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مجازی های داغ

جواد آگاهی

دانش آموزی که درس بیت المال داد
تصویری از نامه یک دانش آموز به همراه  ۱۰۰هزارتومان در فضای مجازی منتشر شد و واکنش های
بسیاری را در پی داشت.موضوع از این قرار بود که دانش آموزی به گفته خودش ناخواسته آسیبی به سالن
ورزشی می زند و به همین دلیل  ۱۰۰هزار تومان به همراه نامه ای در دفتر مدرسه می گذارد و بابت این
اتفاق ضمن عذرخواهی از خسارتی که وارد کرده است این مبلغ را برای تعمیر می دهد؛ اتفاقی که به
نوشته یکی از کانال ها درس بیت المال به مردم و مسئوالن بود.
یکی از کانال ها نوشت :کاش این تصویر یادمان بماند ،اتفاقی درست که اگر هر یک از مسئوالن بدین شکل
عمل می کردند اکنون وضعیت بهتری داشتیم.

گزارش جلسه

تجمع مردمی «نه به سازش»
محمد آگاهی -آمریکا امروز مظهر دشمن خداست و طبق فرمایش پیامبر گرامی اسالم(ص) و والیت فقیه
نباید از موضع ضعف با دشمن خدا مذاکره کنیم .یک استاد حوزه و دانشگاه در تجمع مردمی «نه به سازش»
در بجنورد با بیان این مطلب ،صحبت از مذاکره با آمریکا به ویژه پس از شهادت سردار «سلیمانی» را تقبیح کرد
و گفت :صحبت از مذاکره با آمریکا مانند این است که بعد از واقعه کربال و دیدن شرایط حضرت زینب(س) و
امام سجاد (ع) از مذاکره با یزید سخن گفته می شد .حجت االسالم «صالحی نژاد» صحبت از مذاکره با آمریکا
در شرایط کنونی را به دور از عزت ،شرافت و غیرت دینی دانست و ادامه داد :مطرح کردن بحث مذاکره سخن
گفتن از منظر غربزدگی است و موضع گیری های این چنینی این تحلیل را در اذهان نظام سلطه ایجاد می
کند که دیگر جمهوری اسالمی در پی انتقام سخت نیست و میخواهد راهبرد معامله را در پیش گیرد .وی با
اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) مبنی بر این که دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا محکم
ترین ریسمان ایمان است ،تصریح کرد :آمریکاییها امروز مصداق کفار هستند و باید اشد علی الکفار بود و از
جمله دالیلی که شهید حاج «قاسم» دلهای میلیون ها نفر را در تشییع پیکرش همراه کرد ،تبری از دشمنان و
استکبار و تمسک به والیت بود.

گوناگون
دیر یا زود با قاتالن شهید سلیمانی مالقات خواهیم کرد اما نه برای مذاکره،
برای محاکمه و مجازات آنها
میزان :رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که در آیندهای نه چندان دور ،قاتالن شهید سپهبد
سلیمانی پای میز محاکمه خواهند ایستاد و اراده ایران و عراق پیگیری حقوقی و قضایی
اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سرداران مقاومت ،کام ً
ال راسخ است .آیتا...
سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه خون حاج قاسم سلیمانی را موجب
برانگیختگی ملتهای آزاده و صیانت از جوامع مورد ستم در منطقه دانست و خاطرنشان
کرد :ان شاءا ...امر حقوقی و قضایی این جنایت دنبال میشود .در گفت و گویی که با رئیس دادگاه عالی عراق
داشتم ،روشن شد که انگیزه باالیی برای پیگیری این موضوع دارند و از همان ابتدا برنامه ریزیهای الزم را در
این زمینه داشتهاند .ما هم کار را از طریق مجامع بینالمللی دنبال میکنیم .دیر یا زود با قاتالن حاج قاسم
مالقات خواهیم کرد ،اما نه برای مذاکره و گفت و گو بلکه برای محاکمه و کیفر.

طالبان :تعداد زیادی از افسران سازمان جاسوسی آمریکا در هواپیمای ساقط شده کشته شدند
تسنیم :سخنگوی طالبان در بیانیهای اعالم کرد که تعداد زیادی از افسران سازمان جاسوسی آمریکا در
هواپیمای ساقط شده این کشور در افغانستان حضور داشتند.ذبیح ا ...مجاهد با اشاره به سقوط هواپیمای
تروریستهای آمریکایی در والیت غزنی اظهار کرد :یک هواپیمای اشغالگران آمریکایی در والیت غزنی ساقط
شد و تعداد زیادی از افسران سازمان جاسوسی آمریکا کشته شدند.
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رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال :۹۹

حقوق یک میلیون و  ۱۰۰هزار کارمند در سال
آینده تا  80درصد افزایش مییابد
رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۹۹
کل کشور گفت که براساس مصوبه کمیسیون
تلفیق ،حــقــوق یــک میلیون و  ۱۰۰هــزار
کارمند در سال آینده تا  ۸۰درصد افزایش
پیدا خواهد کرد.
غالمرضا تــاجگــردون در گفتوگو با ایسنا
اظهار کرد :در دو سال گذشته به دلیل شکاف
بیش از حــدی کــه بین دریــافــت کنندگان
حقوق و مزایا پیش آمده بود و البته با توجه
به کمبود منابع ،سیاستی را در خصوص نرخ
مالیات تصاعدی بــرای درآمــدهــای باالتر و
توجه بیشتر به درآمدهای کمتر در نظر گرفته
بودیم که این رویه در دو سال گذشته فاصله
حقوقها را کمی تعدیل کرد .حتی در سال
گذشته حقوقهای پایین که افــزایــش پیدا
کرد در ضریب حقوق نیز در نظر گرفته شد
تا همزمان همسانسازی نیز انجام شود .وی
اضافه کرد :در بودجه سال آینده مهمترین
موضوع در بحث افزایش حقوق تناسب آن
با رشد نرخ تورم بود .در سال  ۱۳۹۸طبق
آمــار رسمی نرخ تــورم نزدیک به  ۴۰درصد

است و در شرایط تورم  ۴۰درصدی هم عم ً
ال
نمیشود با رویه سابق عمل کرد .ما از یک
طرف حقوقبگیران کمدرآمد را داشتیم که
باید به آن ها توجه میکردیم و از طرفی دیگر
با قشری از نخبگان جامعه اعــم از اعضای
هیئت علمی ،قضات ،وکال و مهندسین برتر
مواجه بودیم که شاید عددشان زیــاد نبود،

ولی عالمت بدی به آن ها داده میشد که
میخواهیم با آن ها برخورد کنیم .نماینده
مردم گچساران در مجلس شــورای اسالمی
یـــادآور شــد :در شرایطی که نــرخ تــورم ۴۰
درصد و نرخ افزایش حقوق  ۱۵درصد باشد
انگار در سال  ۱۳۹۹میزان حقوق به اندازه
سال  ۱۳۹۷در نظر گرفته شده لذا ما خیلی
روی این موضوع کار کردیم و گفتیم در شرایط
تورمی با کمدرآمدها و نخبگان چطور باید
رفتار کنیم .رئیس کمیسیون تلفیق الیحه
بودجه سال  ۹۹کل کشور ادامه داد :ما برای
درآمدهای پایین ابتدا نرخ معافیت مالیاتی را
 3میلیون تومان در نظر گرفتیم ،یعنی کسانی
که تا  3میلیون تومان حقوق میگیرند هیچ
مالیاتی پرداخت نمیکنند .دوم اینکه هر
کسی را که زیر  2میلیون و  ۸۰۰هزار تومان
حقوق میگرفت به این عدد میرسانیم .این
به این معناست که حدود یک میلیون و ۱۰۰
هزار نفر حقوقشان تا  ۸۰درصد افزایش پیدا
میکند که البته این مصوبه با تامین منابع
 ۵۰۰۰تا  ۶۰۰۰میلیاردی به تصویب رسید.

از میان خبرها

یارانه نقدی در سال آینده  ۷۲هزار تومان می شود
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال  ۹۹گفت :براساس تصمیم کمیسیون تلفیق از فروردین  ۹۹یارانه نقدی از ۴۵
هزار تومان به حدود  ۷۲هزار تومان افزایش می یابد .به گزارش خبرگزاری خانه ملت ،هادی قوامی در نشست خبری کمیسیون
تلفیق الیحه بودجه سال  ،99گفت :با توجه به این که مردم از عملکرد وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه
معیشتی گالیه هایی داشتند در کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال آینده مقرر شد  20درصد از  31هزار میلیارد تومان حاصل
از افزایش قیمت بنزین به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی پرداخت شود و باقی مانده منابع
به دست آمده از اصالح قیمت بنزین در میان  78میلیون یارانه بگیر توزیع شود .نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی افزود :از آن جایی
که تعداد مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی حدود  7میلیون نفر است در مرحله نخست به هر فرد حدود  50هزار تومان
بابت یارانه معیشت پرداخت می شود .وی اضافه کرد :از فروردین سال  99رقم یارانه نقدی از  45هزار تومان به  72هزار تومان افزایش می یابد به
این معنا که  45هزار تومان بابت یارانه نقدی و حدود  27هزار تومان به ازای کمک معیشتی به همه یارانه بگیران پرداخت خواهد شد.
واکنش سرلشکر سالمی به تهدید فرماندهان سپاه از سوی آمریکا:

اگر زنده بمانند ،قطع ًا از گفته خود پشیمان میشوند
سردار سرلشکر پاسدار «حسین سالمی» فرمانده کل سپاه در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما در واکنش به تهدید
فرماندهان سپاه از سوی آمریکاییها با بیان این که آنهایی که فرماندهان ما را به ترور تهدید کرده اند ،اگر زنده بمانند ،قطع ًا از
این گفته خودشان پشیمان خواهند شد ،اظهارکرد :دشمنان ما بخشی از پیامدهای دردناک ترور سپهبد شهید سردار حاج قاسم
سلیمانی را دریافت کردند و متوجه شدند که اگر چنین حرکاتی انجام دهند با ضربات کوبنده و مستمری مواجه خواهند شد.
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اخبار

روی خط سیاست
رئیس جمهور :نباید با صندوق رأی قهر کرد
پایگاه اطــاع رسانی ریاست جمهوری :رئیس
جمهور ،دوم اسفند ،زمان برگزاری انتخابات
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی را یوم
ا ...خــوانــد و از همه بــرگــزارکــنــنــدگــان این
انتخابات خواست تمام تالش خود را بر برگزاری انتخاباتی رقابتی
و پرشور متمرکز کنند و اجازه داده نشود صف های رأی دهندگان
خلوت شود .حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی روز
دوشنبه در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور خطاب
به مردم با تاکید بر این که نباید با صندوق رأی قهر کرد و امروز
روزی است که باید پای صندوق رأی رفت ،گفت :من هم نامه های
الزم را نوشته ام اما همه باید تالش کنیم رقابتی بودن انتخابات را
درست کنیم.

زمان بررسی لوایح پالرمو و   CFTدر مجمع سپری
شده است
نور نیوز :محسن رضایی ،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفت :زمــان بررسی لوایح پالرمو و  CFTدر مجمع تشخیص
مصلحت نظام سپری شده لذا نظر شورای نگهبان درباره لوایح،
ُم َح َکم است.

سه چهارم حوزه های انتخابیه به تجدیدنظر نیاز دارند
ایسنا :جمال عرف ،رئیس ستاد انتخابات کشور گفت :سه چهارم
حوزه های انتخابیه به تجدیدنظر (در بررسی صالحیت داوطلبان)
نیاز دارند تا رقابت واقعی شکل بگیرد.

پیشتازی «بایدن» در میان نامزدهای دموکرات ادامه
دارد
ایرنا :تازهترین نظرسنجیها توسط روزنامه «یو اس ای تودی»
و دانشگاه سافوک ایالت آیــوا نشان میدهد که «جــو بایدن»
همچنان پیشتاز نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست
جمهوری ۲۰۲۰است.

از گوشه و کنار
زمان واریز سود سهام عدالت

تسنیم :حسن عالئی ،معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان
خصوصیسازی گفت :سعی ما این است از اوایل اسفند پرداخت
سود سهام عدالت را آغاز و تا پایان سال این سود را برای تمام
مشموالن واریز کنیم.

خروج هواپیمای مسافربری تهران -ماهشهر از باند
فرودگاه
ایــســنــا :رضـــا جــعــفــرزاده ،ســخــنــگــوی ســازمــان
هواپیمایی کشوری از خروج هواپیمای مسافربری
تهران -ماهشهر از باند فرودگاه خبر داد و گفت:
هنوز هیچ علتی برای این حادثه نمیتوان ارائه کرد .وی ادامه
داد :این هواپیما از نوع بوئینگ  MDو تعداد مسافران آن ۱۳۵
نفر بوده است که همه آن ها در سالمت کامل هستند.

