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ایران-ولز؛
امیدها را زنده نگه دارید
2

رئیسی از ناامنی
به عنوان خط قرمز دولت نام برد

5

برای شنیدن
حرف معترض
و مخالف
گوش شنوا داریم

ماجرای تکراری آسمان خا کستری پایتخت و یک سوال بیپاسخ؛
باالخره تقصیر با کیست یا چیست؟

متهم؛ غول چهارچرخ!

4

 ۲۴درصد آلودگی هوای تهران سهم خودروهاست

دکتر کولیوند در سفر به گلستان
از آمادگی تمام و کمال هال لاحمر
برای مقابله با یک تاثیر جهانی مهم گفت

هاللاحمر،
ایستادهدر مقابل
تغییراتاقلیمی

3
در نشست اعضای دولت
و شورای انقالب فرهنگی
عکس :مصطفی صفری| ایلنا

ی اݥمنیتݥ
کلیاݥتݥ «سندݥ مل ݥ
غذݥاݥییݥ»ݥ تأݥییدݥ شدݥ
8
تازه

تازه

تخصیص اعتبار جهت واریز حقوق فرهنگیان براســاس احکام جدید:

پرداختمعوقات۸ماههرتبهبندی

سرپرســت معاونــت برنامهریــزی و
توســعه منابع وزارت آموزشوپرورش
با اشــاره بــه پیگیریهای انجامشــده
از ســوی وزیــر آموزشوپــرورش ،از
تخصیــص اعتبــار توســط ســازمان
برنامهوبودجه و تامین وجه از ســوی
خزانــهداری بــرای پرداخــت حقــوق
فرهنگیــان مطابــق بــا احــکام جدیــد
رتبهبنــدی و ترمیــم حقــوق کارکنــان
دولت در روز چهارشــنبه ،دوم آذرماه
خبر داد.
صــادق ســتاریفرد بــا بیــان اینکــه
فرآینــد صــدور احــکام فرهنگیــان
بهصــورت شــبانهروزی از دو هفتــه
پیــش آغــاز شــده بــود و براســاس آن
در آبــان مــاه مزایــای رتبه «آموزشــیار
معلــم» بــه عــاوه معوقــات هشــت
ماهــه اخیــر بــه تمــام مشــموالن
رتبهبنــدی تعلــق گرفت ،اظهــار کرد:
«عــاوه بــر ایــن ،افزایــش در نظــر
گرفتــه شــده از محــل مصوبــه قانونی
ترمیــم حقــوق کارمنــدان دولــت و
بازنشســتگان کشــوری نیز در احکام
اعمال شد».
او افــزود« :الزم اســت از همــکاران
فرهنگــی بــه دلیــل تاخیــر دو روزه

زن جوان پس از  45روز از ارتکاب
هولنا کترین جنایت پایتخت ،دستگیر شد
و به قتل دلخراش دختر  6سالهاش اعتراف کرد

بــه وجــود آمــده در واریــز حقوقهــا
عذرخواهــی و از پیگیــری جدی وزیر،
همراهــی و همکاری ســازمان برنامه و
بودجه و خزانهداری قدردانی کنم».
صدور احکام جاماندگان
سرپرســت معاونــت برنامهریــزی و
توســعه منابع وزارت آموزشوپرورش
بــا بیــان اینکــه صــدور احــکام و
پرداخــت مزایــای رتبهبنــدی بــرای
جامانــدگان مشــمول رتبهبنــدی بــه
عــاوه معوقــات مانــده در روزهــای
پیــشرو انجــام و در حکــم حقوقــی
آذرمــاه لحــاظ خواهــد شــد ،گفــت:
«فرآینــد تعییــن رتبــه نهایــی و قطعی
معلمــان نیــز همزمــان دنبــال خواهد
شد».
ســتاریفرد در خاتمــه تا کیــد کــرد
کــه بــرای برخــی همــکاران از جملــه
منتقلشــدگان کــه احــکام خــود را
دریافــت نکردنــد ،جــای نگرانــی در
اینبــاره نیســت؛ همانطــور کــه گفتــه
شــد در آذرمــاه بــرای همه مشــموالن
جامانــده احــکام صــادر میشــود
و رتبهبنــدی جامانــدگان را نیــز بــه
سرانجام میرسانیم.

معاون حقوقی رئیسجمهوری:

پیگیریتعقیبومجازاتآمرانوعامالنجنایاتتروریستیاخیر در مراجعبینالمللی
معــاون حقوقــی رئیسجمهــوری
تا کیــد کــرد« :معاونــت حقوقــی
ریاســتجمهوری بــر خــود واجــب
میداند پیگیــر تعقیب و مجازات آمران
و عامــان حــوادث تروریســتی اخیــر در
مراجع بینالمللی باشد».
محمــد دهقــان ،معــاون حقوقــی
رئیسجمهــوری بــا صــدور پیامــی
فرارســیدن هفته بســیج را تبریک گفت
و بــا تا کید بــر اینکــه «بســیج» همچون
دوران دفــاع مقــدس مــرد پیــروز
آزمونهــای ســخت و پیچیــده بهویــژه
جنگ ترکیبی است ،از پیگیری حقوقی
آمــران و عامــان جنایــات تروریســتی
اخیــر در کشــور در مراجــع بینالمللــی
خبر داد.
او در این پیام با اشاره به اینکه شجره
طیبه بســیج یــادگار امام راحــل و مظهر
قــدرت و اقتــدار ملــی اســت ،آورده:
«بســیج نمایشــگاه ارادههــای خالص و
مجاهــدت مخلصانه در طریــق الی اهلل
است».
معــاون حقوقــی رئیسجمهــوری بــا
اشــاره به اینکه طبــق فرمایشــات مقام
معظم رهبری بســیج یکی از بزرگترین
ثروتهــا و ســرمایههایی اســت کــه

خداونــد بــه ملــت بــزرگ ایــران هدیــه
کــرده ،بســیج را نهــادی از مــردم و برای
مــردم خوانــده و تا کیــد کــرده اســت:
«بســیج چــه در دوران دفــاع مقــدس و
چه پــس از آن در حوادث و بالیا همواره
برای حفاظت از مردم ســینه سپر کرده
اســت ».محمــد دهقــان در ایــن پیــام
الگــوی شــاخص بســیجی را ســپهبد
شــهید حاج قاســم ســلیمانی دانســت
و بــا تا کیــد بــر اینکــه مکتــب ســلیمانی
اســتمرار مکتــب بســیج اســت ،آورده:
«امــروز نیــز هرکســی بــه ایــران اســامی
معتقد اســت و برای فردای مردم تالش
و امیدآفرینی میکند ،بسیجی است».
معــاون حقوقــی رئیسجمهــوری
مهمتریــن شــاخصههای بســیجی را
«والیتمــداری»« ،دشمنشناســی»،
«مجاهــدت خالصانــه»« ،انگیــزه
دینــی و انقالبــی» و «حامــی و حافــظ
مردم»بــودن عنــوان کــرده و آورده
است« :بســیج در آزمون غائله اخیر نیز
ســرفراز بود و بــا شــناخت توطئه جنگ
ترکیبــی و تشــخیص دقیــق ،در برابــر
اشــرار و معاندیــن ســینه ســپر کــرد و در
این صحنه همچون هشــت سال دفاع
مقــدس بــرای دفــاع از امنیــت مــردم

شهید داد».
دهقــان در ایــن پیــام همچنیــن بــا
اشاره به وقوع برخی حوادث تروریستی
در کشور آورده است« :معاونت حقوقی
ریاس ـتجمهوری خــود را موظــف بــه
دفــاع از حقــوق آحــاد مــردم از هر قشــر
و گروهــی دانســته و ضمــن تجلیــل از
خانوادههــای شــهدای مدافــع امنیت
و بســیجی بــر مجــازات اشــرار و عوامــل
دشمن در داخل کشور تا کید میکند».
او در ایــن پیــام تا کیــد کــرده اســت:
«معاونــت حقوقــی ریاس ـتجمهوری
بر خــود واجــب میداند پیگیــر تعقیب
و مجــازات آمــران و عامــان حــوادث
تروریســتی اخیــر در مراجــع بینالمللی
باشد».
او در پایــان ایــن پیــام ضمــن تبریــک
فرارســیدن هفتــه بســیج ،یــاد و خاطره
همــه شــهدای بســیجی از مدافعیــن
حــرم تــا مدافعیــن ســامت و امنیــت
را گرامــی داشــت و نوشــت« :خاضعانــه
و خاشــعانه نســبت بــه خانوادههــای
معظــم شــهدای بســیجی ادای احترام
کــرده و تا کیــد داریــم در دولــت مردمــی
ســیزدهم خــود را معتقــد بــه تحقــق
آرمانهای بلند بسیج میدانیم».

دخترم
بهانه میگرفت
او را کشتم!
7

قانون جدید؛
فوتبال دیگر
 90دقیقه نیست!
فیفا برای محاسبه دقیق ثانیههای
هدر رفته آدم استخدام کرد

3
روایت جمال میرصادقی
از عالقهاش به تماشای فوتبال

آدمهادو گونهاند

