
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ی امدادرسان   گزارش 

 سختی زلزله س

 دنا   شهرستان 

 احمد   ریو بو   ه یلو یکهک  استان 
 

 )ع(  یامام عل  یمردم-ییامداد دانشجو تی جمع

 

 99  زمستان 



   

 

 

 

 

 
 

 مردمی امام علی )ع( -جمعیت امداد دانشجویی

 زلزله سی سخت  –امداد رسانی 

2 
 (  ٠2١-٨٨٨٣٤٥٦٧)   –  ٤، واحد  ١٣٥آدرس: تهران، خیابان سپهبد قرنی،  جنب بیمارستان آپادانا، پالك  

www.sosapoverty.org   

 

 مطالب   فهرست 

 3 شگفتار یپ

 4 بحران تیریبه مد ت یجمع کرد یرو

 8 مقدمه

دوشنبه    ی ال  991208جمعه   یبازه زمان  ع دریو توز  ییگزارش شناسا

991211 9 

 9 991208جمعه  -روز اول

 9 991209شنبه  -روز دوم

 10 991210 کشنبهی-روز سوم

 15 991211 کشنبهی-روز چهارم

 17 روها ی اعزام ن تیوضع

 17 99.12.11در روز  یرسانبه خدمات  ازین ت یوضع  یابیارز

 19 ما تماس با 

 19 رسمی  اینترنتی ی هاگاه یآدرس پا

 19 اطالعات تماس 

 



  

 

 

 

 

 
 

 مردمی امام علی )ع( -جمعیت امداد دانشجویی

 زلزله سی سخت  –امداد رسانی 

 

٣ 
 (  ٠2١-٨٨٨٣٤٥٦٧)   –  ٤، واحد  ١٣٥آدرس: تهران، خیابان سپهبد قرنی،  جنب بیمارستان آپادانا، پالك  

www.sosapoverty.org   

 پیشگفتار 

. با ییلوازم اهدا  ی آوار، نشسته بر رو  انیزده در م بهت

 بوده. دش یلباس ع  ییکه گو یراهنیپ

که رنج نگاه   ایمادر.    هیمبهوت گوش سپرده بر مرث  دیشا

 نگرد؟ ی پدر را م

شا  ای ز  ی چرخه سه  دیکه  روبه  ریمانده  آن  رو  آوارش، 

 است.

چرا که در    ،یکنیرا درک م  معانی  امروز  تو  دخترکم

را د  تیروروبه   ریتصو اکنون دی دیمفهوم رنج  با    گری. 

بهانه خواه  ی اچه  ا  یشاد  رنگِ    قیشقا  ی شد،  قرمز 

 ...سخت؟ی دشتِ سبز س
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جمعیت امام علی )ع(   معرفی 

، کامالً مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی  نهادمردمع( یك سازمان  علی )مردمی امام    -جمعیت مستقل امداد دانشجویی  

به ثبت رسید و فعالیت خود را با مجوز رسمی از وزارت    190٦1رسمی با شماره    صورتبه   1378که در سال    است

با ثبت مقام مشورتی خاص در سازمان ملل متحد    1389. جمعیت امام علی )ع( همچنین در سال  کندمیکشور دنبال  

 عنوان به،  1397ـال  و ثبت مقام مشورتی عام در س  المللیبین اجتماعی این سازمان  -و عضویت در شورای امور اقتصادی 

 معرفی گردیده است. المللیبینکاهش معضـالت اجتماعی در سـطح ه های فعال درزمینسازمان یکی از 

داوطلبانه اجتماعی و امدادی در خصـوص    های فعالیت اعضــای جمعیت امام علی )ع(، شــامل دانشــجویان و مردم، به  

صـنعتی شریف و تهران   ی ها دانشگاه . جمعیت امام علی )ع( در  پردازندی مزنان نیازمند در جامعه  کمك به کودکان و  

عضو فعال دارد. اعضـای جمعیت در   10000نزدیك به  هاشهرستانتهران و  ی هادانشگاه و در سایر  استدفتر رسمی 

مولوی بازگشایی کردند و نام    محلهتین دفتر رسـمی مردمی خود را در جنوب شـهر تهران و در  نخسـ   1384سـال  

خانه ایرانی را بر آن نهادند تا نمادی باشد از قدمی بزرگ برای آبادانی ایران توسط دانشــجویان ایرانی. جمعیت امام  

فرحزاد، شــهرری، ط،  ، دروازه غار، لب خمولوی، خاک ســفید  ی هامحله،  مرکز فعال  43  علی )ع( در حال حاضــر

 ، اصفهان، کرمان، قوچان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، ساری، گرگان،مشهد  احمدآباد مســتوفی، شــیراز،

 و کرج و ... دارد.  یزد

کودکان    ژهیوبه   ر یپذبیآسعدالت و صــلح با نگاه ویژه به افراد    هیپامأموریت جمعیت رســیدن به جهانی اســتوار بر  

کودک   ٦000شورمان، در حدود  مستمر جوانان و مردم عزیز کسال فعالیت و تالش    20و پس از    راستا. در همین  است

تا فردا روزی    هستند  ایرانی تحت پوشــش خدمات جمعیت امام علی  ی هاخانه معصــوم در ســراســر کشــور در  

 بتوانند چهره و نام محله خود را تغییر دهند. 

و    هان ییآاجتماعی و بازخوانی    ی هااست یس حضور فرهیختگان در    ژهیوبهجمعیت امام علی به تقویت مشارکت عمومی  

ارتقاء    -ملی  ی هامناسبت  جهت  در  و    تیوضعمذهبی  معتقد    یانساناجتماعی  جامعه  دچار  استدر  افراد  تمامی   .

 ی های ماری بعضــالت اجتماعی اعم از فقر و اعتیاد، کودکان کار و خیابان، زنان ســرپرســت خانوار، کودکان دچار  م

 جمعیت هستند.  ی هابرنامه تحت پوشـــش  دهیبزه دو کودکان معارض قانون و  دهیدب یآسخاص، دختران  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 مردمی امام علی )ع( -جمعیت امداد دانشجویی

 زلزله سی سخت  –امداد رسانی 

 

٥ 
 (  ٠2١-٨٨٨٣٤٥٦٧)   –  ٤، واحد  ١٣٥آدرس: تهران، خیابان سپهبد قرنی،  جنب بیمارستان آپادانا، پالك  

www.sosapoverty.org   

 جمعیت امام علی )ع( در یک نگاه   های فعالیت 

امدادي  43اندازي  راه - ارائ  مركز  به    هجهت  خدمات 

حاشیه بانام    های محلهکودکان و زنان سرپرست خانوار در  

 خانه اشتغال(  و )خانه علم، خانه درمان «ایرانی های خانه»

به    محکوم  نوجوان   ٥٠آزادي و بخشــش گرفتن براي   -

هزینه تأمین  و  ســنگین  قصــاص  تا    هاآن  یهدهای  گاه 

از طریق   زندانی  هر  برای  تومان  میلیون    های کمكسیصد 

 مردمی در قالب آیین طفالن مسلم

برای مادران    خانه اشتغال  14اندازی  راه - در سراسر کشور 

 سرپرست خانواده در یك سال اخیر

 ارائهدر شهر تهران برای    خانه ايراني درمان   1اندازي  راه -

تحت  کودکان  به  رایگان  پزشکی  و  دندانپزشکی  خدمات 

 حمایت 

همکاری مشترک با سازمان جهانی یونیسف و تحت حمایت  -

قراردادن بیش از یك هزار کودک افغان محروم از تحصیل  

تحصیلی   سالر  د  –آموزشی رایگان    پروژهدر کشور در یك  

 95-94و  93-94

هاي مايحتاج مواد غذايي در ماه رمضان  اهداي كيسه -

ترین و  دیده نیازمند در آسیب   خانواده  1٠،٠٠٠به بيش از  

هزینهدورافتاده با  کشـــور  مناطق  از  ترین  بیش   4ای 

محل   از  تومان  ت ت  –مردمی  های کمك میلیارد   ابســـتانا 

1399 

ليگ    ٥برگزاري   - بانام  كار  ليگ فوتبال كودكان  دوره 

حضور    پرشين فوتبال   با  کشور  کودکان،    هایییم تدر  از 

جوانان   و  تحت    دیدهآسیب   های محلهنوجوانان  حاشیه  و 

  ، 1398تهران )پوشش جمعیت امام علی از سراسر کشور در  

1397،  139٦،  1395،  1394 ) 

در کشور برای دختران  دوره ليگ دو ميداني  3برگزاري  -

 1398،  1397،  139٦و پسران محالت حاشیه، 

 1394تابستان  -های پناهندگان در کردستان عراقاز جنگ داعش در اردوگاه دیدهآسیب امدادرسانی به آوارگان  -

ای در ملی و منطقه   برنامهبرگزاری چندین طرح و  

 زیر:سراسر کشور در طول سال به شرح 

مسلم ▪ طفالن   و  بخشش  پیگیری   –  آيين 

و   کودکان  از  خروج  از  پس  حمایت  و  آزادسازی 

قصاص که در سن زیر   بهمحکومنوجوانان زندانیِ  

جرم   مرتکب  سال  ماه اندشدههجده  ایام  )در   .

 محرم و صفر(

كوچه  ▪ عاشقآيين  رسان   –   گردان   به   یغذا 

 رمضان مبارک ماه در نیازمند خانواده هزاران

رزوهای آ  سـاختن  برآورده  –کریمان    کعبهآیین   ▪

و    کودکان کار و کودکان محروم در ایام ماه رجب

 میالد حضرت علی

 سرپرست  مادران  از  حمایت  –  آيين صفاي سعي ▪

 حج ایام در حجاج از دعوت با خانواده

عياران  ▪ شـــام  بیزاری   -  آيين  اعالم 

دانشـــجویان ایران از اعتیاد فراگیر در کشـــور 

از   حمایت  کنار  و   دیدگانیب آسدر  اعتیاد 

 های آنانخانواده

 درگیر   باردار  مادران  از  حمایت  –  طرح مادرانه ▪

 ها آن فرزندان و حاشیه ی هامحله در اعتیاد

 کنار  در  سال   تحویل  –  بركت  ينسهفتآيين   ▪

 کشور سراسر در حاشیه های محله کودکان

كوچه ▪ در  يلدا  فقر آيين   یلدایی   شب  –  هاي 

ان کار و محروم در سراسر  کودک  کنار   در  دیگرگونه

 کشور
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 139٦ –و کمك به آوارگان و آسیب دیدگان در جنگ سوریه در شهر طرطوس سوریه  امدادرسانی -

 اخیر  های مهروموماجتماعی در  های آسیب ه برگزاری سمینارهای تخصصی درزمین -

 سرطانی کودکان سمینار   نخستین ▪

 1392  اسفند – ایران کار کودکان تخصصی سمینار   نخستین ▪

 1393 آذر – بارداری  و اعتیاد سمینار   نخستین ▪

 1393 اسفند  – حاشیه های محله در نوجوانان و  کودکان اعتیاد سمینار   نخستین ▪

 1395 آذر – کودکان ازدواج سمینار اولین ▪

 139٦ بهمن – فقیرنشین های سکونتگاه  در  آزاری کودک  سمینار اولین ▪

نه )با محوریت مشـکالت و معضـالت زنان و کودکان درگیر اعتیاد( از سال مادرا  طرح  تخصــصـی  همایش  دوره  هفت ▪

 1397الی  1393

 با وقایع و اتفاقات اجتماعیِ روزِ جامعه زمانهم اجتماعی  های آسیب زمینه های تخصصی دربرگزاری نشست ▪

 در فضای سازمان ملل متحد و در منطقه خاورمیانه در راستای گسترش صلح المللیبین  های فعالیت  ▪
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 رویکرد جمعیت به مدیریت بحران  

امدادرسان  ،یعیطب  ی هادر چرخه بحران   تیجمع  ی هات یفعال با در تالش  تیجمع  ی نشده و اعضا  یمحدود به  تا  اند 

  ی جوامع محل  ی آوربه ارتقا تاب   ،یعیطب  ی اینسبت به بال  ریپذب یآس  ی ها مردم ساکن در بافت   یآگاه  ندیفرآ  لیتسه

و    ی و کاهش زمان امدادرسان  یارتقا سطح آمادگ  ی برا  ی متعدد   ی هاتی فعال  ری اخ  ی در سال ها  ن،یکمك کنند. همچن

 صورت گرفته است. ،ی خدمات امداد  ییکارا شیافزا

و بلندمدت، اقدامات الزم را انجام    مدتانیم در سه سطح کوتاه مدت،    کوشدی م  تیجمع  یعیطب  ی ایهنگام وقوع بال  در

 دهد. 

 
  

بلندمدت

تجهيز يا ساخت مدرسه

اشتغال زايي متناسب با 
پتانسيل هاي منطقه

ي تالش براي ارتقا تاب آور
جوامع محلي، از طريق 

آگاه سازي مردم در 
خصوص بالياي طبيعي

ميان مدت

اهداي موتوربرق و ژنراتور 
و ساير تجهيزات ضروري 

براي احياي زندگي 

فراهم كردن 
زيرساخت هاي حياتي 

موقت؛ مانند توزيع تانکر 
آب 

كوتاه مدت

اعزام نيروي متخصص

شناسايي، مددكاري، 
پزشکي

امدادرساني در زمينه 
كاالهاي حياتي

برگزاري برنامه هاي شاد، 
مراقبت از سالمت روان 

كودكان

كمک به احياي زندگي 
روزمره



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 مردمی امام علی )ع( -جمعیت امداد دانشجویی

 زلزله سی سخت  –امداد رسانی 

 

٨ 
 (  ٠2١-٨٨٨٣٤٥٦٧)   –  ٤، واحد  ١٣٥آدرس: تهران، خیابان سپهبد قرنی،  جنب بیمارستان آپادانا، پالك  

www.sosapoverty.org   

 مقدمه 

  سختیشهر س  1399بهمن    29چهارشنبه شب     هیثان 34و    قهیدق  5و    22ساعت    شتر،یر  5.٦  یبه بزرگ  ی الرزه ن یزم

لرزه در عمق    ن یزم نیکشور اعالم کرد ا ی نگارلرزاند. مرکز لرزه   راحمد یو بو هیلویمرکز شهرستان دنا را در استان کهگ

  ی لومتریک  19  راحمد،یو بو  هیلویدر کهگ   سختیس  ی لومتریک   10رخ داده و کانون آن در فاصله    نیزم   ی لومتریک  8

حادثه    نیبوده است. خوشبختانه، ا  راحمدیو بو  هیلویمرکز استان کهگ  اسوجی  ی لومتریک   24کمه در استان اصفهان و  

پرونده، مجموعه    ن یخسارت زد. در ا  یگذاشت و به صدها واحد مسکون  ی دهها مصدوم بر جا  ینداشت ول  یتلفات جان

 زاری جمهوری اسالمی ایران(. )خبرگ  دیرو دار شی حادثه را پ  نیمرتبط با ا  ر اخبا

تعداد حدود    نیا  شدند که از  ی جد  بیخانوار دچار آس  2000سخت حدود    یخانوار ساکن شهر س  2400از مجموع  

 دارند.  یکل  راتیبه تعم  ازین یو مابق ی و نوساز  ی به آواربردار از یکامل و ن ب یمنزل دچار تخر 1000

  لیداشتند، به دل  ی خسارات کمتر  یکه حت  یسرد منطقه و نبود امکان سکونت در منازل  میزلزله در زمستان و اقل  وقوع 

از خانه و در    رونیسرد را در ب   ی ها و روزهامکرر، باعث شده تا مردم شب   ی هااز وقوع پس لرزه   یناش  یجان   تینبود امن

چادر    یآزاد است، ول  ی در هوا  یچادرها بهتر از زندگ  نیدر ا   یندگهالل احمر بسر ببرند. اگر چه ز  ی امداد   ی چادرها

 .)خبرگزاری مهر( ستی ن ی ری منطقه سردس نیها و مواقع برف و باران اشب  ی محافظت از سرما ی برا یپناهگاه مطلوب

و    یرواقعیاست، غ  نیمردم کشور و مسئول  تیذهن   هیکه پا  یرسان  یآگاه  ن یباعث شد تا اول  یاتیعمل  ت یریضعف مد

بدون   یعن یمردم زلزله زده نباشد.    یسخت و خسارات وارده به زندگ  یآثار و تبعات زلزله س  تیمنعکس کننده واقع

 ی برف و باران و قطع دیبارش شد ریکه در سرما و در ز یاز عمق فاجعه و خسارات وارده و بدون توجه به مردم  یآگاه

)خبرگزاری    م شداعال  یبه صبح رساندند، خسارات زلزله، جزئ  هاابانی شب را با استرس و اضطراب در خ  ،ی برق و گاز شهر 

 .مهر(
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 99١2١١دوشنبه    ی ال   99١2٠٨جمعه   ی در بازه زمان   ع ی و توز   یی گزارش شناسا 

 99١2٠٨جمعه  - روز اول 

انجام شده    نفیسه صمدی و    سیدجواد موسوی توسط  به صورت همزمان  محور  توزیع خانواده شناسایی و  در روز اول  

 توزیع گردید. پتو  11و  صحرایی چادر 7 .خانوار شناسایی شد 7، در این روز است.

 99١2٠9شنبه  - روز دوم 

در این محور توسط نفیسه صمدی و به صورت همزمان انجام شده است.  شناسایی و توزیع خانوادهدر صبح روز دوم  

خانواده    2  ،بسته معیشتی  14خانواده    12توزیع شد )  پتو  ٦  و  بسته معیشتی  14خانواده بررسی و    14بازدید وضعیت  

 (. این توزیع بر اساس لیست رابط محلی انجام پذیرفت.  پتو ٦

سرکشی به روستاهای امیرآباد و کریك انجام    پورال گلمکانی، مریم رستم فائزه رضائیان، مهدر عصر همان روز توسط  

ها و خدمات دریافت شده پس از زلزله بررسی شد. به علت تاریکی هوا شد. در این دو روستا وضعیت تخریب خانه 

 حدودا یك ساعت زمان در این روستاها سپری شد که گزارش به شرح زیر است:

 روستای امیرآباد 

بازدید شد. دیوارها به صورت خیلی جزئی درگیر ترک در این ر خوردگی بود. امکان وستا داخل سه منزل مسکونی 

 پذیر بود. خوردگی به دلیل زلزله و یا از قبل، به سختی امکانتفکیك بین ترک

 خوردگی بسیار سطحی ی اول: یك دیوار ترک خانه

 خوردگی بسیار سطحی ی دوم: رنگ اتاق ترک خانه

 سوم: سالمی خانه

 روستای کریک 

 بخشی از کریك دارای بافت قدیمی)سنگ و خشت و گلی( بود که بیشترین آسیب مربوط به این قسمت بود.

 خوردگی سطحی ی اول: ترکخانه

 خوردگی عمیق ی دوم و سوم: ترک خانه

 ها نیاز به تخریب کامل داشت.یکی از این خانه

 شدید کرونا و تاریکی شب به دو روز بعد موکول شد.ادامه شناسایی کریك به دلیل وضعیت 
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 99١2١٠  یکشنبه - روز سوم 

 سخت شهر سی 

با حضور   سوم  روز  رضائیاندر  گلمکانی،فائزه  رستم،ممهال  جعفری( شناسایی   پورریم  )راضیه  محلی  رابط  همراه  به 

 است:سخت انجام شد. گزارش به شرح زیر سیدر شهر محور محله 

  35( در بخش مرکزی شهرستان دنا در 1395خانوار بر اساس سرشماری   220نفر )  7855سخت با جمعیت  شهر سی

خیابان    10کیلومتری شمال غربی شهر یاسوج در استان کهکیلویه و بویراحمد واقع شده است. این شهر شامل حدود  

، امام حسین، امام علی)سیل بند(، شهید بهشتی، حافظ، شهید باهنر، آتش نشانی، بلوار های دنا، مطهری اصلی به نام 

 باشد. خت لر و از ایل بویراحمد هستند. زبان اهالی این شهر لری میسشهدا، بلوار امام خمینی میباشد. اهالی شهر سی

 سخت:گزارش وضعیت تخریب و خدمات ارائه شده در محالت شهر سی

های  سخت در محدوده خیابانی کُمه رخ داده است. خط محوری زلزله در سی ریشتر در منطقه   5.6ت  زلزله با قدر 

سیل بند، دنا، مسجد جامع، کوچه بانك ملی یا مدرسه زینب، امام زاده، قلعه)فردوسی(، عباس آباد به ساختمان ها  

 بسیار جزئی دیده اند. آسیب وارد نموده است. سایر خیابان ها آسیبی ندیده اند و یا آسیب 

 دهد.های فیزیکی را نشان می ی زیر، محور اصلی آسیبرنگ نارنجی در نقشه
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 نقشه شناسايي هاي انجام شده  -1شکل 
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 های ورودی وضعیت جاده 

باعث به تاخیر    این جاده در ابتدای زلزله به علت ریزش کوه مسدود شده است که  است.  سخت بازسی-جاده یاسوج

 افتادن امدادرسانی شده است. این جاده در ساعات اولیه باز شده است.

 های پاتاوه نیز در ساعات اولیه مسدود شده بود که باز شد. تونلباز است.  سختسی -سمیرم- جاده اصفهان

 وضعیت معیشتی 

 سخت در یاسوج نیز خانه دارند. عالوه بر سیها از آن هستند. بعضی   باغدارسخت غالبا اهالی سی  روایت محلی به 

  و خدمات رسانی   وضعیت شهر 

صبح روز به به علت خطرناک بودن قطع بود. آب چهار ساعت پس از    11بعد از زلزله برق و گاز غرق میشود. گاز تا  

 زلزله وصل شده است.

 اند و یا نیاز به تخریب کامل دارند.  های محور اصلی زلزله تخریب شدهها و خانهمغازه 

 سطح جاده کرده است. های تخریبی تا همطور رایگان شروع به تخریب خانه پس از گذشت یازده روز از زلزله، سپاه به 

 اند.نویسی برای وام مسکن را شروع کرده است. و مردم در این مورد به تکاپو افتادهدولت نیز نام 

 کانکس مشاهده شد که یك مورد آن خانواده دارای عضو دارای معلولیت بود. سخت دو مورد اهدای در سی 

ها که به طور  دسترسی به حمام و دستشویی به دلیل روابط قوی فامیلی، وجود ندارد. اما بعضی از خانه عدم  مسئله  

 کنند. ها با ناراحتی از عدم استقاللشان در این مورد صحبت می اند، خانواده کامل تخریب شده

اند و این موضوع موجب نگرانی اهالی  کرونا مثبت بوده  %40روایت محلی یك گروه امدادی در بدو ورود به منطقه  به  

 . شده است

اند و  ساکن شده ،  چادر دریافت کرده،  سخت آمدهزده به شهر سی روایت محلی افرادی از سایر روستاهای غیر زلزله به  

 کنند. خدمات دریافت می

سخت درحال حاضر نهادهای مختلفی حضور دارد که انواع خدمات غذایی، گرمایشی و غیره به طور مداوم  سیدر شهر  

 شود.توزیع می

 وضعیت پناهندگان افغانستانی 

نفر( هستند. این گروه غالبا مستاجر و در حال    187خانوار )مجموعا    34  حدود  سختپناهندگان افغانستانی در سی

 اخل چادرها هستند. غالبا کارگر روزمزد هستند.حاضر مثل سایر اهالی د
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ها را به طور کامل تخریب و  دهند خانه باشد، بیشتر ترجیح می هایشان در اختیار مستاجر می هایی که خانهصاحبخانه 

 .)روایت محلی( خانه ماندن مواجه هستندنوسازی کنند. در نتیجه افراد مستاجر با استرس مضاعفی در مورد بی

 

 مشاغل وضعیت  

 از بعد از زلزله تعطیل شده است. راننده   40تاکسی بی سیم با 

 اند.دلیل آسیب فیزیکی تعطیل شدهمغازه هایی که به

 اند.ماهی در پروش ماهی ترماهی تلف شده 100

به علت آسیب فیزیکی تعطیل شده است.    کردندزن در آن کار می   40کنی به سرپرستی یك زن که  کارگاه میوه خشك

 بسیار نگران بود. ،هایی که برای عید نوروز گرفته بودندست کارگاه برای سفارش سرپر

باشد و به خارج از استان و خارج از کشور صادر  سخت شامل سیب، انگور، گردو، آلو، هلو میمحصوالت کشاورزی سی 

 شود که زلزله در حال حاضر این زمینه تغییری به وجود نیاورده است.  می

ص منطقه رونق  و مشاغل مرتبط با توریست نیز یکی دیگر از مشاغلی بوده است که با توجه به طبیعت خا بوم گردی  

 داشته است و با توجه به زلزله ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود. 

 
 تخريب خانه ها بر اثر زلزله در شهر سي سخت  -2شکل 
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 تخريب خانه ها بر اثر زلزله در شهر سي سخت -3شکل 

 
 خانه ها بر اثر زلزله در شهر سي سخت  تخريب -4شکل 
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 در شهر سي سخت  تخريب خانه ها بر اثر زلزله-٥شکل 

 

 99١2١١یکشنبه  - روز چهارم 

روستا بازدید    10عرفان رجایی از  ،  مهشید ذاکر،  مریم رستم پور،  مهال گلمکانی،  فائزه رضائیانبا حضور  در روز چهارم  

 نتایج این بازدید به شرح ذیل است:. صورت گرفت

 روستای امیر آباد 

 خانوار جمعیت دارد.    70سخت واقع شده و حدود کیلومتری سی   ٦امیرآباد در دهستان دنا و در 

 مورد بازدید قرار گرفت. این روستا آسیبی بر اثر زلزله نداشته است. 991208سه منزل مسکونی در شنبه  

 ی دیگری در یاسوج دارند.« ا غالبا خانه روایت محلی: »اهالی این روست 

 روستای بیاره 

 خانوار جمعیت دارد.   40سخت واقع شده است. حدود کیلومتری سی 2.5بیاره در  

این روستا بر اثر زلزله آسیب جزئی داشت و تخریب نداشت. چادرهای هالل احمر برای حضور افراد در چادر به دلیل  

 ریسك زلزله وجود داشت.
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: »در بازدید از بیاره متوجه شدیم که هالل احمر در بازدیدی که داشته به تعدادی از اهالی چادر داده  روایت محلی

 دریافت نکرده اند.« را  است ولی به دلیل اینکه به تمام اهالی چادر نداده است. اهالی اعتراض کرده و چادرها

 ند.« ی دیگری در یاسوج دارروایت محلی: »اهالی این روستا غالبا خانه 

 بخش کوخدان 

 باشد. خدان، ده نو، سرمور می وهای کروستا به نام  3خانوار شامل  150خدان با جمعیت حدود وبخش ک

خدان هالل احمر در روز اول بازدید، نیمی از روستا را شناسایی و ده عدد چادر  وی دهیار کروایت محلی: »به گفته 

سخت تجمع و اعتراض  اعتراض به این اقدام در مقابل فرمانداری سی توزیع کرده است و رفته است. سایر اهالی در  

تك انجام  بهکردند. در این راستا فرماندار با هالل احمر صحبت کرده است که وقتی وضعیت هوا بهتر شد، شناسایی تك 

همچنین    نکنیم.   دهند. دهیار ضمن توضیح این موضوع به ما توصیه کرد که به دلیل اعتراض اهالی در روستا حضور پیدا

 بازدید انجام دادیم. با تمهیدات الزم ما  -خدان تخریب جدی نداشته است« وتاکید کرد که بر اثر زلزله ک

 ی دیگری در یاسوج دارند.« روایت محلی: »اهالی این روستا غالبا خانه 

 روستای کوخدان 

شده بود. چند انباری غیر قابل استفاده  ساختمان که غالبا از قبل هم در آن سکونت نداشتند، تخریب کامل    5حدود  

نیز تخریب شده بود. چند خانه نیاز به ترمیم داشتن. به دلیل عدم انجام سرکشی خانه به خانه آمار دقیق مشخص  

 نیست.

 روستای سرمور 

 آسیب جزئی و بسیار مختصر وجود داشت.  

 روستای ده نو 

 آسیب جزئی و بسیار مختصر وجود داشت.  

 روستای تلسه 

 سخت واقع شده است.  کیلومتری سی 2باشد. این روستا در  این روستا شامل دو بخش اول و دوم می

 تلسه اول:  

 آسیبی مشاهده نشد.

 تلسه دوم:  

 دیوار یك خانه تخریب شده بود. روستا درگیر آسیب جزئی از زلزله بود. 
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 ی دیگری در یاسوج دارند.« الی این روستا غالبا خانه روایت محلی: »اه

 

 

 روستای کریک      

کل عباس آباد  آباد کریك، کل . روستاهای معصوم است  سخت واقع شدهکیلومتری سی   10روستای کریك در حدود  

 باشد.کریك، ضمیمه کریك از توابع کریك می 

از سه    991208بخشی از این روستا دارای بافت گردشگری )سازه سنگ، گل و خشت( است. این بخش در شنبه شب   

خوردگی عمیق و یکی داری ی دیگر یکی دارای ترک خانه در این بخش بازدید شد. یك خانه نیاز به تخریب و دو خانه

 خوردگی سطحی بود. ترک 

ی دیوار به دیوارشان کرونا مثبت  داشتند و به محض ورود تاکید کردند که همسایه این سه خانه با فاصله از یکدیگر قرار  

 است.

دوشنبه   قسمت  991211در  سایر  بازدید  این  در  گرفت.  روستا صورت  این  از  مجدد  درگیر  بازدید  روستا  این  های 

 های جزئی و یا بدون آسیب بود.آسیب 

 ی در یاسوج دارند.« روایت محلی: »اهالی این روستا غالبا خانه ی دیگر

 اعزام نیروها وضعیت  

 اقدامات انجام شده در این بخش به شرح ذیل است:

 991207فراخوان نیرو در تاریخ پنجشنبه  -

 991208اعزام سه نیرو از شیراز در جمعه  -

 991209اعزام دو نیرو از شیراز و مشهد در شنبه  -

 991210طی مراحل اعزام چهار نیرو از مشهد برای حضور در یکشنبه   -

 991209شده در تاریخ  حذف برنامه اعزام دو نیرو از مشهد پس از نیازسنجی اولیه توسط تیم دوم اعزام -

 991210اعزام دو نیرو از مشهد یکشنبه شب  -

 99.١2.١١در روز    رسانی ارزیابی وضعیت نیاز به خدمات 

تنها  زمان در لحظات اول حضور نهرسان در منطقه، شناسایی و توزیع همبا توجه به حضور نهادهای مختلف خدمات 

تواند به نیازسنجی دقیق نیز آسیب برساند. و این اتفاق در روزهای جمعه و شنبه رخ داده است.  غیرضروری بلکه می

- محور، شنبهشناسایی و توزیع همزمان خانواده-این صورت انجام شده است: جمعهها و توزیع به  درواقع روند شناسایی



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 مردمی امام علی )ع( -جمعیت امداد دانشجویی

 زلزله سی سخت  –امداد رسانی 

 

١٨ 
 (  ٠2١-٨٨٨٣٤٥٦٧)   –  ٤، واحد  ١٣٥آدرس: تهران، خیابان سپهبد قرنی،  جنب بیمارستان آپادانا، پالك  

www.sosapoverty.org   

بندی در  محور، دوشنبه ارزیابی روستاها و جمعشروع ارزیابی محله   -محور، یکشنبهشناسایی و توزیع همزمان خانواده 

در حال حاضر؛ توزیع  این مورد که با توجه به حجم خدمات در حال ارائه توسط نهادهای مختلف و اشخاص مختلف  

نتیجه اقالم توسط جمعیت می  باشد. همچنین  برای جامعه محلی مضر  و  اتالف منابع  به  تواند  ارزیابی منجر  این  ی 

 .درخواست کنسل کردن اعزام دو نفر از چهار نفر گروه سوم شده است

ر شرایط بحران؛ تیم شناسایی  ی این بخش میتواند این موضوع باشد که در ابتدای حضور در یك منطقه ددرس آموخته 

 جمعیت اعزام شود و پس از بررسی، براورد نیرو و اقالم مورد نیاز صورت گیرد.

سخت، نیاز به ارائه خدمات در این روزها با توجه به با توجه به توضیحات مفصل باالتر در وضعیت روستاها و شهر سی

 نطقه حضور دارند؛ منتفی است.رسانی در م حضور نهادها و اشخاص مختلفی که برای خدمات

 باشد. سخت و بازگشت نیروها میسخت، اعالم اتمام فاز اول امدادرسانی جمعیت در سیپیشنهاد تیم حاضر در سی

شود تیم ارزیابگر در آن با توجه به اینکه ممکن است در ماه آینده، تعداد نهادهای حاضر کاهش پیدا کند، پیشنهاد می

شود خدمات روانشناسی و همچنین  بینی میپیدا کرده و مجددا بررسی وضعیت انجام شود. پیش زمان در منطقه حضور  

 های آینده باشد.رسیدگی به شرایط روحی روانی کودکان بتواند جزو پیگیری 
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 تماس با ما 

 رسمی   اینترنتی   ی ها گاه ی پا آدرس  

 sosapoverty.orgرسمی جمعیت امام علی )ع(:  تیساوب 

 www.facebook.com/sosapovertyجمعیت امام علی )ع(:  بوکس یفآدرس 

 imamalisociety@کانال تلگرام جمعیت امام علی )ع(: 

 اطالعات تماس 

 و کسب اطالعات بیشتر با روابط عمومی مرکزی جمعیت امام علی )ع( تماس بگیرید.  نمایندگیبرای ارتباط با 

شماره تماس:    4، واحد  135: تهران، خیابان سپهبد قرنی، جنب بیمارستان آپادانا، پالکروابط عمومی مرکزی   آدرس 

888345٦7   – 021 

 

 

 

 

 

 

 


