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نوجوانان دوست
دارند ديده شوند!
نوجواني دورهاي بس��يار حساس و
سرنوشتس��از در زندگ��ي همگي
ما محسوب ميش��ود .سن گذر از
دوران كودك��ي ب��ه جواني كه اگر
به درستي هدايت و حمايت نشود
آس��يبهاي بس��ياري را به دنبال
خواهد داش��ت .نوجوان��ي معموالً
از 12س��الگي آغ��از ميش��ود و تا
18سالگي ادامه مييابد .در اين دوران فرد با بلوغهاي جسمي و روحي ،مواجه
و به دنبال تغييرات جسمي ،خلق و خوي فرد نيز دچار تحول ميشود .نوجوان
در اين مرحل��ه از زندگي با توجه به ويژگيهاي ژنتيكي ،تربيتي و اجتماعي،
زودرنج ،حساس ،نافرمان ،پرحرف يا كم حرف ،پرخواب يا بيخواب ،بااشتها يا
بياشتها ميش��ود .در اين دوران فرد بيش از خانواده از گروه همساالن الگو و
تأثير ميپذيرد و به همين دليل اگر خانواده نتواند فضا را به درستي مديريت
كند نوجوان به سمت و سويي به غير از آنچه دلخواه و مطلوب خانواده و جامعه
است ،سوق مييابد.
در ميزگردي كه به مناسبت روزهاي «نوجوان» و «خانواده» در منطقه برگزار
كرديم نوجوانان از دغدغههايش��ان صحبت كردند .يكي از موضوعات بااهميت
براي همه دختران و پسران حاضر در ميزگرد داشتن يك خواهر است به نحوي
كه بتوانند با او درباره هرآنچه در ذهنش��ان ميگذرد حرف بزنند .اين نكته به
ظاهر ساده اما عميق نشان ميدهد كه نوجوانان نياز به همدم و دوست دارند
كه گاهي فقط به سخنانش��ان گوش بسپارد؛ س��نگ صبورشان شود و دست
نوازش بر سرشان بكشد بدون اينكه نصيحت يا وانمود كند كه بيشتر ميفهمد.
موضوع ديگري كه براي نوجوانان منطقه اهميت ويژهاي دارد درك ش��دن از
جانب خانواده اس��ت؛ به نحوي كه والدين ع�لاوه بر تأمين نيازهاي مادي كه
همگي معتقدند توس��ط پدر بهصورت همه جانبهصورت ميگيرد به نيازهاي
عاطفي و احساسي آنان نيز به شكل كامل توجه كنند.
نوجوانان معتقدند كه گاهي در جمع بزرگترها جدي گرفته نميش��وند .آنان
دلشان ميخواهد گاهي با پدر و مادرشان بدون حضور هيچ واسطهاي به تفريح
و پارك و خريد بروند .آنان دوست دارند وقتي حرفشان درست و منطقي است،
شنيده و پذيرفته ش��ود .براي نوجوانان اهميت دارد كه ديده شوند .پس آنان
را همين اكنون كه نوجوان هس��تند ،ببينيم .حاصل اين ديدن و توجه ،عزت
نفس و درك درست از خويشتن در فرداي جامعهاي خواهد بود كه قرار است
با نوجوانان امروز نقش بندد.

چهره هفته
همايون الوند /نقاش

آموزش نقاشي در محل سكونت
«هماي��ون الوند» هنرمند هممحلهاي از دوران كودكي ،نقاش��ي را نزد
اس��تاداني چون فرشچيان ياد گرفته و از سال 1362به تدريس نقاشي
پرداخته اس��ت .او مدرس نقاشي سراي محله توحيد ،حافظ كل قرآن
كريم و ديوان حافظ و رباعيات خيام و بوستان سعدي است و شعر نيز
ميس��رايد .اين استاد نقاشي كه به تدريس سبك رئاليسم(واقعگرايي)
و مدرنيس��م مش��غول اس��ت تاكنون در چندين نمايش��گاه داخلي و
خارج��ي به ارائه آثار خود پرداخته و جوايزي نيز كس��ب كرده اس��ت.
آثار اين هنرمند در نمايشگاههايي مثل خانه هنرمندان تهران ،سمنان،
ش��هميرزاد ،بابل ،كانادا و آمريكا نمايش داده ش��ده و موفق به دريافت
تقديرنامه از رهبر معظم انقالب و اداره اس��لحه و مهمات ارتش ش��ده
اس��ت .او ميگوي��د« :محله توحيد ج��زء محلههاي قديم��ي و اصيل
محسوب ميشود و هنرشناسي و فرهنگ اهالي محل
در س��طح بااليي قرار دارد بهطوري كه حاضرند
ب��راي آنكه فرزندانش��ان به كس��ب علم و هنر
بپردازند ،هزينه كنند ،درحالي كه از محلههاي
مرفه محسوب نميشود».
اس��تاد الوند كه خود س��اكن و بزرگ ش��ده همين
محله است ،درباره انتخاب اين محل براي زندگي
ميگويد«:عالقه خاصي به اين محله دارم».
او با گذش��ت سال به اين نتيجه رسيده
كه اين محله داراي ارزشهايي است كه
نوعي دلبستگي در ساكنانش ،ايجاد و
آنان را در اين محله ماندگار ميكند.
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گزارش خبری
معاون حملونقل و ترافيك شهردار منطقه
خبر داد

رتبه نخست براي خانههاي
دوچرخه منطقه

مع��اون حملونق��ل و ترافيك ش��هردار
منطق��ه گف��ت« :خانهه��اي دوچرخه
منطق��ه از جانب س��ازمان حملونقل و
ترافيك رتبه نخس��ت را از نظر مراجعه
ش��هروندان به خود اختص��اص داد».به
گزارش خبرنگار همشهري محله« ،ايرج
ولين��ژاد» از راهاندازي 14خانه دوچرخه
در منطقه گفت و افزود« :اكنون منطقه
10خانه دوچرخه در ناحيههاي يك،7 ،
 8دارد كه برخورداري از 200دستگاه دوچرخه بهصورت 2شيفت
از س��اعت  8تا  20در ح��ال ارائه خدمات رايگان به ش��هروندان
هستند».او از ثبت 600نفر استفادهكننده در سامانه الكترونيكي
خانههاي دوچرخ��ه گفت و چنين توضيح داد« :براس��اس ثبت
س��امانه الكترونيكي،منطقه ما بيش��ترين تقاضا را براي دريافت
دوچرخ��ه دارد و تاكن��ون بهط��ور متوس��ط روزان��ه 200نفر از

دوچرخههاي منطقه استفاده كردهاند كه نشاندهنده
اس��تقبال خوب مردم از اين طرح ورزشي و تفريحي
و زيستمحيطي اس��ت » .ولينژاد گفت« :با توجه به
بازديد اخير سازمان حملونقل و ترافيك از خانههاي
دوچرخ��ه منطقه ،اين خانهها ب��ه دليل نوع كاربري،
نظم ،نحوه و كيفيت خدماترس��اني به ش��هروندان
و ش��كل كلي ارائه خدمات ،رتبه نخس��ت را به خود
اختصاص داده است».
مع��اون حملونق��ل وترافيك ش��هردار
منطقه با بيان اينك��ه خانههاي دوچرخه
ظرفيت 400دستگاه دوچرخه را داراست،
افزود« :با توجه به اس��تقبال شهروندان،
تالش ميكنيم كه با مس��اعدت سازمان
حملونق��ل و ترافيك مبني بر در اختيار
قرار دادن تعداد بيشتري دوچرخه خدمات
بهتري را به شهروندان ارائه كنيم».
ولينژاد درباره خانههاي دوچرخه بوستان
نهجالبالغه گفت« :در بوستان نهجالبالغه يك خط تفريحي مسير
دوچرخهسواري با 4خانه دوچرخه براي استفاده شهروندان در نظر
گرفته شده اس��ت » .تشويق شهروندان به استفاده از دوچرخه به
جاي وس��ايل دودزاي موتوري در سفرهاي داخل شهري ،افزايش
نش��اط و پويايي و ارتقاي س�لامت روحي و جسمي شهروندان از
جمله اهداف فعاليت خانههاي دوچرخه در محلههاست».

خبر عکس
گردهمايي سراسري شوراهاي
هماهنگي مؤسسان مدارس
غيردولتي شهر تهران با عنوان
«راهكارهاي افزايش جذب مشاركت
مردمي» با حضور مسئوالن در
مجتمع آموزشي «سوده» منطقه
برگزار شد« .اسداهلل مرتضايي» مدير
آموزش و پرورش منطقه در اين
گردهمايي گفت« :مدارس غيردولتي
ميتوانند به مقدار ظرفيتها و
جايگاه عظيمي كه در نظام تعليم و
تربيت دارند ،نقشآفريني كنند.

شنبه
سالمت جسم و روان

سراي محله شهرآرا براي ارتقاي اطالعات
مخاطبان و پيشگيري از بيماريهاي جسم
و جان ،كالسهاي «تحليل روابط متقابل»
را شنبه 11آبان« ،زندگي را آسان
بگيريم» يكشنبه 12آبان ،و «پيشگيري
از افسردگي با كمك ورزش» چهارشنبه
15آبان برگزار ميكند .براي استفاده
از اين كالسها ميتوانيد به شهرآرا،
بوستان شهرآرا ،سراي محله شهرآرا
مراجعه كنيد.

يكشنبه
كارگاه مقابله با خشم

خانه سالمت كوي نصر ،كارگاه
«مقابله با خشم» را با هدف
آموزش شهروندان براي كنترل
و مديريت خشم برگزار ميكند.
اگر عالقهمند به حضور در اين
كارگاه يكروزه هستيد ميتوانيد
يكشنبه 12آبان به سراي محله
كوي نصر در گيشا ،بوستان
گفتوگو مراجعه كنيد.

دوشنبه
پرورش گياهان

مركز آموزش و مشاوره گل و گياه
شهرداري منطقه ،كارگاههاي متنوع
پرورش گياهان را براي اهالي
برگزار ميكند .اگر عالقهمند به
شركت در اين كالسها هستيد
ميتوانيد ساعت 11هر روز هفته به
اين مركز در سعادتآباد ،بلوار دريا،
بوستان دالوران ،مركز آموزش و
مشاوره گل و گياه شهرداري منطقه
مراجعه كنيد.

خبر در هفته
سهشنبه
تفسير مثنوي معنوي

فرهنگسراي ابنسينا سلسله نشستهاي پاتوق
فرهنگي را سهشنبهها برگزار ميكند .اين جلسه
براي آشنايي مخاطبان با مفاهيم عرفاني مثنوي معنوي
و ارتقاي دانش اهالي درخصوص موضوعات فرهنگي،
هنري ،اجتماعي و فلسفي ،با حضور دكتر «علي رافعي»،
استاد دانشگاه و پژوهشگر عرفان اسالمي در قالب
گفتوگو برپا خواهد شد .نشست ساعت 17:30تشكيل
ميشود.

خبر عدد
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چهارشنبه
كالس روانشناسي

سراي محله شهرك قدس براي افزايش آگاهي اهالي
درباره مسائل مختلف ،كالسهاي روانشناسي برگزار
ميكند .شهروندان عالقهمند به شركت در اين كالسهاي
گروهي ميتوانند چهارشنبههاي هر هفته ساعت  10تا 12
به سراي محله شهرك قدس مراجعه كنند.

دريچه خيابان س��تارخان ترميم ش��د .به گزارش خبرنگار همش��هري محله ،واحد عمران
شهرداري ناحيه 6براي ايجاد فضاي مسطح و ايمن براي شهروندان اقدام به ترميم 3دريچه
خيابان ستارخان ،حد فاصل خيابان كوثر اول و دوم كرد.

