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در سیســتم اداری و اجرایــی امروز 
تغییــرات مدیریتــی خــواه از پیش 
ناگهانــی و  اعــام شــده و خــواه 
غافلگیرکننده،  کامــا  بــه صــورت 
رویکردی مرســوم و قابل پیش بینی 
اســت و در هــر مقطــع زمانی این 
احتمال می رود که مدیری با عملکرد 
مثبت یا منفی از پســت و مقام خود 

کنار گذاشته شود.
چندی پیش شــاهد تغییــر مدیرکل 
اتفاقی  بودیم؛  اســتان همدان  ورزش 
که شاید از مدت ها قبل بخش عظیمی 
از جامعــه ورزش اســتان انتظــارش 
را داشــتند و ایــن اتفــاق خیلی هم 

غیرمترقبه  نبود.
در بخــش اولیه این یادداشــت قصد 
داریم مروری بر وضعیت ورزش استان 
همــدان در ســال های اخیر داشــته 
باشــیم؛ از جایی که نگارنده در خاطر 
دارد ســکان مدیریت ورزش اســتان 
در دســتان مدیرانی چــون کیومرث 
نیک بین،  برانوش  دادویی،  هاشــمی، 
احمد گواری، ســیدعبدی افتخاری و 
رســول منعم دست به دست چرخیده 

است.
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رشد مطلوب حوزه علوم 
پزشکی با گذشت 40 سال 

از انقالب

 تیم داری پرهزینه 
در شهرداری همدان

 امید یک انقالب 
40 ساله

هوالباقی
تحریریه اکباتان

جناب آقای حمداله چاروسایی
مدیر محترم روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

درگذشت پدر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان 
برای آن مرحوم علو درجات و قرب الهی خواستاریم.

هفته نامه اجتماعی، ورزشی غرب کشور

روابط عمومی شرکت توزیع برق استان همدان

روابط عمومی مخابرات منطقه همدان

روی آوردن عمــوم جامعه به ورزش 
باعث می شود تا بسیاری از مشکالت 

اجتماعی و اخالقی جامعه حل شود.

مقام معظم رهبری
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نماینده مردم همــدان، فامنین و قهاوند در مجلس شــورای 
اســامی گفت: در شــرایط فعلی اقتصادی کشور، مجلس در 

معرض امتحانی بزرگ است و باید از پس آن برآید.
به گزارش اکباتان، امیر خجسته همزمان با فرا رسیدن چهلمین 
سالگرد پیروزی انقاب اسامی به جمع خبرنگاران همدان آمد 
و در سخنان خود هم به انتقاد از وضعیت فعلی کشور پرداخت 
و هم دست به افشای مفاسد اقتصادی و تاش برخی در ایجاد 

این شرایط زد.
او سخنان خود را از درماندگی آمریکا در منطقه و امنیت ایران 
آغاز کرد، ســپس ســری به مافیای قاچاق خودرو زد و بعد از 
آن عملکــرد دولت و برخی وزارت خانه ها در مدیریت شــرایط 
اقتصادی را به باد نقد گرفــت و مجلس را نیز در عدم نظارت 

بر اوضاع مقصر دانست.
رئیس فراکســیون مبارزه با مفاســد اقتصادی مجلس شورای 
اســامی این قوه را در معرض امتحانی بــزرگ عنوان کرد و 
رســانه ها و مردم نیز در جایگاه قشر پرسشگر منتظرند ببیند 
مجلس چگونه پای انتظاراتشان در مورد بهبود شرایط اقتصادی 
را امضا می کند و مجلس چــه کارنامه ای می گیرد تا هم خود 
نفسی آسوده بکشد هم مردمی که شرایط را با تمام سختی ها 

پذیرفته اند.
امیر خجسته در ابتدای ســخنان خود با بیان اینکه انقاب از 
تمام فراز و نشــیب های خود عبور کرد، اظهار داشت: بسیاری 
از افراد تحلیل می کردند که انقاب به 40 سالگی نمی رسد اما 

مردم ایستاده اند.
وی ادامــه داد: در منطقه توطئه هایی شــکل گرفت که هدف 
تمامی این توطئه ها جمهوری اسامی ایران بود و داعش آماده 
شد که به مرزهای ایران نزدیک شود اما ایران خوش درخشید و 

داعش و صاحبش آمریکا خوار و ذلیل شدند.
خجسته با اشاره به اینکه آمریکا در حال خارج شدن از منطقه 
است، یادآور شد: ایران در جهان اسام نقش خوبی داشته و تنها 
مشاوره های ایران است که جبهه های مقامت را در برابر اسرائیل 

مقاوم کرده است.
وی همچنین تصریح کرد: تنها کشــوری که در مقابل آمریکا 
ایســتاده و حرف دارد جمهوری اسامی است و امروز ایران از 

امن ترین کشورهای دنیا به شمار می رود.

 استکبار جهانی به دنبال بازی 
با معیشت مردم است

خجسته با بیان اینکه جنگ ها جواب نداد و امروز استکبار جهانی 
به دنبال بازی با معیشت مردم است، خاطرنشان کرد: مسئوالن 
باید مقتدرانه مشکات معیشتی را حل کنند و برای مثال نباید 
اجازه دهند قاچاق دام ادامه یابد و دام از کشــور خارج شود تا 

مردم تا سال آینده با مشکل کمبود گوشت مواجه نشوند.
وی در ادامه یادآور شــد: مدیران دولت، قوه قضاییه و مجلس 
باید در این زمینه با قدرت وارد عمل شــوند تا کشــور از این 

وضعیت خارج شود.
نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اسامی با بیان اینکه 
امروز مهمترین مسئله مملکت معیشت است، گفت: مجلس در 

معرض امتحانی بزرگ است و باید از پس آن برآید.
وی با اشــاره به ارائه الیحه بودجه به مجلس، خاطرنشان کرد: 
رئیــس جمهور در توضیــح الیحه بودجه مجلــس به عنوان 
نماینده ای منتقد ســخن گفت در صورتی که باید در خصوص 
اقداماتی که برای بهبود معیشــت مردم انجــام داده، توضیح 

می داد.
مگر تورم 20 درصد است که حقوق 20 درصد افزایش می یابد؟

خجســته افزود: معیشت، حقوق، یارانه و مسائل اقتصادی باید 
متناسب با تورم باشد درحالیکه افزایش حقوق 20 درصدی در 

نظر گرفته شده اما آیا تورم 20 درصد است؟
وی ادامــه داد: در راســتای بهبود معیشــت مــردم افزایش 
چشمگیری در اعتبارات دیده نشده درحالیکه مجلس و دولت 
و حاکمیت موظف هســتند این مسئله را به عنوان اولویت در 

نظر بگیرند.
خجسته به فرار مالیاتی آقازاده ها و ذی نفوذها در کشور اشاره 
و تصریح کرد: بخش مهمی از کشــف فرار مالیاتی و همچنین 

عوارض گمرک باید به معیشت اختصاص یابد.
وی بــا بیان اینکه مجلس در عــوارض گمرک به خوبی نقش 
آفرینی نکرده است، گفت: هزاران میلیارد تومان عوارض گمرکی 

در مبادی رسمی کنترل می شود.

ارزش اموال مازاد دولت 11 برابر نقدینگی!
نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اسامی گفت: ارزش 
اموال مازاد دولت 11 برار نقدینگی آن است و 18 هزار تریلیون 

ارزش مالی دارد که باید به معیشت اختصاص پیدا کند.
وی تأکیــد کرد: به دولت توصیه شــده که بــازار ارز و اقتصاد 
را با جدیت نظارت کند و ســاطین را در بخش های مختلف 

شناسایی و با آن برخورد کند.
خجسته با بیان اینکه اگر مدیری در تاش برای بهبود وضعیت 
اقتصادی قصور کند باید بدانیم که نفوذ در کشــور وجود دارد، 
اظهار داشــت: نباید کاری کنیم که به مردم آسیب وارد شود 
و آنها را عصبانی کنــد چراکه در حال حاضر وضعیت مطلوب 

نیست.
رئیس فراکســیون مبارزه با مفاســد اقتصادی مجلس شورای 
اســامی گفت: ما نیاز به واردات گوشت نداریم البته شاید این 
نیاز بسیار کم باشد چراکه دامپروری ایران در منطقه خاورمیانه 
حرف اول را می زند و واردات روزانه 50 هزار رأس دام به کشور 

زیبنده نیست؛ این عملکرد وزیر جهاد کشاورزی است؟
وی افزود: اگر ببینیم وزیری جوابگو نیســت باید از استیضاح 
استفاده کرد و اینکه وزیری از یک وزارت خانه به وزارت خانه ای 
دیگر برود و مجلس به این انتقال رأی بدهد، اتفاق خوبی نبود.

 آقای وزیر گوشت برای شما هست 
نه برای مردم

خجسته با بیان اینکه در ســلیمانیه و امارات، واردات گوشت 
مدیریت می شــود، گفت: وزیر جهاد کشاورزی می گوید خدا را 
شــکر کنید که گوشت هست؛ بله برای شما که وضعیت مالی 
خوبی دارید خوب اســت اما برای مــردم با وضعیت اقتصادی 

فعلی، نه.
وی همچنین تصریح کرد: نیروهای نظامی به شدت با قاچاق دام 
برخورد می کنند و وزیر صنعت نیز در این زمینه باید پاسخگو 

باشند.
نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اسامی با بیان اینکه 
34 هزار ثبت سفارش غیرقانونی خودرو انجام شده است، یادآور 
شد: مسئول حراســت وزارت صمت خبر دست داشتن معاون 
این وزارت خانه در ثبت ســفارش های غیرقانونی را تأیید کرد 
که جلوی آن گرفته شد و متخلفین دستگیر شدند و همچنین 
شش هزار و 481 خودروی غیرمجاز وارداتی نیز تعیین تکلیف 

شد.

 خودروهای قاچاقی 
در انحصار چهار خانواده

وی با اشــاره به ورود خودروهای قاچاق توسط چهار خانواده، 
اظهار داشت: 25 هزار خودرو از سوی یکی از این خانواده ها وارد 

کشور شده بود که پیگیری شد.
امیر خجســته اضافه کرد: 400 هزار خــودرو پیش از افزایش 
قیمت دالر ثبت نام شده است و شرکت های خودروسازی اعام 
کردند که بخشی از این خودروها تحویل داده می شود و به دلیل 
افزایش قیمت دالر، مابقی خودروها متناسب با قیمت ارز تحویل 

داده خواهد شد.
وی گفت: با پیگیری های صورت گرفته از ســوی مجلس، وزیر 
صمت و مدیران سایپا و ایران خودرو پذیرفتند که تا پایان دی 
ماه خودروها را با قیمت قبل تحویل دهند که تعداد آن به 400 

هزار دستگاه می رسد.

 قدرت نمایندگان مجلس 
برای کاسبی نیست

خجســته با بیان اینکه قدرت برای احقاق حق مردم است نه 
برای کاسبی، یادآور شد: نمایندگان مجلس باید از قدرت خود 

در بهبود معیشت مردم استفاده کنند و حق مردم را بگیرند.
نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اسامی گفت: نمی 
پســندیم که رئیس دیوان محاســبات بگوید شرکت سرمایه 
گذاری تأمین اجتماعی ما را نپذیرفت و گزارش اقتصادی ارائه 
نداد و این اشکال از دیوان محاسبات است و اگر مجلس نظارت 

می کرد این اتفاق نمی افتاد که  مجلس خوب عمل نکرد.

قوانین بدون نظارت بیهوده است
وی بــا بیان اینکه 12 هزار قانون در کشــور وجود دارد و این 
قوانین بدون نظارت بیهوده است، اظهار داشت: مجلس اگر بر 

قوانین نظارت نکند در رأس امور نخواهد بود.
خجســته در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 240 
حزب در کشــور وجود دارد، یادآور شد: از این تعداد 30 حزب 
فعال هستند و هشت حزب فعالیت چشمگیر دارند که اگر این 
احزاب قوی شوند رقابت احزاب در نامزدی انتخابات مجلس به 

صورت انتخابات استانی برنامه محور خواهد بود.
نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اســامی در ادامه با 

اشــاره به نرخ گذاری متفاوت ارز، یادآور شــد: این چندنرخی 
بــودن ارز راه فرار بود و باعث باال رفتن قیمت آن شــد که در 
این راستا در جریان اســتیضاح وزیر اقتصاد، افرادی را واسطه 
کردند که امضای خود را برای استیضاح وزیر پس بگیرم اما این 
موضوع پیگیری شد و وظیفه نظارتی خود را انجام دادیم و من 

به شخصه در این زمینه سکوت نکردم.
وی با بیان اینکه در جریان استیضاح وزیر کار نیز مبالغی برای 
جلوگیری از این اقدام پیشنهاد شــد، خاطرنشان کرد: در آن 
زمان گفتیم که مجلس معامله گر نیست و استیضاح به نتیجه 

رسید و وزیر برکنار شد.

مردم تشنه قاطعیت هستند
خجسته با اشــاره به خودتحریمی در ایام اخیر، گفت: دولت و 
مجلس باید ورود کنند چراکه اگر وارد شویم می توانیم مدیریت 
کنیم؛ مردم تشنه قاطعیت هستند و باید دستگاه های نظارتی 

وارد عمل شوند.
خجسته در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نهضت 
ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی شکل گرفته است، گفت: شفافیت 
و مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس شورای اسامی ضعیف 
اســت اما امروز نمایندگان ورود پیدا کرده اند و کارهای بزرگی 

را انجام داده اند.
وی افزود: برخی می گویند صاح نیست که مفاسد اقتصادی را 
اعام کرد اما باید فعالیت مفسدان اقتصادی را افشا کرد چراکه 

مطالبه مردم مبارزه با فساد اقتصادی و اشرافی گری است.
خجسته با بیان اینکه 31 نفر مفسد اقتصادی به مراجع قضایی 
معرفی شــده اند، تصریح کرد: باید این غارتگران را در مأل عام 

مجازات کرد.

قاچاق پوشاک 360 هزار ایرانی را بیکار کرد
رئیس فراکســیون مبارزه با مفاســد اقتصادی مجلس شورای 
اســامی در ادامه یادآور شــد: 360 هزار نفر در صنعت تولید 
پارچه و نساجی بیکار شده اند تا منسوجات چینی قاچاق وارد 

کشور شود.
وی افزود: برخی بر روی کاالهای وارداتی از کشورهای اروپایی، 
مارک چینــی م  زدند تا عوارض پنــج درصدی بدهند چراکه 
عوارض کاالهای اروپایی و دیگر کشورها 86 درصد است اما با 

کشف این موضوع از این تخلفات جلوگیری شده است.
خجســته با بیان اینکه هر مســئولی در نظام مبارزه با مفاسد 
اقتصاد نایستد مردم این تصور را خواهند داشت که جیب های 
مسئوالن باز و زبانشان بسته شده است، خاطرنشان کرد: نباید 

در برابر فساد اقتصادی سکوت کرد.
نماینده مردم همــدان، فامنین و قهاوند در مجلس شــورای 
اسامی در رابطه با درخواست از مجلس مبنی بر اعام مباحث 
مالی نمایندگان به صورت شــفاف و علنی، اظهار کرد: من آراء 
خود را در مجلس به صورت شفاف در معرض دید موکانم قرار 
خواهم داد چراکه دنبال اعام همه اطاعات به مردم هستم و 

در این خصوص با کسی رودربایستی ندارم.
وی به موضع خود در مورد FATF یادآور شــد: اعتقاد من این 
 FATF است که موضع خود را شفاف اعام کنم و اگر در مورد
نیز مطمئن باشم که همچون برجام نمی شود، به آن رأی خواهم 

داد اما می دانم که چنین نیست.
خجسته با تأکید بر اینکه اگر از فسادها اطاع داشته باشیم به 
آن ورود خواهیم کرد، گفت: دادگاه ها تا زمانی که در خصوص 
پرونده های فســاد به نتیجه نرســند، اعام نمی کنند اما باید 
جریان هایی که افراد مفســدی را به وجود می آورند، شناسایی 

کرد.

کاالی قاچاق از همه طرف وارد می شود
رئیس فراکســیون مبارزه با مفاســد اقتصادی مجلس شورای 
اسامی، فعالیت مافیای قاچاق را قدرتمندانه عنوان کرد و افزود: 
امروز از زمین، آسمان و دریا کاالی قاچاق به کشور وارد می شود 
و در سامانه جامع گمرک که یکی از راه های قاچاق خودرو بود، 
اتفاقات ناخوشایندی می افتد که در این زمینه تمام مسئوالن 

نظارتی دعوت شده اند تا به طور جدی به این مسئله بپردازند.
وی ادامه داد: کاالی قاچاق از راه هایی مانند جعل مارک، فاکتور 
و ثبت سفارش ها، ورود موقت کاال، واردات کاالهای مرجوعی، 
صــادرات غیرواقعی و صوری، عدم نظــارت بر دفاتر گمرکی، 
درب هــای خروج کاال از مناطق آزاد، از کشــور خارج و یا وارد 

می شود.
خجســته به کاهش 40 تا 50 درصدی قاچــاق کاال به دنبال 
نظارت های صورت گرفته، اشــاره کرد و افزود: اگر نمایندگان 
در برابر تخلفات سکوت می کنند به معنی تأیید تعبیر می شود؛ 

بنابراین نماینده باید حرفی بزند و مسائل را پیگیری کند.

پیگیری هایی که به تهدید ختم شد
وی تأکیــد کرد: تحقیق و تفحص های مجلس دســتاوردهای 
بســیار زیادی دارد و منافع افراد متخلف را به خطر می اندازد 
به طوری که در مواقعی پیگیری ها به تهدید از سوی متخلفین 

ختم می شود.
نماینده مردم همــدان، فامنین و قهاوند در مجلس شــورای 
اسامی با بیان اینکه 16 هزار میلیارد تومان به صندوق ذخیره 
فرهنگیان بازگشت، اظهار داشت: این اقدام به دنبال استیضاح 

وزیر آموزش و پرورش انجام شد.
خجسته از حســاس شــدن جامعه در مورد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی ســخن گفت و افزود: در راستای مبارزه با مفسدان، 
دادگاه هایی در قوه قضاییه تشکیل شده تا پرونده هایی که ارائه 

داده ایم، بررسی  شود.
وی با بیان اینکه مســئوالن باید در اتاق شیشه ای بنشینند تا 
همه بدانند چگونه عمل می کنند، یادآور شد: من در حال حاضر 
به نظارت مجلس از 20 نمره، 10 می دهم و از عملکرد آن راضی 
نیستم چراکه اگر به خوبی نظارت می کردیم این مشکات در 

کشور ایجاد نمی شد.

آغاز 98؛ پایان یک وعده دو ساله
نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اســامی در بخش 
دیگری از این نشست به مباحثی در خصوص همدان پرداخت 
و با بیان اینکه مشکل تأمین واگن در اجرای راه آهن همدان- 
تهران وجود دارد اما قول داده شــده که تا پیش از نوروز98 راه 
اندازی شود، اظهار داشت: 100 میلیارد تومان برای برقی کردن 
قطار همدان- تهران- سنندج در سال آینده پیش بینی شده و 
45 میلیارد تومان نیز برای راه اندازی ایستگاه همدان در محل 

ترمینال اتوبوس های شهر در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: با اتصال خط راه آهن همدان به مایر، همدان 
محور ریلی کشور خواهد شد و به کربا، شمال، جنوب و شرق 

و غرب متصل می شود.
خجســته با بیان اینکه ما در استان همدان مدیر ناکارآمد نمی 
پذیریم، تأکید کرد: دولت باید پاســخگوی ناکارآمدی مدیران 
خود باشد و مدیران خموده باید از چرخه مدیریت خارج شوند 

و صندلی خود را به جوانان تحویل دهند.

 بودجه هزار و 300 میلیاردی همدان 
در سال 98 

رئیس فراکســیون مبارزه با مفاســد اقتصادی مجلس شواری 
اســامی گفت: بودجه استان همدان یک هزار و 378 میلیارد 
تومان است که 359 میلیارد تومان بودجه ملی، استانی و 334 

میلیارد تومان بودجه جاری است.
خجســته با تأکید بر اینکه عملیات اجرایی میدان بین المللی 
بار همدان نباید متوقف شــود، یادآور شد: در حال حاضر پروژه 
تعطیل شده و به سرمایه گذار نیاز دارد و قرار بود از استان خارج 
شــود اما اجازه ندادیم و از شــهرداری انتظار داریم که طرح را 

ادامه دهد.

مالیات همدان باید 600 میلیارد تومان باشد؟
وی بــا بیان اینکه در خصوص میزان مالیــات در همدان باید 
تجدید نظر شود، خاطرنشان کرد: آیا مالیات همدان باید بیش 
از 600 میلیارد تومان باشد؟؛ این درست نیست و بر اساس یک 

پایه غلط در گذشته ایجاد شده است.
خجســته همچنین تصریح کرد: در شــرایط فعلی، واحدهای 
تولیدی ســرمایه درگردش می خواهنــد و باید از آنها حمایت 
شــود و نباید به این واحدها فشــار وارد کرد که در این راستا 
در خصوص مالیات واحدهای تولیدی جلسه ای با وزیر اقتصاد 
خواهیم داشت تا بگوییم که این میزان مالیات حق استان نیست 

و باید متناسب با واقعیت ها باشد.
وی گریزی به کانشهرشــدن همدان نیز زد و گفت: در مورد 
نهایی شدن این طرح جلسه ای با مشاور طرح تفصیلی و جامع 
شهر خواهیم داشت و از طرفی دیگر باید کانشهر شدن همدان 
را بــه معنای واقعی پیگیری و محقق کنیم چون حقوقی برای 

کانشهر شدن همدان در نظر گرفته نشده است.
خجســته با بیان اینکه باید برای جــذب بودجه  که 85 درصد 
آن در تهران متمرکز شده است، تاش کرد، اظهار داشت: اگر 
مجمع نمایندگان استان وحدت نداشته باشند بودجه  از دست 
خواهــد رفت و باید به وحدت و تاش بــرای جذب اعتبار به 
استان توجه کرد هرچند برخی با شیطنت قصد دارند اختاف 

ایجاد کنند.

هیس؛ مجلس امتحان دارد!
یادداشت سردبیر

خبر کوتاه

امید یک انقالب 40 ساله
40 ســال از آن روزهایی که پیران و جوانان انقاب فریاد »اســتقال، 
آزادی، جمهوری اسامی« خود را به طنین سراسری ایران تبدیل کرده 
بودند، می گذرد و این نهال 40 ســاله هنوز برای ماندگاری و صابت به 

استقامت نیاز دارد.
انقاب 40 ساله با خون صدها هزار نوجوان و جوان و کهن سال خود را 
از مرز خمپاره ها و موشــک ها عبور داد تا به روزهای سعادت و آرامش 
نزدیک شــود و مردم این ســرزمین با ایمان، صبــوری کردند تا با هم 

انقابی را که با سختی به دست آوردند، حفظ کنند.
ایرانیان از پس ســالها رنج و جنگ به دنبال گنجی بودند که البته با حفظ 
تمامیت ارضی ایران، خاک این سرزمین که گنجی پربها بود، پابرجا ماند اما 
حاالکه بنابه گفته بزرگ مردان مملکت، پوزه دشمنان به خاک مالیده شده 
و با استقامت مردم، خیال خام پادشاهی بر ایران به حسرتی دنباله دار تبدیل 
شده، انتظار می رود که مسئوالن مملکت که مسئولیت حفظ اندوخته ها و 
اندوختن ثمرات انقاب را پذیرفته اند به گونه ای عمل کنند که شایسته 40 
ســال صبر، مقاومت و تاش صادقانه دلسوزان و تاشگران واقعی باشد و 

آسایش را برای ایران اسامی رقم بزنند.
بدون شــک خون شهدایی که در هشت ســال دفاع مقدس، با وحدت 
و زحمت، ایــران را برای امروز نگه داشــتند، پربهاترین بهانه و انگیزه 
برای قدردانی از تمام داشــته های این سرزمین است و حاال که اوضاع 
بی شــباهت به جنگ اقتصادی نیست و دشمنان با فشار بر کشور، قصد 
دارند مردم را از پای درآورند، انقــاب و فرزندانش از بازماندگان دفاع 
مقدس انتظار دارند که خون شهدا را به یاد بیاورند و قدمی برای تپیدن 

قلب اقتصاد ایران کنند.
حاال انقاب به ســن و ســالی رســیده که می خواهــد آرامش پس از 
طوفان ها و آســایش پس از سختی ها را ببیند و بدون شک تاب آوردن 
در برابر سوء استفاده از آقازادگی ها، تاراج اموال مردم، اختاس، قاچاق، 
گرانی های طاقت فرســا و درآمدهای بخورنمیر برای انقابی 40 ســاله 

سخت است.
انقاب 40 ساله، این روزها می بیند که برخی فرزندانش اهمال و کم کاری 
می کنند، برخی می بینند و غفلت می کنند، برخی خود را هم صدای مردم 
کرده و به مشکات اقرار و اعتراف می کنند و هنوز همان آش است و همان 
کاســه، برخی از اعتماد مردم سوء اســتفاده کرده و به ناحق حقوق کان 
می برند و برخی بی اعتنا به مشکات، ساز خود را می زنند همین برخی ها 
نمی دانند که مردم به اعتماد انقابی که با ســختی به دست آوردند و نگه 
داشتند و به پاس عشق و صبری که در این راه دارند، مشکات و گرانی ها 

را یکی پس از دیگری تحمل می کنند.
جمهــوری اســامی ایران انتظــار دارد که مدیرانش پاســخ انقاب و 
خون هایی که ریخته شد و چشم هایی که منتظرند را بدهد و مردم را با 
مشکات اقتصادی که فقر پولی، فرهنگی، اجتماعی و معضات دیگری 

را به دنبال دارد، تنها نگذارند.
انقاب اســامی انتظار صداقت، حمایت، درایت، نظارت و شــفافیت از 
تمام کســانی دارد که آگاهانه مســئولیت خدمت به کشور را بر عهده 
گرفته اند و اعتماد مردم را به امانت دارند و می خواهد 41 ســالگی خود 
را با ندای آسایش و رضایت فرزندانش آغاز کند و فجر پس از سختی ها 
را به تماشــا بنشــیند و حاال آنها هســتند که باید ببیننــد آیا خود را 

پاسخگوی خدا و امید انقاب می دانند یا خیر؟
فرشته اکبری

 معاون عمرانی استاندار همدان 
در بازدید از غرفه دانشگاه تاکید کرد:

 رشد مطلوب حوزه علوم پزشکی 
با گذشت 40 سال از انقالب

معاون عمرانی استاندار همدان گفت: حوزه علوم پزشکی از حوزه هایی 
است که بیشترین رشد را داشته است.

محمودرضا عراقی افزود: قطعا با توجه افتخارات پیشــین، کارهای 
بزرگ مردم و جانفشــانیهای گذشــته و زحمات زیاد به گذشــته 
کشــور افتخار می کنیم که در این راستا نمایشــگاه خوبی برگزار 
شــده و جلوه کوچکی از این اقدامات ارزشمند به نمایش در آمده 

است.
وی تاکید کرد: حوزه علوم پزشــکی از حوزه هایی است که بیشترین 
رشــد را داشته به طوریکه خدمات کنونی ارائه شده در این حوزه در 

بزرگترین کشورها رایگان نیست .
معاون عمرانی استاندار همدان گفت: به واسطه اهمیت سامت مردم 
و در راســتای طرح تحول سامت هزاران خانه بهداشت ساخته شده 
به طوریکه امسال در دهه فجر بیمارستان 82 تخت خوابی شهرستان 

بهار ساخته شده است.
وی یادآور شد که حدود 1000 تخت در دولت تدبیر و امید به تعداد 
تختها اضافه شده است و این افتخاری بزرگ برای کشور، دولت تدبیر 

و امید است.
عراقــی در خصــوص غرفه دانشــگاه علوم پزشــکی همدان در 
از تصویر در  انقاب گفت: اســتفاده  نمایشــگاه دســتاوردهای 
غرفه دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات ارائه شده ازجمله ثبت 
نام در ســامانه سیب و آشــنایی با توانمندیهای سیستم سامت 

بود. خوب  بسیار 

بیمارستان 85 تختخوابی آیت ا... بهاری 
افتتاح می شود 

 بیمارستان جدیداالحداث آیت ا... بهاری در ایام ا... دهه فجر به دست 
معاون اول رئیس جمهور افتتاح می شود.

بهمــن ماه جاری اســحاق جهانگیری در همدان حضــور یافته و از 
پروژه های متعددی در سطح استان بازدید می کند.

الزم به ذکر اســت تعــدادی از پروژه های حوزه ســامت نیز در این 
بازدید و افتتاح قرار دارند که بیمارستان85 تختخوابی آیت ا... بهاری 

در آن زمره است.



خبر

 همدان 
صدتایی شد!

با فراهم شــدن فضای فعالیت برای 
جوانــان در بخش هــای مختلــف، 
ســمن ها و یا سازمان های مردم نهاد، 
یکی پس از دیگری شــکل گرفتند 
و حاال همدان از افق 1400 پیشــی 

گرفته و یکصد سمن دارد.
ورزش  کل  اداره  جوانــان  معــاون 
و جوانــان اســتان همــدان در این 
خصــوص اعــام کــرد کــه تعداد 
استان سه  نهاد  مردم  ســازمان های 

رقمی شده است.
محــرم روزبــه اعتماد بــه جوانان و 
دعوت از آن ها برای مشارکت در امور 
کشــور را امری مهم دانست و گفت: 
بــا توجه به این موضــوع و همکاری 
معاونــت جوانان، مجمــع جوانان و 
مدیران دستگاه های مختلف، کمیت 
و کیفیت ســمن های جوانان استان 

بهبود چشمگیری داشته است.
وی با بیان اینکه سهم استان همدان 
طبق برنامــه و افق 1400 تعداد ۸۵ 
ســمن بود، یادآور شد: با تاش ها و 
پیگیری هــا و همچنین نقش آفرینی 
و اســتقبال جوانان، همدان در حال 
حاضر بیش از یکصد تشکل در حوزه 

جوانان دارد.
معــاون جوانــان اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان همدان با اشــاره به 
وجــود 430 هزار جوان در اســتان، 
اظهار داشــت: ســمن ها با تربیت ، 
تقویــت و بهره از پتانســیل جوانی 
با افــق پــرورش مدیران فــردا در 
حوزه های مختلف علمی و پژوهشی، 
فرهنگــی، هنری ادبــی، اجتماعی، 
خیریه، کارآفرینی و اشتغال، مذهبی، 
امور داوطلبانه و دیگر زمینه ها به غیر 
از موضوعــات سیاســی به صــورت 
خودجوش در راســتای اهداف عالیه 

کشور گام برمی دارند.
وی در پایان ضمن ابــراز امیدواری 
رضد کمی و کیفی سمن های استان 
خاطرنشــان کرد: حضــور و فعالیت 
پویای جوانان منشــأ خیــر و ارتقاء 
ســطح آگاهی اجتماعی شده و پس 

از این نیز خواهد بود.
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در سیستم اداری و اجرایی امروز تغییرات مدیریتی خواه از پیش اعام 
شده و خواه ناگهانی و به صورت کاما غافلگیرکننده، رویکردی مرسوم 
و قابل پیش بینی اســت و در هر مقطــع زمانی این احتمال می رود که 
مدیری با عملکرد مثبت یا منفی از پســت و مقام خود کنار گذاشــته 

شود.
چندی پیش شــاهد تغییر مدیرکل ورزش استان همدان بودیم؛ اتفاقی 
که شاید از مدت ها قبل بخش عظیمی از جامعه ورزش استان انتظارش 

را داشتند و این اتفاق خیلی هم غیرمترقبه  نبود.
در بخــش اولیه این یادداشــت قصد داریم مــروری بر وضعیت ورزش 
اســتان همدان در سال های اخیر داشته باشــیم؛ از جایی که نگارنده 
در خاطر دارد ســکان مدیریت ورزش استان در دستان مدیرانی چون 
کیومرث هاشــمی، دادویی، برانوش نیک بین، احمد گواری، سیدعبدی 

افتخاری و رسول منعم دست به دست چرخیده است.
در این بین ورزش استان پستی و بلندی های زیادی را پشت سر گذاشته 
و در دوره هر مدیر شاهد اتفاقات تلخ و شیرین بسیاری در سطح ورزش 

اســتان بوده ایم. ضمن اینکه برخی مدیران، دوران مدیریتی طوالنی  و 
برخــی دیگر فرصت کوتاه تری را برای ارائــه برنامه ها و توانمندی های 

خود داشته اند.

 کارنامه نیک بین و افتخاری رنگین تر از 
سایر مدیران گذشته

آنچه از مدیران گذشــته در دوره مورد اشــاره و نوع عملکرد ایشان به 
صورت کارنامه ای قابل قبول در ذهن باقی مانده اســت، بیشــتر شامل 
تاش ها و پشتکار مثال زدنی برانوش نیک بین به عنوان یک مدیر جوان 
در آن مقطع زمانی و کارنامه موفق سیدعبدی افتخاری در دوره حدود 
هشــت ساله مدیریت بر ورزش اســتان بود که بارها و بارها در مقاالت 
مختلف توســط جامعه مخاطب حوزه ورزش اســتان به آن ها پرداخته 
شده و دیگر در این یادداشــت نیازی به تکرار مکررات نیست. هرچند 
مخالفانــی نیز بر عملکــرد این مدیران قلم ها ســائیده و نکاتی را ذکر 
کرده اند که به هر ترتیب این امر کاما طبیعی است که هر مدیر در هر 

جایگاهی مخالفان و موافقانی داشته باشد.
اما در مورد آخرین مدیر دستگاه ورزش پیش از حضور محسن جهانشیر 
که به تازگی سکاندار هدایت کشتی به گل نشسته ورزش استان همدان 
شده، به ذکر یک جمله از ایشان در آئین تکریم اشاره می کنیم؛ رسول 
منعم در آئین تکریم خود اظهار داشت که من در حد توانم برای ورزش 
استان وقت و انرژی صرف کردم که ما نیز به نوبه خود از زحمات ایشان 
تشکر می کنیم و تاکید بر این داریم که توان، درایت، قدرت مدیریت و 
ریســک پذیری ایشان برای راهبرد و هدایت ورزش استان همدان کافی 
نبود و چه بســا اگر حمایت های برخی از افراد ذینفوذ استان از ایشان 
نبود، ناچار بود تا بســیار زودتر از این ها بــا صندلی مدیریت ورزش و 

جوانان استان همدان خداحافظی کند.
بــه هر ترتیب بعد از تغییر اســتاندار همــدان و تصمیمات متخذه در 
وزارت ورزش و جوانان مقرر شد تا محسن جهانشیر به عنوان مدیرکل 
جدید ورزش و جوانان استان همدان جانشین رسول منعم شود که این 

انتصاب را با دو رویکرد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

پیش داوری نمی کنیم!
نکتــه مهمی که در ابتدای این بخش از یادداشــت بر آن تاکید داریم 
اینکــه هرگز قصد پیش داوری نداریم و اعتقاد ما بر این اســت که باید 
فرصتی را برای مدیر جدید که با هر مکانیزیمی انتخاب و روانه اســتان 
همدان شــده، قائل شویم تا پس از مشــاهده عملکرد وی در موردش 
تصمیم گیری کــرده و در جهت اعتای ورزش اســتان همدان موضع 

خود را تعیین نمائیم.
ابتدا اینکه با توجه به فرصت حدودا دو ســال و نیم باقی مانده از 
عمــر کاری دولت تدبیر و امید معتقد بر این هســتیم که انتصاب 
مدیرغیربومی به نوعی فرصت ســوزی محسوب می شود و تا فردی 
ناآشــنا به ظرفیت ها و شرایط ورزش اســتان همدان بخواهد در 
این فضا جا بیفتد و با محیط کاری خود به طور کامل آشــنا شود، 
عمــر دولت به پایان رســیده و قطعا با تغییــر دولت و به تبع آن 
وزیر ورزش و جوانان، مدیرکل اســتان ها نیــز تغییر خواهند کرد 
و در این مقطع نســبتا کوتاه خروجی خاصی حاصل ورزش استان 
همدان نخواهد شــد و چه بســا در این شــرایط، همان ظرفیت و 
توان محدود رســول منعم برای هدایت ورزش اســتان کارآمدتر 

می شد. واقع 
از طرفی دیگــر می توان این امیدواری را داشــت که جهانشــیر 
مانند ســیدعبدی افتخاری، از همان ابتــدا پرفروغ و موفق ظاهر 
شده و تاثیرات بســزایی را در عملکرد کلی دستگاه ورزش استان 
همدان بگذارد؛ در شرایطی که به ســبب نگاه های توام با تبعیض 
بــه هیئت های مختلف ورزشــی بســیاری از عاقمندان به ورزش 
خود را کنار کشــیده یا با دلسردی و باری  بر هر جهت مسئولیت 
خــود را در هیئت هــا دنبال کرده و برای رســیدن به پایان دوره 
کاری خــود روزشــماری می کنند، دمیــدن روح تازه بــه کالبد 
ورزش اســتان در فضای فعلی، کاری بزرگ و در عین حال سخت 
اســت که امیدواریم جهانشــیر با انگیزه ای کــه دارد، از پس این 
مســئولیت برآیــد و با جذب اعتبارات الزم، توجه هر چه بیشــتر 
به زحمت کشــان ورزش و برنامه ریزی مدون، بتواند ورزش استان 

کند. احیاء  دوباره  را  همدان 
رویکردهای مدیرکل جدید در برخورد با جامعه ورزشــی استان همدان 
نیــز از جمله مواردی اســت که می تواند نقش بســزایی در موفقیت یا 
عدم موفقیت جهانشــیر داشته باشــد؛ اگر او مانند اقلیم زادگاهش که 
در جنوب اســتان از آب و هوای گرم و کویری و در شــمال اســتان از 
آب و هوای ســرد و کوهستانی برخوردار اســت، بداند و بتواند که در 
موقیعت های مختلف مانند افراد سرد و گرم چشیده حوزه ورزش، پخته 
عمل کند، قطعــا بخش زیادی از راه موفقیت در فضای عمومی ورزش 

استان را طی کرده است.
بر اســاس آنچه گفته شــد، مدتی را صبورانه اقدامات و برنامه های 
دســتگاه ورزش استان را رصد و دنبال می کنیم تا پس از طی مقطع 
زمانی مناســب، بتوانیم در مــورد این انتصــاب و منافع یا مضرات 
احتمالی آن برای استان در فضایی کاما منصفانه و عادالنه  قضاوت 

کنیم.

 سرنوشت ورزش همدان پیش داوری  نمی کنیم
با جهانشیر چه  می شود؟ 

..................................................................... علی ثقفی

آیین تکریم از امیرحســین اسکندریان معاون ورزش 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شهرداری 
همدان برگزار و از تــاش وی در این معاونت تقدیر 

به عمل آمد.
مدیر توســعه بهره وری و ســرمایه انسانی شهرداری 
همــدان در این آیین با تأکید بر اینکه حوزه فرهنگ 
و ورزش پرچالــش و پرهزینــه  اســت، گفت: درآمد 

این ســازمان از امکاناتی که دارند حاصل می شــود 
و تیــم داری واقعــا پرهزینه اســت و بــا این وجود 
ساماندهی الزم در ورزش شهرداری همدان انجام شد 

و رضایت مندی را به دنبال داشت.
رئیــس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و گردشــگری 
شــهرداری همدان نیز با بیان اینکه ورزش شهرداری 
همدان الگوی نمونه کشــوری است، گفت: شهرداری 

همدان چندین سال عنوان برترین باشگاه ورزشی را 
کسب کرده است.

ســعید خوشــبخت از قهرمانی هــای پی درپی تیم 
فوتبال این باشگاه در رده های سنی مختلف استان 
خبر داد و افزود: باشــگاه شــهرداری هم اکنون در 
تمامــی رده های فوتبــال در لیگ های کشــوری 

دارد.  نماینده 

وی بــا بیان اینکه بخش مهم و زیادی از فعالیت های 
ســازمان به ورزش اختصاص دارد، اظهار داشــت: با 
توجه به حمایــت شــهرداری از در ورزش محات، 
آکادمــی فوتبال و تیم  لیگ دویی، کار کردن در این 

حوزه سخت است.
خوشــبخت با اشــاره به عملکرد مطلــوب مدیریت 
حوزه ورزش شــهرداری همدان، یادآور شد: در این 

ســال ها مدیریت و کارکنان ورزش شهرداری خوب 
کار کرده اند و امروز ورزش شــهرداری در سه حوزه 
کارکنــان و مدیران، محــات و حرفــه ای فعالیت 
چشمگیری دارد و توانسته ایم به خوبی حمایت الزم 

را داشته باشیم.
وی ادامــه داد: حمایــت خوبی از تیم بزرگســاالن 
شــهرداری در لیگ دو فوتبال و نیز رده های ســنی 

پایه شــهرداری به عمل آمده و شــرایط خوبی برای 
پشتیبانی از این تیم ها فراهم شده است.

رئیــس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و گردشــگری 
شهرداری همدان به حضور موفق در مسابقات ورزشی 
کانشهرهای کشــور اشاره کرد و افزود: همدان همه 
ســاله در این مسابقات چند نشــان رنگارنگ کسب 

می کند.

شرایط و ضوابط:
1- پژوهشگران و همکاران اصلی آنها باید داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد یا باالتر باشند.

2- رشته و گرایش تحصیلی پژوهشگران باید با موضوع پژوهش مرتبط باشد یا در زمینه مربوط داراي سابقه پژوهشی باشند.
3- مجریان باید داراي حسن سابقه علمی- پژوهشی بر اساس مدارك و مستندات باشند.

4- محدودیت در ارسال پیشنهاده پژوهشی وجود نداشته اما پژوهشگران نمی توانند در هر سال بیش از یک پروژه را 
اجرا کنند.

۵-  در شرایط مساوي اجراي طرح پژوهشی با پژوهشگران ساکن استان است.

6- مجري/ مجریان پروژه نبایستی کارمند شاغل در دستگاه هاي دولتی باشند.
7- با پژوهشگرانی که پیشنهاده پژوهشی آنان پس از طی مراحل داوري حائز باالترین امتیاز گردد در صورت تامین اعتبار مالی مربوطه 

و احراز شرایط علمی و رجحان هاي سازمانی قرارداد منعقد خواهد شد.
۸- پیش بینی هزینه اجرایی در پیشنهاده پژوهشی به عهده شوراي پژوهش و فناوري اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گذارده 
شــده و این شــورا متناسب با موضوع، اهداف مورد نظر، جامعه، حجم کار، فراوانی داده ها و روش پژوهش، بعد از اخذ تاییدیه مربوط با 

فرد برگزیده، قرارداد منعقد می نماید.
9- براي  تدوین طرح پژوهشی الزم است از فرم پیشنهاد پژوهشی)پروپوزال( این اداره کل استفاده شود.

پیشنهاداتی که در قالبی متفاوت ارسال گردند، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
10- تکمیــل تمام اطاعات مندرج در پروپوزال، اعم از اطاعات مربــوط به مجري، همکاران طرح، اطاعات مربوط به تحقیق، برنامه 

زمان بندي اجراي تحقیق، اطاعات مربوط به بودجه و اعتبارات.

11- فرم فراخوان و پیشــنهاد پژوهشی در وب سایت اداره کل ورزش و جوانان استان همدان موجود می باشد و پژوهشگران می توانند 
براي ارسال به سه روش مراجعه حضوري، ارسال پستی یا الکترونیکی اقدام کنند.

12- مهلت ارسال پروپوزال در فراخوان بهمن ماه 1397 تا تاریخ 97/11/23 می باشد.
13- پژوهشگران محترم براي کسب اطاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن هاي 3۸260430 ،3۸2۸1012-0۸1 داخلی 19۵ تماس 

حاصل فرمایند.

عناوین اولویت پژوهشی بهمن ماه 1397 اداره کل ورزش و جوانان استان همدان:
1- بررسی گرایش جوانان استان همدان به ازدواج : وضعیت، موانع و راهکارهاي بهبود آن

2- بررسی مشارکت اجتماعی و سیاسی جوانان استان همدان و عوامل موثر بر آن
3- شناســایی آســیب  هاي فضاي مجازي در بین جوانان اســتان همدان و ارائه راهکارهاي مناســب جهت پیشــگیري، کنترل و 

کاهش آن
4- بررسی وضعیت شیوع مصرف مواد غیرمجاز نیروزا)دوپینگ( در ورزش استان همدان

۵- شناسایی ورزش هاي داراي پتانسیل توسعه گردشگري در استان و ارایه راهکارهاي توسعه آن در آینده
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از محــل کار بیــرون می آیــی و نگاهی به لیســت خرید 
می اندازی، به فروشــگاه می رســی. از قضا نســبت به یک 
هفته پیش قیمت ها به شکلی باور نکردنی متفاوت است و 
چشمانت به هر چه می خواهی بخری، می افتد آه از نهادت 
بلند می شــود. با عصبانیتی درونی به پیشخوان می روی و 

پول خریدهایت را حساب می کنی.
با این اوضاع گرانی و خریدهای ســنگین انتظارت هم باال 
مــی رود. امان از وقتی که شــب غذا آماده نباشــد، با اوج 
گرفتن صدایت جنگ آغاز می شود؛ همین جاست که عرصه 
بر خانواده تنگ شــده، یکی خشــمش را می بلعد، دیگری 
بغضــش را می خورد و آن دیگری هم پــا به پای تو فریاد 
می زند. به راســتی که چه خاطره ای ثبت می شــود از این 
شــب در ذهن اهالی منزل و پــس از مدتی اگر حادثه ای 
مشابه روی دهد، زخم های کهنه این شب خاطره انگیز سر 
برمی آورد و اتفاقات گذشــته نیز سربارش می شود و پاسخ 
کنایه ای که دو ســال پیش شنیده بودی را یادت می آید تا 

خودت را خالی کنی.
اینجــا بحث گرانی و قیمت های پلکانــی، تورم، بیکاری و 
ســوءمدیریت باالسری ها نیســت بحث قیمت لحظه هایی 
است که شاید برای بسیاری از ما گران قیمتی اش اهمیتی 
ندارد و ارزان می فروشــیم زندگی در کنار کسانی را که در 

متن و بطن عزیزانمان هستند.
هر روز دنبال این هســتیم که ببینیــم قیمت دالر، طال، 
خودرو و مسکن تکان می خورد اما شاید به ذهنمان خطور 
نکند که دنبال راه هایی باشــیم تا در میان تمام مشکالتی 
که تراشــیده اند و تراشیده ایم، امید و سرزندگی و عشق را 
به خود و خانواده  هدیه دهیم و این بی توجهی هم گریبان 

مردان را می گیرد هم زنان.

گاهی زود دیر می شود
دختربچــه با ذوق پولش را خــرج کاغذ کادو کرده و تمام 
دیوارهای اتاق را با آن پوشانده تا پدر را غافلگیر کند اما او 
تا به خانه می رسد بر سر فرزندش فریاد می کشد که »این 
مســخره بازی ها دیگر چیست؟« و ذوق کور شده دخترک 
در چشمانش اشک می شود اما می خواهد پدر را خوشحال 
کند. فردا جعبه ای کادو می کند و به پدر می دهد و تولدش 
را تبریک می گوید. پدر جعبه را باز می کند و چیزی در آن 
نمی بیند و باز هم عصبانی می شــود که جعبه خالی به چه 
درد من می خورد؟ دخترک می گوید: جعبه پر است. شب ها 
دیــر می آیی و من خوابم و نمی توانم ببوســمت، به همین 
خاطر هر شــب بوسه هایم را برایت در این جعبه می ریزم و 
حاال جعبه بوسه هایم را به شما هدیه می دهم. پدر احساس 
شرمندگی می کند و ساعتی متأثر از بی توجهی به فرزندش 
در خود فــرو می رود و تصمیم می گیرد که اوضاع را تغییر 
دهد. چند روز بعد از این تصمیم دختربچه اش در تصادف 
جان خود را از دســت می دهد و یک جعبه در آغوش پدر 

می ماند و حسرتی به تکرار هر شب.
این َمَثل غم نامه نیســت؛ اتفاقی ست که برای هر کدام از 
ما در روایاتی مشــابه تکرار می شود و فراموش می کنیم 
که عمر ما و هدیه های خداوند برای ما همیشگی نیست 
و حتی یک ســاعت هم برای عشق ورزیدن می تواند دیر 

باشد.
ایــن مثال بخشــی از ســخنان دکتر شــاهین فرهنگ 
با دعوت مؤسسه  روان شــناس برجســته ای اســت که 
ســایبان مهر چندباری میهمان همدانی ها شــد تا شاید 
بتوانــد بــا بیان آنچــه آموخته به گرم شــدن زندگانی 
آدم ها، به تکرار صدای خنده های آدم ها، به سپاسگزاری 
عمیق از پروردگار برای عشــق ورزیدن به خانواده و قدر 

کند. لحظه ها کمک  دانستن 
در میان شلوغی ها و روزمرگی های پیچیده دنیای ما، خانه 
محیط امنی است که می تواند آرامش و امید را در تک تک 
سلول هایمان بپروراند، البته اگر خودمان به دنبالش باشیم.

در این گزارش به نکاتی از ســخنان شــاهین فرهنگ در 
دوره خانــواده موفــق که در شــهر همدان برگزار شــد، 
پرداخته می شــود که مخاطبان اصلی آن همسران هستند 

و می توانند با توجه به موارد پراهمیتی که شــاید کوچک 
و پیش پــا افتــاده در نظر جلوه کند، زندگــی را که هدیه 

ارزشمند خداوندی ست به کام خود شیرین کنند.
شاید نخستین ســطرهای این گزارش چهره حق به جانب 
زنــان را هویدا کرد که با خــود فکر می کنند اگر تلخی در 
خانواده اتفاق می افتد تقصیر مرد زندگی اســت و آنها هیچ 
نقشی ندارند و بشکند دستی که نمک ندارد اما این چنین 
نیست و هم زن و هم مرد به یک اندازه در ایجاد آرامش در 

زندگی خود سهیم هستند.

خانواده ات اولویت چندم توست؟
یکی از پرسش هایی که دکتر شــاهین فرهنگ در ابتدای 
ســخنانش پرســید این بود که خانــواده در اولویت چند 
ماســت؟ و اگر لحظاتی فکر کنیم شاید برای بسیاری از ما 

خانواده در اولویت نباشد و البته نیست.
او می گوید: خانواده باید در متن زندگی ما باشد در حالیکه 
برای بســیاری از ما، خانواده در حاشــیه است و وقتی ما 
خانواده را در اولویت قرار نمی دهیم سروکله گرگان جامعه 
پیدا می شــود و آنها هســتند که اعضای خانواده ما را در 
اولویت قرار می دهند و آن موقع اســت که دغدغه ها آغاز 
می شــود و فکر می کنیم که چه گناهی مرتکب شدیم که 
چنین اتفاقی افتاده و کدام لقمه حرامی به سفره آورده ایم 
که باید شاهد ناهنجاری باشیم؟ داستان، لقمه حرام نیست 
بلکه به این علت است که خانواده در اولویت های ما جایی 
نداشته و ندارد در حالیکه بهترین فرد کسی است که برای 

خانواده اش بهترین باشد.
این روانشــناس اذعان می کند که بســیاری از افراد جوان 
به ویژه دختران، مشــکل خود را ارتباط با پدر می دانند و 
برخی می گویند »پدران ما همچون خودپرداز هســتند و 
تنها پول به ما می دهند و از محبت خبری نیســت.« کدام 
ارزش مهمتر از خانواده اســت؟ چرا فرزندان با والدین و یا 
زوجین با یکدیگر صحبت نمی کنند و یکدیگر را در اولویت 

قرار نمی دهند؟

آراستگی؛ اصلی که فراموش 
می شود

فرهنــگ ادامه می دهد: اگر همســر را اولویت خود بدانیم 
نزد او آراســتگی خــود را حفظ می کنیــم و بوی خوش 
عطر ما زمانی ســت که از محل کار بــه خانه برمی گردیم 
نه فقط زمانی که از خانه بیرون می رویم؛ متأســفانه برخی 
زنان مذهبی آراســتگی نزد همسرشان را جایز نمی دانند و 
فراموش می کنند که باید برای همســر خود بهترین باشند 
چه بســا که به بهانه کوتاهی در این نقش، فردی آراسته تر 

خود را در معرض توجه همسرشان قرار دهد.
او با استناد به روایات دینی، کار و تالش، عبادت، تفریح و 
لذت حالل و رفاقت با افراد مؤثر در رشــد مثبت شخصی 
را از  بخش های مهم زندگی می داند و معتقد است که اگر 
برای تفریح سالم، وقت بگذاریم توان الزم را برای پرداختن 

به دیگر بخش های زندگی خواهیم داشت.

قیمت شادی چقدر است؟
فرهنــگ می گوید: برخی افراد گرانی را بهانه تفریح نکردن 
می دانند در حالیکه می توان تفریحات ســاده داشت؛ شاد 
بودن هزینه ای ندارد و برای مثــال می توان حتی با رفتن 
به پارک که کمترین هزینه را دارد، شادی اعضای خانواده 

را فراهم کرد.
این روانشــناس مقاومت، آزردگی، طرد و ســرکوب کردن 
را از مراحــل کاهش صمیمیت عنــوان می کند و می  گوید 
که وقتی در گفتن آنچــه در دل داریم، مقاومت می کنیم 
نخســتین گام را در کاهش صمیمیت برداشــته ایم. وقتی 
مدام اشــتباه کــرده و عذر نمی خواهیم و همســرمان نیز 
ناراحتــی خود را به علت اینکه بحثی صورت نگیرد، مطرح 
نمی کند، کمتر با هــم صحبت می کنیم و این مقاومت در 
برابــر نگفتن به تدریــج آزردگی پیش مــی آورد و نتیجه 
آزردگی نیــز چیزی جز پس زدن یکدیگــر و طرد کردن 
هم نیســت به گونه ای که دیواری بین خود و همســرمان 
می ســازیم و هر روز به آجرهایش اضافه می کنیم و از هم 

دور می شویم.
او ادامه می دهد: این دوری از هم شرایطی را ایجاد می کند 
کــه در آن، تنها در یک خانه زندگــی می کنیم و پس از 
مدتی خود و نیازها، احساســات و عواطفمان را ســرکوب 

می کنیم و اینجاست که دیگر زندگی به مردگی می رسد.
فرهنــگ توصیــه می کند: در همــان مرحلــه اول وقتی 
اشتباهی مرتکب می شویم همان روز عذرخواهی کنیم چرا 
کــه اگر کدورت در ما باقی بماند بــه کینه تبدیل خواهد 
شــد و با همین عذرخواهی جلوی تمــام مراحل بعدی را 

خواهیم گرفت.

همه برنده باشیم
این مدرس دانشــگاه در ادامه به بازی های زندگی اشــاره 
می کنــد و می گویــد: ما در بــازی زندگی خــود گاهی 
می خواهیم به خواســته خود برسیم اما با لِه کردن دیگری 
که علم روانشناســی این وضعیت را بــازی برنده- بازنده 
می داند. در مواقعی نیز خود را عقب می کشیم و از خواسته 
خود صرف نظر می کنیم تا دیگری برنده شــود و شــرایط 
بازنــده- برنده را ایجــاد می کنیم. گاهی بــا خودخواهی 

می گوییم که اگر قرار است من به خواسته ام نرسم دیگری 
نیــز نباید برســد و بازی بــه نتیجه بازنــده- بازنده ختم 
می شــود. شرایطی نیز وجود دارد که هر دو راه عشق ورزی 
را پیش می گیریم و ترجیح می دهیم که بازی، برنده- برنده 
به پایان برســد و این وضعیــت بهترین بازی برای افزایش 

صمیمیت است.
او نخســتین گام برای بازی برنده- برنده را اقدام به جای 
انتظــار می داند و تأکیــد می کند: وقتــی از طرف مقابل 
انتظاری داریم و برآورده نمی شــود سرخورده می شویم در 
حالیکه اگر انتظاری نداشــته باشــیم و کاری هم از سوی 
طرف مقابل انجام نشــود ناراحت و ســرخورده نمی شویم 
و اگر کاری هم از او ســر بزند، چون انتظاری نداشــته ایم 
از خوشــحالی لبریز خواهیم شد. گاهی می توانیم کاری را 
برای همسر خود انجام دهیم که انتظارش را ندارد و نتیجه  
خوشحالی و سپاســگزاری طرف مقابل از غافلگیری شما، 

اقدامی است که بدون انتظارتان انجام خواهد داد.

آئینه بودن بلدیم؟
فرهنگ اذعان می کند: اگــر می خواهید هر دو برنده بازی 
زندگی باشــید باید آئینه هم باشید. آئینه زیبا و زشت را با 
هم نشان می دهد و تنها زشتی را نمی بیند، آئینه اشکال ما 
را به دیگری نمی گوید و سر و صدایی ندارد بلکه اشتباه را 
تنها به خودمان می گوید، آئینه درست همان عیب را نشان 
می دهد و بزرگنمایی نمی کند و اشکاالت پنهان دیگر را به 
تصویر نمی کشــد، آئینه کاری به گذشــته و آینده ندارد و 
تنها ما را در زمان حال نشــان می دهد، آئینه ما را مقایسه 
و یا تحقیر نمی کند و اگر ایرادی هست تنها همان را نشان 
می دهد، آئینه اگر ُخرد هم شــود باز ما را در تکه هایش به 
تصویر می کشد، آئینه هیچ گاه از نشان دادن ما به خودمان 
خسته نمی شــود، آئینه ایراد را می گوید و برچسب اضافی 
نمی زند، آئینه همواره در دســترس اســت و هر چه از آن 

دورتر شویم محو خواهیم شد.
وی ادامــه می دهد: حال اگر زوجین هــر دو خود را آئینه 
یکدیگر بداننــد بین دو آئینه قــرار می گیرند و می توانند 
نادیده ها و آنچه را پشــت سر قرار دارد، در یکدیگر ببینند. 
آئینه شفاف و زالل است و اگر گردی اطراف آن باشد فوت 
می کنیــم تا غباری روی آئینه نماند که اگر ماند و رطوبت 
به خود گرفت، لکه می شــود و لکــه را اگر پاک نکنیم به 
ِجرم تبدیل خواهد شــد و اگر این جرم را به حال خود رها 
کنیم، زنگار می شود و آئینه زنگار گرفته را دور می اندازیم، 
همانطور کــه اگر در دلمان غباری بنشــیند و آن را پاک 

نکنیم زندگیمان به زنگار تبدیل خواهد شد.

قانون خانواده را فراموش نکنیم
فرهنگ ســومین راه بازی برنده- برنــده را قانونمندی در 
خانواده عنــوان می کند که باید همــه اعضای خانواده در 
نوشتن این قانون سهیم باشند و کسی برای دیگری تعیین 
تکلیف نکند بلکه همگی برای نوع رفتار جمعی خود قانون 
تعریف کنند؛ برای مثال قانون بگذاریم که هر روز زمانی را 
به حرف زدن با یکدیگر و دور هم جمع شدن بگذارنیم، در 
هر شــرایطی پشت هم باشیم، همه اعضای خانواده لبخند 
به لب داشته باشیم. این قوانین زندگی را زیبا می کند و به 

هم پیوستگی و نزدیک شدن را به همراه دارد.
در دقایقــی که این متــن را می خوانیم هنــوز زنده ایم 
و می توانیــم امیدوار باشــیم که برای عشــق ورزیدن و 
آئینه بودن دیر نیست و می توان همین حاال قدردانی از 
مهمترین اولویت زندگی را آغاز کرد تا در شــرایطی که 
برخی از نابســامانی اقتصاد و وضعیتی که به گمان خود 
دیگران برایشــان ایجاد کرده اند گالیــه دارند، با محبت 
و توجه بــه اعضای خانواده، امیــد را بدرقه راه هر یک 
از آنها کنیــم تا قطرات امید هر خانــواده به دریایی از 
عشق اجتماعی بدل شــود. انتخاب با خودمان است که 
در این فرصت باقیمانــده و نامعلوم زندگی، می خواهیم 

یا نه؟ آئینه باشیم 

قیمت زندگی ات چند؟
.............................. فرشته اکبری

 شناسایی 30 دختر کار 
در همدان!

معاون امور اجتماعی بهزیســتی استان همدان از شناسایی 117 کودک 
کار در 9 ماهه سال جاری در همدان خبر داد.

جمشید شــیران در خصوص شناســایی کودکان کار در 9 ماهه امسال 
توسط بهزیستی اســتان اظهار کرد: در 9 ماهه سال جاری 117 کودک 
کار توسط مرکز حمایت و آموزش کودک و خانواده شناسایی شده است.

وی افزود: این کودکان شناســایی شــده شــامل 87 پســر و 30 دختر 
هستند که پس از دو طرح مهرانه که توسط بهزیستی همدان برگزار شد 
شناســایی شــده اند. معاون امور اجتماعی بهزیستی استان ادامه داد: به 
کودکان کار شناسایی شده مبلغی نزدیک به 300 هزار تومان برای تامین 
لوازم التحریر، پوشــاک و معیشــت این کودکان توسط سازمان بهزیستی 

پرداخت شده است.
وی با اشــاره به اینکه بیشــتر این کودکان به دلیل نداشــتن شغل پدر 
و یا داشــتن سرپرســت بیکار به کار در خیابان مشغول می شوند گفت: 
امســال بهزیســتی همدان تاکنون برای 19 نفــر از والدین این کودکان 
تسهیالت وام اشــتغالزایی تا ســقف 20 میلیون تومان به منظور تأمین 

معیشت خانواده پرداخت کرده است.
شــیران با تاکید بــر اینکه بدترین مشــکل این کــودکان فقر فرهنگی 
خانواده های آنهاست خاطرنشان کرد: این خانواده ها معتقدند وقتی کودک 

کمی بزرگ می شود باید بتواند با کار کردن خرجی خود را دربیاورد.
وی در خصوص خدمات مرکز آموزشــی حمایتی کــودک و خانواده در 
همــدان بیان کرد: تاکنون یک مرکز آموزشــی حمایتــی زیر نظر مرکز 

اندیشه نیک در مرکز استان فعال است.
معاون امور اجتماعی بهزیستی اســتان اضافه کرد: این مرکز با همکاری 
یک مددکار و روانشــناس در ســطح شــهر ارتباط حرفه ای با این گونه 
کودکان برقرار می کنند تا در ایــن مرکز بتوانند به کودکان کار خدمات 

روانشناسی، روانکاوی و حتی بهداشتی بدهند.
وی با بیان اینکه امسال برای 11 نفر از کودکان کار دوره های حرفه آموزی 
براســاس عالقه و زمینه استعداد برگزار شــده است تصریح کرد: پس از 
ســپری کردن این دوره هــا و شناســایی توانمندی توســط مددکاران 
تسهیالت وام خوداشتغالی به مبلغ 20 میلیون به این افراد و خانواده های 

آنها داده می شود.
شــیران در زمینه مباحث درمانی کودکان کار نیز افزود: بهزیستی برای 
رفع مشــکالت درمانی این کودکان با کل بیمارستان های همدان قرارداد 
منعقد کرده و در ســال جاری نیز بــرای 10 نفر از این کودکان دفترچه 
درمانی صادر شــده است. وی با بیان اینکه به دلیل فشارهای اقتصادی و 
معیشــتی مردم امسال شاهد افزایش کودکان کار در خیابان های همدان 
هســتیم، خاطرنشــان کرد: امیدواریم با فرهنگ ســازی و رفع مشکالت 
خانواده این کودکان بتوانیم از حضــور این کودکان در خیابان برای کار 

جلوگیری کنیم.
معاون امور اجتماعی بهزیســتی اســتان  در پایان یادآور شــد: تابستان 
امســال اردوهای فرهنگــی تربیتی برای 70 نفر از پســران و 26 نفر از 
دختران کودکان کار به منظور غنی سازی اوقات فراغت برگزار شده است.

 مطالب منتشره در این ماهنامه صرفا دیدگاه ها 
 و نقطه نظرات افراد حقیقی و حقوقی است 

و الزاما مورد تایید اکباتان نمی باشد.
شمارگان: 1000 نسخه 

لیتوگرافی و چاپ: پیام رسانه
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