ناگزیریم برای ایجاد موازنه در تعهدات
برجام گامهای بعدی را برداریم

به احترام پدر و معلمت از جاي برخيز هرچند فرمان روا باشي.حضرت علي

(ع)

سيــاس��ي اقتصــ��ادی اجتماعــ��ي فرهــنــگ��ي ورزش��ي
سال یازدهم پنجشنبه  28آذر  22 1398ربیعالثانی 1441
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محمدجواد جمالی نوبندگانی -نماینده

مردم در مجلس دهم

www.asre-iranian.ir
صفحه2

دو راه حل پیش روی مجلس:

«رد کلیات بودجه برای
اصالح ساختار» یا «تکرار
اشتباهاتگذشته»

عضومجمعتشخیصمصلحتنظام:

صرف ارائه فهرست انتخاباتی
کافی نیست ،مردم از نامزدها
برنامه عملی میخواهند

گروه اقتصادی :جمعی از کارشناس��ان اقتصاد در نامهای
به نمایندگان مجلس ضمن اشاره به بیتوجهی دولت به
اصالح ساختار در الیحه بودجه  99و تاکید بر ضرورت
رد کلیات ای��ن الیحه ،اعالم کردن��د :چنانچه مجلس
دهم ،این بار نیز مأموریت مهم اصالح ساختار...
صفحه3

فوتبال را مقابل
ورزشهای دیگر
قرار ندهید

مردم انتظار دارند که مشکالت کشور

صفحه7

صادقانه با آنها مطرح شود

نجمالدین شریعتی:

«منطقهپروازممنوع»،فیلمی
که جایش در سینمای نوجوان
خالیاست
صفحه6

اعترافنمایندگانمجلس
آمریکابهتروریسماقتصادی
علیهایران
صفحه2

صفحه2

مخالفت آیتاهلل نوری همدانی با طرح جدید بانکداری؛

گرفتن دیرکرد حرام است

یک مرج��ع تقلید با تأکید بر اینک��ه بارها گفتهام گرفتن
دیرکرد حرام است ،گفت :نباید با حیله شرعی آن را قانونی
کرد .با این طرح موجود که از مجلس فرس��تادند و مطالعه
ک��ردهام ،با این کیفیت مخالفم .به گزارش فارس ،آیتاهلل
محمدحسین نوری همدانی از مراجع تقلید در درس خارج
فقه خود که در مس��جد اعظم قم برگزار ش��د ،با اشاره به
نامهای از فضالی حوزه مبنی بر نگرانی از تصویب قانون
بانکداری در مجلس شورای اسالمی ،بیان داشت :بنده ۲
هفته قبل گفتم گرفتن دیر کرد به هر کیفیتی ربا و حرام

(ره) نیز در بحث ربا فرمودند این قراردادها با حیله شرعی از
بین نمیرود .وی ادامه داد :امروز چقدر ما نامه داریم ،مردم
نگران دیرکرد هس��تند .چقدر افراد زندگی خود را از دست
دادهاند ،البته ما به این طرح اشکاالت متعدد داریم و در نامه
فضال که منتشر هم شد اشکاالت هم بیان شده است .این
مرجع تقلید خاطرنشان کرد :آقایان با حوزه و علمای که در
این رش��ته کار کردند در ارتباط باشند تا موضوع حل شود.
به هر حال ما با این طرح موجود که از مجلس فرستادند و
مطالعه کردهام ،با این کیفیت مخالفم.

رئیس جمهور ایران در دیدار پادشاه مالزی:

حل مشکالت جهان اسالم بدون همبستگی و همکاری کشورهای اسالمی مقدور نیست

رئیس جمهور با بیان اینکه حل مشکالت جهان اسالم بدون همبستگی و همکاری کشورهای
مسلمان مقدور نیست .به باشگاه خبرنگاران جوان ،حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی
که برای شرکت در اجالس سران کواالالمپور در مالزی به سر می برد ،روز چهارشنبه در دیدار
با سلطان عبداهلل پادشاه مالزی با قدردانی از اقدام به موقع نخست وزیر این کشور در برگزاری
کنفرانس کواالالمپور به منظور بررسی مشکالت جهان اسالم ،سه موضوع فلسطین ،دخالت
قدرت های بزرگ در مسائل داخلی مسلمانان ،و ضرورت پیشرفت های علمی و اقتصادی را

مهم ترین موضوعات جهان اسالم دانست .روحانی با تاکید بر اینکه حل این مشکالت بدون
همکاری و همبستگی میان کشورهای اسالمی مقدور نیست ،به آوارگی هفتاد ساله فلسطینیان
اشاره کرد و گفت :فلسطین از زخم های مزمن جهان اسالم است و این موضوع باید به طور
جدی در کنفرانس کواالالمپور مورد توجه قرار گیرد .س��لطان عبداهلل پادش��اه مالزی نیز با
قدردانی از حضور دکتر روحانی در اجالس سران کواالالمپور ،حضور ایشان را باعث ارتقای
سطح اجالس دانسته و آرزو کرد این اجالس موجب خیر و برکت برای امت اسالمی باشد.

آگهی مزایده زمین
ش��هرداری نقنه به اس��تناد بند  1صورتجلس��ه ش��ماره  470مورخ  98/9/24شورای اس�لامی شهر نقنه در نظر
دارد نس��بت به فروش یک پالک زمین تجاری به متراز  77/15مترمربع واقع در نقش��ه خیابان قدس خیابان امام
حسین(ع) را از طریق مزایده کتبی و با قیمت کارشناسی به فروش رساند .از متقاضیان دعوت به عمل می گردد
جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت مبلغ سپرده و اسناد مزایده ظرف مدت  10روز پس از انتشار آگهی به امور
مالی شهرداری مراجعه نمایید.
انوشیروان بهرامی ـ شهردار نقنه

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان کرمان در اجرای صدر ماده  2قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کش��ور مصوب
 71/7/12وتبصره یک آئین نامه اجرائی مصوب  71/12/16هیئت وزیران و براساس تفویض اختیار شماره  704/100/90مورخ  72/2/27سازمان
جنگلها  ،مراتع و آبخیزداری محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح ذیل...
شناسه آگهی 700514 :
وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان کرمان

مهدی رجبی زاده ـ مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

مطالبات انباشته پزشکان ناشی از

اجرای نامطلوب طرح تحول سالمت

روزنامهصبحايران

است و بحث مفصلی با دالیل فقهی خود در سال گذشته
در اینجا داش��تهایم و از شدت ربا بحث کردیم .وی افزود:
بعضیها گفتهاند که این جریمه دریافت و درحساب خاص
و برای فالن کار اس��تفاده میش��ود ،بحث بر مصرف آن
نیست ،بحث بر اصل دریافت آن است که این موضوع به
هیچ طریق قابل حل نیست .آیتاهلل نوری همدانی تصریح
کرد:عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان  ۲گناه را بزرگترین
گناه ذکر کردهاند یکی زیر بار استکبار رفتن و دوم ربا است.
در  ۷جای قرآن کریم موضوع ربا بیان شده و امام خمینی

یادداشت

رجوع به صفحه آخر

طرح تحول سالمت ابتدا باید به صورت
پایل��وت و تنها برای اقش��ار ک��م درآمد
ص��ورت میگرفت اما متاس��فانه اجرای
نامطل��وب آن عام��ل مطالبات انباش��ته
پزشکان و مراکز درمانی شد.طرح تحول
س�لامت با اینکه طرح مطلوبی بوده ،اما
ایراداتی هم به آن وارد بود ،کما اینکه این
طرح ش��تابزده اجرا شد و قبل از اینکه به
ص��ورت پایلوت در برخی مناطق یا برای
اقش��ار کم درآمد ساکن روس��تاها و افراد
تحت پوشش نهادهای حمایتی اجرا شود
به گونهای اجرا ش��د که متاس��فانه حتی
بسیاری از افراد متمول نیز از خدمات آن
بهرهمند شدند.اجرای طرح تحول سالمت
به طور ناگهانی س��طح درآمد پزش��کان
فعال در برخی دانشگاهها را چندین برابر
افزای��ش داد و ای��ن مبالغی ک��ه دریافت
ش��د ،انتظاراتی را ایجاد کرد که برگشت
از ای��ن روند را س��خت میک��رد ،ضمن
اینکه اجرای این طرح نرخ برخی خدمات
پزش��کی را افزایش داد که سود خوبی را
برای خدماتدهندگان به همراه داش��ت.
در این طرح تاکید ش��ده بود که بیماران
برای تهیه هیچ نوع تجهیزات پزشکی به
وی��ژه در بخشهایی همچون ارتوپدی و
تجهی��زات مورد نیاز عملهای جراحی از
مراکز درمانی خارج نشوند و این امر باعث
شد بیمهها از پرداخت هزینههای آن عاجز
ش��وند ،تا جاییکه سال  95حدود  12هزار
میلیارد تومان بدهکار شدند که در پی آن
مجل��س اجازه صدور  8هزار تومان اوراق
قرضه را داد.هماکنون مطالبات بس��یاری
از داروخانهها ،پزش��کان و مراکز درمانی
یک س��ال و اندی اس��ت ک��ه پرداخت
نش��ده و حتی در شهرستان فسا بسیاری
از پزشکان بجای مطالباتشان اوراق قرضه
دریافت کردهاند.پزشکان تعهدات اجتماعی
دارند و س��وگند یاد کردهان��د و حتی اگر
تهدیدی نیز کرده باشند در عمل حاضر به
کاهش سطح کیفیت خدمات نیستند ،کما
اینکه در ش��رایط بحرانی همچون وقوع
س��یل یا زلزله داوطلبانه به ارائه خدمات
میپردازند.

آگهی مزایده عمومی ( نوبت اول ) چاپ دوم
س��ازمان س��یما ،منظر و فضای سبز ش��هری بابل در نظر دارد به استناد بند2
صورتجلسه مورخه 98/8/21شورای اسالمی شهر بابل محصول درختان نارنج
س��طح شهر بابل را طبق مشخصات ذیل از طریق مزایده قانونی به صورت سر
باغی به فروش می رساند؛
ردیف

موضوع و محل مزایده

مدت قرارداد

مبلغ پایه کارشناسی
(ریال)

سپرده شرکت در
مزایده (ریال)

1

محصول درختان نارنج سطح شهر

 30روز

528/000/000

26/400/000

ل��ذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتش��ار چاپ دوم این آگهی از تاریخ
 98/9/28تا تاریخ  98/10/7به واحد قراردادهای س��ازمان سیما،منظر و فضای
سبز مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از بازدید از محل وبررسی دقیق
پاکتهای مزایده را به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند .
آخرین مهلت تحویل اس��ناد تا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ  98/10/7می
باشد .
تاریخ بازگش��ایی پاکت های رسیده ساعت 14روزیک شنبه مورخ  98/10/8می
باشد .
متقاضیان از تاریخ چاپ دوم این آگهی می توانند همه روزه از محل های موصوف
بازدید به عمل آورند.
سپرده نفرات اول  ،دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد سازمان خواهد
ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد .
سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات  011-32209720-1داخلی  116میباشد .
سید مرتضی حسینی -مدیر عامل سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل

