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رئیس جمهوری: 

افراد ُمرّدد باید درباره 
کسن کرونا  اهمیت و تأثیر وا

قانع شوند
رســانه ها،  از  درخواســت  بــا  رئیس جمهــوری 
چهره هــا و شــخصیت های علمــی بــرای تبییــن 
کسن کرونا برای کسانی که هنوز شبهه  اهمیت وا
کسن  کید کرد: »تأثیر دوز سوم وا و تردید دارند، تأ
در صیانت از جــان مردم باید بــرای افکار عمومی 
تبیین شــود.« ســید ابراهیم رئیســی روز شنبه در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از کادر 
بهداشــت و درمان، دانشــگاه های علوم پزشکی 
سراســر کشــور و همــه دســت اندرکاران مقابلــه با 
ویــروس کرونــا، گفت: »امــروز به خاطــر تالش ها و 
کاری هــای خالصانــه و خســتگی ناپذیر همه  فدا
دستگاه های مسئول و همراهی و همکاری مردم، 
از شــرایط نسبتا مناسبی نسبت به سایر کشورها 
برخوردار هستیم و برای کنترل کامل این بیماری 
الزم اســت همچنــان شــیوه نامه های بهداشــتی 
با دقت مراعات شــود.«رئیس جمهوری با اشــاره 
کســن در کنترل شــیوع بیمــاری کرونا  بــه تأثیــر وا
گفت: »الزم است رســانه های جمعی و چهره ها و 
کسن کرونا  شخصیت های علمی اهمیت و تأثیر وا
را برای آن دســته از مــردم که هنوز شــبهه و تردید 
دارند، تبییــن و اقناع کنند و اهمیــت دریافت دوز 
کســن کرونا در صیانت از جان مردم را نیز  ســوم وا
برای افکار عمومی تبیین کنند.«رئیسی همچنین 
از مســئوالن دســتگاه های مختلــف خواســت تــا 
موضوع رعایت و نظارت بر اجرای اصول بهداشتی 
و تردد مســافر از تمامــی مرزها را بــا جدیت کنترل 
کنند.رئیس جمهوری همچنین با اشاره به گزارش 
ارائه شــده درخصوص وضعیت نامناسب حمل 
و نقل عمومی به ویــژه مترو بر تــداوم کنترل های 
دقیق و توجــه به رعایت فاصله گــذاری اجتماعی 
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سخنگوی وزارت امور خارجه:
حامیان تسلیحاتی متجاوزان به یمن 

در جنایت علیه ملت این کشور سهیم 
هستند

بــا  خطیــب زاده  ســعید   
محکومیت حمالت هوایی 
ائتــالف  اخیــر  روز  چنــد 
مناطــق  بــه  متجــاوزان 
مســکونی و غیرنظامی یمن 
که به ویرانی و کشته و زخمی 
شــدن ده ها تن از افــراد بی گناه انجامیــد، اظهار 
داشت: »استمرار حمالت نظامی ائتالف به یمن 
با سکوت و بی تفاوتی جامعه بین الملل، فروش 
بدون کنترل ســالح به متجــاوزان، اتخاذ رویکرد 
جانبدارانه و اســتانداردهای دوگانــه در مجامع 
بین المللــی در مواجهه با تجــاوز ظالمانه هفت 
ســاله علیه مردم یمن، مسیر دستیابی به صلح 
عادالنــه در ایــن کشــور را بیــش از پیــش دشــوار 
ساخته است.«سخنگوی وزارت امور خارجه در 
کید کرد: »کشــورهای حامی تسلیحاتی  ادامه تا
کــه بــا در اختیــار  نیروهــای متجــاوز بــه یمــن 
قــراردادن بمب هــا و ســالح های نابودکننــده به 
ک و خون کشــیدن زنــان و  آنــان موجب بــه خــا
کودکان یمنی شــده اند، در این جنایات شریک 
بوده و باید در قبال حمایت هایی از این دســت 
نســبت به افکار عمومی مردم دنیــا و مردم یمن 

پاسخگو باشند.«  

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبر داد
 توسعه میدان های نفت و گاز 
با مشارکت شرکت های روسی

 محســن خجســته مهر کــه 
بــه  وزیــر نفــت را در ســفر 
روسیه همراهی کرد، درباره 
توافق هــای نفتــی ایــران و 
ســفر  حاشــیه  در  روســیه 
رئیســی،  ابراهیــم 
رئیس جمهوری، گفت: »براســاس توافق های 
بــا  ایــران  به دســت آمده، شــرکت ملــی نفــت 
مشارکت شرکت های بزرگ روسی، میدان های 
نفــت و گاز ایــران را توســعه خواهــد داد.«وی 
افزود: »روسیه از نظر توسعه میدان های نفت و 
گاز و تأمین تجهیزات مورد نیاز، توانمندی های 
بسیاری دارد و می تواند در زمینه سرمایه گذاری 
مشترک، توســعه میدان های نفت و گاز ایران و 
افزایش تولید با ایران همکاری کند.« مدیرعامل 
شرکت ملی نفت گفت: »به طور مشخص حوزه 
نفــت و گاز، عرصه بســیار مهمــی بــرای تقویت 
همکاری های دو کشور است. در شرایط کنونی 
گــرو  کــه منافــع اقتصــادی ایــران و روســیه در 
یکدیگر است، سفر رئیس جمهوری به تعمیق 

راهبردی روابط کمک خواهد کرد.«

 هشتگ  روز

»به شیرزنان سرزمینمون که همسر ندارن و فرزندانشونو  به تنهایی بزرگ می کنن سرپرست 
خانواده میگن نه زن بی سرپرســت! به جز تفکر، ادبیاتمون رو هم اصالح کنیم.«یا »و هر زنی 
برایش امکان پذیر است که در هر زمان و مکانی از آنچه #زینب_کبری )س( انجام داد، عبرت 
و الهام بگیــرد و از ظرفیــت جایگاه او بهره ببرد و به ایشــان به عنوان ســمبل و نماد عالــی زن و 
گر به او ایمان نداشته باشد.«یا »آقایون، یادتونه امسال یه بارم اول  انسانیت اقتدا کند، حتی ا
ســال هدیه روز زن دادید؟«یا »به تمام زنان ســرزمینم، روز زن بر تمامی زنان سرزمینم، که در 
تمام مراحل زندگی اولویت هایشــان در پس مسئولیت هایشان فراموش شد، مسئولیتی که 
خودخواســته با جان و دل و عشــق پذیرا بودند، مبارک.«یا »چرا باید روز زن با روز اجاره خونه 
یکی باشه؟ قبلشم تولد پســرم بوده؛ جیب همســر خالی.«یا »هنوز تازه داشتیم خوشحالی 
می کردیم که فردا به مناسبت روز زن سینماها رایگان شده که سریع و فوری خبرش لغو شد.... 

بله جانم هر جا طناب مفت دیدین که نباید خودتون رو دار بزنید.«
»یمن برای تالفی حمالت ائتالف سعودی، مناطق نظامی و صنعتی امارات رو بمباران می کنه 
و ائتالف سعودی در جواب افراد غیر نظامی و کودکان و زنان یمنی رو بمباران می کنه. خودتون 
جبهه حق و باطل رو تشخیص بدید!«یا »ائتالف سعودی و امارات، جنایت در یمن را به مرحله 
کم جمعیت  کنون آنچه هدف قرار می گیرد محله های مسکونی با ترا بی سابقه ای رسانده است. ا
باالست که قطعا هیچ ارزش نظامی ندارد و صرفا با هدف »نسل کشی« صورت می گیرد.«یا »همه 
آنهایــی که ادعــای بشردوســتی دارند باید به صراحت حمله وحشــیانه ســعودی ها بــه یمن را 
محکوم کنند و با صدای بلند به مردم یمن اعالم کنند #ما با شماییم اما چرا این کار را نمی کنند؟ 
واقعــا چرا؟ جنایت در یمن خوب، در اروپا بد اســت؟! چیه ماجرا؟!«یا »از مســئوالن به ویژه تیم 
کره کننــده توقع داریم آرمان هــا و ارزش های نظــام را در حمایت از مظلومــان جهان به ویژه  مذا

مردم یمن با صدای بلند بیان و به ویژه به یمنی ها اعالم کنند #ما با شماییم.«

_زن # روز وال استریت ژورنال
»آمریکا و روســیه گفت وگوها را در تالش برای حل بحران 
گــزارش وال اســتریت  اوکرایــن ادامــه می دهنــد« عنــوان 
ژورنال است: »واشینگتن و مســکو جمعه توافق کردند به 
گفت وگوهایی که به دنبال افزایش نیروهای نظامی روسیه 
در نزدیکی مرز اوکراین آغاز شده، ادامه دهند. بلینکن گفت 
آمریکا به طور رسمی نگرانی های کرملین را مبنی بر تهدید 
قدرت های غربی برای امنیت روسیه و خواسته های آن در 
مورد آینده سازمان پیمان آتالنتیک شمالی بررسی خواهد 
کرد.« تصویــر آنتونی بلیکــن، وزیر خارجه آمریکا و ســرکئی 
الوروف، وزیر خارجه روســیه را قبل از آغاز جلسه شــان در 

ژنو، هنگام سالم و احوالپرسی نشان می دهد.  

ژاپن تایمز
»ژاپن تزریق فایــزر را برای کودکان خردســال تایید کرد« 
عنوان گــزارش اصلی روزنامــه ژاپن تایمز اســت. در گزارش 
می خوانیــم: »وزارت بهداشــت روز جمعــه به طــور رســمی 
کســن کرونــای فایزر/بایون تــک  مجــوز تزریــق ســریع وا
)Pfizer BioNTech( را برای کودکان 5 تا 11 ساله صادر کرد. 
کســن  دولــت آماده می شــود تا در مــاه مارس توزیع این وا
میکــرون )omicron( نگرانی های 

ُ
را آغــاز کند، زیرا کرونــای ا

جدیــدی در مورد تأثیــر کوویــد-19 بر کــودکان ایجــاد کرده 
است.«

گاردین
تبعات میهمانی هایی کــه در دوران مقــررات قرنطینه 
در دفتــر نخســت وزیری بریتانیــا برگــزار شــد، همچنــان 
گریبانگیر بوریس جانســون اســت. »به جانســون گفته 
شــد همه شــواهد دربــاره میهمانی هــای شــماره 10 را به 
ما نشــان بده« عنوان گــزارش اصلی گاردین اســت. این 
روزنامه گفته نخست وزیر با درخواست های نمایندگان 
مخالف بــرای اطمینــان از انتشــار همــه شــواهد موجود 
درباره میهمانی های داونینگ اســتریت مانند ایمیل ها 
و گزارش های شــاهدان همراه با نتایج تحقیقات رسمی 
مواجه است. تصویر هم »میت لوف« خواننده آمریکایی 
ک را نشان می دهد که بر اثر ابتال به کرونا در ۷۴ سالگی  را

درگذشت.
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صـــاحــب  امـــتـــیاز: 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

کرات  با کلید واژه جعلی  رسانه های آمریکایی حاشیه سازی در مذا

»توافق موقت« در دستور کار ایران نیست

#ما با شماییم

کره کننــده ایــران در  یــک منبــع نزدیــک بــه هیــات مذا
کنش به ادعای پیشنهاد توافق موقت در وین تصریح  وا
کــرد کــه چنیــن توافقــی در دســتور کار جمهوری اســالمی 

ایران نیست.

بایدن با شــعار بازگشــت به برجام به دنبــال راهی برای 
فرار از اجرای تعهدات برجامــی آمریکا و در عین حال ثبت 
دســتاوردی نمایشــی در چارچوب شــعارهای انتخاباتی 

خود است.

گــر نمی تواند یا نمی خواهــد به تعهدات  دولت بایدن ا
برجامی خود بازگردد و حقوق مسلم مردم ایران را بپذیرد 
کنون بایــد آمــاده پذیرش مســئولیت بی فرجامی  از هــم ا

کرات باشد. مذا
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شــهروند| دیــروز یــک منبــع نزدیــک بــه هیــات 
کنش به ادعای یک رسانه  کره کننده ایران در وا مذا
خارجی درباره پیشنهاد توافق موقت در وین تصریح 
کار جمهــوری  کــه چنیــن توافقــی در دســتور  کــرد 

اسالمی ایران نیست.
این منبع مطلع روز شنبه به ایرنا گفته است: »این 
گزارش تایید نمی شــود. توافق موقت هیــچ وقت در 
دســتور کار ایران نبوده و ایران فقط یک توافق قابل 

اتکا و پایدار را می پذیرد.«

ادعای ان بی سی چه بود؟
یک شبکه آمریکایی مدعی شده است که روسیه 
به منظور کمک به احیای برجام، یک توافق موقت 

هسته ای به ایران پیشنهاد داده است.
فارس نوشت که شبکه آمریکایی »ان بی سی نیوز« 
به نقــل از دو تــن از مقام های ارشــد آمریــکا از جمله 
یک مقام کنگره و یک مقام ســابق آمریکایی و چهار 
کــرات ویــن درباره لغــو تحریم های  گاه از مذا منبــع آ
یکجانبــه آمریــکا علیه ایــران مدعی شــده اســت که 
روسیه در هفته های اخیر به عنوان بخشی از تالش 
برای احیــای برجام، در خصوص یــک توافق موقت 
احتمالی هســته ای با ایران گفت وگو کرده اســت که 
شــامل رفع محدود تحریم ها در قبــال وضع مجدد 
برخی محدودیت ها بر فعالیت های هسته ای ایران 

می شود.
گاه که  این شــبکه آمریکایی گزارش کرد که منابع آ
نامی از آنها نبرده است، گفته اند که ایاالت متحده از 

گاه بوده است. پیشنهاد روسیه به ایران آ
پیشتر سعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه هم گفته بــود که جمهوری اســالمی ایران بر 
اســاس پیش نویس هایی که درباره رفــع تحریم ها و 
اقدامــات جبرانــی به طرف هــای مقابل داده  اســت 
کــره می کند و اساســا چیزی به نــام توافق گام به  مذا

گام یا موقت مطرح نیست.

توافق موقت؛ اسم رمز
در همین راســتا، نورنیوز گزارش می دهد که  پیش 
کــرات میــان ایــران و 1+4 در  از آغــاز دور جدیــد مذا
دولت ســیزدهم، کلید واژه ای تحت عنــوان »توافق 
موقــت« از ســوی رســانه های آمریکایــی و برخــی 
کارشناسان سیاسی غربی جعل و به صورت گسترده 

منتشر شد.

در کنــار تکــرار پردامنــه ایــن کلیــد واژه بــه صــورت 
بــرای پیگیــری  زمــان«  بــر »محدودیــت  مســتمر 

کید شد. کرات نیز تا مذا
دروغ بزرگ وقت کشی ایران برای رسیدن به نقطه 
گریز هسته ای به عنوان بخشــی از طرح روانی ضلع 
کــرات نیز به عنوان شــتاب دهنده دو  غربی میز مذا
مولفه دیگر بــه فضای رســانه ای گفت وگوهای وین 
ک مــورد پســند آمریــکا را مبنی بر  تزریــق شــد تــا ادرا
اینکــه »بــه دلیل قصــد ایران بــرای وقت کشــی برای 
رســیدن به نقطه گریز هســته ای برای دستیابی به 
توافق پایدار محدودیت زمانی وجود دارد، پس باید 
به دنبــال توافق موقت بــود« به موضوعــی باورپذیر 

تبدیل کند.
کنــون و در شــرایطی کــه خبرهــای متواتــر از اتاق  ا
کرات در وین از پافشاری ایران بر لغو تحریم های  مذا
برجامی و فرابرجامی محدودکننده منافع اقتصادی 
ایران و همچنین ضرورت راستی آزمایی لغو تحریم ها 
و ارائه تضمین از سوی آمریکا حکایت دارد، بار دیگر 
سفر رئیس جمهوری اســالمی ایران به روسیه بستر 
جدیدی را برای رســانه های آمریکایی فراهم کرد که 

کلید واژه توافق موقت را مجددا احیا کنند.
خبرســازی رســانه های آمریکایی در حالی دنبال 
می شــود که ایران بارها بــه صراحت اعــالم کرده که 
هیــچ توافق موقتــی را نمی پذیــرد و صرفا بــه دنبال 
دســتیابی بــه توافقــی قابــل اتــکا و پایــدار اســت. 
چرایــی تــالش آمریــکا و غــرب بــرای جــا انداختــن 
کلیــد واژه توافق موقت اما ســوالی اســت که پاســخ 
بــه آن می توانــد مواضــع واقعــی طرف هــای حاضر 
کــرات وین را کامال مشــخص کنــد. آمریکا به  در مذا
عنوان طرف نقض کننــده برجام که با عــدم اجرای 
تعهدات خــود ضربه محکمــی به ایــن موافقتنامه 
کنون متهــم ردیف اول ایجــاد وضعیت  وارد کــرده ا
موجــود اســت و بــه طــور طبیعــی بایــد بیشــترین 
هزینه را برای بازســازی آنچــه که خود ویــران کرده، 

پرداخت کند.
گرچــه دولت بایدن با شــعار بازگشــت بــه برجام و  ا
بازگرداندن شــرایط به قبــل از خروج آمریــکا از برجام 
کرات شده لیکن هم به دلیل راهبرد واقعی  وارد مذا
کثــری به ایران  آمریکا در خصوص تداوم فشــار حدا
و هم به دلیل فشــاری که از ســوی جمهوریخواهان 
بــه وی وارد می شــود، بــه دنبــال راهــی بــرای فــرار از 
اجــرای تعهــدات برجامــی آمریــکا و در عیــن حــال 

ثبت دســتاوردی نمایشــی در چارچوب شــعارهای 
انتخاباتی خود است. دولت آمریکا در تالش است که 

راهبرد مورد اشاره را با هزینه ایران به پیش ببرد.
متهم ســازی ایــران بــه وقت کشــی و تــالش بــرای 
عبــور از نقطه گریــز هســته ای در کنار مطــرح کردن 
موضــوع توافــق موقــت دو هــدف اصلــی را دنبــال 
می کند: نخســت، فرار آمریــکا از تعهــدات برجامی و 
حفظ ســاختار تحریم هــا و اســتنکاف از قــرار گرفتن 
در شــرایط راســتی آزمایی و ارائه تضامیــن؛ دوم ارائه 
برخی مشــوق های مالی محدود و موقــت به تهران 
در قبال پذیرش تعهداتی که معادل متوقف ســازی 
فعالیت های هســته ای ایران اســت. بســیار روشــن 
اســت که جمهــوری اســالمی ایــران حتــی حاضر به 
پذیرش بررســی پیشــنهادی با این مشــخصات نیز 
کراتی با این دستور  نیست چه رسد به آنکه وارد مذا

کار شود.
و  حســاس  بســیار  مرحلــه  بــه  ویــن  کــرات  مذا
تعیین کننــده ای وارد شــده کــه حصــول نتیجــه در 
آن بســتگی تــام بــه اتخــاذ تصمیمــات سیاســی از 
گــر نمی توانــد یا  ســوی آمریــکا دارد. دولــت بایــدن ا
نمی خواهــد بــه تعهــدات برجامــی خــود بازگــردد و 
کنون باید  حقوق مسلم مردم ایران را بپذیرد از هم ا
کرات باشد  آماده پذیرش مسئولیت بی فرجامی مذا
و بــه پرونده قطــور بی تعهــدی و بدعهــدی خود به 

کرات وین را نیز اضافه کند. نابودی کشاندن مذا

دیدارها در وین ادامه دارد
آخریــن خبــر از ویــن اینکــه در ادامــه دور هشــتم 
گفت وگوهــای ویــن، دیــروز نیز دیــداری میــان علی 
کره کننــده ارشــد جمهــوری اســالمی و  باقــری، مذا

انریکه مورا، هماهنگ کننده گفت وگوها برگزار شد.
در خبر دیگری  پیــش از آن، تارنمای ان بی ســی 
کره کننــده آمریــکا در ویــن  نیــوز نوشــت: تیــم مذا
اخیرا تغییر کرده و ریچارد نفیــو به عنوان یک عضو 
کلیدی هیــات آمریکایی، بــه دلیل اختــالف نظر با 
رابرت مالــی، این تیم را ترک کرده اســت. بر اســاس 
ایــن گــزارش، ریچــارد نفیــو قــرار اســت مســئولیتی 
دیگــر در وزارت خارجــه آمریــکا برعهــده بگیــرد. ان 
بی ســی به نقل از دو منبــع مطلع خبر داده اســت 
که ریچاد نفیو بــا رابرت مالی به عنوان رئیس هیات 
زیــادی دربــاره  آمریــکا، اختالفــات  کره کننــده  مذا

کرات داشته است. مسیر مذا
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تجلیــل از محمد رحمانیان

 یکی از بهترین
 قصه گوهای زمانه

اختتامیه نهمیــن دوره انتخاب آثــار برتر ادبیات 
نمایشــی ایــران بــا تجلیــل از محمــد رحمانیــان و 
جشــن تولد بهزاد فراهانــی برگزار شــد. این برنامه 
عصر جمعه یکم بهمن ماه در تماشــاخانه استاد 
جوانمــرد خانــه تئاتــر برگــزار شــد. تقدیــر از محمد 
رحمانیان با پخش مســتندی دربــاره این هنرمند 
و بــا خوانــش یادداشــتی از حمیــد امجــد، دیگــر 
هنرمند تئاتر برگزار شــد، برای تقدیــر از رحمانیان، 
محمــود دولت آبــادی روی صحنه رفــت و تندیس 
نهمیــن دوره انتخــاب برتــر آثــار ادبیــات نمایشــی 
را بــه او اهدا کــرد. رحمانیــان هم این تندیــس را به 
عباس معروفی، دیگر نویسنده ایرانی تقدیم کرد. 
ســپس رضــا یزدانــی، خواننــده، ترانــه ای از محمد 
رحمانیــان را اجرا کــرد.در یادداشــت حمید امجد 
آمــده اســت: »در برابــِر جهانــی کــه معیارهایــش را 
هر چنــد دقیقه یک بــار »آپدیــت« می کنــد، گمانم 
من آدِم بســیار کهنه گرا و ِدُمده ای هســتم که هنوز 
کسی را که کار می کند به کسی که فقط حرف می زند 
رجحــان می دهــم و کســی را کــه حتــی در خــواب 
ادامــه  قصه هایــش را طــرح می اندازد به کســی که 
در بیــداری هم خواِب نقشه کشــیدن بــرای حذِف 
دیگــران را می بینــد ترجیــح می دهم و هنــوز خیال 
می کنم نویســنده کسی ســت که جایــی در تالقِی 
روحش با جهان، خلوتی برای مواجهه  فردی اش 
با نیاِز خالقه تدارک دیده است، نه کسی که حزب و 
دسته و رفقای ایدئولوژیک یا شرکای تقسیِم غنائم 
یا فرقه  حامیان قسم خورده آشکار و پنهان دارد یا 
نه فقط در بوق وکرنا کردِن آثارش، بلکه گاهی خوِد 
تولیِد آثــارش هــم کاِر نیروهای غیبــی و ازمابهتران 
اســت. هنوز کســی را که پِی واژه به این کتــاب و آن 
کتاب سر می زند و فرهنگ نامه ها را زیرورو می کند 
و زبانش ُپرمایه تر و ریشــه دارتر از شــنیده های ده 
دقیقه پیش در کافه سِر کوچه است به نویسندگی 
نزدیک تر می بینــم. ... خالصه تــر؟... خیال می کنم 
کــه می نویســد و درســت  کسی ســت  نویســنده 
کمــاِل  کــه در  می نویســد! برمبنــای این هاســت 
ســادگی و در معنایــی که پیش تر گفتــم، بــاور دارم 
محمد رحمانیان یکی از مهم ترین نویسنده های 

ماست.«

w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r
2449رویداد ســال نهــم | شــماره   1400 3 بهمــن   یکشــنبه  |  

مالکان خودروهای لوکس چقدر مالیات می دهند؟
معــاون فناوری هــای ســازمان امور مالیاتــی اظهار داشــت: »تعداد کل مشــموالن 
مالیــات بر خودروهــای 2۷2 هزار نفر برای ۵4۷ هزار خودرو در کل کشــور هســتند.« 
هــادی خانــی دربــاره آخریــن اطالعــات از شناســایی خودروهــای لوکســی کــه در 
سال جاری شــامل اخذ مالیات می شوند، به ایلنا گفته اســت: »در حال حاضر تمام 
دیتاهــا و اطالعــات موردنظــر درباره مالیــات بــر خودروهای لوکــس در پنجــره واحد 
خدمات ســازمان امور مالیاتی بارگذاری شده  اســت و دارندگان خودرو می توانند به 

سایت مربوطه مراجعه و اطالعات موردنیاز خود را دریافت کنند.«
او با اشاره به آغاز ارسال پیامک به مشموالن گفت: »به افرادی که مشمول مالیات 
بر خودروهای لوکس می شوند و شماره تماس آنها ثبت شده و در اختیار سازمان امور 

مالیاتی قرار داشت، پیامک مالیاتی ارسال شده  است.«
کید کرد:  »تمام افرادی که مجموع ارزش خودروهای  معاون سازمان امور مالیاتی تا
خــود و افراد تحــت تکلف زیر 18 ســال آنهــا باالی یک میلیاردتومان باشــد مشــمول 
مالیــات بر خودروهای لوکس می شــوند و باید به پنجره واحد خدمات ســازمان امور 
مالیاتی مراجعــه و وضعیت خــود را از لحاظ میــزان پرداخت مالیات بررســی و هرچه 
ســریع تر نســبت به پرداخت مالیات خود اقــدام کنند.«خانی دربــاره جمعیت افراد 
شناسایی شده برای اخذ مالیات بر خودروهای لوکس گفت: »تعداد کل مشموالن 
مالیات بر خودروهای 2۷2 هزار نفر برای ۵4۷ هزار خودرو در کل کشــور هســتند که 
ارســال پیامــک را با ارســال بــرای 1۵ هزار مشــمول آغــاز کرده ایــم و به طور مســتمر به 
ایــن عدد اضافــه می شــود و به زودی بــرای تمــام 2۷2 هزار مشــمول پیامک ارســال 
می شــود و همچنیــن اطالع رســانی ها در این بــاره انجــام شــده و افراد مالــک خودرو 

خودشــان می تواننــد بــه ســایت مربوطــه مراجعــه و میــزان مالیــات تعیین شــده را 
مشــاهده کنند.«      اخیرا با تصویب کمیســیون تلفیق مجلس شــورای اسالمی، نرخ 
مالیات بر خودروهای لوکس در سال 1401 مشخص شد و مالیات بر اساس مجموع 
ارزش خودروهــای ســواری و وانــت دوکابیــن دارای شــماره انتظامی شــخصی که در 
اختیار اشــخاص حقیقــی، خانــواده و فرزندان کمتر از 18 ســال و محجور سرپرســت 
خانــوار قــرار دارد، تعییــن شــده اســت. طبــق ایــن مصوبــه بــه خودروهای تا ســقف 
یک میلیاردتومان مشمول مالیات نخواهد شد. تا 1.۵ میلیاردتومان نسبت به مازاد 
یک میلیاردتومان: یک درصد، تا 3 میلیاردتومان نسبت به مازاد 1.۵ میلیاردتومان: 
2 درصد، تا 4.۵ میلیاردتومان نســبت به مازاد 3 میلیاردتومان: 3 درصد، نســبت به 
مازاد 4.۵ میلیاردتومان: 4 درصد اســت. گفتنی است براساس فرمول اخذ مالیات از 

خودروهای لوکس، مالیات خودروها از 11 تا 300 میلیون تومان متغیر خواهد بود.

شهروند| سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
کرات کمیسیون متبوع خود  1401 دیروز به تشریح مذا
پرداخت. او در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه 
گفته می شــود برخی نهادهــای امنیتی به موضــوع ارز 
ترجیحی ورود کرده اند آیا چنین موضوعی صحت دارد 
گفت: »من هم این موضوع را در رسانه ها شنیده ام اما 
جلسه ای در کمیسیون در این باره برگزار نشده است.«

ع چنین است: گزیده ای از سخنان رحیم زار
ســربازی  خدمــت  خریــد  موضــوع  خصــوص  در 
بــرای مشــموالن داخــل کشــور در کمیســیون تلفیــق 
پیشــنهادی ارایه شــد که به دلیل باال بودن مبالغ رأی 
نیاورد. در زمینه پرداخت ســهم بیمه کارفرمایان برای 
کثر پنج کارگــر دارند و پنج ســال یا  کارگاه هایی کــه حدا
کمتر از فعالیت آنها می گذرد معافیت بیمه 20 درصدی 
در نظر گرفته شده اســت. همچنین برای کارگاه هایی 
که بیش از پنج سال و بیشتر از پنج کارگر دارند، 3 درصد 
کمتر مشمول معافیت بیمه در سال 1401 خواهند شد. 
در خصــوص صنــدوق کارآفرینــی امیــد که بــا عنوان 
صندوق پیشــرفت عدالت ایرانیان تغییر نام داده بود 
31 واحد تابع اســتانی منابع درآمــدی را از محل درآمد 
ردیف هــا و جداول بودجه ســنواتی و همچنین فروش 
اموال منقول و غیرمنقول مازاد سهم استان ها، حقوق 
دولتــی معــادن 20 درصــد از اعتبــارات قانــون متــوازن 
و همچنیــن قانــون هدفمنــدی یارانه هــا در راســتای 
حمایت از تولید به عنــوان کمک های بالعوض بخش 
غیردولتی، منابع صندوق پیشــرفت عدالــت ایرانیان 
تامیــن شــود.به دولــت اجــازه داده شــد تــا ســقف 3۵ 
هــزار میلیاردتومان از ســهام و سهم الشــرکه خــود را در 
شــرکت های دولتــی و امــوال منقــول و غیرمنقــول بــه 
فــروش برســاند. ایــن اقدام بــا هــدف افزایش ســرمایه 
بانک ها و صندوق کارآفرینی امید بود. سه برابر آن باید 
توسط بانک ها برای تسهیالت حوزه حمایت از تولید و 

اشتغال ارایه شود.
کمیســیون تلفیق با درخواســت دولــت در خصوص 
کشــوری،  افزایــش ســن بازنشســتگی مســتخدمین 
لشــکری و تامین اجتماعی مخالفت کرد. کمیســیون 
همچنیــن بــا محاســبه پــاداش بازنشســتگی در تمام 
صندوق های بازنشســتگی اعم از لشــکری، کشــوری و 
سازمان تامین اجتماعی براساس حقوق سه سال آخر 

موافقت نکرد.
درخواســت  بــا  کــه  شــد  داده  اجــازه  دولــت  بــه 
صندوق هــای  همچــون  اجرایــی  دســتگاه های 
تامیــن  ســازمان  و  لشــکری  کشــوری،  بازنشســتگی 
اجتماعی از طریق شرکت ملی نفت نسبت به تحویل  
گازی صادراتــی بــه اشــخاص  نفت خــام و میعانــات 
معرفــی شــده توســط دســتگاه های اجرایــی پــس از 
تایید اشخاص توســط وزارت نفت براساس قیمت روز 

صادراتی اقدام نماید.
گرچه تکلیف نرخ محاســبه ارز براســاس ای تی اس  ا
مشخص شده است اما اینکه چه میزان از ارز ترجیحی 
در جهــت تامین کاالهای اساســی و نهاده هــای دامی 
و دارو هزینــه شــود، هنــوز تصمیم گیری نشــده اســت، 
پس از تشکیل کارگروه و بررســی این موضوع و تصویب 
در کمیسیون تلفیق اطالع رسانی می شود. درباره نرخ 
ارز ترجیحی نیز هنگام بررســی بخــش هزینه ای الیحه 

بودجه تصمیم گیری خواهد شد.
مصــوب کردیــم کــه حــدود 90 هــزار میلیاردتومــان از 
محل فروش ســهام شــرکت های بورســی و غیربورسی 
بــه ایــن صندوق هــا اختصــاص پیــدا کنــد. همچنین 
صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری نزدیک به 130 
هزار میلیاردتومان پیش بینی شده است. در مجموع 
در الیحــه ســال 1401 حــدود 219 هــزار میلیاردتومــان 
برای حمایــت از این صندوق های بازنشســتگی مورد 
ع در خصــوص چگونگــی و میزان  توجــه می باشــد.زار
درآمــد دولت از محل فــروش نفت به افراد عنــوان کرد: 
»در این بــاره 4.۵ میلیاردیــورو بــرای پرداخــت بدهــی 
دســتگاه های اجرایــی و بــرای حمایــت از تولیــد خود، 
مجلس شورای اسالمی نیز ۵.۵ میلیاردیورو مشخص 
کرده اســت کــه 40 درصد ســهم صندوق توســعه ملی، 
14.۵ درصــد در حــوزه نفــت و 4۵ درصــد هــم در حوزه 
حمایــت از زیرســاخت های توســعه اقتصــادی کشــور 
می باشــد.موضوع خرید خدمت ســربازی مشــموالن 
خــارج از کشــور بیــش از دوســوم در کمیســیون رأی 
آورد؛ البتــه این موضوع نهایی نیســت، ایــن کار باید با 
رعایت اصل 110 قانون اساســی درخصــوص  اختیارات 
رهبری معظم انقالب و رعایت پیشــنهاد نیروهای کل 
مسلح انجام شود و شاید یک رأی گیری مجدد در این 

خصوص شاهد باشیم.«

اینفوگرافی3خبر3

3503

30
132202
30۷۷
60۷802۴
60۴65۴52
5351۷5۷3

62۴53۴6

شنبه 2 بهمن 1400

عددخبر3چهره روز3

 ترمز بورس 
کشیده شد

شاخص کل بورس که در 
ساعات ابتدایی معامالت 
توانسته بود تا یک میلیون 

و ۲۸۶ هزار واحد افزایش 
یابد در ساعات میانی و 
پایانی معامالت روندی 

کاهشی به خود گرفت. به 
گزارش ایسنا، شاخص کل 

بورس پس از معامالت 
پرنوسان دیروز در نهایت 
با۲۴۱۱ واحد افزایش در 

رقم یک میلیون و ۲۸۱ هزار 
واحد ایستاد این در حالی 

است که شاخص کل با 
معیار هم وزن ۱۴۴۴ واحد 

کاهش یافت و در رقم ۳۳۴ 
هزار و ۱۹۵ واحد ایستاد. 

معامله گران این بازار ۳۴۰ 
هزار معامله به ارزش ۳۵ 

هزار و ۲۹۹ میلیاردریال انجام 
دادند. فوالدمبارکه اصفهان، 

پاالیش نفت اصفهان، پاالیش 
نفت تهران و پاالیش نفت 
بندرعباس نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر مثبت 
و در مقابل پتروشیمی نوری، 

گروه مپنا و پتروشیمی پردیس 
نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر منفی را روی 
بورس گذاشتند. در مقابل 

شاخص کل فرابورس با ۸۴ 
واحد کاهش در رقم ۱۷ 

هزارو۶۶۵ واحد ایستاد. در 
این بازار ۱۷۲ هزار معامله به 
ارزش ۲۹ هزار و ۷۰۵ میلیارد 

ریال انجام شد. پتروشیمی 
گرس ، زنگ آهن گهر زمین،  زا

شرکت آهن و فوالد اربع و 
صنعتی مینو نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر منفی 

و در مقابل بهمن دیزل و 
بیمه اتکایی ایرانیان نسبت 

به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت را روی فرابورس 

گذاشتند.

عکس خبر3

واحد مرکزی خبر- در پی فعالیت یک سامانه بارشی در استان همدان، 
ارتفاع برف در برخی از نقاط استان همدان به 20 سانتی متر رسیده است. 
بــارش برف پــس از گذشــت حــدود یک مــاه از فصــل زمســتان در همدان 
موجب حضور مردم در کوچه وخیابان ها و شــادی آنها شد. در دامنه کوه 
الوند به علت بــارش برف، جمعیــت زیادی برای تفریحــات مختلفی مانند 

تیوپ بازی و برف بازی جمع شده اند.

تســنیم - نمایشــگاه ایــران ژئــو نخســتین نمایشــگاه حــوزه اطالعــات 
مکانی اســت کــه روز پنجشــنبه در محــل ســالن خلیج فارس نمایشــگاه 

بین المللی تهران آغاز به کار کرد.

واحــد مرکزی خبــر- اســتاندار کرمــان اعالم کــرد: »6 بالگــرد، امدادرســانی 
هوایی در مناطق ســیل زده اســتان داشــتند و گروه های آفــرود نیز در منطقه 
حضور یافتنــد.« او افــزود: »باتالق ایجادشــده در دشــت جازموریــان باعث 
می شود که نتوانیم با خودرو به کمک مردم برویم.« او با یادآوری اینکه منطقه 
جنوب استان کرمان یک منطقه سیل خیز است ،گفت: »حجم بارندگی های 
کنان منطقه بی سابقه بوده است. اخیر بسیار زیاد و شدید بود و به گفته سا

نیروهای امدادی، بســیج و ســپاه در منطقه مســتقر شــده اند کــه به محض 
فروکش کردن آب امدادرسانی آغاز شود.«

باشگاه خبرنگاران جوان - آبشار گنجنامه با 12 متر ارتفاع در مسیر صعود 
بــه ارتفاعــات کوه الونــد و در پنــج کیلومتری غــرب همدان کنــار کتیبه های 
گنجنامه قرار دارد. این آبشــار دارای آب دائمی است و در زمستان ها نیز در 
جریان است. در پی بارش های زمستانی چند روز اخیر و برودت هوا، آبشار 

گنجنامه همدان منجمد شد و جلوه زیبایی برای گردشگران ایجاد کرد.

مهمترین تصمیمات  کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 1۴01 

خرید خدمت  سربازی؛ شاید وقتی دیگر

آغاز ارسال پیامک های سازمان امور مالیاتی  


