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 بهار رمضان
 در بحران  کرونا
3 3

تازهخبر

جای این حرف ها در 
جلسات است نه در عموم 

 »کلیدر« 
برای مردم بلوچ 

نامه ای  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
بین المللی  آژانس  مدیرکل  به  خطاب 
در  خرابکارانه  اقدام  اتمی  انرژی 
هسته ای  تروریسم  را  نطنز  تأسیسات 
توصیف کرد و خواستار مجازات عامالن 

این حادثه شد.
کاظم غریب آبادی در نامه ای به رافائل 
بین المللی  آژانس  مدیرکل  گروسی، 
انرژی اتمی، با اشاره به خرابکاری اخیر 
تصریح  نطنز  غنی سازی  تأسیسات  در 

کرد: »روز یکشنبه یک اقدام تروریستی 
در توزیع برق مرکز غنی سازی احمدی 
بروز  موجب  که  گرفت  انجام  روشن 
اختالل در این سایت هسته ای حساس 
که تحت نظر آژانس نیز قرار دارد.«  شد 
او در ادامه با بیان اینکه چنین اقدامی 
نشت  خطر  هسته ای  سایت  یک  در 
کید  کتیو را به همراه دارد، تأ مواد رادیوا
که این مصداق تروریسم هسته ای  کرد 

است.

وزیران،  هیأت  مصوبه  اساس  بر 
علمی  هیأت  اعضای  حقوق  ضریب 
عالی  آموزش  موسسات  و  دانشگاه ها 
قانون  مشمول  شاغلین  قضات،  و 
کارمندان  کشوری،  خدمات  مدیریت 
مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت 
وزارت  کارمندان  ازجمله  دولت  کارکنان 
و شاغلین پست های سیاسی  اطالعات 
میزان ۲۵درصد به  امور خارجه،   وزارت 

 افزایش می یابد.
گزارش پایگاه اطالع  رسانی ریاست  به 
حقوق  افزایش  همچنین   جمهوری، 
به  وابسته  انتفاعی  موسسات  کارکنان 
عمومی  موسسات  و  نهادها  دولت، 
دارای  دولتی  شرکت های  و  غیردولتی 
و  شرکت ها  ازجمله  خاص  مقررات 
آنها  بر  قانون  شمول  که  دستگاه هایی 
مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی 
ایران،  اتمی  انرژی  سازمان  ایران،  نفت 
قانون  ماده  )۵(  موضوع  سازمان های 

ارتقای  و  رقابت پذیر  تولید  موانع  رفع 
بانک  همچنین  و  کشور  مالی  نظام 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در سال 

۱۴۰۰، به میزان ۲۵درصد تعیین شد.
فوق العاده های  و  حقوق  حداقل 
 )۷۶( ماده  موضوع  شاغلین  مستمر 
کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 
اجرایی  دستگاه های  کارمندان  برای 
مشمولین  سایر  و  قانون  این  مشمول 
مشمولین  استثنای  )به  مذکور  ماده 
کارکنان  قانون نظام هماهنگ پرداخت 
بازنشستگان،  حقوق  حداقل  و  دولت( 
صندوق  مشترکان  و  وظیفه بگیران 
تأمین  سازمان  و  کشوری  بازنشستگی 
سایر  و  مسلح  نیروهای  اجتماعی 
دستگاه های  به  وابسته  صندوق های 
 ۲۲ میزان  به   ۱۴۰۰ سال  در  اجرایی 
میلیون و ۴۶۸ هزار ریال و حداقل حقوق 
کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ 
کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به  پرداخت 

میزان ۱۲ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۹۰۰ ریال 
تعیین شد.

همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفه  
بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی 
اجتماعی  تأمین  سازمان  و  کشوری 
صندوق های  سایر  و  مسلح  نیروهای 
۲۵درصد   ،۱۴۰۰ سال  در  بازنشستگی 
می یابد،  افزایش   ۱۳۹۹ سال  به  نسبت 
حقوق،  افزایش  میزان  آنکه  به  مشروط 
متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، 

از ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند. 
حکم  مذکور،  افزایش  اعمال  از  پس 
حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات 
خدمت قابل قبول نباید از ۳۵ میلیون 

ریال کمتر باشد.
بررسی  ادامه، ضمن  وزیران در  هیأت 
کشور  پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه 
قانون  اجرایی  ضوابط  درخصوص 
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موادی از آن 

را به تصویب رساندند.

 کارشناسان در گفت وگو با »شهروند« 
از چالش روزه داری با کرونا می گویند  

 

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند
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بررسی ضوابط اجرایی قانون بودجه امسال کل کشور در هیأت وزیران؛ 

میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۰
 نامه ایران به آژانس در پی اقدام تروریستی  در »نطنز«

کنش محمود واعظی به گالیه های  وا
وزیر بهداشت 

  انتشار ترجمه واحد بخش بادپا 
از کتاب دولت آبادی

  صالحی:
  »اورانیوم ۶۰درصد

کتور تهران ندارد«  ربطی به سوخت را

 

 

 سریال جدید رامبد جوان، جان کشاندن 
 مخاطبان را  پای سفره فیلیمو ندارد

طارمی روی دست رونالدو

  مهدی جایزه پوشکاش را 
می خواهد

غنی سازی در نطنز 
متوقف نشده است

 

  جانباز بابلسری
 مأمور خاطی نیروی 

انتظامی را بخشید

  اعزام
  کاروان های نیکوکاری 
»همدلی برای ظهور« 

به مناطق محروم

  »مردم معمولی«
 یا مردم جلف؟
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 داوطلبان هالل احمر برای
کنان یکی از روستاهای نهبندان سقفی تازه می سازند  سا

سالمخانههاینوبه»چاهسالم«
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روحانی : برخی می گویند دســت ظالم باید قطع شــود اما اردیبهشت و خرداد کراهت دارد! 

صد   روز    آخر مثل صد   روز   اول

 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 نیویورک تایمز   و واشینگتن پست

 را بخوانید

2

ویژه3

وند وزنامه شهر  ویژه نامه  خواندنی ر
برای صد فرد مطرح در قرن چهاردهم شمسی

صد چهره سده

برای درخواست  خرید پستی  عدد یک را
 به شماره ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲ پیامک کنید 

د ش ر خانه هر ایرانی با د

 باید
ویژه نامه ای که

 پیش بینی شهرونگ: 
پراید به زودی یک میلیارد تومان می شود!

سازمان امور مالیاتی: تا همین خرداد، همه صاحبان خانه های ۱۰ 
میلیارد به باال و خودروهای باالی ۱ میلیارد را پیدا می کنیم

نصب تابلوی »شکار محیط بان 
ممنوع« در مناطق حفاظت شده

 ژست اپوزیسیون دکتر  
در کالب هاوس
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