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معاون خدمات شهري شهردار
منطقه خبر داد

ساخت بوستان جنگلي
18هكتاري در منطقه

بوس��تان جنگلي  18هكتاري در منطقه طراحي و ساخته ميشود .معاون
خدمات شهري ش��هردار منطقه در اين باره گفت« :قرار است اين بوستان
جنگلي در حاش��يه بزرگراه ش��هيد همت و حد فاصل بزرگراههاي ش��هيد
چمران و ش��يخ فضلاهللنوري راهاندازي شود .همچنين طراحي فضاهاي

7

ويژه بوس��تانهاي جنگلي مسير دوچرخهس��واري ،پيست اسكيت ،آبنما
و بركه از جمله ويژگيهاي در نظر گرفته ش��ده براي اين بوس��تان است.
منطق��ه از فضاهاي س��بز مختلف و متعددي برخوردار اس��ت كه س��بب
ميشود اينجا يكي از سرسبزترين مناطق تهران باشد».

نما

كار براي جوانان

انصراف از كارآفريني
«س��پيده صفري» 29ساله ،دانشجوي دكتراي
مديريت فن��اوري اطالعات و به چن��د زبان زنده
دنيا مس��لط اس��ت؛ او ميگويد« :تقريباً يك ماه
پي��ش جلس��هاي را در خانه برگ��زار كرديم كه با
كارآفريني در رش��تههاي مختل��ف و ارائه طرح و
پيش��نهادهاي متنوع ،زمينه حضور جوانان را در
عرصهه��اي جدي كار فراهم كنيم ،اما مس��ئوالن
چنان رفتار ناخوشايندي با ما كردند كه بيخيال
اجراي طرحمان ش��ديم .هيچكس توجه نكرد كه
م��ا جواناني داوطلب هس��تيم ك��ه دور هم جمع
شدهايم و ميخواهيم در رشتههاي مختلف هنري،
فرهنگ��ي و اجتماعي كه بچههاي خانه در هريك
از آنها تخصص و تحصيل دارند ،كارآفريني كنيم.
جالب اينجاس��ت كه ما در خانه از همه گروهها از
رباتيك ،موس��يقي ،تئاتر ،زبان ،عكاسي ،مديريت
و ...و بس��ياري از رش��تههاي روز و پرمخاط��ب
متخصص داريم».
يك ارتباط دوسويه
حسيني بار ديگر وارد بحث ميشود و ميگويد:
«خانه ش��هرياران جوان نخستين پايگاه داوطلبانه
جوانان بود اما متأسفانه در مرحلهاي متوقف شد.
درحالي كه ميشد با استعداديابي و تداوم مسير،
بس��تر عظيمي را كه فراهم ش��ده بود به س��مت
اقدامات خوب فرهنگي سوق داد و به موفقيتهاي
بينظيري دست يافت ولي عنايتي به اين موضوع
نش��د؛ اگر يك كار خوب ،بد اجرا شود همان بهتر
كه اص ً
ال انجام نشود».
او از رش��ته تحصيل��ياش م��دد ميگي��رد و
ميافزايد« :ب��راي اصالح و بهبود رفتارهايي كه با
جوانان ص��ورت ميگيرد بايد بهص��ورت دوجانبه
ن��گاه ك��رد و ب��ا اراده دوس��ويه دول��ت و ملت،
رويدادهاي مثب��ت و اثرگذار اجتماعي و فرهنگي
را در جامع��ه رقم زد به گونهاي ك��ه هر فردي با
توجه به توانمندي و تحصيلش در جايگاه مناسب
خود قرار گيرد تا بتوان��د فردي مفيد و تأثيرگذار
باش��د .باي��د كابوسه��اي جوان جس��ت وجوگر
با كمك مس��ئوالن ب��ه اميد تبديل ش��ود .ما در
گذش��تهمان افراد مسجدرويي مثل دكترشريعتي
و اس��تادمطهري را داريم كه خود را س��اختهاند و
به جامع��ه نيز آموختهاند .در دوره كنوني نيز بايد
سيستمي ايجاد ش��ود كه جوانان براي مشاركت
در مباحث فرهنگي و اجتماعي درگير چرخههاي
بيهوده نشوند كه در نهايت سبب هضم آنان شود.
در اين مس��ير بايد همه اعضاي خانواده و جامعه
دخيل شوند و در كنار جوانان قرار گيرند تا جامعه
به رشد و كمال برسد».

كار ،دغدغه اصلي
«مائ��ده هاش��مي» 20س��اله و دانش��جوي
كارشناس��ي ژئومورفول��وژي (پيكرشناس��ي
زمي��ن) اس��ت .او ميگوي��د« :ت��ا زمان��ي كه
نوجوان هس��تيم دغدغه كنكور داريم اما پس
از دانش��گاه دغدغه اصلي جوانان ،موضوع كار
اس��ت كه باعث ميش��ود همه ذهن ما درگير
آن باشد« ».هانيه اس�لاميه» 29ساله مدرك
كارشناس��ي گرافيك دارد .او از دغدغههايش
ميگوي��د ك��ه تح��ت تأثي��ر كار ق��رار گرفته
اس��ت :مدتي اس��ت دنب��ال كار ميگردم؛ در
مصاحبهه��اي مختل��ف ني��ز ش��ركت كرد هام
اما هنوز ش��غل مناس��بي نيافتهام« ».عليرضا
درخش احمدي» 20س��اله در رشته مهندسي
برق ،گرايش مخابرات تحصيل كرده اس��ت .او
آنچه بر تخته نوش��ته اس��ت نش��ان ميدهد و
ميگوي��د« :دغدغه جوان امروز ش��امل جدي
گرفته نش��دن و بي��كاري و ناتوان��ي در تهيه
مس��كن اس��ت .من در طر حه��اي مختلفي در
منطق��ه حض��ور داش��تهام ول��ي در پاي��ان به
گونهاي با من رفتار ش��ده اس��ت كه احساس
ب��دي ب��ه م��ن دس��ت داد و اكن��ون ترجيح
ميدهم ديگر وارد آن سيس��تم نش��وم».
ازدواج ،يك مسئله مهم
مي گويم يعني همه ش��ما فقط دغدغه درس
و كار داري��د؟! يعن��ي هيچ يك از ش��ما دغدغه
ازدواج و تش��كيل يك خانواده و آرامشي كه به
دنبال يك انتخاب درس��ت حاصل خواهد ش��د
نداري��د؟ انگار اين حرف ،حرف دل همه جوانان
نشس��ت باش��د لبخندي بر لبانش��ان مينشيند
و س��ري تكان ميدهن��د و ب��از از دغدغه مالي
ميگويند .آنها پرامي را با دست نشان ميدهند
ك��ه تنها ف��رد ازدواج كرده جمع اس��ت .او هم
ميخندد و ميگويد« :با اينكه بيش از يك سال
از عقد ازدواجش گذش��ته اما هن��وز به داليلي
كه مش��كل مالي در رأس آنها ق��رار دارد موفق
نش��ده كه با همسرش زير يك س��قف برود» و
اينجاس��ت كه همهم��هاي از قيمته��اي تهيه
خان��ه و جهيزيه در اتاق ميپيچد .جوانان حاضر
در نشس��ت معتقدن��د« :اگر قرار باش��د ازدواج
باع��ث افزايش محدوديته��ا از جمله پذيرفتن
مسئوليت مالي ش��ود در اين شرايط بهتر است
ك��ه ازدواج نكني��م ».اعتقاد ديگ��ر جوانان اين
است كه بايد تعريف و الگوي مناسبي از ازدواج
ني��ز در جامعه ارائه ش��ود تا جوانان با عش��ق و
عالقه ،وارد زندگي مشترك شوند و اين زندگي
تا پايان عمرشان تداوم داشته باشد.

جوانترين فردي كه در انتخابات امسال رياست جمهوري نامنويسي
كرده بود نيز در نشس�ت ما حضور دارد« .محمدعلي رواسيان كاشي»
19ساله دانشجوي كارشناسي نرمافزار است .او ميگويد« :من دوست
دارم به گروه سني خودم و جوانان كمك كنم .از سال 89كه وارد خانه
ش�هرياران جوان ش�دم دغدغه اصليام كار براي جوانان بوده اس�ت.
من دوس�ت دارم خانه توسعه يابد و اعضاي خانه بتوانند با انگيزه باال،
رفاقت و دوس�تي كه با يكديگر دارند رشد محله و منطقهشان را رقم
بزنند .جوانان حاضر در نشست 2گروه جواناني كه در اوان جواني قرار
دارن�د و جواناني ك�ه در حال ورود از دوره جواني به دوره بزرگس�الي
هس�تند .جوانان بزرگت�ر ميگويند كه با توجه به دوراني كه از س�ر
گذراندهاند نسل سوختهاند ،چون هنوز با مشكالتي مواجهاند كه نسل
نوجوان با آن روبهرو هس�تند ».پرامي در پاس�خ به جوانترهاي جمع
كه معتقدند دهه ش�صتيها شرايط مناس�بي دارند ،توضيح ميدهد:
«از دوران مدرس�ه و ترسهاي�ي ك�ه در دوران دف�اع مقدس از س�ر
گذرانديم ،بگذريم و به دوران كنكور نگاه كنيم ،ميبينيم زماني كه ما
ميخواس�تيم كنكور بدهيم از هر 10نفر يك نفر وارد دانشگاه ميشد
درحال�ي كه اكنون همه دانشآموزاني ك�ه در كنكور آزمون ميدهند
وارد دانش�گاه ميشوند .زماني كه ما از دانشگاه فارغالتحصيل شديم
و بايد س�ر كار ميرفتيم موقعيته�ايكاري نيز به دليل جمعيت زياد
همدورهايهاي ما كاهش يافت و به همين دليل حتي اكنون كه ما بيش
از 30سال سن داريم هنوز مانند نوجوانان ،دغدغه كار داريم».

شما هم پايهايد

شعار سالهاي ابتدايي خانه شهرياران جوان «شما هم پايهايد» بود
كه هنوز اعضاي اين خانه به آن پايبند هستند .اگر شما  15تا 25ساله
هس�تيد ميتوانيد به خانه ش�هرياران جوان در س�عادتآباد ،ميدان
قيصر امين پور(شهرداري) ،خيابان شهرداري جنوبي ،كوچه سيزدهم
غرب�ي ،پالك ،21طبقه همكف برويد و عضو خانه ش�ويد و دس�ت در
دست هم دهيد به مهر تا منطقه را به زيبايي و آنگونه شايسته جوان
ايراني است بسازيد.

عملكرد خانه شهرياران جوان در ماههاي اخير
پاكسازي كوهستان دركه و درختكاري در فصل زمستان
حضور در غرفههاي گردشگري براي آشنايي شهروندان با جاذبههاي گردشگري تهران در نوروز
برپايي غرفه در دهكده سالمت
تشويق رانندگاني تاكسي كه رفتار خوبي با مسافران دارند.
برپايي نمايشگاه عفاف و حجاب در چند مركز منطقه
حضور در همه جشنوارهها از جمله شمسه ،شكوفا ،تسنيم و...
اجراي طرح حمايت از نيازمندان منطقه
معاينه كارگران بازار روز صادقيه در طرحي با عنوان «شهروند سالم»
ساماندهي كانونها و خانههايسراهاي محله و برگزاري كنسرت موسيقي سنتي

