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روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

گزارش
رئیس سازمان اورژانس کشور خبر داد :

تاخیر4ماهه در پرداخت هزینه 100میلیاردی اورژانسهای هوایی
 ۷۰درصد ناوگان اورژانس تربت حیدریه قدمت باالی  ۱۵سال دارند

شعبانی/رئیس ســازمــان اورژانــــس کــشــور در
جلسه بررسی ضــرورت ایجاد اورژانــس هوایی در
تربتحیدریهگفت:واقعیتآناستکههزینهایجادو
نگهداریاورژانسهواییوخلبانهمچونتسهیالت
بانکیاستکهگرفتنآنآسانوبازپرداختآنبسیار
دشواراست،دکترجعفرمیعادفربابیاناینکههزینه
نگهداری هر پایگاه اورژانس هوایی در سال ۱۵۰
میلیارد ریال است ،افزود :حدود چهار ماه است که
نتوانستهایمهزینههزارمیلیاردریالیاورژانسهوایی
کشوررابپردازیم.ویتصریحکرد:هماکنوناورژانس
هوایی در برخی از مناطق کشور که ضرورت داشته،
راهاندازی نشده است اما در برخی مناطق که نیازی
نبوده ،شاهد فعالیت امداد هوایی هستیم.رئیس
سازمان اورژانس کشور گفت :اهمیت این موضوع
زمانیبرایمسئوالنکشوربیشترمشخصمیشود
که بدانند ســال گذشته بــرای سه هــزار ماموریت
اورژانسهوایی،سههزارمیلیاردریالپرداختشده
است.ویافزود:انجامهرعملپیونداعضاباسهپرواز
انجاممیشودوبرایانتقالهرعضوبدن،پنجمیلیارد
ریالمیپردازیموایندرحالیاستکهاورژانستنها
نهاد خدماتی در کشور است که کلیه خدماتش را به
صورت رایگان به مردم ارائه میکند.دکتر میعادفر
گفت :سال گذشته از کمیسیون بهداشت و تلفیق
مجلسدرخواستکردیمیکدرصدازفروشخودرو
را برای خرید آمبوالنس اختصاص دهند که پاسخ
دادند " این کار به منزله دست کردن در جیب مردم
است" ،در حالی که معتقدیم پراید با قیمت باالیی به
مردم فروخته می شود و این کار نیز درست نیست.
وی افزود :استدالل ما آن است که با احتساب مبلغ
یکدرصدمیتوانیمسالی ۵۰۰دستگاهآمبوالنس
خریداری و حتی اورژانس هوایی را نیز سامان دهی

کنیم.رئیس سازمان اورژانس کشور افزود :این که
امــروز نیروی انتظامی بالگردهایش را به ما اجاره
میدهد ،به این دلیل است که اجاره گرفتن برایش
بهترازهزینهکردناست.میعادفردربخشدیگریبه
تشریحوضعیتپایگاههایاورژانسکشورپرداختو
گفت :درسطحکشورسههزارو ۱۰۰پایگاهاورژانس
داریمکهازاینتعداد ۵۰پایگاههواییوبقیهزمینیو
ازمجموعپایگاههایزمینیهزارو ۷۰۰بابجادهای
وبقیهشهریهستند.ویافزود:طبقبرنامهپوشش
فراگیر اورژانس کشور ،هزار و ۴۰۰پایگاه اورژانس
از برنامه ششم توسعه عقب هستیم.رئیس سازمان
اورژانــس کشور گفت :این بدان معناست که هم از
حیثتعدادآمبوالنس،همازلحاظتعدادپایگاهوهم
تعدادنیرویانسانیباکمبودمواجههستیم،بنابراین
تالش می شود بر حسب ضــرورت این کمبودها را
تامینکنیم.
•اعزاماولینبیمارتوسطاورژانسهواییاز
بیمارستانامامحسین(ع)تربتحیدریه

دکتر میعادفر در حاشیه مراسم اعزام اولین بیمار
توسطاورژانسهواییازبیمارستانامامحسین(ع)
گفت :باکمکمجلسشورایاسالمیواعتبارپیش
بینیشدهحدود ۱۵۰۰دستگاهآمبوالنسطییک
سال آینده وارد ناوگان اورژانــس و به طور میانگین
نیمی از ناوگان آمبوالنس کشور به روز رسانی می
شود.میعادفربیانکرد:هماکنونتربتحیدریه۲۰
پایگاه شهری و جاده ای دارد که طبق برنامه پوشش
فراگیر باید به  ۲۶پایگاه برسد که سه پایگاه در حال
ساخت است و برای سه پایگاه دیگر باید بودجه و
اعتبارات الزم پیش بینی شود.معاون وزیر بهداشت
بیان کرد :آمبوالنس از موضوعات جدی ماست و

با کارشناسان این حوزه است.زنگنه تصریح کرد:
حداقل  ۱۵آمبوالنس برای این منطقه نیاز داریم
تا ضمن به روز رسانی ناوگان آمبوالنس های این
منطقه ،خدمت رسانی به زائران امام رضا (ع) بهتر و
مناسبترباشد.
نماینده مردم تربت حیدریه ،زاوه و مه والت گفت:
امسال قرار است با رایزنی انجام شده و تخصیص
اعتبارات الزم  ۱۵۰۰دستگاه آمبوالنس در کشور
خریداریشودو ۱۵دستگاهحداقلسهماینمنطقه
خواهد بود.وی ادامه داد :نیاز است مرکز مدیریت
بحران و خدمات درمانی در حوزه اورژانس برای این
منطقه راه انــدازی شود که چنان چه مصوب شود
خیرانپایکارخواهندآمد.
اگر توقعات متناسب باشد به یقین همان یک درصد
خریداری شده این تجهیزات به همه مناطق تحت
پوشش دانشگاه های علوم پزشکی خواهد رسید.
میعادفر افــزود :سعی کردیم با خرید آمبوالنس ها
تجهیزات داخــل آن باشد ،چرا که آمبوالنسی که
بین سه تا چهار میلیارد خریداری می شود ،با خرید
 ۴۰۰میلیونتجهیزاتکاملبایدتحویلپایگاههای
اورژانسبدهیم.
•اختصاص ۵هزارمیلیاردریالاعتباربهناوگان
اورژانسکشور

محسنزنگنه،نایبرئیسکمیسیونبرنامهوبودجه
مجلس گفت :امسال مجلس شــورای اسالمی ۵
هزار میلیارد ریال برای خرید آمبوالنس در اختیار
اورژانسقراردادهاستکهبامساعدتسازمانبرنامه
وبودجهازمحلارزشافزودهومصوبهسرانبهخرید

آمبوالنساختصاصیافتهوباتوجهبهورودگمرکیکه
دولت صفر اعالم کرده امیدواریم با 1500دستگاه
آمبوالنسیکهواردناوگانمیشودبخشیازناوگان
اورژانسکشوربهروزرسانیشود.
•راهاندازیمرکزمدیریتبحرانوخدمات
اورژانسدرمنطقهتربتحیدریهضروریاست

زنگنه ،نماینده مــردم تربت حیدریه اظهار کرد:
تقریبا ۷۰درصدعمرناوگانآمبوالنسمنطقهتربت
حیدریه قدمت باالی  ۱۵سال دارد و با توجه به این
کهدرکریدورشمالبهجنوبکشورقرارگرفتیموبه
زائران امام رضا (ع)در فصول مختلف سال خدمات
ارائه می کنیم به روز رسانی آمبوالنس ها یک کار
ضروری است.وی افزود :لزوم راه اندازی اورژانس
هوایی با توجه به عمق جاده ها و تردد در حال انجام
و این که در کریدور شمال به جنوب قرار گرفته ایم

•  ۷۰درصدناوگاناورژانستربتحیدریهباالی
 ۱۵سالقدمتدارند

دکتر امیری ،رئیس اورژانــس پیش بیمارستانی
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه اصلی ترین
معضل ناوگان اورژان ــس منطقه تربت حیدریه را
مشکالتلجستیکیآمبوالنسهادانستوگفت:هم
اکنوندرمنطقهتربتحیدریه۳۰دستگاهآمبوالنس
داریم که از این تعداد ۲۰دستگاه فعال و ۱۰خودرو
پشتیبان است و تقریبا  ۷۰درصد ناوگان ما بیش
از  ۱۵سال قدمت دارد ،بنابراین ناچاریم بودجه و
اعتباراتراصرفهزینهتعمیرونگهداریآمبوالنس
هاکنیم.ویاظهارکرد:هماکنوندرسهشهرستان
 ۳۰پایگاهفعالاورژانسداریمکهتاپایانسالبه۲۳
پایگاهافزایشمییابد.امیریتصریحکرد:همچنین
 ۱۵۰نیروی شاغل داریم که بخشی از آن ها نیروی
شرکتی هستند و هم اکنون  ۱۸پایگاه اورژانــس
ساختماندارندویکساختماننیزاستیجاریاست.

در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی چه گذشت؟

واکاوی راهکارهای احیای معادن راکد
در نودوششمین نشست شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی خراسان رضوی ،موضوع تعطیلی
 483معدن استان و راهکارهای احیای مجدد آن ها
بررسی شد .مسئلهای که با تاکید «یعقوبعلی نظری»،
استاندار خراسان رضوی نیز همراه بود؛ نظری در این
نشست خواستار تعیین تکلیف معادن راکد و پرهیز از
معطل ماندن این سرمایههای مردمی شد.
اســتــانــدار خــراســان رضــوی بــا بیان ایــن کــه اجــازه
نمیدهیم هیچ سرمایهای که مربوط به مــردم و
بیتالمال است ،معطل بماند ،تصریح کرد :ما در
حوزه صنعت به دنبال احیای واحدهای راکد تولیدی
بخش خصوصی هستیم و در حــوزه معدن نیز که
اساس ًا متعلق به مردم است ،قطعا بر تعیین تکلیف
واحدهای راکد تاکید داریم.
نظری اضافه کرد :معادن راکد باید تعیین تکلیف
شوند زیرا جزو سرمایههای اصلی مردمی هستند .اگر
بهرهبردار خود اقدام به احیای معدن کرد ،به او کمک
می کنیم؛ در غیر این صورت معطلی را نمیپذیریم و
الزم است سازمانهای مرتبط و معاونت اقتصادی
استانداری با تشکلهای معدنی بخش خصوصی
درخصوص راهکارهای فعالیت دوبــاره معادن ،به
جمع بندی الزم برسند.
•نگاهی به چالشهای معدنی استان

در این نشست ،گریزی هم به مهم ترین مشکالت پیش
روی معدنکاران در خراسان رضوی زده شد؛ تناسب
نداشتن کیفیت و کارآمدی ماشین آالت معدنی با نیاز
واقعی فعالیتهای معدن کاران و مشکالت مالی
در بهروزرسانی ماشینآالت ،فرایند پیچیده تامین
سوخت ماشینآالت معدنی ،نقص زنجیره ارزش
بــرای واحــدهــای صنعتی کوچک مقیاس ،توجیه
نداشتن فعالیت برخی معادن به دلیل نبود تقاضا
برای محصوالت آن ها ،اختصاص ندادن هزینهکرد
کامل سهم یک درصــد از حقوق دولتی معادن در
استان و  ...از جمله چالشهای موجود در این حوزه
است که علی اکبر لبافی ،رئیس دبیرخانه شورای
گفتوگویاستانبهآنهااشارهکرد                                                                                        .
•پیشنهادهایی برای احیای معادن راکد

لبافی در تشریح پیشنهادهای مربوط به چگونگی
فعال سازی و تعیین تکلیف  483معدن غیرفعال
اس ــت ــان خـــراســـان رضــــوی گــفــت :آن ت ــع ــداد از

80درصــد قیمت روز اراضــی و باغ های مذکور با
احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری ،بابت
عوارض از مالکان وصول و به خزانهداری کل کشور
واریـــز شــود کــه بــا توجه بــه افــزایــش قیمت زمین،
این عــوارض عموما برخی فعالیتهای تولیدی را
غیراقتصادی میکند .بنابراین شورا مقرر کرد از
طریق شورای گفتوگوی مرکز به دولت و مجلس
پیشنهاد شود  ،مبلغ ۸۰درصد قبل از تغییر کاربری
به جای بعد از تغییر کاربری محاسبه و از متقاضیان
سرمایهگذاری دریافت شود.
•ضرورت یکسان سازی نحوه برخورد با
واحدهای صنعتی دولتی و غیردولتی در
پرداخت «عوارض سبز»

بهر هبردارانی که امکان راه انــدازی و فعا لسازی
معدن را (در فرصت مناسبی که با تشخیص سازمان
صمت و با مشارکت خانه معدن و کمیسیون معدن
اتاق مشهد تعیین میشود) داشته باشند ،مکلف
خواهند بود در مدت تعیین شده درخصوص فعال
سازی معدن بدون هرگونه قید و شرطی اقدام کنند.
همچنین ،به آن تعداد از معادنی که به هر دلیل راکد
بودن آن ها ناشی از اختالف با دستگاههای اجرایی
و بدون میل و اراده بهره بردار است ،فرصت مناسبی
برای فعال سازی داده شود؛ بدیهی است با سپری
شدن مهلت تعیین شده در صــورت اقــدام نکردن،
موضوع مجدد قابل طرح و تصمیم گیری خواهد بود.
پیشنهاد دیگر این که آن تعداد از معادنی که به هر
دلیلی اقتصادی نیستند ،از ردیف معادن غیرفعال
استان حذف شود.
درخــصــوص تخصیص ســوخــت بــه مــعــادن نیز دو
پیشنهاد مــطــرح شــد؛ نخست ایــن کــه تخصیص
سهمیهها به جــای یک ماهه سه ماهه شــود و دوم
ایــن کــه ،تا مــدت  20روز تاخیر در ثبت اطالعات
معادن در سامانهها ،از سهمیه ماهانه سوخت معدن
کسر نشود .در خصوص پروانه اکتشاف معادن و
دریافت سوخت هم مقرر شد سازمان صمت و شرکت
پخش فراورد ههای نفتی استان ظرف یک هفته با
دستگا ههای ملی مرتبط با وزارتخانه مکاتبه و به

همراه ادله الزم ،امکان اختصاص سهمیه سوخت
را پیگیری و نتایج به دست آمده را به شورا منعکس
کنند.
•تاکید بر اصالح قانون حفظ کاربری اراضی
زراعی و باغها

در ادامه این نشست ،دو دستور کار دیگر بررسی شد؛
پیشنهادهای مربوط به اصالح قانون حفظ کاربری
اراضی زراعی و باغها به عنوان یکی از موانع جدی
توسعه صنعتی و نیز تقاضای استثنائات تبصره ۸ماده
 ۲۷قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز) به
کارگاهها و کارخانجات تولیدی و به طور کلی صنایع.
طبق آن چه مطرح شد ،قانون حفظ کاربری اراضی
بدون در نظر گرفتن اقلیمهای متفاوت استا نها
بــه صــورت یکسان و یکنواخت در همه استا نها
دیده شده است.بنابراین شورا مقرر کرد موضوع
منطقهای شدن قانون با توجه به نظر مشترک متولیان
امر و بخش خصوصی کشاورزی از طریق شورای
گفتوگوی مرکز به صورت ملی مطرح و به دولت
پیشنهاد شود.
به گفته رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان،
به موجب ماده  ۲قانون حفظ کاربری اراضی زراعی
و با غها ،در مــواردی که به این اراضــی مجوز تغییر
کــاربــری داده مـیشــود ،بنا به تکلیف قانون باید

تقاضای استثنائات تبصره  ۸ماده  ۲۷قانون مالیات
بر ارزش افزوده به کارگاهها و کارخانجات تولیدی،
دیگر موضوعی بود که به عنوان دستور کار این نشست
بررسی شد.
قانون گذار در تبصره  ۸ماده  ۲۷قانون مالیات بر
ارزش افزوده آورده است «در صورتیکه پاالیشگاهها
و نیروگا ههایی که سوخت اصلی آن ها نفتکوره
و نفتگاز نیست ،در مقاطع خــاصــی از ســال با
درخواست دولت ،مجبور به استفاده از سوختهای
مزبور شوند ،سازمان حفاظت محیط زیست موظف
اســت ایــن مــوضــوع را در احتساب سطح و مدت
آالیندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آالیندگی
ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل
از الزام مزبور محاسبه کند».
لبافی در این خصوص گفت :در فصل زمستان اصوال
با کمبود گاز مواجه می شویم و برخی واحدهای
صنعتی باید از مشعل دوم خود استفاده کنند که
این موضوع در نهایت به جریمه بنگاه ها از سوی
دستگاه محیط زیست منجر میشود .از آن جایی
که در شرایط فعلی کشور ،بسیاری از واحدهای
صنعتی و تولیدی به دلیل تامین نشدن گاز و خارج از
میل و اراده مسئوالن بنگاه اقتصادی ،از استفاده از
سوخت گاز منع می شوند و به ناچار ملزم به استفاده
از سوختهای جایگزین دارای آالیندگی هستند،
پیشنهاد میشود تبصره  ۸ماده  ۲۷قانون مالیات بر
ارزش افزوده (عوارض سبز) مصوب سال  ۱۴۰۱به
بنگاههای اقتصادی صنعتی تولیدی نیز تسری یابد و
از طریق شورای مرکز به دولت پیشنهاد شود.

امیری دومین معضل در حوزه اورژانس این منطقه
را فضای فیزیکی اداری و مدیریت بحران دانست و
افزود:هرچهدربارهبحرانوپدافندغیرعاملسخن
بگوییمتاستادکاملتشکیلنشود،پیگیریونظارتی
نداشته باشیم فایده ای ندارد ،بنابراین تقاضا می
کنیم پیگیر ساختمان ستادی مدیریت بحران در
تربت حیدریه باشید.وی گفت :خودروی مدیریت
بحران در دانشگاه علوم پزشکی پیشبینی نشده و
طبقدستورالعملهایکشوریاینیکنیازاست.
•بیمارستانامامحسین(ع)بهیکمرکزدرمانی
درجنوبخراسانرضویتبدیلشدهاست

دکتر تدین ،رئیس بیمارستان امــام حسین (ع)
تربت حیدریه گفت :این بیمارستان از آبان سال
گذشته راه انــدازی شده و ظرفیت بسیار باالیی
دارد و شهرهای جنوبی خراسان رضوی را پوشش
می دهد ,به طوری که هم اکنون میزبان نیمی از
بیماران بستری از شهرهای جنوبی استان است.
وی با بیان این که بیمارستان امام حسین (ع) به یک
برند و مرکز درمانی در جنوب خراسان تبدیل شده
است ،افــزود :با راه انــدازی این بیمارستان اعزام
ها به مشهد کاهش یافته و به هفت تا هشت نفر در
ماه رسیده است.دکتر تدین افزود :اراضی اطراف
خریداری یا در حال تملک است و برنامه توسعه
پنج ساله تدوین شده و حتی ظرفیت ساخت یک
بیمارستان تخصصی دیگر در مجاورت این مرکز
درمانی وجود دارد.دانشگاه علوم پزشکی تربت
حیدریه با تحت پوشش قرار دادن سه شهرستان
تربت حیدریه ،زاوه و مه والت به حدود  ۴۰۰هزار
نفر در جنوب خراسان رضــوی خدمات آموزشی
بهداشتی و درمانی ارائه می کند.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد:

ضرورت ارتقای سهم بخش کشاورزی از
تسهیالت بانکی ،با هدف پیشگیری از
تشدیدبحرانمنابع
رئـــیـــس اتـــــاق بـــازرگـــانـــی،
صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران گفت :بخش کشاورزی
بــا چــالـشهــای متعددی در
مــوضــوع منابع آبــی و خاکی
مواجه است و بیش از هر زمان
نیازمند حمایتگری به ویژه
از منظر تسهیالتدهی است.
امنیت غذایی جامعه به این بخش وابسته است و باید در این خصوص دقت نظر
و تامل بیشتری صورت گیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان
رضوی« ،غالمحسین شافعی» ،در نود و ششمین جلسه شورای گفتوگوی
دولــت و بخش خصوصی استان ،متذکر شد :هم اکنون پیشنهادی برای
تخصیص سهم 15درصدی از تسهیالت بانکی کشور به بخش کشاورزی در
شورای پول و اعتبار مطرح است که با توجه به نیازهای این حوزه ،باید مورد
بازنگری قرار گیرد.
وی تاکید کرد :در استانهایی همچون خراسان رضوی که کشاورزی یکی
از ارکان مهم بخش اقتصاد کشور به شمار میآید ،متولیان امر باید به این
موضوع ورود کنند و مطالبهگری الزم را برای اصالح در این حوزه داشته
باشند.
شافعی با ابراز تاسف درخصوص سهم پیش بینی شده برای بخش کشاورزی،
تصریح کرد :با تدقیق در مسائل کشور به ویژه موضوعات مرتبط با حوزه
اقتصاد ،درمییابیم که مشکلی بزرگ تر و معضلی پیچید هتر از «آب» برای
آینده کشور وجود ندارد و با این تفاسیر ،تعیین سهم 15درصدی برای بخش
کشاورزی از تسهیالت بانکی ،فاجعهبار است .ظرفیتهای این بخش باید به
اندازه کافی توسعه یابد تا هدررفت منابع آبی در بخش کشاورزی به حداقل
برسد و این حوزه در مسیر بهرهوری و بهینگی حرکت کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران با اشاره به وضعیت ویژه خراسان رضوی
در موضوع آب و مشکالت ناشی از خشکسالی برای این خطه ،متذکر شد:
شورای گفت وگو باید به این حوزه ورود جدی داشته باشد و منابعی را که در
این حوزه نیاز است با نگاهی کارشناسانه ،احصا و اعالم کند.
شافعی در بخش دیگری از سخنانش به رتبه شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی خراسان رضوی در آخرین ارزیابی های صورت گرفته از سوی وزارت
کشور اشاره کرد و گفت :طبق ارزیابیهای وزارت کشور و اتاق ایران ،شورای
گفتوگوی خراسان رضوی توانسته است به شایستگی موقعیت گذشته خود
را بازیابی کند و در جایگاه ممتاز کشور قرار گیرد که یکی از علل اصلی این
موضوع  ،برگزاری منظم جلسات شورا با حضور استاندار بوده است.
وی بر تقویت این ساختار تعاملی و مشورتی که پیوندی ارزشمند میان بخش
خصوصی و دولتی به شمار میآید ،در سراسر کشور تاکید کرد.

