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سهراب هایی زیر ضرب
نگاهی به مساله تنبیه دانش آموزان و خشونت های 

رخ داده در مدارس کشور
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آسیب های اجتماعی فرهنگی ناشی از 
تورم

شواهد نشان می دهد مردم تصور می کنند افزایش 
بخش های  دیگر  بر  وار  دومینو  می تواند  دالر  نرخ 
زندگی  آنها تاثیر گذار باشد. این مساله باعث شده که 
بسیاری از مردم هر روز اخبار ارز را پیگیری کرده و یا 
عده ای برای سرمایه گذاری به این بازار هجوم بیاروند. 
و  را شکست  خود  رکورد  دالر  نرخ  اخیر  رو زهای  در 
جو روانی سنگینی بر مردم حاکم شد، ترس از فشار 
اقتصادی ناشی از تورم که تیشه ای بر ریشه اقتصادی 
اقتصادی  شرایط  از  نگرانی  و  خانواده هاست  بنیان 
آینده اضطرابی است که بسیاری از مردم آن را تجربه 

می کنند.
دالیل محیطی تاثیر مستقیم بر افزایش آسیب های 
اجتماعی و بروز تنش های روحی و روانی دارند.متاسفانه 
اعتیاد، گرانی، تورم و بیکاری از عوامل تشدید آسیب 
تنش های  بر  یادشده  عوامل  هستند،  اجتماعی  های 
اثر  جامعه  در  اضطراب  و  استرس  افزایش  روحی، 
مستقیم دارند،اقشار بیکار، کم درآمد و بازنشسته تاثیر 
پذیری بیشتری را از گرانی و تورم در جامعه خواهند 
داشت. بسیاری از اضطراب ها در میان اقشار کم درآمد 
ناشی از گرانی است. وقتی نان آور خانواده توانایی تامین 
نیازهای یک خانواده را ندارد، هنگام بازگشت به خانه 
دچار اضطراب و استرس می شود و در پاسخگویی به 
همسر و فرزندانش  باز هم این استرس به سراغش می 

آید.
های  تنش  بروز  باعث  روانی   و  روحی  فشارهای 
رفتاری می شود، بسیاری از مردم با کوچکترین تنش 
یکدیگر  با  با خشم   و  آمده  در  به  کوره  از  اجتماعی 

برخورد می کنند.

آرین احمدی سرمقاله

آژانس  با  تعامالت  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 
برقرار است و برنامه و رایزنی برای تنظیم سفر مدیرکل 
حال  در  و  دارد  قرار  کار  دستور  در  هم  ایران  به  آژانس 

پیگیری آن هستیم.
به گزارش ایسنا، محمد اسالمی در جمع خبرنگاران در 
حاشیه نشست هیات دولت گفت: به لطف الهی و با همت 
جوانان دانشمند و پر تالش ما در سازمان انرژی اتمی، 
جمهوری اسالمی ایران امروز یکی از کشورهای مطرح در 
تولید و عرضه رادیو داروها است. نکته  حائز اهمیت این 
است که رادیو داروهای تولیدی در داخل کشور با توجه 
داروهای  برای  دقتی  ضریب  افزایش  بر  که  تمرکزی  به 
تشخیصی دارد و همین اثر بخشی باالتر برای داروهایی 
که در بخش درمان در حوزه سرطان مورد استفاده قرار 
می گیرد، امروز توانسته تراز کشور را در زمره پنج کشور 

اول دنیا قرار دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در جراحی ها و عمل های 

بیمار  میلیون  یک  ساالنه  بیمارستان ها  در  اکتیو”  “ال 
پذیرش می شوند و ۲۰۶ مرکز درمانی مجهز هستند. ما 
امروز همه نیازهای کشور را پاسخگو هستیم اما ضوابط و 
ترتیباتی دارد که بر اساس درخواست بیمارستان و نوبت 
دهی که برای بیمار دارند، دارو به نام بیمار و بیمارستان به 
صورت سفارشی عرضه می شود. تا قبل از شرایط کرونا، 
صادرات به ۹ کشور برقرار بود و پس از آن به دلیل قطع 
پروازها با رکود مواجه شد اما مجدد امروز صادرات ادامه 

دارد و به مقصد همان ۹ کشور در حال انجام است.
رییس سازمان انرژی اتمی در رابطه با اعالم مدیر کل آژانس 
ایران اشاعه هسته ای  اینکه  بر  بین المللی هسته ای مبنی 
نداشته است، با بیان اینکه “یک تفکر در صهیونیست ها 
هست مبنی بر اینکه یک دروغ را آنقدر بگویید و تکرار کنید 
تا خودتان هم باور کنید راست است” افزود: خودشان هم 
می دانند اتهاماتی که به جمهوری اسالمی می زنند دروغ 
بزرگی است و به عنوان اهرم فشار برای جمهوری اسالمی از 

استفاده کردند. در اسناد رسمی  شان و واحدهای اطالعاتی 
شان گفتند هیچ نشانه ای از انحراف در برنامه هسته ای وجود 
ندارد و تعامالت با آژانس برقرار است و برنامه و رایزنی برای 
تنظیم سفر مدیرکل آژانس هم در دستور کار قرار دارد و در 

حال پیگیری آن هستیم.
آژانس  با  ما  کرد:  تصریح  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 
هیچ بن بستی نداریم، بخشی از این خبرها که به نقل 
از آقای گروسی در رسانه ها تیتر می شود مربوط به برجام 
است بخشی هم مربوط به همکاری های ما با آژانس و 
پادمان. برجام بر پایه رفع اتهامات شکل گرفته است و برای 
پاسخ دادن به این اتهامات ۲۰ سال مذاکره شده است. 
آنها پذیرفتند این اتهامات را با توجه به بازرسی هایی که 
تا آن زمان انجام شد، کنار بگذارند و تحریم ها را بردارند و 
ایران هم محدودیت ها و نظارت تشدید شده را در ازای لغو 
تحریم ها پذیرفت. با هر منطق و دین و آیینی که باشید 
قرارداد یک طرفه نمی شود. سند برجام بر این مبنا بود که 

تحریم ها را لغو و اتهامات را کنار گذارند و ما هم نظارت و 
محدودیت ها را بپذیریم تا اعتماد سازی بشود.

و  نیست  ما  نظر  از  بستی  بن  این که  بر  تاکید  با  وی 
با آژانس اختالف  مذاکرات هم برقرار است گفت: ما نه 
داریم و نه در برجام بن بست بوده است. مذاکرات در 
از  گاهی  از  هر  اینکه  شد،  انجام   ۲۰۱۵ سند  چارچوب 
یک جبهه ای به جبهه دیگر برای فشار به ایران مهاجرت 

می کنند، دشمنی آنهاست.
اسالمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فکر می کنید 
سفر آقای گروسی مشکالت میان ایران و آژانس و نیز در 
برجام را حل کند؟ خاطرنشان کرد: سفر ایشان همیشه 
برقرار بوده است، بازرسان در ایران هستند و رابطه ما با 

آژانس برقرار است.
اتمی درباره جمع بندی مذاکرات  انرژی  رییس سازمان 
احیای برجام با بیان اینکه جمع بندی آن انجام شده است، 

گفت البته در این باره باید از وزارت خارجه سوال کنید.

رییس سازمان انرژی اتمی

وسی به ایران در دستور کار است برنامه تنظیم سفر گر
اخبار

نیروهای آمریکایی در آلمان،  اشغالگر هستند
رئیس فدراسیون روسیه گفت که نیروهای آمریکایی در آلمان، از لحاظ حقوقی 

و عملی، نیروهای اشغالگر هستند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، والدیمیر پوتین، رئیس فدراسیون روسیه 
تصریح کرد: آلمان فدرال، بزرگ ترین کشور در اروپا و صاحب اقتصاد بزرگ با 
اتحاد شوروی به صورت قانونی درمورد پایان دادن به اشغالگری توافق کردند. بعد 
از جنگ جهانی دوم، همانطور که می دانید، آلمان به چهار قسمت آمریکایی، 
انگلیسی، فرانسوی و شوروی تقسیم شده بود. اتحاد شوروی رنگ و بوی رسمی 
به پایان دادن به وضعیت حضور خود در آنجا داد، اما آمریکا این کار را نکرد. به 
معنای دقیق کلمه، به صورت رسمی و حقوقی، نیروهای اشغالگر آمریکایی در 
اراضی آلمان حضور دارند. وی افزود: نیروهای شوروی در اتریش حضور داشتند، 
اما داوطلبانه آنجا را ترک کردند، روسیه به عنوان جانشین اتحاد شوروی، به 
منزله ضامن قانون اساسی جمهوری اتریش و ضامن وضعیت بی طرف جمهوری 
اتریش بود. به صورت کلی، بسیاری از شهروندان معمولی در اتریش این مساله 
را می دانند و از روسیه بابت این چنین موضع گیری قدردان هستند. درمورد دیگر 
کشورهای اروپایی، وضعیت پیچیده است. پوتین در گفتگو با دانشجویان عنوان 
داشت که اروپا دیر یا زود حاکمیت خود را پس خواهد گرفت، اما به نظر می رسد 
که این امر زمان می برد. پوتین عنوان داشت: هدف از عملیات نظامی ویژه روسیه، 
حفاظت از روسیه و مردمانش در مقابل هر گونه تهدیدهایی از سوی اراضی 
مجاور که اراضی تاریخی روسیه هستند، می باشد. نژادپرستان اوکراینی حساب 
هیچ چیزی را نمی کنند. آنها پشت غیرنظامیان پناه گرفته و از پشت سر آنها، 

تیراندازی می کنند.

زوایای پنهان سر به نیست شدن یک مقام امنیتی عربستان 
به دستور بن سلمان

فعال سعودی پشت پرده سر به نیست شدن یک مقام امنیتی برجسته در 
عربستان را به دلیل مخالفت با ولیعهد این کشور فاش کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت خبری عربی۲۱، عبدالحکیم الدخیل، فعال 
سعودی ویدئویی را در حساب توییتری خود منتشر کرد که در آن نشان می دهد، 
در عربستان؛ کشور سرکوبگر، افسران و شخصیت های نظامی به طور مکرر در 

بحبوحه حساب های درگیری بین شاهزادگان و مقامات سر به نیست می شوند.
وی تشریح کرد که از جمله این افراد سعود بن عبدالعزیز بن هالل است که 
سال ها پیش و پس از اینکه محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی قدرت را به دست 
گرفت، به طرز مرموزی از صحنه ناپدید شد. الدخیل خاطرنشان کرد که بن هالل 
که چندین منصب امنیتی عالی داشت به داشتن ارتباط با محمد بن نایف، ولیعهد 
سابق شناخته شده بود. سیاست نابودی مخالفان و تعقیب آنها رویکرد ثابت رژیم 

سعودی برای تداوم ظلم و حکومت سرکوبگرانه خود در عربستان است.
در همین راستا، دهم ژوئیه ۲۰۲۲، مانع الیامی، فعال سعودی و عضو موسس 
حزب تجمع ملی، در بیروت جان باخت و گمانه زنی های زیادی درباره انگیزه های 
قتل او وجود دارد. نیروهای امنیت داخلی لبنان در بیانیه ای اعالم کردند که مانع 

الیامی به دالیل خانوادگی در اثر ضربات چاقو توسط دو برادرش جان باخت.
این بیانیه که با واکنش سریع سفارت عربستان در بیروت مواجه شد و به 
سرعت تحقیقات را انجام داد و سعی کرد این پرونده را مختومه کند؛ اما قتل 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار و منتقد سعودی در چهار سال پیش را نیز به 
ذهن متبادر می کند. در حالی که حزب تجمع ملی اعالم کرد که الیامی »در 
شرایط سخت روز شنبه در لبنان ترور شد«. مضاوی الرشید، سخنگوی رسمی این 
حزب اعالم کرد که این جنایت از نظر شکل و شیوه، انگشت اتهام را متوجه رژیم 
سعودی می کند که همواره تالش می کند میان افراد تفرقه ایجاد کند. به خصوص 

اگر آنها مخالف سیاسی باشند.«
الرشید همچنان رژیم سعودی را به دست داشتن در این حادثه متهم کرد و 
گفت، زمانی که جمال خاشقجی روزنامه نگار را هدف قرار دادند، همان روش را 
در پیش گرفتند.« »زمانی که او به واشنگتن رفت، رژیم سعودی او را از همسرش 
جدا کرد. رژیم سعودی در طول تاریخ همواره سعی کرده است از خانواده و 
بستگان برای تحت فشار قرار دادن هر مخالفی سوء استفاده کند و پدر یا عموی 
او را به عنوان ابزار فشار یا جدایی از آنها به زندان انداخت و آنچه در پرونده الیامی 

شاهد بودیم می تواند نمونه ای از آن باشد.

وایت معاون سازمان اطالعات سپاه از نشست دستگاه های اطالعاتی دشمن درباره ایران ر
معاون هماهنگ کننده سازمان اطالعات سپاه گفت: نیروهای اطالعاتی برخی 
کشورهای مخالف نظام اسالمی در منطقه نشستی داشتند که آن ها علی رغم 
اینکه تمامی جوانب را در اغتشاشات اخیر سنجیده بودند، ولی در این جلسه 

به شدت آشفته بودند.
به گزارش حوزه دفاعی ایرنا، سردار »محمد توالیی« معاون هماهنگ کننده 
انقالب اسالمی در نشست خبری که روز  پاسداران  سازمان اطالعات سپاه 
چهارشنبه به منظور تشریح برنامه های یادواره چهلمین سالگرد شهادت سرلشکر 
پاسدار شهید حسن باقری و شهدای اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین برگزار شد، اظهار داشت: 
در آستانه سالگرد شهدای اطالعات سپاه پاسداران هستیم؛ سردار حسن باقری 
مؤسس سازمان اطالعات سپاه بود و به همین دلیل روز نهم بهمن روز شهادت 

ایشان »روز شهدای اطالعات سپاه پاسداران« نام گذاری شده است.
سردار توالیی با اشاره به اهمیت اطالعات در دفاع مقدس گفت: در زمان آغاز 
جنگ تحمیلی، سپاه هیچ تجربه ای در زمینه مبارزه با دشمن خارجی نداشت و 
به همین دلیل بخش اطالعات و سایر ساختارها باید تأسیس می شد؛ بر همین 
اساس وقتی حسن باقری وارد جبهه می شود، به واسطه خأل موجود در زمینه 

اطالعات، اقدام به تأسیس مجموعه اطالعات و جمع آوری اطالعات می کند.
معاون هماهنگ کننده سازمان اطالعات سپاه ادامه داد: شهید باقری بعد 
از فعالیت در این حوزه، اطالعات جمع آوری شده را شکل می دهد و خألهای 
دفاعی دشمن را شناسایی می کند که این اقدامات موجب دست برتر ما در 
اطالعات می شود و درنتیجه عملیات های مختلف طراحی و پیروزی های بزرگ 
همراه می شود.وی خاطرنشان کرد: اقدامات شهید حسن باقری موجب شد 
که دشمن ابتکار عمل را در صحنه نبرد از دست بدهد، به همین دلیل کمتر از 
دو سال توانستیم سرزمین های اشغالی خود را از دست رژیم بعثی آزاد کنیم؛ 
بنابراین بزرگداشت شهید حسن باقری و چهار هزار و ۳۶ شهید اطالعات سپاه 
فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره این شهدای بزرگ و این خالقیت ها در 

دفاع مقدس است.
سردار توالیی افزود: مراسم اصلی بزرگداشت شهید حسن باقری و شهدای 
اطالعات سپاه پاسداران روز یکشنبه هفته آینده در دانشگاه افسری و تربیت 
با حضور سرلشکر غالمعلی رشید فرمانده قرارگاه  امام حسین)ع(  پاسداری 
مرکز خاتم االنبیاء )ص( و به صورت ویدیوکنفرانسی در سپاه های استانی و سایر 
دانشگاه این مراسم برگزار می شود که مراسمی نیز هم زمان در یادمان شهید 
باقری برگزار خواهد شد تا پیوند نسلی را بتوانیم بین شهدا و نسل جدید برقرار 

کنیم.
رئیس ستاد یادواره چهلمین سالگرد شهادت باقری اضافه کرد: ارائه برخی 
خدمات توسط گروه های جهادی دانشگاه افسری امام حسین)ع( در کمک به 
مناطق محروم ایالم، توزیع بسته ها و کمک های مومنانه ای به یاد شهید باقری و 
مسابقات ورزشی به همراه نمایشگاه نقش اطالعات در دفاع مقدس، حضور در 
منازل شهدای اطالعات بخشی از برنامه های پیش بینی شده برای این روز است.
وی  یادآور شد: انجام هر عملیات نظامی بدون شناخت و داشتن اطالعات 
ممکن نبود و این در حالی بود که سپاه برای مقابله با بخش امنیتی تشکیل 
شده بود و سابقه هیچ گونه کار نظامی نداشت؛ بر این اساس، شهید باقری برای 
هدایت بحث های عملیاتی، خود را به عنوان فردی که تحلیل های اطالعاتی انجام 

می دهد، معرفی می کند.
انتشار ۲۵۴ عنوان کتاب درخصوص شهدای اطالعات عملیات

سردار توالیی گفت: اطالعات سپاه در دفاع مقدس چهار هزار و ۳۶ شهید 
تقدیم کرده است که این شهدا سهم به سزایی در پیروزی های ما در جنگ 
تحمیلی داشتند؛ در این رابطه تاکنون ۲۵۴ عنوان کتاب درخصوص شهدای 
اطالعات عملیات منتشر و ۳۰۴ یادواره استانی اطالعات عملیات نیز برگزار 
شده است. معاون هماهنگ کننده سازمان اطالعات سپاه تأکید کرد: چشم های 
تیزبین نیروهای اطالعاتی و عملیاتی ما همواره دشمنان را رصد می کند و بخش 
زیادی از شکست های توطئه های دشمنان به دلیل اطالعاتی است که نیروهای 

ما در اختیار دارند.
وی عنوان کرد: چندی پیش نیروهای اطالعاتی برخی کشورهای مخالف نظام 
اسالمی در منطقه نشستی داشتند که آن ها علی رغم اینکه تمامی جوانب را در 
اغتشاشات اخیر سنجیده بودند، ولی در این جلسه به شدت آشفته بودند؛ زیرا 
شرکت کنندگان در این نشست اعتراض داشتند که برآوردهای غلطی درخصوص 
ایران ارائه و این موضوع باعث شد که به واسطه دخالت هایی که در قالب 
حمایت از اغتشاشات انجام دادیم، اکنون باید منتظر اقدام تالفی جویانه ایران 

باشیم.
سردار توالیی با تأکید بر اینکه چشم های تیزبین نیروهای اطالعاتی جمهوری 
اسالمی ایران همواره تحرکات دشمنان را رصد می کند، گفت: در دوران دفاع 
مقدس، آمریکا بعد از عملیات بیت المقدس مجبور شد که »آواکس« های خود 
را به منطقه بیاورد و اطالعات مربوط به رزمندگان اسالم را به عراق بدهد؛ ولی 
علی رغم این تالش آن ها، توانستیم عملیات های بزرگ و موفقی همچون کربالی 

پنج و والفجر هشت را انجام دادیم.

معاون هماهنگ کننده سازمان اطالعات سپاه در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه 
تحرکات دشمنان زیر دید نیروهای اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران قرار دارد؛ به 
عنوان مثال دستگیری جاسوس هایی که در سال های اخیر صورت گرفت، نشان 

از اشراف اطالعاتی ما دارد.
در ادامه، سردار »نعمان غالمی« دبیر چهلمین سالگرد شهادت باقری عنوان 
کرد: دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع( برای اینکه 
بتوانند ادامه دهنده راه شهدا باشند، باید سیره بزرگان دفاع مقدس را بیاموزند؛ 
لذا با پیشنهاد دانشجویان مقرر شد که این دانشگاه میزبان یادواره شهید حسن 

باقری باشد.
سردار غالمی افزود: دشمنان همواره از فعالیت های سپاه و نیروهای اطالعاتی 
سپاه ناراحت هستند؛ زیرا سپاه همیشه توطئه های پیچیده آن ها شناسایی و 
خنثی می کند و پیچیده ترین توطئه های اخیر مانند جنگ ترکیبی دشمنان را با 

شکست مواجه می سازد.
تولید ۶۰۰ اثر فاخر درباره شهدای اطالعات عملیات

وی گفت: تشکیل لشکر جهانی مستضعفین آن هم با محوریت مکتب شهید 
سلیمانی یکی از دستاوردهای دفاع مقدس است؛ هر کدام از دو هزار و ۳۰۰ 
دانشجوی این دانشگاه یک روز را به نیابت از شهید باقری روزه گرفتند و از 
سوی دیگر، دانشجویان این دانشگاه ۶۰۰ اثر فاخر در رابطه با شهدای اطالعات 

عملیات سپاه تولید کردند.
سردار »کوچکی« رئیس موسسه اطالعات دفاع مقدس سپاه نیز در ادامه این 
نشست خبری عنوان کرد که این موسسه در سال های اخیر تالش و کوشش 
فراوانی داشته و توانسته است، اطالعات قرارگاه ها و فعالیت های اطالعاتی آن ها 
را در قالب ۵۰ پروژه جمع آوری کند که امروز می تواند مورد استفاده مراکز علمی 

و دانشگاهی قرار گیرد.
وی ادامه داد: دستاوردهای موسسه اطالعات دفاع مقدس سپاه می تواند 
موجب آشنایی دانشجویان و دانشگاهیان ما با خالقیت ها و تجربیات غنی دفاع 
مقدس شود که در روز بزرگداشت شهدای اطالعات سپاه، شاهد بخشی از این 
آثار تولیدی خواهیم بود تا نسل جدید با شهید حسن باقری و شهدای اطالعات 

سپاه آشنایی بیشتری پیدا کنند.
رئیس موسسه اطالعات دفاع مقدس سپاه گفت که این موسسه با بیش از 
هفت هزار پیشکسوت اطالعات سپاه پاسداران ارتباط دارد که این ارتباط می تواند 
موجب جمع آوری اطالعات غنی برای نسل جوان و مراکز علمی سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی باشد.

رفع نواقص رفع نواقص را از خودمان آغاز کنیمرا از خودمان آغاز کنیم
اژه ای در دیدار با مسئوالن دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضاتاژه ای در دیدار با مسئوالن دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات
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 صفحه  7

وقتی آمارها با واقعیت 
همخوان نیست

شرح در صفحه  2

همزمان با اظهارات سخنگوی دولت و معاون اول رئیس جمهوری بررسی شد

در حالی این روزها آمار و ارقام اقتصادی اشتباه از زبان چهره های اقتصادی و مقامات دولتی 
شنیده می شود که بعضا حتی این موضوع صدای نمایندگان را در آورده است؛ به طوری که مجتبی 
محفوظی، نماینده آبادان در مجلس دوم بهمن ماه در جریان بررسی کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
عنوان کرد: »آمارهایی که توسط رییس دولت طی دو جلسه در صحن مجلس ارائه شد، بعضا خطا 
و غیر واقعی بوده است؛ ما شخص آقای رییسی را انسانی صادق و وارسته می دانیم، بنابراین این 
آمارهای غیرواقعی ناشی از آماری است که اطرافیان و دولتمردان به رییس جمهوری ارائه می دهند؛ 

در حالی که واقعیت های جامعه چیز دیگری است.«
با این وجود، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم به تازگی درباره تاترازی و کمبود گاز 

در کشور آمار و اطالعاتی ارائه کرده است که با اعداد و ارقام واقعی، متفاوت است.
بهادری جهرمی گفته که در ۸ سال دولت گذشته برای تولید گاز فعالیت مناسبی صورت نگرفته 
و این در حالی است که به گواه اسناد و مدارک موجود، ظرفیت تولید گاز پارس جنوبی همزمان با 
آغاز دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۸۵ میلیون مترمکعب در روز بود که طی اقدامات انجام 
شده در ۸ سال دولت گذشته، این تولید روزانه به ۷۰۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۰ رسید. این 
اقدامات در حالی انجام شد که کشور هم با محدودیت سرمایه و هم تحریم های شدید روبه رو بود. 

 مسیر بی انتهای
احیای برجام

» ابتکار« تازه ترین تحوالت توافق 
هسته ای را بررسی می کند
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