
وزارت نفت در پاسخ به گزارش همدلی تشریح کرد

سازوکار فروش نفت خام توسط اشخاص
پس از انتشار گزارشی با عنوان »بازگشت به دوره بابک زنجانی« در روزنامه همدلی مورخ 
1401/8/25 روابط عمومی وزارت نفت با ارسال جوابیه ای به شرح زیر به آن پاسخ گفت: 
تشریح سازوکار فروش نفت خام توسط اشخاص »حقوقی« وابسته به دستگاه های اجرایی 
نظر به انتشار مطلبی درخصوص ابالغیه اخیر مربوط به فروش نفت خام در روزنامه همدلی 
و طرح پاره ای ابهامات پیرامون آن، ضمن تبیین و تشــریح فرایند آن، توضیحاتی جهت 

آگاهی مخاطبان به شرح ذیل اعالم می شود:
1- مطابق قانون بودجه 1401 مصوب مجلس شورای اسالمی، بر اساس جزء )1( بند 
)ز( تبصره 1۹ دستگاه های اجرایی دارای اعتبار اجازه دارند از طریق شرکت ملی نفت ایران 
نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی اقدام کنند که در راستای اجرای قانون مصوب 
مجلس، آیین نامه اجرایی آن نیز 18 آبان ماه از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد.

2- این قانون و آیین نامه اجرایی آن در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت فروش و 
تهاتر نفت برای ساخت مسکن، احداث جاده و ریل و دیگر سرمایه گذاری های بزرگ مورد 

نیاز کشور تصویب و ابالغ شده است.
3- براســاس این آیین نامه دستگاه های اجرایی دارای اعتبار برای فروش نفت، باید در 
مرحله نخست از سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص دریافت و آن را به وزارت نفت ارائه 
دهند، همچنین دستگاه های اجرایی هم زمان با این اقدام باید یک شرکت بازرگانی معتبر و 
فعال در حوزه تجارت نفت، فرآورده های نفتی و پتروشیمی را به وزارت نفت معرفی کنند.

4- وزارت نفت پس از معرفی شرکت بازرگانی معرفی شده که اشخاص حقوقی هستند 
اقدام به ارزیابی آنها می کند، شــرکت بازرگانی معرفی شده باید دارای سابقه فعالیت در 
بخش تجارت نفت، فرآورده های نفتی و پتروشیمی باشد، ضمن این که برای دریافت نفت 
باید ضمانت نامه معتبر بانکی به شــرکت ملی نفت ایران ارائه دهد که در صورت تسویه 

نشدن بهای محوله ها، این ضمانت نامه ها در عوض آن ضبط خواهند شد.
5- شرکت ملی نفت ایران برای فروش نفت به شرکت های بازرگانی ضمانت نامه بانکی از 
بانک های معتبر داخلی که مورد تأیید شورای عالی امنیت ملی هستنند، دریافت می کند. 
این سازوکارها در مجموع برای این طراحی شده اند که جلوی هر نوع سوءاستفاده، رانت یا 
موارد این چنینی گرفته شود و طبعا طرح موضوعاتی مانند ظهور بابک زنجانی و امثال با 

توجه به چارچوب های محکم قانون مجلس و ابالغیه دولت، بالوجه است.
6- شــرکت هایی که با آنها قرارداد فروش نفت امضا می شــود مجاز به فروش نفت به 
مشتریان کنونی نفت ایران نیستند، این شرکت ها در شرایطی می توانند نفت برداشت کنند 

که بازارهای صادراتی جدید پیدا کنند.
7- مسیر فروش نفت شرکت های بازرگانی از زمان تحویل نفت تا رسیدن به مقصد برای 

مختل نشدن بازار فعلی فروش نفت ایران تحت کنترل خواهد بود.
8-برای پرداخت ارز حاصل از فروش نفت از سوی شرکت های بازرگانی، خریدار باید پول 
آن را به حســاب بانک مرکزی ایران واریز کند و بانک مرکزی این پول را تبدیل به ریال 
کرده و در اختیار خزانه داری کل کشور قرار می دهد. در واقع برداشت کنندگان نفت متعهد 

می شوند ارز حاصل از فروش نفت را به حساب بانک مرکزی واریز کنند.
۹- شــرکت ملی نفت ایران در صورت هرگونه تخطی از ســوی شرکت های بازرگانی 
ضمانت های اخذ شده را به اجرا می گذارد. در عین حال وزارت نفت در تالش برای استفاده 
از تمام ظرفیت ها برای فروش نفت است و فروش حتی یک بشکه نفت بیشتر را در شرایط 
تحریمی غنیمت می داند و از این رو از همه فعاالن توانمند در تجارت نفت حمایت می کند.

10- به نظر می رسد بعضی رسانه ها بدون دقت به محتوای آیین نامه دولت درباره فروش 
نفت به اشخاص »حقوقی« وابسته به دستگاه های اجرایی مورد نظر قانون، از آن به فروش 
نفت به اشخاص »حقیقی« تعبیر کرده اند که ناگفته پیداست که این تعبیر تا چه حد با 
واقعیت تناقض دارد. یعنی عمال خود قانون، محتوای آیین نامه و شــیوه اجرای آن کامال 
مورد بی توجهی قرار گرفته و صرفا از روی عنوان درباره آن گزارش نوشــته شده و اظهار 

نظر شده است.
11- نباید از یاد برد که شــیوه فروش نفت به اشخاص حقوقی مورد تایید دستگاه ها 
کم وبیش و بسته به شدت و ضعف تحریم ها در سال های پس از تحریم در همه دولت ها 
از جمله دولت های دهم تا دوازدهم وجود داشته و قانون و آیین نامه فعلی برای ضابطه مند 
کردن بیشتر و تدقیق چارچوب ها و کاربردی کردن آن طراحی، تصویب و ابالغ شده است.

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

گزارش های ضد و نقیض از وضعیت نگران کننده در آذربایجان غربی؛

در مهاباد چه خبراست؟
وج از جام جم یال خر سر

 پس از کناره گیری چند مجری از رسانه ملی
 فردوسی پور هم گزارش جام جهانی را نپذیرفت

 محمد مهاجری خواستار 
محاکمه »بانیان وضع موجود« شد

 شکایت از رئیسی 
به دادگاه ویژه روحانیت

اعطای مصونیت به بن سلمان قاتل 
منتقد حکومت سعودی

 آمریکا چشم بر
 خون خاشقچی بست

یادداشت

حوادث تلخ کنونی و یک سناریوی محتمل )1(
محســن اورکی کوه شــور- اعتراضات 
و ناآرامی هــای شــهریور 1401 و تــداوم آنها 
تاکنون موجب خســارت و صدمــات مادی و 
معنوی غیرقابل جبرانی همچون از دست دادن 
ســرمایه های اکنون و آینده ی کشور از جمله 
کودکان، نوجوانان و جوانان این ســرزمین شده 
اســت که گویی سر باز ایستادن ندارد و هر روز 
با پر کشــیدن کبوتران معصومی چون » کیان 
پیرفلک« جان انسان را برافروخته، وجدان بشری 
را سوخته و هر دیندار و آزاده ای را از شدت غم و 
اندوه سر در گریبان و مغموم می کند. در تحلیل و 
تجزیه ریشه ی این یافته ها که هر کدام از منظری 
واجد توجه و درخور تأمل و تعمق می باشند، انواع 
عوامل، متغیرها و گزاره ها را مؤثر دانسته اند؛ از 
این که نســل متولد شده در نیمه ی دوم دهه ی 
هفتاد و دهه ی هشتاد هجری شمسی به دلیل 
بی اعتنایی به آن ها و خواسته هایشــان موتور و 
پیشران این ناآرامی ها و اعتراضات بوده اند، زنان و 
دختران بخش غیرقابل اغماض و سرعت دهنده ی 
آن بوده اند، همگی سری نترس دارند، مطالبات 
ترکیبی و متنوع در آن نســبت به گذشته که 
بعضأ فقط رویکرد سیاســی یا اقتصادی داشته 
بیشتر به چشم می آید، رنگ و وزن فرهنگی و 
اجتماعی در آن بیشتر به نظر می آید، باال رفتن 
سطح عمومی سواد و تا افزایش سطح آگاهی های 
سیاسی و اجتماعی جامعه ... و خیلی متغیرها و 
مؤلفه های دیگر که همه در جای خود درســت 
و بخشــی از حقیقت اند، را شــامل می شوند. 
امــا آن چه تا حدودی با واقعیــت فاصله دارد و 
به خاطر همین نگاه هــم یافتن راه حل را برای 
این وضعیت دشوار می نماید گزاره ی » انقطاع یا 
شکاف نسلی و گفتمانی« است که به کرات هم از 
سوی مسئولین و هم بعضأ از سوی اندیشمندان 
علوم اجتماعی و سیاســی بیان و اقامه می شود 
کــه نمی تواند صد درصد دقیــق، اقناع کننده، 
جامع و مانع باشد؛ مگر اینکه احتماأل بخواهیم 
موضوع را از وادی عقل و تدبیر به عالم تخیالت 
احاله و ارجاع دهیم. این که بگوییم این نســل و 
کنش گران از جایی دیگر هبوط کرده و به یک باره 
ما با جوانانی بین 18 تا 30 سال مواجه شده ایم 
که زبان ما را نمی فهمند، قدرت تعامل با آنها را 
نداریم و باید کسی یا پیامبری از همین نسل فرو 
فرستاده شود تا زبان آنان را بفهمد و به گفتگو 
و مفاهمه با او تن در دهند و خود و جامعه را از 
آنچه انتظار دارند راضی، خرسند نموده و از تنش 
وارهانند. از منظر روانی، روان شناسی اجتماعی و 
جامعه شناسی سیاسی کنار آمدن با این گزاره 
قدری دشوار است مگر این که بخواهیم با توسل 
به این گزاره مسئولیت را از دوش خود و دیگران 
برگرفته و به ناکجا آباد احاله دهیم. مگر می شود 

طفلی در خانواده بدنیا آید، رشــد و نمو نماید و 
از تأثیر و تأثر خانواده، خصوصیات ارثی والدین، 
تأثیر رفتار هم ســاالن، جامعه و آنچه دور و بر 
او را احاطه کرده اســت بری، بدون تاثیر باشد؟ 
اساسأ نقش و جایگاه خانواده، مدرسه، جامعه و 
حکومت را کجای این پدیده باید دید؟ آیا نقش 
نسل های قبلی خصوصأ پدر و مادر، آموزگاران، 
دبیران و اســاتید دانشگاه در تکوین شخصیت 
و جامعه پذیری این جوانــان را می توان نادیده 
گرفت؟ آیا حکومت و حکم رانان، و کارآمدی یا 
ناکارآمدی آنان در این وضعیت مؤثر بوده است؟ 
وضع و اجرای قوانین باالدســتی و موضوعه چه 
نقشــی در واگرایی و عــدم پذیرش فرمان های 
فرهنگی در این قشــر جوان و مورد مناقشه ی 
امروز داشــته اســت؟چنانچه به این پرسش ها 
پاسخی در خور و علمی داده شود و متغیرهای 
فوق)نفیــأ و اثباتأ( بر این وضعیت اثر داشــته 
باشند، آنگاه این پرسش مطرح می شود که آیا 
عوامل فوق که طی زمان در تکوین شــخصیت 
ایــن جوانان و وضعیت جدید نقش داشــته اند 
قادر و حاضر به گفتگو و مفاهمه با این جوانان 
هستند؟ چنانچه پاسخ به این پرسش مثبت باشد 
آیا حاضرند دست از گفتمان»خودبسندگی« و 
یک طرفه بر داشــته و یا حداقل از موضع کمی 
برابــر با آنها گفتگو کنند؟اگر بر ســیاق برخی 
که معتقدند تنها انقالب ســایبری، رسانه ها و 
پلتفرم های اجتماعی از جمله تلگرام، واتس اپ، 
اینستاگرام و توییتر و یا انواع دیگر پلتفرم های 
خارجی، یک سره بانی و باعث وضعیت کنونی و 
تقابل با هنجارها و ارزش های مستقر شده اند، باز 
این سئوال پیش می آید که نقش ما در کجای 
ماجراست؟ چرا و چگونه است که این پلتفرم ها 
در کشورهای مبدأء باعث ناآرامی و تکانه هایی 
از این سنخ نشده اند و سیستم های سیاسی این 

کشورها دچار مشکل و معضل نشده اند؟
حکومت های  در  حکم رانــان  کارویژه هــای 
مردم بنیان و ملت پایه ارتباط مستمر، پیوسته و 
دایم، گفت وگو و مفاهمه با جامعه برای احصاء 
و یافتن مسائل و مشکالت اجتماعی و اقتصادی 
و حل آنها در زمان، پیش گیری از انباشته شدن 
و تبدیل این مســایل و مشکالت به معضالت 
اجتماعی، سیاسی، امنیتی و ایجاد فاصله و عدم 

اعتماد بین حکمرانان و مردم است.
این ویژگــی و کار ویژه به طریــق اولی نزد 
حکمرانان دانش باور، قانون مــدار، اخالق مدار و 
دین مدار واجد توجه، حساسیت، دقت و وسواس 
بیشتر است؛ از این روی که اینان عالوه بر اعتبار 
مردمی خود وثیقه ی مهمی چون دانش، قانون، 
اخالق و دین را در نزد مردم به ودیعه گذاشته اند. 
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یادداشت

امان از مخبران ومشاوران
محمدجواد پهلوان- به نظر می رســد یکــی از عواملی که 
باعث شــده تا ناآرامی های دوماه اخیر اســتمرار پیدا کند در کنار 
سوءتدبیرهای رایج، ارائه و انتقال اطالعات غلط به مقامات مسئول و 
تصمیم گیران کشور است. در واقع به نظر می رسد مدیران میانی که 
وظیفه ای در این زمینه دارند و یا مشاورانی که در نزدیکی بزرگان 
حضور دارندف به عمد یا به سهو  اطالعات چندان دقیقی را مخابره 
نمی کنند. در همین راستا گاه مشاهده می شود که برخی اظهارات 
مسئوالن بر همین اطالعات مغشوش و ناکافی مبتنی است.موضوعی 
که به نظر می رســد نه تنها مساله ای را حل نکرده ، بلکه خود به 
یک معضل بزرگ تبدیل شده اســت و باید هرچه سریع تر برای 

آن فکری کرد.
بدیهی اســت، این معضل فقط موجب بروز خطا در تحلیل ها 
نمی شود؛ چرا که بالفاصله پیامدهای خود را در در تصمیم گیری ها 
نشــان می دهد. از آنجــا که منتقل کنندگان اخبــار در چنین 
ســازمان هایی امین محسوب می شوند، وظایف شان در عالم واقع 
بســیار خطیر است و ممکن اســت که اطالعات آنان زمینه ساز 
یک تصمیم مهم و تاثیر گذار  شــود. به عبارت ساده تر این افراد 
تصمیم ساز هستند و نقش کلیدی و مهمی را دارند. صد البته این 
نقش موثر در شرایط و وقایع فعلی حساس تر هم می شود.چرا که 
در برهه ای قرار داریم که اگر تحوالت کف جامعه صحیح و دقیق به 
تصمیم گیران اصلی نرسد چه بسا تصمیمی اتخاذ شود که بنزینی 
بر روی آتش باشــد و  شرایط را بدتر از پیش کند.دقیقا مشخص 
نیست انتقال اطالعات غلط، عمدی است یا سهوی، ولی به هر روی 
از سه حال خارج نیســت.عده ای از این افراد جزو افراد مشکوک 
هستند و به قصد ایجاد خطا در تصمیم گیری به عمد اطالعات غلط 
منتقل می کنند.در طول تاریخ همین جمهوری اسالمی کم نبودند 
چنین افرادی که به ظاهر دل ســوز بودند ولی در باطن و به عمد 
ضــد منافع ملی عمل می کردند.عده ای هم به دلیل کم تجربگی، 
بی سوادی و بی خاصیتی اطالعات را صحیح منتقل نمی کنند. این 
افراد برای روزهای سخت تربیت نشده اند و کمافی السابق به سبک 
روزهای عادی در حال انتقال اطالعات هستند؛ این درحالی است 
که در شرایط ویژه وخطیر، الزم است که ماموریت ها در این زمینه 
نیز کامال ویژه دنبال شود .عده دیگری هم هستند که اگرچه اهل 
اجتهاد دلسوزانه هستند ولی نتیجه اقدامات شان می تواند خیانت بار 
باشد؛ به عبارت دیگر، این افراد با اینکه صاحب تحلیل های اشتباه 
هستند،اما به دلیل نزدیکی به منابع قدرت، این جرات را به خود 
می دهند که اطالعات را به صورت کانالیزه و هدایت شده در اختیار 
تصمیم گیران قرار  دهند. اینان در واقع خود تصمیم سازی کرده 
و تصور می کنند با این اقدام در حال کمک برای بهبود شــرایط 
هستند. ناگفته پیداست اگرچه این افراد عمدی برای بدتر کردن 
شرایط ندارند، اما روشن است که این رویکرد مشکالت بزرگی را 
ایجاد می کنند؛ مشکالتی که عمدتا خیانت کاران می توانند برای 
نظام تصمیم گیری کشور ایجاد کنند.راه کار اصلی آن است که در 
زمینه مخبران ومشاوران تجدیدنظر اساسی صورت گیرد. همین 
شرایطی که در آن حضور داریم یعنی اطالعات به درستی مخابره 
نمی شود و تصمیم گیری ها نسبتی با واقعیت های کف خیابان ندارد. 
مقامی که تاکنون چندبار گفته است تجمعات جمع شده، نشان 
میدهــد که کانال های ارتباطی او با جامعــه به او اطالعات غلط 
داده اند. به نظر می رسد تجدیدنظر در این راستا می تواند به میزان 

باالیی از مشکالت در تصمیم گیری ها را مرتفع نماید.

یادداشت

کیان کشور در خطر است
محسن صنیعی- همچنان خیابان هــا و شهرهای ایران، بعد از ۹ 
هفته از جان باختن مهسا امینی در التهاب است. دانشگاه ها هنوز آرام 
نشده اند. اگر هر اعتراضی در هر روز در هر گوشه ایران اتفاق افتاده است 
را به عنوان یک واحد برای اندازه گیری انرژی اعتراضات حساب کنیم، 
این اعتراضات به مراتب بزرگ تر از حوادث 78، 88، ۹6 و ۹8 اســت. 
هر نامی بر این اعتراضات بگذاریم، با یک پدیده بزرگ روبه رو هستیم. 
بعضی ها شمار شرکت کنندگان در اعتراضات را به حداکثر صدهزار نفر 
کاهش می دهند، حال آن که باید به شمار آنان که در خیابان بوده اند، 
شمار دانشــجویانی که در اعتراضات بوده اند، شمار دانش آموزانی که 
داخل مدرسه یا بیرون مدرسه در اعتراض بوده اند را حساب کرد و آنگاه 
درباره آمارهایی که برخی رسانه ها و نهادها می دهند، با احتیاط برخورد 
کرد. عالوه بر این موارد، شمار زنانی که به صورت علنی روسری خود را 
برداشته اند و حتی شمار آنان که در ماشین هایشان بوق می زنند را هم 
به عنوان کسانی که اعتراض به وضع موجود را برگزیده اند، به حساب 
آورد. اگر واقعیت های مقابل خودمان را واقعی ببینیم، با پدیده ای بسیار 

بزرگ روبه رو هستیم.
متاسفانه در دوماه اخیر شرایط، شاهد کشته شدن جوانان و کودکانی 
بوده ایم که از موارد اخیر آن، کشته شدن »کیان پیرفلک« دانش آموز 
تیزهوش ایذه ای بود. بر همه این موارد خشونتی چون آتش زدن اماکن 
و حتی درگیری فیزیکی طرفین ماجرا در خیابان ها را نیز اضافه کنید. 
کشور به سمت خشونت عجیبی در حال سوق دادن است. این شرایط، 
برای ایران بسیار مخاطره آمیز است. متاسفانه در این شرایط، تقریبا همه 
مردم، روحیه شــادی را از دســت داده اند و جامعه در غم و سوگواری 
است. نه اســتاد، یارای تدریس دارد، نه دانشجو، حوصله تحصیل. نه 
بازاری نشــاط دارد، نه کارگر و کارمند، انگیزه کار کردن. در شرایطی 
که تیم ملی فوتبال ایران در تورمنمنت بزرگ جام جهانی حضور دارد، 
هیچ شعف و شادی در جامعه از حضور تیم ملی در جام جهانی دیده 
نمی شــود و حتی برســر حمایت یا عدم حمایت از آن نیز در جامعه 
دوقطبی ایجاد شده است. این وضعیت بدترین موقعیت ممکن برای 
یک جامعه اســت. تداوم این شرایط، وضعیت را هر روز بدتر می کند، 
به طوری که به جرات می توان گفت کیان کشــور در خطر است. در 
این شرایط، هیچ سرمایه گذاری، میل به سرمایه گذاری نخواهد داشت. 
بلکه هر متخصص و صاحب سرمایه که بتواند، مهاجرت و جالی وطن 
را انتخاب می کند. در این شرایط، قطعا مقابله امنیتی، راه حل مساله 
نیست. کما این که هفته هاست که مسئولین امنیتی پایان اعتراضات 
را اعالم کرده اند؛ ولی عمال این شــرایط ملتهب همچنان ادامه دارد و 
معلوم نیســت نقطه پایان آن کی خواهد بود. اگر موفق شــوند که با 
روش های امنیتی، آرامشی نســبی برقرار کنند ولی با توجه به تداوم 
عوامل و ریشه های اصلی اعتراض، جامعه با یک جرقه دیگر به موقعیت 
التهاب و ناآرامی باز خواهد گشــت. دو ماه است که وضعیت اینترنت 
اعصاب مردم را به بازی گرفته است، بدون آن که اندکی بر روی مدیریت 
بحران امنیتی تاثیر بگذارد. تنها اثر فیلترینگ اینترنت، افزودن شمار 
نارضایتی هاست و بیکاری بســیاری از کسانی است که برای خود در 

فضای اینترنت، کسب وکاری تدارک دیده بودند.
اگرچه در دوماه اخیر بسیاری از دلسوزان وصاحب نظران پیشنهاداتی 
ارایه کرده اند، نگارنده نیز پیشنهاد می کند که اوال؛ بحران به رسمیت 
شناخته شود. ثانیا؛ یک کنفرانس ملی چند روزه برای بررسی راه کارهای 
خروج از بحران، برگزار و به صورت زنده برای مردم پخش شود و در آن 
حتی اجازه سخن به معترضان و مخالفان دل سوزی همچون میرحسین 

موسوی و سید مصطفی تاج زاده و افراد دیگر داده شود.

 افزایش سرسام آور هزینه های درمان
 دامن سالمندان را گرفته است

 سالمت دور از 
دسترس بازنشستگان

وضعیت خاص برخی چهره  های سیاسی، 
فرهنگی و ورزشی؛

 از دعوت به گفتگو
 تا احضار به دادسرا

 همدلی از نگرانی ها پیرامون آ ب گیری
 یک سد جدیدگزارش می دهد

سد »چم شیر« تکرار 
تاریخ سد گتوند

 رئیس جمهور در مقام منتقد 
تصمیمات اقتصادی دولت

 مخاطب مبهم
 دستورات رئیسی

وزارت نفت در پاسخ به گزارش همدلی 
تشریح کرد

سازوکار فروش نفت 
خام توسط اشخاص

گزارش »همدلی« از اجرای یک سیاست 
عجیب برای سامان دهی بازار ماشین

 پوست خربزه
زیر پای خودروسازان

2

2

4

6

4

1

23

71

8

1

1

امان از مخبران 
ومشاوران

 محمدجواد پهلوان
مدرس دانشگاه

 حوادث تلخ کنونی
 و یک سناریوی محتمل

 محسن اورکی کوه شور
دکتری سیاست گذاری عمومی

 عارف قزوینی
حنجره خروشان مردم

 جهانگیر ایزدپناه
فعال اجتماعی

 کیان کشور 
در خطر است

 محسن صنیعی
مدرس دانشگاه

یادداشت ها
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شرح در صفحه2

وقتی براثر تحوالت اجتماعی شــوری و امیدی در 
ملت ســر برمی  آورد این وجد و شور عرصه شعر و 

موسیقی را هم فرامی  گیرد ...

به نظر می رســد یکی از عواملی که باعث شده تا 
ناآرامی های دوماه اخیر اســتمرار پیدا کند در کنار 

سوءتدبیرهای رایج، ارائه و انتقال اطالعات غلط...

اعتراضات و ناآرامی های شــهریور 1401 و تداوم 
آنهــا تاکنون موجب خســارت و صدمات مادی و 

معنوی غیرقابل جبرانی ...

 همچنان خیابان ها و شــهرهای ایــران، بعد از ۹ 
هفته از جان باختن مهســا امینی در التهاب است. 

دانشگاه ها هنوز آرام نشده اند.


