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مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان در  هفته 
ازدواج  با اشــاره به وضعیت اســتان همــدان در حوزه 
جوانان اظهار کرد: همدان یکی از استان های پیش رو در 

حوزه جوانان در کشور است.
محسن جهانشــیر ادامه داد: اتفاق نظر، وفاق، همدلی و 
همکاری ســبب شده که حوزه جوانان استان همدان در 
کشور سرآمد باشــد که این بارها از زبان وزیر ورزش و 

معاونینش با صراحت اعالم شده است.
وی توجــه به جوان را مورد تأکیدات رهبری عنوان کرد 
و گفت: جوانان پایه های اصلی هر مملکتی هستند زیرا 
جوانی و بروز آنها آینده کشــور را می سازد و دیدیم که 
گام دوم انقالب با محوریت جوانان از سوی رهبر معظم 

انقالب طراحی و برنامه ریزی شده است.
وی ادامه داد: سن جوانی سن شور و بروز استعدادهاست 
و بایــد ما نیز در حوزه کاری خــود با توجه به این مهم 

برنامه ها را ترسیم و تدوین کنیم.
جهانشــیر از همراهی ســتاد ســاماندهی امور جوانان 
در پیشــبرد اهداف گفت و افزود: خوشــبختانه ســتاد 
ســاماندهی امور جوانان استان که در رأس آن استاندار 
همدان قرار دارند به عنوان یک محور و لیدر اصلی، همه 
فعالیت  دســتگاه های مختلف را هدایــت و برنامه ریزی 
می کند و ما نیز به عنوان دبیر این ســتاد از هیچ تالشی 

برای رسیدگی به امور جوانان دریغ نخواهیم کرد.
وی اضافه کرد: در حوزه جوانان سمن های خوبی داریم 
و در مباحث مختلف از جمله ازدواج و کارآفرینی بسیار 
فعال هســتند؛ حتی سال گذشته توانســتیم در حوزه 
کارآفرینی صد درصد اعتبارات اســتانی را جذب کنیم 
و چهار سمن ما نیز توانستند اشتغال پایدار ایجاد کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان حوزه ازدواج و 
رســیدگی به آن را هم مهم توصیــف کرد و اظهار کرد: 
همدان در حوزه ازدواج جوانان نیز بابرنامه و سیاست از 
پیش تعیین شده پیش رفته و باید اعالم کنم از ابتدای 
ســال در این حوزه قریب به 70 دوره و کارگاه را برگزار 

کرده ایم که به عقیده من هنوز جای کار داریم.
وی ادامه داد: امروز آمار جالبی طالق نداریم و باید گفت 
متأسفانه به ازای هر سه ازدواج یک طالق در کشور ثبت 
می شود که زیبنده ایران اسالمی نیست یعنی منفورترین 

حالل خداوند در این کشور در حال رواج است.
جهانشــیر تصریح کرد: همه دســتگاه های مرتبط باید 
شــبانه روز تالش کنند تا این میزان کاسته شود و یک 
عزم جدی را می طلبد که خوشبختانه در استان همدان 

این عزم وجود دارد.
وی تأکیــد کرد: دوره هــا و کارگاه هایی کــه ما برگزار 
می کنیم بیشــتر مربوط به قبل از ازدواج، حین ازدواج 
و بعد از ازدواج اســت که مسائل مهم همسرداری در آن 

نیز عنوان می شود.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همــدان از راه اندازی 
مجمع خیرین ازدواج در شهرســتان همدان خبر داد و 
گفت: نگاه نماینده ولی فقیه در استان به مقوله ازدواج، 

نگاهی کاربردی و مهم است که در این میان با همکاری 
ایشان مجمع خیرین ازدواج شهرستان همدان در حال 
راه اندازی مجدد است. وی اضافه کرد: خوشبختانه استان 
همدان در این مبحث نیز در کشــور نمونه اســت، زیرا 
مجمع خیرین ازدواج شهرســتان نهاوند در سال 97 به 

عنوان مجمع نمونه کشوری انتخاب شده است.
جهانشــیر از باال رفتن ســن ازدواج در استان خبر داد 
و افزود: باید ازدواج ســاده، آســان، بهنگام و آگاهانه در 

جامعه ترویج داده شود.
وی خاطرنشان کرد: حوزه جوانان حوزه ای بسیار سخت 
و البته جذاب اســت که برای ســاماندهی امور آن باید 
بی وقفه کار کرد تا این قشر با کمترین آسیب به زندگی 

و فعالیت اجتماعی ادامه دهد.

معاون ورزش و جوانان استان همدان:۵0 برنامه همزمان 
با هفته ازدواج در همدان برگزار می شود

 معــاون جوانان ورزش و جوانان اســتان همدان بابیان 
اینکــه همزمان با هفتــه ازدواج ۵0 برنامه فرهنگی در 
همدان برگزار می شــود، گفت: طی فصل بهار ۳ هزار و 

۸۸۱ فقره ازدواج در همدان ثبت شده است.
 محرم روزبه  اظهار داشــت: هفتــه ازدواج در همدان با 
شعار »ازدواج ساده و مهربانی مفصل« با برگزاری مراسم 
عقد یک زوج جوان در کنار قبور شــهدا و با حضور امام 

جمعه همدان برگزار شد.
وی افــزود: در این هفته مشــاوره رایــگان و برگزاری 
کارگاههای آموزشــی ویژه زوج های جوان پیش بینی 

شده است.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان اســتان همدان 
با اشــاره به برنامه های هفته ازدواج گفت: هر روز از این 
هفته با یک شعار نامگذاری شده تا بتوانیم اقدامات خوبی 

ارائه دهیم.
روزبه خاطرنشــان کرد: برگزاری جشــن های ازدواج، 
کارگاه های آموزشــی و مشــاوره های های قبل و بعد 

ازدواج از جمله برنامه ها در این ایام است.
محرم روزبه معــاون فرهنگی و امــور جوانان اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان همدان، با بیان اینکه این برنامه 
با همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی و تشکل های 
مــردم نهاد در این اســتان برگزار می شــود، افزود:  به 
مناســبت پیوند آســمانی حضرت علی )ع( و حضرت 
فاطمه )س( برنامه های هفته ازدواج از ۱۲ تا ۱۸ مرداد 

در همدان همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.
روزبه ، برگــزاری همایش تجلیل از فعاالن حوزه ازدواج 
و زوج هــای جوان وهمچنین برگزاری نمایشــگاه حوزه 
ازدواج جوانان را از شاخص ترین برنامه این هفته عنوان 

کرد.
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان افزود : برگزاری سلسله نشست های هم اندیشی 
جوانــان با موضوع ازدواج آگاهانه، آســان و پایدار، ارائه 
مشاوره رایگان به زوج های جوان با همکاری دستگاه های 
مرتبط و تشکیل مجمع خیرین ازدواج از دیگر برنامه های 

این هفته است.
این مسئول اضافه کرد: در هفته ازدواج از زوج های جوان 
همدانی با مهریه ۱۴ سکه با هدف ترویج فرهنگ ازدواج 

آسان، آگاهانه و پایدار تجلیل می شود.
وی بیان کرد: رفع نیاز جوانان در زمینه ازدواج و تسهیل 
این امر هدف اصلی مسئوالن است و همه وظیفه داریم 
با آگاهی بخشی به جامعه و ایجاد حس امید در جوانان 

در این راستا گام برداریم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان:

است کشور  در  نان  در حوزه جوا رو  پیش  اســتان های  ز  ا یکی  همدان 
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مشاوره پیش، حین و پس از ازواج چه ضرورتی دارد؟
برای پاســخ به این ســوال  باید ابتدا به باورهای غلط درمورد ازدواج 

اشاره ای کنیم. 
بعضا شنیده ایم که آقا یاخانم در خصوص مشاوره ازدواج ابراز میکنند:

....من به مشاور نیازی ندارم!
....مگر ما مشکل روانی داریم؟! 

....من خودم به دیگران هم مشاوره می دهم!
...اگر مشاوره برویم یعنی خودمان قدرت تصمیم گیری نداریم!

و.... 
شاید برای  همه سوال شــود که چرا مشاوره ازدواج مهم است؟ مگر 
قدیمی ها برای ازدواج ســراغ مشاور می رفتند که زندگی هایشان تا 

این اندازه با دوام بود؟
واقعیت این است که در دنیای امروز، پیچیدگی روابط، افراد و مسایل 
و مشــکالت، نیاز به مشورت گرفتن از یک متخصص را پررنگ تر می 
کند. از سوی دیگر، نقش زنان و مردان وحتی کودکان در جامعه امروز 
بســیار متفاوت از گذشته است. همین مســاله پایداری زندگی ها را 
کمتر کرده و برای ســنجش میزان تفاهم و سازگاری بین دو نفر، نیاز 

به مداخالت علمی است.
 بــرای مثال فردی که از پیش فرض هــای ذهنی اش درمورد ازدواج 

می ترسد قطعا رنجها و مشکالت ذهنی زیادی رامتحمل می گردد. 
پیش فرض های غلط رایج درمورد ازدواج ؛

■ خیلی حواســت باید به همسرت باشه وگرنه از دستش میدی پس 
خیلی مراقبش باش!

■  نباید به همســر خیلی محبت کرد. محبت زیاد باعث میشــه ازت 
سوء استفاده کنه!

■  زن اگه بره توی جامعه ممکنه توقعش باالبره پس نباید بره سر کار!
■  به خانواده همسرت خیلی بها نده وگرنه قدر تورو نمیدونن!

■ اگه از همسرم انتقاد کنم ناراحت میشه رابطه منو خراب میشه!

■ به بچه نباید خیلی محبت کرد و گرنه لوس بار میاد!
■  و.....

اینها نمونه افکار ناکارآمدی هســتند کــه در واقع پیش فرض ذهنی 
مخرب محسوب می شوند و مستقیما بر روند رشد زندگی لطمه تاثیر 

منفی خواهند گذاشت. 
مشــاوره، فضایی را برای افراد ایجاد میکند کــه افکار مخرب خود را 

شناخته و به چالش بکشند. 
آیــا واقعا اگر به همســرم محبت کرد متوقع بار مــی آید؟ و یا اگر از 

همسرم انتقاد کنم و ناراحت شود بین ما فاصله ایجاد خواهد شد؟ 
بلی؛ همــه این موارد درصورتی که ما تحت آموزش مهارتهای ارتباط 
بین فردی با همســر، خانواده ی همسر و کودکان قرار نگرفته باشیم، 

مشکل آفرین خواهد بود.
بــرای مثال اگر بخواهیم یکی از باورهای غلط فوق را بررســی کنیم 

چنین تحلیل خواهیم کرد؛
■  باور بر  این است که درمقابل رفتار و عادات نابجای همسرم، بجای 

انتقاد سازنده، سکوت کنم تا رابطه تخریب نشود.
 بسیار واضح است که همین سکوت نابجا عامل کینه ورزی و مشکالت 
بیشتری در زندگی خواهد بود و به تخریب روابط آتی نیز کمک خواهد 

کرد. 
مشــاور، مهارت انتقاد کردن درســت را به ما آموزش می دهد تا 
ضمــن اینکه به راحتی نظر خــود را ابراز کنیــم، بتوانیم از کینه 
ورزی در بلنــد مدت جلو گیری کرده و بــه بهبود روابط در آینده 

نیز کمک کنیم. 
تعبیر از ســکوت درچنین مواردی اســتفاده از قرص مسکن است اما 
درمانی را در پی نخواد داشت. و مشاور با آموزش مهارتهای ارتباطی به 

درمان اساسی مشکل کمک خواهد کرد. 
امید که با درایت خود و با کمک از مشاوران آگاه بتوانیم زندگی لبریز 

آرامش و شادمانی داشته باشیم.   

امیرالمومنین علیه السالم می فرمایند :
مشورت کردن، اندیشه های درست دیگران را برای تو به ارمغان می  آورد.

الَْمْشَوَرُة تَْجِلُب لََك َصواَب َغْیِرَك.
.Through taking counsel [with others] you will be granted the sound thoughts of them

غررالحکم و دررالکلم، ح۱۵09
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شاد

آماده پذیرایی از میهمانان شماست 

با 10% تخفیف به مناسبت هفته ازدواج
به زوج های جوان 

آدرس: میدان باباطاهر، خیابان فرعی باباطاهر رستوران و تاالر پذیرایی شاد 
تلفن تماس:  34221088-34221087

پذیرایی تاالر 
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تلفن:۳۸۲6۴۴۳۳ )0۸۱(
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لیتوگرافي و چاپ: پیام رسانه )همدان(
نشاني: همدان، خیابان مهدیه، روبروي 

دبیرستان شریعتي، ساختمان پیام 

مردادماه 1398

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  نصرت ا... طاقتي احسن
سردبیر:  ........................................... یدا... طاقتي احسن

زدواج ا هفته  مناسبت  به 

 مدير ويژه نامه: مجید بیات

شرکت هواپیمایی ثامن پرواز افتخار دارد که با تمام توان خود با برنامه ریزی و اجرای نیازهای مسافرتی همت گماشته و با در اختیار داشتن کادر مجرب 
و متخصص می تواند متناسب ترین برنامه و امکانات سفر را برای شما فراهم کند.

مجوزها و نمایندگی های مجموعه:
 )ATA( و عضو انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی )1- مجوز فعالیت از هواپیمایی کشوری )بند الف

2-مجوز فعالیت از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری )بند ب( عضو انجمن های صنفی و گردشگری 
3-مجوز درخواست صدور ویزا 

4-مجوز و دارنده ساین فروش کلیه بلیت های هواپیمایی داخلی و خارجی 
5- نمایندگی مجاز قطارهای رجا و سفید در استان همدان و تنها نماینده فروش بلیت قطار در ایستگاه راه آهن همدان 

خدمات تخصصی قابل ارائه شامل:
1-اجرا کلیه تورهای تخصصی داخلی و خارجی و نمایشگاهی 

2-اخذ ویزا و روادید
3-ارائه دنده کلیه خدمات هتل در اقصی نقاط ایران و جهان 

4- ارائه دهنده بلیت قطار در کلیه مسیرهای موجود ریلر در کشور 
5- ارائه دهنده کلیه خدمات سفر، اعم از تورهای داخلی، خارجی، قطار، هواپیما به صورت اقساط بلند مدت و بدون سود و پیش پرداخت

)ویژه کلیه عموم مردم و کلیه کارکنان ادارات دولتی و خصوصی و کلیه بازنشستگان ادارات دولتی و خصوصی و نیروهای مسلح(
)با بررســی پیشینه و سابقه شرکت ثامن پرواز و مقایسه خدمات، قیمت های پیشنهادی و تعهدات اعالم شده تجربه و تخصص ما به اثبات 

خواهد رسید.

پیام قدردانی مدیرعامل شرکت هواپیمایی ثامن پرواز 
از حمایت های بی دریغ مردم خوب استان همدان 

بدینوســیله مراتب تشــکر و قدردانی مجموعه شرکت هواپیمایی ثامن پرواز همدان از توجه و حســن اعتماد شما عزیزان را اعالم می داریم. برای همه ما دست اندرکاران در این شرکت، مایه 
مباهات است که با عزم راسخ و هوشیاری کامل و متعهدانه به شرکت خودتان اعتماد کردید و در کنارمان ایستاده اید. 

دستان شما را به گرمی می فشاریم. خدمت گزاران شما در هواپیمایی ثامن پرواز همچون گذشته مشتاقانه پذیرای حضور مشتریان محترم و مردم عزیز استانمان همدان در جهت ارائه خدمات 
هر چه مطلوب تر در زمینه سفر هستند.

بدون تردید حمایت و اعتماد عمیق شما مشتریان گرامی در حافظه سازمانی این شرکت نهادینه شده و همچون نگینی ارزشمند بر ما نقش خواهد بست.
تمام تالش خدمتگزاران شــما هم اســتاتی های عزیز در بیش از ۱7 ســال خدمت صادقانه در این شرکت این اســت که این حمایت و اعتماد را به ارائه خدمت صادفانه و رفتار در شأن شما 

بزرگواران پاسخگو باشند از همه مسئولین و مردم خوب و مشتریان عزیز به جهت همراهی همیشگیشان نهایت تشکر و امتنان را داریم.
مدیرعامل و هیأت مدیره و کارکنان شرکت هواپیمایی ثامن پرواز 

ارتباط مستقیم با مدیر عامل 32529951

کارمندان فروش 32529950و 32529917-18

آدرس: آرامگاه بوعلی، ابتدای بلوار خواجه رشید شرکت هواپیمایی ثامن پرواز

@samenparvazhamedan


