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معاون شهردار منطقه خبر داد

نصب نخستين ديوار صوتي
روي پل سوارهرو در منطقه

نخستين ديوار صوتي بر پل سوارهرو شهر تهران در منطقه نصب ميشود.
به گزارش خبرنگار همش��هري محله ،معاون حملونقل و ترافيك ش��هردار
منطق��ه در اين ب��اره توضي��ح داد« :اين ديوار صوتي به ط��ول يكصدمتر در
تقاطع غيرهمسطح بزرگراه يادگار امام(ره) در محدوده همايونشهر در حال

15

نصب اس��ت« » .ايرج ولينژاد» با بيان اينكه نصب ديوار صوتي تأثير بسزايي
در كاهش آلودگيهاي صوتي منطقه دارد افزود« :شهر تهران تاكنون تجربه
نصب ديوار صوتي شيشهاي در تقاطع غيرهمسطح و روي پلها را نداشت
كه اين اقدام براي نخستين بار در منطقه ما در حال انجام است».

كارشناسان معتقدند همراهي والدين با كودكان
هنگام بازي ،اهميت بسياري دارد

چون كه با كودك سر و
كارت فتاد...
ناهید اخوان شمس
عکس :حامد فرج اله

بس�ياري از ما ،امروز و ديروزمان را در امروز
و فرداي فرزندانمان جس�ت وج�و ميكنيم و

اين كودك كه خود به اندازه مهرههاي شطرنج است گويا چگونگي توجه به مسائل مختلف زندگي و رفع
مشكالت زندگي آينده را از همين كودكي با اين بازي فكري تجربه ميكند.

هم�ه توان خود را ب�ه كار ميگيريم تا هرآنچه
ميخواس�تهايم و ب�ه آن دس�ت نيافتهايم در
فرزندانم�ان تحقق بخش�يم .توج�ه كنيم كه
كودكان ما هرچند از ما هستند اما شايد عالقه
خواس�ته ،ني�از و استعدادش�ان با آنچ�ه ما از
آنان ميخواهيم متفاوت باش�د .بنابراين ،ابتدا
آنان را اس�تعداديابي كنيم و سپس امكانات را
براساس اس�تعداد ،بهرههوشي در اختيارشان
ق�رار دهيم تا هم آنه�ا با عالقه بيش�تر براي
رس�يدن به آرزوها و خواستههايش�ان حركت
كنن�د و ه�م ما از ب�ه ثمر نشس�تن آنان لذت
ببريم .يك�ي از نيازهاي مه�م و اصلي زندگي
ام�روز فرزندانمان نياز به ب�ازي و همراهي در
لذتهاي كودكانهش�ان است كه خوب است با
آنان همراه ش�ويم و بار ديگر لذت كودكي را با
آنان تجربه كنيم.

ب��ازي در دوره ما به س��رهم ك��ردن چند تير
و تخت��ه خالصه ميش��د ام��ا امروزه با رش��د
روزاف��زون ف��نآوري و تبليغ��ات نميتوانيم
انتظار داش��ته باشم كه كودكانمان به تختهاي
قانع ش��وند .حتي ميتوان گف��ت كه اقتضاي
اين دوره ،قرار دادن كودكان در موقعيتهاي
مشابه آنچه در بزرگسالي تجربه ميكند ،است
تا از همين ام��روز بياموزند كه بايد در دنياي
رقابت ق��رن فعلي ،خيلي ن��كات را فراگيرند
و ب��ه كار ببرن��د .اين كودك نيز با ماش��ينش
فرداي خود را تجسم ميكند.

ورزش يك��ي از عوام��ل مهم تقويت اعتماد به نفس نيز اس��ت كه در موفقيت آينده كودم��ان تأثير بااليي دارد.
بنابراين ،خوب است آموزش يك رشته ورزشي به فرزندانمان را مورد توجه قرار دهيم.

اين روزها كه تابستان آغوش خود را به گرمي به روي ما گشوده است غنيمت بشماريم و با فرزندانمان
همپا و همدل شويم .البته حتما ً نبايد به يك مكان دور و بزرگ برويم؛ اين فضا براي بازي با كودكانمان
ميتواند همين بوستان يا فضاي سبز كنار خانه باشد.

توپ ،وس��يله سادهاي اس��ت كه ميتواند
افراد بيشماري را گرد هم آورد چه زماني
ك��ه در زمي��ن فوتب��ال و در يك مس��ابقه
بينالملل��ي ح��واس خيليه��ا را ب��ه خود
جلب ميكند و چه زماني كه در دس��ت يك
ك��ودك قرار ميگيرد و او را س��اعتها در
يك بوستان س��رگرم ميكند .كارشناسان
كودك معتقدند ك��ه همراهي والدين اين
لذت را دو چندان ميكند.

