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زمین لرزه  5/7 ریشتری پیش قلعه در استان 
خراسان  شمالی 23 اردیبهشت 96

مناطق متأثر: شهرستان های بجنورد و مانه و سملقان 
47 شهر و روستا )10 تا 70 درصد آسیب به منازل مسکونی(

قطعی گاز در 11 روستا به دلیل نشت گاز
خدمات امداد و نجات: 

امدادرسانی: 16786 نفر
اسکان اضطراری: 16765 نفر 

)برپایی: 3353 دستگاه چادر(
ایجاد اردوگاه در منطقه شهرک گلستان

کل مصدومین: 545 نفر
نجات از زیر آوار: 19 نفر

انتقال به مراکز درمانی: 12 نفر
خدمات سرپایی: 49 نفر

تأثیر زمین لرزه 7.3 ریشتر کرمانشاه )21 آبان( 
و 5.3 ریشتر )29 آبان( در استان ایالم 

 )شهر مهران و ایالم( 
خدمات امداد ونجات: 

امدادرسانی: 1341 نفر
اسکان اضطراری: 1341 نفر 

کل مصدومین: 41 نفر 
تیم عملیاتی: 21 تیم 

نیروی عملیاتی: 157 نفر
خودروی عملیاتی: 15 دستگاه 

اقدامات صورت پذیرفته: 
برپایی 4 اردوگاه به استعداد 202 دستگاه چادر 

شهر ایالم ) 3 اردوگاه( و شهر مهران)یك اردوگاه(
موکت: 240 تخته

پتو: 200 تخته

شهروند|   سال 96 برای جمعیت هالل احمر ایران  سال سختی بود؛ حوادث به دنبال هم صف کشیده بودند و حادثه ای تمام 
نشده حادثه بعدی رخ می داد. زلزله می آمد و هنوز خستگی از تن در نرفته بود سیل به دنبالش می آمد، سیل که تمام می شد 
بهمن آوار می شد. امدادگران بسیاری از روزها حتی زمان استراحت پیدا نکردند و با این حال حتی ثانیه ای از خدمت رسانی 

دست برنداشتند. به همین دلیل خواندن گزارش مفصل آماری خدمات هالل خالی از لطف نیست.
ماموریت های امداد و نجات طی 9 ماه نخست  سال 1396 نسبت به سال قبل یك رشد 5 درصدی داشته و کل این ماموریت ها 
34743 مورد است. رشد 8 درصدی ماموریت های ترافیکی، رشد 11درصدی عملیات رهاسازی در ماموریت های ترافیکی، 
رشد 8 درصدی عملیات کوهستان و کاهش 16 درصدی عملیات امدادرسانی در ماموریت های سیل و آبگرفتگی در 9 ماه 

نخست  سال 1396 ازجمله موارد مهم در این عملیات های امدادی هستند.  

چالش های موجود
 در حوزه امدادونجات

 رفع مشــکل نیروي انســاني مورد نیــاز مراکز 
عملیاتي کشور )مراکز پاســخگویي 112 – مرکز 

پیام بي سیم(
 کمبود تجهیزات امدادونجات به صورت امدادي و 

تیمي در پایگاه هاي امدادونجات
 ضرورت تبدیل سیســتم بي سیم هاي آنالوگ به 

دیجیتال
 رفع مشــکل پهناي باند ماهــواره ای حوزه های 

مرتبط امدادونجات
 ضرورت مستندســازی فعالیت امدادی جمعیت 

هالل احمر
 کمبود خودروی نجات، آمبوالنس و خودروهای 

عملیاتی کمک دار در شعب و پایگاه ها
 آموزش هــاي تخصصي و عدم تعییــن و تکلیف 

مسئولیت اجرایي و وجود مشکالت اجرایي
 حــذف ادارات برنامه ریــزی و توان افزایــی 

استان ها
 عدم تخصیص بودجه بــه آموزش های تخصصی، 
برگــزاری تمرین هــای امــدادی و دوره هــای 

توان افزایی 
 شیوه نامه اجرایی کردن دستورالعمل کد 2 برای 

پرسنل
 ضرورت ایجاد سامانه اطالعاتی جامع امدادگران 

و نجاتگران
 تامین تجهیزات مورد نیــاز انبارها )لیفتراک – 

باکس پالت(
 کمبود نیروي انباردار و همچنین راننده پایه یک 
جهت خودروهاي ســنگین امدادي و خودروهای 

عملیاتی 
 اعتبار جهت بازسازي انبارهاي امدادي

 GPS  مجهز کردن تمامی خودروهاي امدادي به 
و ردیاب

 تعیین تکلیف اقالم اهدایــی خیرین و نهادها در 
حوادث و سوانح

 مجهز نبودن بیش از نیمــی از انبارها به دوربین 
مداربسته و سیستم اطفا و اعالم حریق

 عدم وجود پست سازماني در پایگاه هاي اقماري
 نبود اختیار امور اداری و احکام پرسنلی در حوزه 

سازمان
 عــدم تخصیص بودجــه عمراني متناســب 
بــا نیازهاي ســازمان بــا توجه بــه بازدید 
گروه هــاي ملــي و بین المللــي از ســازمان 

دونجات مدا ا
 لزوم تجدیدنظر در ساختار اداری سازمان
ایجاد پایگاه جامع امداد و هوایي در تهران

برنامه های پیشرو سازمان
 امدادونجات

 پیاده سازی مبحث آمایش ســرزمینی در حوزه 
پایگاه های امدادی، تجهیزات امدادونجات و سایر 

حوزه های مرتبط با امدادونجات
 تجهیز ناوگان هوایی جمعیت هالل احمر به پهپاد 

جهت ارزیابی عملیات های امدادی
  تجهیز حداقل دو فروند از بالگردهای جمعیت به 

دوربین دید در شب جهت پروازهای شبانه
 به روزرســانی و اجرایی کــردن برنامه عملیاتی 
طراحی شــده )actionplan( برای دو اســتان 
کشــور به صورت پایلوت با محوریــت وقوع زلزله 

احتمالی
تدوین برنامه پاســخگویی عملیــات اضطراری 
جمعیت هالل احمر )eop( بــه سوانح و حوادث 
احتمالی شامل کارکردهای مدیریتی و عملیاتی در 

فاز پاسخگویی با توجه به تعیین نقش سازمان ها و 
مراکز تابعه جمعیت هالل احمر

 پیگیــری تصویــب آیین نامــه امدادونجــات و 
دستورالعمل های مربوطه

 بازنگــری در دســتورالعمل و اجرایــی کــردن 
دستورالعمل کد 2 درکل جمعیت و ساماندهی پرسنل

 توسعه ارتباطات ویدیو کنفرانس در سطح شعب 
و پایگاه ها

 مستندســازی اقدامــات و خدمات ارایه شــده 
در زلزله کرمانشــاه به همراه نقــاط قوت و ضعف 

همچنین درس های آموخته از این حادثه
 با توجه بــه تغییر حضور اســتان های معین در 
زلزله تهــران براســاس ابالغیه جدید ســازمان 
مدیریت بحران )حضــور 22 اســتان در مناطق 
22گانه( نسبت به برگزاری جلســات با استان ها 
و طراحی مانور اســکان اضطراری تهران براساس 

دستورالعمل جدید

طرح مناطق 9گانه عملیاتی
 و پشتیبانی جمعیت هالل احمر

 در سطح کشور
با اســتفاده از طرح مذکور براساس شاخص هایی 
نظیر جمعیت، وسعت جغرافیایی، شرایط اقلیمی 
و آب وهوایی، ضریب خطرپذیری، حوادث و سوانح 
به وقوع پیوسته و احتمالی هر یک از مناطق 9گانه، 
نسبت به ظرفیت سازی منابع و تجهیزات امدادی 
ازجمله اقالم 16گانه امــدادی مطابق با آیین نامه 
امدادونجات، تجهیزات لجســتیکی و پشــتیبانی 
و نیرو هــای عملیاتی متخصــص و کارآمد تالش 
می شود سرعت امدادرســانی در حوادث و سوانح 
افزایش یافته و از ظرفیت هــای موجود در مناطق 

9گانه استفاده بهینه صورت پذیرد. 

گزارش خدمات امداد و نجات در زمین لرزه 7/3 
ریشتری کرمانشاه 21 آبان 1396

مناطق آسیب دیده در کرمانشاه: 
8 شهر و 1950روستا )سازمان مدیریت بحران( جمعیت تحت تأثیر: 427266 نفر 

مرحله اول توزیع بسته غذایی از تاریخ 21 آبان لغایت 21 دی  ماه 96
اقالم غذایی )در قالب 59647 بســته های غذایی یک ماهه، 53245 

بسته غذایی 72 ساعته(

چادر امدادی: 89  هزار و 885 دستگاه 
پتو:  298  هزارتخته

موکت :61  هزار و  300 تخته
والور : 49  هزار و 200 شعله

ظروف :43  هزار و 600 ست
نایلون پوششی : 288  هزار کیلوگرم

بخاری برقی : 40426 شعله
کنسروجات : 3 میلیون و 400 هزار قوطی

برنج : یك  هزار و 35 تن
آب معدنی : 6 میلیون و 200 هزار بطری

نان:  بیش از 5میلیون قرص
خرما:  266  هزار کیلوگرم

قند و شکر:  378 هزار و 600 کیلوگرم
ست بهداشتی: 29945 ست

مرحله دوم توزیع بسته غذایی )در قالب 40هزار بسته غذایی یک ماهه( شروع 
توزیع از 23 دی  ماه

حادثه ریزش بهمن
 در ارتفاعات اشترانکوه استان  لرستان

تاریخ وقوع حادثه: روز پنجشنبه 96/9/16 
مدت زمان جست وجوی مفقودین: 7 روز

تعداد کل افراد حادثه دیده: 15 نفر
تعداد کل فوتی در صحنه: 9 نفر

تعداد کل مصدومین در حادثه: 6 نفر
خدمات هوایی انجام شده 

تعداد بالگرد: 2 فروند 
تعداد سورتی پرواز: 70 مورد

نیروی عملیاتی جابه جا شده: 295 نفر

زمین لرزه های 6/1 ریشتر )10 آذر( 6.2 ریشتر )21 
آذر( و 6/1 ریشتر )22 آذر( استان کرمان )هجدک(

مناطق ارزیابی شده: 39 شهر و روستا در شهرستان راور
مناطق امدادرسانی شده: 26 شهر و روستا

اسکان اضطراری: 2250 نفر )برپایی 450 دستگاه چادر(
کل مصدومین: 139 نفر 

تیم عملیاتی: 106تیم 
نیروی عملیاتی: 530 نفر

خودروی عملیاتی: 51  دستگاه
موکت: 541 تخته

پتو: 1341تخته
والور: 233 شعله

کنسروجات: 2876 قوطی
بخاری برقی: 100 شعله

زمین لرزه 4/8 ریشتر 14 آذر در استان قروین 
)رودبار الموت( 

شهرستان متأثر: یک شهرستان ) رودبار الموت(
مناطق امدادرسانی شده: 2 روستا )اکوجان - تالتر(

امدادرسانی: 265 نفر
اسکان اضطراری: 265 نفر )برپایی 91 دستگاه چادر(

تیم عملیاتی: 5 تیم

زمین لرزه 9/4 ریشتر )14 آذر( 
در استان بوشهر  )شهر دیر(

مناطق امدادرسانی شده: 2 شهر ) دیر و بنک(
امدادرسانی: 409 نفر

اسکان اضطراری: 400 نفر
برپایی 2 اردوگاه به استعداد 80 دستگاه چادر در شهر دیر

موکت: 40 تخته

زمین لرزه 5/2 ریشتری مالرد استان تهران
 29 آذر  1396

در ســاعت 23:27 روز 29 آذرماه 1396 زمین لرزه ای با بزرگای 5.2 ریشتر در 
فاصله 3 کیلومتری شهر مالرد در استان تهران و 7کیلومتری شهر مشگین دشت 

در استان البرز و 10 کیلومتری شهر شهریار در استان تهران رخ داد.
استان البرز: ترک جزیی دیوار برخی از منازل مسکونی و شکسته شدن شیشه ها – 

ریزش کوه در جاده چالوس بدون آسیب
استان تهران ) مالرد(: ترک جزیی دیوار برخی از منازل مسکونی

مصدوم: 117 نفر 
البرز: 52 نفر
تهران: 51 نفر
ساوه: 13 نفر

قزوین: یك نفر
فوتی: 2 نفر )یک دختر 10ساله در البرز و یک خانم 70ساله در تهران(

منابع و تجهیزات بکارگیری شده: 
تیم های ارزیاب: 31 تیم ) 98 نفر(

آماده باش 40 تیم به استعداد 200 نفر در استان تهران و البرز
آماده باش استان های معین، اصفهان، ســمنان، قم، مرکزی، مازندران، قزوین

گزارش زمین لرزه 5/2 ریشتری کوهبنان 
در استان کرمان 30 آذر 1396
مناطق ارزیابی شده: 31 شهر و روستای شهرستان کوهبنان

مناطق درحال امدادرسانی: 18 شهر و روستا
امدادرسانی و اسکان اضطراری: 23640 نفر

برپایی 4728 دستگاه چادر
توزیع والور: 851 شعله

پتو: 200  تخته
مصدوم: 42  نفر 

انتقالی هالل احمر: 3 نفر
تیم های ارزیاب و اسکان: 152 تیم ) 765  نفر(


