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آلودگی هوا همچنان در 
سطح هشدار است

مدارس تهران دوشنبه و سه شنبه هم غیرحضوری 
شد
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دگردیسی اقتصادی در خاورمیانه
چند روز پیش شرکت های سعودی و چینی در 
چارچوب سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین 
به سعودی، ۳۴ قرارداد سرمایه گذاری در بخش های 
مختلف را امضا کردند. یک ماه قبل هم خبر قرارداد 

خرید گاز قطر توسط چین رسانه ای شد.
خواندن  خلوت  حیاط  با  تحلیلگران  از  بسیاری 
امریکا  برای  فارس  کشورهای حوزه خلیج همیشه 
این روزها باید حتما تجدید نظری اساسی در حضور 

چین در منطقه داشته باشند.
پیش  اساس  بر  و  جهان  اقتصاد  دومین  چین 
بینی ها )درصورت همین روند کنونی بدون رویدادی 
همانند کرونا و یا …( تا ۲۰۵۰ بزرگترین اقتصاد جهان 
خواهد بود، البته در این سالها هند نیز جایگزین 
المان و ژاپن خواهد شد و می توان سه قدرت اول را 
امریکا، چین و هند نامید با این تفاوت که نقطه ثقل 
این بار دیگر در غرب نیست و به شرق رسیده است 

همانند ۲۵۰ سال قبل.
در این بین کشورهای تولید کننده انرژی همانند 
عربستان و قطر در کنار کویت و امارات متحده عربی 
بیشترین بهره را در ۴۰ سال گذشته از ان برده اند. 

کشورها  این  ثروت  های  صندوق  به  کافیست 
بنگرید که بین ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دالر اندوخته دارند 

و درامد سرانه انها بیش از ۲۰ هزار دالر است.
در حوزه متنوع سازی سرمایه گذاری هم اقداماتی 
بزرگترین  سهام  از  که  است  شده  موجب  درست 
شرکتهای جهان تا صندوق های سرمایه گذاری تا 
دارایی هایی همانند امالک در اقصی نقاط جهان  
همه و همه امکان پایداری درامد را در سالهای پیش 

رو برای این کشورها به ارمغان اورده است.

پیمان مولوی سرمقاله

رئیس  جمهور با بیان اینکه در نظام جمهوری اسالمی 
اساس بر آن است که مردم در جریان گردش اطالعات 
وارداتی  اصل  یک  شفافیت  داشت:  اظهار  گیرند،  قرار 
به فرهنگ و قوانین و مقررات ما نیست، بلکه ریشه در 

فرهنگ دینی و اسالمی ما دارد.
امروز  صبح  رئیسی  ابراهیم  سید  ایسنا،  گزارش  به 
یکشنبه در اولین همایش ملی ارتقای شفافیت، با تسلیت 
ایام فاطمیه، از برگزار کنندگان این همایش تشکر کرد و 
گفت: شفافیت یک اصل وارداتی به فرهنگ و قوانین و 
مقررات ما نیست، بلکه ریشه در فرهنگ دینی و اسالمی 

ما دارد.
جمهوری  نظام  در  اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
اسالمی، اساس بر آن است که مردم در جریان گردش 
قوانین  و  اساسی  قانون  در  افزود:  گیرند،  قرار  اطالعات 
قراردادها  در جریان  باید  مردم  که  مقرر شده  موضوعه 
قرار  اجتماعی  اقتصادی و  نیز فعالیت های  و  پیمان ها  و 
گیرند، مگر آن مواردی که به تعبیر امیرالمومنین علی)ع( 

احتمال سوءاستفاده دشمن از آنها وجود دارد.
رئیسی با تاکید بر محترم شمرده شدن حریم شخصی 
قانون  داشت:  اظهار  اسالمی  جمهوری  در  خصوصی  و 
اساسی حریم شخصی افراد را محترم شمرده اما غیر از 
از جمله  و  عمومی جامعه می گذرد  فضای  در  آنچه  آن 
است  شفاف  کامال  مردم  و  کشور  برای  تصمیم گیری ها 
با  اساسا  ایران  از جمله مجلس در جمهوری اسالمی  و 

شفافیت متولد شد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه در قوه قضائیه استنطاق 
به قطعیت  اما زمانی که حکم  از متهم غیرعلنی است، 
برسد، قانون حکم به شفافیت داده است، تصریح کرد: بر 
اساس قانون زمانی که حکم به قطعیت برسد باید شفاف 
اعالم شود. همچنین دادگاه هایی که قاضی صالح بداند 

نیز می توانند علنی برگزار شوند.
نیز روند  اجرایی  اینکه در دستگاه  به  اشاره  با  رئیسی 
امور باید به صورت شفاف باشد تا عموم مردم از شیوه 
و  برنامه  بکارگیری،  ارتقا،  انتصاب،  گزینش،  جذب، 
کمی  شاخص های  و  کیفی  شاخص های  کار،  پیشرفت 
مطلع شوند، تصریح کرد: چرا قراردادهای اقتصادی علنی 
نباشد؟ چرا بهره برداری از حوزه های مختلف اقتصادی، 
شکل شفاف نداشته باشد؟ چرا در وضعیتی که همه باید 
کنند،  عرضه  را  خودشان  ظرفیت های  رقابت  با  بتوانند 
نشود؟  ایجاد  مساوی  صورت  به  همه  برای  زمینه  این 
اینها همان زمینه هایی است که کامالً می تواند، فساد را 

ریشه کن کند.
شفافیت  چه  هر  اینکه  بر  تاکید  با  جمهوری  رئیس 
پارتی بازی  و  ناسالم  روابط  فساد،  از  شود،  بیشتر 
جلوگیری می شود، گفت: شفافیت در فرهنگ دینی ما 
نیز ریشه دارد و از سوی دیگر در جای جای قوانین ما 
از  بخشی  گرچه  راستا  این  در  است.  اشاره شده  آن  به 
الکترونیک به خوبی پیش رفته، اما همچنان  کار دولت 
بدلیل عدم همکاری برخی دستگاه ها در پیوستن به شبکه 
ملی اطالعات امکان بهره برداری کامل از این شبکه میسر 

نشده است.
عدم  دلیل  به  دولت  ابتدای  در  اینکه  بیان  با  رئیسی 
پیشرفت مناسب دولت الکترونیک، تصمیم بر ادامه مسیر 
تحقق  برای  افزود:  گرفته شد،  قالب دولت هوشمند  بر 

نیاز است که همه بخش ها و همه  نیز  دولت هوشمند 
دستگاه ها مساعدت کنند که خوشبختانه گام های خوبی 

برای شکل گیری دولت هوشمند برداشته شده است.
از  تجارت  جامع  سامانه  اینکه  به  اشاره  با  رئیسی 
بخش هایی است که حتماً می تواند از فسادهای احتمالی 
در فرآیند کار تجاری، از تأمین و تولید تا مصرف جلوگیری 
کند، اظهار داشت: این سامانه نیز با پیشرفت ۹۰ درصدی 
دستگاه های  برای  هم  می تواند  و  است  تکمیل  حال  در 
نظارتی و هم برای دستگاه های اجرایی کار را سهل و آسان 
کند، به این ترتیب که محل دقیق کاالها و همچنین محل 

تخصیص اعتبارات قابل رصد باشد.
سامانه  فعال سازی  به  همچنین  جمهوری  رئیس 
اشاره  وقفه  سال   ۱۳ از  پس  کار  و  کسب  مجوزهای 
جهت  در  سامانه  این  تقویت  به  مصمم  گفت:  و  کرد 
آن  بدون حاشیه  و  اجرای دقیق  و  نظارت  شفاف سازی، 

هستیم.
رئیسی صدور نسخه الکترونیک در حوزه سالمت را از 
دیگر اقدامات دولت سیزدهم در مسیر شفاف سازی عنوان 
کرد و افزود: قطعاً ادامه این مسیر می تواند دستگاه های 
نظارتی و اجرایی را در جلوگیری از فساد و لغزش در امور 

یاری کند.
در  مالیاتی  میلیون مودی  افزایش ۲  رئیسی همچنین 
یکسال و چند ماه گذشته را از اثرات نگاه ویژه دولت به 
موضوع شفاف سازی دانست و اظهار کرد: فرار مالیاتی 
یکی از مشکالت بزرگ کشور است و در برخی گزارش ها، 
در  که  می شود  عنوان  مالیاتی  با  برابر  مالیاتی  فرار  رقم 
کسانی  نیز  افراد  این  عمده  می شود.  اخذ  حاضر  حال 
مالیات  پرداخت  از  و  دارند  هستند که درآمدهای کالن 

فرار می کنند.
یا  بدحساب  افراد  فهرست  انتشار  جمهوری  رئیس 
ابربدهکاران بانکی را از اقدامات شفافیت ساز دانست که 
در این دوره انجام شده است و گفت: نمی خواهم بگویم 
این تمام کار است ولی در معرفی افراد بدحساب، آن هم 
افرادی که باالترین رقم های تسهیالت را دریافت کرده اند، 
و  افتاده  اتفاق  دوره  این  در  این شفافیت ها  دارد.  تاثیر 

مسبوق به سابقه هم نیست.
رئیسی افزود: اینکه صورت های مالی ۴۰۰ شرکت بورسی 
و غیربورسی منتشر شود، برای برخی ها قابل باور نبود چرا 

که چنین کاری تا به حال انجام نشده بود و معلوم هم شد 
که این کار در جهت انضباط مالی در کشور موثر است.

رئیس جمهوری با بیان اینکه اقدامات شفافیت ساز نه 
فقط به اقتصاد ضربه نمی زند، بلکه باعث ارتقای امنیت 
اقتصادی  و حمایت از فعاالن اقتصادی هم می شود، اظهار 
داشت: انجام اقدامات شفافیت ساز هیچ نگرانی ندارد و 
حتی به افراد دارای صحت عمل، اطمینان هم می دهد که 

کارشان تحت حمایت قانون است.
رئیسی با بیان اینکه شفافیت در مبارزه با فساد، افزایش 
موثر  بسیار  اجتماعی  سرمایه  افزایش  و  عمومی  اعتماد 
پاسخگویی ها  و  کنترل ها  این  اگر  کرد:  تصریح  است، 
از وقوع تخلف  انجام گیرد، هم می تواند  در روند کارها 
اقدام  و  برخورد  بر  مقدم  پیشگیری  -که  کند  پیشگیری 
است- و هم افراد می توانند بدون اتهام و افترا کارشان را با 

قدرت و قوت و از موضع قانونی دنبال کنند.
جریان  و  شفافیت  اینکه  به  اشاره  با  جمهوری  رئیس 
آزاد اطالعات در کنار اصل اساسی امر به معروف و نهی 
از منکر، اصل بسیار مهم نظارت ملی را محقق می کند، 
عمل  قانون  و  عدالت  به  بخواهیم  اگر  کرد:  خاطرنشان 
تمام  است.  خودکنترلی   کنترلی،  نظام  بهترین  کنیم، 
از  ناظران  و  بازرسان  اینکه  از  قبل  دستگاه ها  و  مدیران 
مقدس  محضر  در  را  خودشان  کنند،  آنها حساب کشی 
به  و  رجوع  ارباب  به  شهروندان،  نزد  متعال،  پروردگار 

سلسله مراتب مدیریتی و نظارتی پاسخگو بدانند.
تفاوت  را  نظارتی  مرجع   ۴ این  به  پاسخگویی  رئیسی 
دیگر  با  اسالمی  جمهوری  در  مدیریتی  نظام  اساسی 
نظام های مدیریتی دانست و گفت: اینکه قبل از هر چیز 
متعال  پروردگار  مقدس  محضر  در  را  خود  کس  هر  و 

پاسخگو بدانیم، خیلی بازدارندگی دارد.
و  نظارت  جریان  البته  اینکه  بیان  با  جمهوری  رئیس 
بازرسی هم کمک موثری است برای ارزیابی دقیق عملکرد 
به عنوان یک  نباید  بازرسی و نظارت  افزود:  دستگاه ها، 
دستگاه مچ گیر شناسایی و شناخته شود. سازمان بازرسی 
دستگاه ها  به  کمک کننده  عنوان  به  باید  ناظران  همه  و 
شناخته شوند تا مدیران از نظارت استقبال کنند. اولویت 
هر  در  فساد  با  مبارزه  و  شفافیت  بازرسی،  نظارت،  در 
سازمانی با خودِ مدیران و ناظران درون سازمانی است و در 

وهله دوم نظارت برون سازمانی به کمک مدیران می آید.

رئیسی اظهار گرد: هیچ مدیری نباید در مقابل فساد 
بی تفاوت باشد. مدیران اجازه ندهند کوچکترین فسادی 
در مجموعه اداری آنها النه کند. اینجا ناظران بهترین یاری 
کننده مدیران هستند و مدیران باید قدردان ناظرانی باشند 

که کمک کرده اند تا مشکلی از چشم او پنهان نماند
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه بنده بارها تاکید کرده ام 
که هاضمه نظام جمهوری اسالمی فساد را نمی پذیرد و 
فسادناپذیر است، تصریح کرد: ممکن است در گوشه و 
کنار فسادی پیدا شود که با آن برخورد می شود، اما اینکه 
کسی تصور کند، چند گزارش فساد، فساد را فراگیر کرده، 

این امر نادرستی است؛ اصال اینطور نیست.
رئیسی خاطرنشان کرد: امروز در نظام اسالمی، روحیه 
مبارزه با فساد در سازمان ها و ادارات و بسیاری از مدیران 
وجود دارد. اگر هم موردی پیدا شود، هم دستگاه اجرایی 
خود را موظف می داند با فساد برخورد کند و هم دستگاه 
قضایی در این رابطه بهترین کمک برای برخورد با فساد 

است.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه از ابتدای کار دولت 
روحیه  داشتن  را  مدیران  همه  با  همکاری  شرط  مردمی 
فسادستیزی اعالم کردیم، تصریح کرد: اصالح نظام اداری 
و حکمرانی در گرو داشتن روحیه فسادستیزی از سوی 
مدیران است، چرا که حساسیت مدیران ولو در حد یک 
گزارش نادرست می تواند بهترین عامل بازدارنده فساد در 

همه اجزای سازمان ها باشد.
موجب  را  فسادزا  بسترهای  اصالح  جمهوری  رئیس 
به  داشت:  اظهار  و  دانست  مردم  به  اطمینان بخشی 
تعبیر رهبر معظم انقالب با دزد دزد گفتن اعتماد مردم 
جلب نمی شود بلکه مبارزه با مفسد و اصالح بسترهای 
فسادزاست که موجب اطمینان بخشی به مردم و جلب 

نظر و اعتماد آنها خواهد شد.
نسبت  دقیق  و  درست  اطالع رسانی  ادامه  در  رئیسی 
از جمله وظایف  به اصالح بسترهای فسادزا به مردم را 
افزود:  و  کرد  عنوان  قضایی  دستگاه  و  اجرایی  دستگاه 
خودکنترلی، نظارت مردم با ترویج فریضه امر به معروف 
نظارتی  دستگاه های  و  مدیران  نظارت  منکر،  از  نهی  و 
برون سازمانی و درون سازمانی و برخورد با متخلفین چهار 
گامی است که می تواند در امر مبارزه با فساد و اجرای 

عدالت بسیار مثمرثمر باشد.
اقدامات پیشگیرانه و برخورد مناسب  رئیس جمهوری 
با فساد را خنثی کننده تالش دشمن برای زیر سوال بردن 
اقدامات خالصانه و ارزشمند دستگاه های کشور در ذهن 
مردم عنوان کرد و افزود: باید در عمل به مردم اطمینان 
بدهیم که مجموعه اداری و اجرایی کشور کارآمد است و 
می خواهد با سالمت کار کرده و گره های کشور را باز کند.
رئیسی قانون ارتقای سالمت اداری را از جمله قوانین 
بسیار خوب و کارآمد در زمینه مبارزه با فساد دانست و 
دستگاه های اداری و اجرایی کشور را به اجرای کامل آن 

مکلف کرد.
اصل  به  دولت  ویژه  نگاه  به  همچنین  جمهور  رئیس 
گفت:  و  کرد  اشاره  توسعه  هفتم  برنامه  در  شفافیت 
در دولت مردمی شفافیت را به نفع همه مردم و همه 
نظارتی می دانیم و عقیده  و  اجرایی  اداری،  دستگاه های 
داریم تحقق شفافیت برای آحاد مردم اطمینان بخش و 

اعتمادآور است.

رئیسی در همایش ملی ارتقای شفافیت: 

هیچ مدیری نباید در مقابل فساد بی تفاوت باشد
خبر

معاون اجتماعی قوه قضائیه: 
آمار دقیقی از مهاجرت نداریم

از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: ما آمار  معاون اجتماعی و پیشگیری 
دقیقی از مهاجرت نداریم و وقتی نتوانستیم آمار را به دقت استخراج کنیم 
را  برای خدمت رسانی  توانند ساز وکارهای الزم  اداری نمی  دستگاه های 

فراهم کنند.
به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در اولین همایش ملی ارتقای شفافیت 
گفت: بحث مبارزه با فساد و جرم و جنایت پدیده جهانی است که همه 
کشورها را درگیر کرده است و پنج برابر رشد جمعیت جهانی، جرایم و جنایات 
در حال وقوع است. یکی از مهمترین برنامه ها در این زمینه بحث ارتقای 

شفافیت است.
وی افزود: اگر مراقبت نکنیم و سیستم های کنترلی به وظایف خود نپردازند، 

زمینه ایجاد فساد در بخش های مختلف نمودار می شود.
جهانگیر با تعریفی از فساد گفت: از آنجا که فساد ویژگی های خاصی دارد 
و با پنهان شدن خود را نمودار می کند شاید تعاریف از فساد منطقی و دقیق 

نباشد لذا باید بجای تعریف فساد،  فساد را توصیف کنیم.
وی با طرح این سوال که  گلوگاه های فساد به چه نحو اتفاق می افتد؟ گفت: 
هر جا که پول و اطالعات واجد اهمیت باشد بستری برای شروع فساد است؛ 
لذا اولین بازرسی که باید در دستور کار بگذاریم حوزه هایی است که با پول 
وسرمایه ارتباط دارد.   التهاباتی که در بازار ایجاد می شود مثال در بازار ارز،  
فرصت های زمانی در اختیار عده ای  قرار می گیرد تا از این آشفته بازار به نوعی 

شفافیت بازار اقتصادی را با مشکل روبرو کنند.
بحث  فساد  گفت: خطرناکترین  آسیب های سیستمی  به   اشاره  با  وی 
فسادهای سیستمی است. وقتی می گوییم فساد سیستمی یعنی اگر بررسی 
کردیم و دیدیم مقوله ای به طور متوالی و  به یک شکل و مدل تکرار می شود 
واز مدل دایره ای برخورداراست، نشان می دهد اگر برای حل فساد و آسیب 

اقدام نکنیم فساد سیستمی شکل گرفته است.
وی افزود: اگر مدل فسادها در حال تغییر باشد بدیهی است ولی تکرار 

فساد، زنگ خطری است که نشان می دهد با فساد سیستمی رو به روایم.
جهانگیر ادامه داد: ما از گذشته تاکنون در حوزه مدیریتی با تغییرات متعدد 
روبرو بودیم که افراط را به دنبال داشته و باعث شده در حوزه ثبات دچار 
چالش شویم. برای اینکه از آسیب های مدیریتی جلوگیری کنیم باید ساز و 
کارهایی که در دنیا مورد توجه قرار گرفته است را  در دستور کار قرار دهیم. ما 
با مرزهای کنترلی مدیریتی روبرو هستیم. یکی از اشکاالت در حوزه مدیریتی 
این است که مرزهای کنترلی ناشناخته است.  اگر بخشنامه ای را مدیر صادر 
می کند آیا او اجازه صدور دستور را داشته یا خیر؟ حوزه بازرسی تالش کند 

که مدیران اجرایی را مبتنی بر رفتار قانونی پرورش دهد.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از آسیب ها، آسیب های مدیریتی است، گفت: 
با توجه به عدم توازن در توسعه نیافتگی بخش های زیادی از کشور، ما با 
پدیده ای مثل مهاجرت های بی رویه وحاشیه نشینی روبرو هستیم که باعث 

ایجاد فساد می شود.
وی ادامه داد: ما آمار دقیقی  از مهاجرت نداریم و وقتی نتوانستیم آمار 
را به دقت استخراج کنیم دستگاه های اداری نمی توانند ساز وکارهای الزم 
برای خدمت رسانی را  فراهم کنند. عدم شفافیت باعث ایجاد بستر فساد زا 
در مناطق حاشیه می شود که بیشترین جرایم در کانون های حاشیه ای شکل 

می گیرد.
وی تاکید کرد: در حوزه کالن اقتصادی ما نقاط مهمی را می بینیم که آسیب 
پذیر است  که  بحث قراردادهای بزرگ داخلی و خارجی است و باید مورد 
توجه مجموعه نظارتی به ویژه سازمان بازرسی قرار گیرد. همچنین باید به 

فرایند صدور مجوز که در حوزه مالی می شود توجه کرد.
وی ادامه داد: ما امروز ورودی هایمان در حوزه تجاری زیاد شده و  نظارت 
آن چنانی بر آن نداریم. این مساله زمینه بروز فساد را فراهم کرده که در این 
حوزه سازمان بازرسی درصدد است سامانه یکپارچه را عملیاتی کند که ان 

شاءالله آن را انجام می دهد.
وی با اشاره به قاچاق کاال و ارز گفت: این موضوع  با تولید داخل مغایر 
است و باید با آن مبارزه کرد و امیدواریم پیگیری های الزم بری رصد ساختار 

یکپارچه این پدیده انجام و تکلیفش در کشور روشن شود.

با با ورود دوربین هاورود دوربین ها در محاکم  در محاکم 
و زندان ها، مطمئنًا وضع ما و زندان ها، مطمئنًا وضع ما 

بهتر خواهد بودبهتر خواهد بود

محسنی اژه ای در همایش ملی ارتقای شفافیت:محسنی اژه ای در همایش ملی ارتقای شفافیت:

دوشنبه 21 آذر 1401
17 جمادی االول 1444 
12 دسامبر 2022
سال هجدهم
شماره 5259
12 صفحه
5000 تومان

 صفحه  10 صفحه  2 صفحه  2

پیام واقع گرایی
به دستگاه دیپلماسی

شرح در صفحه  11

» ابتکار« ادامه واکنش ها به اظهارات چینی ها در عربستان را بررسی می کند

گروه بین الملل - پیامدها اظهارات و اقدامات واکنش برانگیز سفر رئیس جمهوری چین در ریاض 
همچنان در محافل خبری و کارشناسی کشورمان ادامه دارد. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین که 
برای سفری سه روزه به عربستان سفر کرده است در نشست شورای همکاری خلیج فارس و همچنین 
جلسه سران چین و عرب در همسویی با عربستان و برخی کشورهای منطقه اظهارات را در قالب بیانیه 
مورد تایید قرار داد که بسیار تامل برانگیز بود. در ابتدا در نشست سران چین و عربستان، دو طرف از 
ایران خواستند ضمن همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی در امور سایر کشورها مداخله نکند. اما 
مهمتر از این دیدگاه مطرح شده بند 12 بیانیه نشست شورای همکاری خلیج فارس با رئیس جمهوری 
چین است که در آن ادعا شده ایران بر سر جزایر سه گانه با امارات همکاری کند. این امر دیگر از نظر 
اعالمی و همسویی به موضوع تمامیت ارضی ایران مرتبط می شود که لزوم بحث و بررسی در خصوص 
آن از اهمیت زیادی برخوردار است. همچین شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در خالل بازدیدش 
از عربستان سعودی با رئیس شورای سیاستی یمن که دست نشانده سعودی هاست نیز حمایت کرد. 
در همین رابطه و در واکنش به چنین اقداماتی به خصوص بحث مطرح شده در مورد جزایر سه گانه، 
شنبه شب حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در توئیتی نوشت: »جزایر سه گانه ابوموسی، تنب 
کوچک و تنب بزرگ در خلیج فارس، اجزای جدایی ناپذیر خاک پاک ایران است و به این مام میهن 

تعلق ابدی دارند. در ضرورت احترام به تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم.«

 آزادی تعدادی از
بازداشتی های زیر 18 سال

وقتی ناموس هنوز جان 
می گیرد

ابهام در ادعای افزایش 
درآمد نفتی

  دبیر ستاد حقوق بشر در بازدید از 
کانون اصالح و تربیت تهران خبر داد

لوایح پیشگیرانه خشونت علیه 
زنان همچنان در انتظار تصویب

 تنها ۵۶ درصد درآمدهای نفتی 
کشور محقق شده است

 صفحه  2


