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چرتکه 3

دیروز و در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت، 
پاالیشگاه فازهای 13 و 22 تا 24 پارس جنوبی، در 
حالی با حضور رئیس جمهور افتتاح شد که نویددهنده 
برتری ایران برای نخســتین بار نســبت به قطر در 
برداشت گاز از این میدان مشترک در آینده نزدیک 
است.  هدف از توسعه هر کدام از فازهای 13 و 22 تا 24 
پارس جنوبی روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب گاز ترش، 
۷۵ هزار بشکه میعانات گازی و 4۰۰ تن گوگرد و تولید 
ساالنه یک میلیون و ۵۰ هزار تن گاز مایع ال پی جی 
)پروپان و بوتان( و یک میلیون تن اتان به منظور تامین 
خوراک واحدهای پتروشیمی است. ارزش اقتصادی 
حاصل از بهره برداری و دســتیابی به تولیدات این 
طرح ها حدود ۵ میلیارد دالر در ســال برآورد شده 
است. مجموع ســرمایه گذاری انجام شده در این دو 
مگاپروژه، 11میلیارد دالر بوده اســت که با توجه به 

میزان تولید ناخالص داخلی )GDP( کشور ...

ارزیابیکارشناسانازافتتاحچندپاالیشگاهپارسجنوبیتوسطرئیسجمهوری:

تغییر فاز   دیپلماسی 
»نفتی«  به »گازی«

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با یک رشته 
توئیت به استقبال نوروز رفت و برای مردم کشور 
رها شدن از اژدهای هفت سر و اختاپوس فساد را از 

رهگذر اجرای دولت الکترونیکی آرزو کرد.
وزیر جوان ارتباطات روز یکشــنبه در اولین 
توئیت از رشته توئیت خود از اشتغال زایی گفت؛ 
طرحی که برای ایجاد زیرساخت آن، ده هاهزار 
شغل آماده کردند: با آموزش، کمک های بیمه ای ، 
مالیاتی و پیش خرید محصوالت ایرانی روستایی 
قرار اســت کارهای بزرگی انجــام دهیم. البته 
امیدوارم در زمینــه بودجه کمک کنند و درگیر 

بوروکراسی ها نشویم.
»محمدجــواد آذری جهرمــی« در ادامه از 
حق الناس گفت. هشتگی که هر چند روز یک بار 
برای انتشــار خبری که با حق مردم گره خورده، 
از آن استفاده می کند. ســرعت و  کیفیت باال و 
ارزان حق شماســت. به جای شــما رای ندهند 
و نظر شــما تغییر نکند حق شماست. حفاظت 
از حریم  شــخصی و امنیت شــما، نبود پیامک 
 مزاحم و برخورد با کالهبرداری ها حق شماست. 
#گزارش_به_مردم بدهیم و بر ما نظارت کنید 

حق شماست. این روند در سال بعد ادامه خواهد 
یافت

گسترش دسترسی همگانی، موضوع دیگری 
بود که وزیر ارتباطات در توئیت خود به آن اشاره 
کرد و نوشت: سال 9۷ به لطف خدا پر برکت بود. 
در شــهرها فیبر نوری تا خانه ارائه شــد و تعداد 
روســتاهای دارای دسترســی به 4G افزایش 
1۰۰درصدی داشــتند که موجــب مهاجرت  
معکوس و رونــق اقتصادی بــرای آن ها مانند 
کلپورگان و َدَرک می شود. اگرچه تحریم ها مانع 

جدی هستند اما اراده ما محکم تر است.
و در ادامه جهرمی به هشتگ مورد عالقه خود 
و دنبال کنندگانش در توئیتر رســید. هشتگ 
شفاف سازی: اژدهای هفت سر واختاپوس فساد 
با اجرای دولت  الکترونیکی نابود خواهند شد. با 
اجرای کارت سوخت بانکی و رجیستری موبایل، 
مانع هزاران میلیارد تومان رانت شدیم. دفترچه 
بیمه و سالمت الکترونیکی مهم ترین برنامه این 
حوزه در 98خواهد بود. اما نیاز اســت بقیه هم 

همکاری کنند.
وی به پیشــرفت صنعت فضایی کشور اشاره 

کرد و گفت: ماهواره های بسیاری در حال ساخت 
هستند که برای حل مســائل زیست محیطی و 
بالهای طبیعی مطابق آخرین فناوری ها طراحی 
شده اند. در صف انتظار قرارگیری در مدار هستند 
برای #غرور_ملی، ارسال پیام  دوستی ایرانیان به 

جهان و باز هم خبر خوب.
جهرمی معتقد اســت محتوای سالم است 
که جامعه ســالم را به وجود می آورد: زمانی که 
دیگران بی خیالند و به تخریب مشغولند، انصاف 
است دست روی دست بگذاریم؟ کودک آنالین 
و حمایت از تولیدکننــدگان محتوای داخلی را 
ادامه خواهیم داد تا خانواده و نسل آینده سالم و 

پرنشاطی داشته باشیم.
او در انتها به هشتگ امیدبخش آینده روشن 
رســید. هشــتگی که متعلق به مردم اســت. 
جوان گرایی به کشــور، انگیزه و شجاعت تزریق 
می کند. انتصاب 3۰۰+مدیر جوان و افزایش 3۰ 
درصدی مدیریت بانوان را کافی نمی دانیم و باید 
در سال آینده بسیار بیشتر شود. کلید راه گشای 
اقتصاد در دستان کســب وکارهای نوپاست. به 
یاری خدا سال بعد، سال موفقیت آن ها خواهد بود.

نایب رئیــس انجمن جراحان پالســتیک و 
زیبایی ایران گفت: درمان خانگی و خودســرانه 
سوختگی های پوســت ناشــی از حوادث شب 
چهارشنبه آخر سال سبب وسعت و شدت آسیب 
می شود و درمان عارضه را با مشکل مواجه می کند. 
حامد باطنــی در گفت و گو با ایرنا افــزود: یکی از 
مشکالتی که در این ایام پیش می آید، آسیب هایی 
است که بیماران در جریان استفاده یا قرار گرفتن در 
معرض مواد محترقه با آن مواجه می شوند. بیشتر 
این افراد نوجوان و جوان هستند و بر اثر این حوادث 
عوارض جبران ناپذیری برای سالمت و ظاهر آنها 
ایجاد می شــود که تا آخر عمر همراهشان خواهد 
بود. وی گفت: آســیب های شایع در نواحی دست 

و صورت در حوادث چهارشــنبه ســوری بسیار 
پیش می آید و با توجه به اینکه بدن دارای آناتومی 
پیچیده است، درمان این آسیب ها نیاز به کارهای 
ترمیمی، تخصصی و مداخله های متعدد پزشکی 
دارد. این جراح پالســتیک و زیبایی ادامه داد: در 
مراسم چهارشنبه سوری مردم باید دقت کنند از 
مواد خطرناک و آسیب رسان استفاده نکنند و اگر 
آسیبی پیش آمد، از درمان های خانگی و خودسرانه 

بپرهیزند.
 اندام های سوخته 

هرگز به حالت اول بازنمی گردند
باطنی ادامــه داد: مردم بایــد در هنگام بروز 
حادثه بیمار را به مراکز مجاز و شناخته شده درمان 

سوختگی منتقل کنند و در این ایام مراکز سوختگی 
فوق تخصصی جراحی پالســتیک و رشته های 
مرتبط به صورت آماده باش خدمت رسانی می کنند. 
وی تاکید کرد: این آسیب ها ممکن است عوارض و 
صدمات غیرقابل جبران ایجاد کند و گاهی اوقات 
درمان این ضایعات عمل های جراحی متعدد زمان 
گیر و هزینه بر نیاز دارد و در نهایت نیز کارایی اندام 
و زیبایی ظاهر هرگز بــه حالت اولیه برنمی گردد. 
باطنی تصریح کرد: در سوختگی ها با درجات پایین، 
تاحد قابل قبولی عارضه برطرف می شــود اما در 
سوختگی ها با درجات باال ترمیم عضو آسیب دیده 
بسیار سخت و پیچیده است و عوارض آن مدام العمر 

باقی می مانند.

خبر

وزیر ارتباطات به استقبال نوروز 98 رفت؛

اژدهای هفت سر فساد با اجرای دولت الکترونیکی نابود خواهد شد

توصیه های پزشکی چهارشنبه سوری

درمان خانگی سوختگی، شدت آسیب را بیشتر می کند

برای تمامی هموطنان و خوانندگان عزیز روزنامه
 »توسعه ایرانی« سالی شاد، پربرکت و توأم با سالمتی آرزو می کنيم


