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سردار یزدی:

عضو انجمن صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

اوباش وابسته برای برهمزدن
امنیت در تالشند

صـــاحــب امـــتـــيـــاز:
جمعيت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

منافقــان ،معانــدان
و دشــمنان ســعی
میکننــد بــا حضــور
در ایــن مشــکالت
اقتصــادی ،مــردم
را نســبت بــه آینــده
ناامیــد و آنهــا را از شــرکت در انتخابــات دلزده
کننــد و کاری کنند کــه ا گر قرار باشــد عــدهای از
مــردم بــا مشــارکتهای اجتماعــی و حضــور در
عرص ههــای اجتماعــی بخواهنــد گامــی بــرای
کشورشانبردارند،ایناتفاقنیفتد.
دشــمنان با اســتفاده از اراذل و اوبــاش و برخی
عوامــل داخلــی خــود ســعی دارنــد کــه امنیت
کشــور را برهمبزنند.ســردار یزدی تصریــح کرد:
«ما با ایجاد امنیت پایــدار و همچنین مقابله با
هر گونه ناامنی در تالشــیم تا شــرایط را به نوعی
مهیا کنیم که مردم برای انتخابات ســال آینده
نشــاءاهلل
بتواننــد آمادگــی داشــته باشــند و ا 
انتخاباتبهبهتریننحوبرگزارشود.».

دفـتـر مرکـزی :تهـ ــران  ،فلکه دوم صادقیه ،ابتدای
بزرگراه جناح ،کـوچه شهیـد طاهـریان ،شـماره ۲۴
کدپــستی۱۴۸۱۶۳۵۳۵۳ :
ف ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــس۴۴۹۵۶۱۰۰ :
تـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـفـ ـ ــن ۴۴۹۵۶۱۰۱-۸ :
ت ـ ـل ـ ـف ــن سـ ــازم ــان آ گـ ـهـ ــی ه ــا۴۴۹۵۶۲۰۰ -۲ :
فـ ـك ـ ـ ـ ـ ــس۴۴۹۵۶۱۰۷:
س ــام ــانه پیـ ــام ــکی۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲:
سایت شهروندwww.shahrvandonline.ir :
اینستا گرام شهروندinstagram.com/ :
Shahrvandonline.ir
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خبر

تصمیمهای اقتصادی برای خانوارهای
بدون درآمد ثابت و کسبوکارها

وصولمالیاتمستقیم
تابهمنماهمتوقفشد
اقتصــادی
معــاون
[شــهروند]
رئیسجمهــوری در حاشــیه جلســه ســتاد
اقتصادی دولت گفت« :اظهارنامه مالیات
بــر ارزش افــزوده که هر ســهماه یکبــار باید
تســلیم شــود ،مقرر شــد بــه مــدت یکماه
بــرای ســهماهه ســوم و چهــارم امســال
تمدید شود».
نهاوندیــان افــزود« :درخصــوص جرایــم
پرداختنشــده بدهــی مالیاتــی و عــوارض
که مهلتــی برای آن درنظر گرفته شــده بود،
مقرر شد بخشــودگی آن به شــرط پرداخت
همه آن تداوم یابد».
او بیــان داشــت« :مهلــت قانونــی بــرای
اعتــراض بــه مالیاتهــای ابالغــی نیــز بــه
مدت یکماهونیم تمدید خواهد شد».
معاون اقتصــادی رئیسجمهوری اظهار
داشــت« :درخصــوص مهلــت تســلیم
اظهارنامــه مالیــات عملکــرد اشــخاص
حقوقــی ،ا گــر ایــن مهلــت بــرای آذر و
دیماه باشــد ،تــا پایــان بهمنمــاه تمدید
میشــود ،همچنیــن صورتهــای مالــی
حسابرسیشدهشــان تــا پایــان بهمنمــاه
تمدید میشود».

روحانی :ا گر همه رعایت کنند ،ممکن است تعطیلی  10روزه باشد

ماهانه ۱۰۰هزار تومان
به ۳۰میلیون نفر تا پایان سال
[شــهروند] رئیسجمهــوری از اقدامــات جبرانــی
دولــت بــه خانوارهــا در شــرایط کرونایــی خبــر داد و
گفت«:تاپایانسالبهنزدیک۳۰میلیوننفرماهانه
یشــودو۱۰میلیونخانوار
۱۰۰هزارتومانپرداختم 
هــم وام یکمیلیــون تومانــی دریافــت میکنند که
بازپرداختآن۳۰ماههاست».
روحانــی روز شــنبه در جلســه ســتاد ملــی مقابله
با کرونا با اشــاره به آغاز طرح جامع مقابلــه با کرونا از
امروز اول آذرماه اظهار داشــت« :این طرح از امروز در
شــهرهایی کهوضعیــتقرمــز،نارنجــیوزرددارند،
اجراییوعملیاتیخواهدشد».

روحانی با یادآوری اینکه ناچار به تعطیلی بعضی
جاها شــدیم تا تجمع و تــردد کم شــود  ،ادامــه داد:
«قبال میگفتیم همه پروتکلها را مراعات کنید ،به
خاطراینکهخودتانواقوامتانسالمبمانیدوفشار
ازدوش کادردرمانی کاهشپیدا کند».
او گفــت« :االن عــاوه بــر اینهــا مــا تمــام اصــول را
مراعــات میکنیــم ،بــرای اینکه فشــار اقتصــادی بر
کسبوکارهاوفعالیتهایاقتصادیهرچهسریعتر
کمشود.ا گرهمه،دستورالعملهارامراعات کنند،
ممکناســتاینتعطیلیهابه۱۰روز برســد،اماا گر
مراعات نکنیم ،ممکن است این دو هفته به نقطه
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اولینالزامموفقیتاینطرحمسئولیتپذیری
آحاد مردم است .این تعطیالت برای این بود که
بهمردمبگوییمویروس کروناخیلیجدیاست
وهمهبایدمراعات کنیم.بحثسرتعطیلینبود
که مغازهای بســته شــود؛ بحث این بود که مردم
در فاصلههای اجتماعــی و برنامههای دورهمی
مراعات کنندوجمعنشوند.

عــد ه زیــادی مصوبــات را اجــرا میکننــد ،امــا
افــراد کمــی بیمبــاالت هســتند ،بنابرایــن بایــد
دســتگاههایی مانند دســتگاههای ناظر بــر اجرا،
قوهقضائیــه ،نیــروی انتظامی ،بســیج ،تعزیرات،
اتحادی ههــا و همــه کســانی کــه از طریــق قــرارگاه
مصوبات بهطور مرتب به آنان ابالغ و اطالعرسانی
یشــود ،بایــد اقــدام کننــد و پایــش مســتمری
م 
داشتهباشند.

نیویــورک تایمز عکــس یک خود را بــه انتخابات
آمریــکا و دیــدار جــو بایــدن ،رئیسجمهــوری
منتخــب آمریــکا و معاونــش ،کامــاال هریــس بــا
نانســی پلوســی ،رئیــس مجلــس نماینــدگان،
اختصــاص داد .در صفحــه اول ایــن روزنامــه بــه
تصدیــق جهانــی انتخابــات ریاســتجمهوری
آمریــکا هــم بــا عنــوان« :تأییــد جهانــی انتخابات
ریاســتجمهوری» اشــاره شده اســت .در صفحه
نخست درباره وضعیت پاندمی در ایالت ویسکانسین
آمدهاست.

دفتر وکیل یک دفتر اقتصادی
نیست

مطلوبنرسد».
با توجه به اینکه دو هفته کسبوکار و فعالیتهای
یشــود ،بایــد در حدی که
اقتصادی مردم تعطیل م 
تــوانوامکانــاتداریم،مــردمرایــاریو کمک کنیم،
به همین دلیل امروز مصوب شد برای حدود نزدیک
۳۰میلیون نفــر  ۷/۲۹-میلیون نفــر -ماهانه تا پایان
امسالهرماه۱۰۰هزار تومانبالعوضپرداخت کنیم.
همچنینبرای۱۰میلیونخانوارهممقررشدوامیک
میلیونتومانیدر اختیار آنهاقرار بگیرد.شبیههمان
وامی کهاوایلسالدر اختیار مردمقرار گرفتوآنوام
هم۳۰ماههاستومردمبازپرداختمیکنند».
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همــه افــراد جامعــه بایــد کارت ملــی یــا کارت
شناسایی معتبر با شماره ملی همراه خود داشته
باشــند تا به فرد مبتال اجازه ندهیم وارد سیســتم
حملونقل،محلاجتماعاتیافضای کسبوکار
شــود .ا گر بنا باشــد این کار را فقط قرارگاه یا نیروی
انتظامــی اجــرا کنــد ،درســت نیســت .همــه باید
دستبهدستهمدهیم.

مجلــس شــورای
اســامی بــه دنبــال
ا صال حــا ت
پیشنهادی شورای
نگهبان درخصوص
اصالح بعضی از مواد
مربــوط بــه اصــل  ،۴۴در تاریــخ  ۲۵آبــان مــاه،
تصویب کرد که شغل وکالت حرفهای بهعنوان
فعالیتاقتصادیدر زمره کسبو کار قرار گیرد.
هرچنــد کــه یــک وکیــل از طریــق وکالــت از نظر
یشــود ولــی
اقتصــادی و مالــی نیــز منتفــع م 
آنچــه کــه مســلم اســت ،ایــن اســت کــه وکالت
موضوعی نیســت که جنبــه اقتصادی داشــته
باشد ا گرچه ممکن است آثار اقتصادی داشته
تهــای اقتصــادی موضــوع
باشــد ولــی فعالی 
مادی و اقتصادی دارند بنابراین ما نمیتوانیم
فعالیتهایی کهدر شغلوکالتانجاممیگیرد
تهــای اقتصــادی مطــرح
را بهعنــوان فعالی 
کنیم .بــا توجه بــه اینکه یــک وکیل ســوگند یاد
میکنــد و طبــق نظامنامههایــی رفتــار میکند
بنابراینبراساسحقوقشهروندیوبشری کار
وکالتامریاست کهدر جهتخدمتبهمردم
و دفاع از حقوق عامه اســت پس اینکه بگوییم
هر وکیل یــک فعالیت اقتصــادی میکند و یک
کسب و کار است و باید مثل سایر صنوف مجوز
کســب و کار بگیرد انحراف از تفسیر قانونگذار و
اشتباهدر موضوعفعالیتهااست.

هشتگ روز
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3کیوسک

نیویورک تایمز

جعفر کوشا رئیس اسکودا

وال استریت ژورنال

عکس صفحه نخست وال استریت ژورنال به ارتباط
کوویــد 19-و ســفرهای مــردم در آمریــکا اختصــاص
دارد .عکــس از چالشهای ســفر به مناســبت مراســم
 Thanksgivingو مــوج ویــروس کرونــا میگوید .عکس
آمریکاییهایــی را نشــان میدهــد کــه یــک روز پــس
از تأ کیــد مقامــات بهداشــتی بــرای نرفتــن به ســفر در
تعطیالت ،دستورات بهداشتی را نادیده میگیرند.در
صفحه نخســت این روزنامه به وا کسن شــرکت فایزر و
درخواست این شــرکت از ( FDAســازمان غذا و داروی
آمریکا)برایتأییدآن پرداختهشدهاست.

گاردین

گاردیــن عکــس یــک خــود را بــه بــارا ک اوبامــا،
رئیسجمهوری ســابق آمریکا ،اختصاص داد با این
عنوان« :مصاحبــه اختصاصی بــارا ک اوبامــا؛ وقتی
اوضاعخوبنبود بود،بهبهترینشکلوباآرامشبا
شرایطدشوار کنار آمدم»
در صفحــه اول ایــن روزنامه به مارکوس راشــفورد،
مهاجم تیم فوتبال منچستریونایتد و فعالیتهای
اجتماعــی و خیرخواهان ـهاش پرداخته شــده با این
تیتر« :مارکوس راشــفورد ،چگونــه او فعال اجتماعی
شد»

#فلیت
#دورهمیهای-خانوادگی

#تهران تایمز
قابلیت جدید توییتر که همانند استوری اینستا گرام است ،این روزها توییتربازها را
حسابی به خود سرگرم کرده است.
براســاس آخرین مطالعــات 83درصــد بیمــاران از طریــق دورهمیهــای خانوادگی
مبتــا شــدهاند .توجــه ایــن روزهــا مبنــی بــر مانــدن در خانــه و پرهیــز از میهمانی و
دورهمی این هشتگ را داغ کرده است.
تلفیق عکس دونالد ترامپ با سیدحســین موسوی و مقایسه انتخابات  88با 2020
در روزنامه انگلیســی تهران تایمز حاشــیههای زیادی را به وجود آورد و باعث شــد تا
نام این روزنامه داغ شود.

