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هالل

همکاری هالل احمر با کمیساریای عالی 
پناهندگان

 ارایه آموزش های مقابله با مین 
در مرزهای شرقی و غربی کشور

رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به تشکر ویژه کمیساریای 
عالــی پناهنــدگان از خدمــات جمعیت هــالل احمــر در مرزهای 
شــرقی و غربی کشــور، گفت: »جمعیــت هالل احمــر در مناطق 
ج یا وارد  آلوده به میــن، به مســافرانی که از مرزهای کشــور خــار

می شوند آموزش های الزم را ارایه می دهد.«
دکتر کریم همتی با اشــاره به همکاری های مشــترک جمعیت 
گفــت: »جمعیت  هالل احمر بــا کمیســاریای عالی پناهنــدگان 
کــه از  هــالل احمــر در مناطــق آلــوده بــه میــن، بــه مســافرانی 
ج یا وارد می شــوند آموزش های الزم را ارایه  مرزهای کشــور خار

می دهد.«
ح تــا پایــان ســال در مرزهــای غربــی  او اضافــه کــرد: »ایــن طــر
کشــور و همچنین مرزدوغــارون خراســان رضوی اجرا  می شــود 
و داوطلبــان و نجاتگــران هــالل احمــر مخاطــرات در مواجهــه 
افراد بــا میــن را توضیــح داده و آموزش هــای الزم در ایــن زمینه 
و همچنیــن مقابلــه با ویــروس کرونــا را بــه مســافران ورودی به 
کشــور ارایه می کنند. در این زمینه کمیســاریای عالی از زحمات 
جمعیــت هالل احمر تشــکر ویژه کــرده اســت.«رئیس جمعیت 
ح عــالوه بــر خراســان رضــوی در  گفــت: »ایــن طــر هــالل احمــر 
کرمانشــاه، خوزســتان و  کردســتان،  آذربایجــان غربــی، ایــالم، 
سیستان وبلوچســتان هم اجرا می شود تا کاهش مخاطرات در 

مقابله با مین و کاهش ابتال به کرونا را به همراه داشته باشد.«

توزیع 510 سبد حمایتی در طرح عیدانه

جمع آوری بیش از 2 میلیارد ریال 
کمک های مردمی

مدیرعامــل جمعیت هــالل احمر اســتان اردبیل گفــت: »این 
ح عیدانه 510 ســبد حمایتی در  جمعیت در راســتای اجرای طر

بین افراد نیازمند و کم برخوردار توزیع کرده است.«
عزت اله ضربی با بیان این مطلب افزود: »خیرین و داوطلبان 
جمعیــت هالل احمــر مبلغ 2 میلیــارد و 40 میلیــون ریال کمک 
نقــدی و غیــر نقــدی خود را بــرای کمــک به افــراد نیازمنــد و کم 

برخوردار به این جمعیت اهدا کرده اند.«
ح عیدانه به  او با بیــان اینکه 510 بســته حمایتــی در قالب طــر
ارزش 2 میلیارد و 40 میلیون ریال توزیع شده است، افزود: »هر 
بســته با ارزش ریالــی 4 میلیون ریال شــامل 10 کیلوگــرم برنج، 2 
عدد روغــن مایع یک لیتری، یک عدد چــای 500 گرمی، 3 عدد 
کارونــی 700 گرمی، یــک عدد رب گوجه فرنگــی یک کیلویی،  ما
یک بســته شــکر یک کیلوگرمی و یک بســته قند یــک کیلوگرمی 
اســت.« مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اردبیل با اشاره 
به واریز 512 میلیون ریال کمک های نقدی به حســاب مجمع 
خیرین اســتان ادامه داد: »خیرین کمک هــای غیرنقدی خود 
را نیــز بــه ارزش یــک میلیــارد و 527 میلیــون ریــال بــه جمعیت 
هالل احمــر اهــدا کرده اند تــا در راســتای اهداف مجمــع هزینه 
ح تعــداد 26 هــزار و 700  شــود.« ضربــی ادامــه داد: »در ایــن طر
عدد ماســک و موادضدعفونی کننده به ارزش 200 میلیون ریال 
نیز به وسیله داوطلبان جمعیت هالل احمر استان توزیع شده 

است.«

زلزله ۴.۷ ریشتری در 15 کیلومتری تربت حیدریه

 زمین لرزه خسارت های جانی و مالی 
در پی نداشت

زمین لرزه ای به بزرگی 4.٧ریشــتر ١5کیلومتــری تربت حیدریه 
را لرزاند. 

ســاعت ٢١ و ٥٢ دقیقــه سه شــنبه هفدهــم فروردیــن زلزله ای 
به قــدرت 4.7 ریشــتر در عمــق 10 کیلومتری، اســتان خراســان 
کــه بالفاصلــه  رضــوی )١٥ کیلومتــری تربــت حیدریــه( را لرزانــد 

تیم های ارزیاب هالل  احمر به کانون زلزله اعزام شدند.
گــزارش، تیم هــای ارزیــاب هــالل احمــر بــه مناطــق  بنابرایــن 
گــزارش، اســتعالم از دهیاران  زلزلــه زده اعزام شــدند. طبق این 
ایــن مناطــق انجــام شــده و امدادگــران و نجاتگــران شــهرهای 
تربت حیدریه، مه والت، کاشــمر، رشــتخوار، بردســکن و ســایر 
شهرهای اطراف به حالت آماده باش درآمدند. زلزله تربت جام 

خسارت مالی و جانی ای در پی نداشت. 

ســاعت 19 و 45 دقیقه روز سه شــنبه بود که زلزله، مریــوان و بانه 
و روســتاهای مرزی این منطقــه از کردســتان را لرزانــد. کانون این 
زلزله 5/3 ریشتری گر چه شهر مرزی ای در عراق بود، اما اهالی این 
شهرهای کردســتان که لرزش زمین را حس کرده بودند از خانه ها 

بیرون زدند و شب را بیرون از خانه به صبح رساندند. 
زلزله خســارت جانی ای در پی نداشــت و تنها 4 نفــر در حین فرار 
مصــدوم شــدند. خانه های ترک خــورده و چنــد دیــوار فروریخته، 
ردی اســت که زلزله غروب سه شنبه در روســتاهای مریوان از خود 
به جا گذاشته است. این روزها که تب زلزله در مریوان و روستاهای 
اطرافش گرم است، اهالی بیشتر از قبل ســراغ آموزش کمک های 
اولیه و آمادگی در برابر زلزله را می گیرند. فرستادن تیم های ارزیاب به 
روستاها و مناطق کانونی زلزله اولین قدمی است که بعد از چنین 
حادثه ای اعضای هالل احمر انجام می دهنــد. ارزیابی های اولیه 
ایــن تیم ها خســارت های وارد شــده را بــرآورد می کننــد و اقدامات 
بعدی هالل احمر و تیم های امدادرسان بر اساس همین گزارش ها 

انجام می شــود. بالفاصله بعد از زلزله عصر سه شــنبه در مــرز ایران 
و عراق هم همین ســناریو در هالل احمر مریوان تکرار شــد. فاضل 
رحیم زاده، رئیس شــعبه مریــوان می گویــد: »زلزله 3/5 ریشــتری 
درســت در مــرز ایــران و عــراق رخ داد و شــهرهای پــاوه و مریــوان و 
روســتاهای اطــراف را هــم لرزانــد. تیم هــای ارزیاب بالفاصلــه به 5 
منطقه روستایی که تحت تأثیر زلزله قرار گرفته بودند، اعزام شدند. 
خوشــبختانه گزارش تیم های ارزیاب و بازدید حضوری از مناطق 
زلزلــه زده نشــان مــی داد کــه ایــن زمین لــرزه خســارت چندانی به 
خانه های مسکونی وارد نکرده است. تنها دیوار تعدادی از خانه ها 
ترک برداشته و یکی دو دیوار کاهگلی در روستاها فرو ریخته بود که 

دیوار حیاط یا دامداری های سنتی بودند.«

روستاهای متأثر از زلزله
زمین لــرزه مریــوان هیچ خســارت جانــی ای در پی نداشــت و 
4 نفــر در حین فرار به نقطــه امن مصدوم شــدند. پس لرزه های 
3 ریشــتری و 2 ریشــتری ایــن زمین لــرزه اهالــی مریــوان و پــاوه 
و روســتاهای مرزی این منطقه را شــب بیــدار و بیرون از ســقف 

خانه ها نگه داشته بود. 
رحیــم زاده می گوید: »طبــق گــزارش ارزیاب ها نیازی به اســکان 
اضطــراری در مناطــق زلزلــه زده وجود نداشــت. خدا را شــکر هیچ 
خانواده ای هم نیاز به امدادرسانی اضطراری نداشت. با این حال 
تیم های عملیاتی ما در این مناطق در میان مردم حضور داشتند. 
همچنین تیم هــای امداد در حالت آنکال قرار داشــتند تــا با اولین 

فراخوان در صورت نیاز وارد عملیات شوند.«
تیم هــای امدادوارزیابــی  بعد از وقــوع زمین لرزه هــم بازدیدهای 
دوره ای در مناطق زلزله زده داشتند تا در صورت نیاز به مردم کمک 
کنند یا حوادث احتمالی را پوشش دهند. حدود 25 روستای پاوه 

و مریوان در منطقه مرزی کردستان از زمین لرزه متأثر شدند.
 

حمایت روانی
حــدود 2 ســال از تشــکیل گــروه آمــوزش در هــالل احمــر مریوان 
می گذرد. ایجاد خانه های هالل در روستاهای این منطقه هم به 

گسترش آموزش های امداد و کمک های اولیه کمک کرده است.
کار، کارشــناس امدادونجات هالل احمر مریــوان، می گوید:   فدا
»بالفاصلــه بعــد از زلزلــه 4 تیــم ارزیــاب بــه مناطــق حاشــیه شــهر 
مریوان اعزام شدند. 4 تیم ارزیاب هم به مناطق روستایی رفتند. 
همچنین 6 تیــم عملیاتی به ایــن مناطق اعزام شــد. در کنــار این 
تیم هــا، از اعضای تیم هــای حمایــت روانی هــم در منطقه حضور 
پیدا کردند. وقوع زمین لرزه گرچه خســارت جانی و مالی چندانی 
در پــی نداشــت، اما افــرادی بودنــد که دچار وحشــت شــدند و به 
مشاوره و روانشناســی فوری نیاز داشتند. ما بعد از زلزله کرمانشاه 
یکی از قوی ترین تیم های حمایت روانی را در کردســتان داشــتیم 
که به کرمانشاه هم اعزام شــده بودند و تجربه خوبی در این زمینه 
داشــتند. ســاعت های بعــد از وقــوع زمین لــرزه گــر چــه خســارت 
جدی ای در پی نداشت، مردم دچار وحشت شده بودند و نیاز به 

این حمایت ها داشتند.«

آموزش در روزهای بعد از حادثه
آشــنایی با کمک های اولیه و اقدامات حین وقــوع زلزله، آرامش 
و امنیت خاطر بیشتری برای مردم مناطق زلزله زده در پی داشته 
اســت. با این حــال توجه آنها بــه نکات آموزشــی بعد از وقــوع زلزله 

بیشتر از قبل هم شده است. 
ادریس بادبرین، عضو تیم ارزیــاب و امدادگر دارای درجه ایثار که 
سال هاســت در حوزه آموزش هــم در هالل احمر مریــوان فعالیت 

می کند، می گویــد: »10 روز پیش بود کــه در یکی از روســتاهای این 
منطقــه آمــوزش مقدماتی آشــنایی بــا زلزله و نحــوه پیشــگیری از 
خســارت های زمین لرزه داشــتیم. این دوره برای همــه مردم این 
روستا بسیار مفید بود. مردم ذهن آماده ای داشتند و می دانستند 
هنگام وقوع زمین لــرزه چگونه باید خود را به نقاط امن برســانند. 
این آموزش ها باعث افزایش اعتمادبه نفس و آمادگی مردم در حین 

وقوع حوادث می شود.«
از درخواســت ها بــرای آمــوزش آشــنایی بــا حــوادث می گوید که 
بعد از زلزله بیشتر شده است: »بعد از زلزله مردم تماس می گیرند و 
می خواهند نکات آموزشی الزم را برایشان توضیح دهیم. اهمیت 
آمــوزش و آشــنایی بــا کمک هــای اولیــه اینجــا خــودش را خیلــی 
خوب نشــان می دهد. در همین روزهای بعد از زلزله اعضای ما به 
مناطق مختلف سرکشــی می کنند و نکات ضروری را بــه آنها یادآور 
می شوند. مردم با دقت زیاد به این آموزش ها توجه می کنند. این 
نکات آموزشی را از طریق رادیو محلی و همچنین گروه هایی که در 

فضای مجازی تشــکیل شــده قرار می دهیم و همه از آن استقبال 
می کنند.«

همچنان هستیم
20 نفــر از مربیان آموزشــی هــالل احمر مریــوان که تا قبــل از زلزله 
کز دیگر برگزار می کردند  دوره های مختلف را در خانه های هالل یا مرا
این روزها بــا ارایه توصیه های کوتــاه و ضروری به مردم آنهــا را برای 
وقــوع زمین لــرزه آماده تر می کننــد. زمین لــرزه ای کــه در مــرز ایران 
و عــراق در حوالــی مریــوان و پــاوه رخ داد گــر چه خســارت چندانی 
نداشــت اما به دلیــل وقوع 4 پس لــرزه هنوز نگرانی هایــی در ذهن 
مردم این منطقه باقی گذاشته است و طبق اعالم جمعیت هالل 
احمر استان کردستان، امدادگران و تیم های عملیاتی تا زمانی که 

به حضورشان نیاز باشد، در این مناطق می مانند.  

خبر3

زمین لرزه 5/3 ریشتری مرز ایران و عراق، امدادگران  و تیم های عملیاتی را به روستاهای مریوان کشاند

زلزله خواب مریوان را   آشفته کرد

بعد از زلزله مردم تماس می گیرند و 
می خواهند نکات آموزشی الزم را برایشان 

توضیح دهیم. اهمیت آموزش و آشنایی 
با کمک های اولیه اینجا خودش را خیلی 

خوب نشان می دهد. در همین روزهای 
بعد از زلزله اعضای ما به مناطق مختلف 

سرکشی می کنند و نکات ضروری را به آنها 
یادآور می شوند

طبق گزارش ارزیاب ها نیازی به اسکان 
اضطراری در مناطق زلزله زده وجود 

نداشت. خدا را شکر هیچ خانواده ای هم 
نیاز به امدادرسانی اضطراری نداشت. 
با این حال تیم های عملیاتی ما در این 

مناطق در میان مردم حضور داشتند


