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ونا احتمال افزایش موارد کر
طی ۳ هفته آتی

بروز موج بعدی آنفلوآنزا بعید است
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آیا مشکالت امروز فقط ریشه در 
گذشته دارد؟

این روزها که دالر ترمز بریده و بازارها در فاز رسد 
دولت  به  نزدیک  کارشناسان  بسیاری  دارند  قرار 
گذشته را عامل تمام نابسامانی ها می دانند! رئیس 
کل بانک مرکزی قبلی هم که خود رکورد دار تورم 
و چاپ پول است از امروز شاکی است اما کاش به 
دیدگاه کارشناسانه وقعی نهاده می شد. چه آن زمان 

و چه امروز.
در وضعیت کنونی موضوعاتی پیرامون تحریم و 
خروج ترامپ از برجام وجود ندارد اقتصاد در تحریم 
این  چراکه  آشکار  همه  بر  نبودند  نعمت  و  است 
موارد به گذشته باز می گردند،، زمستان سخت به 
جای اروپا به تهران رسیده است؛ درحقیقت بخشی 
از شرایط فعلی به درک ناصحیح مدیریت درست 
بنگاه ها در کشور مربوط می شود. نکته دیگری که 
درخصوص بودجه  حائزاهمیت است، این است که 
به  نظر می رسد بودجه  سال ۱۴۰۲ نیز شباهت زیادی 
به بودجه  سال های گذشته دارد و تفاوت چندانی 
با دولت قبل در این زمینه وجود نخواهد داشت. 
در  بودجه  سال آینده  پیرامون تصویب  موضوعاتی 

برهه کنونی به گوش می رسد. 
این مهم؛ در واقع از عدم  توازن در تصمیم گیری 
که  نیست  مشخص  عبارتی  به   می گیرد؛  نشات 
در حال حرکت  در چه مسیری  و مجلس  دولت 
هستند. در شرایط فعلی متاسفانه مشاهده می شود 
پیدا  کاهش  بودجه  بسیار  پیش بینی پذیری  که 
کرده است. بنابر همین موضوع بوده که دولت دچار 
مشکل است و نمی تواند حتی بلندمدت را پیش بینی 

کند. 

پیمان مولوی سرمقاله

و  تدابیر  اجرای  را  دولت  قرمز  خط  دولت  سخنگوی 
نگاه های روشن مقام معظم رهبری در حوزه های مختلف 

از جمله سیاست خارجی برشمرد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت،  علی 
بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیأت دولت  در نشست 
مسئولین سیاسی بسیج دانشجویی خواهران در آبعلی با 
تأکید بر اهمیت توجه و برنامه ریزی برای آینده گفت: در 
آیات و روایات داریم که هر کشور و قومی خودش آینده اش 
را ترسیم و طراحی می کند و تصمیم می گیرد که پیشرو و 
آینده ساز باشد یا پیرو باشد و آینده اش را دیگران بسازند. 
در این مسیر هم طبیعتاً رقابتی بین افراد و جوامع وجود 

دارد و هر که فعال تر باشد، موفق تر است.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان اش اظهار 
در  اشتباهاتی  گذشته  سال   ۴۳ طی  در  طبیعتاً  کرد: 
حکمرانی کشور وجود داشته است ولی صرف نظر از آن 
باید در نظر بگیریم که ما یک ملت در حال رشد هستیم که 
دشمن داریم؛ ما در قضاوت عملکردمان باید موانع خارجی 

و ضعف ها و سوءمدیریت درونی را با هم ارزیابی کنیم.
جمهوری  که  پیشرفتی  کرد:  تصریح  جهرمی  بهادری 
عموم  در  داشته،  اخیر  سال  چند  و  چهل  طی  اسالمی 
و  خودمان  تاریخ  گذشته  سال  صدها  با  شاخص ها 
مقایسه  قابل  جهانی  رشد  میانگین  و  منطقه  کشورهای 
نیست. البته این رشد همواره و در تمام دوره ها یک سان 
نبوده و به عنوان مثال ما در دهه نود در سیر نزولی این 

رشد قرار داشتیم.
وی افزود: در دهه ۹۰ تحریم های اقتصادی علیه کشور ما 
شدت گرفت و همزمان با جنگ رسانه ای هجمه گسترده ای 
علیه امید و اعتماد مردم ما صورت گرفت ولی در عین حال 
توان و ظرفیت های رسانه ای کشور به درستی فعال نشد.

سخنگوی دولت اضافه کرد: به عنوان مثال در جنگی 
که در فضای مجازی صورت گرفت و رهبر انقالب دستور 
تشکیل شبکه ملی اطالعات را دادند، در تمامی دهه نود 
شبکه ملی اطالعات کمتر از ۳۰ درصد رشد داشت ولی در 
طول یک سال و ۳ ماه این دولت، حدود ۳۰ درصد رشد 
در شبکه ملی اطالعات داشتیم و پیشرفت این شبکه امروز 
به ۶۰ درصد رسیده است. در جنگ اقتصادی نیز همین 
طور بود و عده ای به جای استفاده از توان داخلی، به رفع 
تحریم ها و خارج کشور امید بسته بودند و معلوم است 
که نتیجه آن رویکرد تضعیف کشور در یک دهه اخیر بود.
وقت  رئیس  زمان  همان  کرد:  تصریح  بهادری جهرمی 
»تقریباً  گفت  برجام صراحتاً  آثار  مورد  در  بانک مرکزی 
هیچ« ، ولی امروز آمارهای اقتصادی نشان می دهد این 
وضعیت در سایر بخش ها نیز وجود داشته و در طول 
یک دهه اخیر نه تنها پیشرفت نداشتیم بلکه پسرفت نیز 
کردیم، زیرا رقبای ما هم زمان در حال پیشرفت بودند و 
اگر با خلق پول، تورم ایجاد نمی شد، سفره مردم کوچک 

نمی شد.
سخنگوی دولت با اشاره به اوضاع نابسامان کشور در 
حوزه های مختلف در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بیان 
کرد: دولت مردمی سال گذشته در یک شرایط سخت و 
مسیر غلط کار را بدست گرفت و در طول یکسال گذشته 
تالش کرده است اوضاع را بهبود بخشد و کشور را به سمت 

مسیر پیشرفت واقعی حرکت دهد.
بهادری جهرمی تشریح کرد: ما در ابتدای شروع به کار 

دولت با اتکا به توانمندی داخلی و بهره مندی از ظرفیت های 
جهانی واکسیناسیون کرونا را به سطحی رساندیم که در 
آذرماه امسال ۱۳ روز بدون فوتی کرونایی داشتیم و تمام 
محدودیت های کرونایی هم برداشته شده در حالیکه در 
کشورهای اروپایی و آمریکا هنوز آمار کشته های سه رقمی 
کرونا وجود دارد؛ این در حالی است که در یک سال و 
جهانی  میانگین های  تمامی  در  ما  قبل،  دولت  آخر  نیم 
سالمت پایین تر بودیم و کشته های ۷۰۰ نفری کرونایی در 

روز داشتیم.
سخنگوی دولت درباره دالیل ایجاد ناآرامی های اخیر در 
کشور توسط دشمنان تصریح کرد: تجربه سال های گذشته 
نشان داده است هروقت کشور در مسیر پیشرفت حرکت 
کرده آنها تمام قد وارد عمل شده اند تا این حرکت شتابان 
را متوقف کنند؛ به همین دلیل مقام معظم رهبری فرمودند 
که اصلی ترین مقابله ما با این اقدامات دشمن، استمرار و 
سرعت بخشی به این مسیر خدمت است که ما هم این 
امر را تکلیف خودمان می دانیم ان شاءالله این مسیر را با 

سرعت بیشتر پیش خواهیم رفت.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت مصمم به وعده هایی 
که داده عمل کند، گفت: آقای رئیس جمهور در جلسه 
هیئت دولت بر این قضیه تاکید کردند زیرا رهبر انقالب 
اگر دولت  و  تأکید داشتند  این قضیه  بر  به دولت  بارها 
احساس کند وعده ای را نمی تواند اجرا کند، شفاف و صادق 

به مردم می گوید.
بهادری جهرمی اضافه کرد: ما ساخت ۴ میلیون مسکن 
در ۴ سال را یک ضرورت می دانیم و ان شاءالله انجام هم 
خواهیم داد. نکته که آقای بذرپاش در مجلس در این مورد 
گفتند نیز حرف درستی است، او نگفت که ما ۴ میلیون 
مسکن نمی سازیم بلکه می گوید اگر دولت بخواهد صرفاً 
با منابع دولتی ۴ میلیون مسکن بسازد، در ظرف بودجه 
نشدنی است لذا دولت باید حاکمیتی این کار را پیش ببرد 

و نه تصدی گرایانه.
وی اضافه کرد: مثال این نوع عملکرد، سیاست دولت 
در اعطای زمین است. ما برای ساخت ۴ میلیون مسکن 
نباید متصدی صرف باشیم و باید به صورت حاکمیتی و 
سیاستگذارانه ورود کنیم، یعنی بخشی از این مسکن ها 
را مستقیم دولت بسازد، بخشی از طریق شهرداری ها یا 
توسط خود مردم با اعطای زمین  ساخته شود. آقای بذرپاش 

هم به این نکته اشاره می کردند که اگر مجلس می خواهد 
و  قواعدگذاری ها  سایر  در  باید  بدهد،  اعتماد  رأی  او  به 
کمک بخشی ها به رشد ساخت وساز مسکن حمایت کند تا 
تمام بخش های دولتی و خصوصی کمک کنند این وعده 

محقق شود.
بهادری جهرمی درخصوص تغییر مدیران سابق ناکارآمد 
اضافه کرد: رئیس  جمهوری کمیته ای برای همین منظور نیز 
مشخص کرد و معاون اجرایی رئیس جمهور، نهاد ریاست 
جمهوری و بازرسی ویژه رئیس جمهور موارد را تک به تک 
بررسی می کنند و جاهایی که جابجایی صورت نگرفته یا 
حرف و حدیثی در مورد جابه جایی ها است را مورد رسیدگی 

قرار می دهند.
کرد:  بیان  درباره سیاست خارجی دولت سیزدهم  وی 
خط قرمز دولت اجرای تدابیر و نگاه های روشن مقام معظم 
از جمله سیاست خارجی  رهبری در حوزه های مختلف 
قرمز  خطوط  روی  این  از  پیش  که  همان گونه  و  است 
ایستادیم، کماکان از آن ها عقب نشینی نخواهیم کرد. ما 
کماکان ترک کننده میز مذاکره در برجام نخواهند بود ولی 

همه تخم مرغ ها را هم در یک سبد نخواهیم گذاشت.
سخنگوی دولت با اشاره به آغاز واردات خودرو و همزمان 
تالش دولت برای افزایش کیفیت خودرو نیز گفت: هشت 
فرمان خودرویی رئیس جمهور در حال تحقق است و یکی 
از کارهای بسیار جدی که دولت در حوزه خودرو کرده، 
این بود که خودروسازهای مختلف خصوصی و دولتی را در 
تولید برخی از محصوالت با هم شریک کرده تا با سرمایه 
گذاری مشترک بتوانند تولیدات با کیفیت باالتر و قیمت 
پایین تر عرضه کنند و همزمان برای شان بازاریابی نیز کرده 

است.
بهادری جهرمی ادامه داد: ما حدوداً معادل ۷۰۰ میلیون 
محصوالت  و  قطعات  صادرات  قرارداد  روسیه  با  یورو 
خودرویی بستیم. وقتی بازار کار را برای تولید کننده قطعه 
افزایش می دهیم و از آن طرف خودروسازان را با هم شریک 
زمینه  کنند،  تولید  قطعه  واحد  صورت  به  که  می کنیم 
افزایش کیفیت فراهم می شود. این فقط یک فقره از بیش 
از ۱۰ اقدامی است که دولت برای افزایش کیفیت خودرو 

انجام داده و می دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان اش اظهار کرد: مجلس 
خوراک  گاز  نرخ  که  کرده  مکلف  را  دولت  بودجه  در 

پتروشیمی ها و تولید کننده ها را افزایش دهد زیرا نرخ گاز 
جهانی افزایش پیدا کرده است. این تکلیف قانونی اگر اجرا 
می شد برای دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد 
و  بورسی  شرکت های  از  حمایت  برای  دولت  اما  داشت 

جلوگیری از ضرر مردم در بورس این کار را نکرد.
آقای  اخیراً  مجلس  اینکه  داد:  ادامه  دولت  سخنگوی 
بود  همین  برای  را خواست  میرکاظمی  آقای  و  خاندوزی 
منبع  دولت  برای  بودجه  قانون  تبصره ۱۸  در  گفتند  که 
درآمد پیش بینی شده بوده و چرا نرخ خوراک را افزایش 
از بورس نرخ گاز خوراک را  ندادید. دولت برای حمایت 
افزایش نداد زیرا سال گذشته که خبر تصویب افزایش در 
کمیسیون آمد، بورس قرمز شد و قطعاً با اجرای آن شرایط 
بدتر می شد. این دولت، دولتی نیست که با ضرر زدن به 
مردم در بورس برای خودش منفعت ایجاد کند بلکه با یک 

سیاست متوازن تالش می کند تا چرخ اقتصاد ما بچرخد.
بهادری جهرمی در مورد افزایش قیمت ها در برخی بازارها 
ازجمله ارز و خودرو نیز گفت: تا زمانی که نتوانیم تورم ۶۰ 
درصدی در دولت گذشته که در این دولت به ۴۰ درصد 
کاهش پیدا کرده و سرعت نرخ رشد سرعت نقدینگی ۴۴ 
درصدی دولت گذشته که اکنون به ۳۴ درصد رسیده را 
مهار کامل کنیم، بخشی از سریز اثر تورمی آن در همه 

بازارها از جمله ارز و خودرو و سکه قابل مشاهده است.
وی افزود: همچنین ایاالت متحده بعد از تورم ناشی از 
تزریق پولی که در ایام کرونا داشت، نرخ بهره اش را افزایش 
داد که در نتیجه آن نرخ دالر در همه جای جهان افزایش 
پیدا کرد. بخشی از افزایش قیمت دالر در این دولت ناشی 
از افزایش قیمت جهانی و بخش دیگر به دلیل تورم و سایر 

مسائل بوده است.
سخنگوی دولت اضافه کرد: بازار ارز ما ایراداتی دارد که 
ما مستمر درحال اصالح آن هستیم؛ به عنوان مثال ما با 
افزایش فروش نفت تا حدود زیادی آن را اصالح کردیم. 
همیشه در ایام سال نوی میالدی قیمت ارز باال می رود و به 
عالوه وقتی که دشمنان از ناامنی های خیابانی ناامید شدند 
تالش کردند این آشوب و ناامنی ها را به عرصه اقتصادی 

سوق دهند و به مردم ضربه زنند.
بازار  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  جهرمی  بهادری 
همان  است؛  موقتی  که  ایجاد شده  ارز  حوزه  در  کاذبی 
گونه که نا آرامی های چند ماه اخیر موقتی بود، این افزایش 
قیمت ارز نیز به همین دلیل موقتی است و ناشی از این 

نوع بازارسازی ها و فشارهاست.
وی پاسخ به سئوال دیگری در مورد پیشرفت کشور در 
زمینه پزشکی نیز بیان کرد: کشور ما بدون شک در حوزه 
پزشکی جزو کشورهای پیشرو جهان است. ما رتبه ۱۶ دنیا 
را از نظر تولید علم در پزشکی داریم. روزی پزشکانی از 
هند و پاکستان به ایران می آمدند تا ما را درمان کنند ولی 
امروز ما پیشرو در این علم هستیم و می توانیم ارائه کننده 

خدمات باشیم.
از  خارجی  دانشجویان  امروز  افزود:  دولت  سخنگوی 
کشورهای همسایه به دانشگاه های علوم پزشکی ما می آیند 
تا تحصیل کنند و این تفاوت در طی سال های پس از 
انقالب اسالمی ایجاد شده است. در مورد آموزش پزشکی 
و عملکرد دولت سیزدهم نیز این دولت مصوبه شورای عالی 
انقالب فرهنگی برای افزایش ظرفیت پزشکی را اجرا کرده 

است تا عدالت در زمینه بهداشت و سالمت بهبود یابد.

سخنگوی دولت:

بازار کاذب ارز موقتی است
اخبار

رئیس سازمان انرژی اتمی: 
در تولید داروهایی بر پایه ترکیبات دوتره گام های بلندی 

برداشته ایم
در  کرد:  اظهار  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رییس  و  رییس جمهور  معاون 
سازمان انرژی اتمی سعی کرده ایم در پیشرفت علوم و فنون هسته ای به صورت 

شتاب دهنده حرکت کنیم و با اقدامات راهبردی به نتایج مهم دست یابیم.
به گزارش ایسنا، محمد اسالمی در مراسم افتتاح و بهره برداری مرکز گامانایف 
که با حضور بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجتمع 
بیمارستانی یاس برگزار شد، بیان کرد: ایرانی ها همواره مولد علم بوده اند و در 

زمینه علوم و دانش پیشرو و پیشتاز هستند.
اسالمی گفت: پیش از پیروزی انقالب اسالمی سعی کردند که پیشتازی ایرانیان 
در زمینه علوم و دانش را تحت تاثیر قرار دهند و خودباختگی را جایگزین آن کنند 
و با از بین بردن باورها، زمینه ای فراهم سازند تا احساس کنیم که باید پیرو باشیم.

وی افزود: به لطف انقالب اسالمی این باور دوباره در میان آحاد جامعه زنده شد 
که از سلطه پذیری فاصله بگیریم و اکنون تمام دعواها و جنجال ها علیه جمهوری 
اسالمی ایران به همین دلیل است. اسالمی خاطرنشان کرد: ما خود را باور کرده ایم 
و بر اساس اهداف ملی حرکت می کنیم، سازمان انرژی اتمی ایران افتخار دارد که 
تاثیرگذار بوده و توانایی قابلیت سازی را در اختیار دارد و در راه پیشرفت کشور و 
اقدامات نتیجه بخش حرکت می کند. وی ادامه داد: اکنون شرایطی فراهم کرده ایم 
که یک میلیون بیمار می توانند از داروهای تولید شده توسط سازمان انرژی اتمی 
ایران استفاده کنند؛ تنها یک شرکت در زمینه تولید رادیو دارو وجود دارد که آن 
را تحریم  کرده اند که اگر این فناوری را در اختیار نداشتیم برای درمان بیماران با 
مشکالت فراوان مواجه می شدیم؛ خوشبختانه اکنون قابلیت تولید رادیو داروها، 

سامانه های پرتودهی و ... را داریم.
معاون رئیس  جمهور گفت: تا پیش از دستیابی به چنین قابلیت هایی در حوزه 
پزشکی بخشی از بیماران ناچار بودند برای درمان به خارج از کشور سفر کنند اما 

اکنون توانسته ایم گام هایی بلندی در این زمینه برداریم.
وی تاکید کرد: در سازمان انرژی اتمی سعی کرده ایم در زمینه پیشرفت علوم 
و فنون هسته ای به صورت شتاب دهنده حرکت کنیم و با اقدامات راهبردی به 
نتایج مهم دست یابیم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران عنوان کرد: در آینده ای 
نه چندان دور تبدیل به قطب تولید داروهایی بر مبنای دوتره خواهیم شد که 
این داروها جایگزین بسیار مناسبی برای داروهایی شیمیایی محسوب می شوند و 
نسبت به آنها کمترین عوارض را دارا هستند. وی گفت: بنده و همکارانم به عنوان 
سرباز در خدمت مردم هستیم و برای پیشرفت  علوم و فنون هسته ای تالش 
می کنیم. اسالمی اظهار کرد: سازمان انرژی اتمی ایران در فرایند قابلیت سازی 
برای بخش پزشکی کشور، تمرکز خود را برروی تولید رادیو داروهای تشخیصی 
گذاشته و در مسیر تولید داروهای ویژه تشخیص های دقیق تر حرکت می کنیم 
و توجه ویژه ای به بخش درمانی در این حوزه داشته ایم. امیدواریم با روش های 
جدید و فناوری هسته ای بتوانیم فقط سلول های آسیب دیده را تحت تاثیر قرار 
دهیم و در این میان اقدامات خود را بر نداشتن اثرات جانبی بر سایر سلول ها 
متمرکز کرده ایم؛ به حمدالله اکنون شاهد هستیم این دستاوردها توسط جامعه و 
بیماران قابل بهره برداری است.   وی تصریح کرد: گام دیگر مهمی که در حوزه 
اشعه گاما صورت گرفته این است که برای بخش محصوالت غذایی و کشاورزی 
سامانه ای طراحی شده که با پرتودهی اشعه گاما میکروب ها، قارچ ها، باقی مانده 
سموم و ... از بین می رود؛ همچنین گام تکمیلی دیگری برداشته ایم که شامل 
ساخت سامانه شتاب دهندهای خطی بومی است که توسط یک شبکه دانش بنیان 
آغاز شده و به زودی نخستین نمونه های آن رونمایی خواهد شد و نیز با تفاهمی 
که با وزیر بهداشت و درمان انجام داده ایم؛ قابلیت رساندن این سامانه را به 
مرحله بهره برداری و تجهیز مراکز پزشکی در اختیار داریم که گام بزرگی محسوب 
تولید  و  قبلی موجود در کشور«  تامین »سورس دستگاه  می شود. وی درباره 
سورس برای فعالیت دستگاه توضیح داد: نکته مهم؛ بحث تولید کبالت ۶۰ است 
که به دنبال قابلیت سازی در عرصه داخلی هستیم و شرایط گوناگونی برای تامین 
آن وجود دارد البته در این راه شاهد مزاحمت های بی شمار از سوی جریان استکبار 
هستیم و امیدواریم با سرمایه گذاری هاو نیز برنامه ریزی های انجام شده، بتوانیم 
خدمات رسانی کنیم؛ باید توجه داشت که کشور به دستگاه گامانایف احتیاج دارد 
و امید است بتوانیم در گام های مقدماتی سورس مورد نیاز آن را در داخل تامین 

کرده و در اختیار مراکز قرار دهیم.

وز داغداغ ارزی در بهارستان ارزی در بهارستان وز ر ر
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وئالیی شدن ونز
هشداری که شنیده نشد

شرح در صفحه  2

رابطه ناگسستنی سیاست خارجی با اقتصاد

پیش از انتخابات بسیاری از کاندیدهای مخالف دولت معتقد بودند که وضعیت اقتصادی ربطی به تحریم 
و برجام ندارد و این دولت است که نمی تواند از عهده کار بر بیاد. حاال اما با به قدرت رسیدن این طیف 
انگار واقعیت چیز دیگری می گوید. حتی در دولت قبل نیز بارها کارشناسان هشدار داده بودند که در 
صورت ادامه این روند خطر ونزوئالیی شدن اقتصاد وجود دارد. هر چند که تا آن مرحله فاصله داریم اما 

همچنان این خطر احساس می شود.
اتاق بازرگانی تهران در تازه ترین گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصاد جهانی پرداخته که طبق 
برآوردهای تورمی صورت گرفته، ایران در رتبه سوم قرار دارد. این گزارش نشان می دهد در ماه اکتبر 
سال 2022 کشور آرژانتین با تورم 88 درصدی بدترین عملکرد را در بین کشورهای منتخب داشته 
است. پس از آن کشور ترکیه قرار دارد؛ با تورم 85.5 درصدی! در رتبه سوم هم ایران قرار گرفته 
است. استناد این گزارش به اطالعات مهرماه مرکز آمار است که بر اساس آن تورم نقطه به نقطه به 48 
درصد رسیده بود. در ادامه این گزارش آمده است که پاکستان با 2۶، لهستان با 1۷ و روسیه، شیلی و 
ازبکستان نیز با تورم 12 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در ضمن، میانگین تورم در منطقه یورو 

حدود 10 درصد اعالم شده است.
در همین زمینه فریدون مجلسی دیپلمات سابق به شفقنا می گوید: کسی که نیازمند است به سمت 
توافق می رود. سال ها نسبت به ونزوئالیی شدن ایران هشدار دادیم ولی کسی توجه نکرد. امروز پول 

ایران بی ارزش شده است. 

 برجام می میرد
 یا احیاء می شود؟

دستمزدهای میلیاردی 
برای مجریان جام جهانی؟

کشف حجاب در مأل عام 
قطعًا جرم است

کارشناسان سیاست خارجی 
پاسخ دادند

احتمالی که
دور از ذهن نیست

دادستان کل کشور ضمن اعالم 
آخرین وضعیت پرونده مهسا امینی:
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