
28

چهارشنبه

1398
اسفند

تاریخ 

2

سال 
بیست وپنجم

2759
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

   

 
 

    

 

 
  

 
 

 

   
 

 

    
 

 
  

 
 

  
  

 

 

 

 5873 - 8002

0101455837001071 - 32344771
071 - 32344772

071 - 42229246

ISSN : 5873 - 8002

شماره

صفحه

روزنامه

افراط و تفریط در هر چیزی، خسارات 
وارد  جامعه  و  فرد  به  قابل توجهی 
می کند. گاهی این خسارات به اندازه ای 
هیچ  تحت  که  است  گسترده  و  زیاد 
خصوصًا  نیست،  جبران  قابل  شرایطی 
میان  به  انسان«  پای »جان  زمانی که 

می آید.
تکلیفی  زمینه های  همه  در  تقریبًا 
به  »عمل  بین  اگر  اسالمی،  احکام  و 
و  تعارض  انسان«،  »جان  و  تکلیف« 
از  مقدس  شارع  شود،  حاصل  تضاد 
را  جانش  حفظ  که  می خواهد  انسان 
حفظ  به  اهتمام  و  توجه  بدارد.  مقدم 
اگر  که  است  مهم  به اندازه ای  جان 
و  واجب  امری  که  رمضان  روزه 
انسان  برای سالمتی  تعالی بخش است، 
نباید  نه تنها  شود،  داده  تشخیص  مضر 
بلکه روزه گرفتن، حرام  بگیرد  روزه 
این  در  نه تنها  یعنی  است؛  شده  اعالم 
و  روزه دار  شخص  به  ثوابی  حالت، 
صائم نمی رسد بلکه مرتکب فعل حرام 

شده و مجازات دارد.
ذیل  تقلید  مراجع  توضیح المسائل  در 
را  واجب  نماز  می شود  که  »مواردی 
شکست« پا را از این هم فراتر گذاشته 
و نه فقط ضرر جانی، بلکه ضرر مالی 
نماز واجب گرفته  هم مجوز شکستن 
آمده   1168 شماره  مسئله  در  است. 
روی  از  واجب  نماز  »شکستن  است: 
اختیار حرام است ولی برای حفظ مال 
بدنی  یا  مالی  ضرر  از  جلوگیری  و 
 )1169( بعد  مسئله  در  ندارد«  مانعی 
است:  شده  بیشتر  آسان گیری  هنوز 
یا کسی  انسان  خودِ  جان  »اگر حفظ 
که حفظ جان او واجب است یا حفظ 
است،  واجب  آن  نگهداری  که  مالی 
بدون شکستن نماز ممکن نباشد، باید 
نماز را بشکند ولی شکستن نماز برای 
است«  مکروه  ندارد  اهمیت  که  مالی 
کنند  تعجب  عزیز  خوانندگان  شاید 
کم اهمیت  مال  حفظ  برای  حتی  که 
هم اگر نمازش را بشکند، فعل حرامی 
مرتکب نشده بلکه فقط مکروه است، 
می گوید  خویی  آیت اهلل  مرحوم  حتی 
این کراهت هم معلوم نیست! در مسئله 

سوم از این موارد )1170( هنوز ماجرا 
پرداخت  و  می دهد  وسعت  بیشتر  را 
طلِب طلبکار هم وارد این دایره کرده 
مشغول  وقت  وسعت  در  »اگر  است: 
نماز باشد و طلبکار، طلب خود را از او 
مطالبه کند، چنانچه بتواند در بین نماز 
حال  همان  در  باید  بدهد،  را  او  طلب 
نماز،  شکستن  بدون  اگر  و  بپردازد 
دادن طلب او ممکن نیست، باید نماز 
را بشکند و طلب او را بدهد، بعد نماز 

را بخواند.«
احکام  مهمترین  برای  که  دینی  حال 
است،  واجب«  »نماز  که  عبادی 
اهمیت  مردم  جان  و  مال  به  این طور 
می دهد و قائل به شکستن نماز می شود، 
ویروس  شیوع  که  زمانی  در  چطور 
و  گرفته  را  کشور  سراسر  کرونا 
هزاران انسان را به کام مرگ کشانیده 
و ده ها هزار نفر را مبتالی درد و رنج 
کرده و حتی جان برخی از پزشکان و 
پرستاران شریف را ستانده است و همه 
به  علما  حتی  و  مسئوالن  و  پزشکان 
مردم اصرار و التماس می کنند که در 
تجمعات حاضر نشوند تا دامنه قتل عام 
افراد  از  تعدادی  چگونه  نشود،  بیشتر 
می کنند،  دینداری  ادعای  که  افراطی 
درِ حرم را می شکنند و مردم را دعوت 
این  می کنند؟  »مستحب«  زیارت  به 
و  معرفت  و  با کدام سطح عقل  عمل 

ایمانی قابل قبول است؟
بد  که  افراد  ازاین گونه  متأسفانه 
و  گروهی  تربیت  و  دینی  آموزش 
نقاط  در  کم وزیاد  دیده اند،  خانوادگی 
و  عقاید  که  داریم  کشور  مختلف 
اسالم  عین  را  خود  باطل  اندیشه های 
همانند  که  را  ملت  بقیه  و  دانسته 
می پندارند!  کافر  نمی اندیشند  آنها 
در  باید  منحرفین  این  تعلیم دهندگان 
مقابل خدا و خلق خدا پاسخگو باشند و 
به این آموزش ها و القائات دین برانداز 

پایان دهند.
انسان های  شر  از  را  مملکت  خداوند 
دینی،  امور  در  تندرو  و  افراطی 
مصون  اقتصادی  و  اجتماعی   سیاسی، 

فرماید.

خارج  ظرفیت  از  استفاده  با 
خانگی  قرنطینه  بیمارستانی، 
فراهم  که  بینابینی  فضاهای  و 
بیمارستان ها  سنگین  بار  نموده ایم، 
کاهش  را  درمانی  کارکنان  و 

دهیم.
به  نامه ای  در  بهداشت  وزیر 
معاونان وزارت بهداشت و روسای 
سراسر  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
موارد  برای شناسایی سریع  کشور 
کروناویروس  بیماری  به  ابتال 

دستور داد.
اعالم  بر  بنا  و  ایسنا  گزارش  به 
بهداشت،  وزارت  عمومی  روابط 
معظم  مقام  محبت آمیز  پاسخ  پیرو 
بهداشت  وزیر  گزارش  به  رهبری 
از روند اجرای بسیج ملی مدیریت 
نمکی  سعید  دکتر  کرونا،  بیماری 
روسای  و  معاونین  به  نامه ای  در 
سراسر  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
سازمان دهی  ضرورت  بر  کشور، 
هر چه بیشتر و همکاری هماهنگ 
و بی وقفه در اسرع وقت و تشدید 
مراقبت ها و جدیت در انجام امور 
پیگیری  و  شناسایی  به  مربوط 
تأکید  کرونا،  بیماری  به  مبتالیان 

کرد.
به  بهداشت  وزیر  نامه  متن  در 
معاونان وزارت بهداشت و روسای 
دانشگاه ها و دانشکده های پزشکی 

آمده است:
معظم  رهبر  محبت آمیز  پاسخ 
از  این جانب  گزارش  به  انقالب 
کنار  در  همکارانم  عملکرد  شیوه 
بر  تأییدی  مهر  بسیجی  عزیزان 
یک رویکرد جامعه محور مبتنی بر 
زیرساخت ارزشمند شبکه بهداشتی 
از  مجددی  تجربه  و  درمانی 
همکاری بین بخشی صمیمانه بود با 
شرکایی که بارها کارهای بزرگ 
و  یاری  با  سالمت  عرصه  در  را 
رساندیم،  سرانجام  به  همراهی شان 
و  اظهارنظر  از  قدردانی  ضمن 
ایشان  بزرگوارانه  محبت  ابراز 
شد،  همگانی  دلگرمی  موجب  که 
هر  سازمان دهی  با  می رود  انتظار 
چه بیشتر و همکاری هماهنگ و 

بی وقفه در اسرع وقت هوشمندانه 
به موارد ذیل بپردازیم:

1- موارد مبتال را سریعًا شناسایی و 
از گردونه آلودگی خارج و تحت 

نظر قرار دهیم.
خارج  ظرفیت  از  استفاده  با   -2
خانگی  قرنطینه  بیمارستانی، 
فراهم  که  بینابینی  فضاهای  و 
بیمارستان ها  سنگین  بار  نموده ایم، 
کاهش  را  درمانی  کارکنان  و 

دهیم.
که  را  خطر  معرض  در  افراد   -3
به دلیل تماس با افراد مبتال امکان 
بروز عالئم بیماری را در روزهای 
آتی دارند، سریعًا شناسایی، تحت 
ایزوالسیون  و  پیگیری  و  مراقبت 

قرار دهیم.

جمعیتی  امتزاج  و  اختالط  از   .4
احتمالی  فضاهای  شناسایی  با 
و  جلوگیری  بشدت  استان ها  در 
بر  جدیدی  بار  تا  نماییم  مراقبت 
توسعه  دلیل  به  خدمات  ارائه  نظام 

اپیدمی تحمیل نگردد.
به  آموزش ها  انتقال  جهت   -5
امکانات  کلیه  از  هدف  گروه های 
و شیوه ها به خصوص بهره گیری از 
دریغ  استانی  صداوسیمای  ظرفیت 

نورزیم.
6- در ایجاد اکیپ های غربالگری 
از خروجی شهرهایی که اعالم شده 
با همکاری دستگاه های ذی ربط و 
مسیر  در  هشدار  تابلوهای  نصب 
احتمالی  مسافرین  مرور  و  عبور 
نحو  به  آموزشی  مطالب  توزیع  و 

مؤثر عمل کنیم.
شریف  مردم  است  امید   -7
کشورمان به هشدارهای ماندن در 
خانه و پرهیز از سفر توجه فرمایند.

جهت  کامل  آمادگی  مع الوصف، 
مراقبت  و  مبتال  موارد  پذیرش 
فراهم  استان  در  را  آنان   از 

نماییم.
لطف  با  زودتر  هرچه  است  امید 
همه  تالش  و  همت  و  پروردگار 
را  بیماری  مهار  جشن  عزیزان 
همزمان با تبریکات صمیمانه سال 

نو بر پا نماییم.

در  دادگستری  یک  پایه  وکیل 
حقوق  به  رو  پیش  یادداشت 
شرایط  در  کارگران  و  کارمندان 
وظایف    و  کروناویروس  اپیدمی 
پرداخت.  آنها  متبوع  شرکت های 
در  تاکنون،  پیش  سال ها  از 
کشور  حقوقی  محافل  از  بسیاری 
حقوق،  اساتید  و  علما  میان  در 
راجع  عمیقی  و  گسترده  مباحث 
مطرح  »دیه«  شناسی  ماهیت  به 
پدید  آنها  ماحصل  است که  بوده 
است.  اصلی  نظریه  سه  آمدن 
عده ای از علما معتقدند که دیه به 
قانون  لحاظ مطرح شدن در قالب 
اوصاف  واجد  اسالمی،  مجازات 
کیفری و فی الواقع نوعی مجازات 
دوم  دسته  در  می آید،  به حساب 
دیه  که  می گیرند  قرار  اساتیدی 
ابزار جبران خسارت  را تنها یک 
تلقی نموده و لذا صرفًا برای آن، 
برمی شمارند  را  حقوقی  اوصاف 
مسئولیت  مبانی  به  اتکا  ضمن  و 
که  می نمایند  بیان  چنین  مدنی 
جبران خسارت، اصلی ترین هدف 
نهاد مسئولیت مدنی است و دیه در 
ایراد ضرب وجرح و یا قتل  - چه 
در نوع شبه عمد و خطای محض 
)وقتی  آن  عمدی  نوع  در  چه  و 
امکان اجرای قصاص وجود ندارد( 
به  نظر  و  است  شده  پیش بینی   -
به  تمامیت جسمانی  آسیب وارده 
جبران  طریق  همان  دیه  افراد، 
خسارت به شمار می آید. در دسته 
سوم نیز دیدگاه بینابینی به وجود 
آمده است که دیه را توأمان واجد 
اوصاف حقوقی )جبران خسارت( 
کیفر(  و  )مجازات  کیفری  و 
نوشتار  این  در  آنچه  می داند. 
بررسی  نه  است،  اهمیت  واجد 
ماهیت دیه به لحاظ قواعد حقوقی 
موافقان  دالیل  بیان  نه  و  است 
نظریات  از  یک  هر  مخالفان  و 
این  بر  توجه  بلکه  فوق،  سه گانه 
مبانی  تکیه بر  که  است  مهم  نکته 
سه گانه  دیدگاه های  از  یک  هر 
تغییر  امکان  دیه،  خصوص  در 
مورد  در  نظر  صاحبان  تفسیر  در 
شرایط و قواعد حاکم بر نظام دیه 
مثال  به طور  می نماید.  فراهم  را 
رئیس  اخیر  مصاحبه  به  می توان 
سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس 
شورای اسالمی با ایلنا اشاره نمود 
تأثیر  به  اشاره  ضمن  ایشان  که 
اپیدمی کرونا بر بازار کسب وکار 

بر این عقیده اند که مطالبه دیه از 
به  کارگران  و  کارمندان  سوی 
صورت  در  کارفرمایان  ظرفیت 
ابتالی ایشان به بیماری کرونا در 
محیط کار امکان پذیر است، با این 
توضیح که: »اگر در شرایط کار 
اعالم  دولت  که  زمانی  در  یعنی 
اپیدمی کرد کارگران و کارمندان 
حق  آنها  شوند،  مبتال  کرونا  به 
خود  متبوع  شرکت  از  که  دارند 
کنند«  دیه  درخواست  و  شکایت 
نکته  چند  ذکر  خصوص  این  در 

خالی از لطف نیست:
کارفرما   مسئولیت  آنکه  نخست 
اعم  از شخص حقیقی و یا شخص 
حقوقی در پرداخت دیه زمانی به 
حاصله  نتیجه  که  می آید  وجود 
و  باشد  مرتکب  رفتار  به  مستند 
قانون   ۱۴ ماده   تبصره  تعبیر  به 
مجازات اسالمی  شرط اشتغال ذمه 
در پرداخت دیه از سوی مقصر و 
یا مرتکب، وجود رابطه علیت بین 
رفتار شخص و خسارت وارد شده 
است و لذا بررسی ماهیت خسارت 
وارد شده به کارمندان و کارگران 
و احراز وجود رابطه علیت مابین 
مقدمه  کارفرما  رفتار  و  خسارت 
از  ناشی  آسیب های  دیه  مطالبه 

ابتال به بیماری کرونا است. 
که  گفت  می توان  کلی  به طوری 
وارد  آسیب  میزان  خصوص  در 
شده به افراد در اثر ابتال به بیماری 
کرونا، موضوع از سه حالت کلی 

خارج نیست:
بر  و  کرونا  به  فرد  ابتالی   -۱

طرف شدن بیماری.
۲- ابتالی فرد به کرونا که منجر 

به فوت گردد.
۳- ابتالی فرد به کرونا که احیانًا 
آسیب هایی  و  عوارض  به  منجر 
فوت  شخص  آنکه  بدون  گردد، 

نماید.
فرض  در  که  داشت  توجه  باید 
مورد  آنچه  دیه،  مطالبه  امکان 
به  توجه  با  می گیرد،  قرار  مطالبه 
آسیب  دچار  و  درگیر  اعضای 
و  مقدر  دیه  به صورت  می تواند 
اسالمی  مجازات  قانون  در  مصرح 
که  آرش  میزان  به  یا  و  باشد 
که  است  مقدر  غیر  دیه  همان 
بیماری  به  ابتال  در هر دو حالت، 
تنها به عنوان عامل ورود خسارت 
بدنی مورد ارزیابی قرار می گیرد، 
به بیان دیگر، هیچ صراحت و نص 

دیه  پرداخت  در خصوص  قانونی 
به دلیل ابتال به بیماری در قوانین 
است،  پیش بینی نشده  مقررات  و 
که  عاملی  به عنوان  بیماری  بلکه 
منجر به ورود خسارت بدنی شده 
است در نظر گرفته شده و نهایتًا 
بر اساس ارزیابی عوارض ناشی از 
آرش  یا  و  دیه  که  است  بیماری 

تعیین خواهد شد.
باید گفت که در  این توضیح،  با 
در  کرونا  به  فرد  ابتالی  صورت 
محیط کار و سپس رفع آن بدون 
)حالت  جسمانی  آسیب  ورود 
و  دیه  به عنوان  مبلغی  هیچ  اول(، 
بود  نخواهد  مطالبه  قابل  آرش  یا 
شناسایی  عدم  به  نظر  بنابراین  و 
بحث  به  ورود  بدنی،  خسارت 
به  سالبه  سببیت  رابطه  شناسایی 
در  و  بود  خواهد  موضوع  انتفاء 
اینجا صرفًا خسارات دیگر ازجمله 
یا  و  الحصول  ممکن  منافع  فوت 
فرد  به  شده  متحمل  هزینه های 
در  درمان  جریان  سیر  لحاظ  به 
صورت وجود قابل مطالبه خواهد 

بود.
حالت  در  کارفرما  مسئولیت 
دوم  و سوم که فرد براثر ابتال به 
کرونا در محیط کار جان خود را 
ازدست داده و فوت می نماید و یا 
دچار آسیب های جسمی می گردد 
که  نمود  بیان  چنین  می توان  را 
خصوص  در  صریحی  نص  اگر 
الزام کارفرمایان به ایجاد قرنطینه 
و  کار  محل  نمودن  تعطیل  یا  و 
هر  ایجاد  یا  مرخصی  اعطای  یا 
بیماری  از  دوری  شرایط  نوع 
باشد  شده  پیش بینی  قوانین  در 
نماید و  از آن تخطی  و کارفرما 
اهمال، فرد بدون در  این  اثر  در 
نظر گرفتن شرایط دیگر و صرفًا 
کار  محیط  در  حضور  لحاظ  به 
طبعًا  بیماری کرونا گردد،  دچار 
می توان کارفرما را به عنوان یکی 
شناسایی  مسئولیت  صاحبان  از 
بر  نیز  مسئولیت  حدود  و  نمود 
اساس تعریف قواعد ناظر بر رفتار 
عمدی و یا شبه عمدی و یا شمول 
مشخص  محض  خطای  بر  رفتار 
می گردد، چه اینکه در این حالت 
رفتار  نتیجه  وارده  جانی  خسارت 
کارفرما )عدم تعطیل نمودن محل 

کار و اعطای مرخصی( است.
الزام  متیقن  قدر  میان  این  در 
مرخصی  اعطای  به  کارفرمایان 

کرونا،  بیماری  شیوع  زمان  در 
است  مواردی  همان  به  محدود 
نهادهای  به  دولت  سوی  از  که 
که  گردید  ابالغ  دولتی  بخش 
عبارت بود از موافقت با مرخصی 
درخواست  صورت  در  کارمندان 
مرخصی و یا انجام امور به صورت 
ساعات  کاهش  یا  و  دورکاری 
به تبع  که  مدارس  تعطیلی  یا  کار 
محیط  در  حضور  از  معلمین  آن 
مع  لیکن  گردیدند،  معاف  کار 
االسف، نکته اساسی آنجایی است 
صریحی  و  نوشته  الزام  هیچ  که 
خصوصی  بخش  تکلیف  بر  مبنی 
به اعطای مرخصی به کارمندان و 
موضوعی  ندارد،  وجود  کارگران 
که تلویحًا مورداشاره رئیس سابق 
مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون 
قرارگرفته  نیز  اسالمی  شورای 
می بایست  شرایط  این  در  است. 
بودن  قانونی  اصل  به  عنایت  با 
جرائم و مجازات ها، به عدم امکان 
مطالبه دیه از کارفرما، به خصوص 
نظر  خصوصی  بخش  کارفرمای 
داشت  توجه  باید  البته  داشت، 
شرایط  وجود  صورت  در  که 
مرخصی  اعطای  بر  مبنی  قانونی 
اندکی متفاوت  استعالجی، شرایط 
با قبل خواهد بود. چراکه در این 
با  کارفرما  موافقت  عدم  حالت، 
مرخصی استعالجی، نقض قانون و 

موجب ضمان خواهد بود. 
نکته دیگر آنکه متأسفانه در نظام 
آن چنان که  فعلی،  قانون گذاری 
از  جلوگیری  خصوص  در  باید 
ازجمله  مسری  بیماری های  شیوع 
مناسبی  تأمینی  اقدامات  کرونا، 
قانون  اینکه  چه  نمی شود،  دیده 
بیماری های  از  جلوگیری  طرز 
واگیردار  بیماری های  و  آمیزشی 
مصوب ۱۳۲۰، جزء معدود موارد 
است  زمینه  این  در  قانون گذاری 
بسیار  قدمت  به  توجه  با  البته  که 
کارایی  عدم  به  باید  آن،  زیاد 
تفاوت  لحاظ  به  مذکور  قانون 
زمان  با  آن  زیاد  بسیار  زمانی 
حاضر اشاره نمود، امری که همت 
نهاد قانون گذاری را در پیش بینی 
جلوگیری  مناسب  راهبردهای 
واگیردار  بیماری های  شیوع  از 
متبادر  ذهن  به  بیش ازپیش 

می نماید.
پایه  وکیل  بنی هاشمی  علی  سید 

یک دادگستری

مرکز مدیریت حوزه های علمیه سراسر کشور با صدور بیانیه ای نسبت به هتک حرمت ساحت قدسی حرم کریمه اهل بیت )س( واکنش نشان داد.
به گزارش  ایسنا، در بیانیه مرکز مدیریت حوزه علمیه در باب اتفاقات پیش آمده در حرم حضرت معصومه سالم اهلل علیها و هتک حرمت حرم 
مطهر  آمده است: حوزه های علمیه با تأسی به رهبری معظم و مراجع عظام )دامت برکاتهم( از آغاز بر اهمیت تنظیم همه امور و برنامه ها بر اساس 
دیدگاه ها و توصیه های کارشناسان و متخصصان و مسئوالن محترم تأکید داشته است، حوزه و بزرگان و نهادهای آن در این زمینه پیشگام و 
همراه و هماهنگ بودند و برخالف برخی نظرات کج اندیشانه و شبهه افکنی های مغرضان و بیگانگان روحانیت و حوزه در همه مسائل کمک کار 

و همراه تصمیمات قانونی، تخصصی و کشوری بوده و خواهد بود که این اصل همچنان استمرار خواهد داشت.
و اما اکنون که چالش ویروس کرونا و کووید ۱۹ به ابتالیی عالم گیر تبدیل شده و ایران عزیز و شهر مقدس قم نیز با این بلّیه مواجه گردیده، 
روشن است که محوریت توأم با عقالنیت و معنویت در پشت سر گذاردن این ایام کرونایی مهم ترین اصلی است که نباید فراموش شود و یا 

مورد کم توجهی قرار گیرد.

مورد   ۱۱۷۸ گذشته  ساعت   ۲۴ طی 
کشور  در   ۱۹ کووید  قطعی  جدید 

شناسایی شد.
جهانپور  کیانوش  دکتر  فرارو: 
در  بهداشت  وزارت  سخنگوی   -
بیماری  وضعیت  جدیدترین  توضیح 
کروناویروس جدید گفت: بر اساس 
مورد   ۱۱۷۸ آزمایشگاهی  یافته های 
جدید و قطعی کووید ۱۹ در کشور 
مجموع  به این ترتیب  و  شد  شناسایی 
مبتالیان به این بیماری در کشور به 

۱۶۱۶۹ رسید.
نفر   ۵۳۸۹ خوشبختانه  گفت:  وی 
کشور  در   ۱۹ کووید  بیماران  از 
این  و  ترخیص شده اند  و  بهبودیافته 
افزایش  حال  در  روزبه روز  آمار 

است.
ساعت   ۲۴ طی  جهانپور،  گفته  به 
از  نفر   ۱۲۵ متأسفانه  گذشته 
دست  از  را  خود  جان  بیماران 

بیماری  درگذشتگان  تعداد  و  دادند 
مورد   ۹۸۸ به  در کشور   ۱۹  کووید 

رسید.
وی موارد جدید بیماران کووید ۱۹ 
به  را  استان ها  تفکیک  به  در کشور 

شرح زیر اعالم کرد:
 /  ۵۹ مازندران:   /  ۲۷۳ تهران: 
اصفهان: ۷۵ / قم: ۲۹ / گیالن: ۴۵ / 
البرز: ۱۱۶ / مرکزی: ۴۷ / سمنان: 
۳۳ / قزوین: ۲۶ / آذربایجان شرقی: 
 /  ۲۵ خوزستان:   /  ۴۹ یزد:   /  ۷۸
گلستان: ۳۰ / فارس: ۳۱/ آذربایجان 
غربی: ۳۴ / اردبیل: ۱۹ / کردستان: 
۲ / خراسان شمالی: ۳ / کرمانشاه: ۹ 
/ هرمزگان: ۶ / خراسان جنوبی: ۱۲ 
/ همدان: ۱۱ / کرمان: ۱۹ / ایالم: ۷ 
/ زنجان: ۲۵ / سیستان و بلوچستان: 
 /  ۲ بختیاری:  و  چهارمحال   /  ۱۱
 /  ۶۳ رضوی:  خراسان   /  ۴ بوشهر: 

لرستان: ۳۵.

آمار جدید کرونا در ایران؛ 

 درخواست۲۵۰ میلیون یورویی 
نمکی از روحانی

نماینده مجلس: 
باید چشم کانون های فتنه که در قم النه 

کرده اند را درآورد
زیارت مستحب است اما حفظ جان انسان ها واجب

واکنش مطهری به حوادث قم و هتک حرمت حرم؛
یاد خوارج را زنده کردند

 بازداشت ۲۵ نفر از عناصر 
خودسر در قم

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس:
برای حل مشکالت اقتصادی راهی برای 

تعامل با دنیا پیدا کنیم

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

 تحلیل این خبر را در ستون
 سمت راست بخوانید

از هر دری کالمی

یادداشت حقوقدان عضو کانون وکالی مرکز؛

نماینده مجلس: 

زیارت مستحب است اما حفظ جان انسان ها واجب


