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دکتر همتی خبر داد: 

توزیع بیش از 7.5 میلیارد تومان اقالم 
امدادی بین زلزله زدگان سی سخت

رئیــس جمعیــت هــال احمــر از توزیــع 7 میلیــارد و 850 میلیــون و 
800 هزار تومان اقام امدادی و زیســتی بین آســیب دیدگان زلزله شــهر 

سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
 کریم همتی با ارایه آخرین گزارش مدیریتی و عملیاتی امدادرســانی 
تا ساعت 12 دیروز، چهارم اسفندماه در منطقه زلزله زده سی سخت در 
استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: »از زمان وقوع زلزله 5.6 دهم 
ریشــتری شــامگاه 29 بهمن ماه در شــهر سی ســخت مرکز شهرســتان 
دنا، جمعیت هال احمر 3 هزار و 51 دســتگاه چادر شــامل 1660 چادر 
مسافرتی و 1391 چادر امدادی، 6644 کیلوگرم نایلون پوششی، 1965 
بسته غذایی )72 ساعته(، 945 تخته پتو، 70 تخته موکت، 214 شعله 
وســایل گرمایشــی، تعدادی ظروف و بســته های بهداشــتی به ارزش 
7 میلیــارد و 850 میلیــون و 800 هــزار تومــان در بین زلزلــه زدگان توزیع 
کرده اســت.« او با اشــاره به اینکه امدادونجات حادثه دیــدگان در زلزله 
سی سخت اســتان کهگیلویه و بویراحمد در ســریع ترین زمان ممکن 
انجام شــد، افــزود: »جمعیت هال احمر با تقســیم شــهر سی ســخت 
و روســتاهای اطــراف بــه 9 منطقــه و بــه دلیــل رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی، ســعی کرد کــه بــه تدریــج و در فاصله 72 ســاعت بــه همه 
متقاضیان چــادر و اقام غذایــی بدهد.« رئیس جمعیــت هال احمر 
به تفاوت مقیــاس حادثه رخ داده در سی ســخت بــا بحران های قبلی 
در کشور اشاره کرد و گفت: »زلزله سی سخت در مقایسه با بحران های 
قبلی، در مقیــاس کوچک تــری رخ داده اما عدم همکاری مــردم برای 
اســکان در اردوگاه های ایجاد شــده به ایــن دلیل که شــرایط زندگی در 
اردوگاه را به خاطر ترس از بیماری کرونــا و مراقبت از اموال ومنازل خود 
نمی پذیرند و همچنین حادثه دیدگان می خواهند در کنار منازل خود 

باشند، روند اسکان حادثه دیدگان را با تأخیر مواجه کرد.«

پایان عملیات نجات واسکان اضطراری 
هالل احمر در منطقه زلزله زده سی سخت 
با تامین امنیت، امدادرسانی با سرعت بیشتری انجام شد

دبیــرکل جمعیــت هــال احمــر از پایــان عملیــات نجات واســکان 
اضطراری هال احمر در منطقه زلزله زده سی سخت خبر داد.

دکتر محمد قوسیان مقدم درباره عملیات نجات واسکان اضطراری 
در منطقــه زلزله زده سی ســخت، گفــت: »10 دقیقه پــس از اعام زمین 
کنتــرل و هماهنگــی  کــز  لــرزه 5.6 ریشــتری در چهارشــنبه شــب، مرا
عملیات های امدادی هال احمر اســتان ها فعال شدند و فرماندهی 
عملیات آغــاز شــد. در همــان شــب حادثــه چادرهــای امــدادی را از 2 
استان به سی سخت منتقل کردیم و از مرکز کهگیلویه و بویراحمد هم 
3 کامیون چادر امدادی به سی ســخت ارســال شــد.« او با بیان اینکه 
در شــب اول بــه دلیــل بارندگی هــا، 2 اردوگاه اســکان اضطــراری بــرای 
اســکان هم وطنان متأثــر از زمین لرزه برپا شــد، افزود: »10 ســاعت پس 
از وقــوع حادثــه، توزیع چادرهــای امدادی را در دســتور کار قــرار دادیم 
و یکهــزار دســتگاه چــادر توزیع شــد. پنجشــنبه 30 بهمن ماه هــم 800 
دستگاه چادر دیگر توزیع شد. یعنی در کمتر از 24 ساعت پس از وقوع 
حادثه 1800 دســتگاه چادر میــان زلزله زدگان در منطقه سی ســخت و 
روستاهای اطراف توزیع شــده است.« دبیرکل جمعیت هال احمر با 
اشــاره به اینکه 3هزار بســته غذایی 72 ساعته از اســتان های همجوار 
کنون حدود 2هزار بسته  کید کرد: »تا به سی ســخت منتقل کردیم، تا
غذایی که شامل کنسرو است، میان زلزله زدگان توزیع شده است و در 
صورت نیاز بسته های غذایی بیشــتری توزیع خواهد شــد.« او درباره 
توزیــع چادرهای امــدادی میــان زلزلــه زدگان، افــزود: »لکه گیری های 
نهایــی انجام شــد و افــرادی که چــادر نداشــتند، چادرهای مــورد نیاز 
خود را برای اسکان اضطراری دریافت کردند. در مجموع 3331 خانوار 
را تحت پوشــش قرار دادیم و به همین تعــداد چادرها در انواع مختلف 
متناســب با تعداد اعضای خانوار، توزیع کردیم. به علت بارندگی های 
متعدد حــدود 10 تــن نایلون به سی ســخت ارســال و از این مقــدار 6.6 
تن نایلون برای پوشش ســقف چادرها، میان زلزله زدگان توزیع شد.« 
کید بر اینکه با تخریب منازل به عنــوان آوار مواجه  قوســیان مقدم با تا
نبودیم و وســایل زلزله زدگان، آســیب جدی ندیده بود، اما با این حال 
945 تخته پتو میــان زلزله زدگان توزیع شــد، گفــت: »40 تیم عملیاتی 
شامل 281 امدادگر و نجاتگر در این عملیات شرکت کردند و هال احمر 
چهار استان اصفهان، فارس، خوزستان و چهارمحال وبختیاری درگیر 
امدادرسانی بودند.« او به پایان عملیات نجات و اسکان اضطراری در 
منطقه زلزله زده سی ســخت اشــاره کرد و یادآور شــد: »تا ســاعاتی دیگر 
پایان عملیات نجات و اســکان اضطــراری هم وطنان اعام می شــود. 
با توجه به اینکه تلفات انســانی نداشــتیم و  مصدومان هــم در همان 
شــب اول حادثه به صورت سرپایی مداوا شــده بودند عملیات نجات 
پایان یافته بود و عملیات اسکان اضطراری هم امروز پایان می پذیرد.« 
دبیرکل جمعیت هال احمر با اشــاره به حضور امدادگــران هال احمر 
در منطقه زلزله زده اظهار داشت: »از این پس فعالیت های داوطلبانه 
و بشردوســتانه آغاز می شــود و ســازمان جوانان و داوطلبــان تیم های 
حمایــت روانــی خــود را در منطقــه مســتقر خواهند کــرد و ایــن تیم ها 
جایگزین نیروهــای امدادی که عملیات نجات واســکان اضطــراری را 
کان نیروهــای امدادی هال  انجــام داده بودند، می شــوند. البته  کما
احمر در منطقه حضور دارند تا در صورت نیاز به امدادرســانی خدمات 

الزم را ارایه دهند.«

فاطمه عسگری نیا|  پس از گذشت 5 روز 
از وقوع زلزله 5.6 ریشــتری در سی ســخت 
حاال نوبــت ســفیران حمایت روانی اســت 
سی ســختی های  میــان  در  حضــور  بــا  تــا 
زلزله زده و دور کردن آنها از ترس و استرس، 
گرداننــد.  باز زندگی شــان  بــه  را  آرامــش 
کارشناســان  روانــکاوان،  روانشناســان، 
کــودک  حــوزه  متخصصــان  و  مذهبــی 
تیم هــای  دهنــده  تشــکیل  تخصص هــای 
حمایت روانی یا همان »ســحر« را تشکیل 
می دهنــد. خوشــبختانه تلفــات جانــی در 
زلزلــه سی ســخت به حــدی نبــوده کــه این 
ج از اســتان برای مداخله روانی  تیم ها خار
به این منطقه وارد شــوند و این مسئولیت 
امروز توســط تیم سحر اســتان کهگیلویه و 

بویراحمد دنبال می شود.

ســقوط  کــه  بــود   96 بهمــن  ســال   29
هواپیمــای مســافربری تهــران- یاســوج در 
کهگیلویــه و  دنــا زخــم بزرگــی بــر دل مــردم 
بویراحمــد نشــاند. حــاال درســت زمانــی کــه 
مــردم خود را بــرای گرامیداشــت یادوخاطره 
ســومین ســالگرد جانباختــگان این ســقوط 
تلــخ آمــاده می کردنــد، 29 بهمن مــاه زمیــن 
لرزه ای به بزرگی 5.6 ریشــتر خواب را از چشم 
مردم ربــود و ترک های عمیقی ایــن بار هم بر 
قلــب هم بــر قامــت درودیــوار خانه هایشــان 
بــازار داغ  و  مــردم مانده انــد  نشــاند. حــاال 
شــایعاتی که این روزها در فضاهــای مجازی 
هــم  بیــن  بومی شــان  دورهمی هــای  در  و 
ردوبــدل می کنند. ترس از تکــرار حوادث تلخ 

به جانشان نشسته و هراسانند.
بعــد از زلزلــه بــم بــود کــه تشــکیل تیم های 
بایــای  و  حــوادث  از  بعــد  روانــی  حمایــت 
هــال  جمعیــت  کار  دســتور  در  طبیعــی 
گرفــت. حــاال اعضــای ایــن تیــم   احمــر قــرار 
گذشــته  روز  از  بویراحمــد  و  کهگیلویــه  در 
و  ترس هــا  نگرانی هــا،  از  تــا  می کوشــند 
اضطرابــی که بــه  جان مــردم منطقــه افتاده 

است، بکاهند.

دعوت به آرامش
دکتــر مهــدی حیــدری، روانشــناس یکــی 
از اعضــای تیــم ســحر اســت. درحالــی بــا مــا 
زلزلــه زده  منطقــه  از  کــه  می کنــد  صحبــت 
ســحر  »تیم هــای  برمی گــردد:  سی ســخت 

معمــوال چنــد روز بعــد از تیم هــای امــدادی 
در مناطــق حادثه دیــده حاضــر می شــوند. 
کهگیلویــه و بویراحمــد علی رغــم  در اســتان 
اعام آمادگی تیم های ســحر در اســتان های 
فــارس کرمــان،  اصفهــان،  از  اعــم   مجــاور 
 و ... بــا توجــه بــه ارزیابی های صــورت گرفته 
مشخص شــد تیم ســحر اســتان می تواند در 
قالــب 4 تیم  به تنهایــی در این برهــه از زمان 
خدمــات الزم را بــه زلزله زده ها ارایــه کند.« از 
ســایه ترســی می گوید که به جان مردم شــهر 
افتاده اســت: »متاسفانه درســت در سالگرد 
حادثه دنا ما شــاهد وقــوع این زلزلــه بودیم. 
در گفت وگــو با مــردم پی به ترس آنهــا بردیم؛ 
ترس از تکرار این حوادث در این تاریخ، ترس 
از زنــده نماندن و تــرس از تنهایی. همه اینها 
مشــکاتی اســت که اهالی سی ســخت از آنها 
دم می زننــد و اعضــای کارشــناس تیم ســحر 
بــا گفت وگوهــای تخصصی، آنهــا را به آرامش 
از  غ  از مــردم می خواهنــد فــار فراخوانــده و 
آرامــش کننــد،  و خرافــات ســعی   شــایعات 

 هر چه سریع تر به منطقه برگردد.«

مشارکت نکردن هم حاصل ترس است
روزهــا  ایــن  کــه  مشــکاتی  از  دیگــر  یکــی 
در  هــال  احمــر  جمعیــت  امدادگــران 
سی ســخت با آن دســت وپنجه نــرم می کنند 
عدم مشــارکت و همراهــی مردم با آنهاســت: 
میــان  ایــن مشــکل در  بــرای حــل  »وقتــی 
حــس  متوجــه  شــدیم  حاضــر  زلزله زده هــا 
بی اعتمادی آنها در ســایه ترس غلبه شده بر 
وجودشان شــدیم. مردم آن قدر ترسیده اند 
که فکر می کنند هیچ کس یاریگرشــان نیست 
بــه همیــن علــت ســعی می کننــد بــا شــیوه 
خود، ایــن روزها را طی کنند. این شــیوه هم 

درنهایــت موجــب نارضایتی شــان می شــود. 
اعضای تیم سحر می کوشند تا به زلزله زده ها 
مســئوالن  تمامــی  کــه  دهنــد  اطمینــان 
آنهــا  بــه  کمــک  بــرای  اســتانی  و  کشــوری 

کنارشان هستند و تنهایشان نمی گذارند.«
او ماموریت هــای زیــادی را در موقــع بــروز 
انجــام  کشــور  در  بایــای طبیعــی  حــوادث 
داده از زلزله بوشــهر گرفته تا زلزله کرمانشاه و 
ورزقان و خوب می داند در این شــرایط مردم 
چــه حال وهوایــی دارنــد: »در هنــگام بــروز 
چنیــن حوادثی مــردم، هــم ترســیده اند هم 
حیران هســتند. حال وهوای نامساعدشان 
گاه آنهــا را طلبــکار از دنیــا می کنــد، گاه بــرای 
پایان دادن به زندگی شــان نقشه می کشند. 
فکــر بــه خودکشــی از ســوی بازمانــدگان در 
حوادثی که شــاهد فوتی های بسیار هستیم 
به وفــور دیــده می شــود و اعضــای تیم ســحر 
نقــش موثــری در پیشــگیری از ایــن اتفاقات 

دارند.«
از زلزلــه کرمانشــاه خاطره ای شــیرین دارد: 
روســتاها  از  یکــی  بــه  کرمانشــاه  زلزلــه  »در 
کــه پســربچه کوچکــی در آن بــه علت  رفتیــم 
تــرس ناشــی از زلزله، جمع گریز شــده بــود و از 
همه فــرار می کــرد. طــی صحبت های بســیار 
یافــت.  بهبــود  »ایلیــا«  متعــدد  جلســات  و 
بعــد از این ماجرا هــر ماه با اعضای تیم ســحر 
اســتان به یکی دیگر از روســتاهای کرمانشاه 
می رفتیم. در حین عبور از یک روستا صدای 
کــه می گفــت  گــوش رســید  پســربچه ای بــه 
نگــه  را  ماشــین  حیــدری!  آقــای  مامــان، 
داشــتیم وقتی پیاده شــدیم »ایلیــا« را دیدم 
کــه حالش خــوب خــوب شــده بــود. مــا را به 
خانه دعوت کردند. آنجا بود که فهمیدیم او 
در خانه با 4 عمه نابینایش زندگی می کند که 

ج زندگی را تأمین می کنند.  با قالیبافی مخــار
در تمــاس با مــددکاران اجتماعــی و صحبت 
با آنهــا زمینه فروش قالی هــا را فراهم کردیم و 

خوشحالی، میهمان خانه آنها شد.«

کابوس، مردم را رها نمی کند
در کنار مردان، زنان تیم ســحر هم در زمان 
بحران پــای کارند. زینب دیری، روانشــناس 
تیم ســحر در جمعیت هال  احمــر کهگیلویه 
و بویراحمــد اســت. از تــاش اعضــای تیــم 
منطقــه  در  آرامــش  برقــراری  بــرای  ســحر 
کودکانــی  زلزلــه زده سی ســخت می گویــد؛ از 
کــه ترســیده اند و زنــان و مادرانی که شــب ها 
از کابــوس تکرار زلزله خوابشــان نمی برد: »در 
کودکــی روبه رو شــدیم  ارزیابی هــای اولیــه با 
که زمــان وقــوع زلزله بــا صــدای جیغ مــادر از 
خــواب بیــدار شــده و حــاال بــا کوچک تریــن 
صدایــی از اطــراف می ترســد. متخصصــان 
روانشناســی کودک ما، وارد میدان شــده اند 
کــودکان را بــه ســمت  و ســعی می کننــد ایــن 

بهبودی هدایت کنند.«
بــرای امدادگــران هــال احمــری، ایرانــی و 
غیرایرانــی فــرق نمی کنــد: »در حیــن بررســی 
منطقــه بــا خانــواده ای از اتبــاع افغانســتان 
خانــواده  اعضــای  همــه  شــدیم.  روبــه رو 
به شــدت ترســیده بودنــد و خانه شــان هــم 
خســارت قابــل توجهــی دیــده بــود. اعضای 
تیــم ســحر وقتــی در خانــه ایــن همســایگان 
افغانســتانی حاضر شــدند بــه آنهــا اطمینان 
دادند کار امدادرســانی به خانــواده آنها هیچ 

تفاوتی با خانواده های ایرانی ندارد.«
جمعیــت  در  فعالیــت  ســابقه  20 ســال  او 
از  زیــادی  احمــر دارد و خاطره هــای  هــال  
ماموریت هــای ســفیران حمایــت روانــی در 
مناطــق حادثــه دیــده: »کرمانشــاه بــا پســر 
جوانــی روبه رو شــدیم کــه هنگام وقــوع زلزله 
پســر 4 ماهــه بــرادرش را هنــگام تــرک خانه از 
شــدت ترس در اتاق جا گذاشته بود و بعدها 
دچــار عــذاب وجــدان شــده بــود. حتــی از 
شــدت خجالت در برابر بــرادرش چند ماهی 
به تنهایی به تهران ســفر کرده بــود اما فایده 
کارشناسان تیم های سحر  نداشت. تا اینکه 
بــا او گفت وگــو کردنــد و او فهمیــد ایــن رفتــار 
ناشــی از تــرس در لحظه بــوده اســت و باید با 
ایــن موضــوع کنــار بیایــد و بــه زندگــی عادی 

برگردد.«

خبر3

روایت اعضای تیم »سحر« هالل  احمر از وضع روحی و روانی زلزله زدگان سی سخت

حرفت را به من بگو


