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اکث در که باشد بیشتر آزمایشات به نیاز اگر اما داد: ادامه تاروی ماه یک حدود است چنین این موارد مشخص40یت آزمایشات نتایج تا کشد می طول روز

شود.اعالمقضاییمرجعبهو

ج و ضرب آثار آیا که سوال این به پاسخ در آثارفروزش من همکاران صحنه در گفت: خیر، یا است بوده متوفی بدن روی جرح و ضرب ایراد از مشاهدهری ح

اند.نکرده
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)۰۶:۱۰-۰۰/۰۱/۰۷(خانوادهازحمایتوجمعیتجوانیکرمشتکمیسیونمصوبخانواده»ازحمایتوجمعیت«جوانیحرط

بخوانیداینجاراخانواده»ازحمایتوجمعیت«جوانیحرطاولیهمتن

باشد:مییرزشرایطبامنطبققانونایناجرایبرنظارتوهماهنگی-1ماده

) تبصره تحقق راستای در بند1الف- راهب15) منظور به کشور، فرهنگی مهندسی نقشه چهارم کالن برنامهرراهبرد ارزیری، اینزی، اجرای بر نظارت و کالن یابی

به جمعیت ملی ستاد مرقانون، و جمهور رئیس اریاست از همکارکب با و تشکیل ذیل کاررکان تقسیم با عمل برنامه تهیه به نسبت ذیربط، های دستگاه ی

مینماید.ارائهاسالمیشورایمجلسوفرهنگیانقالبعالیشورایبهماهششهرراعملکردگزارشواقدامملی

میشود.منصوبجمهوررییسحکمباستاددبیر-1تبصره

شود:میتشکیلذیلاعضایازکبرمباریکماهسههرحداقلستادجلسات-2تبصره

جمهوررییس–

ستاددبیر–

فناو و تحقیقات علوم، پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، کشور، وزرای شهرسار– و راه جوانان، و ورزش امورزی، اطالعات، اجتماعی، رفاه و کار تعاون، ی،

اطالعاتیرفناووارتباطاتپرورش،وآموزشاسالمی،ارشادوفرهنگدارایی،واقتصاد

قانونیپزشکیاسالمی،تبلیغاتکشور،بودجهوبرنامهایران،اسالمییرجمهوسیمایوصداهایسازمانروسای–

یرجمهویاسترخانوادهوزنانامورمعاون–

علمیهحوزههاییترمدیکزرمرئیس–

کشورکلدادستان–

فرهنگیانقالبعالیشورایخانوادهوزنانفرهنگی-اجتماعیشورایرییس–

ناظرعنوانبهاسالمیشورایمجلسنمایندهنفردو–

مسلحنیروهایکلستادرئیس–

مستضعفانبسیجسازمانرئیس–

دارد.عهدهبرراستادمصوباتونظارتیاجرایی،امورکلیهیرپیگیمسئولیتستاددبیرخانه-3تبصره

گردد.میابالغجمهوررییسامضایباستادمصوباتکلیه-4تبصره

د خانواده، و جمعیت وضعیت پایش و رصد نظارت، کشور فرهنگی مهندسی نقشه چهارم و سوم کالن راهبرد اجرای در دستگاههایرب- عملکرد گزارش یافت

ار و مندزاجرایی احکام و فرهنگی مهندسی نقشه های شاخصه اساس بر آن کیفی و کمی کاریابی با قانون این در تاییدرج پژوهشی، اولویتهای تعیین کرد

راهب بهداشتی، های دستورالعمل و فرهنگی پیامهای و درسی کتب درمحتوای و ارری و ربط ذی های دستگاه عملکرد گزارش طزیافت از آنها، ستادریابی یق

و ستاد این مصوبات اجرای به ملزم ها نهاد و ها دستگاه روسای شود. می اعمال فرهنگی انقالب عالی شورای دبیرخانه در مستقر خانواده و جمعیت عالی

ار ستاد این می¬باشند. نظارتی های نهاد سایر و اسالمی شورای مجلس به آن گزارش عنوانزارائه به بار یک ماه شش هر قانون تحقق میزان از را خود یابی

است.نظارتیوتقنینیقضایی،مراجعدریرتصمیم¬گیمعیارشورا،اینگزارشنماید.میارائهفرهنگیانقالبعالیشورایبهدستگاههاعملکردشاخص

ط از هستند مکلف استانداران برنامهرپ- شورای (زیریق ماده موضوع استان توسعه و مصوب31ی کشور توسعه برنامه¬های دائمی احکام قانون (1395/12/

گیرند.برعهدهراقانونایناحکاممورددراستاندرسطحیابیزارونظارتوبخشیبینهماهنگیی،زیربرنامهی،رراهب،4
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همکا با است مکلف کشور وزارت مرتبصره- نری و موالید میزان مداوم رصد به هرساله ، ایران آمار بارورکز راهبردهایرخ و ها برنامه و پرداخته کشور در کل ی

دهد.انجامکلیرباروخرنبهبودزمینهدررااستانهروضعیتارتقایبرایمتناسب

شهرسا2ماده و راه وزارت سومز- فرزند تولد از پس ها خانواده برای را خانوار مسکن تامین به مربوط دولتی امکانات از مجدد استفاده امکان است مکلف ی

نمایند.استفادهخصوصایندردولتیامکاناتکلیهازدومباربرایصرفاتوانندمیهاخانوادهاینوآوردفراهمبیشترو

ماده3ماده چ بند تحقق منظور به ط102- اساس بر مسکونی زمین قطعه یک کالنشهرها بجز است مکلف دولت توسعه ششم درربرنامه مصوب هادی ح

ط و مساحترروستا با شهرها در مصوب جامع حداقل200تا150ح سکونت به مشروط بیشتر، و سوم فرزند تولد از پس ها خانواده به مربع در5متر سال

نماید.واگذارساله99اجارهودولتمالکیتحقحفظبایکباربرایفقطشدهتمامقیمتاساسبرروستایاشهرآن

ماده4ماده چ بند تحقق منظور به و102- ساخت عوارض و کار پایان مسکن، کیفیت ارتقای و تامین برای اند مکلف اجرایی های دستگاه توسعه ششم برنامه

ه کلیه هزساز، و انشعابات شبکه، تخصیص های (زینه درصد پنجاه میزان به را مهندسی نظام خدمات فرزند50ینههای سه دارای خانوادههای برای 20یرز%)

) درصد هفتاد میزان به و حداقل70سال دارای خانوادههای برای هزفرزند%4) و مرتبه یک برای سال بیست میزانزیر به را ساختمانی عوارض و پروانه ینه

فرزند سه حداقل دارای های خانواده برای درصد صد(20یرزده در صد است مکلف دولت دهند. تخفیف ساختمانی100سال پروانه به مربوط های تخفیف (%

نماید.پیشبینیسنواتیبودجههایدرعمومیمنابعمحلازرا

متراژ1تبصره تا فوق های معافیت تهران،130- شهر در مفید بنای مربع و200متر شهرها کالن سایر در مفید بنای سایر300مترمربع برای مفید بنای مترمربع

است.اعمالقابلشهرستان¬ها

شود.نمیمنظورهاآنساالنهسهمیهجزءفوقخانوادههایبرایمهندسینظامخدماتدرمهندسیننظارتومحاسبات-2تبصره

نمایند.لحاظگازوقرب،آبمصرفالگویومصرفکمکینرمشتتعییندررافرزندانتعدادموظفندنیروونفتهایخانهوزارت-5ماده

ماده6ماده در مذکور های دستگاه کلیه درصد(29- هفتاد حداقل اند مکلف توسعه ششم برنامه منا70قانون ظرفیت از اختیارز%) در سازمانی مسکونی ل

بردا بهره جهت را کارخود های خانواده به سایری به ها خانواده این نیاز بر مازاد وجود صورت در و داده تخصیص دارند، فرزند سه حداقل که خود ینرکنان

بردا بهره زمان طول چنین هم دهند. اختصاص مربوطه ضوابط درمنارطبق دوزی میزان به باید حداقل بیشتر و فرزند سه دارای های خانواده برای سازمانی ل

باشد.ینرسایسکونتبرابر

(7ماده بند اجرای در ماده(پ- مدی103) مراکز و عالی آموزش مراکز و دانشگاهها کلیه توسعه ششم برنامه قانون متناسبر) مکلفاند علمیه های حوزه یت

، بومی غیر و بومی از اعم متاهل طالب یا دانشجویان نیاز برآورد هزبا به نسبت مرد، و درصد(زن ده کرد درصد(10ینه ده و اختصاصی درآمد از از%10) (%

کنند.اقداممتاهلینهایخوابگاهتجهیزوتامینتکمیل،احداث،جهتخودسنواتیبودجهدرمقررساالنهایسرمایههایداراییتملکاعتبارات

ماده1تبصره پ بند اجرای در بیست103- مبلغ سال پنج تا سنواتی بودجه قوانین مطابق ساالنه شود می داده اجازه دولت به توسعه، ششم برنامه قانون

برسد.مصرفبهمتاهلدانشجوییهایخوابگاهتأمینوتجهیزتکمیل،احداث،منظوربهتاکندمنتشراسالمیمالیاوراقیالرمیلیاردهزار

مشا2تبصره با را خود مازاد ساختمانهای و اراضی امنا، هیات مصوبه به نیاز بدون مکلفند عالی آموزش مراکز و دانشگاهها کلیه خیر- دستگاهرکت سایر و ین

دهند.اختصاصمتأهلدانشجویاننیازموردمسکونیلزمنایاوخوابگاههاتأمینبهها

گیرد.نظردرمتاهلطالبودانشجوییهایخوابگاهاحداثبرایراخوداختیاردراراضیازبخشیاستمکلفیزشهرساوراهوزارت-3تبصره

پا4تبصره و ها پژوهشگاه و عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه کلیه فناور- و علم هیاترکهای مصوبه به نیاز بدون و فرهنگی پیوستهای رعایت با مکلفند ی

بهسا متاهلین خوابگاههای به اختصاص جهت را موجود های خوابگاه متاهل، دانشجویان تعداد با متناسب خوابگاهزامنا، احداث در و نمایند تجهیز و ی

دهند.قراراولویتدررامتاهلینهایخوابگاهجدید،های
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خی5تبصره امور و اوقاف سازمان همکار- با مکلفند خانواده» وقف «فرهنگ ترویج و وقف نوع رعایت با مقدسه های آستان تولیت و هایریه خانه وزارت ی

فناو و تحقیقات وشهرسارعلوم، مسکن ، پزشکی آموزش و درمان بهداشت، مدیزی، مراکز چنین هم و هایری ظرفیت از استفاده ضمن علمیه، حوزه¬های یت

نمایند.اقدامطالب”ودانشجویانویژهمتاهلین“خوابگاهاحداثبهمردمی،

مدی8ماده مراکز و دانشجویی رفاه های صندوق فاقدر- متأهل طالب و دانشجویان برای قانون، این االجراشدن الزم از پس اند مکلف علمیه های حوزه یت

درصد( پنجاه حداقل هرساله که نماید اقدام نحوی به رسمی نامه اجاره ارائه به مشروط مسکن، ودیعه پرداخت به نسبت ودیعه50مسکن قیمت متوسط (%

شود.دادهپوششتحصیلمحلشهرهایسایردریرمت100مسکنوشهرهاکالندریرمت70مسکناجاره

م9ماده بانک جمهوزکر- طری از است مکلف ایران اسالمی اعتباری موسسات و عامل های بانک هدفریق با مسکن تسهیالت انواع پرداخت به نسبت ، ی

کند:اقدامیرزحرشبههاخانوادهیرفرزندآوتشویق

درصدی(1 پنج و بیست افزایش خ25- تسهیالت سقف فرزندر%) هر ازای به مسکن تعمیرات جعاله و ساخت سقف20یرزید، برابر دو حداکثر تا سن سال

مربوطبانکیسپردهمبلغافزایشبهنیازبدونمصوب،

سودخرنافزایشبدونسال10سقفتاسن،سال20یرزفرزندهرازایبهسال2میزانبهپرداختزبادورهافزایش-2

نمایند.اقدامقبلیتسهیالتتسویهبدونماده،ایندرمقررسقفتاتسهیالت،افزایشبهنسبتاندمکلفعاملهایبانکتبصره-

ماده10ماده ث بند تحقق منظور به م102- بانک توسعه، ششم برنامه جمهوزکرقانون سالری متولدین برای است مکلف ایران اسالمی استقرار1400ی با بعد، به

ط از فرزند، الحسنه قرض تسهیالت ی اعتبارسامانه موسسات و ها بانک کلیه جاریق و انداز پس محل از پرداختری به نسبت بانکی نظام الحسنه قرض ی

میلیون صد اول فرزند تولد برای تسهیالت این مبلغ نماید. اقدام فرزند» تولد الحسنه قرض میلیونر«تسهیالت دویست ، دوم فرزند تولدریال، برای و یال

میلیون سیصد ، سوم میلیونرفرزند چهارصد ، چهارم فرزند میلیونریال، پانصد ، پنجم فرزند و گذاریال سپرده به الزام بدون باریال مشموالن دوره6ی ماه

با دوره و گذازتنفس وثیقه امکان با قانون این اجرای نخست سال در ساله پنج هرپرداخت یا ای زنجیره ضمانت یا و یارانه میری تعیین معتبر وثیقه گونه

نمایند.ثبتراوامیافترددرخواستتوانندمیتولدازپسسالدوتاحداکثرمتقاضیانشود.

باالی1تبصره های ازدواج با ارتباط در سنواتی بودجه قوانین در مقرر جوانان» ازدواج «تسهیالت حذف محل از حکم، این اجرای منابع از بخشی سال50-

گردد.میتامینسن،

شود.میبینیپیشسنواتیبودجهقوانیندرتورمخرنحداقلبامتناسبآتیسالهایدرمذکورواممبلغافزایش-2تبصره

است.بالمانعبعدیفرزندبرایالحسنهقرضوامیافتردآمد،دنیابهیردیگفرزندچنانچهفرزند،تولدتسهیالتپرداختزبادورهحیندر-3تبصره

گیرد.میتعلقوامیکفرزند،هرازایبهبیشتر،وقلودوفرزندانتولدمورددر-4تبصره

سال11ماده ابتدای از که فرزند هر ازای به است مکلف دولت میلیون1400- ده شود، سرمتولد به بالعوض صورت به را دهد.ریال تخصیص فرزند پرست

کند.صرفبورسدرشدهپذیرفتهیرگذاسرمایههایصندوقواحدهاییریدارخبهرامزبورمنابعکهاستمجازصرفافرزندپرسترس

گردد.میاضافهقانوناین28مادهدرشدهاشارهمبلغبهایرانآمارکزرماعالمیساالنهتورمخرنمیزانبهسالهر-1تبصره

نیست.محلاینازهاصندوقبهخودکردنبدهکاربهمجازدولت-2تبصره

س3تبصره گذار- سرمایه های صندوق واحدهای بین جایی جابه به نسبت صرفا است مجاز خارپرست نماید. اقدام ماده این موضوع مالیری منابع کردن ج

است.مجازسالگی24ازپسازدواجعدمصورتدریاازدواجازپسصرفایرگذاسرمایهصندوقهایواحدهایفروشازناشی

همکا4تبصره با است مکلف دارایی و اقتصادی امور وزارت نامهر- آئین قانون این االجراشدن الزم از پس ماه سه تا حداکثر بهادار اوراق و بورس سازمان ی

نماید.تدوینرامادهایناجرایی
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ش12ماده سر- انتخاب به ایرانی خودروی یک اند، مکلف داخلی خودروساز تارکتهای دوم فرزند تولد از پس خانواده¬ها برای کارخانه قیمت به خانواده پرست

دهند.تحویلمرتبهیکبرایکشیقرعهبدونونوبتبدونقانوناینابالغزمانازپنجم

دهک13ماده های خانواده فرزندان یارانه افزایش به نسبت باال دهک سه یارانه حذف از ناشی درآمدهای محل از است مکلف ها یارانه هدفمندی سازمان -

حداقل دارای چهارم تا اول ماده3های در مذکور های دستگاه در والدین از هیچکدام که تکفل تحت به29فرزند نباشند شاغل توسعه ششم برنامه قانون

نماید.پرداختینرسایمصوبیارانهبرابر3میزان

واگذا14ماده کلیه در است مکلف دولت بردار- بهره حق های طری اجرای و زایی اشتغال هدف با زمین کشاورری و تولیدی های مشوقزح و ها اولویت ی

موث هرهای و تعرفه تخفیف همچون واگذازی درصد(رینه پنج و بیست میزان به حداقل حداقل25ی میزان به تسهیالت پرداخت باز دوره طول افزایش و (%

بگیرد.درنظرشوند،میبیشتروسومفرزندصاحبقانوناینابالغازپسکههاییخانوادهبرای%)50درصد(پنجاه

اند:مکلفتوسعه،ششمبرنامهقانون29مادهدرمذکوردستگاههایکلیه-15ماده

بکا در حداکثررگیرالف- تا یکسال فرزند هر داشتن نیز و تأهل ازای به جدید نیروی استخدام و جذب ماده5ی، موضوع سنی محدوده سقف به قانون42سال

کنند.اضافهیرکشوخدماتیترمدی

بکا در درصد(رگیرب- دو هرفرزند نیز و تاهل ازای به استخدامی وضعیت تبدیل و استخدام جذب، درصد(2ی، ده تا حداکثر مجموعا فرد%10) هر امتیاز به ،(%

یابد.میکاهشقطعیرسمیبهآزمایشیرسمیازفردوضعیتتبدیلسنواتطولازسالیکفرزندهرازایبهوشودمیاضافه

نمایند.اعمالفرزند،هرازایبهمستخدمسنواتیافزایشبهسالیکمعادلشوندمیپنجمتاسومفرزندصاحبکهماده،صدرمستخدمینکلیهبرایپ-

حداقل دارای مستخدمین نیاز عدم اعالم یا و تعدیل به مجاز مذکور های دستگاه قانون3تبصره- اجرای در جز به شیرخوار فرزند دارای و باردار مادران فرزند،

نیستند.قضاییقطعیآرایویراداتخلفاتبهرسیدگی

ماده16ماده در مذکور های دستگاه در بگیر حقوق مختلف گروههای کلیه برای است مکلف دولت نیروهای29- همچنین و توسعه ششم برنامه قانون

انر سازمان اطالعات، وزارت جمهوژمسلح، کار قانون مشمولین استثنای (به اتمی کاری قبیل از ایران) اسالمی کشوری لشکرکنان و علمیری هیات اعضای ی،

سال ابتدای از قضات، و پژوهشی و عالی آموزش موسسات و مدت1401دانشگاهها به خدمت5، جبران و حقوق ردیف سقف در را ساالنه حقوق افزایش سال،

ه کمک ساله، هر که نماید اعمال گونهای میزانزبه به ترتیب به دستمزد و حقوق سنواتی افزایش چارچوب در ماده این مشمولین عائلهمندی حق و اوالد ینه

یابد.افزایش%)50(درصدپنجاهو%)100(درصدصد

باشد:میاالجراالزمغیردولتیودولتیخصوصی،عمومی،بخشهایکلیهدرذیلاحکام-17ماده

مرخصی این از ماه دو تا مادر درخواست صورت در یابد. افزایش تمام ماه نه به مرتبط العادههای فوق و حقوق تمام پرداخت با زایمان مرخصی مدت الف-

باشد.میماهدوازدهبیشتر،وقلودوتولدبرایمزبورمرخصیاست.استفادهقابلیربارداپایانیماه¬هایدر

باردا دوره طول در مادران شغلی امنیت هرب- دوران این در شود. تأمین باید شیردهی حین در و زایمان مرخصی بدونری، شغل، تغییر و انتقال و نقل گونه

است.الزامیبرند،میسربهزایمانمرخصیایامدرکهبانوانیبرایهمطرازیاسازمانیپستحفظاست.ممنوعشاغلمادردرخواست

تا شیرخوار فرزند دارای مادران چنین هم و باردار شاغل مادران برای شب شیفت که2پ- هایی فعالیت و مشاغل در نوزاد، ماهگی یک تا پدران و سال

است.یراختیامیباشند،شبشیفتنیازمند

است.الزامیاست،فراهمهاآندریرکاردوامکانکهمشاغلیدریرباردادوراندرماه4مدتبهحداقلباردار،مادراندرخواستبهیرکاردواعطایت-

مشا و مادران از حمایت منظور به بدونرث- تشویقی مرخصی هفته دو از میتواند پدر غیرشاغل، و شاغل از اعم مادر زایمان از پس نوزاد از مراقبت در کت

میباشد.یکماهمدتاینبیشترودوقلوفرزنددارایپدرانبرایشود.بهرهمندیزذخیرهساامکان
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کنند.استفادهپزشکیگواهیارائهباخودسال7یرزفرزندیربیمامواردبرایاستعالجیمرخصیازتوانندمیشاغلمادرانج-

سن در کاهش سال یک از توانند می فرزند، هر ازای به آورد خواهند دنیا به فرزندانی یا فرزند قانون این االجراشدن الزم زمان از که شاغلی مادران چ-

بند، این مشمولین بازنشستگی سن حداقل بود. خواهد فرزند هر ازای به سال نیم و یک کاهش میزان بیشتر و سوم فرزند برای و شوند برخوردار بازنشستگی

فرزند یک دارای مادران فرزند42برای دو دارای بیشتر41سال، و فرزند سه دارای با40سال، حداقل و برقرا20سال است. بیمه سابقه مستمرسال یاری ی

می¬باشد.اشتغالزماندربیمهحقپرداختسنواتبامتناسببازنشستگیحقوق

ماده اجرای از حاصل منابع محل از ماده این اجرای مالی بار – اجتماعی70تبصره تامین سازمان به و بینی پیش سنواتی بودجه در خاصی ردیف در قانون این

شود.میدادهتخصیصبازنشستگیهایصندوقسایرو

(18ماده ماده موضوع حقیقی اشخاص مالیاتی معافیت میزان اصالحات84- با مستقیم های مالیات قانون که31/04/1394) ، بیشتر و سوم فرزند ازای به

مشمول فرزند هر ازای به گردد متولد قانون این تصویب از سه15بعد حداکثر تحفیف این گردد. می سنواتی بودجه در آن تصویب به مشروط تخفیف درصد

است.استفادهقابلبار

باشد.میمذکورقانون84مادهدرجرمندمعافیتهایبرعالوهمادهایندرجرمندتخفیفتبصره-

همکا19ماده با است مکلف جمعیت ملی ستاد (رر- خمینی امام فرمان اجرایی ستاد بههی نسبت جمعیت» جوانی ملی «جایزه ساالنه اهدای منظور به (

ار های شاخص شزتدوین اجرایی، های دستگاه نهاد؛ مردم های سازمان رسانه؛ خانواده؛ های بخش تفکیک به سنجش و خصوصی،ریابی موسسات و ها کت

فرزندآو و ازدواج رشد بر بخشی اثر بر مبنی ربط ذی نهادهای از شده ارائه گزارش اساس بر و نموده اقدام نخبگان بهرمدیران، نسبت مخاطب جامعه در ی

نماید.اقدامجمعیتجوانیملیجایزهاعطای

کا20ماده جمعیت، ملی روز در مکلفاند توسعه ششم برنامه قانون ?? ماده در مذکور دستگاههای کلیه دارایر- یا و کرده ازدواج گذشته، سال یک در که کنانی

دهند.قرارتشویقموردراشدهاندفرزند

ماده21ماده «ب» بند اجرای راستای در است مکلف دولت تقویت103- با قانون، این االجراشدن الزم از پس ماه شش حداکثر توسعه، ششم برنامه قانون

کند:اقدامذیلحرشبهبیمهحقاخذبهنسبتبیشتروفرزند3دارایخانه-دارمادرانبیمهبهنسبتعشایروروستاییانکشاورزان،اجتماعیبیمهصندوق

شود.پرداختدولتتوسطبیمهحقدرصد100یرعشایوروستاییمناطقساکنبیشتروفرزند3دارایشاغلغیرمادرانخصوصالف-در

شود.افزودهگذاربیمهایبیمهسوابقبهسالدوفرزندهرازایبهپنجموچهارمفرزندتولدباب-

ماده22ماده در مذکور دستگاههای کلیه ش29- و ها سازمان جمله از توسعه ششم برنامه کلیهرقانون و است نام ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که کتهایی

تکرش منظور به قانون این ابالغ از پس ماه شش مدت ظرف موظفند آنها به وابسته موسسات و احداثرکتها ، طراحی با کودک، و مادر حقوق حفظ و یم

نیازهای رفع جهت مناسب فضای تامین به اقدام خود، نظارت یا اختیار تحت رفاهی و آموزشی و خدماتی عمومی، اماکن و ها ساختمان تمامی تجهیز و

نمایند.کودکانیرنگهداوشیردهیاستراحت،جهتباردارمادرانوکودکاننوزادان،

شهرسا1تبصره و راه وزارت همکاز- با است مکلف شهرداری بهری سازمان و پرورش و آموزش وزارت ، پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت ها، یستیزی

به اجرا برای و تدوین خانواده، و جمعیت عالی ستاد تصویب جهت را فضا این استانداردهای و ضوابط قانون، این شدن االجرا الزم از پس ماه سه ظرف

نماید.ابالغمادهایندرجرمندهایدستگاه

ماده3تبصره در مذکور دستگاههای کلیه مشا29- با مکلفند توسعه ششم برنامه خرقانون صورت به یا و خصوصی بخش تامینرکت به نسبت خدمات ید

نمایند.اقدامدستگاههماندرشاغلمادرانکودکانیرنگهدابرایمهدکودک

(2تبصره تبصره موضوع استانداردهای و ضوابط رعایت ار1- های شاخص از یکی عنوان به مذکور مراکز در کلیز) های سیاست اجرای جهت ها دستگاه یابی
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تک مراکز عنوان به ماده، این موضوع امکانات دارای مراکز شود. می شناخته قانون این ابالغ از پس تسهیالترجمعیت از و شده شناخته کودک و مادر یم

گردند.میمندبهرهآنبهمربوط

پذیرد:صورتبایدیرزاقداماتخیابانیوپرستربیسکودکانیزشبانهرویرنگهدامراکزوهاگاهرشیرخواازحمایتجهت–23ماده

به همکازالف-سازمان با است مکلف خیریستی نهادهای شیرخواری کیفی و کمی تجهیز و توسعه به نهاد، مردم های مجموعه و ها میزانریه تا کشور گاه-های

بپردازد.فعلیسطحبرابر1.5

کند.یرگیرکابهرابرادرانوخواهرانعلمیهحوزههایکردگانتحصیلازنفریکحداقلمذکور،مراکزازیکهردراستمکلفیستیزبهب-سازمان

به برنامهزپ-سازمان است مکلف همکازیریستی با مراکز این مذهبی و معنوی ابعاد و آموزشی و تربیتی محتوای جهت مناسبی نظارت و علمیهری ی حوزه ی

دهد.انجام

واگذا و تامین به موظف مسکن خیرت-بنیاد به شده تمام قیمت با زمین بهری سازمان تایید از پس مراکز این تاسیس متقاضی های سازمان و یستیزیهها

است.

ماده24ماده ث بند تحقق منظور به آموزش102- و درمان بهداشت وزارت معرفی با است مکلف اجتماعی رفاه و کار ، تعاون وزارت توسعه ششم برنامه

همکا و (ررپزشکی خمینی امام امداد کمیته خمینی(رهی امام حضرت فرمان اجرایی ستاد ، کودکه) دارای و شیرده باردار، مادران مستضعفان، بنیاد و یرز)

صورت به آنها به را رایگان بهداشتی بسته و رایگان تغذیه سبد خدمات و کرده شناسایی می¬باشند، حمایت نیازمند وسع، آزمون اساس بر که را سال پنج

دهد.اختصاصماهانه

این1تبصره در شده یاد های گروه و مختلف ماههای برای را بهداشتی بسته و تغذیهای سبد محتوای است مکلف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت -

کند.تعیینقانوناینابالغازپسماهسهتاحداکثرماده،

ط2تبصره از آنها استحقاق و نمیباشند حمایتی نهادهای پوشش تحت که خانوادههایی به است مکلف اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت وسع»ر- «آزمون یق

دهد.اختصاصماهانهبهداشتیبستهوتغذیهسبدمیشود،تأییدوبررسی

(25ماده وب بر مبتنی سرویس ایجاد به نسبت است مکلف کشور احوال ثبت سازمان -apiفرزند سه دارای مادران برای مادرانه شناسه صدور و معرفی برای (

شناسه این اعتبار مدت نماید. اقدام بیشتر مدت10یا به بعدی فرزندان تولد صورت در و است موظفند5سال ربط ذی دستگاههای شد. خواهد تمدید سال

دهند.انجامخانوادهاعضایهمراهبهمزبورکارتدارندگانبرایراذیلاقدامات

تافال بناهای و اماکن کلیه ورودی بودن بها نیم گردشگر) دستی، صنایع فرهنگی، میراث وزارت تابعه موزههای و فرهنگی – اجراییریخی دستگاههای و ی

ی.رکشوخدماتیترمدیقانون5مادهموضوع

شهب عمومی نقل و حمل خدمات بودن بها نیم تفر) و ورزشی فرهنگی، تعرفههای و شهرداری مادهریحی موضوع اجرایی دستگاههای و مدی5یها یترقانون

ی.رکشوخدمات

تخفیف د) یکبار ماه هر سینماها بلیط بودن بها نیم هن20ج) و تربیتی آموزشی، دورههای فکردرصدی پرورش کانون استفادهری برای نوجوانان و کودکان ی

فرزندان

اند:مکلفحوزویمراکزوتوسعههایبرنامهدائمیاحکامقانون1مادهموضوععالیآموزشموسساتکلیه-26ماده

نمایند.موافقتتحصیلیسنواتدراحتساببدونزایمانازقبلتحصیلینیمسالیکمرخصیجهتباردارمادردانشجویانوطالبکتبیتقاضایباالف-

فرزند دارای مادر دانشجویان و طالب مرخصی تقاضای با موافقتزب- تحصیلی سنوات در احتساب بدون تحصیلی چهارنیمسال تا حداکثر ، سال دو یر

نمایند.
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فرزند دارای یا باردار مادر دانشجویان و طالب تقاضای با آموزشزپ- مؤسسه یا حوزه به تحصیلی نیمسال چهار حداکثر میزان به میهمانی جهت سال دو یر

نمایند.موافقتتقاضاموردترپایینیاسطحهمعالی

فرزند دارای یا باردار مادر دانشجویان و طالب تقاضای با مجازت- آموزش جهت سال سه غیرحضوزیر یا نظری دروس واحدهای گذراندن برای دورهری ی

نمایند.موافقتتحصیل

فرزند دارای یا باردار مادر دانشجویان تقاضای با ابالغزث- از پس ماه سه مدت ظرف حداکثر که ای نامه آیین اساس بر شب شیفت کاهش جهت سال دو یر

نمایند.موافقتگردد،میتصویبپزشکیآموزشودرمانبهداشت،یرزوسویازقانون،این

آنها راهنمایی استاد سقف به سهمیه یک شیرخوار فرزند دارای یا باردار مادر دانشجوی هر داشتن ازای به راهنما اساتید برای که نمایند فراهم را شرایطی ج-

شود.اضافه

فرزند27ماده هر ازای به فرزند6- دارای متاهل بانوان میگردد. کسر قانون این مشمول مادران پیراپزشکان و پزشکان خدمت قانون موضوع تعهدات از ماه

فرزند دارای مادران و باردار مادران بگذرانند. خانواده سکونت محل در را خود تعهدات توانند باردازمی دوره طی توانند می سال، دو سالگیریر دو تا و ی

بیاندازند.تعویقبهراخودحرطآغازفرزند،

(28ماده ماده در مذکور دستگاههای کلیه جمهو29- سیمای و صدا اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت ویژه به توسعه ششم برنامه قانون ایران،ر) اسالمی ی

شهردا ، غیردولتی عمومی موسسات و نهادها اسالمی، تبلیغات دهیارسازمان و ها راستایری در اند مکلف ها وآی مثبت وجوه به نسبت بخشی گاهی

ماد های نقش از حمایت و تقویت و خانواده در فرزندان تعدد ، آسان و نیاز هنگام به ازدواج همسرارزشمند و باری مقابله و خانواده تحکیم از صیانت ی،

پیشگی مختلف های روش از استفاده جانبی عوارض و جمعیت کلی های مغایرسیاست باردارمحتوای از وری روانشناختی پزشکی، خطرناک عوارض نیز و ی

دهند.انجامراهانمایشگاهوهاجشنوارهیرگزاربگانی،ربازتبلیغاتیال،رسفیلم،پخشوتولیدقبیلازالزماقداماتجنین،سقطاجتماعیوفرهنگی

تو پخش، تولید، قانون این اجرای در سزالف- فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، محتوای و برنامه گونه هر از حمایت یا انتشار ترویج، اشاعه، هرریع، به گرمی،

است.ممنوعباشدجمعیتکلیهایسیاستمغایرکه(انیمیشن)نماییپویایال،رسفیلم،جملهازانحاازنحوی

تجرد و کمتر و فرزند دو های خانواده ترویج درزب- بازآیستی تجارگهی تبلیغات و سیما صداو سازمان سوی از مجارگانی فضای بستر در محیطی و ی،زی

نمایش به خود تبلیغات در که دهندگانی سفارش از دسته آن تشویق منظور به و است ممنوع عمومی های محیط و خانگی نمایش شبکه و برخط های رسانه

شود.گرفتهردرنظپخشزمانافزایشپردازند،میکودکانحوزهتبلیغاتیهایگهیآضوابطرعایتبابیشتروفرزندسهخانوادههای

مشا با است مکلف سیما و صدا سازمان قالبرپ- و ساختارها به را خود تولیدات از بخشی مرتبط، فرهنگی نهادهای سایر و اسالمی تبلیغات سازمان کت

س فیلم، تولید قبیل از مختلفی ترهای گفتگومحور، های برنامه و نمایی پویا مستند، هاریال، آن اصلی مضمون و محتوا که دهد اختصاص مسابقات و کیبی

است.جنینسقطحرمتوفرزندیکمویستیزتجردتقبیحی،رفرزندآوتبلیغوترویجارزشمندی،

نماید.اجراوتدوینراقانوناینیرگمطالبهامردرماهانهوهفتگیهایبرنامهجمعیت،رشدخرنافزایشهدفبااستمکلفسیماوصداسازمانت-

ط از سیما و صدا سازمان براساسرث- مورد حسب اند مکلف اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت و فراگیر تصویر و صوت های رسانه مقررات تنظیم سازمان یق

همکا با قانونی مرتکالیف مجاری فضای ملی مجازکز فضای بستر در جمعیت کلی های سیاست با مرتبط محتوای بر هنزی، رسانهای- تولیدات و بویژهری ی

نمایند.یرپیگیقانونیصالحذیمراجعیقرطازرامراتبتخلفصورتدرونمودهنظارتآثارنشروخانگیشبکهمحصوالتتئاتر،سینمایی،

همکا با اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت مادرانرج- خانواده، از حمایت محتوای با تصاویر یا نمادها عبارات، تهیه به نسبت است مکلف بهداشت وزارت ی

د به نسبت و نماید اقدام فرزندان تعدد ارزشمندی و تورایرانی تولیدی، واحدهای کلیه کاالهای و محصوالت بندی بسته در مذکور موارد مناسب یعی،زج

نماید.نظارتمطبوعاتوفرهنگیمحصوالتکتب،خدماتی،
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ار و اجرا جهت الزم شاخصهای تنظیم و تهیه ضمن است موظف سیما صداو سازمان کهزچ- قانون این اهداف با منطبق ای رسانه مختلف های برنامه یابی

شورای به ماهه شش گزارش ارائه و ها آن ساالنه کیفی و کمی ارتقای و مزبور های برنامه تحقق به نسبت رسد، می خانواده و جمعیت عالی ستاد تایید به

ار است موظف سیما و صدا بر نظارت شورای نماید. اقدام سیما و صدا بر عالیزنظارت ستاد به ارسالی، گزارش ارائه زمان از ماه سه تا حداکثر را خود یابی

دهد.ارائهاسالمیشورایمجلسوخانوادهوجمعیت

خانواده و جمعیت کلی های سیاست به مربوط فرهنگی پیوست فرهنگی انقالب عالی شورای نظارت تحت اند مکلف ماده این موضوع های دستگاه کلیه ح-

نمایند.اجراوتدوینخودمحلیوملیهایظرفیتوهااولویتبامتناسبرا

س29ماده و فیلم مستند، پویانمایی، تولیدی، برنامههای به یافته اختصاص حمایتی بودجه از درصد ده است موظف سیما و صدا بار- برنامههایی به یال

دهد.اختصاصجمعیتجوانیوافزایشموضوعیترمحو

فرزندآو30ماده حوزه در مردمی فعالین از حمایت جهت جامعی برنامه است موظف اسالمی تبلیغات سازمان مساجد،ر- هیئات، قالب در ازدواج، تسهیل و ی

نماید.تدوینآنمانندومبلغاعزامفرهنگی،کانونهای

سایر31ماده و منکر از نهی و معروف به امر ستاد اسالمی، تبلیغات سازمان چنین هم و اسالمی ارشاد و فرهنگ جوانان، و ورزش کشور، های وزارتخانه -

درصد( سی حداقل مکلفاند ذیربط فرهنگی30نهادهای گروههای قبیل از مجموعههایی به را فرهنگی تشکلهای و نهاد مردم سازمانهای از حمایتی بودجه از (%

فرزندآو به تشویق جوانان، ازدواج تسهیل ازدواج، سن کاهش جهت در که نهاد مردم های سازمان و مساجد فرهنگی های کانون جهادی، استحکامرو و ی

ار و عملکرد ساالنه گزارش دهند. اختصاص شده، تشکیل دینی رویکرد با بهزخانواده ارائه ضمن بند این موضوع حمایتهای و گرفته صورت فعالیتهای یابی

میشود.ابالغوتدوینجمعیتملیستادتوسطمادهاینموضوععملکردیابیزاردستورالعملمی¬شود.منتشرنیزعمومیصورتبهجمعیت،ملیستاد

شهرسا32ماده و راه وزارت شهرداز- کلیه ، دهیاری و ها یکری حداقل عمومی، اماکن سایر و مواصالتی های راه روستاها، شهرها، سطح در مکلفند ها ی

فرزندآو ازدواج، موضوع به را است شده گرفته نظر در فرهنگی تبلیغات جهت که محیطی تبلیغات ساالنه اسمی ظرفیت نهادرسوم تعالی و جمعیت رشد ی،

دهند.اختصاصخانواده

و جهادی گروههای قبیل از مردمی نهادهای اختیار در اسالمی تبلیغات سازمان نظارت با ماده این ظرفیت از درصد چهل حداقل حکم، این اجرای در تبصره-

گیرد.میقرارکنندمیفعالیتخانوادهوازدواجحوزهدرکهمجوزداراینهادمردمهایسازمان

دهد:انجامرایرزاقداماتاسالمیتبلیغاتسازمانوعلمیهحوزه¬هاییترمدیکزرمیرهمکابااستمکلفپرورشوآموزشوزارت-33ماده

ازدواج،فال ارزشمندی فرهنگ ترویج فردی، مهارتهای اجتماعی، و فردی شخصیت رشد ایرانی، اسالمی- زندگی سبک به مربوط مهارتهای آموزش و تربیت (

فرزندآو و مسؤولیتپذیرخانواده و یادگیری اصول لحاظ با خانواده تعالی و تشکیل برای برنامهری در پرورش و آموزش بنیادین تحول سند اجرای بر مبتنی ی

یادگی بستههای کلیه درقالب تربیتی پژوهشی، چندرآموزشی، محتوای تربیتی، و فرهنگی اردوهای و ها جشنواره رویدادها، و تولیدات درسی، کتب ویژه به ی

تحصیلیمقاطعکلیهدریزمجافضایبستردرفناورانهبومهاییستزظرفیتازیربهرهگیباخطبروتعاملیصورتبهایرسانه

دب خانواده کلی های سیاست و جمعیت کلی های سیاست بندهای راستای در پرورشی و آموزشی محتوای گنجاندن سالر) دو مدت ظرف درسی کتابهای

قانونایناالجراشدنالزمازبعد

طپ از ازدواج و بلوغ دوران تربیتی های مهارت و آموزش زندگیر) سبک براساس و آموزان دانش سن با متناسب آموزشی، کادر و اولیاء به مستمر آموزش یق

یرحضوصورتبهایرانیاسالمی-

زندگی»سبکوخانوادهیترمدیدرس«برایمتاهلومتعهدتوانمند،کادرتربیت)ت

برنامه و پژوهش سازمان مدیزیرتبصره- جمعیت، زمینه در درسی کتب کلیه نهایی محتوای است موظف پرورش و آموزش درسی سالمتری و خانواده یت
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برساند.جمعیتعالیستادتاییدبهانتشارازقبلرابهداشتو

فناو34ماده و تحقیقات علوم، و پرورش و آموزش های وزارتخانه نقشر- و جایگاه با متناسب تحصیلی های رشته تقویت و گسترش ایجاد، به مکلف ی

هستند.خانوادهوخانهیترمدیقبیلازایرانی،اسالمی-فرهنگاساسبرنزوخانواده

فناو35ماده و تحقیقات علوم، وزارتخانههای هایر- سیاست راستای در مکلفند کشور، عالی آموزش موسسات کلیه و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و ی

و ترویج جهت در قانون، این ابالغ از پس سال یک حداکثر خانواده و جمعیت آموزشآکلی نیاز، هنگام به ازدواج مثبت وجوه به نسبت بخشی گاهی

فرزندآو ازدواج، دوران صیانترمهارتهای هنجارهای کردن نهادینه جنین، سقط حرمت جامعه، در جمعیت رشد کاهش و خانواده در فرزندی کم منفی آثار ی،

فرزندآو مخالف آموزشی محتوای حذف ضمن جمعیتی، سیاستهای مغایر محتوای با مقابله و خانوادگی نقشهای ایفای خانواده، تحکیم وراز اقدامات ی،

ادا و آموزشی کادر و دانشجویان ویژه فرهنگی و پژوهشی آموزشی، های رارفعالیت خود ساالنه های برنامه ذیل کشور فرهنگی مهندسی نقشه بر مبتنی ی

دهند.انجام

فناو36ماده و تحقیقات علوم، های وزارتخانه بهر- نسبت ها دانشگاه در فقیه ولی نمایندگی هماهنگی با اند موظف پزشکی آموزش و درمان بهداشت و ی

نمایند.اقدامعالیآموزشمراکزدراسالمیایرانی-زندگیسبکبرمبتنیمشاورهمراکزتاسیس

همسر،37ماده انتخاب امر در فعال موسسات و مراکز مجوز لغو و صدور ضمن ازدواج، امر در تسهیل و ترویج منظور به است مکلف اسالمی تبلیغات سازمان -

محو با را موسسات و مراکز این بر نظارت و فعالیت نحوه به مربوط مشاردستورالعمل و مواریت رعایت و ها خانواده پسزکت و تدوین شرعی و قانونی ین

است.ممنوعمادهاینرعایتبدونیزمجافضایبستردرجملهازخصوصایندرفعالیتگونهرهنماید.اجراخانوادهوجمعیتعالیستادتصویباز

اجتماعی38ماده فرهنگی شورای توسط شده تدوین محتوای ازدواج، حین آموزشهای اجرای در است مکلف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت -

بارو سالمت بهداشت، زمینه در را فرهنگی انقالب عالی شورای خانواده و فرزندآورزنان و روانشناسیری و حقوقی اخالقی، آموزشهای و داده آموزش عینا ی

نماید.واگذارکشورسراسرپزشکیعلومدانشگاههاییررهبنهادبهراازدواجحین

فناو39ماده و تحقیقات علوم، های وزارتخانه فناور- و علمی معاونت و جوانان و ورزش و پزشکی آموزش و درمان بهداشت ، جمهوریری کلیهریاست و ی

تا از مکلفند کنند، می استفاده کشور عمومی بودجه از که موضوع با مرتبط پژوهشی و آموزشی موسسات و هرسالهرمراکز قانون این االجراشدن الزم یخ

درصد( پنج خانواده5حداقل با مرتبط پژوهشهای و مطالعات به را خود پژوهشی اعتبارات از پژوهشیرفرزندآو(%) های اولویت راستای در جمعیت رشد و ی)

ط فهرست و دهند اختصاص می¬شود، تعیین جمعیت عالی ستاد سوی از ساله هر بدسترکه نتایج و پژوهشگران مشخصات تحقیقاتی، های پروژه ها، ح

نمایند.اعالمخانوادهوجمعیتعالیستادبهماهه6گزارشهمراهبهراآمده

فناو و تحقیقات علوم، های وزارتخانه هایرتبصره- نامه پایان از اند موظف اسالمی آزاد دانشگاه و علمیه های حوزه پزشکی، آموزش و درمان بهداشت و ی

کنند.ویژهحمایتاند،شدهتعیینخانوادهوجمعیتعالیستادتوسطپژوهشیهایاولویتعنوانبهکهموضوعاتیراستایدرتکمیلیتحصیالتمقاطع

فناو40ماده و علمی معاونت جمهوریر- نوآوریاست صندوق و شری از اند مکلف شکوفایی و تجهیزاتری و اقالم تولید در خالق و بنیان دانش های کت

کنند.حمایتتجهیزاتوفضاها،مشوقتسهیالت،ارائهیقرازطیرنابارودرمانویرفرزندآوبراینیازمورد

فناو1تبصره و علمی معاونت درصد(ر: پنج حداقل است مکلف فناو5ی و علوم توسعه برنامه یافته تخصیص اعتبارات از تولیدر%) زمینه در را نو های ی

ط از حمایت تجهیزات، و اقالم فناورداروها، توسعه های تجارح و بنیادی تحقیقات ساری، طزی طری از را ها فناورح و علوم توسعه ستاد سلولریق های ی

نماید.ینهزهکودکومادرسالمتویرنابارودرمان،یرفرزندآوحرطقالبدربنیادی

نوآو2تبصره صندوق درصد(ر- پنج حداقل است مکلف شکوفایی و حوزه5ی در خود های حمایت و تسهیالت از فناوز%) متناسبریست پزشکی تجهیزات و ی

ش به را قانون این در شده بینی پیش های کمک فرزندآوربا برای نیاز مورد تجهیزات و اقالم دارو، تولید حوزه در متقاضی بنیان دانش های درمانرکت و ی
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دهد.اختصاصیرنابارو

اندا41ماده راه و تجهیز به نسبت قانون، شدن االجرا الزم از پس سال دو مدت ظرف حداکثر است مکلف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت حداقلز- ی

م ناباروریک درمان تخصصی سطحرکز م2ی یک حداقل و پزشکی علوم دانشگاههای ناباروردر سطحرکز غیر3ی عمومی و دولتی از اعم استان هر ازای به

نماید.اقدامجمعیتیالگویبامتناسبخدماتبندیسطحنظامقالبدردولتی

نابارو1تبصره تخصصی رشته در دستیار پذیرش ظرفیت افزایش برای را الزم اقدامات است مکلف بهداشت وزارت بهپفلوشی(یر- مرتبط رشتههای سایر و (

تا حداکثر زمینه این در متخصص نیروی کمبود که آورد عمل به نابارو5گونهای مراکز تمام در قانون این شدن االجرا الزم از پس برطرفرسال کشور سراسر ی

گردد.

همکا2تبصره افزایش راستای در است موظف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت نابارور: درمان مراکز و متخصصین بین آنری به بیمار ارجاع و ی

ب ضمن نابارورگزارمراکز، درمان با مرتبط دروس مامایی، و زنان متخصصین برای آموزشی دوره¬های بینیری پیش مامایی و زنان تخصصی دوره¬ی در را ی

نماید.

نابارو3تبصره مراکز در را متخصصین این استقرار زمینه نابارور زوجین به ایران سنتی طب زمان هم درمانهای ارائه جهت است مکلف بهداشت وزارت یر-

سازد.فراهم2سطح

نابارو4تبصره به مربوطه طرحهای به را خود نوآورانه طرحهای بودجه از درصد ده حداقل است موظف دانشگاهی جهاد ور: استاندارد طبیعی زایمانهای و ی

دهد.اختصاصایمن

کشو42ماده هماهنگ بالینی راهنمای و دستورالعمل است مکلف پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت پیشگیر- به مربوط وری هنگام به تشخیص ی،

نابارو معرض در و نابارور افراد بهرهگیردرمان با را رویکردری با بهداشت شبکه در ادغام ضمن خدمات بندی سطح نظام قالب در مرتبط تخصصهای از ی

نماید.ابالغخانوادهوجمعیتعالیستادتاییدوبهداشتیرزوتصویبازپسوتدوینقانونایناالجراشدنالزمازپسماهششتاحداکثربروزرسانی،

ماده43ماده «د» و «ح» بندهای راستای در همکا102- با است مکلف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسعه، ششم برنامه تعاون،رقانون وزارت ی

برخوردا برای را الزم اقدامات و برنامهها گر، بیمه های سازمان و اجتماعی رفاه و باردارکار به اقدام علیرغم که زوجهایی همه بیشتر،ری یا سال یک مدت به ی

بیما معاینه، برنامههای از نشدهاند، فرزند نابارورصاحب علت تشخیص وریابی، زمان محدودیت بدون پایه، بیمههای کامل پوشش تحت آن درمان و ی

آورد.عملبهمعالجپزشکتشخیصبهنیازمورددفعات

یابد.میکاهشماهششبهسالیکازفوقمادهدرمذکورمدتسال،35باالیافرادبرای-1تبصره

هستند.فوقمادهمشمولشدهاند،مکررسقطدچارکهکسانی-2تبصره

تع3تبصره ای گونه به را خود پایه خدمات بسته قانون، ابالغ از پس ماه شش تا حداکثر است موظف بیمه عالی شورای اقداماتر- کلیه شامل که نماید یف

گردد.ثانویهواولیهیرنابارودرماندرمذکور

همکا44ماده با است موظف کشور کل بازرسی سازمان ور- پزشکی نظام های سازمان و انتظامی نیروی بهداشت، وزارت قانونیی هایپزشکی دستگاه و

مشا سقط، داروهای فروش متخلفان مردمی گزارش جهت ای ویژه همگانی سامانه مجارامنیتی، بسترهای و سایتها غیرقانونی، سقط در کنندهزکت معرفی ی

مشا افراد و خارمراکز درمانی و بهداشتی کادر توصیههای سقط، در کننده رارکت عمدی سقط ترویجدهنده عناصر شناسایی سقط، کمیسیون چارچوب از ج

نماید.معرفیقضائیمراجعبهرامتخلفینوایجاد

تا45ماده حداکثر است مکلف بیمه عالی شورای مادران6- زنان، سالمت خدمات ای بیمه پوشش استاندارد بالینی راهنمای قانون، این ابالغ از پس ماه

نماید.ابالغوتدوینارجاعنظاملحاظباخدماتبندیسطحقالبدردولتیوخصوصیمراکزدرپزشکانوماماهاجملهازرانوزادانوباردار
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ت46ماده و جمعیت رشد افزایش رویکرد با است مکلف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت بارداأ– مثبت اثرات بر فوایدرکید طبیعی، زایمان و ی

بهرفرزندآو نسبت قانون، این االجراشدن الزم از پس سال یک تا حداکثر فرزندان، بین فاصله کاهش همچنین و اول فرزند و ازدواج فاصله کاهش ی،

باردا ضد داروهای از استفاده عوارض و جنین سقط معنوی و مادی مضرات آموزشی، منابع و متون علمی بروزرسانی و تکمیل اصالح، سزارتغییر، منع ینری،

بازآمورغیرضرو به کازی، تربیت و کاری آموزش با و نماید اقدام آموزشها این ارائهدهندگان و تمامیرکنان در مراجعین برای درمان و بهداشت شبکه کنان

بارو سنی خدماتربازهی دهندگان ارائه به حکم، این موضوع حمایتی دستورالعمل با مطابق و پوشش تحت جمعیت در پنجم تا اول فرزند تولد ازای به ی،

نماید.پرداختیرفرزندآوبهکمکالعادهفوقپلکانی،افزایشصورتبه

سالمت47ماده و مراقبت حفظ، مکتوب راهنمای قانون این االجراشدن الزم از پس ماه سه حداکثر است مکلف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت -

دهد.قرارمادراختیاردرغیردولتیودولتیازاعمدرمانیبهداشتی،تشخیصی،مراکزکلیهدریعزتوباجمعیت،عالیستادتاییدازپسراجنین

بازنگ48ماده با است مکلف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت بارور- افزایش جهت در خود ترویجی و آموزشی متون و ها دستورالعمل ثمراتری و ی

هرباردا بانوان، سالمت در طبیعی زایمان و باردازی دوران اقتصادی و روانی روحی، های هرینه القای از و دهد کاهش را امرری به نسبت هراس و ترس گونه

کند.استفادهآنهاجایبهویژهمراقبتعبارتازوآوردعملبهممانعتبهداشت،شبکهدرناخواستهوپرخطرقبیلازعباراتیذیلیرباردا

که49ماده نماید فراهم ای گونه به را دولتی زایشگاههای و بیمارستانها در طبیعی زایمان امکان است مکلف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت -

حداکثر ظرف سرزمینی، آمایش با متناسب و انجام رایگان کامال صورت به بیمهای پوشش فاقد مراجعین و بیمه پوشش تحت افراد ابالغ2برای از پس سال

به معمول نقلیه وسیله با یکساعت مدت طی حداکثر باردار زنان کلیه که نماید اتخاذ ترتیبی خدمات، ارایه بندی سطح استانداردهای به توجه با قانون، این

باشند.داشتهدسترسیاستانداردوایمنزایشگاهیخدمات

درصد(50ماده پنج ساالنه کاهش و نوزاد و مادر سالمت ارتقاء حفظ، تأمین، راستای در است مکلف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت میزان5- از (%

سزا نرزایمان به نسبت نرین به رسیدن تا کشور در زایمان کل هررخ را حاصل نتایج و اقدامات گزارش و نماید ذیل موارد اجرای به اقدام جهانی، میانگین خ

نماید.ارائهخانوادهوجمعیتعالیستادبهیکبارماهسه

سا سزازالف-یکپارچه کاهش و طبیعی زایمان ترویج های سیاست وری ای بیمه خدمات دارو، غذا، پژوهش، آموزش، درمان، بهداشت، حوزههای در ین

آنهابینمنطقیارتباطیربرقرا

خانوادهوباردارمادربهفردیهایآموزشوطبیعیزایمانبراییزسافرهنگوب-آموزش

برقرا آمورپ- مهارت کیفیت تضمین نظام باردازی مراقبت خدمات ارائه و کاری قالب در زایمان و وی زنان متخصصان و پزشکان ماماها، توسط گروهی ِر

مرتبطکادربقیهوبیهوشیاطفال،،زایمان

پذیرش زمان در شده تعیین محل از متخصصان خروج از ممانعت و محروم مناطق اولویت با مناطق سهمیه با متناسب زایمان و زنان دستیار پذیرش ت-

مناطقسهمیه

طبیعیزایمانافزایشجهتدرکارانهوهاتعرفهاصالحث-

مادردرخواستبهینرسزاموارددربیمهپرداختممنوعیتج-

به آن مانند و بیهوشی تکنسین و متخصص تامین و پزشکی علوم دانشگاههای بیمارستانهای تجهیز با درد بدون های زایمان منسجم و منظم توسعه چ-

بیمارستانها.اعتبارسنجیشاخصهایبرآنیرگذاتاثیروپایهسالبهنسبتافزایش،%)5درصد(پنجساالنهمیزانبهینرسزاینزجایگعنوان

باردا مراقبتهای کیفیت ارتقای آورح- فرزند راستای در کلیهری در دسترسی امکان با سالمت خط بر و یکپارچه الکترونیک پرونده بر مبتنی طبیعی، زایمان و ی

خدماتبندیسطحرعایتباوجنینومادرسالمتبالینیراهنماهایاستقراراساسبردولتی،غیرودولتیدرمانوبهداشتهایبخش
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مراقبت ارائه در مادران، رضایت میزان برحسب –درمانی بهداشتی کادر عملکرد ارزشیابی به نسبت است مکلف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت خ-

باردا کیفیت تاییدربا به باید مربوطه های نامه شیوه و ارزشیابی های شاخص نماید. اقدام خدمات دهندگان ارائه کارانه در آن اعمال و طبیعی زایمان و ی

برسد.جمعیتعالیستاد

) درصد پنج ساالنه کاهش زمینه در را بیمارستانها عملکرد است موظف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت سزا5د- زایمان میزان از بهر%) نسبت ین

دهدقراربیمارستانهابهاعتباربخشینیازپیشعنوانبهرازایمانکلخرن

است مکلف بهداشت وزارت فی5ذ- نظر از زایشگاهی های محیط کیفیت بهبود به را خود عمرانی بودجههای از اززدرصد دهد. اختصاص بهداشتی و یکی

باشد.میزایشگاهیکیزفیمحیطازباردارمادرانرضایتمیزانافزایشبهمنوطزایشگاههرسهمپرداختقانونایناجرایسومسال

زایشگاه و ها بیمارستان در فعال ماماهای تعداد افزایش و کشور مامایی مهارت ارتقاء به نسبت است مکلف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت تبصره:

ط به زایمانرها حال در مادر دو هر ازای به قانون این شدن االجرا الزم از پس سال دو مدت ظرف که نماید اقدام گونهای به خدمت تعهد جمله از مختلف ق

باشدحاضرطبیعیزایمانفرآیندمدتکلدرمامایک

ه51ماده تور- پیشگیزگونه با مرتبط اقالم ارائه و رایگان بارداریع از کاری و پیشگیری اقالم درمانیرگذاشتن بهداشتی شبکه در آنها از استفاده به تشویق و ی

میباشد.ممنوعپزشکیعلومهایدانشگاهبهوابسته

اقالم1تبصره و خدمات دارو، ارائه دستورالعمل پزشکی معتبر منابع بر منطبق قانون، االجراشدن الزم از پس ماه سه حداکثر است مکلف بهداشت وزارت -

جل با باردارگیومرتبط از بارداری که افرادی برای را اجراییری خانواده و جمعیت عالی ستاد تصویب با و تهیه میشود جنین یا و مادر برای جانی خطر باعث ی

نماید.

باشد.پزشکتجویزباوفوقدستورالعملمطابقبایدکشورسراسرداروخانههایدریربارداازیرگیوجلهورمونیداروهایارائهگونهره-2تبصره

سا52ماده عقیم بارداز- که جایی در و استثنایی موارد در جز به مردان و زنان آموزشری و درمان بهداشت، وزارت است. ممنوع دارد، جانی خطر مادر برای ی

همکا با است موظف قانونییرپزشکی برایپزشکی مجاز موارد دستورالعمل پزشکی معتبر منابع بر منطبق قانون، االجراشدن الزم از پس ماه سه حداکثر

نماید.اجراییپزشکی،آموزشودرمانبهداشت،یرزوتصویبوجمعیتعالیستادتاییدباوتهیهداردمادربرایجانیخطرکهرایزساعقیم

با53ماده مرتبط صادره» «دستورالعملهای کلیه قانون، این االجراشدن الزم از پس ماه سه حداکثر است مکلف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت -

راهنماییرباردا یا توصیه جنین سقط به را مادر یا درمانی بهداشتی- کادر که این یا و کند ایجاد ها آن برای عوارضی است ممکن که جنین و مادر سالمت و ی

درآورد:اجرابهخانوادهوجمعیتعالیستادتاییدازپسودادهقراریربازنگموردذیلنحوبهکند،

آنهاخدمتمجوزلغویاصدوروعملکردارزشیابیوپایشآنها،قانونمندوموثرآموزشخدمات،دهندگانارائهعملکردیزسااستاندارد.1

مسئولیت2 تعیین و علمی استاندارهای روز به شاخصهای رعایت با کاذب منفی و مثبت مقادیر رساندن استاندارد به و مداخالت این های روش اصالح .

خدمتعاملین

آنهاپاسخگویینحوهتبیینبادوویکبندشاخصهایرعایتبایرغربالگعاملیرتصویربردامراکزوآزمایشگاهتصدیقنامهآیینتعیین.3

غربالگ1تبصره به باردار مادر ارجاع عدم ناهنجار: یاری و محاکمه به منجر نباید و نبوده تخلف درمانی و بهداشتی کادر اعضای یا پزشک توسط جنینی ی

غربالگرپیگی به باردار مادر ارجاع صورت در و گردد آنها صرفری پزشک گردد، عوارض سایر یا سقط حدوث به منجر که العملی دستور چارچوب در صورتیکه در ًا

است.نشدهتخلفیمرتکبباشد،کردهعملخانوادهوجمعیتعالیستادتاییدمورد

ه2تبصره قانون این شدن االجرا الزم زمان از تشخیصر: به درمانگران سوی از ارجاع یا تشویق یا درمان و بهداشت کادر توسط باردار مادران به توصیه گونه

است.مجازمادهاین3تبصرهقالبدرصرفاونبودهمجازجنینیرناهنجا
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سا3تبصره استاندارد جهت ناهنجاز- تشخیص آزمایش متخصص پزشک تجویز با و والدین درخواست به که مواردی در ارزشیابی و پایش نظارت، یری،

ماده سامانه و بیمار سالمت الکترونیک پرونده در را اقدام یا تجویز دالیل مستندات، پزشک، مادر، اطالعات باید گردد، تجویز د54جنین قانون وراین ج

نماید.یرگذاربا

ثبت54ماده به نسبت جامع سامانه استقرار ضمن قانون، این االجراشدن الزم از ماه شش طی است مکلف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت -

بارو مراجعین کلیه بارداراطالعات ناباروری، درمان مراکز آزمایشگاهها، درمانی، بهداشتی، مراکز کلیه در آن نحوه و زایمان و آن دالیل و سقط مراکزری، و ی

کند.اقداممحرمانگیاصولرعایتباغیردولتیودولتیازاعمیژرادیولو

به1تبصره را خود مراجعین اطالعات یا باشند نشده ثبت سامانه این در قانون االجراشدن الزم از سال یک از بعد که ماده صدر در مذکور مراکز از یک هر –

می-شوند. محکوم انتظامی مراجع سوی از مجوز سلب به سوم مرحله در و ماهه سه تعلیق دوم مرحله در کتبی، اخطار به اول مرحله در باشد، نکرده روزرسانی

سازمان2تبصره و جمعیت ملی ستاد و خانواده و جمعیت عالی ستاد برای را سامانه این به مستقیم دسترسی است موظف بهداشت وزارت پزشکی-

دهد.ارایهاسالمیشورایمجلسبهرافوقمواردماههششگزارشونمودهفراهمقانونی

کنت55ماده برای جامعی برنامه¬ی است مکلف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت پیشگیر- ادغامرل، صورت به جنین خودی به خود سقط کاهش و ی

نماید.اجراراجنینسالمتبرداروهاوتغذیه¬ازناشیواردهآسیب¬هایوزندگیسبکاصالحعمومیآموزششاملشبکهدر

سازمان56ماده قانونی- مپزشکی شورایی در را سقط اجرایی دستورالعمل قانون این ابالغ از پس ماه سه حداکثر است سازمانرمکلف رئیس از پزشکیکب

متجقانونی مجتهد فقیه سه شورا، رییس عنوان به وزکشور معرفی با مرتبط متخصص نفر سه قضاییه، قوه رئیس تعیین به پزشکی فقه در بهداشت،زی یر

متخصص نفر یک پزشکی، آموزش و قانونیدرمان معرفیپزشکی سازمانربا قانونییاست قوهپزشکی رئیس پیشنهاد به کشور عالی دیوان قاضی نفر یک و

اکث با مصوبات نماید. تصویب و تدوین ناظر، عنوان به مجلس بهداشت کمیسیون عضو نماینده نفر یک و حداقلرقضاییه موافق رأی به مشروط و آراء یت

میگردد.نسخ25/03/1384مصوبدرمانیسقطقانونآنازپسوبودهاالجراءالزمفقیه،دو

بارو1تبصره زمینه در مستحدثه مسائل است مکلف ماده این در مذکور شورای پیشگیر: و دستورالعملری و داده قرار بررسی مورد نیز را ناباروی درمان و ی

نماید.تعیینمادهاینشیوهبهراآنفقهی

می¬گیرد.قراریربازنگموردمادهاینشیوهبهسالیانهصورتبهشوراایندریرنابارووسقطی،رباروحوزهدرهارویهودستورالعملهاکلیهی-2تبصره

مراکز3تبصره کلیه قانونی- مپزشکی که کمیسیون این نمایند. ارجاع قانونی سقط کمیسیون به را مشمول موارد ابالغی، دستورالعمل اساس بر ازرمکلفند کب

متخصص یک و متعهد متخصص پزشک یک ویژه، قاضی قانونییک اصلپزشک رعایت با باشد، دستورالعمل(می براساس تردید) موارد در سقط جواز عدم

است.قطعیرایایننماید.میرایصدوربهاقدامباشد،آنموافقکمیسیونعضوقاضیاینکهبهمشروطآرایتراکثبامربوط،فقهی

نماید.ابالغپزشکیعلومدانشگاهایبهرامادهایناجراییدستورالعملهایاستموظفپزشکی،آموزشودرمانبهداشت،وزارت-4تبصره

تایید5تبصره مورد های بیمارستان قانونی- منحصرپزشکی سقط مجاز موارد در راموظفند جنین سقط روح، ولوج نشانههای و امارات عدم احراز از پس ًا

کنند.اجرا

همکا57ماده با است موظف قضائیه قوه الزمر- از پس ماه سه مدت ظرف حداکثر مرتبط دستگاههای سایر و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت ی

پیشگی برای الزم قانونی تمهیدات و برنامه قانون، این راراالجراشدن مرتبط صالح ذی مراجع مقررات اصالح پیشنهاد و جنین قانونی غیر سقط با مقابله و ی

نماید.ابالغوتهیه

تو58ماده نگهداز- درمانریع، بهداشت، وزارت از مجوز دارای بیمارستانی درمانی مراکز داروخانه در مصرف برای فقط جنین سقط در رایج داروهای حمل و ی

ه است. مجاز پزشکی آموزش خرو خارگونه مذکور، داروهای پخش و فروش رهگیرید، و ردیابی سامانه از ورج درمان بهداشت، وزارت دارویی فرآوردههای ی
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میشود.اسالمیمجازاتهایقانون6تا3درجههایمجازاتمشمولواستجرمپزشکی،آموزش

همکا59ماده با اند مکلف امنیتی دستگاههای سایر و اطالعات وزارت نظامر- های سازمان و انتظامی نیروی پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت ی

و قانونیپزشکی طپزشکی از ربط، ذی های دستگاه سایر مشارو سقط، داروهای فروش متخلفان مردمی گزارش موجود های سامانه سقطریق در کت

مجا بسترهای و سایتها مشازغیرقانونی، افراد و مراکز کننده معرفی خاری درمانی و بهداشتی کادر های توصیه سقط، در کننده ترویجرکت عناصر ضوابط، از ج

نمایند.اعالمقضاییمراجعبهرامواردقضایی،ضابطعنوانبه،شناساییراغیرقانونیسقطیدهنده

مجا60ماده بسترهای در موثر عوامل و مدیران فعالیت مشاز- مراکز و افراد ی کننده معرفی حسبری و است ممنوع جنین غیرقانونی سقط در کننده کت

می¬شوند.محکومجرمارتکابازحاصلعوائدبرابرپنجتادومعادلخسارتپرداختبهپنج،درجهمجازاتبرعالوهحکماینازمتخلفانمورد

ه61ماده جنینر- قانونی غیر اسقاط به مباشرت و معاونت یا و سازد فراهم را جنین قانونی غیر اسقاط وسائل و مواد دارو، گسترده طور به عنوان هر به کس

) ماده موضوع مصادیق از باشد موثر یا و فعال جنین سقط تجارت چرخه در یا و نماید وسیع طور مصوب286به اسالمی مجازات قانون محسوب1/2/1392)

میگردد.

وا از پس و مصادره جرم ارتکاب از حاصل وسائل و اموال گیردرتبصره: می قرار پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت اختیار در خزانه حساب به عوائد یز

گردد.ینهزهیرنابارودرمانجهتدرتا

برنامه62ماده قانون، االجراشدن الزم از پس سال یک حداکثر ظرف است مکلف دولت خازیر- و داخل مهاجرت حوزه در جامع ارتقاءری هدف با کشور از ج

های بند راستای در جمعیت کمی و رهب13و9،10،11کیفی معظم مقام ابالغی جمعیت کلی های ربطرسیاست ذی های دستگاه به اجرا جهت و ارائه ی

نماید.ابالغ

ط63ماده هدفمندکردن و جمعیت تراکم روزآمد نقشه تهیه منظور به سازمانر- کشور، سطح در خانوادهها پراکندگی به توجه با قانون، این حمایتی ح¬های

همکا با است مکلف کشور، احوال مرثبت وری فرد حسب بر مهاجرت آمارهای انتشار و تولید به نسبت خارجی اتباع و مهاجران امور سازمان و ایران آمار کز

نشانی تغییرات و حیاتی رویدادهای ثبت افزودن کار و ساز تهیه همچنین و ساالنه صورت به کشور، جمعیت اطالعات پایگاه مکانی دادههای پایه بر خانواده

نماید.اقدامکشورجمعیتاطالعاتپایگاهبهکشورخارجیاتباع

مسائل64ماده با مرتبط المللی بین معاهدات از ناشی تعهدات کلیه گزارش قانون این ابالغ از پس سال یک تا حداکثر است مکلف خارجه امور وزارت -

ضدجمعیتی عملکردهای و سیاستها کلیه ربط ذی نهادهای کمک با و ارائه خانواده و جمعیت عالی ستاد و اسالمی شورای مجلس به را کشور جمعیتی

نماید.متوقفکشوردرراالمللیبیننهادهای

ترا65ماده محصوالت و وارداتی و غذایی های فرآورده و مواد آزمایش اعالم از پس اجرایی دستگاههای بیوترور- موارد وریخته، محیطی های آالینده یسم،

بارو اختالالت به نسبت امواج الودگی و تشعشعات شیمیایی سازمانرعوامل ابالغی ضوابط اجرای و رعایت به موظف ربط ذی مراجع توسط جنسی، یا ی

میباشند.غیرعاملپدافند

همکا با اجرایی دستورالعمل تدوین به است موظف عامل غیر پدافند سازمان پدافندرتبصره- دائمی کمیته تصویب از پس و نموده اقدام ذیربط دستگاههای ی

نماید.اجراراآنکشور،غیرعامل

بارو66ماده سالمت بهداشتی، خدمات ارائه زمینه در خود ذیربط های سازمان و اجرایی دستگاههای امکانات و ظرفیت از استفاده با مسلح نیروهای ی،ر-

فرزندآو مشوقهای اعطای و طالق کاهش ازدواج، افزایش ناباروی، کاردرمان ویژه اقدامری بسیجیان و بازنشستگان آنان، خانواده و مسلح نیروهای کنان

نمایند.

مند67ماده اجرایی دستگاههای کشور- خدمات قانون ? ماده در طرج از را قانون این در خود تکالیف می¬توانند سازمانری با قرارداد عقد و تفاهم¬نامه یق
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برسانند.اجرابهسپاهمستضعفینبسیج

م68ماده بانک جوانان، ازدواج از حمایت منظور به جمهوزکر- جاری و انداز پس محل از است مکلف ایران اسالمی تسهیالتری بانکی، نظام الحسنه قرض ی

تا از سال چهار از بیشتر که هایی زوج کلیه به ازدواج الحسنه درقرض ازدواج تسهیالت کنون تا و باشد نگذشته ایشان عقد اولویتریخ با اند نکرده یافت

است.سالهدهپرداختزبادورهباویالرمیلیونهفتصد1400سالدرهازوجازیکهربرایالحسنهقرضتسهیالتکند.پرداختنخست

م1تبصره بانک ازدواج، سن کاهش منظور به جمهوزکر: هایری زوج برای ازدواج الحسنه قرض تسهیالت است موظف ایران اسالمی زوجه25یرزی و سال

دهد.افزایشیالرمیلیاردیکسقفتاراازدواجتسهیالتیافتردشرایطواجدسال23یرزهای

صرف2تبصره ضمانت برای باید بانکها ضمانت: منزله به را هدفنمندی یارانه حساب از فرد سهم یا و سفته و ضامن یک یا سنجی اعتبار مورد سه از یکی ًا

بپذیرند.

م بانک عهده به بند این حکم اجرای حسن کازکرمسئولیت و مدیران کلیه و عامل بانکهای و پرداختری در تأخیر یا اجرا عدم باشد. می ربط ذی کنان

باشد.میصالحذیمراجعدریرپیگیقابلوشدهمحسوبتخلفتسهیالت

د نوبت در افراد تعداد و پرداختی ازدواج الحسنه قرض تسهیالت تعداد ماهانه صورت به موظفند بانکها تمامی صورترهمچنین به را تسهیالت این یافت

کنند.اعالمعمومی

میلیارد3تبصره هزار بیست مبلغ جهیر: تأمین برای بند این منابع از دزیال متقاضی که زوجهایی میلیونریه دویست سقف در ایرانی کاالهای تاریافت یال

نیستند.ازدواجوامیافتردبهمجازاعتباراینازکنندگاناستفادهیابد.میاختصاصامامحضرتفرماناجراییستادبههستندیالرمیلیونپانصد

گردد.میاضافهآنهایتبصرهومادهموضوعمبالغبهساالنهتورمخرناندازهبهحداقل1400ازبعدسالهایدر:4تبصره

م69ماده بانک جمهوزکر- (ری بند اجرای راستای در است موظف ایران اسالمی مادهتی ط102) از توسعه ششم برنامه هزاررقانون نه مبلغ عامل بانکهای یق

جارمیلیارد و انداز پس های سپرده منابع جمله از محل هر از ودیعهریال الحسنه قرض تسهیالت پرداخت به نسبت تفکیک به بانکی نظام الحسنه قرض ی

خ خانواریا درخواست به (بنا مسکن ساخت یا بارید با سالز) در که مسکن فاقد های خانواده برای ساله بیست حداکثر فرزند1399پرداخت صاحب بعد به

نماید.اقدامیالرمیلیونپانصدومیلیاردیکمیزانبهشوندمییاشدهبعدبهسوم

م1تبصره بانک (زکر: بند اجرای راستای در است مکلف مادهثی ط102) از توسعه ششم برنامه میلیاردرقانون ششصد و هزار چهار مبلغ عامل بانکهای یالریق

جا و انداز پس های سپرده منابع جمله از محل هر خراز یا ودیعه الحسنه قرض خانواری درخواست به (بنا مسکن ساخت یا دهرید حداکثر پرداخت باز با (

نماید:اقدامذیرحرشبهمسکنفاقدهایخانوادهبرایساله

یالرمیلیاردیکمیزانبهزوجینازیکهربهیالرمیلیاردهزاردوسقفتافرزنددوصاحبخانوارهایالف:

یالرمیلیونهشتصدمیرانبهزوجینازیکهربهیالرمیلیاردششصدوهزارسقفتافرزندیکصاحبخانوارهایب:

نماید.اقدامیالرمیلیونپانصدمیزانبهزوجینازیکهربهیالرمیلیاردهزارسقفتا)هزوجو(زوجنفرهدوخانوارهایپ:

گردد.میاضافهآنهایتبصرهومادهموضوعمبالغبهساالنهتورمخرناندازهبهحداقل1400ازبعدسالهایدر:2تبصره

باشد.میایشاناذنبایررهبمعظممقامنظریرزنهادهایباارتباطدرقانونایناحکاماجرایعدم-70ماده

(71ماده ماده موضوع مجازات اعمال و وارده خسارات جبران بر عالوه قانون، این اجرای از مستنکفین ادا19- تخلفات به رسیدگی قانون حبسر) مجازات به ی

شوند.میمحکوم1/2/1392مصوباسالمیمجازاتقانون5یا4درجهنقدیجزاییا

ماده1تبصره موضوع مقامات مدی71- کشورقانون خدمات مصوبریت ت8/7/1386ی یا اهمال خود وظایف به ناظر قانون این احکام اجرای در کرچنانچه

به ماده این صدر مجازات بر عالوه نمایند، ممانعت یا اجتماعی15تا5فعل حقوق از محرومیت ماده(سال می26موضوع محکوم اسالمی) مجازات قانون
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شوند.

قضایی2تبصره مراجع به و نموده شناسایی را قانون این اجرای از مستنکفین مکلفند خویش نظارتی حوزه در امنیتی نهادهای و کشور کل بازرسی سازمان -

کند.رسیدگیمردمیهایشکوائیهوواصلهگزارشهایبهنسبتاستمکلفقضائیمقامحکمایناجرایدرنمایند.معرفی

ماده3تبصره در مذکور دستگاههای ملی29- ستاد میباشند. جمعیت ملی ستاد به ماهه شش عملکرد گزارش ارائه به مکلف توسعه، ششم برنامه قانون

از است مکلف بودجه و برنامه سازمان دهد. ارائه اسالمی شورای مجلس و خانواده و جمعیت عالی ستاد به را خود ماهه شش گزارش است موظف جمعیت

منظور عملکرد میزان اساس بر سنواتی بودجه در جمعیت ملی ستاد پیشنهاد به را دستگاهها در جمعیت موضوع با مرتبط اعتبار قانون، این اجرای دوم سال

نماید.

باشد.نمییراداتخلفاتبهرسیدگیهایهیاتویراداعدالتدیوانرسیدگیازمانعمادهاینموضوعقضاییرسیدگی-4تبصره

بندهای72ماده و خانواده و جمعیت کلی های سیاست اجرای راستای در ماده70و46و45- و توسعه ششم برنامه کلی های تنظیم45سیاست قانون

دولت مالی مقررات از مواد4/12/1393مصوب2بخشی و خانواده تعالی و جمعیت سند و کشور فرهنگی مهندسی نقشه اجرای -103-102-94-73موضوع

قوانین123و104 در را الزم بودجه قانون، این احکام اجرای جهت است مکلف دولت است. االجرا الزم قانون این در مقرر احکام توسعه ششم برنامه قانون

دهد:اختصاصوتامینذیلدرآمدهایمحلازمشخصردیفهایدروسنواتیبودجه

1-

ماده موضوع موسسات و نهادها – ها دستگاه کلیه بودجه اعتبارات از درصد یک مند29الف- و توسعه ششم برنامه ازرقانون نحوی به که بودجه قانون در ج

دهیانزهایکترشوایینهزه6و1فصولاستثناءبهکنندمیاستفادهدولتیاعتباراتازانحاء

افزودهارزشبرمالیاتاعتباراتاز%)1درصد(یکب-

هایارانههدفمندیجدولاعتباراتاز%)1درصد(یکپ-

ارزخرنالتفاوتمابهموضوعمحلاز%)3درصد(سهمبلغت-

)تسالممالیات)،(2(دولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانون)37(مادهاجرایازحاصلمنابع%)10درصد(دهث-

خالیخانههایبرمالیاتازحاصلمنابع%)50درصد(پنجاهج-

پردرآمدهایدهکیارانهحذفچ-

رانندگیتخلفاتجرایمدرصدی20افزایشمحلاز%)100درصد(صدح-

نامشروع)اموالضبطازحاصلدرآمد(اساسیقانون49اصلاجرای%)30درصد(سیخ-

قانوناینمتندرمذکورهاییمهرجحاصلد-منابع

فوالدتولیدکنندهواحدهایمصرفیگازمکعبمترهرتعرفهبهیالیر900افزایشازحاصلدرآمد%)100(درصدر-صد

) درصد افزایش100ز-صد از حاصل درآمد شهر%1000) شرب آب فروش مکعب متر هر ازای به مشتریال طری از آب پرمصرف شرکان شهریق آبفای ورکتهای ی

خزانهحساببهیزروا

قاچاقداروهایوتجهیزاتکاال،بهمربوطهجرایمیربراب3افزایشازحاصلدرآمد%)100درصد(س-صد

فروشیگرانواحتکارازحاصلیراتزتعجرایم%)100درصد(صدش-

ده مبلغ پیامک هر قیمت بر عالوه مخابراتی خدمات دهنده ارائه های بسته کاربر درص- مذکور خدمات کننده استفاده از قانونریال این منابع جزء و یافت

گیرد.قرار
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:عمرانی–ایسرمایههایداراییتملکاعتبارات-2

قانوناینبامرتبطامکاناتوتجهیزاتوهاپروژهتجهیزوتکمیلاحداث،بابتایسرمایههایداراییتملکاعتباراتمحلازدرصد3مبلغ

نماید.مینظارتاعتباراتاینعملکردوبرنامهها،حرطبرجمعیت،ملیستاددبیرخانه-1تبصره

میشود.منظورقطعیینهزهبهتخصیصازپسکمکعنوانبهوشدهتلقیتخصیص%)100درصد(صدمادهایناعتبارات-2تبصره

مصوب73ماده جمعیت و خانواده تنظیم قانون قانون، این موجب به مصوب26/2/1372- آن اصالحیه قانون تنظیم22/2/1388و قوانین اصالح قانون و

سال جمعیت و ماده29/3/1392خانواده مصوب76، کار ماده29/8/1369قانون و بعدی الحاقات و اصالحات از3با حمایت و مادر شیر با تغذیه قانون

مصوب شیردهی دوران در فرزندآو22/12/1374مادران کاهش مشوق دستورالعملهای و ضوابط قوانین، کلیه همچنین و بعدی الحاقات و اصالحات ی،ربا

عقیمسا خانواده، تنظیم با مرتبط و جمعیت کننده هایزتحدید سیاست مغایر و فرزند تعداد اساس بر رفاهی خدمات ارائه در محدودیت کننده اعمال و ی

بند در فرزند تعداد به مربوط محدودیتهای و جمعیت کشو68ماده4کلی خدمات مادهرقانون ماده86ی، اجتماعی، تأمین بخشی8قانون تنظیم قانون

میشوند.لغودولتمالیمقرراتاز

به را خانواده تنظیم با مرتبط های بودجه و امکانات قانون، این االجراشدن الزم از پس ماه دو مدت ظرف مکلفند کشور اجرائی دستگاههای کلیه تبصره-

بازنگ به و داده تخصیص قانون این اداراجرای ضوابط و نامهها آیین و مقررات اصالح و جهتری در قانون این احکام اساس بر مرتبط استخدامی و مالی و ی

نمایند.ارائهذیربطنهادهایومجلسبهراخودعملکردگزارشواقدامیرفرزندآوافزایش

است.قانون74ماده تمدید قابل مجلس تصویب با آن از پس و بود خواهد قانون این االجراشدن الزم از پس سال هفت قانون، این آزمایشی زمان مدت -

بر مشتمل مو72فوق جلسه در مشترماده کمیسیون نه و نود و سیصد و یکهزار ماه بهمن هفتم شورایرخ مجلس خانواده از حمایت و جمعیت جوانی ک

گردید.تصویباساسیقانون)85(پنجموهشتاداصلمطابقاسالمی

اسالمیشورایمجلسحرطاختبار
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استانیاخبار

)۰۵:۳۸-۰۰/۰۱/۰۷(گذشتکهسالیدرلرستان

بازسا99سال پرونده که یافت پایان لرستان مردم برای حالی اززدر قبل یکسال درست که رفتند نوساز خانههای به حالی در مردم و شد بسته نیز استان سیلزده مسکونی واحدهای ی
بودند.ناامیدیاوجدروایمنپناهرسبدونآن،

سال ، لرستان از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه گزارش تا1399به شهروندان اقتصادی شرایط از بود، همراه مختلفی امیدهای و بیم با لرستان در

انتخابات ماراتن بکار آغاز انتصابات، ها، بارندگی کاهش کرونا، ع1400مصائب دز، که حکمریزانی که آنهایی مدیرگذشتند، و طریاست گرفتند، حهایریت

گرفت.تحققرنگکهوعدههاییوشدتولیدمداروارددوبارهکهواحدهاییشد،افتتاحکهکوچکیوگربز

یافتپایانلرستانسیلزدهمناطقسازوساخت

از بیش و2دولت بازسا100هزار برای بالعوض کمک و بانکی تسهیالت قالب در تومان بهسازمیلیارد و سیلزی از ناشی سیلزده مناطق مسکونی خانههای ی

کرد.پرداختاستانایندر98فروردینویرانگر

است.بودهبالعوضکمکتومانمیلیارد400وبهرهکمبانکیتسهیالتتومانمیلیارد800ویکهزارتا700ویکهزاررقمایناز

از بیش راستا این بهسا20در کامل طور به بود تعمیر نیازمند که مسکونی واحد سیلزهزار وقوع از پس ابتدایی ماههای در واحدها این بیشتر که اند شده ی

شدند.تعمیر

حدود از13همچنین بیش راستا این در که شدند احداث دوباره جابجایی و جدید زمین تامین با یا و خود قبلی مکان در یا نیز مسکونی واحد هکتار40هزار

شد.اضافهاستانروستاهایوشهرحرائمبهزمین

حدود تامین13ساخت با باید جدید مسکونی خانه سالزهزار در موارد این تمامی که میگرفت صورت خدمات و امکانات ایجاد و جدید 99یرساختهای

است.شدهانجام

جمهو رییس معاون نوبخت محمدباقر گفته ازربه بخشی جبران برای تومان میلیارد هزار چهار از بیش دوازدهم دولت بودجه و برنامه سازمان رییس و ی

کرد.یرسرمایهگذالرستاندرسیلخسارتهای

خرمآبادکیبیرتسیکلگاهونیرازیربردابهره

نیر گاز بخش دوم و اول توواحد سیکل بهرهبردارگاه به مستضعفان بنیاد رییس فتاح پرویز حضور با خرمآباد نیررکیبی رسید، توی سیکل آبادرگاه خرم کیبی

است.شدهاحداثمستضعفانبنیادیوروییمیلیون310یرگذاسرمایهبالرستاناستانگاهونیرینرگتربزعنوانبه

نیر این اول شاملوفاز گا2گاه هزواحد که است معادلری ظرفیتی بردا162کدام بهره با و دارند واحدهارمگاوات این از ب324ی تولید توان به قرمگاوات

شد.افزودهکشور

است.مگاوات160ظرفیتبابخارواحدیکدارایگاهونیرایننخستفازهمچنین

نیر این احداث طول ازودر بیش برای روزانه نیز اندا500گاه راه با و بود شده ایجاد مستقیم اشتغال منطقه بومی نیرزنیروی این ازوی بیش برای نفر150گاه

شد.فراهمپایداروبلندمدتمستقیماشتغالبومی،متخصصنیروهایاز
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آبادخرمپتروشیمیکاتالیستافتتاح

گذا سرمایه حجم با خرمآباد پتروشیمی صنایع کاتالیست اشتغالزایی400یرواحد و تومان ویدئ60میلیارد حضور با جمهوونفر رئیس بهرهرکنفرانسی به ی

ساالنهربردا تولید با لرستان پتروشیمی دوم فاز رسید، خرم100ی پتروشیمی مجتمع در هکتار هفت مساحت به زمینی در اتیلن پلی و متانول کاتالیست تن

شد.یربردابهرهآباد

بصورت واحد این در تولیدی کاتالیزور مواد این از پیش و میشود تولید کشور سطح در بار نخستین برای واحد این در تولیدی خا100مواد از ازردرصد ج

میشد.تولیدکشور

پلدخترپاالیشگاهمینینخستفازافتتاح

مبا دهه گرامیداشت از روز نهمین جمهوردر رییس معاون نوبخت محمدباقر حضور با آیینی در فجر نخسترک فاز کشور بودجه و برنامه سازمان رئیس و ی

شد.افتتاحپلدخترپاالیشگاهمینی

مساحت به زمینی در پلدختر پاالیشگاه گذا50مینی سرمایه با شهرهکتار در خصوصی بخش ساختری است، شده ساخته حمام" "سراب روستای صنعتی ک

میباشد.بعدیفازهایتکمیلدنبالبهگذارسرمایهوآغازپیشماههایازشدهطراحیفازچهاردرکهپاالیشگاهایندومفاز

است.شدهفراهممستقیمشغلیفرصت200وشدهینهزهیالرمیلیاردهزارسهازبیشپاالیشگاهایننخستفازساختبرای

تولیدچرخهبهراکدصنعتیواحد27گشتزبا

گشتهاند.زباتولیدچرخهبهپارسالداشتنداحیابرایمناسبیتجهیزاتویرساختزکهاستاناینتعطیلوراکدصنعتیواحد27

نوسارمهمت و ثابت سرمایههای برای مالی تامین یا گردش، در سرمایه بعد در خصوص به اعتبار تامین لرستان صنعتی واحدهای مشکالت تولیدزین خطوط ی

است.شدهحلقضاییسیستمکمکباتعطیل،وراکدواحدهایاینازبرخیمشکلوبوده

دارای که راکدی واحدهای بزامسال آب، تزریرساختهای با بودند تولید خطوط و تلفن گاز، بازسارق، و محصول تغییر یا نقدینگی، بهزیق تولید خطوط ی

گشتند.زباکاراقتصادیچرخه

مجموع در ورشه18لرستان صنعتی واحدهای استقرار قابلیت که دارد اقتصادی ویژه منطقه یک و فعال صنعتی دارد30ک وجود آن در استان صنایع درصد

هستند.فعالدرصد100تا20ظرفیتبادرصد67ازبیشصنعتیواحد150وهزاریکازاکنونهمو

کروناازمتاثرشغلهزار24ازبیشتثبیت

و24 راستا514هزار این در شد، حفظ بانکی تسهیالت پرداخت با استان در کرونا شیوع از دیده آسیب شغلی و192فرصت تومان796میلیارد میلیون

است.شدهپرداختپرونده897وهزار20تعدادبهکروناتسهیالت

تعاونیشغل2080تثبیت

و2 کا80هزار روابط تنظیم راستای در امسال استان تعاونیهای بهرگرشغل مربوز شاغل نیروی تعداد این است، شده تثبیت و حفظ کارفرمایی و واحد24ی

شد.انجامآنهابانکیبدهیهایومالیاتبیمه،مشکالتخصوصدرالزمیهایرپیگیباکهبودهاستانتولیدی

شوند.شاغلصنعتیوخدماتیتولیدی،واحدهایدراستانغیردولتییابیرکاکزرم18یقرطازشدندموفقامسالنفر987همچنین

صنعتیواحد249وروستا185بهگازرسانی

است.شدهگازرسانیاستاندرتولیدیوصنعتیواحد249وروستا185پارسال

گازرسانی و92اکنون انجام حال در استان و172روستای سلسله کوهدشت، بروجرد، دورود، خرمآباد، شهرستانهای تاکنون و است مطالعه حال در نیز روستا

اند.گرفتهقرارسبزشهرستانهایلیستدراستاندرازنا
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قربوآبشاخصحرطتومانمیلیارد328ازیربردابهره

ب و آب صنعت پروژه بهینهسارپنج و اصالح تامین، پروژه سه شامل بزق هدفری با شهزق مبلمان بهبودریبایی و شبکه ایمنی افزایش خاموشیها، کاهش ی،

شد.افتتاحخانوار970ویکهزارجمعیتباروستا38بهآبرسانیپروژهیکوخانوار74جمعیتباروستاهشتبهقرسانیربپروژهیکشبکه،ولتاژ

ط328 به مربوط اعتبار این از تومان جایگرمیلیارد و ضعیف فشار فرسوده شبکه اصالح سازحهای بهینه و توسعه خودنگهدار، کابل با مسی سیمهای یزینی

است.لرستانروستای38بهآبرسانیویعزتوشبکههای

شد.اصالحتومانمیلیارد276اعتبارباقربتلفاتوخاموشیکاهشمنظوربهاستاناینضعیففشاریعزتوشبکهکیلومتر977وهزارپنجهمچنین

بروجردنساجیتوسعهواحیا

در2 تولیدی رنگررخط و بردازیسندگی بهره واحد این احیای از پس بروجرد نساجی متری سه عرض پارچههای جدید آالت ماشین شد، میکنندری تولید را ی

است.گرفتهقراربافندگیویسندگیری،زرنگردرجدیدتجهیزاتکه

قسمت رنگرردر در و جدید کاالهای بافندگی بخش در کیفی، و کمی نظر از نخهایی وزیسندگی شده اضافه بروجرد نساجی کاالهای به نو مجموعهای ی

میکند.کاملیرمشتبرایرانساجیمحصوالتمجموعه

ت کشورهای از تاکنون که اند بوده پارچههایی میشود، تولید واحد این در پس این از جدید آالت ماشین با که اندونرپارچههایی هند، واردزکیه، پاکستان و ی

میکند.پرراخالیفضایاینکهمیکنیمبازارواردجدیدمحصوالتیزودیبهمتخصصنیروهایوجدیدامکاناتباامااند،شده

است.شدهینهزهتومانمیلیارد150بروجردنساجیدرتجهیزاتوآالتماشینوجدیدخطوطیزانداراهبرایمجموعدر

کشورسردآبیماهیمجتمعینرگتربزتکمیل

ماهی پرورش بز6مجتمع عنوان به لرستان سپیددشت تنی واگذارگترهزار آماده کشور، سردآبی مجموعه تاکنونرین شد، خصوصی بخش به میلیارد25ی

کرد.خواهدایجادغیرمستقیمومستقیمشغلیفرصتیکهزارکامل،فعالیتصورتدرواستشدهینهزهحرطاینبرایتومان

است.تومانمیلیارد60کمدستسالدرمجتمعاینیرسودآولرستانشیالتکلرمدیگفتهبه

گذشتهسالدرمسئولینسفرهای

کشو99سال مسووالن برخی میزبان لرستان اما ویروس، این ممنوعیتهای و محدودیتها اجرای و کرونا وجود وربا جمله از شهرسازی و راه رییسزیر ی،

بود.یرجمهورییسمعاونومستضعفانبنیادرییسیارت،زوحجسازمان

یزشهرساوراهیرزوسفر

باالی روستاهای تمامی لرستان: به سفر در اسالمی محمد سخنان محورهای برخوردار50برخی آسفالت و استاندارد ارتباطی راه از دولت پایان تا خانوار

میشوند.

و2احداث ط200میلیون کشور در مهر مسکن واحد وزیرحرهزار میلیون یک که بود شده دولتهای330ی در واحد شده12و11هزار تحویل متقاضیان به

است.

از حدود200بیش در مهر مسکن واحد و1.5هزار شده تحویل اخیر واحدهای120سال مابقی و شود برقرار آن انشعابات باید و شده تکمیل نیز واحد هزار

میباشد.یزوشهرساراهوزارتلرکنتازجرخاامراینکهاستدادگاهدروداشتهقضاییپروندهکشورسراسردرنیزمهرمسکن

و اسالمی محمد حضور با آباد خرم - پلدختر جدید محور چهارم قطعه اجرایی عملیات شهرسازهمچنین و راه اعتبارزیر با این250ی شد، آغاز تومان میلیارد

طول به مالوی روستای محدوده در پلدختر به آباد خرم مسیر از طول12قطعه به تونل پنج احداث با بز800هزارو2کیلومتر پل دستگاه یک و اجرارمتر گ

میشود.
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گرانرایثااموروشهیدبنیادرئیسسفر

ایثا جامعه مسکن هزار سه احداث نامه تفاهم مهمترگرامضای و بود اوحدی سعید سفر دستاورد لرستان تاری که بود این سفر این در وی سخنان محور ین

است.نتیجهحضولحالدروشدهیرپیگباالبهدرصد50جانبازانخودروموضوعوشونداستخداموشهداجانبازانفرزندانتمامبایدششمبرنامهپایان

مستضعفانبنیادرئیسسفر

بردا بهره آیین در که فتاح نیررپرویز از توی سیکل تولیدرگاه جهش بر مبنی امسال شعار به توجه با گفت: بود کرده سفر لرستان به آباد خرم مگاوات500کیبی

میشود.افزودهلرستانکیبیرتسیکلگاهونیرظرفیتبه

وی گفته و2به نیر500هزار صرف اعتبار تومان تومیلیارد سیکل ورگاه یکهزار سال پایان تا شده خرمآباد میشود،700کیبی اعتبار تامین دیگر تومان میلیارد

کرد.خواهیمیرسرمایهگذابازهمنیازصورتدروشدهیرسرمایهگذاتومانمیلیاردهزار6خرمآبادکیبیرتسیکلگاهونیردرمجموعدر

است.شدهیقرتزلرستانبهتومانمیلیارد12کهبوداینفتاحسخناندیگراز

نوبختسفربا1400سالبرایتومانمیلیارد1400تصویب

جمهو رئیس معاون نوبخت نیزرمحمدباقر بودجه و برنامه سازمان رییس و و20ی یکهزار سفر این در که کرد سفر لرستان به برای400بهمن تومان میلیارد

شد.تصویباستانپایانبهروویرفوحهایرط

به مبلغ فیرط32این پیشرفت با عمرانی بردا70یکیزح بهره به و تکمیل دوزادهم دولت پایان تا که لرستان در باال به تزردرصد رسید خواهند میشود.ری یق

لرستان به نوبخت سفر در بر200همچنین عالوه تومان اراک،200میلیارد بروجرد- آباد- خرم راه آزاد برای قبلی تومان سد120میلیارد برای تومان میلیارد

جایدر،70کمندان، پمپاژ ایستگاه تومان بر70میلیارد عالوه تومان میلیارد پنج پلدختر، حفاظتی دیوار تومان دفاع10میلیارد موزه برای قبلی تومان میلیارد

یافت.اختصاصکومروایوشانکمندان،حوضیان،سدچهارزهکشیویرآبیاشبکههایبرایتومانمیلیارد100ومقدس

آباد،25همچنین خرم کوهدشت- چهارخطه برای دیگر تومان برا10میلیارد عالوه تومان الیگودرز-داران،32میلیارد چهارخطه پروژه برای قبلی تومان میلیارد

بر30 عالوه تومان ه36میلیارد بروجرد و آباد خرم ورزشگاههای برای و امیر تاج سد برای قبلی تومان همچنین20کدامرمیلیارد و تومان میلیارد30میلیارد

شد.تصویبدیگرپروژهچندینواالفالکفلکقلعهبرایتومان

الیگودرزوآبادخرمزندانهایدرشورش

م انفجار آباد، خرم و الیگودرز زندانهای منرشورش لرزهزگبار زمین و آباد خرم در مسکونی اینریشتر5.1ل در لرستان مانند بی حوادث جمله از سلسله ی

پارسال ماه فروردین بود، تاکنون23شهرها تعداد این از که کردند فرار زندان از خرمآباد پارسیلون زندانیان از معرفی17نفر زندان به را خود یا و دستگیر نفر

گشتند.زبازندانبهوکرده

داشت.همراهبهزخمی1وکشتهیکالیگودرززنداندرزندانیانازبرخیشورشهمچنین

ماه45و17ساعت فروردین یکم برنامه99دقیقه تحزیربا به و شورشری به دست زندانیان غیرقانونی، اقدامی در سابقهدار و شرور زندانیان از تعدادی یک

شدند.نزدیکاصلیدرببهزندانداخلیدربهایشکستنباکهشدهگیرردینرماموبافرارقصدبهزنداناموالیبرتخضمنوزده

شدند.مجروحپاناحیهازدیگرنفر1وکشتهزندانییکشورشایندرمتاسفانه

آبادیخرمشهروند2گرمومسکونیلزمنیکانفجار

روز بلوار11صبح در مسکونی واحد یک انفجار پارسال آبادرمت60آذرماه خرم که12ی داشت را2مصدوم خود جان جراحات شدت علت به مصدومان از نفر

دادند.دستاز

شد.یبرتخکاملطوربهنیزطبقه2مسکونیلزمنیکودیدندآسیبمسکونیلزمن19کارشناساناولیهیابیزاردر

گذشتکهلیسادرستانلران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰/۰۱/۰۸ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



کرد.اعالممسکونیواحدایندومطبقهدرمنفجرهموادیرنگهداراحادثهاینعلتنیزلرستاناستاندرایاجتماعیوامنیتی،سیاسیمعاونثمینیمحمود

سلسلهیریشتر5.1لرزهزمینبالرستانلرزش

لرزاند.رالرستانشهرهایبرخییشترر5.1گیربزبهلرزهایزمین

م گزارش نگاربه لرزه مرکز تهران دانشگاه کیلومتری هفت عمق در الشتر آباد فیروز لرزه زمین این ساعترکز و بود زمین و37و12ی وقوع49دقیقه به ثانیه

پیوست.

شدزندهکهزنیمعمای

سال در لرستان پرماجرای اخبار دیگر از نیز خرمآبادی شهروند یک شدن زنده پ99خبر علوم اتفاق، این مختلف روایتهای به توجه با که اعالمزبود لرستان کی

مدی اظهارات بر بنا قانونیکلرکرد دادپزشک2استانپزشکی به مراجعه با فردی رخداد، این از قبل قانونیشب درپزشکی خود نزدیکان از یکی فوت اعالم و

است.داشتهدفنجوازصدورخواست

مدا در نقص دلیل به هردادپزشک صدور و نکرده صادر دفن جواز فرد، این فوت بیماررک این پیکر بنابراین است؛ کرده جسد مشاهده به مشروط را جواز گونه

من در شب شده فوت میرفته گمان نگهدازکه اینرل حیاتی عالیم متوجه وی اند برده دادپزشک نزد دفن جواز صدور برای را آن که بعد روز و شده نزی

میشود.

است.شدهاحیاومنتقلآبادخرممدنیشهیدبیمارستانبهدادپزشکتشخیصازپسونشدهیرنگهداسردخانهدرعنوانهیچبهنزاینپیکر

کروناقربانی1366با1399سالپایان

نفررسید.366وبکهزاربهباختگانجانتعدادونفر526وهزار71بهگذشتهسالپایانتاویروساینشیوعابتدایازاستاندرکرونامبتالیانتعداد

سال پایان پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت اعالم زرد99براساس وضعیت در سلسله و دلفان کوهدشت، الیگودرز، بروجرد، آباد، خرم شهرستانهای

بودند.کروناشیوعنارنجیپلدخترودورودشهرستانهایوآبیو

1400سالغایبان

سال نیز شده شناخته افراد برخی کشید آغوش در خانوادهها میان از کرونا که تنهایی جز به چشمان99اما میان در و کردند داغدار را خود خانوادههای ،

میشود.ذکریافتهیرخبپایگاهازاقتباسباآنهاازبرخیاسامیکهکشیدندخاکنقابدرچهرهدوستانوخانودهاشکبار

کرونابهابتالاثربرلرستانیمستندسازگرم

کووید ویروس به ابتال دلیل به کوهدشت، شهرستان اهل فیلمساز میرزایی سالرد19هوشنگ متولد وی مد1350گذشت، دارای و کوهدشت کارشناسیردر ک

بود.سیماوصدادانشکدهازگردانیرکا

است.لرستانیفقیدفیلمسازاینآثارازفاصلهسپیدار؛ین؛ژچشمهایم،شبیهیزچیروناک،تفتان،خاموش،شهروخاکبرایمرثیهایمیرقصم،باخدا

دایه"دایه"ماندنییادبهاثرآهنگسازی"رمدی"محمودگذشترد

مدی سنر"محمود در بود جنگه" وقته دایه دایه " ماندنی یاد به اثر خالق که بروجرد اهل اصالتا و لرستان موسیقی پیشکسوت بیما85ی" علت به یرسالگی

گفت.وداعرافانیدار

اسالمیشورایمجلسقضاییکمیسیونسابقرئیسگذشترد

کرد.فوت1399بهمنبود،یربستلزمنوبیمارستاندرکلیوییربیماازناشیعوارضعلتبهمدتیکهملکشاهی""الهیار

متولد لرستانی سیاستمدار حقوقدان، قاضی، ملکشاهی از1340مرداد10الهیار را دهم و نهم دورههای دورههای در اسالمی شورای مجلس نمایندگی که بود

داشت.برعهدهرومشکانوکوهدشتانتخابیهحوزه
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) مجلس نمایندگان رفتار بر نظارت هیات ادا1395نایبرئیس عدالت دیوان قضائی معاون (ر)، ایران دادگست1390تا1389ی کل رئیس (ر)، کرمانشاه 1385ی

مجلستحقیقکمیسیونرئیس،1389تا

دادگست1399تا1391( کل رئیس (ر)، لرستان مشت1385تا1376ی کمیسیون رئیس (ر)، مجلس شفافیت مجلس1398ک قضایی و حقوقی کمیسیون رئیس و

بود.لرستانیحقوقداناینسوابقدیگراز)1391-1393-1395-1396-1398(

19کوویدیربیمابهابتالاثربرپرفسورلرستانیگرم

شتافت.حقدیداربه19کوویدیربیمابهابتالاثربریهریهایربیماتخصصفوقوداخلییهایربیمامتخصصگلشنمحمددکتر

سال متولد گلشن و1324دکتر عمومی دوره اصفهان دانشگاه در که بود خرمآباد شهر قدیمی خانوادههای از و گلشن اهلل صحبت حاج فرزند خرمآباد در

گذراند.رایهرتخصصفوقدورهیکارآمدروداخلیتخصصی

کرونااثربرمجلسدرالیگودرزمردمادوارنمایندهگرم

گذشت.ردکرونابهابتالپیدراسالمیشورایمجلسدرالیگودرزمردمششموسومادوارنمایندهاحمدیعلیمحمددکتر

سال در احمدی محمد علی یاد اسالمی1335زنده شورای مجلس به ششم و سوم دورههای در الیگودرز شهرستان مردم رای با و بود شده متولد درالیگودرز

است.داشتهعضویتمحاسباتوبودجهبرنامهتخصصیکمیسیونهمچنینودرمانوبهداشتتخصصیکمیسیوندرویافتراه

است.داشتهفعالیتایراناتمییژانرسازماندرنویهایژانرسازمانسابقرئیسعنوانبهاو

کروناقربانیمحبوب،طنازویگرزبای،رمالیاسفندیار

مالی بیمار"اسفندیار به ابتال اثر بر طنز و نمایشی هنرهای هنرمند کوویدری" د19ی خرمآباد عشایر شهدای بیمارستان هنرهایردر پیشکسوتان از او گذشت،

بود.لرستانیرهنآموزشگاههایویبازهنرهایهنرستاندرتئاترمدرسوخرمآبادیکناحیهپرورشوآموزشدبیراستان،درطنزونمایشی

است.مردمیهنرمنداینماندگارکارهایازبودمردمتوسطمجلسانتخابنمایندگاننحوهیمضمونبانمایشنامههاییدرکهِگاللی»«کاراکتر

یرجزایمحمدسیدآیتاهللگذشترد

جزای جعفر سید آیتاهلل پدرش گشود جهان به دیده خرمآباد در رضاخان دوران در شوشتراو جزایری نعمتاهلل سید آیتاهلل عالمه نوادگان از ازری ی

است.شیعهگربزمؤلفانودانشمندان

جزای عیسی سید آیتاهلل عراقی؛ آقاضیا آیتاهلل مدنی، آیتاهلل شهید خمینی، طاهرامام حیدر سید حاج آیتاهلل رحیمیری، علیاکبر سید حاج آیتاهلل و ی

بودند.ایشاناساتیداز

جزای سیدمحمد حسنرآیتاهلل میرزا نجفی؛ علیمحمد شیخ همچون ربانی و برجسته علمای و اصفهانی ابوالحسن سید آیتاهلل محضر اشرف نجف در ی

است.نمودهکردراخمینیامامفقهجرخادرسسال10واراکیآیتاهللگلپایگانی؛آیتاهللزاهدی،فضلاهللمیرزاعالمهطباطبایی.عالمهیزدی،

لرستانیدغدغهمندخبرنگارامراییابراهیمباوداع

م سیمای و صدا حرفهای گزارشگر و خبرنگار امرائی بیمارابراهیم علت به لرستان متولدرکز وی شتافت، حق دیدار به با1350ی خبرنگاران از و کوهدشت در

گذشت.ردسرطانیربیمابایرگیردسالهاازپسکهبوداستاناخالق

یرشهپارلمانهایبراینفر1483یرکاندیداتواعالم

شد.نهاییاستانایندرشهراسالمیشوراهایدورهششمینانتخاباتبراینفر483ویکهزارثبتنام

شه شوراهای انتخابات پنجم دوره وردر هزار یک افزایش273ی دوره این آمار که بودند کرده نام ثبت داوطلب210نفر تعداد این از و میدهد نشان را نفر

هستند.نز169ومرد319ویکهزار
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میشود.گزاررب1400خرداد28یرجمهویاسترانتخاباتباهمزمانروستاوشهراسالمیشوراهایانتخابات

انتصابات

است.یرزحرشبه99سالدرپرسترسیااصلیسمتهایدرلرستانمسووالنومدیرانانتصابهایینرمهمتازبرخی

مدی عنوان به بیرانوند علیرضا انتصاب کشورفروردین: تقسیمات و انتخابات سیاسی، استاندارکل پازری مهدی و لرستان مدیوی سمت به مدیرکی یترکل

لرستانیراستاندابحران

شد.منطقهایآبمدیرعاملنژادحسنیوشردااردیبهشت:

شدند.احوالثبتکلرمدیشفیعیانهوشنگحکومتی،یراتزتعکلادارهپرسترسمعرالقاصیحمیدرضامالیاتی،امورکلرمدیملکشاهیهادیخرداد:

مدی مصطفایی حمید سید لرستان، استان کل بازرس رازانی سعید ورتیر: حج مدیزکل قدرتی مهدی االسالم حجت رشیدیریارت، محسن اسالمی، تبلیغات کل

شدند.یزکشاورجهادسازمانرییسمقدمحسنیاسفندیارمقدس،دفاعارزشهاینشروآثارحفظکلرمدی

شد.دامپزشکیکلرمدینیزپورزبردستمصطفیومعرفیآبادخرمیرشهرداپرسترسبردباررضامرداد:

شدند.معرفیآبادخرمشهردارمقدمیفیرشمحمدوگرانرایثااموروشهیدبنیادکلرمدیجوییینرزمحمودمهر:

احوالثبتکلرمدییرامییبرزرفآبان:

اجتماعیتامینپرسترسشرفیمنصورآذر:

ی.رعشایامورموسویضیاسیدلرستان،منطقهمخابراتکترشفرشمسیاهللنبیی،زشهرساوراهالهیکرموحیددی:

اجتماعیتامینمدیریزگودرمنوچهربهمن:

)ه(رخمینیامامامدادکمیتهپورشیخجاللاسفند:

گودر احمد دلفان، درمنان نورالدین کوهدشت، بیرانوند مجتبی سلسله، کیا مهدوی مرتضی ازنا، بهمنی حشمت الیگودرز، نعمتی ماشااهلل یانزفرمانداران:

دورودیکوندردخدانظربروجرد،

ایرنامنبع:

رپیام/انتهای

)۱۰:۴۵-۰۰/۰۱/۰۷(گلستانبود؟-چه«گنبدی»کودکآزارماجرای

است.نشدهتدوینآنبارابطهدربازدارندهایقانونهنوزوداشتهقرارهموارهاجتماعیآسیبهایصدردرکهبودجرایمیازیکییرکودکآزا

خب فروردین یکم روز مردیرعصر توسط ساله هشت و هفت کودک دو اذیت و آزار بر مبنی که55ی شد منتشر گنبدکاووس روستاهای از یکی در 48ساله

دادگست ساختمان مقابل شهرستان این مردم از عدهای آن از بعد ادامهرساعت در اعتراضات این شدند. خاطی برای مجازات اشد خواستار و کردند تجمع ی

زدند.خسارتعمومیاموالبرخیبهسنگپرتابباکتکنندگانرشازتعدادیوبودخشونتباهمراه

گنبد شهرستان متولد که آزمون سردار میان این در شد. دستگیر پلیس توسط کودک دو اذیت و آزار اتهام به گلستان سد نگهبان یک ملی، آرمان گزارش به

کودک دو به گرفته صورت تعرض با برخورد خواستار جنسی» آزار به «نه هشتگ از استفاده با خود اینستاگرام صفحه در که بود کسانی جمله از است، کاووس
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شد.

کوتاهت در قضائی «دستگاه گفت: تلخ حادثه این با رابطه در بود، رفته گنبدکاووس به فروردینماه پنجم گلستان، استاندار حقشناس، هادی زمانرهمچنین ین

در رسیدگی بر تاکید با هم کاووس گنبد نماینده همچنین و دولت مقامهای از برخی میان این در کرد.» خواهد صادر پرونده این در را خاطی فرد حکم ممکن

کردهاند.ابرازشهرونداناعتراضاتباراخودمخالفتتنشبدونمحیط

گنبدجمعهامامواکنش

این اجتماعی تحلیل ضرورت بر تاکید با و شهرستان این روستاهای از یکی در پیش روز چند حادثه دانستن اجتماعی با گنبدکاووس جمعه امام همچنین

این خطبههای در ترابی محمود االسالم حجت داده، گزارش ایرنا که آنطور زد. گره امنیتی و قومیتی مسائل به نباید را حادثه این که کرد خاطرنشان رخداد

آنها برای اتفاق این که است کودکانی خانواده به آشکار ظلم امنیتی و قومی مسائل به حادثه این زدن گره که کرد: اظهار گنبدکاووس نمازجمعه دادهرهفته خ

اولیه ساعات در داد: ادامه گنبدکاووس جمعه خطیب کنند. تنبیه بهشدت آنرا مسببان اجتماعی، مساله این جوانب همه بررسی با باید قضائی دستگاه و

ط از و نوجوانان و جوانان از عدهای عصبانیت از استفاده سوء با انقالب ضد و بدخواهان اما نبود حساسیت از نشانی هیچ گنبدکاووس فضایرحادثه یق

بودند.شهرستانایندرمذاهبواقواماتحادووحدتبهزدنآسیببهدنبالیزمجا

صدردرهمیشهیرکودکآزا

بسیا اعتقاد به و دارد نیز دیگر جنبه یک اتفاق ناراین دلیل به کودکان به جنسی تعرضات کارشناسان، از آموزشهاییآی است. مسائل این به نسبت آنها گاهی

اخیر سالیان طی میزند. دامن موضوع این به امر همین و بوده تابو یک پرورش و آموزش سوی از و قرمز خط یک خانواده سوی از اخیر سالهای در که

خردادرکودکآزا در است. نشده تدوین آن با رابطه در بازدارندهای قانون هنوز و داشته قرار همواره اجتماعی آسیبهای صدر در که بود جرایمی از یکی ی

افزایش99 از قانونی، پزشکی سازمان رئیس آرانی، مسجدی عباس آزا12.5، کودک جعفردرصدی رضا قبل، یکسال و داد خبر اجتماعیری اورژانس رئیس ی،

دارد.»قرارنخسترتبهدرخانگیخشونتهایمیاندریر«کودکآزابودکردهاعالمیستی،زبهسازمان

نیوزدیدارآنالین،اعتمادیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۷:۵۴-۰۰/۰۱/۰۷(استنشدهدادهارجاعقانونیپزشکیبهیرنامداآزادهجسدلحظهاینتاتهران:استانقانونیپزشکیکلرمدی

است.نشدهدادهارجاعقانونیپزشکیبهیرنامداآزادهجسدماهفروردینهفتمشب۱۰ساعتلحظهاینتاگفت:تهراناستانقانونیپزشکیکلر_مدی_ایرناتهران

گفت در شنبهشب فروزش کارشناسومهدی حضور تقاضای حاضر حال در افزود: ایرنا خبرنگار با قانونیگو وپزشکی است شده فوت صحنه در

است.محلاینبهیمتزعحالدرقانونیپزشکیکارشناس

نامدا آزاده جسد که این محض :به داد ادامه بهروی قانونیی میگیردپزشکی قرار بررسی مورد وی فوت علت تعیین و هویت تشخیص مراحل شود منتقل

شود.میاعالمقضاییمرجعبهبررسیایننتایجوو

کاماپرسیحان،رخوزنا،آنالین،قدسنیوز،آفتابیرخبپایگاهپانا/برنا،یرگزارخبدیگر:منابع
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)۱۷:۵۴-۰۰/۰۱/۰۷(یرنامداآزادهگرمدلیلبرایقانونیپزشکیتحقیقاتآغاز

داد.خبریرنامداآزادهگرمعلتتشخیصبرایبررسیهاآغازازتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

گفت در فروزش مهدی کارشناسانودکتر از تیمی قضایی، مقام درخواست با گفت: اینباره در ایسنا با قانونیگو بهپزشکی منتسب جسد کشف محل به

کردهاند.آغازراخودتحقیقاتوشدهاعزامصداوسیماسابقیرمج

م به تکمیلی و بیشتر بررسیهای انجام برای قضایی دستور با جسد اولیه، بررسیهای انجام از پس اینکه بیان با آزمایشگاهروی و تشخیص پزشکیکز

مقانونی علت که است بدیهی گفت: شد، خواهد برایرمنتقل دلیلی نمیتوان حاضر حال در و شد خواهد اعالم قانونی، پزشکی بررسیهای تکمیل پساز گ

کرد.اعالمآن

پیامانتهای

نمنای،رفوخبرنیوز،دیداردانش،کافهسداد،گیلاخبارمحرمانه،تیک،گردان،اقتصادیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۸:۱۰-۰۰/۰۱/۰۷(قانونیپزشکینظرتاخودکشیاحتمالاز/گذشتردمعروفیرمجویگرزبا

است.کردهخودکشیشودمیگفتهکهگذشتهردیونزتلویمعروفیرمجویگرزبایرنامداآزاده

گذشت.ردیرنامداآزادهآنالین،مملکتگزارشبه

آپارتماندرجنازهکشف

استنشدهدادهجاعارقانونیشکیپزبهینامدارادهآزجسدلحظهاینتاان:تهراستانقانونیشکیپزکلمدیرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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نامدا «آزاده جان بی مجرپیکر از یکی بیشتری» جزئیات تاکنون شد. کشف تهران غرب در آباد سعادت منطقه در سیما و صدا سابق ویریان فوت دلیل از ی

نیست.دسترسدر

گوید...مییکرتبراعیددخترشآندرکهیرنامداآزادهاینستاگرامیپستینرآخ

نیست.مشخصیونزتلویسابقیرمجاینفوتعلتهنوز

اولیهماجرای

مادر گویا که خانمی نوشت: نامدامهر خانهرآزاده وارد و کرده باز را ورودی در زور به بانک عابر کارت با که است کرده اعالم و گرفته تماس اورژانس با است ی

است.شدهمواجهدخترشبیجانپیکرباوشده

اورژانسزبانازفوتدلیل

م از اورژانس سخنگوی خالدی مجتبی نوشت: مجربرنا مرگ از پیش دقایقی اورژانس های تکنسین گفت: و داد خبر سیما و صدا سابق نامداری آزاده یرگ

دادندخبر

گرفت.تماستهراناورژانسباسیماوصداسابقیرمجمادردقیقه18:38ساعتگفت:یرنامداآزادهفوتبهاشارهبااو

است.کردهمراجعهتهرانغربدراشخانهبهفرزندشازاطالعبرایآنازپسونداشتخبرایشانازروزدویرنامداخانممادر

شود.میمواجهایشانجسدباخانهدربکردنبازازپسیرنامداخانممادر

است.گذشتهایشانفوتازیادیزمدتشدهانجامبررسیاساسبر

یرمجاینگذشتردعاملخودکشی

است.کردهخودکشییرنامداآزادهکرد::اعالمگاهآمنبع

میگذرد.است،یرنامداآزادهبهمتعلقکهیرپیکفوتازساعت24کرداعالمگاهآمنبعیکازنقلبهمهریرگزارخب

میگیرد.تماساورژانسباخانماینپدرواستبودهتنهااویزروچندوبودندچالوسدرصداوسیمایرمجاینخانواده

میگذرد.ویفوتازساعت24ازبیشترواستکردهخودکشییرنامداآزادهشدمعلومپیکرازبیشتربررسیهایدر

ی»رنامدا«آزادهجسدکشفمحلبهقتلویژهپرسزبااعزام

تهران:جناییدادسرایپرسترسی،ریارشهمحمدقاضی

یکرشه134یرکالنت فوت قبل ساعتی غرب بازک به سکونتش محل در را جوان آزادهزن فرد این که کرده اعالم اولیه اظهارات در و کرده اعالم قتل ویژه پرس

است.یرنامدا

نیست.درستدراطالعیشدهاعالمهویتسقموصحتازهنوزامااستشدهاعزامحادثهمحلبهتهرانقتلویژهپرسزبا

شد.خواهدبررسیویگرمعلتسپسومتوفیهویتابتداقتلصحنهدرپرسزباحضورازپس

یرنامداگرمدربارهپلیسیتحقیقاتآغاز

ساعترم در کرد: اعالم پلیس رسانی اطالع نامدا19:50کز آزاده مرحومه پدر تلفنی تماس پی در امروز مجرعصر تلویری سابق مزی با فوریون هایرکز یت

شدند.اعزاممحلبهصحنهبررسیبرایانتظامیعواملبالفاصلهتهرانغربکرشههایجربازیکیدرآپارتمانشدرنامبردهفوتبرمبنی110پلیسی

است.کردهفوتقبلساعت48نامبردهکهدادنشاناولیهبررسیهای

جزئیات:ینرآخ

نامدا "آزاده والدین اظهارات والدینشربنابر با تماس عدم دلیل به که داشته حضور آپارتمانش در تنها نامبرده و برند می سر به شمال در وی فرزند و همسر ی"
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است.کردهفوتویکهشوندمیمتوجهاوزندگیمحلبهمراجعهباوشدهنگرانآنها

شد.خواهداعالممتعاقباتکمیلیاخباروشدهآغازنامبردهفوتعلتشدنمشخصبرایپلیسیتحقیقات

یرنامداآزادهگرمخبرازجزئیات

منبع از نقل به ایرنا، گزارش ساعتآبه فروردین هفتم شامگاه نامدا19:50گاه آزاده پدر را خود که فرد یک تماس طی شب پلیسردقیقه با کرد، معرفی ،110ی

شدیم.مواجهاوجانبیپیکربااماکردیممراجعهاولزمنبهی)رنامدادخترم(آزادهازیرخببیروز2ازپسکهاستگفتفرداین

اینکه دلیل به اورژانس گفته به نهایت م48در از بارساعت کنند، اعالم را چهره قطعی تشخیص توانند نمی و است گذشته وزگ تهران قتل کشیک پرس

شدند.اعزامنامبردهپیکرکشفمحلبهجسدهویتتشخیصوپروندهتشکیلبرایقانونیپزشکینماینده

نداشتهیرظاهجراحتجسد

استنداشتهیرظاهجراحتیرنامداخانمجسدگفت:کشوراورژانسسخنگوی

کردند.بررسیراجسدیرنامداخانمفوتتاییدولزمنبهورودازپساورژانسماموران

است.شدهدادهتحویلقانونیپزشکیبهفوتعلتتخصصیبررسیجهتجسدونداشتهیرظاهجراحتیرنامداخانمپیکر

گوید؟میچهقانونیپزشکی

استنشدهدادهارجاعقانونیپزشکیبهیرنامداآزادهجسدلحظهاینتا

مدی فروزش قانونیکلرمهدی ساعتپزشکی لحظه این تا گفت: تهران نامدا10استان آزاده جسد ماه فروردین هفتم بهرشب قانونیی دادهپزشکی ارجاع

است.نشده

است.محلاینبهیمتزعحالدرقانونیپزشکیکارشناسواستشدهفوتصحنهدرقانونیپزشکیکارشناسحضورتقاضایحاضرحالدرافزود:وی

نامدا آزاده جسد که این محض بهربه قانونیی اینپزشکی نتایج و و میگیرد قرار بررسی مورد وی فوت علت تعیین و هویت تشخیص مراحل شود منتقل

شود.میاعالمقضاییمرجعبهبررسی

نداردوجودیرنامداآزادهقتلیاخودکشیبرمبنییافتهایهیچی:ریارشهقاضی

شودنمیتاییدخودکشی

ندارد.وجودیرنامداآزادهمرحومهکشیردگیاخودکشیبرمبنییافتهایهیچگفت:جناییدادسرایپرسترس

نامدا خانم پیکر روی بر جرحی و ضرب آثار هیچگونه افزود: کهروی است آسیبشناسی و سمشناسی آزمایشهای به منوط وی، فوت علت و نشده یافت ی

میگیرد.صورتقانونیپزشکیتوسط

است.آزمایشگاهیبررسیبهمنوطبوده،جنایتیاقتلعلتبهیرنامداخانمفوتبگوییماینکهداد:ادامهوی

پیام/انتهای

)۱۸:۵۹-۰۰/۰۱/۰۷(داردبرمیگرمرازازپردهقانونیپزشکیشد/خاطرهیرنامداآزاده،خودکشی/طبیعی،قتلگرم

نامدارم ،خودکشی/آزاده طبیعی،قتل مرگ راز از پرده قانونی شد/پزشکی خاطره هنری فرهنگی اخبار دارد برمی جدیدرگ سال روزهای نخستین در پایشگر- ی

نامدا آزاده مجر، از ، باری و سیما و صدا سابق مزیان گذشت. در نامعلومی دالیل به برخیریگر که است هایی فرضیه جمله از خودکشی یا ،قتل طبیعی گ

قانونیشکیپزنظرتاکشیدخواحتمالاز/گذشتدرمعروفیمجرویگربازآنالین:مملکت|خبرخبرادامهادامه
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اند.دادهخبرآنازهارسانه

شد.اعالمتهرانآبادسعادتمنطقهدربانوییکومشکفوتخبرقبلدقایقی،پایشگرتحلیلییرخبپایگاهگزارشبه

نامدا آزاده به متعلق متوفی پیکر که کردند اعالم صحنه در حاضر افراد بیشتر بررسیهای از مجربعد فوتری فرد رسمی مقام هیچ است.هنوز صداوسیما ی

نیست.دسترسدریربیشتاطالعاتفرداینگرمنحوهازونکردههویتتعیینراشده

نامدا آزاده مادر گویا که بارخانمی و شده خانه وارد و کرده باز را ورودی در زور به بانک عابر کارت با که است کرده اعالم و گرفته تماس اورژانس با است ی

است.شدهمواجهدخترشبیجانپیکر

است.یرنامداآزادهبهمتعلقپیکراینکهاستگفتهاورژانسپرسنلبهوی

د خبر کشور اورژانس سازمان سخنگوی خالدی مجرمجتبی این نامدارگذشت آزاده خانم جسد عالئم به توجه با افزود: و کرد تایید را سیما و صدا یری

کند.نظراظهارگرمعلتدربارهقانونیپزشکیبایدوگذشتهویفوتازیادیززمانگفتمیتوان

نامدا آزاده فوت درباره شب شنبه خالدی مجرمجتبی ساعتری در افزود: سابق اورژانس١٨:٣٨ی ماموران و شده گرفته تماسی تهران اورژانس با امروز عصر

میشوند.اعزاممحلبهبالفاصله

میشود.مواجهاوجانبیپیکرباومیکندمراجعهاولزمنبهامروزوبودخبربیاوازروزدویرنامداخانممادرداد:ادامهوی

میشود.پلیستحویلمتوفیجنازهوگذشتهیرنامداخانمفوتازیادیززمانگفتمیتوانجسدعالئمبهباتوجهکرد:اظهارخالدی

است.نشدهدادهارجاعقانونیپزشکیبهیرنامداآزادهجسدماهفروردینهفتمشب10ساعتلحظهاینتاگفت:تهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

کارشناس حضور تقاضای حاضر حال در افزود: فروزش قانونیمهدی کارشناسپزشکی و است شده فوت صحنه قانونیدر عپزشکی حال اینزدر به یمت

است.محل

نامدا آزاده جسد که این محض :به داد ادامه بهروی قانونیی میگیردپزشکی قرار بررسی مورد وی فوت علت تعیین و هویت تشخیص مراحل شود منتقل

شود.میاعالمقضاییمرجعبهبررسیایننتایجوو

نداردوجودیرنامداآزادهقتلیاخودکشیبرمبنییافتهایهیچ/نشدهیافتیرنامداخانمپیکررویبرجرحیوضربآثارهیچگونهی:را

شه محمد سریارقاضی نامداری، آزاده فوت علت درباره تهران، جنایی امور دادسرای دگرپرست یا خودکشی بر مبنی یافتهای هیچ کرد: اظهار مرحومهری کشی

نامدا نامدارآزاده خانم پیکر روی بر جرحی و ضرب آثار هیچگونه افزود: ندارد. وجود وری سمشناسی آزمایشهای به منوط وی، فوت علت و نشده یافت ی

میگیرد.صورتقانونیپزشکیتوسطکهاستآسیبشناسی

ندارد.وجودیرنامداآزادهمرحومهقتلیاخودکشیبرمبنییافتهایهیچگفت:رابطهایندرنیزتهرانجناییاموردادسرایپرسترس

ندارد.وجودیرنامداآزادهمرحومهکشیردگیاخودکشیبرمبنییافتهایهیچکرد:اظهاریرنامداآزادهفوتعلتدربارهیریارشهمحمدقاضی

نامدا خانم پیکر روی بر جرحی و ضرب آثار هیچگونه افزود: تسنیم با گفتگو در وروی سمشناسی آزمایشهای به منوط وی، فوت علت و نشده یافت ی

میگیرد.صورتقانونیپزشکیتوسطکهاستآسیبشناسی

است.آزمایشگاهیبررسیبهمنوطبوده،جنایتیاقتلعلتبهیرنامداخانمفوتبگوییماینکهکرد:یحرتصتهراندادستانمعاون

ددارمیبرگمرازرازدهپرقانونیشکیشد/پزهخاطرینامدارادهکشی/آزد،خوطبیعی،قتلگمرپایشگر:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۹:۰۳-۰۰/۰۱/۰۷(یرنامدایرباردابهقانونیپزشکیواکنش

دانست.شکافیکالبدوکارشناسانهبررسیبهمنوطراآنیرنامداآزادهوضعیتینرآخخصوصدراخباربرخیبهواکنشدرتهراناستانقانونیپزشکیرئیس

است.بودهباردارماهه8اوشدندمدعیهارسانهبرخیشد.منتشرسیماوصداسرشناسیرمجگذشتردخبرپیشساعاتیبرنا؛گزارشبه

کل مدیر فروزش؛ قانونیمهدی کارشناسیپزشکی های بررسی از پس وی فوت دلیل و رابطه این در نظر اعالم گفت: برنا به خبر این خصوص در تهران استان

شود.میاعالمقضاییمحترممقامبهتکمیلیوتخصصیآزمایشاتوشکافیکالبدو

است.نبودهمشخصیرنامداآزادهظاهردریربارداعالئمگاهآمنبعیکاطالعبهبنااستگفتنی

آنالینتجارتیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۹:۱۴-۰۰/۰۱/۰۷(میشودانجامفردایرنامداآزادهپیکرکالبدگشاییومعاینات

میشود.اعالمقضائیمقامبهنتایجوانجامیرنامدامرحومهپیکررویبرالزمآزمایشاتوکالبدگشاییی،رظاهمعایناتفرداگفت:تهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

گفت در فروزش مهدی نامداودکتر آزاده مرحومه پیکر انتقال به اشاره با پویا؛ خبرنگاران باشگاه انتظامی خبرنگار با مرگو به آزمایشگاهیری ـ تشخیصی کز

میشود.اعالمقضائیمقامبهنتایجوانجامویپیکررویبرالزمآزمایشاتوکالبدگشاییی،رظاهمعایناتفرداکرد:اظهارک،زیرکه

قانونیکلرمدی نامداپزشکی مرحومه میشود، گفته که سؤال این به پاسخ در تهران هیچراستان فعلی شواهد با مرحله این در گفت: نیز بوده باردار ی

باردا عدم یا بودن (باردار رابطه این در را نامدارموضوعی مرحومه تشری سالن در و کالبدگشایی از بعد فردا موضوع این و کنیم اعالم نمیتوانیم یحری)

میشود.مشخص

ایرانرویدادترقی،راهنیوز،جوانامید،وتدبیراخبارمحرمانه،جماران،انتخاب،ق،رمشیرخبپایگاهبرنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۵:۱۸-۰۰/۰۱/۰۸(یرنامداآزادهجسداولیهمعاینهخصوصدرقانونیپزشکیتوضیحات

مدی نوشت: نامدارایرنا آزاده مرحومه جسد انتقال گفت: تهران استان قانونی پزشکی مرکل علت و شده انجام قانونی پزشکی به برداری نمونه از آمده دست به نتایج از پس وی یهارگ
شد.خواهداعالمالزمآزمایشهایو

است.یرنامداآزادهبهمتعلقجسدونداردوجودابهامیگونههیچجسدشناساییوهویتتشخیصنظرازافزود:فروزشهدی

متخصص همکاران داد: ادامه قانونیوی برایپزشکی آزمایشی نوع چه اینکه به بسته و داد خواهند انجام را فوت علت تعیین خصوص در الزم اقدامات

قضایی مرجع به را فوت علت ها آزمایش این نتایج از استفاده با مربوطه متخصصان سپس و شود می برداشته الزم های نمونه باشد نیاز فوت علت تعیین

کنند.میاعالم

۱
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است.نشدهمشاهدهحرجوضربیرظاهآثارگونههیچجسدیرظاهمعاینهدرکرد:تاکیدفروزش

است.بودهقبلساعت36تا24حدودفوتصحنهدرمعاینههنگامویفوتزمانگفت:نیزبودگذشتهویفوتاززمانیچهاینکهمورددروی

ساعت که است گذشته18:38گفتنی روز نامداهشنب(دقیقه آزاده مادر مجر) نامداری، خانم مادر گرفت. تماس تهران اورژانس با سیما و صدا سابق دوری ی

نامدا خانم مادر است. کرده مراجعه تهران غرب در اش خانه به فرزندش از اطالع برای آن از پس و نداشت خبر وی از جسدرروز با خانه در کردن باز از پس ی

شود.میمواجهاو

جماران،24ساعتیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۵:۱۹-۰۰/۰۱/۰۸(کنیماعالمنمیتوانیمیرنامداخانمبارداربودنبارابطهدرموضوعیهیچفعلیشواهدباقانونی:پزشکی

نامدارمدی آزاده مرحومه پیکر انتقال به اشاره با تهران استان قانونی پزشکی مرکل به کهری آزمایشگاهی ـ تشخیصی ظاهزیرکز معاینات فردا کرد: اظهار آزمایشاترک، و کالبدگشایی ی،
میشود.اعالمقضائیمقامبهنتایجوانجامویپیکررویبرالزم

مدی قانونیکلرتسنیم: ظاهپزشکی معاینات فردا گفت: تهران نامداراستان مرحومه پیکر روی بر الزم آزمایشات و کالبدگشایی مقامری، به نتایج و انجام ی

میشود.اعالمقضائی

نامدا آزاده مرحومه پیکر انتقال به اشاره با فروزش مهدی مردکتر به کهری آزمایشگاهی ـ تشخیصی ظاهزیرکز معاینات فردا کرد: اظهار ورک، کالبدگشایی ی،

میشود.اعالمقضائیمقامبهنتایجوانجامویپیکررویبرالزمآزمایشات

قانونیکلرمدی نامداپزشکی مرحومه میشود، گفته که سؤال این به پاسخ در تهران هیچراستان فعلی شواهد با مرحله این در گفت: نیز بوده باردار ی

باردا عدم یا بودن (باردار رابطه این در را نامدارموضوعی مرحومه تشری سالن در و کالبدگشایی از بعد فردا موضوع این و کنیم اعالم نمیتوانیم یحری)

میشود.مشخص

پیام/انتهای

ینامدارادهآزجسداولیهمعاینهخصوصدرقانونیشکیپزتوضیحاتخبرآنالین:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۵:۱۹-۰۰/۰۱/۰۸(یرنامداآزادهابهامآلودگرموخبرساززندگی

م رسمی مقام هیچ اولیه ساعات مردر از اورژانس سخنگوی خالدی مجتبی که این تا نکرد تایید را او مجرگ دقایقیرگ اورژانس های تکنسین بود گفته و داد خبر سیما و صدا سابق ی
دادند.خبریرنامداآزادهگرمازپیش

نامدا آزاده ایرنا، از نقل به نو» «تدبیر گزارش مجربه مری حاال و ندارد حاشیهای کم کارنامه سیما و صدا بسیارری حاشیههای از خبر اولیه ساعات در او گ

نامدا است. ابهام در چیز همه هنوز اما حاشیهایرمیدهد پر زندگی برنامههایش اجرای از جدای که بود گذشته سال چند در سیما و صدا معروف چهره ی

است.آوردهاخبارصدربهرااوبازگشرمحاالوداشت

التصوی ممنوع تا حرفهای کار نامدارشروع مجریآزاده تلویری تهیهکننده و وزی رسید شهرت به خانواده سیمای در تازهها برنامه در اجرا با و بود ایران یون

تلویرمج مخاطبان برای آشنایی چهره سعیدزی کنندگی تهیه به تهران شبکه مستقیم» «خط برنامه در و کرد آغاز کرمانشاه استانی شبکه با را خود کار شد. یون

تلویرغفا در اجرا به داستانی رضا و ادامهزی را آن سال چهار که بود یک شبکه خانواده سیمای برنامه در تازهها برنامه اجرا او شهرت اوج اما داد. ادامه یون

سروصدات پر دارد. خود کارنامه در را آموزش شبکه از دیگر» «صبحی هفت، رادیو مناسبتی، برنامههای «شبنشینی»، امروز»، «ورزش برنامه برنامهایرداد. ین

سال در برنامه این بود. باشی» شما که «خانمی داشت برعهده را تهیهکنندگیاش اجرا، او س94که ششمین که حالی آنردر توقیف خبر میشد پخش آن ی

بود.شدهپخشدوشبکهازبرنامهاینتیزرهایکهحالیدررسیدگوشبه

نامدا آن از پس سال سالرسه در نداشت جایی سیما و صدا در دیگر با95ی چالشی گفتگوهای به او برنامه این در کرد. ورود آپارات به چالشی برنامه با

پرداخت.اجتماعیوفرهنگیمختلفعرصههایدرنزمختلففعاالن

سال حاشیهدر پر شخصی نامدا92زندگی مجرآزاده دیگر حسنی فرزاد با را خود ازدواج خبر دیری که ازدواجی کرد. اعالم سیما و صدا بهری و نپایید ی

نامدا یافت. پایان عمومی عرصه به ورود و بسیار فرزادرحاشیههای خشونت اینستاگرام، در کبود چشم با خودش از عکسی انتشار با را جدائی این علت ی

شد.رسانههاویهارگزارخبتیتروقتچندتاوکرداعالمحسنی

سال در نبود. شخصیاش زندگی حاشیه تنها او طالق مسئله پا96اما در حجاب بدون که شد منتشر سوییس کشور در او از بطرعکسی که حالی در یرکی

جدیت حاشیههای آغاز بود؛ او کنار در الکلی حرنوشیدنی نقض را او عکسهای انتشار برخی بود. او برای بسیاری و میدانستند خصوصی بهریم را او ی

کردند.متهمیریاکار

حضور او «محارم» که بوده سرسبز مکانی در گفت و داد نشان واکنش تصاویر این انتشار به ویدئویی پیام یک در شده ایجاد حاشیههای به واکنش در او

شد.رنگکمبسیاراوایرسانهخبرهایوکردارزدواجطلباصالحوسیاسیچهرههایازعبادیرحیمفرزندعبادی؛سجادباسالهاایندراوداشتند.

مشکرم فوت خبر قبل ابهامساعاتی در شد.وگ اعالم تهران آباد سعادت منطقه در زنی پیکر️ک که کردند اعالم صحنه در حاضر افراد بیشتر بررسیهای از بعد

نامدا آزاده به متعلق مجرمتوفی خبری گزارش به است. صداوسیما نامدارگزاری آزاده مادر گویا که خانمی مختلف وریهای گرفته تماس اورژانس با است ی

است.شدهمواجهدخترشبیجانپیکرباوشدهخانهواردوکردهبازراورودیدرزوربهبانکعابرکارتباکهاستکردهاعالم

م رسمی مقام هیچ اولیه ساعات مردر از اورژانس سخنگوی خالدی مجتبی که این تا نکرد تایید را او مجرگ بودرگ گفته و داد خبر سیما و صدا سابق ی

م از پیش دقایقی اورژانس های نامدارتکنسین آزاده نامدارگ آزاده فوت به اشاره با او دادند. خبر «ساعتری بود: گفته مج18:38ی مادر سابقردقیقه ی

نامدا خانم مادر گرفت. تماس تهران اورژانس با سیما و تهرانرصدا غرب در اش خانه به فرزندش از اطالع برای آن از پس و نداشت خبر ایشان از روز دو ی

نامدا خانم مادر است. کرده مدترمراجعه شده انجام بررسی اساس بر شود. می مواجه ایشان جسد با خانه درب کردن باز از پس ایشانزی فوت از یادی

است.گذشته

۱
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چیست؟گرمعلت

م علت مورد در مختلفی گمانههای و خبرها که این وجود مطربا خودکشی فرضیه حتی تارگ و است نشده اعالم باره این در رسمی خبر اما است شده ح

اینکه دلیل به رسید خبر که م48آنجا از نامدارساعت آزاده چهره بود گذشته بارگ دلیل همین به نبود. قطعی تشخیص قابل وزی تهران قتل کشیک پرس

شدند.اعزامنامبردهپیکرکشفمحلبهجسدهویتتشخیصوپروندهتشکیلبرایقانونیپزشکینماینده

آخ شهردر محمد قاضی رسمی اخبار سریارین ساعتری، در که است داده خبر تهران جنایی دادسرای مرحومه19:50پرست پدر تلفنی تماس پی در امروز عصر

نامدا مجرآزاده تلویری سابق مزی با فوریون پلیسیرکز ب110یتهای از یکی در آپارتمانش در نامبرده فوت بر شهرمبنی عواملرجهای بالفاصله تهران غرب ک

است.کردهفوتقبلساعت48نامبردهکهدادنشاناولیهبررسیهایشدند.اعزاممحلبهصحنهبررسیبرایانتظامی

نامدا والدین اظهارات آنهاربراساس والدینش با تماس عدم دلیل به که داشته حضور آپارتمانش در تنها آزاده و برند می سر به شمال در او فرزند و همسر ی،

است.کردهفوتاوکهشوندمیمتوجهاوزندگیمحلبهمراجعهباوشدهنگران

نامدا آزاده ایرنا، از نقل به نو» «تدبیر گزارش مجربه مری حاال و ندارد حاشیهای کم کارنامه سیما و صدا بسیارری حاشیههای از خبر اولیه ساعات در او گ

نامدا است. ابهام در چیز همه هنوز اما حاشیهایرمیدهد پر زندگی برنامههایش اجرای از جدای که بود گذشته سال چند در سیما و صدا معروف چهره ی

است.آوردهاخبارصدربهرااوبازگشرمحاالوداشت

التصوی ممنوع تا حرفهای کار نامدارشروع مجریآزاده تلویری تهیهکننده و وزی رسید شهرت به خانواده سیمای در تازهها برنامه در اجرا با و بود ایران یون

تلویرمج مخاطبان برای آشنایی چهره سعیدزی کنندگی تهیه به تهران شبکه مستقیم» «خط برنامه در و کرد آغاز کرمانشاه استانی شبکه با را خود کار شد. یون

تلویرغفا در اجرا به داستانی رضا و ادامهزی را آن سال چهار که بود یک شبکه خانواده سیمای برنامه در تازهها برنامه اجرا او شهرت اوج اما داد. ادامه یون

سروصدات پر دارد. خود کارنامه در را آموزش شبکه از دیگر» «صبحی هفت، رادیو مناسبتی، برنامههای «شبنشینی»، امروز»، «ورزش برنامه برنامهایرداد. ین

سال در برنامه این بود. باشی» شما که «خانمی داشت برعهده را تهیهکنندگیاش اجرا، او س94که ششمین که حالی آنردر توقیف خبر میشد پخش آن ی

بود.شدهپخشدوشبکهازبرنامهاینتیزرهایکهحالیدررسیدگوشبه

نامدا آن از پس سال سالرسه در نداشت جایی سیما و صدا در دیگر با95ی چالشی گفتگوهای به او برنامه این در کرد. ورود آپارات به چالشی برنامه با

پرداخت.اجتماعیوفرهنگیمختلفعرصههایدرنزمختلففعاالن

سال حاشیهدر پر شخصی نامدا92زندگی مجرآزاده دیگر حسنی فرزاد با را خود ازدواج خبر دیری که ازدواجی کرد. اعالم سیما و صدا بهری و نپایید ی

نامدا یافت. پایان عمومی عرصه به ورود و بسیار فرزادرحاشیههای خشونت اینستاگرام، در کبود چشم با خودش از عکسی انتشار با را جدائی این علت ی

شد.رسانههاویهارگزارخبتیتروقتچندتاوکرداعالمحسنی

سال در نبود. شخصیاش زندگی حاشیه تنها او طالق مسئله پا96اما در حجاب بدون که شد منتشر سوییس کشور در او از بطرعکسی که حالی در یرکی

جدیت حاشیههای آغاز بود؛ او کنار در الکلی حرنوشیدنی نقض را او عکسهای انتشار برخی بود. او برای بسیاری و میدانستند خصوصی بهریم را او ی

کردند.متهمیریاکار

حضور او «محارم» که بوده سرسبز مکانی در گفت و داد نشان واکنش تصاویر این انتشار به ویدئویی پیام یک در شده ایجاد حاشیههای به واکنش در او

شد.رنگکمبسیاراوایرسانهخبرهایوکردارزدواجطلباصالحوسیاسیچهرههایازعبادیرحیمفرزندعبادی؛سجادباسالهاایندراوداشتند.

مشکرم فوت خبر قبل ابهامساعاتی در شد.وگ اعالم تهران آباد سعادت منطقه در زنی پیکر️ک که کردند اعالم صحنه در حاضر افراد بیشتر بررسیهای از بعد

نامدا آزاده به متعلق مجرمتوفی خبری گزارش به است. صداوسیما نامدارگزاری آزاده مادر گویا که خانمی مختلف وریهای گرفته تماس اورژانس با است ی

است.شدهمواجهدخترشبیجانپیکرباوشدهخانهواردوکردهبازراورودیدرزوربهبانکعابرکارتباکهاستکردهاعالم

ینامدارادهآزلودابهامآگمروسازخبرگیدزننو:تدبیر|خبرخبرادامهادامه
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م رسمی مقام هیچ اولیه ساعات مردر از اورژانس سخنگوی خالدی مجتبی که این تا نکرد تایید را او مجرگ بودرگ گفته و داد خبر سیما و صدا سابق ی

م از پیش دقایقی اورژانس های نامدارتکنسین آزاده نامدارگ آزاده فوت به اشاره با او دادند. خبر «ساعتری بود: گفته مج18:38ی مادر سابقردقیقه ی

نامدا خانم مادر گرفت. تماس تهران اورژانس با سیما و تهرانرصدا غرب در اش خانه به فرزندش از اطالع برای آن از پس و نداشت خبر ایشان از روز دو ی

نامدا خانم مادر است. کرده مدترمراجعه شده انجام بررسی اساس بر شود. می مواجه ایشان جسد با خانه درب کردن باز از پس ایشانزی فوت از یادی

است.گذشته

چیست؟گرمعلت

م علت مورد در مختلفی گمانههای و خبرها که این وجود مطربا خودکشی فرضیه حتی تارگ و است نشده اعالم باره این در رسمی خبر اما است شده ح

اینکه دلیل به رسید خبر که م48آنجا از نامدارساعت آزاده چهره بود گذشته بارگ دلیل همین به نبود. قطعی تشخیص قابل وزی تهران قتل کشیک پرس

شدند.اعزامنامبردهپیکرکشفمحلبهجسدهویتتشخیصوپروندهتشکیلبرایقانونیپزشکینماینده

آخ شهردر محمد قاضی رسمی اخبار سریارین ساعتری، در که است داده خبر تهران جنایی دادسرای مرحومه19:50پرست پدر تلفنی تماس پی در امروز عصر

نامدا مجرآزاده تلویری سابق مزی با فوریون پلیسیرکز ب110یتهای از یکی در آپارتمانش در نامبرده فوت بر شهرمبنی عواملرجهای بالفاصله تهران غرب ک

است.کردهفوتقبلساعت48نامبردهکهدادنشاناولیهبررسیهایشدند.اعزاممحلبهصحنهبررسیبرایانتظامی

نامدا والدین اظهارات آنهاربراساس والدینش با تماس عدم دلیل به که داشته حضور آپارتمانش در تنها آزاده و برند می سر به شمال در او فرزند و همسر ی،

است.کردهفوتاوکهشوندمیمتوجهاوزندگیمحلبهمراجعهباوشدهنگران

نیوزکبنایرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۵:۲۱-۰۰/۰۱/۰۸(یرنامداآزادهجسدشدنپیدامحلدرقتلویژهپرسزباحضور

یافت.حضوریرنامداآزادهمرحومهجسدشدنپیدامحلدرقتلویژهپرسزبا

خب گزارش نامدارگزاربه آزاده پیکر سیما، و صدا منری در شنبه شامگاه که شهزی قاضی دستور با شد، پیدا آباد سعادت منطقه در او مسکونی قاضیریارل ی

است.شدهمنتقلقانونیپزشکیبهفوتعلتبررسیمنظوربهجناییویژه

ندارد.وجوداوپیکردرضربوحرجآثارازیراثهیچکهمیدهدنشاناولیهبررسیهای

شد.کشفپلیسبااومادروپدرتماسپیدریرنامداآزادهپیکر

میبرند.سربهشمالسفردرویدختروهمسر

کل قانونیمدیر یکشنبهپزشکی است: گفته هم تهران ظاه8استان معاینات نامدارفروردین مرحومه پیکر روی بر الزم آزمایشهای و کالبدگشایی یری،

میشود.اعالمقضائیمقامبهنتایجوانجام

ینامدارادهآزلودابهامآگمروسازخبرگیدزننو:تدبیر|خبرخبرادامهادامه
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)۰۵:۳۹-۰۰/۰۱/۰۸(نشده!تائیدهنوزیرنامداآزادهقتلیاخودکشیی:ریارشهقاضی

است.بودهمبلرویوپذیراییدرویجسدواستنبودهیختهرهمبهیرنامداخانملزمنعنوانهیچبهگفت:تهرانجناییدادسرایپرسترس

م خبرنگاران: مرباشگاه خصوص در پلیس رسانی اطالع نامدارکز آزاده ساعترگ در کرد: اعالم آزاده19:50ی مرحومه پدر تلفنی تماس پی در امروز عصر

مجرنامدا تلویری سابق مزی با فوریون پلیسیرکز ب110یتهای از یکی در آپارتمانش در نامبرده فوت بر شهرمبنی عواملرجهای بالفاصله تهران غرب ک

است.کردهفوتقبلساعت48نامبردهکهدادنشاناولیهبررسیهایوشدنداعزاممحلبهصحنهبررسیبرایانتظامی

نامدا "آزاده والدین اظهارات والدینشربنابر با تماس عدم دلیل به که داشته حضور آپارتمانش در تنها نامبرده و میبرند سر به شمال در وی فرزند و همسر ی"

است.کردهفوتویکهمیشوندمتوجهاوزندگیمحلبهمراجعهباوشدهنگرانآنها

شد.خواهداعالممتعاقباتکمیلیاخباروشدهآغازنامبردهفوتعلتشدنمشخصبرایپلیسیتحقیقات

منبع یک درآهمچنین هست خفگی دلیل به باشد شده کشته اگر احتماال و نیست متوفیه بدن روی جرحی آثار هیچ گفت: جوان خبرنگاران باشگاه به گاه

نیست.مشخصقتلیافوتعلتمجموعدراست.کردهخودکشیداروازاستفادهخاطربهصورتاینغیر

نداردوجودیرنامداقتلیاخودکشیازنشانهای

ندارد.وجودیرنامداآزادهمرحومهکشیردگیاخودکشیبرمبنییافتهایهیچگفت:جناییدادسرایپرسترسی»ریارشه«قاضی

نامدا خانم پیکر روی بر جرحی و ضرب آثار هیچگونه افزود: کهروی است آسیبشناسی و سمشناسی آزمایشهای به منوط وی، فوت علت و نشده یافت ی

میگیرد.صورتقانونیپزشکیتوسط

است.آزمایشگاهیبررسیبهمنوطبوده،جنایتیاقتلعلتبهیرنامداخانمفوتبگوییماینکهگفت:یریارشه

است.نشدهپیداجرمصحنهدرخودکشیوقتلوقوعبردلیلیهیچگفت:تهرانجناییدادسرایپرسترس

من عنوان هیچ به اینکه بیان با همزوی به اثرل افزود: است، نبوده همریخته به از منری وزیختگی است بوده مبل روی و پذیرایی در وی جسد نیست؛ ل

است.شدهکشفمادرتوسطویپیکر

نیست!تائیدهنوزیرنامداخانمقتلیاخودکشی

شد.منتقلقانونیپزشکیبهفوتعلتوشناسیسمآزمایشهایبرایجسدداد:ادامهتهرانجناییدادسرایپرسترس

نیست.تأییدموضوعاینوندارندیافتهایودلیلهیچکردهانداعالمراویقتلیاخودکشیخبرکهسایتهاییگفت:یریارشه

کنند.یرخودداافرادحیثیتهتکوگمانهزنیازوکردهرعایتراانصافجانبمتوفیبهمربوطاخبارانتشاردررسانههاگفت:وی

ینامدارادهآزجسدشدنپیدامحلدرقتلویژهسپربازحضورسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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استنبودهبارداریرنامداآزاده

است.کذبیرنامداآزادهخانممرحومیربارداگونهرهگاه،آمنابعاطالعطبق

کیست؟یرنامداآزادههمسرعبادیسجاد

داشت.دنبالبهیرنامدااجتماعیصفحهدررافراوانیواکنشهایخبرایناعالمکرد.اعالمرسمیطوربهراخوددومازدواجخبروقتییرنامداآزاده

بودند.دادهاطالعاتآندربارهکامنتهایقرطازبرخیکهبوداوجدیدهمسرهویتدربارههمواکنشهاینراصلیت

است.عبادیسجادنامبهجوانییرنامداآزادهجدیدهمسر

دارد.خواهریکفقطواستخانوادهپسرتنهاسجاداست.ماشینییدهرفوعبادیرحیمفرزندعبادیسجاد

بود.کترمشاجبههیزکرمشورایعضوماشینییدهرفمرحومسجاد،مادراست.عمومییرسیاستگذارشتهالتحصیلغرفاو1360متولدسجاد

بود.شدهخواندهطلباصالحیانرجلیدرخاتمیمحمدسیدتوسطآنهاعقدخطبهکهبودحسنیفرزادیرنامداآزادهاولهمسر

میشودانجامفردایرنامداآزادهپیکرکالبدگشاییومعاینات

قانونیکلرمدی ظاهپزشکی معاینات فردا گفت: تهران نامداراستان مرحومه پیکر روی بر الزم آزمایشات و کالبدگشایی قضائیری، مقام به نتایج و انجام ی

میشود.اعالم

)۰۵:۴۲-۰۰/۰۱/۰۸(یرنامداآزادهکومشکگرمازتازهجزئیات

نامدارمدی آزاده مرحومه جسد گفت:انتقال تهران استان قانونی پزشکی مرکل دلیل و شده انجام قانونی پزشکی به برداری نمونه از آمده دست به نتایج از بعد او آزمایشرگ و ها ی
شد.خواهداعالمالزمهای

گفت در یکشنبه روز فروزش نامداومهدی آزاده به متعلق جسد و ندارد وجود ابهامی گونه هیچ جسد شناسایی و هویت تشخیص نظر از افزود: ایرنا با یرگو

است.

متخصص :همکاران افزود قانونیوی تعیینپزشکی برای آزمایشی نوع چه اینکه به بسته و داد خواهند انجام را فوت علت تعیین خصوص در الزم اقدامات

اعالم قضایی مرجع به را فوت علت ها آزمایش این نتایج از استفاده با مربوطه متخصصان سپس و شود می برداشته الزم های نمونه باشد نیاز فوت علت

کنند.می

است.نشدهمشاهدهحرجوضربیرظاهآثارگونههیچجسدیرظاهمعاینهکرد:درتاکیدفروزش

است.بودهقبلساعت36تا24حدودفوتصحنهدرمعاینههنگامویفوتگفت:زماننیزبودگذشتهاوفوتاززمانیچهاینکهخصوصدروی

همشه آخرهمچنین اساس بر نوشت نامداری ازاده جسد .و ندارد صحت متوفی بودن باردار ادعای ها بررسی تنرین به خانه لباس که شده پیدا حالی در ی

است.نشدهپیداخودکشیازیراثیاقرصبقایایازاینشانههیچجسداطرافوداشته

شنب18:38ساعت گذشته( روز نامداهدقیقه آزاده مادر مجر) نامداری، خانم مادر گرفت. تماس تهران اورژانس با سیما و صدا سابق خبرری وی از روز دو ی

نامدا خانم مادر است. کرده مراجعه تهران غرب در اش خانه به فرزندش از اطالع برای آن از پس و میرنداشت مواجه او جسد با خانه در کردن باز از پس ی

شود.

رسید.شهرتبهخانوادهسیمایدرها»تازهبرنامه«دراجراباوبودایرانیونزتلویکنندهتهیهویرمجیرنامداآزاده

نشده!تائیدهنوزینامدارادهآزقتلیاکشیدخوی:یارشهرقاضینیوز:دافر|خبرخبرادامهادامه
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)۰۵:۴۵-۰۰/۰۱/۰۸(شدقانونیپزشکیتحویلیرنامداازادهپیکر

شد.منتقلقانونیپزشکیبهیرنامداآزادهجسدقانونیپزشکیتیمبررسیازپس:گفتفروزش

کل مدیر فروزش مهدی ، جوان خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه گزارش قانونیبه نامداپزشکی آزاده فوت به اشاره با تهران تیمراستان کرد: اظهار پزشکیی

کردند.منتقلقانونیپزشکیبهرایرنامدامرحومجسدقضاییدستوربااولیه،تحقیقاتوبررسیهاانجامازپسقانونی

نتایج تطبیق و دالیل بررسی با آتی روزهای طی گفت: شد، خواهد انجام جسد روی و... سمشناسی آزمایشهای و کالبدگشایی فردا از اینکه بیان با وی

کرد.خواهنداعالمقضاییمقامبهراگرمعللآزمایشها،

مط شایعات برخی درباره مرفروزش دلیل پیرامون ظاهرحشده شرایط و هرگ گفت: نیز، جسد وری بوده شایعه مورد این در اظهارنظر قانونیگونه پسپزشکی

کرد.خواهداعالمراگرمدلیلو...بررسیهاانجاماز

م مردیشب خصوص در پلیس رسانی اطالع نامدارکز آزاده ساعترگ در کرد: اعالم نامدا19:50ی آزاده مرحومه پدر تلفنی تماس پی در شنبه روز یرعصر

تلویرمج سابق مزی با فوریون پلیسیرکز ب110یتهای از یکی در آپارتمانش در نامبرده فوت بر شهرمبنی برایرجهای انتظامی عوامل بالفاصله تهران غرب ک

است.کردهفوتقبلساعت48نامبردهکهدادنشاناولیهبررسیهایوشدنداعزاممحلبهصحنهبررسی

شه «قاضی شنبه شامگاه در بعد سریارساعتی دگری» یا خودکشی بر مبنی یافتهای هیچ گفت: جنایی دادسرای نامدارپرست آزاده مرحومه وجودرکشی ی

ندارد.

نامدا خانم پیکر روی بر جرحی و ضرب آثار هیچگونه افزود: کهروی است آسیبشناسی و سمشناسی آزمایشهای به منوط وی، فوت علت و نشده یافت ی

میگیرد.صورتقانونیپزشکیتوسط

است.آزمایشگاهیبررسیبهمنوطبوده،جنایتیاقتلعلتبهیرنامداخانمفوتبگوییماینکهگفت:یریارشه

است.نشدهپیداجرمصحنهدرخودکشیوقتلوقوعبردلیلیهیچگفت:تهرانجناییدادسرایپرسترس

من عنوان هیچ به اینکه بیان با همزوی به اثرل افزود: است، نبوده همریخته به از منری وزیختگی است بوده مبل روی و پذیرایی در وی جسد نیست؛ ل

است.شدهکشفمادرتوسطویپیکر

شد.منتقلقانونیپزشکیبهفوتعلتوشناسیسمآزمایشهایبرایجسدداد:ادامهتهرانجناییدادسرایپرسترس

نیست.تأییدموضوعاینوندارندیافتهایودلیلهیچکردهانداعالمراویقتلیاخودکشیخبرکهسایتهاییگفت:یریارشه

ینامدارادهآزکومشکگمرازهتازجزئیاتپوش:سر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰/۰۱/۰۸ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۴۰
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/LIL1HHK3


کنند.یرخودداافرادحیثیتهتکوگمانهزنیازوکردهرعایتراانصافجانبمتوفیبهمربوطاخبارانتشاردررسانههاگفت:وی

پیام/انتهای

شدقانونیشکیپزتحویلینامدارادهازپیکران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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