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   ميزان خروجى آب از سدهاى كشور در دو ماه اخير با افزايش 100 درصدى نسبت به سال گذشته از مرز هفت ميليارد مترمكعب گذشته و ظرفيت مناسبى از مخزن سدهاى كشور 
به كنترل و تسكين سيالب هاى احتمالى اختصاص يافته است؛ به طورى كه طبق آخرين آمار، از ميان 193 سد بزرگ، حدود 67 سد مهم كمتر از 40 درصد پر هستند و تنها يك درصد سدهاى 

بزرگ كشور بيش از 90 درصد آب دارند. 

سدها آماده مقابله با سیالب شدند

   پژوهشگران دانشــگاه شــهيد مدنى آذربايجان 
طى طرحى موفق شــدند با اعمال نانولوله هــاى كربنى به 
درون ساختار سلول هاى خورشــيدى پروفسكايتى، بازدهى 
تبديل انرژى خورشــيدى به انرژى الكتريكى را در اين نوع 
سلول هاى خورشيدى به بيش از 17 درصد افزايش دهند. به 
گزارش ايسنا، استفاده از انرژى هاى پاك يكى از دغدغه هاى 
اجتناب ناپذير جوامع امروزى است. در اين ميان، سلول هاى 
خورشيدى پروفسكايتى به دليل دارا بودن بازده تبديل توان 
مناسب و روش ساخت آسان در ســال هاى اخير موردتوجه 
زيادى قرار گرفته اند. با اين وجود محققان در تالش  هستند 
ضمن كاهش هرچه بيشتر هزينه ساخت اين نوع سلول هاى 
خورشيدى، بازدهى آن ها را نيز به سطح باالترى ارتقا دهند.

ســميرا آقبالغى، عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد مدنى 
آذربايجان، هدف از انجام اين طرح را استفاده از نانولوله هاى 
كربنى در جهت افزايش بازدهى ســلول هاى خورشــيدى 
پروفسكايتى عنوان كرد. به گفته اين محقق، در طرح حاضر 
تالش شده با اســتفاده از يك رويكرد آسان و ارزان، بازدهى 
سلول هاى خورشيدى پروفسكايتى- پليمرى تا مقادير قابل 
قبولى افزايــش يابد. اين محقق در خصــوص نحوه عملكرد 
نانولوله هاى كربنى در ارتقاى كارايى سلول هاى خورشيدى 
گفت: در كار تحقيقاتى حاضر، با روشى بسيار ساده كه شامل 
پيوندزنى سطح نانولوله هاى كربنى با دو نوع پليتيوفن فضاويژه 
(پلى(3-هگزيلتيوفن)) و غيرفضاويژه (پلى(دودسيل تيوفن)) 
بوده، بازده سلول هاى خورشيدى پروفسكايتى ساخته شده 
از 11.10 درصد به 17.40 درصد افزايش يافته است. دليل 
بهبود كارايى ديوايس هاى ساخته شده به بلورينگى و نظم باال 
در اليه فعال، رشد اندازه نواحى انتقال دهنده بار و همچنين 
افزايش قابــل مالحظه انتقال الكترون و حفره نســبت داده 
شده اســت. آقبالغى در رابطه با اثر معكوس نانولوله كربنى 
بدون اعمال اصالح سطحى بر عملكرد سلول هاى خورشيدى 
افزود: استفاده از تركيبات كربنى نظير نانولوله هاى كربنى در 
اليه فعال سلول هاى خورشيدى پروفسكايتى در اغلب موارد 

منجر به كاهش عملكرد آن ها مى شود. در اين كار تحقيقاتى 
نيز چنين اثر معكوسى بر روى مشخصه دستگاه ساخته شده 
مالحظه شد (كاهش بازده از 11.10 درصد به 9.32 درصد). 
اما اصالح ســطحى نانولوله هاى كربنى به روش شــيميايى 
پيوندزنى باعث بهبود چشــمگير مورفولوژى، انتقال بار و در 
نتيجه عملكرد سلول هاى فتوولتاييكى شد. وى در خصوص 

پارامترهاى عمليات به دســت آمده از ســلول خورشــيدى 
بهينه شده، گفت: در حالت بهينه، مقادير جريان مدار كوتاه 
(Jsc)، ضريب پرشوندگى (FF)، ولتاژ مدارباز (Voc) و بازده 
تبديل توان (PCE) بــه V ،%76 ،23.60 mA/cm2 0.97 و 
17.40 درصد رسيد. اين در حالى است كه مقادير پارامترهاى 
 ،17.90 mA/cm2 متناظر در ديوايس اوليه به ترتيب برابر با

V ،%66 0.94 و 11.10 درصد بوده اند. عالوه بر اين، رشــد 
نواحــى بلورين پروفســكايتى از 230 نانومتر تــا مرز 600 
نانومتر اتفاق افتاد. نتايج اين پژوهش كه حاصل تالش سميرا 
آقبالغى، عضو هيئت علمى دانشــگاه شهيد مدنى آذربايجان 
 New Journal of در زمينه سلول هاى خورشيدى است، در

Chemistry با ضريب تأثير 3٫069 به چاپ رسيده است.

افزایش بازدهی سلول های خورشیدی با نانولوله کربنی
 اعزام گروه پزشکی نفت و گاز مارون به  با تالش محققان کشور صورت گرفت

روستاهای همجوار تاسیسات
   پايگاه مقاومت بسيج شركت بهره بردارى نفت و گاز مارون به مناسبت گراميداشت 
هفته بســيج و به منظور محروميت زدايى، اقدام به اعزام گروه پزشــكى به روستاى دهاليه 
(حميدان) بخش غيزانيه كرد. به گزارش شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب، سلمان شفيعى، 
فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شركت بهره بردارى نفت و گاز مارون اظهار كرد: با حضور يك 
روزه گروه پزشكى بهداشــت و درمان صنعت نفت اهواز در روستاى دهاليه، بيش از 50 نفر 
از ساكنان اين روســتا به صورت رايگان ويزيت شــدند. وى افزود: بر اساس هماهنگى هاى 
انجام شده با بهداشــت و درمان صنعت نفت اهواز و بخشدارى غيزانيه و همچنين به منظور 
محروميت زدايى، انجام مسئوليت هاى اجتماعى و تداوم همكارى با مردم منطقه، گروه هاى 

پزشكى هر ماه يك بار به روستاهاى اطراف تاسيسات اعزام مى شوند.

عربستان دیگر بار اعضای اوپک را به دوش 
نمی کشد

  برخى منابع اعالم كردند كه وزير انرژى عربســتان به احتمال زياد در نشســت 
آينده اوپك هشدار مى دهد اين كشور ديگر تمايلى براى جبران كم كارى ديگر اعضاى اين 

سازمان ندارد.
به گزارش شبكه بلومبرگ، مسئوالن عربستانى به طور خصوصى مى گويند كه عبدالعزيز 
بن سلمان، وزير انرژى عربستان، بر شعار ده ها ساله عربستان، يعنى لزوم همراهى همه براى 
موفقيت كاهــش توليد نفت، تأكيد خواهد كــرد. در دوران وزارت على النعيمى، وزير نفت 
پيشين عربستان از سال 1995 تا سال 2016 ميالدى، اين كشور به شدت از كاهش توليد خود 
بيش از سهميه تعيين شده در سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) خوددارى مى كرد. 
بن سلمان پيش از اين در نشست كميته وزارتى اوپك و متحدانش در ماه سپتامبر امسال در 
ابوظبى در امارات، بر نكته فوق تأكيد كرده و گفته بود: هر كشور، بدون توجه به اندازه (توليد) 
آن، به حساب مى آيد. از ديد ناظران بيرونى اوپك، معيار براى سختگيرى عربستان در برابر 
متخلفان از سهميه توليد، اين است كه عربستان توليد خود را دوباره به سهميه واقعى، يعنى 
10 ميليون و 310 هزار بشــكه در روز افزايش دهد. به گفته برخى منابع پيگير توليد نفت 
عربستان، اين كشور در ماه نوامبر اسمال به طور مستمر روزانه بيش از 10 ميليون بشكه نفت 
توليد مى كرده كه بسيار بيشتر از توليد روزانه 9 ميليون و 600 هزار بشكه اى اين كشور در 

ماه ژوئيه امسال است.

انجام ۲۰۰ هزار نفر ساعت تعمیرات بدون حادثه 
در زاگرس جنوبی

  مديرعامل شركت نفت مناطق مركزى ايران با اشاره به انجام حدود 200 هزار نفر 
ساعت تعميرات اساسى بدون حادثه در شركت بهره بردارى نفت و گاز زاگرس جنوبى گفت: 
اين مقدار تعميرات تخصصى، اطمينان دهنده توليد حداكثرى در فصل زمستان است. به نقل 
از شركت نفت مناطق مركزى ايران، رامين حاتمى در جريان بازديد رئيس حراست شركت 
ملى نفت ايران از تاسيسات شركت بهره بردارى نفت و گاز زاگرس جنوبى به پراكندگى مناطق 
عملياتى اين شركت اشاره و اظهار كرد: توليد در مناطق پراكنده و محروم همواره مشكالتى را 
به دنبال دارد، اما با توجه به اينكه زاگرس جنوبى يكى از شركت هاى توانمند بهره بردار كشور 
است در تالش هستيم تنگناهاى آنها را برطرف كنيم. وى با اشاره به جنگ اقتصادى دشمن 
عليه كشورمان گفت: صنعت نفت همواره در نوك پيكان تحريم ها و جنگ اقتصادى دشمن 
قرار دارد، اما بايد تالش كنيم منابع انسانى به عنوان سرمايه هاى سازمانى در شرايطى آرام و به 
دور از تنش وظايف تخصصى خود را انجام دهند. حميد ايزدى، مديرعامل شركت بهره بردارى 
نفت و گاز زاگرس جنوبى نيز با اشــاره به پهنه جغرافيايى اين شركت در سه استان فارس، 
بوشهر و هرمزگان، گفت: زاگرس جنوبى تامين گاز و نفت مورد نياز تعدادى از پااليشگاه هاى 
مهم كشــور را بر عهده دارد. وى افزود: تعويض 8 هزار متر خط لوله از هشت تا 48 اينچ در 
كنار تعميرات تجهيزات فرآيندى، مراكز جمع آورى و پااليشگاه گاز فراشبند اين شركت را 

براى تامين گاز مصرفى فصل زمستان در آمادگى كامل قرار داده است. 

رئیس دفتر رئیس جمهوری:
تعیین زمان اجرای اصالح قیمت بنزین در اختیار 

شورای  عالی امنیت ملی بود
  رئيس دفتر رئيس جمهورى گفت: رئيس جمهورى با حساســيت و دغدغه بسيار 
زيادى مسائل رخ داده در كشور پس از اصالح قيمت بنزين را دنبال مى كرد و سخنان ايشان 
هم به معناى سلب مسئوليت از خود نبوده و نيســت. به گزارش پايگاه اطالع رسانى دولت، 
محمود واعظى با نادرست خواندن برداشت هاى صورت گرفته درباره سخنان رئيس جمهورى 
در آذربايجان شرقى درباره اجراى طرح مديريت مصرف سوخت، گفت: منظور رئيس جمهورى 
به هيچ وجه سلب اختيار و مسئوليت از خود در قضيه اصالح قيمت بنزين نبوده است، بلكه 
به تفويض اختيار به شوراى عالى امنيت ملى كشور اشاره داشتند كه در دولت هاى مختلف 
امرى معمول بوده و از اســاس محل اجراى طرحى در اين ابعاد كه نيازمند مشــاركت همه 
اركان نظام و دستگاه هاى غيردولتى و نظامى و انتظامى، شوراى عالى امنيت ملى كشور است.
وى با اشاره به اينكه تصميم گيرى درباره اصالح قيمت بنزين عملى بسيار ضرورى و مورد 
تاييد و تاكيد همه اركان نظام بوده و اجراى آن هم شجاعت بسيار زيادى مى طلبيد، افزود: 
رئيس جمهورى با علم به اينكه اجراى اين تصميم حياتى و ضرورى از حساســيت و اهميت 
بااليى برخوردار است، شخصا در چند نشست مربوط به تصميم گيرى و چگونگى اجراى اين 
طرح حضور داشت، اما سرانجام به منظور تسهيل در اجراى طرح و تصميم گيرى درباره زمان 
اجراى آن، اختيارات خود را به وزير كشور و رئيس شوراى عالى امنيت ملى كشور تفويض كرد. 
طبيعى است تفويض اختيار به شوراى عالى امنيت ملى كشور با هدف كار جمعى، هماهنگى 

بيشتر با دستگاه هاى خارج از دولت و  تصميم هاى كارشناسانه بوده است.
رئيس دفتر رئيس جمهورى با بيان اينكه رئيس جمهورى افزون بر نشســت هاى شوراى 
عالى هماهنگى اقتصادى و نشست هاى هيئت دولت، جلسات اختصاصى ديگرى براى طرح 
اصالح قيمت بنزين و نحــوه هزينه كرد درآمد حاصل از افزايــش قيمت بنزين براى توزيع 
بسته هاى حمايت معيشتى تشكيل و تصميم گيرى كرده است، گفت: وقتى آخرين بررسى ها 
و هماهنگى ها در اين باره انجام شد، دكتر روحانى به آقاى رحمانى فضلى دستور داد كه هر 

زمانى شوراى عالى امنيت ملى كشور مناسب تشخيص دادند رأسا اقدام كند.
واعظى با بيان اينكه از ماه ها پيش در نشست هايى كه در وزارت كشور تشكيل شده بود در 
ارتباط با نحوه اجرا و روش تبليغ و اطالع رسانى اين طرح نيز  كميته هايى مسئول شده بودند 
كه بتوانند با توجه به تجربه هاى گذشته تصميم گيرى كنند، تصريح كرد: از ظهر روز شنبه 
25 آبان ماه كه ناآرامى ها آغاز شد دكتر روحانى با نگرانى و حساسيت بسيار باال مسائل را زير 
نظر داشت و در تمام 72 ساعتى كه اغتشاش ها ادامه داشت با مسئوالن ذى ربط در ارتباط 
بود. ايشان هم مانند ساير مسئوالن از خسارت هاى مادى و معنوى وارد شده به مردم و كشور 
متأثر و ناراحت هستند و دســتورهايى را نيز درباره جبران حداكثرى خسارت هاى مادى و 

معنوى به دستگاه هاى مختلف داده اند. 

ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر اعضای 
مجمع کشورهای صادرکننده گاز

  نماينده رئيس جمهورى در پنجمين نشســت ســران مجمع كشــورهاى 
صادركننده گاز (جى يى ســى اف) بر ضرورت همكارى و هماهنگى بيشــتر كشورهاى 
عضو اين مجمع تاكيد كرد و گفت: ســهم گاز طبيعى در سبد انرژى ايران به پشتوانه 
دانش و اســتفاده از توان داخلى و در شرايط تحريم به بيش از 70 درصد رسيده است. 
به گزارش خبرنگار شانا، محمد نهاونديان در پنجمين نشست سران مجمع كشورهاى 
صادركننده گاز كه ديروز (جمعه، هشتم شهريورماه) در ماالبوى گينه استوايى برگزار 
شد، اظهار كرد: كشورهاى صادركننده گاز هم از منظر امنيت انرژى و هم از جنبه عرضه 
انرژى پاك، نقش اساسى در توســعه پايدار جهان ايفا مى كنند و الزم است با همكارى 
و مشاركت از اين ظرفيت براى رشد، پيشرفت و افزايش رفاه كشورهاى عضو مجمع و 

ساير كشورها استفاده كنند.
وى به تجربه موفق ايران در دسترســى 95 درصد جمعيت ايــران به گاز و همچنين 
جايگزينى گاز با ســوخت هاى آالينده در بخش هاى حمل ونقل و توليد برق اشاره كرد و 
با بيان اينكه سهم گاز طبيعى در ســبد مصرف انرژى ايران به بيش از 70 درصد رسيده 
است، افزود: اين همه به پشتوانه دانش و استفاده از توان داخلى انجام شده، در حالى كه 
ايران تحت فشارهاى تروريسم اقتصادى آمريكا در قالب تحريم يكجانبه قرار گرفته است. 
نهاونديان با بيان اينكه هم اكنون برخى كشــورهاى عضو مجمع كشورهاى صادركننده 
گاز تحت تحريم هاى آمريكا قرار دارند و آمريكا با اتكاى تسلط بر سيستم مالى و بانكى و 
سوء استفاده از موقعيت دالر در صحنه جهانى، فشار زيادى بر ديگر كشورها وارد مى كند، 
تصريح كرد: پيشنهادم اين است كشورهاى عضو مجمع كشــورهاى صادركننده گاز از 
ارزهاى جايگزين در تبادالت و همچنين به صورت مديريت شده از روش هاى ايمن تبادل 

در فناورى بالكچين و ارزهاى ديجيتال استفاده كنند. 

خبرنامه

خبر

   عملكرد نيمه نخست امسال بعضى از مراكز درمانى 
بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران تشريح شد. محمد 
محمدى، رئيس بهداشت و درمان اين منطقه گفت: در 6 ماه 
منتهى به شهريورماه امسال، 217 هزار و 677 نفر با مراجعه 
به مراكز درمانى بهداشــت و درمان صنعت نفت زيرپوشش 
خدمات درمانى قرار گرفته اند. وى افزود: اين بيماران براى 
انجام مراحل درمانى خود به بيمارستان 64 تختخوابى بعثت 
صنعت نفت، درمانگاه هاى عملياتى، درمانگاه هاى شهرى، 
كلينيك تخصصــى، كلينيك دندان پزشــكى، داروخانه ها، 
مركز طب كار و ســالمت و كلينيك مشــاوره روان پزشكى 
مراجعه كردند كه بيشترين حجم مراجعه  به بيمارستان 64 
تختخوابى بعثت صنعت نفت گچســاران بوده است. رئيس 
بهداشت و درمان صنعت نفت گچســاران گفت: هم اكنون 
61 پزشك شامل 26 پزشــك عمومى، 23 متخصص، 11 
دندان پزشك و يك متخصص و جراح فك و صورت مشغول 
ارائه خدمات درمانى هســتند. محمدى اظهــار كرد: اين 
پزشكان در 17 مركز درمانى و يك بيمارستان 64 تختخوابى 
در نوبت هاى صبــح  و عصر كار ارائه خدمات بهداشــتى و 
درمانى را به كاركنــان و خانواده هاى شــركت نفت و گاز 

گچساران بر عهده دارند.

افزایش 3 درصدی مراجعه به داروخانه ها
عبدالرســول صالح زاده، رئيس خدمات دارويى بهداشت 
و درمان صنعــت نفت گچســاران از افزايــش مراجعه به 
داروخانه هاى مراكز درمانى خبر داد و گفت: آمار مراجعان 
به داروخانه هاى بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران در 
6 ماهه اول سال 70 هزار و 247 نفر بوده است كه اين آمار 
در مدت مشابه سال گذشــته، افزايش 3 درصدى را نشان 
مى دهد. وى آمار مراجعه كنندگان در فروردين ماه را 11 هزار 
و 685 مورد، ارديبهشت ماه 13 هزار و 469 مورد، خردادماه 
10 هزار و 526 مورد، تيرماه 11 هزار و 415 مورد، مردادماه 
11 هزار و 102 مورد و شــهريورماه 12 هــزار و  50 مورد 
عنوان كرد. رئيس خدمات داروئى بهداشت و درمان صنعت 
نفت گچســاران اظهار كرد: هم اكنون سه داروخانه در حال 
خدمت رســانى به جمعيت تحت پوشش بهداشت و درمان 

صنعت نفت گچساران است.

مراجعه 20 هزار نفر به کلینیک های تخصصی در نیمه 
نخست امسال

صغرى صادقى، مسئول كلينيك هاى تخصصى بهداشت 
و درمان صنعت نفت گچساران اعالم كرد: از ابتداى امسال 
تا پايان شــهريورماه حدود 20 هزار  و 962 نفر به كلينيك 

تخصصى مراجعه كرده اند.
وى افزود: بيشــترين فراوانى مراجعه كنندگان مربوط به 
ارديبهشــت ماه با 4 هزار و 436 مورد و كمترين مربوط به 

فروردين ماه با 2 هزار و 88 مورد بوده است.
صادقى اظهار كرد: كلينيك تخصصى بيمارســتان بعثت 
صنعت نفــت داراى 23 تخصص داخلــى، اطفال، جراحى 
زنان و زايمان، جراحى عمومى، ارتوپدى، داخلى، ارولوژى، 
نورولوژى، چشم، اعصاب و روان، پوست، گوش، حلق و بينى، 

بيهوشى، قلب و جراح مغز و اعصاب است.

فعالیت 10 یونیت در کلینیک دندان پزشــکی مرکز 
درمانی گچساران

عبدالصاحب باوى، رئيس كلينيك دندان پزشكى بهداشت 
و درمان صنعت نفت گچساران از فعاليت متخصص و جراح 
فك و صورت براى نخســتين بار در كلينيك دندان پزشكى 
بهداشت و درمان صنعت نفت گچســاران خبر داد و گفت: 
اين متخصص از ابتداى تيرماه امســال تاكنون شــروع به 

فعاليت كرده است.
وى افزود: به طور ميانگيــن روزانه 89 بيمار در نوبت هاى 
صبــح و عصر بــراى دريافت خدمــات به كلينيــك ويژه 
دندان پزشــكى بهداشــت و درمان صنعت نفت گچساران 

مراجعه مى كنند.
رئيس كلينيك دندان پزشــكى بهداشت و درمان صنعت 
نفت گچساران تصريح كرد: اين مركز درمانى در نوبت هاى 
صبح و عصر به كاركنان و خانواده هاى صنعت نفت گچساران 
خدمات دندان پزشــكى از جمله كشــيدن دندان، ترميم، 
PA/جراحى بافت ســخت و نرم، درمان ريشه، راديوگرافى
BW، جرم گيرى، پروفيالكسى، حذف پوسيدگى و پانسمان، 

پالپوتومى و پالپكتومى ارائه مى كند.
باوى اظهار كرد: هم اكنون 10 يونيت دندان پزشــكى در 
اين كلينيك فعال اســت كه در نوبت كارى صبح هشــت 

دندان پزشــك عمومى و در نوبت عصر نيز دو دندان پزشك 
عمومى به كاركنان و خانواده هاى صنعت نفت گچســاران 

خدمات ارائه مى كنند.

انجام آزمایش های تخصصی در آزمایشگاه بیمارستان 
بعثت گچساران

محمدرضا طاهرى نژاد، مســئول آزمايشــگاه بيمارستان 
بعثت صنعت نفت گچساران گفت: از ابتداى فروردين ماه تا 
پايان شهريورماه  12 هزار و 746 نفر به آزمايشگاه مراجعه 

كرده اند.
وى اظهار كرد: تعداد آزمايش هاى انجام شده در آزمايشگاه 
بيمارســتان بعثت صنعت نفت گچســاران در بــازه زمانى 

يادشده 108 هزار و 123 قلم بوده است.
به گفته طاهرى نژاد، ماهانه به طور ميانگين 18 هزار قلم 
آزمايش در اين واحد براى بيماران ســرپايى و بســترى در 

بيمارستان بعثت صنعت نفت گچساران انجام مى شود.
وى ادامه داد: 85 درصد آزمايش هايى كه پزشكان تجويز 
مى كنند در آزمايشــگاه بيمارســتان بعثــت صنعت نفت 

گچساران قابل انجام است.
مسئول آزمايشگاه بيمارستان بعثت صنعت نفت گچساران 
گفت: آزمايشگاه اين بيمارســتان از معدود آزمايشگاه هاى 
ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت اســت كه در آن 
آزمايش هــاى تخصصى هورمونى از جملــه تومورماركرها، 

هپاتيت، تيروئيد، هورمون هاى جنسى و... انجام مى شود.
طاهرى نــژاد تصريح كرد: بخش هاى هورمون شناســى، 
بيوشــيمى، ميكروب شناســى، تجزيه ادرار، بانك خون و 
... در آزمايشگاه بيمارســتان بعثت صنعت نفت گچساران 

فعال است.
وى افــزود: هم اكنــون 15 نفــر متخصــص پاتولوژى و 
كارشناس علوم آزمايشگاهى در واحد آزمايشگاه بيمارستان 

بعثت صنعت نفت گچساران فعاليت دارند.
ارائه خدمات درمانى شبانه روزى بخش اورژانس به بيماران
تابان حكمتى، مســئول واحد اورژانس بيمارستان بعثت 
صنعت نفت گچساران گفت: 8 هزار و 200 بيمار از ابتداى 
امسال تا پايان مردادماه در بخش اورژانس بيمارستان بعثت 

صنعت نفت گچساران درمان شدند.
وى اظهار كرد: در 6 ماهه نخست امسال 8 هزار و 270 نفر 
از مراجعه كنندگان به اورژانس بيمارستان بعثت صنعت نفت 

گچساران به صورت سرپايى درمان شدند.
مســئول واحد اورژانس بيمارســتان بعثت صنعت نفت 
گچســاران با اشــاره به اينكه هر نوبت كارى با يك پزشك 
عمومى و يك پزشك اورژانس خدمات ارائه مى شود، افزود: 
در اين مدت 930 بيمار در بخش اورژانس بيمارستان بعثت 

صنعت نفت گچساران بسترى شدند.
حكمتــى تصريح كرد: در 6 ماه گذشــته 40 ماموريت از 

سوى آمبوالنس هاى واحد اورژانس انجام گرفت.
وى افــزود: هم اكنون بخش اورژانس بيمارســتان بعثت 
صنعت نفت گچســاران داراى يك پزشــك متخصص طب 
اورژانس، 5 پزشك عمومى، 10 پرستار و 4 نيروى خدمات 
است كه در 24 ســاعت شــبانه روز به بيماران و مراجعان، 

خدمات درمانى ارائه مى دهند.

تجهیــز مرکز توان بخشــی بیمارســتان بعثت به 
دستگاه های روز

ايرج بكيار، مسئول مركز توان بخشــى بيمارستان بعثت 
صنعت نفت گچساران گفت: در 6 ماه نخست امسال 8 هزار 

و 95 جلسه توان بخشى به بيماران ارائه شد.
وى اظهار كرد: از ابتداى امسال تا پايان شهريورماه تعداد 
يكهزار و 11 بيمار در قالب 8 هزار و 95 جلســه از خدمات 

مركز توان بخشى بيمارســتان بعثت صنعت نفت گچساران 
بهره مند شــدند كه از اين تعــداد، 7 هزار و 531 جلســه 

فيزيوتراپى و 564 جلسه كاردرمانى بوده است.
مسئول مركز توان بخشــى بيمارستان بعثت صنعت نفت 
گچساران با بيان اينكه مركز توان بخشى اين بيمارستان به 
جديدترين و پيشرفته ترين دستگاه ها از جمله شوك درمانى، 
ليزر، دياترمى و... مجهز بوده، اظهــار كرد: در اين مركز از 
به روزترين تكنيك هاى درمانى از جمله  ســوزن خشــك 

استفاده مى شود.
بكيار با اشــاره به اينكه هم اكنون هشت تخت درمانى در 
مركز توان بخشى بيمارســتان بعثت صنعت نفت گچساران 
داريم، گفت: اين مركــز حداقل به چهار تخت درمانى ديگر 

نياز دارد.
وى تصريــح كــرد: هم اكنون يــك دكتــراى حرفه اى 
فيزيوتراپى و چهار فيزيوتراپ در مركز توان بخشى به بيماران 

خدمات فيزيوتراپى ارائه مى كنند.

ارائه خدمات به بیش از ۷ هزار نفر در بخش رادیولوژی 
بیمارستان بعثت

رزيتا آقايى، مســئول بخش راديولوژى بيمارستان بعثت 
صنعت نفت گچساران گفت: در 6 ماهه نخست امسال به 7 
هزار و 80 نفر از بيماران، خدمات راديولوژى و ســونوگرافى 

ارائه شد.
وى با بيان اينكه بخش راديولوژى بيمارستان بعثت صنعت 
نفت گچساران مجهز به پيشرفته ترين و بروزترين دستگاه ها 
از جمله راديولوژى ديجيتال، سونوگرافى مدرن، ماموگرافى 
ديجيتال، دســتگاه پانوركس و ســفالومترى، راديولوژى 
پرتابل و راديوگرافى ديجيتال و آنالوگ اســت، اظهار كرد: 
اين دســتگاه ها نقش مهمى در ارتقاى خدمت رســانى به 

بيماران دارد.
مســئول بخش راديولوژى بيمارستان بعثت صنعت نفت 
گچساران افزود: در راســتاى خدمات رسانى به بيماران در 
6 ماه نخست امســال حدود 3 هزار و 540 مورد راديولوژى 
ديجيتال، 2 هــزار  و 960 مورد ســونوگرافى و 580 مورد 

عكس بردارى دندان و فك در اين بخش انجام شده است.
آقايى تصريح كــرد: بخش تصويربــردارى (راديولوژى) 
به صورت 24 ســاعته و واحد ســونوگرافى سه روز در هفته 
از ســاعت 9 صبح تا 12 و ديگر روزها به صورت كشيك به 

بيماران خدمات ارائه مى دهد.

کاهش 13 درصدی اعزام بیماران بــه دیگر مراکز 
درمانی

پروانه ديانى، مسئول واحد اعزام بيمارستان بعثت صنعت 
نفت گچســاران با اعالم آمار اعزام بيماران اين بيمارستان 
در 6 ماهه نخست امسال  به ديگر مراكز درمانى، از كاهش 
اين آمار نســبت به مدت مشابه سال گذشــته خبر داد  و 
گفت: اين آمار نسبت به مدت مشابه سال 97 روند كاهشى 

داشته است.
وى افزود: تعداد اعزام هاى انجام شده به ساير مراكز درمانى 
در مدت يادشده 1070 مورد بوده كه در مقايسه با سال 97 

با كاهش 13 درصدى روبه رو شده است.
مسئول واحد اعزام بيمارستان بعثت صنعت نفت گچساران 
با يادآورى اينكه اين اعزام ها به مراكز درمانى شــيراز، اهواز 
و تهران بوده است، افزود: بيشترين فراوانى اعزام مربوط به 

تيرماه با 226 مورد است.
ديانى تصريح كرد: با افزايش فعاليت هاى بيمارستان بعثت 
صنعت نفت، اعزام بيماران از اين مركز درمانى به ديگر مراكز 
كاهش يافته اســت. جمعيت كنونى زير پوشش بهداشت و 

درمان صنعت نفت گچساران افزون بر 13 هزار نفر است.

  عملکرد مراکز درمانی بهداشت و درمان گچساران تشریح شد

نفت یاری گر بهداشت  

با اعتماد به سازندگان داخلی
زنگ  پایان بخش فراساحل پارس جنوبی به صدا درآمد

    در سال 76 كه به وزارت نفت آمدم توان ساخت جكت يعنى چهارپايه اى كه 
عرشه روى آن گذاشته مى شود، در كشور وجود نداشت و حتى امكان احداث يك متر 
لوله دريايى نيز در كشور مطرح نبود، اين در حالى است كه در شرايط كنونى بالغ بر 4 
تا 5 شركت توانمند در حوزه صنعت فراساحل و ساخت و نصب سازه هاى دريايى وجود 
دارد.»؛ «ان شاءاهللا بتوانيم اين شركت ها (تاسيسات دريايى، صدرا، ايزوايكو و صف) 
را پشتيبانى كنيم تا كارهايشــان را انجام دهند و وظيفه  برداشت از ميادين مشترك 

را به خوبى انجام دهند كه رهبرى و مجلس و ملت نســبت به آن حساس هستند.» 
اين دو جمله را از وزير نفت بارها شــنيديم، اما اين دو نقل قول مربوط به نمايشگاه 
دستاوردهاى شركت مهندسى و ساخت تاسيســات دريايى در خردادماه 1394 در 
ساختمان مجلس در بهارستان است.   حاال بيش از چهار سال از سخنان آن روز آقاى 
وزير مى گذرد و حمايت وزير نفت به اذعان پيمانكاران داخلى سبب شد، 20 سكوى 
پارس جنوبى در مدار توليد، سه سكو در آستانه توليد و سه سكو در آستانه نصب قرار 

گيرند و ظرفيت برداشت گاز از پارس جنوبى روزانه بيش از 370 ميليون مترمكعب 
افزايش يابد. جدول زير نشان دهنده حمايت وزارت نفت در دولت يازدهم و دوازدهم از 
سازندگان و شركت هاى داخلى است كه اگر نبود، صدرا كه آن روزها در آستانه منحل 
شدن قرار داشت موفق نمى شد هفت سكوى پارس جنوبى را به پايان برساند و نظاره گر 
پيشرفت بيش از 95 درصدى سه سكوى ديگر فازهاى پارس جنوبى باشد. سال 98 

را بايد از هم اكنون سال پايان بخش دريايى پارس جنوبى (به جز فاز 11) نام نهاد.

میز خبر


