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هرمزگان

توجه به معلوالن و حفظ
محیطزیست در بندر لنگه

ب��ا ه��دف کمک ب��ه حفظ محیطزیس��ت
و مش��ارکت در فعالیته��ای خیرخواهان��ه از
س��وی اداره بن��ادر و دریان��وردی بندرلنگه در
راستای تحقق مس��ؤولیتهای اجتماعی ،طرح
جمعآوری در بطریهای پالستیکی برگزار شد.
قاس��م عسکرینس��ب ،مدیر بنادر و دریانوردی
بندرلنگه با اشاره به اینکه رها کردن بطریهای
پالس��تیکی و بویژه در بطریها ب��ه علت عدم
تجزیهپذیری س��ریع نقش بس��یار زی��ادی در
تخریب محیطزیست دارد ،گفت :هدف از اجرای
این طرح عالوه بر نیت خیرخواهانه و تهیه ویلچر
برای افراد نیازمند ،حساسسازی مردم نسبت به
تخریب محیطزیست ،آثار مخرب پالستیک بر
طبیعت ،فرهنگس��ازی و آموزش آحاد مردم در
جهت حفظ محیطزیست و استفاده بهینه از مواد
قابل بازیافت است .وی با اشاره به توجه ویژه اداره
بنادر و دریانوردی بندرلنگه به مس��ؤولیتهای
اجتماعی گف��ت :همه اعضای جامع��ه دریایی
و بن��دری چه در بخش دولت��ی و چه در بخش
ش��رکتهای خصوصی بدرس��تی میدانند که
مسؤولیتش��ان فقط انجام امور اداری و فعالیت
اقتصادی نیست بلکه نسبت به جامعه پیرامون
محیط کاری خود نیز مسؤولیت دارند.
البرز

پروژه تعریض خط  4حصار کرج
بزودی به پایان میرسد

معاون فنی و عمرانی ش��هرداری کرج گفت:
اتمام پروژه تعریض خط  4حصار نقش بسزایی در
کاهش ترافیک منطقه دارد .عسگر نصیری اظهار
کرد :پروژه تعریض خط  4حصار حدفاصل میدان
حافظ تا تونل امیرکبیر در مس��یر پیش��رفت و
اتمام قرار دارد .وی از جدولگذاری محدودههای
شهری پروژه خبر داد و افزود  :با نزدیک شدن به
اتمام جدولگذاری در محدوده شهری عملیات
روسازی غیرآسفالتی نیمه شرقی و الین شرقی
پروژه در حال انجام است .نصیری به آغاز عملیات
اجرایی رم��پ خروجی تپهاهللاکبر اش��اره کرد
و گف��ت :با پیگیریهای انجام ش��ده با نهادها و
سازمانهای مرتبط نسبت به رفع معارضات پروژه
از جمله اشجار و تیرهای برق و نیازهای متناسب
پروژه اقدامات الزم انجام شده و همین مهم باعث
تسریع در عملیات عمرانی شده است.

شنبه  31شهریور 1397

بیش از  30گروه جهادی در بخشهای مردمی ،دانشجویی ،طالب و دانشآموزی در استان فعالیت میکنند

جهاد در خوزستان برای رفع محرومیت

گروههای جهادی خوزس��تان ب��ا حضور جوانان
جهادی و انقالبی در بخشهای فرهنگی ،آموزشی
و عمرانی در مناطق محروم خوزس��تان مشغول به
فعالیت جهادی هس��تند .به گزارش تسنیم ،جهاد
پای��ان ندارد ،جهاد آغاز اس��ت ،آغازی برای هجرت
از نیس��تی به هس��تی ،از بودن به شدن .خوزستان
گرم اس��ت و ش��رجی ،کنج کولرهای خنککننده
بهترین جاهایی است که این روزها میتوان به آنها
پن��اه برد .حرف از بیرون رفت��ن و ظل آفتاب و کار
یدی کردن مگر ش��وخی است و حتی حرف آن نیز
به دل رعشه میاندازد .در این حال و احوال جوانان
انقالبی و جهادی خس��تگی ،گرما و ش��رجی را به
ستوه آوردهاند و به دل مشکالت یورش بردند .مگر
جهاد غیر این اس��ت؟ گروههای جهادی خوزستان
خس��تگی را بیمعنی کرده و ش��رجی را شرمسار!
گروهه��ای جهادی خوزس��تان هر ج��ا محرومیت
است میشتابند و در جای جای خوزستان به جهاد
مشغول هستند؛ جهادی علمی ،فرهنگی ،عمرانی و...
زاهد ممبینی عضو فعال گروههای جهادی خوزستان
با اش��اره به فعالیت گروههای جهادی اظهار داشت:
در کنار فعالیتهای جه��ادی ،برای حمایت ویژه از
دانشآموزان مستمند موکب مجاهدون خوزستان
متشکل از جهادگران خوزستان تشکیل شده است.

■■تهی�ه و توزی�ع  230بس�ته آموزش�ی بی�ن
دانشآموزاننیازمند

وی درباره فعالیتهای این موکب بیان داش��ت:
این موکب در سراسر استان فعالیت دارد و کمکهای

عضو هیات علمی انستیتو کانسر دانشگاه علوم
پزشکی تهران گفت :سرطان تیروئید انواع مختلفی
دارد که خطرناکترین آن س��رطان آناپالس��تیک
است که حتی نس��بت به پرتودرمانی و شیوههای
متداول درمان سرطان مقاوم است .همچنین وجود
تورم و گره در گردن یکی از س��ادهترین شیوههای
تشخیص این س��رطان اس��ت .دکتر سیدروحاهلل
میری در گفتوگو با تسنیم ،درباره سرطان تیروئید
اظهار داشت :سرطان تیروئید از انواع شایع سرطان
است که به دلیل ناآشنایی با عالئم و نشانههای آن
ممکن اس��ت برخی دچار این بیماری باشند ولی
از آن مطلع نیس��تند ،به همین دلیل رس��انههای
کش��ور باید بیش از پیش جامعه را با نش��انههای

تهیه و بین آنان توزیع شد .وی در ادامه اظهار داشت:
مردم روستای مزرعه با مشکل بیآبی مواجه هستند
و نیازهای جهادی به تنهایی پاسخگو نیست و باید
مسؤوالن به فکر مشکالت مردم این منطقه باشند.

■■حض�ور  62نی�روی جهادی در گ�روه جهادی
شهید ابراهیم هادی

خیری��ن را جمعآوری و اق�لام و لوازم تحریر ایرانی
خری��داری و توزیع میکند .ممبینی بیان داش��ت:
تاکنون بیش از  230بس��ته آموزشی و لوازم تحریر
ایرانی تهیه و در منطقه محروم قلعهچنان ومندلی
اه��واز توزیع ش��ده اس��ت .گروه جه��ادی حضرت
ولیعصر(عج) شوش از دیگر گروههای فعال جهادی
است .سمیه سرخه مسؤول این گروه جهادی اظهار
داش��ت :این گ��روه جهادی با حض��ور خواهران در
حوزه بس��یج مقاومت حضرت نرجس خاتون(س)
ناحیه شوش دانیال تشکیل ش��ده است .وی افزود:
گروه جهادی حضرت ولیعصر(عج) شوش در حوزه
فرهنگی ،دینی و آموزشی فعالیت میکند .این گروه

 20عضو فعال از خواهران طلبه دارد که  2سال است
در روستای مزرعه دهستان آهودشت مشغول به کار
جهادی است .س��رخه ادامه داد :در بخش فرهنگی
برای مردم روس��تا دورههای آم��وزش قرآن ،احکام،
نقاش��ی و همچنین در بخش فرهنگی برای بانوان
روستا کارگاه مهارت زندگی برگزار شد.
■■برگزاری کارگاه مهارت زندگی برای بانوان روستا

مس��ؤول گروه جهادی حض��رت ولیعصر(عج)
شوش گفت :برای پس��ران دوره آموزش نماز و اذان
و همچنین برای دختران عالوه بر اینها کارگاههای
مهارتی و اشتغالزایی برگزار شد .وی همچنین اظهار
داش��ت :برای دانشآموزان مستمند نیز نوشتافزار

پیشرفت ایران در درمان سرطان تیروئید
این سرطان آش��نا کنند .وی
تصریح ک��رد :اغلب مبتالیان
به س��رطان تیروئی��د ،به طور
تصادفی متوج��ه این بیماری
میش��وند و معموال به دالیل
غیرمرتبط نظیر تنگی نفس،
سرفههای مداوم و حتی آلرژی فصلی و گردن درد
به پزش��ک مراجعه میکنند که پس از آزمایشات
اولیه مش��خص میشود این افراد مبتال به سرطان
غده تیروئید هس��تند .میری تصریح کرد :در ایران

این بیماری در خانمها و حتی
دختران جوان بسیار شایعتر از
آقایان است ،موضوعی که باید
به ط��ور جدی اطالعرس��انی
ش��ود .وی افزود :از دیگر انواع
س��رطان تیروئید میتوان به
سرطان مدوالری اش��اره کرد که نوعی از سرطان
سلولهای غیرتیروئیدی است که به طور معمول
در غده تیروئید قرار دارد و بیشتر در میان خانمها
شایع است ،همچنین سرطان پاپیالری و سرطان

عبدالهادی محمودیان ،مس��ؤول گروه جهادی
ش��هید ابراهیم هادی پایگاه مقاومت بس��یج ابوذر
ماهش��هر نیز در گفتوگو با تس��نیم بیان داشت:
این گروه جهادی مردمی بوده و گروههای دانش��جو
و طلب��ه در آن فعالیت میکنن��د .وی افزود :در این
گروه بیش از  62نفر فعالیت میکنند که 17نفر آن
را خواهران تشکیل میدهد .این گروه در بخشهای
فرهنگی ،آموزش��ی و عمرانی در حال کار جهادی
اس��ت .مسؤول گروه جهادی ش��هید ابراهیم هادی
پایگاه مقاومت بسیج ابوذر ماهشهر گفت :این گروه
در مناطق محروم کوی ش��هید صباغان س��ربندر
فعالیت میکند .وی ادامه داد :تاکنون 142بس��ته
غذایی و کاالی پزشکی به ارزش بیش از  3میلیون
تومان تهیه و میان نیازمندان توزیع ش��ده اس��ت.
در زمینه تهیه نوش��تافزار نیز این گروه فعال بوده
اس��ت .به گزارش تسنیم ،بیش از  30گروه جهادی
در خوزس��تان در بخشهای مردمی ،دانش��جویی،
طالب و دانشآموزی فعالیت میکنند .این گروهها
در شهرستانهای مختلف در عرصههای فرهنگی،
دینی ،آموزشی ،بهداشتی و عمرانی مشغول فعالیت
جهادیهستند.
فولیکولی اس��ت که در سلولهای فولیکولی رشد
میکند و در کل شایعترین نوع بدخیمی تیروئید
نوع پاپیالری اس��ت که پیشآگاهی بسیار خوبی
دارد .وی گفت :البته درمان این نوع بدخیمی بهطور
کامل مطابق اس��تانداردهای جهانی در ایران قابل
انجام اس��ت و بیماران مختلف از کشورهای مجاور
و حتی اروپا به انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی
تهران ب��رای درمان مراجعه میکنند .میری اضافه
کرد :تشخیص عالئم تومور تیروئید ساده است به
طوری که افراد پس از مش��اهدات اولیه آن باید به
سرعت به پزشک مراجعه کنند و افرادی که نسبت
به آن بی توجهی کنند بدون شک روند درمان آنها
پیچیده و دشوار خواهد شد.

مازندران

حدود  ۹۸درصد داروها
در داخل کشور تولید میشود

معاون غذا و داروی دانش��گاه علوم پزش��کی
مازندران با بیان اینک��ه حدود  ۹۸درصد داروها
در داخل کشور تولید میشود ،اظهار کرد :برخی
مواد اولیه دارویی از خارج کش��ور وارد میشود
که سیاس��ت دولت حمای��ت از تولید مواد اولیه
در داخل کشور اس��ت .دکتر محمدرضا شیران
در جم��ع خبرنگاران با بیان اینکه قیمت داروها
حدود  ۱۰تا  ۱۵درصد افزایش پیدا کرده است،
گفت :قیمتگذاری دارو توسط کمیتهای تعیین
میش��ود و هر س��اله قیم��ت دارو افزایش پیدا
میکند ولی افسارگس��یخته نیست .وی با بیان
اینکه مکمله��ای خارجی در برخی موارد ۳۰۰
درصد افزایش پیدا کرده اس��ت ،افزود :مکملها
نیاز ضروری مردم نیست و بسیاری از ویتامینها
از طریق مواد غذایی تامین میشود و برای افرادی
که به این مکملها نیاز دارند مش��ابه داخلی در
کشور تولید میشود که هموطنان میتوانند از آن
استفاده کنند .دکتر شیران با بیان اینکه کمبود
دارو در کش��ور وجود ندارد ،گفت :ذخیره کافی
دارو در انبارهای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
وجود دارد که در مواقع اضطراری توزیع میشود.
خوزستان

کسب رتبه برتر سازمانی شرکت گاز
خوزستان در جشنواره شهید رجایی

مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان گفت:
براس��اس ارزیابی استانداری در بین  ٨٨دستگاه
اجرایی استان ،شرکت گاز استان خوزستان موفق
به کس��ب رتبه برتر استانی در جشنواره شهید
رجایی برای سیزدهمین سال متوالی شد .عبداهلل
ابولپور در اعالم نتایج جش��نواره شهید رجایی
گفت :این شرکت با توجه به اقدامات انجام شده و
ارائه مستندات مربوط در ارزیابی ساالنه جشنواره
ش��هید رجایی در محور شاخصهای مورد نظر
موفق به کسب حداکثر امتیازات شد .وی با اشاره
به اینکه اس��تان خوزس��تان بیش از  950هزار
مشترک گاز طبیعی دارد ،افزود :تعداد 815524
مشترک شهری و  140145مشترک روستایی
هستند .مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان
تصریح کرد :کالنشهر اهواز با بیش از 298123
مشترک ش��هری و  24200مشترک روستایی
بیشترین تعداد مشترکان را بین شهرهای استان
به خود اختصاص داده است.

