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مثبت شصت

هرسالبافرارسیدنکنکورسراسریصحبت
از«ترین»هایآن،یعنیجوانترینومسنترین
داوطلب به میان میآید .اگــر در روزهای اخیر
پیگیراخباربزرگترینماراتنعلمیکشوربوده
باشید ،شاید نام آقای «محمود هاشمزاده» که عنوان
مسنترینداوطلبکنکور 1400رابهخوداختصاصداد،برایتانآشنا
باشد.ویمتولدسال 1316دراصفهاناستواواخردهه 40درسازمان
تامین اجتماعی استخدام و در داروخانههای تابعه این سازمان مشغول
کار میشــود .البته حــاج محمــود ســال  1347و قبل از اشــتغالش در
داروخانه  ،دکان عطــاری راهانــدازی میکند و هنوز با گذشــت بیش از
50سال ،کرکره مغازهاش را باال میدهد و میزبان مشتریانش است .در
توگویی کردیم و از عالقه و اشتیاقش به
مثبت شــصت امروز با وی گف 
درسخواندنوانگیزهواهدافشپرسیدیم.

کمک میگرفتــم .این را هم بگویم همســرم در ســال  ۱۳۸۰فوت کرد ،
صاحب 4پسر 3،دختر و 14نوهام که همگیشان مشوق و حامیام بودند.
درسخواندن در این سن و سال سخت نبود؟
سختی که داشت ،واقعیتش هر موقع حال و حوصله نداشتم ،چند روزی
درسخوانــدن را ول میکــردم و به اســتراحت ،تقویت روحیــه و تغذیهام
میرسیدم تا به یک آرامشی برسم و دوباره درسم را از سر میگرفتم .درس
خواندن لذت زیادی داشت و رشته تجربی هم که خیلی شیرین است ،از
مطالعه تمام عضالت ،ژنها و سلولهای بدن لذت میبردم.
انگیزهتان از شرکت در کنکور چه بود؟
یک نوع حس و حال تنهایی در من ایجاد شــده بــود و برای همین تصمیم
گرفتم در کنکور شــرکت کنم .ســال  98موفق شــدم دیپلــم تجربیام را
بگیرم .در ضمن در کنکور ســال گذشــته هم شــرکت کردم اما متاسفانه
نتیجهاش آن چیزی که میخواســتم نشــد .امید به خدا اگر در دانشــگاه
قبول شوم که چه بهتر و اگر هم قبول نشــوم آنقدر میخوانم تا روزی که
مدرک دکترای خودم را بگیرم و فقط سنم بیشتر میشود .استعدادم هم
بد نیست و همیشــه به دنبال ترقی و پیشرفت بودم .ســواالت امسال هم
بهطور کلی خوب بود.
رشته مورد عالقهتان چیست؟
امســال دیگر در هر رشــتهای قبول شــوم تحصیل میکنم و با پشتکاری
هم که از خودم ســراغ دارم از عهده اش برمیآیم .واقعا حس خوشحالی
و ســرزندگی دارم .خودم خیلی عالقهمندم در رشــته علوم آزمایشگاهی
تحصیــل و آزمایشــگاهی دایر کنــم تــا آزمایشهایــی که پزشــکان برای
مراجعانشان مینویسند ،انجام دهم.

از نحوه و میزان مطالعهتان بگویید.
معموالشبهاساعت 9میخوابیدم 3،نیمهشببیدارمیشدموکتابها
را جلویم میگذاشتم و آهسته آهسته مطالعه میکردم .هر مطلبی هم که
یادگیریاش سخت بود ،از رویش پنج مرتبه مینوشتم تا فراموش نکنم.
تمام کتابهای درسی و کتابهای کمک آموزشی کنکور را تهیه کردم تا
با نحوه تستزنی آشنا شوم .برای درس ریاضی و انگلیسی هم از فرزندانم

به مخاطبان صفحه  +60چه توصیهای دارید؟
ناامیدنشوند،شکستراازخودشاندورکنندواگرهمشکستخوردند،چند
صباحیتحملکنندوادامهدهند،مطمئناپیروزمیشوند.سعدی،حافظو
فردوسیکهیکشبهشاعرنشدند،فردوسی30سالزحمتکشیدتاشاعر
شودوهماکنوننامشدردنیامیدرخشد.نکتهدیگراینکهحرصنخورند
و طمع و ولع زیاد هم نداشته باشند .این روزها هم وضع زندگی از نظر کار،
درآمدومخارجبسیارمشکلشدهاست،چارهاینیستوبایدمبارزهکرد.

سالمت

انواعسرگیجهدرسالمندی
سرگیجه ســالمندان یکی از دالیل اصلی سقوط آنان است که الزم
اســت به آن به طور جدی توجه شود .یک سوم ســالمندان بین 65
تا  75ساله گفتهاند ســرگیجه یکی از نگرانیهای اساسی است که
کیفیت زندگیشــان را کاهش میدهد .با انواع آن آشنا شویم تا در
صورت لزوم به پزشک مراجعه کنیم.
سرگیجه موضعی
این وضعیت هنگام حرکت دادن سر به صورت ناگهانی شروع میشود و به
حالت چرخشی است .یک فرد سالخورده ممکن است وقتی در رختخواب
تغییر وضعیــت میدهد یا به باال نگاه میکند ،دچار این ســرگیجه شــود.
این سرگیجه که در اثر ناهنجاری در گوش داخلی ایجاد میشود ،اگرچه
مختصر و جزئی است اما گاهی برای سالمند شدید و نگرانکننده است.
خبر خوب این که با دارو و چند تمرین قابل درمان است.
سندروم منییر
عالیم بیماری «نشانگان (سندروم) منییر» که به دلیل به هم خوردن تعادل
مایعات در گوش داخلی ایجاد میشود ،شامل سرگیجه همراه با کاهش
شــنوایی و زنگ زدن در یک گوش اســت .موسســه ملی بهداشت آمریکا
تخمین میزند بیش از نیم میلیون آمریکایی از بیماری منییر رنج میبرند
که خوشبختانه این بیماری با رژیم غذایی و دارو قابل درمان است.
بیماری نوریت دهلیزی
یک نوع جدیتر از ســرگیجه اســت که نوعی اختالل گوش داخلی بوده
و ممکن است باعث شــود فرد عالیمی مانند ســرگیجه ناگهانی و شدید،
مشکالت تعادل ،حالت تهوع و حرکات غیرطبیعی چشم به عقب را تجربه
دانستنی ها
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«صادقانه بگویم من یک زن خوشــبخت هستم
و داشتن خانوادهای به این بزرگی خیلی عالی
است .جایی که همیشه شخصی برای مراقبت

کند .نوریت دهلیزی با گذشــت زمان بــه خودی خود برطرف میشــود،
اگرچه ممکن است درمان آن در سالمندان بیشتر طول بکشد.
سرگیجه مرکزی
نوعی سرگیجه است که به دلیل اختالل در سیستم عصبی مرکزی معموال
در اثر قطع جریان خون در بخشــی از مغز ایجاد میشــود .این ســرگیجه
بیشتر همراه با از دست دادن هماهنگی عضالت و حالت تهوع است .بهتر
است درصورت مشاهده این عالیم به پزشک مراجعه کرد.
سرگیجه دارویی
عوارض جانبــی ناشــی از داروهای قلبی ،دیابــت و ...میتوانــد منجر به
ســرگیجه دارویی شــود که اغلب به عنوان احساس ســبکی سر یا گیجی
توصیف میشود .سرگیجه دارویی به دلیل افت فشارخون میتواند باعث
از بین رفتن ســطح هوشــیاری در حد مختصر شــود ،همچنین میتواند
هنگام ایستادن یا بلند شدن از رختخواب باعث سرگیجه شود.
منبع :زندگی برتر

مادربزرگ رکورددار
از من وجود دارد ».اینها گفته «مری مارشال»
 86ساله اهل اسکاتلند با  90نوه ،نتیجه ،نبیره
و ندیده اســت اما نکته جالب این که شش نسل
خانــواده بــزرگ او زنده هســتند .مری هشــت
فرزند دارد که همگی دختر هستند ،بزرگترین
آنها  ۶۸ســاله و بزرگترین نوهاش  ۵۰ســاله
است .مادران این خانواده از 18سالگی باردار
شدهاند .کوچکترین و تازهترین عضو خانواده
مری ،ندیدهاش «نیال فرگوسن» است که فقط
ســه هفته ســن دارد .با به دنیا آمدن نیال ،مری
رسما تنها مادر مادر مادر مادربزرگ اسکاتلندی

شد .تصور این که مری با داشتن خانوادهای به
این بزرگی بخواهد برای هر تولد و کریســمس،
کادویی برای تکتک اعضای خانوادهاش بخرد،
خندهدار به نظر میرســد چرا که در این صورت
او نصف سال را باید مشغول کادو خریدن باشد!
البته این چالش در خانواده بزرگ او حل شــده
است و از او چنین انتظاری ندارند .تمام اعضای
خانــواده در فاصله  ۱۰تــا  ۱۵دقیقــهای از هم
زندگــی میکنند و اغلــب اوقــات دور هم جمع
میشــوند تا از کانون گــرم این خانــواده بزرگ
منبعtimesnownews :
لذت ببرند.

پیشنهاد

تفاوتها را پیدا کن
پیام شما به دستمان رسید که گفتهبودید خیلی
وقت است بازی موبایلی پیشــنهاد نکردهایم .این
هفته برای آنهایی که گوشــی هوشــمند یا تبلت
دارند ،یک بازی سرگرمکننده معرفی میکنیم.
اسم بازی( find the differences :به فارسی :تفاوتها را پیدا کن)
حجم 90 :مگابایت
از کجا دانلود کنیم؟ کافهبازار
اگر زبان انگلیســی نمیدانید ،اصال الزم نیست از اسم
بازی بترسید .درست است که اسمش انگلیسی است
ولی اصال با زبــان کاری نداریــد و ســروکارتان فقط با
تصاویر اســت .وقتــی بــازی را دانلــود میکنید ،چند
صفحهتوضیحبهزبانانگلیسیرویصفحهگوشیتان
نمایش داده میشود که من خالصه آنها را برایتان
میگویم ،پس میتوانیــد آن صفحــات را تندتند رد
کنیدوبرویدسراغاصلقضیه.
وظیفهشمادراینبازیپیداکردنتفاوتهایتصاویر
است.حتمامشابهشراقبالدرروزنامههاومجالتدیدهاید.یکستارهدرقسمت
پایین ســمت چپ صفحه وجود دارد که تعداد پرههای آن به شما نشان میدهد
دوتصویرچنداختالفباهمدارند.برایمشخصکردناختالفهاکافیاست
رویقسمتمدنظریکضربهکوچکبزنید.درپایانمرحله،براساسعملکردتان
مدال طال ،نقره یا برنز دریافت میکنید .رنگ مدال بســتگی بــه این دارد که در
چهمدتیوباچهتعدادضربه،مرحلهراردکردهباشید.اگرالزمداشتیدتصویررا
بزرگ کنید تا جزئیات را بهتر ببینید ،روی عالمت ذرهبین ضربه بزنید .عالمت
چوبجادوییدرقسمتپایینصفحه،مالوقتهاییاستکههرچهمیگردید،
یکی از اختالفهای تصاویر را پیدا نمیکنید و بازی دیگر دارد حوصلهتان را سر
میبرد.اینبازیکهبیشاز700مرحلهداردوبرایگوشیهایاندرویدطراحی
شدهاست،بهشماکمکمیکنددقت،تمرکزوصبوریتانراتقویتکنید.
مسابقه

اینطورکهمتوجهشدیماستقبالشماازمسابقه
 +60ســن و ســال نمیشناســد و هفته به هفته
هم بیشــتر میشود .پاســخ مســابقه هفته قبل
«حجامت» یا «بادکش کــردن» بود که در عکس
کامال مشــخص نبود کــدام یکی اســت .از بین
مخاطبان گلــی کــه پاســخ را فرســتادند ،نام
این دوســتان به صورت اتفاقی انتخاب شــد:
علیاصغررضایی69ساله،مرضیهپوررضایی
40ساله ،محمدعلی ســاقی ۷۱ساله ،صبا
عرفانــی ٢٨ســاله ،فروغالزمــان ضرغامی
75ســاله ،محمدرضا عباســیان ۴۸ساله،
ناصر شایسته۶۴ســاله و زهرا داوطلب۲۰
ساله.
برای ایــن هفته هــم به مــا بگوییــد این چه
وسیلهای است و اگر خاطرهای از آن دارید،
همراهباناموسنتانبرایمانبفرستید.
پیامک 2000999و تلگرام09354394576

