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 2اخبار
بخش جدید ICU
در بیمارستان ولیعصر
بیرجند

(عج)

حسین قربانی  -بخش جدید آی سی یوی
بیمارستان ولیعصر(عج) بیرجند با  13تخت
برای پذیرش بیماران مبتال به کرونا این هفته
راه اندازی می شود .رئیس بیمارستان ولی
عصر(عج) بیرجند با بیان این که این بیمارستان
از اسفند سال گذشته به عنوان مرکز اصلی
پذیرش و بستری بیماران کرونا مشخص و
تجهیز و همچنین آزمایشگاه ویروس شناسی آن
را هاندازی شد ،به خبرنگار ما افزود :با توجه به
افزایش تعداد بیماران بد حال مبتال به کرونا و نیاز
به بخش ویژه ،با حمایت دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند ،بخش آی سی یوی جدید بیمارستان
با  13تخت برای پذیرش بیماران راه اندازی
می شود.
دکتر«علیرضا محمودی راد» افزود :برای این
منظور با دستور رئیس دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند بعضی از تجهیزات مورد نیاز از بیمارستان
های دیگر تامین شد و بعضی از تجهیزات و
دستگاه های تنفس مصنوعی هم قرار است
توسط معاونت درمان وزارت بهداشت ،ارسال
شود.وی با اشاره به این که دو بیمار مبتال به
کرونای بستری در این بیمارستان پالسما درمانی
شده اند و حال آن ها پایدار است از افرادی که در
یک ماه گذشته مبتال به کرونا شده و بهبود یافته
اند ،درخواست کرد با اهدای یک واحد خون
برای پالسما درمانی زندگی بخش بیماران
کووید  ۱۹باشند.

ثبت  81قربانی کرونا

تعداد قربانیان ناشی از ویروس کرونا در خراسان
جنوبی با ثبت یک فوت جدید در ۲۴ساعت گذشته
به  ۸۱نفر رسید.معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند تعداد بیماران حاد تنفسی بستری
در بیمارستانهای استان را  ۲۲۳نفر اعالم کرد
و گفت :تست کرونای  ۱۰۴نفر از این تعداد مثبت
است.دکتر«مهدیزاده»افزود:ازاینتعداد ۲۰نفر
ش مراقبتهای ویژه بستری هستند که حال
در بخ 
عمومیچهارنفرنامساعداست.بهگزارشخبرنگار
ما ،براساس آخرین رنگبندی مناطق مختلف از
 ۱۱شهرستان خراسان جنوبی ،هفت شهرستان
در وضعیت بسیار پرخطر (قرمز) ،دو شهرستان در
وضعیت پرخطر (نارنجی) و دو شهرستان هم در
وضعیت خطر متوسط (زرد) قرار دارند و هیچ شهر
استاندروضعیتسفید(کمخطر)نیست.

تخصیص1.4میلیاردیتسهیالتکرونابهمددجویانبهزیستی
حسین قربانی – یک میلیارد و  400میلیون تومان
تسهیالت توسط بهزیستی به مددجویان آسیب
دیده از کرونا پرداخت می شود .معاون مشارکت و
اشتغال اداره کل بهزیستی با اشاره به این که همه
افرادی که در این قالب به آن ها کمک خواهد شد،
شناسایی شده اند،گفت :از این مبلغ یک میلیارد

تومان برای ودیعه مسکن و 400میلیون تومان
هم به عنوان وام ضروری به مددجویان آسیب
دیده پرداخت خواهد شد .به گفته «رحیمی»
 400میلیون تومان هم برای پرداخت اجاره به
صورت بالعوض به مددجویان بهزیستی پرداخت
می شود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

کمک به زائرسراهای امامزادگان فردوس
با  22یخچال
یک خیر ناشناس در اقدامی خداپسندانه ،برای زائرسراهای امامزادگان
فردوس یخچال فریزر خرید .این خیر  22دستگاه یخچال فریزر به
زائرسراهای امامزادگان سید محمد و سید ابراهیم فردوس اهدا کرد.
«یعقوب زاده» مسئول هیئت امنای امامزادگان فردوس ارزش این یخچال
ها را  44میلیون تومان اعالم کرد.

 14سال انتظار بی نتیجه ماند

10هزارمشمول خارج از بسته سهام عدالت
اکبری
سال  84با طرح مصوب دولت وقت ،اعطای سهام
عدالت به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه آغاز شد.
هر چند در وهله اول هدف از تصویب و اجرای این طرح
خصوصی سازی ،واگذاری سهام شرکت ها و کارخانه
های دولتی و کمک به اقشار کم بضاعت جامعه بود اما
طی مراحل واگذاری ،بسیاری از اقشار کم درآمد با
آن که مشمول دریافت چنین سهامی بودند به دالیل
مختلف در سبد حمایتی سهام قرار نگرفتند .به گزارش
«خراسان جنوبی» هر چند ثبت شماره شبای مشموالن
سهام عدالت در سامانه سهام عدالت ،تا سال  97ادامه
پیدا کرد اما در تمام این سال ها هیچ راهکاری برای
واگذاری این سهام به اقشار جامانده مشمول سهام
انجام نشد .چندی پیش خبر آزادسازی سهام عدالت
و این که ارزش این سهام به  10برابر رسیده است،

بسیاری از مشموالن جامانده را ترغیب کرد تا بیش
از گذشته پیگیر دریافت سهامشان شوند و دولت نیز
طرحی را با عنوان سامان دهی سهام عدالت به مجلس
ارائه کرد .حال با گذشت مدتی از صحبت ها درباره این
طرح و  ...اقدامی برای افراد مشمول جامانده نشده
است و این افراد همچنان بالتکلیف در صف دریافت
سهام عدالت مانده اند .آمار ارائه شده از سوی اداره
کل اقتصاد و دارایی استان نشان می دهد تاکنون
حدود  10هزار نفر از جاماندگان مشمول سهام عدالت
شناسایی شده اند.
به گفته مدیر کل امور اقتصادی و دارایی ،این افراد
قبل از سال  93اقدامات اولیه برای ثبت نام را انجام
دادند و اوراق این سهام را دریافت کردند ولی نام آنها
به دالیل مختلف در فهرست نهایی سهامداران سازمان
خصوصی سازی قرار نگرفته است .به گفته «جعفری»،
تعداد افرادی که سهام عدالت ندارند در استان بسیار
بیشتر است و باید منتظر مصوبه کمیسیون اقتصادی

مجلس برای طرح تعیین تکلیف جاماندگان این سهام
باشیم .وی با اشاره به  649هزار و  205مشمول سهام
عدالت در خراسان جنوبی گفت :از این تعداد 20هزار
نفر هنوز شماره شبای خود را ثبت نکرده اند و برای ثبت
نام جدید سهام عدالت ابالغی دریافت نشده است .وی
در ادامه از فوت  40هزار نفر از مشموالن سهام عدالت
خبر داد و افزود :امکان انتقال سهام فرد متوفی به
وراث از طریق دفاتر منتخب پیشخوان دولت مهیا شد،
اما این موضوع به دلیل آزادسازی سهام عدالت متوقف
شده است و بعد از اتمام آزادسازی سهام عدالت دوباره
این امکان از طریق دفاتر پیشخوان فراهم می شود.
همچنین امکان انتقال سهام عدالت متوفیان به طور
الکترونیکی فراهم خواهد شد تا همه فرایندهای
انتقال سهام عدالت متوفیان به صورت غیر حضوری
انجام شود .به گفته وی 240 ،هزار نفر از مشموالن
سهام عدالت استان ،به طور مستقیم مالکیت و مدیریت
سهام عدالت خود را به عهده گرفتند.

زخم کرونا بر معیشت  12هزار کارگر ساختمانی
زهرا قربانی -تغییرات اقتصادی و افول درآمدها از جمله
تبعات مهم شیوع کرونا به حساب می آید که شاید هرگز
برای فعاالن اقتصادی و به ویژه کارگران ،آثار نامطلوب
آن فراموش نشود .تا پیش از این همواره داد کارگران از
نبود کار ،ناهمسانی میان درآمدها و هزینههای سر به
فلک کشیده بود اما حاال کارگران ،زخمهای نبود تعادل
میان درآمد و هزینه را فراموش کرده و در این اندیشه به
سر میبرند که وقتی اصال درآمدی وجود ندارد ،چگونه
میتوانند یک تصویر ساده از کشوقوسها میان درآمد
و هزینهها ارائه دهند .بیتعارف ،بیکاری در روزهای
کرونایی دمار از روزگار گروه زیادی از کارگران درآورده
است و هر روز خمودگی اقتصادی آنان بیشتر به چشم

میآید 12.هزار کارگر ساختمانی در استان وجود دارند
که این افراد در ماه های اسفند سال گذشته و فروردین
به دنبال شیوع ویروس کرونا تقریبا فعالیتی نداشتند و
برنامهایبرایحمایتازآنهانیزارائهنشد.رئیسهیئت
مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران و استادکاران
ساختمانی استان ضمن بیان این مطلب به خبرنگار ما
افزود  :در ماه های بعد هم به دلیل وجود کرونا فعالیت
های ساختمانی مثل گذشته نبود و فعاالن این بخش
همچنان با مشکالت زیادی روبه رو بودند و کمتر سر
کار می رفتند.به گفته «علیزاده» با توجه به این که بیمه
کارگران ساختمانی توسط خودشان پرداخت می شود
وکارفرمای ثابتی ندارند بنابراین این افراد از تسهیالتی

که دولت برای مشاغل آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته
است نمی توانند استفاده کنند و فقط مشابه دیگر یارانه
بگیران از همان وام یک میلیون تومانی یارانه استفاده
کردند.وی با اشاره به این که فعاالن این حوزه حتی
مشمول بیمه بیکاری هم نشدند ،ادامه داد :با پیگیری
های انجام شده فقط توانستیم چهار هزار و  500کیسه
برنجباهمکاریادارهکلتعاون،کارورفاهاجتماعیبرای
استان و  3.5تن گوشت مرغ با همکاری ستاد اجرایی
فرمان امام(ره) برای کارگران ساختمانی بیرجند تامین
کنیم و حدود  850سبد غذایی نیز با همکاری اداره کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و همت خیران در اختیار
کارگران قرار گرفت.

 

خراسان جنوبی 61سال پیش
در روزنامه

مزاحمت سگ های ولگرد
روزنامه خراسان در شماره  2919به تاریخ  12مرداد 1338در مطلبی در
صفحه 6آوردهاست:مدتیاستکهسگهایولگرددرمعابرعمومیبیرجند
آسایش و راحتی را از مردم سلب نموده و رفت و آمد بچه ها و زنان در شب با
ترس و لرز انجام می گردد معلوم نیست مسئولین امر در این مورد تاکنون چرا
خاموش بوده اند.

خراسان جنوبی
پنجمین ظرفیت معدنی کشور
جعفری:جاماندگان،
قبلازسال93
اقداماتاولیهبرای
ثبتنامراانجام
دادند و اوراق این
سهامرادریافت
کردندولینامآنها
بهدالیلمختلف
درفهرستنهایی
سهامدارانسازمان
خصوصیسازیقرار
نگرفتهاست

رئیسهیئتمدیره
کانونانجمنهای
صنفیکارگران
ساختمانی 12:هزار
کارگرساختمانی
دراستانوجود
دارندکهدرماههای
اسفندسالگذشته
وفروردینبهدنبال
شیوعویروس
کروناتقریبافعالیتی
نداشتندوبرنامهای
برایحمایتازآنها
نیزارائهنشد

خراسان جنوبی در بخش معدن رتبه هفتم استخراج و رتبه پنجم ظرفیت معادن
کشور را به خود اختصاص داده است .معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت
صمت در معارفه رئیس سازمان صمت استان گفت :معدن و تجارت دو مزیت
اساسی خراسان جنوبی است که شانه به شانه هم هستند و به هم تنه میزنند
تا از یکدیگر پیشی بگیرند« .اصفهانی» با بیان این که بخش بازرگانی خراسان
جنوبی  ۸۰هزار اشتغال ایجاد کرده است ،افزود :ارزش افزوده سهم بازرگانی
استان بیش از شش هزار میلیارد ریال است .معاون هماهنگی امور اقتصادی
استاندار هم گفت :در سالهای اخیر با انجام فعالیتهای بی وقفه و اقدامات
شایسته ،شاهد پیشرفت و توسع ه حوزه صنعت و معدن استان بودیم که ضرورت
دارد این مسیر ادامه یابد« .عابدی» اظهارکرد که تفاهمنامههای متعددی در
سالهای اخیر با شرکتهای دولتی و خصوصی به ویژه ایمیدرو ،ایدرو ،شستا،
ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و ...در استان منعقد شد که نیاز به پیگیری دارد.
سرپرست سازمان صمت نیز گفت :اقدامات خوب و تالش های بسیاری در
استان انجام شده و نیاز است این اقدامات در بخشهای معدن و تجارت به عنوان
دو نقطه قوت استان و همچنین حوزه صنعت به ثمر برسد« .جرجانی» با اشاره به
آغاز طرح های بزرگ در استان تاکید کرد :باید با هم افزایی و تالش بیش از پیش
پروژه ها و اهداف تعریف شده به نتیجه برسد .در پایان عباس جرجانی به عنوان
رئیس سازمان سمت خراسان جنوبی معرفی و از زحمات شهرکی تقدیر شد.

پاداش برای مدافعان سالمت
مبلغی با عنوان پاداش کرونا از هفته جاری پرداخت می شود و فقط به
بیمارستانها تخصیص می یابد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهارکرد :با هدف قدردانی
از زحمات مدافعان سالمت ،پزشکان ،پرستاران و همکاران شاغل در
بیمارستانها که این روزها ،سخت درگیر تالش برای درمان بیماران کرونایی
هستند ،مبلغ اختصاص داده شده وزارت به عنوان پاداش کرونا فقط به
بیمارستانها تخصیص می یابد .دکتر«احمدی» گفت :در بیمارستانهایی که
مرجع کرونا بوده و در آن جا بیماران کرونایی بستری و درمان میشوند ،به ازای
ساعتی که فعالیت داشتهاند براساس فرمول وزارت ،پاداش مذکور پرداخت
میشود و کارکنان دیگر بیمارستانها که به صورت غیرمستقیم درگیر کرونا
هستند ۵۰ ،درصد این میزان را دریافت خواهند کرد.

