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دغدغههاي
جواني
حرف تازهاي نيست ،قصه جواناني
است كه هرسال با نزديك شدن
ب��ه روز ملي جوانان بيش��تر ورد
زبانه��ا ميش��وند و حرفه��اي
كليش��هاي و نخنماي مش��كالت
جوانان رن��گ و لعاب جديدتري
ب��ه خ��ود ميگي��رد .دورهاي كه
بزرگتري��ن س��رمايه عمر آدمي
است و خيلي زودتر از آنچه فكرش را بكنيد تمام ميشود .كاش حداقل در
اين يك روز هم كه ش��ده به دور از شعارزدگي ،كمي بيشتر به دغدغههاي
اي��ن گروه مهم و مؤثر از جامعه توجه ش��ود و به يادمان باش��د كه همين
جوان��ان در جريان تحوالت مختلف فرهنگي ،اقتص��ادي ،اجتماعي بهويژه
روزهاي دفاع مقدس در كشور نقش مؤثري داشتهاند .اگرچه ابعاد مختلف
دوره جواني از جمله ش��ناخت و درك واقع بينانه جوانان و مسئوليتهاي
ف��ردي و اجتماعي آنه��ا و از همه مهمتر نقش مس��ئوالن براي مديريت و
برنامهريزي براي آنان آنقدر گسترده است كه در اين مقال نميگنجد ،ولي
نميتوان از كنار اين مسئله به راحتي گذشت .كافي است نگاهي ـ با دقت
ـ به اطرافتان بيندازيد تا جوانهاي بس��ياري را ببينيد كه در اين روزهاي
كم مشغله تابستان ،ثانيههاي زندگيشان چگونه به بطالت ميگذرد .همان
ثانيههايي كه در زندگي آيندهشان نقش مهمي دارد ،در حالي كه ميتوان
با اس��تفاده مؤثر از توانايي جوانان مسير توسعه و آباداني شهر و محلهام را
س��ريعتر پيمود .از طرف ديگر ،طبق آمارهاي رسمي مسائلي مانند كنكور،
اش��تغال ،مس��ئله اقتصادي و ازدواج مهمترين دغدغه جوانان است كه به
آنها اجازه نميدهد طراوت و شادابي جوانيشان را بهكارگيرند و سرمايهاي
براي روزگار پيريشان فراهم كنند حتي حقوق اوليه هر انساني ،براي آنها
آرزوهاي دست نيافتني است.
نكتهاي كه در اينجا الزم است به آن توجه شود اين است كه كم توجهي به
مطالبات به حق جوانان و مشكالتي كه فرا روي آنها است نه تنها رنگ اين
واقعيت تلخ را كمرنگتر نميكند ،بلكه بحران كنوني را شديدتر ميكند و
اين براي جامعه  ،تهديد و فاجعه بزرگي است.

چهره هفته
پوريا منصورنيا؛ نخبه رشته رباتيك

كسب افتخار براي ايران
«پوريا منصورنيا» دانش��جوي  20س��اله كارشناسي
مكانيك اس��ت .اين ج��وان كه رتبه برتر مس��ابقات
خوارزمي و دانش��گاه صنعت��ي اميركبير را در كارنامه
خ��ود دارد درب��اره رش��ته رباتيك ميگويد« :از س��ال
 1387مش��غول س��اخت و مطالعه ان��واع رباتهاي
دانشآموزي و پيش��رفته بودم و رتبههاي مختلفي
در اي��ن زمينه كس��ب كردم .اكن��ون هم مدرس و
برگزاركننده كالسهاي رباتيك هس��تم و به همراه
ش��اگردان و همتيميهايم در مسابقات ملي رباتيك
خوارزم��ي و اميركبير مقام اول و دوم ليگ رباتهاي
ش��هري را كس��ب كردهايم».او كه از ط��رف نخبگان
جوان ايران ،پژوهشگر برتر استان تهران شناخته شده
اس��ت ،توضيح ميدهد« :اين ربات يكي از مهمترين
رباتهاي س��اخته شده در چند س��ال اخير است و
ميتوان��د در خدم��ات ش��هري كمك بس��ياري انجام
دهد».برگزيده  2دوره مس��ابقات رباتي��ك جهاني در
كش��ورهاي اتريش و تركيه براي آينده خود برنامههاي
مش��خصي در نظر دارد« :با كس��ب س��هميه مسابقات
بينالمللي هلند در ليگ رباته��اي امدادگر واقعي عازم
اين مس��ابقات جهاني در تير ماه هس��تيم تا بتوانيم اس��م
پرافتخار ايران را سرفراز كنيم».
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گزارش خبری
توسط شهرداري منطقه صورت گرفت

ساماندهي ورودي پمپ بنزين
بزرگراه يادگار امام(ره)
ورودي پم��پ بنزي��ن بزرگ��راه يادگار
ام��ام(ره) ب��راي افزاي��ش ايمن��ي
شهروندان ،س��اماندهي شد .به گزارش
خبرن��گار همش��هري محل��ه ،مع��اون
حملونق��ل و ترافيك ش��هردار منطقه
درب��اره اين خب��ر گفت« :ب��ا توجه به
اينك��ه ورودي پم��پ بنزي��ن بزرگراه
ي��ادگار امام(ره) از خيابان كوهس��تان
در بيشتر مواقع بهويژه ساعتهاي اوج
ش��لوغي با ترافيك همراه ميشد و مخاطراتي براي رانندگان و
س��اكنان محله به همراه داشت با نظر كارشناسان و همچنين

انجام اصالحات هندس��ي ،اكنون ش��رايط مناسبي
براي دسترس��ي به پمپ بنزين ايجاد شده است».
«اي��رج ولينژاد» درب��اره اجراي اين طرح بيش��تر
توضيح داد و گفت« :با انجام اصالحات هندس��ي و
خشكه چيني در محور ورودي پمپ بنزين بزرگراه
ي��ادگار ام��ام(ره) ،ايمنس��ازي در ورودي جايگاه
عرضه س��وخت صورت گرفت و از اين پس مشكل
ترافيكي در اين محدوده نخواهيم داش��ت».معاون
حملونق��ل و ترافيك ش��هردار منطقه
درادامه با اشاره به مسدود بودن ورودي
پمپ بنزين گفت« :اكنون ورودي پمپ
بنزين يادگار امام(ره) از بزرگراه مسدود
ش��ده و شهروندان بايد از طريق خيابان
كوهس��تان براي دسترس��ي به جايگاه
اق��دام كنن��د ».وي درباره ايج��اد دور
برگ��ردان در انتهاي خيابان كوهس��تان
گف��ت« :ايجاد دوربرگ��ردان در انتهاي
غربي معبر كوهس��تان نيز در حال س��اخت است كه تردد در
محدوده پمپ بنزين را تسهيل ميكند».

خبر عکس
پاكسازي كوهستان از زباله
طرح پاكسازي كوهستان دركه
بهعنوان يكي از مجموعههاي
گردشگري و تفريحي پرطرفدار
شهر تهران انجام شد .آنطور كه
مسئوالن اين طرح ميگويند با توجه
به فرارسيدن فصل تابستان و افزايش
استفاده شهروندان از اماكن تفريحي
و گردشي ،طرح پاكسازي كوهستان
دركه به طور منظم براي آمادهسازي
اين مجموعه براي استفاده بهتر
شهروندان اجرا ميشود.

شنبه
نمايشگاه نقاشي آبرنگ

نگارخانه فرهنگسراي ابنسينا،
نمايشگاهي از نقاشي آبرنگ را برپا
كرده است .به گزارش خبرنگار
همشهري محله ،در اين نمايشگاه
آثاري از «سحر عمويي» در ابعاد
متفاوت در معرض ديد عالقهمندان
گذاشته شده است .هنردوستان
براي بازديد از اين آثار ميتوانند
تا  30خرداد از ساعت  9تا 19به
فرهنگسراي ابنسينا مراجعه كنند.

يكشنبه
جلسات نارانان

خانه سالمت دالوران ،جلسات نارانان را
روزهاي يكشنبه هر هفته برپا ميكند.
اگر عالقهمند به شركت در اين جلسات
هستيد ميتوانيد يك شنبهها از ساعت
 9تا  10:30در جلسه «قدم» و ساعت
 10/30تا  12در جلسه «مشاركت»
شركت كنيد .براي شركت در اين
جلسات خودشناسي ميتوانيد به خانه
سالمت دالوران مراجعه كنيد يا با
شماره  88689459تماس بگيريد.

دوشنبه
خانواده موفق در
نهجالبالغه

فرهنگسراي ابنسينا،
كالس خانواده موفق از
نگاه نهجالبالغه را برگزار
ميكند .عالقهمندان براي
شركت در اين كالسها
ميتوانند روزهاي دوشنبه
هر هفته ساعت  10:30به
فرهنگسراي ابنسينا بروند.

اینفوگرافی
سهشنبه
تفسير مثنوي معنوي

سلسله نشستهاي پاتوق فرهنگ در فرهنگسراي
ابنسينا برپا ميشود .به گفته مسئوالن اين مجموعه
فرهنگي ،هدف از اجراي اين طرح آشنايي مخاطبان
با مفاهيم عرفاني مثنوي معنوي و ارتقاي دانش
همشهريان درخصوص موضوعات فرهنگي ،هنري،
اجتماعي و فلسفي است كه با حضور دكتر «علي
رافعي» استاد دانشگاه و پژوهشگر عرفان اسالمي در
قالب گفتوگو برگزار خواهد شد.

خبر عدد
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پنجشنبه
دلفيناريوم در برج ميالد

دلفيناريوم (پارك دلفينها) نخستين دلفيناريوم
غيرساحلي خاورميانه و مرتفعترين دلفيناريوم جهان
است كه ميزبان گردشگران و شهروندان تهراني در برج
فرهنگي و تفريحي ميالد است .دلفيناريوم برج ميالد
اكنون بهصورت آزمايشي به بهرهبرداري رسيده است.
پارك دلفينها در ضلع جنوب غربي برج ميالد ،جنب
باشگاه پينت بال قرار دارد و مسير ورودي به اين پارك
از سمت بزرگراه شيخ فضلاهللنوري ،ورودي بزرگراه
شهيد همت ،مسير اختصاصي برج ميالد است.

شهروند منطقه در نخستين جلسه ارتباط مستقيم سامانه  ،1888مشكالتشان را با شهردار
منطقه در ميان گذاشتند .به گزارش خبرنگار همشهري محله مهمترين موضوعات مطرح
شده در اين جلسه مربوط به حوزههاي شهرسازي و معماري و خدمات شهري بود.

