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شماره

صفحه

روزنامه

، مصطفی قمری وفا در صفحه شخصی خود در صفحه  به گزارش رویداد۲۴ 
اجتماعی توییتر نوشت: پیرو سؤاالت مختلف و با عنایت به ممنوعیت قطعی 
اخذ سود از جرائم دیرکرد تسهیالت و ابالغ رسمی این موضوع به شبکه بانکی، 
بانک مرکزی به دنبال تدابیری است که از اجرای کامل این ابالغیه در شبکه 
در  همواره  تقلید  عظام  مراجع  اخیر  سال های  کند.در  حاصل  اطمینان  بانکی 
دیرکرد  از  اخذ سود  لغو  قبل خواستار  دولت  بانکی  نظام  مسئوالن  با  دیدارها 
با  اکنون در دولت سیزدهم  نمی دانستند.  را جایز  اقساط وام ها می شدند و آن 
قرار  بانکی،  نظام  مسائل  در  احکام شرعی  به حفظ  مرکزی  بانک  ویژه  توجه 

است این خواسته دیرینه مراجع عظام اجرایی شود.دکتر صالح آبادی رئیس کل 
بانک مرکزی هم هفته گذشته در جمع اعضای »کارگروه تخصصی فقهی بانک 
مرکزی« گفت: در راستای نظارت بر اجرای مصوبات شورای فقهی در نظام 
بانکی کشور، ناظران شرعی به کمیته تطبیق بانک ها اضافه خواهند شد.وی با 
بیان اینکه تحول نظام بانکی بر اساس تطبیق با اصول فقهی و شرعی در این 
این راستا و در مرحله نخست  با جدیت پیگیری خواهد شد، گفت: در  دوره 
حوزه نظارت بانک مرکزی موظف شده است عملکرد بانک ها در اجرای اصول 

شرعی را در قالب فرم های مشخص به طور مستمر مورد بررسی قرار دهد.

سازمان جهانی بهداشت: 

پایان کرونا نزدیک است

بهداشتی درمانی شیراز در  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  سرپرست 
چهارصد و هفتاد و هفتمین نشست ستاد مدیریت بیماری کووید ۱۹، 
از افزایش میزان مراجعه به مراکز ۱۶ ساعته تشخیص و درمان سرپایی 

کروناویروس در سطح استان خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، وحید حسینی روند افزایشی مراجعه به 
مراکز منتخب درمان سرپایی کروناویروس در استان را نشانگر افزایش 

سرعت ابتال به این بیماری و انتقال آن در بین افراد جامعه دانست.
برابر  در  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت  کاهش  از  نگرانی  ابراز  با  او 
این  برابر  در  سهل انگاری ها  و  بی توجهی ها  افزود:  کروناویروس 
بیماری، به سرعت وضعیت استان را بحرانی می کند و این امر عواقب 

جبران ناپذیری را به همراه دارد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به سرعت باالی اُمیکرون 
و گستردگی شیوع آن در جامعه، اظهار کرد: در صورت افزایش موارد 
افزایش  نیز  استان  بیمارستان های  بستری در  بیماری، آمار  این  به  ابتال 
می یابد، بنابراین جدی نگرفتن آن باعث تغییر وضعیت کرونایی فارس 

می شود.
وحید حسینی با اشاره به روند افزایشی موارد ابتال به اُمیکرون در سطح 
استان گفت: افراد با عالئم مشکوک به کروناویروس با مراجعه به موقع 
به پزشک و مراکز ۱۶ ساعته و شناسایی سریعتر مبتالیان، اجرای صحیح 
قرنطینه و مراقبت، می توانند از پیشرفت عالئم بیماری و گسترش آن در 

بین افراد جامعه پیشگیری کنند.
دارای  افراد  و  سالمندان  از  ویژه  به  فارس  ارشد حوزه سالمت  مسئول 
بیماری های زمینه ای خواست تا با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی و 
پرهیز از حضور در تجمعات و مکان های شلوغ و پرتردد، از ابتالی خود 

به این بیماری جلوگیری کنند.
مراکز  گستردگی  به  اشاره  با  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
انجام واکسیناسیون علیه کروناویروس در استان و امکان دسترسی آسان 
در  تأثیرگذار  و  مهم  راهکارهای  از  یکی  کرد:  توصیه  مراکز  این  به 
پیشگیری از ابتال به نمونه شدید بیماری و مرگ و میر ناشی از ویروس 
به ویژه سویه اُمیکرون، تزریق واکسیناسیون علیه این بیماری و تکمیل 
آن با تزریق ُدز سوم واکسن است که نقش مهمی در ایمنی افراد در 

برابر این بیماری دارد.

روز  طی  کرونا  آزمایش  شده  انجام  نمونه های  آمار  بررسی  ضمن  او 
گذشته تاکنون در فارس؛ به ارزیابی وضعیت افراد بستری و بهبودیافته، 
به مبتالیان و موارد مشکوک در مراکز درمانی و  روند خدمت رسانی 

عملکرد مراکز آزمایشگاهی تشخیصی کروناویروس پرداخت.
در  کروناویروس  به  مبتالیان  آمار  وضعیت  همچنین  حسینی  وحید 
شیراز و مناطق مختلف استان، روند انجام تست های pcr در مراکز ۱۶ 
ساعته، تست های سریع و اقدامات کارگروه های مختلف ستاد دانشگاهی 

مدیریت بیماری کووید ۱۹ را ارزیابی کرد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه افزایش جرائم منجر به کاهش 
تخلفات رانندگی نشده است، گفت: راهنمایی رانندگی باید به این مسئله 

توجه کند و تبدیل به کشوری شویم که جرائم آن نقدی نیست.
در  تهران  شهر  شورای  عضو  میری  آقا  محمد   ، رویداد۲۴  گزاش  به 
ارائه گزارش از سویی محمد حسین حمیدی رئیس  پلیس  واکنش به 
شهر  با  مرتبط  موضوعات  درباره  بزرگ  تهران  رانندگی  و  راهنمایی 
تهران گفت: شما درباره جرائم رانندگی سخت گفتید، لطفًا توضیح دهید 
چقدر این جرائم که سال به سال در حال افزوده شدن هستند، بر کاهش 

تخلف تأثیر داشته است؟
بدون  تقلید  و یک  است  اسالمی  اینجا کشوری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مطالعه از کشورهای غربی مبلغ جرائم را مقایسه می کنیم افزود: اما با 
این کار اخالق مردم را بد می کنیم و باید فکر کنیم که جریمه نقدی 
آیا درست است، وقتی در جاییکه پلیس نباشد کسی قانون را رعایت 

نمی کند.
نباید  پول  با  تخلف  اسالمی  کشور  در  اینکه  بر  تأکید  با  آقامیری 
جبران شود، گفت: حضرت آقا بر اصالح سبک زندگی تأکید دارند و 

راهنمایی رانندگی باید به این مسئله توجه کند و تبدیل به کشوری شویم 
که جرائم آن نقدی نیست و به شکل های دیگر اخذ جرائم اجرا شود.

نقدی  تخلف  اسم  به  چیزی  که  برسیم  نقطه ای  به  می توانیم  افزود  وی 
نداشته باشیم.

و  راهنمایی  پلیس  رئیس   اینکه  به  اشاره  با  تهران  شهر  شورای  عضو 
خودروها  وضعیت  ساماندهی  درباره  مطالباتی  بزرگ  تهران  رانندگی 
داشته است، ابراز داشت: مخاطب شما شهرداری تهران بود در حالیکه 
به  مربوط  درصدشان   ۹0 می کنید  مدیریت  شما  که  خودروهایی 
خودورسازهای داخلی است و بخش زیادی از سهم آالیندگی شهر هم  

آنها هستند و باید سرانه جریمه ای را  بابت آلودگی هوا بدهند.
وی افزود: بیش از ۱5 هزار نفر را در تصادف رانندگی فوت کرده اند و 
آمار معلولیت و جراحت را بماند چرا برای بیکار نشدن  ۶0 هزار کارمند 

خودروسازها باید ساالنه ۱5 هزار نفر تلفات بدهیم؟
آقامیری افزود: مردم ما طی ۴0 سال خودرو ایمن سوار نشدند نمونه آن 
تلفات سنگین تصادف زنجیره ای بهبهان بوده است و باید مطالبه را به 

سمت خودروسازها ببرید.

با  مستقیم  ارتباط  برای  تاکسی داران  نمایندگان  انتخابات  دوره  اولین   
سازمان حمل و نقل مسافر در جهت پیگیری امورات و رفع معضالت 
با  رانندگان در آشنایی  نقش  اهمیت  قشر و همچنین  این  و مشکالت 
داشتن  با  تاکسیرانی  سازمان  مجدد  بازآفرینی  و ضرورت  صنفی  نظام 
 نماینده در بدنه حاکمیت مدیریت شهری در کالن شهر شیراز برگزار 

می گردد.
محمد فرخ زاده نائب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک افزود: با 
تاکسی داران  با  متعددی که  انجام شده و جلسات  بررسی های  به  توجه 
داشتن  به  صنف  این  مطالبات  به  توجه  جهت  در  گردید،  برگزار 
اولین دوره  با مجموعه شهرداری موضوع  نمایندگان و رابطین مستقیم 
انتخابات تاکسی داران را در قالب یک طرح در کمیسیون حمل و نقل 
در  طرح  این  شده  انجام  بررسی ها  از  پس  و  کرده  مطرح  ترافیک  و 

کمیسیون مصوب شد.
نماینده  و  تاکسی داران  انتخابات  اجرایی  هیئت  رئیس  زاده  فرخ  محمد 
یک  برگزاری  به  امیدواری  ابراز  با  شهر  اسالمی  شورای  تام االختیار 
سازمان  تالش  با  کرد:  خاطرنشان  حاشیه،  از  دور  به  و  سالم  انتخابات 
فراخوان  از  اعم  فعالیت ها  همه  شهرداری  مسافر  نقل  و  مدیریت حمل 
و  تبلیغات  شروع  شکایات،  به  رسیدگی  مدارک،  بررسی  ثبت نام، 
انتخابات طبق برنامه های منظم و با زمانبندی های مشخص در حال انجام 
است. که تمام مراحل از طریق رسانه ها، جراید، بیلبوردهای سطح شهر 

و پخش تراکت به تاکسی داران اطالع رسانی می شود.
زمان ثبت نام و فراخوان در تاریخ ۱۴00/۱0/۲5 به مدت ده روز است 
که بعد از انجام مراحل بعدی روز جمعه ۱۴00/۱۲/۱3 انتخابات برگزار 

گردیده و نتیجه بصورت رسمی اعالم خواهد شد.

حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶00 هزار تومان تعیین شد.
کمیسیون  که  گفت   ۱۴0۱ سال  بودجه  تلفیق  کمیسیون  عضو  یک 
پنج  کارکنان  حقوق  حداقل  آینده  سال  در  که  کرد  تصویب  تلفیق 

میلیون و ۶00 هزار تومان باشد.
اظهار  میرتاج الدینی  محمدرضا  سید  حجت االسالم  ایسنا،  گزارش  به 
کرد: کمیسیون تلفیق امروز تبصره ۱۲ الیحه بودجه درباره حقوق و 
دستمزد را تصویب کرد که به موجب آن حداقل حقوق کارکنان پنج 
میلیون و ۶00 هزار تومان تعیین شد دولت در الیحه حداقل حقوق را 

چهار میلیون و 500 هزار تومان پیش بینی کرده بود.
متن مصوبه کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:

اجرایی  دستگاه های  تمامی  در  حقوق بگیر  مختلف  گروه های  حقوق 
موضوع ماده )۲۹( قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح 
وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و 
لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و 
پژوهشی و قضات به طور متوسط به میزان ده درصد )۱0%( به شرح 
افزایش  درصد  از  پایین تر  طبقات  تا  می یابد  افزایش  گونه ای  به  زیر 

بیشتری برخوردار شوند.
در حکم کارگزینی تمامی گروه های مختلف حقوق بگیر مذکور، مبلغ 
میلیون و سیصد و سی و هشت هزار )5.33۸.000( ریال معادل  پنج 
۱۷00 امتیاز برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و یا معادل 
مشمولین  و  پرداخت  هماهنگ  نظام  قانون  مشمولین  برای  امتیاز  این 

مقررات خاص، در سطری جداگانه با عنوان افزایش حقوق سال ۱۴0۱ 
درج می گردد که مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه هیچ 
کدام از امتیازات مربوط به حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده ها و 
نظایر آن قابل محاسبه نیست. عالوه بر مبلغ مذکور، ضریب حقوق به 

میزان )3%( افزایش می یابد.
پس از اعمال افزایشات موضوع بند ۱_ ۱ مجموع مبلغ مندرج در حکم 
کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه 
برای کارکنان قرارداد کار معین )مشخص( و کارکنان طرح خدمت 
پزشکان و پیرایزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

به نسبت مدت کارکرد نباید از پنجاه و شش ریال کمتر باشد.
تفاوت تطبیق موضوع ماده )۷۸( قانون مدیریت خدمات کشوری در 

حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.

قادری  جناب  سخنان  مجموع  از 
که  می شود  استنباط  طور  این 
کار  تأثیر  تحت  نه  مجلس، 
بلکه  تخصصی،  و  کارشناسی 
تحت اجبار خواسته دولت است تا 
ارز ۴۲00 تومانی را از بودجه سال 
می گوید  وی  کند.  حذف  آینده 
اینکه  جز  به  ندارد  راهی  مجلس 
حذف  درخصوص  را  دولت  نظر 
ارز ۴۲00 تومانی تأیید کند. حال 
»مجلس  چرا  می پرسیم  ایشان  از 
وظیفه اش  مجلس  ندارد؟«  راهی 
پیدا کردن راه های علمی، اصولی 
و کارشناسی شده است به طوری 
مردم  نجات  آن،  خروجی  که 
شدید  فشارهای  زیر  از  کشور  و 

اقتصادی باشد.
پیشنهاد  به  اگر  می گویند  ایشان 
دولت در حذف ارز ۴۲00 تومانی 
میلیارد  هزار   ۴00 ندهیم  رأی 
این  حذف  پرتو  در  که  تومان 
ارز، محل درآمد برای دولت شده، 
در  می شود.  حاصل  منابع  کسری 
و  برنامه  سازمان  می گوییم  پاسخ 
بستن،  بودجه  این گونه  با  بودجه 
مجلس را در یک کار انجام شده 
قرار داده تا مجبور به تأیید شود. 
چرا سازمان برنامه و بودجه قبل از 
تقدیم  و  جدید  سال  بودجه  بستن 
آن به مجلس، با نمایندگان مجلس 
وارد شور و کار کارشناسی نشد و 
بودجه مربوط به ارز ۴۲00 تومانی 
به سایر بخش ها اختصاص داد  را 
بسته  نمایندگان  دست  اینک  که 
و  کرده  مشورت  اگر  شود؟ 
نظر  همین  هم  مجلس  نمایندگان 
نمایندگان  مقصر  که  داشته اند  را 
با  مشورت  بدون  اگر  و  هستند 
سازمان  مقصر  بوده،  نمایندگان 

هر  مقصر  است.  بودجه  و  برنامه 
ارز  این  حذف  با  باشند  کدام 
همه  مردم،  اساسی  کاالهای  از 
دو  »با  خودشان  قول  به  فشارها 
مردم  به  قیمت ها«  شدن  برابر 
متوسط  و  ضعیف  طبقه  ویژه  به 
را  جامعه  اکثریت  که  جامعه 
خواهد  وارد  می دهند،   تشکیل 

آمد.
دولت  قادری  آقای  نظر  به  بنا 
ارز  حذف  با  که  دارد  اذعان 
دامی،  نهاده های  تومانی   ۴۲00
دو  و روغن  مرغ  قیمت گوشت، 
آیا  می گوییم  حال  می شود،  برابر 
این  شدن  برابر  دو  که  کسانی 
جلوه  ناچیز  و  عادی  را  قیمت ها 
می دهند می دانند که بیش از نیمی 
از جمعیت کشور در تأمین هزینه 
آب و نانشان درمانده اند و توانایی 

خرید گوشت و مرغ را ندارند؟
طور  به  گوشت  که  حاال  همین 
هزار   ۱۶0 کیلویی  میانگین 
برابر شدن آن  با دو  است  تومان 
تومان،  هزار   3۲0 به  رسیدن  و 
حالی  چه  جامعه  اقشار  اکثریت 
خواهند داشت؟ یا زوجین جوانی 
کم،  حقوق  و  مالی  با ضعف  که 
زندگی مشترکی را تشکیل داده اند 
و  قیمت ها  شدن  برابر  دو  این  با 
چگونه   ... و  مسکن  اجاره  هزینه 
نمایندگان  آمد؟  خواهند  کنار 
به  فقط  باید  دولتمردان  و  مجلس 
فکر راه حل برای جبران کسری 
اصل  بلکه  نباشند  دولت  بودجه 
وظیفه آنها، حل مشکالت فراگیر 
بی توجهی  و  است  مردم  و  جامعه 
بهانه ای،  و  دلیل  هر  به  آن  به 
اوضاع زندگی مردم را وخیم تر و 

خطرناک تر می کند.

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

از هر دری کالمی

جعفر قادری نماینده شیراز و عضو کمیسیون تلفیق: 

دولت اذعان دارد قیمت گوشت و مرغ و روغن 
حداکثر دو برابر می شود

میرتاج الدینی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق:

»کفی« که با »سقف« خیلی فاصله دارد!

عضو شورای شهر تهران:

جریمه های رانندگی غیرنقدی شود

نائب رئیس کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز خبر داد؛

اولیانوف: 

بخش مهم متن پایانی مذاکرات وین 
در حال تدوین است

رابرت مالی: 

آزادی آمریکایی ها بازداشت شده 
در ایران، پیش شرط دستیابی 

به توافق است

مقررات جدید سفر از ایران 
به آلمان

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد؛


