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با دكتر فواد ايزدي  
استاد دانشكده 
مطالعات جهان
 و كارشناس 
مسائل آمريكا

رونمايي از اسناد دخالت آمريكا در ترورها
اين اسناد در سالروز تسخير النه جاسوسي و روز مبارزه با استكبار توسط دبيرشوراي عالي امنيت ملي ارائه شد

اشياي
 5000 ساله 

جيرفت به ايران 
بازمي گردد

عيدي كارمندان؛ 
380 هزار تومان
پاداش و اضافه كاري كارمندان 

همانند سقف  سال 89 
پرداخت خواهد شد

ــردي  ــارت راهب ــزي و نظ ــت برنامه ري معاون
رئيس جمهور ديروز با انتشار رسمي بخشنامه بودجه 
ــال 91 و ضوابط مالي ناظر بر آن، عيدي كارمندان  س
دولت و بازنشستگان در سال آينده را 380 هزار تومان 

اعالم كرد.
ــناد پايه اي  ــه گزارش خبرنگار  جام جم، اين اس ب
ــي ساالنه دستگاه هاي دولتي  كه مبناي بودجه نويس
ــي و رويكردهاي  ــود، چارچوب كل ــوب مي ش محس
ــن كرده و به دستگاه ها دستور مي دهد  بودجه را روش
ــود به دولت چه نكاتي را  ــنهادات بودجه اي خ در پيش
ــتقيما به  بگنجانند.با اين حال برخي از اين نكات مس
ــت  ــتي كارمندان مربوط اس وضعيت رفاهي و معيش
ــده را تا حدي قابل  ــال آين و وضعيت مالي آنان در س
پيش بيني و برآورد مي سازد.براين اساس ضوابط مالي 
ــال 91 كه در پرتال معاونت  ناظر بر اليحه بودجه س
برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور منتشر 
ــده؛ مبلغ پاداش پايان سال و عيدي  هر نفر كارمند  ش
ــت؛ اما مبلغ دقيق  ــته 380 هزار تومان اس و بازنشس

عيدي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
 پاداش و اضافه كاري، بدون تغيير

ــش ديگري از ضوابط مالي ناظر بر بودجه 91  بخ
ــه كاري كارمندان اختصاص دارد.  به پاداش و اضاف
ــمت سوم بودجه هزينه اي اين ضوابط  در بند ب قس
ــت كه اضافه كار سال 91 كارمندان  تصريح شده اس
مانند اضافه كار سال 89 محاسبه خواهد شد.اين بند 
مي افزايد: سقف اعتبار مربوط به اضافه كار كارمندان 
ــال 91 با مالحظه جابه جايي كارمندان  در بودجه س
ــقف  ــتگاه هاي اجرايي، حداكثر معادل س ــن دس بي

عملكرد اعتبار اضافه كار سال 89 منظور مي شود.
ــه اين  ترتيب بايد گفت اضافه كار كارمندان در   ب
ــال 91 افزايش خاصي نخواهد داشت. همچنين  س
كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم كارمندان 

نيز همانند عملكرد سال 89 محاسبه مي شود.
اين ضوابط حداكثر ميزان پاداشي كه دستگاه ها 
ــه كاركنان خود  ــي مي توانند ب ــركت هاي دولت و ش
ــد را  يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در حكم  بپردازن

كارگزيني اعالم كرده است.
 سكوت در برابر افزايش حقوق

با اين حال ضوابط مالي ناظر بر بودجه 91 باز هم 
ــاالنه كارمندان  در برابر رقم دقيق افزايش حقوق س

سكوت كرده و آورده است:
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ــي و دومين  ــم س ــزاري مراس ــا برگ ــان ب همزم
ــي و برگزاري مراسم ها  ــالروز تسخير النه جاسوس س
و راهپيمايي هاي روز ملي مبارزه با استكبار جهاني در 
سراسر كشور، جمهوري اسالمي ايران اولين بخش از 
ــنادي را كه در ارتباط با اقدامات تروريستي آمريكا  اس
ــازمان ملل  ــار دارد براي پيگيري در اختيار س در اختي

قرار داد.
ــعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت  اين خبر را س
ملي كشورمان ديروز  در جمع تظاهرات كنندگاني كه 
ــم روز 13 آبان در مقابل سفارت سابق آمريكا  در مراس

در تهران اجتماع كرده بودند، اعالم كرد.
ــي در جمع  ــط جليل ــناد كه توس ــن بخش از اس اي
ــه  ــان ب ــي روز 13 آب ــركت كنندگان در راهپيماي ش

ــند از مجموعه  ــد شامل 2 س ــان داده ش حاضران نش
ــت كه رهبر معظم انقالب اسالمي،  ــندي اس 100 س
چهارشنبه گذشته در جمع دانشجويان و دانش آموزان 
ــرت آيت اهللا خامنه اي در آن  ــاره كردند. حض به آن اش
مراسم فرمودند: ما يكصد سند غيرقابل خدشه از نقش 
ــت ها در ايران و  ــكا در هدايت ترورها و تروريس آمري
ــند، آبروي آمريكا  منطقه داريم كه با ارائه اين 100 س
ــر و مبارزه با تروريسم را در افكار  و مدعيان حقوق بش

عمومي جهان، خواهيم برد.
ــورمان كه  ــي امنيت ملي كش ــوراي عال ــر ش دبي
ــار  ــند را علني كرد، انتش ــروز جزئياتي از اين دو س دي
اين 100 سند را در ادامه اقداماتي دانست كه جمهوري 
ــته در تعقيب جنايات  ــالمي ايران در 2 سال گذش اس

تروريستي آمريكا انجام داده است.
ــران را نيز  ــر آمريكا عليه اي ــرح توطئه اخي وي ط
ــات جمهوري  ــخ به اقدام ــي و در پاس ــي انفعال حركت
ــت و  ــالمي ايران در پيگيري جنايات آمريكا دانس اس
تاكيد كرد: ما در 2 سال گذشته در يادداشت هاي مكرر 
ــازمان ملل و به وزارت خارجه آمريكا رسما اسناد  به س
ــتي آمريكا را نشان  ــتي و رفتارهاي تروريس تروريس

داديم و از آنها خواسته ايم  پاسخگو باشند.
ــزود: اقدامي كه امروز آمريكا انجام مي دهد  وي اف
ــت و يك  ــي براي فرار از تعقيب اس ــك اقدام انفعال ي
ــود را از اين  ــت تا بتواند خ ــت و فرار رو به جلوس حرك

اتهامات برهاند.
جليلي گفت: 2 مجموعه از اسناد را كه من امروز در 

ــما نشان مي دهم عالوه بر آن چيزي است  اينجا به ش
ــال گذشته عليه آمريكا ارائه كرده ايم. اينها  كه در 2 س
ــت كه براي برگ  برگ آنها  ــنادي متقن و جديد اس اس
شواهدي داريم و همه آنها را به طور جدي عليه آمريكا 

در محاكم، پيگيري خواهيم كرد.
ــوراي عالي امنيت ملي گفت: هميشه يك  دبير ش
ــت ها و  ــتيم كه چه رابطه اي بين تروريس ــوال داش س
ــاني كه آمريكا در  ــكا وجود دارد، چرا كس ــت آمري دول
ــت تحريم ها قرار مي دهد، هدف تروريست ها  فهرس

قرار مي گيرند؟
وي با اشاره به يكي از 2 سندي كه در دست داشت، 
ــان داده مي شود كه چه  ــند كامال نش افزود: در اين س

رابطه اي بين اين دو وجود دارد.

ــت  جليلي تصريح كرد: علت اين ارتباطات اين اس
ــت و هدايت  ــت ها را خود آمريكا مديري ــه تروريس ك
ــتند، هدف  ــاني كه در برابر آمريكا هس مي كند تا كس
ــنادي وجود دارد كه نشان  قرار گيرند.جليلي افزود: اس
ــات را برنامه ريزي  ــكا اين افراد و اقدام مي دهد آمري
ــندي ديگر وجود  ــت مي كند و عالوه بر آن س و هداي
ــد آمريكايي ها تالش مي كنند  ــان مي ده دارد كه نش
ــت ها و با پشتيباني مالي،  با هدايت و مديريت تروريس
آنها را عليه تاسيسات و زيرساخت هاي اقتصادي يك 
ــوايي يك  ــند رس ــت فعال كنند.وي افزود: اين س مل
قدرت است كه به استيصال افتاده است و مي خواهد با 

اقدام هاي تروريستي، خود را نجات دهد.
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ــال  ــور در س هيات عمومي ديوان عدالت اداري، نامه  وزارت كش
ــت  ــتفاده از قليان در قهوه خانه ها مجاز اس  86 را مبني بر اين كه «اس
ــانس دار در  و فرماندهي انتظامي فقط از ارائه قليان با تنباكو هاي اس
قهوه خانه ها جلوگيري كند»، غيرقانوني دانست و آن را ابطال كرد. 
ــماره  311 هيات عمومي ديوان  ــنا، متن راي ش به گزارش ايس
عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «نظر به اين كه مطابق 
ــون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب  15  /   6  /   1385 و  قان
آيين نامه اجرايي قانون مذكور، عرضه مواد دخاني در اماكن عمومي 
ممنوع اعالم شده و به موجب ماده  18 قانون مزبور، تصويب آيين نامه 
ــده و هيات وزيران  ــي قانون به عهده هيات وزيران محول ش اجراي
ــك آيين نامه اجرايي قانون، قهوه خانه ها  ــز به موجب بند  8 ماده  ي ني
ــت و در قانون و آيين نامه  را در زمره اماكن عمومي قلمداد كرده اس
ــانس تفاوت  ــانس دار و فاقد اس اجرايي آن بين توتون و تنباكوي اس
ــده است، لذا نامه شماره  11  /   1  /   160101 مورخ  و تفكيكي لحاظ نش

ــودن ارائه قليان در  ــور مبني بر مجاز ب  7  /   12  /   1386 وزير وقت كش
قهوه خانه ها و ممنوعيت عرضه  قليان صرفا با توتون هاي اسانس دار 
به دليل اين كه عرضه قليان در قهوه خانه ها با هر نوع توتون و تنباكو 
ــط قانونگذار منع شده است، با استناد به بند  يك ماده  19 و ماده  توس
 42 قانون ديوان عدالت اداري، راي به ابطال آن حكم صادر و اعالم 

مي شود.» 

با ابطال نامه وزارت كشور
ارائه قليان با هر نوع تنباكو در قهوه خانه ها ممنوع شد 

وخيم شدن اوضاع اقتصادي 
در آلمان

بيكاري آلمان براي نخستين بار در بيش از دو سال 
ــركت ها و  ــد بدبيني در ميان ش ــته در اكتبر با رش گذش
ــدن بزرگ ترين اقتصاد  ــرمايه گذاران كه ضعيف ش س
ــره افزايش  ــد، به طور غيرمنتظ ــان مي ده اروپا را نش
ــمار  ــنا و به نقل از بلومبرگ، ش ــت.  به گزارش ايس ياف
افراد بيكار بر مبناي آمار تطبيق يافته فصلي، با 10 هزار 
ــيد. اين در حالي  ــر افزايش به 94/2 ميليون نفر رس نف
ــت كه اقتصاددان ها كاهش 10 هزار نفري بيكاران  اس
را پيش بيني كرده بودند. شاخص رضايت سرمايه گذار 
ــطح در تقريبا 3 سال  ــته به كمترين س آلماني ماه گذش
ــاري به پايين ترين  ــته كاهش يافت و اعتماد تج گذش
ــيد. دويچه بانك هشدار  ــطح در 16 ماه گذشته رس س
داده است شغل هاي بيشتري در خطر است زيرا بحران 
بدهي دولتي اروپايي و كندي اقتصادي جهاني، درآمد 

بانكداري سرمايه گذاري را كند كرده است.

ــتاني  ــيء تاريخي متعلق به تمدن باس 18 ش
جيرفت به زودي به ايران بازگردانده خواهد شد.

ــاله دارند،  اين آثار عتيقه كه قدمتي 5000 س
ــواهد  ــال پيگيري حقوقي و ارائه ش ــس از 7 س پ
ــران و برگزاري چند   ــوي اي ــيار از س و داليل بس
ــنبه گذشته به سفارت  ــه ش دادگاه در انگليس، س
ــا تاخيري  ــد كه خبر آن ب ــران تحويل داده ش اي
ــاني معاونت اجرايي  ــگاه اطالع رس 2 روزه در پاي

رياست جمهوري به اطالع همگان رسيد.
ــامل ظروف  ــه ش ــيء ك ــن 18 ش ــتر اي بيش
ــي و مرمري  ــنگ هاي صابون ــده از س ساخته ش
ــتند، از جمله آثاري به شمار مي آيند كه پس  هس
ــيل سال 1380 كه گورستان باستاني تمدن  از س
ــيه هليل رود را پيش چشم  كهن جيرفت در حاش
اهالي منطقه آشكار ساخت، به دست قاچاقچيان 
ــن حكم دادگاه  ــدند. اينك با اي از ايران خارج ش
انگليس، تعلق نمونه هاي مشابه اين اشيا به ايران 
اثبات شده است كه راه خريد و فروش صدها قطعه 
ــدن جيرفت را در حراجي ها و  ــر متعلق به تم ديگ

گالري هاي جهاني سخت مي كند.

ــيا به  ــت اين اش ــال اگر چه بازگش ــا اين ح ب
ــحال كننده است، اما در كنار  ايران، خبري خوش
ــات حفاري و  ــاله عملي ــد تعطيلي چند س آن نباي
ــتاني جيرفت را از نظر دور  ــه باس كاوش در منطق
ــت؛ توقفي كه به دليل كمبود بودجه به وجود  داش

آمده است.
مشروح اين خبر را در صفحه 5 بخوانيد.
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