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شهردار ناحيه  6خبر داد

رفع سدمعبر خيابان
حبيباللهي

س��دمعبر خياب��ان حبيباللهي به همت واحد س��اماندهي ش��هرداري
ناحي��ه 6رفع ش��د .به گ��زارش خبرن��گار همش��هري محله ش��هردار
ناحي��ه  6درباره اي��ن خبر گفت« :يك دك��ه مطبوعاتي در اين خيابان
س��د معب��ر ايج��اد ك��رده بود ك��ه پ��س از دادن اخطار ،وس��ايل س��د

9

معب��ر جم��عآوري و به ناحي��ه منتقل ش��د «».حامد م��رادي» به ديگر
فعاليتهاي ش��هرداري اين ناحيه اش��اره كرد و اف��زود« :براي بهبود
فضاي س��بز محلههاي ناحيه ،بوستان نس��ترن علفكشي و چمنزني
شد».

كارشناس

به نیازها و عالقهمندیهای توجه کنیم

�اب آموزشهاي كاربردي

كارش��ناس ارش��د
یاد
صد
روانشناسي درباره اين
نمودار توضيح ميدهد
و ميگويد« :براس��اس
ش��اخصهاي اي��ن
نمودار بهط��ور تقريبي
ب��راي پس��ران نوجوان
منطق��ه كاربردي بودن
د
آموزشهاي��ي ك��ه در
اوقات فراغت ميآموزند
ش��ان ميده��د نوجوانان منطقه
��روز را درك كردهاند و ميدانند
شان استفاده كنند .به اينترتيب
صص كمبودي نخواهيم داش��ت.
ي در بخش آموزشهاي كاربردي

�ه انتخاب گروهه�ا و افراد

چگونگي گذراندن اوقات فراغت توسط پسران نوجوان منطقه
بيتا مدرس ،رفتارش��ناس كودكان و نوجوانان با توضيح اين نمودار ،درباره
جايگاه اوقات فراغت ميگويد« :هر آنچه كه انس��ان براي سپري كردن اوقات
فراغ��ت انتخاب ميكن��د براي يادگيري ،بهبود روند زندگي و رش��د ذهني و
جس��مي ،مناس��ب و بااهميت اس��ت .زيرا اين كارها زماني انجام ميشود كه
ذهن بدون درگيري با فعاليته��اي يكنواخت در حال انجام لذتبخشترين
فعاليتهاس��ت .اگ��ر پ��دران و م��ادران بتوانن��د براس��اس عالقهمنديهاي
نوجوانانش��ان برنامهريزيه��اي دقيقي انجام دهند ،فرزنداني بس��يار توانمند
تربيت خواهند كرد».
او ميافزاي��د« :در
اين نظرس��نجي بهطور
بازیهای رایانهای
مسافرت
 38درصد
تقريبي پسران نوجوان
 31درصد
منطقه ب��راي گذراندن
اوق��ات فراغ��ت تمايل
دارند بازيهاي رايانهاي
انج��ام دهن��د و بع��د
آموزش و مطالعه
مسافرت كنند ،كه اين
 9درصد
ورزش
 22درصد
نشاندهنده عالقه آنان
به ف��نآوري و تغيير
ش��رايط مكاني براي
تفريح است».

كارش��ناس ارش��د
روانشناس��ــــــي و
رفتارش��ناس كودكان
د
و نوجوان��ان توضي��ح
ميده��د« :براس��اس
اين نظرسنجي پسران
نوجوان منطقه تمايل
تان
رصد
زي��ادي ب��ه گذراندن
اوق��ات فراغ��ت با
خانوادهش��ان
دارند .اين
راهكارهاي�ي ب�راي
سل جديد نسبت
پسران محله
وانان منطقه از
پدران بهترين دوست پسران
هستند .با پسرتان ،فوتبال بازي كنيد.
دارند .بنابراين
براي پسرتان بازي رايانهاي را انتخاب
شند تا جامعه

كنيد كه مناسب سنش باشد.
اگر به مسافرت ميرويد به پسرتان
مسئوليت دهيد و از او بخواهيد درباره آن شهر و آثار
باستانياش تحقيق كند.
زمينه ورزشي پسرتان را استعداديابي كنيد و براي
انتخاب نوع ورزش از پزشك و متخصص مشاوره
بگيريد.
كتاب داستانهاي كوتاه را برايش تهيه
كنيد.

«افش��ين فكوري» كارش��ناس و مش��اور تحصيل��ي درباره نح��وه صحيح
برنامهريزي اوقات فراغت حرفهاي جالبي براي گفتن دارد .او ميگويد« :اين
روزها اوقات فراغت در بس��ياري از جوامع بشري و زندگي شهري و نوين ،يك
موضوع سطحي و پيش پاافتاده نيست بلكه بهعنوان موضوع مهمي مورد بحث
قرار ميگيرد كهگويي در اين اوقات بس��ياري از رويدادهاي زندگي بشري رخ
خواهد داد يا اينكه بشر در اين ساعتها براي تمدد اعصاب و همچنين تجديد
ق��واي فكري و ذهني راهي پيدا خواهد ك��رد .در يك برنامهريزي دقيق براي
اوقات فراغت بايد به نيازها و اولويتها توجه كرد چون نيازها براس��اس درجه
اهميت آنها برآورده ميشود».
اين كارش��ناس تحصيلي ميافزايد« :در برنامهريزي اوق��ات فراغت بايد از
امكانات موجود ،استفاده بهينه كرد و برنامهها بهگونهاي دستهبندي شوند كه
در آن از نظر افراد شركتكننده در برنامهريزي استفاده شود .همچنين برنامه
بايد به نوعي جوابگوي خواس��تههاي معقول و منطقي آنان باش��د ،درغير اين
صورت يك برنامه تحصيلي ارائه خواهد شد و به جاي اينكه فعاليتهاي خاص
ف��رح بخش تلقي ش��ود ،عذابآور خواهد بود ».او ميافزاي��د« :در برنامهريزي
اوقات فراغت و اجراي آن ،وظايف و مسئوليتها بايد مشخص شود .كساني كه
براي اموري دست به برنامهريزي ميزنند بايد اتفاقات احتمالي را با آيندهنگري
خاص پيشبيني كنند».

امكانات

براي گذراندن اوقات فراغت در منطقه چه
امكاناتي داريم؟

اماك��ن زيارتي :امامزاده صال��ح(ع) در محله فرحزاد ،امامزاده س��يدمحمد
ولي(ع) در محل��ه دركه ،امامزاده داود(س) ،امام��زاده زينعلي(ع) ،امامزادگان
عينعلي و زينعلي(ع) و بقعه شيخ عبداهلل طرشتي
اماكن تفريحي و گردشگري :مجموعه فرهنگي برج ميالد ،ارتفاعات فرحزاد
و دركه 35 ،باشگاه تفريحي خصوصي ،حدود 127بوستان محلي ،بوستانهاي
گفتوگو ،پرديسان ،نهجالبالغه و 87مؤسسه تهرانگردي
اماكن فرهنگي آموزش��ي :فرهنگسراي ابنس��ينا32 ،سراي محله17 ،خانه
ورزش14 ،ورزشگاه شهرداري6 ،ورزشگاه دولتي97 ،باشگاه ورزشي خصوصي،
2زمين اس��كيت6 ،خان��ه فرهنگ9 ،كتابخان��ه عمومي40 ،آموزش��گاه زبان،
23آموزش��گاه موسيقي ،موزه بزرگ تنوع زيس��تي پرديسان21 ،زمين چمن
مصنوعي و...
جست وجو در فضاي مجازي براي انتخاب گذراندن اوقات فراغت
ـ به نشاني .www.region2.tehran.irپايگاه شهرداري منطقه مراجعه
كنيد.
ـ ب��ه نش��اني  www. tehranmiladtower. irپايگاه برج ميالد تهران
سري بزنيد.
ـ به نش��اني  www. ebnesina. farhangsara. irپايگاه فرهنگس��راي
ابنسينا مراجعه كنيد.
ـ نام س��راي محله خود را در اينترنت جست وجو كنيد و از برنامههاي آن
اطالع پيدا كنيد.
ـ چهارش��نبهها با صفحههاي نشريه همشهري محله  2همراه شويد .البته
ميتوانيد در پايگاه ش��هرداري منطقه نش��ريه همش��هري محله  2مربوط به
هفتههاي گذشته را مطالعه كنيد.

هزينه گذراندن اوقات فراغت در منطقه
هزينه ورزش در منطقه :ماهانه 10تا80هزار تومان
هزينه آموزش در منطقه 12:تا390هزار تومان
هزينه مطالعه در منطقه 2:تا140هزار تومان
هزينه گردش و تفريح در منطقه 2 :تا 20هزار تومان

