
وضعیت آموزش نارنجی

 پاسخ فوری
 به یک وضع اضطراری

 نوزادان،  
سهامداران جدید بازار بورس

غ کنید،  ناظم مدرسه: شلو
خلوت تون می کنم

 گزارشی از وضع آموزشی
مدارس زاهدان در  سال تحصیلی جدید

، روز جهانی کمک های اولیه  به مناسبت 12 سپتامبر

 اطالعیه سازمان پژوهش 
 و برنامه ریزی آموزشی  درباره کتاب 
غ بود  ریاضی سوم ابتدایی: تصویر قبلی شلو
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 تصویر جلد کتاب ریاضی  سال سوم ابتدایی
با جنجال زیادی روبه رو بوده است
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 بحران در صدوبیست سالگی
بیم ها و امیدهای سینمای ایران در روز ملی سینما

 سیاست هالل  احمر 
توزیع متوازن امکانات امدادی در کشور است؛

زلزله فرضی   استان البرز  را لرزاند

و  با حضور رئیس جمعیت هالل  احمر  ]شهروند[ 
در  احمر  هالل   جمعیت  امدادونجات  سازمان  رئیس 
 ، شهریور بیستم  دقیقه  22و18  ساعت  البرز  استان 
( در این استان اجرا شد. مانور زلزله فرضی )ساعت صفر

مانور   ، شهریور  ۲۰ شب  دقیقه  ۲۲و۱۸  ساعت 
ساعت صفر در استان البرز با حضور رئیس جمعیت 
سطح  در  نجات  و  امداد  سازمان  رئیس  و  هالل احمر 

حادثه ۲ و امدادرسانی به ۴۰۰ خانوار به اجرا درآمد.
رئیس جمعیت هالل  احمر در حاشیه برگزاری این 
مانور و با حضور در مرکز کنترل عملیات هالل  احمر 
البرز گفت: »انتظار دارم تمام کسانی که مسئولیت بر 
دایم  گرفتند در محل مسئولیت خود حضور  عهده 
کار  نواقص  که  است  الزم  باشند.  داشته  سکونت  و 
عملیاتی در مانورهای تمرینی شناسایی و به سرعت 

رفع شود.«
امدادی  نیروهای  بحران  مواقع  »در  کرد:  تأکید  او 
هالل  احمر باید نخستین افرادی باشند که در محل 

حادثه حضور می یابند.«
دکتر همتی با اشاره به ایجاد سامانه هشدار حوادث 
در هالل  احمر قم افزود: »سامانه ای که در هالل  احمر 
به  باید  است  الزم  و  مطلوب  بسیار  شده  ایجاد  قم 
سرعت از این سامانه در تمام استان ها استفاده شود. 
عملیات  در  مهمی  بسیار  امر  نیز  شهری  بلوک بندی 
امدادونجات محسوب می شود که الزم است سازمان 
امدادونجات اجرای آن را به سرعت در دستور کار قرار 
اینکه  بر  تأکید  با  احمر  هالل   جمعیت  رئیس  دهد.« 
سیاست ما توزیع متوازن امکانات امدادی در کشور 

خواستار  می کنیم،  دنبال  را  تمرکززدایی  اصل  و  است 
زلزله  مانور  اجرای  در  موجود  نواقص  و  ایرادها  رصد 
این  برطرف کردن  همچنین  و  البرز  استان  در  فرضی 

ایرادها از سوی هالل  احمر سایر استان ها شد.
مانور  ادامه  در  البرز  استانداری  بحران  مدیرکل 
لحظه صفر خطاب به دکتر همتی گفت: »در مدتی که 
سکاندار جمعیت هالل  احمر شدید تغییرات مثبت 
کامال نمایان است و از مدیریت شجاعانه شما تشکر 
شفاف  اعالم  و  انبارها  از  »بازدید  افزود:  او  می کنم.« 
وضع آنها نشان داد که سالمت و ارایه خدمت به مردم 

اولویت اصلی شماست.«
الزم به ذکر است مانور لحظه صفر در حالی به اجرا 
درآمد که براساس دستور رئیس سازمان امدادونجات 
هالل  احمر استان البرز در وضع قرمز و دیگر استان ها 

در وضع زرد قرار دارند.
هرمزگان  و  همدان  لرستان،  استان   ۳ همچنین 
لرستان  استان  که  درآمدند  آماده باش  حالت  به  هم 
به محض اعالم دستور برای اعزام نیرو و اقالم امدادی 

اقدامات الزم را انجام خواهد داد. 
در پی اعالم زلزله فرضی، مدیران عامل و نیروهای 
خراسان  یزد،  ایالم،  احمر  هالل   جمعیت  امدادی 
آذربایجان  چهارمحال وبختیاری،  خوزستان،  رضوی، 
مرکزی،  سیستان وبلوچستان،   ، بوشهر غربی، 
کرمان،  زنجان،  اصفهان،  کهگیلویه و بویراحمد، 
گلستان، گیالن، خراسان شمالی، کرمانشاه و اردبیل با 
حضور در EOC استان، آمادگی خود را برای پشتیبانی و 

اعزام نیرو اعالم کردند. 

حراج ۱۲ هواپیمای ایران ایر 

خبر

فارس به نقل از سیمپل فالیینگ نوشت: »شرکت هواپیمایی ایران ایر 
قصد دارد ۱۲ فروند از هواپیماهای قدیمی خود ازجمله پنج فروند بوئینگ 
تنها  حراج  این  در  شرکت  هزینه  بگذارد.«  حراج  به  را  منحصربه فرد   ۷۴۷
ایران ایر طی سال های  ۴ هزار دالر تعیین شده است. شرکت هواپیمایی 
هواپیماهای  با  را  خود  قدیمی  هواپیماهای  تا  است  کرده  تالش  گذشته 
ح به خاطر انتخاب ترامپ و تبعات خروج او  جدید جایگزین کند، اما این طر
از برجام ناکام ماند. این شرکت همچنین به خاطر تحریم ها در تأمین قطعات 
یدکی هواپیماها نیز با مشکل مواجه است، بنابراین تصمیم گرفته تا برخی 
از هواپیماهای قدیمی خود را که با مشکل قطعه مواجه شده اند یا به مرور 
زمان در حال از بین رفتن هستند، به حراج بگذارد. این هواپیماها شامل سه 
فروند ایرباس ۳۰۰، دو فروند ایرباس۳۱۰، دو فروند بوئینگ ۷۲۷ و پنج فروند 
بوئینگ ۷۴۷ هستند. ازجمله این بوئینگ های ۷۴۷ که قرار است حراج 
شوند، یک بوئینگ ۱۰۰-۷۴۷، یک بوئینگ ۲۰۰ -۷۴۷و سه فروند بوئینگ 
SP ۷۴۷  است. این هواپیماها بین سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۹ تحویل ایران داده 

شدند و بین سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ از ناوگان ایران ایر کنار گذاشته شدند.
با وجود آنکه برای شرکت در این حراج قیمت پایینی تعیین شده است، 
اما خرید آنها برای طرف های خارجی خالی از مشکل نیست، چراکه نخست 
برخی کشورها به خصوص آمریکا احتماال دوست نخواهند داشت که اتباع 
آنها یک هواپیمای قدیمی ایران ایر را بخرند که البته ممکن است این اقدام 
حتی غیرقانونی هم باشد. از طرف دیگر پرداخت پول این هواپیماها نیز مانع 
بعدی است، چراکه بانک های بزرگ بین المللی در ایران فعالیتی ندارند و 
بعید به نظر می رسد بانک های ایرانی هم چک بانک های صادرشده از سوی 

کشوری مانند آمریکا را قبول کنند.  

   گفته  می شود وزیر آموزش وپرورش بررسی و اصالح کتاب های درسی از زوایای مختلف ازجمله عدالت جنسیتی را در دستور کار 
 دارد. اما همچنان  واکنش های مردم ادامه دارد و آنان    گله مند این حذف هستند و در فضای مجازی با انتشار عکس
مریم میرزاخانی ریاضیدان معروف ایرانی، ناراحتی خود را ابراز می کنند. 
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رضا احمدوند

 ساعت ۲۲و۱۸ دقیقه بیستم شهریور  و با حضور رییس جمعیت هالل احمر ، 
مانور ساعت صفر در استان البرز در سطح حادثه ۲ و امدادرسانی به ۴۰۰ خانوار به اجرا درآمد 


