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 مقدمه
بود که در  ه حدیشدت زمین لرزه ب .را لرزاند کرمانشاهاستان  ازگلهشهر حوالی شتر ری 7.3به قدرت  زمین لرزه ای ٩٦ آبان 21

احساس نیز د شهر دیگر ومیه، اردبیل و چنکرمانشاه، تبریز، ار همدان، اراک، زنجان، اهواز، ایالم، سنندج،؛ مجاور از جمله هایشهر

که مشخص شد  هادر این بررسیاعزام شدند.  زدگانضعیت زلزلههای جهادی استان جهت بررسی وپس از وقوع زلزله گروهگردید. 

 باشد.می واحد مسکونی نیازمند تعمیر هزار 1۵و  هدرصد تخریب شد 1۰۰هزار واحد مسکونی شهری و روستایی به صورت  12

قرارگاه و با حمایت  عاونت سازندگیمبا هماهنگی دبیرخانه بالیای طبیعی  های جهادی استانیجهادگر در قالب گروه 17۰۰بالغ بر 

غیره در ی و ، عمرانی، فرهنگ، جهت امدادرسانی درزمینه آواربرداری، شناسایی، ارائه خدمات پزشکیجهادی خدمت رسانی برکت

ی به امدادرسانجمع آوری کمک های مردمی جهت  برایبه دنبال آن  مناطق و روستاهای زلزله زده حضور یافتند. همچنین

 گردید. اندازیدانشجویان جهادی راه توسط «ایران جانکرمانشاه »پویش زدگان، زلزله

 های جهادی پرداخته خواهد شد.در ادامه به جزئیات و شرح فعالیت گروه

 

 



 های مردمیجمع آوری کمک
های نقدی و عمومی اقدام به جمع آوری کمکهای ها و محلدر دانشگاه «ایران جانکرمانشاه »گروه تحت پویش  43۰نزدیک به 

 های جهادی به مناطق زلزله زده ارسال گردید.کردند و محموله ها پس از بارگیری، توسط گروهغیرنقدی 

 های جهادیاقالم توسط گروههای جمع آوری فهرست مکان
  



 

 های مردمیهای جمع آوری کمکای از تصاویر غرفهگزیده
 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان، استان گیالنکبوتران رحمت یگروه جهاد

 

 

 

 



 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر، استان همدانیخان میابراه دریحاج ح یگروه جهاد

 

 ، استان مرکزیساوه ییدانشجو جیبس ،)ع(نیامام حس یجهاد گروه

 

 



 المیدانشگاه ا ،ادعا یب انیخاک یگروه جهاد

 

 دانشگاه صنعتی شریف ،خیریه فردای سبز

 



 گروه جهادی ادب

 فیاض بخش، استان تهران شهید جهادی گروه



 فارس، دانشکده دامپزشکی کازرون، استان ینعمت اهلل ابوالحسن دیشه یگروه جهاد

 

 شرق-دانشگاه آزاد تهران ییدانشجو جیبس ،راینام یگروه جهاد

 



 دانشگاه امام صاق)ع(، واحد خواهران

 

 المیواحد ا ،دانشگاه سما یگروه جهاد

 



 مرکز-تهراندانشگاه آزاد  ییدانشجو جیبس

 

 دانشگاه فردوسی مشهد



 بارگیری محموله ها

 گروه های جهادی استان یزد

 

 استان مازندران ،آباد دیشه یشهدا یگروه جهاد



 

 )س(نبیو حضرت ز )س(حضرت فاطمه الزهرا یجهاد یگروه ها

 



 مرودشت استان فارس )ع(،امام رضا یگروه جهاد

 

  



 شبکه توزیع اقالم
طور های ورودی شهر بههای مردمی در محلدر روزهای نخست امدادرسانی با توجه به اینکه نظمی در توزیع اقالم نبوده، بیشتر کمک

روستا اعزام  23۰به حدود های جهادی برای شناسایی نیاز مردم هر منطقه ناعادالنه توزیع می شد. به همین منظور شبکه ای از گروه

براساس نیاز هر منطقه  انبار در مناطق سرپل ذهاب، قصر شیرین و کرند تجمیع و بسته بندی شده و 3در های مردمیشدند. کمک

 برای هموطنان ارسال گردید.

 

 

  



 خدمات بهداشت و سالمت

 پزشکیفعالیت 

های بیمارستان شهر و هاییمارستانورژانسی در ببرای ارائه خدمات ا ،های پزشکی جهادیوقوع زلزله، گروه در روزهای نخست پس از

اب شکل گرفت. دو پایگاه ثابت جهت ارائه خدمات پزشکی نیز در منطقه ازگله و سرپل ذه فعالیت خود را آغاز کردند. ،صحرایی

 بودند. های پزشکی بصورت سیار در روستاها فعالهمچنین برخی از گروه

 



 فعالیت دامپزشکی

 خدماتهای نگهداری دام و علوفه و همچنین تلفات سنگین دام و طیور، گروه های دامپزشکی برای ارائه با توجه به تخریب مکان

 دام به مناطق اعزام شدند.های موقت و مشاوره ای و نیز ایجاد محل درمانی

 

 

  



 خدمات فرهنگی
شود، ایجاد شادی و نشاط درکودکانی ست یکی از مسئولیت هایی که عمدتا به آن توجه کمتری میدر رسیدگی به مناطق زلزله زده 

جمعیت دانشجویی  .شندنیازمند احیا و بازیابی روحیه خود می باو اعضای خانواده و عزیزان خویش را ازدست داده وقوع زلزله با که 

با  ،یحران روحب نیا یط یکودکان و کمک به آنها برا ی دهیغم د یهادل  نیتسک یبراداشتن این شرایط، امام حسن)ع( با درنظر 

 .ا کرده استمناطق زلزله زده برپ در یو سرگرم یسرشار از شاد ییفضا «داالهو»در قالب طرح  اعزام تیم های مختلف فرهنگی

های فرهنگی سیار قالب ایستگاهپایگاهی ثابت در منطقه سرپل ذهاب تشکیل داده و همچنین در جمعیت دانشجویی امام حسن)ع( 

 در روستاها نیز فعالیت دارند.



 خدمات عمرانی
کمک در آواربرداری و خروج لوازم و وسایل سالم مردم از  :شود؛ بخش اولهای جهادی در سه بخش خالصه میفعالیت عمرانی گروه

رای مردم ، بخش سوم: ساخت منازل مسکونی بعمومی ، بخش دوم: ایجاد اسکان موقت و ساخت سرویس بهداشتی و حمامزیر آوار

 مناطق زلزله زده.

 هایی جهت امداد رسانی و کمک در امر آواربرداری به مناطق زلزله زده اعزام شدند.بالفاصله پس از وقوع زلزله گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

هزار کانکس در مناطق آسیب دیده توزیع شد که  12با توافقی که بین بنیاد مسکن و قرارگاه خاتم االنبیا سپاه صورت گرفت، بالغ بر 

ها فعالیت خود را های جهادی برعهده گرفتند. همراه با ایجاد مسکن موقت، گروهساخت بخشی از سکوها و نصب کانکس ها را گروه

 در زمینه ساخت سرویس بهداشتی و حمام عمومی نیز آغاز کردند. 



  



 ساخت سرویس بهداشتی و حمام

 

 


