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جامعه

افزایش عوارض خروج از کشور
به  264هزار تومان
محمد جواد رنجبر -دولت در الیحه بودجه سال
 99کل کشور ،عوارض خروج از کشور را به 264
هزار تومان افزایش داد که در صورت تصویب این
موضوع در مجلس ،از ابتدای سال آینده اجرایی
می شود.به گزارش خراسان ،در حالی که دولت
دو سال پیش و در الیحه بودجه  97کل کشور به
یک باره عوارض خروج از کشور را از  75به 220
هزار تومان برای سفر اول 330 ،هزار تومان برای
سفر دوم  440،هزار تومان برای سفر سوم و بیشتر
افزایش داد و این موضوع در مجلس نیز به تصویب
رسید ،این بار نیز عوارض خروج از کشور را برای
سفر اول هر ایرانی از  220به  264هزار تومان،
سفر دوم از  330به  396هزار تومان و سفر سوم
از  440به  528هزار تومان افزایش داد.دولت
همچنین عوارض خروج از کشور زائران عمره و
حج را از  110به  132هزار تومان افزایش داد.
بر این اساس عوارض خروج هوایی زائران عتبات
عالیات نیز از  37هزار و  500تومان به  45هزار
تومان و عــوارض خروج زمینی و دریایی زائران
عتبات از  12هزار و  500تومان به  15هزار تومان
افزایش یافته است .این موارد در صورت تصویب
در مجلس ،از ابتدای سال  99اجرایی می شود.
▪معافیت زائران زمینی اربعین  99از
پرداخت عوارض خروج

همچنین طبق تبصره  11الیحه بودجه ،99
زائــران اربعین که از تاریخ  14شهریور تا دوم
آبان ماه سال آینده از مرزهای زمینی به مقصد
کشور عراق از کشور خارج می شوند ،از پرداخت
عوارض خروج معاف هستند.

قربانیان آنفلوآنزا به  ۸۱نفر رسید
معاون بهداشت وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی گفت :هفته گذشته  ۲۵بیمار مبتال
به آنفلوآنزا که اغلب این افــراد دارای بیماری
زمینهای بوده اند در کشور جان خود را از دست
دادنــد و به این ترتیب قربانیان این بیماری از
اول مهر امسال تاکنون به  ۸۱نفر رسید.علیرضا
رئیسی در گفت و گو با ایرنا ،همچنین از شیب
نزولی میزان ابتال به آنفلوآنزا در کشور خبر داد.

فاجعه درخدمات درمانی
برای ایثارگران

 60درصد از 12هزارمرکزدرمانی و داروخانه قراردادهای خود با بیمه دی را لغو کردند

گروه اجتماعی -هم اکنون از  12هزار مرکز درمانی و
داروخانه که قبال به ایثارگران ارائه خدمات می کردند،
فقط پنج هزار ارائه خدمات می دهند و هفت هزار دیگر به
دلیل پوشش نیافتن اعتباری با بنیاد قطع همکاری کرده
اند .این خبر آن چه را قبال در ذهن بسیاری بود که همه
امکانات برای ایثارگران و خانواده شهداست ،به باد می
دهد و در واقع نه تنها همه امکانات برای آن ها نیست بلکه
از مردم عادی نیز امکانات کمتری دارند .نمونه اش همین
 12هزار مرکز درمانی است که ایثارگران از  60درصد آن
نمیتوانند خدمات دریافت کنند .این در حالی است که با
وجود کسری بودجه پنج هزار میلیارد تومانی بنیاد شهید
در سال  ،98الیحه بودجه 99فقط دو هزار میلیارد بودجه
این نهاد را افزایش داده است.مهدی ایزدی معاون حقوقی
و امــور مجلس ستاد مرکزی بنیاد شهید بنابرخبری که
ایرنا آورده گفته است :بنیاد شهید و امور ایثارگران به علت
مشکالت اعتباری با  ۱۲هزار مرکز درمانی و داروخانه
قرارداد بیمه دی داشته که پنج هزار آن باقی مانده و هفت
هزار قرار داد را لغو کردهاست .وی دلیل این موضوع را این
طور روایت میکند :در پیش بینی بودجه سال گذشته به
دولت اعالم شد که برای اجرای تکلیف این بنیاد  ۱۸هزار و
 ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است که مجلس  ۱۳هزار و
 ۵۰۰میلیارد تومان را تصویب کرد.
▪بدهی  ۱۵۰۰میلیاردی به دی

ایزدی از بدهی  ۱۵۰۰میلیارد تومانی این مجموعه به بیمه
دی بر اساس قرارداد یک ساله با این سازمان خبر داد و گفت:
ما در صدد هستیم تا با موافقت دولت ومجلس ،سهام برخی
از شرکت هایی که بر اصل ۴۴قانون اساسی در اختیار دولت
قرار دارد ،به بنیاد شهید و امور ایثارگران واگذار شود تا این
مجموعه از قبل فروش آن ها بتواند بخشی از مطالبات جامعه
ایثارگری کشور را فراهم کند.
بنابرخبر ایسنا ،وی با تاکید بر این که در حدود  ۹۰درصد
از احکام قانون جامع جانبازان و ایثارگران کشور ،ولو به
صورت ناقص اجرا شده است ،بیان کرد :اگر در بودجه سال
آینده بخشی از هزینه های بنیاد شهید تأمین اعتبار شود،
بقیه احکام باقی مانده نیز اجرایی خواهد شد و بخش قابل
توجهی از این احکام عملیاتی می شود .همچنین پیگیر
واگذاری خودروهای هیبریدی به ایثارگران هستیم تا این

افراد بتوانند با وارد کردن این خودروها ،مشکل تردد خود را
برطرف کنند و خللی هم که تا کنون متوجه قانون بوده است،
برطرف شود.وی با بیان این که میزان مناقصه بیمه مکمل
این مجموعه از مقدار سه هزار میلیارد تومان در سال گذشته
به رقم سه هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان در امسال رسیده
است ،گفت :همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور
با  ۱۲هزار مرکز درمانی و داروخانه قرارداد داشته است
که تا این لحظه پنج هزار قرارداد از مجموع این مراکز باقی
مانده و هفت هزار قرارداد نیز به علت مشکالت اعتباری لغو
شده است.
▪بدهی به بیمه ایران

در بخشی از این اظهارات که ایرنا آن را گزارش کرده ،وی
گفت :بنیاد هزار و  ۴۰۰میلیارد   به بیمه ایــران بدهکار
اســت و ایــن بیمه در سه بــار بــرگــزاری مناقصه ارائــه بیمه
تکمیلی،شرکت نکرده است .ایزدی افزود :سه هزار میلیارد
تومان بیمه مکمل بنیاد شهید و امــور ایثارگران امسال
مناقصه داشته که طی امسال این بیمه مکمل به سه هزار و
 ۶۰۰میلیارد تومان رسیده است.
وی با تاکید بر این که نبود شفافیت الزم و غیر کارشناسی
بودن برخی از قوانین حوزه ایثارگری ،این مجموعه را با
مشکالت متعددی مواجه کرده است ،تصریح کرد :تعدد
و کثرت قوانین حوزه ایثارگری ،غیر شفاف بودن قوانین،
تغییر به رأی برخی از مقررات ،مشخص نبودن تکلیف اجرای
قوانین ایثارگری در بخش خصوصی و کمبود اعتبار برای
اجرای قوانین و ...از جمله مواردی هستند که سبب شده
است قوانین جامعه جانبازان و ایثارگران به نحو مطلوب اجرا
نشود و اثرگذاری الزم را نداشته باشد.
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چراغ سبزدولت به بیکیفیتتر
شدنآموزش و پرورش
بودجه  99آموزش و پرورش با 22درصد کمتر ازنیاز به مجلس رسید

محمد جواد رنجبر -بررسی الیحه بودجه سال  99کل
کشور اگر چه حکایت از افزایش بودجه هزینه ای و کاهش
جزئی بودجه تملک دارایی های سرمایه ای وزارت آموزش
و پــرورش نسبت به بودجه مصوب سال  1398دارد ،اما
 22درصد کمتر از بودجه مورد نیاز این وزارتخانه برای سال
آینده است.به گزارش خراسان ،رئیس جمهور روز گذشته
در حالی الیحه بودجه  ۴۸۴هزار میلیارد تومانی سال 99
کل کشور را تقدیم مجلس کرد که انتظار وزارت آموزش و
پرورش از این بودجه برآورده نشد .وزارتخانه ای که همواره
با مشکالت بودجه ای دست و پنجه نرم می کرده و همیشه از
میزان بودجه تخصیصی به خود گالیه داشته است.
▪خطر کاهش  20درصد از پوشش تحصیلی

چند روز پیش بــود کــه علی الهیار ترکمن مــعــاون وزارت
آموزشوپرورش در گفت و گو با تسنیم درباره وضعیت بودجه
سال  99آموزش و پرورش و تفاوت بین رقم  74هزار میلیارد
تومانی پیشنهاد شده از سوی این وزارتخانه با بودجه  54هزار
میلیاردتومانیمدنظردولتگفتهبود:آموزشوپرورشگزارش
کاملخودمبتنیبرنیازهایاینوزارتخانه،الزاماتسندتحول
و حداقل نیازهای اعتباری را تهیه کرده است که براین اساس
بودجه مورد نیاز  74هزار میلیارد تومان است و این را به عنوان
پیشنهاد بودجهای خود به سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم و
در پیش نویس سامانه بودجه نیز وارد شده است.وی درباره این
که اگر بودجه آموزشوپرورش بر اساس 54هزار میلیارد تومان
بسته شود ،اظهار کرده بود :اگر بودجه با وضع فعلی که اعالم
شده،بستهشوددردرجهنخست 20درصدازپوششتحصیلی

در معرض خطر قرار میگیرد و با تعطیلی کالسهای دایر
ممکن است پوشش تحصیلی 20درصد دچار کاهش شود.
در جدول شماره  7الیحه بودجه سال  99کل کشور با عنوان
«بودجه دستگاه هــای سیاست گــذار در ســال هــای  99و
 »1400مجموع بودجه هزینه ای پیش بینی شده برای سال
آینده وزارت آموزش و پرورش  57هزار و  122میلیارد تومان
است که با نیاز  74هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه فاصله
بسیار زیادی دارد و در واقع می شود گفت  22درصد کمتر
از بودجه پیشنهادی آموزش و پرورش است.در این جدول
همچنین  100میلیارد تومان به عنوان یارانه برای وزارت
آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.البته بودجه هزینه
ای این وزارتخانه در الیحه سال  45 ،98هزار و  742میلیارد
تومان بوده است که رقم الیحه سال  ،99حدود  25درصد
افزایش را نشان می دهد.همچنین بودجه مصوب هزینه ای
سال  98وزارت آموزش و پرورش  46هزار و  378میلیارد
تومان بــوده که رقم الیحه  99نشان دهنده افزایش 24
درصدی آن است.کاهش جزئی بودجه عمرانیدر این جدول
همچنین مجموع بودجه تملک دارایی های سرمایهای پیش
بینی شده برای سال آینده وزارت آموزش و پرورش سه هزار
و  62میلیارد تومان است که نسبت به بودجه مصوب تملک
دارایی های سرمایه ای امسال این وزارتخانه که سه هزار و
 149میلیارد تومان بوده است 87 ،میلیارد تومان کاهش
را نشان می دهد.حاال باید منتظر باشیم تا ببینیم آیا بودجه
آموزش و پرورش در مجلس تغییری می کند یا خیر.

هزینه ای
مصوب 98
463.781.827

▪نه 54هزار میلیارد ،نه 74هزار میلیارد؛ 57هزار میلیارد

مبالغ به میلیون ریال

برآورد 99

عمومی

اختصاصی

جمع

یارانه ها

566.808.853

4.418.924

571.227.777

1.000.000

تملک دارایی های سرمایه ای
مصوب 98
31.494.903

برآورد 99

عمومی

اختصاصی

جمع

یارانه ها

30.623.844

0

30.623.844

0

