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« و »به« ایران  2 و3پایان خودکار محدودیت های تسلیحاتی »از
حه

صف

یف : روزی بســیار مهم برای صلح وامنیت فرار رسیدسگ ها 19 نفر را نجات دادند    ظر
   با انقضای ایــن محدودیت ها ایران قادر خواهد بود برخی تســلیحات متعــارف ازجمله جنگنده را 
یداری کند و در بازار جهانی ســاح بفروشد خر

ید  لیست خر
و فروش های نظامی تهران

ماجرای فرشته های غرب 
رودخانه تجن

 کنسرت های بی مشتری 
در روزهای بی کنسرت!

هوروش بند و رضا بهرام؛ اجرا برای صندلی های خالی

3 حه
صف

4 حه
صف

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر از یافتن ۱۹ مفقودی زنده توسط سگ های نجات 
، زلزله و رانش زمین( در ۱۵  ، انفجار گاز هالل احمر در انواع حوادث )سیالب، کوهستان، جنگل، آوار

استان کشور خبر داد.
مهدی ولی پور در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا در پاسخ به این سوال که از ابتدای سال جاری 
تاکنون چه تعداد ماموریت برای کشف و نجات افراد زنده در انواع حوادث توسط گروه آنست )آموزش و 
( انجام شده است، اعالم کرد:  نگهداری سگ  های تجسس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر
از روز اول فروردین تا پایان روز ۲۰ مهرماه جاری ۴۳ عملیات از سوی گروه آنست با استفاده از چندین 
قالده سگ نجات از انواع سگ های نژاد ژرمن )work( و نژاد البرادور انجام شده که از این تعداد ۲۹ مورد، 
عملیات موفق منجر به یافتن ۱۹ مفقودی زنده انواع حوادث و یافتن ۱۰ جسد در آوار انفجار گاز و ریزش 

ساختمان، حوادث کوهستان و غرق شدگان سیالب های ویرانگر شده است.
وی ادامه داد: این ۲۹ عملیات موفق جست و جو و نجات در استان های همدان)کوهستان 
تویسرکان و  جنگل دره مراد بیک(، قزوین )کوهستان آبیک، جنگل الموت، ریزش ساختمان در 
زنجان)سیالب  نورآباد(،  و  فسا  فیروزآباد،  های  کوهستان   ، شیراز فارس)سیالب   ،) حصار و  قزوین 
ماهنشان و کوهستان طارم(، تهران)انفجار و ریزش ساختمان در رباط کریم(، کهگیلویه و بویراحمد 
عملیات)کوهستان(،   ۴ شمالی  خراسان  جنگل(،  عمق  و  کوهستانی  )ارتفاعات  در عملیات   ۱۱
خراسان رضوی)انفجار مشهد، سیالب خواف، کوهستان تایباد، کوهستان مشهد و آوار مشهد(، 
سیالب  و  جنوبی)کوهستان  خراسان  لوشان(،  گیالن)کوهستان   ،) اهواز گاز  خوزستان)انفجار 
بیرجند(، گلستان)جنگل خیابانک، زلزله رامیان، جنگل گلستان و رانش زمین مینودشت(، البرز 
اردبیل)کوهستان  و  آمل فیلبند(  ج و سیالب طالقان(، مازندران)کوهستان  کر )ریزش ساختمان 

مغان( انجام شده است.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر توضیح داد: ساالنه به طور متوسط ۱۰۰ عملیات 
نجات از سوی سگ های زنده یاب و ردیاب برای نجات افراد گرفتار در انواع حوادث و سوانح در کشور 

ج از کشور نیز برحسب نیاز از وجود این سگ های استفاده خواهد شد. انجام می شود و در حوادث خار
ولی پور اضافه کرد: اکنون ۷۵ قالده سگ نجات شامل ۶۷ قالده سگ نژاد ژرمن )work( و هشت 
آنست )آموزش و  ( در تیم های  )پنج قالده سگ ماده و ۷۰ قالده سگ نر قالده سگ نژاد البرادور
( برای نجات جان مصدومان  نگهداری سگ  های تجسس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر
انواع حوادث بکار گیری شده اند تا به عنوان نخستین تیم  های آماده و اعزام سریع امدادی به کمک 

امدادگران محل گرفتار شدن افراد آسیب  دیده  و زنده را شناسایی کنند.
وی با بیان اینکه اکنون ۳۰ مرکز آنست)آموزش و نگهداری سگ  های تجسس سازمان امداد و 
( در کشور در استان ها و پنج مرکز آنست در تهران راه اندازی و احداث شده،  نجات جمعیت هالل احمر
اظهار داشت: بطور متوسط هر استان دو قالده سگ زنده یاب دارد که هر سگ با یک مربی خاص خود 

یک تیم محسوب می شوند.

کامیون های بزرگ داروی 
قاچاق و چند سوال بی پاسخ

 هرچه از ماجرای قاچاق دارو به عراق می گذرد،
این پرونده عجیب ابعاد تازه تری پیدا می کند 5 حه

صف

6 حه
صف

 توســعه صنایع دفاعی ایران از طریق دستیابی
به قطعات دومنظوره

 داســتان مهربانی های زوج داوطلب و نیکوکار در 
کشور دورافتاده ترین نقطه 

 از پارالمپیک
یک ویدئو! تا بازی در موز

6 حه
صف

 سارا عبدالملکی در گفت وگو با »شهروند« از زندگی تازه اش بعد از معلولیت می گوید

 رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هال احمر خبر داد:


