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مديريتمنابعارزی
 مس��ئله  ى منابع ارزى هم مسئله  ى مهمى است؛ که 
خ��ب، حاال آقایان توج��ه دارید. روى این مس��ئله دقت 
کنی��د، خیلى باید کار کنی��د. واقعاً بای��د منابع ارزى را 
درس��ت مدیریت کرد. حاال اشاره شد به ارز پایه؛ در این 
زمین��ه هم حرفهاى گوناگونى از دولت صادر ش��د. یعنى 
در روزنامه  ها از قول یک مس��ئول، یک جور گفته ش��د؛ 
فردا یا دو روز بعد، یک جور دیگر گفته شد. نگذارید این 
اتفاق بیفتد. واقعاً یک تصمیم قاطع گرفته شود، روى آن 
تصمیم پافشارى شود و مسئله را دنبال کنید. به هر حال 

منابع ارزى باید مدیریت دقیق بشود.

اس��تاندار مازن��دران گفت: کریدرو س��بز براى توس��عه 
مناس��بات تجارى با روس��یه و کش��ورهاى حاش��یه دریاى 

مازندارن راه اندازى مى شود.
ربیع فالح جلودار در شوراى گفتگوى بخش خصوصى و 
دولت به همکارى ایران و روسیه اشاره کرد و گفت: برقرارى 
پرواز با این کشور که یکى از دغدغه هاى دیرینه بود رفع شد 

و اولین پرواز از تهران به آستارا خان انجام مى شود.
فالح جلودار به نامه اس��تاندار آستارا خان درباره کریدور 
س��بز اش��اره کرد و گفت: طبق این کری��دور باید گمرکات 
منطقه راستى آزمایى شود و قرار شد هیئتى از آستارا خان 
به مازندران براى تبادل نظر مس��ائل س��فر کنند و مازندران 
آمادگى دارد تا بخش هاى مختلفى از روسیه براى بازدید از 
گمرکات استان سفر داشته باشند تا بتوانیم نسبت به ایجاد 

کریدور سبز اقدام شود.
اس��تاندار مازندران همچنین با اشاره به مشکالت قطعه 
سازان، خواستار تعیین شدن طلب و بدهى قطعه سازان شد 
تا بتوانیم سریع تر نسبت به رفع مشکالت آنان اقدام کنیم.

ف��الح جلودار به متولیان امر ۱۰ روز فرصت داد تا میزان 
بده��ى مالیات��ى و تأمی��ن اجتماعى و طلب قطعه س��ازان 
را مش��خص کنند و ادامه داد: در ش��رایطى ک��ه فضا براى 
کس��ب وکار اقتصادى روبه مطلوب ش��دن اس��ت باید موانع 

فراروى فعالیت هاى اقتصاد رفع شود.
استاندار مازندران خواستار بخشودگى یا استمهال بدهى 
قطعه س��ازان شد و گفت: در بازه زمانى مشخص باید طلب 
و بدهى قطعه سازان مشخص و نسبت به رفع مشکالت این 

بخش برنامه ریزى کرد...
رئی��س اتاق بازرگانى مازندران با اش��اره به مش��کالت 
بخش معدن گفت: درزمینه ماش��ین آالت و دس��تگاه هاى 
ای��ن بخش مش��کل داش��تیم و این مس��ائل احصاء ش��د، 
همچنین برخى قوانین موجود در بخش معدن مشکل س��از 
شده است و بیش��ترین دغدغه شان درزمینه منابع طبیعى 

و تأمین اجتماعى اس��ت.
عبداله مهاجر یادآور ش��د: عرصه اى که براى فعالیت هاى 

امام جمعه شهرس��تان ن��ور گفت: کاندیداه��ا احترام به 
یکدیگر را حفظ کنند، از تخریب و دش��نام، توهین و افتراء 
دورى کنند و براى چند رأى بیشتر اخالق اسالمى و انسانى 

را کنار نگذارند.
حجت االسالم س��ید مهدى امیرى ارجمند در خطبه هاى 
نم��از جمعه امروز در مصالى الغدیر این شهرس��تان، اظهار 
کرد: تمام ارزش انس��ان به زنده بودن و پویایى او اس��ت و 
زمانى انسان زنده است که از قلب سلیم برخوردار باشد، اما 
غفلت از خدا قلب انسان را مریض مى کند و مى میراند و در 

نتیجه این انسان مرده است.
وى اف��زود: دنیا و آخرت بازار اس��ت و تجارت انس��ان با 
خداوند رقم مى خورد، انسان با انجام کار خیر در دنیا با خدا 
معامله کرده و توش��ه اى که به دس��ت آورد را در آخرت نیز 
با حضرت حق معامله مى کند، خداوند با قلم س��لیم معامله 

مى کند و قلب مریض را نمى پذیرد.
امام جمعه شهرستان نور تصریح کرد: در قلب سلیم تنها 
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رئيسستادانتخاباتمازندرانخبرداد:

ساماندهی 60 هزار نیروی انسانی برای 
برگزاری انتخابات 7 اسفند در مازندران

رئیس س��تاد انتخابات مازندران از ساماندهى 6۰ هزار 
نی��روى اجرایى، امنیتى و انتظامى ب��راى برگزارى هر چه 

بهتر انتخابات هفتم اسفندماه در این استان خبر داد.
على رضا یونسى رس��تمى در جمع مردم این شهرستان، 
اظهار ک��رد: انقالب اس��المى ایران دس��تاوردهاى مهمى 
داشت که یکى از آنها مشارکت مردمى در تعیین سرنوشت 

است.
وى با اش��اره به حضور باشکوه مردم در راهپیمایى 22 
بهمن ماه س��ال جارى، اف��زود: به گفته هم��ه تحلیل گران 
اجتماعى، این حماس��ه یکى از کم س��ابقه ترین حضور در 
راستاى دفاع از آرمان هاى اسالمى بوده که مردم به صحنه 
آم��ده و با آرمان ه��اى امام و مقام معظ��م رهبرى تجدید 

بیعت کردند.
معاون اس��تاندار مازندران با بیان اینکه انقالب اسالمى 
ای��ران از خدایى ترین و فرهنگى  تری��ن انقالب هاى جهان 
اس��ت، گفت: انقالب ما یک��ى از پایدارترین، مقاوم ترین و 
مردمى ترین انقالب اسالمى بوده که دچار فروپاشى نشده 

و ماندگار و جاودانه مانده است.
وى ب��ا بیان اینک��ه هم��ه تحلیل گ��ران بین المللى در 
تعج��ب هس��تند که چه طور ی��ک مرد 79 س��اله در اوان 
انقالب محبوب قلب هاى جوانان، نوجوانان، میان س��االن و 

کهن ساالن ش��د، افزود: این از اعجاز روزگار است که امام 
راحل و اکنون رهبر معظ��م انقالب از جمله محبوب ترین 

شخصیت ها در ایران و در بین مسلمانان و جهان هستند.
رئیس س��تاد انتخاب��ات مازندران با اش��اره به انتخابات 
24 خ��رداد 92 و انتخاب رئیس جمه��ور جدید، افزود: با 
رهبرى مقام معظم رهبرى کار عظیمى در ش��رایط سخت 
انجام ش��د که یکى از مهم ترین آنها رفع سایه شوم تهدید 
از س��ر ایران، قد خم کردن و س��ر ف��رود آوردن جهان در 
برابر عظمت مل��ت ایران و پذیرفتن صلح آمیز بودن برنامه 

هسته اى ایران بوده است.
این مس��ئول با اش��اره به در پیش رو بودن دو انتخابات 
بزرگ و سرنوشت  س��از که پس از انقالب اس��المى تاکنون 
ب��راى نخس��تین بار به صورت هم زم��ان برگزار مى ش��ود، 
اظهار کرد: عزت نظ��ام، پایدارى و ارتقاى نظام در مجامع 
بین المللى به حضور مردم در انتخابات بستگى شدید دارد، 
زیرا همه ارکان نظام ما با راى مردم در جریان بوده و همه 

تصمیمات نیز با راى مردم انجام مى  شود.
یونسى رس��تمى ادامه داد: هر فردى که خانواده، وطن، 
شهر و دیار، دین و قرآن و منزلت و حیثیت خود را دوست 

دارد، باید پاى صندوق راى بیاید.
برگ��زارى  ب��راى  مازن��دران  گف��ت:  پای��ان  در  وى 
ش��کوه مندانه ترین و پرش��ورترین انتخاب��ات ب��ا حض��ور 

حداکثرى مردم آمادگى ۱۰۰ درصدى دارد.

معدنى در نظر گرفته مى ش��ود محدود است و این امر سبب 
بروز مشکالتى براى معدن کاران مى شود.

وى به مش��کالت حوزه محیط زیست بخش معدن اشاره 

خداوند حضور دارد، این قلب یا جاى خداوند اس��ت یا جاى 
ش��یطان و نمى شود هم خدا باشد و هم شیطان، قلب سالم 

در اطاعت از خداوند است و در محضر او شرمنده نیست.
امیرى ارجمند خاطرنش��ان کرد: براساس روایات شهادت 
حض��رت زه��را )س( 75 یا 95 روز پ��س از ارتحال پیغمبر 
قید شده که به ایام فاطمیه نام گذارى شده و ضرورت دارد، 

احترام این ایام حفظ شود.
وى به بیانات رهبر معظم انقالب اس��المى ایران در جمع 
مردم تبریز اش��اره داش��ت و اضافه کرد: مشارکت مردم در 
انتخابات تأکید موکد ایش��ان بود زی��را عزت و آبروى نظام، 
انقالب و کشور ما در این حضور ها است و موجب اقتدار بیش 
از پیش نظام مى شود، اگر چه مشکالت و ناراحتى هایى هم 

وجود دارد، لیکن وظیفه شرعى براى این حضور داریم.
امام جمعه شهرس��تان نور افزود: معظم له تاکید فرمودند 
»مبادا افرادى را به مجلس بفرستیم که مرعوب غرب باشند، 
حالت اش��رافى گرى داشته باشند، این ها براى کشور و ملت 
خطرناک است، نماینده مجلسى که میلیون ها تومان هزینه 
تبلیغات او است و رأى مى خرد به درد مجلس نمى خورد.«

امیرى ارجمند تصریح کرد: س��ال ها است که بحث ثبت 
دارایى مس��ئوالن و نمایندگان در قبل از ورود به پس��ت و 
مجل��س و پس از آن مطرح اس��ت اما مصوب نش��د و اجرا 
نمى ش��ود، همواره مطرح مى شود و به نتیجه نمى رسد، حل 
مشکالت و معضالت در مجلس است و دولت مجرى قانونى 
اس��ت که مجلس وضع مى کند، بنابراین باید کس��انى را به 
مجلس بفرس��تیم که انقالبى باش��ند، به فکر مردم باشند، 
روز به روز س��فره مردم کوچک تر نش��ود، مردم انتظار رفع 

مشکالت اقتصادى را دارند.

و خواس��تار برنامه ری��زى براى رفع این مس��ائل ش��د و در 
ادامه به مس��ائل فراروى خودروس��ازان اش��اره کرد و گفت: 
این صنعتگ��ران نیز درزمینه تأمی��ن اجتماعى و مالیاتى با 
مس��ائلى روبرو هستند و به دلیل شرایط بد مالى نمى توانند 

به تعهداتشان عمل کنند.
وى ب��ر لزوم تعری��ف برنامه اى براى حل مش��کالت این 
بخش تأکید کرد تا قطعه سازان و خودروسازان بتوانند بهتر 

فعالیت کنند.
محمد محمد پور عمران رئیس س��ازمان صنعت، معدن 
و تج��ارت مازندران نیز درباره مالیات قطعه س��ازان خودرو 
گفت: براى رفع مش��کالت این بخش با تعامل اداره مالیات 
برنامه ریزى ش��ود و قطعه سازان و خودروسازان باید نسبت 

به دریافت شناسه فنى اقدام کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح 
کرد: وقتى اولین بار بحث کریدور س��بز از س��وى استاندار 
مازندران مطرح ش��د چنین ادبیاتى وجود نداشت و اکنون 
طرف هاى روس��ى راغب ش��ده اند تا نس��بت به ایجاد اقدام 
کنند و خوش��بختانه تعامل الزم براى سفر مسئوالن روسى 
فراهم ش��ده است و سازمان توسعه تجارت نیز در این زمینه 

هماهنگى هاى الزم را انجام داده است.
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت مازندران بیان 
داشت: هیچ راهى وجود ندارد تا از طریق دریاى کاسپین به 
توسعه مناسبات بپردازیم زیرا کریدور سبز نیاز کشور است 
و باید از بنادر مازندران خدمات یکپارچه گمرکى ارائه دهیم 

و طرف روس نیز باید این خدمات را ارائه دهد.
محمد پور ادامه داد: همچنین باید بتوانیم کش��تى هاى 
سریع الس��یر در حد هزار تن براى دریاى استان برنامه ریزى 

کنیم که به توسعه مبادالت نیز کمک مى کنند.
رئی��س صنعت، معدن و تجارت مازن��دران واقعى کردن 
تعرفه هاى گمرکى را الزم برش��مرد و گفت: اصالح و کاهش 
ع��وارض گمرکى را از الزمه هاى توس��عه مناس��بات خواهد 
بود و به زودى اولین محموله ش��رکت لبنیات کاله نیز راهى 

روسیه مى شود.

امام جمعه شهرس��تان نور، خاطرنشان کرد: بنا به اخبار 
برخى از س��ایت ها هر م��اه تعداد زیادى بر بیکاران کش��ور 
افزوده مى ش��ود، رفع این مش��کل باید توس��ط نمایندگان 
در مجلس رفع ش��ود، نمایندگان بای��د تدبیر کنند با قانون 

مشکالت معیشتى و بیکارى مردم را رفع کنند.
وى با قدردانى از همراهى و پشتیبانى آگاهانه و با بصیرت 
م��ردم، بیان کرد: مردم هم��واره در همه عرصه هاى انقالب 
حاضر هس��تند و پاى صندوق هاى رأى حاضر مى ش��وند و 
تنها انتظارشان رفع مشکالت است و آبروى نظام براى آنان 

مهم تر است.
امیرى ارجمن��د به کاندیداهاى تائید صالحیت ش��ده که 
مش��غول تبلیغات هس��تند، توصیه کرد، احترام یکدیگر را 
حفظ کنند، از تخریب و دشنام، توهین و افتراء دورى کنند 
و براى چند رأى بیش��تر اخالق اس��المى و انس��انى را کنار 
نگذارند، امروز آبروى نظام براى مردم مهم تر است و توجهى 

به تخریب نخواهند داشت.
وى تصری��ح کرد: این انتخابات از س��ال هاى قبل مهم تر 
است زیرا تالش دشمن براى از بین بردن انقالب بیشتر شد 
و میلیاردها دالر پول گذاش��تند تا م��ردم پاى صندوق هاى 
رأى نروند، بنابراین همه باید پاى صندوق رأى حاضر شوند 

که بنا به فرمایش رهبر این امر واجب عینى است.
امام جمعه نور در پایان، بار دیگر بر احترام به نظر شوراى 
نگهب��ان تأکید کرد و گفت: اگر چنانچه فرد ثبت نام ش��ده 
مورد عالقه و نظر ما هم تائید نش��د ما نباید با انتخابات قهر 
کنیم و با رأى به فرد اصلح ضمن اعتماد به شوراى نگهبان 
که صالح کشور را در اولویت کارى خود دارد، موجب اقتدار 

نظام شده و دست رد به سینه دشمنان نظام بزنیم.

استاندارمازندران:

کریدور سبز 
تجاری با روسیه 
ایجاد می شود

امامجمعهشهرستاننور:

کانديداهابرایچندرأیبيشتراخالقاسالمیراکنارنگذارند

امامجمعهمياندورود:

وظيفهکانديداهاتحقق
مطالباتمردماست

ام��ام جمعه میاندورود گفت: وظیف��ه کاندیداها تحقق 
مطالبات مردم است.

حجت االس��الم رضا محمدنس��ب در خطبه ه��اى نماز 
جمع��ه میاندورود با اش��اره به جایگاه مه��م روحانیت در 
اس��الم، اظهار کرد: دش��منان در تالش هستند تا جایگاه 
روحانی��ت را در اس��الم کم رنگ کنند زیرا ب��ه این نتیجه 
رس��یده اند که اهمی��ت روحانیون در جامعه اس��المى از 

جایگاه ویژه اى برخودار است.
وى فرهن��گ ایث��ار و ش��هادت را یک��ى از عوامل مهم 
در نفوذ مذهب ش��یعه دانس��ت و تصریح کرد: عاش��وراى 
حسینى و استکبارستیزى یکى از تفکرات قوى مسلمانان 
اس��ت که دش��من براى نابودى این تفکر از هیچ تالش��ى 

دریغ نمى کند.
امام جمعه میان��دورود بیان کرد: مرجعیت و روحانیت 
عوام��ل مه��م در نفوذ فرهنگ ش��یعه در جهان اس��ت و 
مهدوی��ت و فرهنگى اس��المى به عنوان پرچ��م داران خط 

مقدم و مرزداران فکرى جامعه محسوب مى شوند.
محمدنسب به نقش س��پاه پاسداران در کنار نیروهاى 
مسلح تأکید کرد و گفت: بعضى از فرصت طلبان از جایگاه 
س��پاه پاس��داران در کنار نیروهاى مس��لح سوءاس��تفاده 
مى کنن��د، م��زدوران این ام��ر را ب��ا افراد پس��ت و پلید 
داعشى ها مقایس��ه کرده تا بتوانند اذهان عمومى را مورد 

تهاجم قرار دهند.
وى به بیانات مقام معظم رهبرى درباره نفوذ دش��منان 
اشاره کرد و ادامه داد: رهبر معظم انقالب بارها ملت ایران 
را درباره خطر نفوذ دشمن آگاه کرده و با مدیریت صحیح 

وى در مقابل انبوه هجمه ها مقابله کردیم.
امام جمعه میاندورود خاطرنش��ان کرد: بر ما واجب است 
ک��ه حرف حق را چندین بار تک��رار کرده و ملت را از اهداف 
دشمن آگاه کنیم، زیرا خطر نفوذ بیگانگان در کمین اسالم 
اس��ت و رهبر معظم انقالب  بارها به این نکته اشاره کرد که 

من مخالف مذاکره نیستم، ولى خوش بین هم نیستم.
 محمدنسب به حضور پرشور مردم در انتخابات تأکید 
ک��رد و افزود: بر ما واجب اس��ت تا در هفتم اس��فندماه 
با مش��ارکت خود وظیفه م��ان را به عنوان ایرانى ادا کنیم 
و ب��ا انتخاب اف��راد اصلح در مجلس خب��رگان رهبرى و 
شوراى اسالمى، به همه جهانیان اقتدار و شور انتخاباتى 

را ثاب��ت کنی��م.
وى تصریح ک��رد: اخالق انتخاباتى و سیاس��ى یکى از 
وظایف مهم و اساس��ى کاندیدا اس��ت و از همه این افراد 
تقاضا داریم که این امر مهم را سرلوحه اقدامات خود قرار 

دهند و در حد توان خود وعده هاى منطقى بدهند.
امام جمعه میاندورود با بیان اینکه این شهرستان نیازمند 
توجه مسئوالن مربوطه است، اظهار کرد: مردم این منطقه 
نیازمند توجه ویژه افراد مسئول هستند و باید با وعده هاى 
مورد تحقق خود در آبادانى این شهرس��تان تالش کنند و 

فقط به شعار و وعده هاى توخالى اکتفا نکنند.
محمدنس��ب پیگیرى مطالبات مردم را بر مبناى قانون 
عن��وان کرد و الزمه آن را رعایت اخالق اس��المى و پرهیز 
از وعده ه��اى دروغین دانس��ت که باید ب��ا تدبیر و آگاهى 

صحیح مطالبات مردم را محقق کنند.
وى در پای��ان با اش��اره ب��ه اینکه هم��ه برنامه هاى 
م��ا باید براى جهان الگو باش��د، گفت: ف��رق بین نظام 
اس��الم رقابت ب��راى خدمت کردن اس��ت ولى در غیر 
اس��الم براى کس��ب قدرت، مردم بای��د فرق این دو را 
به خوب��ى درک کنند و هرگز دل به غربیان و بیگانگان 

خ��وش نکنن��د.

امامجمعهموقتزيرابسوادکوه:

راهنفوذدشمنرابا
بصيرتمسدودکنيم

ام��ام جمع��ه موقت زیراب س��وادکوه گف��ت: راه نفوذ 
دشمن را با بصیرت و اگاهى مسدود کنیم.

حجت االسالم محسن قبادیان در خطبه هاى نماز جمعه 
زیراب س��وادکوه با اشاره به این که نصرت خداوند در طول 
زندگ��ى باید مورد انتظار مؤمنان باش��د، اظهار کرد: وعده 
ی��ارى خداوند همه مراحل زندگ��ى و در ابعاد خانوادگى، 
اجتماعى، فرهنگى، اقتص��ادى و دینى از اولویت هاى فرد 

مومن است.
وى با بیان اینکه انسان ضعیف است و براى دست یابى 
به تکام��ل خود به رفع نقص نیاز دارد، افزود: نصرت الهى 
به مؤمنان از وعده هاى الهى اس��ت و ب��ا اعتقاد به آن راه 

دسترسى به تکامل هموار مى شود.
امام جمعه موقت زیراب س��وادکوه، خاطرنش��ان کرد: 
وعده الهى ب��راى پیروزى مؤمنان را مى ت��وان در زندگى 
اولیا و افراد صالح که در کتاب الهى و آموزه هاى اس��المى 

وجود دارد، یافت.
قبادیان با اش��اره به بیانات اخیر مق��ام معظم رهبرى 
درباره لزوم حضور همگانى در انتخابات هفتم اس��فندماه، 
اظه��ار کرد: مقام معظم رهب��رى حضور در انتخابات را به 
معن��اى حمای��ت از نظام اس��المى در عرصه هاى مختلف 

توصیف کردند.
خطیب جمعه زیراب س��وادکوه با اش��اره به حیله هاى 
دش��منان در براب��ر نظام جمهورى اس��المى و برنامه هاى 
آمریکا به اسرائیل در دشمنى با این نظام، گفت: ما باید با 
امیدوارى به نصرت الهى و با اس��تفاده از بصیرت کامل راه 

نفوذ دشمن را مسدود کنیم.

امامجمعهبابل:
مردمدرانتخابکانديدا
هوشيارانهعملکنند

ام��ام جمع��ه بابل گفت: یک��ى از خطرات ب��راى نظام 
اس��المى، وجود افراد نف��وذى در مجلس خبرگان رهبرى 
و مجلس شوراى اسالمى اس��ت که مردم باید در انتخاب 

خود هوشیارانه اقدام کنند.
حجت االسالم حسن روحانى در خطبه هاى نماز جمعه 
شهرس��تان با اشاره به نزدیک ش��دن ایام فاطمیه و لزوم 
توجه به نگه داش��تن حرمت این ایام، اظهار کرد: هر فرد 
در جامعه ش��یعى و والیى به نوبه خود حتى با نصب یک 
بیرق عزا، با حفظ حرمت ایام فاطمیه عشق و ارادت خود 

را به محضر بانوى دو عالم نشان دهد.
وى ب��ا انتق��اد از برخ��ى بى توجه��ى ب��ازار ب��ه امور 
مناس��بت هاى مذهبى، افزود: انتظار از بازار اس��المى این 
اس��ت که فضاى بازار فضایى آکنده از عش��ق به اهل بیت 

)ع( و حفظ شئون متناسب با ایام مذهبى باشد.
ام��ام جمعه باب��ل با دع��وت از مردم ب��راى حضورى 
حداکث��رى در دو انتخاب��ات پیش رو، خاطرنش��ان کرد: 
راهکار برطرف مش��کالت کشور انتخاب فردى اصلح است 

تا ریل گذار آینده کشور را به درستى انجام دهد.
وى ادام��ه داد: نماین��دگان از طریق آراى مردم به این 
سمت برگزیده مى شوند تا تدبیر و برنامه ریزى آینده کشور 
را انجام دهند. روحانى با بیان اینکه انتخابات مشارکت در 
سرنوشت کشور است، اضافه کرد: عزت کشور، امنیت ملى 
و استوارى ما در سایه انتخاباتى باشکوه با مشارکت باالى 

مردم است.
این مس��ئول ادامه داد: آنچه که مایه عظمت و استحکام 
نظام اسالمى در این برهه تاریخى محسوب مى شود، حضور 

و مشارکت باالى مردم براى حفاظت از انقالب است.
امام جمعه بابل با هشدار نسبت به برنامه ریزى دقیق و 
حس��اب شده دشمن در ایام انتخابات، گفت: دشمن براى 
انتخاب��ات برنامه ریزى ک��رده و درصدد اس��ت مردم را از 

حضور در انتخابات منصرف کند.
وى به اهمیت مجلس خبرگان رهبرى و جایگاه این نهاد 
مهم پرداخت و تاکید کرد: مجلس خبرگان رهبرى مهم ترین 

تصمیم گیرى براى رکن انقالب یعنى رهبرى است.
روحانى با اش��اره ب��ه انتخابى آگاهانه ب��راى برگزیدن 
نمایندگان در دو مجلس خبرگان و شوراى اسالمى، بیان 
کرد: هر برگه راى امانت بزرگ الهى است که باید با دقت 

و آگاهانه نام کاندیداى اصلح بر روى آن نوشته شود.
امام جمعه بابل با بی��ان ویژگى هاى انتخاب کاندیداى 
اصل��ح، اظهار کرد: به کاندیدایى راى بدهید که در فتنه ها 

قدرتمندانه از موضع والیت و نظام دفاع کند.
وى دفاع قدرتمندانه از دین را از دیگر ویژگى هاى یک 
نماینده منتخب برش��مرد و تصریح کرد: کاندیداى اصلح 
کسى است که براى اسالمیت انقالب و در دفاع از رهبرى 

انقالب سینه چاک باشد.
روحان��ى تعهد را مهم تر از تخصص عنوان کرد و افزود: 
تخصص ها هر چند بس��یار خوب است اما تعهد به اسالم و 

انقالب و خدمت به مردم بسیار مهم تر از آن است.
وى با انتقاد از تخریب چهره کاندیداها و شایعه افکنى در 
این عرصه، خاطرنشان کرد: اگر این فضاى تخریب گرایانه 
ادام��ه پیدا کند، بعده��ا دامن خود افراد ش��ایعه افکن و 

تخریب کننده را مى گیرد.
امام جمعه بابل با اشاره به سخنان مقام معظم رهبرى 
درباره خط��ر عناصر نفوذى در نظام اس��المى، ادامه داد: 
یکى از خطرات براى نظام اسالمى، وجود افراد نفوذى در 
مجلس خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسالمى است که 

مردم باید در انتخاب خود هوشیارانه اقدام کنند.
وى با اظهار نگرانى از مش��کالت واحدهاى تولیدى در 
کش��ور و افزایش بیکارى جوانان، خاطرنش��ان کرد: امروز 
تولیدى ها با مش��کالت متعددى مواجه هستند که عمده 
مش��کالت آنها در نحوه بازپرداخت بدهى آنها به بانک ها و 

موسسات مالى است.
روحانى گفت: در این فضاى رکود اقتصادى، مسئوالن 
بانک ها با فشارهاى متعدد بر تولیدکنندگان روح تولید را 

در کشور نابود نکنند.
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حاجیه رقیه على اکبرى همسر شهید على اصغر قاسم تبار 
مى گوید: همس��رم متولد ۱3۰3 و من متولد ۱3۱2 هستم، 
حاصل ازدواج مان 6 فرزند اس��ت، من و همسرم پسرعمو و 

دخترعمو هستیم.
هر دوى مان ابتدا مقلد مرحوم آیت اهلل گلپایگانى بودیم، 
ام��ا بعد از این که مقلد امام خمینى ش��دیم فامیلى ام را به 
على اکبرى تغیی��ر دادم، هرگز یادم نمى آید مخالف رفتنش 
به جبهه شده باش��م، اما فامیل ها و اطرافیان به او مى گفتند 
تو زن و بچه دارى براى چه آنها را تنها مى گذارى و مى روى.

او هم در جواب ش��ان مى گفت: »آن زمان من س��ربازى 
نرفتم چون کفیل پدر نابینا و مادر پیرم شده بودم، اما حاال 
همه چیز آماده و مهیا است، به شکر خدا اهل و عیالم هیچ 

کم و کسرى ندارند.«
اولین بارى که به صورت بس��یجى رف��ت، چهار ماه و ۱2 
روز در جبه��ه ماند، بعد که برگش��ت پنج روز ماند و دوباره 
مج��دداً به منطقه رفت، ه��ر بار که مى آمد بیش��تر از پنج 
روز نمى مان��د، بعض��ى وقت ها به او مى گفت��م: »چقدر زود 

برمى گردى، کمى بیشتر پیش مان باش.«
مى گفت: »االن نائب امام حس��ین )ع( آمده، آن روز که 
امام حس��ین )ع( یارى مى خواست من نبودم، اما حاال باید 
ب��ه یارى نائبش امام خمینى بروم.« از نظر اعتقادى بس��یار 
معتقد به مس��ائل دینى و ش��رعى بود، طورى بود که من و 
فرزندان��م او را الگوى خودمان قرار دادی��م، هیچ وقت نماز 

جمعه اش ترک نمى شد.
صب��ح جمعه که مى ش��د اول به س��ر زمی��ن مى رفت و 
یک س��اعت مانده ب��ود به ظهر مى آمد خان��ه و لباس تمیز 
مى پوش��ید بعد وانتش را روشن مى کرد و تعدادى از اهالى 
مح��ل که مثل همیش��ه به نم��از جمعه مى رفتند را س��وار 

ماشینش مى کرد و راهى نماز جمعه مى شد.
تمام نمازهاى یومیه خودش را در مس��جدى که نزدیک 
خانه مان هس��ت مى خواند، حتى نماز صبح را هم در مسجد 
مى خواند، یک روز صبح موقع صبحانه خیلى پکر و ناراحت 
بود، به او گفتم: »چرا ناراحتى؟« در جوابم گفت: »نمى دانم 
مشهدى ذبیح اهلل این پسرش را چه غذایى داده که این طور 

تربیت شده!«
ب��ا تعجب گفت��م: »چطور مگه؟« گفت: »هر چه س��عى 
مى کنم ک��ه یک روز براى نماز صبح من زودتر به مس��جد 
بروم، نمى ش��ود، همیش��ه عباس )ش��هید عباس خان نژاد( 

زودتر از من براى نماز صبح در مسجد حضور دارد.«
ت��ا این که عباس اولین ش��هید محل مان به ش��هادت 
رس��ید، آمد خانه و ب��ه من گفت: »از هم��ان اول معلوم 
بود که این پس��ر مال این دنیا نیس��ت! او با خدا و با امام 

از  که  سحر  از  بعد  بود،  رمضان  ماه  خانه،  آمد  فاو  از 
به من گفت: »مادر جان! خواب دیدم  بیدار شد،  خواب 

ترکش خمپاره به پشتم اصابت کرد و شهید شدم!«
از  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  شناساندن  و  تبیین 
در  جامعه  تسلیح  براى  اسالم  دفاعى  مکانیزم هاى 
و  ایثارگرى  است،  غیرخودى  فرهنگ هاى  هجوم  برابر 
ارزش هاى  و  به سزایى در حفظ دین  شهادت طلبى نقش 
ایثار و  ایفا مى کند؛ ترویج فرهنگ  آن و استقالل کشور 
شهادت و تالش براى احیاى آن به منظور مقابله با تهاجم 
فرهنگى، موضوعى است که نیازمند بررسى ابعاد مختلف 

آن است.
ایجاد کردن و سپس توسعه یک فرهنگ در میان یک 
جامع��ه، فعالیتى تدریجى و زمان بر اس��ت، البته بعضى 
از حوادث تاریخ در ایجاد و گس��ترش یک فرهنگ نقش 
تس��ریع کننده اى دارند، مثاًل درباره توس��عه و گسترش 
ش��هادت در جوامع، ح��وادث بزرگى در زم��ان معاصر، 
پدی��ده انقالب اس��المى با رهبرى ام��ام خمینى )ره( و 
س��پس جنگ تحمیلى و دفاع مقدس 8 س��اله، در رشد 
و تس��ریع و گس��ترش فرهنگ ش��هادت در میان دیگر 
جوامع نیز نقش داش��ته اند اما براى تداوم و گس��ترش 
این فرهنگ در زمان کنونى خبرگزارى فارس در استان 
مازندران به عنوان یکى از رس��انه هاى ارزش��ى و متعهد 
به آرمان هاى انقالب اس��المى  در سلس��له گزارش هایى 
در حوزه دف��اع مقدس و به ویژه تاریخ ش��فاهى جنگ، 
احساس مسئولیت کرده و در این استان پاى صحبت ها 
و خاط��رات رزمندگان و خانواده هاى ش��هدا نشس��ته و 
مش��روح گفته هاى آنها را در اختیار مخاطبان قرار داده 
ک��ه در ادامه بخش دیگرى از این یادگارى ها از نظرتان 

مى گ��ذرد.
رمضان!ديگرکارمنتماماست

عباس زاده  محمود  شهید  پدر  عباس زاده  حاج نظام 

خاطرات

حسین )ع( مشورت کرده بود که چنین سعادتى نصیبش 
ش��د، خدا چه سعادتى به مشهدى ذبیح اهلل داده!« من در 
جواب��ش گفتم: »چون او ش��یر پ��اک و حالل خورده بود، 

ش��هادت حقش بود.«
هر وقت که مى خواس��ت برود جبه��ه به من مى گفت: 

به علت  حاال  اما  بود،  دامدارى  شغلم  ابتدا  در  مى گوید: 
کنار  را  دامدارى  کار  است  سالى  چند  سن  کهولت 
گذاشته ام، بنابراین در حال حاضر شغلم کشاورزى است.

از ش��هید محمود ه��ر چه بگویم کم گفته ام، پس��رم 
محمود س��رباز س��پاه بود، که در 23 خرداد ۱367 در 
منطقه عملیاتى ش��لمچه به شهادت رسید، او در حمله 
فاو هم ش��رکت داشت، اما در تک دش��من همه نیروها 
عقب نش��ینى کردن��د، او هم به ناچار به خانه برگش��ت، 
ام��ا مج��دداً عملیاتى که در منطقه ش��لمچه ش��ده بود 
ش��رکت ک��رد و س��رانجام در همانجا ب��ه علت جراحت 

ش��دید س��وختگى به ش��هادت رس��ید.
از  بعد  تیربندى«  نام »رمضان  به  از هم رزمانش  یکى 
شهادت  لحظه  در  که  بود  گفته  ما  به  محمود  شهادت 
این  کرد  او  به  که  سفارشى  تنها  و  بود  کنارش  محمود 
بود که: »رمضان! دیگر کار من تمام است؛ ساعت مچى 
به  و  بردار  را  است  لباسم  جیب  در  که  پولى  مقدار  و 

خانواده ام بده.«
رفتند  نبرد  جبهه هاى  به  تاى شان  سه  پسرم  پنج  از 

»رقیه! برایم ای��ن برگه را ُمهر مى زنى؟« مى گفتم: »ُخب 
بگ��و این برگه چیه که من باید امضایش بزنم؟« مى گفت: 
»مى خواه��م ب��روم جبهه.« من هم برای��ش ُمهر مى زدم، 
آن قدر خوش��حال مى ش��د ک��ه مى رفت به دوس��تان و 
همرزمان��ش نش��ان مى داد و با افتخ��ار مى گفت: »دیدید 

و از این بابت خیلى خوشحالم و خدا را شاکرم، دو تا از 
پسرهاى دیگرم سن شان به جبهه رفتن نمى رسید، اما هر 

دوى شان عضو فعال بسیج هستند.
از اینکه فرزندانم در این راه قدم برمى دارند و در این 
به  مى خواهم  خدا  از  خوشحالم،  مى کنند  فعالیت  عرصه 
و  ما  به  و  بدهد  باعزت  عمر  طول  و  سالمتى  رهبرمان 

فرزندان مان هم توفیق خدمت رسانى به جامعه اسالمى.
اصابت پشتم به خمپاره ترکش ديدم خواب 

کردوشهيدشدم!
عباس زاده  محمود  شهید  مادر  رضایى  جیران  حاجیه 
محمود  شهید  که  داد  اوالد   6 من  به  خداوند  مى گوید: 

سومین فرزندم بود.
۱9 سالش بود که به جبهه رفت و در 2۱ سالگى به 
ابتدایى  پنجم  کالس  تا  را  تحصیالتش  رسید،  شهادت 

ادامه داد، و سراغ حرفه گچ کارى رفت.
در بین بچه هایم از همه شان بااخالق تر بود، اهل شوخى 
و  فامیل ها  بین  در  بود  بس خوش اخالق  از  بود،  مزاح  و 

همسایه ها زبانزد شده بود.

زنم ب��ا رضایت قلبى برایم ُمهر و امض��ا مى کند! مثل زن 
من هیچ جاى دنیا پیدا نمى ش��ود.«

در ط��ى این مدتى که جبهه بود دو مرتبه مجروح ش��د، 
یک مرتبه دو ترکش به پش��تش اصاب��ت کرد و مرتبه دوم 
یک ترکش به شانه سمت راست و چپ و پنج ترکش ریز و 
درشت به کمر و پشتش اصابت کرد، بعد از مجروحیت او را 

به یکى از بیمارستان هاى تهران منتقل کردند.
حدوداً هشت روز آنجا بسترى بود، دکتراى آنجا چهار تا 
از ترکش ه��ا را از بدنش خارج کردند، س��ه تاى دیگر مانده 
بود، به دکترها و پرس��تارها مى گفت من حالم خوب اس��ت 
م��را مرخص کنید، وقتى آمد خانه چیزى هم به ما در مورد 
مجروحیت��ش نگفت، ت��ا اینکه چند روز بع��د به من گفت: 

»پشتم کمى درد مى کند، نگاه کن ببین چه شده.«
وقتى که نگاه به پشتش انداختم دیدم هیچ جاى سالمى 
وجود ندارد، به ش��وخى به او گفتم: »ت��و با این همه تیر و 
ترکش نُمردى؟!« خندید و گفت: »امام حسین )ع( منو نگه 
داشت!« بعد ادامه داد: »چهار تا از ترکش ها را خارج کردند، 
سه تاى دیگر مانده، اگر شهید شدم که چه بهتر، اگر نشدم 

این ترکش ها آن دنیا شفاعتم را بکنند.«
با این که سواد چندانى نداشت اما خیلى پرمعنا حرف 
مى زد، آخرین بارى که داش��ت مى رفت ۱5 روز مانده بود 
به محرم، انگار به من الهام ش��ده بود که این بار دیگر او 
برنمى گردد، وقتى س��وار ماشین شد و داشت مى رفت او 
را بدرق��ه کردم، در آخرین لحظ��ه خداحافظى دلم ُهرى 
ریخت، احساس کردم شبیه به یک پروانه اى شده و پرواز 

کرد به آس��مان.
هیچ دلواپسى اى در این دنیا نداشت، حتى هیچ سفارشى 
در مورد بچه ها، خانه و زندگى به من نکرد! سرانجام در ۱6 
محرم س��ال ۱36۱ در عملیات مح��رم در منطقه عملیاتى 

عین خوش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
بعض��ى وقت ها که دلم مى گیرد و ی��ا بعد از مدتى که 
او را در خواب نبینم، عکس��ش را ک��ه روى طاقچه اتاقم 
هس��ت را نگاه مى کنم و از او گله مند مى شوم که چرا مرا 
تنها گذاش��ت و رفت و چرا مرا پی��ش خودش نمى برد و 
حرف آخرم این اس��ت که ش��ماهایى که در این راه قدم 
و قل��م مى زنید هرچه بیش��تر و بیش��تر در راه اس��الم و 
قرآن باش��ید، ش��هداى ما براى زنده ماندن اسالم و قرآن 

جان ش��ان را فدا کردند.
بسیجیان مان بس��یجى واقعى باشند، به محرومان و فقرا 
توجه بیش��ترى داشته باش��ند و از آنها دس��تگیرى کنند، 
دختران و مادران ما حجاب شان را رعایت کنند تا دشمنان 

ما سواستفاده نکنند.
ش��هید على اصغر قاس��م تبار فرزند غالمعلى و س��کینه، 
متولد 4 تیر ۱3۰3 در بابلسر اعزامى از لشکر ویژه 25 کربال 
در ۱5 آبان 6۱ در عملیات محرم در منطقه عین خوش جام 

شهادت را سرکشید.

گفتوگوباهمسرشهيدعلیاصغرقاسمتبار؛

3 ترکشی که مأمور شفاعت شدند

که  اصرارکردند  او  به  ها  بچه  از  تا  چند  شب  همان 
»خودت، چون چشم و چراغ هیأت هستى، باید مداحى 

کنى.« مهدى اولش قبول نکرد اما بعد تسلیم شد...
»مهدى نصیرایى« مداح اهل بیت)ع( بود. یک پایش 
جبهه بود و پاى دیگرش در شهر. به بابل که مى ر سید، 
نداشت.  قرار  و  آرام  مى کرد.  فراموش  را  خستگى اش 
نمى توانست یک جا بنشیند. هر جا کار خیرى بود، او هم 
از دور یا نزدیک، دستى بر آن داشت. این کارهایش براى 
او شهرت زیادى به همراه آورد اما این که همه فهمیده 

بودند، او اهل حاالت است، برایش دردسر ساز شده بود.
هر جا که براى خواستگارى مى رفت، با اولین تحقیق 
مى  همه  گویا  است.  آدمى  چطور  او  که  مى فهمیدند 

دانستند که او دیگر ماندنى نیست.

برایهمينخيلیمحترمانهدستردبرسينهاش
میزدند.میگفتند:

راه  سر  از  که  را  بچه مان  چه؟  شدى  شهید  »اگر 
نیاورده ایم، دل مان نمى خواهد دخترمان زود بیوه شود.«

مهدى این اواخر کم طاقت شده بود. از این حرف ها دلش 
به حضرت  بار بغضش گرفت و توسل کرد  مى گرفت. یک 
زهرا)س(، بعد هم رفت به خواستگارى خانمى، از تبار همان 
حضرت. این بار موفق شد تا رضایت خانواده ى عروس را جلب 
کند. »بله« را که شنید در پوست خود نمى گنجید. مهدى و 
این همه شادى، آن هم به خاطر ازدواج؟ براى همه تعجب آور 
بود. یعنى مهدى عوض شده؟! باالخره روزها به سرعت گذشت 
و زمان جشن فرا رسید. مهدى، شب عروسى اش مداحى راه 

انداخت. مجلس، سراسر شده بود از ذکر اهل بیت)ع(.
که  اصرارکردند  او  به  ها  بچه  از  تا  چند  شب  همان 
»خودت، چون چشم و چراغ هیأت هستى، باید مداحى 
کنى.« مهدى اولش قبول نکرد اما بعد تسلیم شد. رفت 
پشت تریبون. قبل از خواندن، مکثى کرد. یک لحظه رنگ 
چهره اش عوض شد. نگاهى به جمعیت انداخت و بعد با 

دل سوخته اش شروع کرد به خواندن:
ازسنگرحقشيرشکارانهمهرفتند
مستانمیپيرجمارانهمهرفتند
غمنامهبودنالهیپرسوزشهيدان
ماباکهنشستيمکهيارانهمهرفتند

آن شب او اشک همه را در آورد. خیلى ها تعجب کرده 
بودند. آن شادى هاى غیر عادى و این نجواهاى غم انگیز!

سه چهار ماه بعد، شب عملیات والفجر8، مهدى پاسخ 
 همه ى این ابهامات را داد. او حرف هایى زد که براى همه ى

بچه بسیجى ها اتمام حجت بود.
مهدى یکى از دوستانش را کنار کشید و گفت: »سید! 
که  مى دونى  خودت  و  گذروندم  رو  سختى  امتحان  من 
تو  مى تونستم  من  شیرینه.  چقدر  زندگى  اول  روزهاى 
خیلى  اما  کنم  خدمت  جا  همون  و  بمونم  بابل  سپاه 
و  شدم  ام  نفس  حریف  باالخره  رفتم.  کلنجار  خودم  با 
پس  مهدى!  گفتم:  خودم  با  و  زدم  کنار  رو  وسوسه ها 
این  باشى. یعنى  نبود یاورش  امام زمان چى؟ مگه قرار 
قدر نامردى که تا زن گرفتى آقا رو فراموش کردى؟ من 
مى  دونستم که شهادت ام در گرو ازدواجمه. این طورى 
حاال  خدا.  با  بقیه اش  مى کردم.  کامل  رو  ام  دین  باید 
حضرت  با  خانم،  سیده  این  واسطه ى  به  که  خوشحالم 
زهرا)س( هم محرم شدم. سالم من رو به بچه ها برسون، 

بگو گول دنیا رو نخورند.«

بايادمداحشهيدنصيرايی؛
مداحیکهشب

عروسیاش،اشک
همهرادرآورد

راوی: سید حسین مشهدسری    

بعضـیوقتهـاکهدلممیگيـردويابعداز
مدتیکهاورادرخوابنبينم،عکسـشراکه
رویطاقچهاتاقمهسـترانگاهمیکنموازاو
گلهمندمیشومکهچرامراتنهاگذاشتورفت
وچرامراپيـشخودشنمیبردوحرفآخرم
ايناستکهشماهايیکهدراينراهقدموقلم
میزنيدهرچهبيشتروبيشـتردرراهاسالمو
قرآنباشيد،شهدایمابرایزندهماندناسالم

وقرآنجانشانرافداکردند.
  

   

پدرشهيد:ازشهيدمحمودهرچهبگويمکم
گفتهام،پسـرممحمودسربازسپاهبود،کهدر
23خرداد1367درمنطقهعملياتیشـلمچه
بهشهادترسـيد،اودرحملهفاوهمشرکت
داشـت،امادرتکدشـمنهمهنيروهاعقب
نشينیکردند،اوهمبهناچاربهخانهبرگشت،
امامجدداًعملياتیکهدرمنطقهشلمچهشده
بودشـرکتکردوسرانجامدرهمانجابهعلت

جراحتشديدسوختگیبهشهادترسيد.
  

   

خدايا!شـاهدبـاشازتمامـیمظاهردنيا
بريـدمتابيشـتربهتونزديکشـوموبهتو
بپيونـدم،افتخارمیکنمکهبـهفرمانامام
امـتلبيکگفتـه،لباسرزمبرتـنکردهو
سـالحبرداشـتموبهميدانحقعليهباطل
رفتموسـرانجامهمپيشخداشـتافتمواز
اينموضوعخوشـحالمچونشهادتدرراه

خداچيزیجزسعادتنيست.
  

فوق العاده  برنجاند،  مرا  که  بود  نکرده  کارى  هیچ وقت 
بامحبت و دوست داشتنى بود، وقتى که از فاو آمد خانه، 
ماه رمضان بود، بعد از سحر که از خواب بیدار شد، به من 
به پشتم  گفت: »مادر جان! خواب دیدم ترکش خمپاره 
اصابت کرد و شهید شدم!« وقتى که به شهادت رسید و 
مرا براى شناسایى پیکرش به بیمارستان بردند، دیدم که 
همین طور که خوابش را برایم تعریف کرد، بر اثر ترکش 

خمپاره کاماًل پشتش از بین رفته بود.
همسرم  که  بود  زیاد  جسمش  جراحت  آنقدر 
شهید  عموى  بنابراین  کند،  شناسایى  را  او  نمى توانست 
شاید  بیا  هستى  مادرش  تو  که  من  دنبال  آمد  محمود 
به  که  این  محض  به  من  کنى،  شناسایى  را  او  بتوانى 

سردخانه بیمارستان رفتم، جسد پسرم را شناختم.  
از خدا مى خواهم جوانان ما را هدایت کند، جوانان را 
ملت  مى کنم  آرزو  و  بدارد،  مصون  دشمنان  فتنه هاى  از 
هم  شما  از  شود،  پایمال  شهدا  خون  که  نکند  کارى  ما 
مى خواهم که پیرو راه شهدا باشید و ادامه دهنده راهشان.

عباس زاده:  محمود  شهید  وصیت نامه  از  قسمتى 
»خدایا! شاهد باش از تمامى مظاهر دنیا بریدم تا بیشتر 

به تو نزدیک شوم«
خدایا! ش��اهد ب��اش از تمامى مظاهر دنی��ا بریدم تا 
بیش��تر ب��ه تو نزدیک ش��وم و به ت��و بپیون��دم، افتخار 
مى کن��م که به فرمان امام ام��ت لبیک گفته، لباس رزم 
ب��ر تن کرده و س��الح برداش��تم و به می��دان حق علیه 
باطل رفتم و س��رانجام هم پیش خدا ش��تافتم و از این 
موضوع خوش��حالم چون شهادت در راه خدا چیزى جز 

س��عادت نیس��ت.
شهید محمود عباس زاده فرزند نظام و حیران از بابلسر 
که  در ۱ بهمن ۱346 دیده به جهان گشود، از لشکر ویژه 
خرداد   23 در  سرانجام  و  شد  اعزام  جبهه  به  کربال   25
بیت المقدس 7، جام  عملیات  در  منطقه شلمچه  در   67

شهادت را سر کشید.

گفتوگوباپدرومادرشهيدمحمودعباسزاده:

خوابسحریکهدر
شلمچهتعبيرشد
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استاندار مازندران گفت: باید یک ستاد خوب براى 
اجراى طرح پزشک خانواده در استان طراحى شود.

ربیع فالح جلودار ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه 
سالمت در سالن شماره یک استاندارى، با اعالم اینکه 
مازندران در اجراى طرح پزشک خانواده جزو استان هاى 
پایلوت برشمرد و خواستار تشکیل ستادى براى اجراى 

این طرح در استان شد.

اظهار داشت:  وى در خصوص سورتینگ مرکبات، 
باید مرکبات داخل و صادرات آن ها جدى گرفته شود و 
برنامه آموزشى براى سورتینگ داران طراحى و در دستور 
کار قرار گیرد و استفاده از واکس هاى طبیعى با تأیید 

دانشگاه علوم پزشکى و حفظ نباتات باید صورت گیرد.
برنج،  ساماندهى  خصوص  در  مازندران  استاندار 
اینکه مازندران جایگاه بسیار  به  با توجه  تصریح کرد: 

باالیى در تولید برنج و 45 درصد برنج کشور را تولید 
مى کند باید موردتوجه جدى قرار گیرد. فالح جلودار با 
اشاره به اینکه باید براى بسته بندى و صادرات اقدامات 
جدى ترى انجام شود، اذعان داشت: جهاد کشاورزى در 
بحث ترویج محصوالت ارگانیک باید ورود جدى پیدا 
کند. وى با اعالم اینکه اهمیت غذایى مکمل سالمت 
غذایى است، افزود: مسئوالن باید در خصوص سالمت 

استاندارمازندرانخواستارشد:

ستادی برای اجرای طرح پزشک خانواده در مازندران طراحی شود

امام جمعه بهشهر، گفت: شرکت در انتخابات 
7 اس��فندماه، دس��ت رد زدن به س��ینه دشمن 

است.
حجت االس��الم س��یدعربعلى جبارى در نماز 
جمعه بهش��هر ب��ا تاکید بر اینک��ه مردم حضور 
خود در انتخابات را جدى گرفته و در این زمینه 
دغدغه داشته باش��ند، اظهار کرد: نظام اسالمى 
متکى بر مردم اس��ت، مردم م��ا انقالب کرده و 
در انتخاب��ات برگزار کردن��د، همان ها که فریاد 
مى زدند »ما ش��اه نمى خواهی��م« و به جمهورى 
اس��المى راى »آرى« داده و در همه صحنه ها با 

روحیه انقالبى حضور داشتند.
وى با بیان اینکه ش��رکت در انتخابات، دست 
رد به س��ینه دشمن زدن اس��ت، افزود: دشمن 
س��عى دارد ب��ا موضوعاتى چ��ون »مگر مجلس 
براى ما چه کرده است« و »خبرگان مگر چه کار 
مى کنن��د«، در جامعه نفوذ داش��ته و مردم را از 

شرکت در انتخابات مایوس بدارد.
ام��ام جمعه بهش��هر با اع��الم بى طرفى خود 
نسبت به انتخاب نامزد انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى، گفت: اما معیار انتخاب این است که به 
فردى صالح، متفکر، اندیشمند، تابع والیت فقیه 
و دلس��وز که مردم را زیر چتر حمایتى خود قرار 

دهد، راى بدهید.
رئیس شوراى فرهنگ عمومى بهشهر خطاب 
به کاندیداها و حامیان آنها، اظهار کرد: برخى ها 
آن ق��در از کاندیداه��ا عکس چ��اپ کرده اند که 
نمى دانن��د در کجا نصب کنن��د، لذا هر کجا که 
جاى خال��ى مى بینند، تصاویر را مى چس��بانند 
حتى به قیمت پاره کردن عکس کاندیداى دیگر 
یا چس��باندن عکس نامزد مورد حمایت خود بر 

روى تصویر کاندیداى رقیب.
وى ب��ا تاکی��د ب��ر ض��رورت رعای��ت اخالق 
انتخاباتى، افزود: هم��ه نمایندگان ادوار مختلف 
به ج��ز برخ��ى دوره ها ب��راى م��ردم کار کردند، 
این هم��ه جاده و بیمارس��تان و س��ایر خدمات 
که مش��اهده مى کنیم، نتیج��ه کار نمایندگان و 

مسئوالن است.
خطی��ب جمعه بهش��هر ب��ا انتق��اد از برخى 
نامزده��اى انتخابات��ى که س��ایر رقب��اى خود 
را تخری��ب و تخطئ��ه مى کنند، گفت: انتش��ار 

رئیس دانش��گاه علوم پزش��کى مازن��دران با 
اشاره به اینکه اقدامات خوبى در بحث بهداشت 
انجام ش��ده است، گفت: ش��ایع ترین بیمارى در 
اس��تان دیابت و فش��ارخون اس��ت که منجر به 

مرگ ومیر نمى شود.
قاس��م جان بابایى در جلسه کارگروه سالمت 
در س��الن شماره یک استاندارى مازندران بابیان 
اینکه طرح غربالگرى بیماران فشارخون و دیابت 
در س��ال اجرا مى ش��ود، اظهار داشت: در شش 
ماه گذش��ته س��ال جارى پنج هزار بیمار دیابت 
تش��خیص داده شده اس��ت که باید این بیمارى 

جدى گرفته شود.
وى با اعالم اینکه کنترل درمان همه بیماران 
دیابتى و فش��ارخون از طریق پزش��ک خانواده 
به صورت رایگان ص��ورت مى گیرد، تصریح کرد: 
بیم��اران پی��ش دیابتى دچ��ار بیم��ارى دیابت 
مى ش��وند که باید کنترل آن ها به صورت جدى 

صورت گیرد.
ج��ان بابای��ى از وجود بی��ش از ۱6 کلینیک 
ویژه دندان پزش��کى دولتى در استان خبر داد و 
افزود: این کلینیک ها به صورت دو نوبت خدمات 

دندانپزشکى با تعرفه دولتى ارائه مى شود.
وى ب��ا اع��الم اینک��ه 4۰ کلینی��ک س��یار 
دندانپزش��کى در م��دارس ب��راى ویزیت دانش 
آموزان راه اندازى ش��ده است، تصریح کرد: براى 
جرم گیرى دندان م��ادران باردار خدمات رایگان 

ارائه مى شود.
جان بابایى در خصوص س��ورتینگ مرکبات، 
اذعان داش��ت: براى س��بز زدایى و اس��تفاده از 
واکس ها  سازمان جهاد کشاورزى خوب همکارى 

مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان مازن��دران با 
بی��ان اینک��ه » زنان مس��لمان، س��یره حضرت 
فاطم��ه زهرا)س( را مد نظر خ��ود قرار دهند«، 
گفت: فرهنگ فاطمى و اسالمى باید در جامعه، 

سازمان و دستگاه هاى اجرایى نهادینه شود.
به گزارش روابط عمومى شرکت گاز مازندران، 
دکتر«محمد اس��ماعیل ابراهیم زاده« در اولین 
گردهمایى مش��اورین امور بانوان دس��تگاه هاى 
اجرایى اس��تان که به میزبانى گاز استان برگزار 
ش��د، بر نقش مهم و تاثیرگ��ذار زنان در جامعه 
اس��المى تاکید کرد و اف��زود: زنان نقش مهمى 
در جامعه ایران بر عهده دارند و با حفظ مس��ائل 
شرعى و اس��المى پا به پاى مردان انجام وظیفه 

مى کنند.
وى نق��ش زن��ان را در طول تاری��خ بى بدیل 
عنوان و خاطرنش��ان کرد: زن��ان باید با توجه به 
ظرفیت هاى موجود در تصمیم گیرى ها حضور 

میدانى داشته باشند.
ابراهی��م زاده با بیان اینکه نگرش نس��بت به 
نق��ش زنان در جامعه باید تغییر کند، ادامه داد: 
زنان ایران اس��المى در پیروزى انقالب و دوران 

دفاع مقدس نقش بسیار پررنگى داشته اند.
وى اذعان کرد: متاسفانه علیرغم اینکه بانوان 
ایران اس��المى از پتانس��یل و توانمندى باالیى 
برخوردار هستند، کمتر در فعالیت هاى حساس 
و تاثیرگذار ادارى بکارگیرى مى ش��وند که باید 

به این مساله توجه شود.
ابراهیم زاده با اش��اره به این مطلب که زنان 
بای��د س��یره حض��رت فاطمه زه��را)س( را مد 
نظر خود قرار دهند، اف��رود: فرهنگ فاطمى و 
اسالمى باید در جامعه، سازمان و دستگاه هاى 

فرماندار چالوس بر لزوم س��اماندهى وضعیت 
کش��تارگاه چالوس تأکید کرد و یادآور ش��د: در 
حال حاضر این کش��تارگاه از وضعیت بهداشتى 

مناسبى برخوردار نیست.
محمدناصر زندى در جلسه کارگروه بهداشت و 
درمان چالوس ضمن اش��اره به حضور گردشگران 
در ایام نوروز در شهرس��تان اظهار کرد: بهداش��ت 
مناسب شهرى در این ایام، نشانگر فرهنگ ما است 

و باید با حساسیت بیشترى بر آن نظارت شود.
وى ادامه داد: مردم با اطمینان از اینکه نظارت 
ب��ر اماکن ارائه مواد غذایى نظ��ارت خوبى وجود 
دارد، با خیال راحت از این اماکن خرید مى کنند 

و همین امر مسئولیت مار آر بیشتر مى کند.
زندى بابیان اینکه تا زمان احداث کش��تارگاه 
صنعت��ى توس��ط بخ��ش خصوصى بای��د براى 
ساماندهى کش��تارگاه هاى سنتى موجود فکرى 
ک��رد، گفت: تا حد امکان باید ب��راى انتقال این 
کش��تارگاه به مکانى مناس��ب در بیرون ش��هر 
برنامه ریزى کرده از ظرفیت هاى شهرستان براى 

این کار بهره گرفت.
وى ادامه داد: تا قبل از رونق نوروزى بازار باید 
براى ساماندهى دست فروشان چاره اندیشى کرد 
و آن ه��ا را به مکان مناس��بى انتقال داد، در غیر 
این صورت با استقرار آن ها در قلب بازار چالوس، 
عالوه بر مس��ائل بهداش��تى و تح��ت تأثیر قرار 
گرفت��ن بازار، براى رفت وآمد مردم در پیاده روها 

نیز با مشکل روبرو مى شود.
نماینده عالى دولت در شهرستان چالوس در 
پایان بابیان اینکه حضور احش��ام در خیابان ها تا 
حد بسیار زیادى کاهش یافته است، گفت: ضمن 

صحبت های��ى مانند »اگ��ر آق��اى کاندیدا راى 
گرفت، دیگر پش��ت س��رش را ن��گاه نمى کند«، 
این ها درس��ت نیس��ت، صحبت ها باید همراه با 

تقویت نظام و مسئوالن باشد.
وى ادامه داد: گاهى که به مناطق باالدس��ت 
بهش��هر م��ى روم و امکانات را مى بین��م، با خود 
مى گوی��م، اگر عده اى فک��ر مى کنند که انقالب 
هیچ کارى در هیچ کجا انجام نداده است، بیایند 

و هزارجریب بهشهر را ببیند.
جب��ارى با اش��اره به ق��رار دادن تریبون آزاد 
انتخابات��ى، گفت: در ای��ن تریبون ها که مردم را 
آزاد گذاشته تا هر سخنى را بگویند، باید افراد را 
متوجه کنیم که چگونه باید درباره نظام صحبت 

کنند.
وى با تاکید ب��ر اینکه دروغ، غیبت، تهمت و 
پخش شایعه از گناهان بزرگ هستند، خطاب به 
نمازگزاران گفت: وقتى از مس��یر نماز جمعه به 
خانه ه��ا و محله هاى خود مى روید، از افرادى که 

شایعه پراکنى مى کنند، توضیح بخواهید.
امام جمعه بهشهر تصریح کرد: روز گذشته از 
خودکشى یک جوان در بهش��هر گفتند، به طور 
غیر مستقیم تماس گرفتم و متوجه شدیم که او 

زنده بوده و در دانشگاه مشغول تحصیل است.

کرده اس��ت و بحث رنگ افزایى مرکبات ممنوع 
ش��ده اس��ت واس��تفاده از واکس هاى ارگانیک 
موردقبول دانشگاه هاى بزرگ قرارگرفته است و 

از این واکس استفاده مى شود.
همچنین رئیس س��ازمان بهزیستى مازندران 
یکى از ش��ایع ترین اختالالت م��ادرزادى را کم 
ش��نوایى عنوان کرد و گفت: این اختالل در 36 
ماه نخست زندگى نوزاد اهمیت بسیارى دارد که 

موردتوجه قرار گیرد.
س��عید آرام تصریح ک��رد: در اجراى طرح 
شنوایى س��نجى بر اس��اس آم��ار هفته اى یک 
ی��ا دو ک��ودک با اخت��الالت ش��نوایى متولد 
مى ش��وند که شناس��ایى و اقدام��ات به موقع 
در پیگی��رى مى توان��د ت��ا حد بس��یارى این 

مش��کالت را برطرف کند.
وى با اش��اره به اینکه براى صدور شناسنامه 
نوزادان باید طرح شنوایى س��نجى انجام ش��ود، 
اذعان داش��ت: درصد پوشش غربالگرى شنوایى 

6۰ درصد است.
آرام بابی��ان اینک��ه اقدام��ات درمان��ى براى 
ک��ودکان هزینه گزاف و گرانى ب��ه همراه دارد، 
گف��ت: هزینه گ��زاف ب��راى خانواده ها بس��یار 
مشکل و دش��وار است که تحت پوشش سازمان 
بهزیس��تى قرار گرفتن موج��ب پرداخت هزینه 

پایین مى شود.
وى بیان کرد: در سراس��ر اس��تان غربالگرى 
ش��نوایى با هم��کارى دانش��گاه علوم پزش��کى 
مازن��دران اجرا مى ش��ود اما در دانش��گاه علوم 
پزش��کى باب��ل به دلی��ل نب��ود تفاهم نامه هیچ 

اطالعاتى در خصوص غربالگرى نداریم.

اجرایى نهادینه ش��ود.
مدیرعامل ش��رکت گاز مازندران با اش��اره به 
هجمه فرهنگى دشمن، خطر جنگ نرم را یادآور 
ش��د و گفت: دشمن، امروز خانواده ها را مد نظر 
قرار داده و س��عى در اس��تحاله فرهنگى و تغییر 
تفکر جوان��ان ما دارد که باید براى مقابله با این 

توطئه دشمنان، هوشیار بود.
ابراهیم زاده با تاکید بر این مطلب که جوانان 
باید ضم��ن ارتباط موثر و آموزش، اغنا ش��وند، 
خاطرنشان کرد: فرهنگ اسالمى باید در جامعه 

ترویج شود.
مع��اون مدی��رکل ام��ور بان��وان و خان��واده 
اس��تاندارى مازن��دران نیز در این جلس��ه اظهار 
کرد: مش��اوران امور بانوان دستگاه هاى اجرایى، 
بازوان توانمند اس��تاندارى مازندران در مناسبت 

هاى مختلف هستند. 
»روفی��ا مجی��دى« با بی��ان اینک��ه نیمى از 
جمعی��ت را بان��وان تش��کیل مى دهن��د، ادامه 
داد: متاس��فانه مردان در برخ��ى تصمیم گیرى 
ه��ا، تصمیماتى اتخاذ مى کنند که متناس��ب با 
روحیات و ش��خصیت بانوان نیست و این مساله 

باید مورد توجه قرار گیرد.
وى بر ل��زوم ارتقاى محت��وا و کیفیت برنامه 
ه��اى مرتبط با بانوان تاکید ک��رد و افزود: نمود 
بارز تمام برنامه هاى این حوزه، هفته زن است و 
نقش مادرى و همسرى زنان نباید فراموش شود.

مجیدى خاطرنش��ان کرد: زنان ایران اسالمى 
باید از تمام بخش هاى زندگى سیاسى، اجتماعى 
و اقتصادى حضرت فاطمه)س( درس بگیرند و با 
تاس��ى از آن حضرت، در جامعه اسالمى موثر و 

تاثیرگذار باشند.

تش��کر از مسئوالن ش��هردارى، براى جمع آورى 
س��گ هاى ولگرد از سطح معابر نیز باید چاره اى 
اندیش��یده شود و براى زنده گیرى این حیوانات 

نیز برنامه ریزى کرد.
رحمت اهلل بیابانى معاون ش��بکه بهداش��ت و 
درمان چالوس نیز بابیان اینکه س��رطان سومین 
عامل مرگ ومیر در کشور است، افزود: بیشترین 
مرگ ومیر در کش��ور براث��ر بیمارى هاى قلبى و 
عروقى رخ مى دهد و پس ازآن حوادث و س��وانح 

در رتبه دوم قرار دارد.
معاون ش��بکه بهداش��ت و درمان شهرستان 
چال��وس ادام��ه داد: در چال��وس بیمارى ه��اى 
قلب��ى و عروقى ب��ا 43.5 درصد، ح��وادث غیر 
عمد ۱5.82 درصد و س��رطان با ۱3.72 درصد 

مهم ترین عوامل مرگ ومیر هستند.
بیابانى با اش��اره به اینکه با آموزش درس��ت 
مى توان از بروز بیشتر سرطان ها پیشگیرى کرد، 
یادآور شد: ش��ایع ترین نوع سرطان در خانم ها، 
سرطان پس��تان و کورکتال و در آقایان سرطان 
معده است، در دهه اخیر نیز تغییر سبک غذایى 
مردم و روى آوردن به فس��ت فودها، تأثیر زیادى 

در افزایش ابتال به سرطان داشته است.
وى در ادامه به نزدیکى ایام تعطیالت نوروزى 
اش��اره کرد و گف��ت: در این ای��ام اداراتى مانند 
ش��هردارى ها و سایر دس��تگاه هاى متولى اماکن 
تفریحى باید نظارت بیشترى بر نظافت عمومى و 
نیز بهداشت سرویس هاى بهداشتى داشته باشند.

معاون ش��بکه بهداش��ت و درمان شهرستان 
چالوس ادامه داد: در این ایام دستفزوش��انى در 
ش��هر به ارائه مواد غذایى ناسالم مى پردازند که 
باید با آن ها برخورد شود، از سوى دیگر با توجه 
به حضور پرش��مار مسافران در شهرستان، حجم 
تولید زباله س��ه تا چهار برابر معمول اس��ت که 
الزم اس��ت جمع آورى آن با حساسیت بیشترى 

انجام شود.
بیابان��ى ادارات آب و فاضالب شهرس��تان را 
خطاب قرارداد و تأکید کرد: براى استفاده مردم 
و مسافران از آب آشامیدنى سالم الزم است این 
ادارات برترمیم شکس��تگى لوله ها و نیز کلرزنى 

آب نظارت بیشترى داشته باشند.
وى در پای��ان به آغاز رس��مى ط��رح نوروزى 
ش��بکه بهداش��ت و درمان از ابتداى اس��فندماه 
اش��اره کرد و گفت: این کار در چالوس از اوایل 
ماه جارى آغازش��ده اس��ت و تمامى اماکن ارائه 
مواد غذایى در مس��یر ساحلى و مرزن آباد مورد 

بازدید قرار گرفتند.

وى در بخش دیگرى از سخنان خود با اشاره 
ب��ه جنایات گروه هاى تکفی��رى از جمله داعش 
به ویژه در خاورمیانه، گفت: گروه جیش االسالم، 
القاع��ده، طالب��ان، داع��ش، دس��ت پرورده هاى 
اس��تکبار بوده و اسرائیل تنها رژیمى است که از 

این همه جنایت اظهار خوشحالى مى کند.
وى ب��ا ط��رح این س��ئوال ک��ه آی��ا تاکنون 
ش��نیده اید گروه هایى که دم از اس��الم مى زنند، 
یک عملیات انتحارى علیه اس��رائیل انجام داده 
باشند، اظهار کرد: کس��انى که مى گویند مقصر 
شیعیان و ایران اس��ت، آیا کشور ما مقصر است 
یا آن کش��ورى که در خانه خود حادثه منا را به 
وجود آورده یا مجاهدان را گردن زده و در بیرون 
از خانه نیز افرادى خائن نقاب دار را بس��یج کرده 

تا با چاقو با سر بى گناهان را را جدا کنند!
خطی��ب جمع��ه بهش��هر ادام��ه داد: یکى از 
وهابی��ون مى گوید ک��ه مخالفت ما با ش��یعه و 
عملیات انتحارى ما علیه ش��یعیان تا زمانى که 

آنها روى زمین هستند، ادامه دارد.  
امام جمعه بهشهر در بخش دیگرى از سخنان 
خ��ود با بیان اینکه تقوا پایه همه خیرات اس��ت، 
تصریح کرد: تقواى فردى یعنى انسان رابطه خود 
را با ذات مقدس خداوند محکم کرده و از مسیر و 
صراط تخطى نکند، همچنین در جامعه باتقوا نیز 

آحاد مردم سعى مى کنند به بیراهه نروند.
وى ادام��ه داد: تقواى سیاس��ى یعنى هر که 
در میدان سیاس��ت قدم گذاش��ته باید صادقانه، 
دلسوزانه و دردمندانه به امورات مردم رسیدگى 
ک��رده و از تزویر، دروغ، حیل��ه و ارتکاب خطا و 
لغزش ها که مطلوب اسالم نبوده و محکوم اسالم 

و قوانین الهى است، به دور باشد.
جبارى بی��ان کرد: تقوا در می��دان اقتصادى 
یعنى کس��انى که وارد عرصه صادرات و واردات 
ش��ده و مى خواهند ب��راى امرار مع��اش خود و 
جامعه تالش کنند، باید مس��یر الهى را در پیش 

بگیرند.
وى در پای��ان با اش��اره به خرج ه��اى زائد در 
زندگى ک��ه مخالف با موازین اس��المى اس��ت، 
گفت: گاهى افرادى براى برگزارى جلسه ترحیم 
یا عروسى، خرج هاى کمرشکنى انجام مى دهند 

که در شأن مردم انقالبى و نظام الهى نیست.

مدی��ر پرس��تارى دانش��گاه علوم پزش��کى 
مازندران ب��ا اعالم اینکه 72۰ پرس��تار طبق 
آم��ار وزارت بهداش��ت در مازن��دران کمبود 
داریم گفت: درحال حاضر 35۰ نفر مش��غول 

به فعالیت ش��ده اند.
ب��اب عل��ى آزادی��ان در مراس��م تجلیل از 
پرس��تاران نمونه اس��تانى و کشورى آیت اهلل 
کوهس��تانى دانشگاه علوم پزش��کى مازندران 
در خصوص استانداردس��ازى وزارت بهداشت 
در خص��وص پرس��تار، اظه��ار داش��ت: طبق 
اس��تاندارد جدید وزارت بهداشت حدود هزار 
و 5۰۰ پرس��تار در اس��تان مازن��دران کمبود 

داریم و باید جذب ش��وند.
وى با اش��اره به مشکالت اعتبارى و کمبود 
اعتب��ار، تصریح ک��رد: با به حداقل رس��یدن 
دریافتى ه��ا از بیم��اران ب��ا تأخی��ر پرداخت 
بیمارس��تان مواجه ش��ده ایم  حقوق کارکنان 
ک��ه یکى از مش��کالت پرس��تاران و کارکنان 

بیمارستان هاس��ت.
آزادی��ان از مش��کالت دیگ��ر پرس��تاران و 
کارکنان بیمارس��تان ها را کمبود بیمارستان، 

امامجمعهبهشهر:

شرکت در انتخابات 
دست رد زدن به سینه 

دشمن است
دریافتى ها و مطالبات، عدم فرهنگ س��ازى در 
خص��وص فعالیت مراکز مش��اوره پرس��تارى، 
عنوان ک��رد و گفت: در اس��تان بای��د مراکز 
مش��اوره پرس��تارى نهادینه ش��ود ت��ا مردم 
بتوانند از خدم��ات را در منزل بجاى مراجعه 

به بیمارس��تان ها دریافت  کنند.
بس��ترى  تخ��ت  ظرفی��ت  ضری��ب  وى  
اس��تاندارد بیمارس��تان ها را ۱.۱ ده��م و در 
کشور را ۱.25 صدم عنوان کرد و با اشاره به 
کمبود کمک بهیار در بیمارس��تان ها و مراکز 
بهداش��تى اس��تان تصریح کرد: کم��ک بهیار 
ی��ک حلقه مفقوده در بیمارستان هاس��ت که 
وزارت بهداش��ت براى جذب آن ها دوره هاى 
آموزش��ى در تمام اس��تان هاى کش��ور دیده 

اس��ت.
وى با توجه به اینکه در کل کشور با کمبود 
پرستار مواجه هستیم و در مازندران به اندازه 
کاف��ى فارغ التحصیل پرس��تارى داریم، افزود: 
در بحث روان پرس��تارى در بیمارستان ها نیاز 
مبرم داریم که برخى از پرس��تاران تحصیالت 

تخصصى در این رش��ته را گذرانده اند.

مديرپرستاریدانشگاهعلومپزشکیمازندران:

720پرستاردرمازندران
کمبودداريم

رئيسدانشگاهعلومپزشکیمازندران:

ديابتوفشارخونشايعترين
بيماریدرمازندراناست

فـرمـانـدارچـالـوس:

وضعيتکشتارگاهچالوسبهداشتی
ومناسبنيست

جامعه دغدغه جدى داشته باشند. استاندار به اهمیت 
ساماندهى سیستم بهداشتى تفرجگاه ها، اماکن گاه ها و 
پمپ بنزین ها اشاره و اظهار داشت:  باید فرهنگ سازى 
الزم براى حساسیت مردم نسبت به تفرجگاه ها صورت 
گیرد. همچنین معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى 
مازندران از آنالیز وضعیت بهداشتى 73 پارک و تفرجگاه 
در سطح  استان خبر داد و گفت: پارک ها و تفرجگاه هاى 
استان از وضعیت استاندارد برخوردار نیستند که باید 
و  پارک ها  در  مسافران  موردنیاز  تجهیزات  و  امکانات 
تفرجگاه ها مهیا شود. محسن اعرابى تصریح کرد: با توجه 
به سیاست هاى ابالغ شده مقام معظم رهبرى در خصوص 

طرح تحول سالمت باید موردتوجه جدى قرار گیرد.

مديرعاملشرکتگازاستانمازندران:

فرهنـگفاطمیبايددر
جامعهنهادينهشـود


