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فعال سیاسی اصالح طلب در گفت وگو با ایلنا:
مجلس یازدهم نمی تواند 

با فشار موجب برکناری 
روحانی شود
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روباز خبر داد

 گشتی در اطراف پایتخت 
با رعایت پروتکل ها

روحانی در جلسه هیات دولت تاکید کرد؛
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سریع تر سهام عدالت

سخنگوی دولت خبر داد:

آیین نامه اعطای تابعیت 
به فرزندان زنان ایرانی 

تصویب شد

همين صفحه 

سياست 2

شهرنوشت 6

گردشگری 8

شهرنوشت 6

همين صفحه 

 وزیر بهداشت: 

 مردم در 
 تعطيالت عيد فطر 
سفر نروند

آدرنالين 7

رئیس جودو در گفت وگو با »توسعه ایرانی« و  با اشاره 
 به حذف ماده جنجالي در طرح مجلس:

 ديپلماسي سياسي 
بايد با ديپلماسي ورزشي 

همگام باشد
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 نگاهی به مهمترین چالش های اسرائیل 
در چهل و یکمین سالروز قدس 

بحران هویت و 
بن بست سازش

جهان 3

یکی از دالیلی که جهان اسالم و کشــورهای مسلمان، »قدس« را 
خط قرمز خود می دانند بحث ماهیت ایدئولوژیِک آن است. قدس قبله 
اول مسلمانان بوده و به همین جهت نه تنها از منظر سمبلیک بلکه از 
حیث ماهوی برای کشــورهای اســالمی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت. همین حالت در میان یهودیان مذهبی هم اســتوار است. آنها 
بیت المقدس را اورشــلیم می نامند و  معتقدند که این مکان مقدس، 
وطِن قومی آنها به حســاب می آید. به عبارتی دیگر قدس از دو موضع 
مورد احترام است اما بدون تردید رژیم صهیونیستی به گونه ای دیگر 
به آن نگاه می کند. واقعیت این اســت که در پروتکل یهود، این منطقه 
دارای یک وجاهت دینی است و به نوعی آن را یک راه حل نهایی برای 
تشکیل دولت یهود می دانند. اینکه مسلمانان در طیف های گسترده و 
در کنار یکدیگر به نماز می ایستند و در سوی دیگر نظامیان و نیروهای 
امنیتی اسرائیل با سالح و مهمات جنگی در حال به آنها یورش می برند و 
بازداشتشان می کنند، دقیقاً ریشه در همین مساله دارد. اسرائیل و تمام 
الیه های سیاسی -  امنیتی آن از روز اول به دنبال این مساله بودند که 
با اخالل در نظم حاکم بر بیت المقدس و اطراف آن و همچنین تحریف 
تاریخ و تغییر آرایش سرزمینی ســرزمین های اشغالی، این منطقه را 
بر اساس ســناریوها و اهداف خود راهبری کند. در این میان ما شاهد 
آن هستیم که در طول سالیان گذشته، حفاری های بسیار گوناگون و 
متنوعی از سوی اســرائیل در زیرزمیِن قدس انجام شده که بخشی از 
آنها جبه امنیتی و زیربنایی دارد اما بخشی دیگر از آن به تغییر اقلیم و 
تحریف واقعیات برمی گردد. اهمیت قدس برای اسرائیل به حدی است 

که در طرح معامله قرن شاهد آن هستیم که...

واکاوی اینکه چرا خوزستان یک چهارم آمار مبتالیان به کرونای کشور را به خود اختصاص داده است

بیپرواییمردموپرسهزدنبیماراندرخیابانها
شهرنوشت 6

سياست 2

  دهمین دوره مجلس شورای اسالمی با تصویب ۲۰۰ قانون به کار خود پایان داد 

»مجلس تمام گشت و ...«

 رئیس جمهوری در جلسه دیروز هیات دولت بر 
لزوم هرچه سریع تر آزادسازی سهام عدالت برای 

مردم تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی هیات دولت، در 
جلسه چهارشنبه هیات دولت که به ریاست حسن 
روحانی برگزار شد، وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی از اوج گرفتن ویروس کرونا در برخی نقاط 
کشــور که به دلیل عدم رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی پدید آمده است، ابراز نگرانی کرد.
رئیس جمهوری در این جلسه با تأکید بر اینکه 
گرچه با همکاری خوب مردم، اکنــون از مرحله 
مدیریت و کنترل کرونا عبور کرده و درحال ورود 
به مرحله مهار این ویروس هستیم، خاطرنشان کرد: 
اگر مردم تصور کنند که شرایط کاماًل عادی شده و 
هیچ خطری سالمت ما را تهدید نمی کند، مطمئناً 
شــاهد اوج گیری این ویروس مخــرب و به خطر 
افتادن دوباره سالمت و معیشت مردم خواهیم بود.

روحانی در ادامــه، بر لزوم آزادســازی هرچه 
سریع تر سهام عدالت برای مردم تأکید کرد و ضمن 
حمایت از برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی 
برای رونق بازار ســرمایه، به دستگاه های ذیربط 
دستور داد هرچه سریع تر نسبت به عرضه سهام 
خود در بازار سرمایه اقدام کنند تا خون تازه ای به 

این بازار وارد شود.

اصالح نظام رتبه بندی معلمان
هیات وزیران به منظور رفع مشکالت ناشی از 
اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت 
خدمات کشوری و رفع موانع رتبه بندی معلمان، با 

اصالح نظام رتبه بندی معلمان موافقت کرد.
دولت ضمن اصالح نظام رتبه بندی معلمان، 
تصویب کرد، به منظور ایجاد انگیزه برای معلمانی 
که بر اســاس ضوابط و مقررات مربوط، آخرین 
طبقه و رتبه شغلی را اخذ کرده یا می کند، به ازای 
هر سال سابقه تجربی که بعد از تاریخ الزم االجرا 
شدن این تصویب نامه کسب می کنند مشروط بر 
اینکه امتیاز ارزیابی عملکرد ساالنه آنان نیز کمتر 
از ۹۰ درصد نباشد، مشموالن شاغل دوره ابتدایی 
و متوســطه به ترتیب از افزایــش حقوق معادل 
)۱۰۰( و )۵۰( امتیاز ضربدر ضریب ریالی ساالنه 

برخوردار می شوند.

وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی 
گفت: بزرگ ترین نگرانی ما این اســت که با عدم 
رعایت فاصله گذاری ها و پروتکل ها، دوباره گرفتار 
پیک هایی از بیماری ناشی از ویروس کرونا شویم 
و در نتیجه از مردم می خواهیم در تعطیالت عید 
فطر سفر نروند. سعید نمکی دیروز پس از برگزاری 
نشست تله کنفرانس با پنج کشور عرب همسایه 
در جمع خبرنگاران افزود: در برخی استان ها مثل 
خوزستان که خیزهای جدیدی از بیماری ناشی 
از ویروس کرونا برداشته شده، به علت عدم رعایت 
فاصله گذاری و پروتکل هاست. از مردم خواهش 
می کنم کــه در تعطیالت عید فطــر نیز همانند 
همراهی های قبلی رعایت کرده و سفر نروند. زیرا 
سفرهای جدید به معنی ابتالی جدید است. وی 
بیان کرد: جمعیتی از کشــور که هنوز به بیماری 
ناشــی از ویروس کرونا مبتال نشــده در خیلی از 
جاها باالی ۹۰ درصد اســت و اگر اتفاق جدیدی 

بیفتد و این گرفتاری باعث خیز جدید بیماری در 
کشور شود، مهار آن برای ما بسیار نفس گیر است. 
نمکی ادامه داد: اگر افراد برای خوش بودن به سفر 
می روند، مدت طوالنی این بیمــاری را به همراه 
می آورند و همه نیز از این بستر سالم بیرون نخواهند 
آمد؛ بنابراین خواهش ما این است که مردم به سفر 
نروند و کسی از استان های قرمز کرونا بیرون نیاید و 
کسی هم به این استان ها وارد نشود. این تصور که 
بیماری با گرم شــدن هوا مهار می شود هم خیال 

بسیار بیهوده ای است.
 هم فکری کرونایی 

با پنج کشور عرب همسایه
وزیر بهداشت گفت: امروز نشست تله کنفرانسی 
با پنج کشور عرب شامل یمن، قطر، امارات متحده 
عربی، کویت و عمان داشتیم. در این نشست موارد 
مختلفی مطرح و گزارشی از وضعیت کرونا در آن 
کشورها و ایران ارائه شــد. وی افزود: افتخارهای 

ارزنده جمهوری اسالمی ایران در زمینه مدیریت 
بیماری ها به اطالع این کشورها رسید و از کشور قطر 
نیز به خاطر همکاری ها در رساندن تجهیزاتی مثل 
ماسک در طول این بازه زمانی تشکر ویژه کردیم. 
نمکی اظهار کرد: همچنین اعالم آمادگی کردیم 
که در زمینه مدیریت بیماری و تحقیقات گسترده 
و پروژه های علمی با این کشورها همکاری کرده و 
نتایج را منتقل کنیم. در گسترش روابط تجاری نیز 

اعالم آمادگی کردیم.

خبر

خبر

روحانی در جلسه هیات دولت تاکید کرد؛

 آزادسازی هرچه سریع تر سهام عدالت 

وزیر بهداشت: 

مردم در تعطیالت عید فطر سفر نروند
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