـ      تفاوت ارقام . جاي گذارد  بر

ه است كـه معـاون اول       گرفته در اين زلزله به قدري زياد بود       
اي بـه   جمهور چند روز پس از وقـوع زلزلـه طـي نامـه             يسرئ

و امدادرسـاني اسـتانهاي      وزارت كشور كليه مراكـز سـتادي      
شدگان،  عات آماري كشته  زده را به انعكاس اخبار و اطال      زلزله

ييد استاندار منوط نمود و     أت پس از  مجروحين و آوارگان تنها   
زده در نهـاد    ستاد پشتيباني مناطق زلزلـه     ارائه اين آمار را به    
  .حول كردرياست جمهوري مِ

رساني در اين رويداد حـائز       ديگري كه در امر اطالع     ةنكت
 ارسـال اطالعـات مربـوط بـه كمكهـاي           ةاهميت اسـت نحـو    

بررسي كه در ايـن رابطـه در        يك  . المللي است مردمي و بين  
دهد كه اكثـر     نشان مي  ،دانشگاه گيالن به انجام رسيده است     

شوندگان در اين تحقيق اعتقاد داشتند كه كمكهـاي         پرسش
خــارجي زيــادي بــه منطقــه ارســال شــده ولــي بــه دســت  

 خبــري ايــن افــراد  منبــع].4 [نرســيده اســتزدگــان  زلزلــه
راديوهاي بيگانه و نيز شايعات متعـددي بـوده اسـت كـه در              

ــود  ــه ب ــه رواج يافت ــي  . منطق ــابع داخل ــات من ــه گزارش       البت
هاي كـشورهاي خـارجي       كه وعده ) صدا و سيما و مطبوعات    (

را در رابطه بـا ارسـال چنـين كمكهـايي بـدون اطمينـان از                
ــا اعــالم مــي  ــز دتحقــق آنه ــزايش داشــتند ني         ر ايجــاد و اف

مـردم منطقـه درخـصوص عملكـرد         عدم اطمينـان در بـين     
-از طرفي عـدم اطـالع     . ثير نبوده است  أتربط بي نهادهاي ذي 

 توزيـع   ةگيرنده در خصوص نحو   رساني شفاف نهادهاي كمك   
هـا در بـين     كمكها نيز همواره منجر به افزايش ايـن بـدبيني         

  .  استشدهمردم 
تـوان بـه    رساني بحران مي  ط به اطالع  از ديگر نكات مربو   

با توجـه بـه   . انتشار اسامي مجروحان و مصدومان اشاره نمود 
اينكه اعزام افراد مصدوم بـدون تـشكيل بانكهـاي اطالعـاتي            

   هـايي  له بـراي خـانواده    أالزم صورت گرفته بود، لذا ايـن مـس        
كه در جستجوي عزيزانشان بودند مشكالتي را فراهم نمـوده          

هـا بعـد از گذشـت شـش روز از زلزلـه بـه               ته روزنامه الب. بود
به انتشار نام مصدومين در بيمارستانهاي مختلف        اقدام تدريج

شهرها نمودند، ولي اين اطالعات منحـصر بـه افـرادي بـوده             
انـد  است كه توان پاسخگويي و اعالم هويت خويش را داشته         

 .و ساير مصدومان و نيز اطفال از ايـن امكـان محـروم بودنـد              
ـ  ةدهند نشان )1(تصوير    جـايي و انتقـال اطفـال بيـرون        هجاب

آورده شده از زير آوار بـه منـاطق مختلـف بـدون تـشخيص               
هاي هويت و مستند نمودن آن است كه منجر شد تا خانواده          
ايـن   .آنها ماهها بـراي يـافتن فرزندانـشان سـرگردان شـوند           

نجات كودكي از زير آوار يك سـاختمان مـسكوني در            تصوير
دهـد كـه    ت را در شب اول بعد از رخداد زلزله نشان مـي           رش

  .شود توسط امدادگر به سرعت به مراكز درماني منتقل مي
 

  
بـه   بيرون آورده شده از زيـر آوار         جايي و انتقال اطفال    جابه ):1(تصوير  

  .ت و مستند نمودن آنمناطق مختلف بدون تشخيص هوي
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   بمةرساني در زلزل وضعيت اطالع-2-2
وع و ـح از وقـات صحيـال اطالعـآوري و انتقعـثبت، جم

 سال 13رغم اينكه پس از  بم عليةنتايج حاصل از وقوع زلزل
 منجيل به وقوع پيوست از وضعيت مطلوبي برخوردار ةاز زلزل
اي در نظام  دهدهد كه تغييرات عم اين موضوع نشان مي .نبود

 لذا در در اين بازه زماني رخ نداده است؛رساني بحران  اطالع
عنوان يكي از چالشهاي اصلي ه رساني، ب اين زلزله نيز اطالع

در اين بخش اين موضوع . گرددمديريت بحران محسوب مي
  :از جوانب مختلف آن مورد بررسي قرار داده خواهد شد

  
  لزله اطالعات مربوط به وقوع ز-2-2-1

ارسال به موقع اطالعـات مربـوط       طور كه ذكر شد      همان
بيني تلفات و خسارات ناشي      و پيش  ،به وقوع زلزله، محل آن    

از آن نقش مهمي در بسيج نيروهاي امدادي و اعزام به موقع            
سـسه  ؤرغـم اينكـه م    در اين رويداد علي   .  به منطقه دارد   هاآن

بـه اشـتباه در     ژئوفيزيك پس از وقوع زلزله محل آن را ابتدا          
ـ    دو و بعـد از      جازموريان اعالم نمود   طـور رسـمي    ه   سـاعت ب

      ، لـيكن   سسه اطالع داده شـد    ؤوقوع زلزله در بم توسط اين م      
توســط اغلــب شــديد زمــين  احــساس جنــبش ةبــه واســط

والن ؤمـس باش نسبي در سطح     والن استان كرمان، آماده   ؤمس
. ه بـود   شـد  ايجـاد بعد از رخداد زلزلـه      محلي در دقايق اوليه     

ولين وقت هـالل احمـر،      ؤمسارائه شده توسط    طبق اطالعات   
  ]:5 [استبندي آگاهي از وقوع زلزله به شرح زير بوده  زمان
 اعالم وقوع زلزله در اسـتان كرمـان بـه      :5:30ساعت   -

احمر جمعيت مركزي هالل احمر توسط جمعيت هالل      
 استان كرمان؛

استان  اعالم قطع ارتباط جمعيت مركز       :5:40ساعت   -
ــا شــعب جمعيــت در شهرســتانهاي بــم، جيرفــت و   ب

 كهنوج؛

ـ  تماس تلفني ر   :5:45ساعت   - يس سـازمان امـداد و      ئ
سـسه ژئوفيزيـك جهـت كـسب     ؤنجات جمعيـت بـا م   

 اطالع دقيق از محل وقوع زلزله؛

سسه ؤ اعالم رسمي وقوع زلزله توسط م      :7:30ساعت   -
 .ژئوفيزيك دانشگاه تهران

خير در اعـالم وقـوع      أتـ  ،شـود طور كه مالحظه مي    همان

زلزله از يك طرف و عدم امكـان بـرآورد خـسارات و تلفـات               
گيــري ســريع ناشــي از آن از ســوي ديگــر مــانع از تــصميم

والن كشور در رابطه با اين بحران ملـي گرديـد و باعـث              ؤمس
شد تا نيروهاي امدادي تا چند سـاعت پـس از وقـوع زلزلـه               

ات مـورد نيـاز     نسبت به محل دقيق اين رخداد و حجم عملي        
ايـن  . براي پاسخ به اثرات آن، اطالعات الزم را نداشته باشند         

  :توان به مسائل زير مرتبط دانستمشكل را مي
نگـار در اطـراف     نبود تعـداد كـافي دسـتگاههاي لـرزه         -

ديده از يك طرف و عـدم تجربـه كـافي           منطقه آسيب 
سسه ژئوفيزيك از طرف ديگر باعث      ؤكاركنان شيفت م  

توجهي در اعالم وقوع زلزلـه       قابل نسبتاًشد كه خطاي    
 ؛)هر چند بعداً تصحيح شد(در ابتدا رخ دهد 

قطع شبكه مخابراتي شهر بم در اثر وقوع زلزله باعـث            -
شــد تــا امكــان تمــاس و ارســال گزارشــات ســريع و  

 ديده مهيا نشود؛ آسيبةصحيحي از گستر

نبود بانكهاي اطالعاتي و شبكه ارزيابي سريع تلفات و          -
رات مانع از برآورد گستردگي اثرات زلزله گرديـد         خسا

والن تا سـاعتها بعـد از رخـداد         ؤو در نتيجه اغلب مس    
 .اطالع بودندزلزله از حجم تلفات و خسارات زلزله بي

 جالب اين بود كه بسياري از كشورها و سـازمانهاي           ةنكت
ــين ــاني ب ــي براســاس دادهامدادرس ــبكهالملل ــاي ش ــاي  ه ه

 بالفاصله از محل وقـوع زلزلـه اطالعـات          هنباند پ نگاري   لرزه
الزم را كسب نموده و براي كمـك بـه مـردم منطقـه اعـالم                

  . آمادگي كرده بودند
  

  رساني از اثرات زلزله  اطالعة نحو-2-2-2
رسـاني  ريـزي بـراي بهبـود فرآينـد اطـالع         ضعف برنامـه  

عمومي از اثـرات زلزلـه باعـث شـد تـا در ايـن رويـداد نيـز                   
ي مشاهده شود كه باعث سردرگمي مردم و        مشكالت متعدد 

در واقع عـدم وجـود منبـع واحـد          . گرديدوالن مي ؤحتي مس 
اساس فعاليتها   رساني سبب شده بود كه هر سازمان بر       اطالع

و برداشتهاي خود از منطقه، اخباري را تهيه و گزارش نمايد           
 ها بدون كنترل توسط مراجـع     كه اغلب آنها نيز توسط رسانه     

ـ   ـايـن مـشك   . شـد عكس مي ربط من ذي واقع ـرخي مـ  ـل در ب
منجر به ايجاد اختالل در جذب مـشاركتهاي مردمـي           يـحت
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 در  ،عنـوان نمونـه   ه  ب. گرديد ديدگان مي براي كمك به آسيب   
 اول سـيما    ةكـه شـبك    روز دوم بعد از وقوع زلزلـه در حـالي         

گزارشي را در خصوص كمبـود خـون در منطقـه بـه نقـل از       
 پنجم   ةنمود، شبك ال خون منعكس مي   والن سازمان انتق  ؤمس

به اهداي خون را بـه     نيازي منطقه   گزارشي را در خصوص بي    
بـديهي  . كـرد ن ستاد بحران منطقه اعالم مـي      نقل از مسؤولي  

 همكـاري و    ةتوانـد در روحيـ    است كه چنين تناقـضاتي مـي      
  .ثير منفي زيادي برجاي گذاردأمشاركت مردم ت

اخبار مربوط بـه اثـرات      مشكل ديگر در رابطه با انعكاس       
هـا و مطبوعـات آمـار و        اغلـب رسـانه   . ها بـود   زلزله در رسانه  

نمودند كه چندان واقعي    ارقامي را از اثرات زلزله منعكس مي      
نبود و پس از انتـشار آمـار رسـمي مـشخص شـد كـه ايـن                  

) 3(و  ) 2(جـداول   در  . آميز بوده اسـت    اطالعات بسيار مبالغه  
 و مصدومين ناشـي از ايـن زلزلـه        آمار مربوط به تعداد تلفات    

كه در مطبوعات معتبر وقت به چاپ رسـيده بـود، مـنعكس             
 ،شـود طور كه در ايـن جـداول ديـده مـي           همان. شده است 

 متفاوت و اغلب متناقض با آنچه در اين رويـداد           آماري كامالً 
سـفانه  أمت. رخ داده بود توسط مطبوعات منعكس شده اسـت        

 از كساني كه در منطقه سمتي       اغلب اين اطالعات نيز به نقل     
  اسـاس   بـه هرحـال آنچـه كـه بـر         . اند، ارائه شده است   داشته
   آوري شـده اسـت     هاي رسمي مركـز آمـار ايـران جمـع         داده

بــا آنچــه در )  مجــروح هــزار15 كــشته و  هــزار و صــد26(
  .مطبوعات ذكر شده، تفاوتهاي اساسي دارد

   لزلـه،  رسـاني بحـران در ايـن ز       از ديگر مـشكالت اطـالع     
توان به گزارشات تهيه شده از ميزان كمكهاي ارسالي بـه           مي

 داراي تناقـضاتي بـوده      زده اشاره نمود كه بعـضاً      زلزله ةمنطق
ها با مبالغه در اعالم حجم كمكها     موارد رسانه  ايپاره در .است

كه عمدتاً چنـين كمكهـايي را       (باعث شدند كه مردم منطقه      
ينـد توزيـع    آنمايند كـه در فر    احساس  ) دريافت نكرده بودند  
اند و در نتيجه نارضايتي در آنهـا نـسبت          كمكها، مغبون شده  

زيع اقـالم امـدادي ايجـاد شـود و          ن در تو  يولؤبه عملكرد مس  
. ن از بين برود   يولؤتدريج اعتماد مردم نسبت به عملكرد مس      ب

آوري  رساني شـفاف نهادهـاي متـولي جمـع        عدم اطالع البته  
ريافت و توزيـع اقـالم اهـدايي نيـز           د ةكمكها درخصوص نحو  

  . ها در بين مردم بوده استخود عاملي در تشديد اين بدبيني

  

ـ         ارزيابي روند اطـالع    ):2(جدول    در  ة بـم  رسـاني از ميـزان تلفـات زلزل
  .مطبوعات وقت

تاريخ 
  محتوا و مضمون نام روزنامه  )1382(

ــم   كيهان   دي6 ــه ب ــداد.  هــزار نفراســت25تلفــات زلزل تع
  .رسد  هزار نفر مي30شدگان به  كشته

 . هزار نفر است10شدگان بيش از  شمار كشته  آفتاب يزد   دي6

ــيش از    حيات نو   دي6 ــات ب ــداد تلف ــر اســت20تع ــزار نف  ه
  ).نماينده بم(

. هزار كشته و مجروح در پـي داشـت       40زلزله    جام جم   دي6
 . مجروح زلزله بم در جيرفت جان باختند150

 آفتاب يزد   دي7
 هزارنفر در اثر زلزله،70كشته و مجروح شدن     

  . هزار نفراست20آمار تلفات زلزله بالغ بر 
  . هزار كشته و مجروح در بم داريم70  همشهري   دي7

 هزار كشته بيـرون كـشيده خواهـد50 تا   40  شرق   دي7
  .ايم كشته داشته600 هزار و 37. شد

 جام جم   دي7
 تـا10از  آمارهاي متغير در باب زلزلـه حـاكي         

  .باشد هزار كشته و مجروح مي15

 حيات نو   دي7
 هزار كشته و زخمي در بـم70: وزير بهداشت 

  .ايم داشته
  . هزار نفر رسيد20ها به بيش از   تعداد كشته حيات نو   دي8

 اطالعات   دي8
 هـزار نفـر20تلفات زلزله بيش از     : وزير كشور 

  .اند  هزار نفر دفن شده11حال ه ب تا. است
  . هزار نفر در خاك خفتند20  شرق   دي8

 جام جم   دي8
هـاي بـم خـارج و در  هزار جسد از ويرانـه     15

  .جمعي دفن شدند گورهاي 

 آفتاب يزد   دي9

كشته شدن بيش از دو هزار نفـر در روسـتاي
شـدگان تـا بروات، احتمال افزايش آمار كـشته     

 هـزار25بـيش از  :  هزار نفر، وزارت كـشور     50
  .شدگان زلزله دفن شدند نفر از كشته

 اطالعات   دي9
 هـزار تـن از28آخـرين آمـار حـاكي از دفـن     
  .قربانيان حادثه زلزله بم است

  . هزار نفر است30ها در مرز  آمار كشته جام جم   دي10
  . هزار نفر دفن شدند30بيش از  جام جم   دي11
  . نفر دفن گرديدند هزار25تقريباً  اطالعات   دي11

  نوحيات   دي11
 هـزار نفـر وجـود50ها تا  امكان افزايش كشته 

  .دارد
  . هزار جان باخته بم دفن شدند29 اطالعات   دي14
  .باشد  هزار نفر مي32تعداد قربانيان  جام جم   دي14

 حيات نو   دي20

زلزلـه : سازمان ملـل بـه نقـل از دولـت ايـران           
ــشته و 30 ــزار ك ــي30 ه ــزار زخمــي در پ  ه

  .داشته است
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 در  ة بـم  رساني از  ميزان مصدومين زلزل     ارزيابي روند اطالع  ): 3(ل  جدو
  .مطبوعات وقت

تاريخ 
)1382(  

  نام
  محتوا و مضمون روزنامه

 جام جم   دي6
 

 30 درصد از مجروحان جان باختند، 10بيش از 
هزار زخمي در بيمارستانها هستند، سخنگوي 

 بم از منطقه ةهاي زلزل تمام زخمي: وزير كشور
  .اند شدهخارج 

  .ايم هزار زخمي داشته9  شرق   دي7

 هزار نفر از مجروحان حادثه از طريق سيستم 5اطالعات   دي7
  .اند هوايي كشور به بيمارستانها انتقال يافته

آمارهاي متغير در . اند  مجروح انتقال يافته600جام جم   دي7
  ). هزار كشته و مجروح15 تا 10(باب زلزله 

آفتاب يزد   دي8
علت دخالت ه تعداد زيادي از مصدومان ب

ها در بيرون كشيدن آنها از زير آوار قطع  خانواده
  .نخاع شدند

گزارش دقيق .  هزار زخمي برآورد شده است30اطالعات   دي8
  .از مجروحان در دست نيست

جام جم   دي9
 مجروح زلزله كه در بيمارستانها جان 1000

 1000. ل شدندباخته بودند، بار ديگر به بم منتق
  .مجروح ديگر درگذشتند

 هزار نفر از مجروحان اين حادثه به 13 اطالعات   دي9
  .اند بيمارستانهاي سراسر كشور انتقال يافته

  . هزار نفر بمي در سراسر كشور بستري شدند12 شرق   دي10

 30بيش از : آخرين آمارهاي زلزله بم اعالم شدحيات نو   دي15
  . زخمي هزار14هزار كشته و 

  
رسـاني از وضـعيت     يكي از اقدامات خوبي كه براي اطالع      

ديده و نيز اعالم اسـامي و شـرايط مـصدومين            آسيب ةمنطق
اي بـه   ناشي از زلزله در هفته دوم بعـد از ايـن رويـداد لـرزه              

رسـاني تحـت     انجام رسيد، مرتبط با ايجاد يك پايگاه اطـالع        
البتـه در ايـن پايگـاه تنهـا        .  بوده است  www.BAM.irعنوان  

اطالعات افرادي كه امكان بيان مشخصات خـود را داشـتند،           
درج شد و براي اطفال و افرادي كه در حالت بيهوشي به سر             

  يكـي از اقـداماتي كـه       .  چنين امكاني فـراهم نبـود      ،بردندمي
توانست براي جبران اين مشكل انجام شود، تصويربرداري        مي

كـه در   (از مصدومين ناشناخته و حتي متوفيان اين رويـداد          
) بيمارستانهاي ساير شهرها جان خود را از دست داده بودنـد          

توانست به شناسايي   اين اطالعات با درج در اينترنت مي      . بود
  .آنها كمك نمايد

  گيريبندي و نتيجه جمع-3
ــالع   ــاركرد اط ــش و ك ــه نق ــه   اگرچ ــر س ــاني در ه       رس

 انكارناپــذير و " پــس از بحـران " و"حـين "، "قبــل" مرحلـه 
ثيرگذار است، لكن در مرحله حين بحران نقـش و كـاركرد            أت

ها  به عنوان مثال رسانه   . شود ها آشكارتر مي   اطالعات و رسانه  
رساني و سياستي كـه در اختيـار    با توجه به ظرفيتهاي اطالع 

به بروز توانند بحران را كاهش يا گسترش داده و يا     دارند، مي 
 با توجه به مطالـب مطـرح شـده و          . بحراني ديگر دامن بزنند   

 "هارولـد السـول   "بر اساس مدل اوليه در ارتباطات كه مدل         
 ؟ يـد گو چـه كـسي؟ چـه مـي       : است، ارتباط داراي پنج عامل    

   ثيري؟ أاي؟ و بــا چــه تــ بــراي چــه كــساني؟ بــا چــه وســيله
   يـدا كـرده    باشد كه در واقع بحران در عامل پنجم نمود پ          مي

      ثيري كـه وسـايل ارتبـاطي      أيعنـي تـ   ]. 6 [شـود  و بالفعل مي  
ن يولؤمردم، مـس  (و محتواي اطالعاتي آنها بر روي مخاطبان        

  تـوان   گـذارد، از بـازخورد پيامهـا مـي         مـي ) و مديران بحـران   
ـ . متوجه بروز بحران جديد يا كنترل بحران شد        حـال   هـر ه  ب

ــ  ــه در زلزل ــق آنچ ــارةطب ــ- رودب ــ منجي ــم در ةل و زلزل         ب
ــ ــالعةحيط ــاني رخ داد  اط ــي،رس ــه     م ــين نتيج ــوان چن         ت

  :   گرفت كه
 رساني به موقع از مكان و بزرگـاي زلزلـه در هـر              اطالع 

ايـن  . دو زلزله مورد بررسي با ضعف مواجه بوده اسـت         
نگـاري صـحه    هـاي لـرزه   امر بـر لـزوم تقويـت شـبكه        

 .گذارد مي

 ريع از تلفـات و خـسارات در        رساني صحيح و سـ     اطالع
ايـن امـر    . هر دو زلزله مورد بررسي ضعيف بوده اسـت        

 لزوم توسعه سامانه برآورد سريع خسارات       ةدهندنشان
 .باشد و تلفات مي

 رساني از اثرات هر دو زلزله ضعيف بوده كه           اطالع نحوة
اين امر لزوم كسب و پخش اطالعات بحران از مجاري          

 .طلبد واحد و معتبر را مي

            گسترش شايعات در هر دو زلزله زياد بوده، كه اين امر
رساني شفاف و رفـع ابهامـات مـردم بـه            بر لزوم اطالع  

  . كيد داردأصورت دقيق و مستدل ت
 دو ركــن اساســي خبــر و ،شــود چنانچــه مالحظــه مــي

ــالع ــي   اط ــاني يعن ــرعت"رس ــحت " و "س ــت و ص  در "دق
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ـ . انـد  هاي مذكور دچار نقصان بوده     رساني زلزله  اطالع ه ايـن   ب
هـاي   رساني به موقع از مكان و بزرگـاي زلزلـه          معنا كه اطالع   

قبـولي صـورت نگرفتـه كـه        مذكور در هيچكدام به طور قابل     
همين امر يكي از عوامل افزايش تعـداد تلفـات و مـصدومين            

 نحوةطور كه مالحظه شد،      از سويي ديگر همان   . گشته است 
مـار صـحيح تلفـات و     رسـاني از اثـرات زلزلـه و ارائـه آ           اطالع

هاي مختلـف، بـسيار متنـاقض و متفـاوت           خسارات در رسانه  
بود، كه اين امر حاكي از عدم رعايت اصل دقت و صـحت در              

هــا،   چنــين رويكــردي در رســانهةنتيجــ. ارائــه اخبــار اســت
گسترش شايعات و عدم اعتماد و اطمينـان بـه اخبـار ارائـه              

ب بـه بحـران     شده و نهايتاً عدم پاسخگويي صحيح و متناسـ        
ريـزي و مـديريت      گيري، برنامـه   تواند تصميم  باشد كه مي   مي

  .بحران را با ابهام همراه نمايد
  
   تشكر و قدرداني-4

ــايج حاصــل از    ــه از نت ــه برگرفت ــن مقال     بخــشهايي از اي
ــروژه  ــه  "انجــام پ ــي و ارائ ــديريت بحــران در ســطح محل م

المللي  بين كه توسط پژوهشگاه  باشد   مي "راهكارهاي اجرايي 
 براي سازمان مديريت بحـران      شناسي و مهندسي زلزله   زلزله

كشور تهيه شده است كه بدينوسيله از همكاران طرح مذكور          
  .گردد ربط تشكر و قدرداني مين ذييولؤو مس
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