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از میان خبرها
حریرچی:بودجهسالمتدرسالآیندهفقط
 6.4درصدرشددارد
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این که منابع جاری
وزارت بهداشت در بودجه پیشنهادی  ،97فقط 6.4
درصد رشد داشته است ،افزود :همچنین بودجه سازمان
بیمه سالمت رشد چندانی نداشته ،گرچه قول هایی در
کمیسیون تلفیق داده شده اســت .بنابرخبر ایلنا ایرج
حریرچی افزود :امیدواریم با تعهدی که دولت و بیمه ها
دادند بتوانیم پرداختی از جیب مردم را کاهش دهیم و
اجرای آن مستلزم حمایت دولت و بیمه ها و نیز مدیریت
منابع حوزه سالمت است .وی با تاکید بر این که برای
اصالح نظام سالمت ،چاره ای نداریم جز این که تولیت
وزارت بهداشت را تقویت کنیم ،گفت :برای رسیدن به
اهــداف برنامه هــای توسعه در حــوزه سالمت و کاهش
پرداختی از جیب مردم ،باید نقش و مشارکت دولت و بیمه
ها افزایش یابد و بسته های خدمات سالمت نیز کنترل
شوند .سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به نظر سازمان
بهداشت جهانی مبنی بر این که بدترین نوع پرداختی در
نظام سالمت ،پرداختی از جیب مردم است ،افزود :اگر
همان منابع سال  ۹۳به رغم تورم موجود به طور کامل به
وزارت بهداشت اختصاص داده شود ،قادریم دستاوردهای
طرح تحول سالمت را حفظ کنیم .قائم مقام و معاون کل
وزارت بهداشت با اشاره به توجه و حمایت رئیس جمهور و
رئیس مجلس از حوزه سالمت ،گفت :در صورت اختصاص
منابع پایدار به حوزه سالمت در سال های آینده اجازه
نمی دهیم خدشه ای به خدمات ارائه شده و طرح تحول
سالمت وارد شود.

در جلسه شورای اداری خراسان رضوی
مطرح شد:

درخواست استاندار از بانک ها برای خرید
سهام پدیده
حمیدی -استاندار خراسان رضوی با اشاره به رشد ارزش
سهام شرکت پدیده در دو ماه اخیر گفت :از موسسات
و بانک ها درخواست می کنم با توجه به این که برخی
سهامداران این شرکت دیگر نمی خواهند سهامدار باشند
برای خرید سهام آن ها اقــدام کنند تا شاهد رونق بیش
از پیش این پروژه باشیم .به گزارش خراسان« ،علیرضا
رشیدیان» شب گذشته در جلسه شــورای اداری استان
همچنین با بیان این که میزان نزوالت جوی و روان آب های
استان نسبت به دوره بلند مدت  77درصد کاهش پیدا
کرده است اظهار کرد :همه مسئوالن در این باره موظف
به مدیریت و افزایش بهره وری در مصرف آب هستند تا
سال آینده با مشکل جدی روبه رو نشویم .وی همچنین به
افزایش یک درصدی تلفات جاده ای استان اشاره کرد و
گفت :با توجه به این که افزایش تلفات جاده ای مربوط به
جاده های روستایی است ،معاونت عمرانی استانداری و
نهادهای مربوط برای رفع مشکالت جاده ای روستایی در
استان اهتمام جدی تری داشته باشند.

مدیر جدید رجای خراسان معرفی شد
محمد جواد رنجبر /مدیر جدید شرکت رجای خراسان روز
گذشته معرفی شد.
به گزارش خراسان ،روز گذشته طی مراسمی با حضور
محمد رجبی مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا در
مشهد ،احمد یار محمدی به عنوان مدیر جدید رجای
خراسان معرفی شد.
در این مراسم همچنین از خدمات محمد رضا باللی مدیر
سابق رجای خراسان که سال های زیادی عهده دار این
مسئولیت بوده و به درجه بازنشستگی نائل شده است،
تقدیر شد و وی مورد تکریم قرار گرفت.
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نشست خبری مشترک نوبخت و زنگنه در واکنش به گزارش تفریغ بودجه سال 95

اجتماعی

زنگنه :یک سنت درآمد نفتی واریز نشده به خزانه نداریم

نوبخت :دیوان محاسبات قبل از انتشار گزارش باید دولت را مطلع می کرد
در حالی که دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه 95
اعالم کرده بود شرکت های ملی نفت و ملی گاز در مجموع
 16هزارمیلیاردتومانازدرآمدخوددرسال 95رابهخزانه
واریز نکرده اند و رئیس دیوان محاسبات هم شرکت ملی
گاز را بی انضباط ترین شرکت دولتی خوانده بود ،وزیر
نفت دیروزگفت که حتی یکسنت درآمد نفتی واریز نشده
به خزانه نداریم .رئیس سازمان برنامه هم گزارش دیوان
محاسباترانادرستخواند.
▪نوبخت:گزارشدیوانباعثتشویشاذهانشدهاست

با گذشت کمتر از یک هفته از ارائه تفریغ بودجه سال 95و
حاشیههایایجادشدهدربارهبیانضباطیمالیدولتوبه
ویژهشرکتهایزیرمجموعهوزارتنفت،دیروزوزیرنفتو
رئیس سازمان برنامه در نشستی خبری توضیحاتی درباره
ابهامات به وجود آمده ارائه کردند .به گزارش ایرنا ،رئیس
سازمان برنامه و بودجه در این نشست گفت که این گزارش
باعثتشویشاذهانعمومیشدهونادرستاست.نوبخت
خاطرنشان کرد :انتظار میرفت دیوان محاسبات گزارش
تفریغ بودجه  ١٣٩٥را براساس گزارش قوه مجریه تهیه
یا حداقل دولت را درباره گزارشی که تهیه کرده بود مطلع
می کرد .وی با بیان این که گزارش دیوان محاسبات باعث
تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه های معاند
شده است ،افزود :دیوان باید دولت را مطلع می کرد یا با
سازمان برنامه و بودجه هماهنگ می شد و پاسخ ابهامات
رادریافتمیکرد.
▪مدارکواریزیهایدولتبهخزانهموجوداست

نوبخت درباره واریز نشدن برخی درآمدها به خزانه که در
گزارشدیوانمحاسباتمطرحشدهاست،گفت:عملکردما
درخزانهنشانمیدهدکهچقدرواریزیداشتهایمومدارک
آن نیز موجود است و دیوان محاسبات می تواند از ما مدرک

تهیه سند زیست محیطی
 ۸مجموعه تاالبی کشور

بخواهد .وی تاکید کرد :بر اساس عقل و قانون هر چه می
تواندشبههبرانگیزباشد،بایدسوالشودنهاینکهصحبتی
رادرجامعهمطرحکنندومشکلایجادشودوبعدمابخواهیم
ذهنتکتکافرادجامعهراروشنکنیم.
▪ماجرایپروندهجنجالیباترکیهدرمیاناست

به گزارش فارس ،زنگنه در این نشست با اشاره به دو ابهام
درباره واریز نشدن مبلغ  128میلیون دالر سهم صندوق
توسعهملیازدرآمدخالصصادراتگازطبیعیوهمچنین
یک میلیارد و  48میلیون دالر از صادرات فراوردههای
نفتی اظهارکرد :حکمی از طریق داوری فروش گاز به
ترکیه علیه ما وجود داشت که  13درصد گاز ترکیه از 4
تا  5سال قبل کاهش پیدا کند ،اما توافق شد که از محل
صورتحسابهای جدید پرداخت شود ،یعنی با این که
از سال  95پولی از ترکیه نگرفتیم ،حتی باید سهمی هم
میدادیم و پولهای واریــزی به صندوق توسعه ملی هم
باید پس گرفته میشد ،تا به ترکیه بدهیم.وزیر نفت با بیان
این که پول فراوردهها متعلق به دولت نیست و آن را به
نمایندگیازشرکتهایپاالیشیمیفروشیم،گفت:طبق
نظر معاونت حقوقی {ریاست جمهوری} نباید سهمی از
این پولها به حساب صندوق توسعه ملی برود ،طبق قانون
برنامه پنجم باید درصدی از صادرات به حساب صندوق
واریز میشد که در برنامه ششم اصالح شد ،چون این پول
برای شرکتهای پاالیشی است و حسابها را نیز مختل
میکند  ،نظر ما نیز همین بود و طبق نظر معاونت حقوقی
عمل کردیم.
▪زنگنه:یکسنتهمازدرآمدصادراتنفتکهبهخزانه
نرفتهباشد،نداریم

زنگنه تأکید کرد :یک سنت هم از درآمد صادرات نفت که
به خزانه نرفته باشد ،نداریم و به مردم اطمینان میدهم

در دولت یازدهم و دوازدهم و دوره قبلی که من بودم ،این
مباحث وجود ندارد و گزارشهای صادرات و درآمدها را
ماهانه به دیوان محاسبات و کمیسیونها و دستگاههای
نظارتی ارسال میکنم .این هفت میلیون بشکه مربوط به
اختالفات موجودی در مخازن و لولههاست.زنگنه درباره
این که  11هزار و  479میلیارد تومان فروش داخلی گاز
طبیعی به خزانه وارد نشده است ،گفت :در سازوکاری که
بین شرکت ملی نفت و خزانهداری مطرح شده ،باید سهم
هر یک از ذی نفعان فروش گاز طبیعی پرداخت شود که
شامل سود سهام ،سهم سازمان هدفمندی ،مالیات بر
ارزش افزوده و  ...است و قوه مجریه نیز طبق قانون بر آن ها
نظارتمیکند.
▪ 9هزار میلیارد تومان ،هزینه های شرکت گاز بوده
است

وی ادامه داد :کل فروش گاز در سال  95رقم  17هزار و
 800میلیارد تومان بوده که  8هزار میلیارد آن به حساب
هدفمندی واریــز شده و اگر قــرار باشد  11هــزار و 400
میلیارد تومان (رقمی که طبق گزارش دیوان به خزانه واریز
نشده) به حساب خزانه واریز شود ،جمع آن یعنی  19هزار
میلیاردتومانازکلفروشبیشترمیشودو 9هزارمیلیارد
توماننیزهزینههایجاریشرکتگازبودهاست.
وزیر نفت افزود :طبق گزارش ذیحساب شرکت درآمدها
به حساب خزانه واریز شده و رقمی که گفته میشود از کل
درآمدبیشتراست.ازاینموضوعتعجبمیکنیم،قب ً
الهم
پولینبودهکهواریزنشدهباشد.

▪پولصادراتپتروشیمیصرفوارداتبنزینباکیفیت
میشود

وی با اشاره به این که گفته شد چهار هزار و  479میلیارد
تومانازدرآمدهایپتروشیمیهابهخزانهواریزنشدهاست،
تصریح کرد :از زمانی که دولت یازدهم تشکیل شد ،برای
تولید بنزین ،هیدروکربنها و برخی میعاناتباهممخلوط
میشد که جلوی آن را گرفتیم و از ستاد تدابیر ویژه سال
 92اجازهگرفتیموهرسالهمتمدیدشدکهپتروشیمیها،
هیدروکربنراصادرکنندوپولشرابدهندتابنزینباکیفیت
وارد شــود .بنابراین پول آن ها تهاتر شده اســت .آقایان
میدانستند هر سال این کار را از محل درآمــد حاصل از
خــوراک میعانات گازی که مربوط به پتروشیمیها بوده
است ،انجام می دادیم ،بنابراین یک عملیات حسابداری
محسوبمیشود.
▪دربــاره بدهی  7.2هزار میلیاردی شرکت پاالیش و
پخشهنوزتسویههاانجامنشدهاست

وزیر نفت درباره بدهی هفت هزار و  202میلیارد تومانی
شرکتپاالیشوپخشبابتخوراکتحویلیبهپاالیشگاهها
بیانکرد:محاسباتباپاالیشگاههاوتسویهحسابباآنها
هیچ موقع در سال خود انجام نمیشود و کمیتهای وجود
داردکهدرحضوربرخیوزیرانبررسی،امضاوتسویهخواهد
شد.مبلغیکهدرگزارشدیوانمحاسباتنوشتهشدهمعلوم
نیست بدهی خزانه باشد ،شاید طلب پاالیشگاهها بوده و
هنوزکارگروهنظرنهاییرااعالمنکردهاست،بنابراینحرف
دقیقینیستکهپولبهخزانهواریزنشدهاست.

ویژه برنامههای ایام فاطمیه در حرم مطهر رضوی
معاونتبلیغاتاسالمیآستانقدسرضویویژهبرنامههای
تبلیغی ،مذهبی و فرهنگی حرم مطهر رضوی را در ایام
فاطمیه تشریح کرد .به گزارش آستان نیوز ،حجتاالسالم
والمسلمین «سید جالل حسینی» با اشاره به فرا رسیدن
ایام شهادت حضرت زهرا(س) به روایت  75روز گفت :در
اینایامروزانهبیشاز 12سخنرانیتبلیغیومذهبیبرای
عمومزائرانومجاوراندراماکنمتبرک هحرممطهررضوی
برگزار خواهد شد .وی رواقهــای «امــام خمینی(ره)»،



«حضرت معصومه(س)»« ،غدیر»« ،دارالحجه»« ،رواق
حضرتزهرا(س)»و«شبستانهایمسجدجامعگوهرشاد»
را محلهایی اعالم کرد که ویژه برنامههای سخنرانی حرم
مطهر در ایام فاطمیه در آن جا برگزار میشود .حسینی
افــزود :حججاسالم و المسلمین محمد تقی عبدوس،
عباسیخراسانی،قاسمیان،صدیقی،پژمانفروسیدجعفر
طباطبایی سخنرانانی هستند که با موضوعات «سبک
زندگی از منظر حضرت زهــرا(س)»« ،شخصیت معنوی

...

آموزش و پرورش

15

حضرت زهرا(س)» « ،ارزشها و آرمانها در سیره سیاسی
حضرت زه ــرا(س)» و «الگوی فاطمی در سبک زندگی
دینی» و «مهارتهای زندگی در سیره صدیقه کبری» در
حرم مطهر رضوی به ایراد سخنرانی میپردازند .معاون
تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی تصریح کرد :ویژه
برنامههای سخنرانی برای زائران غیر ایرانی به زبانهای
«عربی» و «اردو» در رواقهای «دارالرحمه»« ،غدیر»« ،سردر
شرقی صحن جامع رضوی» و «مقبره شیخ حر عاملی در



صحن انقالب اسالمی» با موضوع تبیین ابعاد مختلف
شخصیت حضرت زهرا(س) از سوی مدیریت امور زائران
غیرایرانیآستانقدسرضویتدارکدیدهشدهاست.وی
افزود :در این ایام در اماکن مطهر رضوی مراسم عزاداری و
مداحیبرپاخواهدشدوذاکرانومداحانخاندانعصمت
و طهارت(ع) همچون مرتضی طاهری ،سعید قانع ،ابوذر
بیوکافی،جعفرمالئکه،رضاقانعوحسینهوشیاربهمرثیه
سراییخواهندپرداخت.

...

ثبت احوال

کسری بودجه  ۵هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش طی امسال

استفاده از کارت ملی هوشمند برای احراز هویت در معامالت ملکی از دهه فجر

ل حداقل با پنج هزار میلیارد
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این که آموزش و پرورش طی امسا 
تومان کسری بودجه مواجه است ،افزود :برخی مدیران مدارس از جیب خودشان خرج مدرسه را میدهند .عباسی
درباره مشکالت مدارس به دلیل پرداخت نشدن سرانه ،به فارس گفت :وضعیت مدارس در بخش سرانه اسفبار
است .وی به کسری بودجه آموزش و پرورش در سال 96اشاره و اظهار کرد :آموزش و پرورش تا پایان امسال حداقل
با پنج هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است که اگر جبران نشود در سال آینده با بدهی انباشته مواجه و
باعث میشود بسیاری از امور به صورت طبیعی نچرخد و تهدید جدی برای مدارس باشد.

ت اسناد و امالک کشور از کارت ملی هوشمند برای
ت احوال کشور از آغاز استفاده سازمان ثب 
سخنگوی سازمان ثب 
احراز هویت افراد در معامالت ملکی در دهه فجر خبر داد .ابوترابی   با بیان این که قرار است سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور از استفاده از کارت ملی هوشمند رونمایی کند ،به ایسنا گفت :مردم انتظار دارند یک کارت هوشمند
داشته باشند به همین دلیل هیئت وزیران طی مصوبهای مقرر کرد این امکان فراهم شود وتجمیع کارتهای
هوشمند صورت گیرد .هم اکنون نیز در برخی شعب بانک ملت امکان استفاده از کارت ملی هوشمند بهجای عابر
بانک فراهم شده و امیدواریم استفاده از این کارت در بقیه دستگاههای اجرایی نیز امکان پذیر شود.

سرپرستمحیطزیستطبیعیوتنوعمحیطزیستی سازمان
حفاظت محیط زیست از تهیه سند زیست محیطی هشت
مجموعه تاالبی کشور خبر داد و گفت :برای هشت تاالب
در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه  ،گاوخونی ،شادگان،هور
العظیم،حوزه 14گانهلرستان،چغاخور،گندومانوهامون
نیاز زیست محیطی مشخص شده است .به گزارش ایسنا،
حمید ظهرابی دیروز در نشست خبری معاونت محیط
زیست طبیعی سازمان محیط زیست که به مناسبت روز
جهانی تاالبها در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار
شد،اظهار کرد :وضعیت تاالبها موضوع پنهانی نیست و بر
همگانروشناستکهشرایطبسیارنابهسامانونامساعدی
بر تاالبها حاکم اســت.وی افــزود :در کشور ایــران به طور
معمولنبایداینهمهتاالب داشتهباشیم.خوشبختانهرشته
کوههای البرز و زاگرس شرایطی را در کشور ایجاد کردهاند
که در پهنهای که انتظار نمی رود تعداد زیادی تاالب وجود
دارد.سرپرستمحیطزیستطبیعیسازمانحفاظتمحیط
زیستبااشارهبهشناسایی ۲۵۰تاالبدرکشورگفت:ازاین
تعداد ۱۰۵تاالب مورد مطالعه قرار گرفته است و اطالعاتی
درباره آنها وجود دارد .ازبین این تاالبها ۲۸،تاالب دچار
آسیبجدیشدهاندبهگونهایکه ۴۰تا ۹۰درصدپهنهاین
تاالبهابهکانونهایگردوغبارتبدیلشدهاست.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی و
آسیب شناس اجتماعی اعالم کرد

افزایش طالق در مردان و زنان
باالی  ۶۰سال
رئیسانجمنمددکاراناجتماعیوآسیبشناساجتماعی
ازافزایشآمارطالقدرمردانوزنانباالی ۶۰سالخبرداد.
سیدحسنموسویچلکدرگفتوگوبامهربهآمارطالقطی
 ۹ماه امسال اشاره کرد و افزود :بر اساس آمارهای سازمان
ثبت احوال در هر ساعت  ۲۰طالق به ثبت رسیده و در ازای
 3.6ازدواج یک طالق ثبت شده است ،این در حالی است
که در  ۹ماه مشابه سال گذشته در ازای هر  3.9ازدواج یک
طالق ثبت شده بود.وی ادامه داد :نگاهی به وضعیت آمار
طالق نشان می دهد در میان زنان و مردان باالی ۶۰سال یا
سالمندانافزایشآمارجدایی هاراشاهدهستیموبرهمین
اساسبایدبرنامهریزیواقداماتمشخصیانجامشود.رئیس
انجمنمددکاراناجتماعیوآسیبشناساجتماعیبهآمار
طالق ها بین مردان اشاره کرد و گفت :در سال  ،۹۵شش
هزار و  ۸۷۲طالق در مردان باالی  ۶۰سال به ثبت رسیده
که  3.8درصد کل طالق ها را شامل می شود و این آمار در
میانزنانباالی ۶۰سالنیزدوهزارو ۶۹مورداستکه1.1
درصدطالقهاراشاملشدهاست.اینآمارهانسبتبهسال
گذشته افزایش یافته به طوری که در سال قبل از آن طالق در
میان مردان و زنان در همین سن به ترتیب پنج هزار و  ۷۳۴و
هزار و  ۶۶۴مورد بوده است.وی افزود :مقایسه های انجام
شده نشان می دهد درصد طالق در میان افراد باالی ۶۰
سال در مقایسه با کل طالق ها نسبت به گذشته بیشتر شده
و  8.6درصد تغییر مثبت در میان مردان و  ۱۰درصد تغییر
مثبتدرمیانزنانرابههمراهدارد.موسویچلکادامهداد:
درستاستکهسهمزنانازکلطالقهاکمتراستامادرصد
تغییراتزنانمطلقهباالی ۶۰سالبیشترازمرداناست.
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