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وزیر آموزش و پرورش ابراز امیدواری کرد :

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف توانیر:

پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان تا اوایل مهر

صنعت برق  ۳۰۰میلیارد تومان پاداش
همکاری در مدیریت مصرف پرداخت کرد

مدیــرکل دفتــر مدیریــت مصــرف و خدمــات مشــترکان توانیــر
گفــت :همــکاری بخشهــای مختلــف بــه صرفهجویــی ســه
هــزار و  ۸۷۴مگاواتــی در پیــک تابســتان امســال منجــر
شــده اســت و بــر همیــن اســاس صنعــت بــرق پــاداش ۳۰۰
میلیــارد تومانــی بــه ایــن همــکاران در برنامههــای مدیریــت
مصــرف پرداختــه اســت.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی وزارت نیــرو ،هــادی
مدقــق افــزود :همــکاری بخــش صنعــت ،کشــاورزی ،اداری
و تجــاری در برنامههــای مدیریــت مصــرف امســال وزارت
نیــرو بــه صرفهجویــی ســه هــزار و  ۸۷۴مگاواتــی منجــر
شــد کــه از ایــن میــزان حــدود هــزار و  ۸۰۰مــگاوات مربــوط
بــه همــکاری صنایــع و هــزار و  ۴۰۰مــگاوات مربــوط بــه
همکاریهــای بخــش کشــاورزی اســت .وی ادامــه داد :در
صــورت رعایــت نشــدن صرفهجویــی یــاد شــده در مصــرف
بــرق بایســتی بــرای تامیــن ایــن میــزان انــرژی مــورد نیــاز
حــدود چهارهــزار و  ۶۰۰مــگاوات ظرفیــت جدیــد نیروگاهــی
بــا صــرف هزینـهای بالــغ بــر  ۵.۵میلیــارد دالر در دســتور کار
قــرار میگرفــت .مدیــرکل دفتــر مدیریــت مصــرف و خدمــات
مشــترکان توانیــر بیشــترین همــکاری بخــش صنعــت را
مربــوط بــه مصــرف بــرق در ســاعات اوج بــار دانســت و افــزود:
بــا وجــود صرفهجویــی هــزار و  ۸۰۰مگاواتــی در بخــش
صنعــت ایــن امــکان فراهــم شــد کــه بــا اصــاح منحنــی
بــار افزایــش  ۱.۵درصــدی انــرژی بــه صنایــع تحویــل شــود.
مدقــق تاکیــد کــرد :در ایــام پیــک مصــرف تابســتان هــر
ســال صنایــع بــا تغییــر شــیفتهای کاری خــود بــه ســاعات
کــم بــاری همــکاری موثــری بــرای تامیــن بــرق پایــدار
نقــاط مختلــف کشــور دارنــد و بــه ازای ایــن همــکاری نیــز
پــاداش و تخفیــف دریافــت میکننــد .وی تصریــح کــرد :در
ایــن مــدت کشــاورزانی کــه پمــپ چاههــای آب خــود را در
چهــار ســاعت پیــک روزانــه مصــرف خامــوش کننــد ،در دیگــر
ســاعات روز بــرق مجانــی تحویــل خواهنــد گرفــت .همــکاری
بخشهــای مختلــف در برنامههــای پیکســایی باعــث شــده
اســت تــا هــر ســاله رقــم قابــل مالحظـهای در مصــرف بــرق
صرفهجویــی شــود.

وزیر جهاد کشاورزی:

 ۱۹۰۰میلیارد تومان بدهی گندم کاران
پرداخت میشود

وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت:
در حــال حاضــر هــزار و ۹۰۰
میلیــارد تومــان بــه گنــدم
کاران بدهکاریــم کــه در
صــورت تامیــن اعتبــار توســط
دولــت ،پرداخــت میشــود.
«محمــود حجتــی» در حاشــیه هیــات دولــت در جمــع
خبرنــگاران افــزود :عقــب افتادگــی پــول گندمــکاران بــه
تاخیــر تامیــن اعتبــار از طــرف ســازمان برنامــه و بودجــه
از محــل تبصــره یارانــه هــا و اینکــه بانکهــا بخشــی از
تعهداتشــان را پرداخــت نکــرده انــد ،بــر میگــردد.
وی اظهارداشــت :بــه همیــن منظــور امــروز روســای ســازمان
برنامــه و بودجــه و بانــک مرکــزی در هیــات دولــت قــول
دادنــد کــه نســبت بــه تامیــن اعتبــار پــول گندمــکاران اقــدام
کننــد .وی باقیمانــده پــول گندمــکاران را مربــوط بــه بیــش
از  ۳۰روز گذشــته دانســت و گفــت :ایــن بدهــی مربــوط بــه
اســتان هــای غربــی و شــمال غــرب کشــور اســت کــه گنــدم
خــود را تحویــل داده انــد امــا هنــوز پولــی دریافــت نکــرده
انــد تــا بتواننــد هزینــه کمبایــن را بپردازنــد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی از دولــت خواســت تــا هــر چــه
ســریعتر نســبت بــه ایــن موضــوع تامیــن اعتبــار شــود زیــرا
اســتان هــای غــرب و شــمال غــرب از مناطــق سردســیر
هســتند و از چنــد روز آینــده بایــد نســبت بــه کشــت
جدیــد گنــدم اقــدام کننــد .حجتــی دربــاره قیمتگــذاری
ســبوس گفــت :نســبت بــه افزایــش قیمــت ســبوس توســط
ســتاد تنظیــم بــازار معتــرض هســتیم و مکاتباتــی را در ایــن
زمینــه بــا ریاســت جمهــوری داشــته ایــم .وی افــزود :رئیــس
جمهــوری نیــز خواســتار رســیدگی ایــن موضــوع و همچنیــن
تجدیدنظــر ســتاد تنظیــم بــازار شــده اســت.

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت :امیدواریــم بــا قولــی کــه
بــه مــا دادهانــد و رونــد پرداختهایــی کــه در شــرف انجــام
اســت ،پرداخــت پــاداش پایــان خدمــت فرهنگیــان تــا اوایــل
مهــر پایــان یابــد.
بــه گــزارش ایســنا ،محســن حاجیمیرزایــی در حاشــیه
جلســه هیــات دولــت دربــاره مهمتریــن برنامههــای وزارت
آمــوزش و پــرورش اظهــار کــرد :روز گذشــته برنامــهام را
بهصــورت کتبــی و شــفاهی ارائــه کــردم .االن مهمتریــن
کار برگــزاری شایســته بازگشــایی مــدارس اســت چراکــه در
آســتانه مهــر هســتیم و همــه همکارانــم تــاش میکننــد
تــا بازگشــایی مــدارس باشــکوه بیشــتر و بــدون نقــص

برگــزار شــود .وی ادامــه داد :در برنامههایــم اشــاره کــردم
کــه مــا بایــد بــه ارتبــاط و پیونــد بیــن خانــه و مدرســه
توجــه کنیــم .االن خانوادههــا را مخاطــب قــرار میدهــم
کــه کمتــر از دو هفتــه دیگــر فرزنــدان شــما راهــی مدرســه
میشــوند و بایــد ارتبــاط خانــواده و مدرســه افزایــش پیــدا
کنــد .حاجیمیرزایــی افــزود :ارتبــاط خانــواده و مدرســه
بــه معنــای کمــک مالــی بــه مدرســه نیســت بلکــه ارتبــاط
والدیــن بــا مدرســه کمــک میکنــد تــا فرآینــد تربیــت
دقیقتــر و بهتــر انجــام شــود.
وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت :خبــر خــوب بــه فرهنگیــان
نیــز اینکــه فرهنگیــان از مطالبــات معــوق رنــج میبرنــد
کــه موضــوع پرداخــت پــاداش پایــان خدمــت بازنشســتگان
آغــاز شــده اســت و امیدواریــم بــا توجــه بــه قولــی کــه بــه
مــا دادهانــد و پرداختــی کــه در شــرف انجــام اســت ،تــا
پایــان شــهریور مــاه و اوایــل مهــر پــاداش پایــان خدمــت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان :

تأمین اجتماعی مطالبات را ندهد ناچاریم از بیماران پول بگیریم
رئیــس دانشــگاه علــوم
پزشــکی اصفهــان گفــت:
ممکــن اســت ناچــار
شــویم در صــورت عــدم
دریافــت مطالبــات از تامیــن
اجتماعــی و برقــرار شــدن
یــک مکانیســم مطمئــن بــرای پرداخــت منظــم ،از اول
مهرمــاه از بیمــه شــدگان تامیــن اجتماعــی هزینــه را دریافــت
کنیــم و بــه آنهــا گواهــی پرداخــت دهیــم تــا خودشــان مبالــغ
را از ســازمان بیمــه تامیــن اجتماعــی دریافــت کننــد.
بــه گــزارش گــروه ســامت خبرگــزاری فــارس ،طاهــره چنگیز
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان ،درخصــوص وضعیت
مطالبــات دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان از ســازمان بیمــه
تامیــن اجتماعــی ،بیــان کــرد :انباشــت مطالبــات دانشــگاه
علــوم پزشــکی اصفهــان از ســازمان تامیــن اجتماعــی در
وضعیــت فــوق بحرانــی قــرار گرفتــه اســت ،ایــن وضعیــت در
ســایر اســتانها نیــز جریــان دارد ،مجمــوع مطالبــات دانشــگاه
علــوم پزشــکی اصفهــان از بیمــه هــا  563میلیــارد تومــان
اســت کــه بیــش از  421میلیــارد تومــان ایــن مبلــغ را تنهــا
از ســازمان تامیــن اجتماعــی طلــب داریــم و قســمت عمــده
ایــن مطالبــات هــم مربــوط بــه معوقــات ســال  97اســت.

وی افــزود :بــه عبارتــی 256 ،میلیــارد تومــان از مطالبــات
دانشــگاه از بیمــه تامیــن اجتماعــی در شــش ماهــه دوم ســال
 97اســت کــه متاســفانه تاکنــون اراده جــدی بــرای جبــران
آن از ناحیــه ایــن ســازمان مشــاهده نکــرده ایــم.
چنگیــز عنــوان کــرد :در اســتان اصفهــان بــه عنــوان یــک
اســتان کارگــری و صنعتــی 65 ،درصــد کل بیمــه شــدگان،
تحــت پوشــش ســازمان بیمــه تامیــن اجتماعــی هســتند و
حجــم عمــده خدمــات بیمارســتانها و مراکــز درمانــی تابعــه
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان عمــا بــه عزیــزان بیمــه
شــده ایــن ســازمان تعلــق مــی گیــرد ،بــه همیــن لحــاظ،
تاثیــر تاخیــر در پرداخــت و انباشــت مطالبــات ســازمان
تامیــن اجتماعــی در اســتان اصفهــان و چنداســتان دیگــری
کــه مشــابه مــا تعــداد بیمــه شــدگان شــان در تامیــن
اجتماعــی نســبت بــه ســایر بیمــه هــا بیشــتر اســت ،طبعــا
ایــن مطالبــات معوقــه در عملکــرد دانشــگاه و پرداخــت
تعهــدات بیمارســتانها بــه بســتانکارانی کــه خدماتــی را بــه
دانشــگاه ارائــه کــرده انــد یــا دارو و کاالیــی را بــه بیمارســتان
هــا فروختــه انــد ،بیشــتر و زیــان آورتــر خواهــد بــود.
وی بــا بیــان اینکــه  75درصــد از کل مطالبــات دانشــگاه
از ســازمان تامیــن اجتماعــی اســت ،تصریــح کــرد :ایــن
در حالــی اســت کــه بیمــه شــدگان تامیــن اجتماعــی در

فرهنگیــان بــه طــور کامــل پرداخــت شــود.
وزیــر آمــوزش و پــرورش همچیــن بــا اشــاره بــه اینکــه
مــدارس خشــت و گلــی حتمــا تــا مهــر برچیــده میشــود،
گفــت :ایــن کار در اســتان سیســتان و بلوچســتان تــا پایــان
آبــان انجــام میشــود.
وی دربــاره اســتفاده از بخــاری گازی در مــدارس نیــز
اظهارکــرد :هرجایــی کــه علمــک گاز رســیده اســت ،تــا
قبــل از شــروع ســرما بخــاری گازی نصــب میشــود .در
ســایر مناطــق کــه چنیــن امکانــی نــدارد از ســایر روشهــا
از جملــه رادیاتــور روغنــی یــا انــرژی تابشــی اســتفاده
میشــود تــا خطــر حادثــه بــه حداقــل برســد.
حاجــی میرزایــی در پایــان دربــاره ثبــت نــام از دانــش
آمــوزان اتبــاع افغانســتانی در مــدارس تصریــح کــرد:
تصمیــم گیــری در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت و قطعــا
بایــد ایــن دانــش آمــوزان ثبــت نــام شــوند.
اســتان اصفهــان  65درصــد کل بیمــه شــدگان را تشــکیل
مــی دهنــد ،بــا توجــه بــه اینکــه آخریــن پرداختــی مربــوط
بــه شــهریور  97بــوده و درحــال حاضــر ،عمــر بدهــی هــای
تامیــن اجتماعــی بــه یــک ســال مــی رســد و بــا توجــه بــه
نامنظــم بــودن پرداختهــا کــه مغایــرت بــا نــص صریــح
مقــررات دارد و براســاس مقــررات بایــد در هنــگام تحویــل
اســناد بــه ســازمان بیمــه گــر 60 ،درصــد بــه صــورت علــی
الحســاب پرداختــه کــرده و مابقــی حداکثــر ظــرف مــدت ســه
مــاه تســویه شــود.
چنگیــز افــزود :متاســفانه ایــن بــی نظمــی و تاخیــر در
پرداخــت هــا و انباشــت مطالبــات ،آثــار زیــان بــاری را بــرای
بخــش ســامت بــه وجــود آورده اســت ،از یــک طــرف تامیــن
اجتماعــی مطالبــات مــا را نمــی دهــد و طــرف دیگــر ،شــرکت
هــای پخــش دارو و تجهیــزات پزشــکی کــه وابســته بــه
تامیــن اجتماعــی هســتند ،بــرای فــروش کاال بــه دانشــگاه
مطالبــه پرداخــت نقــدی دارنــد ،ایــن تعارضــی غیرمنطقــی
و آســیب رســان بــه نظــام ســامت و خدمــات رســانی را
بــه وجــود آورده اســت .وی گفــت :در همیــن حــال ،در
بیمارســتان هــای ملکــی تامیــن اجتماعــی ،ظاهــرا کمبــود
اعتبــاری مشــاهده نمــی شــود ،در ایــن بیمارســتانها،
پرداخــت هــا بــه کارکنــان بــه روز پرداخــت مــی شــود،
عــاوه بــرآن ،میــزان کارانــه و نســبت پرداختــی هــا هــم
مطلــوب تــر از بیمارســتانهای وابســته بــه وزارت بهداشــت
اســت .بنابرایــن ،اینکــه گفتــه مــی شــود ،مشــکل عمومــی
وجــود داشــته و ایــن کمبــود نقدینگــی گرفتــاری اســت کــه
در تمــام بیمارســتان هــای کشــور وجــود دارد.

مقام مسئول وزارت صنعت اعالم کرد:

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی :

اخذ عوارض  ۲۵درصدی صادرات سنگ آهن از مهرماه

پیشبینی صرفهجویی  ۷۰هزار میلیارد تومانی برای

مدیــرکل دفتــر صنایــع معدنــی وزارت
صنعــت،معــدن و تجــارت اعــام کــرد:
در صــورت تصویــب هیــات وزیــران و
بــه منظــور ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر،
از مهرمــاه امســال  ۲۵درصــد عــوارض
صــادرات بــر ســنگ آهــن اعمــال
میشــود.
بــه گــزارش وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت« ،ســیف اهلل امیــری» افــزود:
بــرای جلوگیــری از خــام فروشــی،
عــوارض بــر صــادرات مــواد معدنــی و
ســنگ آهــن بــر حســب کــد تعرفــه
چهــار رقمــی وضــع میشــود کــه
بــرای امســال  ۲۵درصــد پیشــنهاد
شــده و در صــورت تصویــب از مهرمــاه
اجرایــی میشــود .وی بــا اشــاره بــه نیــاز
نداشــتن واحدهــای تولیــدی داخــل بــه
ســنگ آهــن هماتیــت ،خاطرنشــانکرد:
در ایــن زمینــه مدیریــت خواهیــم کــرد
و اگــر ســنگ آهــن هماتیــت در کشــور
مصرفــی نداشــته باشــد تصمیــم دیگــری
اخــذ خواهــد شــد.
امیــری تاکیدکــرد :هــدف از وضــع
عــوارض صادراتــی ،جلوگیــری از خــام

فروشــی ،ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر
و تامیــن نیــاز واحدهــای داخــل کشــور
اســت کــه رهبــر معظــم انقــاب و
معــاون اول رئیــس جمهــوری نیــز بــر آن
تاکیــد کــرده انــد و تاکنــون توانســتیم
ایــن مســاله را پیگیــری کــرده و نتیجــه
بگیریــم .ایــن مقــام مســئول وزارت
صنعــت ادامــه داد :بــا ایــن تصمیــم ،خــام
فروشــی ســنگ آهــن بــه کمتــر از پنــج
میلیــون تــن خواهــد رســید ،ایــن در
حالــی اســت کــه پارســال  ۸.۵میلیــون
تــن ســنگ آهــن صــادر شــد.
امیــری یادآورشــد :در پنــج مــاه نخســت
امســال ۲.۲ ،میلیــون تــن محصــوالت
ســنگ آهــن بــه ارزش  ۵۴۲میلیــون دالر
صــادر شــد کــه نشــان از کاهــش حــدود
 ۳۰تــا  ۴۰درصــدی نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال قبــل دارد.
بــه گفتــه وی ،پارســال صــادرات
کنســانتره  ۵.۵میلیــون تــن ،گندلــه ۲.۸
میلیــون تــن ،آهــن اســفنجی حــدود
 ۵۳۴هزارتــن ،شــمش  ۵.۴میلیــون تــن
و محصــوالت فــوالدی ســه میلیــون تــن
بــوده اســت.

جبران کسری بودجه امسال

رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه
مجلــس شــورای اســامی گفــت کــه بــا
توجــه بــه کاهــش درآمدهــای نفتــی در
ســال جــاری ،دولــت نیازمنــد صرفــه
جویــی  ۷۰هــزار میلیــارد تومانــی بــرای
جبــران کســری بودجــه اســت.
غالمرضــا تاجگــردون در گفتوگــو
بــا ایســنا ،اظهــار کــرد :براســاس
پیشبینیهــای صــورت گرفتــه  ٧٠هــزار
میلیــارد تومــان کاهــش درآمدهــا نســبت
بــه بودجــه دولــت اســت کــه بــه همیــن
انــدازه بایــد هزینههــا را کــم کنیــم.
وی افــزود :در واقــع دولــت بایــد حــدود
 ٧٠هــزار میلیــارد تومــان صرفهجویــی
کنــد و هزینههایــش را کاهــش دهــد
تــا بــا توجــه بــه ســقف درآمــدی کــه تــا
پایــان ســال کســب میکنــد درآمــد و
مصــارف را باالنــس کنــد.
نماینــده مــردم گچســاران در مجلــس
شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه دربــاره

اصــاح ســاختار بودجــه هنــوز جمعبنــدی
نهایــی صــورت نگرفتــه ،یــادآور شــد:
احتمــاال تعییــن اهــداف دوســاالنه از
جملــه مــواردی اســت کــه در اصــاح
ســاختار بودجــه مــورد توجــه قــرار خواهد
گرفــت ،دولــت همچنیــن بــه دنبــال ایــن
اســت کــه دســتگاههای اصلــی متولــی و
پاســخگو باشــند و ایــن یــک رکــن مهــم
اصــاح ســاختار اســت.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :بــا توجــه
بــه شــرایط کنونــی کشــور و کاهــش
درآمدهــای نفتــی بایــد ســهم آن را در
بودجــه کــم کــرد و در مقابــل مالیــات و
اوراق را جایگزیــن کــرد.

