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 سبک
 تماشای بیشتر نمایشگر با اختالل وسواس فکری-عملیزندگی

در کودکان مرتبط است

محققان آمریکایی در مطالعه اخیرشان اظهار کردند، افزایش زمان نگاه کردن به صفحه نمایش با 
احتمال ابتالی کودکان به اختالل وسواس فکری-عملی مرتبط است.

 )OCD( به گزارش ایسنا و به نقل از تی ای، اختالل وسواس فکری-عملی، یا اختالل وسواسی-جبری
یک اختالل روانی است که در آن فرد افکار خاصی )با نام وسواس فکری: Obsessions( را به طور 
مکرر تجربه می کند یا نیاز به انجام مکرر اعمال خاصی )با نام وسواس عملی: Compulsions( را 
احساس می کند تا حدی که باعث پریشانی یا اختالل در عملکرد عمومی فرد می شود. حال محققان 
دانشگاه کالیفرنیا سانفرانسیسکو در جدیدترین مطالعه شان اظهار کردند افزایش زمان نگاه کردن به 

صفحه نمایش با احتمال ابتال کودکان به اختالل وسواس فکری-عملی مرتبط است.
کودکان بیش از هر زمان دیگری در دنیای فناوری دیجیتال غرق شده اند. بیشتر شواهد نشان 
می دهد که بین تماشای زیاد به نمایشگر و پیامدهای روانی نامطلوب ارتباطی وجود دارد و این 
کار باعث افزایش اختالل وسواس فکری-اجباری )OCD( می شود. این عارضه شامل افکار مکرر و 
ناخواسته و رفتارهای تکراری است که فرد احساس می کند به انجام آن ها وادار می شود. این افکار و 

رفتارهای مزاحم می تواند به شدت برای مبتالیان و افراد نزدیک به آنها آزار دهنده شود.
در مطالعه اخیر محققان دانشگاه کالیفرنیا سانفرانسیسکو، ارتباط احتمالی بین زمان مشاهده 
صفحه نمایش و اختالل وسواس فکری-عملی یا اختالل وسواسی-جبری )OCD( را شناسایی کردند. 
آنها دریافتند که شانس ابتال به اختالل وسواس فکری-عملی در طی دو سال به ازای هر ساعت بازی 

ویدیویی، ۱۵ درصد و برای هر ساعت تماشای ویدیو ۱۱ درصد افزایش یافته است.
جیسون ناگاتا، نویسنده ارشد این مطالعه و استادیار اطفال در دانشگاه کالیفرنیا سانفرانسیسکو 
گفت: کودکانی که زمان زیادی را صرف بازی های ویدئویی می کنند، احساس می کنند که بیشتر و 
بیشتر نیاز به بازی دارند و به رغم تالش نمی توانند دست از کار بکشند. افکار مزاحم در مورد محتوای 
بازی های ویدیویی می تواند به وسواس یا اجبار تبدیل شود. تماشای ویدیوها نیز می تواند امکان 
مشاهده اجباری محتوای مشابه را فراهم کند و الگوریتم ها و تبلیغات می توانند این رفتار را تشدید 

کنند.
اعتیاد به دیدن صفحه نمایش با اجبار و از دست دادن کنترل رفتاری مرتبط است که از عالئم 
اصلی اختالل وسواس فکری-عملی است. در این مطالعه، دانشمندان داده های گروهی یک مطالعه 
رشد شناختی مغز نوجوانان را که شامل ۹۲۰۴ نوجوان ۹ تا ۱۰ ساله می شد را تجزیه و تحلیل کردند. 
از شرکت کنندگان پرسیده شد که چقدر زمان را در پلتفرم های مختلف صرف کرده اند. میانگین ۳.۹ 
ساعت در روز بود. پس از دو سال، محققان از مراقبان شرکت کنندگان پرسیدند که آیا نوجوانان دچار 
عالئم اختالل وسواس فکری-عملی، شده اند یا خیر. استفاده از صفحه نمایش برای مقاصد آموزشی 

حذف شد.
درمورد ۴.۴ درصد از کودکان قبل از نوجوانی، اختالل وسواس فکری-عملی، در این بازه دو ساله 
گزارش شد. هم انجام بازی های ویدیویی و هم تماشای ویدیو با افزایش شانس ابتال به اختالل وسواس 
فکری-عملی، مرتبط هستند. رسانه های اجتماعی، تماس تصویری و پیامک به طور جداگانه با اختالل 

وسواس فکری-عملی، ارتباط نداشتند. نتایج برای نوجوانان می تواند متفاوت باشد.
ناگاتا در انتها افزود: اگرچه تماشای تلویزیون می تواند مزایای مهمی مانند آموزش و افزایش اجتماعی 
شدن کودک داشته باشد اما والدین باید از خطرات بالقوه آنها به ویژه سالمت روان کودک خود آگاه 
باشند. خانواده ها می توانند برنامه ای برای استفاده از رسانه ایجاد کنند که می تواند شامل زمان هایی 

بدون نگاه کردن به نمایشگر به خصوص قبل از خواب کودکان باشد.

آخر ابتکار www.ebtekarnews.com

12

ماشین 
بازی

بی ام و سری ۷ کد E۳۲ که در سال ۱۹۸۶ عرضه شد اولین 
محصول تولیدی این برند با پیشرانه ۱۲ سیلندر بود. این موتور ۵ 
 M۷۰ ۷۵۰ استاندارد وi ۷۵۰ کشیده وiL لیتری برای نسخه های

عرضه شد.
اخیراً یکی از نمونه های بسیار عالی این خودروی لوکس که 
اولین بار در ژانویه ۱۹۸۸ پالک شده جلوی دوربین حاضر می شود 
و رنگ طالیی مانند آن کامالً هیجان انگیز به نظر می رسد. زه 
مشکی رنگ روی بدنه اشاره ای جالب به خودروهای کالسیک دهه 
۹۰ میالدی بوده و با در نظر گرفتن شرایط نگهداری این خودرو 

در طول این ۳۵ سال می توان به آن لقب شگفت انگیز را داد.
بسیار  ظاهری  طراحی  بی ام و  که  است  دورانی  یادآور   E۳۲
مالیم تری را نسبت به خودروهای کنونی در نظر می گرفت، یعنی 

زمانی که خبری از جلوپنجره های بسیار بزرگ و چراغ های جلوی 
جدا از هم و غیرعادی نبود. با اینکه خودروی موردبحث ما از نوع 
بی ام و ۷۵۰iL E۳۲ است اما هنوز هم طول بسیار کمتری نسبت 
به نسل فعلی سری ۷ دارد. نسل جدید G۷۰ فقط با یک طول 
بدنه عرضه می شود و ۳۶۲ میلی متر طویل تر از ۷۵۰iL است. 
این امر نشان می دهد خودروها در طول چند دهه اخیر چقدر 
بزرگ تر و سنگین تر شده اند مخصوصاً اینکه سری ۵ فقط چند 

میلی متری کوتاه تر از این خودروی E۳۲ است.
به خاطر وضع قوانین سخت گیرانه آالیندگی، بی ام و با پیشرانه 
۱۲ سیلندر وداع نمود و خبری از آن در نسل جدید سری ۷ 
پیشرانه ۱۶  تولید E۳۲ حتی  زمان  در  باواریایی ها  اما  نیست؛ 
سیلندر را نیز برای خودروی تک ساخت گلد فیش در نظر گرفتند، 

خودرویی که با نام ۷۶۷iL یا هفت مرموز شناخته می شد. در آن 
خودرو حجم پیشرانه از رقم استاندارد ۵ به ۶.۷ لیتر افزایش یافت 
و قدرت نیز به بیش از ۴۰۰ اسب بخار و گشتاور به بیش از ۶۰۰ 
نیوتون متر رسید. البته برنامه ای برای قرار دادن این نیروگاه عظیم 
روی خودروهای تولیدی وجود نداشت. بنتلی هم پروتوتایپی از 
مولسان را با این پیشرانه ۱۶ سیلندر تست کرد اما هرگز آن را 
روی خط تولید نبرد. در سال ۲۰۲۲ اما شما نمی توانید پیشرانه 
۸ سیلندر را هم روی سری ۷ بازارهای اروپایی سفارش دهید. 
بر همین اساس گفته می شود نسل بعدی سری ۵ نیز فقط در 
نسخه پرچم دار M۵ از پیشرانه ۸ سیلندر استفاده خواهد کرد و 
دیگر خبری از روزهای خوش پیشرانه های حجیم و بزرگ بی ام و 

نخواهد بود…

همراه با بی ام و ۷۵۰iL E3۲ سال ۱۹۸۸، نهنگ لوکس ۱۲ سیلندر!

ویترین

داستان عزرائیل و روزهای تاریک به 
کتابفروشی ها آمد

کتاب »عزرائیل )روزهای تاریک( نوشته نیما 
انتشارات کتابستان منتشر و  اکبرخانی توسط 

راهی بازار نشر شد.
)روزهای  »عزرائیل  کتاب  مهر،  گزارش  به 
به تازگی توسط  اکبرخانی  نیما  تاریک(« نوشته 
انتشارات کتابستان منتشر و راهی بازار نشر شده 
است. این کتاب جلد یک و نیم این مجموعه 

است.
گفت  باید  یک ونیم،  چرایی جلد  توضیح  در 
در این جلد مستقیم به سراغ قهرمان داستان 
نخواهیم رفت، بلکه شخصیت های جدیدی وارد 
دنیای عزرائیل می شوند. شخصیت هایی که قرار 
است در جلدهای بعدی در کنار قهرمانان جلد 

اول، نقش کلیدی بازی کنند.
داستان عزرائیل )روزهای تاریک( در ایران و 
مدافع  یک  داستان،  قهرمان  می گذرد.  سوریه 
حرم است که بازداشت شده و اکنون فرصت 
کند.  نقل  فرزندش  برای  را  خاطراتش  دارد 
تا  و  می شود  شروع  نوجوانی  از  که  خاطراتی 
روزگار معاصر ادامه پیدا می کند. نویسنده در 
ابتدایی جنگ سوریه گفته  از روزهای  اثر  این 

است و نقش ایرانی های معمولی در این جنگ.
کتاب »روزهای تاریک«، مانند جلد قبلی این 
کتاب، یک رمان در ژانر تریلر )امنیتی( است 
حال  و  حس  بیشترین  است  کرده  سعی  که 
از  نظامی  و  تاریخی  جزئیات  با  را  واقع گرایانه 
ارائه  مخاطب خود  به  روز سوریه  آن  اتفاقات 

بدهد.
این کتاب در ۱۲۸ صفحه و قیمت ۵۸ هزار 

تومان عرضه شده است.
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آگهی مزایده 
ــه  ــبت ب ــر دارد  نس ــا در نظ ــیراز نزاج ــه ش ــتیبانی منطق ــاد و پش ــی آم فرمانده

ــت                    ــدان بعث ــو در می ــدد تابل ــک ع ــاد ، ی ــی اب ــی در معال ــو تبلیغات ــدد تابل ــه ع ــذاری  س واگ
) ســنگی ( و یــک عــدد تابلــو در بلــوار قدوســی شــرقی  از طریــق مزایــده عمومــی بصــورت یــک 

ــد.  ــدام نمای ســاله اق
واجدیــن شــرایط بمنظــور دریافــت بــرگ شــرایط و ارائــه پیشــنهادات حداکثــر بمــدت 7 روز از تاریــخ 
آگهــی فرصــت دارنــد  بــه ادرس شــیراز – میــدان ارتــش پــادگان پشــتیبانی منطقــه شــیراز نزاجــا 

– مدیریــت کنترولــر مراجعــه نماینــد.   
مبلغ سپرده شرکت در مزایده 600/000/000 ریال  

مناقصه گزار در رد  یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد  . 
هزینه چاپ اگهی بر عهده برنده مزایده است. 

9611تلفکس :07137382962  

فراخوان مناقصه عمومی
آگهی شرکت در مناقصه

شــرکت ســهامی آب منطقــه ای اصفهــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خــود را براســاس جــدول زیــر بــه انجــام رســاند ، لــذا خواهشــمند اســت 
ــه آدرس  ــت )ســتاد( قســمت مناقصــات ب ــدارکات الکترونیــک دول ــق ســامانه ت ــت اســناد مناقصــه از طری ــه دریاف ــخ درج آگهــی نســبت ب از تاری
ــاً از طریــق ســامانه ســتاد انجــام مــی پذیــرد.  WWW.SETADIRAN.IR اقــدام نماینــد. شــایان ذکــر اســت دریافــت اســناد مناقصــه صرف

شماره مناقصه در سامانه ستادشرح مناقصهردیف

مناقصه عمومی یک مرحله ای سیستم حفاظت کاتدیک لوله های فوالدی طرح 1
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