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افقی :
 1- از جمله آموزش های جمعیت هالل احمر به شهروندان داوطلب که به هنگام وقوع حوادث وبالیا 
بتوانند به آســیب دیدگان کمک فــوری بدهند 2- بخش خارجــی چیزی- هیچ گاه به فــرد بی هوش ... 
خورانده نشود- بسیار مهربان 3- جریان آب روان طبیعی- برگ برنده- روشی پزشکی برای تشخیص 
زخــم معده و روده 4- قنات- صــدای گربه- تعجب زنانــه 5- ایوان- رنج و ســختی- از صفات خداوند 
گهانی- مرطوب- ورقه های نازک سیب زمینی  به معنی بخشــاینده 6- از القاب اشرافی اروپا- به طور نا
برشــته شــده 7- کتف- نشــانه مصدر جعلــی- ایمن تریــن و کارآمدترین شــبکه حمل ونقــل عمومی- 
درجه حرارت- حرف دهن کجی 8- چوب مســطح پزشــکان برای معاینه دهــان و حلق- واحد نظامی 
بزرگ تــر از گردان- از عالئم و نشــانه های اســترس ناشــی از حادثــه در افراد بزرگســال اســت 9- انتقام- 
- بالشــتک نان پــزی 10- از جمله مخاطرات طبیعی که ایجــاد آمادگی در برابر  - پاره خط جهت دار کیفر
آن از اهــداف آمــوزش همگانــی جمعیــت هالل احمر می باشــد- گنــاه و معصیــت 11- آبله ای کــه در اثر 
ســوختگی ایجاد می شــود- چین و چــروک پارچه- از مراحــل و اقدامات پیام هشــدار اولیــه که معادل 

اطالعیه سازمان هواشناسی است- حرف فاصله 12- باصداقت- بنده- داروی ضدانعقادی خون.

عمودی:
1- هنــگام مراجعــه به منــزل پس از وقــوع زلزله، از روشــن کــردن آن خــودداری کنیــم- در فوران های 
آتشفشــانی که مخاطره ای طبیعی است، وجود دارد 2- شــهری معروف در ترکمنستان- استخوانی در 
گوش- ضمیر سوم شخص 3- از اعضای آسیب پذیر خانواده که کمک به آنها در هنگام وقوع حوادث 
در اولویــت اســت- از آالت موســیقی 4- نفس خســته- فــوالد ضدزنگ- دوســتی 5- مایع نشاســته- 
دریــغ و انــدوه 6- گروهــی- ادب 7- توســعه دانــش عمومــی دربــاره خطــر بالیــا و حــوادث و همچنین 
اقداماتی که می توانند برای کاهش مواجهه و آسیب پذیری در برابر مخاطرات انجام گیرد 8- گشاده- 
نیــرو- پس غــذا 9- پســت فطرتی- پیشــوا 10- در توضیــح کالم به کار مــی رود- از ســرفصل های آموزش 
حضوری کمک های اولیه در جمعیت هالل احمر اســت 11- گدای ســمج- قســمت کم عمق رودخانه 
گیر دار 14- ضربه شدید روانی  12- روانداز خفته- رشك- فکر و اندیشه 13- غذای تزریقی- بیماری وا
که گاهی پس از وقوع حــوادث بروز می کند- ابزار مکانیك- لنگه بــار 15- تنبل جالیزی- گیاه تاالب- از 
اجزای ســازه ای ســاختمان به شــمار می رود که اســتحکام آن به هنگام وقوع زلزله در سالمت خانواده 
موثر است 16- اتحادیه جهانی پســت- فاتح 17- گازی غیرقابل اشتعال که در صورت تنفس با غلظت 
بــاال باعث تولیــد اســید ضعیفی در دهان می شــود که ترشــی و ســوزش گلو مــی آورد و در صــورت تداوم 

تنفس می تواند به خفگی و مرگ منجر شود.

طراح جدول: جمعیت هالل احمر قزوین
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کنش سریع رمز جدول: وا

بررسی نقش مانورها در آمادگی افراد جامعه

»حوادث« را مشق کنیم!
روز گذشته بیست وســومین مانور سراسری 
زلزلــه و ایمنی با همت پژوهشــگاه بین المللی 
زلزله شناسی و مهندسی زلزله به صورت حضوری 
در سراسر کشور برگزار شد. این مانور همه ساله 
به عنوان بزرگ ترین فعالیــت آموزش همگانی 
کشور در حیطه ایمنی مدارس در برابر زلزله، با 
مشارکت پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناسی 
و مهندســی زلزله، ســازمان دانش آموزی و 
سازمان نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس، 
سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان جوانان 
و ســازمان امدادونجات جمعیــت هالل احمر، 
سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران و 
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 
برنامه ریزی و اجرا می شود. »شهروند« به همین 

بهانه به بررســی نقش مانورها در آمادگی افراد 
جامعه پرداخته است.

ســوانح و بحران ها می تواننــد در هر زمان و 
مکانی به وجود آیند و موجب خســارات مادی و 
مرگ ومیر، جراحات و آســیب افراد بسیاری در 
جامعه شود. به همین منظور آمادگی در مقابله با 
بحران ها و سوانح در برنامه های اساسی کشورها 
قرار گرفته اســت. برگزاری مانورهای تخصصی 

یکی از همین برنامه هاست.
نقش مانور در ایجاد آمادگــی الزم در جهت 
عکس العمــل صحیــح و ســریع در مقابله با 
بحران هاست که نتایج حاصل از آن باعث کاهش 
تلفات، خسارات و افزایش پایداری و تاب آوری 

در جامعه می شود.

مجموعه اقداماتی اســت که هدفش ارتقای ســطح آمادگی تیم های واکنش اضطراری، نیروهای 
عملیاتی و کل افراد جامعه اســت. مانور می تواند به عنوان جزیی از مرحله  آمادگی و کاهش خطر در 

سوانح و بحران ها به شمار آید.

تعریف مانور:

افزایش  هماهنگی و آمادگی بین تیم ها و سازمان های درگیر در یک سانحه و بحران

اجرای مانور می تواند به منظور رسیدن به هدف های زیر انجام شود:

تعیین نقاط ضعف و کمبودهای برنامه ریزی در مدیریت سانحه یا بحران 

تعیین نقاط ضعف در منابع و تجهیزات موجود

تعیین و تمرین نقش ها و مسئولیت های افراد درگیر، اعضای خانواده، مسئوالن و افراد جامعه

ارزیابی میزان آمادگی

آموزش به روز و افزایش آگاهی و مهارت های عملکردی تیم های واکنش اضطراری

آزمایش برنامه ها، سیستم ها و سازمان ها در شرایط موجود جامعه

اهداف برگزاری مانور: 

مانور توجیهیهزینه ها

مانور میدانیتجهیزات

مانور دورمیزیمسئولیت های اجرایی

مانور تخصصیوضعیت آب وهوا

مانور تمام عیارمدیریت

نیازهای لجستیک و نیازهای پشتیبانی

توجهات قانونی

سناریو

زمان

ابعاد مانور 

محل مانور

نیروهای شرکت کننده در مانور

سازمان های دخیل در مانور

انواع مانور:عوامل موثر بر اجرای مانور:

گردآورنده: لیال کشاورزیان


