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كارگاه آموزش��ي و توجيه��ي و همايش محلهاي پژوهش��گران محلههاي
منطق��ه برگزار ش��د .به گ��زارش خبرنگار همش��هري محل��ه ،همزمان با
برگ��زاري هماي��ش محل��هاي توس��ط پژوهش��گران محلهه��اي منطقه،
كارگاه آموزش��ي توجيهي با هدف افزايش سطح مشاركتهاي اجتماعي

به بهانه روز جوان با اعضاي خانه شهرياران جوان
منطقه درباره دغدغههايشان به گفتوگو نشستيم

هرچه آرزوي خوبه
مال تو!
سحر رمضانعلی پور

اگر جوانان يك جامعه آنطور كه شايس�ته و اقتضاي سنش�ان است پويا و فعال و جست وجوگر باشند
ميتوان اميدوار بود كه آن جامعه در حال پيشرفت و حركت به سمت آينده است ،اما اگر جوان يك جامعه،
خموده يا دغدغههايش سطحي و روزمره شود بايد كمي نگران شد و به دنبال راهكارهاي اصولي و عملي براي
بازگشت پويايي به اين گروه ارزشمند و كارآمد برآمد .در سالروز والدت حضرت علي اكبر(ع) كه روز جوان نام
دارد به دفتر كوچك اما صميمي خانه شهرياران جوان رفتيم و ساعتي مهمانشان شديم و پاي صحبتهايشان
نشس�تيم .جوان�ان منطقه از دغدغههاي اساس�ي

در محلهه��ا توس��ط اداره مطالعات معاونت اجتماع��ي و فرهنگي منطقه
تش��كيل ميش��د .در اين كارگاه ،پژوهش��گران محله با اهداف شناختي و
كنش��ي در ابعاد و محورهاي تعريف ش��ده براي برگ��زاري همايش محله
توسط دكتر «نوري نيا» آشنا شدند.

خانه دربارهش��ان بحث ميشود ،سخن بگويند .او
ميگويد« :وقتي صحبت از دغدغه جوانان ميشود
بيش��تر افراد از مس��ائلي حرف ميزنند كه بيشتر
حالت��ي انتزاع��ي دارد و به دور از مس��ائل روزمره
جوانان اس��ت .جوانان اي��ن دوره به جاي اينكه از
آرم��ان و رؤيا و آرزو برخوردار باش��ند از روزهاي
آين��ده و بايدها و نبايدهاي مبهم ،كابوس و ترس
دارن��د .از هيجان و ش��ور جواني بس��يار صحبت
ميش��ود ولي هيچوقت توجه نميشود كه تعريف
هيجاني چيس��ت كه جوان باي��د از آن برخوردار
باشد .موضوع ديگر اين است كه يك ويژگي اصلي
جوان ،پرسش��گري و جس��ت وجوگري است .در
س��نین جواني س��ؤاالت جدي براي جوان مطرح
ميش��ود كه اگر به پاسخ درست و بجا دست يابد
ميتواند س��بب رش��د او و در نتيجه تعالي جامعه
شود .در جامعه فعلي ما كسي به اين مسائل توجه
نميكند مث�ل ً
ا اكنون در همي��ن جامعه كوچك
خانه شهرياران جوان ،بسياري از مسئوالن به اين
مسائل توجه نميكنند كه جواني كه در اين خانه

خ�ود كه برخورداري از كار متناس�ب با توانمندي و
تخصصشان است ،صحبت كردند و معتقد بودند بايد
به اين مسئله رسيدگي كنند تا آنان بتوانند به ديگر
نيازه�اي خود از جمل�ه ازدواج كه پيش زمينه يك
جامعهسالماستنيزبينديشند.

دغدغههاي جواني و نگاه بعضي از مسئوالن
«س��يد مجتبي حس��يني» كارش��ناس ارشد
جامعهشناس��ي از دانشگاه تهران28 ،ساله و مدير
خان��ه ش��هرياران ج��وان منطقه ،آغازگر س��خن
ميشود و با اشاره به تخته ،پيشنهاد ميكند بچهها
از دغدغههايش��ان كه بهصورت روزمره نيز در اين

ویژگیهای خوب نشريه همشهري محله

قرار بود اين نشس��ت با محور بررسي مطالب همشهري محله برگزار شود
ول��ي از آنجايي كه جوانان منطقه ما نيز مانن��د هر جوان ديگري به دنبال
فرصت مناس��بي براي بيان خواستهها و نيازها و آمال خود هستند ما نيز
اجازه داديم نشست را با بيان آنچه در دلشان هست مديريت كنند ولي
در پايان نظرشان را درباره نشريه جويا شديم .آنان معتقدند كه استفاده
از س��وژههاي نو ،رنگهاي جذاب و روشن ،استفاده از عكسهاي بيشتر
و حضور خوب جوانان از جمله محاس��ن نشريه اس��ت كه البته بايد بيش
از گذش��ته مورد توجه قرار گيرد تا بتواند همچنان مخاطبان خود را حفظ
كند و افزايش دهد.

در حال فعاليت است فردي توانا و پرانرژي و داراي
ظرفيتهايي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و
فرصت ظهور و بروز پيدا كند به ش��كلي كه گاهي
از اعض��اي اين خانه فقط انتظار دارند كه نقش پر
كردن س��النها ي��ا اطالعيه پخش كن را داش��ته
باش��ند .اين نگاه ،بدترين فكر و رفتاري است كه
درباره جوان ميتوان اعمال كرد.
توجه به استعدادها
«بهاره پرامي» از اعضاي ش��هرياران جوان كه
كارشناسي تصويرس��ازي دارد وارد بحث ميشود
و ميگوي��د :من هم اين حرفه��ا را قبول دارم و
تأييد ميكنم .هرچند من از سالهاي اوليه جواني
فاصل��ه گرفتهام ،اما معتقدم در خانه ش��هرياران،
جوانان��ي فعاليت ميكنند كه با نگاه به تحصيالت
و فعاليتهايش��ان ،نخبگان��ي هس��تند ك��ه بايد
توسط مس��ئوالن حمايت شوند و بهصورت جدي
به استعدادهايش��ان توجه ش��ود .چرا مس��ئوالن
توج��ه نميكنند اين جوانان ،نوجواناني هس��تند
ك��ه بزرگ ش��دهاند اما هنوز از نظ��ر اقتصادي به
خانواده وابس��تهاند و به همين دلي��ل نميتوانند
آنچه توانمندي و ظرفيت وجوديشان است نشان
دهند و اين عامل باعث ميشود كه غرورشان دچار
خدشه شود».
حس��يني ادامه ميده��د« :براي ج��وان امروز
الگويي ساخته نشده كه چگونه بايد رفتار كند كه
مث ً
ال بچه محسوب نش��ود .از جوان انتظار ميرود
رفتار غيرمتعارف نداشته باشد ولي تعريفي از رفتار
متعارف به او ارائه نكردهاند درحالي كه در گذشته
اينگون��ه نب��ود و اگر صحبت از يك پس��ر خوب
ميشد ش��اخصهها و ويژگيهايش نيز معلوم بود.
اكنون به گونهاي ش��ده كه هر گروهي در جامعه
فق��ط تفكر و روند خ��ود را قبول دارد و ديگري را
غيرمتعارف ميداند .بايد الگوي مشخصي كه هم
مورد تأييد گروه جوانان و هم بزرگس��االن باش��د
معرفي شود».

