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زمان ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال در مناطق
گرمسیر تغییر کرد .معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند گفت :بر اساس اعالم رئیس مرکز
مدیریت بیماری های واگیر معاونت بهداشت وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،زمان اجرای
عملیات ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال در دو نوبت
پنجم تا هشتم اسفند  96و  ۱۸تا  ۲۱فروردین ۹۷
است .به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی
این دانشگاه دکتر «مهدی زاده» افزود :گروه سنی
هدف ،همه کودکان متولد پنجم اسفند امسال تا ۲۱
فروردین  ۹۷در مناطق تحت پوشش مانند شهرستان
های مرز شرقی استان شامل نهبندان ،سربیشه،
درمیان و زیرکوه ،مناطق تحت پوشش تیم سیار در
شهرستان های بیرجند ،سرایان ،فردوس ،بشرویه،
قاینات ،خوسف و طبس ،مهاجران خارجی اردوگاه
ها یا خارج از آن ،خانوارهای ساکن در کلنی ها و محل
تجمع عمده مهاجران خارجی و تمام کودکان زیر پنج
سال که همراه با مادران خود در زندان های استان
اقامت دارند را در بر می گیرد.

حسین قربانی -تا چندی پیش مجبور بودند صبح
زودوحتیپیشازطلوعخورشیدبرایگرفتننوبت
پزشک متخصص به بیمارستان تامین اجتماعی
مراجعه کنند اما این کار به راحتی میسر نمی شد
و به ناچار راه برگشت را در پیش می گرفتند تا بلکه
روزی دیگر موفق به این کار شوند.
ماجرای نوبت گیری های پر دردسر در بیمارستان
تامین اجتماعی تا جایی ادامه داشت که
اعتراض ها به نحوه ارائه خدمات باال گرفت تا
این که برای تسریع و تسهیل دسترسی بیمه
شدگان به پزشک مورد نظر و کم کردن گالیه ها
و افزایش رضایتمندی در مراجعه به بیمارستان
از ابتدای خرداد  1394سامانه نوبت دهی در این
بیمارستان راه اندازی شد.
حال با گذشت بیش از دو سال از این اقدام ،به نظر
تعدادی از بیمه شدگانی که برای گرفتن نوبت از
طریق سیستم گویا اقدام کرده اند ،انجام این کار
و افتتاح بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) هم
نتوانسته از مشکالت موجود در این زمینه به دلیل
کمبود پزشک متخصص و تعداد پذیرش بیمار و
حتینبودبرخیتخصصهادرمراکزدرمانیتامین
اجتماعی بکاهد.
یکی از بیمه شدگان که برای گرفتن نوبت از طریق
سیستم گویای بیمارستان اقدام کرده است ،می
گوید :درگذشته برای گرفتن نوبت پزشک به شکل
حضوری با مشکالت بسیاری مواجه بودیم و با
راه اندازی سیستم نوبت دهی امیدوار شدیم تا از
مشکالت موجود در این زمینه کم شود اما گویا این
مشکالت هیچ گاه نمی خواهد دست از سر بیماران
تامین اجتماعی بردارد.

 8مصوبه  ،دستاورد سفر
وزیر کار به طبس
فرماندار ویژه طبس بخشی از دستاوردهای سفر وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،رئیس سازمان تامین
اجتماعی کشور و استاندار خراسان جنوبی به طبس
را اعالم کرد« .طالیی مقدم» گفت :به دستور وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 200میلیارد ریال برای
ساخت مجتمع آموزشی توسط صندوق بازنشستگی
فوالد کشور به طبس اختصاص یافت .وی از پایدار و
نهایی شدن پروازهای آسمان در طبس با دستور وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد و افزود :همچنین
قرار شد مبالغی برای اجرای پروژه های زغال سنگ به
این شهرستان کمک شود  .وی با اشاره به تاکید وزیر بر
فراوری محصول نهایی کک و تبدیل آن به PVCادامه
داد :در این زمینه یکی از شرکت های زیر مجموعه به
نامتاپیکومسئولپیگیریشد.عالیترینمقاماجرایی
طبس با اشاره به برداشته شدن سقف خدمات بیمه
ای پزشکان تامین اجتماعی در طبس گفت :رئیس
سازمان تامین اجتماعی کشور هم قول اختصاص یک
دستگاه رادیولوژی را به پلی کلینیک تامین اجتماعی
طبس داد« .طالیی مقدم» شبانه روزی شدن پلی
کلینیک تأمین اجتماعی طبس از ابتدای سال 97و
تصویب یک مرکز دیگر به عنوان مرکز بیمه ای در عشق
آباد را از دیگر دستاوردهای سفر وزیرتعاون  ،کار و رفاه
اجتماعی به این شهرستان اعالم کرد.

• •محدودیت در نوبت پزشکان

«حسنی» با اعالم این که به دلیل محدود بودن
تعدادنوبتپزشکانهرروزدرزمانکوتاهیسهمیه
اعالمی کامل می شود ،می افزاید :بسیاری از
بیمارانی که برای گرفتن نوبت از طریق سیستم
گویا اقدام می کنند به دلیل ترافیک خیلی زیاد
سیستم نوبت دهی موفق به برقراری تماس با
بیمارستان نمی شوند و اگر هم تماس برقرار شود با
این پیام مواجه می شوند که نوبت دهی برای پزشک
مورد نظر تکمیل شده است.
وی که پس از چند بار تماس موفق به گرفتن نوبت
برای فرزند بیمارش نشده است می افزاید :با توجه
به این که سامانه نوبت دهی بیمارستان های تامین
اجتماعی بیشتر اوقات مشغول است بعد از چند بار
تماس نتوانستم برای فرزند بیمارم نوبت بگیرم و

برای این که بر شدت بیماری اش افزوده نشود در
نهایت او را نزد یکی از پزشکان خصوصی شهر بردم.
یکی دیگر از بیمه شدگان هم با بیان این که برای
گرفتن نوبت پزشک باید از ساعت هفت شب روز
قبل در این زمینه اقدام کنیم ،می افزاید :برای
گرفتن نوبت از طریق سیستم گویا باید یک نفر
پشت سر هم با شماره اعالمی تماس بگیرد تا اگر
تماس برقرار شود و سهمیه پزشک مورد نظر نیز
کامل نشده باشد بتواند برای روز بعد نوبت بگیرد.
به گفته «خسروی» با این وضعیت اگر بیماری نتواند
برای روز مورد نظر از پزشک متخصص نوبت بگیرد،
به ناچار باید یا برای روزهای بعد اقدام کند یا این که
حضوری به اورژانس بیمارستان مراجعه کند و از
پزشک عمومی کمک بگیرد.

• •مشکل جذب نیروی متخصص

مدیر درمان تامین اجتماعی استان با بیان این
که از زمان شروع طرح تحول سالمت برای جذب
نیروهای متخصص در مراکز تامین اجتماعی با
مشکل مواجه شده ایم ،می افزاید :در شرایط فعلی
تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی تامین
اجتماعی زیاد است و باید عرضه و تقاضا در این
زمینه مدیریت شود.
در این راستا مرحله اول اجرای سیستم ارجاع
در مراکز ملکی به صورت تدریجی شروع شد و
بیماران مزمن شناسایی می شوند و برای آن ها
به شکل نامحسوس پرونده تشکیل می شود و در
آینده نزدیک هم فراخوان برای بقیه بیمه شده های
تامین اجتماعی انجام خواهد شد.

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ²ﺷﻄﺮﻧﺞ

به گفته دکتر«فیروزی» در مرحله بعد بخشی از
خدمات درمانی از طریق سیستم ارجاع به بیماران
ارائه می شود البته با اجرای این طرح باز هم با توجه
به این که هر روز بیش از حدود سه هزار بیمار به
مراکز درمانی تامین اجتماعی استان در شهرستان
های بیرجند ،قاینات ،فردوس و طبس مراجعه می
کنند ،به پزشک متخصص نیاز داریم و از آن جا که
پزشک متخصص آزاد وجود ندارد وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند باید در این زمینه اقدام کنند.
وی ادامه می دهد :نمایندگان مجلس هم با تصویب
اختصاص  10درصد از نیروهای پزشک متخصص
به تامین اجتماعی می توانند این مشکل را در
کشور رفع کنند اما با وجود پیگیری های بسیار این
مشکل همچنان در استان وجود دارد و تا زمانی که
نیروی متخصص مورد نیاز تامین نشود برای ارائه
خدمات مطلوب به بیماران تامین اجتماعی مشکل
خواهیم داشت.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان با اشاره به
هزینه کرد باال برای تامین تجهیزات پزشکی مورد
نیاز بیمارستان تاکید می کند :به دلیل نبود پزشک
متخصص این تجهیزات در بیمارستان حضرت
ابوالفضل(ع) بیرجند بدون استفاده مانده است.
«فیروزی» از جمله این موارد به ست های ابزار برای
عمل های تخصصی مغز و اعصاب اشاره کرد که
با هزینه  400میلیون تومان و دستگاه فیکو که با
حدود  200میلیون تومان خریداری شده و در واقع
میکروسکوپ چشمی است ،اشاره کرد که تا کنون
بدون استفاده مانده است.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﺎده

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ²ﺧﺎﻟ راﺑﺎارﻗﺎم١ﺗﺎ ٩ﻃﻮر²ﭘﺮﻨﻴﺪﻪ:
(١ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗÀﻪازﺳﻄﺮﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺳﻤﺖﭼﭙﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٢ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗÀﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٣ارﻗﺎﻣ ﻪدرﻫﺮﺗÀﻪﻣ ﻧﻮﺴﻴﺪﺗÀﺮار²ﻧﺒﺎﺷﺪ.

][١٣٩٦/١١/٢٤

ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

درﺳﺖ

در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ²ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ À ،از ﺑﺎزÀﻨﺎن ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه
اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﺑﺎ دو ﺣﺮﺖ ﻣﺎت ﻨﺪ.

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻴﺪ ﺪام ﺑﺎزÀﻦ اﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را دارد و
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﻣﺎت ﻨﺪ؟!

ﺟﻬﺖ ﺣﺮﺖ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ²ﺳﻔﻴﺪ از
ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺮ Ãﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر²
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ²ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗÀﺮار²ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ»،ﻣﻌﻤﺎﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«رادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ¥ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

* رﻗــﻢ ﺗــÀــﺮار ²در ﺗÀﻪ ا²
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
* ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺪس ﻧﺰﻧﻴﻢ! ﺑﻠÀﻪ
ﻗﺒﻞازﻧﻮﺷﺘﻦﻫﺮرﻗﻢ،دﻟﻴﻞ
ﻣﻨﻄﻘ ﻣﺎن را ﺑﺮا ²ﻧﻮﺷﺘﻦ
آن،ﺑﺎﺧﻮدﻣﺎنﻣﺮورﻨﻴﻢ.

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

▪
▪
▪

▪

▪

▪

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎراﺣﺮفﺑﻪﺣﺮفدرﺟﻬﺖﻓﻠﺶﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

* اﺑﺘﺪا ﺳﺮاغ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧ
ﺑﺮوﻢ ﻪ ﻋﺪدش در »ﺟﺪول
وﮋه«آﻣﺪهﺑﺎﺷﺪ.
* از ﺣﻞ ﺗÀﻪ ﻫﺎ ﻪ ﻓﻘﻂ
٢ﺎ٣ﺧﺎﻧﻪدارﻧﺪ،آﻏﺎزﻨﻴﻢ.
* ارﻗــﺎم »ﻣﺤﺘﻤﻞ« را ﺑﺮا²
ﻫﺮﺧﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﺎ وﻢرﻧﮓ
در آن ﺎدداﺷﺖ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ﺑﻌﻀ از ﮔﺰﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻂ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و رﻗــﻢ »ﻗﻄﻌ « را
ﺸÃﻨﻴﻢ.

* ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻫﺮ ﻣﻌﻤﺎ ﻓﻘﻂ Ö
ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

»ﺟـــــﺪول وــــﮋه«
ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد
را ﺑﺮا ²ﺑﻌﻀ اﻋﺪاد
ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

▪

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺳﺮﮔﺮﻣﺟﺬابﺑﺎﻗﻮاﻧﻴﻦﺳﺎدهاﺳﺖ ﻪﻓﻘﻂﺑﻪ»ﻣﻨﻄﻖ«و»ﺟﻤﻊ«
ﻧﻴﺎزدارد.ﺳﺎﺑﻘﻪﭘﻴﺪاﺶآنﺑﻪﺑﻴﺶاز٦٠ﺳﺎلﭘﻴﺶدرآﻣﺮ¥ﺎﺑﺮﻣﮔﺮدداﻣﺎاز٣٠ﺳﺎل
ﭘﻴﺶﻣﻮردﺗﻮﺟﻪژاﭘﻨﻫﺎﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﻃﻮر ﻪدرﺑﻴﺶاز١٠٠ﻧﺸﺮﻪژاﭘﻦﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪ
و ﺣﺎﻻ دوﻣﻴﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺎن)ﭘﺲ از ﺳﻮدو ﻮ( اﺳﺖ ﻪ در ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺎ ﺮو)(Kakuroﭘﺮﻃﺮﻓﺪاراﺳﺖ.ﺣﻞ ﺮدن»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺎﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻣﻨﻄﻘ
ﺷﺒﻴﻪ آن ،ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش ذﻫﻦ را ﺑﺎﻻ ﻣ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﻘﻘﺎن از اﻦ ﻗﺒﻴﻞ
ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺑﺎﻋﻨﻮان»ورزشذﻫﻦ«و»داروآﻟﺰاﻤﺮ«ﺎدﻣ ﻨﻨﺪ.

• ﺑﺮاﺣﻞ ﺎﻓاﺳﺖ:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧÀﻨﻴﻢ.
* ﺟﻤﻊ ارﻗــﺎم ﻫﺮ ﺗÀﻪ اﻓﻘ ،
ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﭼﭗوﺟﻤﻊ
ارﻗﺎمﻫﺮﺗÀﻪﻋﻤﻮد،²ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

▪

▪مسئوالن اســتــانــداری روســتــای بــزرگ کرغند
قاینات را دریابند و برای ارتقای آن به شهر اقدام
کنند.
▪با توجه به این که همه جا صحبت از بیکاری و
بیکار ماندن جوانان هست چرا وقتی یک نیرو 30
سال کار کرده است و باید بازنشسته شود هنوز
سر کار است؟ در شهرستان بشرویه و در شبکه
بهداشت چند نفر از نیروها هنوز سر کار هستند
در حالی که چند سال از موعد بازنشستگی آن ها
می گذرد.
▪آقای استاندار من بازنشسته ام و هر روز به خاطر
بیکاری دو فرزند پسرم با مدرک باال رنج می کشم
در حالی که نه پارتی دارم و نه سرمایه ای که در
اختیار آن ها قرار دهم و دستم از زمین و آسمان
کوتاه است .چرا برای ایجاد صنایعی چون کویر
تایر که اشتغال زایی زیــادی دارد یا توسعه این
شرکت اقدامی انجام نمی شود تا جوانانی مثل
بچه های من زودتر سرکار بروند و از بالتکلیفی
خارج شوند.
▪اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بیرجند در
کنار ارائه کارنامه  10ماهه به پرداخت مطالبات
کسبه شهر بیرجند هم توجه داشته باشد.
▪مدیران شرکت سیمان قاین به فکر پرداخت حق
و حقوق کارگران هم باشند و از برخی حیف و
میل ها خودداری کنند.
▪در جاده روستای شیرشتر از توابع بخش شوسف
شهرستان نهبندان حـــدود ١٠ســال اســت که
عملیات زیرسازی انجام و با یک آسفالت سرد
جاده به حال خود رها شده ،حال آسفالت این
جــاده از بین رفته و ایــن مسیر بــرای رانندگی
خطرناک شده است .مسئوالن برای آسفالت آن
اقدام کنند.
▪در دهه فجر تعدادی از روستاهای شهرستان
درمیان از نعمت گاز بهره مند شدند که جای
تشکر دارد .مسئوالن شرکت گاز به فکر اهالی
روستای نقنج باشند و این روستا را هم در پروژه
های خود قرار دهند.
▪خیابان ولی عصر(عج) روستای فخران از توابع
بخش زهان شهرستان زیرکوه آسفالت نیست و
مردم در زمستان و هنگام بارندگی با مشکالت
زیادی روبه رو می شوند .به عالوه سرعت اینترنت
در ایــن منطقه ضعیف اســت و گــیــرنــده های
دیجیتال برای دریافت تصاویر تلویزیونی جواب
نمی دهد .مسئوالن به مشکالت این روستا نیز
رسیدگی کنند.
▪دوســــال از زمــانــی کــه جـــاده روســتــای زبــیــده
شهرستان سربیشه شن ریزی شده می گذرد و
هنوز این جاده رنگ آسفالت به خود ندیده است
در حالی که از جاده اصلی فقط دو کیلومتر فاصله
دارد.

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

• ﻗﺎﻧﻮن

▪

به گفته وی هم اکنون در رشته های مربوط به
جراحی و در بخش های تخصصی و فوق تخصصی،
چشم پزشکی ،فیزیوتراپی و ...نیاز به پزشک
متخصص است که با اجرای سیستم ارجاع تنها
بخشی از مشکل نوبت دهی بیماران برطرف می
شود.
وی با بیان این که از  70نیروی متخصص توزیع
شده امسال حتی یک نفر به مراکز درمانی تامین
اجتماعی استان معرفی نشده است ،می افزاید:
به دلیل این که پزشکان متخصص جدید تمام وقت
با دانشگاه علوم پزشکی همکاری می کنند حق
همکاری با تامین اجتماعی در این زمینه را ندارند و
عالوه بر این پرداختی به این پزشکان در قالب طرح
تحول نظام سالمت دو برابر شده است و پزشک
متخصص آزاد هم وجود ندارد که با مراکز ملکی
درمان تامین اجتماعی همکاری کند.
وی تاکید می کند :تا زمانی که نیروهای پزشک
متخصص مورد نیاز مراکز درمانی تامین اجتماعی
به ویژه در بیمارستان های شهید رحیمی و حضرت
ابوالفضل(ع) بیرجند تامین نشوند در زمینه نوبت
دهی به موقع به بیماران تامین اجتماعی مشکل
خواهیم داشت.
وی اظهار می کند :تجهیزات خریداری شده در
مراکز درمان شهرستان ها هم به دلیل نبود نیروی
پزشک متخصص در شهرستان های طبس ،قاینات
و فردوس بدون استفاده مانده است.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان می افزاید :با
این وجود در سفر وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
به استان پروژه پلی کلینیک قاین کلنگ زنی شد و
با اعزام هیئتی چهار نفره به این شهرستان بررسی
های الزم برای آغاز این پروژه در حال انجام است.
وی ادامه می دهد :همچنین در این سفر احداث
درمانگاهی در منطقه کارگری شمال شهر بیرجند
مصوب شد که تیم چهار نفره ای دنبال انجام
کارهای مربوط به احداث این درمانگاه در بیرجند
هستند و بعد از این که زمین مورد نیاز از سوی راه و
شهرسازی در اختیار قرار گیرد ساخت آن شروع
می شود.
وی تاکید می کند :درهر صورت ما به وظیفه خود در
زمینهگسترشمراکزدرمانیتامیناجتماعیعمل
می کنیم اما بدون تامین پزشک متخصص استفاده
کامل از این مراکز انجام نخواهد شد.
خبرنگارماچندباربامدیرداخلیبیمارستانشهید
رحیمی تامین اجتماعی بیرجند برای پاسخگویی
در این زمینه تماس گرفت اما موفق به گفت وگو
با وی نشد.

ﻣﻌﻤﺎ ²ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم
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دﻗﻴﻘﻪ

حرف مردم

تجهیزات گران قیمت بیمارستان تامین اجتماعی خاک می خورد

تغییر زمان ایمن سازی تکمیلی فلج
اطفال در مناطق گرمسیری

١٠

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

٨)-١ﺣﺮﻓ (ﺑﻪﻧﺪرتﭘﻴﺶﻣ آﺪﻪﺣﺮﻓ ﺑﺰﻧﺪو
ﺟﻨﺠﺎلﺳﺎزﻧﺸﻮد!اﻦاواﺧﺮﻫﻢاوﺑﻪاﻧﺘﻘﺎدازﺗﻴﻢﻣﻠ
ﺸﻮرشﺗﺤﺖﻫﺪاﺖﺧﻮرﺧﻪﺳﺎﻣﭙﺎﺋﻮﻟ ﭘﺮداﺧﺘﻪو
ﺣﺘ ﺧﻮدشراﻻﻖﻫﺪاﺖﺗﻴﻢداﻧﺴﺘﻪاﺳﺖ.
٦)-٢ﺣﺮﻓ (ﺗﻴﻤ ﻪ ﻓﺼﻞﮔﺬﺷﺘﻪدرﻟﻴﮓﺑﺮﺗﺮﺑﻪ
ﻋﻨﻮاﻧ ﺑﻬﺘﺮازﭘﻨﺠﻤ دﺳﺖﻧﻴﺎﻓﺖﺗﺎﻏﺎﺐﺑﺰرگﻟﻴﮓ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎناروﭘﺎﻟﻘﺐﺑﮕﻴﺮد.
٤)-٣ﺣﺮﻓ (ﺣﻴﻠﻪوﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮد²
٣)-٤ﺣﺮﻓ (ﺣﻴﻮانﻧﺠﻴﺐ
٥)-٥ﺣﺮﻓ (ﻣﻬﺪو²ﻴﺎﻪ ٢ﻓﺼﻞﻣﺘﻮاﻟ ﻋﻨﻮان
اول و دوم ﺑﻬﺘﺮﻦ ﮔﻠﺴﺎز ﺑﻮﻧﺪسﻟﻴﮕﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎصدادهﺑﻮدﺑﺎ ٢٥٥ﺑﺎز²در.......وﻫﺎﻣﺒﻮرگ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻦﺗﻌﺪادﺑﺎز²رادرﺑﻴﻦ ١٠ﻟﮋﻮﻧﺮاﺮاﻧ ﺑﺮﺗﺮ
ﺑﻮﻧﺪسﻟﻴﮕﺎداﺷﺘﻪاﺳﺖ.
٤)-٦ﺣﺮﻓ (ﻣﺤﻞاﻗﺎﻣﺖﺳﭙﺎﻫﻴﺎن
٣)-٧ﺣﺮﻓ (ازﻗﻠﻪﻫﺎ²ﻣﻌﺮوفاﺮان
٢)-٨ﺣﺮﻓ ( ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﻪ ﺑﺮﺧ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻣﺪﻋ ﺷﺪﻧﺪﺑﺎﺮنﻣﻮﻧﻴﺦدرﺗﻼشاﺳﺖﺗﺎدرﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
وﭘﺲازﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ،اﻦﻣﺮﺑ راﺟﺎﻧﺸﻴﻦﻫﺎﻨÀﺲ
ﻨﺪﻪاوﺧﻮدشﺗÀﺬﺐﺮد.
٤)-٩ﺣﺮﻓ ( ﻣﺪﺮان ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺨﺸ از
ﻗﺮاردادﺑﻮﺎنﺑﻪﻣﺒﻠﻎ ١٠٠ﻫﺰاردﻻرو.......ﺑﻪﻣﺒﻠﻎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

 ٢٠٠ﻫﺰاردﻻرراﭘﺮداﺧﺖﺮدﻧﺪ.
٤)-١٠ﺣﺮﻓ (ﺟﺎﻧ
٤)-١١ﺣﺮﻓ ( ﺑﺎ  ١٤ﮔﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻗﺎ ²ﮔﻠ ﺟﺎم
ﻣﻠﺖﻫﺎ²ﻓﻮﺗﺴﺎلآﺳﻴﺎرﺳﻴﺪ.
٤)-١٢ﺣﺮﻓ (ﺗﻴﻢﻣﻠ ﻓﻮﺗﺴﺎلﺸﻮرﻣﺎندردﺪار
ﻓﻴﻨﺎلﻣﺴﺎﺑﻘﺎتﻓﻮﺗﺴﺎلﻗﻬﺮﻣﺎﻧ آﺳﻴﺎﺑﻪﻣﺼﺎفاﻦ
ﺗﻴﻢرﻓﺖو- ٤ﺻﻔﺮﺣﺮÃراﺷÀﺴﺖداد.
٦)-١٣ﺣــﺮﻓ ـ ( ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺸ Àﭘﻮﺷﺎن ﺑﺎ
ﺟﺪا اﻦﻣﺮﺑ ﻣﻮاﻓﻘﺖﺮد.
٣)-١٤ﺣﺮﻓ (ازﻧﺎمﻫﺎ²ﺧﺪاوﻧﺪ
٣)-١٥ﺣﺮﻓ ( ﻣﺠﺘﻤﻊ ورزﺷ ﺳﻮرﺎن در ﺣﺎﻟ
ﺷﻨﺒﻪﺑﺎﺣﻀﻮرﻣﺴﻌﻮدﺳﻠﻄﺎﻧ ﻓﺮوزﺮورزشاﻓﺘﺘﺎح
ﺷﺪﻪدرﺣﺎﺷﻴﻪآنازﺳﻮرﺎنواﻦﺳﺮﻣﺮﺑ ﭘﻴﺸﻴﻦ
ﺗﻴﻢﻣﻠ ﺸﺘ ﻓﺮﻧﮕ ﺗﻘﺪﺮﺷﺪ.
٥)-١٦ﺣﺮﻓ (رواﻧﻪﺮدن
٦)-١٧ﺣﺮﻓ (ﻣﻮﻗﻊﺧﻮابﺑﺮﺳﺮﻣ ﮔﺬارﻧﺪ
٤)-١٨ﺣﺮﻓ (ﺧﺮموﭘﺮروﻧﻖ
٧)-١٩ﺣﺮﻓ (ﭘﺮﻧﺪها²ﺑﺎﮔﻮﺷﺖﻟﺬﺬ
٤)-٢٠ﺣﺮﻓ (ﻣﺎلوﻣﻨﺎلوﺑﺮﺖ
٦)-٢١ﺣﺮﻓ (ﺳﺎﺖﻨﻔﺪراﺳﻴﻮنﻓﻮﺗﺒﺎلآﺳﻴﺎاز
اﻦﻣﻬﺎﺟﻢﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲﺑﻪﻋﻨﻮان»ﻣﺴﺘﻌﺪ«ﺎدﺮد.
٤)-٢٢ﺣﺮﻓ (زﻣﺎمواﻓﺴﺎر

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﺑﺎﺑﺮداﺷﺘﻦﻫﻔﺖﭼﻮبﺒﺮﺖ
ﻣ ﺗﻮاناﻦﺷÀﻞراﺳﺎﺧﺖﻪدر
آنﭼﻬﺎرﻣﺮﺑﻊدﺪهﻣ ﺷﻮدوﻫﻴﭻ
ﭼﻮبﺒﺮﺖاﺿﺎﻓﻪا²ﻫﻢﺑﺎﻗ
ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ.

