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تن کلینکر، از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
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ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی در پاکت دربسته به واحد تدارکات کرمان و یا دفتر تهران تحویل نمایند.
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آگهی  مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت استخراج، 
دپو، جابجایی و حمل مواد معدنی کارخانه سیمان کرمان 
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نوشتاری به پاسداشت هفته دفاع مقدس؛

جوان ترین خلبان شهید 

دفاع مقدس که بود؟

استاندار کرمان:

گر روایت گران خوبی  ا

 برای دفاع مقدس باشیم 

یکی از جذاب ترین 

رخدادهای تاریخ بشریت است
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نماینده مردم شرق استان اعتبار اختصاص یافته 

به پروژه انتقال آب از سد نساء را پیگیری کند
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گزارش »کرمان امروز« از طرح دوباره معضالت آموزشی در مناطق محروم استان
گشایی مدارس در سال تحصیلی جدید؛ در آستانه باز

متن کامل درصفحه سوم

تحصیل مجازی
در محرومیت حقیقی

WWW.KERMANEMROOZ.COM

       دوباره ماه مهر و مهربانی فرارسیده و گویا تصمیم در 
این سال کرونایی اینگونه است که به صورت ترکیبی 
دانش آموزی  به  دانش آموزان  آنالین(  و  )حضوری 
بپردازند و هر لحظه امکان دارد که دوباره با تعطیلی 
مدرسه ها مواجه شویم و بدیهی است که تحصیل 
باید  و  است  سرزمین  این  فرزندان  همه  حق 
از این  اختیار ایشان قرار گیرد.  نیاز در  امکانات مورد 
دانش آموزان  از  بسیاری  که  باشیم  آگاه  باید  روی 
شهرستان های استان و حاشیه همین شهر کرمان به 

دلیل فقر امکان خرید تبلت و تلفن همراه ندارند و 
از تحصیل در فضای مجازی محروم مانده اند و 

نیازمند بیداری و کمک های مردمی هستند 
و....

مردم کرمان  25 سال است 
که واقعیت را 

در »کرمان امروز« می خوانند

آگهی استخدام 
قراردادی

رجوع به صفحه دوم



دو چهارشنبه 31 شهریورماه 15/1400 صفر 1443/ 22 سپتامبر 2021/سال بیست و ششم شماره 3520
اخبار استان

چیزهایی  ما  مقدس  دفاع  گفت:  کرمان  استاندار 
و  بودیم  می  خوبی  گران  روایت  ما  اگر  که  دارد 
باشیم یکی از جذاب ترین رخدادهای تاریخ بشریت 
است زیرا مردمی ترین جنگ تاریخ بشریت، دفاع 

مقدس است.
هفته  بزرگداشت  ستاد  در  وند   زینی  علی  دکتر 
دفاع مقدس استان کرمان اظهار کرد: همه زندگی 
اگر  و  است  الگوساز  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 
تبیین و  اقشار مختلف خوب  برای  را  ایشان  رفتار 
و  الگوساز  آینده هم  برای نسل های  تدوین کنیم 
هویت ساز است. وی افزود: یکی از افتخارات اسالم  
که همه کسانی که روح آزادگی دارند، از آن الگو 
می گیرند؛ رفتار امام حسین علیه السالم و واقعه 
کربالست؛ جوامعی که الگو دارند، این الگوها نسل 

های آنها را می سازد.
زینی وند مکتب حاج قاسم را معنای بزرگی دانست 

و تصریح کرد: مکتب فراتر از شخص است و مقام 
درباره  فرمودند »وقتی می خواهید  معظم رهبری 
هویت ایران بنویسید و تبیین کنید، سه کلیدواژه 
ببرید«  کار  به  هم  با  را  انقالبی  و  ایرانی  اسالمی، 
مثل  ما  جامعه  که  است  این  توصیه  این  دلیل  و 
همه جوامع دنیا متنوع است و اگر فقط یک بخش 
دایره  این  از  دیگر  های  بخش  کنیم،  برجسته  را 
ابهت  کرد:  اظهار  کرمان  استاندار  ماند.  می  بیرون 
و تأثیرگذاری جمهوری اسالمی سال ها با محوریت 
رهبری و والیت فقیه توانسته جوهره ملت را به هم 
پیوند بدهد و همه را زیر چتر بگیرد، لذا رسالت ما 
دفاع  زمینه  در  محتوا  تولید  و  آموزش  تبیین،  در 

مقدس خیلی بزرگ است.
به  اشاره  با  محتوا،  تولید  اهمیت  درخصوص  وی 
ای  گونه  به  باید  را  سلیمانی  شهید  مکتب  اینکه 
تدوین کرد که برای همه قابل استفاده باشد و هر 

کس طبق ذائقه خود بتواند از آن بهره برداری کند، 
افزود: الگو و مردانگی را در مکتب حاج قاسم باید 
اسالم  ایران،  به  ولو  که  جوانی  آن  تا  کرد  تبیین 
از  است  ممکن  اما  باشد  نداشته  ارادتی  انقالب  و 

مردانگی خوشش بیاید.
چیزهایی  ما  مقدس  دفاع  کرد:  تصریح  وند  زینی 
و  بودیم  می  خوبی  گران  روایت  ما  اگر  که  دارد 
باشیم یکی از جذاب ترین رخدادهای تاریخ بشریت 
است که می تواند مثل عاشورا الگوساز باشد و من 
اینها را براساس شناخت می گویم زیرا مردمی ترین 
جنگ تاریخ بشریت دفاع مقدس است چون حتی 
در جنگ های صدر اسالم هم همه مردم نبودند و 
در دنیای مدرنی که همه چیز را به مردم واگذار می 
کنند و فقط امنیت و جنگ را به مردم واگذار نمی 
جنگ  وقتی  و  بود  مردمی  ما  مقدس  دفاع  کنند، 

مردمی شد پیروزی های ما شروع شد.

حقوق  رفتار  هنوز  ما  گفت:  کرمان  استاندار 
بشری ما در رابطه با اُسرای عراقی و رفتار انسانی 
جمهوری اسالمی در اوج جنگ که دقت می شد 

بچه ای آسیب نبیند و ... را تبیین نکردیم.
و  پرداخت  بودن  انقالبی  موضوع  به  ادامه  در  وی 
توخالی  شعار  به  نیازی  انقالب  که  توضیح  این  با 
گفتمان،  به  انقالبی  گفت:  ندارد،  غیرعملکردی 

رفتار، عملکرد و خدمت به مردم است.
انقالبی  زینی وند بیان کرد: جریانی که می گوید 
ام باید از جنس گفتمان ولی فقیه، سردارسلیمانی 
شود  نمی  زیرا  باشد  جامعه  ارزشی  های  انسان  و 
تخریب و دروغ و جعل درست کرد و بعد هم گفت 
انقالبی ام؛ به طور مثال کلیپ تقطیع شده ای از 
بنده در فضای مجازی منتشر شد که به خاطر آن 
سایت های ضدانقالب تا مدت ها جمهوری اسالمی 

را کوبیدند. پس اینها انقالبی گری نیست.

ابالغ  از  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
الگوی فعالیت آموزشی و تربیتی مدارس در شرایط 

شیوع کرونا به مدارس استان کرمان خبر داد.
اسکندری نسب در  احمد  به گزارش خبرنگار مهر، 
نشست خبری در خصوص بازگشایی مدارس اظهار 
برخورداری  و  اصل سالمت  دو  زمینه  این  در  کرد: 
از تعلیم و تربیت با کیفیت مورد توجه قرار گرفته 

است.
شده  انجام  تالش های  به  اشاره  با  نسب  اسکندری 
برای ارائه آموزش های مجازی با کیفیت در سال های 
گذشته افزود: تأثیر و کیفیت آموزش حضوری باالتر 

از آموزش مجازی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به 

بازگشایی تدریجی مدارس بیان کرد: در این زمینه 
تابع تصمیمات ستاد کرونا هستیم.

با اشاره به دریافت ُدز اول واکسن  اسکندری نسب 
کرمان  استان  فرهنگیان  درصد   ۹۰ توسط  کرونا 
را  دوم  دز  فرهنگی  هزار   ۱۵ حدود  تاکنون  افزود: 

دریافت کرده اند.
آموزان  دانش  واکسیناسیون  آغاز  به  همچنین  وی 
دریافت  برای  آموزان  دانش  گفت:  سال   ۱۸ تا   ۱۲
واکسن باید در سایت واکسیناسیون وزارت بهداشت 

ثبت نام کنند.
آموزان  دانش  که  کرد  بینی  پیش  نسب  اسکندری 
استان کرمان طی دو هفته ُدز اول واکسن کرونا را 

دریافت خواهند کرد.

حساب  به  بهداشتی  سرانه  واریز  به  اشاره  با  وی 
مدارس استان کرمان بیان کرد: رعایت پروتکل های 
دو  روزانه  باید  و  الزامیست  مدارس  در  بهداشتی 

مرتبه ضد عفونی انجام شود.
وی از ابالغ الگوی فعالیت آموزشی و تربیتی مدارس 
 ۱۴۰۱ تحصیلی  سال  ویژه  کرونا  شیوع  شرایط  در 
- ۱۴۰۰ به مدارس استان کرمان خبر داد و افزود: 
برای بازگشایی حضوری مدارس نیاز به مشارکت و 

همراهی والدین و معلمان هستیم.
اسکندری نسب با اشاره به اهمیت آموزش حضوری 
و  رسانی  اطالع  زمینه  این  در  است  نیاز  کرد:  بیان 
آگاه سازی انجام شود. مدیران مدارس و انجمن های 

اولیا و مربیان باید در این زمینه کوشا باشند.

روز  در  مدارس  بازگشایی  آئین  برگزاری  از  وی 
رعایت  با  همچنین  افزود:  و  داد  خبر  مهرماه  سوم 
و  و شهادت  ایثار  مهر،  زنگ  بهداشتی  پروتکل های 

زنگ نماز در مدارس نواخته می شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان بیان کرد: 
در ۳۱ شهریورماه آئین روز غنچه ها و شکوفه ها هم 
آموزان  دانش  و  دبستانی  پیش  نوآموزان  حضور  با 
کرمان  استان  ابتدایی  مدارس  در  ابتدایی  اول  پایه 

برگزار می شود.
را  کرمان  شهر  آموزان  دانش  جمعیتی  تراکم  وی 
گفت:  و  دانست  دیگر  استان های  برخی  از  بیشتر 
۱۰ پروژه باالی ۳۵ کالسه در شهر کرمان در حال 

احداث است

گفت:  کرمان  استان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
به  سد  نساء  از  آب  انتقال  پروژه  اصلی  خط  قرارداد 
شهرهای بم و بروات ۵۳ کیلومتر بود که تنها ۲۰۰ متر 
لوله گذاری  آینده  مانده که طی مدت دو روز  باقی  آن 
این خط نیز تکمیل خواهد شد و با تکمیل پروژه، مردم تا 

پایان سال جاری از این آب بهره مند خواهند شد.
اجرایی  پروژه های  از  بازدید  حاشیه  در  رشیدی«  »علی 
آب منطقه ای در سطح شهرستان بم در جمع خبرنگاران 
سطح  در  فعال  پروژه  چهار  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار 
شهرستان بم داریم که مهم ترین آن ها پروژه آب رسانی 

از سد نساء به شهرهای بم و بروات است.
وی با اشاره به اینکه حدود دو سال قبل زمانی که این 
پروژه را تحویل گرفتم تنها ۴۸ درصد پیشرفت فیزیکی 
بوده  آن  اجرای  و  لوله  خرید  پروژه  اصل  افزود:  داشت، 

که تکمیل شده و مردم تا پایان سال جاری از این آب 
بهره مند خواهند شد.

رشیدی تصریح کرد: قرارداد خط اصلی  پروژه انتقال آب 
از سد  نساء به شهرهای بم و بروات ۵۳ کیلومتر بود که 
تنها ۲۰۰ متر آن باقی مانده و طی مدت دو روز آینده 

لوله گذاری این خط نیز تکمیل خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان بیان کرد: 
به این پروژه ۲۰۰۰ متر در قالب ۲۵ درصد اضافه شده 
تا آبرسانی به مخازن بم نیز وصل شود زیرا امکان وصل 
آن توسط شرکت های آب و فاضالب وجود نداشت. ضمن 
اینکه برقرسانی به ایستگاه پمپاژ با ۹۴ درصد پیشرفت 
روز  اعتبار ظرف مدت۲۰  تومان  میلیارد  و ۴۵  فیزیکی 
آینده تکمیل خواهد شد. وی افزود: در سال گذشته ۲۶۰ 
میلیارد تومان یعنی معادل ۱۰سال گذشته اعتبار برای 

این پروژه هزینه شد و با توجه به افزایش قیمت ها نزدیک 
به ۱۲۰ میلیارد تومان پیمانکار پروژه طلبکار است.

رشیدی با اشاره به اینکه در فازهای بعدی و برای تکمیل 
این پروژه نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز 
برای  تومان  میلیارد  تنها ۶۵  امسال  کرد:  تصریح  است، 
این پروژه در نظر گرفته شده که تاکنون حتی یک ریال 
در  ویژه  کمک  به  نیاز  پروژه  این  و  نشده  پرداخت  هم 

جهت اعتباررسانی دارد.
درباره  کرمان  استان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
پروژه پایاب سرریز سد نساء گفت: بعد از سیل سال ۹۵ 
کشور  سدهای  پایدارترین  از  که  نساء  سد  دست  پایین 
محسوب می شود، خسارت دید و هر لحظه خطر بدنه این 
سد را تهدید می کرد و با بحران جدی روبه رو شده بودیم 

که تصمیم به اجرای این پروژه گرفته شد.

وی گفت: این پروژه با قرارداد ۵۸ میلیارد تومانی منعقد 
شد و در آن زمان از محل حوادث نیز مبلغ ۳۰ میلیارد 
تومان به این پروژه اختصاص داده شد و اکنون پیشرفت 
فیزیکی ۶۶ درصدی دارد و حصارکشی و اینترنت سد نیز 

به این پروژه اضافه شده است.
رشیدی بیان  کرد: از طرف ستاد بحران کشور نیز مبلغ 
دولت  کشور  وزیر  توسط  اعتبار  تومان  میلیارد   ۱۰۰
دوازدهم به این پروژه تخصیص پیدا کرد که هم اکنون به 
سازمان برنامه و بودجه رسیده و نیاز به پیگیری نماینده 
مردم شرق استان کرمان در مجلس شورای اسالمی دارد.
وی درباره پروژه تغذیه مصنوعی آدوری بم نیز گفت: این 
پروژه با دو هدف اصلی جلوگیری از سیالب های مخرب 
و تغذیه قنات های شهر بم راه اندازی شد که هم اکنون 

باالی ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

استاندار کرمان:

 اگر روایت گران خوبی برای دفاع مقدس باشیم یکی از جذاب ترین رخدادهای تاریخ بشریت است

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:

پیش بینی می شود دانش آموزان استان طی دو هفته ُدز اول واکسن کرونا را دریافت کنند

مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمان 

نماینده مردم شرق استان اعتبار اختصاص یافته به پروژه انتقال آب از سد نساء را پیگیری کند

خبر
فراخوان نخستین دوره 

جشنواره سراسری نمایش رادیویی

 » کرمان« منتشر شد

کرمان- خبرنگار کرمان امروز:نخستین دوره جشنواره سراسری نمایش 
و  هزار  مکتب  نمایشی  هنرهای  آموزشگاه  توسط  کرمان«   « رادیویی 
یکشب کرمان و موسسه فرهنگی هنری مکعب سفید وبا همکاری روابط 

عمومی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان برگزار می شود.
الزم به ذکر است از برنامه های جنبی  نخستین دوره جشنواره  نمایش 

رادیویی کرمان بزرگداشت "یداهلل آقا عباسی" است.
در فراخوان این جشنواره آمده :نمایش رادیویی با پیشینه ای بیش از 
هفتاد سال یکی از فراگیرترین و موثرترین گونه های هنر تئاتر است که 
در طی این سال ها همواره در کنار جشنواره ها و رویدادهای مختلف، 
مخاطب خود را پیدا کرده است، اما در این شرایط که محدودیت حضور 
بر صحنه برای هنرمندان تئاتر وجود دارد، می توان این شکل از تئاتر را 
در قالب یک جشنواره مستقل و مجازی که امکان حضور طیف وسیعی 

از هنرمندان و عالقه مندان عرصه تئاتر را فراهم می آورد، تعریف کرد. 
ویژه  جشنواره  نخستین  کرمان«،  »مکتب  رادیویی  نمایش  جشنواره 
و  اجرایی  لحاظ  به  و  بخش خصوصی(  )در  ایران  در  رادیویی  نمایش 
از  بهره مندی  هدف  با  جشنواره  این  است.  خصوصی  رویدادی  مالی 
توانایی هنرمندان و ایجاد زمینه برای بروز ایده های بدیع و خالق در 
عرصه هنرهای نمایشی در قالب نمایش رادیویی، در دو بخش رقابتی و 

غیررقابتی و به صورت سراسری برگزار می گردد.

متولدین ۸۳ برای دریافت 

واکسن اقدام کنند

سن ثبت نام و دریافت نوبت واکسن کرونا در استان کرمان به متولدین 
۱۳۸۳ رسیده است. بنا به اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان، تمامی افراد ۴۰ سال به باال )متولدین ۱۳۶۰ و قبل( در سراسر 
کشور می توانند با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir زمان و محل 
دریافت واکسن را بالفاصله خودشان انتخاب کنند، برای این کار، نیازی 
به داشتن پرونده بهداشت نیست. هم چنین متولدین ۱۳۸۳و قبل از آن 
که ساکن استان کرمان هستند و در پایگاه های بهداشت پرونده سالمت 
دارند می توانند از طریق همین سامانه ثبت نام کنند. هم استانی ها بدون 
دریافت پیامک نوبت دهی به مراکز تزریق واکسن کرونا مراجعه نکنند.

هم اکنون واکسیناسیون در شهر کرمان در ۶ مرکز شهید حاج قاسم 
سلیمانی در دانشگاه آزاد اسالمی، مرکز شهید لنگری زاده در چهارراه 
نیکزاد، مرکز فرودگاه در بلوار حجاج، مرکز سام نژاد در خیابان شهید 
رجایی، مرکز فنی حرفه ای در بلوار شهید صدوقی و مرکز شماره شش 
واقع در خیابان حکیم از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه تا ۱۸ و ۳۰ انجام می شود.

 واژگونی پژو پارس در محور بم -کرمان 

پنج مصدوم بر جای گذاشت

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی بم، گفت: حادثه 
واژگونی پژو پارس در محور بم ـ کرمان، ۵ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
فریدون علیپور، سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
بم، گفت: در واژگونی خودروی پژو پارس در محور بم ـ کرمان )بعداز 
تهرود( ۵ نفر از اعضای یک خانواده مصدوم شدند. او افزود: مصدومان 
این حادثه رانندگی بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی از سوی کارکنان 
فوریت های پزشکی برای تکمیل درمان با کمک ۲ دستگاه آمبوالنس 

پایگاه تهرود و ابارق به بیمارستان پاستور بم منتقل شدند.

شرکت فنی، مهندسی و خدماتی همگامان مس)سهامی خاص( در نظر دارد تعداد ۳ خودرو خود به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی)نوبت دوم( 
واگذار نماید.لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مزایده و  کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ به مدت 
۱۲ روز از ساعت ۸ الی ۱۵ به نشانی رفسنجان، شهر مس سرچشمه، خیابان یاس ۶ پالک ۱۱ کدپستی ۷۷۳۱۷۵۳۴۴۳ مراجعه و یا با شماره تلفن 
۸ و ۰۳۴۳۴۳۱۲۵۴۷ داخلی ۱۱۹ و ۰۹۱۳۲۹۱۵۰۳۴ )آقای یوسفیان(تماس حاصل نمایند. - متقاضیان محترم باتوجه به شیوع ویروس کرونا حتی 

االمکان از مراجعه حضوری خودداری و از طریق تماس تلفنی و یا مکاتبه پستی با شرکت در ارتباط باشید.
- مبلغ سپرده معادل ۵ درصد قیمت کارشناسی هر یک از خودروها می باشد.)شماره حساب ۲۲۵۲۰۸۲۲۶۶ نزد بانک تجارت(

- هزینه آگهی، کارشناسی مورد مزایده و کلیه هزینه های نقل و انتقال به طور مجزا از مبلغ مورد فروش ازبرنده مزایده در هنگام تنظیم قرارداد دریافت 
خواهد شد . -بازگشایی پاکات : روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۱ صبح 

روابط عمومی شرکت فنی، مهندسی و خدماتی همگامان مس

یک شرکت تولیدی در شهر کرمان نیاز به همکاری افراد ذیل در قالب قرارداد نیروی پیمانکاری دارد: 

شرط سنی با احتساب خدمت سربازی: برای دیپلم ۳۰ و لیسانس ۳۴ سال 
خانواده های محترم ایثارگران، فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر دولتی و معدل باال و فرزندان بازنشسته کارخانجات صنعتی دارای 
اولویت می باشند. متقاضیان گرامی حداکثر تا تاریخ یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ درخواست و رزومه کاری خود را از طریق نشانی الکترونیک 

kermantolid@gmail.com یا شماره واتساپ ۰۹۳۷۲۴۱۹۶۳۰ ارسال نمایند. لطفا از تماس تلفنی خودداری فرمایید.

آگهی مزایده خودرو )نوبت دوم(

آگهی استخدام قراردادی 

بدینوسیله از تمامی اعضای محترم انجمن صنعت پخش استان کرمان دعوت به عمل می آید 
تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این انجمن در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ ساعت 
۰۰ :۱۰ که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان واقع در میدان آزادی 

ابتدای بلوار جمهوری اسالمی نرسیده به ۲۰ متری نادر برگزار می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه : 

۱- اصالح و تصویب اساسنامه پیشنهادی ۲- تغییر و تصویب موضوع فعالیت انجمن ۳- اصالح 
و تصویب آدرس انجمن 

هیات مدیره انجمن 

بدینوسیله از تمامی اعضای محترم انجمن صنعت پخش استان کرمان دعوت به عمل می 
آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این انجمن در روز سه شنبه مورخ 
۱۴۰۰/۷/۲۰ ساعت ۰۰: ۱۱ که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان 
واقع در میدان آزادی ابتدای بلوار جمهوری اسالمی نرسیده به ۲۰ متری نادر برگزار می گردد 

حضور بهم رسانید.
دستور جلسه : 

۱- ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره، مالی و بازرس انجمن ۲- تصویب صورت های مالی و 
ترازنامه های منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

۳- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره ۴- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل ۵- 
تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضا ۶- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ۷- سایر موارد 
هیات مدیره انجمن 

آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی 
فوق العاده انجمن شرکت های صنعت پخش

 استان کرمان 

آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده انجمن شرکت های صنعت 

پخش  استان کرمان 

  کرهاى اهروز حذیثهحترم  تیریهذ
 

 ي احترامبا سالم 

)بیٍ َمیراٌ دیادر ار یا  در صیفحٍ       فرماییذ آگُی ریل را در صفحات داخلیی  است دستًر خًاَشمىذ
شمارٌ آن وشریٍ درج ومًدٌ ي صًرتحساب حق الذرج را بٍ اوضمام  دي وسخٍ از وشریٍ بٍ  ايلیه وخست(

 اسر  يقت بٍ حسابی دٍ اعالم می فرماییذ ياریس می گردد. طٍ درایه شردت ارسال ومایىذ. َسیىٍ مربً
 

      
 

 
 

 

  یآگهی استخذام قرارداد
 رجوع به صفحه .......

 
 «آگهی استخذام لراردادی»

نیاز ته هوکاری افراد ریل در لالة لرارداد نیروی  در شهر کرهاى یک شرکت تولیذی
 پیوانکاری دارد:

 آلا نفر 1 وقکارشناس حم
 آلا نفر 1 کارشناس حساترسی

 آلا نفر 1 ههنذسی هکانیک
 آلا نفر 1 کارشناس ترق )کلیه گرایش ها(

 آلا نفر 1 کارشناس علوم پایه
 آلا نفر 20 دیپلن فنی، ریاضی و تجرتی

 

 سال 34و لیسانس   30ترای دیپلن  شرط سنی تا احتساب خذهت سرتازی: 
 

هعذل  خانواده های هحترم ایثارگراى، فارغ التحصیالى دانشگاه های هعتثر دولتی  و
 تاال و فرزنذاى تازنشسته کارخانجات صنعتی  دارای اولویت هی تاشنذ.

درخواست و رزوهه کاری  1400/ 04/00هتماضیاى گراهی حذ اکثر تا تاریخ یکشنثه 
اج یا شواره واتس   kermantolid@gmail.comخود را از  طریك نشانی الکترونیک 

 ارسال نواینذ. لطفاً از تواس تلفنی خود داری فرهاییذ. 07302417330

 دوم( نوبت) خودرو آگهی مزایده
خودرو خود به شرح ذیل از  3شرکت فنی، مهندسی و خدماتی همگامان مس )سهامی خاص( در نظر دارد تعداد 

ده و ت شرکت در مزایواگذار نماید.لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جه دوم( نوبت)طریق مزایده عمومی
به نشانی  01الی  8از ساعت روز  01به مدت  33/30/0033از تاریخ  پیشنهاداتارائه و  ب اطالعات بیشترکس

و  8مراجعه و یا با شماره تلفن  0030013003کدپستی  00پالک  6رفسنجان، شهر مس سرچشمه، خیابان یاس 
 تماس حاصل نمایند.)آقای یوسفیان( 31031101330و   001داخلی  33030301100

مراجعه حضوری خودداری و از طریق االمکان از  باتوجه به شیوع ویروس کرونا حتیمتقاضیان محترم  -
 با شرکت در ارتباط باشید. تماس تلفنی و یا مکاتبه پستی 

 1111381166)شماره حسابدرصد قیمت کارشناسی هر یک از خودروها می باشد. 1مبلغ سپرده معادل  -
 نزد بانک تجارت(

فروش از مورد هزینه های نقل و انتقال به طور مجزا از مبلغ کارشناسی مورد مزایده و کلیه آگهی، هزینه  -
 . مزایده در هنگام تنظیم قرارداد دریافت خواهد شد برنده

 صبح 00ساعت  30/0033/ 08 مورخ : روز یکشنبه بازگشایی پاکات -

 قیمت کارشناسی)ریال( مدل نوع خودرو دیفر
 013،333،333 0388 پیکان وانت دوگانه سوز سفید 0
 833،333،333 0313 پیکان وانت دوگانه سوز سفید 1
 0،333،333،333 0310 وانت کارا تک سوز نقره ای 3

 

 هندسی و خدماتی همگامان مسروابط عمومی شرکت فنی، م
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

احتمال بروز پیک جدید در پاییز؛ آری یا خیر؟

گریم مرد معتاد برای تصاحب امالک ۱۵میلیاردی

یک اپیدمیولوژیست با بیان اینکه برای کنترل کرونا با 
در  مصونیت  درصد   ۹۰ تا   ۸۵ حدود  جدید  های  واریانت 
دقیق  طور  به  می توان  که  آنچه  گفت:  است،  نیاز  جامعه 
بیماری  بروز پیک مجدد  احتمال  این است که  اعالم کرد 
باشیم،  نداشته  مالحظه ای  قابل  واکسیناسیون  زمانیکه  تا 

وجود دارد.
دکتر مسعود یونسیان در گفت و گو با ایسنا، درباره میزان 
واکسنی که باید تزریق شود تا بتوان گفت که بیماری کرونا 
واریانت  برای  ابتدا  در  گفت:  است،  شده  کنترل  کشور  در 
چینی بحث ۷۰ درصد مصونیت مطرح شده بود، اما با این 
در  اکنون  که  دلتا  واریانت  به خصوص  واریانت های جدید 
مصونیت  درصد   ۹۰ تا   ۸۵ حدود  است،  شده  غالب  دنیا 
 ۱۰۰ به صورت  واکسن ها  که  آنجایی  از  حال  می خواهیم. 
درصد مصونیت ایجاد نمی کنند، بنابراین مقداری زود است 
که بخواهیم درباره بازگشت به شرایط عادی قضاوت کنیم. 
بنابراین  می کند.  ایجاد  مصونیت  هم  افراد  ابتالی  البته 
کنند،  دریافت  واکسن  بهبودی،  از  بعد  که  مبتالیی  افراد 
بپذیریم  باید  حال  این  با  می شود.  قوی تر  مصونیت شان 
این معناست که  به  تا ۹۰ درصد مصونیت،  که حدود ۸۵ 
جامعه  همه  اینکه  یا  باشند  شده  مبتال  باید  جامعه  همه 
یونسیان  باشند.  کرده  دریافت  موثری  بسیار  واکسن  باید 
 ۸۰ از  بیش  فرانسه  در  مثال  عنوان  به  گفت:  همچنین 
درصد از افراد باالی ۷۰ سال واکسینه شده اند و هرچه سن 

پایین تر می آید، درصد واکسیناسیون کاهش پیدا می کند. با 
این وجود در افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله که در رده جوانان هستند، 
در این کشور ۵۰ درصد افراد واکسینه شده اند. بنابراین یک 
این میزان فاصله  با  دامنه وجود دارد و ما در کشور هنوز 
زیادی داریم. یونسیان در ادامه صحبت هایش درباره احتمال 
زمینه  این  در  گفت:  پاییز،  در  کشور  در  ششم  پیک  بروز 
نمی توان پیش بینی کرد. نمی دانم افرادی که بروز پیک در 
مهر ماه یا آبان ماه را مطرح می کنند، بر چه اساسی صحبت 

می کنند. باید اگر مبنایی دارند آن را اعالم کنند. آنچه که 
می توان به طور دقیق اعالم کرد این است که احتمال بروز 
نداشته  قابل مالحظه ای  ما واکسیناسیون  تا زمانیکه  پیک 
باشیم، وجود دارد. در عین حال هرچقدر که جمعیت مسن 
و میانسال مان را واکسینه کرده باشیم، پیک های احتمالی 
بیشتری  سهولت  با  و  داشت  خواهد  کمتری  شدت  بعدی 
از آن عبور می کنیم.  وی درباره وضعیت تزریق دز بوستر 
به  بهداشت  جهانی  سازمان  گفت:  آن،  اثرگذاری  میزان  و 
صورت شفاف موضع خود را در برابر دز بوستر اعالم کرده 
است. تاکید می کنم که سازمان جهانی بهداشت بزرگترین 
و معتبرترین مرجع بین المللی اطالعات بهداشتی است که 
هیچگونه تعارض منافعی ندارد؛ به طوری که نه به ملیتی 
وابسته است و نه به صنعتی وابسته است و نه اصوال تعارض 
منافع را تحمل می کند. این سازمان اعالم کرده است که 
شواهد  و  دارند  ایمنی  سیستم  نقص  که  افرادی  در  فقط 
نشان داده این افراد با دریافت دو دز واکسن ممکن است 
ایمنی کافی برایشان ایجاد نشود و دز سومی را نیاز داشته 
این اساس در حال حاضر در سایر  بر  باشند، تزریق شود. 

موارد نیاز به تزریق دز بوستر یا یادآور وجود ندارد.
از  بهداشت  جهانی  سازمان  منظور  حال  گفت:  یونسیان 
جمعیت  تمام  زمانیکه  تا  که  است  این  موضع  این  بیان 
اخالقی  اوال  نکنند،  دریافت  را  دزشان  دو  واکسن  نیازمند 
عوارض  و  اثربخشی  درباره  کافی  مطالعات  دوما  نیست، 

را  کافی  واکسن  سوما  و  نداریم  واکسن  دز  سه  احتمالی 
برای این کار نداریم. بنابراین حتی اگر قصدمان محافظت از 
پرسنل بهداشتی و درمانی کشور در برابر بیماری است، باید 
سعی کنیم حجم بار ورودی بیمار را کاهش دهیم، نه اینکه 
با تزریق دز سوم بخواهیم آنها را بیشتر مصون کنیم. زیرا 
بحث های مربوط به عدالت هم در این جا مطرح می شود. 
تجربه نشان داده که وقتی می خواهید به کادر بهداشت و 
درمان واکسن تزریق کنید، حجم انبوهی از افراد دیگر هم 
به سمت  واکسن  و  شده  گود  وارد  مختلف  صورت های  به 
آنها شیفت پیدا می کند و از افرادی که نیازمند واقعی این 
بنابراین  تاکید کرد:  واکسن هستند، منحرف می شود. وی 
غیر  و  است  شفاف  کامال  بهداشت  جهانی  سازمان  موضع 
از افرادی که نقص واضح سیستم ایمنی دارند، تا زمانیکه 
قسمت اعظم افراد جامعه یعنی همه کسانیکه واجد شرایط 
هستند، یعنی افراد باالی ۱۸ سال، واکسن نگیرند، تزریق 
توجه  آن  به  باید  که  دیگری  شعار  ندارد.  منطق  سوم  دز 
مصون  کرونا  برابر  در  می خواهید  اگر  که  است  این  کنیم، 
باشید، همسایه تان هم باید به اندازه شما مصون باشد و بعد 
به فکر افزایش سطح مصونیت تان باشید. این شعار در سطح 
اگر  می کنند  فکر  کشورها  دارد.  موضوعیت  هم  بین الملل 
مردم خودشان را سه دز واکسن بزنند، مصون می شوند، اما 
حواس شان به این نیست که نمی توانند درهای کشورشان 
را به روی سایر کشورها که این واکسن ها را نزدند، ببندند.

پیرمرد  ۱۵میلیاردی  امالک  تصاحب  برای  شیاد  مرد 
ثروتمند، معتادی را استخدام و او را گریم کرد تا وی را 
صاحب امالک جا بزند اما پس از نخستین معامله رازش 

فاش شد.
اوایل مرداد امسال مردی قدم در دادسرای ویژه سرقت 
گذاشت و خبر از دستبرد سارقان به خانه پدرش داد. وی 
زندگی می کند.  تنها  و  ثروتمند است  پدرم مردی  گفت: 
تمام  دلیل  همین  به  می شود،  فراموشی  دچار  گاهی  او 
مدارک و اموال او را در یکی از آپارتمان هایش نگهداری 
می   کردیم و پدرم به آنها دسترسی نداشت اما دیروز که 
بودیم متوجه شدیم  آپارتمان رفته  به آن  برای سرکشی 
سارقان وارد آنجا شده و همه مدارک، اسناد و لوازم خانه 
را سرقت کرده اند. ظاهرا سرقت چند روز قبل تر رخ داده 
بود و بعد از پیگیری اسناد سرقت شده متوجه شدیم که 
فردی با سوءاستفاده از مدارک پدرم، آپارتمان او را به زنی 

فروخته است.
نقشه مرد آشنا

سرقت،  ویژه  دادسرای  چهارم  شعبه  دادیار  دستور  با 
برای  تحقیقات  و  شدند  عمل  وارد  مأموران  از  گروهی 
شناسایی و دستگیری سارقان آغاز شد. مأموران با حضور 
در محل سرقت و بررسی  نحوه ورود دزدان به آنجا به این 
نتیجه رسیدند که پای یک فرد آشنا در میان است. فردی 

که خبر از وجود اسناد و مدارک باارزش در این محل را 
داشته و می دانسته که کسی در آنجا زندگی نمی کند.

در ادامه تحقیقات ابعاد بیشتری از این ماجرا رازگشایی 
شد. بررسی ها حکایت از این داشت آپارتمان پیرمرد که 
دفترخانه های  از  یکی  در  شده،  فروخته  جوان  زنی  به 
تحقیقات  انجام  برای  مأموران  است.  شده  معامله  تهران 
به محل دفترخانه رفتند و معلوم شد که هنگام معامله، 
مردی، نقش پیرمرد )صاحب امالک( را بازی کرده و تمام 
امالکش را که ۱۵میلیارد تومان ارزش داشته به نام فردی 
به نام فرشاد انتقال داده و این فرد یکی از آپارتمان ها را به 

زن جوان فروخته است.
در بازبینی تصاویر دوربین مداربسته معلوم شد مردی که 
نقش پیرمرد را بازی کرده بود بسیار به او شباهت داشته 
برای  شده  حساب  کامال  نقشه ای  تبهکاران  یعنی  این  و 

تصاحب امالک شاکی داشته اند.
نام  فرشاد  بود،  شده  منتقل  او  نام  به  امالک  که  کسی 
داشت و وقتی مأموران تصویر او را به پیرمرد نشان دادند، 
این مرد در  با  او را شناخت و گفت مدتی قبل  وی فورا 
پارک آشنا شده است. همین کافی بود تا دستور بازداشت 

فرشاد صادر شود و تحت تعقیب پلیس قرار بگیرد.
کالهبرداری و سرقت

ماموران پلیس خیلی زود مخفیگاه متهم را پیدا کردند 

و او را به دام انداختند. او در بازجویی ها چاره ای جز اقرار 
به سرقت و کالهبرداری ندید. مرد جوان گفت: چند وقت 
مالباخته  با  که  بودم  رفته  پارک  به  هواخوری  برای  قبل 
آشنا شدم. شروع کردیم به صحبت و متوجه شدم پولدار 
را  امالکش  است. وسوسه شدم  نامش  به  و 3ملک  است 
تصاحب کنم و برای اجرای این نقشه ابتدا باید اعتماد او 

را جلب می کردم.
وی ادامه داد: رفت وآمدهایم با پیرمرد تنها شروع شد و 
سعی می کردم در انجام کارهایش به او کمک کنم. کارهایی 
که  هرکاری  و  بیرون  خرید های  خانه اش،  نظافت  مانند 
باعث می شد او به من بیشتر اعتماد کند.آنطور که متوجه 
شدم امالک مرد تنها حدود ۱۵میلیاردتومان ارزش داشت 
و باید نقشه می کشیدم تا به شکل ماهرانه ای اموالش را به 
نام خودم منتقل کنم. برای اجرای این سناریو، یک مرد 

معتاد سالخورده را استخدام کردم.
کامال  که  کردم، طوری  گریم  ماهرانه ای  به شکل  را  او 
شبیه پیرمرد شد. از سوی دیگر وقتی فهمیدم مدارک و 
اسناد در آپارتمانی دیگر نگهداری می شود، نقشه سرقت 
به آنجا رفتم و عالوه بر سرقت مدارک، وسایل  کشیدم. 
همراه همان  به  آن  از  کردم. پس  را هم سرقت  او  خانه 
راهی دفترخانه شدیم.  بودم،  را گریم کرده  او  فردی که 
او نقش پیرمرد را بازی کرد و با مدارکی که سرقت کرده 

ارزش  ۱۵میلیاردتومان  حدود  که  پیرمرد  3ملک  بودم، 
داشت را به نام خودم منتقل کردم.

متهم در ادامه گفت: بعد از اینکه امالک را به نام خودم 
بفروشم.  را  آنها  از  یکی  گرفتم  تصمیم  کردم  منتقل 
توافق  از  پس  و  گرفت  تماس  زنی  و  دادم  فروش  آگهی 
میلیارد   ۲ حدود  جوان  زن  گذاشتیم.  قرار  دفترخانه  در 
تومان به عنوان بخشی از قرارداد فروش را به حسابم واریز 
کرد و قرار شد مابقی را هم به زودی واریز کند اما من لو 
ملک   ۲ که  بود  این  نقشه ام  گفت:  ادامه  در  متهم  رفتم. 
دیگر پیرمرد را هم بفروشم و از ایران فرار کنم اما لو رفتم 

و همه  چیز نقش برآب شد.
پس از اقرار متهم و افشای حقایق، قاضی پرونده دستور 
بازداشت مرد معتاد و صاحب دفترخانه را نیز صادر کرد. 
که  شد  مطرح  احتمال  این  تحقیقات  ادامه  در  که  چرا 
متهم  با  خانه ها  سند  انتقال  و  نقل  در  دفترخانه  صاحب 
همدست بوده است. به این ترتیب او بازداشت شد و اگرچه 
در بازجویی های اولیه اصرار بر بیگناهی داشت اما در ادامه 
تحقیقات به همکاری با متهم در زمینه نقل و انتقال اسناد 
است.  شده  صادر  قانونی  قرار  هردو  برای  و  کرد  اعتراف 
مأموران  اختیار  در  بیشتر  تحقیقات  انجام  برای  متهمان 
اداره آگاهی تهران قرار گرفتند و جست و جو برای بازداشت 

مرد معتاد که نقش مالباخته را اجرا کرده ادامه دارد.

گزارش »کرمان امروز« از طرح دوباره معضالت آموزشی در مناطق محروم استان در آستانه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید؛

تحصیل مجازی در محرومیت حقیقی

آورنده  یاد  که  روزی  است؛  ماه  شهریور  آخر  روز  امروز، 
خاطرات بسیار خوش کودکی است که با چه اشتیاقی خود 
را برای فصل کتاب و درس و مدرسه آماده می کردیم و با 
چه شوق کودکانه ای در پی خرید و تکمیل لوازم التحریر و 
دفتر و مداد بودیم و از اینکه در روز اول مهر، همگی معلم 

و دوستان جدید خود را می دیدیم چه شادمان بودیم.
کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  که  است  سالی  دو  اما 
است.  داده  قرار  خود  تاثیر  تحت  را  زندگی  ابعاد  تمام 
کرونا همچنان که زندگی شخصی و فردی، شیوه زندگی، 
تغییر  را دستخوش  کارها  و  و کسب  ها، سفرها  دورهمی 
قرار داد، بازگشایی مدارس و حضور در کالس درس را هم 

به تعطیلی کشاند.
در این دو سال شیوه های آموزشی تغییر یافت و آموزش 
ها برخط و آنالین شد. سامانه شاد راه اندازی شد و درصد 
بسیاری از دانش آموزان به این سامانه کوچ کردند و با بد 
و خوب آن ساختند و دوره های آموزشی را با قوت ها و 

ضعف های موجود به پایان رساندند.
در این  دو سال چه گزارش هایی از نبود و کمبود امکانات 
در مناطق محروم و دانش آموزان  بی بضاعت نوشتیم و 
و  آموزان  دانش  صدای  مدت  این  در  رساندیم.  چاپ   به 
از  امکانات  نبود  و  و مشقت  با سختی  که  معلمانی شدیم 
اینترنت و تبلت، اجازه ندادند آموزش تعطیل شود  جمله 
اما با این وجود شماری از دانش آموزان ترک تحصیل و راه 

خود را از درس و مشق و مدرسه جدا کردند. 
و گفتیم که دست  نوشتیم  از خیرانی  این دو  سال  در 
و  گرفتند  محروم  درمناطق  را  بضاعت  بی  آموزان   دانش 
و  باشند  تنها  پر مشقت  مسیر  این  ادامه  در  ندارند  اجازه 
این  لبان  روی  بر  لبخند  گل  آموزشی،  امکانات  اهدای  با 

عزیزان نشاندند. 
حال که به مهرماه، ماه بازگشایی مدارس نزدیک شدیم 
نحوه برگزاری دوباره کالس های درس بار دیگر به اصلی 
ترین موضوع و دغدغه خانواده ها و دانش آموزان تبدیل 
شده است. البته طبق آخرین اظهارات مسئوالن، آموزش 
به صورت ترکیبی از حضوری و مجازی در سال تحصیلی 
جدید مد نظر قرار دارد. آن هم در صورتی که تا پایان مهر 
انجام  کامل  صورت  به  آموزان   دانش  واکسیناسیون  ماه 
شود که این موضوع هم مورد بحث و مناقشه زیادی قرار 

گرفته است.
شرایط  بودن  فراهم  وجود  با  شد  اشاره  که  همانگونه 
آموزش مجازی برای دانش آموزان اما هستند افرادی که 
به دالیل مختلف  را  از فضای مجازی  بهره مندی  شرایط 
نداشته و حتی این مساله به ترک تحصیل نیز می انجامد. 
جا  جدید،  تحصیلی  سال  آغاز  در  مهم  نکات  از  یکی 
و  روستایی  آموزان  دانش  از  زیادی  بسیار  تعداد  ماندن 
دانش  است؛  تحصیل  از  محروم  مناطق  عشایرساکنان 
آموزانی که به دالیل مختلف، اعم از فاصله زیاد با مدارس 
و  همراه  تلفن  اینترنت،  جمله  از  امکاناتی  نبود  روستایی، 
اکنون که مدارس  و... قید تحصیل را می زنند.  تلویزیون 
و  – حضوری  ترکیبی  به صورت  تدریس  و  باز می شوند 
آنالین- است اما با توجه به اینکه در پایان موج پنجم کرونا 
هستیم و امکان پیک ششم نیز وجود دارد، هر لحظه امکان 
دارد که دوباره با تعطیلی مدرسه ها مواجه شویم. بدیهی 
است که تحصیل، حق دانش آموزان است و باید امکانات 
مورد نیاز در اختیار آنها قرار گیرد تا در سیستم آموزش 

مجازی هیچ دانش آموزی از تحصیل جا نماند.

 دوباره ماه مهر و مهربانی فرارسیده و گویا تصمیم در این سال کرونایی اینگونه 
دانش آموزی  به  دانش آموزان  آنالین(  و  )حضوری  ترکیبی  صورت  به  که  است 
و  تعطیلی مدرسه ها مواجه شویم  با  امکان دارد که دوباره  بپردازند و هر لحظه 
امکانات  باید  و  است  سرزمین  این  فرزندان  همه  حق  تحصیل،  که  است  بدیهی 
از  باید آگاه باشیم که بسیاری  این روی  از  ایشان قرار گیرد.  اختیار  نیاز در  مورد 
دانش آموزان شهرستان های استان و حاشیه همین شهر کرمان به دلیل فقر امکان 
خرید تبلت و تلفن همراه ندارند و از تحصیل در فضای مجازی محروم مانده اند و 

نیازمند بیداری و کمک های مردمی هستند و....

یادداشت: 
ذهن 
روشن

استعداد  و  هوش  ساخت  ادیسون  ادیسون،  از  آنچه 
به  عشق  و  پشتکار  بلکه  نبود  او  آکبند  و  خدادادی 
به  را  جهانی  ی  نخبه  یک  توانست  که  بود  آموختن 
را  کودک  یک  تالش  حتما  دهد.  تحویل  اجتماع 
اید که در یک دوره  در تکرار کلمات سخت دیده 
بر  درستی  به  باالخره  و  کرده  تکرار  لکنت  با  را  آن 
به  و  انگیز  فرمولی هیجان  زبان آورده است. زندگی 
با اشتباه  این سادگی دارد که عشق به یادگیری برابر 
کردن و اشتباه برابر با تکرارهای پی در پی می باشد 
رود  می  جلوتر  به  چه  هر  که  کند  می  سعی  فرد  لذا 
تر  قوی  دستاوردی  به  و  نکرده  تکرار  را  اشتباهات 
برسد. گاهی شکستن قوانین به انسان جرات می دهد 
در  اگر  اما  بپذیرد  باز  آغوش  با  را  جدید  نتایج  که 
به  هرگز  پذیرفت  می  را  محدودیت خود  قوانین  آن 
موفقیت تازه ای دست نمی یافت گاهی باید مسیرها را 
عوض کرده و به سرزمین های ناآشنا پا گذاشت چرا 
که ترس سرپوش گذاشتن بر استعداد بوده و محافظ 
در  همگانی  آوردن  دوام  برای  انسانها  نیست.  انسان 
قانون های مشترک  پذیرفتن  به  نیاز  دنیای شلوغ  این 
اما در صورتی که قوانین نوعی محدود کننده  دارند 
را  کردن  اراده  و  خواستن  جرات  انسان  به  و  بوده 
به  شدن  جذب  با  که  هستیم  انسانهایی  ما  دهند  نمی 
یک نقطه ی روشن وابسته شده و حتی پس از سالها 
بر  از آن  اثری  اگر  تعظیم می کنیم حتی  برابرش  در 
ی  گزینه  بهترین  شدن  رد  شاید  اما  باشد  نمانده  جا 
کارساز برای سرنوشتمان باشد. رد شدن از عادت ها 
و عالقه ها آغاز زندگی تازه ای بوده که در آن می 
بیدار کرده  نبوغ خود را از خواب طوالنی اش  توان 
و به تالش های عظیم تر دست زد. عادت ها گرچه 
اما  کنند  می  تر  راحت  را  مسیر  پیمودن  سو  یک  از 
خستگی  همچون  اشتباهی  دچار  مغز  دیگر  سوی  از 
از  انسان  شود  می  موجب  که  کرده  خواهی  زیاده  و 
هدف های درخشان دست بردارد و رو به خمودگی 
سرعت  نباید  مسیر  طول  در  اولمان  اولویت  بگذارد. 
باشد چرا که با درنظر داشتن اوج سرعت از اشتباهات 
شود  می  کاسته  از صبرمان  و  شویم  می  آزرده  خود 
آنچه که اهمیت دارد رسیدن به هدف است و زمان 

آن هیچگاه تضمینی نیست.
در تو خاموشم ولی آتشفشان 

زخم هایم را به آرامش بخوان 
ذهن روشن پا یه پایش سنگ ها 

زندگی را می برد تا بی کران 

به قلم
مهناز سعید

طالبان ؛ دولت رسمی 
یا دولت فراگیر!؟

رویکردهای  به  اشاره  با  منطقه  مسائل  ارشد  پژوهشگر  یک 
دچار  داخلی  حوزه  از  طالبان  گفت:  افغانستان  در  طالبان 
مشکالتی است و همچنین برخی گزارش ها در مساله کمک 
پاکستان به طالبان در سرکوب مخالفانش وجود دارد و سبب 

شده طالبان نتواند روند تشکیل دولت خود را اعالم کند.
فرزاد رمضانی بونش در گفت وگو با ایسنا در خصوص تحوالت 
افغانستان و بررسی این موضوع در اجالس شانگهای گفت: در 
واقع اجالس شانگهای تاکیدی دوباره بر نقش و نفوذ کشورها 
با توجه به منافع ملی و راهبرد خودشان درباره ی افغانستان 

بود که مورد رایزنی و بررسی قرار دادند.
و  شد  برگزار  تاجیکستان  در  شانگهای  اجالس  افزود:  وی 
تاجیکستان هم به عنوان بازیگر مهم در افغانستان تالش می 
کند تا نفوذ خود را افزایش دهد و رویکرد کشورها و بازیگرانی 
مانند هند، ایران و روسیه در این اجالس بازتاب قابل توجهی 
البته تاجیکستان با حضور مقامی از طالبان برای  پیدا کرد. 

شرکت در اجالس مخالفت کرد.
این پژوهشگر ارشد مسائل منطقه همچنین بیان کرد: به نظر 
می رسد در وضعیت کنونی بسیاری از بازیگران بحث تشکیل 

دولت فراگیر را مد نظر دارند.
وی گفت: اما آنچه مشخص است این که طالبان در وضعیتی 
قرار دارد که از حوزه داخلی ، جبهه مقاومت ملی به رهبری 
ابهامات و  با این وجود  احمد مسعود همچنان فعال است و 
در  طالبان  به  پاکستان  مورد کمک  در  ها  گزارش  از  برخی 
مخالفت  بنابراین  می خورد.  به چشم  هم  مخالفان  سرکوب 
مناطق  از  برخی  هم  و  ملی  مقاومت  جبهه  از سوی  هم  ها 

دیگر وجود دارد.
باعث شده که  عوامل  این  بونش تصریح کرد: همه  رمضانی 
طالبان نتواند روند تشکیل دولت خود را اعالم کند و عمال 
به رسمیت شناختن بین المللی خودش را به انجام برساند. 
ضمن این که طالبان در وضعیت کنونی با توجه به اختالفات 
درونی خود و همچنین نقش مهم و اصلی شبکه حقانی قابل 
تمامیت خواهانه  رویکرد  نظر می رسد که  به  و  توجه است 
خودش را پیگیری می کند و طیف مالبرادر هم نقش برتری 

ندارند.
این پژوهشگر ارشد مسائل منطقه افزود : این امر موجب شده 
تا بسیاری از بازیگران در منطقه و در سطح بین الملل با ابهام 

بیشتری در مساله دولت فراگیر مواجه باشند.
وی همچنین اظهار کرد:  به نظر می رسد تغییرات مد نظر 
تمام  بتواند  اگر  و  تاکتیکی است  طالبان در وضعیت کنونی 
قدرت را دراختیار بگیرد و جای خود را محکم کند رویکرد 

تندروانه تری را در صحنه عمل به نمایش می گذارد.
می  تالش   ۹۰ دهه  در  طالبان  شد:  آور  یاد  بونش  رمضانی 
کردند تا ادعاهای فرامرزی داشته باشند اما اظهار نظر برخی 
نگاه  نشان می دهد که  روزهای گذشته  در  مقامات طالبان 

تاکتیکی دارند.
وی  در پایان خاطر  نشان کرد: رویکرد کنونی طالبان طی 
ای  منطقه  بازیگران  از  بسیاری  رویکرد  در  گذشته  ماه  یک 
داده  قبال  که  هایی  وعده  و  قولها  و  داشته  تاثیر  ایران  مثل 
بودند در صحنه عمل چندان مورد توجه نیست. لذا بسیاری 
از بازیگران با نگاه منفی تر به اهداف طالبان توجه دارند و این 

مساله دامنه مخالفان طالبان را بیشتر می کند.
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آلزایمر شایع ترین بیماری دوران کهنسالی؛

چگونه می توان آلزایمر سالمندی را مهار کرد؟

نوشتاری به پاسداشت هفته دفاع مقدس؛

جوان ترین خلبان شهید دفاع مقدس که بود؟ 
جمهوری  ارتش  هوایی  نیروی  شهید  خلبانان  از  یکی 
تحمیلی  خلبان جنگ  لقب جوان ترین  به  ایران  اسالمی 

معروف شده است.
نیروی هوایی ارتش از پیروزی انقالب اسالمی تا آغاز دفاع 
مقدس نیز نقش پر رنگی در دفاع از کشورمان به خصوص 
انقالب در کردستان و مناطق عملیاتی  در مقابله با ضد 

غرب داشته است.
نیروی هوایی ارتش در هنگام تهاجم رژیم بعث به ایران 
یک  عنوان  به  نیز   ۱۳۵۹ ماه  شهریور   ۳۱ در  اسالمی 
نیروی واکنش سریع وارد عمل شد و امیر سرلشکر خلبان 
با طراحی عملیات  نیرو  این  شهید فکوری فرمانده وقت 
۱۴۰ فروندی نخستین پاسخ به تجاوز ارتش بعثی را به 

صدام داد.
دوران  در  را  ارتش  هوایی  نیروی  نقش  بخواهیم  اگر   
خلبانان  اگر  که  بگوییم  باید  کنیم  بیان  مقدس  دفاع 
بسیاری  شاید  نبود  آنان  پشتیبانی های  و  هوایی  نیروی 
از عملیات های دریایی و زمینی مانند عملیات مروارید و 
والفجر ۸ نیز به پیروزی نمی رسید. این نیرو از پایان دفاع 
مقدس تا کنون هم در عرصه های خودکفایی، ساخت و 
تولید تجهیزات جدید و به روز هم از نیرو های پیشگام در 

نیرو های مسلح به شمار می رود.
 این نیرو از نخستین روز های پیروزی انقالب اسالمی و 
بعد ها در طول دفاع مقدس عالوه بر عملیات های مهمی، 
چون حمله به الولید یا اچ ۳، حمله به اوسیراک، کمان 
۹۹، بمباران شهر کوت و بسیاری دیگر از عملیات ها نقش 
مهمی در نابودی توان نظامی ارتش بعثی داشت و در این 
انقالب و کشورمان تقدیم  راه شهدای بسیاری را هم به 

کرده است.
نخبگان نیروی هوایی ارتش توانستند عملیات های بسیاری 
را علیه دشمن بعثی طراحی و اجرا کنند که تا آن زمان 
شاید نظیر آن در دنیا وجود نداشت. این نوابغ و نخبگان 
نه تنها با این عملیات ها توانستند دشمن بعثی را مجبور 
به پذیرش شکست کنند، بلکه کارشناسان نظامی جهان را 
هم به حیرت واداشتند. امیر سرلشکر خلبان شهید حسین 
مقیمی یکی از نوابغ و اسطوره های نیروی هوایی ارتش در 

جنگ تحمیلی  است.
امیر سرلشکر خلبان شهید حسین مقیمی یکی از خلبانان 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  هوایی  نیروی  شهید 

جنگ تحمیلی است که در نهمین روز از فروردین ماه سال 
۱۳۲۲ در یکی از محالت تهران متولد شد.   پس از اخذ 
مدرک دیپلم متوسطه در سال ۱۳۵۳، در آزمون ورودی 

و معاینات دانشکده خلبانی نیروی هوایی پذیرفته شد.
او آموزش های مقدماتی شامل دروس تئوری و پرواز های 
اولیه را در سال ۱۳۵۴ به اتمام رساند و سپس برای ادامه 
آمریکا  کشور  به  دانشجویان،  سایر  همراه  به  تحصیالت، 
اعزام شد. سال ۱۳۵۶ بود که حسین با اتمام آموزش های 
پیشرفته، موفق به دریافت گواهینامه پرواز و نشان خلبانی 
شد و به ایران بازگشت. با توجه نمرات و نظر فرماندهان، 
برای تکمیل فن پروازی در پایگاه چهارم شکاری وحدتی 
جنگنده  با  پرواز  فنون  تخصصی  یادگیری  به  )دزفول(، 

شکاری F-۵ مشغول شد.
 حسین در ادامه مسیر خدمت، مشغول گذراندن دوره های 
رهبری دسته پروازی )لیدری( شد که این زمان، مقارن 
با پیروزی انقالب اسالمی و تغییر روند مسیر آموزش های 
این دوره بود. چندی بعد، با شروع نقض تمامیت ارضی 
میهن اسالمی مان از سوی دشمن بعثی، شهید مقیمی 
و سایر همرزمان که در آن زمان در حال آموزش بودند، 
در راستای دفاع از کشور، پرواز های رزمی و جنگی خود 

فروندی(   ۱۴۰( البرز  عملیات  در  کردند. شرکت  آغاز  را 
دیگری  افتخار   ،۱۳۵۹ سال  مهرماه  از  روز  نخستین  در 
نوبه خود، در آن سهیم شد و  به  نیز  این شهید  بود که 
به عنوان یک مدال افتخار در کارنامه خدمتی خود ثبت 
کرد. چند روز بیشتر از این حضور موفق نگذشته بود که 
پدافند هوایی رژیم بعثی عراق جنگنده این خلبان غیور 
کشورمان را در روز ۶ مهرماه سال ۱۳۵۹ مورد اصابت قرار 

داد و او به درجه رفیع شهادت نائل شد.
وی، عنوان جوان ترین خلبان شهید دوران دفاع مقدس 

را دارد.
گفتنی است، تا سال ها پس از پرواز بی بازگشت او، هیچ 
اثری از پیکر پاک او بدست نیامد تا اینکه پس از عقب 
محل  در  هواپیمایش،  از  قسمت هایی  دشمن،  نشینی 
شهادت وی پیدا شد و همین تائیدی بود بر عروج ملکوتی 

وی!
شهید خلبان حسین مقیمی چگونه به شهادت رسید؟

امیر سرتیپ خلبان عباس نژادی یکی از همرزمان شهید 
خلبان حسین مقیمی است که شهادت این شهید بزرگوار 
شروع  از  روز  پنج  گذشت  با  می کند:»  نقل  اینگونه  را 
جنگ، نیرو های زرهی عراق، به فاصله ای کمتر از بیست 

روز  رسیدند.  اندیمشک  و  دزفول  شهر های  کیلومتری 
ششم مهرماه ۱۳۵۹ بود که نام خود را در تابلوی عملیات 
پروازی پایگاه جهت انجام ماموریت جنگی دیدم؛ لذا راس 
شدم.  حاضر  پایگاه  توجیه  اجرای  سالن  در  مقرر  ساعت 
دسته اول، به رهبری شهید »غالمرضائی؛ دسته دوم به 
رهبری سرگرد »مجید تقوی«؛ و دسته سوم هم من به 
بودیم.  مقیمی«  همراه شماره دو دسته، شهید »حسین 
ماموریت ما منهدم کردن نیرو های پیاده وزرهی دشمن 

در محدوده غرب دزفول )دشت عباس( بود.«
در  بایستی  ماموریت،  باالی  اهمیت  دلیل  گفت:»به  وی 
سکوت مطلق رادیویی پرواز می کردیم و در صورت لزوم، 
با اشاره دست به یکدیگر عالمت می دادیم. با رسیدن به 
منطقه هدف، هر کدام مجاز به شلیک به هر هدفی بودیم. 
قبل از طلوع خورشید، دسته اول پرواز کرد و به فاصله 
در  پرواز  به  سوم  دسته  نهایتا  و  دوم  دسته  دقیقه،  پنج 
و  دشمن  پراکنده  نیرو های  هدف،  به  رسیدن  با  آمدیم. 
کمی جلوتر، مقر تجمع آن ها را دیدم؛ به سرعت، مهمات 
جنگنده را مسلح کرده، به سمت هدف شیرجه رفتم. در 
به  گلوله های ضد هوایی شدم که  متوجه  حین شیرجه، 
طرف ما می آمد؛ لذا شهید مقیمی را مطلع نموده، در یک 
لحظه، دکمه شلیک مهمات را فشردم و تمامی راکت ها 

را پرتاب کردم.«
 امیر عباس نژادی می گوید: »در جریان خروج از شیرجه، 
در حالی که به هدف نگاه می کردم، دیدم شهید مقیمی به 
سمت هدف شیرجه رفت و در همین حین، هواپیمایش 
مورد اصابت قرار گرفت و در کنار هدف به زمین اصابت 
از سقوط جنگنده، در  ناشی  قارچ سفید رنگ  کرد! دود 
متاسفانه،  و  می خورد  چشم  به  راکت ها  سیاه  دود  کنار 
هیچ نشانی از خروج اضطراری وی دریافت نکردم! چندین 
بار هم در رادیو صدایش زدم، اما جوابی نداد! لیدر دسته 
قبلی، جناب تقوی هم متوجه اوضاع شد و در رادیو گفت: 
نظر  به  چون  بودم؛  نگران  من  اما  کرده!  سقوط  شاید 

می آمد که عمل ایجکت انجام نداده است؟«
وی افزود: »در همان حال، به طرف پایگاه دزفول گردش 
کردم. نزدیکی پایگاه، بعد از هماهنگی با برج ما بالچه ها 
را باز کرده و آماده فرود بودم که ناگاه دسته دو فروندی 
به طرفم  از مقابل در جهت مخالف  از میگ های عراقی، 
آمدند. به لطف خدا به طرفم شلیک نکردند، ولی امکان 

تصمیم  مراقبت،  برج  هماهنگی  با  نداشت.  وجود  فرود 
کافی  سوخت  شدم  متوجه  اما  بروم،  اصفهان  به  گرفتم 
ندارم؛ لذا به طرف خرم آباد چرخش کردم. البته قادر به 
تماس رادیویی با آنجا نبودم؛ چرا که جنگنده دارای باند 
یواچ اف بود. با این حال به راحتی فرود آمدم. اتفاقا یکی 
از همرزمان هم بعد از ماموریت به آنجا آمده بود. بعد از 
فرود، همراه با پرسنل فرودگاه، به ساختمان اصلی رفتیم 
و  ماموریت  انجام  و  گرفته  تماس  دزفول  فرماندهی  با  و 
شهادت شماره دو دسته، شهید حسین مقیمی را گزارش 
کردم. خوشبختانه روز هشتم مهرماه خبر دادند از خطر 
سقوط نجات پیدا کرده است. باید خبر، موج شادی ما را 
فرا گرفت و تمام هم دسته های دو یا سه فروندی، حتی 
برخی با ما به سمت دزفول پرواز کردند؛ البته من به دلیل 
نقص فنی پرنده ام نتوانستم برگردم تا اینکه باالخره، در 

نهم مهرماه، به صورت تک فروندی برگشتم.«
 خاطره ای از همسر شهید مقیمی درباره نحوه شهادت او

شهید  درباره  خاطره ای  ذکر  با  مقیمی  شهید  همسر 
مقیمی می گوید:»هواپیمای شهید مقیمی، در پروازی که 
به منطقه عین خوش داشتند، توسط پدافند دشمن، مورد 
هدف قرار گرفت و به شهادت رسید.  منطقه عین خوش 
در آن زمان در اشغال دشمن بود. البته پس از حادثه ای 
که برای ایشان رخ داد، ما تا مدت ها فکر می کردیم که 
وی اسیر نیرو های بعثی شده است. سال ۷۰ که اسرا به 
از  نبود؛ پس  اسرا  نام حسین در میان  بازگشتند،  کشور 
آن بود که اسم همسرم، در لیست مفقودین قرار گرفت. 
که  کردند  اعالم  ما  به  قطعی  طور  به  که  بود   ۷۲ سال 
خلبان مقیمی، به شهادت رسیده است. در عملیات فتح 
المبین که منطقه عین خوش به دست رزمندگان اسالم 
آزاد شد، الشه هواپیمایی که مربوط به شهید مقیمی بود، 

در منطقه ای از عین خوش پیدا شد.«
خاطره ای از شهید مقیمی در کالم یک دوست قدیمی

وی  کودکی  دوران  مورد  در  مقیمی  شهید  همسر  برادر 
فامیلی،  نسبت  دلیل  به  مدرسه،  سال های  که  می گوید 
رفت و آمدمان زیاد بود. وی دانش آموز پر تالش، مودب 
و خالقی بود. او همیشه در کالس نمره خوبی می آورد؛ از 
همان روز ها عالقه به پرواز داشت؛ همیشه از پنجره باالئی 

خانه، پرواز هواپیما ها را تماشا می کرد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

بیماری ها  شایع ترین  از  یکی  آلزایمر  بیماری  بروز  و  شیوع 
در  دانش  و  علم  کسب  اما  می رود  شمار  به  کهنسالی  دوران  در 
سال های اولیه زندگی و داشتن فعالیت های ذهنی سرگرم کننده 
در بزرگسالی و حفظ سالمت عروق می تواند راهکاری پیشگیرانه 

در مقابله با بیماری آلزایمر باشد.
بیماری آلزایمر یک نوع اختالل عملکرد مغزی است که به تدریج 
انواع  از  نوع  بارزترین  می رود.  تحلیل  بیمار  ذهنی  توانایی های 
اختالل حافظه معموالً  اختالل حافظه  است.  زوال عقل،  مختلف 
حافظه  اختالل  ابتدا  در  می کند.  پیشرفت  و  شده  ایجاد  بتدریج 
به وقایع و آموخته های اخیر محدود می شود اما بتدریج خاطرات 
قدیمی هم آسیب می بینند.  برای نمونه بیمار پاسخ، پرسشی را 
که چند لحظه قبل پرسیده است، فراموش می کند و دوباره همان 
سؤال را می پرسد. بیمار وسایلش را گم می کند و نمی داند کجا 
گذاشته  است. در واقع بروز اختالل در حافظه و روند تفکر سبب 
نتیجه  در  و  بیمار شده  و شخصی  اجتماعی  عملکردهای  آسیب 
بیمار  پرخاشگری  و  عصبانیت  افسردگی،  سبب  که  است  ممکن 

شود.
سپتامبر   ۲۱ ساله  همه  مردم  عموم  آگاهی  بردن  باال  منظور  به 
مصادف با ۳۰ شهریور مراسم ها و همایش های مختلف در خصوص 
این بیماری برگزار می شود و این روز را با نام روز جهانی آلزایمر 

نامگذار کردند.
 عوامل مؤثر در ابتالء به بیماری آلزایمر

یکی از نخستین و مهم ترین عوامل ابتال به بیماری آلزایمر؛ سن 
که  عواملی  از  یکی  آلزایمر  بیماری  در  داشت  اذعان  باید  است. 
از نظر  افرادی که  نادیده گرفته شده، سن است. حتی در  اغلب 
ژنتیکی مستعد این بیماری هستند به ندرت این بیماری پیش از 
۵۵ سالگی بروز می کند و یک روند تحلیل نورونی وابسته به سن 
مشاهده می گردد. به نحوی که ۱۰ درصد افراد باالی ۶۰ سال و 
تقریباً ۴۰ درصد افراد باالی۸۰  سال از این بیماری رنج می برند. 
تحقیقات نشان می دهد که متوسط طول عمر بیمار پس از شروع 

عالیم حدود ۱۰ سال است.
ژنتیک از دیگر دالیل رایج این نوع بیماری است. در ۵۰ درصد 
بیماران مبتال به بیماری آلزایمر حداقل یک ارتباط نسبی درجۀ 
اول با افراد مبتال به زوال عقل وجود دارد. مطالعات زیادی نشان 
این  به  ابتال  ریسک  فامیل،  در  بیمار  فرد  می دهد که وجود یک 

بیماری را تا چهار برابر افزایش می دهد.
جنسیت از دیگر عواملی هست که در ابتال به بیماری آلزایمر باید 

بدان توجه کرد. بر طبق مطالعات انجام شده شیوع بیماری آلزایمر 
در زنان نسبت به مردان بیشتر است. این تحقیقات نشان می دهد 
آپولیپوپروتئین  هتروزیگوس  ژنوتیپ  با  زنان  ابتال  احتمال  که 
برخی  طرفی  از  است.  بیشتر  ژنوتیپ  همین  با  مردان  به  نسبت 
تحقیقات نشان می دهد، کمبود استروژن و سایر تغییرات هورمونی 
در زنان یائسه به خودی خود یا در کنار سایر عوامل می تواند از 

علل افزایش بیماری آلزایمر در زنان باشد. 
عالوه بر این موارد، مطالعه جدید محققان دانشگاه کالیفرنیا نشان 
می دهد که افسردگی شدید به شکل قابل توجهی موجب افزایش 
در  افسردگی  می شود.  سالمند  افراد  در  عقل  زوال  بروز  ریسک 
سالمندان می تواند با عالیمی مانند آلزایمر بروز کند. مصرف زیاد 
نمک یکی دیگر از عوامل تجدید کننده آلزایمر است. مصرف زیاد 
نمک، موجب مصرف اکسیژن مغز شده و خطر ابتال به آلزایمر را 
افزایش می دهد. همچنین براساس یافته های دانشمندان افزایش 
عالیم اضطراب می تواند از نشانه های اولیه بیماری آلزایمر باشد. از 
دیگر فاکتورها شناخته شده برای پیشرفت آلزایمر مصرف دخانیات 
است. با مصرف سیگار ظرفیت خون رسانی سیستم گردش خون 
به ویژه عروق مغزی در مقایسه با افراد غیرسیگاری کاهش می یابد 
آماده  آلزایمر  بروز  برای  را  زمینه  نهایت  در  عارضه  همین  که 
می کند. ضربه مغزی هم ممکن است که فرد را دچار آلزایمر کند. 
به خصوص اگر ضربه مغزی به دفعات تکرار شود یا سبب از دست 
با داشتن بیماری  ابتال به آلزایمر  رفتن هوشیاری گردد. احتمال 

های قلب و عروق نظیر فشارخون، سکته قلبی، کلسترول باال و 
دیابت افزایش می یابد.

و  بهزیستی  علوم  دانشگاه  استادیار  و  روانپزشک  ناظری  علی   
توانبخشی در خصوص مراحل بیماری آلزایمر می گوید:   آلزایمر۶ 
تا ۷ مرحله دارد. از حالت های خفیف شروع می شود و به حالت های 
شدید می رسد. در مرحله اول ممکن است با بیمارانی مواجه باشیم 
که در حافظه کوتاه مدتشان، مشکالتی پیدا شده است، به طوری 
که نمی دانند وسایل شان را کجا گذاشته اند یا دیشب چه غذایی 
خورده اند و شماره تلفن ها را نمی توانند به یاد بیاورند.  بعد حافظه 
به تدریج بیشتر درگیر می شود و بیمار ممکن است، راه خانه اش 
و  هذیانی  حالت های  دچار  دیگر شخص  مراحل  در  کند،  گم  را 
پیدا می کند،  بیمارگونه  بدبینی و سوءظن  و  پارانوئیدی می شود 
ممکن است که صداهایی را بشنود و حالت های روحی متغیری 
مانند خنده و گریه داشته باشد.    در مرحله بعد که بیماری شدیدتر 
می شود، فرد دیگر قادر به انجام کارهای شخصی خود نیست و به 
عنوان مثال نمی تواند استحمام کند و به طور کلی کنترل خود را 
از دست می دهد، جمله بندی برایش سخت می شود و ممکن است 
که نتواند منظورش را با کلمات بیان کند.  این بیماران در بیشتر 
مواقع سکوت می کنند، کالفه هستند، زیاد راه می روند، کارهای 
تکراری انجام می دهند و جمله هایی را مدام تکرار می کنند و زیر 
لب یا با صدای بلند با دیگران حرف می زنند.  بیماران ممکن است 
که پرخاشگر شوند، آداب اجتماعی که سابق براین انجام می دادند، 

انجام ندهند.  این کارها ممکن است از بیماری سربزند که مهار 
گسیخته است و در نهایت این بیماران زمینگیر می شوند و تمامی 
این عالمت ها با ضعف جسمی گسترده که ناشی از زمینگیر شدن 
است، همراه می شود. این مرحله از مراحل انتهایی بیماری است 
و نمی توان انتظار داشت که بیمار مدت زمان بیشتری زنده بماند.

استراتژی پیشگیرانه در مقابل بیماری آلزایمر
برای  است،  شده  گفته  آلزایمر  برای   زیادی  پیشگیری  راه های 
ابتدای  در  که  هستند  باور  این  بر  محققان  از  بسیاری  نمونه 
بیماری از تقویت کننده های حافظه برای بیمار استفاده کنید، 
عکس  و  روز  و  تاریخ  کند،  می  تکرار  را  سوالی  اگر  مثال  برای 
هایی را برای بیمار همراه پاسخ به سوالش یاد آوری کنید. اگر 
باعث  ای رخ داده که  ببینید چه حادثه  رفتار پرخاشگرانه دارد 
این رفتار شده. به علت کاهش حافظه و سردرگمی ممکن است، 
آنها تهمت  به  یا  بدبینی کند  اطرافیان احساس  به  بیمار نسبت 
دزدی بزند، بنابراین برای بیماران مبتال به آلزایمر حوصله کنید 

و انعطاف داشته باشید.
مهم ترین مسایلی که می تواند، ریسک فاکتورها آلزایمر را تشدید 
سعی  و  داد  تغییر  را  آن  باید  که  زندگی  روش  از  عبارتند  کند، 
از مواد غذایی گیاهی، سبزیجات، میوه، غالت و  شود که بیشتر 
گوشت سفید استفاده شود و از مصرف غذاهای آماده، نوشابه های 
 ۲۰ حداقل  روزی  نیز  و  کنند  دوری  اشباع  روغن های  و  گازدار 
دقیقه پیاده روی کنند. در واقع بر طبق مطالعات جدید دانشگاه 
گوته فرانکفورت ورزش کردن تاثیر زیادی به سوخت و ساز مغز 
می گذارد و می تواند از تحلیل رفتن کارایی شناختی و زوال عقلی 
جلوگیری کند. همچنین مطالعاتی که در ۲۰۱۸ میالدی انتشار 
یافته نشان می دهد که فعالیت فیزیکی مانند پیاده روی بر ساختار 
مغز تاثیر می گذارد. بنابراین برداشتن ۴ هزار قدم در طول روز از 
که  می دهد  نشان  بررسی ها  می کند.   جلوگیری  حواس  اختالل 
مصرف میوه بلوبری، چای سبز و قهوه می تواند با پیشگیری از زوال 
عقلی و بهبود قدرت حافظه به سالمت مغز کمک کند. همچنین 
چند دقیقه آفتاب صبح روزانه و جذب ویتامین D می تواند به 
بهبود عملکرد مغز کمک کند. همچنین سیب و زردچوبه ۲ ماده 
نام می برند.   آنها  از  آلزایمر  عنوان دشمنان  با  که  غذایی هستند 
محققان  دریافته اند زردچوبه،  پروتئینی  را که موجب ایجاد بیماری 
آلزایمر می شود، در مغز تجزیه  می کند و از رسوب  آن که سبب 

تخریب  بافت  مغز می شود، پیشگیری به عمل می آورد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
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