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وضعیت سالمت روان در کالنشهرها
کالنشهرها در کشورهای
توسعهیافته ،از جایگاه ویژه
خود برخوردارند؛ آنگونه که
شهروندان در آنها از امکانات
و رفاهیات متناسب با زندگی
شهرنشینی منفعت میبرند .اما
در شهرهای گسترشیافتهای
که از اصول شهرسازی و
شرایط و ضوابط شهروندی
برخوردار نیستند ،شهرنشینان
تنها کاریکاتوری از کالنشهر
را پیش روی خود دارند و فقط
از عوارض و حواشی گوناگونی
که ناشی از ساختار آنهاست
رنج میبرند و دچار مشکالت
و ناراحتیهای جسمی و روحی
میشوند.
در کالنشهرهایی که رشد
سرطانی یافتهاند ،فاصله فاحش
میان آنچه در اصطالح معمول
شمال و جنوب از آن نام برده
میشود ،انواع تضادها و احساس

تبعیضها که ناخوشیهای روانی
روحی بسیاری در پی دارد،
ایجاد کرده و زمینه انواع و اقسام
آسیبهای اجتماعی را به وجود
آورده است.
به
که
کالنشهرهایی
کاریکاتوری از خود مبدل
شدهاند ،فرصت اندیشیدن و
تأمل را از ساکنان خود ستانده و
آنان را به سرعتهای اجباری و
نفسگیر مبتال کرده ،بهنحویکه
عجله و شتاب در آنها به عادتی
کشنده و ویرانگر تبدیل شده و
انسانها را بهصورت ماشینهای
کوکی ناآرام و بدون توقف
درآورده است.
بیتردید در این شرایط ،باید
منتظر بروز و ظهور انواع
بیماریهای روحی و روانی بود
و هرگز انتظار نداشت که روابط
افراد در جامعه ،عاطفی ،اخالقی،
مهربانانه و دوستانه باشد.

یازدهمین جشنواره ملی گل و گالب میمند
در فیروزآباد برگزار میشود

فرماندار شهرستان فیروزآباد از
برگزاری جشنواره گل و گالب
میمند در اردیبهشتماه خبر داد.
سید کمال علوی در گفتوگو
با خبرنگار تسنیم در شیراز،
از برگزاری جشنواره ملی
گل و گالب میمند در شهرستان
فیروزآباد خبر داد و اظهار
داشت :این جشنواره از  5تا 7
اردیبهشتماه برنامهریزی شده
که افتتاحیه جشنواره روز هفتم
با حضور مسئوالن ارشد استان
فارس برگزار میشود.
وی بابیان اینکه پیشبینی برای
افزایش زمان جشنواره نیز انجام
شده است ،گفت :با توجه به
بارندگیهای اخیر و کاهش
دما همچنین گلدهی برخی از
بوتههای گل پیشبینی شده که
جشنواره تا  14اردیبهشتماه ادامه
یابد .فرماندار شهرستان فیروزآباد
بابیان اینکه رویکرد اصلی این

جشنواره گردشگری است،
افزود :شرایطی فراه م شده که
گردشگران برای اسکان مشکلی
نداشته باشند و عالوه بر باغات،
پارکهای شهرداری نیز برای
اسکان یکروزه گردشگران در
نظر گرفتهشده است.
علوی با اشاره به برنامههای جانبی
جشنواره بیان کرد :بازیهای
محلی ،غرفههایی برای ارائه مواد
غذایی و فروش محصوالتی نظیر
گالب ،غرفههای صنایعدستی و
دستساختهها ازجمله مواردی
است که در کنار این جشنواره
برپا میشود.
بر اساس این گزارش جشنواره
گل و گالب میمند هرساله در
ایام اردیبهشتماه برگزار میشود
و در آن گردشگران با مراحل
چیدن گل و آماده کردن آن
برای گالبگیری سنتی آشنا
میشوند.

مدیرکل گمرک فارس:

صادرات فارس در سال گذشته  ۲۰درصد
رشد داشت
مدیرکل گمرک استان فارس
از رشد  ۲۰درصدی صادرات
غیرنفتی استان فارس ازلحاظ
ارزشی در سال گذشته خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل
از روابط عمومی گمرک فارس،
خداداد رحیمی یادآور شد :پارسال
 ۲۳۳هزار و  ۵۴۴تن کاال به ارزش
 ۲۴۷میلیون و  ۶۱۰هزار و ۱۷۴
دالر از طریق گمرکات استان
فارس به خارج از کشور صادر
شده است که نسبت به سال ۹۵
ازلحاظ ارزشی  ۲۰درصد رشد
داشته است.
وی افزود :محصوالت لبنی ،رب
گوجهفرنگی ،دستگاه رادار،
عصاره و پودر شیرینبیان ،اوره،
دستگاه مبدل حرارتی ،فرش و
سایر کفپوشها ،سیمان ،آرد
گندم و خرما بیشترین حجم

صادرات را به خود اختصاص داده
است.
مدیرکل گمرکات فارس بیان
کرد :کاالهای صادراتی فارس به
 ۶۴کشور ازجمله عراق ،سوریه،
امارات متحده عربی ،افغانستان،
قطر ،آلمان ،رومانی ،هند،
پاکستان و ترکیه صادرشده است.
وی عنوان کرد :پارسال در بین
کاالهای صادراتی استان فارس
رب گوجهفرنگی ازلحاظ وزن ۷۷
درصد و ازلحاظ ارزش  ۸۳درصد
رشد نسبت به مدت مشابه سال
گذشته داشته است.
رحیمی افزود :عنوان کرد :کیفیت
محصول ،بستهبندی مناسب و
بازاریابی صادرکنندگان استان
بهویژه در کشورهای حوزه
خلیجفارس سبب افزایش صادرات
رب گوجهفرنگی شده است.

 450الکپشت در مرودشت از عواقب خشکسالی نجات یافتند

صفحه

 450قطعه الکپشت برکهای که در قسمتی از رودخانه ُکر در روستای جشنیان شهرستان مرودشت
براثر خشک شدن رودخانه در حال تلف شدن بودند با تالش کارکنان محیطزیست و مردم محلی
جمعآوری و به محلهای آبدار رودخانه منتقل شدند .ابوالحسن کشاورز رئیس اداره حفاظت
محیطزیست شهرستان مرودشت به خبرنگار ایرنا گفت :این اقدام زیستمحیطی تأثیر بهسزایی در
حفظ زیستبوم منطقه و ایجاد شرایط پایدار برای زیست گونههای در معرض خطر و انقراض دارد.
الکپشتهای برکهای الشه خوار هستند و از اجساد و بقایای ماهیها و سایر موجودات تغذیه میکنند که این امر کمک زیادی به پاکیزه نگهداشتن
کف رودخانهها میکند .همچنین الکپشتها با کنترل جمعیت موجوداتی که از آنها تغذیه میکنند به حفظ تعادل در اکوسیستم کمک میکنند.
رود ُکر بزرگترین رودخانه استان فارس است که از کوههای پاالنگردی در شهرستان اقلید سرچشمه میگیرد.
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دانشگاه شیراز همکار استراتژیک دانشگاه درسدن آلمان در ایران

صنعتی درسدن آلمان نیز طی سخنانی
این دانشگاه را در زمره بهترین
دانشگاههای جهان خواند که بیشترین
تعداد دانشجو را در آلمان به خود
اختصاص داده است .هانس مولر
اشتاینهاگن بابیان اینکه پیشازاین
از شهرهای همچون اهواز و تهران
بازدید کرده است ،عنوان کرد :در
سال گذشته تفاهمنامه همکاری با
دانشگاه شیراز درزمینه تبادل استاد
و دانشجو منعقد شد که میتواند
زمینه برگزاری سیمنارهای علمی و
پژوهشهای مشترک را فراهم آورد.
وی در این خصوص به همکاری
درزمینه انرژیهای تجدیدپذیر،
شیمی ،پزشکی ،مدیریت منابع آبی،
ارتباطات بینالملل و حملونقل اشاره
کرد.
دانشگاه شیراز نقطه اتصال جامعه
دانشگاهی ایران و آلمان است
مولر اشتاینهاگن گفت :دانشگاه
شیراز بهواسطه همکاریهای راهبردی
با دانشگاه درسدن بهمنزله رابط
فعالیتهای همه دانشگاههای ایران با
درسدن آلمان برگزیده شده است و
نقطه اتصال جامعه دانشگاهی ایران و
آلمان محسوب میشود.
رئیس دانشگاه درسدن آلمان از
حضور استادان دانشگاه شیراز طی
 10ماه آینده در دانشگاه درسدن
سخن گفت و افزود :تبادل استاد
درزمینههایی همچون شیمی و

و سرآغاز ارتباط و تعامالت
بلندمدت خواند .همچنین معاون
سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار
فارس در این مراسم ابراز داشت:
دستکم از  200سال گذشته حضور
همراه باکار در امنیت و تالش آلمان
در ایران برای تجهیز زیرساختها
در ذهن مردم ایران خاطرهای خوش
برجای گذاشته است .هادی پژوهش
جهرمی به ارتباط میان حافظ و گوته
اشاره کرد و گفت :این ارتباط رابطه
فرهنگی عمیقی بین اهالی شیراز و
مردم آلمان برجای گذشته است.
حب و بغضهای سیاسی کمترین اثر
را بر دانشمندان دارد
وی برگزاری این رویداد را سرآغاز
ورود همکاریهای ایران و آلمان به
مرحلهای تازه دانست و بیان کرد:
همکاری و همراهی دو دانشگاه
زمینههای روشنی را برای آینده فراهم
میکند و موجب میشود علما و
دانشمندان در فضاهای علمی فارغ از
حب و بغضهای سیاسی به تبادلنظر
بپردازند .پژوهش جهرمی با تأکید بر
اینکه جریانها و حب و بغضهای
سیاسی کمترین اثر را بر روش و
سلوک دانشمندان دارد ،عنوان کرد:
فارس پذیرای همه اندیشمندان و
دانشگاهیان در بخشهای مختلف
علمی و در همه حوزههاست و
دانشگاه شیراز مأمن مناسبی برای
احراز این نیت به شمار میرود .هفته
دانشگاه درسدن آلمان در دانشگاه
شیراز تا  28فروردین ادامه دارد و در
حاشیه این رویداد نشست دو جانبهای
میان شهردار شیراز و شهردار درسدن
آلمان با محورهای تبادالت فرهنگی،
گردشگری و همکاری درزمینه
محیطزیست شهری برگزار میشود.

معاون استاندار فارس:

حمایت از کاالی ایرانی پشتوانه توسعه گردشگری باشد
محمدابراهیم فروزانی در گفتوگو با
خبرنگار ایرنا درباره راههای تحقق شعار
حمایت از کاالی ایرانی در حوزه گردشگری
افزود :نامگذاری سال  1397از سوی رهبر
معظم انقالب تحت عنوان سال حمایت از
کاالی ایرانی تدبیر هوشمندانهای بود.
وی به شعارهای مطرحشده در سالهای گذشته
بهخصوص در حوزه اقتصاد مقاومتی اشاره کرد
و گفت :شاید از مهمترین نقاطی که میتوان
در این زمینه روی آن برنامهریزی کرد حوزه
گردشگری ،صنایعدستی و میراث فرهنگی
باشد.
معاون گردشگری و امور زائرین استانداری
فارس گفت :در حوزه گردشگری ،کاالی
گردشگری به استفادهکنندگان داخلی و
خارجی عرضه میشود و شاید هیچ بخش
دیگری نباشد که هیچ کاالی خارجی در آن
وجود نداشته باشد لذا بهنوعی ،شعار حمایت از
کاالی ایرانی شعار هرساله بخش گردشگری
است.
فروزانی گفت :حوزه گردشگری یک حوزه
میان بخشی و بهنوعی فرا بخشی است ،صنعت

گردشگری نیز صنعتی به گستره کل جامعه
و اجتماع ما است و همه افراد بهنوعی درگیر
موضوع صنعت گردشگری هستند .وی ادامه
داد :فرهنگ ،نحوه صحبت و برخورد ،مناسک
و آیینهای ما بهنوعی برای کسانی که از
بیرون وارد شیراز و استان فارس میشود بیشتر
از آثار شهری و معماری ما جذابیت دارد.
وی اضافه کرد :برخورد و رفتار مناسب یک
شهروند شیرازی و فارسی با یک خارجی
خودش میتواند جذابیت ایجاد کند و
بزرگترین بازاریابی است.
معاون استاندار فارس بابیان اینکه بخشها و
دستگاههای مختلف باید به توسعه صنعت
گردشگری در استان کمک کنند ،گفت:
بهخصوص در حوزههای زیرساختی ،اقتصادی،
بانکی و صدور مجوزها نیاز به همکاری دیگر
دستگاهها داریم.
فروزانی افزود :یک شبکهای از شهرها ،روستاها
و نقاط عشایری گردشگری در استان داریم که
همه بخشها باید به برنامه و موضوع توسعه
گردشگری فکر کنند .وی ادامه داد :زمانی
میتوانیم گردشگری را به شکل تصاعدی

توسعه دهیم که تمام دستگاهها این موضوع
را مربوط به خودشان بدانند و فکر نکنند متولی
این موضوع دستگاهی به نام میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری است .معاون
گردشگری و امور زائرین استانداری فارس
گفت :این موضوع یک موضوع ملی است و
نیاز به اراده همگانی دارد.
فروزانی بابیان اینکه در حوزه صنایعدستی نیز
کاالهای تولیدی میتواند بهعنوان محصول
فرهنگی ،سوغاتی برای گردشگران باشد ،اظهار
کرد :امیدوارم شعار حمایت از کاالی ایرانی،
تلنگری به همه بخشها باشد تا از این فرصت
برای توسعه گردشگری استفاده کنند.
وی ادامه داد :امیدوارم بتوانیم با استفاده از
شعار سال  ،1397ایده اقتصاد مقاومتی و توسعه
متوازن و پایدار را در حوزه گردشگری،
صنایعدستی و حفاظت از آثار میراث فرهنگی
اجرایی کنیم.
به گزارش ایرنا ،حضرت آیتاهلل خامنهای
رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی نوروزی
سال  1397را سال حمایت از کاالی ایرانی
نامگذاری کردند.

کارگوسنتر فرودگاه شیراز در حد حرف است
قرارداد با ایتالیا منتفی

رئیس اتاق صنعت و معدن
استان فارس گفت :راهاندازی
کارگو سنتر فرودگاه شیراز
همچنان در حد حرف باقیمانده
و صادرات فارس از این مهم
لطمه میبیند.
سهراب شرفی در گفتوگو با
خبرنگار مهر ،با اشاره به اینکه
زیرساختهای صادراتی مناسب
در استان فارس و کشور وجود
ندارد تأکید کرد :فاصله زیاد
استان فارس به دریا باعث شده
که به سمت صادرات هوایی
حرکت کنیم اما نبود کارگو
سنتر مشکل دیگر استان است.
وی ادامه داد :راهاندازی کارگو

سنتر از جانب هواپیمایی کشور
یک مصوبه است که متأسفانه
نه خودشان اقدام میکنند و نه
اجازه ورود بخش خصوصی را
میدهند.
رئیس خانه صنعت و معدن
فارس تأکید کرد :به دلیل این
مشکالت صادرات صیفیجات
استان  ۳۵درصد تلفات داشته که
این اتفاقات قابل جبران نیست
و از طرفی دیگر هواپیمایی و
وزارت نیرو هزینه بنزین هر
نفر مسافر را لیتری  ۷۰۰تومان
مدنظر قرار دادهاند؛ اما برای حمل
بار لیتری  ۲۱۰۰تومان که این
تفاوت قیمت را نمیتوانیم بر

روی قیمت کاالهای صادراتی
حساب نکنیم به همین دلیل توان
رقابت با اجناس دیگر کشورها
را نداریم.
شرفی با انتقاد از عملکرد
ضعیف رایزنان اقتصادی در
امور خارجه نیز گفت :توانایی
رایزنان اقتصادی بسیار ضعیف
است زیرا هیچگونه تابلو تبلیغاتی
در کشورهای هدف صادرات
ایران مشاهده نمیشود و حتی در
صداوسیمای کشورهای منطقه
تبلیغی از کاالی صادراتی ایران
نیست درحالیکه خیابانها و
شبکههای مختلف تلویزیون
داخلی مملو از تبلیغات اجناس
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بیست و چهارم

ارتباطات بین المللی ضرورتی مهم برای رسیدن دانشگاهها به توسعه

آموزش از راه دور خواهد بود.
شهردار شیراز نیز این رویداد را
زمینهساز دستیابی به اهداف مدیریت
شهری بر مبنای توسعه پایدار خواند
و گفت :مهمترین ابزار نیل به این
هدف بزرگ توجه به رویکردها و
مقولههای دانشبنیان است .حیدر
اسکندرپور بیان داشت :مدیران
شهری در سراسر جهان امروزه بیش
از هر زمان دیگری دریافتهاند بنای
توسعه پایدار آنگاه دوام مییابد که
سه رکن محیطزیست ،اقتصاد و
اجتماعیات که بهطور سنتی بهعنوان
ستونهای توسعه پایدار از آنها
یاد میشود ،بر پایههایی از فرهنگ
استوار شود .وی افزود :آنچه فرهنگ
را سزاوار نقشی چنین برجسته کرده
است ،ماهیت پویا ،سیال و متکثر
آن است و پیوند مدیریت شهری و
دانشگاه به لحاظ حصول اطمینان از
جهتگیری صحیح ،نیازمند توسعه
است .اسکندرپور بابیان اینکه توسعه
پایدار فرهنگ محور با پرهیز از
تعصب و جزماندیشی و با مدارا
و پذیرش نظرات مخالف و تفکر
انتقادی مبنای کار معنا مییابد ،عنوان
کرد :مؤلفههای اصلی تفکر علمی و
دانشگاه مهمترین محل ظهور و بروز
این دیدگاههاست .شهردار شیراز،
آغاز هفته دانشگاه درسدن آلمان
در دانشگاه شیراز را نقطه عطفی
در روابط دانشگاهی ایران و آلمان
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شماره

رئیس دانشگاه شیراز عنوان کرد؛

رئیس دانشگاه شیراز در آیین
آغاز هفته دانشگاه درسدن آلمان در
دانشگاه شیراز گفت :جمهوری فدرال
آلمان از سابقهای طوالنی در روابط
بازرگانی با ایران و استان فارس
برخوردار است و معتقدیم توسعه و
تداوم ارتباطات بینالمللی ضرورتی
برای رشد و بالندگی دانشگاه شیراز
است.
سرویس خبری /مریم زارع خفری:
مراسم آغازین هفته دانشگاه درسدن
در دانشگاه شیراز با حضور شهردار
شهر درسدن آلمان ،رئیس دانشگاه
صنعتی درسدن ،شهردار شیراز ،رئیس
دانشگاه شیراز و معاون سیاسی امنیتی
و اجتماعی استاندار فارس در دانشگاه
شیراز آغاز شد .رئیس دانشگاه شیراز
بابیان اینکه استان فارس و شهر شیراز
با تاریخی هزاران ساله باعنوان پایتخت
فرهنگی کشور جایگاه ویژهای
دارد گفت :دانشگاه شیراز جزو سه
دانشگاه جامع برتر کشور محسوب
میشود که با  17هزار دانشجو و 700
عضو هیئتعلمی نقش مهمی در رفع
نیازهای علمی و فناوری کشوری
ایفا میکند .حمید نادگران بیان
کرد :زمینههای مغتنمی برای توسعه
اقتصاد دانشبنیان در دانشگاه شیراز
وجود دارد و با توجه به ظرفیتهای
دانشگاه درسدن امیدواریم این نشست
زمینه همکاریهای بیشتر دو شهر
شیراز و درسدن ،بهویژه در تبادل
استاد و دانشجو و انجام پژوهشهای
علمی مشترک باشد .وی اظهار
امیدواری کرد :حضور شهرداران دو
شهر درسدن و شیراز در این نشست
شاهد گسترش همکاریهای اقتصادی
و شهری میان شیراز ،درسدن و البته
ایران و آلمان شود .رئیس دانشگاه
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دیگر کشورها است.
وی تأکید کرد :آنچه
میتواند صادرات ایران را در
کشورهای منطقه موفق کند
استفاده از رایزنان اقتصادی در
سفارتخانههای جمهوری اسالمی
ایران است که متأسفانه تاکنون
به این مهم توجه نشده است.
رئیس خانه صنعت و معدن فارس
یادآور شد :قرارداد سنگ استان
فارس با کشور ایتالیا به دلیل
قوانین و بخشنامههای بدون
دلیل و عدم کارشناسی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت منتفی
شد و در این راستا تنها بازرگانان
استان فارس ضرر کردند.

از ره ردی کالمی

دالیل اصلی مرگ و میر تهرانیها چیست؟

از  ۵۷۲۹۷واقعه فوت ثبتشده
در استان تهران ۳۲۱۲۳ ،نفر مرد
و  ۲۴۸۲۳نفر زن بودهاند که از
مهمترین دالیل فوت تهرانیها
نیز میتوان به بیماریهای قلبی و
عروقی اشاره کرد.
به گزارش جام جم آنالین از
ایسنا ،بر اساس آمارهای سازمان
ثبتاحوال استان تهران در سال
 ۱۳۹۶تعداد  ۵۷۲۹۷واقعه فوت در
استان به ثبت رسیده که از این تعداد
 ۳۲۱۲۳واقعه مربوط به فوت مردان
و  ۲۴۸۲۳واقعه مربوط به زنان بوده
است .همچنین تعداد  ۳۵۱واقعه فوت
نامشخص نیز به ثبت رسیده است.
از طرفی بیشترین نرخ فوتهای
ثبتشده مربوط به شهرستان تهران
با  ۵.۴۲درصد و کمترین آن مربوط
به کهریزک با  ۰.۱۶درصد بوده
است .در سال  ۹۶از مجموع ۵۴۷۹۶
واقعه فوت جاری ثبتشده از تعداد
کل فوتیهای استان ۴۵.۸۴ ،درصد
از فوتیها در گروه سنی بیشتر از
 ۷۵سال به ثبت رسیده که بیشترین
درصد از فوت جاری ثبتشده در
این گروه سنی قرار دارد .همچنین در
این گروه سنی ،تعداد فوتشدگان
 ۴۹.۹۱درصد مرد و  ۵۰.۰۹درصد
زن را شامل میشوند .کمترین درصد

فوت جاری هم مربوط به گروه سنی
 ۱۰تا  ۱۴سال با حدود  ۰.۳۷درصد
است .بر اساس این گزارش ،تعداد
 ۵۴۷۹۶واقعه فوت جاری در سال ۹۶
در استان تهران به ثبت رسیده است
که تعداد فوت جاری ثبتشده در
نقاط شهری برابر با  ۵۴۵۶۰واقعه و
تعداد فوتهای جاری ثبتشده در
نقاط روستایی برابر با  ۲۳۶واقعه
است.
از طرفی تعداد فوتهای ثبتشده
مردان  ۳۱۰۵۵مورد و تعداد
فوتهای ثبتشده زنان برابر با
 ۲۳۷۴۱نفر است که نسبت جنسی
فوت جاری در استان برابر با ۱۳۰
است .همچنین بیش از  ۵۰هزار
واقعه فوت در سال  ۹۶در استان
تهران ثبتشده که از این تعداد
دالیل فوت  ۲۵۶۱۴نفر با سهم
درصدی  ۴۴.۷۰براثر بیماریهای
قلبی و عروقی بوده است.

مدیر پروژه تولید برنامههای تلویزیون تعاملی وزارت
آموزش و پرورش خبر داد؛

پخش رسمی تلویزیون تعاملی «سینا»
تا یک ماه آینده

احتمال اجباری شدن تماشای برخی برنامهها
مدیر پروژه تولید برنامههای
وزارت
تعاملی
تلویزیون
آموزشوپرورش از پخش رسمی
تلویزیون تعاملی سینا تا یک ماه
آینده خبر داد و گفت :با آغاز
بکار رسمی این سامانه ،مخاطبان
ما طبقهبندی میشوند و هرکدام
امکان دیدن برنامه خاص خود
رادارند.
مهدی علیاکبر زاده در
گفتوگو با ایسنا ،به بیان
جزئیاتی از فعالیت و نحوه استفاده
از تلویزیون تعاملی وزارت
آموزشوپرورش پرداخت و
اظهار کرد« :تلویزیون تعاملی
سینا» یک تلویزیون اینترنتی به
نشانی  sinatv.medu.irاست.
وی افزود :پروژه تلویزیون
تعاملی ،پروژهای باهدف کاستن

فاصله میان خانوادهها ،اولیای
مدارس و دانشآموزان از
وزارت آموزشوپرورش است و
تالش میکنیم بسیاری پیامها و
درخواستهای خود را بیواسطه
به خانوادهها و سایر مخاطبان
برسانیم.
مدیر پروژه تولید برنامههای
وزارت
تعاملی
تلویزیون
آموزشوپرورش بابیان اینکه
در مرحله اول این پروژه روی
موضوع آسیبهای اجتماعی
متمرکز شدیم گفت :برنامههایی
را پیرامون آسیبهای اجتماعی
مبتالبه دانش آموزان تولید
کردیم که خانوادهها مخاطبان
آن هستند .این ویدئوها بهتدریج
در سینا تی وی بارگذاری
میشوند.

وضعیت سالمت روان در کالنشهرها
یک دکترای روانشناسی
اظهار کرد :بسیاری از مردم
ساکن در کالنشهرها به
خاطر تکاپوی بیشازحد و
نداشتن آرامش کافی ،رضایت
و سالمت روان خود را از
دست میدهند.
به گزارش ایسنا ،دکتر
معصومه امینیخو (دکترای
روانشناسی و استاد دانشگاه)
با اشاره به اینکه اقتصاد و
شرایط اقتصادی میتواند یکی از
مؤلفههای آرامش در کالنشهرها
باشد ،گفت :ازنظر روانشناسی
برآورده نشدن بسیاری از نیازهای
ابتدایی افراد میتواند تجربه
نیازهای باالتری مانند احساس
آسایش و آرامش را محقق نکند.
وی با اشاره به اینکه کالنشهر
تهران همچنان درروند توسعه
قرار دارد ،اظهار کرد :بدون شک
میزان آرامش در کالنشهر تهران
که شهری درحالتوسعه است ،از
کیفیت و کمیت خوبی برخوردار
نمیشود؛ چراکه مردم بهجای
استفاده از امکانات کالنشهری
با عوارض زندگی در کالنشهرها

دستوپنجه نرم میکنند.
این دکترای روانشناسی همچنین
افزود :استرس زیاد ،تراکم باالی
جمعیت ،آلودگی هوا ،دوری
محل کار با محل سکونت،
زدوخوردهای متعدد و غیره ازجمله
عواملی هستند که مردم ساکن در
کالنشهرها بهصورت روزانه با آن
دستوپنجه نرم میکنند.
وی بابیان اینکه آرامش در
کالنشهرها برای مردم تجربهای
گمشده است ،عنوان کرد :بسیاری
از مردم ساکن در کالنشهرها
به خاطر تکاپوی بیشازحد و
نداشتن آرامش کافی رضایت
و سالمت روان خود را از دست
میدهند.

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

