کتاب جدید محمود دولتآبادی
در  ۸۰سالگیاش منتشر شد

پاسخ آیتاهلل سیستانی به پرسشی
درباره عزاداری محرم در ایام کرونا

صفحه10

صفحه11
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رهبر انقالب در سخنان تلویزیونی به مناسبت عید سعید قربان تاکید کردند

عزاداری محرم فقط با رعایت ضوابط ستاد ملی کرونا

صفحه2

«ترامپ» بهدنبال تعویق انتخابات الکترال است

مناقشه انتخابات پستی در آمریکا
صفحه11

اوکراین بهدنبال غرامت حداکثری از ایران

وزیر خارجه اوکراین اعالم کرد که این کشور بهدنبال دریافت غرامت حداکثری از ایران بابت حادثه
هواپیمای اوکراینی است .به گزارش ایسنا ،به نقل از رویترز ،دیمیتری کولبا ،وزیر خارجه اوکراین روز
جمعه گفت :مذاکرات شــب گذشته تمام شد .این صحبتها  ۱۱ساعت طول کشیده و در کل سازنده
بوده است...
صفحه3

روزانه جمعیتی معادل یک استان وارد شهر تهران میشوند

وضعیت نگرانکننده شیوع کرونا در تهران

در کنکور کرونایی
چه گذشت؟!
صفحه4

سرمقاله

در انتخابات مجلــس یازدهم طیف اصولگرایان
یا نیروهای موســوم به جبهه انقالب با «شــعار»
انقالبیگــری و روحیه جهادی به میــدان آمدند و
مدعــی تحول عظیم در سیاســتگذاری بودند .این
گروه با ادعــای مبارزه با اشــرافیگری لیبرالها و
تکنوکراتها و استقامت و مقاومت در برابر استکبار
و مبارزه بــا انحراف انقالب بعنوان گام دوم انقالب
پا به عرصه سیاست گذاشتند .اکنون کارنامه کوتاه
مدت اصولگرایان که تمامیت مجلس یازدهم را در
اختیــار دارند از قوانینی که به تصویب رســانده تا
ســهم خواهی و انتصاباتی که در روزهای اخیر در
نهادهای وابسته به قوه مقننه رخ داده است نشانگر
آن اســت که واژهها از معنــای اصلی و قابل تصور
خالی شــدهاند و انقالبیگــری و روحیه جهادی به
معنای دیگری درآمده و واژهها مسخ شده است.
شــاید در اذهــان برخی افــراد انقالبی بودن و
انقالبیگری یعنی مبارزه علیه اســتعمار و استکبار
یــا حمله به جریان اصلی قدرت در نظام بینالملل
است و مبارزه مداوم با جهان غرب و غرب ستیزی
در سر لوحه کار انقالبیون قرار دارد .ولی انقالبیگری
از درون شــروع میشود و فرد انقالبی باید ابتدا در
مســئولیت پذیری و تعامالت سیاســی اجتماعی
خود انقالبی باشــد و گرنه تقلیــل انقالبیگری به
خارج از مرزها و رفتــار دوگانه چیزی جز فریب و
بیاعتقادی نیســت .بخش اعظم مشکالت همانند
بی مدیریتی و اهمال و فســاد و باندبازی در درون

اســت که روحیه انقالبی باید نسبت به آن واکنش
صریح و شفاف داشــته باشد .امروز بعضی مدعیان
انقالبیگری و روحیــه جهادی نه تنها در برابر موج
گسترده مطالبه شفافیت در روند انتصابات مجلس
اعتنایی ندارند بلکه پروندههای تخلف و فســاد از
سوی همفکرانشان به قوه قضائیه ارجاع شده است
و در این تضاد ادعا و رفتار چگونه به افکار عمومی
پاسخگو هستند .انقالبیگری در جمهوری اسالمی
با دینــداری و حقطلبی گره خورده اســت و فرد
انقالبی با اســتقامت و حقطلبی در مقابل رانت و
تبانــی و تضییع حقوق مردم مقابلــه خواهد کرد.
تصور عموم مــردم از برخــی نمایندگان مجلس
یازدهم کــه ادعای انقالبیگــری و روحیه جهادی
دارند این بود کــه در کاهش هزینهها و جلوگیری
از هــدر رفتن بیت المال تــاش مجدانهای دارند
و همانند انقالبیون اوایــل انقالب در کنار مردم و
محرومان ایستادهاند ،ولی برخالف تصور در موضوع
تصویب قانون واگذاری قیــر رایگان به پیمانکاران
کــه با رای اکثریت نمایندگان تصویب شــده فقط
میتوان مســخ شــدن واژههای انقالبی و آرمانی
را یافــت و این عملکرد مدعیــان روحیه انقالبی و
جهادی جای تامل و شــگفتی دارد .ایا باید منتظر
اقدامات مختلفی از این دست در چهار سال آینده
باشیم یا اینکه هشــدار و پیشگیری بزرگان از این
رفتار ،این گونه اقدامات را متوقف خواهد کرد و به
وضعیت شکل گرفته پایان خواهد داد؟!

مصاحبه داوطلبان دکتری وزارت بهداشت مجازی شد

اعالم نتایج نهایی اوایل مهر

رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت از مجازی شدن مصاحبه داوطلبان
دکتری دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت :نتایج اولیه آزمون این داوطلبان
شهریور ماه و نتایج نهایی نیز اوایل مهر ماه اعالم خواهد شد.
سعید هاشــمی در گفتوگو با ایســنا ،ضمن بیان این مطلب به تشریح روند
برگزاری اولین روز آزمون دکتری دانشــگاههای علوم پزشــکی پرداخت و گفت:
برگزاری این آزمون از  ۸صبح امروز جمعه  ۱۰خرداد در  ۲۲دانشگاه علوم پزشکی
کشور به طور همزمان آغاز شد و از حدود  ۱۸هزار داوطلبی که در این آزمون ثبت
نام کرده بودند حدود  ۱۶هزار داوطلب کارت ورود به جلسه خود را دریافت کردند.
وی در ادامــه تصریــح کرد :البته داوطلبانی که کارت ورود به جلســه آزمون
دکتری خود را دریافت کردند در پنج نوبت یعنی طی روزهای  ۱۱ ،۱۰و  ۱۲مرداد
آزمون میدهند.
هاشــمی با تاکید بر اجرای پروتکلهای بهداشتی در تمام حوزههای برگزاری
آزمون دکتری در سراسر کشور خاطرنشان کرد :تمامی داوطلبان موظف به داشتن
ماســک در سر جلســه آزمون بودند و بیش از  ۱۷۶داوطلب که مبتال به ویروس
ن خود را طی این پنج
کرونا بودند در محیط های جدا از ســایر داوطلبــان آزمو 
نوبت اعالم شده خواهند داد .ضمن این که فاصله صندلیها بین تمامی داوطلبان
رعایت شده بود.
دکتر هاشــمی تاکید کرد :ما به تمامی حوزهها اعــام کردیم که پنجرههای
تمامی حوزهها به منظور ورود و خروج هوا باز باشد .بنابراین نگرانی از بابت رعایت
پروتکلهای بهداشتی وجود ندارد.
وی فرصت تکمیل فرم خوداظهاری داوطلبان آزمون دکتری دانشگاههای علوم
پزشــکی روز گذشته  ۹مرداد ماه جاری به تمام رسید و داوطلبانی که به ویروس
مبتال بودند میتوانستند این فرم را تکمیل کنند .البته کسانی که روز گذشته این

ابهامات درباره عرضه دومین صندوق ETF
تا پایان مرداد
صفحه9

ت جدید تولیدکننده واکسن کرونا قرارداد بست
انگلیس با شرک 

علیاکبر مختاری

خبر

صفحه4

خبر

مسخ واژهها

در ادبیات سیاســی غرب ،عموما واژه انقالبی به
گروههــای چپ و رادیکال اطالق میشــود که در
مقابل ســنتگرایان و محافظه کاران قرار میگیرند.
ایــن گروهها از وضــع موجود ناراضی هســتند و
خواهان تغییرات اساســی و برهــم زدن بنیانها و
اصول حاکم در نظام سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
هستند .اما در ادبیات سیاسی ما انقالب ،بار معنایی
مقدسی دارد؛ مبارزه و برابری طلبی و عدالتخواهی
در درون یــا برون مرزها ارزشهــا و روش زندگی
انقالبی و انقالبیگری اســت و با پیــروزی انقالب
اســامی شــعارها و آرمانهای انقالبی به فرهنگ
عامه افزوده شد.
پــس از آن عده کثیری از افراد و مســئولین با
ادعای انقالبیگری و انتخاب ســبک زندگی ساده و
بی پیرایه و مواضع قاطع در سیاســتها و دوری از
مصلحتگرایی و فریب و با اظهارات شفاف و صریح
در پی گســترش و ترویج روحیــه انقالبی در بین
توده بودند .در کنــار واژه انقالبی عملکرد جهادی
یا روحیه جهادی نیز با تاســیس جهاد ســازندگی
و بســیج انقالبیون بــرای کمک بــه محرومین و
مستضعفین به خصوص مشارکت نیروهای شهری
بــرای کمک به روســتا و آبادانــی مناطق محروم
جایــگاه ویــژهای در ادبیات انقــاب دارد .در این
سالها کار فرهنگی و عمرانی جوانان در گروههای
جهادی در روستاها و مناطق محروم موجب اعتماد
بخشی از روستانشینان شده است.

عکس:محمدامین نجفی /باشگاه خبرنگاران جوان

مشاهدات یک داوطلب کنکور دکتری

فرمانده ســتاد مقابله با بیماری کرونا در تهران به ارائه گزارشــی درخصوص وضعیت شــیوع بیماری در
پایتخت و اقدامات مدیریتی و اجرایی برای کنترل آن پرداخت .به گزارش ایسنا ،دکتر علیرضا زالی در وبینار
بین المللی بررسی روند بالینی و تشخیصی اپیدمیولوژیک کرونا در ایران و اروپا ،با ارائه گزارشی درخصوص
وضعیت کنترل اپیدمی کووید ۱۹-در تهران ،گفت :به اشتراک گذاشتن تجارب و اندیشهها و ممارستهای
تیمی در این نوع گردهمایی به عنوان نماد و ســنبلی از عرصه همکاری مشــترک همگرایانه است .وی در
ادامه ضمن تشــریح برخی از خصوصیات جمعیتی و اقتصادی پایتخت ،عنوان کرد :باالترین جمعیت کشور،
در اســتان تهران و به طور خاص در شهر تهران اســت و عالوه بر قدر مطلق باالی جمعیتی بعد از خمینی
شــهر ،بهارســتان و شــهر تهران باالترین چگالی تراکم جمعیتی را به خود اختصاص میدهد .وی با بیان
اینکــه توزیع جمعیتی ،فرهنگی و اقتصادی کامال متفاوتی در مناطق  ۲۲گانه پایتخت حاکم اســت ،گفت:
حاشــیههای شهر در قسمتهای شرقی ،جنوبی و غربی استان تهران یکی از چالشهای استقرار یک شبکه
بهداشتی عدالت محور هستند.

فرم را تکمیل کردند کارتی برایشــان صادر نشد اما سایر داوطلبان کرونایی دارای
کارت مخصوص و جداگانه بودند.
رئیس مرکز ســنجش آموزش وزارت بهداشت همچنین مکان برگزاری آزمون
دکتری برای داوطلبان مبتال به کرونا بیمارســتان طالقانی نبود بلکه ما محلهای
جداگان ه از آزمون برای آنها در نظر گرفتیم.
وی با تاکید بر این که تاکنون هیچ تخلفی از جلسه آزمون امروز دکتری نداشتیم
تاکید کرد :ما روز دوشنبه  ۱۳مرداد ماه فرم نظرسنجی از داوطلبان شرکت کننده
در آزمون بر روی سایت سنجش منتشر خواهیم کرد و داوطلبان میتوانند با حضور
در این نظرسنجی دیدگاهها و نظرات خود درباره آزمون را ثبت کنند.

برادر گرامی
جناب آقای دکتر عباس عراقچی

معــاون محترم سیاســی وزارت امــور خارجه
درگذشــت والده مکرمهتان را به جنابعالی و سایر
وابســتگان تســلیت گفته و علو درجات و حشر و
نشر با اولیای الهی را برای آن بانوی متدینه و صبر
و شــکیبایی را برای بازمانــدگان از درگاه خداوند
سبحان مسألت دارم.
مصطفی کواکبیان

انگلیس برای تهیه واکســن «کوویــد »۱۹-با دو
شرکت تولید کننده واکسن قرارداد امضا کرد.
به گزارش ایســنا بــه نقل از بیبیســی ،دولت
انگلیــس چهارمین قرارداد واکســن کروناویروس را
ن احتمالی توسعه
برای تهیه  ۶۰میلیون دوز از واکس 
داده شده ،با شــرکتهای داروســازی « »GSKو

«ســانوفی»( )Sanofiامضا کرد .پیش از این دولت
انگلیس یک قرارداد بــرای تهیه  ۱۰۰میلیون دوز از
واکسن توسعه داده شده توســط شرکت داروسازی
« »AstraZenecaرا امضــا کرده بود .گرچه هنوز
مشخص نیســت کدام یک از این واکسنها عملکرد
کامال موفقیتآمیز خواهد داشت .سانوفی و  GSKدر

تالش هستند که در سال یک میلیارد دوز از واکسن را
تهیه کنند .هماکنون دولتهای سراسر جهان مشغول
امضای قراردادهایی بــرای دریافت میلیونها دوز از
واکســنهای احتمالی برای «کووید »۱۹-هستند تا
بتوانند تا حدی ایمنی مردم کشــور خود را در برابر
«کووید »۱۹-تامین کنند.

یــک مقــام روســی اعالم کــرد که واکســن
کروناویــروس از تاریخ  ۱۵اوت مقارن با  ۲۵مرداد
در دسترس مردم روسیه خواهد بود.
بــه گزارش ایســنا و به نقــل از گلوبالنیوز ،به
نظــر میرســد که روســیه میخواهد نخســتین
کشوری باشد که واکسیناســیون را برای مقابله با

کروناویروس آغاز میکند .یک مقام روســی اعالم
کرد که این کشــور کمتــر از دو هفته دیگر قصد
دارد واکسیناسیون را به رغم نگرانی در مورد ایمنی
و کارآیی آن آغاز کند .به گفته این مقام روســی،
انتظار میرود کــه در تاریخ  ۱۰ماه اوت و یا حتی
پیش از آن ،مجوز اســتفاده از واکسن کرونا صادر

شــود .در این صورت ،واکسیناسیون در روسیه از
تاریخ  ۱۵اوت (۲۵مرداد) آغاز خواهد شد.
مجوز این واکســن ،برای استفاده عمومی تایید
خواهد شد اما کادر درمان ،در اولویت خواهند بود.
روســیه هنوز هیچ داده علمی در مورد ارزیابی
ایمنی یا کارآیی این واکسن ارائه نداده است.

***
واکسن کرونا از  ۲۵مرداد در دسترس مردم روسیه قرار میگیرد

