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رمز و راز سگهای زندهیاب

دموکراسی کالغی و زامبیهای موبایل به دست!


برخی از آبادانیها برای کمک به پیدا کردن زیر آوار ماندگان با سگهای خود به محل حادثه



3.9 M views

متروپل رفتند ،آیا سگهای زنده یاب آموزشهای خاصی دیدهاند؟

3.1 M views

زامبیهای موبایل به دست!

زورت به خاوری نرسید؟

تالش افراد «موبایل به دست» برای ثبت رویدادهای
ویژه مانند آتش سوزیها و حوادث دیگر همیشه باعث
بروز مشکالت زیادی در امداد رسانی بوده است .به
تازگی هم تصاویری از تعداد زیادی موبایل به دست که
در حال گرفتن ویدئو و سلفی از آتشسوزی در شرق
تهران که روز پنج شنبه اتفاق افتاد در شبکههای
اجتماعی دست به دست شد و به گزارش مسئوالن
این اتفاق مانع نیروهای آتشنشانی برای امدادرسانی
بود .کاربری در این باره نوشت« :بیشتر این آدمهای
موبایل به دست برخالف آن چه اظهار میکنن که به
فکر امدادرسانی و کمکن با این کارشون باعث به خطر
افتادن جون آدمهای زیادی میشن!»

بنا بر اعالم فدراسیون فوتبال کانادا ،دیدار دوستانه
تیمهای ملی ایران و کانادا لغو شد .شایعات زیادی
در خصوص دالیل لغو این دیدار منتشر شد ،یکی
از آنها دخالت سیاسی دولتمردان کانادا بود ،یکی
دیگر این بود که اعالم شد بازیکنان تیم ملی کانادا
از بازی امتناع کردند .در این میان برخی از ایرانیان
کانادا نشین هم بر این باورند که فشار آنها باعث لغو
این دیدار شده است .با این حال کاربران شبکههای
اجتماعی به این ماجرا واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت« :انگار همه جا ورزش سیاست زده شده و
فقط در شعار ورزش ربطی به سیاست نداره ».کاربری
هم نوشت« :کاش آن ایرانیهایی که توی کانادا تالش
کردن بازی لغو شه تالش میکردن کانادا امثال خاوری
رو که پول کشور رو باال کشیده دیپورت میکرد».





2.8 M views

دموکراسی کالغی!

3.4 M views

به تازگی در بریتانیا تحقیقاتی انجام شده که نشان
میدهد همهمه پرسر و صــدای کال غها ،که معموال
به هنگام صبح و پیش از برخاستن جمعی آنان بلند
میشود ،در واقع نوعی «تصمیمگیری دموکراتیک»
است .یورو نیوز در گزارشی نوشت « :در این پژوهش
نشان داده شد که زمان حرکت و برخاستن جمعی از
درختها ،با شدت صدای رد و بدل شده در گروه مرتبط
است .بنا به گفته دانشمندان کالغها با درآوردن صدا
از خود و باال بردن فرکانس آن به طور موثری «رای
میدهند» و زمانیکه صداها یا «رایها» به سطح کافی
رسید به یک باره برخاستن دستهجمعی در کمتر از ۴
ثانیه صورت میگیرد ».کاربری نوشت« :همیشه فکر
میکردم زندگی مورچهها و زنبورهای عسل یک زندگی
ایده آله ولی االن کالغها نظرم رو عوض کردند».

دزدیدن میلگردهای پل
ویدئویی از زیرگذر یک پل در فضای مجازی دست به
دست شد که در آن میبینیم دزدهایی برای سرقت
میلگردهای به کار رفته در پل به تخریب بتن و بریدن
میلگردهای پل اقدام کرد هاند که میتواند خطرات
زیادی برای خودروهایی که از این پل استفاده میکنند
به همراه داشته باشد .کاربری با بازنشر این ویدئو
نوشت« :باالرفتن قیمت ضایعات آهن باعث شده دزدها
برای به دست آوردن آهن دست به هرکاری بزنن».
کاربر دیگری نوشت« :اون وزیری که قبل از گرفتن
مسئولیت میگفت با یک میلیون تومان هم میشه شغل
ایجاد کرد فقط باید به مردم یاد داد چرا یادمون نمیده؟!»





2.4 M views

تبدیل تپه بی آب و علف به جنگل
مرد اهل ترکیه که یک تپه بی آب و علف را به جنگل
تبدیل کرده مورد توجه رسانهها قرار گرفته است.
حکمت کایا در طول  ۲۴سال دوران تصدی خود به
عنوان رئیس اداره جنگلداری بویابات بیش از ۲۵
میلیون نهال کاشت .او با کاشت این تعداد درخت
یک تپه بی آب و علف را به منطقهای سرسبز تبدیل
کرد .او به تازگی بعد از این کار بزرگش مورد تجلیل
قرار گرفت و نام او بر سر زبانها افتاد .تصاویری که
از این منطقه قبل و بعد از درخت کاری در شبکههای
اجتماعی دست به دست میشود نشان میدهد که کار
او در کشوری که ایجاد جنگل و بیابان زدایی مسائلی
بزرگ هستند چقدر بااهمیت است.

2.4 M views

اشتباه عجیب کیانیان
رضا کیانیان در صفحه اینستاگرامش چند عکس را با
عنوان آبادان  50سال پیش منتشر کرد که با یک سرچ
ساده میشد فهمید که تعدادی از آن عکسها متعلق
به بیروت بوده نه آبادان .هرچند او این پست را پاک
کرده اما کاربران شبکههای اجتماعی به این موضوع
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :جالبه برام که
سلبریتیها چرا فقط در مواردی مثل خود تخریبی
و خود تحقیری اشتباه میکنن!» کاربری هم نوشت:
«من موندم با این همه اظهار نظر اشتباه که از بعضی
سلبریتیها دیده میشه چطور یه عده هنوز اونا رو
چراغ راهشون میدونن».

مسند و تیبا
غیراستاندارد شدند

یک مقام ارشد سازمان ملی استاندارد ایران از عدم
تمدید اعتبار خودروهای سمند ،تیبا صندو قدار و
تیبا  ۲خبر داد .مصطفی آجرلو ،مدیرکل روابط عمومی
سازمان ملی استاندارد ایران روز چهارشنبه چهارم
خرداد در توئیتی اعالم کرد« :این خودروها به علت
عیوب پرتکرار ایمنی عملکرد ،از فهرست تمدید اعتبار
حذف شدند ».پیش از این هم مهدی اسالمپناه ،رئیس
سازمان ملی استاندارد ایران ،با اشاره به توقف تولید
خودروهای ناایمن و بیکیفیت ،گفته بود تا پایان امسال
بخش عمدهای از تولیدات فعلی از چرخه تولید حذف
میشوند و باید خودروهای مطابق با استانداردهای روز
دنیا جایگزین آن شوند .باشگاه خبرنگاران هم نوشت:
«بر اساس آخرین تاییدی که برای این خودروها انجام
شده بود ،منابع تامین کننده قطعات آنها بسیار تغییر
کرده و باید سازمان ملی استاندارد ،مجدد خودروها را
رصد و برای آنها تاییدیه صادر کند».
▪تعداد خودروهای غیر استاندارد
طبق گفته مدیران سازمان استاندارد هم اکنون تمام
خــودروهــای خانواده سمند و تیبا صندوق دار و تیبا
 2گواهی استاندارد ندارند .نگاهی به تعداد تولید
شــده ایــن خــودروهــا در ســال گذشته نشان میدهد
حداقل ساالنه در کشور حدود  290هزار دستگاه غیر
استاندارد تولید شده است .طبق گزارش خودروسازها
در سال  1400بیش از  47هزار دستگاه سمند در ایران
خودرو تولید شده و خانواده تیبا هم حدود  240هزار
دستگاه در سایپا تولید کرده است.
▪ماجرای تعلیق  ۹استاندارد خودرو در دولت روحانی
اواسط اردیبهشت بود که رئیس سازمان ملی استاندارد
به تسنیم گفته بــود« :آخــریــن تعلیق در دولــت قبل
بود که  9استاندارد مهم خودرو که ایمنی عملکردها
را افزایش میداد تعلیق شد .تعلیق این استانداردهای
مهم با فشار تولید کننده و عوامل داخلی ایجاد شد.
به عبارتی خودروسازان سرگل استانداردها را تعلیق
کردند .یکی از مهمترین آ نها آزمون تست تصادف و
ترمز بــوده اســت .عــاوه بــر ایــن مباحث احتراقی و
الکترونیکی درون خودرو که تعیین کننده بود هم مورد
تعلیق قرار گرفت ».او در ادامه هم گفت« :در زمان حاضر
که با شما صحبت میکنم استانداردهای اجباری ایمنی و
نظارتی عملکرد خودروهای تولید داخل  85مورد است
و تعلیق ندارد .این یکی از کارهای مهمی بود که انجام
شده است ،ب ه غیر از این ما خدمات پس از فروش را هم به
جرگه استانداردهای اجباری اضافه کردهایم».
▪نظر پلیس راهور درباره استانداردهای خودرویی
پیش از این رئیس پلیس راهور ناجا گفته بود« :آیا این
که سازمان استاندارد  ۱۰سال قبل نظارت کرده آن هم
از طریق شرکتهای واسطه که خود از خودروسازان
هستند برای تضمین استاندارد و ایمنی خودرو کافی
است؟ اگر ایمنی خودروها افزایش نیابد ،نیروی انتظامی
به غیر از کارخانههای خودروساز ،برای نهادهای نظارت
بر ایمنی هم ،سهم تقصیر مشخص میکند» .جانشین
رئیس پلیس راهور هم گفته بود« :با یک حساب دو دو تا
چهار تا ،ایرانخودرو و سایپا اگر تعطیل شوند ،با واردات
خودرو و صرفهجویی در مصرف سوخت ،حقوق تمام
کارکنان آن را میدهیم».

رعیت نواز -بعد از فروریختن ساختمان متروپل در آبادان بسیاری از
مردم برای کمک به آواربــرداری و کمک به آسیب دیدگان خودشان را
به ساختمان متروپل رساندند .در این میان در حالی که هشت تیم از
سگهای آموزش دیده زنده یاب هالل احمر هم به متروپل آمدهاند برخی
از آبادانیها هم سگهای خود را برای کمک به محل فاجعه برج دوقلوی
متروپل آوردند .البته هالل احمر از این افراد خواست تا به همراه
سگهایشان محوطه مترو پل را ترک کنند .نیروهای هالل احمر
میگویند« :سگهای آموزشندیده با برخی اقدامات سگهای آموزش
دیده را گمراه میکنند و ممکن است به افراد مصدوم لطمه بزنند ».البته
قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که در همین حادثه مترو پل هفت
نفر از زیر آوار نجات پیدا کردند که به گفته رئیس سازمان امدادونجات
هالل احمر چهار نفر توسط سگهای زنده یاب شناسایی شدند و سه
نفر توسط دستگاههای زندهیاب .در ادامه سعی داریم در خصوص نحوه
فعالیت ،نوع آموزش ،خورد و خوراک ،قیمت و .. .سگهایی که میتوانند
در مواقع بحرانی جان انسانها را نجات دهند بنویسیم.
▪آموزش از  3ماهگی

آمــوزش سگهای زنــدهیــاب که در عملیات جستوجو و
نجات در حــوادث مــورد استفاده قــرار میگیرند ،از سه تا
چهار ماهگی شــروع میشود و به مــدت دو ســال به طول
میانجامد که این آموزشها در دو قالب فرامین اصلی از
جمله آموزشهای مربوط به هدایت سگها به محل حوادث
و همچنین آموزشهای جستوجو و نجات تعریف میشود.
هرچند سگها عمدتا تا  ۲۰سالگی عمر میکنند ،اما آنها تا
 ۱۲سالگی در عملیاتهای نجات حضور مییابند چون پس
از این سن موفقیت سگها تا حدود زیادی افت پیدا میکند.
▪هر سگ یک مربی

آموزش سگها و همچنین استفاده از آنها توسط مربی آنها
انجاممیشودوبهاصطالحسگومربیاشدرعملیاتجست
و جو یک تیم هستند و در طول مدت آموزش و همراهی با هم
سگها ارتباط عاطفی قوی با مربیان خود برقرار میکنند و
به همین دلیل اگر مربی یک سگ تغییر کند ،آن سگ دیگر به
کار نمیآید و تواناییهای خود را به نمایش نمیگذارد .گفته
میشود سگهای زنده یاب از طریق فرکانس صدایی که از
مربی خود دریافت میکنند فرمان میگیرند و به همین دلیل
است که گفته میشود یک سگ زنده یاب حتی از مربیان دیگر
نیز فرمان نمیگیرد .در ضمن اگر یک سگ زنده یاب سرقت
شود هیچ فایدهای برای فرد سارق نخواهد داشت.
▪خورد و خوراک سگهای زنده یاب

سگهای زنده یاب به خاطر فعالیتهای امدادی غذایشان
مــثــل س ـگهــای دیــگــر اســتــخــوان نیست و بـــرای تأمین
ویتامینهای موردنیازشان باید غذای خمیری بخورند .نکته
جالب دیگری که شاید ندانید این است که «اگر کیفیت غذای
اینسگهاخوبنباشدکاراییشانهمکاهشمییابد».طبق
گزارشها غذای این حیوانات تقریبا کیلویی 500هزار تومان
است و هر سگ حدودا هر روز یک کیلو غذا میخورد .البته اگر
قرارباشدگوشتهمبهعنوانغذابهآنهادادهشود،حتماباید
آب پز باشد ،چون این سگها گوشت خام نمیخورند!
شهای ویژه
▪آموز 

همان طــور که گفتیم هر سگ زنــده یــاب حــدود دو سال
آموزش میبیند تا به تیم عملیات نجات و زنده یابی ملحق
شود .در میان سگهای زنده یاب ،تکان دادن دم  ۱۱معنی
دارد که شناسایی این معنیها بر عهده مربیان سگهاست.
طبق گفته یکی از مربیان سگهای زنده یاب ،زمانی که یک
سگ ،فرد زنــد های را شناسایی میکند با خوشحالی این
موضوع را به اطالع مربی خود رسانده ،بازی کرده و دم تکان
میدهد اما اگر این سگ یک جسد مرده را شناسایی کند،
مرتب پارس میکند ،میترسد
و از ایــن طریق بــه مربی خود
میفهماند که جسم مــرد های
در زیر آوار وجود دارد.

▪ ۳۰هزار دالر ،قیمت جهانی هر سگ زنده یاب

قیمتی که برای یک سگ زنده یاب در بازارهای بینالمللی بین
سازمانها خرید و فروش میشود ،برای یک سگ زندهیاب ۳۰
هزار دالر است و باید به این موضوع توجه شود که یک سگ زنده
یاب بدون مربی خود هیچ توانایی برای ارائه ندارد .با این حال
سگهای زنده یاب برای امداد از کشوری به کشور دیگر هم
میروند.براساسیکجستوجودراینترنتمیبینیمنیروهای
ایرانی به همراه 9سگ زنــده یاب در حادثه زلزله پاکستان
واندونزی نیز حضور پیدا کردند و حتی در زلزله پاکستان سگ
زنده یاب ایرانی موفق به شناسایی یک فرد زنده از زیر آوار شد.
▪ 80قالده سگهای زندهیاب در کشور

ساالنه به طور متوسط  ۱۰۰عملیات نجات از سوی سگهای
زندهیاب برای نجات افراد گرفتار در انواع حوادث و سوانح
در کشورمان انجام میشود و در حوادث خارج از کشور نیز
برحسب نیاز از وجــود این سگها استفاده خواهد شد .به
گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت هم اکنون در ایران ۸۰
قــاده سگ زنــدهیــاب در هــال احمر در مواقع حــوادث به
کارگیری میشوند که از این تعداد هر یک از  ۳۱استان ایران
 ۲قالده سگ (در مجموع  ۶۲قالده) ،استان تهران دارای ۸
قالده سگ در ۴پایگاه و مابقی در سازمان امداد و نجات به
عنوان پشتیبان کننده عملیات نگهداری میشوند.
▪آیا سگهای زنده یاب وارداتی هستند؟

شاید بــرای شما هم ایــن ســوال به وجــود آمــده باشد که آیا
سگهای زنده یاب وارداتی هستند یا خیر .به گزارش میزان
تمام سگهای زنده یاب در ایران متولد شدند و آموزشهای
الزم را نیز در کشور و از سوی مربیان داخلی دریافت میکنند.
همچنیندراینگزارشآمدهاستکهمقررشدهمربیانایرانی
با سگهای زنده یاب خود با زبان فارسی ارتباط برقرار کنند و
فرمانهای الزم را به آنها آموزش دهند .این کار به این دلیل
است که در صحنه حوادث مردم گمان نکنند که یک مربی
حرف خاصی را رد و بدل میکند همچنین در عملیاتهای
خارجی هم نیروهای سایر کشورها متوجه میشوند که
سگهای زنده یاب را در داخل کشور آموزش داده ایم.
▪سگهای خانگی زنده یاب میشوند؟

به گفته رئیس اداره سگهای زنــده یاب هالل احمر تمام
نژادهایی که در گروه سگهای کار قرار میگیرند ،قابلیت
تربیت و تبدیل شدن به یک سگ زنده یاب را دارند اما پیش
از آموزش نمیتوانند کارایی خاصی در عملیاتهای نجات
داشته باشند .او همچنین با بیان ایــن که حضور افــراد با
سگهای عادی برای تجسس نه تنها کمک نمیکند بلکه
مختل کننده روند عملیات نجات است ،گفت« :در بسیاری
از مواقع دیده شده که مردم از روی دلسوزی سگ خود را
که آموزشهای اولیه را دریافت کردهاند ،وارد عملیاتهای
تجسس میکنند و همین موضوع سبب میشود در کار
تیمهای امدادی وقفه ایجاد شود».

