نشست صمیمی با جوانان روستای آورگان

سفري به دل کوههاي زاگرس

سهم جوانان اين سرزمين
چقدر است؟
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خود را مش��غول ميکنن��د .دختران
اين روس��تا با غريبهها بيگانهاند حتي
ب��راي صحب��ت از مشکالتش��ان پا
پيش نميگذارن��د 40.درصداز 270
دانش��جوي آن را دخت��ران تش��کيل
ميدهن��د که  15نفر ت��ا دکترا ادامه
تحصي��ل دادهان��د .بع��د از برگزاري
نخس��تين روز از هماي��ش ب��ه اي��ن
روستا رفتيم .برخي از جوانان روستا،
آنجا منتظر ما بودن��د تا از نزديک از
مشکالتش��ان بگويند .زي��ر درخت
گردو وبادام فرشي پهن کرده و بيريا
و صميمي و با يک پذيرايي س��اده با
ما بيپرده سخن گفتند.
موس�ي م�رادي عضو ش��وراي
اس�لامي روس��تا آورگان چغاخ��ور
بهعن��وان نخس��تين س��خنگو س��ر

با پتانس��یلی که دارد ،جان بگیرد و
ایجاد اش��تغال کند .مرادي به اوقات
فراغت جوانان آنجا اشاره کرد که اگر
پر نش��ود خود جوان آن را پر ميکند
و اين نگران کننده است.
نفر بع��د کيومرث قاع��دي جوان
 33ساله صحبتش را اينگونه شروع
کردک��ه اينج��ا  50درص��د جوان��ان
را دخت��ران تش��کيل ميدهن��د که
تحصي�لات بعض��ی از آنها ت��ا دکترا
اس��ت .تا دلتان بخواه��د جوانان اين
روستا مشکل دارند.
ایج��اد نمايش��گاه محص��والت و
خدمات جوانان روس��تايي در س��طح
ملي و اس��تاني ازجمله پیشنهادهایی
ب��ود ک��ه درای��ن جمع مطرح ش��د؛
پیشنهادی که عالوه بر ايجاد اشتغال،

بر پا بود .همس��ر پيروزي به استقبال
م��ا آم��د و دقايقي در کنار ش��هريار
پيروزي بوديم و او با نواختن ني فضا
را متحول کرد .از همسرش پرسيديم
هزين��ه زندگيت��ان چگون��ه تأمي��ن
ميش��ود و اودر حاليک��ه دار قالي را
نش��ان ميداد گفت که تنها از طريق
يارانه و مبلغي که بهزيستي ميدهد.
او که چهرهاي خس��ته داش��ت به دار
قالي اش��اره کردو گفت ب��راي اينکه
بتوانم اندک��ي از هزينه زندگيمان را
تأمين کنم مشغول قالي بافي هستم.
کنجکاو شديم که از اين همه زحمت
چق��در نصيبت ميش��ود و در کمال
ناب��اوري جوابي جز اينک��ه «براي دو
سال کار کردن فقط  500هزار تومان،
عذابم��ان داد ».فکرش را بکنيد براي
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استقبال از مسئوالن حوزه جوان در شهرکرد

شهریار پیروزی جوان نینوازی که در حین کار دچار ضایعه نخاعی شد

دوس��ال  500تومان آنهم با شرط و
شروط ،تازه يک پسر  9ساله دارد که
اوهزينههاي خاص خودرا دارد.
مشغول صحبت با خانواده پيروزي
بوديم که چند تن از دختران روس��تا
براي صحبت کردن از مشکالتش��ان
وارد خانه ش��دند .خوشحال شديم از
اينکه باالخ��ره چند ت��ن از دختران
حاضر ش��دند تا حرف بزنند.دور هم
نشستيم و سر صحبت را باز کرديم.
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صحبت را باز کرد.او با اشاره به اينکه
حضور مس��ئوالن حوزه ج��وان براي
اولين بار يک اتفاق نادر اس��ت گفت
ک��ه مهم تري��ن چالش جوان��ان اين
روستا اشتغال آنهاست که آسيبهاي
زي��ادي به بار ميآورد .افزايش هرمي
جمعيت که قريب به دو س��وم آن را
جوانان تشکيل ميدهد مشکالت آنها
را ني��ز افزايش ميده��د .نبودن کار
موجب ش��ده تا بس��ياري از اهالي به
حاش��يهها کوچ کنند .براي او سؤال
بود که وقتي محصولي بهوسيله اهالي
روستا توليد ميشود؛ چرا بايد در جاي
ديگر آماده و ارسال شود؟ کوچ اهالي
بويژه نوجوان��ان و جوان��ان ،مدارس
را ب��ا کمبود دانشآم��وز روبهروکرده
اس��ت .فکرش را بکنيد ب��راي اينکه
کالسهاي درس داير شود بايد در به
در خانهها را گش��ت تا محصل جمع
کرد .اين در حالياس��ت که روستا از
پتانس��يلهاي زيادي برخورداراست.
درخواس��ت او این بود ک��ه راهکاری
ارائه شود تا گردش��گري این منطقه

فرصتي باشد براي ارتباط مستقيم با
مصرفکنن��دگان .حتي الزم باش��د
وام کم بهره ه��م در اختيار آنها قرار
گيرد.شکی نیس��ت که مشکل اوقات
فراغ��ت یک مش��کل ملي اس��ت که
ربطي به روستا وش��هر ندارد تازه در
روستاها دسترس��ي به منابع طبيعي
خود يک فرصت اس��ت که در ش��هر
نيست اما الزم اس��ت که براي مراکز
تفريحي اينجا کاري کرد ،اگر گردش
اقتصادي باز ش��ود اين مشکالت حل
ميشود.
ج�وان توانمن�دي ک�ه ن�ي
مينواخت
 6س��ال ميش��ود ک��ه «ش��هريار
پيروزي» جوان  36س��اله اين روستا
به خاطر افت��ادن از درخت گردو آن
هم حي��ن کار ک��ردن ضايعه نخاعي
ش��ده و معل��ول اس��ت ب��راي ديدن
اي��ن جوان ک��ه از او بهعن��وان فعال
اجتماعي روستا ياد ميکردند ،راهي
خانه او درهمان روستا شديم.خانهاي
س��اده که در گوشهاي از آن دار قالي

صغري کريمي 30 ،س��اله تا سوم
راهنمايي بيش��تر نخوانده ب��ود.از او
پرس��يديم که چ��را ادام��ه تحصيل
ن��دادي و او در ج��واب گف��ت ک��ه
مشکالت زندگي اجازه نداد.
اعظ��م اس��دي 30 ،س��اله دختر
ديگ��ري بود که دانش��جوي انصرافي
ب��ود و او ه��م ب��ه دلي��ل مش��کالت
اقتصادي نتوانسته بود دانشگاهش را
تمام کند.
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وقتي حرف از مش�کالت جوانان ميش�ود بيش�تر دغدغه مان
متوجه جوانان تهراني (یا دیگر کالنشهرها) ميشود تا براي آنها
اش�تغال ايجاد کنيم ،اوقات فراغتشان را پر کنيم ،سالن ورزش
برايش�ان بس�ازيم وصدها چي�ز ديگر ...خودت�ان قضاوت کنيد
چقدر به فکر جوانان ديگر هس�تيم؟ مث ً
ال جواني که در روستا يا
شهری دورافتاده زندگي ميکند ،از امکانات موجود چقدر بهره
ميبرد؟ اصوالً سهم جوانان شهرستاني يا روستايي چقدر است؟

برگزاري نخس�تين گردهمايي سراسري مس�ئوالن امور جوانان
وزارت ورزش و جوان�ان ،بهان�ه ای ش�د تا س�ري به ش�هرکرد
بزنی�م و س�ه روز در کنار جوانان آن خطه باش�يم و ازنزديک با
مشکالتشان آشنا شويم .این سفر سه روزه فرصتی بود تا برای
اين س�ؤاالت به دنبال پاسخی مناسب باشیم و وضعيت جوانان
را در منطق�ه ای چ�ون چهارمحال از نزدیک ببینیم و بررس�ی
کنیم.

حرک��ت و ايج��اد انگيزه ب��راي يک
هم افزايي بين اس��تانها را از جمله
اه��داف معاونت جوان��ان ذکر کرد و
گفت که تصميم دارد کارهاي انجام
ش��ده در حوزه جوانان کارهايي که
آسيب زيادي به جوانان زده است را
انجام ندهد،تالش ميکند از کارهاي
نمايشي بپرهيزد ،براي انجام کارهاي
نشده تبليغ نکند ،از شتاب زدگي و
اتالف وقت ح��ذر کند ،تنبلي نکند،
از هرگون��ه غير واقع گرايي در حوزه
جوانان جلوگي��ري و آمارهاي غلط
ندهد ،بدون استراتژي حرکت نکند،
زمينه مش��ارکت بخش خصوصي و
عموم��ي را فراهم کن��د ،توقعات را
باالنب��رد بهگونهاي که تصور ش��ود
چون تحريمها برداش��ته شده است
به يکباره مش��کل جوان��ان بايد حل
شود و...
برداشت همه ما از اين سفر سه روزه
اين بود ک��ه دختران جوان هيچ کجا
وجود ندارند و ديده نميشوند ،فضای
مجازي بايد بهعنوان يک اولويت باشد،
NGOه��ا فع��ال ش��وند ،راهاندازي
ش��بکههاي اجتماعي ض��رورت دارد
بويژه در برنامه ششم توسعه،توجه به
منزلت اجتماعي جوانان الزم اس��ت،
بازگردان��دن اعتماد به جوانان مهم و
ضروري است و درصورتي که استاني
موف��ق ش��ود ط��رح ملي ارائ��ه دهد
قدردانی ميشود.
ح��اال اي��ن جوان��ان ماندهان��د با
آنهم��ه وع��ده مس��ئوالن .بايد ديد
خروج��ي اي��ن هماي��ش چ��ه بوده
و چق��در از وعدهه��اي داده ش��د
به بار مينشيند و...
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افزايش مش��ارکت بخ��ش خصوصي
و عمومي در س��طح اس��تاني و ملي،
ارتق��اي همکاري بيناللملي در حوزه
جوان که مغفول مانده و فعالس��ازي
مؤثر ستادهاي ساماندهي امورجوانان
در س��طح ملي و اس��تاني که تاکنون
ب��ه ص��ورت ص��وري ب��وده از جمله
رويکردهاي جديداوس��ت .رستمي بر
خ��روج ار برنامههاي تکراري و پرهيز
از اقدام��ات نمايش��ي تأکي��د کرد و
راهاندازي انجمنهاي دوس��تي جوان
با ساير کشورها ،راهاندازي دستياران
جوان،راهاندازي بيم��ه حامي جوانان
و بان��ک حام��ي جوان��ان را از جمله
اقدام��ات اي��ن معاون��ت ذک��ر کرد.
همچنين رس��تمي در اين همايش از
اعزام يک جوان ايراني به همراه رئيس
جمهوردر نشست ساالنه سازمان ملل
براي نخستين بار خبر داد.
معصومه ابتکار رئيس س��ازمان
محي��ط زيس��ت نيز با حض��ورش در
اي��ن هماي��ش اع�لام آمادگ��ي کرد
ک��ه کارهاي مش��ترکي را ميتواند با
معاونت س��اماندهي جوانان در زمينه
سمنها انجام دهد.
او اش��تغال جوانان را از موضوعات
مهم دانس��ت و نقش اقتصادس��بز در
زمينهه��اي اش��تغال و اقتصاد دنيا را
حائز اهميت دانست.
او از اينک��ه در تصمي��م گيريها
از نظرات جوانان اس��تفاده نميشود
انتق��اد کرد وبه رويکرد دولت يازدهم
در تغيير نگاهها اس��تناد کرده و گفت
که بايد جوانان اجازه داشته باشند تا
ديدگاههاي خود را مطرح کنند.
در انتهاي مراسم نيز ازپرتال اتاق
فک��ر ،پرت��ال اوقات فراغ��ت و پرتال
بازيهاي الکترونيک رونمايي شد.
نخس�تين ايس�تگاه روس�تاي
آورگان
يک��ي از  11روس��تاي چغاخ��ور،
روستايي سرسبز است به نام آورگان
که نيم��ي از جمعي��تاش را جوانان
تشکيل ميدهد 90.درصد مشکالت
اين روس��تا ب��ه اش��تغال جوانان آن
برمي گردد و اگر ش��غلي هم باش��د
 90درص��د آن فصل��ي اس��ت.اگرچه
هي��چ فض��اي ورزش��ي ن��دارد ولي
مردم��ان آن قانعاند و به هر ش��کلي
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خودش��ان انتخ��اب کنند وکش��يدن
آنها ب��ه جريانهاي سياس��ي زيبنده
نيس��ت .او معتقد بود که از زمانيکه
دولتي فکر کرديم مش��کالت ما زياد
شده اس��ت از اين رو ايجاد و تشکيل
س��منها ض��روري اس��ت.او موضوع
جوانان را تنها در اشتغال ،وام ازدواج
و مس��کن نميداند و معتقد است که
ش��ايد ش��رط الزم باش��ند ولي براي
رفع مشکالت کافي نيست و مستلزم
فعاليتهاي فرهنگي عميق است.
محم�د رض�ا رس�تمي معاون
س��اماندهي ام��ور جوان��ان ني��ز در
نخس��تين روز برگ��زاري هماي��ش از
رويکردهاي جديدش در حوزه جوان
گف��ت .او گف��ت افزايش مش��ارکت
جوان��ان ب��ه لح��اظ کم��ي و کيفي،

محمود گودرزی :بايد اجازه
دهي�م جوانان راهش�ان را
خودش�ان انتخاب کنند وکشيدن
آنها به جريانهاي سياسي زيبنده
نيس�ت .از زمانيک�ه دولت�ي فکر
کردي�م مش�کالت م�ا زياد ش�ده
اس�ت از اين رو ايجاد و تش�کيل
سمنها ضروري است
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ف�رودگاه مهرآب�اد صبح س�ه
شنبه  6مردادماه
خبرنگاران ح��وزه جوان به دعوت
محمد رضا رستمي معاون ساماندهي
امورجوانان آماده س��فر س��ه روزه به
ش��هرکرد بودن��د .به هم��راه محمود
گ��ودرزي وزير ورزش و جوانان راهي
ش��هرکرد ش��ديم.پس از رسيدن به
ش��هرکرد و استقبال مس��ئوالن آنجا
ازگودرزي ،با اتوب��وس راهي مجتمع
آفت��اب در منطق��ه چغاخور ش��ديم.
منطق��هاي بين ش��هرکرد و بروجن،
در بي��ن راه و عبور از البه الي کوهها
از طبيع��ت آنج��ا ل��ذت برديم.تاالب
جغاخور ديدن داشت بخصوص براي
کس��ي مثل من که براي اولين بار پا
به اين منطقه ميگذاشت..
مجتمع آفتاب
اينجا م��کان برگ��زاري همايش
بود.ظهر روز سه ش��نبه  6مردادماه
مراس��م افتتاحيه نخستين همايش
سراس��ري مس��ئوالن امورجوانان با
هدف بررس��ي رويکرده��ا ،نگرشها
و ض��رورت دس��تيابي ب��ه اه��داف
کليد خ��ورد .در نخس��تين روز اين
همايش محمود گودرزي وزيرورزش
و جوان��ان ،معصوم��ه ابت��کار رئيس
س��ازمان محيط زيست ،محمد رضا
رس��تمي مع��اون س��اماندهي امور
جوان��ان و مس��ئوالني از اس��تان و
شهرستانهاي ديگر حضور داشتند.
فرصتي بود تا مس��ائل و مش��کالت
جوانان پيش کشيده شود ومسئوالن
پاسخ دهند.از صحبتهاي محمود
گودرزي شروع ميکنيم که در اين
همايش مس��ائل موج��ود در جامعه
را زيبن��ده جوانان و آداب و رس��وم
ندانس��ت و ضرورت تدوي��ن برنامه
ب��راي آنها را ضروري دانس��ت .او به
اين موضوع اش��اره کرد که موضوع
تفکيک حوزه جوان از ورزش خيلي
در وضعيت موجود تأثير گذار نبوده
و چه اين تفکيک ص��ورت بگيرد يا
ن��ه ،همه مجموعه باي��د اين مهم را
به انجام برس��انند چراکه روند همان
روند خواهد بود وتنها عنوان معاونت
تغيي��ر خواهد کرد .البته به گفته او،
هم��ه اينها نياز به طي کردن فرآيند
ب��راي مش��خص ش��دن ضعفهاي
موج��ود دارد ک��ه زم��ان ميب��رد.
گودرزي همچنين سه مسأله ماندن
حوزه ج��وان در وزارتخانه ورزش و
جوان ،بهره مندي از اعتبارات مکفي
و ارتقاي جايگاه معاونت به قائم مقام
وزير را از جمل��ه موضوعاتي مطرح
ک��رد ک��ه در کميس��يون اجتماعي
مطرح و در حال بررسي است.
وزير در ادامه تأکيد کرد که نبايد
از جوانان اس��تفاده ابزاري کرد ،بويژه
اينکه درآستانه انتخابات هستيم پس
باي��د از آن پرهيز کرد .ب��ه اعتقاد او
باي��د اجازه دهيم جوانان راهش��ان را

س��ميرا رئيس��ي يک��ي ديگ��ر از
دختراني بود که در رش��ته ادبيات در
مقطع کارشناس��ي تحصيل ميکرد.
او گفت که چون دختران اين روس��تا
تحصي�لات ندارن��د نميتوانن��د کار
کنند.حتي براي آموزش هم مش��کل
داريم .بیگمان تشکیل و فعال شدن
ی��ک  NGOمیتواند ب��ازاري براي
توليد و فروش بهعنوان الگو در روستا
فراهم کند.
ايستگاه دوم روستاي گلوگرد
ق��رار ب��ود بع��د از آنجا س��ري به
روس��تاي گلوگرد بزني��م .در بين راه
براي چند دقيقه کنار چشمه گلوگرد
توقف کرديم و از آب سرد و زالل آن
چش��يديم .سري به دهياري روستاي
گلوگرد زدي��م و با عليرضا طاهري
رئيس شوراي اس�لامي روستاي گلو
گرد به صحبت نشس��تيم.او جمعيت
اين روستا را  2هزار نفر اعالم کرد که
 700نف��ر از آنه��ا را جمعيت جوانان
تشکيل ميدهد .پسران اين روستا در
کشاورزي مشغولند ودختران آنها در
خانه بيکارند.او هم از مشکالت گفت
وگفت و...
رس��تمي هم در اين دي��دار باز به
بحث اش��تغال با رويکرد کش��اورزي
و گردش��گري تأکيد کرد و تش��کيل
 NGOرا ضروري دانست.او گفت که
حتي حاضر اس��ت ب��ا اعطاي وام کم
بهره جوانان روس��تايي را کمک کند.
پس از دي��دار با تع��دادي از جوانان
اين روس��تا محل را به مقصد مجتمع
آفتاب ترک کرديم.
برگزاري کارگاههاي آموزشي
در الب��ه الي برنامهها کارگاههاي
آموزشي مثل نشست سمنها ،اوقات
فراغت و ...تشکيل شد ،نظر داده شد
و نتيجهگيري شد.
پنجشنبه  8مردادماه
صبح پنجشنبه از سوي مسئوالن
حاض��ر با ي��ک جمع بندي مراس��م
اختتاميه برگزار ش��د.در اين مراس��م
نوجوان معلول از روستاي آورگان به
قرائت قرآن پرداخت وشهريار پيروزي
براي حاضران ني محلي نواخت.
رس��تمی ايج��اد همگراي��ي بين
تجربهه��اي اس��تاني و مس��ئوالن
ستاد و به اشتراک گذاشتن و ايجاد

يک�ي از  11روس�تاي
چغاخور ،روستايي سرسبز
اس�ت به ن�ام آورگان ک�ه نيمي از
جمعي�تاش را جوان�ان تش�کيل
ميده�د 90.درصد مش�کالت اين
روستا به اش�تغال جوانان آن برمي
گ�ردد و اگر ش�غلي هم باش�د 90
درصد آن فصلي اس�ت.اگرچه هيچ
فضاي ورزش�ي ندارد ولي مردمان
آن قانعان�د و به هر ش�کلي خود را
مشغولميکنند

6

16

جـــامعــــه

سال بیستویکم شماره 5993
سهشنبه  13مرداد 1394

editorial@iran-newspaper.com

www.iran-newspaper.com

