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هرمزگان

برگزاری تودیع و معارفه معاون
دریایی و بندری بنادر غرب هرمزگان

مراسم تودیع و معارفه معاون دریایی و بندری
بنادر غرب هرمزگان با حضور معاون امور دریایی و
معاون بندری بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
و مدی��ر بن��ادر و دریان��وردی بندرلنگه ،اعضای
شورای معاونان و پرسنل این اداره ،مسؤوالن بنادر
تابعه ،تعاونیها و شرکتهای کشتیرانی ،تجار و
جمعی از مس��ؤوالن بنادر غرب هرمزگان برگزار
شد .قاسم عسکرینسب ،مدیر بنادر و دریانوردی
بندرلنگه ضمن تش��کر از خدمات شایسته آقای
حمید زنگانه ،وی را به عنوان نیرویی تأثیرگذار،
مطلع و با اش��راف از نقاط ضع��ف و قوت حوزه
عملیات��ی معرفی و اظه��ار امی��دواری کرد این
تجربه و ش��ناخت ره توش��ه خوبی برای وی در
س��مت معاون دریایی و بن��دری این اداره فراهم
آورد .وی هدف از جابهجاییها را خدمترس��انی
بهتر و بیش��تر به مردم و استفاده از افکار نو برای
حل چالشها و رسیدن به جایگاه باالتر دانست.
در پایان این نشس��ت ،از زحمات حمید زنگانه با
اهدای لوح یادبود از طرف مدیریت و پرسنل بنادر
غ��رب هرمزگان تقدیر و حک��م انتصاب خداداد
پالشی نیز در سمت جدید به عنوان معاون جدید
دریایی و بندری بنادر غرب هرمزگان قرائت شد.
مازندران

توفان به تجهیزات برقی مازندران
 1/5میلیارد تومان خسارت زد

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مازندران
از خسارت  1/5میلیارد تومانی با توجه به تندباد
و بارش ش��دید باران و رعد و برق به شبکههای
توزی��ع برق مازندران خبر داد .قاس��م ش��هابی
بیان داش��ت :با توجه به هش��دارهای اداره کل
هواشناسی استان مازندران و اداره کل مدیریت
بحران اس��تانداری مازندران نس��بت به تندباد
ش��دید ،بارش ب��اران و رعد و ب��رق ،اکیپهای
عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق مازندران در
ای��ن چند روز به ص��ورت آمادهباش کامل آماده
خدماترس��انی به مردم شریف مازندران بودند.
وی با اشاره به اینکه  ۱۹دستگاه ترانس کوچک
و بزرگ از شبکه برق آسیب دیده است ،تصریح
کرد :آس��یبدیدگی  5دستگاه سکسیونر گازی
 ۲۰پایه تیر برق که دچار شکستگی شده بود و
بیش از  ۵۰نقطه پارگی سیم نیز گزارش شد که
اقدامات ترمیمی انجام شده است.
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برگزاری اردوهای جهادی این بار در حوزه دامپزشکی

جهادگران به کمک دامداران رفتند

برای نخستینبار در استان خوزستان ،جهادگران
خوزس��تانی با حضور در روس��تاهای مختلف نسبت
به برگزاری اردوی جهادی دامپزش��کی اقدام کردند.
اردوی جه��ادی دیگر برای ش��هروندان ایرانی غریبه
نیس��ت و به نام آش��نایی تبدیل ش��ده که پای ثابت
کاره��ای خیریه دانش��جویی اس��ت؛ دانش��جویانی
نیکاندیش که برای بهبود اوضاع در مناطق محروم به
فعالیتهای گوناگون عمرانی ،علمی ،آموزشی و حتی
فرهنگ��ی میپردازند .اکنون تعدادی از دانش��جویان
علوم پزش��کی خوزس��تان گرد آمده و در قالب گروه
جهادی به مردم خدمترس��انی میکنن��د؛ آنها این
بار اما رسیدگی به دامهای اهالی روستاهای مختلف
استان را در کانون توجه خود قرار دادهاند .شاید وقتی
نام فعالیت جهادی به گوش میرسد ،فعالیت عمرانی
بیشتر به ذهن متبادر ش��ود ولی این بار دانشجویان
علوم پزش��کی خوزس��تان از تخصص خود در حوزه
دامپزشکی بهره گرفته و برای بررسی وضعیت سالمت
دام و حیوانات اهلی روس��تایی پای کار آمده و حتی
تا معرفی به بیمارس��تان دامپزشکی و قبول پرداخت
هزینه هم پیش رفتهاند .مصطفی حیدری ،دانشجوی
 ۲۲س��اله دانشگاه شهید چمران در گفتوگو با مهر
میگوی��د :تا به حال ح��دودا در  ۶اردوی جهادی در
ش��هرهای اروندکنار و صیدون شرکت و فعالیتهای
عمران��ی و فرهنگی انج��ام دادهام .وی ادامه میدهد:
در اردوهای جهادی آبرسانی به آبادان و خرمشهر هم
حضور داشتم .این دانشجوی جهادگر یادآور میشود:
ن حس و حالی که آدم
در اردوهای جهادی نخس��تی 
تجربه میکند لمس واقعی میزان فقر و مشکالت در
مناطق محروم است ،چون تا قبل از آن فکر میکردیم
همه زندگی مشابه ما دارند .حیدری درباره اثرگذاری
اردوه��ای جهادی میگوید :برگ��زاری این دورهها بر
اهالی مناطق محروم هم تأثیرات مستقیمی دارد که
از مهمتری��ن آنها میتوان ب��ه تقابل با حس ناامیدی
اش��اره کرد .این دانشجوی جهادگر تأکید میکند :به
نظ��رم این اردوها باعث ایج��اد روزنه امید در مناطق
محروم میش��ود همچنین ساکنان این مناطق دیگر
فکر نمیکنند هیچ کسی به فکر آنها نیست .در نهایت
نیز افرادی که مدام در حال ابراز نارضایتی نس��بت به
وضع موجود هستند باید خودش��ان وارد میدان کار
ش��ده و با روحیه جهادی فعالیت کنند .یکی دیگر از
جهادگران جوان میگوید :بچههای جهادی به مناطق

نما
ثبتنام  ۲۰۰نفر برای حضور در اردوی جهادی
فرمانده بس�یج اردوهای جهادی دانشگاه ش�هید چمران اهواز میگوید :اردوهای جهادی این دانشگاه
ش�امل چند بخش متمرکز و غیرمتمرکز است؛ بخش متمرکز  2بار در طول سال در مناطق تعیین شده
مانن�د اروندکنار ،باغملک و بخش صی�دون و همچنین اردوی غیرمتمرکز در طول ت�رم به مدت  2روز
آخر هفته در مناطق محروم اهواز برگزار میش�ود .مهدی طرفی با اشاره به اشتغالزایی در این اردوهای
جهادی میافزاید :عدم همکاری مسؤوالن مناطق از دهیار و بخشدار تا فرماندار یکی از مشکالتی است
که با آن دست و پنجه نرم میکنیم .وی بیان میکند :برای همکاری اصال پشتیبانی الزم انجام نمیشود؛
متأس�فانه با افزایش قیمت دالر هزینه مصالح چندین برابر ش�ده و با این بودجهای که در اختیار داریم،
قادر به پرداخت آن نیستیم .رئیس بسیج اردوهای جهادی دانشگاه شهید چمران اهواز یادآور میشود:
خوشبختانه خیریههایی هستند که به برگزاری هرچه باشکوهتر اردوها کمک میکنند .فرمانده بسیج
اردوهای جهادی دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه با تأکید بر محرومیتزدایی به عنوان یکی از اهداف
اصلی اردوهای جهادی میگوید :حدود ۲۰۰نفر برای حضور در این اردوهای جهادی دانشگاه چمران اهواز
نامنویسی کردهاند که برای برگزاری اردوی جهاد سازندگی سازماندهی میشوند.

محروم میروند و از صمیم قلب فعالیتهای مختلف از
جمله عمرانی ،فرهنگی ،آموزشی ،علمی و مشاوره را
انجام میدهند ،در اردوهای جهادی« ،میسازیم تا با
هم ساخته شویم» سرلوحه کار است .مسؤول اردوی
جهادی دامپزشکی خوزستان نیز در گفتوگو با مهر
میگوید :فعالیت اردوی جهادی دامپزش��کی از اواخر
بهمنماه سال  ۹۶در دانشگاه شهید چمران شروع شد
و به عنوان جزئی از زیرمجموعههای بسیج دانشجویی
گروه بس��یج جهادی دانش��گاه ش��هید چمران اهواز
محسوب میش��ود .علی آقابابایی با اشاره به فرمایش

مقام معظم رهبری مبنی بر گستردهتر شدن اردوهای
جهادی ادامه میدهد :پیرو تحقق منویات مقام معظم
رهبری تالش کردیم عالوه بر اجرایی شدن فعالیتهای
عمرانی ،فرهنگی ،مش��اوره ،علمی ،آموزش��ی و امور
خانواده در مناطق ،فعالیت در زمینه تخصصی خودمان
(دامپزشکی) را نیز با جدیت پیگیری کنیم .وی یادآور
میشود :از سال گذشته وارد بخش بالینی علوم درمانی
شده و درمان را آغاز کردیم؛ با هدف تقویت این گروهها
 7اردوی جهادی دامپزش��کی را در خوزستان برگزار
کردیم .مسؤول اردوی جهادی دامپزشکی خوزستان

خبر میدهد :این گروه اردوی جهادی برای نخستین
بار در حوزه تخصصی دامپزش��کی در س��طح کشور
اردوی جهادی دامپزش��کی برگزار میکند .آقابابایی
با اش��اره به محرومیتهای بس��یار زیاد خوزستان در
ح��وزه دامپروری و دامپزش��کی میگوی��د :بنا داریم
این اردوهای جهادی دامپزش��کی را گسترش داده و
اردوهای بیشتری را در سطح استان برگزار کنیم .وی
با اشاره به در پیش بودن اردوهای جهادی دامپزشکی
برای چند منطقه از قبل شناسایی شده ،بیان میکند:
ب��رای اجرایی ش��دن اردو در مناطق ابتدا با بس��یج
س��ازندگی خوزس��تان هماهنگ و بعد از اخذ مجوز
نس��بت به حضور در مناطق محروم روس��تایی اقدام
میکنیم .مسؤول اردوی جهادی دامپزشکی خوزستان
با اش��اره به سفر این گروه به ش��هرهای سوسنگرد،
هوی��زه ،دغاغله ،صی��دون و باغملک ب��رای برگزاری
اردوی جهادی دامپزشکی ،عنوان میکند :برنامههای
اردوی جهادی دامپزشکی به صورت هفتگی و روزهای
پنجشنبه و جمعه برگزار میش��ود؛ در این اردوها با
حضور در مناطق محروم ،دامه��ای بیمار را از چرای
گله منع و بعد هم معاینه و ویزیت میکنیم .آقابابایی
با اشاره به ارائه خدمات درمانی و ویزیت دامهای بیمار
اضاف��ه میکند :در حد توان دامه��ا را درمان و حتی
آمپولهای مورد نیاز را تجویز میکنیم و پس از طی
دوره درمان نیز پیگیر نتیجهبخش بودن آن خواهیم
بود .وی با اشاره به در اولویت بودن روستاییانی که تنها
یک رأس دام دارند ،میگوید :برخی از اهالی تنها یک
گاو یا گاومیش دارند و همان هم برایشان روزیبخش
است ،بنابراین باید چنین افرادی در اولویت باشند .به
این افراد معرفینامه اعطا میش��ود تا در صورت بروز
مش��کل ،دام را در بیمارستان دامپزشکی اهواز بدون
دریافت هزینه درمان کنند .آقابابایی در پایان با تقدیر
از بس��یج س��ازندگی برای تقبل هزینه داروها اظهار
میکند :تعداد افراد حاض��ر در هر اکیپ گروه اردوی
جهادی دامپزش��کی حدود  ۱۵نفر اس��ت .همچنین
مدیرکل دامپزش��کی استان خوزس��تان نیز در این
باره اظهار میکند :از برگزاری اردوهای جهادی خیلی
استقبال میکنیم و با کسانی که قصد خدمترسانی
به قشر محروم و ضعیف جامعه را دارند ،همکاری الزم
را خواهیم داشت .ما پذیرای همه جهادگران هستیم و
در حد توان نیز امکانات مورد نیاز آنها را در اختیارشان
قرار خواهیم داد.

خوزستان

نصب ترانس  ۳۰مگاولت آمپری
در پست پتروشیمی آبادان

یک دستگاه ترانس  ۳۰مگاولت آمپری در
پس��ت  ۳۳/۱۳۲کیلوولت پتروشیمی جدید
آبادان شرکت برق منطقهای خوزستان نصب
و راهاندازی ش��د .معاون طرحهای توسعه برق
این ش��رکت گفت :ارزش سرمایهگذاری انجام
شده برای تامین تجهیزات و نصب ترانس ۶۰
میلیارد ریال بوده است .مهدی ابوعلی گلهداری
تامین برق تاسیسات و تقاضاهای مناطقی از
شهرس��تان آبادان را یکی از اهداف انجام این
پروژه دانست و افزود :افزایش ضریب اطمینان،
پایداری و توسعه شبکه برق جهت مشترکین
خانگ��ی و صنعتی ،افزایش پای��داری ،کاهش
محدودیت و احتمال خاموشی شبکه توزیع و
افزایش تعداد فیدرهای خروجی و قابلیت مانور
در ش��بکه توزیع از دیگر اهداف بهرهبرداری از
ترانس  ۳۰مگاولت آمپری پس��ت پتروشیمی
جدید آبادان است.
خراسان رضوی

قیمت آپارتمان در غرب مشهد
 ۱۰۰درصد افزایش یافت

دبیر انجمن انبوهس��ازان خراس��انرضوی
گفت :در مناطق غربی مشهد قیمت آپارتمانها
یکباره  ۱۰۰درصد افزایش داش��ته اس��ت در
حالی ک��ه این میزان در مناط��ق دیگر به ۴۰
ت��ا  ۶۰درصد میرس��د .نعم��تاهلل ظریف در
گفتوگو با تس��نیم در مش��هدمقدس اظهار
داشت :از ابتدای سال تاکنون در حوزه مسکن
 2ب��ار افزایش قیمت رخ داده و به همین علت
برخی از سرمایهگذاری و ورود به بازار این حوزه
صرفنظر کردهاند .وی در ادامه بیان کرد :البته
با کاهش نرخ دالر انتظار داشتیم قیمت در بازار
مسکن نیز کاهش داشته باش��د اما هنوز این
اتفاق رخ نداده و به همین علت هم تحرکی در
ب��ازار به وجود نیامده و افزایش تعداد معامالت
هم مشاهده نشده است .دبیر انجمن انبوهسازان
خراس��ان رضوی خاطرنشان کرد :این طبیعی
است که بعد از باال رفتن قیمت بیرویه مسکن
افراد محله خود را تغییر دهند ،در نظر بگیرید
در مناطق غربی مشهد قیمت آپارتمانها یک
باره  100درصد افزایش داش��ته است در حالی
که ای��ن میزان در مناطق دیگر ب��ه  40تا 60
درصد میرسد.

