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ناحيه 6شهرداري منطقه انجام داد

اقدامات شهري در ناحيه

تابلوهاي پرچمي كوچه نادر در خيابان توحيد به همت واحد ترافيك ناحيه
مورد بررسي قرار گرفت .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،با تالش واحد
ترافيك ناحيه  6تابلوهاي پرچمي كوچه نادر ،تقاطع خيابان توحيد كه كج
ش��ده بود توسط پيمانكار ترافيك مرمت و پالكاردرها و تابلوهاي غيرمجاز

15

خيابان س��تارخان نيز توس��ط ش��هرداري جمعآوري ش��د .همچنين واحد
زيباس��ازي اين ناحيه در يك طرح جهادي براي حفظ ظاهري و آراس��تگي
ش��هري اق��دام به جم��عآوري تابلوه��ا و پالكاردرهاي خيابان س��تارخان و
ديوارهاي خيابان خوش شمالي را با مواد پوشاننده پاكسازي كرد.

چگونه اوقات فراغتتان تابستان
را پر كنيد؟

برنامهريزي
براي فصل
تعطيلي
سحر رمضانعلی پور

تابس�تان كه از راه ميرسد بار ديگر خيليها

اين روزها بوستانهاي منطقه از ديگر روزهاي سال شلوغتر است .شما هم همين امروز شام و ناهاري
تهيه كنيد و به يكي از بوس��تانهاي اطراف محل زندگيتان برويد .البته منطقه وس��يع ما بوس��تانها
و تفرجگاهه��اي فرامنطق��هاي نيز دارند ك��ه ميتواند گزينه خوبي براي گذران اوقات فراغت باش��ند.
بوس��تانهاي نهجالبالغه ،گفتوگو ،پرواز ،پرديس��ان از جمله مكانهايي هستند كه شما ميتوانيد در
آنها س��فرهاي پهن كنيد و در كنار اعضاي خانواده ش��اد باش��يد .بزرگترهاي خانواده مثل پدربزرگ و
مادربزرگ را فراموش نكنيد و آنان را هم به جمع خود دعوت كنيد.

با ميليونهاي ثانيه فراغت روبهرو ميش�وند كه
گاهي براي پر كردنش هي�چ برنامهاي ندارند .از
همه بيش�تر پدر و مادرها با اين موضوع دس�ت
به گريبانند كه چگونه اوقات فراغت فرزندانشان
سپري شود تا در پايان فصل فرزندانشان عالوه
بر گذران لحظاتي ش�اد و مفرح ،مطالب علمي و
فرهنگي جديدي هم ياد گرفته باش�ند تا از اين
علوم در طول س�ال تحصيلي هم ب�راي ارتقاي
وضعيت علمي خود استفاده كنند البته يادمان
باشد كه اگر فرزندانتان را در كالسهاي مختلف

آموزشي ثبتنام ميكنيد حتم ًا به عاليقشان و به

در اوقات فراغت تابستان به جاي خوابيدن تا
ظهر به كوه و ارتفاعات منطقه برويد و بخش��ي
از زم��ان بيكاريت��ان را در ك��وه وكوهس��تان
س��پري كنيد تا عالوه بر ورزش كوهپيمايي كه
براي س�لامتي جسم و روح فايدههاي بسياري
دارد لحظههاي خوشي را سپري كنيد.

حضور آنان در دورههاي تفريحي نيز توجه كنيد
تا براي حضور موفق در 9ماه مدرسه آماده شوند.
مهمتر از همه اينكه سفر يكي از بهترين راههاي
آموختن زندگي و كسب تجربههاي جديد و حتي
علوم مختلف اس�ت كه فرصت آن در تابس�تان
براي كودكان ،نوجوانان و جوانان فراهم است.

امامزادهها از جمله مراكزي هس��تند كه با افزايش روحيه در افراد باعث ايجاد فضايي آرام و ش��اد ميش��وند.
امام��زاده صال��ح(ع) و امامزاده داود(ع) و امامزاده ابوطالب(ع) در فرح��زاد ،امامزادگان عينعلي و زينعلي(ع) در
پونك و امامزاده عالمه طرش��تي در طرش��ت ،از جمله مكانهاي فرهنگي و مذهبي منطقه هستند كه از جنوب تا
شمال منطقه قرار دارند .خوب است اوقات فراغت تابستانه امسال كه ماه مبارك رمضان را نيز با خود به همراه
دارد با اعضاي خانواده به اين مكانهاي مقدس برويد.

حتما ً به فرهنگسراي ابنسينا ،خانههاي فرهنگ ،سراهاي محله ،نگارخانهها و موزهها منطقه سر بزنيد
و با نامنويس��ي فرزندانتان در كالسهاي مختلف آموزشي و تفريحي ،آنان را براي سپري كردن لحظاتي
ش��اد در يك مكان فرهنگي آماده كنيد .اگر خودتان نيز اين روزها را غنيمت بشماريد و در كالسهاي
تفريحي و آموزشي شركت كنيد در حق خود لطف كردهايد و براي حضور در موقعيتهاي اجتماعي وكاري
با روحيهاي بهتر و آرام آماده ميشويد.

منطق��ه م��ا از بازاره��اي كوچ��ك محلهاي
ت��ا بازارهاي ب��زرگ و فرامنطق��هاي را در
خود جاي داده اس��ت .تابستان را غنيمت
بش��ماريد و خريدهاي كوچ��ك خانواده را
نيز با يكديگ��ر و در كنار هم انجام دهيد.
اينط��وري فرزن��دان ي��اد ميگيرن��د ك��ه
براي ش��اد و خوب زيس��تن ب��ه اتفاقات و
رويدادهاي بزرگ در زندگي نيازي نيست
و حتي با اقدامات س��ادهاي مثل خريد در
كنار هم ميتوان خوب زندگي كرد.

