
صفر عاشقی

جوانان هالل به حمایت روانی از زلزله زدگان 
ادامه می دهند

»سحر« در صفر مرزی
شهروند| تیم هــای »سحر« ســازمان جوانان 
همچنــان در مناطق زلزلــه زده فعالیت می کنند. 
تیم ها از استان های مختلف به کرمانشاه می روند و 
حمایت روانی را انجام می دهند. در جدیدترین اقدام، 
معاون جوانان جمعیت هالل احمر استان زنجان از 
استقرار تیم سحر استان زنجان در روستاهای صفر 
مرزی کرمانشاه خبر داد. فاطمه جمشیدی با اشاره 
به این که تیم سحر جوانان استان زنجان در دومین 
روز از اســتقرار خود در منطقه زلزله زده کرمانشاه 
عازم روستاهای صفر مرزی شدند، اظهار کرد: تیم 
ســحر جوانان جمعیت هالل احمر استان زنجان 
به روســتاهای گزنه، بانی نار، شــیخ صله، خازنک 
)رجبی(، کاله سیاه و ســرخه ده عزیمت کردند و از 
بدو استقرار، توسط کارشناسان روانشناسی کارگاه 
مادر و کودک برگزار کردند. این مسئول با اشاره به 
این که تیم سحر با ارایه توصیه های ایمنی به مادران 
و فرزندان، آموزش روش های پناهگیری و راه اندازی 
فضای دوستدار کودک، تحمل روزهای تلخ بعد از 
وقوع زلزله را برای بازماندگان آسان تر می کنند، ادامه 
داد: این تیم در روستاهای مذکور از توابع شهرستان 
 ،ptst  ثالث باباجانی عالوه بر ارایه مشاوره فردی به
زمینه را برای ارایه مشــاوره های گروهی بااسترس، 
مشــاوره خانواده و حمایت روانی مقابله با حمالت 

قلبی ناشی از ترس زلزله فراهم می کند.
وی با بیان این که تیم ســحر بــا توزیع اقالمی 
ازجمله لباس مردانه و زنانه و بچگانه، اسباب بازی و 
نوشت افزار، لوازم بهداشتی و شیرخشک با استقبال 
زیاد روستاییان زلزله زده مواجه شــده  است و این 
جای خرســندی دارد، افزود: همچنیــن این تیم 
نمایش عروسکی، عروسک گردانی، بازی های محلی، 
بازی اســتپ حرکت با آهنگ کــردی، طناب زنی، 
بازی آینه قصه گویی و شعرخوانی را برگزار خواهد 
کرد. جمشــیدی با بیان این که مشاوران تیم سحر 
اســتان زنجان با بانوان نجات یافته از زیر آوار جلسه 
مشــاوره خصوصی برگزار می کنند و با حضور در 
چادر بازماندگان زلزله، با اهــدای هدایای مردمی 
از بازماندگان دلجویی می کنند، خاطرنشــان کرد: 
امدادگران هالل احمر زنجان در مواقع بروز حوادث 
غیرمترقبه و بالیای طبیعی مثل زلزله و ســیل در 
داخل و خارج از کشــور از آمادگی الزم برای اعزام 
به مناطق دیگــر برخوردارند و در صــورت نیاز به 
کمک رســانی، جوانان داوطلب هالل احمر استان 
زنجان نیز در قالــب تیم های اســتانی به مناطق 

زلزله زده اعزام خواهند شد.
اعزام ۲۸نفر از بوشهر در قالب دو تیم سحر 

به مناطق زلزله زده
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان بوشهر نیز از 
اعزام 28 نفر در قالب دو تیم سحر به مناطق زلزله زده 
غرب کشور خبر داد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان گفت: مداخالت اجتماعی، روانی و فرهنگی 
در بالیا یکی از نیازهای مهم در مناطق آسیب دیده 
از زلزله است که جمعیت هالل احمر با سازماندهی 
تیم حمایت روانی، اجتماعی و فرهنگی در بالیا )تیم 
سحر( ضمن جذب نیروهای داوطلب در رشته های 
روانشناســی، مددکاری، علوم تربیتی و اجتماعی 
اقدام به ارایه خدمات مورد نیاز به آسیب دیده های 
بالیا و حوادث می کند. حسین درویشی با توجه به 
شــرایط خاص روحی و روانی هموطنان در مناطق 
زلزله زده اظهار داشــت: با حضور اعضای متخصص 
در تیم سحر جمعیت هالل احمر استان بوشهر، با 
تقسیم وظایف و برنامه ریزی صورت گرفته، تالش 
داریم تمام همت خود را در خدمت رســانی هر چه 
بهتر به مردم آسیب دیده از زلزله غرب کشور برای 
بازگشت به زندگی عادی به کار بگیریم. وی افزود: 
تیم سحر استان به سرپرســتی معاون امور جوانان 
هالل احمر استان که متشــکل از ۱8نفر از اعضای 
جوان و داوطلب آموزش دیده در حوزه حمایت های 
روانی و ۱۰ نفر از پرســنل جمعیت است، به همراه 
تجهیزاتي همچون اسباب بازی، لوازم التحریر، لباس، 
مواد غذایی، لوازم بهداشتی و… به مناطق زلزله زده 
غرب کشور اعزام می شود. تیم سحر این جمعیت به 
مدت 8 روز در نقاط زلزله زده سرپل ذهاب مستقر 

خواهند بود.
روز سوم خدمت تیم های سحر استان قم در 

روستاهای سرپل ذهاب
معاون امــور جوانان جمعیــت هالل احمر قم 
نیز گفت: در ســومین روز خدمت، تیم های سحر 
استان قم جهت ارایه خدمات در 4 روستای دیگر 
در سرپل ذهاب و شهر ازگله حضور یافتند. محمد 
مصباحی عنوان کرد: تیم های حمایت های روانی 
و اجتماعی و فرهنگی سحر جمعیت هالل احمر 
استان قم خدمات ارزشمندی را در منطقه زلزله زده 
پل سرذهاب و روستاهای اطراف ارایه کردند. معاون 
امور جوانان جمعیت هالل احمر قم افزود: تیم سحر 
استان قم در سومین روز فعالیت خود طبق برنامه ای 
که ســازمان جوانان به آن ابالغ کرد، فعالیت خود 
را در غرب کشــور آغاز کرد. وی خاطرنشان کرد: 
در این روز تیم ها در بخش به 4روســتا شامل قلعه 
واری، الیاس خلیفه حسین و بی بیان و تپانی اعزام 
شدند. مصباحی اظهار داشت: یکی از برنامه های 
گروه اعزامی ویژه کودکان و نوجوانان و دانش آموزان 
برگزاری برنامه های شــاد و مفرح بــا اجرای خان 
عمو بود. وی تصریح کرد: طبق هماهنگی های به 
وجود آمده این کــودکان و دانش آموزان در حدود 
2۰۰ نفر در ۳ شــیفت از برنامه های شاد با حضور 
خان عمو بهره مند شــدند. معاون امــور جوانان 
جمعیت هالل احمر قم یادآور شد: این برنامه های 
تفریحی و کودکانه محیطی شاد و مفرح برای آنها 
فراهم ساخت که با اســتقبال خوب دانش آموزان 

مواجه شد. 
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گزارش خبری

شــهروند| بیش از یک ماه از زلزله غرب کشــور 
گذشت؛ زلزله ای 7.۳ ریشــتری که مرگ 579 نفر از 
هموطنانمان را به دنبال داشــت. آمار و ارقام متعددی 
از روز اول در شــبکه های اجتماعی دست به دست شد؛ 
آمارهایی صحیح و ناصحیح. »شهروند« در گفت وگو با 
مرتضی  سلیمی، رئیس سازمان امدادونجات کشور به 
تشریح فعالیت های سازمان امدادونجات در زلزله غرب 
کشور پرداخته اســت. سلیمی در این گفت وگو با زبان 
آمار و ارقام به بیان بخشــی از خدمات امدادی سازمان 
امدادونجات هالل احمر پرداخته اســت. آنچه در ادامه 

می آید، شرح این گفت وگو است.
  چند منطقه در زلزله غرب کشور آسیب دید؟

هشت شهر و ۱95۰ روستا.
  چه تعداد از مردم تحت تأثیر این زلزله قرار 

گرفتند؟
427 هزار و 266 نفر.

  اطالعاتی در مورد مشخصات زمین لرزه ارایه 
دهید.

ساعت زلزله 2۱:48 و شدت آن 7.۳ ریشتر بود؛ این 
زلزله در عمق ۱۱کیلومتر اتفاق افتاد و مدت زمان لرزش 
طبق اعالم پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ۳۰ ثانیه 

بوده است.
  زلزله با پیش لرزه هایی نیز همراه بود.

بله، ۳ مورد پیش لرزه قبل وقوع زمین لرزه اصلی رخ 
داد که بزرگترین پیش لرزه 4.5 ریشــتری در ساعت 

2۱:۰5 بود.
  بزرگترین پس لرزه چند ریشتر داشت؟

روز بعد از زلزله دو مورد پس لرزه 4.7 ریشــتری در 
ساعت7:57 و ۱6:46رخ داد.

  کدام شهرستان ها در استان کرمانشاه آسیب 
دیده  است؟

شهرســتان های داالهــو، جوانــرود، گیالنغرب، 
قصرشیرین، اســالم آباد غرب، ســرپل ذهاب، ثالث 
باباجانی و بخش هایی از شــهر کرمانشاه جزو مناطق 

آسیب دیده محسوب می شود.
  آخرین آمار از کشته شدگان در حادثه را ارایه 

می دهید؟
طبق اعالم پزشکی قانونی تا تاریخ ۱9آذرماه مجموع 
فوت شدگان، 579 نفر بود که شامل سرپل ذهاب 5۱7 
، قصر شیرین ۱6، کرند )داالهو( ۱9، ثالث 2۳، ازگله 6، 
تازه آباد یک، کرمانشاه یک، اسالم آباد یک نفر و یک نفر 
نامعلوم؛ یک نفر هم در سرپل ذهاب مجهول الهویه است. 
به این نکته هم باید توجه کنیم که براساس اعالم اهالی 
روستاها، برخی از افراد فوت شده قبل از اعالم به پزشکی 

قانونی توسط مردم محلی دفن شده اند.
  به خدمات امدادی ســازمان امدادونجات 
بپردازیم؛ چه خدماتی در طول این یک ماه توسط 

سازمان امدادونجات ارایه شده است؟
فعال ســازی EOC اســتان بالفاصله بعــد از وقوع 
حادثه و اعالم آماده بــاش و حالت اضطراری به تمامی 
تیم های عملیاتی اســتان، اعزام نزدیکترین تیم های 
عملیاتی جهت ارزیابی اولیه به نقاط آسیب دیده، آغاز 
عملیات جســت وجو و نجات، اعالم حالت اضطرار به 

اســتان های معین کرمانشاه، 
فعال ســازی مرکــز کنترل و 
  )EOC(عملیــات  هماهنگی 
ســازمان با حضــور رئیس و 
ارتباط  برقــراری  معاونــان، 
ویدیوکنفرانسی با استان های 
مرکزی و غربی و معین استان 
کرمانشاه، آغاز عملیات اسکان 
اضطراری در شهرســتان های 
سرپل ذهاب، ثالث باباجانی و 
قصرشیرین از ساعت۰۰:۳۰، 
هماهنگــی اعــزام تیم های 
عملیاتی از استان های معین و 

پشتیبان، اعزام تیم های عملیاتی و اقالم امدادی از 25 
استان کشور به منطقه مطابق برنامه زمانبندی، ارتباط 
مستمر با مرکز هدایت و عملیات بحران وزارت بهداشت، 
ارتباط با مرکز راه های کشور درخصوص مسدود بودن 
برخی از محور های اصلی و فرعی اســتان کرمانشــاه، 
ارتباط مستمر با مرکز پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناســی، فعال سازی ستاد پشــتیبانی انبارهای 
امدادی در پایگاه بیستون و فرودگاه کرمانشاه، استقرار 
دو خودرو ارتباطات رادیویی در ثالث باباجانی و سر پل 
ذهاب و برقراری ارتباط در بستر ماهواره جهت سهولت 
در عملیات امدادونجات ازجمله خدمات ارایه شده بوده 

است.
  در مورد نیرو و تجهیزات امدادی ارسالی از 

سازمان امدادونجات صحبت کنید.
نیروها و تجهیــزات امدادی ارســالی از ســازمان 
امدادونجات از 25 اســتان و شهرســتان های استان 
کرمانشــاه تأمین شــد. تیم عملیاتی شــامل 569 
تیم امدادونجــات در قالب تیم های واکنش ســریع، 
آواربرداری، اسکان اضطراری و درمان اضطراری بود. از 
ابتدای حادثه تاکنون، نیروی عملیاتی اعزامی 2848 
نفر و خودرو عملیاتی اعزامی 4۱8 دستگاه در منطقه 
بوده است. نیروی عملیاتی فعال در منطقه نیز ۳5۰نفر 
نیروی عملیاتی شهرستان های استان کرمانشاه بوده 

است.
  عملکرد مرکز امداد هوایــی در زمین لرزه 
کرمانشاه یکی از نکات برجسته در امدادرسانی 

بود. آمارهایی در این زمینه ارایه می دهید؟
در این حادثه تعداد ۱۰ فروند بالگرد فعال بود. مدت 
فعالیت بالگردها ۱۱روز و مدت پرواز 26۳ســاعت بود. 
259ســورتی پرواز، انتقال مصــدوم ۱94نفر، انتقال 
نیروی امــدادی 7۱7 نفر و بار حمل شــده ۱29 هزار و 
۳۰۰کیلوگرم بود. درحال حاضر نیز ۳ فروند بالگرد در 

منطقه وجود دارد.
  ارزیابی های مختلفی از عملکرد هالل احمر 
در زلزله کرمانشاه منتشر شد. فعالیت رسانه ها 

در ارایه این آمار و ارزیابی ها را چگونه دیدید؟
رســانه ها در حوادث نقــش مهمی دارند و شــاید 
مهمترین نقششــان ایجــاد آرامش و تســهیل گری 
عملیات امدادونجات در عیــن مدافعه گری از حقوق 
آســیب دیدگان اســت. اما اتفاق جدیدی که در زلزله 

کرمانشــاه افتــاد و نســبت 
به همــه تجربیــات قبلی در 
ارتبــاط با رســانه جدید بود، 
مدیریت فضای غیررسمی بر 
فضای رسمی رســانه ها بود. 
اخبار و اطالعــات دریافتی از 
طریق شــبکه های اجتماعی 
بیشــترین تأثیر را بر مدیریت 
ایــن  هماهنگی هــای  و 
عملیات داشــت که حتی در 
مواردی بر عملکرد استاندارد 
و تمرین شــده ســازمان های 
پاسخگو تأثیر گذاشت و موجی 
از ناهماهنگی ها را به دالیل مختلف و شلوغی محیط 
حادثه به وجود آورد. اگرچه رســانه های رسمی تالش 
زیادی برای نشــان دادن واقعیت ها کردند، اما بسیاری 
از تالش ها به ویژه در روزهــای اول مغفول ماند. در روز 
نخست، بیمارستان صحرایی جمعیت هالل احمر در 
ســرپل ذهاب خدمات شــایانی انجام داد که بسیاری 
از مجروحــان را پذیرش و درمان کرد که در رســانه ها 
پوشش داده نشد. نقش بی نظیر بالگردهای هالل احمر 
در انتقال مصدومان نکته  دیگری بود که در آمار و اخبار 
منتشر نشــد. کمک های جمعیت هالل احمر سرپل 
ذهاب در خدمات درمانــی و همچنین نقش تیم های 
واکنش ســریع جمعیــت در جســت وجو و نجات و 
همچنین ایثارگری های داوطلبان هالل احمر در انتقال 
مصدومان در روز نخست حادثه از مواردی بود که بسیار 
مغفول ماند و بیشتر گزارش های فضای مجازی بود که 

دست به دست می چرخید.
یکی از تصمیم هــای مهم این حادثه در ســازمان 
امدادونجات که تقریبا از روز دوم حادثه شــکل گرفت، 
تشکیل گروهی برای رصد فضای مجازی و پاسخگویی 
و بررسی مطالب منتشرشده بود. به هرحال در فضای 
رســمی روابط عمومی ها نقش مهمی داشــتند، اما 

پاسخگویی به شــایعات و مطالب فضای مجازی نیز 
مهم بود. لذا بررســی آنها می توانست کمک مهمی به 
عملیات کند. این گروه به تمامی روستاها یا مکان هایی 
که در فضای مجازی اعالم می شــد امدادرسانی نشده 
با تیم های خبری می رفتند و بررســی و گزارش تهیه 
می کردند. از کلیه مراحل اهدای کمک های مردمی تا 
رسیدن به دست آسیب دیدگان کلیپ هایی تهیه شد، 
مصاحبه شد و در فضای مجازی منتشر شد. حتی در 
این زلزله عکس های منتشر شده در فضای مجازی نیز 
رصد شد و تیم بازپیوند خانواده جمعیت تکلیف تمامی 
عکس های منتشرشــده در فضای مجازی را که بیان 
شده بود خانواده شان معلوم نیست را مشخص کردند و 
اطالعات را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار دادند. 
همچنین با بســیاری از چهره ها و شخصیت هایی که 
وارد مناطق زلزله زده شــده بودند، مصاحبه هایی شد 
و همه اذعان کردند که جمع آوری کمک های مردمی 
در حوادث کاری تخصصی است و مردم به هالل احمر 
اعتماد کنند. به هرحال به واســطه فشارهای فضای 
مجازی ما نیز در روزهای اول مجبور شــدیم از برخی 
استانداردهایمان عبور کنیم ولی برای تسریع عملیات 
بهترین راه حل بود؛ مثال انتقال اقالم امدادی به روستاها. 
چون جو ایجادشده در روزهای اول نوعی بی اعتمادی 
به وجود آورده بود، لذا ما تصمیــم گرفتیم ابتدا کلیه 
مناطق را اشباع کنیم و بعد جلب اعتماد و ایجاد آرامش 
براساس پروتکل ها و شناسنامه خانوار عمل کنیم که به 
یاری خداوند تقریبا از روز سوم به بعد آرامش حاکم شد. 
رسانه ها هم خوب عمل کردند و آمدند با هالل احمر و 
نیروهای امدادی همراه شدند. اما نکته مهم این است که 
ما باید برای همه خبرنگاران دوره های مدیریت بحران 
برگزار کنیم. باید کامال خبرنگاران حوزه های مختلف را 
با ادبیات مدیریت بحران و نحوه امدادونجات آشنا کنیم. 
ایجاد پروتکل های اطالع رسانی مناسب و ایجاد افسر 
ارتباط با رسانه در تیم های عملیاتی و آموزش خبرنگار 

امدادگر را به طور جدی در دستور کار قرار دادیم.

شهروند| خانواده هالل احمر در غم عزیزی به سوگ 
نشسته است. روز پنجشــنبه بود که نجاتگر داوطلب 
مشهدی پس از یک هفته تالش خستگی ناپذیِر تیم های 
امدادی هالل توسط نجاتگران لرستانی پیدا شد. حاال 
نجاتگران و امدادگران هالل )به ویژه هالل احمری های 
خراســان رضوی( در غم از دســت دادن هم قطارشان 
روزهای سختی را سپری می کنند. آنها روز گذشته در 
فرودگاه مشهد پیکر »سیدعلی حسینی« را بر دوش 

گرفتند تا در خانه اش آرام بگیرد.
فقدان سیدعلی حسینی خانواده هالل  را در 

غم بزرگی فرو برد
رئیس جمعیت هالل احمر در پیامی در گذشــت 9 
تن از کوهنوردان عزیز کشــورمان ازجمله نجاتگر تیم 
امداد کوهســتان هالل احمر را در ارتفاعات اشترانکوه 
لرستان تسلیت گفت. متن پیام تسلیت دکتر پیوندی، 
رئیس جمعیت هالل احمر بدین شــرح است: »خبر 
ســقوط بهمن در ارتفاعات اشترانکوه ازنا و متاسفانه 
محبوس ماندن تیمی از کوهنوردان عزیز کشورمان، 
حادثه ای تلخ را برای ما رقم زد؛ گر چه هر چند اندک 
اما تا آخرین لحظات امیدوار بودیم تا آخرین بازمانده 
که عضوی از جامعه نجاتگران جمعیت هالل احمر بود، 
سرنوشت دیگری داشته باشد اما هم  اکنون بر همگان 
معلوم است که »سیدعلی حســینی« نجاتگر امداد 
کوهستان خراسان رضوی را نیز در این حادثه دردناک 
از دست داده ایم و این فقدان، خانواده هالل احمر را در 
غم بزرگی فرو برد. اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه 
دردناک به هموطنان عزیز کشــورمان و به خصوص 
همنوردان این عزیزان در جامعه کوهنوردی کشور، 
از خداوند متعال می خواهم تا روح این عزیزان را قرین 
رحمت کرده و برای خانواده بازماندگان، به خصوص 
نجاتگر پرتالش مان در اســتان خراسان رضوی صبر 

جزیل مسألت دارم.«
پیام تسلیت رئیس سازمان امدادونجات به 

مدیرعامل هالل خراسان رضوی
رئیس ســازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر 
نیز در پیامی با اشــاره به یافتن پیکر بی جان آخرین 
مفقودی تیم کوهنوردی اســتان خراســان رضوی 
در حادثه ریزش بهمن در ارتفاعات اشترانکوه ازنا در 
استان لرستان پیام تسلیت خود را به دکتر احمدی، 

مدیرعامل محترم استان خراســان رضوی و تمامی 
امدادگران و نجاتگران آن استان تسلیت گفت. متن 
پیام مرتضی سلیمی، رئیس ســازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر به دکتر احمــدی، مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان خراســان رضوی بدین 
شــرح اســت: »کلُّ َمْن َعلیها َفان َو یبَقی َوْجُه َربَّک 
ذوالجالِل واالکراِم. هر که روی زمین است دستخوش 
مرگ و فناســت و خــدای باجــالل و عظمت باقی 
می ماند. اینجانب وظیفه خود می دانم تا به نمایندگی 
از تمامی امدادگران و نجاتگران سازمان امدادونجات 
جمعیت هالل احمر این مصیبت سنگین و تأسف بار 
را به مدیرعامل محترم جمعیت هالل احمر اســتان 
خراســان رضوی و همچنیــن خانــواده ی داغدار و 
تمامی امدادگران و نجاتگــران جمعیت هالل احمر 
تســلیت عرض نموده و از خداوند متعــال برای آن 
عزیز درگذشته؛ طلب مغفرت و رحمت و علو درجات 

مسألت نمایم.«
تقدیر از تالش بی وقفه تیم جست و جو 

رئیس ســازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر 
همچنین با ارسال پیامی از عملکرد و جانفشانی های 
امدادگــران و نجاتگــران در عملیات جســت وجو 
کوهنوردان حادثه دیده در ارتفاعات اشترانکوه تقدیر 
کرد. مرتضی سلیمی در پیامی با اشاره به تالش بی وقفه 

امدادگران در یافتن پیکر کوهنــوردان در ارتفاعات 
اشترانکوه از صارمی رضایی، مدیرعامل و محمد باقر 
محمدی، معاون امداد و نجات استان لرستان و تمامی 
امدادگران و نجاتگران جمعیــت هالل احمر تقدیر 
کرد. متن پیام بدین شرح اســت: با عنایت به اجرای 
عملیات بسیار سخت و دشوار توســط امدادگران و 
نجاتگران جمعیت هالل احمر در استان لرستان جهت 
جست وجوی مستمر پیکر کوهنوردان اعزامی از استان 
خراسان رضوی به ارتفاعات اشترانکوه شهرستان ازنا 
که پس از هفت روز تالش پیوسته و بدون وقفه باعث 
یافتن پیکر این عزیزان و آرامش بخشیدن به چشمان 
منتظر خانواده های آنها شــد، بر خود واجب می دانم 
که از همت واال،  تالش و کوشش مستمر مدیرعامل و 
باالخص معاون امدادونجات که در این راه خداپسندانه 
خود دچار مصدومیت شده و همچنین تمام امدادگران 
و نجاتگران ســختکوش و زحمتکش آن استان که 
در انجام وظایــف و ماموریت های محوله چیزی جز 
رضای خداوند متعال، شادکردن هموطنان مضطرب، 
یاری رساندن به نیازمندان و خدمت در جهت تحقق 
اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و 
جمعیت هالل احمر مقصودی ندارند، تقدیر و تشکر 
کــرده و از درگاه خداوند متعال، ســالمتی و توفیق 

خدمت بیشتر را برای شما مسألت دارم.«

رفتن سیدعلی سوگی بزرگ بر تن و جان یاران 
مهرورز هالل نشاند

دکتر مسعود حبیبی، رئیس سازمان جوانان جمعیت 
هالل احمر نیز به مناســبت عروج آسمانی سیدعلی 
حســینی، امدادگر جوان هالل احمر و عضو شــورای 
مرکزی مجمع کانون های جوانان استان خراسان رضوی 
طی پیامی به خانواده ایشان همچنین همکاران، اعضاي 
جوان و نجاتگران جمعیت هالل احمر تسلیت گفت. در 
متن این پیام آمده است: »کل من علیها فان و یبقی وجه 
ربک ذوالجالل و االکرام«. ضایعه درگذشت جوان فداکار 
و پرنشاط امدادگر بشردوســت جمعیت هالل احمر 
استان خراسان رضوی جناب آقای سیدعلی حسینی 
همه ما را متأثر نمود. برخود الزم می دانم این مصیبت 
وارده را به خانواده داغدارش امدادگران جوانان داوطلبان 
و همکاران جمعیت هالل احمر به ویژه خراسان رضوی 
تســلیت عرض نموده و برای بازماندگان ایشان صبر 
جزیل از خداوند متعال مسألت دارم. یقینا رفتن او سوگی 
بزرگ بر تن و جان یاران مهرورز هالل احمر نشاند و یاد 
او همواره همراه جوانان داوطلب این جمعیت خواهد بود. 
یاد و راه او با حضور پر تــالش جوانان و امدادگرانی که 
داوطلبانه در راه خدمت به همنوع هستند، ادامه می یابد.

تثبیت جایگاه سیدعلی حسینی در مرکز 
کنترل و هماهنگی عملیات

هر چند پرواز زیباست و باشــکوه، لیک پرگشودن 
ناباورانــه نجاتگر فقیــد امداد کوهســتان جمعیت 
هالل احمر خراســان رضوی، انبوهی از اندوه و درد بر 
سینه تا ابدیت روزگار به امانت نهاد؛ ضایعه ای تلخ و ناگوار 
که بر کران آسمان خانواده هالل احمر همیشه خواهد 
ماند و دیدگان را بارانی و قلب ها را خواهد فشــرد. کلیه 
همکاران امدادگران، نجاتگران، جوانــان و داوطلبان 
امروز ساعت 8 در آیین وداع و تشییع نجاتگر جمعیت 
هالل احمر استان، شادروان سیدعلی حسینی که همراه 
با گرامیداشت یاد دیگر یاران کوهنوردش که در حادثه 
اســفناک ریزش بهمن اشــترانکوه در صعودی ابدی 
آسمانی شدند، در سالن ورزشی مهر هالل حضور پیدا 

می کنند. 
گفتنی اســت، همزمــان با تحویل پیکــر نجاتگر 
فقید کوهستان مشــهد جایگاهش در مرکز کنترل و 

هماهنگی عملیات هالل احمر استان تثبیت شد.

سیدعلی حسینی به خانه بازگشت

خداحافظ  ای داغ بر دل نشسته

تشریح فعالیت های سازمان امدادونجات در زلزله غرب کشور در گفت وگوی »شهروند« با مرتضی سلیمی

با زبان آمار و ارقام حرف بزنیم!
اتفاق جدیدی که در زلزله کرمانشاه افتاد و نسبت به همه تجربیات قبلی در ارتباط با رسانه جدید بود، مدیریت فضای غیررسمی بر فضای رسمی رسانه ها بود

خبرنامه

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس: 

حضور به موقع هالل در مناطق 
زلزله زده کرمان ستودنی است

شــهروند| محمدرضا پورابراهیمی، نماینده 
مردم کرمان و راور در مجلس شــورای اسالمی در 
بازدید از مناطق زلزله زده به همراه استاندار کرمان و 
جمعی از مسئوالن استانی گفت: حضور به موقع و 
سریع جمعیت هالل احمر در مناطق زلزله زده بخش 
هجدک ستودنی اســت و این همت و حضور باعث 
ایجاد آرامش در منطقه شده است. استاندار کرمان 
نیز گفت: روند امدادرسانی به هموطنان زلزله زده در 
هجدک مطلوب است. علیرضا رزم حسینی در بازدید 
از مناطق زلزله زده شهرســتان راور با تشکیل ستاد 
مدیریت بحران در چادرهــای امدادی هالل احمر، 
روند خدمات رســانی به زلزله زدگان را بررسی و از 
خدمات ســتاد بحران استان و جمعیت هالل احمر 
تقدیر کــرد. وی از همکاری نماینــدگان مردم در 
مجلس شــورای اســالمی هم تقدیر کرد و گفت: 
نمایندگان مجلس در سطح ملی و استانی مسائل 
مربوطه را به خوبی پیگیری کردند. استاندار کرمان 
از روستاهای مختلف متأثر از زلزله در شهرستان راور 

بازدید و دستورات الزم را صادر کرد.

مدیرکل آموزش های تخصصی معاونت آموزش، 
پژوهش و فناوری هالل تأکید کرد: 

ضرورت آموزش همگانی امدادگری 
برای شرایط بحرانی 

شهروند| مدیرکل آموزش های تخصصی معاونت 
آموزش، پژوهش و فنــاوری جمعیت هالل احمر بر 
لزوم آموزش همگانی امدادگری در کشور تأکید کرد و 
گفت: برای این مهم به بیش از یک هزار میلیارد اعتبار 
نیاز اســت. دکتر مهراب شریفی عصر پنجشنبه در 
سمینار مدیریت بحران در حوادث شهری که در سالن 
اجتماعات آسایشــگاه خیریه کهریزک محمدشهر 
برگزار شد، با بیان این که دست آموخته های حوادث 
به افزایش تاب آوری کمک بسیاری می کند، اظهار 
کرد: در شــرایط بحرانی ناهماهنگی و نابسامانی به 
وجود می آید کــه اصل اول آن صبر و خونســردی 
است. وی در ادامه با اشــاره به این که فضای مجازی 
در شرایط بحرانی ممکن است موجب بی انصافی در 
مورد ارگان های امدادرسان شود، به لزوم فرهنگسازی 
در این رابطه تأکیــد کرد. مدیــرکل آموزش های 
تخصصی معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت 
هالل احمر با اشاره به اهمیت آمادگی ارگان ها پیش از 
بحران افزود: حوادث از منظر پیشگیری به دو دسته 

طبیعی و انسانی تقسیم می شوند. 

www.shahrvand-newspaper.ir  |  Sefreasheghi@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل گروه هالل | 

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:17/30- 17/00

شــهردار منطقه ثامن مشــهد گفت: در راســتای 
اجرای بند ۱4 مــاده 55، تعداد 6 واحــد از امالکی که 
دارای دیوار شکسته و خطر جانی برای عابران و وسایل 
نقلیه در ســطح منطقه بودند، شناســایی و جهت رفع 
خطر، اقدامات پیشگیری الزم از این ابنیه  انجام شد. به 
گزارش  شهروند ، سید مصطفی نعمتی با اشاره به اینکه 
در حال حاضر تقریبا نیمی از مسیر اجرای طرح بهسازی 
و نوســازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی عملیاتی 
شــده ، اظهار کرد: ابنیه، تاسیســات و زیرساخت های 
فرســوده و نا ایمن در منطقه موجود می باشــد و اتخاذ 
تدابیر موثر و اقدام الزم برای حفظ شــهر و شهروندان 
از خطرات احتمالی ناشــی از این مــوارد طبق قانون بر 
عهده شهرداری اســت. وی با تاکید بر بند ۱4 ماده 55 
قانون شــهرداری  ها مبنی بر اتخاذ تدابیــر موثر و اقدام 
الزم برای رفــع خطر دیوارهای شکســته و خطرناک، 
اظهار کرد: درهمین راســتا کمیسیون بند ۱4 ماده 55 
در شــهرداری منطقه ثامن متشکل از نماینده حقوقی، 
نماینده شهرســازی، نماینده امالک و نماینده خدمات 
شــهری، پس از بازدیــد و گزارش مامــوران فنی خود 
هشدارهای الزم را با صدور ابالغیه  به مالکان انجام شد. 
نعمتی خاطرنشــان کرد: چنانچه پــس از پایان مهلت 
قانونی مالکان نسبت به رفع خطر و اصالح موارد، اقدام 
موثری انجام ندهند، شــهرداری پس از نظر کمیسیون 
بند ۱4 مــاده 55 و مامور فنی منطقه نســبت به رفع 
خطر وفق مقررات اقدام خواهد کرد. شــهردار منطقه 
ثامن مشهد افزود: طی اقدامات صورت گرفته، امالکی 
که دارای دیوار شکســته و خطر جانی بــرای عابران و 
وسایل نقلیه در ســطح منطقه بودند، از جمله تعداد 6 
واحد بنای خطرســاز در محالت پایین خیابان، نوغان و 
عیدگاه شناسایی و جهت رفع خطر، اقدامات پیشگیری 
الزم از این ابنیه انجام شــد. وی خاطرنشان کرد: تعامل 
و همکاری مناســب شــهروندان، مالکان، شرکت برق 
و ســازمان آتش نشانی با شــهرداری، در جهت اجرای 
قوانیــن و ضوابطی که به منظور رفاه حال شــهروندان 
وضع شده است، شــهری ایمن و جامعه ای بانشاط را به 

ارمغان می آورد. 

با تشکیل کمیسیون بند 14 ماده 55 در شهرداری 
منطقه ثامن  انجام شد ؛

شناسایی 6 پالک حادثه آفرین به منظور رفع 
خطر در معابر منتهی به حرم مطهر

شهرستان


