چراغ سبز ایران به مذاکره مستقیم
با آمریکا

عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد
مطرح کرد؛
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ایران همگام با جهان
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بها  8000تومان منطقه جنوب ایران ( فارس/خوزستان/بوشهر/کهگیلویه و بویراحمد/هرمزگان)

در توجه به صنعت اکوتوریسم
صفحه 8
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همراه با تحلیل خبر

سخنگوی دولت تشریح کرد؛

نگاه دولت به اصالح

مهلت  ۲ماهه مجلس به وزیر برای تعیین
مدیران دو خودروساز
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نایبرئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱

نظام پرداخت حقوق

سال آینده هیچ سربازی

کمتر از  ۳میلیون و  ۳۵۰هزار تومان
دریافتی نخواهد داشت

کارکنان
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دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر:

حدود سه هزار معتاد متجاهر
در استان فارس وجود دارد

شهرستان
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هشدار دبیر شورای هماهنگی مبارزه
با مواد مخدر:

حوادث

صفحه 3

به نام رادیو جوان به کام
کالهبرداران

صفحه 7

سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز خبر داد؛

وضعیت اعتیاد در خانمها خیلی عمیقتر است
800معتاد متجاهر زن در تهران
صفحه2

سخنگوی دولت تشریح کرد؛

سخنگوی دولت با بیان اینکه درخواست مذاکره از سوی آمریکا بارها
مطرح شده ،تاکید کرد که هیچ گونه مذاکره مستقیمی بین ایران و
آمریکا برقرار نشده است.
به گزارش ایسنا ،علی بهادری جهرمی در ابتدای نشست خبری هفتگی با
نمایندگان رسانهها با اشاره به سفر رئیسجمهوری به روسیه اظهار کرد:
در امتداد سیاست توسعه متوازن روابط بینالمللی با کشورهای جهان با
اولویت قرار دادن کشورهای همسایه و منطقهای که در حوزه اقتصادی
از اولویت بیشتری برخوردارند پس از سفر رئیسجمهور به تاجیکستان
و ترکمنستان رئیسجمهور سفری به روسیه داشتند.
شاهد خبرهای خوب در حوزه اقتصادی خواهیم بود
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به پرسشی در زمینه وعدههای دولت
و کیفیت اجرای آنها ،تصریح کرد :اولین وعده اولویت دادن به حفظ
سالمت مردم بوده است .مطابق آن اولویتدهی اقتصادی در دستور کار
دولت بود .به تدریج شاهد خبرهای خوب در حوزه اقتصادی خواهیم بود
که زمان الزم برای مشاهده اقدامات الزم است.
وی افزود :چندین خبر خوب هم در دهه مبارک فجر برای مردم عزیز
داریم که در بخشهای مختلف به اطالع مردم عزیز خواهد رسید ،اما در
حال حاضر باید به دو خبر خوب اشاره کنم.
بهادری جهرمی گفت :اول در حوزه اقتصادی اینکه وعدههای
رئیسجمهور برای تسهیل پرداخت وام به مردم عزیز محقق و عملی شد
و کلیه متقاضیان تسهیالت خرد که رتبه اعتباری آنها  B،Aو  Cاست،
میتوانند تا سقف  ۵۰میلیون تومان بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر
از حقوق خود و نیز برای دریافت وام تا سقف  ۱۰۰میلیون تومان ،باز
هم بدون نیاز به ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق به همراه یک
سفته یا چک ،اقدام وام دریافت کنند.
سخنگوی دولت در ادامه اعالم کرد :خبر خوب دوم اینکه وعده
رئیسجمهور برای استرداد سود مازاد بانکی به نقطه عملیاتی و اجرایی
رسید و اگر نرخ سود تسهیالت بانکها باالتر از نرخ مصوبه شورای
پول و اعتبار باشد ،بانکها مکلف هستند مبلغی را که برای این منظور
گرفتند برگردانند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سفر رئیسجمهوری به روسیه و ایجاد
حواشی در این زمینه توسط برخی ،اظهار کرد :سفر به روسیه از جهات
مختلف حائز اهمیت و سفر موفقی بود .تکثر برنامهها ،شرکت در جلسه
دوما ،شرکت در دانشگاه دولتی ،شرکت در جلسه با رئیسجمهور
روسیه نشاندهنده برنامهریزی مناسب و استقبال از رئیسجمهوری در
این سفر بود.
بهادری جهرمی یادآور شد :خط اعتباری  ۵میلیاردی و توافق برای
افزایش آن تا  ۱۰میلیارد دالر از دستاوردهای این سفر بود .درخصوص

تحول جدی در توسعه زیرساختها
سال آینده در این سازمان

توسعه صادرات اقالم صیفی نیز مقدمات آن فراهم شده تا مشکالت
در این زمینه حل و صادرات افزایش یابد.
سخنگوی دولت تاکید کرد :در حوزه راه آهن هم قراردادهایی منعقد
شد .طبیعت ًا اصل ،دستاوردها است .برخی اصرار دارند نگاه محدود
به کشورهای خاص داشته باشند اما سیاست دولت نگاه متوازن به
کشورهای جهان است.
دولت در تأمین ارز با هیچ گونه مشکلی رو به رو نیست
وی در پاسخ به پرسشی درخصوص آمار دقیق فروش نفت و مقاصد
آن ،تصریح کرد :آمار فروش نفت و بازگشت ارزهای ناشی از آن قابل
قبول است .مراجعه به سامانه نیما نشان میدهد دولت در تأمین ارز با هیچ
گونه مشکلی رو به رو نیست .برای فروش نفت به دولت اعتماد شود و
نه به افرادی که اطالع ندارند.
توجیه دولت برای بازگشایی مدارس و دانشگاهها همزمان با اوج گیری
اومیکرون در کشور
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسش ایسنا در زمینه شیوع سویه امیکرون
در کشور و نگرانیها از بازگشایی مدارس و دانشگاهها و برنامه
دولت برای کنترل شرایط سالمت مردم ،گفت :اعالم بازگشایی یا
تعطیل دانشگاهها طبق اعالم ستاد کرونا ،نقشه کرونایی کشور ،میزان
واکسیناسیون عمومی و آمار ابتال و فوتیها ،در کنار توجه به سالمت
عمومی دانش آموزان و دانشجویان و استادان و جوانب دیگر مسئله از
جمله رشد علمی و آموزشی و جبران عقبماندگیهای دو سال گذشته،
در نظر گرفته میشود.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه رعایت فاصلهگذاری و بهداشت
عمومی و شیوهنامههای بهداشتی از جمله ماسک و تزریق دوز سوم
واکسن ضروری است ،اظهار کرد :اولویت دولت ،سالمت مردم است،
اما باید توجه داشت نباید نسبت به جوانب دیگر از جمله رشد علمی و
آموزشی کمتوجهی صورت گیرد .البته در موارد خاص و مناطق خاص
که ممکن است شیوع کرونا با شرایط متفاوتی روبهرو شود تصمیمگیری
به مقامات استان واگذار شده است.
وی در پاسخ به پرسشی در زمینه جلسه رئیسجمهور با مدیران بانکی
نیز گفت :مقرر شد کار گروهی زیر نظر وزیر اقتصاد و با همکاری
بانک مرکزی به منظور بازنگری در نظامات بانکی تشکیل شود .کلید
واژه بیانات در این جلسه این بود که تسهیالت خرد نباید به تضییقات
تبدیل شود .مقابله با بدعهدان و بدحسابان باید جدی باشد و گزارش آن
برای مردم ملموس باشد.
ارز ترجیحی از عاملهای ایجاد تورم است
وی در پاسخ به پرسشی درخصوص برخی از اعتراضات صنفی و معیشتی،
اظهار کرد :شرایطی که دولت سیزدهم روی کار آمد شرایط نابسامانی
اقتصادی و اعتراضات صنفی است .مدیریت حجمی از وعدهها نیازمند
صرف زمان مناسب برای اصالحات است .دالیلی که دولت درخصوص
اصالح نظام پرداخت یارانهها و ارز ترجیحی استمهال خواست مسئله
ناشی از این تغییر بود که هم مجلس و دولت اتفاقنظر دارند که آثار
روی مردم نداشته باشد و حتم ًا جبران شود .در کمیسیون تلفیق این مسئله
در حال بررسی است .ارز ترجیحی از عاملهای ایجاد تورم است.
نگاه دولت به اصالح نظام پرداخت حقوق کارکنان
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در زمینه سقف حقوق کارکنان نیز
تاکید کرد :آنچه در الیحه بودجه  ۱۴۰۱پیش بینی شده افزایش تا ۲۹
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درصد است که البته در مجلس شورای اسالمی باید جمعبندی و تصویب
شود .البته تعیین دستمزد کارگران برعهده شورای عالی کار است که
تصمیم افزایش حقوق آنها بصورت مجزا خواهد بود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت درصدد اصالح نظام پرداخت حقوق
کارکنان است ،اظهار کرد :باید توجه داشت که افزایش حقوقها
برای جبران کاهش قدرت خرید کارمندان و مزد و حقوقبگیران
اجتنابناپذیر است .ا ّما اگر این افزایش بیشتر از ظرفیتهای اقتصادی و
بودجهای دولت باشد ،درنهایت با ایجاد تورم بیشتر در سال آینده ،باعث
ایجاد فشار بیشتر تورمی و معیشتی بر کارمندان دولت خواهد شد.

وی یادآور شد :بنابراین میزان افزایش حقوق پیشبینیشده در الیحه
بودجه ،میزان بهینهای است که حداکثر افزایش قدرت خرید و حداقل
آثار تورمی را به همراه داشته باشد.
آماده بازگشایی سفارتخانههای ایران و عربستان به شکل متقابل هستیم
وی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت برقراری ارتباط ایران
با عربستان تصریح کرد :ایران از صلح و ثبات در منطقه و روابط حسنه
با کشورهای مسلمان حمایت میکند .تاکنون چهار دور مذاکرات میان
ایران و عربستان به میزبانی عراق صورت گرفته است .آماده بازگشایی
سفارتخانهها به شکل متقابل هستیم اما توافقات هنوز نهایی نشده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه : ۱۴۰۱

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  ۱۴۰۱گفت که سقف معافیت
مالیاتی کارکنان دولت در سال آینده ۵ ،میلیون و  ۶۰۰هزار تومان شد

و حقوقهای بیشتر از این میزان مشمول مالیات پلکانی خواهند شد.
به گزارش ایسنا ،رحیم زارع در توضیح مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه
 ۱۴۰۱گفت :کمیسیون تلفیق تصویب کرد که حقوقهای تا  ۵میلیون
و  ۶۰۰هزار تومان از مالیات معاف شوند.
وی افزود :مالیات حقوقهای بین  ۵میلیون و  ۶۰۰هزار تومان تا ۱۵
میلیون تومان ۱۰ ،درصد ،از  ۱۵تا  ۲۵میلیون تومان ۱۵ ،درصد ،از ۲۵
تا  ۳۵میلیون تومان  ۲۰درصد و بیشتر از  ۳۵میلیون تومان ۳۰ ،درصد
تعیین شد.
به گفته زارع ،این مالیاتها شامل مابهالتفاوت هر پلکان میشود.

چراغ سبز ایران به مذاکره مستقیم با آمریکا

مذاکرات ما در وین به نقطهای دارد نزدیک میشود که مذاکرات فنی
ما در آینده نه چندان دور به حد اشباع میرسد و ما باید تصمیم سیاسی
بگیریم.وزیر خارجه ایران به مذاکرات مستقیم با آمریکا درباره موضوع
هستهای ،چراغ سبز نشان داد.
به گزارش عصرایران ،حسین امیرعبداللهیان گفت که ایران این موضوع
را نادیده نمیگیرد.
او این موضوع را در سخنرانی اختتامیه همایش ملی ایران و همسایگان
در تهران مطرح کرد.
وی گفت :اگر در روند مذاکرات به مرحلهای برسیم که رسیدن
به یک توافق خوب با تضمین باال الزمهاش این باشد که سطحی از
گفتوگوها را با آمریکاییها داشته باشیم این را هم نادیده نخواهیم
گرفت.
امیرعبداللهیان افزود :مذاکرات ما در وین به نقطهای دارد نزدیک میشود
که مذاکرات فنی ما در آینده نه چندان دور به حد اشباع میرسد و ما
باید تصمیم سیاسی بگیریم ...مذاکرات ما با  ۴+۱به طور مستقیم است
و مذاکرات با آمریکا از طریق  non paperو آقای مورا و یکی
دو کشور عضو برجام در وین است .از این رو اینکه بعض ًا در برخی از
کانالهای مجازی منتشر میشود که ایرانیها در حال مذاکره مستقیم با
آمریکا هستند ،صحت ندارد اما در عین حال اگر در روند مذاکرات به
مرحلهای برسیم که رسیدن به یک توافق خوب با تضمین باال الزمهاش
این باشد که سطحی از گفتوگوها را با آمریکاییها داشته باشیم این را
هم نادیده نخواهیم گرفت.

استقبال روسیه
نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی واقع در وین در واکنش به
سخنان وزیر خارجه کشورمان مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا در
وین را "مفید" خواند.
به گزارش ایسنا؛ میخئیل اولیانوف ،نماینده روسیه در سازمانهای
بینالمللی واقع در وین در واکنش به سخنان اخیر حسین امیرعبداللهیان،
وزیر خارجه کشورمان در توییتی نوشت :مذاکره مستقیم در سطح
پیشرفته مذاکرات وین میتواند مفید واقع شود.
استقبال آمریکا
آمریکا پس از این اظهارات تاکید کرد که برای مذاکره مستقیم با
تهران برای نجات توافق هستهای «آماده» است .یکی از سخنگوهای
دستگاه دیپلماسی آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفت« :دیدار مستقیم به
ارتباطات مؤثرتر منجر میشود که برای دستیابی سریع به توافق ضروری
است».

