


وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنََّمَا أَحْيَا النََّاسَ جَمِيعًا

سوره مائده32آیه

.و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد ، چنان است که گویی به همه مردم حيات بخشيده است
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مقدمه

ازهرمزتراتژیکاستنگهوآزاددریاهایکناردرآبیمرزبیشترینباکشوراستانجنوبیترینعنوانبههرمزگاناستان•
با)کیلومترمربع102991مساحتباکهمیشودمحسوبایرانتجارتوترانزیتدروازههایحیاتیترینوکلیدیترین

مساحت،میزانایناز.استشدهواقعایراندرجنوبموقعیتلحاظاز،(سرزمینیدریایمساحتاحتساب
دریایحریمنیزمربعکیلومتر32361واستانجزایررامربعکیلومتر1859واصلیسرزمینرامربعکیلومتر68771
وفارساستانهایباغربوغربیشمالازکرمان،استانباشرقیشمالوشمالازهرمزگان.میدهدتشکیلسرزمینی
صورتبهعماندریایوفارسخلیجآبهایراآنجنوبوبودههمسایهبلوچستانوسیستاناستانباشرقازوبوشهر
،1395سالدرایرانآمارمرکزمسکننفوسسرشماریطبق.استبرگرفتهدرکیلومتر1380تقریبیطولبهنواری
بهشهرستان13دارایوبوده(کشورجمعیتکلازدرصد2.2حدود)نفر1.776.415جمعیتدارایهرمزگاناستان
بشاگردوخمیرن،پارسیابوموسی،آباد،حاجیقشم،جاسک،رودان،بستک،بندرلنگه،سیریک،میناب،بندرعباس،نامهای
کشورساحلیاستان7ازیکیهرمزگاناستان(دهیاری1253وشهر50دهستان،87بخش،40شهرستان،13).است
بودهجزیره14جزایراستان،تعداد.استنوارساحلیکیلومتر1800جزایراحتسابباآبیمرزکیلومتر600دارایکهاست
.استکردهاعطااستاناینبهراگردشگریبینظیرظرفیتکه
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مشخصات زمین لرزه

:لرزهزمینمشخصات•
1400/08/23تاریخ15:37:04:وقوعزمان(کیلومتری20عمق)ریشتری6/2لرزهزمین•
1400/08/23تاریخ15:38:38:وقوعزمان(کیلومتری10عمق)ریشتری6/3لرزهزمین•

بندرعباسشهرستانمرکزیبخشسیاهودهستانوفینبخشحوالی،هرمزگاناستان:وقوعمکان•
.استبودهریشتر5آنبزرگترینکهپیوستهوقوعبهپسلرزه250ازبیشتاکنون•
داشتهوجود(خانوار9129)نفر34393بربالغجمعیتباروستا137وشهریکزلزلهکانونازکیلومتری30شعاعدر•

.است
رفتهگقراراستاناینغربدرزاگرسواستانشرقدرمکرانایالتدودرزمینساختیلرزهلحاظازهرمزگاناستان•

کهاستاناستغربوشرقدرمتفاوتلرزهایرفتارنوعدوتابعزمینساختلرزهلحاظازهرمزگاناستاننتیجهدراست
.داردقرارمینابگسلیزونجائیکهمیشود،محسوبآنمرزهرمزدماغه

لرزهخیزیلحاظازجائیکه،استدادهرخهرمزدماغه،درهرمزگان-فین1400/08/23تاریخپیاپیزمینلرزهدو•
.میشودمحسوب،دادهرخزمینلرزهتعدادنظراز،زاگرسبخشفعالترین



6



7



8



9

سریعاقداماتانجامشدهدرخصوصمقابلهوواکنش
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آبان فین23اقدامات انجام شده درخصوص زلزله 

:انجامشدهدرخصوصمقابلهوواکنشسریعاقدامات•
..ماندار،بخشدارواعالمآمادهباشبهاعضایستادپیشگیری،هماهنگیوفرماندهیعملیاتپاسخبهبحراناستانوهمچنینبهفر•

.دقیقهپسازوقوعحادثه30استاندارمحترمبههمراهمدیرکلمدیریتبحراناستاندرکانونزمینلرزهحضور•

.اعزامتیمهایارزیابوامدادیدرکمترینزمانممکنبهمنطقهپسازوقوعزلزله•

هناشیحضورفوریعواملواعزامماشینآالتراهداریبرایبازگشاییمحورهایمسدودشدهوبازگشاییمحورهایمسدودشد•
.ازریزشسنگبالفاصلهپساززمینلرزه

انجاماعزامفوریتیمهایعملیاتیفنیشرکتهایتوزیعبرق،آبوفاضالب،مخابراتدردقایقپسازوقوعزمینلرزهو•
.اقداماتالزمجهتوصلآب،برقوشبکهمخابراتیخسارتدیده

اهدفب(رضوانوتوابع،سیاهووتوابع،سرزهوتوابع،فینوتوابع،قطبآبادوتوابع)قسمت5پهنهبندیمناطقزلزلهزدهبه•
.انضباطبخشیبهاموراتاستقرارنمایندگاندستگاههایاجرایی
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آبان فین23اقدامات انجام شده درخصوص زلزله 

ن،ایشامحترماولمعاونحضوردرخصوصالزمهماهنگیدستوروهرمزگاناستانمردمبامعززجمهوررئیسهمدردیابراز•
شور،کبحرانمدیریتسازمانرئیسنیرو،وپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزرای)همراههیئتهمراهبهمخبرآقایجناب
منضزدهزلزلهمنطقهدرحضوربالرزهزمینوقوعشبدر(کشوراحمرهاللجمعیتدبیرکلونجاتوامدادسازمانرئیس
.گرفتندقراررسانیامدادمستقیمدرجریانمناطقاینازبازدید

هیئتوجمهورئیسرمحترماولمعاونحضوربااستانبحرانبهپاسخعملیاتفرماندهیوهماهنگی،پیشگیریستادجلسهتشکیل•
الزمتصمیماتاخذوحادثهدقیقابعادبررسیبرای24/8/1400مورخدوشنبهروز8ساعتراسهمراهمحترم

بهمذکورافرادکهآسیبروستاهایسطحدرنفر111تعدادبااحمرهاللامدادیتیم23توسطزدهزلزلهمردمبهرسانیامداد•
.بودند(نفر18باتیم4)فارسو(نفر16باتیم3)کرمان،(نفر77باتیم16)هرمزگاناستانهایازتفکیک

.تاثیرتحتمناطقدرکامیونت4وتریلی7،پیکابوانت10،آمبوالنس5شاملاحمرهاللامدادیآالتماشیناستقرار•

.کمربندیمحلهوفارسخلیجورزشگاهدرچادر356تعدادبابندرعباسشهردراضطراریاسکانکمپدوبرپایی•
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آبان فین23اقدامات انجام شده درخصوص زلزله 

.بسیجوانتظامینیرویتوسطچادرهااستقرارمحلدرزدگانزلزلهامنیتتامین•

فین،هایپهنه)ریزیبرنامهورسانیخدماتهماهنگیوشدهمشخصپهنه5دراستانداریویژهبازرسیهایگروهاستقرار•
.(سیاهووآبادقطبسرزه،رضوان،

.زدهزلزلهمنطقهبهمسکنبنیادارزیابتیم30اعزام•

.منطقهدرجهادیگروه70حضور•

احمرهاللجمعیتطریقازمردمیکمکهایتوزیعوجذبجهتهماهنگی•
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بهتخریبمنازلمسکونی،ایجادخسارت:)مشکالتایجادشده
ی،واحدهایصنعتی،کشاورزیودامیوانسدادمسیرهایارتباط

...(قطعیآب،برق،تلفنو
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مشکالت ایجاد شده

:راهبخش•
ازسپوبالفاصلهآبادحاجیبهبندرعباسمحوراولیهانسدادموضوعفینبخش1400آبان23تاریخزلزلهوقوعازپس•

طریقازایجادهنقلوحملوراهداریکلادارهدرمستقراستانراههایمدیریتمرکزاطالعبهمردمیتماسهای
.رسید141شماره

پلیسباگیهماهنومردمیتماسهایبنابربالعکسوآبادحاجیبهبندرعباسمحوراولیهانسداددقیقه،45و15ساعتدر•
.شداعالمزیرچهارنقطهدرمسیرشدنقطعوسنگریزشبدلیل،مردممالوجانحفظجهت،استانراه

بازرسیایستمجاورتدرمیرزاییشهیدتونلخروجیمحوربرگشتباند40کیلومتر•
میرزاییشهیدبازرسیازبعدترانشهدرسنگریزشوسقوطاثردرمحوررفتباند45کیلومتر•
تونلورودیدرسنگریزشوسقوطاثردرشهسواریفداکارراهدارتونلورودیرفتباند105کیلومتر•
تونلورودیدرسنگریزشوسقوطاثردرزاغتنگتونلورودیبرگشتباند105کیلومتر•
راهداریهایاکیپ،16ساعتدر،استانراههایمدیریتمرکزوکشورراههایمدیریتمرکزاعالمبهتوجهبابالفاصله•

.شدنداعزاممذکورمقاطعدرمحورسازیایمنوانسدادرفعجهتفوقمحلهایبه



15

شدهمشکالت ایجاد 

:راهبخش•
یخروجآبادحاجی-بندرعباسراهپلیسهمراهیوبندرعباسشهرستانراهداریمامورانتالشبا18:00ساعتدر•

.گردیدانسدادرفعوپاکسازیمیرزاییشهیدتونل
واغزتنگتونلهایورودی،گهکمراهپلیسهمراهیوآبادحاجیشهرستانراهداریمامورانتالشبا19:00ساعتدر•

.گردیدانسدادرفعوپاکسازیشهسواریفدارکارراهدار
اینرفتدباننمودنطرفهدوومیرزاییشهیدبازرسیایستازبعدترانشهمحلدرمقطعیپاکسازیبا20:00ساعتدر•

شهیدتونلازقبل،دهش(انباشته)جمعترافیکنمودنسبکوعبوریترافیکهدایتبهنسبت،کیلومتردوفاصلهبهمقطع
.گردیدانسدادرفعنیزمسیرمقطعآخرینواقداممیرزایی

ترافیکترانشهمحلدرمحوروسطدرموجودسنگتختهنمودنخارجولودردستگاهیکنمودناضافهبا24:00ساعتدر•
.شددادهعبوردوطرفهولیترروانصورتبه

عبور،میرزاییدشهیبازرسیایستازبعدترانشهمحلدربرگشتباندکاملپاکسازیبادوشنبهروزبامداد3:00ساعتدر•
.رسیدپایانبهمحورکاملانسدادرفععملیاتوبرقراردوطرفهصورتبهنیزمقطعایندر
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شدهمشکالت ایجاد 

:راهبخش•
ویموضعهایبرداریریزشبهنسبتمقطعیصورتبه،لودروگریدرآالتماشینباادامهدرراهداریهایاکیپ•

.نمودنداقداممسیرکاملپاکسازی
تن300ازبیشانتقالباوآبادحاجیوبندرعباسشهرستانهایراهداریهایاکیپاعزامبادوشنبهروزصبح6ساعتدر•

ذرتومقطعدودرآمدهبوجودهایناهمواریونشستهاسازیایمنومسیرتسطیحبهنسبت،محوربهگرمآسفالتمصالح
.گردیداقدام،(رفتباند45کیلومتر)میرزاییشهیدبازرسیایستازقبلترانشهو(برگشتباند60کیلومتر)

سطحدرالفاختایجادوپلهاپشتافتادگیدچارکهگیشانهایپلوذرتوبزرگپل،سیاهوزیرگذرپلمحلدرهمچنین•

.گردیدنقصرفعوتسطیحگرمآسفالتتن200حدودبابودشدهمسیر
ومیدانیبصورتومستقرمحوردرمسیرنگهداریوفنیابنیهارزیاباکیپ3فوقاقداماتبرعالوهدوشنبهروزدر•

.نمودنداقدامفنیابنیهوراهجسمبهواردهخساراتارزیابیبهنسبتعملیاتی
.باشدمیتومانمیلیارد330،راهداریارزیابتیمهایتوسطشدهانجامهایبرآوردطبقمسیر،بهواردهخسارت•
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شدهمشکالت ایجاد 

:بخشآب•
شرکتبحرانمدیریتستادجلسهتشکیل•
شرکتپشتیبانیوبرداریبهره،عملیاتینیروهایکلیهکاملباشآماده•
زدهزلزلهمناطقبهارزیابهایتیماعزام•
زدهزلزلهمناطقبهبرداریبهرهوعملیاتیهایتیماعزام•
فینشهربهسیارآبرسانیتانکردستگاهدواعزام•
فینبخشتابعهروستاهایبرقیتاسیساتبهواردهخساراترفع•
بهنسبتزمالاعتباراتتامینازپستاگردیدهبرآوردباشدمیآنهاسازهحوزهدرکهتاسیساتبهواردهخساراتسایر•

گردداقدامآنهاانجام
دیدهآسیبمنازلانشعاباتموقتآوریجمع•
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شدهمشکالت ایجاد 

:بخشآب•
ذرتوروستایدرموقتاسکانکمپبهانشعاباتواگذاری•
مکعبمتر300حجمبهآبشیرینوبگود،چامهکو،سرزه،زیارت،غربیگیشان،ذرتوروستاهایبهسیارآبرسانی•
سرزهروستایآبچاهلولهومخزنترمیم•
آبشیرینروستایدرشناورپمپدستگاهیکنصبوخرید•
فینشهردرمعدنیآبتوزیع•
سفلیآوینروستایجهتاتیلنپلیلولهمتر200ارسالوتهیه•
سیارآبرسانیتانکرهاینیازموردسوختتامین•
ذرتوروستایآبمخزنوچاهلولهتعویض،برقتابلویاصالح•
شرکتبرداریبهرهوفنینیروهایتوسطروزیشبانهبطورتاسیساتپایداریوضعیتمستمربررسی•
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شدهمشکالت ایجاد 

:برقبخش•
زارشگمحالتازبرخیدرپراکندهصورتبهبندرعباسشهردرلرزهزمینوقوعازپساولیهساعاتدربرققطعی•

.گردیدمرتفعسرعتبهکهگردید
داماتاقانجامازپسکهداشتهوجودلرزهزمینوقوعازپسساعتهچندبرققطعیفینبخشروستاهایدرهمچنین•

.گردیدمرتفعمشکلاینالزم،

:مخابراتبخش•
اختاللاینکهگردیداختاللدچارلرزهزمینازپساولیهلحظاتدرامانگردیدقطعیدچارهمراهتلفنشبکهخوشبختانه•

.گردیدمرتفعوبودهشبکهترافیکدلیلبه
:مسکنبخش•
دچارمسکونیواحدهزار3بربالغاستاناسالمیانقالبمسکنبنیادکارشناسانتوسطگرفتهصورتارزیابیاساسبر•

.باشدمیتعمیریواحد700حدودواحداثیواحد2500کهاندشدهآسیب
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اجراییدستگاههایاقدامات
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آبان فین23اقدامات انجام شده درخصوص زلزله 

:اقداماتصورتگرفتهتوسطاستانداری•
رصدووحادثهابعاددقیقبررسیوزلزلهکانوندرحادثهازپسدقیقه30گذشتازبعدبحرانمدیریتمدیرکلواستاندارحضور•

محترماستاندارتوسطمیداندرالزمدستورات
جمهوریریاستممحتراولمعاونریاستبهاستانبحرانبهپاسخعملیاتفرماندهیوهماهنگی،پیشگیریستادجلسهتشکیل•
فینبخشداریدرحادثهازبعدروز5استانبحرانبهپاسخعملیاتفرماندهیوهماهنگی،پیشگیریستادستادجلسهتشکیل•
زدهزلزلهمناطقازاجراییدستگاههایمدیرانهمراهبهمحترماستاندارمیدانیبازدید•
محترماستانداردستوربااموراتبهبخشیانضباطهدفبامنطقه5بهزدهزلزلهمناطقتقسیم•
جمهوریریاستمحترماولمعاونبهمکتوبصورتبهخسارتمیزاناعالم•
دررحطجهتکشوربحرانمدیریتسازمانبهبحرانمدیریتتیپفرمهایمطابقمرحلهدوطیخساراتمیزانموقعبهاعالم•

دولتهیاتجلسه
محترماستاندارتوسطتنخواهتومانمیلیارد10مبلغدرخواست•
محترماستاندارریاستبهبازسازیاموراتدرتسریعهدفبابازسازیستادجلسهسهتشکیل•
مناطقازاراستانددفترسرپرستوبحرانمدیریتمدیرکل،استانداریعمرانیامورهماهنگیمعاونروزانهمیدانیبازدیدهای•

اموراتانجامدرتسریعهدفبازدهزلزله
زدهزلزلهمناطقوضعیتآخرینگزارشارائهوکنفرانسویدئوبصورتدولتهیاتجلسهدرمحترماستاندارحضور•
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آبان فین23اقدامات انجام شده درخصوص زلزله 

:استاناجراییدستگاههایتوسطشدهانجاماقدامات•
باگرمغذایپرس1000روزانهپختظرفیتباآشپزخانهایجادجهتفینشهرورزشیسالندراسالمیجبههقرارگاهتشکیل•

جهادینیروهایهمکاری
،گیشان،ضوانرروستاهایهمچنینوسیاهوفین،روستاییهایتعاونیطریقازکافیمیزانبهزدهزلزلهمناطقبهرسانیسوخت•

رایگانصورتبهنفتتوزیعوذرتووگهره
دیدهخسارتمناطقدراستانجهادگرانوخیرینظرفیتازاستفاده•
:احمرهاللجمعیتتوسطگرفتهصورتاقدامات•
چادردستگاه288برپاییبابندرعباسشهردرفارسخلیجورزشگاهسازیآماده•
:دیدهآسیبمناطقگانهسهبندیمنطقه•
بندرعباسشهریمحدوده•
آنشمالروستاهایوفینبخش•
(...وپایینوباالذرتویگیشان،سرزه،رضوان،)فینبخشتابندرعباسحدفاصلروستاهای•
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آبان فین23اقدامات انجام شده درخصوص زلزله 

:استانتجارتومعدن،صنعتسازماناقدامات•
عرضهوفیصنواحدهایرسانیخدماتنحوهرصدومشکالترفعوبررسیجهتصمتسازمانکارشناسانتوسطمیدانیبازدید•

برایوختسوآردالعادهفوقسهمیهوانجاماطرافروستاهایورضوانفین،مناطقهاینانواییفعالیتهمچنینواساسیکاالی
ونگردیدهمشاهدکاالتامیندرحادیمشکلغذاییموادواساسیکاالهایسایرتامینباارتباطدر.شدلحاظمنطقهنانوایان
.آمدبعملصنفیواحدهاینیازتامینمنظوربهغذاییموادپخشهایشرکتانجمنباالزمهماهنگی

آنهااستقرارومنطقهبهسازمانبازرسینازتندواعزام•
منطقهدرمستقربازرستوسطآنهافعالیترصدونانواییواحدهایازروزانهبازدید•
تخصیصبهتوجهباهرمزگانمنطقهنفتیهایفرآوردهپخششرکتباهماهنگیطریقازمنطقهنانواییواحدهایسوختتامین•

شدهیادواحدهایبهآردالعادهفوقسهمیه
رضوانروستایدرغیرفعالنانواییواحد2فعالسازی•
فینقهمنطبهپزیخامآردتخصیصبهعنایتبامتقاضیانبهنانواییواحدهایسویازخامبصورتآردتحویلازممانعت•
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:مشارکتصنایعومعادناستان•
توسطچادرهاازتعدادیبهرسانیبرق،گرمغذایپرس1000توزیع،بهداشتیبستهوبسته3000،چادردستگاه1000ارسال•

جنوبهرمزگانفوالدشرکت
فارسخلیجفوالدصباشرکتتوسط(کنسروومعدنیآب)محمولهسهارسال•
کیشجنوبکاوهفوالدشرکتتوسطمیلگردوسیمانارسال•
المهدییومآلومینشرکتتوسطاستاناجتماعیرفاهوکار،تعاونکلادارهحساببهواریزونقدوجهتومانمیلیون50پرداخت•
کهورآکآهنسنگمعدنتوسطزدگانزلزلهبهشعلهسهبرقیبخاریعدد200تعدادتحویلوخرید•
امیونکدستگاهیکومکانیکیبیلدستگاهولودرشاملکهورآکآهنسنگمعدنآالتماشینباجادهمرمتوبازسازی•
درعباسبنمواصالتیمحوربازگشاییجهتراهپلیسوراهداریوشهرسازیوراهکلادارهبازاغتنگآهنسنگمعدنهمکاری•

سرچاهانروستایتازاغتنگهتونلحدفاصلسیرجان–
میزانبهمصرفیکبارظروفانواعتهیهو(وعدهنفر5000)کیکوآبمیوهوکنسروانواع،قند،چایبرمشتملغذاییاقالمتهیه•

زاغتنگآهنسنگمعدنتوسطفینبخشداریبهآنتحویلوعدد5000
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:هیاتمحترموزیران1400/10/07مصوبهتاریخ•
واحدمسکونیروستایی2000بازسازی•
واحدمسکونیشهری498بازسازی•
اماکنمسکونیوتجاریشهریوروستایی702تعمیر•
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استاننبحرابهپاسخعملیاتفرماندهیوهماهنگیپیشگیری،ستاداعضایسردرگمیوزلزلهاولیهمکاناشتباهاعالم•
العملدستوربهتوجهباموقتاسکانبرایچادرتوزیعچالشوزیادپسلرزههایعلتبهچادرازاستفادهدرخواستافزایش•

تنیسسکونتقابلزلزلهاثربرآنهامنازلکهافرادیبرایتنهاچادرگذاشتندراختیاربرمبنیاحمرهاللجمعیت
بندرعباسشهردرترافیکوازدحاممدیریتوامنیتتامین•
فینزلزلهدرموقتواضطراریاسکانتجهیزاتومحلتفکیکعدم•
مسئولینوعدههایاجرایدرتاخیروواردهخساراتجبراندرخصوصوزیرانمحترمهیاتمصوبهبهموقعابالغعدم•
جبرانیندفرآچگونگیتعیینوبندرعباسشهرمسکونیمنازلبهواردهخسارتمیزانجبراندرخصوصتصمیمگیریلزوم•

مناطقایندرخسارات
حادثهزماندرافراداینبهخدماترسانیچالشوروستاهادرمستقرخانوارهایباالیجمعیتآمار•
اسالمیانقالبمسکنبنیادادارهکلروستایینظارتکارشناسانکمبود•
بازسازیمسکونیواحدهایپایینمتراژازروستاساکنیناستقبالعدم•
مسکونیمنازلبازسازیرونددرتجربیمعمارانازاستفادهوپیمانکارانازبرخیحرفهایصالحیتعدم•
مالکینبهآنهاتحویلوپیمانکارانتوسطمسکونیواحدهایتکمیلعدم•
منازلتکمیلجهتمصوباعتبارنبودنکافیومسکونیمنازلبازسازیدر...ودستمزدمصالح،هزینههایافزایش•
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اطالع رسانی

:اقدامات•
.مجازیایفضطریقازهمچنینوهاخبرگزاریورادیوییوتلویزیونیخبریهایشبکهبامصاحبهطیمستمررسانیاطالع•

تماسمارهشبا)انسانیکرامتحفظوعادالنهتوزیعجهتفرمانداریتوسطمردمیهایکمکآوریجمعبمنظوراطالعیهصدور•
33336801)

و3171هایتلفنشمارهبا)استانبحرانمدیریتکلادارهبهواصلههایتلفنطریقازمردمیهایدرخواستپیگیری•
.ستابودهاحمرهاللوازچادرهادریافتومسکنبنیادتوسطارزیابیتقاضایبهمربوطهاآنبیشترین-(33667392

1000والدف)دیدهخسارتمناطقبهرسانیکمکدراستانبزرگاقتصادیبنگاههایواجراییدستگاههایظرفیتازاستفاده•
(چادردستگاه

:پیشنهاداتوچالشها•
وشایعاتانتشارثباعونیستندمطلعحادثهدیدهمنطقهکلیشرایطازکهافرادیبامصاحبهطریقازاخبارانتشارواطالعرسانی•

میشوندعمومیاذهانتشویش
ازاطالعاتانتشارولهزلزبامقابلهوپیشبینیحوزهدرکارشناسیوفنینظراظهارجهتمشاورکارشناسانهستهتشکیلپیشنهاد•

عمومیاعتمادافزایشجهتجمعیرسانههایبامصاحبهانجامطریق



با سپاس فراوان


