روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

فرخ نژاد -تب و تاب تغییرها و جایگزینی ها در
دوران تصدی ششمین استاندار خراسان جنوبی
تا آخرین روزها و ساعت های حضور در استانداری
ادامه داشت تا جایی که در آخرین انتصاب «گرامی»
یکی از مشاوران استانداری به جای دکتر «مهدی
اخالقی پور» رئیس سازمان همیاریهای شهرداری
استان منصوب شد .به گزارش «خراسان جنوبی»
قبل از آخرین انتصاب هم« ،علی اسماعیلی»
معاون سیاسی امنیتی استانداری از سمتش به
دالیلی استعفا داده بود که مروج الشریعه  24آبان
ماه «محمد رضا حسنی مقدم» مدیر کل امنیتی
و انتظامی استانداری را با حفظ سمت به عنوان
سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری منصوب کرد.
عالوه بر این در روزهای پایانی و بعد از معرفی
هفتمین استاندار ،برخی از مدیران ستادی
استانداری از جمله مدیر کل حوزه استاندار نیز
چون مشمول قانون بازنشستگی شدند قبل از ورود
استاندار جدید ،پست خود را ترک کردند .دیگر
این که در ماه های پایانی فعالیت مروج الشریعه،
با اعمال قانون بازنشستگی شاهد انتصاب ها و
جایگزینی هایی در حوزه مدیران ستادی ،مدیران
کل و  ...بودیم که برخی نیز با عالمت سوال هایی
همراه بود.

• •پیشینه ها

این تغییر و تحول ها در حالی بود که مدیر کل
سابق دفتر سیاسی ،انتخابات و تقسیمات کشوری
استان که ابتدای خرداد ماه امسال مسئولیت
فرمانداری سرایان را به «رسولی مقدم» سرپرست
این فرمانداری واگذار کرد 23 ،خرداد ماه با حفظ
سمت ،سرپرست فرمانداری زیرکوه شد و از همان
زمان فرمانداری های سرایان و زیرکوه با سرپرست
اداره می شود .همچنین «مشیرالحق عابدی» که
 13اردیبهشت ماه امسال به عنوان فرماندار قاینات
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* استاندار :در استانداری کمیته انتصابات تشکیل شده است و با برگزاری
جلسه های متعدد گزینه های زیادی هم در این جلسه ها مطرح شده اند
که نتیجه این جلسه ها معرفی گزینه هایی برای فرمانداری های سرایان و
زیرکوه به وزارت کشور بود
* معتمدیان :پست های مدیریتی که در استانداری ،فرمانداری ها و
بخشداری نیاز به نیرو دارد در کمیته انتصابات استانداری احصا شد
معرفی شده بود کمتر از دو ماه و نیم این سمت را بر
عهده داشت و بعد از آن به عنوان معاون هماهنگی
امور اقتصادی و منابع انسانی استاندار معرفی
شد یعنی از آن زمان که حدود هفت ماه می گذرد
فرمانداری های سرایان و زیرکوه با سرپرستی اداره
می شود .بعد از این که «بهاری» از مدیر کلی روابط
عمومی و امور بین الملل استانداری کنار گذاشته
شد «عباس علی ملکی» سرپرستی این اداره کل را
بر عهده گرفت .دیگر این که برخی مناصب دستگاه
های اجرایی مانند بنیاد نخبگان استان و  ...نیز ماه
هاست با سرپرست اداره می شود .بنابراین گزارش
وقتی استاندار جدید یعنی محمد صادق معتمدیان،
سکان استانداری را در  12آبان ماه به صورت
رسمی بر عهده گرفت ،مناصب زیادی در استان با
سرپرستی اداره می شد و برخی نیز بدون نیرو بود.

• •اولین انتصاب

اولین انتصابی که هفتمین استاندار در همان

روزهای ابتدای حضورش انجام داد ،انتخاب فاطمه
آرام جو به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی
و امور بین الملل استانداری بود .همچنین اولین
تغییر در استان پس از حضور معتمدیان به عنوان
استاندار ،انتصاب «میرزایی» به جای ابراهیمی
فرماندار فردوس بود که البته حکم فرماندار فردوس
قبل از ورود استاندار جدید توسط وزیر کشور امضا
شده بود .حاال که بیش از دو ماه از سکانداری
استاندار می گذرد در گفت و گو با «معتمدیان» از
این که آیا انتصاب های جدید در دستور کار قرار دارد
و کار برای رفع و رجوع این موضوع تا چه مرحله ای
پیش رفته است ،پرسیدیم.

• •تشکیل کمیته انتصابات

کیف نیازهای امدادی نهبندان و سربیشه باز شد
در دیداری که روز گذشته نماینده مردم نهبندان
و سربیشه در مجلس شورای اسالمی با رئیس
جمعیت هالل احمر کشور و معاونان «پیوندی»
داشت ،کیف نیازهای امدادی شهرستان های
حوزه انتخابیه اش را گشود و برای نهبندان که در
مسیر چهار راه مرگ قرار گرفته است ،درخواست
امداد کرد .به گزارش «خراسان جنوبی» ،دکتر
«نظر افضلی» در این دیدار با اشاره به قرارگیری
شهرستان مرزی نهبندان در حد فاصل 270
کیلومتریزاهدانو 200کیلومتریمرکزخراسان
جنوبی گفت :این شهرستان در مسیر چهار راه
مرگ کشور قرار دارد و نیاز است به دلیل فاصله

زیاد نهبندان با مراکز استان ها و تصادف های
متعدد جاده ای در این مسیر ترانزیتی ،باند امداد
و نجات در آن احداث شود .به عالوه همجواری با
مرز افغانستان و قرار گرفتن نهبندان روی گسل
زلزله ،ضرورت ایجاد باند امداد و نجات در این
شهرستان دوچندان می شود .او در ادامه با اشاره
به درگیری  19ساله شهرستان های نهبندان و
سربیشه با زلزله خاموش (خشکسالی) و با در نظر
گرفتن اشتغال بیش از  60درصد مردم این دو
شهرستان در حوزه کشاورزی و دامپروری افزود:
با ابراز تاسف ،به دلیل محرومیت شدید حاکم در
منطقه ،بیشترین مهاجرت ها را در این شهرستان

ها و خالی از سکنه شدن نوار مرزی شاهد هستیم.
وی با توجه به مشکالت عدیده این دو شهرستان
محروم ،خواستار تخصیص مبلغی از منابع در
اختیار،برایکمکحمایتیبهافرادنیازمندوتامین
 200دستگاه تانکر آب برای روستاهای بدون آب
بهداشتی در دو شهرستان حوزه انتخابیه اش شد.
بهگفتهوی،بهدلیلاینکهپایگاهامدادونجاتدرح
جزو پایگاه های ثابت جمعیت هالل احمر است و
همچنین اهمیت امنیتی ،ترانزیتی و رفت و آمد
زیاد کامیون ها و تصادف های زیاد در این منطقه،
نیازمبرمبهتامینخودرویستنجاتاحساسمی
شود بنابراین انتظار می رود در این زمینه مساعدت

.

ﻗﺒﻞازﺻﺒﺢﺟﻤﻌﻪﺗﻤﺎماﺳﺖ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺎدآورﻣﻨﻢﻪﻣﻬﻠﺖارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﺗﻤﺎمﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
اﻣﺮوز،ازﺳــﺎﻋﺖ٢٤ﺟﻤﻌﻪﺑﻪآﺧﺮﻦﺳــﺎﻋﺎتﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﺗﻐﻴﻴﺮ
ﭘﻴﺪاﺮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﺗﻌﻴﻴﻦﺑﺮﻧﺪﮔﺎنﺑﺎﺪﻇﻬﺮروزﺟﻤﻌﻪاﻧﺠﺎم
ﺷﻮدﺗﺎروزﻧﺎﻣﻪاﻪروزﺷﻨﺒﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻨﻴﺪﺗﺎﻋﺼﺮﺟﻤﻌﻪ

الزم انجام شود .همچنین با توجه به دایمی شدن
پایگاه امداد و نجات روستای چاهداشی در محور
نهبندان-شهداد-کرمان،لزومتامینیکدستگاه
آمبوالنسبرایاینمرکزضروریاست.ایننماینده
مردم در مجلس؛ تکمیل مجتمع انبارهای جمعیت
هالل احمر نهبندان از محل منابع ملی ،تامین
اعتبار برای ساخت سایت آموزشی ،پراتیک و اتاق
آماده با زیربنای  300متر مربع در سربیشه ،تامین
خودروی تک کابین کمک دار برای رسیدگی به
حوادثیمانندسیل،توفانو...برایجمعیتهالل
احمر سربیشه و تامین 12دستگاه خودروی نجات
برای  22پایگاه فعال امداد و نجات هالل احمر
استان را از دیگر درخواست ها اعالم کرد .به عالوه
با توجه به شرایط خاص و اضطراری استان ،نیازمند
تامین بالگرد امدادی برای شرایط اضطراری در

آﻣﺎدهﭼﺎپﺷﻮد.
ﺑﺎزﻫﻢ ﻃﺒﻖ روال ﺗﻤﺎم ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ ﺑﺮا ﺗﻌﻄﻴﻼت ﭘﺎﺎن ﻫﻔﺘﻪ
ﺷــﻤﺎ § ،ﺳــﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶﺎب ﭼﺎرﭼﻮب« و ﺳــﻪ ﺳــﺮﮔﺮﻣ
ﺳﻮدوﻮدرﺳﻪﺳﻄﺢﻣﺨﺘﻠ¨ﺗﻘﺪﻢﺗﺎنﻣﻨﻴﻢ.
ﻧﻘﺶﺎبﭼﺎرﭼﻮباﻦﻫﻔﺘــﻪ،ﺣﺪود ٢٠دﻗﻴﻘﻪوﻗﺖﺷــﻤﺎرا
ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓــﺖوﻣﻘــﺪارازﭘﺎﺳــﺦآندرﻫﻤﻴﻦﺻﻔﺤــﻪﺑﺮا
ﺷﻤﺎﭼﺎپﺷــﺪهاﺳــﺖ.ﻋﻼوهﺑﺮراﻫﻨﻤﺎﻫﺎﭼﺎپﺷﺪهدر
اﻦﺻﻔﺤﻪ ،اﮔﺮﺑﺎزﻫﻢﺑﻪﻤ§ﺑﻴﺸــﺘﺮﻧﻴﺎزداﺷﺘﻴﺪﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﺑﻪﺑﺨﺶ»راﻫﻨﻤﺎ«دروبﺳــﺎﺖ 1sargarmi.irواردﺷــﻮﺪو
ﺟﺎﻗﻄﻌﭼﻨﺪﭼﺎرﭼﻮبدﮕــﺮراﻫﻢﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦاﮔﺮ
ﻧﻤﺎد »ﻴﻮآرُ ﺪ« ﺻﻮرﺗرﻧﮓ ﻣﻮﺟﻮد در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎرﺪﺧﻮانﮔﻮﺷﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاﻫﺘﺎناﺳ´ﻦﻨﻴﺪ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎﺑﻪ

• •شنیده ها

به گزارش «خراسان جنوبی» ،هر چند استانداری
گزینه های مورد نظر را برای تصدی فرمانداری
های زیرکوه و سرایان به وزارت کشور معرفی کرده
است اما گمانه زنی های زیادی درباره این گزینه
ها مطرح می شود طوری که شنیده ها حکایت از
این دارد که معاون فرماندار درمیان یکی از گزینه
ها برای فرمانداری زیرکوه است .همچنین آن چه
از محافل و مجالس به گوش می رسد مدت هاست
انتصاب موسی الرضا نعیمی کارشناس ارشد آب و
رئیس ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در فردوس به
عنوان فرماندار مطرح بود که برای مصاحبه به تهران
رفته است اما این مسئولیت به دالیلی کنسل شده
است .بنابراین گزارش شنیده می شود «برازنده»
بخشدار فعلی آیسک نیز از دیگر گزینه های مطرح
برای تصدی فرمانداری سرایان است .گزینه بعدی
برای فرمانداری حسین اسماعیلی معاون سیاسی
فعلی فرمانداری فردوس بود که گویا خود اسماعیلی
با این انتصاب مخالفت کرده است .همچنین شنیده
ها حکایت از این دارد که سید محمد حسینی معاون
سابق سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
دوباره برای این معاونت به وزارت کشور معرفی
شده است.
این استان هستیم« .افضلی» افزود :با توجه به این
که خراسان جنوبی یکی از استان های پر خطر از
نظر بالیای طبیعی از جمله زلزله ،سیل ،توفان و
 ...است و از نزدیک ترین مرکز جمعیت هالل احمر
معین مجاور  500کیلومتر فاصله دارد ،ضروری
است اقالم انبارهای جمعیت هالل احمر خراسان
جنوبی از لحاظ مواد غذایی و امدادی به مقدار
کافی در اسرع وقت تامین شود .وی در این نشست
با اشاره به حوادث و تصادف شنبه هفته جاری در
محور سربیشه – نهبندان و جان باختن هشت نفر
از هموطنان در این سوانح ،از همکاری و حضور اول
وقت جمعیت هالل احمر در این تصادف ها تشکر
کرد و خواستار افزایش امکانات جمعیت هالل
احمر این دو شهرستان برای کمک رسانی بهتر و
سریع تر در سوانح جاده ای شد.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﺻﻔﺤﻪ»راﻫﻨﻤﺎ«ﻫﺪاﺖﻣﺷﻮﺪوﻤ§ﺑﻴﺸﺘﺮراﺑﺮاﺣﻞ
ﺳﺮﮔﺮﻣﻧﻘﺶﺎبﭼﺎرﭼﻮباﻣﺮوزدرﺎﻓﺖﻣﻨﻴﺪ.
ﺿﻤﻨﺎﺳﻪﻣﻌﻤﺎﺳﻮدوﻮﻫﻢدرﺳــﻪدرﺟﻪدﺷﻮارﻣﺘﻔﺎوت
ﻃﺮاﺣﺷﺪهاﺳﺖﻪﺑﻪﻫﻤﺮاهﻣﻌﻤﺎ»ﻧﻘﺶﺎبﭼﺎرﭼﻮب«،
ﺟﻤﻌﺎﭼﻬﺎرﺷــﺎﻧﺲ ﺑﺮﻧﺪهﺷﺪنﺷــﻤﺎدرﻗﺮﻋﻪﺸاﻦﻫﻔﺘﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪﻪدرﺣﻘﻴﻘﺖآﺧﺮﻦﻓﺮﺻﺖﺷﻤﺎﺑﺮاﺴﺐﺷﺎﻧﺲدر
اﻦﻫﻔﺘﻪﻣﺤﺴﻮبﻣﺷﻮد.
ازاﻦﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻟﺬتﺑﺒﺮﺪوﻟﺤﻈﺎتﺧﻮﺷرادرﺗﻌﻄﻴﻼتﭘﺎﺎن
ﻫﻔﺘﻪداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻴﺪواﻣﻴﺪوارﻢروزﺷﻨﺒﻪ،ﻧﺎموﺗﺼﻮﺮﺷﻤﺎﻫﻢﺑﻪ
ﻋﻨﻮان´ازﺑﺮﻧﺪﮔﺎندرﻫﻤﻴﻦﺳﺘﻮندرجﺷﻮد.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﻣﻬﻠﺖﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ

• •احصای پست های خالی

وی از احصای پست های مدیریتی که در
استانداری ،فرمانداری ها و بخشداری نیاز به نیرو

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻴﺪ ،وبﺳﺎﺖ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ...

ها معرفی گزینه هایی برای فرمانداری های سرایان
و زیرکوه به وزارت کشور بوده است« .محمد صادق
معتمدیان» با اشاره به این که استانداری پیشنهاد
دهنده گزینه هاست ،ادامه می دهد :بعد از معرفی
به وزارت کشور باید روال اداری شامل مصاحبه های
تخصصی ،بررسی سوابق و  ...در وزارتخانه طی
شود و در نهایت هم وزیر کشور حکم آن ها را صادر
کند .او با بیان این که به زودی تکلیف فرمانداری
های سرایان و زیرکوه مشخص می شود ،نامی از
افراد معرفی شده نمی برد و می افزاید :معرفی
فرمانداران این شهرستان ها جزو اولویت های
استانداری به حساب می آید و اگر مشکل خاصی رخ
ندهد  10تا  15روز آینده احکام گزینه های معرفی
شده صادر می شود و فرمانداران معرفی می شوند.

آن طور که استاندار به «خراسان جنوبی» می گوید:
در استانداری کمیته انتصابات تشکیل شده و با
برگزاری جلسه های متعدد گزینه های زیادی هم در
این جلسه ها مطرح شده است که نتیجه این جلسه

نهبندان در مسیر چهار راه مرگ کشور

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻤ

خرا
سان ج
نوبی

دارد ،در کمیته انتصابات استانداری خبر می دهد
و می گوید :این کمیته با حضور اعضا چند بار تشکیل
و بررسی های الزم برای گزینه های مطرح شده
انجام شده است .وی با اشاره به شاخص هایی که
برای افراد مطرح شده لحاظ می شود ،این شاخص
ها را مانند توانمندی ،سوابق و تجربه افراد می داند
که بر اساس این معیارها ابراز امیدواری می کند:
هر چه سریع تر پست های مدیریتی بدون نیرو هم
تعیین تکلیف شود .به گفته وی ،باید هر چه سریع
تر سرنوشت پست های خالی معلوم شود تا خدمت
رسانی به مردم با سرعت بیشتری ادامه یابد.

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣ ﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﺑـﺎ ﺸـ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎـ ـﻪ ﻋﺪدﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨـﺪ ،ﺗﺼﻮـﺮ
ﻣﺨﻔ را ﺸ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻻزم داﺷـﺘﻴﺪ ،اﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﺳـ¢ﻦ ﻨﻴـﺪ ـﺎ »راﻫﻨﻤـﺎ« را در 1sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞ§ﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ« ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ« ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.
 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻨﻨﺪﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮد:
 1ﻗﺒﻞ از اﻦﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ«ﺗﺎنراﺑﺮااﻦﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.
 2زﺎدرﺴــ§ﻧ´ﻨﻴﺪ!ﻣﻤ´ﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰد§ﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤ´ﻦاﺳﺖﻪﺑﺎ§ﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ¾ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎ ١ﺑﺮوﺪﻪﭼﺎرﭼﻮبﻮﭼ§ﺷﺎن
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺪاد ﺑﺰرگ را )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦﺮد.

 5وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎ را ﭘُﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درون ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﺑﺎ رﻧــﮓ ﻋﺪدش ﭘُﺮ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮﺸ¨ﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷ´ﻞ»§ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖﻪﻋﺮﺿﺶ
١واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗﺑﺮا§ﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪاﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪﻪﺟﺎازﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂ§ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادر¾ﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳﻨﻴﺪ.

امدادرسانی به  308حادثه دیده
در طرح زمستانه
امدادرسانی به  308حادثه دیده در طرح زمستانه امداد
و نجات هاللاحمر ،از ابتدای اجرای این طرح در استان
انجام شد.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اظهار کرد :طرح
امداد و نجات زمستانه که از  22آذر ماه همزمان با سراسر
کشور و با مشارکت بقیه دستگاهها در استان آغاز شد تا
 22اسفند ادامه دارد.
«حمزه اسعدزاده» با بیان این که طرح امداد و نجات
زمستانه به منظور امدادرسانی به مسافران در محورهای
مواصالتی اجرا میشود ،افزود 22 :پایگاه ثابت و شش
پایگاه سیار جمعیت هالل احمر در زمان اجرای طرح
امداد و نجات زمستانه ،خدمات امدادی را به مردم ارائه
می دهند .وی بیان کرد :از زمان آغاز طرح زمستانه96 ،
مورد حادثه در استان به وقوع پیوسته است که  58نفر از
حادثهدیدگان توسط تیم های امداد و نجات هالل احمر
نجات یافتند .به گفته وی ،از این تعداد حادثه  68مورد
جادهای ،یک مورد نجات در کوهستان 15 ،مورد شهری،
دو مورد صنعتی و کارگاهی و  10مورد مراجعه حضوری
بوده که حوادث جادهای بیشترین آمار را به خود اختصاص
داده است.
وی تعداد حادثه دیدگان در این حوادث را  308نفر اعالم
و اظهار کرد :از این تعداد  58نفر نیاز به درمان داشتند و
 38نفر به مراکز درمانی منتقل و  20نفر هم به صورت
سرپایی مداوا شدند .این مسئول با اشاره به این که 131
تیم در قالب  327نیروی عملیاتی از ابتدای آغاز طرح
زمستانه به ماموریت اعزام شدند ،گفت :در این مدت 78
دستگاه آمبوالنس نیز اعزام و یک مورد عملیات اطفای
حریق انجام شده است .وی با تاکید بر این که از آغاز طرح
امداد و نجات زمستانه خراسان جنوبی  21مورد عملیات
رهاسازی انجام شده است ،ادامه داد :در این ماموریتها
 51نفر توسط جمعیت هالل احمر استان اسکان داده
شدند.
به گفته وی ،متوسط زمان عملیات امدادرسانی هالل
احمر  12دقیقه و  9ثانیه و متوسط زمان اطال عرسانی
تا حضور امدادگران جمعیت هالل احمر نیز پنج دقیقه و
یک ثانیه است .وی در ادامه با اشاره به مشکالت مربوط
به حوادث جاده ای مرتبط با برخورد خودروها با شتر در
جادههای استان گفت :از ابتدای سال  96تاکنون 39
حادثه برخورد خودرو با شتر در جاده های استان به وقوع
پیوسته است.
وی با بیان این که برای حل این معضل باید تدابیر
کوتاه مدت و بلند مدت اندیشیده شود ،افزود :طراحی
شبرنگ با ماندگاری باال و نصب روی گردن شترها ،نصب
تابلوهای هشدار دهنده بیشتر در جاده ،تدوین قانون برای
جلوگیری از تردد بدون نظارت شترها و نصب سنسور از
جمله روشهای پیشنهادی برای کاهش برخورد وسایل
نقلیه با شترهاست.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗ´ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ
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ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اولودوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.
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راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
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