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شمشير دولبه!
باز تابس��تان و باز ه��م موضوع
«اوق��ات فراغ��ت» جوان��ان و
نوجوانان كه در بقيه س��ال كام ً
ال
فرام��وش ميش��ود ،در حالي كه
اين موضوع به مثابه آينه فرهنگ
هر جامعه اس��ت كه بايد در همه
ماههاي س��ال به آن توجه شود.
از اين مس��ئله كه بگذريم ،هنوز
خيل��ي از ما تعريف دقيق و جامعي از اوقات فراغت نميدانيم ،براي همين
برنامهريزي صحيحي براي اين اوقات خود نداريم.
درست اس��ت كه معناي لغوي «اوقات فراغت» در فرهنگنامههاي مختلف
تقريباً معناي نزديك به هم دارد ،اما جامعهشناسان نظرات متنوعي درباره
اين بازه زماني م��ا آدمها تعريف كردهاند كه به نوعي برگرفته از فرهنگ و
مكتب آن جامعه دارد .حديثي از امام محمدباقر(ع) نقل شده كه فرمودند:
وقتتان را به چهار بخش تقس��يم كنيد؛ بخش اول را براي خدا و ارتباط و
راز و نياز با او اختصاص دهيد ،بخش دوم را صرف كار و تالش به تناس��ب
تواناييتان كنيد ،بخش س��وم را به برقراري ارتباط با ديگران و انس با افراد
بگذراني��د و در بخش چهارم به تفريحات س��الم و غيرح��رام بپردازيد».به
تأييد كارشناس��ان علوم حديث ،امام موسي بن جعفر(ع) درباره اين روايت
فرمودند با اين بخش آخر ،س��ه بخش ديگرتان تضمين ميش��ود .در واقع
اوقات فراغت مانند شمشير دو لبه است كه يك لبه آن ميتواند زمينهساز
خالقيت ،پيش��رفت و لبه ديگر آن عاملي براي گراي��ش افراد به بزهكاري
و آس��يبهاي اجتماعي باشد .البته نكته مهمي كه در برنامهريزي براي پر
ك��ردن اوقات فراغ��ت اهميت دارد توجه به عالقهمنديهاس��ت .موضوعي
كه خيلي وقتها توس��ط پدر و مادرها ناديده گرفته ميش��ود و نتيجهاي
جز س��ردر گمي براي فرزندان ن��دارد ،زيرا به تأكيد كارشناس��ان بايد در
اوقات فراغت مجموعهاي از فعاليتهايي انجام ش��ود كه فرد با عالقه براي
استراحت ،تفريح يا افزايش معلومات به آن ميپردازد.

چهره هفته
دكتر علي متقيان
عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي

استفاده از ظرفیتهای منطقه

اس��تاد «علي متقيان» در حال حاضر دانشجوي دكتراي تاريخ فرهنگ
و تمدن اس�لامي دانشكده الهيات دانش��گاه تهران است .او كه مسئول
ارتباطات و گفتمانس��ازي «مركز الگوي اس�لامي ايراني پيش��رفت»
اس��ت ،تأكيد دارد فعاليتهاي اين مرك��ز در زمينه تدوين پيشنويس
و سياس��تهاي اس�لامي ـ ايراني تأثير بااليي دارد .او كه سابق بر اين
مديرعامل س��ابق خبرگزاري ايس��نا بوده و س��اكن شهرآراست درباره
محله خود ميگويد« :محله ش��هر آرا يكي از محلههاي خوب و قديمي
تهران اس��ت .خوش��بختانه در مجتمعي زندگ��ي ميكنم كه در فضاي
س��بز قابل توجه��ي قرار گرفته كه آن فضا را بس��يار آرام و دلنش��ين
ميكند».اس��تاد علي متقيان كه يكي از س��خنرانان بنام در محله خود
اس��ت ،درباره محله شهرآرا ميگويد« :خوش��بختانه محله شهر آرا به
دلي��ل فضاهاي آرام و مناس��ب و نزديك
بودن به دانش��گاههاي مختلف  ،مكان
خوبي براي انديشمندان و دانشگاهيان
اس��ت و شايد به همين دليل است كه
بسياري از اس��تادان بنام كشور در اين
محله زندگي ميكنند ».او معتقد اس��ت
مس��ئوالن ميتوانن��د با اس��تفاده از
ظرفيته��اي ب��االي فرهنگي و
آموزش��ي منطق��ه ،تك��ه دوم
پايتخت را به يكي از مناطق
نمونه تهران تبديل كنند.
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گزارش خبری
معاون امور شهري و فضاي سبز منطقه خبر
داد

ساخت  31آبنماي بزرگ

معاون خدمات ش��هري ش��هرداري از
ساخت  31آبنماي بزرگ در محلههاي
اين منطقه در س��الجاري خبر داد .به
گزارش خبرنگار همشهري محله «سيد
مرتضي علم الهدي» دراينباره گفت« :
فعاليتهاي كارشناسي براي ساخت و
جانماي��ي اين آبنماها در محلهها انجام
ش��ده و هم��ه تالش ما براين اس��ت با
اس��تفاده از طراحي ايراني – اس�لامي
و بهكارگي��ري دقي��ق اص��ول شهرس��ازي اين آبنما س��اخته
ش��ود ».وي با تأكيد ب��ر اينكه در همه مراحل س��اخت حتي

در رنگآمي��زي آنها نيز توجه وي��ژهاي به هنرهاي
اصيل ايراني ش��ده ،گفت« :با توجه به تأثير مثبت
اس��تفاده از هنر در مبلمان ش��هري بر روح و روان
شهروندان ،پيشبيني ميكنيم اين مكانهاي مورد
استقبال شهروندان قرار گيرد ».علم الهدي با بيان
اينكه اين آبنماها در محلهاي پرتردد منطقه نصب
ميش��ود ،تأكيد كرد« :وجود آبنماهاي شهري در
معابر و مكانهاي پرتردد ،عالوه بر ايجاد نش��اط و
طراوت به بهبود و زيبايي منظر شهري
هم كمك بسياري ميكند ».معاون امور
شهري و فضاي س��بز شهرداري منطقه
به برنامههاي اين منطقه براي زيباسازي
بصري در محله اشاره كرد و گفت« :رفع
زوائد بصري و ايجاد آرامش ديداري در
معاب��ر از جمل��ه برنامههايي اس��ت كه
ش��هرداري منطقه در سال جاري آن را
پيگيري ميكند« .به گفته علم الهدي،
در اجراي طرحهاي زيباس��ازي در منطقه از توان هنرمندان و
فعاالن بخشهاي مختلف هنري استفاده ميشود.

خبر عکس
در هفته صرفهجويي در مصرف
آب ،كودكان منطقه در بوستان
شهرآرا پيام دوستي با آب را
به گوش شهروندان رساندند.
روابطعمومي شركت آبفاي منطقه 3
تهران به مناسبت هفته صرفهجويي
در مصرف آب (يكم تاهفتم تيرماه)
جشن آب را برگزار كرد .اين برنامه
به همت مروجان فرهنگ مصرف و
مشاركت سراي محله شهرآرا باهدف
ترويج و آموزش شيوههاي صحيح
مصرف آب به كودكان ونوجوان
باهمراهي قطره انجام شد.

شنبه
اجراي تئاتر در فرهنگسرا

برنامه باشگاه تئاتر ايران زمين فرهنگسراي
ابنسينا ،شنبهها به اجراي تئاتر اختصاص دارد.
اگر به تماشاي تئاتر عالقهمند هستيد ميتوانيد
در اين روز ساعت  17:30به سالن آمفيتئاتر
فرهنگسراي ابنسينا مراجعه كنيد نشاني
فرهنگسراي هم اين است :خيايابان ايران زمين
شمالي روبهروي بيمارستان بهمن.

يكشنبه
نمايشگاهنقاشي

خانه فرهنگ شيرين و فرهاد اقدام به برپايي نمايشگاه
نقاشي هنرجويان استاد «آتوسا صالحپور» كرده است.
به گزارش خبرنگار همشهري محله ،مدير خانه فرهنگ
شيرين و فرهاد درباره اين خبر گفت« :ديوارهاي اين
نمايشگاه ميزبان تابلوهايي از آثار هنرجويان استاد صالح
با استفاده از تكنيك رنگ روغن است ».عالقهمندان براي
بازديد از اين آثار ميتوانند تا دوشنبه  20تير صبحها
از ساعت  10تا  13و بعدازظهرها از ساعت  16تا 20
به نشاني كوي نصر بين خيابان  ،35پالك  ،235نگارخانه
شيرين و فرهاد مراجعه كنند.

خبر در هفته
دوشنبه
باشگاه فيلم

در باشگاه فيلم فرهنگسراي ابنسينا روزهاي
دوشنبه فيلمهاي روز اكران ميشود .اگر عالقهمند
به تماشاي فيلمهاي مطرح هستيد ،ميتوانيد دوشنبه
هر هفته از ساعت 17:30به نشاني ابتداي خيايابان
ايران زمين شمالي روبهروي بيمارستان بهمن ،سالن
آمفيتئاتر فرهنگسراي ابنسينا مراجعه كنيد.

خبر عدد
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سهشنبه
غربالگري قند خون

خانه سالمت محله بوعلي غربالگري قند خون را برگزار
ميكند .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،مدير خانه
سالمت بوعلي درباره اين خبر گفت« :خانه سالمت بوعلي
برنامههاي مختلفي را براي اهالي محل برگزار ميكند
كه از جمله اين برنامهها ميتوان به كالس آموزش و
مشاوره تغذيه و تست غربالگري قند خون سهشنبه
اشاره كرد .عالقهمندان ميتوانند سهشنبه از ساعت
 10تا  12به سفره خانه سنتي بوعلي سراي محله بوعلي
مراجعه كنند.

تن خاک و نخاله در ناحیه  3جمع آوری ش��د .به گزارش خبرنگار همشهری محله ،اداره
خدمات ش��هری ناحیه 3خاک و نخاله خیابان های فروزانفر ،جواد فاضل غربی و ناظریان
قمی را جمع آوری کرد.

