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ارز دولتی فقط برای بیماران ایرانی
هزینه می شود

ایرنا -سخنگوی وزارت بهداشت گفت :ارز و یارانه های دولتی فقط برای بیماران ایرانی است و افرادی که به عنوان توریست درمانی از خارج می آیند به آن
ها یارانه دولتی ارائه نمی شود .ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی وزارت بهداشت افزود :محدودیت های الزم برای افرادی که به عنوان
توریست درمانی به داخل کشور می آیند در بیمارستان های دولتی اعمال می شود و سعی می کنیم این افراد را به بخش خصوصی سوق دهیم.

...
دریچه

 ۵قلوهای آقا و خانم دلیخون
طاهره کمالی  ۲۹ساله اهل اراک در اوایل دومین
بارداری خود متوجه شد که  ۶قلوباردار است  .یکی
از قل ها در همان زمان به دالیل پزشکی از بین می
رود .پنج نـ ِ
ـوزاد دیگر ِ طاهره در  ۳۴هفتگی متولد
می شوند.اکنون خــانــواده دلیخون به تنهایی از
بودن
نوزادان مراقبت میکنند.به دلیل دست تنها
ِ
این پدر و مادر ،در کار مراقبت از فرزندانشان ،پد ِر
نوزادان،شغل خود را از دست داده و با مشکالت
معیشتی بسیار زیادی مواجه است.

...

از میان خبر ها
معاون وزیر نیرو در امور برق:

نمی توان برای فعالیت استخرها محدودیت
ایجاد کرد
حسین بردبار -درشرایطی که برخی از نقاط کشور به
دلیل شرایط پیک مصرف برق و گرمای هوا دچار خاموشی
های برنامه ریزی شده هستند ،معاون وزیر نیرو درامور برق و
انرژی در پاسخ به خراسان می گوید نمی توان برای استفاده
استخرها درساعات پیک مصرف محدودیتی ایجاد کرد.به
گزارش خراسان ،همایون حائری ،دیروز درنشستی خبری
که در وزارت نیرو برگزار شد درپاسخ به خراسان درباره این که
آیا می توان برای برخی از واحدهای پرمصرف مانند استخرها
در شرایط پیک مصرف اعمال محدودیت کرد ،گفت:با توجه
به نیاز مردم به استفاده از استخر در گرمای هوا ،نمی توان
کاری برای این موارد انجام داد و باید در این زمینه صحبت
کرد.وی افزود :اتفاقا استفاده از استخر در هوای گرم و پیک
مصرف مورد نیاز است و وقتی هوا گرم می شود افراد دلشان
می خواهد از استخر استفاده کنند وتنی به آب بزنند .پیک
مصرف از ساعت  12تا  5بعد از ظهر دقیقا زمانی است که
مردم می خواهند از استخر استفاده کنند ،لذا نمی شود
برای آن ها محدودیتی ایجاد کرد.مهندس حائری ادامه
داد:اگر میتوانستند (برنامه کاری استخرها را)برای ساعت
 7و  8بعداز ظهر بگذارند خیلی کمک می کرد ولی این کار
را نمی کنند ولی باید رفت و صحبت کرد و سیاست هایی را
مطرح و تشویق کرد ولی یک بخش آن به مصرف کنندگان
هم بر می گردد.وی همچنین دراین نشست خبری با تاکید
بر الزام شرکتهای توزیع برای رعایت برنامه خاموشیها
گفت :در تالش هستیم با هماهنگی بیشتر ،برنامه احتمالی
خاموشیها دقیقتر اطالعرسانی و اجرا شــود.وی تاکید
کرد :به شرکتهای توزیع برق سراسر کشور نیز ابالغ شده
است که برنامه احتمالی خاموشیها دقیق اطالع رسانی و
اجرا شود و هر مشترکی که مشکل یا سؤالی داشت ،پاسخ
گو باشند.حائری در پاسخ به سوالی که چرا قطعیهای
برق بر اساس جداول اعالم شده از سوی شرکتهای توزیع
اعمال نمیشود ،پاسخ داد :تمام سعی و تالش ما این است که
برنامههای احتمالی خاموشی طبق جداول انجام شود و اگر
تغییراتیدرجداولبهوجودآمدهباشد،دلیلآنحوادثیاست
که در داخل شبکه رقم خورده و از قبل پیش بینی این حوادث
میسر نیست.وی با اشاره به این که کمبود آب در پشت سدها
باعث شد تا ما امسال پنج هزار مگاوات توان تولید خود را از
دستبدهیم،اضافهکرد:بایدبینتولیدانرژیوذخیرهسدها
توازنیصورتبگیردکهاینتوازننیزبستگیداردبهاینکهدر
پشت سدها آب الزم و مناسب موجود باشد.

...

 3سکانس جنجالی از ماجرای حضور یک کمک خلبان در برنامه رضا رشیدپور

اخبار

افشاگری،بازداشت وآزادی
دانــش پــور -باز هم یکی از برنامه های سیما  ،با طرح
موضوعی جنجالی شبکه های مجازی را درگیر خود
کرد .هفته گذشته ،رضا رشیدپور در برنامه صبحگاهی
"حاال خورشید" از یک کمک خلبان دعوت کرد که مدعی
بود شرکت هواپیمایی که وی در آن مشغول به کار است
خلبانهارامجبورمیکندتادرشرایطیکهایمنیهواپیما
استاندارد نیست ،پرواز کنند.کاپیتان "امین امیرصادقی"
در این برنامه خود را "کمک خلبان بوئینگ  "٧٣٧معرفی
کرد و گفت :شرکت هواپیمایی با "ترفندهایی" خلبانها
را "مجبور" میکند در حالی که ایمنی هواپیما در حد
استاندارد نیست پــرواز کنند .وی بدون آن که نامی از
شرکت هواپیمایی ببرد به سه هفته پرواز بوئینگ ٧٣٧
شرکت هواپیمایی مذکور اشاره کرد آن هم در حالی که
ترمز سوم آن غیرفعال بوده است .امیرصادقی علت این
نقص را نبود "قطعه" بیان کرد.
▪خلبانی که  6ماه است خانه نشین شده

وی بــا بیان ایــن کــه تخلفات شرکت هــوایــی را کــه در
آن «مشغول کــار» اســت مستند کــرده و بــرای سازمان
هواپیمایی کشوری فرستاده است ،افزود :ازاین شرکت
هوایی به دادستانی تهران نیز شکایت کرده ام و جعفری
دولت آبادی دستور بررسی این تخلفات را در عرض یک
هفته داده است .امیرصادقی همچنین به یک خلبان
دیگر اشاره کرد که به دلیل خــودداری از پرواز به دلیل
ایمن نبودن هواپیما "شش ماه است خانهنشین شده" و
برای او و خودش "اتفاقات خاصی" افتاده است .با این حال
امیرصادقی گفت که این مسئله شامل تمام شرکت های
هوایی ایران نمیشود و برخی شرکتها ایمنی هواپیما را
جدی میگیرند.



طاعون نشخوار کنندگان
به انسان سرایت نمی کند

▪او یک خلبان اخراجی است؟

در جریان این برنامه همچنین رشید پور بیانیه ای را که از
طرفروابطعمومیشرکتهواپیماییسپهرانصادرشده
بودخواندمبنیبراینکهامیرصادقیخلبان"تحتآموزش
اخراجی" این شرکت است که به دلیل "بغض و کینه" در
فضایمجازیاقدامبهنشراکاذیبوتشویشاذهانعمومی
کردهبنابراینشرکتمذکورازامیرصادقیشکایترسمی
کرده است و او به زودی به دادسرا احضار خواهد شد  .در
ادامه این بیانیه نیز با لحنی تهدید آمیز ،رشید پور مسئول
طرحاینمباحثدراینبرنامهمعرفیشدهبود.
▪روایت بازداشت

پنج روز بعد از این ماجرا ،ویدئوی زنده از امیرصادقی
در اینستاگرام منتشر شد که او ،در داخل خودروی خود
گفت  :کالنتری هفتچنار تهران او را "به خاطر جان مردم
یکند".
بازداشت م 
▪طرح مسائل غیرواقعی؟

و اما به دنبال پخش این برنامه در تلویزیون ،سازمان
هواپیماییکشوریدربیانیهایبه"طرحمسائلغیرواقعی"
در این برنامه واکنش نشان داد و تاکید کرد که شرکت
هواپیمایی سپهران "تحت نظارت و بازرسی های معمول
و مستمر" قرار دارد و این سازمان "هر گونه گزارش تخلف
از دستورالعملهای ایمنی" را بسیار جدی میگیرد و
مطابقمقرراتباآنبرخوردمیکند.اینسازمانهمچنین
سوابق حرفهای آقای امیرصادقی را زیر سوال برده و نوشته
برنامه آموزشی او به پایان نرسیده و "معلم خلبان مهمان
برنامه که اتفاقا یک خلبان خارجی بوده ،ایشان را دارای
صالحیت ارتقا از سطح آموزشی به کمک خلبانی ندانسته

...

طب ایرانی
بنیاد طب ایرانی آغاز به کار کرد

رئیس بنیاد طب ایرانی گفت :بنیاد طب ایرانی با هدف توسعه و ارتقای سبک زندگی و خودمراقبتی در سراسر
کشور از دیروز دوشنبه فعالیت خود را آغاز کرد .به گزارش ایرنا ،محمد رضا شمس اردکانی افزود :در تمام جهان
طب ایرانی به عنوان یک مکتب در عرصه سالمت مورد استفاده قرار گرفته است .وی افزود :این بنیاد سعی دارد به
صورت فراگیر تمام افرادی راکه مجاز به فعالیت در این حوزه هستند ،جمع کند و یک ظرفیت سازی در حوزههای
مورد نیاز مردم انجام دهد.در ادامه این نشست همچنین سیدعباس پورهاشمی قائم مقام مجمع خیرین سالمت
با اشاره به حضور خیرین سالمت در تشکیل این بنیاد گفت :مجمع با داشتن  250شعبه و  100هزار نفر عضو در
سراسر کشور با سامان دهی هفت هزار عضو هیئت امنا برای توسعه بنیاد ،فعالیت خود را انجام میدهد .وی اظهار
کرد :با توجه به ارتباطات مجمع با مردم میتوانیم در بخش مالی و معرفی بنیاد به مردم و خیرین کمک کنیم ،وارد
مباحث آموزشی شویم و به عنوان تشکیالت مردمی بنیاد را توسعه دهیم .رضایی زاده یادآور شد :هر جایی که
آگاهی مردم زیاد باشد ،نمیتوان از باورهای آن ها سوءاستفاده و فرصتی را برای شیادان در این حوزه فراهم کرد.

اســت".ســازمــان هواپیمایی کشور همچنین گفته که
گزارشهاییکهآقایامیرصادقیبهآناشارهمیکند"بعد
از خاتمه همکاری ایشان با شرکت مربوط ارسال شده که
بنابراعالمشرکتچنینادعاهاییناشیازموفقنبودندر
اتمام مراحل آموزشی بیان شده و نه واقعیات".در پایان این
سازمان" آمریکاییها و مخالفان این سرزمین" را به دنبال
بهانه دانسته تا "در تضاد با منافع ملی" صنعت هواپیمایی
ایران را "ناامن" جلوه دهند.
▪واکنش کاربران و مطالبه از رشیدپور

اما در صفحات اینستاگرام که خبر دستگیری امیرصادقی
منتشر شده بود  ،مردم واکنش های زیادی به این ماجرا
نشان داده بودند .برخی با ابراز ناراحتی درباره هشدارها و
افشاگری این کمک خلبان از رضا رشیدپور خواسته بودند
که از وی حمایت کند .برخی هم با اشاره به قضیه مائده
هژبری  ،از این که هیچ کس از این خلبان شجاع حمایت
نمی کند ابــراز ناراحتی کرده بودند .اما برخی از مردم



معتقد بودند که اظهارات این کمک خلبان نمی تواند خیلی
واقعی باشد و احتماال پای انتقام گیری در میان است.
▪خلبان جنجالی آزاد شد

سرانجام روز یک شنبه خبر آزادی امین امیرصادقی که
پیرو شکایت خصوصی شرکت هواپیمایی مربوط صورت
گرفته بود با وساطت رضا رشیدپور و رضایت وکالی
شرکت اعالم شد .یک منبع آگاه در نیروی انتظامی
نیز به باشگاه خبرنگاران جوان گفت :این فرد به دلیل
داشتن شاکی خصوصی روز یک شنبه با دستور قاضی
بازداشت و بعد از چند ساعت بازهم با نظر قاضی آزاد
شد.برنامه تلویزیونی «حاال خورشید» همچنین ضمن آن
که تاکید کرد آمادگی دارد توضیحات شرکت هواپیمایی
مذکور را پوشش رسانه ای بدهد از همراهی مردم در این
ماجرا قدردانی کرد.این خبر حاکی است،برخی منابع
از شکایت این شرکت هواپیمایی علیه رضا رشید پور
خبر داده اند.

...

دانش آموزان

پویش دانشآموزی اولین عکس زیارت برگزار می شود
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان ،برنامههای دانشآموزی دهه کرامت را تشریح کرد و گفت:
برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی با موضوع نقش دختران در عرصه جنگ نرم و پویش دانشآموزی اولین عکس
زیارت از نمونه برنامههاست .حامد عالمتی اظهار کرد :تفاهمنامهای با آستان قدس رضوی امضا شد که در راستای
امضای این تفاهمنامه سه هزار نفر از دانشآموزان عضو انجمن اسالمی به کسوت «خادم یار نوجوان رضوی» نائل
شدند؛ همچنین تفاهمنامهای با آستان مقدس احمد بن موسی(ع) (شاهچراغ) امضا شد.وی خاطرنشان کرد:
جشن «دختر ماه» به مناسبت میالد با سعادت حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختر در سراسر کشور برگزار
میشود .دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشآموزان گفت :برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی با موضوع
نقش دختران در عرصه جنگ نرم ،استقبال و میزبانی از کاروانهای زیر سایه خورشید ،مسابقات کتابخوانی با
موضوعات مرتبط با امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) ،پویش دانش آموزی اولین عکس زیارت و همچنین ویژه
نامه نشریه دانش آموزی آینده سازان از دیگر برنامههای دهه کرامت این اتحادیه است.

در حاشیه افتتاحیه المپیاد جهانی زیست شناسی اعالم شد:

بطحایی :قسط اول پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته با حقوق تیرماه پرداخت می شود
دانش پور -مراسم افتتاحیه بیست و نهمین المپیاد جهانی
زیستشناسی با حضور بیش از  ۷۰کشور جهان یک شنبه
شب در هتل اسپیناس پاالس تهران با قرائت پیام رئیس
جمهور توسط وزیر آموزش و پرورش آغاز شد .سید محمد
بطحایی در حاشیه این مراسم با اشاره به میزبانی از 71
کشور در جریان برگزاری این المپیاد اظهار کرد :حدود۲۳
کشورازکشورهایشرکتکنندهدرالمپیاد،اروپاییهستند
کهدانشآموزانخودراباوجودفضاسازیهایسنگینعلیه
کشورمان به همراه مربیان به این المپیاد فرستادند .وزیر
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آموزش و پرورش درباره ثبتنام دانشآموزان افغانستانی
در مدارس ایران گفت :امسال تالش میکنیم تا موانع سر
راه تحصیل دانش آمــوزان افغانستانی را بیش از گذشته
برطرف کنیم و امیدواریم در سال تحصیلی آینده هیچ
دانشآموز افغانستانی که در سن تحصیل است از مدرسه
باز نماند.بطحایی همچنین از توسعه مهارتهای یدی در
مدارس از مهر  97خبر داد وگفت :با آغاز سال تحصیلی
جدید سه برنامه را که به صورت آزمایشی اجرا شده است به
صورت فراگیر اجرا میکنیم .یکی از آن ها مهارتهای یدی

است که زمینه اشتغال و کارآفرینی را افزایش می دهد.وی
درباره برخورد با مدارس الکچری با بیان این که این نوع
مــدارس اگر چه خیلی شیک و تمیز هستند اما درونشان
فرقی با مدارس عادی نــدارد ،افــزود :این مدارس بخشی
از نظام تعلیم و تربیت را مورد تهدید قرار دادهانــد  .البته
خانوادههابایدهوشیارباشندوبدانندکهتبلیغاتیکهتوسط
آموزشگاه ها و مدارس معدودی صورت میگیرد با آن چه در
عمل اتفاق میافتد خیلی تفاوت دارد البته ما نیز به صورت
ق نظارت را توسعه میدهیم تا جلوی مدارسی
مستمر و دقی 

را که بخواهند مردم را اغفال و با تبلیغات غیر واقعی آن ها را
شو
از محتوای آموزشی اصیل دور کنند ،بگیریم .وزیر آموز 
پرورش همچنین اعالم کرد :قسط اول پاداش پایان خدمت
فرهنگیان با حقوق تیرماه پرداخت خواهد شد .به گفته
بطحایی  3600میلیارد تومان به منظور پرداخت پاداش
پایانخدمتفرهنگیانبازنشستهسال ۹۶تخصیصاعتبار
شده که تا آخر تابستان و در سه قسط پرداخت می شود .وی
افزود :اکنون  ۱۲۰۰میلیارد تومان آن به عنوان قسط اول
تامین شده و با حقوق تیر پرداخت میشود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان از تلف شدن
 70راس کل بز و قوچ میش به علت شیوع بیماری طاعون
نشخوارکنندگان کوچک در پارک ملی «خبر» ،خبر داد
و بیان کرد :این اداره کل الشه این حیوانات را سوزانده
و دفن کرده است .به گــزارش ایسنا" ،رضا جزینیزاده"
عصر روز گذشته  23تیرماه در ستاد بحران استان کرمان
گفت :بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در حدود
یک ماه پیش در پــارک ملی «خبر» در توابع شهرستان
بافت ،گــزارش و به اداره کل دام پزشکی استان کرمان
اعالم شد.وی با بیان این مطلب که ویروس ( PPRطاعون
نشخوارکنندگان کوچک) معموال از شرق کشور وارد
استان کرمان و مرکز کشور میشود ،اظهار کــرد :اگر
واکسیناسیون دامها به صورت کامل انجام نشود ،میتواند
باعث تکثیر این بیماری بین حیوانات شود.جزینی زاده
اظهار کرد :این بیماری ،خوشبختانه بیماری مشترک بین
انسان و دام نیست اما انسان میتواند ناقل این بیماری
باشد .همچنین مسئول روابــط عمومی اداره کل دام
پزشکی استان کرمان گفت :مردم آسوده خاطر باشند،
بیماری  PPRقابل انتقال به انسان نیست  .بیماری طاعون
نشخوارکنندگانکوچک،بیماریجدیدونوظهورینیست
و به صورت اندمیک(بومی) در بین دام های کشور و منطقه
وجود دارد ولی با اقدامات اداره کل دام پزشکی استان
در سال های اخیر به موازات افزایش اقدامات مراقبتی و
واکسیناسیون ،تعداد کانون های بیماری در سطح استان
کاهش یافته است.

جان باختن  ۵۶۳تن در تصادفات
تابستان امسال
رئیس پلیس راهور ناجا گفت :در تابستان امسال نسبت
به سال گذشته آمار جان باختگان در سرصحنه تصادفات
در کشور  ۵درصدافزایش یافته و تاکنون  ۵۶۳نفر از
هموطنانمان جان خود را از دست دادهاند.به گزارش ایلنا،
سردار تقی مهری در جلسه کمیسیون پایش تصادفات
جاده ای و ارزیابی و عملکرد استانها گفت :این ششمین
جلسه کمیسیون پایش تصادفات در سطح کشور در سال
 97برای بررسی سفرهای درون شهری و برون شهری
است.وی ادامه داد :یکی از اقدامات پلیس در سال گذشته
تشکیل قرارگاه کاهش تصادفات در سراسر کشور بوده و
جلسه کمیسیون پایش و ارزیابی استانها به همین منظور
شکل گرفته است.
مهری با اشاره به این که در تابستان امسال  ۶درصد هم
سفر هموطنان افزایش یافته است در خصوص بیشترین
تصادفات رخ داده افزود :استانهای مسافرپذیر شمالی
و خراسان رضوی ازنظر تعداد مسافر بیشترین آمار را به
خود اختصاص داده اند ،لذا اجرای طرح ترافیک تابستانه
تا پایان شهریور ادامه خواهدداشت.رئیس پلیس راهور
ناجا با اشاره به میزان و عوامل تصادفات صورت گرفته
تصریح کرد ۲۰ :درصد جان باختگان سرصحنه تصادف
به دلیل سرعت غیرمجاز ۴۰ ،درصد به علت خستگی ،
خواب آلودگی و بی توجهی به جلو و  ۳۵درصد از جان
باختگان به دلیل سبقت و سرعت غیر مجاز بوده و حدود
۷۵درصد از جان باختگان سال  ۹۷به دلیل این سه عامل
جان خود را از دست داده اند.وی گفت ۸۵ :درصد مرگ
درتصادفات جاده های برون شهری به دلیل ناآگاهی
مسافران به مسیرهای تــردد بــوده اســت و  ۶۳درصد
تصادفات منجر به فوت و جرح در  ۳۰کیلومتری شهرها
به وقوع پیوسته که به دلیل بی توجهی به خط کشی و
عالیم راهنمایی ورانندگی صورت گرفته است بنابراین
از رانندگان درخواست می شود به عالیم نصب شده در
۳۰کیلومتری شهرها بیشتر توجه کنند.
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