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روزنامه

بهداشت که وعده  این سخن وزیر 
واکسینه شدن دانش آموزان را داده، 
مانده  عقب  افکار  به  خالص  تیر 
کسانی است که اخیراً تعدادی را با 
واکسن!  علیه  و  کرده  همراه  خود 

شعار دادند.
منافع  خاطر  به  یا  برخی 
یا  نادانی،  از روی  یا  اقتصادی شان، 
به خاطر چسباندن خود به مقدسات 
دالیل  به  یا  و  مردم  احترام  مورد 
وارونه  را  واقعیت  دیگر،  واهی 
کرده و علیه واکسن سخنرانی کرده 
انسان  حرکت،  این  دادند.  شعار  و 
را به یاد قرون گذشته می اندازد که 
مردم  جان  حفظ  برای  حکومت ها 
در مقابل انواع بیماری های همه گیر 
انسانی زیادی داشت، به  که تلفات 
واکسن اجباری مردم روی آوردند 
شدن  واکسینه  مقابل  در  عده ای  و 
مقاومت می کردند. صد البته امروز، 
خنده  و  تمسخر  مورد  آنها   کار 
سالهاست  متأسفانه  است.  مردم 
با  مختلف  بهانه های  به  عده ای  که 
مخالفت  بشری  علوم  از  بخش هایی 
مخالفت ها  این  تاکنون  می کنند. 
در حوزه علوم انسانی بود و اکنون 
علیه  که  داده اند  جرات  خود  به 
از  و  تجربی  علوم  از  بخش هایی 
موضع گیری  پزشکی  علوم  جمله 
کرده و مردم را علیه آنها تحریک 

نمی دانند که همین  اینها  آیا  کنند. 
علوم پزشکی است که هر روز جان 
جهان  سراسر  در  انسان  میلیون ها 
یا تدریجی و  از مرگ حتمی و  را 
دردهای جانکاه، نجات می دهد؟ به 
آمار مختصر تلفات انسان ها به علت 
بیماری هایی  نوع   20 حدود  شیوع 
بوده  اخیر  قرن  چند  طول  در  که 
پی  فاجعه  عمق  به  تا  کنیم  نگاه 
ببریم: طاعون لنفاوی از سال 1346 
تا 1350 میالدی در اروپا حداقل 50 
اسپانیایی  آنفلوآنزای   - نفر  میلیون 
اروپا سال های 1918  در آمریکا و 
تا 1919 تعداد 20 میلیون نفر- آبله 
قرن  اوایل  شمالی  آمریکای  در 
نفر-  میلیون   20 حدود  میالدی   17
جهان  در  همه گیر  طاعون  سومین 
تعداد   1950 دهه  تا   1855 سال  از 
در  تیفوس  نفر-  میلیون   15 تا   12
سال  از  شرقی  اروپای  و  روسیه 
میلیون   3 تعداد   1922 تا   1918
 2012 سال  در  جهان  در  سل  نفر- 
تعداد 1/3 میلیون نفر و ... حال این 
آمارها را با آمار مرگ و میر کرونا 
در جهان مقایسه کنید و ببینید اگر 
بود،  نکرده  پیشرفت  پزشکی  علوم 
باید شاهد جان باختن چندین میلیون 
پیشرفت های  پس  بودیم؟  انسان 
نهیم و گرفتار  ارج  را  علمی جهان 

توهم خودبرتربینی نشویم.

ارسال این محموله همچنین دسترسی به خدمات بهداشتی برای مهاجران افغان را فراهم می کند چرا که اگر همه 
ایمن نباشند، هیچ کس ایمن نخواهد بود.

دومین محموله از مجموع یک میلیون واکسن اهدایی استرازنکا از اتریش در حضور دیتریش هایم سفیر این 
کشور در ایران وارد فرودگاه امام خمینی شد.

بر ضرورت تالش  اینستاگرام خود  در صفحه  خبر  این  اعالم  با  ایران  در  اتریش  سفارت  ایسنا،  به گزارش 
مشترک جهت غلبه بر بحران کووید 19 تأکید کرد و افزود: ارسال این محموله همچنین دسترسی به خدمات 

بهداشتی برای مهاجران افغان را فراهم می کند چرا که اگر همه ایمن نباشند، هیچ کس ایمن نخواهد بود.

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

سخنرانی مجازی رئیسی 
در سازمان ملل؛ سه شنبه آینده

شورای همکاری باید بداند که درخواست های غیر قابل قبول، ایراد اتهامات 
حل  راه  نخ نماشده،  مکررات  تکرار  و  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  واهی 
از  پارادایم  تغییر  نیازمند  منطقه  و  نبوده  کشورها  این  و  منطقه  مشکالت 
جای  به  شمول گرایی  و  درون منطقه ای  سازنده  تعامل  به  بیرونی  وابستگی 

رویکرد حذفی است.
بیانیه 149 وزرای خارجه شورای همکاری  در خصوص  سعید خطیب زاده 
خلیج فارس اظهار داشت: جزایر سه گانه ابوموسی، تنب کوچک و تنب 
بزرگ تعلق قطعی به ایران داشته و بیانیه های مالل آور و تکراری صادره در 

این خصوص تغییری در ایرانی بودن ابدی آن ها ایجاد نخواهد کرد.
به گزارش مشرق، سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه افزود: جمهوری 
اسالمی ایران هرگونه مداخله در برنامه هسته ای صلح آمیز و موشکی خود و 
همچنین امور مرتبط با سیاست های دفاعی بازدارنده خود را مردود می شمارد.

دولت  ویژه  به  ایران  اسالمی  جمهوری  اولویت  بر  دیگر  بار  زاده  خطیب 
سیزدهم در تقویت همکاری ها و توسعه مناسبات با همه همسایگان بدون 
مداخله های خارجی تأکید و ابزار امیدواری کرد: معدود کشورهای شورای 
بجای  دارند،  خود  ایران ستیزانه  دیدگاه های  تحمیل  در  سعی  که  همکاری 
کشورهای  از  عملی  غیر  درخواست های  طرح  و  منطقه  از  بیرون  به  نگاه 
فرامنطقه ای، با تغییر روش به مذاکرات درون منطقه ای توجه کنند و اقدامات 

اعتماد سازی را برای تقویت دیپلماسی انجام دهند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان عنوان کرد: شورای همکاری باید 
بداند که درخواست های غیر قابل قبول، ایراد اتهامات واهی علیه جمهوری 
اسالمی ایران و تکرار مکررات نخ نماشده، راه حل مشکالت منطقه و این 
کشورها نبوده و منطقه نیازمند تغییر پارادایم از وابستگی بیرونی به تعامل 

سازنده درون منطقه ای و شمول گرایی به جای رویکرد حذفی است.

با  شیراز  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  آینده  سال  چهار  برنامه های 
حضور رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای 
اسالمی شهر شیراز و رئیس و مدیران واحدهای سازمان پسماند شهرداری 

شیراز بررسی شد.
شهر  اسالمی  شورای  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شیراز، رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای 
تعیین مسیر و  برای  به عنوان همفکری  این جلسه  از  اسالمی شهر شیراز 
ریل گذاری فعالیت های آینده در حوزه پسماند نام برد و گفت: با همفکری 
کارشناسان و مدیران و نظرخواهی از شهروندان می توان در ترسیم مسیر 

مناسب اقدام نمود.
نظر  و  شهروندان  انتظارات  باید  داشت:  اظهار  ادامه  در  زارعی  مسعود 
کارشناسان و مردم دریافت شده و مورد بررسی قرار گیرد تا برای ارتقاء 
برنامه ها و  سطح رضایت و محیط زیست که همان هدف سازمان است، 

راهکارهای مناسب و عملیاتی برای اجرا بکارگیری شود.
وی افزود: تحلیل وضع موجود و نقطه مطلوب باعث روشن شدن مسیر کار 
خواهد شد و کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورا در 

این راستا اقدام و نظارت خود را انجام خواهد داد.
مسعود زارعی در ادامه گفت: برنامه ریزی چهار ساله برای حرکت و رسیدن 
نقطه مطلوب همان رضایت حداکثری  انجام شود و  باید  نقطه مطلوب  به 
مردم است که باید حداکثر تالش برای رضایت شهروندان صورت پذیرد.
در ادامه این جلسه رئیس سازمان مدیریت پسماند ضمن اشاره به چارت 
سازمانی و کارشناسان و مدیران، موفقیت های سازمان را حاصل تخصص 
نیروها، انجام کار علمی و بررسی نیازها و خواسته های شهروندان برشمرد.
فعالیت های سازمان  ناظران اصلی  اینکه شهروندان،  به  اشاره  با  خوشبخت 
پیگیری و رصد درخواست های شهروندان را  می باشند، وجود سامانه های 

اقدامی در جهت افزایش سطح رضایت شهروندان دانست و گفت: برای 
پیگیری درخواست های مردمی زمان کمتر از 24 ساعت مورد مطلوب این 

سازمان است.
در ادامه معاونین و مدیران واحدهای مختلف سازمان اقدامات، برنامه ها و 

چالش های پیش رو را بیان نمودند.
مدیریت  سازمان  رئیس  مدیران،  و  معاونین  توسط  نظرات  بیان  از  پس 
پسماند ضمن اشاره به تولید بسیار زیاد پسماندهای عمرانی و ساختمانی، 
تکمیل ظرفیت سایت دفع این پسماندها و عدم تعیین تکلیف سایت های 

پیشنهادی آینده را یکی از چالش های اصلی شهرداری بیان کردند.
در پایان مسعود زارعی، رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات 
شهری شورای شهر شیراز، مدیریت پسماند را ویترین شهرداری دانست و 
گفت: برای آن که شهری در نظر مردم خوب جلوه کند، باید ویترین شهر 
را زیبا ساخت و این مهم با وجود کارشناسان متخصص در سازمان انجام 
مدیریت  سازمان  مشترک  دبیرخانه  تشکیل یک  و الزمه آن  خواهد شد 
برای  پسماند و کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورا 
بررسی و انتخاب اولویت های شهر و شهروندان در حوزه مدیرت پسماند 

جهت رفع موانع و ارتقای نقاط قوت است.

ارزش  با کاهش  متوالی  هفته  دومین  برای  هفته گذشته  در  عدالت  سهام 
روبه رو شد و 1.5 درصد کاهش یافت.

 
به گزارش رویداد24 ، سهام عدالت به عنوان یکی از دارایی های 49 میلیون 
ایرانی، این روزها توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. همین مسئله 
پیگیر وضعیت سهام  دارند،  افرادی که سهام عدالت  باعث شده هر روز 

شرکت های حاضر در این سبد باشند.
سهام عدالت در یک سال گذشته با روند نزولی همراه بوده و در همین 
دوران به دلیل کاهش شاخص کل بورس تا 65 درصد ارزش سهام عدالت 

کاهش یافته است.
افراد   ،99 سال  مردادماه  و  تیرماه  در  بسیاری  عدالت  سهام  آزادسازی  با 
می توانستند 60 درصد سهام خود را به فروش برسانند. همین مسئله باعث 
از  برخی  و  شود  وارد  شرکت ها  این  سهام  بر  زیادی  فروش  فشار  شد 
کارشناسان ورود بورس به فاز اصالح در سال گذشته را آزادسازی سهام 

عدالت می دانند.
سهامعدالتشماچقدرمیارزد؟

روند  عدالت  سهام  قیمت  امسال  ماه  خرداد  تا  گذشته  سال  ماه  مرداد  از 
داده  تغییراتی که در شرایط سیاسی کشور رخ  با  اما  است.  داشته  نزولی 
است، بورس در خرداد ماه وارد یک فاز صعودی شده است. همین مسئله 

سبب رشد 40 درصدی ارزش سهام عدالت تا ابتدای شهریور ماه شده است.
اما با توجه به کاهش شاخص در دو هفته گذشته، ارزش سهام عدالت نیز 
با کاهش مواجه شده است. در هفته گذشته ارزش سهام عدالت با کاهش 
1.49 درصدی و حداقل 232 هزار تومان و 567 هزار تومان کاهش یافته 
است. درحال حاضر هر برگ سهام عدالت 409 هزار تومانی به میزان 10 
 12 میزان  به  تومانی  هزار  عدالت 492  سهام  تومان،  هزار  و 467  میلیون 
میلیون و 591 هزار تومان، هر برگه 532 هزار تومانی به ارزش 13 میلیون 
و 614 هزار تومان و برگه 1 میلیون تومانی به ارزش 25 میلیون و 591 

هزار تومان ارزشگذاری شده است.
به نظر می رسد، با توجه به پیش بینی روند صعودی که کارشناسان در باره 
مواجه  صعودی  روند  با  نیز  عدالت  سهام  ارزش  اشته اند،  آینده  هفته های 

خواهد شد.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک:

رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان 
اینکه وعده اقامت با خرید آپارتمان 
که  است  سرابی  دبی،  و  ترکیه  در 
گرفتارش  عزیز  هموطنان  بعضی 
مشکالت  دلیل  به  گفت:  می شوند 
فشارهای  و  شغل  نبود  زندگی، 
قبرس  یا  دبی  ترکیه،  در  اقتصادی 
بسیاری از هموطنان مجبور به ترک 
این کشورها شدند؛ به طوری که در 
فرودگاه دبی خودروشان را رها کرده 
و آمدند و دیگر سراغی از آپارتمان 

خود نگرفتند.
مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: آدم دلش می سوزد 
به  عزیز  ایرانیان  سرمایه های  که 
ترکیه  در  ملک  و  آپارتمان  خرید 
از  بسیاری  و  می کند  پیدا  اختصاص 
تبلیغات  در  می شوند.  مالباخته  آنها 
طوری  عربی  و  ترکی  شبکه های 
یا دبی  وانمود می شود که در ترکیه 
همه چیز گل و بلبل است و با وعده 
اقامت، سرمایه ها را از دیگر کشورها 
جذب می کنند اما بارها پیش آمده که 
از  مختلف  بهانه های  به  این کشورها 
قوانین  و  می کنند  امتناع  اقامت  دادن 
 با تغییر مسئوالن آن کشورها عوض 

می شود.
راهکارهایترکیهبرایندادناقامت
وی افزود: در ترکیه دو نوع سند ارائه 
از طرف شهرداری  می شود که یکی 
و دیگری سند ثبتی است. وقتی خانه 
می فروشند  خارجی  فرد  یک  به  را 
سند  این  که  می گوید  دولت  بعضًا 
یا  ندارد  را  اقامت  دریافت  شرایط 
سال  چند  باید  شما  می گویند  اینکه 
دریافت  اقامت  بعد  و  بمانید  اینجا 
زندگی  هزینه های  حال  هر  به  کنید. 
چندانی  شغل  و  است  زیاد  آنجا  در 
بنابراین  ندارد.  وجود  ایرانی ها  برای 
نصف  دریافت  با  موارد  بسیاری  در 
یا یک سوم پول خانه خود مجبور به 

بازگشت می شوند.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان 

گرجستان  و  قبرس  دبی،  در  اینکه 
نیز مشکالت اینچنینی برای ایرانی ها 
بعضی  گفت:  است  شده  ایجاد 
هموطنان ما خودروشان را در فروگاه 
دبی گذاشتند و آمدند؛ زیرا فشارهای 
تعدادی  و  وارد شد  آنها  به  اقتصادی 
افتادند. برخی  افراد حتی به زندان  از 
وضعیت  پیگیری  برای  حتی  افراد 

ملک خود دیگر به دبی نرفتند.
کشورهای  کرد:  تأکید  خسروی 
بلدند  را  اقتصادی  بازی های  منطقه 
دیگر  شهروندان  ناآگاهی  از  و 
کشورها درباره اوضاع کشور مقصد 
سوءاستفاده می کنند. ایران از نظر آب 
و هوا، امنیت و فرهنگ بسیار بهتر از 

سایر کشورهاست.
معامالتدرشمالتهرانبهیکسوم

معامالتایرانیهادرترکیهرسید
معامالت  تعداد  کرد:  تصریح  وی 
یک  حدود  به  شمیرانات  در  ماهیانه 
ایرانیان هر  تعداد خانه هایی که  سوم 
ماه در ترکیه خریداری می کنند رسیده 
خرید  فقره   259 گذشته  ماه  است؛ 
مسکن در منطقه 1 تهران داشتیم در 
حالی که ایرانی ها حدود 700 خانه در 
ترکیه خریدند. این فاجعه ای است که 
بعداً صدایش در می آید. درست است 
دوست  و  همسایه  کشور  ترکیه  که 
ماست ولی معمواًل قوانین و مقررات 
آن با تغییر روسا عوض می شود. هیچ 
تضمینی وجود ندارد که دولت بعدی، 
 امالک ایرانیان مقیم ترکیه را مصادره 

نکند. 
برای  مالیات  قدری  به  است  ممکن 
خانه وضع کنند که رقمش از ارزش 

ملک باالتر باشد.
با  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
خرید  برای  هموطنان  به  توصیه 
مسکن در ایران گفت: خرید مسکن، 
ایران  در  سرمایه گذاری  امن ترین 
مقابل  در  را  سرمایه  همواره  و  است 

تورم مصون نگه می دارد. 

علیرضا زینلی مدیر حج و زیارت استان فارس به همراه جمعی از مسئوالن 
الکاظم  موسی  بن  احمد  حضرت  مطهر  حرم  به  تشرف  ضمن  نهاد،  این 
ابراهیم کالنتری،  دکتر  با حجت االسالم والمسلمین  السالم،  علیه  شاهچراغ 

تولیت جدید این بارگاه منور دیدار و گفتگو کرد.
سرویسخبری/میالدپناهی:در این دیدار حجت االسالم والمسلمین دکتر 
کالنتری، ضمن تأکید بر اهمیت جایگاه زیارت در فرهنگ تشّیع اظهار 
کرد: حج و زیارت حقیقتًا کار فرهنگی است که از جمیع جهات، خالص 
و ارزشمند است. وی ضمن تأکید بر خدمتگزاری هرچه بیشتر و تکریم 
زوار تصریح کرد: در حالی که ما برای حج و زیارت عتبات باید مقدمات 
بهترین شکل  به  است که خودش  این خود خداوند  فراهم کنیم،  را  کار 
تکریم  و  باشیم  خوبی  خادم  و  مهماندار  فقط  باید  ما  کرده،  برنامه ریزی 
زوار سرلوحه کارمان باشد، و نگذاریم زائران در رفت وآمدشان، اسکان، 
معنوی  تاثیرگزاری  ماجرا  اصل  البته  شوند،  اذیت  رفاهی  مسائل  و  تغذیه 
فرهنگی کنیم همین  بخواهیم کار  اگر  انجام می گیرد.  بحمداهلل  است که 
کار است که باعث احساس رضایت در زائران می شود. تولیت حرم مطهر 
خاطرنشان کرد: این فرمایش مقام معظم رهبری )مدظله العالی( که اینجا 
ایران عنوان کردند، مسئولیت  السالم در  بیت علیهم  اهل  را سومین حرم 
در سطح  مسئوالن  همه  برای  بلکه  و شهر  استان  مدیران  برای  فقط  نه  را 
برنامه ریزی ها،  ملی سنگین می کند و الزم است در سیاست های کالن و 
پیش  از  بیش  القدر،  جلیل  امامزاده  این  مقدس  آستان  جایگاه  و  اهمیت 
قرار گیرد. حجت االسالم والمسلمین دکتر کالنتری در بخش  توجه  مورد 

چه  جوار  در  باشد  متوجه  باید  ما  جوان  نسل  سخنانش گفت:  از  دیگری 
بارگاهی در حال زندگی است و الزم است بیشترین بهره را از این فضای 
این  مؤمن،  جوانان  و  ساخته  خود  آدم های  از  خیلی  بگیرد.  معنوی  ناب 
برنامه را در زندگی خود دارند که حداقل یک بار در هفته به این حرم های 
به اهل بیت علیهم  با توسل  مطهر مشرف می شوند و زندگی خودشان را 
السالم بیمه می کنند. وی ضمن تأکید بر اهمیت گسترش فرهنگ زیارت 
و توسل به اهل بیت علیهم السالم در جامعه، تأکید کرد: الزم است همه 
دستگاه های اجرایی و فرهنگی در این زمینه برنامه ریزی کنند تا همه اقشار 
بهره مند  ممکن  شکل  بهترین  به  معنوی  فضای  این  از  جوانان  بخصوص 
شوند. حجت االسالم والمسلمین دکتر کالنتری در ادامه خواستار هم افزایی 
بیشتر و گسترش همکاری در زمینه های مختلف فرهنگی، بین حرم مطهر 

و سازمان حج و زیارت شد.

از هر دری کالمی

وزیر بهداشت: 

 GIS طرح تهیه بانک اطالعات
و ممیزی ارتفاعات پیرامونی شیراز 

در راستای بسترسازی مدیریت
 هوشمند فضای سبز

حجت االسالم ابراهیم کالنتری در دیدار با مدیر حج و زیارت فارس بیان داشت:

خطیب زاده: 

واکنش تند ایران به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس


