
آماده  جهت  کومله  شهرداری  بهار  از  استقبال  ح  طر اجرای  آغاز  از  کومله  شهردار 
سازی سیما و منظر شهری برای نوروز سال ۱۴۰۰ خبر داد.

ح  منوچهر مهدی پور با اعالم این خبر گفت: با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز طر
استقبال از بهار شهرداری کومله به منظور فراهم کردن بستر مناسب برای شروع 

سال جدید درمناطق مختلف سطح شهر اجرا می گردد.
 ، زیباسازی  جمله  از  شهرداری  مختلف  واحدهای  ح  طر این  در  افزود:  پور  مهدی 
تاسیسات،امور شهری،خدمات شهری، فضای سبز، آتش نشانی و خدمات ایمنی 
و حمل و نقل تا پایان اسفند نسبت به رفع مشکالت شهری اقدام کرده و منظر 

عمومی شهر را برای استقبال از بهار آماده می کنند.
و  روشنایی  چراغ های  پایه  نصب  جداول،  آمیزی  رنگ  آسفالت،  ترمیم  افزود:  وی 
راهنمایی  عالئم  نصب  سرعت گیرها،  آمیزی  رنگ   ، انهار الیروبی  خاموشی ها،  رفع 
ح  آالت واحد موتوری و اجرای طر و رانندگی ساخت المان نوروزی، تجهیز ماشین 
محله بندی جهت نظافت تمامی نقاط شهر از خاشاک و نخاله از جمله فعالیت های 
جلسه ای  طی  هفته  هر  ح  طر این  آغاز  زمان  از  کرد  تصریح  وی  است.   ح  طر این 
 
ً
اقدامات انجام شده با حضور کلیه اعضای ستاد بررسی و نیازها شناسایی سریعا

مرتفع خواهد شد.
منوچهر مهدی پور، شهردار کومله اظهار داشت: بودجه سال ۹۹ شهرداری کومله 
هشت میلیاردتومان بوده است که با توسعه و عمران شهری در این شهر بودجه 
که این رقم ۵۰  سال ۱۴۰۰ به شورای شهر ۱۲ میلیارد تومان پیشنهاد شده  است 

درصد رشد را نشان می دهد.وی افزود: ظرف یکسال در این شهرداری ۴ دستگاه 
انواع خودرو سبک وسنگین بر ناوگان خودرویی شهرداری کومله افزوده  شده است.

پیشرفت  با  متر   ۱۲۰۰ طول  به  سالمت  راه  پیاده  احداث  از  پور  مهدی  منوچهر 
۳۵درصد خبر داد و گفت: در هفته دولِت ساِل آینده؛ پیاده را سالمت، پارک سیزده 
احداث  به  طول ۸۰۰ متر  راه نگین سبز  پیاده  آبی رستوران نگین سبز،  پارک   ، بدر
به  که  است  اقدام  دردست  پروزهای  دیگر  و  تطهیر  سالن  و  آرامستان  حسینه 

بهره برداری خواهد رسید.

انجام  کرد: ۳۰درصد ممیزی در سطح شهر کومله  پایان تصریح  شهردار کومله در 
انتظار می رود در  از شهروندان  نیز  را می طلبد و  که همکاری مردم این شهر  شده 

پرداخت عوارض نوسازی شهرداری کومله را یاری نمایند.
فرماندار لنگرود با اشاره به این که شهرهای مختلف مشوق هایی برای جمع آوری 
زباله های خشک و تفکیک از مبدا برای شهروندان در نظر گرفتند، افزود: شهرداران 
 در بودجه نویسی این موضوع را باید مورد توجه قرار دهند 

ً
شهرستان لنگرود حتما

که با چه شرکتی قرارداد می بندند. 

و  است  زباله  تولید  افزایش  در  متاسفانه  داریم  االن  که  مشکلی  یک  افزود:  وی 
بعد این که شهرداران در جمع آوری مسابقه گذاشته اند در حالی که باید در زمینه 
انرژی برای تولید زباله بگذاریم  کاهش تولید زباله مسابقه بگذاریم زیرا هر چقدر 
برنده نخواهیم شد، پس باید میزان کاهش زباله را جدی بگیریم و عزم جدی به کار 

بگیریم.
حیدری ادامه داد: برای جمع آوری زباله  تر در روستا نیز به روستاییان آموزش دهند 
تا زباله ها را در باغچه دفن کنند تا به صورت کود از آن بهره برداری شود و این مسئله 
می تواند تولید زباله در روستاها را کاهش دهد. وی افزود: یکی دیگر از موضوعات 
باید  که  است  بخشداران  و  زیست  محیط  شهرداران،  بین  مشترک  نشست های 
برگزار شود زیرا برگزاری چنین نشست هایی سبب خواهد شد که به فهم درک و 
به یک نقطه وحدت برسیم و انتقال مطالب به درستی صورت گیرد.حیدری یادآور 
شد: شهرداران نیز برنامه های خود را برای پسماند به دبیرخانه محیط زیست ارائه 
نقاط  از  زیست  محیط  همکاری  با  شهرداران  و  تامین  شورای  همچنین  و  دهند 
موقت دپوی زباله بازدید داشته باشند. فرماندار شهرستان لنگرود در مورد دپوی 
نخاله ها نیز اظهار داشت: نخاله ها برای ساختمان سازی، پل سازی و جاده سازی 
استفاده می شود اما باید یک نقطه ای برای دفع آن مشخص شده تا منظره بدی در 
شهر ایجاد نشود.گفتنی است در پایان فرماندار لنگرود از شهردار کومله به دلیل 

فعالیت مناسب در زمینه پسماند با اهدای لوح قدردانی کرد.

شهردار کومله خبر داد:

ح استقبال از بهار ، برای نوروز ۱۴۰۰ اجرای طر

ح کرد: مدیر بیمه سالمت گیالن مطر

یابی وسع تا پایان سال جاری یافت دفترچه رایگان بدون ارز در

4

شهردار چاف و چمخاله:

پارک بامبو در فروردین ۱۴۰۰
 افتتاح می شود

شهردار خبر داد :

آستارا   کمپ فوتبال در 
2احداث می شود

)ص(؛ به مناسبت بعثت پیامبر

یب    یک حاج محمد تقی فر تبر
تاق اصناف لنگرود  42رئیس ا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن:

یداری  تجهیزات خر ورود 
کارخانه  لمان برای  آ شده از 

کمپوست

مدیرکل بنیاد شهید گیالن:شهردار لنگرود خبر داد:

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیالن، با بیان 
این که ۳۰ درصد از شهدای گیالنی دارای وصیت نامه هستند، 
از رونمایی جلد دوم کتاب »وصیت نامه کامل شهدا«خبر داد و اضافه کرد: 
صد وصیت نامه شهدا به ترتیب حروف الفبا و به صورت کامل همراه با 

تصویر و متن ویرایش شده در هر جلد از این کتاب وجود دارد و ...

ارتقای زیرساخت های 
بهداشت و درمان گیالن 

2

2

نماینده ولی فقیه در گیالن:

رعایت عدالت در همسان سازی 
حقوق بازنشستگان 

4

 وصیت نامه کامل شهدا 
رونمایی می شود
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کـه در دوره  کارهایـی  بـه دلیـل عملکـرد و  این کـه  بیـان  بـا  شـهردار لنگـرود 
اخیـر مدیریـت شـهرداری و شـورا انجـام شـد خوشـبختانه مـردم از عملکـرد 
ایـن مجموعـه رضایـت دارنـد، گفـت: عملکردهـای مثبـت شـهرداری و انجـام 
پروژه هـای خـوب حاصـل تالش هـای مهندسـان و برنامه ریـزی تیـم مدیریـت 
اسـت کـه البتـه بایـد تـالش کنیـم تـا همـه تـوان خـود را بـرای انجـام کارهـای 

بهتـر بـه کار بگیریـم و نقـاط ضعـف را برطـرف کنیـم.
مهـدی رجایـی گفـت: شـهرداری و مـردم، الزم و ملـزوم هـم هسـتند و در هـر 
تـا رضایت منـدی  کنیـم  تـالش  بایـد  افـزود:  دارنـد،  ارتبـاط  بـا یکدیگـر  لحظـه 
چنـد  ایـن  طـی  در  و  شـود  بیشـتر  شـهری  عملکردهـای  بـه  نسـبت  مـردم 
سـال همـواره از نظـرات مـردم و تیم هـای کارشناسـی نیـز بهـره بردیـم کـه ایـن 

بـه نظـرات مردمـی اسـت. نشـان دهنده توجـه ویـژه 
رجایـی بـا بیـان این کـه عملکـرد شـهرداری و شـورای شـهر لنگـرود در دوره 
آقایـی  احمـد  کـرد:  تصریـح  قرارگرفتـه،  اسـتان  مقامـات  تمجیـد  مـورد  اخیـر 
گیـالن  اسـتان  دادگسـتری  جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  و  اجتماعـی  معـاون 
چنـدی پیـش در جلسـه ای کـه بـا حضـور مدیـران کل اسـتان و شـهرداران و 
دیگر مسـئوالن برگزار شـد عملکرد مدیریت شـهری لنگرود را تحسـین کرد 
کـه توانسـت بـا اقداماتـی کـه بـا توجـه بـه شـرایط سـخت فعلـی کشـور انجـام 

شـد رضایـت مـردم را نیـز بـه همـراه داشـته باشـد.
وی بـا بیـان این کـه همـه تـالش مـا خدمـت شـبانه روزی بـرای مـردم اسـت، 
گفـت: سـعی شـد در طـول چهـار سـال گذشـته بتوانیـم اقدامـات خوبـی را در 
خـور شـان مـردم انجـام دهیـم و کارهـای زیربنایـی خوبـی نیـز انجام شـده کـه 

ثمـره آن را مـردم خواهنـد دیـد.
از عملکردهـای خـوب تیـم مدیریـت  بـا بیـان این کـه یکـی  شـهردار لنگـرود 
و  زبالـه  وضعیـت  بهبـود  شـهری 
پیشـرفت کارخانـه 

کمپوسـت بـود، افـزود: در دو دهـه گذشـته شـاهد دپو و دفـن زباله در تاالب 
کیاکالیـه بودیـم و وعده هـای بـرای احـداث کارخانـه کمپوسـت داده شـد کـه 
بـه  زبالـه  روزانـه  تـا حمـل  گرفتیـم  کار  بـه  را  اخیـر تمـام تـالش خـود  در دوره 

آلمـان لنگـه انجـام شـود کـه ایـن کار بـا نظـارت شـورا و دیگـر مسـئوالن 
تاکنـون انجام شـده و ادامـه دارد.

رجایـی بـا بیـان این کـه شـهرداری لنگـرود عـالوه بـر حمـل روزانه 
در  انباشـت  زباله هـای  لنگـه،  آلمـان  بـه  زبالـه 

تـاالب کیاکالیـه از سـال های گذشـته را نیـز جمـع آوری کـرده اسـت، تصریـح 
بـرای  الزم  پیگیری هـای   ، اخیـر دوره  در  انجام شـده  پیگیری هـای  طـی  کـرد: 
احـداث کارخانـه کمپوسـت انجـام و اکنـون بـا پیشـرفت خوبـی همـراه اسـت 
و بخـش بنـای سـاختمان ایـن کارخانـه تکمیل  شـده و در حـال پیگیری برای 
ورود تجهیـزات و دسـتگاه های خریداری شـده ایـن کارخانـه از کشـور آلمـان 
هسـتیم کـه ایـن کار نیـز در مراحـل پایانـی خـود قـرار دارد و امیدواریـم تـا 

پایـان عمـر مدیریتـی ایـن دوره شـهرداری و شـورا ایـن کار نیز به پایان برسـد. 
نـوع عمـل مـا نشـان دهنـده  این کـه  بیـان  بـا  لنگـرود  فرمانـدار شهرسـتان 
گاهـی، دانـش و معرفـت مـا بـه هـر موضوعـی اسـت، گفـت: از جملـه  میـزان آ
موضوعـات مهـم محیـط زیسـت اسـت کـه ارتبـاط مسـتقیمی بـا زندگـی مـا و 
آینـدگان دارد و نبایـد از کنـار ایـن موضـوع بـه ایـن مهمـی بی تفـاوت رد شـد.
ناراحتی هـا  بیماری هـا،  ایـن  از  بسـیاری  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  حیـدری  رحیـم 
و  آالینده هـا  زباله هـا،  از  ناشـی  می بریـم  رنـج  آن  از  کـه  ناهنجاری هایـی  و 
آشـامیدنی  آب  زیسـت،  محیـط  بـا  آلودگی هـا  ایـن  افـزود:  آلودگی هاسـت، 
و خـوراک دام مـا آمیختـه شـده و از آن طریـق بـه مـا منتقـل می شـود، بـرای 
مشـکل  رفـع  بـرای  و  گرفـت  جـدی  را  زیسـت  محیـط  موضـوع  بایـد  همیـن 

گیریـم. کار  بـه  جـدی  عـزم  بایـد  زیسـت  محیـط 
وی ادامه داد: مهم ترین گام در داشـتن محیط زیسـت سـالم آموزش اسـت 
ادارات و دسـتگاه ها  بـاال و  بـه  تـا  از رده نونهـال  را  آموزش هـا  بایـد  ابتـدا  در 

کنیم.  آغـاز 
فرمانـدار شهرسـتان لنگـرود بـا بیـان ایـن مطلـب کـه گروه هایـی کـه تفکیـک 
زبالـه می کننـد در حیـن انجـام ایـن کار بـه مـردم نیـز آمـوزش بدهنـد، افـزود: 
قبـاًل شـرکتی بـود کـه عـالوه بـر تفکیـک زبالـه بـه مـردم در تفکیـک از مبـدا را 

آمـوزش مـی داد و کارنامـه موفقـی داشـت.
وی ادامـه داد: شـهرداری ها بایـد بـا شـرکت هایی قـرار داد ببندنـد کـه در 

را نیـز در  از مبـدا  آوری زباله هـای خشـک بحـث تفکیـک  کنـار جمـع 
برنامـه کاری خـود داشـته باشـد. 

دلیـل  بـه  لنگـرود  شـهردار  از  لنگـرود  فرمانـدار  پایـان  در 
زمینـه پسـماند  فعالیـت مناسـب در 

کـرد. قدردانـی  لـوح  اهـدای  بـا 

شهردار لنگرود خبر داد:

لمان برای کارخانه کمپوست یداری شده از آ ورود تجهیزات خر

آستارا  شهرداری  گذشته  سال  بودجه  کرد:  اظهار  آستارا  شهردار 
۳۵۰ میلیارد ریال بود که ۶۰ درصد آن به هزینه های جاری و ۴۰ درصد 
نیز به پروژه های عمرانی اختصاص داشت و تاکنون ۹۵ درصد این 

بودجه محقق شده است.
تورم  میزان  به  توجه  با  افزود:  معیتی  جواد  جام جم  گزارش  به 
 ۱۴۰۰ سال  برای  مصالح  قیمت  برابری  چندین  افزایش  و  موجود 
شهر  اسالمی  شورای  به  شهرداری  برای  ریالی  میلیارد   ۴۶۰ بودجه 

پیشنهاد شد که مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت.
به  شهرداری   ۱۴۰۰ بودجه  درصد   ۶۰ داد:  ادامه  آستارا  شهردار 
هزینه های جاری و ۴۰ درصد به پروژه های عمرانی اختصاص خواهد 
یافت. وی عنوان کرد: مدیریت شهری در سال آینده تالش خواهد 
را  نیاز  مورد  بودجه  شهرداری،  پایدار  منابع  از  درآمدزایی  با  تا  کرد 

محقق کند.
بازار  پارکینگ  دریا،  سازی  سالم  ح  طر کرد:  نشان  خاطر  معیتی 
ساحلی، کمپینگ شماره یک و دو، پارک بی بی یانلو و تاالب استیل 
محسوب  شهرداری  پایدار  درآمدی  منابع  عنوان  به  آباد  عباس 
می شود که متأسفانه در سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا 

تعطیل شده است.
قیمت  افزایش  کرونا،  شیوع  دلیل  به  جاری  سال  در  گفت:  وی 
مصالح و سردی هوا بعضی از پروژه های عمرانی و آسفالت معابر 
ناتمام مانده است که در سال ۱۴۰۰ با مساعد شدن شرایط جوی 
معابر  تمامی  آسفالت،  نهضت  ادامه  در  و  اجرا  ناتمام  پروژه های 
آسفالت  شهری  مدیریت  توسط  آستارا  شهر  در  باقیمانده  خاکی 

خواهد شد.
جواد معیتی اظهار کرد: در تالشیم تا با مشارکت بخش خصوصی 
با  را  دنیا  روز  استانداردهای  با  مطابق  و  مجهز  فوتبال  کمپ 
تیم های  تا  کنیم  احداث  آستارا  در  خصوصی  بخش  مشارکت 
فوتبال رده های ملی و باشگاهی برای اردوی های آمادگی از آن بهره 
ببرند. وی افزود: آستارا دارای شرایط خاص جغرافیایی، آب و هوای 
آبی و خاکی با کشور جمهوری  مناسب و داشتن همزمان دو مرز 
کریدور شمال -  گرفتن در  آهن، قرار  راه   ، آذربایجان، اسکله، بندر
جنوب و امکانات طبیعی همچون کوه، جنگل، دریا و تاالب است 
در کنار این ظرفیت ها، موقعیت بسیار خوبی برای احداث کمپ 

فوتبال مجهز برای اردوی آمادگی تیم های فوتبال کشور را دارد.
شهردار آستارا عنوان کرد: در حال حاضر با دو سرمایه گذار بخش 
آستارا  در  فوتبال  کمپ  احداث  برای  مذاکره  حال  در  خصوصی 
هستیم و امید زیادی داریم تا در این راستا به توافق و نتایج خوبی 

برسیم.
آستارا در نظر  کرد: زمین مناسبی در ورودی شهر  وی خاطرنشان 

گرفته شده که در صورت توافق با سرمایه گذار بخش خصوصی، 
می توان کمپ فوتبال را در آن احداث کرد.

وی تاکید کرد: از سرمایه گذاران بخش خصوصی که در بخش های 
امکانات  و  زیرساخت ها  ایجاد  و  گردشگری  همچون  مختلف 
در  دارند،  را  آستارا  شهر  در  گذاری  سرمایه  به  تمایل  ورزشی 

چهارچوب قانون حمایت می کنیم.

شهردار خبر داد :

کمپ فوتبال در آستارا احداث می شود

جنگلی  پارک  عرصه  این که  به  اشاره  با  نیز  چمخاله  و  چاف  شهردار 
توسکا به صورت اجاره ای از سوی منابع طبیعی واگذار شده، افزود: 
)نی  بامبو  پارک  و  رسید  برداری  بهره  به  جنگلی  پارک  اول  فاز  در 
خیزران( در فاز دوم پروژه همزمان با پایان فروردین به پایان می رسد.
سوم  فاز  در  این که  بر  تاکید  با  الهوتی  کمیل  جام جم،  گزارش  به 
چنار  درختان  نیز  خیابان  کنار  در  افزود:  می شود،  ایجاد  نارنجستان 

کاشته می شود و انتهای پارک نیز سرو شیراز کاشته می شود.
داد  خبر  پارک  داخلی  محوطه  در  نارنج  اصله  هزار   ۳ کاشت  از  وی   
بهره برداری  به  و  تکمیل  یکسال  طول  در  هکتاری   ۱۳ پارک  گفت:  و 

می رسد. 
هزار   ۱۳ فضای  از  هزار   ۵ شد:  یادآورشد  چمخاله  و  چاف  شهردار 

هکتاری نیز برای احداث پارک بانوان اختصاص می یابد.
استانداری  عمرانی  هماهنگی  معاون  مقدم  اکبری  اوسط  ادامه  در 
اظهار  شهری  مدیریت  حوزه  با  مرتبط  پروژه های  به  اشاره  با  گیالن 
کرد: اقدامات خوبی در چاف و چمخاله صورت گرفته که هم می تواند 

حوزه  در  این که  هم  و  باشند  داشته  جذابیت  شهروندان  برای 
مدیریت شهری یک دستاورد مناسب است که عالوه بر حفظ حریم 

رودخانه ها شاهد استفاده بهینه از این ظرفیت ها نیز باشیم.
این که  بر  تاکید  با  گیالن  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
مدیریت شهری بدون حضور و مشارکت مردم موفق نخواهد بود، 
اهدافمان استفاده  راستای تحقق  در  از مشارکت مردم  باید  افزود: 

کنیم.
 وی با اشاره به در پیش بودن نوروز اظهار کرد: مردم گیالن میهمان 
نواز هستند اما با توجه به شرایط کرونایی سفرهای کمتری خواهیم 
داشت و از مردم می خواهیم که برای حفظ سالمتی خود از سفرهای 

غیرضرور پرهیز کنند. 
حوزه  کرد:  تصریح  گیالن  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
کند  اقدام  شهری  فضای  مناسب سازی  به  نسبت  شهری  مدیریت 
آن تاکید دارم حفظ محیط زیست و کنترل پسماند  و نکته ای که بر 

است که در کل ایام سال باید جدی گرفته شود.

شهردار چاف و چمخاله:

پارک بامبو در فروردین 1400 افتتاح می شود

پرتاژ ر
 

پرتاژ ر
 

پرتاژ ر
 



3شنبه    23 اسفند  1399   شماره 5898ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان گیالن

 موفقیت معنای گوناگونی برای افراد مختلف دارد. موفقیت 
می تواند سخت کوشی باشد یا تالش برای بهتر شدن. امروز 
زنان برای چیزهایی که به آن شوق دارند کار می کنند، مطالعه 
می کنند، یاد می گیرند و یاد می دهند و تجربه می کنند. تا راه را 

برای آینده هموار کنند. 
در همین راستا مینا رمضانی بانویی که در زمینه شکرگذاری 
و مثبت اندیشی سال هاست فعالیت می کند و امروز یکی از 
دختران   ، زنان  از  بسیاری  دل  در  را  امید  و  است  موفق  زنان 
کالس های  برپایی  با  که  او  است  کرده  روشن  مردان  و 
و  خودشناسی  درون،  کودک  شکرگزاری،  و  مثبت اندیشی 
یوگای خنده توانسته است الگویی مناسب برای همنوعان 
زمینه  این  در  تا  انداخت  فکر  این  به  را  من  باشد  خود 
باهم  که  داده  ترتیب  او  با  اختصاصی  و  صمیمانه  گفتگویی 

پی می گیریم:
 لطفا خودتان را معرفی کنید و چند سال دارید و مشغول 

چه فعالیت هایی هستید؟
از سال ۸۳ قدم در کسب  مینا رمضانی، متولد ۱۳۵۰ هستم 

خودشناسی،  کالس های  به  رفتن  با  و  گذاشته ام  گاهی  آ
تجربی  صورت  به  زمینه  این  در  زیادی  اطالعات  شکرگزاری، 
کسب نموده ام و شاهد تاثیرات بسیار مثبت  و اثرگذار آن در 
زندگی ام بوده ام به همین منظور تصمیم گرفته ام که دانش 
گاهی ها و تجارب خود را در اختیار زنان سرزمینم قرار دهم  و آ
از سال ۸۵  بر پایی کالس های خانگی  با  که در همین راستا 
به لطف پروردگار در شهرهای مختلف استان گیالن از جمله 
شهرهای  و  الهیجان  لنگرود،  اشرفیه،  آستانه  رشت،  انزلی، 
ج، اصفهان اقدام نموده که در این راستا عالوه بر  تهران ، کر
با  آنالین  با برگزاری کالس های مجازی و  کالس های حضوری 

استقبال بی نظیر روبه رو شدم.
 هدف شما از برپایی این دوره ها چیست؟

هدف از برپایی دوره های شکرگذاری و مثبت اندیشی، کودک 
درون و خودشناسی رسیدن و به دست آوردن آرامش بوده 
و  خود  به  کمک  و  خدمت  با  زمینه  این  در  که  چرا  هست  و 

همنوعانم تاکنون خوشبختانه موفق عمل نموده ام. 
☆ چه دوره هایی را تا کنون برپا نموده اید و چه برنامه هایی را 

برای ارتقاء هنرجویان خود دارید.
درون  کودک  و  احساسات  شناخت  دوره های  خوشبختانه 
آموزش شکرگزاری و  از طریق تجربه و لمس احساسات و  را 
مدیریت خشم را به لطف خدا برگزار کردم که در همین راستا 
آثار و نتایج بسیار  از  کریم  از احادیث و قرآن  با کمک گرفتن 
خوبی در خود و هنرجویانم شاهد بوده ام که در این زمینه به 

گاهی هایمان نیز افزوده شده است. تجارب و آ
شما  شخصی  زندگی  در  نقشی  چه  دوره ها  این  پایی  بر   
ارزیابی  چگونه  زمینه  این  در  را  همسرتان  نقش  و  داشته 

می کنید.
دوره ها  و  کالس ها  این  برپایی  در  من  موفقیت  اولین 
تاثیرگذاری ام بر روی خانواده ام و اطرافیانم بوده است چرا که 
آنان عاشقانه مرا حمایت می کنند اگر چه در ابتدای امر تنها 
بوده ام اما با مرور و گذشت زمان من و اطرافیان و خانواده ام 
به این باور و آرامش درونی رسیده ایم  و شاهد موفقیت های 
کوچک و بزرگ بوده ایم که خدا را شکر همسرم در تمام امور 

همراه من و یار و یاورم بوده است.

مفید  اندازه  چه  تا  کالس ها  این  در  را  خانواده ها  حضور   
می دانید؟

وی گفت اگر چه روند حضور و شرکت در این کالس ها برای 
آرامش ذهن فردی است اما پیشنهاد من به همه خانواده ها 
اینست که در این کالس ها به عنوان تجربه هم شده در یک 

دوره شرکت کنند و نقش و اثرات آن را لمس و حس کنند.
☆ تا کنون چند همایش و سمینار در استان گیالن برپا کرده 

اید و آیا فکر می کنید که به رسالت خود عمل کرده اید.
از  تاکنون بیش  به لطف خدا  افزود:  ادامه سخنانش  وی در 
۱۵ سمینار و همایش های مختلف به مناسبت های گوناگون 
در شهرهای انزلی، رشت، صومعه سرا و لنگرود برگزار کرده ام 
اما  آورده ام  بعمل  زیادی  تالش های  سال ها  این  در  چه  اگر 
به  را  خود  آموخته های  و  بیاموزم  باید  هنوز  که  می کنم  فکر 
که  است  الهی  وظیفه  یک  این  که  چرا  دهم  یاد  عالقمندان 

خداوندبه من عطا نموده است.
روبرو  مشکالتی  چه  با  همواره  مسیر  طول  در  انتها  در   

بوده اید؟

برگزاری  جهت  مناسب  فضای  نداشتن  موفق  بانوی  این   
گفت  و  خواند  خود  مساله  و  مشکل  مهم ترین  را  کالس ها 
باید ماهرانه زندگی کنیم و قدرتمندانه و پر انرژی برای تغییر 
تحول  آماده  را   خود  است  بهترین  که  آنچه  هر  به  تبدیل  و 
باید  و  هستیم  زیبایی هاخودمان  همه  خالق  که  چرا   سازیم 

. استاد تغییر باشیم نه قربانی تقدیر

مینا رمضانی:

مثبت اندیشی و شکرگزاری الگویی مناسب برای همنوعان 

بوده  کردن  سوال  گرفته ام  یاد  زندگی  در  که  چیزی  مهم ترین 
است زیرا کنجکاوی ویژگی مهمی از نبوغ انسان است توماس 
ادیسون، لئوناردو داوینچی، آلبرت اینشتین و ریچارد فاینمن، 
همگی شخصیت  کنجکاوی داشته اند. کنجکاوی ذهن را فعال 
می کند و موجب می شود تا ذهن به دنبال ایده های جدید باشد. 
موفق  زنان  شناسایی  با  تا  شدم  کنجکاو  منظور  همین  به 
به  شما  با  و  شوم  جویا  را  آنان  موفقیت های  دلیل  و  شهرم 
رئیس،  هنرمند،  همسر،  مادر،  هم  که  زنانی  بگذارم  اشتراک 
اینک  و  دانشگاه  استاد  قهرمان،  و  ورزشکار  کارآفرین،  و  مربی 
ح شوند. در  از بانوان فرهیخته هستند که باید در جامعه مطر
این راستا گفتگوی صمیمانه با دکتر وحیده علی پور کارشناس 
ارشد شیالت و فیزیولوژی ورزشی، دارنده ۲ دکتری در رشته های 
هیدروبیولوژی و فیزیولوژی ورزشی است ترتیب داده که با هم 

پی می گیریم. 
در  کار  سابقه  سال   ۵ مربیگری،  سابقه  سال   ۱۵ دارای  وی 
آزمایشگاه علوم اعصاب در دانشگاه شهید بهشتی را دارد. دکتر 
وحیده علی پور هم اکنون رئیس کمیته آموزش هیات بدنسازی 
استان گیالن است و دارای چندین مقاله در مجالت داخلی و 
خارجی در حوزه های ورزشی و دریایی است. وی هم اکنون نائب 
و  اتلون  ترای  هیات  رئیس  و  الهیجان  همگانی  هیات  رئیس 
همچنین  وی  است.  گیالن  ورزش  با  برنامه  ورزش  کارشناس 
آزاد رشت، الهیجان، لنگرود و سیاهکل  مدرس دانشگاه های 

آشنایی  برای  است  سماء  دانشگاه  بدنی  تربیت  گروه  مدیر  و 
ح کردیم که پاسخ را  بیشتر با این بانوی موفق سواالتی را مطر

با هم جویا می شویم.
نقش ورزش در مدارس و دانشگاه را توضیح داده و چگونه 

یک جامعه سالم داشته باشیم؟
به  کودکان  کردن  عالقمند  و  آموزش  برای  روش ها  از  یکی 
است.  مدارس  طریق  از  ورزش،  و  بدنی  فعالیت های  انجام 
دیوارنگاره ها و نوشته ها در محیط مدارس می تواند به تشویق 
و ایجاد فرهنگ انجام فعالیت های ورزشی و ارتقای عمل و سواد 

حرکتی کمک می کند.
گسترش  باعث  مدرسه،  بر  مبتنی  جسمانی  فعالیت  ارتقای 
سالمت  مؤلفه های  گسترش  و  عمر  طول  در  ورزش  فرهنگ 
ذهنی و جسمی دانش آموزان می گردد. به عنوان مثال مطالعه 
بر روی مقاالت اشاره به اثر برخی ورزش ها به خصوص یوگا بر 
ظرفیت فیزیکی کودکان آسمی در مدرسه اشاره دارد و همچنین 
نقش ورزش در دانش آموزان بیش فعال )ADHD( و کم توجهی 

دانش آموزان مورد توجه قرار گرفته است.
 به نظر شما ورزش های همگانی در شهرستان و استان چه 
ویروس  و  کشور  کنونی  وضعیت  به  توجه  )با  دارند؟  جایگاهی 

کرونا(
با توجه به آغاز کرونا، نخستین لیگ تندرستی ایران در ۴ بهمن 
شروع به فعالیت مجازی کرد و تا ۳۰ اسفند ادامه خواهد داشت. 
به  هم  با  ایران  شهرهای  تمام  و  بوده  محور  رقابت  ح  طر یک 

رقابت می پردازند.
کشور  در  همگانی  ورزش  گفتمان  ایجاد  ملی،  ح  طر این  هدف 
و باال بردن فعالیت بدنی در میان عموم مردم جامعه و ایجاد 
ح همه شهروندان  نشاط اجتماعی در جامعه است. در این طر
لیگ  برگزاری  سایت  آدرس  به  می توانند  استان  عزیز  مردم  و 
آن آشنا شده و ۳۰ ثانیه از تمرینات  مراجعه و با برنامه تمرین 
خود را ضبط و ارسال کنند. تعداد مشارکت افراد در ویدیوهای 
ارسالی و در نظر گرفتن جمعیت استان، امتیاز و جایگاه استان 
را در جدول رده بندی مشخص می کندو پس از پایان لیگ ۱۶ تیم 
اول در سال آینده در لیگ برتر و شانزده تیم دوم در لیگ دسته 

اول حضور خواهند داشت. استان گیالن و بالطبع شهرستان 
شهرستان  تاکنون  و  کرد  شرکت  لیگ  این  در  نیز  الهیجان 
الهیجان در جایگاه اول را در بین شهرستان های استان گیالن 

کسب نموده است.
 مختصری در خصوص »ترای اتلون« توضیح دهید و در چه 

راستا فعالیت می کنید؟
شرکت  که  است  ورزشی  یک  گانه،  سه  یا  اتلون  ترای  ورزش 
دوچرخه  شنا،  استقامتی  مرحله  سه  انجام  با  آن  در  کنندگان 
سواری و دو می دانی با هم به رقابت می پردازند. این ورزش در 
در  دارد.  قرار  المپیک  بازی های  پرطرفدار  ورزشی  رشته   ۴ زمره 
بازی های ساحلی آسیا در سال ۲۰۱۰ تیم ملی ایران با دو ورزشکار 
در این رقابت ها شرکت کرد که نخستین حضور در رقابت های 
ورزشکار  امینیان،  احسان  که  بوده  ایران  ورزشکاران  آسیایی 
رکورد  و  گیرد  قرار  یازدهم  رده  در  توانست  کشورمان  شایسته 
سه گانه ایران را بهبود بخشید. هیات ترای اتلون استان گیالن، 
بعد از سال ها تعطیلی با تالش معاون محترم اداره کل ورزش 
و جوانان استان گیالن در مهر ۹۹ شروع به کار کرد و پس از آن 
سرپرست های شهرهای رشت، الهیجان، انزلی و آستانه معرفی 
و شروع به کار کردند. تمامی اعضای اصلی هیات استان دارای 
بقیه  و  هستند  بدنی  تربیت  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  مدرک 
اعضا هم از قهرمانان گذشته این رشته در کشور هستند که در 
مسابقات آسیایی فیلیپین حضور داشتند. در شهر الهیجان 
کمیته ها  و  می باشد  وی  عهده  به  رشته  این  سرپرستی  هم 
قهرمانی  مسابقات  برگزاری  و  کردند  کار  به  شروع  و  مشخص 
به مناسبت دهه فجر بهمن ۹۹ در منطقه آزاد انزلی برگزار شد 
که عالقمندان رشته ترای اتلون الهیجان هم در این مسابقات 
شرکت کردند و مسابقات ترای اتلون بانوان استان نیز در شهر 
رشت برگزار گردید و بر آنیم که در هر فصل در شهر ما تعدادی 

مسابقات پیش رو داشته باشیم.
تحرک  عدم  و  دانشگاه ها  و  مدارس  تعطیلی  به  توجه  با   
کودکان و نوجوانان و بالطبع دانشجویان با چه مشکالتی روبرو 

هستند و شما چه راهکارهایی رو پیشنهاد می کنید؟
دارد.  را  کشور  در  چاق  آموزان  دانش  تعداد  بیشترین  گیالن، 

حدود ۲۰ درصد دانش آموزان در کشور دارای اضافه وزن هستند 
و حدود ۱۰ درصد نیز دچار چاقی هستند و بر اساس ارزیابی های 
آموزان  جدید صورت گرفته هم اکنون نزدیک ۳۱ درصد دانش 
اضافه وزن و چاقی دارند.بر این اساس، ترغیب دانش آموزان به 
ورزش حداقل به میزان ۳۰ دقیقه در روز باعث کاهش ۳ درصدی 
آموزان خواهد شد. مشارکت خانواده ها  اضافه وزن در دانش 

نیز در این هدفگذاری از اهمیت باالیی برخوردار است.
به  مدارس  ورزشی  سالن های  بازگشایی  به  توجه  با  همچنین 
رعایت  و  محدود  تعداد  با  برخورد  کم  ورزش های  جهت  ویژه 
پروتکل های بهداشتی، میتوان شیوع چاقی را تا حدی مهار کرد. 
در گام اول شناسایی دانش آموزان چاق با توجه به شاخص قد 
و وزن و سپس مشاوره های تغذیه ای و ورزشی برای کاهش وزن 
در کنترل اضافه وزن مؤثر است و سپس معرفی دانش آموزان 
بعدی  گام های  از  متخصصان  و  تغذیه  کارشناسان  به  چاق 
می تواند باشد. با توجه به اختصاص افزایش ۲۴ درصدی بودجه 
شاهد  انشااهلل  امید،  و  تدبیر  دولت  در  دانش آموزان  ورزشی 

افزایش زمینه مشارکتی بین اقشار مختلف مردم شویم.
چه  شاهد   ، اخیر سال های  در  بانوان  ورزش  شما  نظر  به   
در  نوجوان  و  جوان  دختران  زنان،  نقش  و  بوده  تحوالتی 

مسابقات استانی و برون استانی را چگونه ارزیابی می کنید؟
تاریخ  بانوی  اولین  گیالنی،  پوش  ملی  کار  کاراته  بهمنیار  سارا 
ورزش این استان، موفق به کسب سهمیه المپیک شد و در 
اسفند سال گذشته مدال نقره لیگ جهانی وان اتریش را کسب 
بزرگساالن  ملی  تیم  در  حضورش  اولین  در  همچنین  و  کرد 
توانست در رقابت های جهانی اسپانیا، مدال برنز کسب نماید و 
به عنوان اولین بانوی گیالنی دارنده مدال جهانی در رشته کاراته 
معرفی شد. همچنین فاطمه قاسمی از آستانه اشرفیه نیز به 

عنوان مربی تیم ملی کاراته بانوان بزرگسال انتخاب شد.
به نظر شما استقبال جوانان از ورزش های همگانی و داخل 

سالن خیره کننده است؟
هیات همگانی دارای ۳۵ شاخه و زیر شاخه و ۲۱ کمیته مستقل 
ورزشکاران  هیات،  این  زیرشاخه ها،  تنوع  به  توجه  با  که  است 
زیادی را به خود جلب کرده است. در کشور ما، ورزش همگانی از 

سال ۱۳۵۸ تحت عنوان ورزش محالت آغاز و در سال ۱۳۶۲ تحت 
عنوان جهاد تربیت بدنی رسمیت پیدا کرد. طبق پژوهش های 
انجام شده درصد افرادی که در ایران تحت پوشش هیات های 
درصد   ۵/۹۲ می کنند  ورزش  بانوان  و  آقایان  همگانی  ورزش 
با  همگانی  ورزش های  اخیر  سال های  طی  است.  جمعیت 
برگزاری  لحاظ  همین  به  و  بوده  همراه  بیشتری  عمومی  اقبال 
روحی منجر خواهد  نوعی وحدت  به  ورزش های همگانی خود 
رویکرد  ورزش،  شدن  محور  سالمت  این که  به  توجه  با  شدو 
دو  برگزاری  با  که  آنیم  بر  اساس  این  بر  است،  یازدهم  دولت 
 ... و  سواری  دوچرخه  روی،  پیاده  کوهپیمایی،  جمعی،  دسته 
بر این نشاط بیفزاییم و در شهرستان استقبال شهروندان از 

ورزش همگانی رو به افزایش است.
انتظار شما از مسئوالن چیست؟

روبرو  فعالیت  فضای  کمبود  با  همواره  ایران  در  بانوان  ورزش 
بوده و توجه به سرانه فضای ورزشی اولین و مهم ترین کمبود 
ورزش بانوان محسوب می شود که باید به آن توجه ویژه گردد 
البته با تاسیس باشگاه های مختلف که کامال در اختیار خانم ها 
قرار دارد تا حد زیادی این مساله پوشش داده شده ولی بیشتر 
آنها فقط به رشته های خاصی اختصاص داشته و بیشتر جنبه 
ح می باشد و معموال به ورزشی قهرمانی  کسب درآمد در آنها مطر
در این نوع باشگاه ها توجه کمتری می شود و مساله قهرمان 
پروری نیازمند توجه و هزینه های مخصوص به خود است که 

کسب عناوین مختلف جهانی را امکان پذیر خواهد ساخت. 
به  توجه  با  که  با دانش است  و مربیان  امکانات  مساله دیگر 
گسترش رشته تربیت بدنی در دانشگاه های کشور تعداد زیادی 
غ التحصیل می شوند که تربیت این  از بانوان در این رشته فار
گونه افراد جهت رشته های تخصصی باید با دقت و برنامه ریزی 
صورت گیرد تا با توجه با عالقه و استعداد هر فرد بتوان در این 
زمینه هم به ورزش بانوان کمک نمود . جنبه دیگر توجه ویژه 
به هیات های ورزشی شهرستان هاست که همگی دارای نایب 
و ورزشکاران خانم هستند ولی در  و داوران  و مربیان  رئیسان 
تمام موارد تقسیم بندی های به صورت برابر انجام نمی گیرد که 

فکر می کنم نیازمند توجه بیشتر مسئوالن می باشد.

یک  دارند  مشترکی  ویژگی های  زیبایی  سالن های  از  بسیاری 
آرایشگاه موفق، آرایشگاهی است که قادر است ویژگی هایی 
جانبی  خدمات  ارائه  با  و  اعمال  خود  زیبایی  سالن  در  را 
در  بپردازد.  زیبایی  سالن های  بین  رقابت  به  مشتریان  به 
و  آرایشگاه  موسس  و  مدیر  شهیدیان  خانم  با  راستا  این 
آموزشگاه عروس دریا که یکی از آموزشگاه های موفق شرق 
پی  هم  با  که  داده  ترتیب  اختصاصی  گفتگوی  است  گیالن 

می گیریم.
خود  حرفه ای  سابقه  از  و  کنید  معرفی  را  خودتان  لطفا 

بگویید؟
سال   ۳۰ و   فرزند  دو  دارای   ۱۳۴۹ متولد  شهیدیان  عاطفه 
اکنون  هم  هستم.  آرایشگری  رشته  در  حرفه ای  کار  سابقه 
مدت  و  بوده  کشور  ج  خار و  ایران  از  زیبایی  مدرک   ۵۰ دارای 
آرایشگری و سالن زیبایی مدیریت  ۶ سال است که در کنار 
آموزشگاه و مدرس دوره های آموزشی را نیز به عهده دارم. وی 
دریا سال های متوالی جز سالن های  آرایشگاه عروس  گفت 
برتر زیبایی شناخته شده است و با ارائه بهترین و مدرن ترین 
خدمات آموزشی به عنوان مرکز تخصصی عروس در خدمت 
ترکیه   omc آکادمی  هیات  عضو  و  است  گرامی  مشتریان 

می باشد.
توانسته  دریا  عروس  آموزشگاه  شد:  آور  یاد  ادامه  در  وی 
از سازمان فنی و حرفه ای  ارائه ۲۰ مدرک بین المللی  با  است 
کشور در خدمت هنر جویان باشد که از جمله آن می توان به 
آرایش و شینیون عروس با تخصص  آموزش هایی همچون 
گریم در سبک های بین المللی و اروپایی، ترک، عربی، آسیایی 

شینیون  انواع  و  ژورنالی  کوپ های  جدیدترین  با  و  لبنانی  و 
حرفه  ای و مد روز دنیا، انواع بافت، اکستنشن مو و مژه، الیت، 
جدیدترین  آسیب دیده  موهای  ویتامینه  و  کراتینه  مش، 
صورت،  وکس  ابرو،  اصالح  جانبی،  خدمات  و  ناخن  کاشت 
پاکسازی پوست، تاتو، آمبره، صافی دائم، فر را به متقاضیان و 

هنرجویان ارائه می دهد.
دنبال  را  اهدافی  چه  خود  کار  در  شدن  تخصصی  برای 

می کنید؟
ذوق و عالقه یک آرایشگر موفق از یکسو و فراگیری دوره های 
همین  به  دیگر  سوی  از  تجربه  و  مهارت  کسب  و  آموزشی 
از  را  بایدخود  موفق  آرایشگران  و  زنانه  آرایشگاه های  منظور 
فراگیری  با  آنان  که  چرا  کنند.  جدا  معمولی  آرایشگران  انبوه 
زیرا  می کنند  برجسته  را  خود  کار  زمینه  اصولی  و  علمی 
زنانه  آرایشی  را که می توان سالن های  مهم ترین ویژگی هایی 
را از آرایشگران موفق تمیز داد اخالق مداری و مشتری مداری 
از  آرایشگاه  نظافت  و  جدید  فناوری های  از  استفاده  و  است 
خود  نام  به  را  موفقیت  کلید  آن  با  که  خواند  عواملی  جمله 
خود  کار  اولویت  همواره  من  افزود:  ادامه  در  شهیدیان  زد. 

و  گرفته  نظر  در  مشتری  رضایت  و  زیبایی  سالمتی،  حفظ  را 
بعداقتصادی را در مرحله بعدی اهدافم قرار داده ام به همین 
دلیل ، همواره تالش کرده ام تا با ارائه بهترین خدمات اعتماد 

مشتریان را جلب نمایم.
آرایشگاه های  و  آموزشگاه ها  قدیمی ترین  از  یکی  شما   
گیالن هستید برای رسیدن به موفقیت چه مسایل و  شرق 

مشکالتی را طی کرده اید؟
اذعان  سخنانش  ادامه  در  آفرین  کار  و  موفق  بانوی  این 
داشت برای کسب موفقیت تالش های زیادی کرده ام و عالوه 
کارکنان  و  مشتریان  با  ارتباط  کیفیت  به  همواره  تالش  بر 
آن  برای  راستا  همین  در  شده ام  قائل  ویژه ای  اهمیت  خود 
به  ببخشم  بیشتری  رونق  خود  حرفه  و  رشته  به  بتوانم  که 
آرایشگاه مراجعه کرده اند و  آمار افرادی که برای اولین بار به 
آرایشگاه من شده اند  افرادی که تبدیل به مشتریان دائمی 
دقت کرده ام به این نتیجه رسیدم که باید آن را نشان دهنده 
میزان  بردن  باال  برای  و  دهم  قرار  خود  کار  و  کسب  توسعه 
آموزش و ارتقاء آموزش های  درآمد سالن زیبایی به موضوع 
گرفته ام  جدی  را  وآن  داده  زیادی  اهمیت  کارکنانم  و  خود 

چرا که تمامی هدفم این بوده است که با انتخاب این مرکز 
با  شیک  و  آرام  و  شاد  محیطی  در  را  خوشی  خاطره  زیبایی، 

معماری مدرن و متفاوت داشته باشم.
، وقت و   در خاتمه به عنوان یک زن و  مادر یا یک همسر

زمان خود را چگونه مدیریت کرده اید؟
یک  من  ساخت:  نشان  خاطر  ادامه  در  موفق  بانوی  این 
همسر، یک مادر به همین دلیل باید زمانم را مدیریت کرده تا 
عالوه بر رسیدگی به امور منزل و رسیدگی به تکالیف تحصیلی 
حرفه   و  شغل  به  توجه  با  و  باشم  عزیزانم  کنار  در  فرزندان، 
خود آن را به عنوان یک منبع اقتصادی نیز در زندگی ام لحاظ 
کنم که در این راستا وقتی زندگیم را مرور می کنم می بینم که 
نه تنها  مادر موفقی، بلکه همسر خوبی نیز بوده ام وبه تمام 
و  همسرم  کنار  در  همواره  و  داده ام  بها  نیز  خود  عالیق های 
حمایت های او و فرزندانم برخوردار بوده ام و فرزندان موفقی 
خود  موفقیت  برای  تالش هایم  تمام  که  شکر  را  خدا  دارم. 
همراه  همواره  مدت  این  در  و  رسیده  ثمر  به  خانواده ام  و 
همسرم پا به پای هم گام برداشته و امروز لذت این موفقیت 

را مدیون حمایت های همسر و فرزندانم می دانم.

عاطفه شهیدیان: 

سرلوحه کار ما اخالق مداری و مشتری مداری است

یا                                             تلفن:۰۱۳:۴۲۳۳۵۷۶۸                                تهیه و تنظیم: فاطمه حق شناس                                آدرس: الهیجان خیابان آزدگان ۱۲متری آزادگان آرایشگاه و آموزشگاه عروس در

گفت و گو با بانوان موفق شهر الهیجان
لبرت اینشتین) مهم ترین چیز در زندگی این است که هرگز سوال کردن را متوقف نکنید و هرگز کنجکاوی های خود را نادیده نگیرید )آ

: وحیده علی پور

هدف؛  ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه
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خبر
مدیرکل بنیاد شهید گیالن:

کامل  نامه  وصیت  زودی  به 
شهدا رونمایی می شود

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیالن، 
دارای  گیالنی  شهدای  از  درصد   ۳۰ این که  بیان  با 
کتاب  دوم  جلد  رونمایی  از  هستند،  وصیت نامه 
کرد:  اضافه  و  داد  شهدا«خبر  کامل  »وصیت نامه 
صد وصیت نامه شهدا به ترتیب حروف الفبا و به 
صورت کامل همراه با تصویر و متن ویرایش شده 
در هر جلد از این کتاب وجود دارد و در مجموع ۲۳ 

جلد خواهد بود.
پاکاری در ادامه به روند اجرای دو تفاهم نامه ملی 
مسکن و اشتغال ایثارگران که با حضور رئیس بنیاد 
شهید منعقد شد پرداخت و گفت: در این راستا 
واگذاری زمین های مسکونی به ۱۵۰۰ نفر از ایثارگران 
استان گیالن تا پایان دولت انجام می شود که در 
حال حاضر ۱۰۴ قطعه زمین قطعی شده و برای ۳۶۱ 
نفر واگذاری داشتیم. وی از مشخص شدن بیش 
کرد:با  تصریح  و  داد  خبر  دیگر  زمین  مورد   ۸۰۰ از 
همکاری سپاه قدس گیالن مناسب سازی اراضی 
زیرساخت  حوزه  در  رشت  مهر  مسکن  حاشیه 
جهت واگذاری به ایثارگران صورت می گیرد. وی با 
بیان این که واگذاری زمین مطابق دستور استاندار 
از  نفر  به ۲۴  استان  راه و شهرسازی  با همکاری  و 
جانبازان باالی 7۰ درصد واجد شرایط استان انجام 
سال  پایان  تا  برنامه ریزی ها  شد،گفت:براساس 
ایثارگران  مسکن  برای  زمین  واگذاری  مورد   ۵۰۰
فرصت  نفر   ۲۱۰ برای  می شود.همچنین  محقق 
شغلی در قالب تفاهم نامه ایجاد کردیم. پاکاری،از 
بنیاد  هدف  جامعه  برای  اشتغال  مورد   ۸۰۰ ایجاد 
طی سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: از محل 
تفاهم نامه اشتغال ایثارگران،تا پایان سال برای ۳۵۰ 

نفر اشتغال ایجاد خواهیم کرد.

امام خمینی)ره)

)ص(؛ به مناسبت بعثت پیامبر

یب   رئیس اتاق اصناف لنگرود  یک حاج محمد تقی فر تبر

بیست و هفتم رجب سالروز بعثت فخر کائنات، آخرین پیام آور خدا و پیغمبر عظیم الشان اسالم حضرت محمد )ص( 
است. 

در حقیقت بعثت روز برکت و رهایی انسان از ظلمت، سرگردانی و جهل و لحظه ظهور آزادی انسان است.
روزی که خداوند یکتا نعمت بعثت را بر آخرین فرستاده خویش، گنجینه اسرار الهی ارزانی داشت و آن را وسیله ای برای 

هدایت انسان از ظلمات و تاریکی به سوی نور قرار داد. در موسم زیبای بعثت و آغاز بارش آیات رحمانی با بیان زیبای 
»اقرا باسم ربک« زمین مرکز ثقل آفرینش شد و محمد)ص( بزرگ ترین معجزه عالم هستی و مقدمه ای برای سعادت 

بشری گردید
و  شد  عظیم  تمدنی  ایجاد  و  تحول  ایجاد  باعث  که  قرآن  نزول  عید  است،  اسالم  تاریخ  بزرگ  حادثه  مبعث  عید 

سرنوشت دین اسالم را مشخص کرد.
آغاز رسالت ختم نبوت و ظهور ارزش ها در  ی رحمت الهی، عید 

ّ
آیه  های رسالت است، روز تجل بعثت روز تکوین 

صحنه حیات بشریت ؛ و سالم بر پیامبر رحمت ؛ سفیر هدایت، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی ) ص ( که 
بعثتش آغاز و جلوهای زیبا از حکومت صالحان و بشارت مظلومان وحق پرستان شد.

امروز جمهوری اسالمی به عنوان ام القرای جهان اسالم با انقالبی که با هدایت و سکان دارای رهبری تربیت 
دشمنان  با  ارزش های  ارتقای  و  حفظ  برای  شد،  متولد  و  پیوست  وقوع  به  )ص(،  پیامبر مکتب  در  یافته 
امام عصر  بر حق  نائب  به عنوان  انقالب  رهبر معظم  و  انسانیت و همه ستمگران جهان مبارزه می کند 

)عج) پرچمدار ترویج آموزه های بعثت و آشنایی بشریت با این مبانی الهی است.
کائنات،  سید  منور  وجود  بر  الهی  نور  تجلی  یادآور  مبعث،  بزرگ  و  سعید  عید  فرارسیدن  اینجانب 

حضرت محمد مصطفی)ص( را به همه مسلمانان و پیروان راستین نبوت در سرتاسر جهان 
به ویژه مردم قدر شناس، شریف و شهید پرور شهرستان لنگرود تبریک عرض نموده، 

به یمن و برکت این روز شریف عزت، سربلندی، همدلی، عظمت و پیروزی و سرافرازی 
روزافزون اسالم و مسلمین را از درگاه ایزدمنان مسالت می نمایم.

مدیر کل بیمه ســالمت گیالن با اشــاره به مصوبه ســتاد ملــی مقابله 
با کرونا مبنی بــر ارائه دفترچه بیمه پایه ســالمت رایگان بــدون ارزیابی 
وســع افزود: تــا پایــان ســال جــاری، متقاضیان پوشــش بیمــه رایگان 
اعــم از صــدور اولیه یــا تمدید در صــورت ســکونت در شــهر می توانند 
بدون ثبــت درخواســت ارزیابــی وســع از پوشــش بیمه پایه ســالمت 
رایگان بــا اعتبــار ۶ ماهــه برخــوردار شــوند. محمــدی یــاد آور شــد این 
گروه از بیمه شــدگان صرفــا امکان اســتفاده از خدمــات بخش دولتی 

را خواهنــد داشــت و بــرای آنهــا دفترچــه بیمــه ۱۲ برگــی صــادر خواهــد 
شــد.تاریخ اعتبــار دفاتــر بیمــه ســالمت در کل صندوق هــای بیمه ای 
جز صنــدوق ایرانیان تــا ۳۱ فروردیــن ۱۴۰۰ تمدید شــده و ضرورتی برای 
گاهــی از اعتبار  مراجعه بــه دفاتر پیشــخوان وجود نــدارد. افــراد بــرای آ
دفترچــه خــود می تواننــد کــد دســتوری #۱۶۶۶* را شــماره گیری کنند و 
ج کد ملــی در ســامانه بیمه ســالمت از  برای اســتعالم بیمــه خود بــا در

وضعیت بیمه نامه و اعتبار دفترچه آگاه شوند.
وی اظهــار کــرد: بیمــه شــدگانی کــه در حــال حاضــر از پوشــش بیمــه 
ســالمت همگانــی رایــگان برخــوردار هســتند نیــز در صــورت تمایــل 
می تواننــد پــس از ابطــال دفترچــه بیمــه ســالمت، از پوشــش بیمــه 
ایرانیان برخــوردار شــوند. مدیرکل بیمه ســالمت گیــالن در خصوص 
ح نســخه نویســی الکترونیــک گفــت: در نســخه نویســی  اجــرای طــر
الکترونیــک بیمار با مراجعه به پزشــک نیــازی به دفترچه نــدارد و تنها 
بــا ارائــه کــد ملــی خــود هویــت و پوشــش بیمــه  ای اش تایید شــده و 
همپوشانی بیمه ای بیمار کنترل می شود و با تایید این موارد شناسه 

رهگیری دریافت و جایگزین دفترچه می شود

آیت اهلل رسول فالحتی در دیدار جمعی از نمایندگان 
این که  بر  تاکید  با  استان  کارگری  تشکل های 
بشنوند  را  کارگری  جامعه  دغدغه  باید  مسئوالن 
اظهار کرد: شنیدن حرف های جامعه کارگری حسن 
و ارزشمند است. وی به مصوبه نمایندگان مجلس 
بر اختصاص ۹۰ هزار میلیارد  شورای اسالمی مبنی 
تومان به تامین اجتماعی در راستای همسان سازی 
مطالبات  افزود:  و  کرد  اشاره  بازنشستگان  حقوق 
در  اخیر  مصوبه  تصویب  سبب  کارگری  جامعه 

راستای حمایت از این قشر شده است.
امام جمعه رشت با بیان این که مسئوالن نباید به 
جامعه کارگری وعده بی جا دهند، تصریح کرد: بخش 
اعظم زندگی مردم در گرو تالش های جامعه کارگری 
آنگونه که باید حق کارگر ادا نشده  است و تاکنون 

است.

آیت اهلل فالحتی، گرانی را از معضالت جامعه به ویژه 
قشر کم درآمد دانست و بیان کرد: کارگران با دریافت 
حداقل حقوق در معیشت خود با مشکل مواجه 
گاهی مواقع ضعف  این که  به  اشاره  با  هستند.وی 
است،  گرانی  عوامل  از  مدیران  بعضی  مدیریت 
بیان کرد: بی توجهی و غفلت بعضی مدیران سبب 
ولی  نماینده  است.  شده  جامعه  در  گرانی  ایجاد 
حقوق  سازی  همسان  در  تبعیض  گیالن،  در  فقیه 
بازنشستگان کشوری و لشکری را غیر قابل قبول 
حقوق  همسان  در  عدالت  رعایت  گفت:  و  خواند 
بازنشستگان حائز اهمیت است. آیت اهلل فالحتی 
تمام  در  کارگری  جامعه  منزلت  این که  بر  تاکید  با 
عرصه ها باید حفظ شود، خاطرنشان کرد: سختی کار 
کارگران به ویژه کارگران ساختمانی باید لحاظ شود. 
توسط  کارگری  جامعه  حرف  شنیدن  خواستار  وی، 

مسئوالن و برنامه ریزان شد و اظهار کرد: مدیرانی که 
می خواهند برای جامعه کارگری تصمیم بگیرند باید 

از تشکل های کارگری نظرخواهی کنند.
امام جمعه رشت با بیان این که تشکل های کارگری 
از  کرد:  تصریح  هستند،  کارگری  جامعه  گویای  زبان 
همه مسئوالن استان می خواهم در برنامه ریزی ها 
از تشکل های کارگری استمداد بطلبند زیرا این قشر 

نقاط ضعف و ابهام را می دانند.
آیت اهلل فالحتی، توجه به شایسته ساالری را مهم 
عنوان کرد و یادآور شد: زدوبندهای سیاسی در نظام 
مدیریتی شایسته ساالر جایگاهی ندارد.وی با اشاره 
است،  ارزش  کارگران  تالش  از  قدردانی  این که  به 
بیان کرد: نظام اسالمی خود را مدیون تالش کارگران 

می داند.
دبیر اجرایی خانه کارگر گیالن نیز در دیدار مذکور به 

خانواده ۵۶۰ هزار نفری جامعه کارگری و بازنشستگان 
تامین اجتماعی استان اشاره کرد و گفت: تعداد ۱۴۳ 
هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی در گیالن داریم 

و 7۰ درصد آنها حداقل بگیر هستند.
حسن ایزدی، ۴۹ درصد جمعیت گیالن را از جامعه 
امنیت  افزود:  و  اجتماعی دانست  تامین  و  کارگری 
از دغدغه های  و درمان  شغلی، وضعیت معیشتی 

جامعه کارگری است.
کانون  مدیره  هیات  رئیس  خوالگر  غالمرضا 
بیان  با  مذکور  دیدار  در  نیز  گیالن  کار  شوراهای 
این که جامعه کاری عزت و منزلت می خواهد، اظهار 
کرد: رفع تبعیض، برقراری عدالت در تعیین دستمزد 
شرکت های  کارگران  وضعیت  تکلیف  تعیین  و 

خدماتی از خواسته های جامعه کارگری است.

نماینده ولی فقیه در گیالن:

رعایت عدالت در همسان سازی حقوق بازنشستگان 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با حضور در وزارت بهداشت، با 
دکتر سعید نمکی مقام عالی وزارت  بهداشت دیدار و گفت  و گو کرد.

از  نمکی،  دکتر  با  دیدار  در  ساالری  ارسالن  جام جم  گزارش  به 
تالش های وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی در مدیریت 
و مقابله با بیماری کرونا تقدیر کرد. وی با اشاره به عقب ماندگی های 
در  داشت:  اظهار  سالمت،  حوزه  زیرساخت های  در  گیالن  گذشته 
با نگاه مثبت مسووالن عالی دولت به ویژه وزارت  دو سال اخیر 
ساختی  زیر  شاخص های  بودجه،  و  برنامه  سازمان  و  بهداشت 
و  یافته  ارتقا  استان  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  حوزه 
تعداد قابل توجهی از تجهیزات پزشکی عام المنفعه مورد نیاز حوزه 

سالمت وارد استان شده است.
ساالری  گفت: با مراجعه بیماران به مراکز بهداشتی و درمانی و کمبود 
فضای فیزیکی، تالش مجموعه دولت به ویژه وزارت بهداشت برای 
افزایش زیرساخت ها از سر گرفته شد و اکنون به ثمر نشستن این 
پروژه ها  را شاهد هستیم تا با بهره برداری از آنها بار مراجعه مردم و 
آسان تر شود. وی  آنها به خدمات حوزه سالمت  سطح دسترسی 

ویژه  به  را  دولت  پیش  از  بیش  توجه  نشست  این  در  همچنین 
وزارت بهداشت به جهت افزایش اعتبارات حوزه سالمت گیالن با 
عنایت به پراکندگی مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان های استان، 
نژاد، معاون  کامل تقوی  با دکتر سید  ادامه وی  خواستار شد. در 
در  و  دیدار  بهداشت  وزارت  برنامه ریزی  و  منابع  مدیریت،  توسعه 
خصوص مسایل و موضوعات پرسنلی و تامین اعتبار پروژ ه های 

عمرانی بحث و تبادل نظر کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن:
ارتقای زیرساخت های بهداشت و درمان گیالن

ح کرد: مدیر بیمه سالمت گیالن مطر
دریافت دفترچه رایگان بدون ارزیابی وسع تا پایان سال جاری

پرتاژ ر
 


