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19 دی ماه یک��ی از بزرگترین روزهای تاریخ 
انقاب اس��امی ملت ایران است. در شرایطی 
که صحبت از طراحی کودتا علیه انقاب ملت 
ای��ران بود، در 19 بهمن م��اه 1357 همافران 
نی��روی هوایی دی��داری تاریخی ب��ا امام)ره( 
و بیعتی سراس��ری با آرمانه��ای انقابی ملت 
بس��تند. نیروی هوایی در طول 8 س��ال دفاع 
مقدس، س��همی مهم در حفظ و حراس��ت از 
کش��ور در برابر متجاوزان ایفا نمود و شهدای 
بس��یاری را تقدیم ملت و انق��اب کرد. نکته 
بس��یار مهم آنکه نی��روی هوای��ی جمهوری 
اس��امی ایران پ��س از دوران جنگ، از تاش 
باز نماند و ب��رای خودکفایی در عرصه دفاعی 
و امنیتی کشور گام برداشت. امروز به صراحت 
می ت��وان گفت ک��ه بس��یاری از هواپیماهای 
جنگی به دست متخصصان داخلی باز طراحی 
و به روزرس��انی می ش��وند و ساخت و تقویت 
س��امانه های پدافن��دی و راداری که نقش��ی 
مهم و اساس��ی در امنیت هوایی کشور دارند 
تنها بخ��ش کوچکی از اقدامات فرزندان ایران 
زمین های نیروی هوایی اس��ت. البته می توان 
توان پهپادی کشور را نیز به این جمع افزود به 
گونه ای که اکنون جمهوری اسامی به یکی 
از بزرگترین قدرت های پهپادی جهان مبدل 
ش��ده و جهانیان اذعان دارند ک��ه این توان از 
موان��ع اصلی هرگونه تهاج��م نظامی به ایران 
شده است. نکته بسیار مهم آن است که نیروی 
هوایی جمهوری اس��امی در کنار سایر ارکان 
نیروی نظامی یعنی دریایی و زمینی مستقل و 
بدون هیچ گونه وابستگی به خارج است و این 
امر مولف��ه ای مهم در برتری نظامی و دفاعی 
کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و 
حتی جهان شده است.  حال این سوال مطرح 
است که این دس��تاوردها چگونه رقم خورده 
است؟ نکته مهم و اساسی اعتماد در نیروهای 
مسلح به جوانان است زمانی مستشاران غربی 
و نیروه��ای نظامی ایران ح��رف اول و آخر را 
می زدند ح��ال آنکه از زمان پی��روزی انقاب 
اسامی، اعتماد به جوانان و متخصصان داخلی 
زمینه س��از خودکفایی و خوداتکایی نیروهای 
مسلح از جمله در حوزه هوایی شده است. نکته 
دیگر تسلیم نش��دن در برابر تحریم و تهدید 
است. دشمن همواره بر آن بوده تا با تحریم و 
تهدید، فضای یاس و ناامیدی را در کشور ایجاد 
نماید حال آنکه ساختارهای نیروهای مسلح به 
جای تسلیم شدن و زانوی غم بغل گرفتن برای 
عبور از موانع و کاستی ها، آستین همت باال زده 
و توانستند توان ایران را به رخ جهانیان بکشند. 
مس��اله مهم دیگر بصیرت و حقیقت یابی در 
نیروهای مس��لح اس��ت. مردان حریم دفاعی 
کش��ور از جمله در نی��روی هوایی با تجربه 8 
سال دفاع مقدس به خوبی دریافتند، دشمنی 
دشمن هرگز پایان یافتنی نیست مگر زمانی 
که ایران به چنان قدرتی دست یابد که برتر و 
یا همتراز دشمنان باشد. آنها به جای رویکرد به 
مذاکره و سازش راه مقاومت را در پیش گرفته 
و تاش نمودند تا قوی بودن در حوزه نظامی را 
محقق سازند چنانکه وقتی پدافند ایران پهپاد 
آمریکای��ی را هدف قرار می دهد،آمریکا جرات 
پاسخگویی ندارد و یا زمانی که ایران در انتقام 
ابتدایی خون سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی 
پایگاه نظامی عین االسد را موشک باران می کند، 
آمریکا جرات باز پاسخ را نمی کند و این یعنی 
تحقق اصول دفاعی کشور که همانا قوی شدن 

به اندازه و حتی برتر از توان دشمن است.  
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قائم مقام سازمان تامین اجتماعی خبر داد

واریز عیدی مستمری بگیران تامین اجتماعی بدون کسر 
مالیات و حق بیمه 

قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی اعام کرد که از عیدی مستمری بگیران مالیاتی کسر نمی شود.
محمدحسن زدا در صفحه اینستاگرامی خود اعام کرد که از عیدی مستمری بگیران مالیاتی کسر نمی شود. 
قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه یکی از سواالت مستمری بگیران این است که آیا از عیدی 
مالیات کسر می شود؟، اظهار کرد: خیر، مالیات کم نمی شود و به دلیل اینکه بازنشسته هستند، حق بیمه ای 
هم کم نخواهد ش��د، درنتیجه مبلغی که به عنوان عیدی اعام می ش��ود باید مقطوع آن را دریافت کنند. 
همچنین به گفته مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی، پرداخت عیدی بازنشس��تگان و مستمری بگیران 
س��ازمان تأمین اجتماعی از چهارش��نبه شب 1۶ بهمن آغاز ش��ده و تا 1۰ روز ادامه دارد. میزان پرداخت 
عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران بر اساس مصوبه هیأت دولت مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 

می باشد.

افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان پاسخگوی 
مشکالت معیشتی آنان نیست

نماینده اصفهان در مجلس با اش��اره به اینکه افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان پاس��خگوی مشکات 
معیش��تی آنان نیست، گفت: در سه تا چهار هفته آینده، صحن علنی راهکارهای حمایتی از کارمندان را 
بررس��ی خواهد کرد. حمیدرضا فوالدگر گفت: درباره افزایش حقوق 15 درصدی کارمندان در سال 99 با 

وجود تورم 4۰ درصدی گفت: معموالً دولت ها بهانه محدودیت های اعتباری و مالی دارند. 
وی افزود: ما ش��اهد تورم 4۰ درصدی و یا در برخی اوقات 3۰ درصدی هس��تیم که همه این مش��کات 
معیش��تی و اقتصادی را نمی ت��وان با افزایش حقوق رفع کرد، لذا نمی توانی��م افزایش حقوق کارمندان را 
منطبق با میزان درصد تورم یکسان بدانیم. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی تصریح کرد: 
دولت باید با کمک های نقدی،  غیرنقدی، معیشتی و بسته های حمایتی و همچنین ارائه تسهیات مسکن، 
اختاف میزان افزایش حقوق ها و میزان تورم را رفع کرد.  فوالدگر خاطرنش��ان کرد: معتقدم که افزایش 
15 درصدی حقوق کارمندان پاسخگوی مشکات معیشتی و اقتصادی آنان نیست و به نظرم کمیسیون 
تلفیق حداقل کار ممکن را انجام داد و احتماال در سه تا چهار هفته آینده، صحن علنی مجلس نسبت به 
راهکارهای مختلف حمایتی و پشتیبانی از کارمندان پیشنهادات دیگری را هم به تصویب برساند. فوالدگر 
افزود: اگر با افزایش ضریب تفاوت، تطبیق کارمندان هم حقوق آنها به ۲ میلیون و 8۰۰ هزار تومان نرسد، 

باید با افزایش این ضریب کاری کرد که افزایش حقوق باالتر از 15 درصد شود.  فارس
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آگهى فروش امالك بصورت مزایده

ضمناً اطالعات تکمیلى و لیست امالك در وب سایت                                و در روزنامه هاى بشرح ذیل قابل دسترسى مى باشد .
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خودرو در جاده 
خاکی گرانی
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