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 دستگاه قضا
  و چـالـش 

افکار عمومی

سياست 2

»آیا طوفان های توئیتری و فشــارهای مجازی می تواند نهادهای 
حاکمیتی یا دســتگاه قضا را از تصمیم خود بازگرداند؟« این سوالی 
است که این چند روزه بارها مطرح شده است. پس از آنکه غالمحسین 
اسماعیلی، سخنگوی دســتگاه قضا در هفته گذشته خبر حکم اعدام 
برای ســه متهم حوادث آبان را تایید کرد، هشتگ »اعدام نکنید« در 

توئیتر راه افتاد و با میلیون ها بار بازنشر تبدیل به ترندی جهانی شد. 
سخنگوی قوه قضائیه سعی کرد با شــرح جرایم خشن آن سه تن، 
چهره شرور آنها را برای افکار عمومی آشــکار کند. آنچه از این سه تن 
روایت شد این بود که »امیرحســن مرادی، سعید تمجیدی و محمد 
رجبی، سه اعدامی حوادث آبان، اعضای باند امیر آلمانی هستند که از 
طریق آگهی سایت دیوار خانه ای را انتخاب کرده و با هدف سرقت برای 
بازدید از خانه برنامه ریزی می کردند و در جریان بازدید اهل خانه را که 
بعضا خانم بوده با سالح سرد مورد ضرب و شتم و تعرض قرار می دادند. 
در یکی از همین سرقت ها توسط پلیس دستگیر می شوند و در خالل 
رسیدگی به پرونده آنها از تلفن همراهشان فیلم هایی یافت می شود که 
نشان می دهد در جریان اغتشاشات آبان ماه سال گذشته چند بانک را 
تخریب کرده و آتش زده اند و در یک فقره نیز ماشین شهرداری را بعد از 
خارج کردن از محل پارک خود به وسط خیابان آورده و آتش می زنند و 
فیلم هایی را از این صحنه ها تهیه کرده و به رسانه های ضدانقالب ارسال 
می کنند.« این روایت اما ظاهرا برای قانــع کردن افکار عمومی کافی 

نبود. اعدام های متعددی در ایران اتفاق می افتد...

دستمزد ماهانه کارگران حوالی 1۰۰ دالر است

وقتیافزایشمزدهمبیتاثیرمیشود
دسترنج 4

چرتکه 3

فساد ارز 42۰۰ تومانی نمایندگان را بر آن داشت تا تصمیم تازه ای برای توزیع کاالهای اساسی بگیرند

برگشت به نوستالژی کوپن

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت توسعه روابط 
و تقویت مبادالت مرزی و کاالیی با همسایگان، بر 
حمایت دولت از صادرکنندگان تاکید کرد و گفت: 
سیاســت دولت حمایت از صادرات برای تقویت 

تولید داخلی است.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی روز دوشنبه در 
جلسه رفع موانع و تسهیل صادرات و فراهم شدن  
زمینه برای افزایش صادرات کاالهــای ایرانی به 
کشورهای همسایه و هدف را مورد تاکید قرار داد 
و ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 

اقتصاد کشور را خاطرنشان کرد.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به مخاطرات 
صادرات تک محصولی برای اقتصاد کشور، تالش 
برای ایجاد تنوع و اعتماد به محصوالت صادراتی 
ایران را اقدامی الزم و ارزشمند در راستای تقویت 

صادرات و کمک به رونق اقتصاد کشور برشمرد.
روحانی با اشاره به مشکالت ناشــی از مبارزه 
توام ایران با تحریم های ظالمانه و همچنین شیوع 
ویروس عالمگیر کرونا بر اقتصاد کشور، گفت: طی 
ماه های گذشته بدلیل شیوع کرونا مبادالت مرزی 
و صادرات و واردات با کشورهای همسایه با مشکل 
مواجه بود که خوشبختانه با رفع تدریجی مشکل 
کرونا و بازگشــایی مرزها با رعایت پروتکل های 
بهداشتی، مبادالت مرزی با همسایگان از سرگرفته 

شده که باید از این فرصت استفاده کنیم.

رئیس جمهور در ادامه بار دیگر حمایت دولت از 
صادرکنندگان را به عنوان کسانی که در خط مقدم 
مقابله با جنگ اقتصادی دشمن قرار دارند، مورد 
تاکید قرار داد و گفت: رونق صادرات از اولویت های 
اصلی دولت است و با تمام توان از صادرکنندگان 
حمایت می کنیم.  روحانــی تقویت صادرات غیر 
نفتی برای تامین ارز مورد نیاز کشور را از سیاست 
های اصلی در عرصه اقتصاد عنوان کرد و افزود: در 
این راه کشورهای همســایه در اولویت اول روابط 
اقتصادی قرار دارند و سیاست دولت توسعه بیش 
از پیش روابط بویژه مراودات اقتصادی و تجاری با 
همسایگان است و صادرات خدمات فنی و مهندسی 
و ایجاد شــهرک های صنعتی مشــترک موجب 

گسترش روابط با همسایگان خواهد شد.
رئیس جمهور همچنین بــا تاکید بر ضرورت 
فعال تر شدن کمیسیون های مشترک اقتصادی با 
کشورها بویژه همسایگان، اظهارداشت: باید از همه 

ابزارها و ظرفیت ها برای رشــد اقتصادی و توسعه 
صادرات استفاده کنیم .

 روحانی با بیان اینکه براساس آمار میزان رشد 
اقتصادی بدون سال گذشته کشــور مثبت بوده 
است، گفت: رشد مثبت اقتصادی با وجود تحریم ها 
و فشار اقتصادی بی سابقه  اتفاق مهمی است که برای 
تداوم آن در سال جاری باید همه تالش خود را انجام 
دهیم. رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در یک سال 
باقیمانده از فعالیت خود برای تحقق شعار »جهش 
تولید« همه تالش خود را انجام خواهد داد، گفت: 
رونق تولید راهی جز توسعه صادرات غیر نفتی ندارد 
و برای رونق بخشیدن به تولید داخلی باید بدنبال 
توسعه صادرات و شناسایی بازارهای خارجی برای 

عرضه محصوالت خود باشیم.
روحانی در این راســتا تقویت جایگاه اســتان 
های مرزی در توســعه صادرات غیر نفتی و لزوم 
ساماندهی برخی پایانه های مرزی به عنوان مراکز 

توانمندی صادرات منطقه ای را ضروری خواند.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه دولت 
با بســیج همه امکانات و ظرفیت ها، فضای بدون 
درآمدهــای نفتی را در شــرایط تحریمی و کرونا 
مدیریت کرده است، افزود: در فضای بدون اتکا به 
درآمدهای نفتی، الگوی حاکم بر روابط سه ضلع 
تولید، صادرات و نفت به ســود»تولید صادراتی« 

تغییر پیدا کرده است.

محققان دانشگاه آکســفورد روز دوشنبه ۳۰ 
تیرماه اعالم کردند نتایج اولیه کارآزمایی بالینی 
واکسن کرونا تهیه شده توسط این دانشگاه نشان 
می دهد که این واکسن باعث فعال کردن سیستم 
ایمنی برای مقابله با این ویروس می شود. به گزارش 
خبرگزاری آسوشــیتدپرس تزریق این واکسن 
تجربی به داوطلبان از مــاه آوریل و در مورد حدود 
هزار نفر آغاز شد. در پژوهش های پزشکی معموال 
اولین آزمایش های بالینی برای ســنجش ایمنی 
دارو مورد اســتفاده قرار می گیرد ولی در این مورد 

مشخص پژوهشگران قصد داشتند واکنش سیستم 
ایمنی بدن را نیز ارزیابی کنند. پژوهشگران دانشگاه 
آکســفورد در گزارش تحقیقات خــود که دیروز 
در مجله علمی »لنســت« منتشر شد می گویند، 
تزریق این واکســن تجربی در افراد بین ۱۸ تا ۵۵ 
ساله واکنش ایمن سازی توام یا دوگانه ایجاد کرده 
است. دکتر آدریان هیل، مدیر موسسه پژوهشی 
جنر در دانشگاه آکسفورد گفت:»تقریبا در تمامی 
موارد واکنش ایمن سازی خوبی ایجاد کرده است. 
نکته جالب در مورد این واکسن این است که هر دو 

بازوی سیستم ایمنی بدن را فعال می کند.« دکتر 
هیل افزود، در نتیجه تزریق این واکسن پادتن های 
خنثی کردن عفونت در بدن فعال می شوند و درعین 
حال این واکسن باعث واکنش فعال لنفوسیت تی 
می شــود که به مقابله بدن با ویروس کرونا کمک 
می کند. آدریان هیل، پژوهشگر دانشگاه آکسفورد، 
به خبرگزاری رویترز گفت: »قطعا در ماه سپتامبر 
یک میلیون دوز تولید خواهد شد. آنچه که برخالف 
تولید صنعتی واکسن قابل پیش بینی نیست، میزان 

شیوع این بیماری است«.

خبر

خبر

روحانی: 

سیاست دولت حمایت از صادرات برای تقویت تولید داخلی است

موفقیت اولیه آکسفورد در کشف واکسن کرونا

نگاهی به همه قهرمان های زودهنگام لیگ برتر

ِجام با عجله! 


