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هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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هیچ دانشجویی بابت بیان عقاید
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استاندار فارس:

ارتباط مشهودی با سرمایه  گذاران از سوی
مدیران مشاهده نمی  شود

***
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معاون سیاسی استانداری فارس:

تأکید وزارت کشور برای تعامل
بیشتر با علما و مراجع تقلید
***

امین فقیری؛
پنجاه سال
پس از
«دهکده
پرمالل»

فرانس 24اعالم کرد:

حرکت ایران و اروپا به سوی
دیپلماسی قوی
2

طرح ویژه مسکن بانک ملی،
فرصت  ها و مزیت  ها
***

ارمغان برجام برای صنعت نفت؛
افزایش صادرات و بازپس گیری
سهم ایران در بازارهای جهانی
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افزایش  ۱۰تا ۱۸درصدی حقوقهای کمتر از ۵میلیون تصویب شد

تسنیم :عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال  ۹۷کل
کشــور گفت :طبق مصوبه این کمیسیون حقوقهای
کمتر از  ۵میلیون بین  ۱۰تا  ۱۸درصد در ســال آینده
افزایش مییابد.
مهرداد بائوجالهوتی عضو کمیسیون تلفیق بودجه
سال  97مجلس شورای اســامی ،با اشاره به جلسه
عصر دیروز کمیســیون متبوعش ،گفت :در این جلسه
مصوب شد تا حقوقهای کمتر از  5میلیون بین  10تا
 18درصد افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در جلســه مذکور مصوب شد تا
حقوقهای بیش از  5میلیون در ســال آینده افزایش
نیابــد ،افزود :این عدم افزایش حقوق شــامل مقامات
کشوری (ماده  71قانون خدمات کشوری) ،استانداران،
وزرا و همچنین نمایندگان مجلس شــورای اسالمی
میشود.
روند بررســی بودجه  97هفته آینده در
مجلس آغاز میشود
عضو کمیســیون تلفیق بودجه با بیــان اینکه در
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این جلســه مصوب شد که پاداش پایان خدمت معادل
 7برابر حداقل پاداش پایانی باشد ،گفت :یعنی پاداش
پایان خدمت محدود میشــود ،بنابراین کســانی که
حقوق باال دریافت میکردند پاداش پایان خدمتشــان
 7برابر حداقل پاداش پایان خدمت کارمندان است.
الهوتی تأکید کرد :در این جلسه همچنین مصوب
شد که نیروهای مسلحی که از خانه سازمانی استفاده
میکنند اجاره منازل از حقوق آنها کسر شده و این رقم
صرف تعمیرات خانههای سازمانی شود.
به گزارش تســنیم ،در ماده  71قانــون مدیریت
خدمات کشــوری آمده است :سمتهای ذیل مدیریت
سیاســی محســوب شــده و بهعنوان مقام شــناخته
میشــوند و امتیاز شــغلی مقامات مذکور در این ماده
بهشرح زیر تعیین میگردد:
الف ــ رؤسای سه قوه ( )18000امتیاز.
ب ــــ معــاون اول رئیس جمهور ،نــواب رئیس
مجلس شــورای اسالمی و اعضای شــورای نگهبان
( )17000امتیاز.

خس
زعزی فرهیخته جناب آاقی ابورتاب روی

ج ــ وزرا ،نمایندگان مجلس شــورای اسالمی و
معاونین رئیس جمهور ( )16000امتیاز.
د ــ استانداران و سفرا ( )15000امتیاز.
هـ ــ معاونین وزرا ( )14000امتیاز.
تبصره  1ــ نخست وزیران دوران انقالب اسالمی
با مقامات بند (ب) این ماده همتراز میگردند و تعیین
سایر پســتهای همطراز بهعهده هیأت وزیران بوده
و تعیین همطرازی پســتهای کارکنان اداری مجلس
بهعهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره  2ــ عالوه بــر حقوق موضوع ماده فوق و
امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده  )66که حقوق
ثابت تلقی میگــردد فوقالعادههای مــاده ( )68این
قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره  3ــ مقامات مذکور در این ماده که حداقل
دو سال در پســت مدیریت های سیاسی انجام وظیفه
نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به
ســمت پایینتری منصوب شوند ،چنانچه حقوق ثابت
و فوقالعاده مســتمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد
درصد ( )%80حقوق ثابت و فوقالعاده مســتمر وی در
پســت قبلی کمتر باشد بهمیزان مابهالتفاوت تا ()%80
را تفــاوت تطبیق دریافت خواهند نمــود .این تفاوت
تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شــغل و شــاغل و
فوقالعادهها) مستهلک میگردد و این مابهالتفاوت در
محاســبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز مالک عمل
خواهد بود.
تبصره  4ــ دولت مجاز اســت با پیشنهاد سازمان،
برخی از امتیازات قانونــی مقامات موضوع این قانون
(بهاســتنثای حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه
مدیریت حرفهای و یا ســمتهای خاص و ویژه قضایی
تسری دهد.
ّ

غم فراق هن آن می کند هک بتوان گفت.

یک
رد غمت شر یم

احمد آرام -احمد اکبرپور -شجاع رضا انوری -منصور اوجی -محمد برفر -کاوه بهبهانی -

علی بهروزی -عباس بیاتی -محمد جواد بیاتی -شهال پروین روح -رضا پرهیزگار -
فرشته توانگر -زهرا جعفری سروستانی -شاپور جورکش -پرویز خائفی -پریوش جوکار -

صفدر دوام -مصطفی راحمی  -مهدی زمانیان  -احمد رضا سهرابی-قاسم شکری -
نایب شیرازی -صمد طاهری -فرحناز عباسی -اسماعیل عسلی -محمد عسلی -

احمد فریدمند -امین فقیری -ابوالقاسم فقیری -بهار قهرمانی -ندا کامیاب -محمد کشاورز -
علی معصومی -عباس عسلی  -سندی مومنی -کیوان نریمانی -سیروس نوذری

اقدامات انجام شده پدافند غیرعامل
در فارس کافی نیست
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رئیس دارالقرآن کشور:

ریالی از بودجه قرآنی محقق
نشده است
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پیشنهاد وزارت کشاورزی
برای افزایش  10درصدی نرخ خرید
تضمینی گندم در سال 97
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ضرورتی برای تغییر نام
وزارت آموزش و پرورش
وجود ندارد
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وزارت امور خارجه با صدور بیانیه ای؛

ایران هیچ اقدامی فراتر از تعهدات خود در برجام انجام نخواهد داد
ایرنــا :وزارت امــور خارجــه در بیانیه ای درخصــوص تمدید اســقاطیه های
الزامی تحریم های برجام و برخی تحریم های جدید از ســوی دولت آمریکا نوشت:
ایــران صراحتا تاکید می کند که هیچ اقدامی فراتر از تعهدات خود در برجام را انجام
نخواهد داد و هیچ تغییری در این توافق را نه اکنون و نه در آینده نخواهد پذیرفت.
به نقل از وزارت امور خارجه ،در متن این بیانیه آمده اســت :روز جمعه مورخ 22
دی  1396رئیس جمهوری آمریکا به رغم تالش یک ســاله خود برای از بین بردن
برجام ،بار دیگر ناگزیر به تمدید اســقاطیه های الزامی در برجام گردید .اســتحکام
درونــی برجام و حمایت بین المللی از این توافق ،راه را بر تالش های آقای ترامپ،
رژیم صهیونیســتی و اتحاد نامیمون تندروهــای جنگ طلب برای لغو این توافق یا
ایجاد تغییرات در آن بسته است.
با این حال ،رئیس جمهوری آمریکا بر اســاس رویه یک ساله خود همچنان به
اقدامــات خصمانه علیه مردم ایران ادامه داده و تهدیداتی را تکرار میکند که بارها
در اجرای آنها ناتوان مانده اســت و با ادامه روش یک سال گذشته خود همزمان با
انجام اقدامات اجباری مندرج در برجام و برای نشــان دادن خصومت با مرم بزرگ
ایران ،از سر استیصال تعدادی از اتباع ایرانی و غیرایرانی را به بهانه های غیرقانونی،
کهنه و مضحک در فهرســت تحریم قرار داده اســت تا حداقل جبران بخشــی از
ناکامی های خود را کرده باشد.
جمهوری اســامی ایران با محکوم کردن تهدیدات آمریکا و اضافه کردن افراد
جدید به فهرست تحریم ها ،نکات زیر را مورد تاکید قرار می دهد:
 -1جمهوری اســامی ایران همراه با اعضای دیگر برجام و جامعه جهانی بارها
تاکید کرده اســت که برجام یک سند معتبر بین المللی است و به هیچ عنوان قابل
مذاکره مجدد نیست.
 -2جمهــوری اســامی ایران صراحتا تاکید می نماید که هیــچ اقدامی فراتر از
تعهدات خود در برجام را انجام نخواهد داد ،هیچ تغییری در این توافق را نه اکنون و
نه در آینده نخواهد پذیرفت و اجازه نمی دهد هیچ ارتباطی بین برجام و هر موضوع
دیگری برقرار گردد.
 -3دولت آمریکا ،همچون ســایر اعضای برجام موظف به اجرای تمامی تعهدات
خود می باشد و چنانچه به بهانه های واهی از تکالیف خود شانه خالی کند ،می بایست
مسئولیت عواقب آن را به طور کامل پذیرا باشد.
 -4دولــت آمریکا در طول دو ســالی که از اجرای برجام می گــذرد همواره با
بدعهدی ها ،تعلل ها و سیاســت های خصمانه خــود مفاد مختلفی از برجام را زیر پا
گذارده اســت .سیاست یک سال گذشته آقای ترامپ و بیانیه دیروز وی در تعارض

صریح با بندهای  28 ،26و  29برجام اســت و جمهوری اســامی ایران این تخلف
آشکار را به کمیسیون مشترک برجام گزارش و آن را پیگیری خواهد کرد.
 -5تصمیــم رژیم آمریکا برای افزودن تعدادی از اتبــاع ایرانی و غیر ایرانی به
فهرست خودســاخته و غیرقانونی تحریمی آمریکا ،فقط و فقط اثبات کننده استمرار
خصومت هیات حاکمه آمریکا علیه ملت بزرگ ایران است.
 -6اقــدام خصمانه و غیرقانونی رژیم ترامــپ در قرار دادن نام حضرت آیت ا...
آملی الریجانی ریاست قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران در فهرست به اصطالح
تحریم های جدید آمریــکا از تمامی خطوط قرمز رفتاری در جامعه بین المللی عبور
کــرده و اقدامی خالف اصول آمره حقــوق بینالملل و نقض تعهــدات دوجانبه و
بین المللی ایاالت متحده اســت که حتما با واکنش جدی جمهوری اسالمی پاســخ
داده خواهد شــد و مســئولیت تمامی تبعات این اقدام خصمانه بعهده دولت ایاالت
متحده خواهد بود.
 -7اســتناد به مفهوم واالی حقوق بشــر برای تحریم مقامات و شــهرمندان
ایران از ســوی رژیمی که مهمترین متحدینش بدترین ناقضان حقوق بشر و حقوق
بشردوســتانه در تاریخ معاصرند و از سوی فردی که آلوده به ذهنیت نژادپرستانه و
بیگانه ستیزی بوده و عبارات کثیف نژادپرستانه اخیر او علیه ملتهای مختلف انزجار
جامعه بین المللی و مردم آمریکا را برانگیخته اســت ،و کسی که فروش میلیاردها
دالر ســاح برای قتل عام انســان های بیگناه در خاورمیانه و ترویج خشــونت و
هرج و مرج را افتخار خود می داند ،مایه وهن و بی آبرویی برای ملل متمدن و لکه
ننگی برای زمامداری مدرن به شمار می آید.
 -8دولــت آمریکا کــه خود همواره طــی دهه های گذشــته و در حال حاضر
سیاه ترین کارنامه را در جهان در سرکوب ملت های آزادیخواه و حمایت از رژیم های
سرکوب گر ،از جمله حمایت بی قید و شرط از نظام ستم شاهی و انجام کودتا علیه
دولت دموکراتیک منتخب مردم ایران در گذشــته و حمایت از دولتهای اشــغالگر،
متجاوز و ســرکوبگر همچون رژیم صهیونیســتی و اذناب منطقه ای اش از اراضی
اشغالی فلسطینی تا بحرین و یمن دارد ،از سویی با ریختن اشک تمساح در حرکتی
مزورانه و با ســردادن شــعارهای ســراپا دروغ مدعی حمایت از حقوق بشر مردم
ایران میشود و از ســویی دیگر با اعمال تحریمهای ظالمانه ،ممنوع ساختن ورود
شــهروندان ایرانی به آن کشور و دیگر رفتارهای توهین آمیز ،ملت متمدن ایران را
تروریست لقب می دهد.
 -9اعمــال تحریم های غیر قانونی و اظهارات و تحرکات خصمانه دولت آمریکا
علیه مسئولین و ملت رشــید ایران که از ماهیت زیاده خواهی و خوی سلطه طلبی
حاکمان آمریکا ناشــی میشود ،همواره و همیشه برای افکار عمومی و وجدان بیدار
مردم ایران و جهان سیاســتی شکســت خورده و بیاعتبار تلقی شده است و دست
یازیدن به چنین اقداماتی ناشــی از ســرخوردگی این کشــور از بیداری ملت فهیم
ایران در مقابله با اقدامات مداخله جویانه و طراحی شــده برای ایجاد اغتشــاش و
بحران در جمهوری اسالمی ایران طی دهه های گذشته و بخصوص در جریان وقایع
اخیر است.
 -10ایاالت متحده باید بیاموزد که تمامی ارکان و قوای سه گانه مقتدر جمهوری
اســامی ایران که مستظهر به پشــتیبانی قاطبه ملت همیشه سرفراز ایران هستند،
با همدلی و وحدت کلمه ،وقعی به این نوع سیاســتها و اســتانداردهای دوگانه و
خصمانه علیه کشــور خود نگذاشــته و در زمان مقتضی پاســخ مناسبی به اینگونه
اقدامات خصومت آمیز آمریکا خواهد داد.

