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ستادیاخبار

)۲۳:۰۹-۹۹/۰۸/۲۴(میشود؟صادرچگونهفوتگواهی

میشود.صادرفوتگواهیاوبرایوشدهباطلفردشناسنامهافراد،گرمازبعد

خب گردی وب گروه گزارش تارگزاربه باید نیز فوت هنگام به ، سیما و صدا مری از بعد رسد. ثبت به احوال ثبت در آن وریخ شده باطل فرد شناسنامه افراد، گ

شود؟میصادرفوتگواهیچگونهامامیشود،صادرفوتگواهیاوبرای

گواهیایناخذمراحلوفوتگواهی

م بسیارگواهی اهمیت ارث تحقق نظر از اینرگ اثبات و احراز دارند. را بردن ارث قابلیت کسانی چه شود مشخص باید که است لحظه این در که چرا دارد؛ ی

معمو ملحظه خالصهی سند با شهادتراًل مانند دالیل دیگر با لزوم صورت در اما شود. می انجام متوفی شناسنامه ابطال و سجلی اسناد در واقعه ثبت و گ

است.ممکننیزشهود

م کننده احراز گاه هیچ احوال ثبت مامور که داشت توجه باید مورد این مردر واقعهی اعالم ثبت به محدود او وظیفه و نمیباشد دلیلرگ همین به و است گ

ندارد.جعلادعایبهیزنیامیآیدفوتیخرتادربارهسجلیاسناددرآنچهخالفاثبات

میشود؟صادرچگونهفوتگواهی

گرفت.کمکآنانازوگرفتتماساورژانسباابتدادربایدگذاشتوخامتبهروویجسمانیحالتوشدکمرنگشخصحیاتیعالئمآنکهازپس

بگیرد:صورتاقداماتیًاقانونبایدشد،فوتفردونیفتادموثرکاراینکهصورتیدر

م? و شود محرز اورژانس پزشک بر فوت صحت بهرباید متوفی، شخص بدن در حیاتی عالئم هیچگونه نبود و معاینه انجام با پزشک برسد. وی تأیید به گ

میپردازد.فوتگواهیصدور

صادر? متقاضیان برای فوت گواهی و میشود باطل شده فوت فرد شناسنامه و شده ثبت احوال ثبت ادارهی توسط مراتب متوفی، شخص فوت تایید از بعد

میشود.

کند؟صادررافوتگواهیمیتواندپزشکیچه

باشد.قانونیمجوزدارایسازماناینطرفازوباشدقانونیپزشکیسازمانتاییدموردبایدحتمافوتگواهیکنندهیصادرپزشک

باشدمیشود،صادرتاییدموردقانونیپزشکیطرفازکهمخصوصگواهیگرسربدربایدحتمافوتگواهی

کرد؟صادرخانهدررافوتگواهیمیتوانزمانیچه

میشود.دادهتوضیحتفسیربهکهداردوجودیادیزموانعوشرایطیرکاچنینانجامبرای

شده:فوتفردکهکندصادرخانهدررافوتگواهیمیتواندصورتیدرپزشک

او روحیات و احواالت و جسمانی شرایط از پزشک و باشد بوده او کاملآبیمار و دقیق بررسی با بتواند نمیشناسد را فرد پزشک اگر یا باشد داشته دقیق گاهی

دهد.تشخیصرافوتعلتبیماربدنوداروهاک،رمدا

بیما با مرتبط و باشد معین و مشخص کامال باید فوت علترعلت باشد. افتاده اتفاق شخص برای جنایتی و جرم است ممکن که چرا باشد؛ متوفی شخص ی
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نباشد.دخیلاوگرمدرحادثهایوباشدطبیعیبایدگرم

باشد.داشتهمتوفیبهنسبتکدورتییانارضایتیهیچگونهنبایدفردخانوادهیفوت،گواهیصدوربرای

گلوله یا خوردگی چاقو دررفتگی، شکستگی، خفگی، تروما، آثار نظر از و شود معاینه کامل طور به جسد شود. هویت احراز کامال باید شده متوفی شخص جسد

ندارد.رافوتگواهیصدوراجازهشخصمعاینهیبدونوجههیچبهپزشکیرازشود.بررسیًادقیق…وخوردگی

بگیرد.قرارفوتگواهیکنندهیرصاددکتراختیاردربایدحتماشدهفوتشخصشناساییکرمدافوت،گواهیصدورهنگامدر

کرد؟صادرلزمندرنمیتوانرافوتگواهیزمانیچه

کنند:صادرفوتگواهینمیتوانندمعمولیپزشکانوگیردصورتقانونیپزشکیتوسطبایدفقطوفقطفوتگواهیصدورمواردبعضیدر

قتلبهاقداماثربرفوت?

خودکشیبهاقدامدلیلبهفوت?

زبانی)یاوجسمییرگیرداز(اعمنزاعگونههرخاطربهفوت?

شود)گرمسببکهحادثهاززمانیفاصلهیهرباونحوهر(بهرانندگیحوادثاثربرفوت?

و…)گرفتگیزگادارویی،شیمیایی،(مسمومیتدلیلبهفوت?

…)زاتوهمروانگردان،مخدر،آور،خوابداروهای(موادمصرفسوءاثربرفوت?

ارتفاعازسقوطگرمازدگی،سرمازدگی،شدگی،قرغسوختگی،گرفتگی،قرببخاطرفوت?

و…)ِرسِپدستگاهیرزماندنکار،محیطآالیندهموادشغلی،حوادث(پیشهیاکارازناشیفوت?

بازداشتگاهیازنداندرفوت?

و..مسافرخانهمهمانسرا،هتل،خوابگاه،پادگان،گاه،واردپرورشگاه،آسایشگاه،مانندجمعیاقامتمراکزدرفوت?

پزشکی….ودرمانیوتشخیصیعملیاتواقداماتازناشیفوت?

جنینسقطیاوزایمانازبعدیازایمانحینی،ربارداحیندردرمانیوتشخیصیاقداماتازناشیمادرفوت?

و…ورزشیمسابقاتها،باشگاهدرفوتیاوورزشیاقداماتگونهرهمتعاقبیاحینفوت?

توجیهقابلغیرومنتظرهغیرناگهانی،فوتهای?

باشد.داشتهوجودآندرکسیازپیگردوشکایتاحتمالکهفوتینوعهر?

ناشناختهعلتبافوتیاوکومشکفوتنوعهر?

الهویهمجهولوناشناساشخاصفوتنوعهر?

باشد.آندرجنایتیاِحهُجناحتمالکهفوتیهر?

ی)رپیشگیغیرقابلوبینیپیشغیرقابلحوادث(یعنیمترقبهغیرحوادثازناشیفوت?

کند.صادرلزمندررافوتگواهیقانون،اساسبرمیتواندپزشکمذکورمواردغیردر

چیست؟فوتگواهیصدوردرقانونیپزشکینقش

است:نمردهطبیعیگرمبهمرحومکهباشدایندیدهدورهومتخصصپزشکتوسطشدهانجامبررسیهاینتیجهیاگر

نمیگیرد.انجامسرعتبهدفنوکفنمراحل*

میفرستند.قانونیپزشکیبهحالتایندرراشدهفوتفردجسد*

میشود؟صادرچگونهفوتگواهیسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۰۸/۲۵ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



میدهد.دفنوکفناجازهآنازپسومیکندبررسیراجوانبهمهومیدهدانجامراالزمبررسیهایومعاینهقانونیپزشکی*

شود؟دادهاطالعبایدروزچندظرفوفاتواقعه

):1363سال(اصالحی25مادهیاساسبر

است.».آنبروقوفیاوقوعیخرتاازروزدهوفاتاعالم«مهلت

بگوییم:بایدنشدهمقررمادهاینبرایاجراییضمانتهیچکهجاییآنازاما

یعنی مذکور مهلت ظرف در وفات واقعه است شناسنامهی10بهتر ارایه نیازمند نیز بعدی مراحل در فوت گواهی صدور و شود اعالم احوال ثبت اداره به روز

است.وفاتثبتیخرتاوشمارهاعالمیامتوفی

شد.خواهدارایهگواهیایننیاز،صورتدرکهاستمتوفیشناسنامهیینزجایگفوتگواهیگ،رمازپستذکر:

است؟کسانیچهعهدهیبرگرمثبتسندامضایووفاتاعالم

):1363(اصالحی26مادهیبامطابق

است:یرزاشخاصازیکیعهدهیبهترتیببهگرمثبتسندامضایووفات«اعالم

است.بودهحاضروفاتموقعدرکهمتوفیخویشاوندینرنزدیکت?

او.نمایندهیااستدادهخرآندروفاتکهمکانیصاحبیامتصدی?

است.بودهحاضروفاتموقعدرکهشخصیهر?

کدخدا.یاانتظامیماموران?

هستند.»احوالثبتبهوفاتاطالعبهمکلفدفنیاگورستانمتصدیان)هتبصر

نتیجه:

م که است سندی وفات سند شود. صادر وی برای فوت گواهی باید شد قطعی و مشخص احتضار حال در شخص فوت اینکه از آنربعد در اشخاص گ

مدرد ارائه با میتواند است بوده حاضر وی وفات موقع در که کسی هر و متوفی خویشاوندان شد. خواهد صادر فوت گواهی آن اساس بر و میشود کرج

کند.اقدامفوتگواهیاخذبهنسبتشناسایی

شود.میانجامکشوراحوالثبتسازماناداراتازیکییاکنسولیینرماموگزارشتوسطجرخادرمقیمایرانیاشخاصفوتگواهی

میشود؟صادرچگونهفوتگواهیسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۱۰:۳۰-۹۹/۰۸/۲۴(همداناستاندرگرفتگیزگازاناشیگرمدرصدی20کاهش

داد.خبراستانایندرمونواکسیدکربنگازبامسمومیتاثربرگرمدرصدی20کاهشازهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی کمالی قانونیکلرارتین گفتپزشکی در همدان هفتواستان در اینکه به اشاره ،با همدان از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار با گو

امسال سه4ماهه نیز پارسال مشابه به نسبت گفت: دادند دست از را خود جان مونواکسیدکربن مسمومیت براثر به گاززنفر استنشاق اثر بر مرد دو و ن

کردند.فوتکسیدکربنومون

کاهش از م20او مردرصدی داشت: ابراز و داد خبر مونواکسیدکربن گاز با مسمومیت از ناشی سالرگ در مونواکسیدکربن استنشاق اثر بر به98گ نسبت

است.داشتهکاهشدرصد97.29سال

بخا جمله از گازسوز وسایل انواع وسیله به مونواکسیدکربن با مسمومیت داشت: اظهار قضایی مسئول میشودراین ایجاد زغال حتی و نیک پیک آبگرمکن، ی،

مینامند.خاموش»گر«مراگرفتگیزگااثربرگرمگفت:هستیماتفاقاینشاهدزمستاندراغلبکه

گا عالئم اینکه بیان با سزکمالی سردرد، شامل سرماخوردگی مانند ترگرفتگی است چشم سوزش و ازأگیجه کمتر مقادیر در کربن اکسید مونو کرد: 50ppmکید

شود.یکژنورولوعوارضایجادسببمیتواند100ppmتا50بینونداردیرخط

میشود.دقیقهدوازکمتردریعنییرفوگرمسببنیز2000ppmازباالترمقادیردروداشتهگرمخطر100ppmازبیشترمقادیردرگازاینافزود:او

قانونیکلرمدی تپزشکی با همدان پیشگیأاستان در استاندارد گرمایشی وسایل از استفاده لزوم بر ازرکید استفاده صورت در کرد: اظهار مسمومیت این از ی

شود.مسدودخواباتاقویژهبهولزمندرهوایانرجروزنههایتمامینبایدشومینه،ویربخامانندگرمایشیوسایل

شود.یرخودداجداخانه،داخلمحیطداشتننگهگرمجهتآشپزخانهدرگازاجاقشعلههایکردنروشنحمام،درآبگرمکننصبازکمالی

مشت لولهکشی و خروجی مجرای سایز بودن کوچک صورت در گفت: براو باعث واحد، چند برای شومینه بهرک پایین طبقات روشن شومینه از دود گشت

میگردد.باالترطبقاتخاموششومینهداخل

باشد.Hشکلبهمخصوصکالهکدارایوداشتهفاصلهبامجانبیدیوارازمتریکوبامسطحازمتریکحداقلبایددودکشهاتمامانتهایافزود:وی

قانونیکلرمدی تپزشکی باشد آن درسرتاسر نشتی یا منفذ هیچگونه بدون و مقاوم جنس از باید آن اتصاالت و دودکش اینکه بیان با همدان کرد:أاستان کید

مساوی دودکش لوله قطر و بوده آن افقی طول برابر سه حداقل بیرون در لوله عمودی ارتفاع و باال روبه و مثبت باید واحدها داخل در افقی لولههای شیب

باشد.گازسوزدستگاهخروجیلولهقطرازگترربزیا

جپیام/انتهای

نیوزبهاریرخبپایگاهبرنا/ایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع
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)۱۱:۲۳-۹۹/۰۸/۲۴(گرفتراهمدانیمردجانخاموشقاتل

داد.خبرسمیگازایناستنشاقازناشیمسمومیتوشخصیلزمندرکربنکسیدومونگازنشتدلیلبهساله۳۱مردیگرمازهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدیایرنا-همدان-

افزود: ایرنا با گو و گفت در شنبه روز کمالی» «آرتین دلیلچهاردکتر به همدان استان در امسال نخست ماه هفت طی گازنفر ناشی مسمومیت

بود.مرد)۲ونزسه(نفر۵گذشتهسالمشابهمدتدرآماراینکهدادنددستازراخودجانمونواکسیدکربن

کاهش از م۲۰وی ازردرصدی ناشی میر و درگ گذشته سال با مقایسه در مونواکسیدکربن گاز با ماستاناینمسمومیت گفت: و داد استنشاقرخبر اثر بر گ

داشت.کاهشدرصد۲۹نیز۹۷سالبهنسبت۹۸سالدرمونواکسیدکربن

قانونیکلرمدی بخاپزشکی جمله از گازسوز وسایل انواع وسیله به مونواکسیدکربن با مسمومیت داشت: اظهار زغالرهمدان حتی و نیک پیک آبگرمکن، ی،

هستیم.اتفاقاینشاهدزمستاندراغلبومیشودایجاد

گا عالئم اینکه بیان با سزکمالی سردرد، شامل ترگرفتگی است، چشم سوزش و ازأگیجه کمتر مقادیر در کربن اکسید مونو گاز استنشاق و نشت کرد: ۵۰ppmکید

شود.یکژنورولوعوارضایجادموجبمیتواند۱۰۰ppmتا۵۰بینونداردیرخط

از بیشتر مقادیر در گاز این از ناشی مسمومین و استنشاق افزود: م۱۰۰ppmوی ازرخطر باالتر مقادیر در و دارد همراه به منیز۲۰۰۰ppmگ فورموجب یرگ

میشود.دقیقه۲ازکمتردرفرد

قانونیکلرمدی تپزشکی با همدان پیشگیأاستان در استاندارد گرمایشی وسایل از استفاده لزوم بر ازرکید استفاده صورت در گفت: مسمومیت، این از ی

شود.مسدودخواباتاقویژهبهولزمندرهوایانرجروزنههایهمهنبایدشومینه،ویربخامانندگرمایشیوسایل

و حمام در آبگرمکن نصب از باید همچنین داد: ادامه برایکمالی آشپزخانه در گاز اجاق شعلههای کردن جداروشن خانه داخل محیط داشتن نگه گرم

کرد.یرخوددا

مشت لولهکشی و خروجی مجرای اندازه بودن کوچک گفت: بروی باعث واحد، چند برای شومینه مشترک دودکش از دود طبقاترگشت روشن شومینه ک

میشود.باالترطبقاتبهپایین

قانونیکلرمدی دارایپزشکی و داشته فاصله آن جانبی دیوار از متر یک و بام پشت سطح از متر یک حداقل باید دودکشها تمام انتهای افزود: همدان

باشد.Hشکلبهمخصوصکالهک

نشتی یا منفذ هیچگونه بدون و مقاوم جنس از باید آن اتصاالت و دودکش اینکه بیان با تکمالی بایدأباشد، واحدها داخل در افقی لولههای شیب کرد: کید

بز یا مساوی دودکش لوله قطر و بوده آن افقی طول برابر سه حداقل بیرون در لوله عمودی ارتفاع و باال روبه و گازسوزرمثبت دستگاه خروجی لوله قطر از گتر

باشد.

)۱۰:۵۹-۹۹/۰۸/۲۴(شرقی)(گرفتراآذربایجانی16جاننامرئیقاتل

داد.خبراستاندرکربنکسیدوگازمونبامسمومیتاثربرنفر16گرمازآذربایجانشرقیقانونیپزشکیکلرمدی
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تب از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار گزارش مدیربه صفاییفرد ، قانونیکلریز امسالپزشکی اول نیمه در گفت: بر16آذربایجانشرقی نفر

بودند.نزنفر2تعداداینازکهدادنددستازراخودجانآذربایجانشرقیاستاندرمونواکسیدکربنگازبامسمومیتاثر

است.یافتهکاهشدرصد38حدودبودشدهفوتنفر26تعدادکهپارسالمشابهمدتبامقایسهدرآماراینافزود:او

است.نشدهگزارشکربنکسیدومونگازاستنشاقاثربرگرمپارسالمثلنیزامسالیورماهرشهدرگفت:صفاییفرد

بودند.نزنفر23تعداداینازکهدادنددستازراخودجانکربنکسیدومونسمیگازاستنشاقاثربراستاندرنفر60پارسالافزود:او

مون گاز گفت: گاوصفاییفرد کربن عمدهتزکسید و است بو و رنگ بدون اصوری ولی است، گاز و نفت ناقص سوختن گاز این تولید منبع احتراقین اثر در اًل

شود.تولیداست،ممکننژاکسیفاقدوبستهدرمحیطهایدرًاخصوصسوختنیمادهنوعهر

بخا آبگرمکن، از استفاده افزود: منراو در مناسب عملکرد بدون دودکش دارای یا دودکش فاقد و فنی نقص دارای یا مستعمل بیشتزیهای ابتالرل موارد ین

ت برای گاز این تمایل که آنجا از میدهند تشکیل را مسمومیت همربه با خونوکیب اکسی250گلوبین از بیش درصدژبرابر رفتن باال با رو این از میباشد، ن

اکسی و شد خواهد مسمومیت ایجاد باعث سرعت به اتاق هوای در بهژآن که میکند اختالل دچار را قلب و مغز جمله از بدن مختلف بافتهای به نرسانی

نشود.واقعتوجهموردشدیدمسمومیتعالئمایجادزمانتامحیطدرآنوجوداستممکنگاز،اینبودنبیبووبیرنگعلت

س سردرد، شامل گاز این با حاد مسمومیت عالئم گفت: احتمارصفاییفرد و استفراغ و تهوع میباشدگیجه، اغما و تشنج بیهوشی، حالت سپس و شکمی درد اًل

باشد.هشداردهندهعالمتیکیربیماتشدیداستممکنقلبیناراحتیهایبهمبتالبیماراندر

که داشت توجه باید کرد اشاره مردمکها تنگی گاه و خون فشار کاهش تنفس، تعداد افزایش عضالت، سفتی به میتوان مسمومیت عالئم سایر از گفت: او

مون گاز با مسمومیت به ابتال اثر در فردی یاواگر عضو فلج نظیر پیشرفته روانی و عصبی نواقص دچار است ممکن ندهد، دست از را خود جان کربن کسید

باشد.کشندهمیتواندگازاینباشدیدمسمومیتشودمغزقوایاختالل

کپیام/انتهای

کنارآذرقلم،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۳:۲۹-۹۹/۰۸/۲۴(شدندقرغشرقیآذربایجاندرنفر33

داد.خبراستاندرنفر33شدنقرغازآذربایجانشرقیقانونیپزشکیکلرمدی

گفت در امروز صفاییفرد تبوعلی در فارس خبرنگار با داشت:رگو اظهار غ33یز اثر بر امسال نخست نیمه در جانرنفر آذربایجانشرقی استان در شدگی ق

دادند.دستازراخود

است.یافتهافزایشنفر3بودنفر30کهقبلسالمشابهمدتبهنسبتآماراینگفت:استانقانونیپزشکیکلرمدی

شه در کرد: خاطرنشان امسالروی غ8یور اثر در نفررنفر سه گذشته سال مشابه مدت به نسبت نیز آمار این که است داده دست از را خود جان شدگی ق

است.یافتهافزایش

بودند.نزآنانازنفر6کهبودنفر34گذشتهسالدرشرقیآذربایجاناستاندرشدگیقرغمتوفیاتکلگفت:صفایفرد

60001پیام/انتهای

(شرقی)فتگرارآذربایجانی16جاننامرئیقاتلان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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کنارآذرقلم،یرخبپایگاهایسنا/خبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۱۲:۰۵-۹۹/۰۸/۲۴((گلستان)ماهآبان24روزنامههایویژهاخباربهنگاهی

میرباق روایت بیندازد، گره که این نه بگشاید را اقتصادی گرههای باید دولت زم، روحاهلل پرونده نهایی حررای زوایای از مهمتری از قم غیبی و خاص امروزریم های روزنامه ویژه اخبار ین
است.

خب گزارش کهرگزاربه دهند می اختصاص ویژه اخبار یا گذشته روزهای اخبار به را خود صفحات از قسمتی سرمقالهها، و گزارشها البهالی در روزنامهها رسا، ی

میکند.اشارهآنهابهادامهدرقرمش

**********

کیهان

است!خطرناکتقلبادعایسبز:فتنهیکاییرآمحامی

خواند.خطرناکراآنوکردنگرانیابرازیکارآمانتخاباتدرتقلبادعایدربارهایران،ملتعلیهیزفتنهانگیسابقهبایکارآمپیشینجمهوررئیس

گفت در اوباما تلویوباراک شبکه با جمهوزگو مقامات از گالیه ضمن سیبیاس انتخاباتریونی نتیجه نپذیرفتن گفت: ترامپ دونالد با همراهی علت به یخواه

است.خطرناکیمسیر

آم انتخابات در گسترده تقلب ادعاهای که پرسش این به پاسخ در باراو ادعاها این که میرسد نظر به داشت: اظهار میآورد، کشور این سر بر بالیی چه یکا

نمیکند.اذعانشکستبههمگزرهوببازدندارددوسترئیسجمهورچونمیشوند،حرمطانگیزه

جمهو مقامات سایر که میشوم ناراحت مسئله این از بیشتر من افزود: دروی را مسائل او از بهتر بسیار که میکنندریخواه- همراهی مسئله این با میکنند- ک

دم نظام کل از مشروعیتزدایی بلکه است آینده دولت از تنها نه مشروعیتزدایی، برای دیگر گام یک اقدام این میدهند. دلگرمی او به آموو یکاست.رکراتیک

است.خطرناکیرمسیدرگذاشتنقدمکاراین

جمهو حزب ارشد چهرههای دمراوباما تضعیف مشغول انتخابات نتیجه رد برای ترامپ دونالد کنار در کشیدن صف با کرده متهم را آمویخواه یکاییرکراسی

هستند.

آم سیاسی نظام آینده کردن تار و تیره و تقلب ادعای افتادن جا سرانجام درباره اوباما باراک نگرانی سالراظهار وی خود که است حالی در ضمن88یکا ،

امنیت اسبق مشاور لدین مایکل بعد ماه چند بود. خوانده الهامبخش را سبز فتنه سران دیگر و موسوی رفتار تقلب، دروغین ادعای و سبز فتنه سران از حمایت

آم تدارملی کرد فاش بهریکا بلکه بوده، اخیر سال یک به مربوط نه سبز جنبش آم20ک مقامات آن طی که برمیگردد قبل شکلرسال به کردند سعی یکایی

بگیرند.ارتباطموسوی)میرحسین(ایرانوقتیرزنخستودفترباپنهانی

سال در تقلب دروغین ادعای که میدهد نشان اوباما اخیر است.88سخنان شده ایران ملت حق در جنایتی چه مرتکب وی، شخص و بوده خائنانه چقدر

فتنه در اما نیست؛ بیشتر رأی میلیون سه بایدن- آرای از بخشی ابطال احتمال گرفتن نظر در بدون حتی - بایدن و ترامپ آرای فاصله که این جالب ،88نکته

تقلب مدعی فتنه رد11سران خصوصی) محافل و پستوها در (البته و... تاجزاده و خاتمی مانند خائنی عناصر توسط بعدها که دروغی و بودند رأیی میلیون

ندارد.امکاناًلاصتقلبرأیمیلیون11گردیدیحرتصوشد

شدندقغرشرقیآذربایجاندرنفر33س:فار|خبرخبرادامهادامه
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بز حامی که اوباما اخیر سخنان سالربا در فتنهگران جنایتکا88گ میرفت، شمار طربه به فتنهگران شکستری از پس اوباما دولت میشود. ثابت اولی یق

گذاشت.اجرابهایرانملتعلیه)89خرداد(فتنهشروعسالگرددررافلجکنندهیمهایرتحاصالحطلبان،برخیمشورتبهسیاسی،آشوب

کشوربهدولتینیزبنکوشوسهمیهبندیحذفخسارتهای

بز اندازه از بیش هم را برخی و میزنند حرف چیزها خیلی درباره روزها این آن، حامی احزاب و رسانهها و دولت آمدنرمقامات کاه از چنانکه میکنند. گنمایی

شی مردم گفت روحانی آقای حتی میتراشند(!) فرصت کوه ترامپ، جای به بایدن سالراحتمالی در را دنیا با مذاکرات این96و95ینی در نباید و چشیدند

کرد!یزفرصتسو)همذاکر(مسیر

کام دالیل به مذکور طیف موارداما این بازخوانی از میکنند سعی و ندارند خود خسارتبار سوءتدبیرهای طوالنی فهرست مرور به عالقهای هیچ روشن، اًل

بسپارند.فراموشیبهجنجال،بایایزندربگ

بز نمونه بنریک سهمیهبندی چهارساله حذف تلخ، و شزگ یک قالب در آن مجدد احیای سپس و سوخت کارت و بزوین بهرک امنیتی و سیاسی اقتصادی، گ

نیمهشب بود. بن23کشور قیمت شدن برابر سه خبر با مردم کردن غافلگیر سالگرد استزآبان، جمعهای همان سالگرد امروز، و بود کذایی نیمهشب آن در ین

است!شدهخبرباسهمیهبندیگشتزباوینزبنشدنگراناز)هجمع(روزآندرهمخودششدمدعیروحانیآقایکه

خسارت فقط دوره، این در ایران روزنامه گزارش بنابر شد. روز در لیتر میلیون بیست تا قاچاق و مصرف افزایش موجب سوخت، سهمیهبندی حذف سال چهار

میشود.بالغراتومانمیلیاردهزار144حداقلسال،چهاراحتسابباکهبودهتومانمیلیارد100روزانهسوخت،قاچاق

ه با حالی در چهارساله، دوره این در دولت دیگر عبارت بنزبه گزاف (کارتزینه شفافیت حذف بهخاطر روزانه، مصرف یکپنجم الاقل که میکرد کشور وارد ین

کرد.عمرانیینههایزهواشتغالوتولیدازحمایتصرفمیشدراهنگفتمبلغاینمیرفت.کشوروملتجیبازوشدهقاچاقسهمیهبندی)وسوخت

سوءمدی دیگر، سوی هراز نتوانست دولت و خورد بنبست به سال چهار از پس نفت وزارت و دولت بنزیت قاچاق) (و مصرف افزایش گزاف رازینههای ین

با بنابراین و کند بدتزتامین به را سهمیهبندی و سوخت کارت موجسوارگرداندن به که داد انجام درصدی سیصد کردن گران و ممکن شکل ورین ضدانقالب ی

آبان پایانی هفته در آشوب و بیثباتی عذرخواهی98ایجاد یا سوءتدبیر این از شرمندگی اظهار جای به دولت حامی رسانههای اینکه شرمآور و تلخ انجامید.

موجسوا با چرا که شدند طلبکار نظام از مردم، همراز ایران در را لبنان و عراق فتنه نگذاشته و کرده برخورد دولت، توسط ساختهشده موج روی دشمن ی

بیمازبازسا رسانهای رفتار این کنند. سالری آمدنیوز کانال مدیر زم نیما که است توجه قابل جهت این از و96گونه اعتدال مدعی طیف از حمایت علت درباره

داشتیم.»جمعبندیویزیربرنامهجوشنقطهبهکشوررساندنویتیرمدیناکارآمدیدرباره«مابودگفتهسالهمانانتخاباتدراصالحات

بیتدبی مدل این طرطبعا حذف ماجرای در که را قاچاقریها ضد تح(حهای پای نمیتوان شد)، تکرار هم و... شبنم و ایرانکد مانند ورشفافیت خارجی یم

تدا عدم و آن بر دولتی دستگاههای نظارت عدم و بازار رهاشدگی گذاشت. مذاکره عدم یا ورمذاکره واردات و تجارت حوزه در شفافیتبخش سامانههای ک

و علمی منطق خالف بر یا و نشده اجرایی یا که است دولت اقتصادی مجموعههای مانده زمین بر مسئولیتهای جمله از مالیات، و بانکی تسهیالت و قاچاق

است.شدهمشروعکارهایوکسبوتجارتوتولیدبرزالوصفتیرسوداگفضایغلبهموجببنابراینوشدهرفتاراقتصادی

ش تلخ ماجرای درباره تأمل قابل بنونکته نشزک سردبیر اینکه بنرینی فشار تحمیل گفت بعد ماه چند ملت، اتحاد حزب به وابسته صدا تولیدزیه و مردم به ینی

شکو بوده. مذاکره مسیر کردن هموار برای دبیرنارضایتی، راد شری از اصولگرایان، رای پایگاه بهعنوان پایین طبقات اینکه از هم حزب بنوکل شاکیزک ینی

کرد!رضایتابرازشدهاند،

شکو موجبرعلی اخیر، «اعتراضات بود: گفته شهر پایین و محروم طبقات بر فشار از ذوقزدگی ابراز با یازدهم، مجلس انتخابات برای ثبتنام روز یزشریراد،

اصولگراها رای از که است میزانی از کمتر خیلی شده اگر یا نشده اصالحطلبها بزررای شهرهای حواشی در معموال اعتراضات کرده. مناطقیریزش در و گ

برخوردا از مردم کمترکه مالی کهری همانطور یعنی میدادند، رای مناسکی مردم که بوده جاهایی سنتی طور به جاها این افتاد. اتفاق هستند، بهرهمند ی
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مشا کاهش که قبل دورههای برخالف بنابراین دیدهاند. آسیب االن اینها خب میدادند، رای و میآمدند میگیرند، روزه و میخوانند ضرررنماز به بیشتر کت،

است».افتادهاتفاقاصولگرایانگاهوارددربیشتررایکاهشحقیقتدراخیراعتراضاتاینازبعدبود،اصالحطلبها

شکو فقط گویا نشراما سردبیر روح، محمدجواد کردند. استقبال مردم بر فشار تلخ پیامدهای از که نبودند حزبش و اریراد - صدا بهریه ملت اتحاد حزب گان

شکوردبی راد-رکلی نش16ی این سرمقاله در بارآذر روحانی نوشت، قبلآیه روز چهار روحانی «چرا کرد: اجرا و طراحی را آن ماجرا، تلخ پیامدهای به گاهی

بن گرانی کسزاز قدر فالن که بود کرده اعالم رئیسجمهور کدام میکند؟ سخنرانی آنگونه دارین بودجه کسری از یزد در روحانی آقای وریم؟ گفت بودجه ی

پایبندریکس هم پرده پشت توافقات به کرد اعالم اینها، همه از مهمتر داد. ادامه دیگر شکلی به کرمان در را روش همین داد. انجام رئیسی به هم حمالت ی

چی دید وقتی کرد. قمار روحانی که بود اینجا کند. مذاکره دوباره شده، قیمتی هر به میخواهد روحانی یعنی اینها، همه بنزاست؛ ندارد، دستش گرانزی را ین

و میگویند شود. انجام مذاکره که کنند چانهزنی باال در تا بیفتد اتفاق پایین از فشار دهد؛ نشان واکنش اقتصادی شرایط به جامعه تا درزکرد اطالعات یر

بن اگر داده هشدار دولت میزجلسه هم به جامعه کنید، گران را بنرین کردن گران میگویند اینکه است. خندیده روحانی و غیزیزد تصمیم ورین کارشناسی

اتفاق بوده؛ غلط هم آن بیشتراطالعرسانی جامعه تا بوده درست اطالعنرسانی- واقع در اطالعرسانی- نحوه هم و بوده کارشناسی هم تصمیم روحانی، نظر از ًا

نتیجهاشببیندتاکردقمارروحانیشود.عصبانی

میشود».چه

میزنید؟!سینهبهرامردمسنگحاالکردیدبرابر9راارزقیمت

نکند(!)پیداادامهیکارآمانتخاباتازپسدالرقیمتکاهشتاشدموجبسیاسییگرانزباواقتصادیدالالنهمدستیمیگویددولتحامیروزنامهیک

جمهو جمهورروزنامه حزب به متعلق روزنامه این حیثیت مدتهاست متأسفانه که اسالمی میری غربگرایان پای را اسالمی نوشت:ری خود سرمقاله در یزد،

گرانیها میدهند نشان بررسیها میبرند. رنج گرانی از کشورمان مردم است داللبار«مدتی زائیده و ندارند اقتصادی منطقی گربهرقصانیهایزیشه و یها

داللبا عوامل برمیآید، اقتصادی مشکالت حل برای راهی کردن باز درصدد دولت که همین اقتصادی، سخت شرایط در هستند. سیاستبازانزسیاسی و یها

نمیخواهند و میدهند ترجیح مردم مصالح بر را خود منافع آنها بکشند. راحتی نفس مردم نمیدهند اجازه و میکنند سد را راه و میشوند صحنه وارد حرفهای

تکیه قدرت کرسی بر خودشان و کنند دور قدرت از را سیاسی رقیب دیگر، طرف واز کنند پر را خود گشاد جیبهای یکطرف از بتوانند تا شود حل مشکالت

مع این در قربانی اولین و میسازد وادار جنایتی و خیانت هر به را خود طالبان و میکند کر را گوشها و کور را چشمها که بسوزد قدرت پدر مردمربزنند. که،

میشوند.خردهموارهقدرتسربرسیاسیوننبردهایدرولیمیکنندیرفداکانظاموکشوربرایصحنههاتمامدرکههستندبیگناهی

انتخابات از بعد روزهای همین جمهوربه آمریاست باعثری ترامپ، سقوط خبر که کنید نگاه دالالنریکا ولی شد خودرو و سکه و ارز قیمت شدید یزش

با و اظهارنظرهایزاقتصادی با دوم دسته و گشاد جیبهای برای خطر زنگ درآوردن صدا به با اول دسته و دادند همدیگر دست به دست سیاسی یگران

آم با رابطه آینده درباره جلویرسیاسی شدند موفق بریکا، صعودی سیر به را چیز همه و بگیرند را قیمتها کهریزش باشیم سادهلوح خیلی باید گردانند.

نیست.»سیاسییگرانزبابااقتصادیدالالنهمدستینتیجهواستاتفاقیکواقعه،اینیمربپذی

ب روزنامه است!زاین کرده جلو به فرار و پلتیکزده خود خیال به برجام، تحوککننده ادبیات با هم آن چندم- پله از شروع جای به اینرگرنه به باید یف-

ن که میکرد اشاره تلخ برواقعیت و روحانی دولت آمدن از قبل دالر آمزخ با توافق آمرک با بستن به مشکالت همه حل توقف (ادعای بود3700یکا)ریکا تومان

دولت، ساله هفت تدبیر سوء اثر در تح9و هم شد، واگذار یا تعلیق هستهای برنامه اعظم بخش هم دولت، تدبیر سوء اثر در دیگر، عبارت به شده یمهاربرابر

یافت.کاهشمردمیدرخقدرتهموگشترببیشتربرابرچنداوباما)دولتهماندر(

مشکالتضمن اگر پرسید روزنامه این نویسنده از باید مدیرًا و اقتصادی سالریشه از قبل وی متبوع طیف چرا ندارد، بودند92یتی علت90تا70مدعی درصد

است؟یترمدیسوءاقتصادی،مشکالت
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همثالث به در داللها اگر قطعرًا -که دارند نقش بازار اخاللگران،یختن و مفسدان این مقابل در ذیربط، اقتصادی وزارتخانههای و دولت چرا است- طور این ًا

میسازند؟!فراهمآنهابرایرایرموجسوامجالًابعضبلکهمیکنند،مجامله

آمرابع در دولت آن یا دولت این آمدن با اقتصادی اوضاع باشد قرار اگر برًا هم به نیاریکا، چه شود، خوب یا و سیاستگذازیزد به درونزاست؟ری و مستقل ی

قج نسخه تجویز حال در نویسنده، حقیقت آمردر در سیاستمداران شد و آمد به را کشورشان و خود سرنوشت که است بنسلمانی و پهلوی و سپردهری یکا

بودند.

نقشآفخامس درباره مدیرًا و کشور اقتصاد کردن شرطی شد یادآور باید نیز اقتصادی آشفتگی در سیاستبازان ذاترینی که بایتی مذاکره باشد، درونزا باید ًا

بسیارآم آنکه حال و شده اقتصاد حال وخامت باعث بیتدبیریکا، اثر در نوسانات، این از تحری یا مذاکره نه و میافتد، اتفاق آمری مسکن،گوشت،ریم بازار یکا،

ادعاست.براینشاهدیدیگر،اقالمازیربسیاوآهنغ،رتخمموغرمروغن،

آمسادس جدید دولت که حالی در اقتصادی، منطق کدام با قطعی(یکارًا و انتخاب صورت کاهشتدر موجب باید بکند، کار به آغاز دیگر ماه سه تازه باید (

مختلف شگردهای با را برجام که بود اوباما دولت و بود اوباما دولت معاون بایدن که این نه مگر شود؛ خودرو و سکه و ارز نریزقیمت گذاشت. حبابیرپا خ

تح شکستن صادرات، رونق تولید، از حمایت به دولت که بیاید- پایین هم باید و میآید- پایین وقتی غیرغرب،رارز جهان با گسترده تعامل واسطه به یمها

واگذا در درست بارنظارت و دولتی ارز اقتصادزی از سنگین مالیاتهای اخذ بیرویه، واردات و قاچاق راه بستن آنها، تدابیزگشت و دست،ریرزمینی این از ی

است؛بیعقلیبایدن،عینسرفهوترامپعطسهبهاقتصادآرامشزدنگرهگرنهوبدهدآرامشوثباتاقتضاءبهداخلاز

نباشد.خیانتاگر

بیندازدگرهکهایننهبگشایدرااقتصادیگرههایبایددولت

است.شدهخالصهمصاحبهدرمانیوخلقالساعهحهایرطبهاقتصادحوزهدردولتاقداماتاستمعتقداصالحطلبروزنامهیک

د به اشاره با گزارشی، در یزد آفتاب زمانیرگیرروزنامه بازه همه در نوشت: اخیر سالهای در تورم با مردم معیشت بن99-97ی بیدلیل و ناگهانی گرانی ینزبا

غ و عجیب ابداعی دالررو نام به زندگی4200یب و کسب و کار میانه به میشد فصل و حل دولت توسط باید که اقتصادی گرههای از دیگر بخشی تومانی،

شد.کشانیدهمردم

ط درمانی، جلسه و مصاحبه با اما آنردولت آبشخور نیست معلوم که اقداماتی و نشده کارشناسی و ناگهانی تصمیمات بینتیجه، و خلقالساعه حهای

م بانک نیز و صمت و اقتصاد چون وزارتخانههایی انفعال کنار در بیشتزکرکجاست گرههای که برنداشته قدمی نهتنها بری، اینری و افکنده قبلی گرههای

ندارد!حضوراقتصادیخبرههیچدولت،اقتصادیتصمیماتپشتکهاستاقتصاددانانباحقیعنی

بور متاسفانه میگوید: باره این در عالمهطباطبایی دانشگاه استاد یوسفی قلی محمد دشواودکتر دارکراسی وزارتخانههایری دازیم. دولتریادی عبارتی به یم.

بیایدزنانخورهای که هم دیگر کس هر بنابراین است. کرده پیدا گسترش غیرمشروع صورت به دولت ندارد. هم نیاز که است کرده وابسته خود به را یادی

اختیار در باید و است مردم به مربوط اقتصاد شود. واگذار مردم به کارها اینکه مگر ماند خواهد باقی منوال همین به وضع باشد مسیر همین ادامه به قرار اگر

کند.تکلیفتعیینبازاربرایومداخلهنبایدهمدولتشود.گذاشتهمردم

خ قدرت اینکه میکند: خاطرنشان تولیدداخلیریوسفی به بیتوجهی و تورم و نقدینگی افزایش پول، چاپ افزایش دلیل به میکند پیدا کاهش ملی پول ید

مسئولین را سیاستهایی چنین و ندارد وجود انگیزهای چنین وقتی نکردند. داخل تولید رونق جهت مناسب بستر ایجاد برای تالشی دولتمردان یعنی است.

ط از بود خوش دلشان و بردند نفع تجارت این از عدهای و بودهاند تجارت دنبال به تنها و نکردهاند راردنبال پول و میآورند دست به پول نفت، صادرات یق

دهد.ثمراکنونکهنکاشتنددرختیامامیکنند.مصرفنیزمردموکردهکاالبهتبدیل

قمغیبیوخاصیمرحزوایایازیرمیرباقایرانروایت
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خب مجلس عضو یک اینکه، اول رهبرخبر معصومهرگان حضرت هجرت همچنین و مدینه به مکه از محمد(ص) حضرت مهاجرت اینکه به اشاره با سخنانی در ی

ظاه زوایای یک قم پنهانربه زوایای یک شهر این در حضرت رحلت و شهر این به حضرت ورود و قم شهر گفت: دارد، غیبی و پنهانی جنبههای یک و ی

خب گزارش به بیاورند. ایمان غیبی اخبار این به انسانها باید که دارد میرباقرگزارغیبی حجتاالسالم حوزه، مدارری غیبی حقایق و اخبار پذیرفتن افزود: ی

ح یک دارای قم شهر چراکه میکند متحول را انسان طبقرزندگی دهد. روی منطقه و شهر این در خاصی اتفاقات بوده مقرر غیبی اخبار طبق و است خاصی یم

به کسی اگر مبدأزروایت و سرآغاز که زمانی شد: یادآور اسالمی علوم فرهنگستان رئیس شد. خواهد بهشت وارد برود علیها سالماهلل معصومه حضرت یارت

تا امت یک تشکیل و عظیم مأمورتحوالت یک با علیها سالماهلل معصومه حضرت هجرت گفت میتوان هم اآلن باشد خدا رسول هجرت مبنای بر یتریخی

تا تحول یک سرآغاز استرویژه باعظمت حدی به کرامت بانوی شخصیت افزود: وی است. بوده غیبی اتفاقات برای حرمی و حرم یک گرفتن شکل برای یخی

به خداوند را مقام و جایگاه این و کنند پاک شیعیان از را رذیله صفات دارند که شفاعتی مقام با و نمایند بهشت وارد و تطهیر را شیعیان تمام میتوانند که

است.دادهعلیهاسالماهللمعصومهحضرت

شهرهادرگو»وگفت«خانهتشکیلپیشنهاد

گفت «خانه تشکیل ضرورت به یازدهم مجلس مستقلین فراکسیون رئیس اینکه، دیگر باقوخبر محمد ایلنا، گزارش به کرد. اشاره بهرگو» پاسخ در بنابی ی

ط با رابطه در اینکه بر مبنی گفترسؤالی گفتوح دهم مجلس نمایندگان نخبگان میان در مطوگو را ملی چنینرگوی یازدهم مجلس نمایندگان آیا کردند، ح

ط از اطالع داشت: اظهار ، خیر یا دارند اصورطرحی ندارم، خاصی گفتح ویواًل میشود. احساس بشدت خالیاش جای کشور در امروز که چرا است خوب گو

گفت خانه میشود ساخته ورزش خانه جایی وقتی دارد اشکالی چه داد: چهوادامه و اصالحطلب چه اصولگرا، چه جامعه نخبگان و شود بنا شهرها در هم گو

است.مشکالتحلبرایحلراهیکبهرسیدنالزمهگووگفتکهچرابزنندحرفمستقل

یابد!افزایشیهارعطاکارساعتقزوین:نماینده

کنت برای سنتی طب شد: مدعی قزوین استان کرونای ستاد جلسه در مجلس سالمت و بهداشت کمیسیون دبیر اینکه، آخر نقشردست بسیار چین در کرونا ل

شی که کرده ثابت نیز مطالعات و کوویدرداشته ضد بیان کا19ین ساعات روزها این کرده: توصیه قزوین نماینده محمدبیگی، فاطمه ایلنا، گزارش به یراست.

عطارعطا یابد. افزایش باید عطاریها شوند، تعطیل دیگر مغازههای همانند نباید خدمتریها مردم به گیاهی داروهای ارائه با داروخانهها همانند باید یها

شی تأثیر درباره مجلس نماینده این سخنان گیرد. قرار مسئوالن توجه مورد باید موضوع این و واکنشهایرکنند با کرونا درمان بر فضایزینبیان در یادی

مزمجا اولین اختیار» به «آتش افتتاح از مجلس بهداشت کمیسیون سخنگوی شیخی، زهرا نیز گذشته هفته که است حالی در این شد. همراه طبری کز

وزارت از شده انجام درخواست پاسخ هنوز بود کرده تأیید ملت خانه با گو و گفت در خود شیخی که بود حالی در این بود. داده خبر کرونا ویژه ایران سنتی

است.نشدهدادهکاراینبرایبهداشت

کروناقهرمانوفداکارمعلمگذشترملیدآرمان

آمورم اربابی، کوویدزیم به ابتال علت به پیش روز چند که خراسانشمالی شهرستانهای از گرمه ابتدایی مدارس بست19گار بیمارستان دردر بود، شده گذشت.ری

باد.گرامییادشآورد.دردبهرادانشآموزانومعلمانمادلآموزش،حالدرودستدرگوشیبیمارستان،تخترویتصویرش

گیالنشهر3درنمازجمعهلغو

سیاستگذا برشورای لغو از اطالعیهای صدور با گیالن جمعه ائمه اطالعیهایری این در است. داده خبر کرونایی قرمز شرایط دلیل به شهر سه در جمعه نماز پایی

نمیشود.گزارربمناطقایندرجمعهنمازسیاهکلورودبارآستارا،شهرهایدرکروناییقرمزشرایطدلیلبهاستآمده

رضانژادسهاگرمعلت

دختر4 رضانژاد» «سها جانباختن از پس گلستان،27ماه استان کردکوی ارتفاعات در طبیعتگرد قانونیساله اعالمپزشکی را وی فوت اصلی علت گزارشی در
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مدی زارعی، حسین است. قانونیکلرکرده مپزشکی علت بیان با گلستان بیشتراستان جزئیات سها، بارگ را تلخ حادثه این از رابطهزی این در است. کرده گو

مطابقت ارتفاع از سقوط فرضیه با میتواند که شده تعیین سخت جسم اصابت اثر بر بدنی متعدد صدمات رضانژاد، سها خانم فوت دقیق علت گفت: زارعی

باشد.داشته

گرفتکرونادیگرنمایندهیک

دادن به اقدام عالئم برخی بروز پی در که دشتیاردکانی محمدرضا شد. مبتال کرونا ویروس به اسالمی شورای مجلس در یزد) (استان اردکان مردم نماینده

کند.طیرایربیماایندرمانمراحلتااستشدهقرنطینهلزمندرتستششدنمثبتازپسبود،کردهکروناتست

عروسیکنندگانرگزارببازداشت

برفرماندا بازداشت مورد در دلفان برگزاری گفت: عروسی یک همکارگزارکنندگان و دادستان هماهنگی با شهرستان این در عروسی یک نیرویرکنندگان ی

ب و نوازندگان داشت: اظهار بهمنی حشمت نوشت؛ نیوز آفتاب شدهاند. بازداشت رعایترگزارانتظامی شهر سطح در عروسی مراسم در حضور دلیل به کنندگان

شدهاند.بازداشتشهرستانانتظامینیروییرهمکاباکروناویروسبامقابلهستادمصوباتنکردن

زمروحا...پروندهنهاییرای

رای این جزئیات گفت: مقدم مرتضوی حجتاالسالم است. داده خبر کشور عالی دیوان در زم روحا... پرونده نهایی رای صدور از کشور عالی دیوان رئیس

ط از نظارتها این از بخشی از که پروندههاست بر نظارت دیوان مهم وظایف از یکی افزود: وی میشود. اعالم ارسالیربهزودی پروندههای به رسیدگی یق

هیاتهای منظور این به که دارد نظارت به نیاز نیز میشود قطعی و صادر استانها تجدیدنظر محاکم در آنها رای که پروندههایی میشود. محقق دیوان به

میکنند.بررسیراپروندههاهمهخودحضورمدتدرومیکنندسفراستانهابهدیوانمجربقضاتازمتشکلبازرسی

روحانیبادیداردرفیرحیدغدغه

رئیسجمهو دفتر اطالعرسانی و ارتباطات کاربرمعاون حساب در وری دغدغهمند دانشمندی نواندیش، عالمی ایران شوربختانه نوشت: توئیتر در خود ی

معرپژوهشگ علیرضا داد. دست از را الهامبخش سالزی در افزود: توئیت این در رئیسجمهو93ی روحانی حسن رمضانی دیدار در فیرحیرو داود مرحوم ی،

پرداخت.میشنود،روحانیحسنزبانازجهانکهپیامیاهمیتبهوگفتافراطگراییومذهبیخشونتخطردربارهخوددغدغهاز

شومشهردارنمیتوانمهاشمی:محسن

انتخابات در ندارد قصد چرا که سوال این به پاسخ در شهر شورای رئیس هاشمی انتخاباترش1400محسن در نمیتوانم گفت: کند یاریاستجمهورکت ی

شد.خواهمبازنشستهومیشومسالهشصت1400سالدرکهچرابشوم،نمیتوانمهمشهردارشوم؛کاندیداشهرشورای

کردحذفراقالیبافپستاینستاگرام

علیه داعش «جنایت بود: نوشته مطلب این در قالیباف است. کرده حذف را افغانستان در داعش بیرحمانه جنایت خصوص در مجلس رئیس پست اینستاگرام

آم آدمکش بنیانگذاران داعش، جنایتهای تمامی مستقیم مسئول آورد. درد به را ما همه دل افغانستان، نازنین تأمینکنندگانرفرزندان صهیونیست، و یکایی

هستند.»آنهاحامیانومنطقهدرآنهامالی

نماینده!توسطبهداشتیسرویسافتتاح

و مجلس در سراب مردم نماینده حضور با رسمی صورت به ابرغان الغدیر هنرستان بهداشتی سرویس سراب، شهرستانی مسئوالن توسط عجیب اقدامی در

توسط بهداشتی سرویس این اینکه جالب داشت. حضور نیز سراب پرورش و آموزش مدیر افتتاح این در است گفتنی است. شده افتتاح شهرستان مسئوالن

است!شدهافتتاحمسئوالنتوسطکهبودشدهاحداثتومانیمیلیون10ینهزهباوسرابیخیریک

سلسلهدرمداحیکبازداشت
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فرماندارس همکارپرست و دادستان هماهنگی با شهرستان این در ترحیم مراسم مداح یک گفت: سلسله تری افشین شد. بازداشت انتظامی نیروی کارانیری

مص…نکردنرعایتوشهرستانروستاهلیازیکیدرختممراسمدرحضوردلیلبهمداحاینداشت:اظهار

جوفروشگندمنماهای

سیاستگذا عالی شورای ازرعضو بیش با اصالحطلبی، برند به مردم رای با امید فراکسیون گفت: اصالحطلبان جبهه شد،100ی تشکیل دهم مجلس در نماینده

درباره امام» «جواد کردند. عمل آن خالف و رفتند مجلس به اصالحطلبی رای با چون شدند جوفروش» «گندمنمای و دادند فراکسیون تغییر آنها برخی سپس

به و دادند فراکسیون تغییر اول روزهای همان در آن اعضای برخی بود. اقلیت در دهم مجلس در فراکسیون این گفت: دهم مجلس امید فراکسیون عملکرد

پیوستند.اصولگرایانومستقلین

مذاکراتدستاوردازقدوسییمیرکروایت

ک ورجواد کردند مذاکره میشود. جنگ نشود مذاکره اگر کردند تاکید بارها نوشت: توئیتر در مذاکره دستاوردهای درباره مجلس نماینده قدوسی، یمی

ترو امام(ررعملیاتهای مرقد مجلس، به و یافت افزایش ربودههیستی اقتصادی هیاتهای و نفوذیها توسط ما امنیتی اسرار و شد حمله نطنز و اهواز رژه ،(

کردیم.دورراجنگشومسایهماکهکردندتکراربارهاوشد

شاهروددروینچسترسالحکشف

زمان امام گمنام سربازان اطالعاتی رصد و بررسی و(طبق مساجد بسیج حوزه عملیات و اطالعات و شاهرود شهرستان سپاه بسیج مقاومت ناحیه در عج)

همچنین شد. کشف شهر این در وینچستر غیرمجاز سالح قبضه یک شاهرود، (ع) ابیطالب بن علی یک10محالت الکی، مشروب لیتر هشت فشنگ، عدد

ش کیلوعدد نیم حدود و قضاییوکر مقامات تحویل قانونی، مراحل ادامه برای متهم حاصله، اطالعات اساس بر شد. کشف راستا همین در فردی از گراس گرم

است.شدهشاهرودشهرستان

)۰۹:۳۲-۹۹/۰۸/۲۵(گلستاندرگرفتگیزگاازناشیهایگرمدرصدی۵۰کاهشخبرداد؛گلستانقانونیپزشکیکلرمدی

خبرداد.استاندرسالنخستماهههفتدرگرفتگیزگاازناشیهایگرمدرصدی۵۰کاهشازگلستانقانونیپزشکیکلرمدیگان-رگ

جا سال ماهه هفت طی کرد: ظهار مهر خبرنگار با گفتگو در زارعی گارحسین و سوخت ناقص احتراق اثر بر نفر دو مزی دچار گلستان در خاموشرگرفتگی گ

شدند.

بودند.مرددوهرمتوفیانگفت:گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتآماراینکاهشبهاشارهباوی

قانونیکلرمدی تصپزشکی گارگلستان اثر بر نفر چهار قبل سال مشابه مدت در کرد: وزیح مردان را آنها نفر سه که بودند داده دست از را خود جان گرفتگی
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دادند.میتشکیلزنانرانفریک

ش کننده، گرم تجهیزات از استفاده و فصل شروع به توجه مسیرربا بازبودن از اطمینان حصول از پس و استفاده استاندارد وسایل از تا خواسته مردم از گاز کت

کنند.گازانشعاببهخودیربخااتصالبهاقدامشکل،اچکالهکوجودودودکش

)۱۲:۲۰-۹۹/۰۸/۲۴(مازندران)(تنکابنقانونیپزشکیادارهازکلمدیربازدید

کل قانونیمدیر ارپزشکی منظور به ای دوره بازدیدهای ادامه در خدماتزاستان ارائه نحوه و عملکرد قانونییابی اطالعاتپزشکی حفاظت مسئول همراه به

کرد.گفتگوودیدارکزرمآنپرسنلوبارئیسوبازدیدتنکابنشهرستانقانونیپزشکیادارهازمالیویرادامعاونو

خب پایگاه گزارش کلربه اداره عمومی روابط از نقل به سبزالبرز قانونیی بهبودپزشکی جهت الزم ارشادات ضمن بازدید دراین عباسی علی دکتر مازندران، استان

وتس عملکردرعملکرد مراجعین به پاسخگویی روند در قانونییع وتشپزشکی بالینی معاینات درحوزه تنکابن مکاتباترشهرستان ، پزشکی های گواهی یح،

گرفت.قراریابیزارموردحفاظتیوامنیتیمسائلویرادا

)۱۴:۵۹-۹۹/۰۸/۲۴(جنوبی)خراسان(گیردصورتینرخییرهمکابانهبنداندرمعاینهاتاقاحداثویزانداراهنخعی:

شد.ینرخییرهمکابانهبنداندرمعاینهاتاقاحداثویزانداراهخواستارمجلسدرسربیشهونهبندانمردمماینده

خب خبرنگار گزارش شورایرگزاربه مجلس در جنوبی خراسان استان نمایندگان مجمع عضو و سربیشه و نهبندان مردم نماینده ، نخعی مصطفی ملت؛ خانه ی

کرد.بازدیدجنوبیخراسانقانونیپزشکیازاسالمیم

س ضمن بازدید این در یازدهم دوره در مجلس نماینده این گزارش؛ این اساس زحمتکشربر پرسنل به خداقوت وعرض مربوطه دوایر و واحدها کلیه از کشی

کرد.گفتگوودیداراستانقانونیپزشکیکلرمدیجعفرزادهدکتربانهاد،این

عملکرد و ها فعالیت جعفرزاده دکتر دیدار این ر کرد:د بیان قانونیوی تشپزشکی درحوزهررا انتخابیه حوزه مشکالت انعکاس با نیز بنده و نموده پزشکییح

نمودم.تاکیدمربوطهمشکالتحلرونددریعرتسویرپیگیربقانونی

اندا راه خصوص در کرد: تاکید مجلس در سربیشه و نهبندان مردم همکازنماینده با نهبندان در معاینه اتاق احداث و خیری الزمری اقدامات است الزم ین

شود./انجامویرپیگی

پیامپایان
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)۰۹:۲۰-۹۹/۰۸/۲۵(رضوی)خراسان(قانونیپزشکیدرمشهدیشهروندیزخودسو

)۰۷:۳۰-۹۹/۰۸/۲۵((تهران)شدافتتاحقرنیهپیوندبرایایرانچشمبانکنخستین

م این افتتاح منظور به که مراسمی در یافت. گشایش تهران قانونی پزشکی محل در ایران در چشم بانک براولین نحوهرکز مورد در قرنیه پیوند جراح و متخصص سجادی دکتر شد، گزار
مرنگهدا چنین تشکیل لزوم و چشم بانک در قرنیه تازکری که است اعضایی جزو چشم قرنیه گفت: م6ی از پس پردهرساعت و عصب که بیمارانی برای و میمانند زنده سلولهایش گ

میگیرد.قراراستفادهمورداستسالمچشمشان

م از پس چشم بیماربنابراین و بودهاند سالم که افرادی از هم آن درگ نداشتهاند، واگیردار و عفونی استری از پس و کهریافت مخصوصی محلول در شدن یل

نگهدا آمده بهدست اخیر سال چند تاردر قرنیه مهم سلولهای میشود باعث محلول این میشود. نیز7ی ما و باشند زنده دا7روز وقت برایرروز را آن تا یم

گیرد.قراراستفادهموردتابفرستیممختلفنقاطبهقرنیهپیوندجراحیاعمال

تعداد وصیت و چشم اهدای برای مکرر تقاضاهای وجود دلیل مزبه از پس چشمشان از استفاده برای مردم از ضروریادی را چشم بانک تشکیل یرگ،

امیدوا آن افتتاح با و دادیم چندرتشخیص میگیرد. انجام عادی و رسمی کار یک بهصورت ایران در اکنون هم قرنیه پیوند کنیم. تأمین را داخل نیاز بتوانیم یم

میدهند.انجامراعملاینشهرستانهادردانشگاهیدیگرمراکزوتهراندرکزرم

س و هستند اورژانسی که بیمارانی شده، سوراخ آنها چشم قرنیه که دارند،یعربیمارانی قرنیه قوز که کسانی نظیر بیمارانی و میگیرند قرار عمل این مورد ًا

گیرند.قرارنوبتلیستدرعملاینبرایمیتوانندکههستندکسانی

و مرندی علیرضا دکتر مراسم این قبلزدر قرنیه پیوند نیست، ایران در جدیدی عمل قرنیه پیوند علل گفت: سخنانی طی پزشکی آموزش و درمان بهداشت، یر

میگیرد.انجامباالترکیفیتباومتعددبهصورتعملاینامروزولیبودمحدودبهطورالبتهکهمیشدانجامایراندرهمانقالباز

1366اسفند4سهشنبهکیهان-روزنامه
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)۰۹:۴۰-۹۹/۰۸/۲۵(تهراناستانقانونیپزشکیمراکزبهتصادفمصدومهزار16حدودمراجعه

و15 جا975هزار سال نخست نیمه در تصادفات پارسالرنفرمصدوم مشابه مدت با مقایسه در که کردند مراجعه تهران استان قانونی پزشکی مراکز به نشان22ی کاهش درصد
میدهد.
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