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جاری شدن چشمه و قنات بناب در ارسنجان
در پی بارش های خوبی که اخیراً اســتان فارس را در بر گرفت و شهرستان ارسنجان
را تحت پوشش قرار داد و افزایش قابل توجهی نسبت به سال گذشته...

پنجمین جشنواره ورزش همگانی
دانشگاه علمی   کاربردی فارس برگزار
میشود

تســنیم :رئیس دانشگاه جامع علمی   کاربردی استان
فــارس از آغاز پنجمین جشــنواره ورزش همگانی این
دانشگاه در روز سوم اسفندماه  ۹۷در شیراز خبرداد.
حبیب دانشمنش دیــروز در جمع خبرنگاران اظهار
داشت :مراسم افتتاحیه جشنواره ورزش همگانی همراه
با برنامه کوهپیمایی و حضور شــهروندان شــیرازی با
همکاری هیــأت ورزشهای همگانی اســتان فارس
و ســازمان فرهنگی و اجتماعی شــهرداری شیراز در
ارتفاعات دروازه قرآن (تپه نورالشهدا) برگزار می   شود.
دانشمنش بیان کرد :در این دوره از مســابقات که
به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اســامی   در 9رشــته ورزشی برگزار میشــود و تا 24
اســفند ادامه دارد ،تیمهای شرکتکننده در رشتههای
تنیس رویمیز ،شــطرنج ،دارت ،طنابکشی ،پیادهروی
خانوادگی ،کوهپیمایی ،چندگانه ،قوتســال و تیراندازی
با   هم به رقابت میپردازند.
وی با بیان اینکه این دوره از رقابتها ویژه دانشجویان
دختر و پسر ،کارکنان و مدرسان برگزار میشود ،افزود:
در هر رشــته یک یا چند مرکز علمی   کاربردی میزبانی
برگزاری مسابقات را برعهده دارند.
دانشمنش بیان کرد :بر    اساس برنامهریزی صورت
گرفتــه ،همــکاری در میزبانی برگزاری مســابقات در
رشتههای طنابکشــی برعهده مرکز نیروی انتظامی،
رشــته تنیسرویمیز مرکز شهرداریها ،رشته شطرنج
مرکز خانه کارگر ،رشته دارت مراکز جهاد دانشگاهی و
شام شام و پیادهروی خانوادگی نیز مراکز دانشکده خبر
و پتروشیمی   است.
رئیس دانشــگاه جامع علمی   کاربردی استان فارس
تصریــح کرد :همچنیــن در رشــته کوهپیمایی مرکز
علمی   کاربردی فراسان ،رشــته چند گانه مراکز شهید
رستمی   و شهید کرمی ،رشته فوتسال مراکز دادگستری،
شــهرداریها ،فراسان ،خانهکارگر و در رشته تیراندازی
نیز مراکــز کارخانجــات مخابراتی ایــران میزبانی را
برعهده دارند.
دانشمنش گفت :هدف مهم از برگزاری جشــنواره
ورزش همگانی ایجاد روحیه نشــاط و سالمتی در بین
دانشجویان ،استادان و کارکنان است و معتقدیم ورزش
است که میتواند در این راه بسیار تاثیرگذار باشد.
وی بیان کرد :مراسم اختتامیه نیز همراه با پیادهروی
بزرگ خانوادگی در روز جمعه  24اسفند ماه در پیاده راه
ســامت واقع در بلوار شهید چمران برگزار میشود که
در این مراسم نیز میزبانی اجرای برنامه به عهده مراکز
دانشکده خبر و پتروشیمی   است.

بهره برداری از بخش
توسعه یافته اتفاقات بیمارستان
حضرت ولیعصر(عج) ارسنجان
داور یزدانی– ارسنجان

با حضور معاون عمرانی اســتانداری فارس ،توســعه
بخــش اتفاقــات بیمارســتان حضــرت ولیعصر(عج)
ارســنجان با اعتباری بالغ بر شــش و نیم میلیارد ریال،
به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی   شــبکه بهداشــت و درمان
ارسنجان« ،سید علی نقی طبیب لقمانی» معاون عمرانی
اســتانداری فارس با تقدیر از مسووالن عرصه سالمت
استان و شهرستان ،ابراز امیدواری کرد بیمارستان جدید
ارسنجان تا پایان دولت تدبیر و امید ،با حمایت مدیران و
مسووالن سالمت ،به بهره برداری برسد.
دکتر «عبدالخالق کشاورزی» معاون درمان دانشگاه
نیز ،در حاشــیه این آیین ،ضمن بازدیــد از بخش های
اتفاقات ،اتاق عمل و دیالیز بیمارستان ،میزان رضایتمندی
بیماران بستری در این بخش ها را بررسی کرد.
رییس شــبکه بهداشــت و درمان ارسنجان در آیین
بهره برداری از این بخش درمانی گفت :عملیات نوسازی
و توسعه بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
ارسنجان از تابستان امسال آغاز و در مدت پنج ماه ،آماده
بهره برداری شد.
«کورش قنبری» افزود :با توجه به محدودیت فضای
فیزیکــی بخش قدیــم اتفاقات بیمارســتان ،با موافقت
معاون درمان دانشــگاه ،توســعه اتفاقــات تصویب و با
اضافه شــدن فضاهای اداری قدیمی   به فضای اتفاقات،
ضمن گســترش این بخش ،اتاق هــای تریاژ و پذیرش
جدیــد نیز به آن اضافه شــده و زیربنــای این بخش از
 ۲۵۰مترمربع به  ۴۵۰مترمربع افزایش یافته و به صورت
کامل بازسازی شد.
او با ارایه گزارشــی از امکانات و تجهیزات تهیه شده
در بخش هــای اتفاقات و اتــاق عمل بیمارســتان ،از
اضافه شدن دو دســتگاه فیکو و میکروسکوپ چشمی،
تعویض چراغ های اتاق عمل و خرید سِ ــت ابزار جراحی
چشــم با اعتباری بالغ بر یک میلیــارد تومان خبر داد و
اضافه کرد :با تهیه این تجهیزات و همکاری متخصص
چشــم ،به زودی امکان انجام برخــی از اعمال جراحی
چشــم در اتاق های عمل بیمارســتان مهیا شــده و در
آینــده نزدیک ،ایــن اعمال جراحی نیز در بیمارســتان
توسعه می   یابد.
بخــش اتفاقات بیمارســتان حضــرت ولیعصر(عج)
ارســنجان شــامل اتاق های پزشــک ،تریاژ ،بستری،
پذیرش ،اســتراحت کارکنان ،اتاق سوپروایزرها و بخش
خدماتی است.
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انعقاد تفاهمنامه همکاری دانشگاه فنیوحرفهای استان فارس و شهرداری
منطقه  5شیراز
دانشگاه فنیوحرفهای استان فارس و شهرداری منطقه  5شیراز در راستای...

فرماندار شیراز:

امنیت روانی مردم در زمینه
تامین کاالهای مورد نیاز باید تامین شود

فرمانــدار شهرســتان شــیرازگفت :امنیت
روانــی مــردم در مــورد تامیــن کاالهــای
مــورد نیازشــان بایســتی تامیــن شــود و
مــردم احســاس نماینــد که دولــت در این
خصــوص همــراه آنهاســت و تمامی   تالش
جهــت رفــع مشــکالت انجام خواهد شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومی   فرمانــداری
شهرســتان شــیراز جلسه ســتاد تنظیم بازار
شهرســتان شیراز در آســتانه ی ایام نوروز به
ریاســت امیری فرماندار شهرستان شیراز و با
حضور اعضای ســتاد با موضوع تهیه و توزیع
کاالهای اساسی برگزار گردید.
در این جلســه تصمیم گیری در خصوص
تامین و چگونگی توزیع کاالهای اساســی بر
اســاس طرح تنظیم بازار شهرستان شیراز ،در
دستور کار ستاد مذکور قرار گرفت.
در این ستاد مقرر شد توزیع میوه شب عید
در مرحله اول در روزهای پایانی سال جاری در
بیش از  50نقطه شهر از طریق سازمان میادین
و مشاغل شهرداری شیراز و همچنین اصناف
با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی و سازمان
صنعت ،معدن و تجارت ،بــا نصب بنر و درج
قیمت تنظیم بازار توزیع گردد.
محمدرضا امیری فرماندار شهرستان شیراز
ضمن تاکید بــر انجام اقدامات و پیگیری های
الزم به اعضای ستاد در این جلسه گفت:
با توجه به انجــام هماهنگی های الزم در
خصوص ســتاد خدمات ســفر در آستانه سال
جدیــد ،طبیعتــا تقاضای کاال بیشــتر بوده و

پیــرو هماهنگی های به عمل آمــده و تاکید
مسئولین کشــوری ،بطور خاص در شهرستان
شیراز به ویژه با توجه به شرایط اقتصادی حال
حاضر ،به محوریت ســازمان جهادکشاورزی و
ســایر اعضا این ستاد ،موضوع تامین کاالهای
اساسی مورد نیاز مردم را پیگیری خواهیم کرد.
امیــری گفــت :با توجــه به تاکیــد دکتر
رحیمی   اســتاندار فارس مبنی بر تالش جهت
مدیریت شرایط کنونی و تالش در تامین بموقع
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم و جلوگیری از
به زحمت افتادن آنان ،آماده خدمات رســانی
مناســب به مردم شــریف شهرســتان شیراز
خواهیم بود .با توجه به تحریم ها اخیر دشمنان،
مشــکالتی در حوزه هــای واردات ،صادرات
و حمل و نقل کاالهای اساســی بوجود آمده
است؛ اما می   بایست با هماهنگی و هم افزایی
مناسب ،فشارها به حداقل برسد و اجازه ندهیم
خــدای نکرده مردم احســاس کنند کاالهای
ضــروری کمیاب بوده و با جدیت از تشــدید
مشکالت جلوگیری به عمل آید.
وی افــزود :بحث تشــدید بازرســی ها و
گشــت های مشــترک در حیطــه ی کنترل
قیمت ها باید با جدیت پیگیری شود و نظارت
دولت و حاکمیت از طریق مردم احساس شود.
وی افزود نظارت و بازرسی از اول اسفند ماه تا
پایان تعطیــات نوروز  98به صورت جدی تر
در دستور کار ســازمان صنعت و معدن ،اتاق
اصنــاف ،تعزیرات حکومتی و دانشــگاه علوم
پزشکی و شبکه دامپزشــکی قرار گرفته و با

متخلفین بطور جدی برخــورد قانونی صورت
خواهد گرفت.
محمدرضا امیری خاطرنشان کرد :در همین
راستا معاون تعزیرات حکومتی یاد آور گردید در
طی این مدت تشدید بازرسی اصناف خصوصا
در ایــام پایانی ســال جاری و ابتدای ســال
جدید از طریق شــعبات ســیار این سازمان به
صورت کشیک انجام خواهد شد و پرونده های
ارسال شــده از مبادی بازرسی به صورت ویژه
بررســی و در اســرع وقت حکم قانونی صادر
خواهد شد.
رئیس ســتاد تنظیم بازار شهرستان شیراز
گفت :در خصوص تنظیم بازار بایستی به همه
عوامل تاثیرگذار بر قیمتها و بازار نگاهی جامع
و کامل داشته باشیم تا بتوانیم از نتایج مطلوب
آن بهره مند گردیم.
مصوبات ستاد شهرستان می   بایست مکمل
و در راستای مصوبات ستاد تنظیم بازار استان
که دارای تصمیماتی جامع و کامل می   باشــد،
پیگیری و اقدام گردد.
در این جلســه فرماندار شهرســتان شیراز
در خصوص محل اســتقرار مکان های توزیع
میوه شــب عید تاکید داشــت :پلیس راهور و
ســازمان میادین میوه و تره بار شــهرداری و
سایر دستگاههای توزیع کاالها و دستگاههای
نظارتــی همکاری الزم را داشــته باشــند تا
دسترسی به کاالهای مورد نیاز مردم در طرح
تنظیم بازار در تمامی   نقاط شهر به راحتی وجود
داشته باشد.

انعقاد تفاهمنامه همکاری دانشگاه فنیو حرفهای استان فارس و
شهرداری منطقه  5شیراز

دانشــگاه فنیوحرفهای اســتان فارس و
شهرداری منطقه  5شیراز در راستای توسعه و
تقویت ارتباط دانشگاه و شهرداری تفاهمنامه
همکاری امضا کردند.
بــه گــزارش روابــط عمومی   دانشــگاه
فنــی و حرفهای اســتان فــارس ،این تفاهم
نامه در راســتای تحقق اهداف و سیاستهای
کلی نظام به منظور تقویت ارتباط دانشــگاه و
دســتگاههای اجرایی ،در جهت عملی کردن
ارزشهای انقالب اســامی   و مقابله با تهاجم
فرهنگی بیگانه امضا شد.
دکترجامعی رئیس دانشــگاه فنیوحرفهای
اســتان فارس اظهار داشــت :از موضوعهای
این تفاهمنامه همکاری مشترک با شهرداری
منطقه پنج شیراز ،در جهت توسعه آموزشهای
فنــی و حرفهای ،عقــد قراردادهای خدماتی،
برگزاری برنامههــای فرهنگی و فعال کردن
دانشــجویان در مباحث اجتماعی و همکاری
بیشتر در مدیریت شــهری برای ایجاد نشاط
اجتماعی در جامعه است.
رئیس دانشگاه فنیوحرفهای استان فارس
به تعهدات این دانشگاه در تفاهم با شهرداری
منطقه پنج اشــاره و مهمترین آن را برگزاری
همایشهای مشترک ،حل مشکالت شهرداری
از طریــق طرحهــای تحقیقاتی،همکاری با
شــهرداری جهت اجرای برنامههای فرهنگی

و اجتماعی ،همکاری انجمنهای علمی   جهت
انجــام پروژههای علمی   مشــترک ،برگزاری
جلســههای هم اندیشــی مشــترک در مورد
مسائل شــهری ،همکاری در تدوین ،تهیه و
انتشار کتب و نشریات علمی   و مبادله مجالت
و نشریات علمی   عنوان کرد.
جامعی خاطرنشان کرد :برگزاری دورههای
آموزشــی مــورد نیازشــهرداری ،در اختیــار
قــرار دادن فضای ورزشــی جهت اســتفاده
کارکنان شــهرداری و مسابقات ورزشی سطح
منطقــه ،در اختیار قــرار دادن کتابخانه جهت
اســتفاده کارکنــان شــهرداری و همکاری
کانونهای فرهنگی دانشــگاه بــرای اجرای
برنامههای فرهنگی مشــترک با شهرداری از
موضوعهایی است که دانشگاه فنیوحرفهای
استان فارس در تفاهم نامه با شهرداری منطقه
پنج متعهد به اجرای آن شده است.
رئیس دانشگاه فنیوحرفهای استان فارس
با بیــان اینکه ایــن دانشــگاه ظرفیتهای
قابل توجهی در بخش فنی و مهندســی دارد
و میتواند یکی از مراکــز علمی   تاثیرگذار در
اجرای طرحهای مختلف شهری باشد ،افزود:
بخــش قابل توجهی از ایــن ظرفیتهای در
دانشکده فنی و مهندسی شهید باهنر شیراز به
عنوان یکی از دانشکدههای فنی مطرح کشور
وجود دارد کــه میتوانیــم آن را با نهادهای

مختلف دولتی و خصوصی به اشتراک بگذاریم.
وی بــا تاکید بر اینکــه مهارتمحوری از
شــعارهای اصلی دانشــگاه فنیوحرفهای به
شمار میرود خاطرنشان کرد :در این زمینه نیز
آماده ارائه آموزشهای مهارت آموزی هستیم.
شــهردارمنطقه پنج شیراز نیز با قدردانی از
مسئوالن دانشگاه فنیوحرفهای استان فارس
در جهــت همکاری با شــهرداری و کمک به
عمران و آبادانی این کالنشهر اظهار داشت:
ارتباط با مراکز علمی   میتواند تاثیر بســزایی
در راســتای اجرای علمی ،فنی و مهندســی
طرحهای عمرانی و فرهنگی داشته باشد.
مهندس مســعود طهماســبی به تعهدات
شــهرداری منطقه پنج در تفاهمنامه مشترک
با دانشــگاه فنیوحرفهای استان فارس اشاره
و اظهار داشــت :اســتفاده از ظرفیت دانشگاه
برای انجــام پروژههای مطالعاتی و تحقیقاتی،
همکاری واحد فضای ســبز جهت بهینهسازی
فضای ســبز ،پشــتیبانی و آموزشهای الزم،
همــکاری واحــد پســماند جهــت آموزش
دانشــجویان و همکاری در مدیریت پســماند
دانشــگاه ،همکاری در جهــت اجرای درس
کارآموزی از محورهایی است که مورد تفاهم
شهرداری قرار گرفته است.
طهماسبی افزود :همکاری در جهت معرفی
پروژههای عمرانی برای بازدید دانشــجویان و
اســاتید ،در اختیار قرار دادن ســالن ورزشی و
اجتماعــات منطقه جهت برگزاری جلســات
آموزشــی و فرهنگی مشــترک با دانشگاه در
برگزاری جشــنوارهها ،همایشها ،مســابقات
و بازدیدهــای علمــی   و تفریحــی ،همکاری
واحــد زیباســازی در پیشــنهاد المــان و
فضاســازی دانشــگاه ،همکاری واحد روابط
عمومی   شــهرداری با روابط عمومی   دانشگاه
در مباحث رســانهای و اطالع رسانی از دیگر
موضوعهایی اســت که شــهرداری شــیراز
با دانشــگاه فنــی و حرفهای اســتان فارس
به توافق رسیدند.

امنیت روانی مردم در زمینه تامین کاالهای مورد نیاز باید تامین شود
فرماندار شهرســتان شــیرازگفت :امنیت روانی مردم در مورد تامین کاالهای مورد
نیازشان بایستی تامین شود و مردم احساس نمایند...

اختصاص  200میلیون دالر جهت اجرای پروژه های
آبخیزداری و آبخوانداری در کشور

گردهمایی روســای مرتع ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه  2سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری
کشــور شــامل اســتان های،چهار و محال بختیاری،کرمانشاه،کردســتان،همدان،زنجان،کرمان،مازندران ،ایالم،
لرستان،مرکزی،خراســان رضوی ،کرمانشــاه ،کهکیلویه و بویر احمد،خوزســتان و فارس با حضور مدیر کل امور
مراتع ســازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور،رئیس کانون انجمن صنفی مرتعداران کشور،رئیس سازمان نظام
مهندســی کشــاورزی و منابع طبیعی فارس ،مدیر کل منابع طبیعی فارس و معاون برنامه ریزی ،توسعه مدیریت
و منابع اداره کل،مدیران عامل صندوق توســعه حمایت از منابع طبیعی اســتان،اتحادیه شرکتهای تعاونی فراگیر
و کانون انجمن صنفی فارس ،تسهیلگران و جمعی از کارشناسان فنی مرتع اداره کل در شیراز برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی   اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس ،ترحم بهزاد مدیر کل امور مراتع ســازمان
جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور در این گردهمایی با اشاره به اهمیت اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری
در کشــور و نیز روند خشکســالی و کاهش نزوالت آسمانی گفت :خوشــبختانه در سال جاری با توجه به مصوبه
مجلــس و نگاه ویژه مقام معظم رهبری به اهمیت و نقش منابع طبیعی حدود  ۲۰۰میلیون دالر از محل صندوق
توســعه ملی بــرای اجرای طرح آبخیزداری و آبخوانــداری و نیز پروژه های بیولوژیک بــه منظور مدیریت بهینه
منابع طبیعی به ســازمان جنگلها و مراتع آبخیزداری کشــور اختصاص یافت.وی افزود:از این میزان اعتبار مبلغ
 60میلیارد تومان جهت اجرای عملیات اصالح ،احیا و عملیات بیولوژیکی و نیز حفاظت و قرق به دفتر امور مراتع
تخصیص یافته شد.
وی در ادامه با بیان اینکه از  ۱۶۵میلیون هکتار وســعت کشــور حدود  ۸۴میلیون هکتار آن مراتع اســت که
 ۵۲درصد عرصه کشــور را شامل میشود خاطرنشان کرد:امســال نیز توجه ویژه مقام معظم رهبری آحاد جامعه،
مســئوالن نظام ،دســت اندرکاران و استانداران به نقش و جایگاه منابع طبیعی در حفاظت آب و خاک بوده است.
بهزاد تصریح کرد :از کل اعتبارات صندوق توســعه ملی  ۸و نیم درصد به بخش مرتع برای اجرای عملیات های
کپه کاری ،بذر کاری ،بذرپاشــی ،تبدیل دیم زارهای کم بازده ،کودپاشــی و ذخیره نذورات آسمانی ،پیتینگ ،چاله
فلسی و یک سری موضوعات مدیریتی از جمله مرمت چشمه ،راه اندازی آبشخور دام ،ساخت آب انبار ،ذخیره منبع
آب به این بخش اختصاص یافته که به منظور احیاء ،اصالح ،توســعه و بهره برداری بهینه و اصولی از عرصههای
مرتعی در راســتای افزایش توان تولید علوفه و توســعه پوشــش گیاهی و نیز ارتقای معیشت بهره برداران انجام
گرفته است.
مهرزاد بوســتانی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان فــارس نیز در این همایش با اشــاره به وجود
 27هزار خانوار عشــایری در اســتان فارس و جمعیت  147هزارنفری این قشر در اســتان اظهار داشت :بخش
اعظمی   از عرصهی هفت میلیون و  ۴۰۰هزار هکتاری مراتع طبیعی اســتان در اختیار جامعه عشایری فارس است
که نقش بسزایی در حفاظت از مراتع استان دارند.
وی در ادامه با اشــاره به مساحت هفت میلیون و  ۴۰۰هزار هکتاری مراتع استان افزود:در حال حاضر ظرفیت
چــرای دام مجاز در عرصه هــای طبیعی فارس بالغ بر  ۳میلیون راس بوده که تاکنون برای دو میلیون و  ۷۵هزار
واحد دامی   مجاز مجوز چرا صادر شده است.وی همچنین از تهیه طرح های مرتعداری در سطح سه میلیون هکتار از
عرصه های طبیعی استان خبر داد و گفت :اجرای این طرح ها با همکاری و مشارکت تعداد  ۱۵هزار خانوار روستایی
و عشایری در حال انجام است .وی در ادامه با تاکید بر مشارکت حداکثری مردم در اجرای طرح های آبخیزداری و
منابع طبیعی خاطرنشان کرد :در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری باید با تعامل ،همدلي
و همیاری و با اســتفاده از ظرفیتهای بیش از پیش مردمی   در اجرایی کردن طرح های آبخیزداری و آبخوانداری
تالش بیشتری کنیم چرا که این موضوع بارها به تجربه اثبات شده است که بدون حضور مردم امکان فعالیت در
عرصههای مختلف منابع طبیعی وجود ندارد.
محمد صالحی رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی اســتان فارس نیز در این جلسه هدف از برگزاری
ایــن گردهمایی را برنامه ریزی و هماهنگی کاری جهت اجرای پروژه های مختلف بویژه طرحهای بیولوژیکی در
حــوزه مراتع عنــوان و اظهار امیدواری کرد :با اجرای طرحهای اصالحــی و احیائی مراتع با کمک بهرهبرداران و
تشکلها و نیز بهره گیری از توان ساختارهای رسمی   محلی مانند شوراها و دهیاران بتوانیم در جهت احیا و توسعه
پوشش گیاهی عرصه های مرتعی استان گام برداریم.
در ادامه این گردهمایی ،اقدامات انجام گرفته در راســتای اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری در حوزه
مراتع منطقه  2کشور از محل صندوق توسعه ملی با هم اندیشی و هم افزایی مسئوالن و کارشناسان حاضر مورد
بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اثرات بازی های رایانه ای و توصیه در مورد نحوه برخورد پدر و مادرها

بازی های رایانه ای از ســرگرمی   های کودکان ،نوجوانان ،جوانان و حتی بزرگســاالن در عصر جدید است
که در این بازی های مهیج ،کودکان و نوجوانان ،ســاعت ها بدون تحرک مناسب ،مقابل صفحه نمایشگر قرار
می   گیرند و از دنیای واقعیت ها به عالم تخیالت منتقل می   شوند.
به گزارش روابط عمومی   دانشــگاه علوم پزشکی شیراز ،روانشناس مرکز آموزشی درمانی خلیلی گفت :باید
پذیرفت که بازی های رایانه ای به عنوان یک پدیده مدرن در زندگی ما وجود دارد و جذابیت آن به قدری است
که فرزندان را به هر طریقی به خود جذب می   کنند.
«مریم منصوری» افزود :بازی های رایانه ای مزیت هایی هم دارند و به عنوان یک ورزش ذهنی -آموزشی،
می   توانند موجب افزایش تمرکز ،تالش برای پیروزی ،افزایش هماهنگی اعضای بدن ،باالرفتن سرعت واکنش
و نتایج مثبتی از این قبیل شــوند ،اما این پدیده هم با استفاده بی رویه ،می   تواند به اعتیاد منجر شود که مانند
هر اعتیاد دیگری ،زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می   دهد ،بنابراین نادیده گرفتن یا حذف این بازی ها ،راه حل
مناسبی نیست و باید برنامه ای برای کنترل استفاده از آن وجود داشته باشد.
این روانشــناس ادامه داد :به هم ریختن الگوی منظم زندگی یا شب بیداری و از بین رفتن تنظیم خواب و
خوراک روزانه ،ترجیح به ماندن در خانه و بازی کردن به جای رفتن به مدرســه ،قرارهای دوستان و ورزش و
بازی هــای فیزیکی ،افزایش زمان بازی های رایانه ای بــه صورت صعودی ،اضطراب و عصبانیت هنگام قطع
دسترســی به اینترنت در بازی های آنالین یا قطع برق و خرابی رایانه ،اشــتیاق برای بازگشت هر چه سریعتر
به منزل و مشــغول به بازی شــدن ،از جمله عالیمی   هستند که در خصوص وابستگی به این بازی ها مشاهده
شده است.
او با اشاره به برخی جنبه های مثبت بازی های رایانهای و کمک آنها به رفتار درمانگران برای تنظیم رفتار
کودکان ادامه داد :امروزه باید دنیای تکنولوژی را تبدیل به فرصت ها کرد ،برخی از این بازی ها دارای تاثیرات
مثبتی هســتند ،از جمله یادگیری را آســان و توجه کودکان را جلب می   کند و کودکان برای اینکه نقش های
یک بازی را یاد بگیرند ،به مهارت های گوناگونی نیاز دارند که شــاخصترین آنها مهارت حل مســئله است،
همچنین باعث افزایش دقت دیداری و تفکر خالق می   شــود و با اســتفاده از برنامه های بسیار متنوعی که در
بازار وجود دارند ،به کودکان امکان میدهد تا نقاشــی ها یا داســتان هایی را خلق کنند ،با این گروه از بازی ها
می   توان مفاهیم و مبانی ریاضیات را با کمک شکل های مختلف و ساده به کودک آموزش داد ،اما پدر و مادرها
باید نقش موثری برای تنظیم زمان و نوع بازیهای مورد اســتفاده داشــته باشــند تا اثرات منفی این بازی ها
کاهش یابد.
منصوری با بیان اینکه روانشناســان ســه شــیوه تربیتی مهم شامل «ســهل گیرانه»« ،سخت گیرانه» و
«مقتدرانه» را در برخورد خانواده ها با فرزندان تشــخیص دادهاند ،گفت :شــیوه اول «سهل گیرانه» است که
در این ســبک والدین کودک را رها کرده و آزادی بســیار زیادی به او می   دهند ،اما در روش «سخت گیرانه»،
والدین محدودیت های بســیار زیادی را بر کودک اعمال می   کنند و کودک به شــدت درگیر بایدها و نبایدها و
تایید گرفتن از والدین می   شود که اعتماد به نفس او تضعیف می   شود.
این روانشــناس اضافه کرد :در روش «مقتدرانه» ،به کودک آزادی عمل داده می   شــود و کنترل و نظارت
نســبی بر رفتار و عملکرد کودک و نوجوان وجود داشته اســت ،در این روش به کودک آموزش داده می   شود
مسوولیت کارهای خود را بپذیرد.
او بهتریــن راه در خصوص بازی های رایانه ای را ســبک قاطعانه عنوان کــرد و افزود :پدر و مادر باید در
عین حال که به کودک خود اجازه بازی کردن می   دهند ،زمان مشــخصی را برای آنان تعیین کنند و مجموعه
ای از بازی های رده ســنی مناســب را در اختیار او قرار دهند ،رفتار پدر و مادر با کودک باید قاطعانه باشد ،به
صورتی که کودک محدودیت زمانی برای بازی کردن داشته باشد ،والدین باید کودکان را به سمت ایجاد روابط
بین فردی واقعی و بازی های حقیقی تشویق کنند و با ارتباطی دوطرفه کودک را در مورد بازی های بین فردی
و فواید آن آگاه کنند

جاری شدن چشمه و قنات بناب در ارسنجان

داور یزدانی -ارسنجان
در پی بارش های خوبی که اخیراً اســتان فارس را در بر گرفت و شهرســتان ارسنجان را تحت پوشش قرار
داد و افزایش قابل توجهی نســبت به سال گذشته داشت قنات و چشمه بناب ارسنجان که از حدود  6ماه قبل
خشــک شده بود مجدداً جاری و خوشحالی کشاورزان و باغداران و مردم ارسنجان را فراهم نمود .الزم به ذکر
است که چشمه و قنات بناب ارسنجان از قدیم االیام از میانه جنگل بناب جاری و ساالنه هزاران نفر گردشگر
و بازدید کننده را به این مکان می   کشاند.
این چشمه و قنات پس از طی مسافتی  15کیلومتری و پیوستن به قنات عایشه و قنات محمود آباد باغات و
کشتزارهای ارسنجان را سیراب می   نماید .میزان بارندگی سال زراعی جاری تاکنون در ارسنجان  165/1میلی
متر بوده و نســبت به مشابه سال قبل که  21/6بوده نزدیک به  8برابر افزایش داشته است .با راه افتاد چشمه
بناب در  28بهمن آغاز شده روزانه صدها نفر از مردم برای شکرگزاری و دیدن آب روان چشمه به جنگل بناب
ارسنجان مراجعه می   نمایند.

