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7
رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به انتشار کلیپی از وضعیت جاده هراز، گالری بهمن گیر پیچ شیطان، هرگونه خبری در خصوص ریختن 
عمدی روغن در این منطقه تکذیب کرد. سرهنگ قدمی رئیس پلیس راه مازندران  با اشاره به انتشار کلیپی از وضعیت محور هراز، گالری 
بهمن گیر پیچ شیطان، ضمن تکذیب هرگونه اخباری در خصوص ریختن عمدی روغن در این منطقه، گفت: علت ریخته شدن روغن 

وقوع سانحه رانندگی و برخورد یک دستگاه خودرو ال ۹۰ با گاردریل کنار جاده بوده است.
وی افزود: در ساعت ۱۱ صبح امروز پنج شنبه مورخ ۲۰ دی ماه دو فقره واژگونی خودرو و برخورد یک دستگاه خودرو ال ۹۰ به علت 

عدم رعایت سرعت مطمئنه و لغزندگی سطح جاده به واسطه بارش شدید باران با گاردریل بتنی کنار جاده داشته ایم در این حادثه روغن 
هیدرولیک و ضد یخ خودرو ال ۹۰ در کف جاده ریخته شد. 

سرهنگ قدمی گفت: فیلم پخش شده مربوط به قسمت دوم و بعد از وقوع سانحه رانندگی بوده که در فضای مجازی پخش شده است.
رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به اینکه این نقطه از محور هراز از نقاط حادثه خیز است به رانندگان وسایل نقلیه توصیه کرد؛ همواره 

با رعایت قوانین و مقررات راهور سالمت خود و دیگران را تضمین کنند./خبرنگاران

رئیس پلیس راه مازندران:

ریخته شدن روغن در جاده هراز غیر عمدی بوده است

اخبار اخبار

امور  معاون  و  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  جانشین 
اجتماعی دانشگاه از فعالیت ۱۳۵ سمن و سازمان تخصصی مردم 
نهاد در حوزه سالمت خبر داد. حسین رنجبران در دومین جلسه 
آموزشی سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه فعال در حوزه 
سالمت استان مازندران با بیان اینکه۱۳۵ سمن تخصصی سالمت 
در استان مازندران وجود دارد، گفت: بیشترین سمن در شهرستان 
های ساری و آمل فعال هستند و شهرستان آمل نیز بیشترین خیر 
رادر این حوزه دارد. وی با بیان اینکه ۵۸ سمن غیر تخصصی در 
حوزه سالمت نیز در استان وجود دارد، افزود: در حوزه سرطان و 
کنسر ۱۳ سمن در شهرستان های بابل، ساری، تنکابن، عباس 
آباد، بابلسر وقائمشهر فعالیت می کنند. دکتر رنجبران هدف اصلی 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حوزه اجتماعی را گسترش سمن 
ها در همه شهرستان ها عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر 
در مازندران ۸ سمن در حوزه تاالسمی،۸ سمن حمایت از بیماران 

کلیوی، ۸ سمن ام.اس،  یک سمن در حوزه بیماری صرع، دو سمن 
در حوزه هموفیلی، یک سمن در حوزه بیماری قلبی، ۱۳ سمن 
توانبخشی معلولین، ۴۷ سمن آسیب های اجتماعی، ۲۶ سمن اعتیاد، 
دو سمن نابینایان، یک سمن ناشنوایان، ۵ سمن ورزش و تندرستی، 
۱۰ سمن حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست و ۴۳ سمن 
حمایتی و درمانی وجود دارد. معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران بیماری را یکی از مسائل حساس جامعه دانست و 
بیان کرد: ۱۹۴ سمن در حوزه سالمت در استان وجود دارد که در 
طول سال، نشست هایی با معاونت های تخصصی برگزار می شود.

وی به برگزاری ورزش صبحگاهی در روزهای چهارشنبه هر هفته 
در دانشگاه علوم پزشکی مازندران و واحدهای ستادی  تابعه در 
شهرستان ها با حضور کارکنان و مدیران  اشاره کرد و افزود: یکی از 
اقدامات خوب استانداری پیگیری ورزش همگانی است که  شرایط 

الزم برای ورزش کارکنان دستگاه های اجرایی فراهم شده است.

دکتر رنجبران به انعقاد تفاهم نامه با کمیته امداد و بهزیستی اشاره 
کرد و ادامه داد: مهارت های ارتباطی یکی از مسائل مهم در حوزه 
اجتماعی است که به منظور ارتقای مهارت ها آموزش الزم برای 

رابطین اجتماعی برگزار شد.

رئیس کل دادگستری مازندران از کاهش تعداد زندانیان تحت قرار 
در استان خبر داد و گفت: در سال های گذشته حدود ۷۰ درصد 
زندانیان استان تحت قرار بودند که در حال حاضر این رقم به کمتر 
از ۳۰ درصد کاهش یافته و امروز بیش از ۷۰ درصد زندانیان تعیین 

تکلیف شده اند که از قضات محترم جای تقدیر و تشکر دارد. 
حجت  مازندران،  استان  دادگستری  عمومی  روابط  گزارش  به 
فصلی  همایش  در  فرد  تقوی  محمدعلی  والمسلمین  االسالم 
روسای دادگستری ها، دادستان ها و روسای حوزه های قضایی 
بخش در ساری، افزود: در سال ۱۳۹۱ تعداد افرادی که کمتر از 
یک روز در بازداشت بودند نزدیک به ۳۵۰۰ نفر در روز بود که در 
سال ۱۳۹۶ این رقم با حدود ۲۰ درصد کاهش به ۲۷۰۰ نفر رسید.

های  دادستان  و  روسا  به  استان خطاب  قضایی  شورای  رئیس 
حوزه های قضایی استان مازندران با بیان اینکه »افرادی که واقعًا 
شایسته زندان هستند را به زندان معرفی کنید«، ادامه داد: در سال 

۱۳۹۱ تعداد افرادی که کمتر از ۱۰ روز در زندان بوده و آزاد می 
شدند حدود هشت هزار نفر بوده که این رقم امروز با حدود ۲۳ 

درصد کاهش به حدود ۶ هزار نفر رسیده است. 
با  ادامه سخنان خود  تقوی فرد در  والمسلمین  حجت االسالم 
تقدیر از زحمات روسای حوزه های قضایی و دادستان های سراسر 
استان، به حجم باالی ورودی پرونده ها در حوزه های قضایی 
مازندران اشاره کرد و افزود: اخبار مهم هر حوزه قضایی باید در 
اسرع وقت و کمترین زمان ممکن به روابط عمومی دادگستری 
استان مازندران اعالم شود تا اقدامات و هماهنگی الزم در آن مورد 
صورت گیرد. رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری 
مازندران همچنین با اشاره به برگزاری زیارت عاشورا در حوزه 
های قضایی استان اظهار کرد: بهتر است زیارت پرفیض عاشورا 
به عنوان یک زیارت بسیار ارزشمند، قبل از آغاز ساعت اداری آغاز 
و به اتمام برسد تا خللی در رسیدگی به امور مراجعین وارد نشده و 

حق مراجعین ضایع نشود. حجت االسالم والمسلمین تقوی فرد 
در ادامه با اشاره به رشد بسیار خوب دادگستری استان مازندران در 
ثبت ثنا و ابالغ الکترونیکی افزود: در این حوزه به همت معاونت 
آمار و فناوری اطالعات دادگستری استان توجه ویژه ای لحاظ شد 
و قطعاً توجه به بحث ابالغ الکترونیکی در حفظ حقوق بیت المال، 
جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی بهتر به پرونده های قضایی 

بسیار موثر خواهد بود. 
رئیس کل دادگستری استان مازندران در بخش دیگری از سخنان 
خود با بیان اینکه قرآن باید به عنوان یک برنامه زندگی مد نظر 
ویژه قرار گیرد، اظهار کرد: باید به قرآن نزدیک و با این کتاب الهی 

بزرگ مانوس شد و از آن بهره برد.
حجت االسالم والمسلمین تقوی فرد خاطرنشان کرد: فلسفه نزول 
قرآن کریم، تدبر و عمل به آن بوده و مشکالت امروز جامعه نیز 

ناشی از عدم توجه و عمل به قرآن است.

جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

۱۳۵ سازمان مردم نهاد سالمت در مازندران فعال است

رئیس کل دادگستری مازندران اعالم کرد: 

کاهش تعداد زندانیان تحت قرار در استان

رازجویان  مهندس  وارش:  آمل-خبرنگار 
سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري 
سوانح  جامع  مدیریت  آموزشي  دردوره  مازندران 
با بیان  و بالیا که دردانشگاه شمال آمل برگزارشد 
اینکه ایران جزء ۱۰ کشور حادثه خیز دنیا است  می 
باشد گفت : تنها حوادثي که بیشترین خطر را براي 
استان مازندران بوجود مي آورد و آنرا تهدید مي کنند 
سیل و زلزله مي باشند که باید به مقوله آموزش توجه 
بسیاري نمود تا در زمان وقوع حادثه و بالیاي طبیعي 
بتوان پیشگیري و کمک رساني به خوبي انجام داد. 
وی افزود : مهمترین برنامه آگاهي بخشي ،تمرین 

مانور با مشارکت هالل احمر و ادارات دستگاههاي 
اجرایي ذیربط مي باشد که مي توان به مردم خدمات 
رساني انجام داد ودر جهت دفع خطر و برگرداندن 
صحت به جامعه تالش نمود. وي بیان داشت : سیل 
مشکالتي را به وجود مي آورد و تهدیدات زیادي را 
به همراه دارد که مي توان این تهدیدات را به یک 
و  کوهي  هاي  فرآورده  مثل  کرد  تبدیل  فرصت 
سنگ و کلوخ و سرشاخه هاي درختان که در زمان 
بحران به وجود مي آید و از جاهاي دیگر همراه با 
سیل سرازیر مي شوند مي توان از آنها استفاده کرد و 
فرصت ایجاد نمود. سرپرست معاونت هماهنگي امور 

عمراني استانداري مازندران افزود : در جوامع امروزي 
جمعیت را باید طوري مدیریت نمود که در مکانهایي 
که خطرآفرین هستند ساکن نشوند و شروع به احداث 
ساختمان نکنند و براي اینکه جامعه اي ایمن داشته 
باشیم اینگونه جلسات را برگزار نمائیم و  همه بتوانیم 
تاب آوري جامعه را ارتقاء بدهیم . مهندس احمدي 
بیان  با  مازندران   استان  مدیر کل مدیریت بحران 
و  سیل  مازندران  استان  در  بحران  درحوزه  اینکه 
زلزله بیشترین تهدید خسارات سنگینی را به بارمی 
آورد گفت :  از سوي مدیریت بحران استان مکاتبات 
متعددي با فرمانداران و بخشدارانـ  شهرداران و دیگر 

مسئولین استاني وشهرستاني انجام گردید و در رابطه 
با هرس سرشاخه هاي درختان و الیروبي انهار زراعي 
مي  انجام  ذیربط  دستگاههاي  به  هشدارهاي الزم 
گردد و در همین رابطه فرمانداران به عنوان رئیس 
مدیریت بحران شهرستان باید تمام سعي و تالش 
خودشان را براي جلوگیري از خطرات و بالیاي طبیعي 

در دستور کار خودشان قرار دهند . 
احمدي گفت : تحویل سوخت به مناطق باالدست 
مدیران  و  بخشداران  وظایف  از  که  کوهستاني  و 
دستگاههاي ذیربط مي باشد باید قبل از شروع سرما و 

یخبندان جاده هاي دسترسي انجام شود ، 

سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري مازندران درآمل:

 بيشترين خطری که استان مازندران را تهديد مي کند سيل و زلزله است

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران:
مازندران در حوزه خیران سالمت 

پیشگام است
گروه خبر: مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران با بیان 
اینکه مازندران در حوزه خیرین سالمت پیشگام است خواستار 
در حوزه سالمت شد.  اجتماعی  تقویت بخش های  و  توسعه 
عیسی قاسمی طوسی در جمع سمن های مردم نهاد سالمت 
استان با بیان اینکه یکی از اقدامات ما شناسایی N.G.O های 
فعال و غیر فعال است، گفت: بسیاری از افراد مجوز برای راه 
اندازی سمن ها را گرفتند ولی فعالیتی را انجام نمی دهند که باید 
شناسایی و به وظایف خود عمل کنند. وی راه توسعه را مشارکت 
و استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در رفع مشکالت 
جامعه دانست و افزود: کشور سوئد با جمعیت شش هزار نفری 
بیش از ۲۰۰ هزار سمن دارد که نشاندهنده ظرفیت این حوزه 
است. مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران ادامه داد: مردم 
در زلزله کرمانشاه کمک زیادی کردند که باید در این حوزه نیز 
تشکل های مردم نهاد یکپارچه و برنامه ریزی شده فعالیت کنند. 
دکتر قاسمی طوسی با بیان اینکه مهمترین رسالت سازمان های 
مردم نهاد فعالیت در راستای اهداف آن موسسه است، گفت: 
دولت بایدسیاست های کالن را دنبال می کند و مردم برای 
برطرف شدن مشکالت جامعه کمک کنند. وی با بیان اینکه 
مجمع خیرین سالمت استان مازندران در کشور پیشگام است، 
ادامه داد: هر کار خیری که انجام دهیم صد کار خوب به خود 

ما بر می گردد.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی با 
اشاره به وجود باغ های ملی و تاریخی در شرق 
مازندران، مرمت و احیای آن ها را الزم برشمرد. 
محمد حسن طالبیان  با اشاره به ظرفیت های 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شرق 
مازندران که مغفول مانده است اظهار داشت: قرار 
شد یک از معاونان به مازندران سفر و از نزدیک 

اشاره  با  طالبیان  کند.  بررسی  میدانی  را  مسائل 
استان  شرق  در  گردشگری  های  زیرساخت  به 
و  جنگلی  های  پارک  وجود  داد:  ادامه  مازندران 
صنایع  های  بازارچه  گردشگری،  نمونه  مناطق 
دستی از جمله ظریت ها است و مکان هایی برای 
بازارچه های صنایع دستی مشخص شده و قرار 
شد زمین از طریق شهرداری تامین و زیرساخت 

های مورد نیاز از سوی میراث فرهنگی و غیره 
انجام شود. وی با بیان اینکه باغ عباس آباد از 
باغات مهم جهانی است بر لزوم ساماندهی آن 
تاکید کرد و گفت: باغ چشمه عمارت نیز نیازمند 
مرمت است و باید از شکل پارک به باغ درآیند و 
فضای موزه باغ در آن ایجاد شود. طالبیان با اشاره 
به فضاهای گردشگری در بهشهر تصریح کرد: 

یکسری زیرساخت های گردشگری باید به کمک 
میراث فرهنگی بیاید و مدیریت یکپارچه به عنوان 
طرح جامع و سند گردشگری در حال تدوین است. 
وی افزود: نبود مدیریت یکپارچه در باغ تاریخی 
عباس آباد رنج دهنده است و تالش می کنیم در 
این زمینه به یک نتیجه برسیم و همه دستگاه ها 

با پالن مدیریتی، به اهداف برسیم.

طی حکمی از سوی دکتر تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور محمدعلی محمدی اطاقسرا به سمت معاون منابع 
انسانی وپشتیبانی اداره کل ثبت اسناد و امالک مازندران منصوب 
شد به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد وامالک در حکم 
صادره از سوی دکتر تویسرکانی معاون معظم قوه قضائیه و رئیس 
سازمان ثبت اسناد و امالک سرلوحه قرار گرفتن رهنمودهای مقام 
معظم رهبری در راستای اهداف و برنامه های سازمان ، استفاده 
مؤثر از منابع و امکانات موجود و اهتمام بر برنامه ریزی در انجام 
کلیه فعالیتها و رعایت کلیه قوانین و مقررات همچنین اهتمام ویژه 
در ارتقاء سالمت اداری و تکریم ارباب رجوع مورد تأکید قرار گرفته 
است. زارع مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان نیز در مراسم معارفه 

محمدی اظهار داشت اگر اهداف عالیه سازمان ثبت اسناد و امالک 
برآورده شود بسیاری از مشکالت دولت در حوزه های اقتصادی، 
اجتماعی وقضائی مرتفع خواهد شد . وی خاطرنشان کرد فرصت 
خدمت گزاری محدود بوده و باید از این فرصتها جهت خدمت به 
مردم به نحو احسن استفاده کنیم که انجام کار و خدمت همراه با 
ایثار و گذشت توأم با مهربانی با مردم از این جمله است. مدیرکل 
ثبت اسناد و امالک استان در پایان برای محمدی در سمت جدید 

آرزوی موفقیت نمود.
گفتنی است محمدعلی محمدی با بیش از ۲۹ سال سابقه پیش 
از این در سمت رئیس واحدهای ثبتی بندپی و قائمشهر مشغول 

خدمت بوده است.

دکتر محمد حسن گلپایگانی با حضور در اداره کل دامپزشکی مازندران 
با دکتر سید حسین رضوانی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل دامپزشکی مازندران، گلپایگانی رئیس جدید شورای 
نظام دامپزشکی مازندران با حضور در دامپزشکی استان از نزدیک با 
رضوانی دیدار و گفتگو کرد. وی در این دیدار با ارائه برنامه های خود 
هدف از این دیدار را ایجاد تعامل و همدلی فی مابین بخش خصوصی 
و دولتی برای پیشبرد اهداف سازمانی اعالم کرد و افزود، هدف اصلی 
این است که در راستای اعتالی حرفه دامپزشکی در مازندران، با 
تالش تیم منتخب شورای نظام دامپزشکی مازندران به مجموعه 

تولید استان کمک شود و اعضای شوراء آماده هر گونه همکاری با 
بخش دولتی برای رسیدن به هدف مشترک می باشند. گلپایگانی که 
پیش از این سرپرست اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی 
دامپزشکی بود، اظهار داشت، با توجه به شناخت کاملی که از قوانین، 
دستورالعملها و ضوابط بهداشتی دامپزشکی دارم به لطف پروردگار 
و با راهنمائیهای مدیریت ارشد استان در حوزه دامپزشکی تالش 
خواهیم کرد تا مشکالت را از پیش روی تولیدکننده ها برداشته و در 
حمایت از تولید داخلی با همکاری سایر دستگاه های ذیربط مرتبط 
مسیر تولید را هموار سازیم. رضوانی مدیر کل دامپزشکی مازندران 

نیز در این دیدار ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای گلپایگانی 
و سایر اعضای جدید شورای خاطرنشان ساخت، شرایط اقتصادی 
کنونی برای تولیدکنندگان سخت و دشوار است و نظام دامپزشکی 
باید بگونه ای عمل نماید تا با ارائه راهکارهای فنی و مناسب در 
راستای حمایت از تولید و تولیدکننده ، موانع موجود برداشته شود. وی 
درخواست کرد تا شورای جدید نظام دامپزشکی مازندران به ریاست و 
مسئولیت گلپایگانی، با برنامه ریزی و ایجاد بستر مناسب برای اجرای 
قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور تمام توان خود را بکار گیرد 

تا رضایتمندی مناسبی برای تولیدکنندگان بوجود آید.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور:

باغ های ملی و تاریخی مازندران نیازمند مرمت است

طی حکمی صورت گرفت؛

انتصاب محمدعلی محمدی به سمت معاون منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل ثبت اسناد و امالک مازندران

رئیس شورای نظام دامپزشکی با مدیر کل دامپزشکی مازندران دیدار کرد

مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی مازندران  
خبر داد:

ادامه برداشت پرتقال از باغ های 
مازندران

مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی مازندران گفت: تاکنون ۸۵ 
درصد پرتقال ها از باغ های مازندران برداشت شده است. با بیان 
اینکه سطح زیر کشت پرتقال در مازندران ۸۵ هزار هکتار است، 
گفت: تاکنون ۸۵ درصد پرتقال ها از باغ های مازندران برداشت 
شده است. وی افزود: پیش بینی می شود باغداران مازندرانی 
یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن پرتقال برداشت کنند. موالیی با 
بیان اینکه این محصول به تمام نقاط کشور صادر می شود، 
افزود: سطح باغ های مرکبات مازندران ۱۱۱ هزار هکتار است 
که ساالنه بیش از دو نیم میلیون تن مرکبات برداشت می شود. 
معاون مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی مازندران گفت: قیمت 
هر کیلوگرم پرتقال از باغداران مازندرانی هزار و ۲۰۰ تا هزار و 
۴۰۰ تومان خریداری می شود. موالیی افزود: تاکنون ۷۰ درصد 
مرکبات برداشت شده از مازندران به سایر استان های کشور 
ارسال شده است. وی گفت: برداشت گونه های مختلف پرتقال 
در مازندران هم از نیمه آبان آغاز می شود و در صورت مساعد 

بودن شرایط آب و هوایی تا اواخر دی ادامه می یابد.

معاون جدید فرمانداری نکا 
معرفی شد

نکا  شهرستان  فرمانداری  سیاسی  جدید  معاون  آیینی  طی 
معرفی شد. مراسم معارفه و تکریم معاون فرمانداری نکا با 
حضور عبدالجواد توحیدی مقدم فرماندار نکا، عنایتی مدیرکل 
سیاسی و انتخابات استانداری و سایر مسؤوالن شهرستان در 
محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد. در این مراسم 
محمد محمدیان که پیش از این بخشدار هزارجریب نکا بود، 
به عنوان معاون جدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری 
نکا معرفی شد. تا قبل از این علی غالمیان معاون فرماندار 
نکا بود که با انتخاب وی به عنوان فرماندار میاندرود از مهرماه 
سال جاری، تاکنون معاون فرماندار نکا معرفی نشده بود و 
امروز در مراسمی محمدیان به عنوان معاون سیاسی و اجتماعی 
فرمانداری شهرستان نکا معرفی شد. همچنین در این مراسم 
سیدحسین حمزه به عنوان سرپرست بخشداری هزارجریب نکا 
معرفی و از تالش های چندین ساله محمدیان در این مسؤولیت 

تقدیر شد.

رئیس عقیدتی سیاسی پلیس اطالعات فرماندهی 
انتظامی مازندران:

استقرار عدالت اجتماعی هدف 
تشکیل انقالب اسالمی است

عمومی  امنیت  و  اطالعات  پلیس  سیاسی  عقیدتی  رئیس 
از  را  قسط  و  اجتماعی  عدالت  استقرار  مازندران،  استان 
اهداف تشکیل انقالب و حکومت اسالمی بیان کرد. حجت 
االسالم سیداسمعیل حسینی مازندرانی  درجمع فرماندهان 
و مدیران نیروی انتظامی شهرستان بابل اظهار داشت: ابزار 
قدرتمندشدن تنها در تجهیز اسباب مادی خالصه نمی شود 
بلکه ابزار دیگری مثل توکل به منبع الیزال الهی وجود دارد. 
وی افزود: در دوران دفاع مقدس توان نظامی دشمن بسیار 
باالتر از توان نظامی مابوده است ولی سالح توکل رزمندگان 
جبهه حق علیه باطل کمبود تسلیحات نظامی ما را ترمیم کرد 
و آن همه پیروزی های درخشان را برای مارقم زد. حجت 
االسالم حسینی مازندرانی ادامه داد: دشمنان ما بیش از آنکه 
به منابع طبیعی ماچشم طمع داشته باشند به منابع انسانی که 
منابع قدرت ما هستند چشم طمع دارند، آنها می داننداگر این 
سرمایه های اجتماعی از دست یک ملت گرفته شود آن کشور 
به راحتی تحت سلطه دشمن قرارخواهد گرفت و می توانند 
منابع طبیعی و مادی آن کشور را غارت کنند. وی در بخش 
دیگری به عدالت خواهی وعدالت گستری انقالب اسالمی 
اشاره کرد و گفت: فوری ترین هدف تشکیل نظام اسالمی 
استقرار عدالت اجتماعی وقسط اسالمی بوده است که مردم را 
از فشار ظلم وتبعیض نجات دهند ودرسایه عدل زندگی آرامی 
را داشته باشند. حسینی مازندرانی بیان کرد: هرنظامی هرچند 
باآرایش اسالمی اگر تامین قسط وعدل ونجات محرومین 
درسرلوحه برنامه های آن نباشد نظامی غیراسالمی ومنافقانه 
است. رئیس عقیدتی سیاسی پلیس اطالعات وامنیت عمومی 
نیروی انتظامی استان مازندران  افزود: درهمه شئون زندگی 
ونشاط  ولذت  است  آحادجامعه  برای  ضرورت  یک  ،امنیت 
زندگی افراد درگرو همین امنیت پایدار درجامعه است. وی 
پذیری  آسیب  درجامعه  ناامنی  پیامدهای  از  کرد:  تصریح 
گذاری  سرمایه  هیچ  ناامنی  باوجود  چراکه  است  اقتصادی 
سرمایه خود را در راستای شکوفایی اقتصاد یک کشور ناامن 
اقتصادی  رکود  در  کشور  آن  نتیجه  در  و  داد  نخواهد  قرار 

قرارخواهدگرفت./مهر

با تالش کادر پزشکی و درمانی بیمارستان 
شهید بهشتی نوشهر انجام گرفت؛

نجات جان مادر باردار از خطر 
مرگ حتمی پس از زایمان

بهشتی  بیمارستان شهید  درمانی  و  پزشکی  کادر  تالش  با 
نوشهر مادر باردار از خطر مرگ حتمی پس از زایمان نجات 
یافت. خانمی باردار ۲۱ ساله برای به دنیا آوردن دومین فرزند 
خود در بیمارستان شهید بهشتی نوشهر بستری و با زایمان 
طبیعی فرزندش متولد شد اما پس از زایمان، این مادر به علت 
ناهنجاری و کوتاه بودن بندناف که جز موارد نادر در زایمان 
به شمار می رود. این بیمار دچار خونریزی بسیار شدید شد و 
نشانه های افت عالئم حیاتی پیداکرد و به تشخیص پزشک 
متخصص زنان سریعا به اتاق عمل انتقال پیدا کرد و با حضور 
دو جراح متخصص زنان و زایمان، یک متخصص بیهوشی و 
درد و یک متخصص داخلی تحت عمل جراحی قرار گرفت 
و در یک فرآیند ویژه پزشکی و درمانی از مرگ حتمی نجات 
پیدا کرد و سپس مادر برای ادامه سیر مراحل درمان به بخش 
مراقبت های ویژه ICU انتقال یافت. با اقدامات به موقع کادر 
پزشکی و درمانی در حال حاضر حال عمومی و جسمانی مادر 

و نوزاد وی رضایت بخش است.


