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شماره

صفحه

روزنامه

پیامدهای  و  حواشی  تردید  بدون 
 19 کووید  پاندمی  گوناگون 
به مراتب بیشتر از خود این ویروس 
کره  این  در  را  انسان ها  مرموز، 
خاکی آزرده و مورد تأثیرات منفی 

قرار داده است.
شایعات  ضدونقیض گویی ها، 
گوناگون به ویژه در فضای مجازی، 
و  متفاوت  اظهارنظرهای  و  سخنان 
متخصصان  و  مسئوالن  متضاد  حتی 
دچار  را  آدم ها  فکر  و  ذهن   .... و 
و  کرده  تردید  و  ابهام  تشویش، 
از  را  قاطعانه  تصمیم گیری  قدرت 

آنان ستانده است.
ذهن  صالحیتی،  بدون  فرد  گاهی 
بنفشه  گل  روغن  به  را  جماعتی 
دیگر  هنگامی  و  می کند  مشغول 
تبحر  و  تخصص  مدعِی  هزاران 
با  و  برمی آورند  سر  مورد  این  در 
شماری  غریب،  و  عجیب  ادعاهای 
موهومات  سرگرم  را  خالیق  از 

می کنند.
بر  مسئولی  کارشناس  نیز  اینک 
مبنای یک تحقیق ُمنَدرِس، ناگهان 
کووید  ویروس  که  می کند  اعالم 

روی  بر  حیات  ادامه  به  قادر   19
از  بسیاری  شمار  و  نیست  سطوح 
چراکه  می آورد،  خشم  به  را  مردم 
این تصور را می کنند که تاکنون به 
بیراهه و گمراهه رفته و خود را در 
عذاب و آزارِ نکات بهداشتِی سخت 
است  درحالی  این  و  داده اند!  قرار 
پیرو  انسان های  دیگر  سوی  از  که 
بهداشتی،  شیوه نامه های  و  مقررات 
مورد هجوم و تهدید ناآگاهانی قرار 
گرفته اند که به لحاظ سواد بهداشتی 
و  دارند  قرار  سطح  پایین ترین  در 
در کوچه و خیابان، بانک و اداره، 
اضطراب،   ... و  بازار  و  فروشگاه 
آنان  دل  در  را  وحشت  و  نگرانی 
و  تلخ  را  زندگی شان  و  می کارند 

سخت می کنند.
مرجع،  مطمئن ترین  اوصاف  این  با 
که  است  جهانی  بهداشت  سازمان 
می تواند  سازمان  این  توصیه های 
برای  روش  و  راه  عاقالنه ترین 
کرونای  با  مقابله  در  تصمیم  اتخاذ 
توجیه  این  با  حتی  باشد،  عالم گیر 
عیش  به نوعی  عمومی  »عزای  که 

است«.

سری سوم اسکناس ۵۰۰۰ تومانی طرح آرامگاه حافظ در پشت این 
اسکناس، توسط بانک مرکزی منتشر شد.

به گزارش ایسنا، بر روی اسکناس های جدید ۵۰۰۰ تومانی همچون 
این  پشت  در  و  )ره(  خمینی  امام  تصویر حضرت  قبلی  سری های 
اسکناس این بار طرحی از آرامگاه حافظ  با بیت »هرگز نمیرد آن 
که دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما« نقش 

بسته است.
جدید  اسکناس  امنیتی  ویژگی های  از  مرکزی،  بانک  اعالم  طبق 
۵۰۰۰ تومانی می توان به طراحی خطی سه بعدی، تصویر مکمل طرح 
مخفی، چاپ برجسته، ریز نوشته )میکرو پرینت( عالمت مخصوص 
روشندالن، واتر مارک، نخ امنیتی پنجره ای هولوگرافیک، نخ امنیتی 

پنهان و شماره سریال اشاره کرد.

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

مأموریت های  به  توجه  با  گفت:  فارس  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
گردشگری  فرهنگی،  مقوله  سه  در  فرهنگی  میراث  وزارت  گسترده 
و صنایع دستی می توانیم در این زمینه ورود خوبی به برنامه بوم داشته 
باشیم که در این راستا نیازمند تشکیل تیمی برای تولید محتوا و تأمین 

مدرس برای محتوا هستیم.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
نماینده مدیران  به عنوان  آموزش و پرورش فارس،  فرهاد اسماعیلی 
آموزش و پرورش کشور در جلسه مشترک وزرای آموزش و پرورش 
و میراث فرهنگی با مدیران کل آموزش و پرورش و میراث فرهنگی 
و روسای ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور به صورت برخط و 
در شبکه شاد با اشاره به وجود مدارسی که ثبت میراث فرهنگی هستند 
گفت: این مدارس برای بازسازی و نگهداشت نیاز به اطالعات خاصی 
دارند چرا که تعمیر آنها نیاز به تکنیک خاص دارد و در حوزه اختیار 

و تخصص ما نیست.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس ضمن تقاضا از هیئت دولت و وزیر 
آموزش و پرورش برای اختصاص ردیف بودجه به مدارسی که ثبت 
از  اختصاصی  بودجه  ردیف  است  نیاز  افزود:  هستند  فرهنگی  میراث 
این  برای  دانش آموزان  تأمین سالمت  فرهنگی و حفظ  میراث  حیث 

مدارس داشته باشیم
اسماعیلی گفت: ما ظرفیتی بزرگ به نام بوم داریم که سرواژه برنامه 
وزارت  همکاری های  مشترک  فصل  می تواند  و  است  مدرسه  ویژه 
و  شود  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  وزارت  و  پرورش  و  آموزش 

حضور در مدرسه را رسمیت و عینیت بخشد.
وی افزود: با اجرای برنامه بوم، مدیر مدرسه می تواند با شورای مدرسه 
تصمیم گیری کند و 2 ساعت از سرفصل های آموزشی را در هفته به 

موضوعی که موردنیاز است اختصاص دهند. 
مدیرکل آموزش و پرورش فارس ادامه داد: برای تحقق توسعه پایدار 
در حوزه های گردشگری و صنایع دستی نیازمند فرهنگ سازی از مدارس 
هستیم و با توجه به مأموریت های گسترده وزارت میراث فرهنگی در 
این زمینه  سه مقوله فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می توانیم در 
ورود خوبی به برنامه بوم داشته باشیم که در این راستا نیازمند تشکیل 

تیمی برای تولید محتوا و تأمین مدرس برای محتوا هستیم.
اسماعیلی گفت: هر چه این طرح استانی تر و به مدرسه نزدیکتر شود 
میراث  مقوله  به سه  است و می توان  مؤثرتر  نزدیکتر و  بوم  برنامه  به 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نقطه ای تر نگاه کرد.

بین دو وزارت  اگر در سطح کالن کمیته مشترکی  داشت:  بیان  وی 
شود  تشکیل  زمینه  این  در  کلیات  طراحی  و  بوم  برنامه  بحث  برای 
و  فرهنگ سازی  به  زمینه  این  در  بیشتر  تعامل  با  می توانند  استان ها 

بحث های هویتی کمک کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به راهکار ششم سند تحول 
بنیادین گفت: در این راهکار یک نکته ای را در زمینه بحث تأسیس 
ما  مشترک  فصل  می تواند  می شود که  متذکر  فنون  و  علوم  موزه های 
باشد و تقاضا داریم مجالی در استان ها ایجاد شود که از لحاظ فنی در 

تأسیس موزه ها کمک دهند.
اسماعیلی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان فارس درخصوص 
پیگیری راهکار ششم سند تحول بنیادین و ورود به بحث تأسیس موزه 
موزه  یک  دارای  فسا  شهرستان  در  حاضر  درحال  خوشبختانه  افزود: 
هستیم و در شهر شیراز نیز در حال راه اندازی یک موزه تاریخ و اسناد 

آموزش و پرورش و یک موزه عشایری هستیم.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس همچنین خواستار برنامه ریزی برای 
ایجاد موزه های علوم و فنون آموزش و پرورش در تمامی استان ها شد 
که می تواند به عنوان موزه هایی مطالعاتی و تحقیقاتی در رونق بحث 

گردشگری و حوزه یادگیری شوند.
تأسیس  بوم و  پیشنهاد های طرح  این جلسه   وی خاطرنشان کرد: در 
فنون که توسط مدیرکل آموزش و پرورش فارس  موزه های علوم و 
ارائه شد مورد توجه ویژه حاجی میرزایی و مونسان وزرای آموزش و 
قرار  کشور  گردشگری  و  صنایع دستی  و  فرهنگی  میراث  و  پرورش 

گرفت و دستور پیگیری آن داده شد.

در  شرایطی  در  بازنشستگان  و  کارکنان  حقوق  درصدی   2۵ افزایش 
مجلس مصوب شد که دریافتی های باالی 1۰ میلیون تومان مشمول این 
2۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 

افزایش حقوق دارند.
پایش  امور  رئیس  همچنین  و   1۴۰۰ بودجه  خانلو- سخنگوی  مژگان 
تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه- در گفت وگو 
و  کارکنان  برای  شده  اعمال  حقوقی  تغییرات  با  رابطه  در  ایسنا،  با 
بازنشستگان در جریان بررسی الیحه بودجه در مجلس توضیحاتی ارائه 

کرده است.
وی با اشاره به آنچه در تبصره 12 الیحه بودجه سال آینده از سوی 
که  گفت  بود  شده  بینی  پیش  کارکنان  حقوق  افزایش  برای  دولت 
پیشنهاد دولت افزایش ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر 
در دستگاههای اجرایی با 2۵ درصد بود و  حداقل پرداختی سه میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی شد که این موضوع برای بازنشستگان 

نیز عمومیت داشت.
در  بودجه  الیحه  بررسی  جریان  در  که  تغییراتی  به  اشاره  با  خانلو 
کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق اعمال و مصوب شده است افزود: 
حقوق  افزایش  که  است  نحوی  به  شده  مصوب  که  آنچه  درنهایت 
کارکنان  و بازنشستگان بیش از 2۵ درصد نیست و نسبت به آخرین 
حکم کارگزینی آنها درسال 1۳99 اعمال می شود، اما این 2۵ درصد 

مشمول تمامی کارکنان و بازنشستگان نمی شود.
سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه میزان 
افزایش حقوق هیچ فردی نسبت به سال جاری نباید بیش از دو میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان باشد توضیح داد: در این شرایط حقوق های باالی 
2۵ درصدی حقوق  افزایش  مشمول  عنوان  هیچ  به  تومان  میلیون   1۰

نشده و فقط رقم ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به آنها اختصاص 
پیدا می کند.

به گفته خانلو با مصوبه مجلس نیز در هر صورت حداقل دریافتی در 
سال آینده  سه میلیون و ۵۰۰  خواهد بود.

مصوبه  با  که  گفت  نیز  کارکنان  خدمت  پایان  پاداش  درباره  وی 
مجلس در ازای هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف ۴۷2 

میلیون تومان تعیین شده است.
هر  در  که  شد  یادآور  بودجه  و  برنامه  سازمان  در  مسئول  مقام  این 
حال آنچه که توسط شورای نگهبان تائید و به عنوان قانون ابالغ شود 

الزم االجرا خواهد بود.
این تغییرات درحالی اعمال می شود که پیش از این در سال 1۳9۸ هم 
افزایش حقوقی که مجلس مصوب کرد بدون ضریب و با رقم ثابت 

۴۰۰ هزار تومان بود که مدت ها مورد بحث قرار داشت.
از سویی اکنون این موضوع مطرح است که با حذف درصد افزایش 
پرداختی  حد  چه  تا  تومان  میلیون   1۰ باالی  دریافتی  برای  حقوق 
متناسب  با سوابق، تحصیالت جایگاه کاری و وضعیت کارکنان  و 
بازنشستگان اعمال شده و مبنای تعیین این رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان چیست؟

فضاهای  حفظ  و  توسعه  راستای  در  و  درختکاری  روز  مناسبت  به 
شهری و خصوصی در بین شهروندان ساکن در منطقه هفت، نهال به 

صورت رایگان توزیع شد.
منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
هفت سعید معصومی افزود: با توجه به تأکید  شهردار  شیراز برای 
توسعه درختکاری در سطح شهر شیراز، بیش از ۵ هزار اصله درخت 
مثمر و غیر مثمر از 12 اسفندماه تا 1۵ اسفند در بین شهروندان ساکن 
در  بسزایی  نقش  که  شد  توزیع  رایگان  به صورت  هفت  منطقه  در 

تأمین سرانه فضای سبز خواهد داشت.
وی ادامه داد: درختان توزیع شده از گونه های مقاوم و سازگار با اقلیم 
درخواست  شهروندان  از  و  است  بوده  مرکبات  و  سرو  شامل  منطقه 
توسط  نهال  دریافت  زمان  در  که  دستورالعملی  و  اصول  طبق  داریم 
کارشناسان بیان شده است به کاشت صحیح درختان در سطح منطقه 
شهر کوشا  در سطح  سبز  فضای  نگهداری  و  در حفظ  و  کنند  اقدام 
باشند. معصومی با اشاره به اقدامات انجام گرفته درخصوص درختکاری 
در سطح منطقه هفت، گفت: اقدامات بسیار خوبی در این خصوص در 

ارتفاعات، پارک ها و میادین در سطح منطقه هفت انجام گرفته است 
و امیدواریم با همکاری و همراهی شهروندان بتوانیم سرانه فضای سبز 

در این منطقه را افزایش دهیم.

 اعالم زمان تولید انبوه

زیستی  پدافند  قرارگاه  معاون 
به  ورود  مجوز  گفت:  کشور 
کرونای  واکسن  انسانی  فاز 
و  شده  دریافت  فخری زاده  شهید 
پیش بینی می شود این واکسن پس 
از طی مراحل بالینی، مرداد 1۴۰۰ 

به تولید انبوه برسد.
محمد   ، رویداد2۴  گزارش  به   
پدافند  قرارگاه  معاون  کریمی نیا 
آخرین  درباره  کشور  زیستی 
کرونای  واکسن  تولید  وضعیت 
داد:  توضیح  فخری زاده  شهید 
انسانی واکسن  به فاز  مجوز ورود 
کرونای شهید فخری زاده دریافت 

شده است.
از  اسفند  دهم  اینکه  بیان  با  وی 
این  محققان  فراوان  تالش های 
واکسن نیز توانست مجوز فاز یک 
و کد اخالق را دریافت کند اظهار 
داشت: دانشمندان و همکاران این 
شهید عزیز در ادامه راه ایشان و در 
ساخت  به  موفق  یکسال  از  کمتر 
سه  و  شده اند   19 کووید  واکسن 
مجوز  ایشان  شهادت  از  پس  ماه 
هم  را  پزشکی  اخالق  ملی  کمیته 
فاز  انجام  آماده  و  دریافت کردند 

اول کلینیکال تریال شده است.
است  نیاز  اینکه  بیان  با  کریمی نیا 
مسئوالن توجه بیشتری به واکسن 
فاز  در  داشت:  اظهار  باشند  داشته 
نخست این واکسن روی 1۳۵ نفر 
از داوطلبان تست خواهد شد. این 
واکسن از نوع ویروس کشته شده 

است.
زیستی  پدافند  قرارگاه  معاون 
کشور اظهار داشت: سازمان سپند، 
از سالیان قبل در حوزه های مختلف 
تولیدات  و  کرده  فعالیت  زیستی 
تولید  که  است  داشته  متفاوتی 
آزمایشگاه  و  تشخیصی  کیت های 
دیگر  از  زیستی  ایمنی  یک  سطح 
مرکز  این  افتخارآفرین  اقدامات 

بوده است که آذرماه 9۸ و مرداد 
موسسه  به  آزمایشگاه ها  این   99
رازی و انستیتوپاستور تحویل داده 

شده است.
از  ما  همکاران  گفت:  کریمی نیا 
بهمن فرایند شیوع کرونا در چین 
کیت  اولین  و  کردند  رصد  را 
کشور  در  را  کشور  آر  سی  پی 
فروردین  اوایل  از  تولید کردند و 
تحقیقات بر روی واکسن را آغاز 
کردند. این کار مراحل مختلفی را 
تحت نظر سازمان غذا و دارو طی 
پیش  مراحل  خوشبختانه  و  کرد 
بالینی بر روی چهار حیوان موش، 
خوکچه هندی، خرگوش و میمون 
به خوبی طی شد و تأییدیه مربوطه 
را دریافت کرد و به سازمان غذا و 

دارو ارسال شد.
زیستی  پدافند  قرارگاه  معاون 
به  دوم  مرحله  در  افزود:  کشور 
انسانی  فاز  مجوز  دریافت  سمت 
با  فرایند  این  که  کردیم  حرکت 
پزشکی  علوم  دانشگاه  همکاری 
پزشکی  علوم  دانشگاه  و  ایران 
دو  طی  و  است  شده  انجام  ارتش 
الی سه روز آینده تست انسانی آن 

آغاز می شود.
این  انبوه  تولید  درخصوص  وی 
همزمان  داشت:  اظهار  واکسن 
مراحل  این  شدن  طی  کنار  در 
زیرساخت های تولید انبوه واکسن 
شهید فخری زاده فراهم شده است و 
خط تولید واکسن به صورت دقیق 
دفاع  وزارت  توسط  حرفه ای  و 
طراحی شد تا این واکسن به تولید 

انبوه برسد.
کریمی نیا تصریح کرد: پس از طی 
کردن سه فاز آزمایشی محصول و 
که  اضطراری  روند  به  توجه  با 
تولید  است  گرفته  پیش   WHO

آغاز  مرداد  از  واکسن  این  انبوه 
می شود.

تحلیل این خبر  را در ستون 
سمت راست بخوانید

از هر دری کالمی

آیا ویروس کرونا 
از طریق سطوح منتقل می شود؟

جدیدترین آمار همه گیری کرونا

بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار 
قربانی در جهان

آموزش وپرورش می تواند
در عرصه خدمات مسافرتی

با میراث فرهنگی همکاری کند

در منطقه هفت شهرداری شیراز صورت گرفت؛ 


