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کاهش سزارین و افزایش
زایمان طبیعی در استان

مدیر واحد مامایی دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد
از کاهــش ســزارین و افزایــش زایمــان طبیعــی
در خراســان رضــوی خبــر داد.بــه گــزارش مهر،
فریده فرخــی در این بــاره اظهار کرد :هــم اکنون
ســزارینهای نخســت که از اهمیت به ســزایی در
زایمانهای بعدی زنان برخوردار است ۴۸ ،درصد
از زایمانها را در کشور شامل میشود.وی افزود:
میزان کل سزارینها در استان خراسان رضوی۴۴
درصد و در کشــور  ۵۱درصد است و این استان در
کاهش سزارینهای نخست و کل سزارینها موفق
عمل کرده است.
وی گفت :قبــل از طرح تحــول نظام ســامت و در
ســال  ۱۳۹۲میــزان ســزارینها در مناطــق زیــر
پوشــش دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد در استان
خراسان رضوی  ۵۷درصد بود.

کارشناس مسئول واحد سالمت روان
مرکز بهداشت ثامن :

مراجعان به مراکز جامع سالمت
زیر پوشش سالمت روان
قرار می گیرند

کارشــناس مســئول واحــد ســامت روان مرکــز
بهداشت ثامن اظهار کرد :بر اساس برنامه تحول
نظام سالمت تمامی افراد مراجعه کننده به مراکز
خدمــات جامع ســامت توســط مراقب ســامت
در برنامه ســامت روان،اجتماعــی و اعتیاد مورد
ارزیابی اولیه متناســب با گروه های سنی قرار می
گیرند .سارا خدادادی در گفت و گو با وبدا افزود:
خدمــات ســامت روان بــه صــورت آمــوزش های
انفــرادی ،جلســات آمــوزش گروهــی و جلســات
مشاوره طبق دســتور العمل بر عهده کارشناسان
سالمت روان است.
وی گفــت :یکــی از عمــده تریــن اهــداف حضــور
کارشــناس ســامت روان در برنامــه تحــول نظام
سالمت ،ارتقای سواد ســامت روان عموم جامعه
اســت .دراین زمینه آمــوزش درخصــوص مهارت
های فرزند پروری و مهارت های زندگی با تاکید بر
دو مهارت کنترل خشم واسترس جزو اصلی ترین
مباحث آموزشی است.

مهرراتعطیلکنیم؛امیدواریممشکلاینپایگاه
در یک تا دو ماه آینده برطرف شود ،ضمن این که
به خاطر کمبود بودجه شــرمنده اهدا کنندگان
هستیمکهنمیتوانیمدرمراکزبهخوبیازآنها
پذیرایی کنیم.وی تاکید کرد :متاســفانه برخی
مســئوالن تا زمانی که خودشــان دچار مشــکل
نشوند به فکر این نیســتند که انتقال خون با چه
مشکالتیروبهروست.

هشداردربارهتبعاتکمبود
بودجهانتقالخون

اگربودجهتامیننشود،نمیتوانیمخونرا رایگانتحویلبدهیم
محمد حســام مســلمی -هفتم اردیبهشت ماه بود
که پایــگاه "مهــر" انتقال خون اســتان بــه دلیل
کمبــود بودجه و نیــرو و همچنین عقــب افتادن
چندینماههحقوقنیروهایشرکتیوقراردادی
تعطیل شــد .در همان زمان ،اسالمی مدیر کل
انتقال خون اســتان در گفــت و گو با «خراســان
رضوی»اعالمکردکهاگرچنینروندیادامهپیدا
کند ممکن اســت پایگاه های دیگر انتقال خون
هم تعدیل شــود .ظاهرا مشــکالت انتقال خون
اســتان به حدی فراتر از تعطیلی پایگاه رســیده
استبهنحویکهدکتراسالمیمدیرکلانتقال
خون اســتان روز گذشته نشستی خبری برگزار
کرد تا به تشــریح تبعــات این مشــکالت بودجه
ای بپردازد .او در این نشســت ،از طــرح و برنامه
هایی خبر داد و اعالم کرد اگر مشکالت بودجه
ای حــل نشــود ،تامین خــون بیمارســتان های
خصوصی که در حوزه توریست سالمت فعالیت
می کنند یا بیمارســتان هایی که مصرف باالیی
دارنــد و عمل هــای جراحی زیبایی کــه به خون
نیاز دارند  ،قطعا با مشــکل مواجه خواهد شــد و
احتمال این کــه تعرفه خون در صورت حســاب
بیمارستان های خصوصی رویت شود نیز وجود
دارد.به گزارش «خراســان رضوی» ،دکتر سید

شهری

حمیدرضااسالمیبابیاناینکهمشهدبهعنوان
یکی از شــهرهای توریست سالمت مطرح است
اظهارکرد:بیمارستانهایخصوصیدرزمینه
توریست سالمت فعالیت می کنند و از کشورها
و اســتان های دیگــر بــرای درمان و عمــل های
جراحیبهمشهدمیآیند،امادرپشتصحنهاین
موضوع فشــار بر انتقال خون زیاد شده است که
اگر مشکالت بودجه ای انتقال خون استان حل
نشودنمیتوانیمخونوفراوردههایخونیرابه
صورت رایگان در اختیار آن ها قرار دهیم ،با این
که تاکنون خون و فراورده های خونی به صورت
رایگان و در اسرع وقت در اختیار آن ها قرار داده
شده است.وی افزود :انتقال خون استان  ،خون
و فــراورده های خونی برای عمــل های جراحی
زیبایی و توریســت ســامت را به صورت رایگان
تامین می کند و به حق هم نیست در این شرایط
خون بیماران اورژانســی را به صورت رایگان در
اختیارایننوععملهایجراحیقراردهیم.وی
به تعطیلی پایگاه مهر انتقال خون استان اشاره
کردوگفت:متاسفانهانتقالخوناستانوضعیت
مالی خوبی ندارد ،نزدیک به ســه ماه اســت که
مطالبات عقب افتــاده را پرداخت می کنیم و به
خاطر مشــکالت بودجه ای مجبور شدیم پایگاه

•مسئوالنآستانقدسجلویتعطیلی
پایگاهثامنرابگیرند

مدیــر کل انتقــال خون اســتان بــا بیــان این که
معاونت عمــران آســتان قدس رضــوی به حکم
قضایی ،تخلیــه پایگاه انتقــال خون ثامــن را در
دســتور کار خود قرار داده اســت افزود :آســتان
قدس رضوی یکی از سازمان هایی است که می
تواند به انتقال خون اســتان کمــک کند ،پایگاه
انتقال خون ثامن نیز در جوار حرم مطهر رضوی
فعالیت می کند ،ولی با کمال تاسف اظهارنامه
ای برای ما فرستادند که آن جا را تعطیل کنیم و
برویم.وی تصریح کرد :این پایگاه را با همکاری
دانشــگاه علوم پزشــکی احداث کردیم ،حاال به
همین سادگی آمدند گفتند تعطیل کنیم ،خود
بیمارســتان رضوی که مربوط به آســتان قدس
رضویاستباالترینمصرفخونرادارد،گفتند
شماکرایههمپرداختنکردید،بااینوضعیکه
نمیتوانیمحقوقنیروهاراپرداختکنیمگفتند
بیاییــد  12میلیون تومــان معوقــات خودتان را
پرداختکنیدوبعدتصمیممیگیریمکهچهکار
کنیم.اســامی افزود :آیا واقعا مسئولی که این
نامه را نوشــته ،اگر بچه اش نیاز به خون داشــته
باشــد از ما انتظار ندارد که خون بچه او را تامین
کنیمکهمیخواهندپایگاهماراتعطیلکنند،آیا
واقعا با این همه زحمتی که کشــیدیم و پایگاه را
ساختیم ،کار درستی است که بخواهند تخریب
کنند؟ خواهش می کنم مسئوالن آستان قدس
توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند.وی
همچنین با قدردانی از برخی مســئوالن آستان
قدس رضوی که همکاری خوبی با انتقال خون
دارندگفت:معاونعلمیآستانقدسرضویدر
نامهایازتولیتآستانقدسرضویدرخواستی
مبنی بــر ایجاد پایــگاه انتقــال خــون در مبادی
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ورودی حرم مطهر کردند که جای تشــکر دارد.
پاسخی به این نامه داده نشده است و امیدواریم
اگرفرصتمالقاتباتولیتمحترمآستانقدس
رضویفراهمشداینموضوعحلشود.مدیرکل
انتقالخوناستانتصریحکرد:هرسالتعدادی
به تخت های بیمارســتانی در استان افزوده می
شود ،فقط در سال گذشته بیش از دو هزار تخت
بیمارستانی اضافه شده است ،با این وضعیت نه
بودجهماافزایشیافتونهتعدادکارکنان،حتی
کسیجایگزینافرادیکهبازنشستهشدهبودند
،نشد.هماکنون 250نفردرانتقالخوناستان
کار مــی کنند و مــا حداقل به 450تــا 500نفر
نیرو نیاز داریم و مجبور هستیم برای کمبود نیرو
اضافه کار اجباری بگذاریم.وی افزود :کارگران
انتقال خون استان از اسفند ماه حقوق دریافت
نکردهبودنداماباهمکاریدانشگاهعلومپزشکی
همزمان بــا روز کارگر حقوق عقب افتــاده آن ها
پرداخت شد ،همچنین در این زمینه از استاندار
محترمکهتالشکردندنیزتشکرمیکنم.
•یکسومخوناستاندربیمارستانامام
رضا(ع)مصرفمیشود

وی به میزان رشــد مصرف خون و فــراورده های
خونی در بیمارســتان های دولتی اشــاره کرد و
گفت :بیمارستان اکبر اولین بیمارستانی است
کــه 111درصــد افزایــش رشــد مصرفــی بین
بیمارستان های اســتان داشته است و کمترین
کاهشمصرفبا 31درصدمربوطبهبیمارستان
امیداست،همچنینبیمارستانامامرضا(ع)با
 49هزارو  698کیســه خون بیشترین مصرف
خونرابینبیمارستانهابهخوداختصاصداده
استکهیکسومخوناستاندراینبیمارستان
مصرفمیشود.ویتصریحکرد:بینبیمارستان
های خصوصــی و خیریه نیــز باالتریــن مصرف
مربوط به بیمارســتان رضوی با  20هزار کیسه
خون و کمترین مصــرف مربوط به بیمارســتان
بنت الهدی با  2هــزارو  854مورد بوده اســت.
وی همچنین بــه فعالیت مراکز انتقــال خون در
ماهمبارکرمضان اشارهکردوگفت:کلیهپایگاه
های اهدای خون مشهد و شهرســتان ها در ماه
مبارکرمضانازساعت 21:15تا 1:15بامداد
فعالخواهدبود.

درگفتوگوباخراسانرضویمطرحشد:

روایت بتول گندمی از ارزیابی
عملکردشورایپنجم

رئیس کمیســیون برنامه و
بودجه شورای شهر مشهد
گفت :در مقایســه با کالن
شــهرها و مراکز استان ها،
تنها شهرداری هستیم که
کمتریــن بدهــی را داریم و
بخشعمدهبدهیهاراتعیینتکلیفکردهایم .بتول
گندمیدرگفتوگوبا«خراسانرضوی»،بهمناسبت
هفتهشوراها،ازعملکردشوراارزیابیارائهدادواظهار
کرد :در شرایط ســخت اقتصادی و اوضاع درآمدی،
اداره کردن شهر کار سختی است ،اما شورای پنجم
بهخوبیازپسآنبرآمد.بخشزیادیازبدهیهایی
راکهبهپیمانکارانبخشخصوصیداشتیمدرشش
ماهپایانیسال 96واوایلسال،97پرداختکردیم.
درخصوصتعهداتیکهبهبانکهاوبدهیهاییکه
بهسیستمبانکیداشتیمنیزبراساسظرفیتبودجه
سال 97وتبصره 5تهاترکردیم.
وی با اشاره به حوزه درآمدی افزود :در این حوزه نیز
با فشارها و تنگناهای سختی که وجود دارد ،تحقق
درآمدی ما در ســال  96و  ،97نسبت به پیش بینی
ها بسیار خوب بوده است و در ســال 86،97درصد
تحققدرآمدیداشتیم.
رئیسکمیسیونبرنامهوبودجهشورایشهرمشهد
تصریحکرد:درسال 98بودجهشهرداریرابهسمت
فعالیت های عمرانی با دو رویکــرد ورود به محالت و
تامیننظرشهروندانمحترمکهدغدغههایعمرانی
دربعدمحلیدارند،سوقدادیم.همچنیندرمقیاس
شــهری و منطقه ای نیز پروژه هایی تعریف شــده که
بخشیازآنکلیدخوردهاستوبخشیدرحالکلنگ
زنیوآغازاست.
وی اشــاره ای به موضوع شــفافیت در بدنه مدیریت
شهریکردوگفت:درابعادشفافیتهمسعیکردیم
آن چه وعــده داده ایــم را عملی کنیــم .جلوگیری از
گســترش فســاد مورد تاکید قــرار گرفتــه و در بحث
کاهش فساد در مجموعه شــهرداری ،شورای پنجم
همت و دغدغه خود را در این مســیر گذاشته است و
ســامانه فاش را با رویکرد اطالع رســانی و در اختیار
گذاشــتن اطالعات و داده هایی که مــی تواند جنبه
کاهشفسادداشتهباشد،راهاندازیکردیم.
گندمی تاکیــد کــرد :ورود نخبگان به این ســامانه و
ارزیابی آن ها می تواند در کاهش فســاد کمک کند.
همچنیناطالعاتامالکدرحوزهشهرداریدراین
سامانهبارگذاریشدهاست.

چهرهها وخبرها
مدیرعاملسازمانمدیریتحملونقلبارشهرداریمشهد خبرداد:

هدایت بیش از 3هزار ناوگان سنگین به کنارگذر شمالی

مدیرعاملسازمانمدیریتحملونقلباروکاالیدرونشهریشهرداریمشهد
از هدایت 3هزار و 623ناوگان سنگین و نیمه سنگین وارد شده به شهر مشهد
در فروردین ماه ،به کنارگذر شــمالی خبر داد .به گزارش پایگاه اطالعرســانی
شهرداریمشهد،حسینمختاریگفت:ناوگانسنگینونیمهسنگینکهبهقصد
عبورازمشهدوارداینشهرمیشوند،درمیدانعسکریهبهکنارگذرشمالیهدایتمیشوندومانع
ازوروداینناوگانبهمشهدخواهیمشد.ویافزود:ورودخودروهایسنگینونیمهسنگینجادهای
کهبهمقصددیگرشهرهاازمعابرمشهدعبورمیکنندبهداخلشهرممنوعاست.

فرماندهیگانحفاظتمحیطزیستاستانخبرداد:

دستگیری عامل فروش پرنده وحشی در فضای مجازی
فرماندهیگانحفاظتمحیطزیستخراسانرضویگفت:عاملفروشپرنده
وحشیدرفضایمجازیدستگیرشد.ابوالفضلشعبانیدرگفتوگوباتسنیم
اظهارکرد:فردیدرمشهدبهدنبالاینبودکهیکقطعهحواصیلراکهپرندهای
وحشی محسوب میشود از طریق فضای مجازی به فروش برساند ،این فرد در
واقع عکس این پرنده وحشــی را در فضای مجازی به صورت آگهی منتشر کرده بود که بالفاصله
شناسایی و دستگیر شــد .وی ادامه داد :این پرنده نیز بالفاصله به محیط زیست خراسان رضوی
منتقلشدوپسازمعاینهتوسطدامپزشکزمینهرهاسازیآندرزیستگاهمناسبفراهممیشود.

معاونبرنامهریزیشهرداریمشهدمطرحکرد:

کاهش اختیارات شورا در صورت تصویب الیحه مالیات بر ارزش افزوده
مســلمی/معاونان برنامــه ریــزی شــهرداری های
کالن شهرهای کشــور با صدور بیانیه ای درباره
عواقب مصوبه کمیســیون اقتصــادی مجلس در
خصوص مالیات بر ارزش افزوده هشــدار دادند.
به گزارش روابط عمومی کمیسیون برنامه ریزی
کالن شهرهای کشور ،سی امین نشست معاونان
برنامــه ریــزی کالن شــهرهای کشــور در تهران
برگزار شد.در این نشســت مسائل و چالش های
پیش روی مدیریت شــهری به ویــژه مصوبه اخیر
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در
زمینه الیحه اصالح و دایمی شدن قانون مالیات
بر ارزش افزوده بررســی شــد و در پایــان نیز این
کمیســیون با امضــای بیانیــه ای دربــاره تبعات
تصویــب ایــن الیحــه هشــدار داد .در ایــن بیانیه

از میان خبرها

جراحی پیوند کبد بیمار 54ساله
در پی اهدای عضو
اهدای عضو جوان مرگ مغزی ساکن مشهد به یک
بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید .به گزارش
وبــدا ،در عمــل اهدای عضــو از اهــدا کننــده مرگ
مغزی به نام «علی صفدری»  33ســاله پس از انجام
مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایــت خانواده اش در
بیمارستان منتصریه مشهد ،وی تحت عمل جراحی
اهدای عضو قرار گرفت .بنا بر این گزارش ،کبد این
بیمار مرگ مغزی به یک مرد  54ســاله ساکن تربت
جام پیوند زده شد و به وی زندگی دوباره بخشید.

ضمن اشاره به مغایرت های این مصوبه با اصول
قانون اساسی و احکام دایمی برنامه های توسعه
و برنامه ششم ،بر بی اثر شــدن اختیارات قانونی
شوراهای اســامی شــهر و شــهرداری ها تاکید
شده و با اشاره به تغییر ماهیت عوارض شهری به
مالیات عمال اختیار،کنترل و بالطبع هزینه کرد
آن را از شهرداری ها سلب می کند و برنامه ریزی
در حوزه شهرها را به صورت ویژه تحت تاثیر منفی
قرار خواهد داد.شــایان ذکر اســت در این بیانیه
که به امضای معاونان برنامه ریزی کالن شــهرها
رســیده اســت ضمــن درخواســت از نمایندگان
مجلس شــورای اســامی ،برای بررســی تبعات
این مصوبه  ،از شــهرداران و شــوراهای اسالمی
شهرها و روستاها خواسته شده برای اصالح این

مصوبه تالش کنند.همچنین شــهریار آل شــیخ
معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد نیز
در توئیتی در ایــن زمینه نوشــت :معاونان برنامه
ریزی کالن شهرها با صدور بیانیه درباره عواقب
مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص
مالیات بر ارزش افزوده هشدار دادند .این مصوبه
با تبدیل عوارض شــهری بــه مالیــات ،دریافت و
هزینه کرد آن را از کنترل مدیریت شــهری خارج
و مقررات و معافیــت های مالیات را بــر آن حاکم
می کند.
معاون برنامه ریزی و توســعه شــهرداری مشــهد
همچنیــن در گفــت وگــو بــا خراســان رضــوی
درباره عواقــب این مصوبــه اظهار کــرد :با توجه
به ایــن که درباره عوارض در ســال های گذشــته

قوانیــن متعــددی وضــع و تصویــب شــده اســت
امــا بازهــم الیحــه "تبدیــل عــوارض شــهری بــه
مالیات" برای رای گیری به صحن علنی مجلس
شورای اســامی ارسال شده اســت و در صورت
تصویــب آن ،کل عــوارض شــهرداری تبدیــل به
مالیــات می شود.شــهریار آل شــیخ در پاســخ به
این ســوال که بــا تصویــب الیحه تبدیــل عوارض
شــهری به مالیــات چــه اتفاقــی خواهــد افتاد؟
تصریــح کــرد :تخصیص منابــع و توزیــع ها طبق
نظــر خزانــه دیــوان محاســبات انجام می شــود
و برخــی قوانیــن کــه در معافیــت هــای مالیاتی
وجود دارد به عوارض نیز تســری پیــدا می کند.
وی بــا بیان ایــن کــه ماهیت عــوارض بــا مالیات
متفاوت اســت ،تاکید کرد :طبــق قانون عوارض

عضوشورایشهرمشهدمطرحکرد:

ماندگاری مجاوران ،راه حل رونق طرح نوسازی اطراف حرم
رئیسکمیسیوناقتصادیشورایشهرمشهد،ماندگاریمجاورانومشارکت
درطرحهاراراهحلرونقدوبارهطرحنوسازیاطرافحرممطهررضویدانست.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشورا،احمدنوروزیدرجمعساکنانمحلهنوغان
در مســجد عرب ها واقع در منطقه ثامــن ،با تاکید بر این که محلــه نوغان یکی از
قدیمیترین محالت اطراف حرم مطهررضوی و شهر مشهد بوده و است ،اظهار کرد :متاسفانه پس
از آغاز طرح نوسازی و به سازی بافت اطراف حرم مطهررضوی ،این محیط عظیم کارگاهی شرایط
دشواریرابرایساکنانبافترقمزدکهمنجربهکوچاندنشهروندانساکندراینمنطقهشد.

محلــی در اختیــار شــوراها قرار مــی گیــرد و در
صورت تصویب این الیحه ،بــه صراحت اختیار از
شــوراها گرفته می شــود ،ضمن این کــه در همه
جای دنیا عــوارض محلــی در اختیار شــوراهای
محلی قرار می گیرد؛ شــهرداری های شهرهای
کوچک که عمال با عوارض مدیریت می شــوند با
این مصوبه به صورت بدیهی نابود خواهند شــد.
معاون برنامه ریزی و توســعه شــهرداری مشــهد
افزود :بــا تصویــب ایــن مصوبــه عوارضــی که از
یک شــهر دریافت مــی شــد در دیگر شــهرها نیز
هزینــه می شــود ،عمــا هزینــه کرد شــهرداری
محــدود مــی شــود و بــه طــور طبیعــی نظــارت
دیــوان محاســبات را در پــی خواهــد داشــت.
وی بــا بیــان اینکــه عمــا ایــن مصوبــه مغایر با

درآمدهــای پایــدار شــهرداری هاســت ،افــزود:
درضمن ایــن مصوبه مغایــر با درآمدهــای پایدار
شــهری اســت ،این اقــدام بــا قانــون اساســی و
برنامه ششــم توســعه کشــور نیــز مغایــرت دارد
و بــه نظــر مــی رســد دولــت بــه خاطــر کســری
بودجــه ای کــه دارد بــه بهانــه هــای مختلــف
مــی خواهــد درآمــد شــهرداری کاهــش یابــد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که نقاط مثبت
این مصوبه چه مواردی است؟ گفت :نکته مثبتی
که این مصوبه دارد این اســت که عوارض خودرو
را بر اساس قیمت آن تعیین کردند و این عادالنه
است و برخی نقاط قوت وجود دارد که در صورت
تصویب این الیحــه ،این نــکات مثبــت نیز تحت
الشعاع قرار می گیرد.

