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دوچرخ��ه بخرند! تازه جال��ب اینکه از این پاداش 
مالیات هم کس��ر ش��د! باز خدا را شکر که همین 
ه��م به این خانم ها پرداخت ش��د اما فکر می کنید 
اگر تیم آقایان قهرمان آس��یا می شد و پاداش آنها 
ب��ه عقب می افتاد تا زمان پرداخت پاداش کس��ی 
خواب خوش به چشمش می آمد؟ اصاًل آسمان به 
زمین نمی آمد؟ تازه ای��ن پاداش هم برای آقایان 

پول توجیبی هم نبود! 

کرونا و نوشدارو پس از مرگ 

هفته گذشته و هفته قبل از آن، روز های خوش خبری 
به ویژه به دلیل اوجگیری ابتال و مرگ و میر کرونایی 
نبود و نزدیک سه هزار مبتالی روزانه و باالی سیصد 
نفر مرگ و میر حسابی اعصاب همه را به هم ریخت 
و ای��ن نتیجه بی توجهی ایام عی��د و عواقب آن بود و 
هشدار ها و بگیر و ببند های بعد از آن بروز فاجعه در 
این ایام شبیه نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. 

ب��ه همی��ن خاط��ر محدودیت ه��ای کرونای��ی 
تش��دید شد و مس��افرت ها هم کم شد و کمی هم 
س��خت گیری بیش��تر... تا جایی که در درود یک 
مداح مش��هور به دلیل حضور در مراسم ترحیم و 
عدم رعایت مقررات س��تاد کرونا بازداشت شد. 
جدای آن کرونا حتی انتخابات ریاست جمهوری را 
تحت الشعاع قرار داد چرا که امسال تب رقابت ها 
چون گذشته داغ نیس��ت و کاندیدا های مطرحی 
هم پا به رقابت نگذاش��تند. ضمن اینکه انتخابات 
ش��ورا ها هم در پیش اس��ت. تا به حال صالحیت 
90 درصد داوطلب��ان در هیأت های اجرایی تایید 
شده و تعداد داوطلبان ش��ورا های اسالمی شهر و 
روس��تا هم به س��یصد هزار نفر رسیده است که 8 

درصدآنان را زنان تشکیل می دهند. 

 نظر علی مطهری درباره احتمال رد صالحیت 

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان علی مطهری 
در نشس��ت خبری در پاس��خ به س��والی مبنی بر 
چرایی رد صالحیت شدن در انتخابات قبل گفت: 
م��ن امیدوارم تایید صالحیت ش��وم زیرا آن عدم 
تایید صالحیت در مجلس خطای س��هوی شورای 
نگهب��ان بود، زیرا من با حالت قهر جلس��ه را ترک 
کردم و دلیلش هم این بود که من به عضو حقوقدان 
ش��ورای نگهبان گفتم حیف که ش��ما ب��ا این افکار 
عضو شورا هستید و حیف خون شهید مطهری؛ اگر 
این بار هم رد ش��دم هم باید تابع قانون باشم، البته 
ممکن اس��ت انتقاداتی به ش��ورای نگهبان داشته 
باش��یم و بگوییم افراد روش��ن تری بای��د برای این 
پست انتخاب شوند؛ اما باید تابع قانون بود، اگر رد 
صالحیت شوم ممکن است از فرد دیگری حمایت 

کنم باید دید که چه پیش می آید . 
 مطه��ری درب��اره احتم��ال نام��زدی آی��ت اهلل 

سیدحس��ن خمینی گفت: اط��الع دقیقی ندارم که 
ایش��ان به انتخابات می آید یا خی��ر، اما روحانیت 
نباید به س��مت پس��ت های اجرایی بیاید و من هم 
مانند ش��هید مطهری موافق حضور روحانیت در 
پست های دولتی نیستم. روحانیت باید کنار مردم 
باشد و معتقد نیستم که وارد انتخابات شود. صالح 
نیس��ت که سید حس��ن خمینی وارد شود، اما همه 
چیز بس��تگی به نظر خودش دارد. اگر در ش��رایط 

اضطرار نیستیم صالح نیست که او ورود کند .

اعتقاد به برکت مال حالل

خدا را شکر که در 
کشورمان با وجود 
تم��ام مش��کالت 
ک��ه  اقتص��ادی 
آن  ب��ا  م��ردم 
روبروین��د هن��وز 
اعتقاد ب��ه حالل و 
حرام و درستکاری 

و امانت داری و خداترس��ی، حیاتی طّیبه و مبارک 
دارد و افراد حتی با کمترین درآمد و بیشترین نیاز، 
زندگی شرافتمندانه و ادای دین و امانت داری را بر 
هر چیز ترجیح می دهند. هفته گذشته فارس با یک 
راننده شریف 58 ساله خدمات شهری شهرستان 
مولیان اس��تان ایالم به نام سلیمان رحمتی که حین 
انج��ام وظیفه ی��ک کیف حاوی پ��ول، جواهرات و 
کارت های بانکی ب��ه ارزش 500 میلیون تومان را 
پی��دا می کند و با زحمت صاح��ب آن را پیدا کرده 
و امان��ت را به صاحبش برمی گرداند مصاحبه کرد 
ک��ه مطالعه آن خالی از لطف نیس��ت بد نیس��ت 
ش��ما هم با مراجعه به س��ایت آنرا بخوانید تا همه 
پی ببریم پول همه چیز نیس��ت و هنوز انس��انیت و 
ش��رافت نمرده است. در اینجا ما تنها به گفتن یک 

آفرین به این راننده شریف اکتفا می کنیم.
شایعه ازدواج یاسر هاشمی  

یاس��ر هاش��می فرزن��د مرح��وم اکبر هاش��می 
رفس��نجانی با حض��ور در کالب ه��اوس که این 
روز ها محلی برای گپ 
و گفت ه��ا و بحث های 
سیاس��ی و انتخابات��ی 
در ایران ش��ده اس��ت 
ب��ه برخ��ی از اخبار و 
ش��ایعات درباره خود 

وخانواده اش پاسخ داده است .آنگونه که روزنامه 
آرمان ملی روایت کرده یاس��ر هاش��می پس��ر 
کوچک آیت اهلل هاش��می در پاسخ به سواالت و 

شایعاتی که وجود دارد می گوید:
  ׳׳آقای هاش��می تاکید داش��ت به هر اتهامی که  زده 
می ش��ود، حتمًا جواب دهید تا در تاریخ بماند که ما 
ای��ن کار را کردیم؛ یعنی ب��ه اتهامات جواب دادیم. 
اینطور نیس��ت که سکوت کرده باشیم و خودمان را 
از باال نگاه کرده باشیم؛ چرا که اقناع افکارعمومی را 
وظیفه خودمان می دانستیم اما شاید فضای رسانه ای 
به نحوی بود که جواب ها به گوش همه نمی رسید  . ׳׳ 
یاسر هاشمی در این نشست کالب هاوسی درباره 
برادرش مه��دی می گوید؛ ׳׳مهدی با پای خودش 
بازگش��ت، به زندان رفت و محاکمه شد. برخالف 
ادعا های��ی ک��ه می کنند مثال می گوین��د مهدی از 
پروژه کرس��نت یا توتال پول گرفته اس��ت، حکم 
مهدی موجود اس��ت و یک ریال به حساب مهدی 
 واریز نشده است. این ادعا ها هیچ گاه ثابت نشد . ׳׳ 

نکته جالب در این نشس��ت پاس��خ یاسر هاشمی 
به یک ش��ایعه عجیب بود. مریم س��االری، همسر 
یاسر هاشمی است و عالوه بر آن نسبت خانوادگی 
دیگری هم دارند اما ش��ایعه ش��ده بود که یاس��ر 
هاشمی با یکی از دختران خاندان سعودی ازدواج 
ک��رده که خ��ودش ب��ا دروغ خواندن ای��ن ادعا 
می گوید: ׳׳آنهایی که ادعا می کنند، سند بیاورند  .׳׳

ده درصد بیشتر از 76 درصد! 

44 میلی��ون و 472 ه��زار نفر در کش��ور تحت 
پوش��ش س��ازمان تامین اجتماعی هس��تند و از 

خدمات این سازمان استفاده می کنند. 
این آمار را ایسنا به نقل از سازمان تامین اجتماعی 
روی خروجی خود قرار داده است. بقیه هم احتمااًل 
تحت پوشش دولت و س��ازمان های بازنشستگی 
کشوری و نیرو های مسلح هستند و دقت دارید که 
این رقم از پنجاه درصد جمعیت کش��ور هم بیشتر 
است. حاال بپردازیم به س��هم انواع صندوق ها در 

پوشش بیمه ای کشور. 
س��هم س��ازمان تامین اجتماعی 76 درصد، صندوق 
بازنشس��تگی کش��وری و لش��کری 10 درصد، سهم 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 
6 درصد و سایر صندوق ها 8 درصد است. حال با این 
اوص��اف ببینیم دولت در همی��ن بودجه 1400 برای 
صندوق ه��ای خود ک��ه ده درصد جامع��ه بیمه ای را 
پوش��ش می دهند چه بودجه ای در نظر گرفته و برای 
پرداخ��ت بدهی های خود به تامی��ن اجتماعی)دقت 
کنید بدهی های خود و نه کمک به آن( چقدر؟ راستی 
اگ��ر بدانید س��هم آن ده درصد در بودجه بیش��تر از 
آن 76 درصد اس��ت تعجب نمی کنید؟ نکند بودجه 

مملکت فقط مال دولت است؟ 
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