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خوش شانس ترند
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بیش از ۱۸۲ هزار ازدواج   طی ۴ ماه ابتدای سال ثبت شده استصف

کرونای بخت گشا؟
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  مردان بیشتر از زنان کرونای شدید می گیرند 

تش نشانی که   گفت وگوی با همسر و برادر مأمور آ
135 روز پیش در عملیات فرضی جان باخت

  پلیس به مردم هشدار داد 
که طالهایشان را در معرض دید قرار ندهند 

 زلزله در ترکیه
 آماده باش در ایران

زلزله در ترکیه،  آماده باش در ایران
  نیروهای هالل احمر ۵ استان  برای کمک به زلزله زدگان ازمیر به حالت آماده باش در آمدند

خبر

در   ، احمر هالل  جمعیت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
امور  معاون  ترکیه،  ازمیر  در  شدید  نسبتا  زلزله  وقوع  پی 
خود ترکیه ای  همتای  با  احمر  هالل  جمعیت   بین الملل 

گفت و گو کرد.
امور  معاون  باقری،  منصوره  تلفنی  گفت وگوی  این  در 
همدردی  مراتب  اعالم  با  هالل احمر  جمعیت  بین الملل 
هالل احمر ایران با آسیب دیدگان این زلزله،  آمادگی هالل 
احمر ایران برای امدادرسانی به زلزله زدگان ترکیه را اعالم کرد.

معاون بین الملل هالل احمر ترکیه نیز گفت: با توجه به 
خ داده امیدواریم  اینکه زلزله در دریای بین ترکیه و یونان ر
تخریب  از  حاکی  اولیه  برآوردهای  اما  باشد  کم  خسارات  که 
ساختمان های قدیمی در شهر ازمیر است و به همین دلیل 
احتماال خسارات و تعداد کشته ها و زخمی ها قابل مالحظه 
خواهد بود. او افزود: تاکنون ۱۲۰ نفر مجروح شدند و ۴ نفر 
مشخص  هنوز  کشته ها  تعداد  اما  دیدند  جدی  آسیب  هم 
خیابان ها  در  ترس  دلیل  به  مردم  حاضر  حال  در  نیست. 

هستند و احتماال شب را در خیابان ها به سر کنند.
 ، بنابراین گزارش به دنبال وقوع زلزله ۶.۶ ریشتری در ازمیر
کشور ترکیه واقع در ١٩ کیلومتری کشور یونان، جمعیت های 
شرقی،  آذربایجان  غربی،  آذربایجان  استان   ۵ هالل احمر 
اردبیل، کردستان و تهران به حالت آماده باش درآمده اند تا 
در صورت نیاز برای امدادرسانی و کمک به زلزله زدگان اقدام 
کنند. براساس آخرین اخبار در پی این زلزله 4 نفر کشته و ١20 

نفر زخمی شده اند.

نجاتگر درجه یک کوهستان از تجربیات امدادگری در مرتفع ترین قله  ایران می گوید 

زندگی با دماوند

   نیروهای هالل احمر ۵ استان
 برای کمک به زلزله زدگان ازمیر به حالت آماده باش در آمدند
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