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...
دریچه

شاید کمی بخندند

...

خواندنی های رسانه ها
چرا در زمان خستگی مغز هنگ میکند؟
محققان دریافتند که سیگنالهای مغز در زمان خستگی،
ضعیف میشوند و کند عمل میکنند .محرومیت از خواب
موجب اختالل در برقراری ارتباط میان سلولهای مغزی
میشود .این عمل میتواند نشان دهد که چرا خواب بد
شبانه باعث از بین رفتن حافظه و ضعیف شدن تمرکز
میشود .نتایج تحقیقات محققان دانشگاه کالیفرنیا در
لسآنجلس ،نشان داد خستگی هم اثر مشابهی دارد و
منجر به کاهش توانایی سلولهای عصبی میشود.

عروس و داماد ماجراجو روی صخره

پیش بینی افزایش گاز  CO2در سال 2017
طبق نتایج مطالعه انجام شده انتظار میرود انتشار گاز
دی اکسید کربن در جهان در سال  2017حدود  2درصد
افزایش داشته باشد .پیش بینی شده است انتشار گاز دی
اکسید کربن ( )CO2ناشی از فعالیتهای انسان در جهان
تا پایان سال  2017به  41میلیارد تن برسد .همچنین
انتشار این گاز ناشی از سوختهای فسیلی به رکورد باالیی
میرسد .کارشناسان معتقدند با برآورد افزایش انتشار گاز
دی اکسید کربن در سال  2017توانایی بشر برای حفظ
گرمای جهانی و جلوگیری از افزایش آن از دست میرود.

چمدانی پر از جواهرات به ارزش یک
میلیون پوند گم شد
یک فروشنده جواهرات که با چمدانی پر از جواهر سوار
قطار شده بود موقع پیاده شدن از قطار متوجه شد که
چمدان نیست .این فروشنده  35ساله چمدان حاوی
جواهرات را در قفسه باالی سر خود در قطار گذاشته بود
اما موقعی که قطار به ایستگاه رسید متوجه شد که چمدان
سر جایش نیست .این چمدان پر از "یاقوت"" ،زمــرد" و
"یاقوت کبود" به ارزش یک میلیون پوند بود که در قطار
لندن به بیرمنگام گم شد .کارآگاهان پلیس معتقدند
احتماال چمدان قبل از خروج قطار از ایستگاه «یوستون»
به سرقت رفته است.

نیش و نوش

عامالن ساخت بناهای ناایمندرمانی به دستگاه قضایی معرفی میشوند
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :مقصران
در ساخت بناهای ناایمن درمانی را به دستگاه قضایی
معرفی میکنم .به گزارش تسنیم ،هاشمی دیــروزدر
حاشیه بازدید از بیمارستان طالقانی کرمانشاه و عیادت
از مصدومان این بیمارستان گفت :متاسفانه بعضی از
بیمارستانهایی که عمر سازه آن ها به کمتر از سه سال
می رسد ،با این زلزله آسیب دیده و این در حالی است
که برخی از ساختمانها با عمر  50سال آسیب کمتری
دیده اند و باید دید آیا در ساخت این ساختمانها تقلبی
شده است؟ بنابراین از دستگاه قضایی درخواست دارم
که از روشهای قانونی با مجریان ،پیمانکاران یا ناظران
این ساختمانها برخورد شود و ما مقصران در ساخت
بناهای ناایمن درمانی را به دستگاه قضایی معرفی
میکنیم .هاشمی با اشــاره به این که خوشبختانه از
نظر تامین خون ،دارو و تجهیزات ،نیازی نداریم و البته
کمک رسانی باید ادامه داشته باشد ،گفت :متاسفانه
بعضی از بیمارستان ها در منطقه آسیب دیده اند که
از رئیس دانشگاه و ستاد وزارت بهداشت درخواست

کرده ایم موضوع را بررسی کنند که اگر سازه آسیب
ندیده است حتم ًا در اولین فرصت ساختمان را به حالت
عادی بازگردانند و به فعالیت خود ادامه دهند.هاشمی
یادآور شد :مجموعه ما باید در سختترین شرایط خدمت
رسانی کند و اگر از مدار خدمت خارج شود ،هر آسیبی

ترک تحصیل ۷۴۰هزاردانشآموز
دانش پور-وزیر آموزش و پرورش از ترک تحصیل ۷۴۰
هــزار دانـشآمــوز که بیشتر آن ها به دلیل انگیزه های
اقتصادی و اشتغال درس را رها میکنند خبر داد .به
گزارش خراسان سیدمحمد بطحایی روز گذشته در اولین
نشست خبری خود با خبرنگاران گفت:در مناطق محروم
و سیستان با افرادی مواجه هستیم که به مدرسه مراجعه
نمیکنند و تــرک تحصیل میکنند البته  97درصد
دانشآموزان به کالس اول وارد می شوند اما برخی به
دلیل انگیزه های اقتصادی و اشتغال درس را رها میکنند
 .بر این اساس در دوره متوسطه دوم  340هزار  ،متوسطه
اول  200هزار و دوره ابتدایی  200هزار بازمانده از
تحصیل داریــم .برگزاری اردوهــای راهیان نور موضوع
دیگری بود که بطحایی درباره آن چنین توضیح داد :ما
مرکز کنترل پایش اردوها را در مدت  10روز پس از حادثه
هرمزگان راهاندازی کردیم که به صورت  24ساعته سفر
را بررسی میکنند .وی تاکید کرد :دانشآموزان هیچ
اجباری برای شرکت در اردوها و حتی راهیان نور ندارند .
▪پیگیر وضعیت معلمان زندانی هستیم

یک زن و شوهر چینی عکسهای عروسی خــود را در
شرایط عجیب و غریبی گرفتند ،در حالی که بین زمین
و آسمان معلق و فقط با ریسمان و گیره فلزی از صخره
آویزان بودند .منظره کوهستان «چایا»( )Chayaدر شهر
«ژومــادیــان»( )Zhumadianاستان «هنان»()Henan
چین جایی بود که این زوج تازه عروسی کرده برای گرفتن
ی انتخاب کرده بودند.
عکسهای عروس 

...

وزیر بهداشت بااشاره به ریزش بناهای درمانی با قدمت  ۳سال در حادثه زلزله

عکس:وبدا

زلزله آمد و طبیعت قهرش را نشان داد .حاال در کنار
آوارهــا و سنگینی بار مصیبت ها ،بچه ها بهانه ای
یافته اند تا لحظاتی بخندند و سبک شوند...چاره ای
نیست .باید با طبیعت آشتی کرد...
امید هست پس زندگی هست...

5

وزیر آموزش و پرورش از پیگیری وضعیت معلمان زندانی
خبر داد و افزود :تالشها و مذاکراتی برای معلمانی که
در زندان یا تبعید هستند انجام شده است .امیدواریم به

جرایمی که قابل عفو است توجه شود.بطحایی با اشاره
به وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش گفت :احتماال
در دی ماه آزمون استخدامی برای جذب نیرو در آموزش و
پرورش برگزار میشود.
▪ 26هزار نفر در مرخصی زایمان

بطحایی با اشاره به مشکالت نیروی انسانی و پیچیده
بودن آن در آموزش و پرورش گفت :ما  26هزار نیروی
انسانی داریم که هر سال در مرخصی زایمان هستند و این
رقم شش برابر دستگاههای دیگر است 11 .هزار نیروی
ما در سال ماموریت هستند و تعداد زیادی نیز دانشجو
هستند .جمع این ارقــام حــدود  14درصــد کل نیروی
انسانی ماست که از حرفه خارج میشود.
▪پاسخ قانع کننده ای برای تنبیه بدنی ندارم

وزیر آموزش و پرورش دربــاره تنبیه بدنی در مدارس با
اشاره به این که صدور بخشنامه کفایت نمیکند ،گفت:
بنده در مقابل افکار عمومی پاسخ قانع کنندهای برای
تنبیه بدنی نــدارم  .مدیران مــدارس مسئول مستقیم
مراقبت از این موضوع هستند و با معلمی که به تناوب
این اقــدام را انجام داده و به حیثیت آمــوزش و پرورش
لطمه زده اســت باید بــرخــورد شود.بطحایی افــزود:

...

که به مردم برسد طبع ًا مسئولیت اش با کسانی است
که کارشان را درست انجام نــدادهانــد.وی با بیان این
که خوشبختانه وضعیت درمانی مصدومان زلزله خوب
و مناسب است ،افزود :طبیعی است که پذیرش 600
مصدوم در ساعات اولیه حادثه ،با مشکالتی همراه باشد
متاسفانه در مواردی نیز به دلیل ناهنجاری رفتاری برخی
دانشآموزان تعرض به معلم گزارش شده است و در این
موارد نیز باید برخورد جدی شود .
▪نماینده معلمان در صندوق فرهنگیان

وی دربــاره صندوق ذخیره فرهنگیان هم خبر داد  :در
بحث صندوق ذخیره فرهنگیان گزارش تحقیق و تفحص
آماده و ابعاد مختلف صندوق و بانک واکاوی شده است که
امیدوارم درباره تمام دورهها باشد و بانک فرهنگیان در
حد یک پیشنهاد است تا به بانک عامل فرهنگیان تبدیل
شود .وی افزود :بعد از فراهم کردن زیرساخت حقوقی،
روزچهارشنبه ( امروز) فراخوانی را منتشر میکنیم و بر

۳۲میلیون بیمه شده رایگان باید پول بدهند

مدیرعامل ســازمــان بیمه سالمت ایــران گفت۳۲ :
میلیون نفری که وسع مالی دارند باید در پرداخت حق
بیمه با سازمان بیمه سالمت مشارکت کنند.
به گزارش مهـر ،طاهـر موهبتـی در خصوص مشـکالت
پیـش روی سـازمان بیمـه سلامت ،اظهـار کـرد :اگـر از
من سـوال شـود که بـزرگ تریـن دغدغـه و چالـش جدی
سـازمان بیمه سلامت چیسـت؟ مـی گویـم  ۳۲میلیون
بیمه شـده ای کـه به صـورت رایـگان بیمـه شـده اند.وی
افـزود ۴۰ :میلیـون نفـر تحـت پوشـش بیمـه سلامت
هسـتند کـه از ایـن تعـداد و بـه جـز افـراد تحـت پوشـش
کمیتـه امـداد و بهزیسـتی کـه بایـد بیمـه آن هـا رایـگان
باشـد ۳۲ ،میلیون نفر دیگر در کشـور به صـورت رایگان
بیمـه شـده و سـاالنه  ۱۷هـزار میلیـارد تومـان بـار مالـی
برای سـازمان ایجاد کرده اند.مدیرعامل سـازمان بیمه
سلامت ایران با اشـاره به این که بار مالی ناشـی از بیمه
رایگان ،بـه مراتب شـکننده تـر و جـدی تر از طـرح تحول
سلامت بـوده اسـت ،خاطرنشـان کرد:هـر طـرح ملـی
بزرگی حتما اشـکاالتی دارد و حتما افراد بزرگ و عاقل
نیـز ایـن اشـکاالت را اصلاح مـی کنند.
موهبتی ادامــه داد :این تفکر که  ۸۰درصــد از بیمه
شدگان ما بیمه شده رایگان باشند در حالی که می

توانستند با پرداخت  ۴۰هزار تومان سرانه کامل بیمه،
کل این پول را بپردازند تا دولــت این پول را در جای
دیگری و برای ارتقای خدمت بیمه ای هزینه کند.وی
افزود :اکنون ماهیانه برای هر بیمه شده  ۴۰هزار تومان
هزینه می کنیم ،در حالی که طبیعی است وقتی فردی
بیمه می شود خودش باید برای پوشش بیمه ای که ثبت
نام می کند ،حداقل نصف این هزینه را پرداخت کند و
به فرض این که این فرد بیمه کامل را هم پرداخت کرده
باشد ،ساالنه  ۴۸۰هزار تومان می شود.
موهبتی تاکید کرد :البته قطعا معتقدیم محرومان و
افراد نیازمند حتما باید از بیمه رایگان برخوردار باشند
اما آن هایی که توانایی مالی پرداخت حق بیمه را دارند
حتما باید مشارکت کنند و باید فرایندهایی را ایجاد
کنیم تا کسی که می تواند مشارکت کند در پرداخت
حق بیمه به هر میزانی که می تواند مشارکت کند و تنها
کسانی به صورت رایگان بیمه باشند که واقعا توانایی
پرداخت ماهیانه  ۲۰هزارتومان را ندارند چراکه ۵۰
درصد هزینه  ۴۰هزارتومانی بیمه را دولت می دهد
اما  ۲۰هزار تومان امروز پول یک ساندویچ است و بعید
است کسی از جمعیت این  ۳۲میلیون نفر نتواند این
مبلغ را به صورت ماهانه پرداخت کند.

نیش و نوش به رفتارهای مطلوب و
نامطلوب اجتماعی می پردازد

ولی در کمتر از  24ساعت حدود  300عمل جراحی در
این بیمارستان انجام شده است و تعدادی از مصدومان
نیز اعزام شدند.هاشمی با تاکید بر این که هم اکنون
وضعیت با ثباتی داریــم و شرایط عــادی اســت ،افــزود:
این ثبات را مرهون تالش  24ساعته کارکنان عزیز
بیمارستان ،همکارانی که از دیگر دانشگاه ها آمدند و
افرادی که به صورت خودجوش کمک کردند ،هستیم.
وزیر بهداشت از رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،
روسای بیمارستان ها ،کارکنان درمانی ،اعضای هیئت
علمی و همه کسانی که از ساعات اولیه این حادثه کمک
کردند ،تشکر کرد.هاشمی به خدمات بی نظیر اورژانس
کشور در این حادثه اشاره کرد و گفت :اورژانس یکی از
دستگاه هایی است که خدمات کم نظیر و قابل قبولی را
در این حادثه ارائه کرده و مورد تایید نمایندگان مردم
و مدیران استانی است.وزیر بهداشت با بیان این که
وضعیت کامال عادی است و نیازی به حضور همکاران
دیگر استان ها در این جا نیست ،افزود :هرکس در استان
خود به کارها و وظایف اش عمل کند.

یک عکس  ،یک شرح
«نــزدیــک صبح ،به
مقدار عالی خون و
دارو و اقالم رسید.
دمتون گرم مردم.
زنان روستا به طور
کــامــا گـــروهـــی و
هماهنگ غــذا می
پــــزن از دیــشــب،
صبح هــم نــون داغ
رسوندن .والسالم.
گــفــتــم خــبــر خــوب
بدم»...
*این عکس نوشتۀ یکی از پزشکان سرپل ذهاب است.
یکی از معدود عکس نوشته هایی که در میان این همه
داغ و غصه و گله و شکایت حال آدم را خوب می کند.در
میان عکس نوشته ها و پیام هایی که این روزها در فضای
مجازی دست به دست می شود نکات جالبی نهفته که
تبحر چشمگیرمان
نشان دهندۀ روحیات ما و گاهی ّ
در غرزدن است.
غرزدن به معنای سخن گفتن آهسته از سر خشم ،مفهومی
دو وجهی است .یعنی همان طور که می تواند کارکردهای
فرهنگی و اجتماعی مناسب داشته باشد گاهی باعث
آسیب می شود .بدیهی ترین اثر غرزدن انتقال ما از حال
خوب به حال بد است و بالعکس.
به حــال خــودتــان رجــوع کنید وقتی پیام آقــای دکتر را
خواندید و مقایسه کنید وقتی این پیام را می شنوید« :مردم
کرمانشاه تسلیت نمی خواهند ،کمک می خواهند»! برای
این پیام پاسخ های درخوری وجود دارد که اکنون قصد
بیان آن نیست.
اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این که همان طور که ما
برای زندگی و آرامش دنیا به رفاقت و مهربانی و قدرت و علم
نیاز داریم گاهی به نارضایتی از وضع موجود هم نیازمندیم
وگرنه سطح زندگی مان تغییری نمی کرد و ضرورت ها
را متوجه نمی شدیم و نیازهای مان ما را به سوی رشد و
هم گامی با انسان های دیگر حرکت نمی داد؛ به عبارتی
غارنشین می ماندیم؛ اما حال اگر قبول کرده ایم که غرزدن
به معنای ارزشمندش و در میان ما به یک رسم عمومی
تبدیل شده است نباید فراموش کنیم که باید حدود آن را
رعایت کنیم تا اثر آن را ببینیم وگرنه به قول شاعر «عادت به
هر دوا که کنی بی اثر شود».
نکته این است که در اولین گام برای بیان انتظارات مان
مراقب انتقال از حال بد به حال خوب باشیم .همین!

اساس انتخابات الکترونیکی ،دو نفر از اعضای صندوق
بهصورت مستقیم از سوی معلمان به عضو هیئتامنا
درخواهند آمد .یک نفر هم بهعنوان ناظر افتخاری از سوی
معلمان انتخاب خواهند شد.
▪شیوه جدید در انتصاب مدیران مدرسه

بطحایی با بیان ایــن که به دنبال طراحی و انتصاب
مدیران مدرسه هستیم افزود :فراخوانی را در آبان ماه
منتشر کردیم و کمیتهای برای صالحیت سنجی تشکیل
میشود .طراحی این سامانه تا دیماه به پایان میرسد.
بر این اساس برای سال  ۹۷انتخاب و انتصاب مدیران از
طریق این شیوه جدید خواهد بود.

خبر

 21دانش آموز در حادثه زلزله جان باختند
وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد :بر اساس آمار ارائه شده تا ظهر سه شنبه ،درجریان حادثه زلزله اخیر در استان
کرمانشاه  21دانش آموز جان باختند و 44مدرسه تخریب شد .سیدمحمد بطحایی افزود :در این مناطق واحدهایی
وجود دارد که جرئت استفاده دوباره از آن ها وجود ندارد .سازه ساختمان با شکافهای زیادی است و ما با دو نوبته
کردن مدارس و استفاده از کانکس به صورت موقت مشکل را حل خواهیم کرد .وی گفت :صحت و سالمت دانش
آموزان اولویت اول است حتی اگر تحصیل آن ها عقب بیفتد تا زمانی که اطمینان نیابیم فضای آموزشی مقاوم نیست،
دانش آموزان را به مدارس نمی فرستیم .وی گفت :تیمی به مناطق زلزلهزده اعزام خواهند شد و بر اساس گزارش
این تیم به به سازی و مقاومسازی میپردازیم.

از میان خبرها
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران

محمد لطفی

جدول متوسط [شماره]698۱
طراح جدول:امید موسوی

افقی-1:برف روب – زیر جامه – محل تحصیل  -پیرامون
 -2احصائیه – ُبردش معروف است  -فیلسوف انگلیسی
و برنده جایزه نوبل ادبیات – شهری در كرمان  -3منقار
پرنده – زیبایی – نگاه خیره  -نسل  -بخیه درشت -4
شالوده – واحد سطح  -ساختمان  -5خاک صنعتی –
زادگاه ابراهیم (ع) – خروس مازنی  -كنیز -زائو ترسان
 -6از زدنی ها  -ویتامین انعقاد خون – عدد ماه – حرف
تردید – از سازهای زهی  -7راز – ریز نمرات  -سرحد-
دورویــی – اســب آذری  -8گرفتاری – زهــر – قسمت
شیبدار کــوه  -9ریشه – برازنده – رطوبت – پــرده و
حجاب  -رها  -10قلم – سرزمین  -پند -پرورش دهنده
 -11مــادر عیسی (ع) – استارت قدیمی  -ماه هفتم
سریانی -جادوگر
عمودی-1:ستون بدن  -خشکی  -عمر -پیچ و تاب -2
مطمئن – سالح قدیمی  -دفعه  -3سوار – بیماری کم
خونی -4جهت – تلمبه  -اندوه -5سیماب -سفید آذری
 -6پرستاری – ریزه های فلز  -7سمبل  -نویسندگان
 -8عضو پــرواز -ســاز تیره – چینه دیــوار  -9لحظه –
بیماری ریوی – فلز رسانا – فرمان هنری  -10همچنین
 -اســاس – ضمیر وزنــی  -11درون -دریــا – اسباب
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منزل  -12ناشنوا  -صریح – شهر بی دفاع  -سازچوپان
 -13گودال  -لغزنده -گمان  -14کناره گیری  -پولدار
 -15تندرستی -مشاور -16مكان -از لوازم آرایش -17
آزاده  -نوار -درست و کامل  -18ابزار بازی تنیس – فریاد
شادی  -19ذره باردار -سرپیچی  -حاشیه  -20تلخ – بی
مو – پشته خاک – پول ژاپن
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جدول سخت [شماره ]198
طراحجدول:بیژنگورانی

افقی:  - 1گیاه تریاك -نوعی كاله پوستی  -مجله حاوی
مدل های لباس  -اسم ترکی - 2آبشاری در كانادا  -پایان و
آخر  -از تقسیمات شهری  -خدمتگزار  - 3عاقبت  -فاقد
تازگی و جذابیت  -كتاب شیخ صدوق در زمینه فقه و احكام
دین- 4پوستین-ستیزهکننده-آرامگاه-نوعیآبگوشت
-5مخفی-اتومبیلمسافربرعمومی-درآمد-کرانهآسمان
- 6تبعیدگاهرضاخان-دستوری-عنواناشرافیزنانمغول
- 7حاجتومقصود-شهریدرشهرستاننائین-ازمذاهب
اهلسنت-رونق- 8کشوریدرونخاکآفریقایجنوبی-
فرزندانیکهازیکپدرومادرنیستند-فرنگ-داخل-9یکی
ازدوشبهجزیرهتشکیلدهندهمالزی-بهوسیلهغدددرونریز
تولیدمیشود-مستندحیاتوحش-10شهراروپاییبدون
اتومبیل-مأموررسیدگیوبررسیچگونگیانجامکاری-گرد
براق نقاشی به رنگ های مختلف  -وسط - 11انتها  -سیاه
زخم-جامهنازك-رودیدراسترالیا.
عمودی - 1 :کتابی دربــاره زندگی حسن صباح نوشته
پل آمیر با ترجمه ذبیح ا...منصوری  - 2بی نظم و ترتیب
 هر وسیله ای که اخبار و اطالعات را به مردم می رساند - 3محافظ گل  -انسداد رگ به وسیله لخته خون  - 4دسر
سنتی از عصاره جوانه گندم  -معادل فارسی حمله - 5
واضعشریعت-روایتكننده- 6ویتامینموثردرپیشگیری
از بیماری پالگر  -اسفنج مصنوعی  - 7آهار  -تغییر متناوب
 مهمترین عامل در پراکندگی و شکل گیری روستاهایایران  - 8هدایت شدن  -گر  ...تو باشی صد کاروان توان زد
 - 9مطهر  -دستگاهی برای انجام واکنش های هسته ای

 - 10پوسیده و فرسوده  -شاه ساسانی و نوه اردشیر بابکان
 - 11بیماری دیفتری  -بسیار مهربان  - 12چهلمین روز
شهادت امام حسین(ع) -واحد اندازه گیری توان الکتریکی
 - 13عابد نصرانی که از نبوت حضرت محمد(ص) در کودکی
خبر داد  -ظرفی برای نگهداری مواد غذایی  - 14جانشین
او  -رهبر حزب نازی -از سلسله های پادشاهی كره - 15
آزاد -سخن چرند و بی معنی  - 16ذکر حاجیان در مراسم
حج  -روغن نخل - 17اصطالحی در شطرنج  -رودخانه ارس
 - 18نوعی پارچه پنبه ای  -پستانداری درنده و گوشتخوار
 - 19كرانه ها  -پرهیزكاران  - 20باب پنجم گلستان سعدی.
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