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۲۶قانونیشکیپزبهجسدی»/انتقالنامداراده«آزگمرعلتسیبرری:یارشهرقاضی

آنالین55خبر،شبکهسانیراطالعپایگاهیخبرپایگاه۲
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۳۰ینامدارادهآزموزمرگمرازجدیدهاییافتهبود؟/کجاکشیدخومانزدرینامدارادهآزشوهر

۳۶بودهمعاینهازقبلساعت36تا24حدودفوتمانز

شفقنا،،24ساعتمانه،محراخبارس،فارکواآنالین،یهمشهرنیوز،نامهانتخاب،یخبرپایگاهپویا/اقتصادروزنامهموج/خبرآنالین،یارگزخبر۵۸
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ستادیاخبار

/۰۰/۰۱(یرنامداآزادهخودکشیتااحتمالمجلسداوطلباننویسینامازآغازبامداد؛تاشامگاهازپارسینه»با«صبحانهیرخببسته
۰۹-۰۵:۲۰(

خروجی روی بر مهمی خبرهای بودید، استراحت حال در که لحظاتی در درست یا بمانید اطالع بی گذشته ساعات اخبار از مهمی بخش از میشود باعث گاهی فراوان مشغله پارسینه:
خبرگزارخب سایتهای و جریها در که گرفته قرار مهمتری روز هر صبح میکند تالش پارسینه اید، نگرفته قرار هم آنها بهریان کمتر و افتاده دور نظرها از گاهی که را رویدادها این ین
برساند.مخاطبانشاطالعبهمیشودپرداختهآن

خب خروجی روی بر مهمی خبرهای بودید، استراحت حال در یا و گرفتار روزانه مشغله کوران در که لحظاتی در خبرگزاردرست سایتهای و گرفتهریها قرار ی

مهمت بامداد هر میکند تالش پارسینه تصرفیراست، و دخل هیچگونه پارسینه برساند. مخاطبانش اطالع به را گذشته ساعات طی در جهان و ایران اخبار ین

لزوم خارجی و داخلی رسانههای سایر تحلیلی اخبار و مطالب انتشار و رویدادها سقم و صحت و ندارد بامدادی اخبار نیست.در آن محتوای تایید معنای به ًا

گرفتقوتیرنامداآزادهخودکشیاحتمال

سریارشه نامداری آزاده خانم فوت صحنه جانبه همه بررسیهای با گفت: تهران جنایی دادسرای معاینهرپرست و داشت ادامه بامداد یک ساعت تا که ی

توسط قانونیجسد جپزشکی و ضرب آثار گونه هیچ اینکه به توجه با فوت، محل دگردر یا قتل وقوع بر داللت که نیامد؛رح دست به باشد، داشته کشی

دگ یا قتل وقوع دستنوشتههایرلذا همچنین و متوفی همراه تلفن بررسی ویژه به و شده انجام تکمیلی بررسیهای در گفت: او است. منتفی کامال کشی

مرحوم استفاده مورد که صحنه در موجود داروهای و بوده دخترش با خداحافظی و وصیت نوعی و بوده دخترش به آن خطاب که متوفی به متعلق مکشوفه

اولیه بررسی قانونیبود، جاپزشکی روز خودکشیردر موضوع لذا گفت: وی است. متوفی شناسی سم آزمایش در ضدافسردگی قوی داروی وجود مبین ی

ط مطراز روان و اعصاب داروهای مصرف تکمیلیریق نظر به منوط موضوع این قطعیت البته که است قانونیح آسیبپزشکی آزمایش نتایج خصوص در

است.شناسی

99و98بودجهتامینبرایپولچاپ

م بانک کل سالزکررئیس در گفت: ط99و98ی از دولت بودجه از بهربخشهایی سادهتر زبان به که شد تأمین ملی توسعه صندوق تسعیر درآمدهای یق

است.پولچاپمعنای

بدهیتومانمیلیاردهزار90بابدهکار11

م بانک کل گفت:زکررئیس بز11ی باربدهکار بانکی حدود90گ ایم توانسته کوتاهی مدت طی در ما که دارد وجود کشور در بدهی تومان میلیارد 30هزار

یم.ربگیپسآنهاازرابدهیاینتومانمیلیاردهزار

ی»ز«راواکسنتستدوممرحلهخرداد؛

فناو و تحقیقات سارمعاون سرم و واکسن تحقیقات مؤسسه رازی انسانیزی تست دوم مرحله کرونا، واکسن ساخت فعالیت فعلی روند ادامه با گفت: ی

میشود.آغاز1400ماهخردادازپارس"کوویز"رااستنشاقییقیرتزواکسن

مجلسداوطلباننویسینامآغاز

فروردینماه هشتم یکشنبه صبح هشت ساعت از اسالمی شورای مجلس دوره یازدهمین میاندورهای نخستین انتخابات داوطلبان از 6در1400نامنویسی

۴
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"تهران، انتخابیه حوزههای در مجلس میاندورهای انتخابات شد. آغاز انتخابیه ورحوزه "بهار فراهان"، و آشتیان "تفرش، پردیس"، و اسالمشهر شمیرانات، ی،

ب "میانه" و اشرفیه" "آستانه باشت"، و "گچساران ساعترکبودرآهنگ"، تا انتخابات این داوطلبان از نامنویسی میشود. به1400فروردینماه14شنبه18گزار

دارد.ادامهروزهفتمدت

کشته114بامیانمارینرخونینتروز

تیراندا اثر بر و یافت ادامه نیز شنبه روز کشور این در نظامی کودتای علیه میانمار مردم کنونزاعتراضها تا امنیتی نیروهای این114ی شدهاند. کشته نفر

شماررباالت باختن جان بهرغم میانمار، ارتش دیگر سوی از است. میانمار در کودتا علیه اعتراضها آغاز از کشتهشدگان آمار جزین در اعتراضها،ریادی یان

گرفت.جشننپیدوشهردررامسلحنیروهایتشکیلسالروزششمینوهفتاد

افغانستانازناتوویکارآمنیروهایخروج

آم نیروهای که کرد اعالم صراحت به یکشنبه روز بلینکن» ازر«آنتونی (ناتو) شمالی آتالنتیک پیمان سازمان در کشور این متحدان با هماهنگی در تنها یکا

میشوند.جرخاافغانستان

خب شبکه با گفتگو در استربلینکن این کردیم اتخاذ که رویکردی و بوده شفاف خیلی نیز ناتو و بودهایم شفاف متحده]بسیار [ایاالت «ما گفت: ان ان سی ی

میشویم».جرافغانستان]خا[ازهمباباشد،مناسبکهزمانهروکردیمگارزساشرایطباراخودهمباافغانستان]شدیم،[خاکواردهمدیگرباماکه

است».مهماهیکمضرباالجلکردهایمکزرتمآنبراکنونکهآنچه«وافزود:ادامهدروی

آم پیشین جمهور رئیس ترامپ» «دونالد دولت میان گذشته سال که دیپلماتیکی توافقنامه از بخشی عنوان به متحده ایاالت که حالی در است، یکارگفتنی

آم نظامی نیروهای خروج برای مه ماه یکم ضرباالجل با شد، امضا افغانستان طالبان گروه رئیسربا بایدن» «جو دولت کرد؛ موافقت افغانستان خاک از یکا

است.دشوار»«بسیارتاکتیکیدالیلبهمذکوریخرتابهپایبندیکهکرداعالممطبوعاتیکنفرانسیکدرگذشتهچهارشنبهمتحدهایاالتکنونیجمهور

نمیمانند.باقیافغانستاندر2020سالازبیشیکارآمنظامینیروهایکهکردکیدأتبایدنجوحال،اینبا

هستند.یکاییرآمنیروهایآنهانفر2500کههستن-مستقرافغانستاندرناتونیرویهزاریازدهحدودحاضرحالدرکهاستذکرشایان

عربستانمرزنزدیکیدرشعبیحشدعملیات

(یکشنب روز صبح عراق) شعبی حشد دوم (تیپ (ع) علی امام مشتهلشکر پیشدستانه عملیات بینالمللیر) مرزهای تا کربال عملیات فرماندهی با را کی

زدند.کلیدعربستان

مشت عملیات فرماندهی سوی از صادره دستورات اساس بر عملیات این کرد: اعالم بیانیهای در لشکر جمعآوراین برای و زمینی نیروی فرماندهی و یرک

شد.اجراعربستانمرزهایتااشرفنجفصحرایمحوربررسیواطالعات

بردند.یورشدیالیاستاندرینرحمارتفاعاتروستاهایدرواقعداعشمخفیگاههایبهامروزنیزعراقنظامیاطالعاتکزرم

م حمراین ارتفاعات در واقع روستاهای در منفجره مواد و مهمات و سالح کشف و بازرسی هدف با عملیات این کرد، اعالم خود بیانیه در هماهنگیرکز با و ین

شد.آغازدیالیاستاناطالعاتکزرم

شدند.خنثینیزمخفیگاههااینازشدهکشفخمپارهوبمبهفتاست:آمدهبیانیهاینادامهدر

م شدندرهمچنین موفق عراق فدرال پلیس و شعبی حشد نیروهای از گروهی کرد: اعالم بیانیهای در عراق امنیتی رسانه پایگاه12کز یک و داعش مخفیگاه

کنند.شناساییکوکرکاستاندررایستهارترو

ک استان در زغیتون منطقه در شده شناسایی پایگاه بیانیه، این سیکلت،10کوکرطبق موتور دستگاه پنج آن در و دارد تونل سه و دستگاه13اتاق سه خمپاره،

شدند.ضبطوکشفبرقیتجهیزاتدیگروقربموتوردوی،رشکاتفنگقبضهدوهمراه،تلفن

ینامدارادهآزکشیدخوتااحتمالمجلسداوطلباننویسینامازآغازسینه:پار|خبرخبرادامهادامه
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مقررموعددرانتخاباتیرگزارببرعراقیرزنخستوتاکید

و نخست الکاظمی، کاربزمصطفی صفحه در عراق بحرانساریر به مربوط اقدامات و مخالف سازهای رغم به ما نوشت: توییتر در خود بازی ساختگی یهای

یم.ربرمیداقدمدولتیبرنامههایاجرایمسیردرارادهوعزم

میبرد.بینازبهترفرداییبرایراعراقیهاآرزوهایوامیدتنهایابد،امتدادمیشودتالشکهمنفیفضایاینافزود،ادامهدروی

کرد.نخواهیمکوتاهیکشورساختحرطدروشدخواهدگزارربخودمقررموعددرانتخاباتخداوندخواستبهکرد:یحرتصهمچنینالکاظمیمصطفی

تا عراق بردولت زمان را ژوئن ششم رایگیرگزاریخ اما کرد، تعیین زودهنگام انتخابات جاری سال اکتبر دهم به را آن و انداخته تاخیر به را مری میالدی کولوی

کرد.

عراقغربوقرشدرداعشمخفیگاهچندینکشف

کنند.ضبطوکشفعراقغربدراالنباراستاندرالثرثار""بحیرهبیاباندررابمبوموشکدارایانباریککهشدندموفقعراقینیروهای

ترو به متعلق مخفیگانه یک توانستند نیز عراق الشعبی الحشد نیروهای استانرهمچنین در االصالح" "زور منطقه در را مهمات و سالح حاوی داعش یستهای

کنند.ضبطوکشفعراققرشدردیاله

پاکسا و بازرسی عملیات کشور این نظامیان که کرد اعالم عراق ارتش کل فرمانده سخنگوی رسول یحیی سرلشکر رابطه، همین درزدر کشور این مرزهای در ی

کاتیوشا موشکهای ناشناس، اجساد حاوی داعش مخفیگاه یک کشف به منجر که کردند آغاز را "العظیم" رود سوی از دیاله و الدین صالح سامرا، فاصله حد

است.بودهپهپادو

در عراق از48ارتش بیش گذشته مخفیگاه30ساعت چند نتیجه در که داد انجام کشور این مختلف نقاط در داعش مخفیگاههای به زمینی و هوایی حمله

شد.یبرتخیستهارترو

از بیش تعداد این میرود گمان ارتش گسترده عملیاتهای به توجه با اما است، نشده منتشر اطالعاتی حمله این در داعش شدگان کشته تعداد نفر20از

باشد.

میشود.منجرداعشاعضایسکونتمحلنابودیوکشفبهکهمیدهندانجاممتعددیعملیاتهایمناطقایندرعراقارتشوامنیتینیروهای

است.واقعالدینصالحاستانشمالدرینرحمکوههای

ج در همچنین عراق شدهرارتش حفر مخفی نقاط خود، جنگندههای پی در پی و شدید بمباران با انجامید، طول به هفته دو که آماده" "شیر عملیات یان

شدند.زخمیدیگریربسیاوکشتهآنپیدرداعشی30ازبیشکهدادقرارهدفراداعش

ک غربی جنوب در امنیتی عملیات یک در کرد اعالم یکشنبه روز نیز عراق) مردمی (بسیج الحشدالشعبی رسانی اطالع ستاد سنگر12کوکرهمچنین

است.کردهتصرفراکوکرکغربیجنوبدرگاهواردیکوداعشیستهایرترو

به جانی آسیب و خسارت آمدن وارد بدون عملیات این در گذاشتند. ناکام دیالی استان در را داعش حمله یک نیز یکشنبه بامداد الشعبی، حشد نیروهای

کردند.نشینیعقبداعشاعضایبسیج،نیروهای

اطلستهران،صبحاقتصادی،تیترایران،صبایرخبپایگاهدیگر:منابع

ینامدارادهآزکشیدخوتااحتمالمجلسداوطلباننویسینامازآغازسینه:پار|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۱۳-۰۰/۰۱/۰۹(کنندمیخودکشیاینقدرجدیداهاایرانیچرا

گذشته سال نخست ماه هشت و3در محسوس589هزار رشد از رقم این که کردهاند خودکشی ایران در کرونازده4.2نفر سال در خودکشی به ارتکاب موارد تعداد بوده99درصدی
است.

ظاه عالئم دارای شدهاند، روانی آسیبهای دیگر و شدید افسردگی دچار که افرادی لزوما چراکه بزند، خودکشی به دست است ممکن کسی هر روزها یراین

بالینی روانشناس یک که موضوعی خیر؛ یا دارد قرار خودکشی به ارتکاب معرض در فرد یک آیا که کرد پیشبینی نمیتوان بهدرستی گاهی و نیستند مشخصی

میداند.ایرانیجامعهدرواقعیاحساساستکوبرسوتظاهرفرهنگشدنحاکمازناشیراآن

همهگی گذشته سال یک بخشهایردر برای را اقتصادی شدید مشکالت و بوده عمومی سالمتی و بهداشت برای تهدیدی تنها نه کرونا بهزی مردم از یادی

پدیدههای بروز غیررسمی و رسمی آمارهای براساس میان، این در و شده جامعه افراد تمام برای روانی آسیبهای تشدید موجب بلکه است، داشته همراه

است.یافتهافزایشایرانجامعهدرنیزخودکشیمثلشومی

سازمانرآخ سوی از ارائهشده رسمی آمار قانونیین سالیانهپزشکی آمار ایران، در خودکشی میزان آن98درباره براساس که است و5بوده در143هزار نفر

است.داشتهدرصدی0.8رشدی97سالدرخودکشیآماربامقایسهدررقماینداشتهاندکاملخودکشیکشورمان

منابع از نقل به اعتماد روزنامه گزارش براساس که است حالی در گذشتهآاین سال نخست ماه هشت در قانونی، پزشکی سازمان در و3گاهی نفر589هزار

است.بوده99کرونازدهسالدرخودکشیبهارتکابمواردتعداددرصدی4.2محسوسرشدازرقماینکهکردهاندخودکشیایراندر

درباره بالینی روانشناسی متخصص و جامعهشناس عابدین، علیرضا سالردکتر یک در گفت: ایران جامعه در گذشته سال در خودکشی آمار افزایش یشههای

همهگی بیشتراخیر، زمان مدت افراد، که شد باعث کرونا منری در فیزی فاصله و بمانند روابط،زل بهبود جای به مساله این و شود کمتر خود خانواده با یکیشان

است.شدهروحیهایآسیبتشدیدباعثخانوادههابرخیدر

بسیا و جامعه سطح در تظاهر فرهنگ شدن حاکم از ناشی را اتفاق این بهروی ما جامعه بر حاکم فرهنگ وقتی گفت: و دانست ایرانی خانوادههای از ی

عاملیتی هیچ افراد این شرایط این در دهند، بروز خودشان از نیست، واقعیشان شخصیت بر منطبق که را رفتارهایی میکند مجبور را افراد که است گونهای

میشوند.فرهنگیاستیصالدچارنتیجهدروندارندخوداجتماعیوفردیزندگیبر

بیشت شدت با اخیر سالهای در متظاهر فرهنگ این داد: ادامه بالینی روانشناس کوچکتراین بر وری است گذاشته اثر خانواده یعنی ما جامعه واحدهای ین

بود.خواهیمآنسوءشدنبدخیمترآثارشاهدآیندهدرکند،پیداادامههمچنانپدیدهایناگر

گناه، و ترس احساس علت به شوند، مواجه بهدرستی خود روانی مشکالت و استیصال با نتوانند افراد وقتی که کرد تاکید خود صحبتهای ادامه در عابدین

این مواقع گاهی و دارد پی در را خشم شدن درونزا مسالهای چنین کرد: بیان ادامه در جامعهشناس این میشوند. استیصال از ناشی خشم احساس دچار

ینامدارادهآزکشیدخوتااحتمالمجلسداوطلباننویسینامازآغازسینه:پار|خبرخبرادامهادامه
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میکند.پیدابروزخودکشیقالبدردرونزاخشم

سازمانجوان رسمی آمارهای خودکشیبراساس شدن قانونیتر سالپزشکی در ایران در خودکشی تعداد به ایران98،20مربوط در کامل خودکشیهای درصد

و افتاده اتفاق نوجوانان میان سنین75در در نیز آنها از آمار34تا15درصد افزایش از نیز اعتماد روزنامه اخیر گزارش میان این در است. افتاده اتفاق سال

است.ایراندرخودکشیپدیدهنگرانکنندهبسیارنشانههایجملهازمسالههمینوداردحکایتجوانانونوجوانانمیاندرخودکشی

بیتفاوتی، اجتماعی، روانی، منفی عالیم بروز اخیر سالهای در گفت: جوانان و نوجوانان میان در خودکشی پدیده بیشتر بروز علت درباره راستا این در عابدین

از بیشتر که میشود نمایان خانوادههایی در بخصوص عالیم این و است کرده پیدا افزایش ایران جامعه در اخیر سالهای در را روحی مشکالت و بیعالقگی

هستند.آنهالرکنتنگرانویزممیدچارباشند،داشتهراخانوادهاعضایپرورشدغدغهکهآن

ناگوا نتایج مسلما جامعهای چنین در که این بر تاکید با جدیدروی نسلهای روی پدیده این اصوال داشت: اظهار آمد، خواهد بار به بیشتر خودکشی مثل ی

بودهایم.جوانانونوجوانانمیاندرخودکشیآماررشدشاهدازبیشاخیرسالهایدرکهاستدلیلهمینبهومیگذارداثربیشتر

میان در خودکشی پدیده که بود آن از حاکی عموما میشود، منتشر مختلف افراد خودکشی از گذشته سالهای در استخبرهایی داده چهره تغییر خودکشی

مشخصت جامعهرگروههای افراد از خودکشیری به دست اجتماعی تبعیضهای تحت گرفتن قرار یا اقتصادی مشکالت دلیل به یا عمدتا که میدهد خ

میان در چه شناختهشده افراد میان در چه پدیده این امروزه که میدهد نشان اخیر سالهای در گوناگون افراد خودکشی از منتشرشده خبرهای اما میزنند،

میدهد.خرگذشتهازبیشترمراتببهنیستند،اجتماعییااقتصادیبحرانهایگیرردظاهراکهافرادیحتیوعادیمردم

و فرهنگی خاص قشرهای یا جغرافیایی محدود نقاط میشد ایران جامعه در پیش سالها گفت: خودکشی پدیده چهره تغییر همین روی تاکید با عابدین

متاسفانه اکنون اما میشود، دیده بیشتر آنها در میشود، خودکشی پدیده بروز به منجر که اجتماعی و روانی عالیم یا مشکالت که کرد مشاهده را اقتصادی

بسیا در خودکشی بروز احتمال و کرده سرایت مختلف اقشار و سنین در ایران جامعه تمام به مساله ظاهراین نشانه کمتر از که افرادی از رفتارهایری در ی

است.شدهبیشترهستند،برخوردارخود

دیگ بخش در بالینی روانشناس ندارداین نشانه میزنندرخودکشی خودکشی به دست که افرادی میان در روانی عالیم شدن نامشخص به صحبتهایش از ی

که داشت وجود شدهاند، روانی آسیبهای دیگر یا افسردگی دچار که افرادی میان در بارز صورت به نشانهها برخی اخیر سالهای در گفت: و کرد اشاره

جل به میتوانستند آنها با مواجهه صورت در فرد اطرافیان یا اینرگیومتخصصان هستیم، روبهرو آن با اکنون که آنچه اما کنند، کمک افراد خودکشی از ی

میشود.مشخصافراددرکمترآننشانههایحتیکهاستشدههمهگیرماجامعهدرصورتیبهمیشودخودکشیبهمنجرکهروانیآسیبهایکهاست

خود احساسات کردن پنهان به افراد که اجتماعی در گفت: و کرد عنوان ایرانی جامعه فرهنگ بر تظاهر بودن حاکم از ناشی نیز را اتفاق این بروز عابدین

ممی را رفتارهایشان خود خانواده سطح در حتی و میشوند اطرافیانزتشویق و خانواده برای افراد درونی خشمهای و روانی آسیبهای شناسایی میکنند، ی

است.دشوارترنیزپدیدهاینوقوعازیرگیوجلدلیل،همینبهومیشوددشواربسیارفرد

حدود تا متخصصان بهویژه و جامعه افراد عموم این از پیش کرد: تاکید پایان در قشزوی از مشخص عالئمی بروز به توجه با میتوانستند درریادی که را ی

جل آنها خودکشی از و شناسایی هستند، خودکشی پدیده جامعهرگیومعرض افراد چون و نمیکنند پیدا بروز شناختهشده عالیم این لزوما اکنون اما کنند؛ ی

در خودکشی پدیده بروز بتوان که بود خواهد مشکلتر بسیار نتیجه در بدهند، قورت را استیصال از ناشی خشم بخصوص خود احساسات که شدهاند تشویق

کرد.پیشبینیرامختلفافراد

کنارمنبع:

نیوزنامهکنا،ریرخبپایگاهدیگر:منابع

کنندمیکشیدخواینقدرجدیداهاانیایراچرش:گستر|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۲۰-۰۰/۰۱/۰۹(بودواقعیشوهرسجادی/رخاکسپامراسمدریرنامداآزادهپدرسخنرانی

است.حرمطیرنامداآزادهگرمدرروانواعصابداروهایمصرفیقرطازیرنامداآزادهخودکشیموضوع

نامدا آذررآزاده نهم متولد نامدا1363ی آزاده است. عبادرکرمانشاه سجاد با بعدها نامداری آزاده کرد. ازدواج سالری پس92ی و کرد ازدواج حسنی فرزاد با

نامدا آزاده شد. جدا سال ایک مدراز دارای مدیری کارشناسی نامدارک آزاده است. تهران بهشتی شهید دانشگاه از صنعتی صورت1400فروردین7یریت به

گذشت.ردکیومشک

یرخاکسپامراسمدریرنامداآزادهپدرسخنرانی

View this post on Instagram

A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro(

شدمنتشریرنامداآزادهیرخاکسپامراسمازفیلماولین

View this post on Instagram

A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro(

داشتاختالفشوهرشبایرنامداآزادهجنایی:دادسرایتوضیح

View this post on Instagram

A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro(

نامدا آزاده خانه در روان و اعصاب داروهای شهرکشف محمد سریاری و دادستان معاون جانبهری، همه های بررسی با : گفت تهران جنایی دادسرای پرست

نامدا آزاده خانم فوت صحنه از شده توسطرانجام جسد معاینه و داشت ادامه بامداد یک ساعت تا که قانونیی هیچپزشکی اینکه به توجه با فوت، محل در

است.منتفیکامالکشیردگیاقتلوقوعلذانیامد؛دستبهباشد،داشتهکشیردگیاقتلوقوعبرداللتکهحرجوضربآثارگونه

دخترش به آن خطاب که متوفی به متعلق مکشوفه های نوشته دست همچنین و متوفی همراه تلفن بررسی ویژه به و شده انجام تکمیلی های بررسی در

اولیه بررسی بوده، مرحوم استفاده مورد که صحنه در موجود داروهای و بوده دخترش با خداحافظی و وصیت نوعی و قانونیبوده جاپزشکی روز کهردر ی

ط از خودکشی موضوع لذا است؛ متوفی شناسی سم آزمایش در ضدافسردگی قوی داروی وجود مطرمبین روان و اعصاب داروهای مصرف کهریق است ح

است.شناسیآسیبآزمایشنتایجخصوصدرقانونیپزشکیتکمیلینظربهمنوطموضوعاینقطعیتالبته

است.انجامحالدرقضاییمقامنظرتحتموضوعاینخصوصدرتکمیلیتحقیقات

م از جامانده های نامدارحاشیه آزاده اعزامیرگ خبرنگاران اختصاصی گزارش به حدودری ساعت حادثه، محل به به9کنا که است ماه فروردین هفتم شب

شهرب در مهستان های برج این هفتم طبقه در رسیم می تهران غرب نامدارک آزاده تقرج از گندم دخترش و عبادی سجاد غیاب در کام2یباری به پیش روز

بود.ماندهزمینرویخانهدراشخانوادهیرخببیدرگرمازپسساعاتایندرجسدشوبودرفتهفروگرم

هستند.حاضرمحلدرانتظامینیرویوگربزتهرانگاهیآ،ادارهقتلکشیکپرسزباماشین

ب مسکونی مجتمع در مراینجا قبل تهران،ساعتی مهستان های مشکرج نامداوگ آزاده تلویرک شده شناخته های چهره از یکی .آزادهزی است شده اعالم یون

بود.شدهشناختهمردمنزدکهیونزتلویجنجالیوجوانیر،مجیرنامدا

اند.کردهپیداحضورمحلدربستگانوهاهمسایهتاگرفتهاهالیومردمنیست.ازانداختننزسوجایمسکونیهایجربمقابل
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نامدا آزاده شان همسایگی در دانستند نمی اصال ها همسایه از ای مشهورعده کند.چهره می زندگی قری او جان بی پیکر که درری خانه کنج روز دو به یب

خب نامداربی آزاده بستگان بود. افتاده مری که زمانی اند.درست آمده اش خانه مقابل او فوت از بعد روز دو نوروز عید بوسی دیده ایام در گری آزادهرگ یبان

است.شدهپاشیدهماتمعید،خاکینیرشیونقلعطرجایبهاوخانهدروگرفتهرایرنامدا

هاهمسایهاشکویرنامداآزادهمادرهایضجه

آزاده.»بمیرهبراتشود:«مادرتمیبلندیرنامداآزادهداغدیدهمادرهاینالهرسدمیراهازکهجسدحملخودرو

است.تلخیوغمباراست.لحظهدیدهراجوانشفرزندداغکهیرمادهایضجهصدایشنیدنبازندمیحلقهمحلاهالیچشماندراشک

دارد.ادامهیرنامداآزادهمسکونیواحددرپرسزباتحقیقاتوکندمیقانونیپزشکیبهرایرنامداآزادهجسد،پیکرحملخودرو

نامدا آزاده بزرخانه چندان ،خانه مدری ای نیست.خانه امرورگی و جزن زندگی آن در قبل روز چند همین تا که است چیری است.شاید داشته حدودزیان ی

دخت زنان لبخند متر.عکس نود یا است.دخترهشتاد خشکیده خانه دیوار به قاب در مرکی به که خانه در اش کودکی نشاط حضور که گندم نام به مادررکی گ

شود.میحسخوردهپیوندجوانش

نامدا آزاده خبرنگارانرخانواده حضور از دری جاییکه تا اند ناراضی فیرگیرکنا همزی باریکی ورود با و دهد می تزخ و صادقی عمویرپرس توسط محل ک

شود!میختمقائلهیرنامداآزاده

با تزکار را صحنه و شود می تمام هم جنایی دادستان و صادقی چیرپرس کنند می قتلیزک است مشخص که مری علت و است نداده دررخ باید پزشکیگ

مقانونی یا خودکشی شود نامدارمشخص آزاده خانه در هایی قرص انگار نیست مشخص هنوز معمولی مرگ علت اینکه اما است شده پیدا همانری گ

نامدا آزاده معده بررسی و شکافی کالبد از بعد باید و نیست مشخص هاست استرقرص داده نشان میدانی های بررسی اما شود مشخص شناسی سم و ی

نامدا آزاده بدن در ای کبودی برهیچگونه از قضایی تیم رفتن است.با ابهامات جوابگوی شناسی سم فقط و نیست نامداری آزاده های همسایه مهستان یرج

هستند.زدنحرفمشغولساختمانالبیهنوز

شنیدم!میصداییوسریرنامداآزادهخانهازروز2

ب مدیر به آنها از روریکی هستم.دو شان باالیی همسایه گوید:«من می خیلیزج صداها و آمد.سر می صدا و سر آنها خانه از که شد می نیمهزی من و بود یاد

بود.»پایینطبقهازصداوسرکهفهمیدمبعدامااستباالطبقهازصداکهکردمفکربدهم.اولپیامآپواتسدرشمابهتوانستمنمیشب

اند!شنیدهرااینحادثهمحلدرکنارخبرنگارانامانیستکنارتاییدموردادعاهااینالبته

س یک شروع تازه این اما روند می هایشان خانه به سال.سومردم روزهای اولین در است نامداوگ آزاده دادن دست از مجرگ خانم رفتنشری که جوانی ی

کنید.کلیکماتلگرامکانالبهوروداست.برایکردهزدهبهتراهاخیلی

علیزادهشیخفاطمه/یرمختاآزادهاعزامی:خبرنگاران

بود؟کجاخودکشیزماندریرنامداآزادهشوهر

شدند.روبروآنبادادستانیوپلیسجناییتیمکهدانستهاییصحنهینرمرموزتازیکیتوانمیرایرنامداآزادهگرم

امروز!صبحتاتحقیقاتنتایجویرنامداآزادهگرمعلت

نامدارم آزاده برگ در در شهری زمین ایران خیابان معروف هایرج اگر و اما ها ساعت گذشت وجود با که خورد رقم حالی در تهران غرب چرازک دارد یادی

م علت زد حدس توان نمی دقیقا نامدارکه آزاده اینکه است شده اعالم قطعی که اتفاقی اما چیست؟! گرگ و است نرسیده قتل به نامدازی آزاده قتل یرینه

نیست!حرمطدیگربگذاردتهرانگاهیآپلیس10ادارهماموارانوتهرانقتلویژهپرسزبارویپیشرایربسیاهایشاخهوحواشیتوانستمیکه

نامدا سلبرآزاده یک فکری طبقه هر در مردم عموم برای شدن دار بچه حتی تا گرفته تصادف از او برای حادثه نوع هر شک بی و آمد می حساب به یریتی
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پیگی قابل و بود مهم فرهنگی دررو خبر این انتشار دقایق اولین از که ای گونه به ! قشری هر از هایی تماس شاهد سلبرکنا چه چهری و سینمایی های یتی

نگا روزنامه خبرنگارانراساتید با ها استان دیگر در پلیس ماموران و بازنشسته قضات حتی مری با که دهد می نشان همین و بودیم یکرکنا نامزگ بی ن

بسیا تفاوت نشان رورو این از است داشته پیگیری با همزمان مختارکنا آزاده های نام به خود خبرنگاران رسمی منابع از معمول های شیخری فاطمه و ی

کنند.تهیهمستندیگزارشبتواننداساسبیهایقولونقلویزمجاهایشایعهازدوربهبتوانندنزدیکازتاکرداعزامزمینایرانجرببهراعلیزاده

نامدا آزاده خانه در پلیس حضور اولیه لحظات نامداردر آزاده مادر داد نشان تحقیقات و شد دیده پذیرایی در جسد جوابری بی های تماس به توجه با ی

نامدا آزاده درخانه به را خود نگرانی با دخترش مجارتلفن فضای در برخی البته که چاقو از استفاده با نداشت کلید چون و است رسانده داشتندزی عنوان ی

است.دیدهرادخترشجسدوکردهزبارادربانکیکارتبا

بود؟!کجایرنامداآزادهگرمزماندرعابدیسجاد

نامدا آزاده شد مشخص ها بررسی همین اثردر و است بوده تنها خانه در دختری و شوهرش عابدی سجاد از تجسسری ماموران که نیست کوچولویش

شهرکالنت نامداری آزاده مادر از غرب خردسالشانرک دختر همراه به عابدی سجاد شنیدند نامدا2ی ازاده و اند رفته چالوس به پیش مشغلهرروز بخاطر ی

است.نبودهآنهاهمراهسفرایندریرکا

نامدا آزاده شوهر اند داشته عنوان خانواده این نزدیکان بیمارالبته بخاطر مادربزری تاییدری مورد که است رفته شمال به ماجرارگش اصل در اما نیست کنا

بود.تنهااویرنامداآزادهگرمزماندرکهچراکندنمیایجادیرتغیی

کشف؟!ازقبلیرنامداآزادهگرمساعت

م صحنه در اورژانس نامدارماموران آزاده نامدارگ آزاده جسد خشکی همان یا جمود به توجه با کنند می عنوان مری زمان از ازری بیش او ساعت12گ

م علت تشخیص اینکه به توجه با و است اختیاررگذشته در قانونیگ مپزشکی ماجرای است نامداربوده آزاده آمیز ابهام بارگ به همزمان صادقیزی پرس

شه قاضی عید روز هفتمین در تهران قتل پلیسریارکشیک قتل ویژه اداره تهران جنایی دادستان تهرانآی قانونیگاهی مخابرهپزشکی هویت تشخیص و

شوند.میکاربهدستتخصصیهایتیمتهراناورژانستوسطصحنهکرتباوشودمی

ی!رنامداآزادهگرمعلتدربارهیبرغوعجیبشایعات

م انتشار با نامدارهمزمان آزاده بسیارگ شایعات مجاری فضای در نیز نامدازی آزاده اینکه از شود می منتشر حیواناتری توسط او اینکه تا داشته کرونا ی

پیگی با شایعات این همه که است شده کشته داشت می نگه خانه در که شوهرش سوسمار مانند هایرخاص شدری تکذیب لحظه به لحظه خبر انتشار و کنا

گرفتند.قرارماجراواقعیتیانرجدرمردمو

ی!رنامداآزادهخودکشیفرضیهاولین

پیگی نخست لحظه همان از مراما ماجرای نامداری آزاده مرگ حادثه صحنه در اولیه تحقیق های تیم مشکری را باوگ بالفاصله که دانستند خودکشی به ک

قویت خودکشی مرعنوان در فرضیه نامدارین آزاده دررگ بهری رسمی منابع زود خیلی اما شد منتشر نامدارکنا آزاده خودکشی کردند اعالم شدهرکنا کمرنگ ی

دیگ فرضیات و مطراست نظری این با شد می که است مرح که زد گمان و حدس نامداریه آزاده مرگ یا ناخواسته! حادثه یک یا ایستری مانند معمولی گ

ب حتی دارویی و غذایی مسمومیت یا ! اوردوز یا ناگهانی! خبرنگارانرقلبی که است! بوده قتل نهایت در و گرفتگی بارق با حادثه محل در کردند سعی پرسزکنا

آید.عملبهیرگیوجلپیرامونیشایعاتازتاشدمنتشرلحظهبهلحظهاحتماالتونشدمتاسفانهکهدهندانجامیزساشفافبرایگفتگوییصادقی

تهران!بهعابدیسجادگشتزبا

نامدا آزاده بهرجسد شناسی آسیب و شناسی سم آزمایشات برای دیگر جسد هر معمول اقدامات برای قانونیی کهپزشکی در واقع دادهزیرتهران انتقال ک

گی نمونه و شکافی کالبد از بعد تا نظرشد ابتدا تاری حداقل شناسی آسیب و دیگر هفته یک تا شناسی سم که6یه بود درحالی این و شود اعالم دیگر ماه
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نامدا آزاده شوهر به نامدارنزدیکان آزاده اند گفته او به ابتدا و است تهران مسیر در کردندایشان عنوان بستری بیمارستان در درری مسیر در حتما که است ی

بود.گرفتهقرارهمسرشگرمیانرج

ی!رنامداآزادهیربارداپردهپشت

مهمت خبراما باردارین خبر بود کرده کمرنگ اولیه دقایق همان در را خودکشی فرضیه که نامدا8یری آزاده ازرماهه یکی که بود اش بچه پسر جنسیت و ی

بارسلب تماس در ایشان به نزدیک های نامداریتی آزاده که بود درحالی این و گرفت قرار تایید مورد دیگر سینماگر ناحیه از بعد دقایقی و کرد عنوان دررکنا ی

باردا ماجرای خود کاراینستاگرام پنهان او کردند می تصور ها خیلی اما بود کرده تکذیب را اش وری است داشته نامدا2ی آزاده به نزدیک تاکیدرسینماگر ی

باردا نامداربه آزاده شود تصور بود کافی همین و داشتند خبرنگارری تحقیقات طبق دیگر سوی از باشد کرده خودکشی توانسته نمی یادداشتیری هیچ کنا

نیامد.دستبهیرنامداآزادهخانهدرخودکشیعلتبرمبنی

کنارخبرنگارانبایرنامداآزادهخانوادهیرگیرد

م از اطالعاتی های داشته لحظه به لحظه انتشار با نامدارهمزمان آزاده بارگ با ها تماس وزی نرسید نتیجه به ایشان میدانی تحقیقات بخاطر پرونده پرس

اعزامی خبرنگاران که بود درحالی نامداراین آزاده درخانه جلوی و حادثه محل به مهرکنا بی مورد نامداری آزاده خانواده شودری می گفته که مردی بویژه ی

کشید!کنارخبرنگارخانمشتموضرببهکارحتیوگرفتندقراربودیرنامداآزادهعموی

ی!رنامداآزادهگرمپروندهپرسزبابااختصاصیگفتگوی

آخ در سردبیررباالخره گذشته شب دقایق بارین با تماس در .بازکنا پرسید کوتاه سوال چند صادقی نامدازپرس آزاده قتل درباره پرونده مردودرپرس را آن ی

قتلی هیچ که کرد تاکید و دانست منتفی نامدارو آزاده بودن باردار درباره است! نداده مرخ زمان در باردارری مرحومه که گفتند و دانسته مردود هم را آن گ

م علت درباره سپس عنوان! هیچ به مرنبودند داشتند اعالم نامدارگ آزاده مسمومیترگ یا داشتند قلبی ایست ایشان شد سوال وقتی و است! معمولی ی

با شد سوال خودکشی از وقتی و شود پزشکی بررسی دیگرباید دومورد و است نبوده اصال اوردوز کردند اعالم اوردوز، برایزیا داشتند عنوان صادقی پرس

کنند.اظهارنظریابیعلتباایمدادهیترماموقانونیپزشکیبهخودکشیشدنمشخص

معمولی!گرموخودکشیتایرنامداآزادهقتلاز

با قاطعانه های جواب در ویژه به کوتاه های پاسخ و پرسش نامدازهمین آزاده اوردوز و قتل درباره پرونده دربارهرپرس اما دانست منتفی را آنها که ی

گرفت.قطعینتیجهچندتوانمیدانستقانونیپزشکییهرنظبهمنوطرایرگیتصمیمیرنامداآزادهمعمولیگرمچگونگیوخودکشی

آثا هیچ جسد روی اینکه خونراول کبودی شتم و ضرب از انگیزهزیری که است نداشته وجود .... و ناگهانی خوردن زمین جمله از حادثه از ناشی حتی ی

آثا اینکه دوم باشد بحث مورد نامدارقتل آزاده خودکشی درباره جنایی تیم بودن سردوراهی اما است نداشته وجود هم اوردوز خاص عالیم از اینری به ی

م صحنه که گردد می بر نامداردالیل آزاده آثارگ و خودکشی صحنه با برجایری مثال عنوان به است متفاوت آید می دست به ها خودکشی بیشتر در که ی

آثا یا یادداشتی بدترگذاشتن که برنج قرص با خودکشی عالیم نبود خودکشی در استفاده مورد های قرص از خودکشیری آمار دارد- همراه به را عالیم ین

نامدا آزاده توسط تماسی وجود عدم مهمتر و اند- کرده خودکشی برنج قرص با زنان از بیش ایرانی مردان میدهد نشان اعالمرها و نزدیکش دوستان با ی

با بویژه جنایی تیم البته ! خودکشی سخت نامدازتصمیم آزاده خودکشی بحث دانستن منتفی قطعی علل را دالیل این باز صادقی کهرپرس چرا دانند نمی ی

ه بدون که هایی خودکشی بسیار یادداشتیرچه گذاشتن برجای بدون و سکوت در و اشاره ازرگونه گردد. می بر ها خودکش روحیه به این و است داده خ

م علت شدن مشخص راه تنها رو نامداراین آزاده نظرگ قانونییهری قتلپزشکی شدن منتفی تحقیقات این در قطعیت تنها و ماند آن منتطر باید که است

کنید.کلیکاینجاراایرانبازارهایقیمتینراست.آخیرنامداآزاده

جسدازیرنمونهبرداآغاز/یرنامداآزادهخودکشیویرباردابهقانونیپزشکیواکنش
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میرسد.پایانبهدیگرساعتدوتایرنامداآزادهپیکرازیرنمونهبردا

جسدازیرنمونهبرداآغاز/یرنامداآزادهخودکشیویرباردابهقانونیپزشکیواکنش

حوادث خبرنگار گزارش کلربه مدیر قانونیکنا، برداپزشکی نمونه گفت: تهران نامداراستان آزاده مرحومه پیکر از میرسدری پایان به دیگر ساعت دو حدود ی

میشود.انجامنمونههااینرویشناسیسمآزمایشهایو

جنازهکشفازپسیرنامداآزادهخانهداخلازعکساولین

داد.اشخانوادهتحویلیربردانمونهازبعدمیتوانرایرنامدامرحومهجسدقضاییمقامموافقتصورتدرافزود:فروزشمهدی

کل قانونیمدیر نامداپزشکی آزاده مرحومه بودن باردار آیا که این بر مبنی سوالی به پاسخ در تهران اثباتراستان به قانونیی گفت:پزشکی است؟ رسیده

است.نشدهمحرزمابرایباالسنباحاملگییرظاهمعایناتدر

نامدا مرحومه آیا که این بر مبنی سوالی به پاسخ در اطالعرفروزش به را آزمایشها دیگر و شناسی سم آزمایشهای نتایج افزود: است؟ کرده خودکشی ی

رساندخواهیمقضاییمقام

بود؟چهیرنامداآزادهگرمبههاواکنش

سازد.میخاموشقاتالنماازدائموپایهبیهایقضاوتنوشت:یراستویکقالبدرکشورشدهشناختهگردانرکاویگرزبارضاییحبیب

سال تلخ و عجیب اتفاق اولین دیروز چی1400عصر آن و پیوست وقوع مزبه جز نبود نامداری آزاده مجرگ از تلویری قدیمی تزیان پرحاشیه از یکی و ینریون

کشور!یرهنهایچهره

است.شدهمنتشرهنرمندانالبتهواجتماعیوسیاسیمختلفهایشخصیتسویازمتعددیهایواکنشخبراینانتشارزماناز

انتخابات احتمالی نامزدهای از که او کرد. اشاره خمینی حسن سید اینستاگرامی پست به توان می ها واکنش این جمله جمهوراز جاریاست سال در یری

شاد.روحتبانوآزادهنوشت:دخترشویرنامدامرحومهازتصویریکانتشارباشود،میمحسوب

بختیارپ بهنوش و ایزدیار دریناز اینستاگرامی، های پست قالب در که بودند هنرمندانی دیگر از نیز نامداری ناگهانی همدردیرگذشت ابراز و گفتند تسلیت را ی

کردند.

مرموزت از یکی میان این در دادنرالبته هشدار درباره مبهمی های حرف آن در و کرد منتشر بلندی پست ابتدا در وی داشت. کرمی احسان را ها واکنش ین

نامدا بگمربه باید که رو اونچه همه وقتی بگم چی من نوشت: و داد تغییر را آن متن دقیقه چند از پس اما زد. غیرمنطقی کارهای انجام از پرهیز پیرامون ی

گفت؟میشهخودتبهفقط

سازد.میخاموشقاتالنماازدائموپایهبیهایقضاوتنوشت:یراستویکقالبدرکشورشدهشناختهگردانرکاویگرزبارضاییحبیب

سحر مهرکزاما بی به کند می نظر اظهار روز مسائل درباره عصبانیت با همواره البته و شکایت ادبیات با اخیرا که نامداریا آزاده به نسبت مردم اخیر یری

استو یک قالب در و کرد مراشاره همیشه کنیم می فکر ما گفت: نامداری خانم است. همسایه برای موجرگ مردم از نیمی پیش سال چند که هست خاطرم ی

یم.رگذامیعکسشماازحاالونکردیمدفاعیرهمکاازکهمابرننگبازونگفتند.شمابهکههاچهسوار

نامدا آزاده از عکسی انتشار با هم دوست نظام ظالمانهرنعیمه چه و زمانی بودیم خشمگین چقدر که میکنم فکر دارم و ای نقطه به شدم خیره فقط نوشت: ی

هم بعد و نکنه کار ها سال و بشه پنهان ها دیده از زندگی جنجالی حاشیه در انسانی میشیم باعث و میکنیم حمله بهش میبینیم کسی از ضعفی نقطه وقتی

بره.دنیااز

نامداردا مرحومه قدیمی همکاران از فرضیایی تصویریوش اینستاگرامی پست یک در داد:ری قرار آن برای را متن این و کرد منتشر خود قدیمی همکار از ی

شد.نخواهدسبزگندمتبرایعیددیگرکهافسوسورفتینشد...توآدمهاباکههایییزباچهارزشی!بیدنیایچهنیست!کردنیباور
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م موضوع که هنرمندانی دیگر نامداراز شرگ آنها برای آزادهوی هستی رها و آزاد نوشت: پستی در او کرد. اشاره نژاد پاوه الهام به میتوان بود کننده که

1400فروردینهفتممهربان...شنبهجان...آزادهجان...آزاده

بود.کردهردراموضوعاینخوداینستاگرامدرویاست؛بودهبارداریرنامداآزادهکهبودشدهادعایزمجافضایدرکهدرحالیبودبارداریرنامداآزاده

بود.دومشفرزندمنتظراوکهاستکردهعنوانخودیراستودرایرانیمعروفیگرزبارهنمابهاره

است.شدهاعالمخودکشیاوگذشترددربارهفرضیاتینرتقویازیکیشد.منتشریرنامداآزادهگذشتردخبرامروز

بود.کردهردراادعااینخوداینستاگرامدراوامااستبودهباردارگرمازقبلاومیشددادهاحتمالکهشدمنتشریرخبیزمجافضایدر

یرنامداآزادهپستینرآخ

View this post on Instagram

A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro(

یرنامداآزادهشخصیزندگی

است.تهرانبهشتیشهیددانشگاهازصنعتییترمدیکارشناسیکرمددارایوکرمانشاه1363آذرنهممتولدیرنامداآزاده

حسنیفرزادبایرنامداآزادهجداییتاازدواج

نامدا پنجشنبهرآزاده روز صبح حسنی فرزاد همراه به بز1392تیرماه6ی نوه خمینی حسن حاج بیت و جماران حسینیه در حضور مراسمربا راحل امام گوار

فرمودند.قرائترایرهنزوجاینعقدخطبهخمینیحسنحاجکردند.گزارربراخودعقد

گشت.ایرسانهیرنامداآزادهتوسطًارسمطالقخبر1393مرداد20یخرتادروشدندجداهمازدواین1393خرداددرسالیکحدودازبعداما

عبادیسجادویرنامداآزاده

کردند.ازدواجباهم1394مهردرعبادیسجادویرنامداآزاده

شدند.گندمنامبهیردختصاحب1395سالمهرماهدرزوجاین

یرنامداآزادههایفعالیت

همکارنامدا با را خود کار (کرمانشاری زاگرس شبکه با تلویهی در اجرا به تهران شبکه مستقیم خط برنامه در و آمد تهران به سپس و کرد آغاز داد.ز) ادامه یون

رسید.یادیزشهرتبهبرنامهاینباویشد،میپخشسیمادوشبکهازچهارشنبهتاشنبهروزهایکهشدغیرمنتظرهبرنامهیرمجاو

غیرمنتظرهبرنامهدریرنامداآزاده

جم جام شبکه امروز ورزش برنامه اجرای سابقه همچنین رادیو1وی برنامه مناسبتی، های برنامه جم، جام جهانی شبکه از نشینی شب برنامه اجرای همچنین ،

دارد.خودکارنامهدرراآموزششبکهازدیگرصبحیبرنامهوهفت

یونزتلویدریرنامداآزادهاجرای

سال نورو1391او تعطیالت همان در که کرد آغاز علیخانی احسان کنار در تحویل سال برنامه با حالی در شمازرا که خانمی جنجالی برنامه شب هر اجراء ی،

شد.پخشعلیخانیاحسانوحسنیفرزادکناردروی،فعالیتمنعبرمبنییرخبناگاهبهولیداشتعهدهبرراباشی

تحویلسالبرنامهدرحسنیفرزادویرنامداآزادهاجرای

شد.ظاهرعلیخانیاحسانصحنهپشتبرنامهدرنویسندهعنوانبهاونامباالخرهیونزتلویازیردوماهنهازپس

علیخانیاحسانویرنامداآزاده

سال آغاز سرنامدا1392با مجری نویسندگی، را باشی شما که خانمی برنامه دوم گری سری پنج کنون تا کرد. کنندگی تهیه و شماری که خانمی برنامه از ی
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تا در است. گردیده پخش سیما دوم شبکه از التصوی25یخرباشی ممنوع زمزمه که حالی در ماه آدینه،رمهر شب برنامه در در حضور با بود شده شایعه وی ی

شکست.راهمداناستانکزرمسیمایوصداپیامکیآمارکوردر

باشیشماکهخانمیبرنامهدریرنامداآزاده

مج سالراین در خود حضور از حالی در جوان س94ی ششمین تلویربا در باشی، شما که خانمی عنوان با خود مستند برنامه از یکبارزی که بود داده خبر یون،

بود.شدهپخشدوشبکهازبرنامهاینتیزرهایکهحالیدرشدتوقیفاشبرنامهدیگر

یارماالسینماییفیلمدریرنامداآزاده

پرداخت.نقشایفایبهیارماالسینماییفیلمدرخودیریگزباتجربهاولیندریرنامدا

کرد.منتشرفرهنگیعلمیانتشاراتتوسطنامهمینباکوتاهداستانیمجموعهقالبدر،1395سالدرکتابیهمچنیناو

یرنامداآزادههایفعالیتسایر

یکشبکههاتازهبرنامهاجرای

دوشبکهغیرمنتظرهبرنامهاجرای

دوشبکهماجمعبرنامهاجرای

اصفهانشبکهرودزندهبرنامهاجرای

آموزششبکههفترادیوبرنامهاجرای

امروزورزشبرنامهاجرای

متوالی)سالسه(دوشبکهیزنوروبرنامهاجرای

سهشبکهطوبیشاخهبرنامهاجرای

دوشبکهزندگیبرشیکبرنامهاجرای

آموزششبکهدیگرصبحیبرنامهاجرای

جمجامشبکهنشینیشببرنامهاجرای

جمجامشبکهامروزورزشبرنامهاجرای

ایمنینقصکودکانیهرخیمراسماجرای

نفسجشنمراسماجرای

رجبیمهرانویرنظفلوردهقان،شقایقیزباباهمدانزمستانیجشنوارهیونیزتلویمستنددرحضور

همدانزمستانیجشنوارهاختتامیهمراسماجرای

کارمج صدیقی احسان حضور با همدان آزاد دانشگاه در شرقی ترانه فیلم بررسی و نقد جلسه منتقد و کری اکبرگردان، مباریم باری وزکه علی و منتقدزیگر ینی

)1389مهرماه20الی16(همداندرکودکفیلمالمللیبینجشنوارهچهارمینوبیستاختتامیهوافتتاحیهمراسماجرای

)1389(اسفندثانیهصدفیلمجشنوارهاجرای

همداناسالمیآزاددانشگاهفیلمکانوندرهیچسینماییفیلمبررسیونقداجرای

سیمایکشبکهداکتابخوانش

علیخانی)(احسانصحنهپشتبرنامهنویسندهومشاور
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)93ماهمهر21الی15(همداندرنوجوانوکودکتئاترالمللیبینجشنوارهیکمینوبیستاختتامیهمراسماجرای

باشیشماکهخانومییونیزتلویبرنامهیرسششیرمجوراوینویسنده،کننده،تهیه

یزشهباپرویزگردانیرکابهیارماالفیلمیگرزبا

یرنامداآزادهتوسطشدهکسبعناوین

)1389اسفند11(یونی.زتلویهایشبکهمدیرانوسیمامعاوندارابیحضوربامراسمیدردوشبکهیرمجینربهتعنوانکسب

سروشماهنامهمنتقدینونویسندگانسویازصادقیانژالهوصادقییالژازبعدسالیونزتلویبرتریرمجسومینعنوانکسب

متوالیسالسهدرسینمافاتحلیلیی،رخبپایگاهمنتقدینونویسندگانسویازسالیرمجینربرتعنوانکسب

)۰۳:۰۵-۰۰/۰۱/۱۰(مزارسربریرنامداآزادههمسرخداحافظیلحظه

م نامدارخبر آزاده ناگهانی مجرگ احضاری رو این از که کرد متاثر را جامعه بود هم فرزند یک مادر که سیما و صدا سابق مجاری فضای در نقیضی و ضد ظرهای درزن که است، شده ی
کند.میمنتشررایرنامداآزادهگرمازجزییاتینرآخگاهیآپلیسباتماسدرکنارادامه

نامدا آذررآزاده نهم متولد نامدا1363ی آزاده است. عبادرکرمانشاه سجاد با بعدها نامداری آزاده کرد. ازدواج سالری پس92ی و کرد ازدواج حسنی فرزاد با

نامدا آزاده شد. جدا سال ایک مدراز دارای مدیری کارشناسی نامدارک آزاده است. تهران بهشتی شهید دانشگاه از صنعتی صورت1400فروردین7یریت به

گذشت.ردکیومشک

مزارسربریرنامداآزادههمسرخداحافظیلحظه

نزدیکدوستانبایرنامداآزادههایصحبتینرآخ
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یرنامداآزادهداییعجیباظهارات

View this post on Instagram

A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro(

کهکنممیاعالمصراحتبه

عرم زاده خواهر ناگهانی پرتحزگ شخصیتی که بریزم دو یا یک (وجود است نبوده خودکشی و قتل بواسطه بود، توانمند و فعال و اینرک اعصاب داروی گ

)تاسنفهمیدههنوزرااینمسئولغیرایحرفهغیرخبرنگارکهاستایرانیهرخانهدرهاکفایتیبیازبعضیلطفبههاروز

شه جناب انتظار از دور و ای حرفه غیر نبودهریاراظهارات هم باردار ایشان ضمنا و است قبول قابل غیر و عجوالنه نسبتا شناسی سم مطالعات نتیجه از قبل ی

:است

حیا!!!!بینامردانبکشیدخجالت

نورورآخ پیام در که بوده سرحال و شاد ای روحیه بر داللت ایشان اینستاگرامی پست رازین پست است(این هویدا گندم-کامال گلش- دخترش همراه به ی

)تاسکردهثبتشخصاعبادیدکترجنابایشانهمسر
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التصوی ممنوع از بعد اخیر های سال طول در استرسرایشان و فشار تحت دارد!بسیار غیرمنطقی بسا اما پسند سیما و صدا دلیل که سیما و صدا در اش ی

بود.شدههماجتماعیسنگینبارتحملموجباتکهبوده

بماند....کهدارندجانکاهرفتارهمافرادیکیزفیحضورنبودمرزتاکهاندآدمیانی-خارجی)قتلگاهداخلی(هارسانهابربظاهرازبعضی

نیست....ممنوعدیگرنامشتکرارچهاگرنداردوجودآزادهدیگرحاالیمرنگذیایمربگذ

اندیش"یکرتانویسانزردنهدانندمیفرهیختهدوستانرااینفقطوشدآزادآزاده"حاال

که:داندمیخدافقطکهندمیداساسبیشایعاتآتشبهیزمجاکنندهکسلوکثیففضایدرلطفا

چرا؟؟؟وچییعنیروزهاایندرقلبیایست

یزمزعآسودهروانتوشادروحت

داردوجودالعدلیوموقیامتکهشکرراخدا

بسیاریادرفکندقیامتکهقیامتتادیدارامیدبه

بیدادایدادای

یادرفبلندصدایباکشم

!؟چنیناینچراکه

غمباماستسالحتنهاکهکنیممیصبر

م6 علت دیگر نامدارروز آزاده مرگ خبر گفت؟ چه بازجویی در آزاده شوهر / شود می مشخص نامداری آزاده ناگهانی مجرگ مادرری که سیما و صدا سابق ی

احضا رو این از که کرد متاثر را جامعه بود هم فرزند مجاریک فضای در نقیضی و ضد ظرهای ادامهزن در که است، شده پلیسری با تماس در گاهیآکنا

کند.میمنتشررایرنامداآزادهگرمازجزییاتینرآخ

منبع پلیسآیک بلندپایه و سردبیرآگاه با اختصاصی گفتگو در نامدارگاهی آزاده شوهر دیروز صبح گفت: ادارهرکنا به پلیس10ی قتل احضارآویژه گاهی

م لحظه در خود حضور عدم درباره ایشان گرفت. قرار تحقیق تحت و نامدارشد آزاده بیمارگ واسطه به پنجشنبه روز که کرد اعالم تهران در مادربزری گشری

نامدا آزاده به وقتی که بود حالی در این است، رفته - چالوس - کشور شمال درربه داشتند اعالم و اند نپذیرفته ایشان است کرده را شمال به سفر پیشنهاد ی

ماند.میتهران

نامدا آزاده همسر افزود: ادامه در پلیسی مقام مشکراین مورد هیچ و است داشته همسرش با هایی تماس جمعه روز تا که است داشته بیان رفتاروی در کی

نامدا آزاده گفتار نامدارو آزاده طرف از دخترشان و او های تماس جمعه اواسط از اینکه تا نداشته وجود بهری ندادن جواب این و است مانده پاسخ بی ی

است.شدهاونگرانیباعثایشانازیرخببیهاساعتازپسهاتماس

با نامدازحضور آزاده جسد شدن پیدا محل در قتل ویژه نامدارپرس آزاده همسر داد: ادامه پلیسی بلندپایه مقام ازری پس که داشته عنوان تحقیقات در ی

مادر به همسرم روز و حال از سزنگرانی خواسته او از و گرفته تماس تهران در خود خانهرن به نگرانی با مادرزنش و شود او حال جویای و بزند شان خانه به ی

است.شدهاوگرممتوجهورفتهدخترش

منبع نامداآاین آزاده پرونده در پلیسی تحقیقات جزییات درباره دررگاه بودن بسته و مداربسته دوربین به باتوجه میدانی های بررسی داشت: احضار ی

نامدا آزاده خانواده اثرآپارتمان هیچ جسد قرائن که آنجایی از و نگرفته صورت خانه داخل ، عنف به خروجی و ورود هیچ جملهری از نداشته قتل وقوع از ی

ج و ضرب آثار وجود بهمرعدم جسد، روی کبودی نامدارح، آزاده است مطمئن پلیس ... و خانه مریختگی علت و است نرسیده قتل به فقطری و فقط گش

ببرد.پیشپلیسکارشناسانهوعلمییعرنظطبقراتحقیقاتادامهقضاییمقاموپلیستاشودمشخصوالغیرقانونیپزشکییقرطازباید
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کار تحقیقات در آزاده همسر افزود: قضایی مقام بیماآاین خاطر به ایشان داشته، عنوان تهران جنایی دارورگاهان مصرف در شدید افسردگی میزی روی یاده

اخبا5یا4گاهیوکرده رو این از است. کرده می مصرف همزمان را نامدارقرص آزاده خودکشی از قطعیری اما آید می حساب به های فرضیه از یکی ی

خاطر به دارد احتمال که چرا حدودزنیست تا بمانیم منتظر باید هم را همین اما باشد. شده مسمویت دچار افسردگی ضد داروهای مصرف در روی روز6یاده

قانونیدیگر ایشانپزشکی که کند می مشخص شده مصرف دورهای دوز میزان چراکه کند. مشخص شناسی سم آزمایشات از عمدزپس به یا کرده روی یاده

است.کردهانتخابراخودکشیافسردگیضدهایقرصبا

منبع نامداآاین آزاده آن در که خانه های اتاق از یکی در یادداشت شدن پیدا گفت: ایشانرگاه خودکشی بر دالیلی است داشته هایی نوشته دخترش برای ی

که صورتی در و آید نمی قانونیحساب چراکهپزشکی است مهم نوشته این متن دانست. قرائن از یکی را یادداشت این توان می بداند خودکشی را علت

باشد.دخترشبرایایدلنوشتههانوشتهاینشایدداردیادیزتفاوت

نامدا آزاده روانپزشک دایی احضارات درباره گفت: آخر در پلیسی مقام مراین علت را قلبی ایست که جزری کس هیچ گفت: است، کرده معرفی پزشکیگ

مقانونی نامدارعلت آزاده اعالمرگ منتظر باید و نیست تحقیق تیم موارد جزو قلبی ایست تاکنون کند. نمی مشخص را قانونیی مپزشکی آزادهردرباره گ

باشیمیرنامدا

یرخاکسپامراسمدریرنامداآزادهپدرسخنرانی

View this post on Instagram

A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro(

شدمنتشریرنامداآزادهیرخاکسپامراسمازفیلماولین

View this post on Instagram

A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro(

داشتاختالفشوهرشبایرنامداآزادهجنایی:دادسرایتوضیح

View this post on Instagram

A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro(

یرنامداآزادهخانهدرروانواعصابداروهایکشف

شه سریارمحمد و دادستان معاون نامداری، آزاده خانم فوت صحنه از شده انجام جانبه همه های بررسی با : گفت تهران جنایی دادسرای تارپرست که ی

توسط جسد معاینه و داشت ادامه بامداد یک قانونیساعت جپزشکی و ضرب آثار گونه هیچ اینکه به توجه با فوت، محل یاردر قتل وقوع بر داللت که ح

است.منتفیکامالکشیردگیاقتلوقوعلذانیامد؛دستبهباشد،داشتهکشیردگ

دخترش به آن خطاب که متوفی به متعلق مکشوفه های نوشته دست همچنین و متوفی همراه تلفن بررسی ویژه به و شده انجام تکمیلی های بررسی در

اولیه بررسی بوده، مرحوم استفاده مورد که صحنه در موجود داروهای و بوده دخترش با خداحافظی و وصیت نوعی و قانونیبوده جاپزشکی روز کهردر ی

ط از خودکشی موضوع لذا است؛ متوفی شناسی سم آزمایش در ضدافسردگی قوی داروی وجود مطرمبین روان و اعصاب داروهای مصرف کهریق است ح

است.شناسیآسیبآزمایشنتایجخصوصدرقانونیپزشکیتکمیلینظربهمنوطموضوعاینقطعیتالبته

است.انجامحالدرقضاییمقامنظرتحتموضوعاینخصوصدرتکمیلیتحقیقات

یرنامداآزادهگرمازجاماندههایحاشیه

اعزامی خبرنگاران اختصاصی گزارش حدودربه ساعت حادثه، محل به ب9کنا به که است ماه فروردین هفتم شهرشب در مهستان های میرج تهران غرب ک
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ب این هفتم طبقه در نامداررسیم آزاده تقرج از گندم دخترش و عبادی سجاد غیاب در م2یباری کام به پیش ساعاترروز این در جسدش و بود رفته فرو گ

بود.ماندهزمینرویخانهدراشخانوادهیرخببیدرگرمازپس

هستند.حاضرمحلدرانتظامینیرویوگربزتهرانگاهیآ،ادارهقتلکشیکپرسزباماشین

ب مسکونی مجتمع در مراینجا قبل تهران،ساعتی مهستان های مشکرج نامداوگ آزاده تلویرک شده شناخته های چهره از یکی .آزادهزی است شده اعالم یون

بود.شدهشناختهمردمنزدکهیونزتلویجنجالیوجوانیر،مجیرنامدا

اند.کردهپیداحضورمحلدربستگانوهاهمسایهتاگرفتهاهالیومردمنیست.ازانداختننزسوجایمسکونیهایجربمقابل

نامدا آزاده شان همسایگی در دانستند نمی اصال ها همسایه از ای مشهورعده کند.چهره می زندگی قری او جان بی پیکر که درری خانه کنج روز دو به یب

خب نامداربی آزاده بستگان بود. افتاده مری که زمانی اند.درست آمده اش خانه مقابل او فوت از بعد روز دو نوروز عید بوسی دیده ایام در گری آزادهرگ یبان

است.شدهپاشیدهماتمعید،خاکینیرشیونقلعطرجایبهاوخانهدروگرفتهرایرنامدا

هاهمسایهاشکویرنامداآزادهمادرهایضجه

آزاده.»بمیرهبراتشود:«مادرتمیبلندیرنامداآزادهداغدیدهمادرهاینالهرسدمیراهازکهجسدحملخودرو

است.تلخیوغمباراست.لحظهدیدهراجوانشفرزندداغکهیرمادهایضجهصدایشنیدنبازندمیحلقهمحلاهالیچشماندراشک

دارد.ادامهیرنامداآزادهمسکونیواحددرپرسزباتحقیقاتوکندمیقانونیپزشکیبهرایرنامداآزادهجسد،پیکرحملخودرو

نامدا آزاده بزرخانه چندان ،خانه مدری ای نیست.خانه امرورگی و جزن زندگی آن در قبل روز چند همین تا که است چیری است.شاید داشته حدودزیان ی

دخت زنان لبخند متر.عکس نود یا است.دخترهشتاد خشکیده خانه دیوار به قاب در مرکی به که خانه در اش کودکی نشاط حضور که گندم نام به مادررکی گ

شود.میحسخوردهپیوندجوانش

نامدا آزاده خبرنگارانرخانواده حضور از دری جاییکه تا اند ناراضی فیرگیرکنا همزی باریکی ورود با و دهد می تزخ و صادقی عمویرپرس توسط محل ک

شود!میختمقائلهیرنامداآزاده

با تزکار را صحنه و شود می تمام هم جنایی دادستان و صادقی چیرپرس کنند می قتلیزک است مشخص که مری علت و است نداده دررخ باید پزشکیگ

مقانونی یا خودکشی شود نامدارمشخص آزاده خانه در هایی قرص انگار نیست مشخص هنوز معمولی مرگ علت اینکه اما است شده پیدا همانری گ

نامدا آزاده معده بررسی و شکافی کالبد از بعد باید و نیست مشخص هاست استرقرص داده نشان میدانی های بررسی اما شود مشخص شناسی سم و ی

نامدا آزاده بدن در ای کبودی برهیچگونه از قضایی تیم رفتن است.با ابهامات جوابگوی شناسی سم فقط و نیست نامداری آزاده های همسایه مهستان یرج

هستند.زدنحرفمشغولساختمانالبیهنوز

شنیدم!میصداییوسریرنامداآزادهخانهازروز2

ب مدیر به آنها از روریکی هستم.دو شان باالیی همسایه گوید:«من می خیلیزج صداها و آمد.سر می صدا و سر آنها خانه از که شد می نیمهزی من و بود یاد

بود.»پایینطبقهازصداوسرکهفهمیدمبعدامااستباالطبقهازصداکهکردمفکربدهم.اولپیامآپواتسدرشمابهتوانستمنمیشب

اند!شنیدهرااینحادثهمحلدرکنارخبرنگارانامانیستکنارتاییدموردادعاهااینالبته

س یک شروع تازه این اما روند می هایشان خانه به سال.سومردم روزهای اولین در است نامداوگ آزاده دادن دست از مجرگ خانم رفتنشری که جوانی ی

کنید.کلیکماتلگرامکانالبهوروداست.برایکردهزدهبهتراهاخیلی

علیزادهشیخفاطمه/یرمختاآزادهاعزامی:خبرنگاران

بود؟کجاخودکشیزماندریرنامداآزادهشوهر
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شدند.روبروآنبادادستانیوپلیسجناییتیمکهدانستهاییصحنهینرمرموزتازیکیتوانمیرایرنامداآزادهگرم

امروز!صبحتاتحقیقاتنتایجویرنامداآزادهگرمعلت

نامدارم آزاده برگ در در شهری زمین ایران خیابان معروف هایرج اگر و اما ها ساعت گذشت وجود با که خورد رقم حالی در تهران غرب چرازک دارد یادی

م علت زد حدس توان نمی دقیقا نامدارکه آزاده اینکه است شده اعالم قطعی که اتفاقی اما چیست؟! گرگ و است نرسیده قتل به نامدازی آزاده قتل یرینه

نیست!حرمطدیگربگذاردتهرانگاهیآپلیس10ادارهماموارانوتهرانقتلویژهپرسزبارویپیشرایربسیاهایشاخهوحواشیتوانستمیکه

نامدا سلبرآزاده یک فکری طبقه هر در مردم عموم برای شدن دار بچه حتی تا گرفته تصادف از او برای حادثه نوع هر شک بی و آمد می حساب به یریتی

پیگی قابل و بود مهم فرهنگی دررو خبر این انتشار دقایق اولین از که ای گونه به ! قشری هر از هایی تماس شاهد سلبرکنا چه چهری و سینمایی های یتی

نگا روزنامه خبرنگارانراساتید با ها استان دیگر در پلیس ماموران و بازنشسته قضات حتی مری با که دهد می نشان همین و بودیم یکرکنا نامزگ بی ن

بسیا تفاوت نشان رورو این از است داشته پیگیری با همزمان مختارکنا آزاده های نام به خود خبرنگاران رسمی منابع از معمول های شیخری فاطمه و ی

کنند.تهیهمستندیگزارشبتواننداساسبیهایقولونقلویزمجاهایشایعهازدوربهبتوانندنزدیکازتاکرداعزامزمینایرانجرببهراعلیزاده

نامدا آزاده خانه در پلیس حضور اولیه لحظات نامداردر آزاده مادر داد نشان تحقیقات و شد دیده پذیرایی در جسد جوابری بی های تماس به توجه با ی

نامدا آزاده درخانه به را خود نگرانی با دخترش مجارتلفن فضای در برخی البته که چاقو از استفاده با نداشت کلید چون و است رسانده داشتندزی عنوان ی

است.دیدهرادخترشجسدوکردهزبارادربانکیکارتبا

بود؟!کجایرنامداآزادهگرمزماندرعابدیسجاد

نامدا آزاده شد مشخص ها بررسی همین اثردر و است بوده تنها خانه در دختری و شوهرش عابدی سجاد از تجسسری ماموران که نیست کوچولویش

شهرکالنت نامداری آزاده مادر از غرب خردسالشانرک دختر همراه به عابدی سجاد شنیدند نامدا2ی ازاده و اند رفته چالوس به پیش مشغلهرروز بخاطر ی

است.نبودهآنهاهمراهسفرایندریرکا

نامدا آزاده شوهر اند داشته عنوان خانواده این نزدیکان بیمارالبته بخاطر مادربزری تاییدری مورد که است رفته شمال به ماجرارگش اصل در اما نیست کنا

بود.تنهااویرنامداآزادهگرمزماندرکهچراکندنمیایجادیرتغیی

کشف؟!ازقبلیرنامداآزادهگرمساعت

م صحنه در اورژانس نامدارماموران آزاده نامدارگ آزاده جسد خشکی همان یا جمود به توجه با کنند می عنوان مری زمان از ازری بیش او ساعت12گ

م علت تشخیص اینکه به توجه با و است اختیاررگذشته در قانونیگ مپزشکی ماجرای است نامداربوده آزاده آمیز ابهام بارگ به همزمان صادقیزی پرس

شه قاضی عید روز هفتمین در تهران قتل پلیسریارکشیک قتل ویژه اداره تهران جنایی دادستان تهرانآی قانونیگاهی مخابرهپزشکی هویت تشخیص و

شوند.میکاربهدستتخصصیهایتیمتهراناورژانستوسطصحنهکرتباوشودمی

ی!رنامداآزادهگرمعلتدربارهیبرغوعجیبشایعات

م انتشار با نامدارهمزمان آزاده بسیارگ شایعات مجاری فضای در نیز نامدازی آزاده اینکه از شود می منتشر حیواناتری توسط او اینکه تا داشته کرونا ی

پیگی با شایعات این همه که است شده کشته داشت می نگه خانه در که شوهرش سوسمار مانند هایرخاص شدری تکذیب لحظه به لحظه خبر انتشار و کنا

گرفتند.قرارماجراواقعیتیانرجدرمردمو

ی!رنامداآزادهخودکشیفرضیهاولین

پیگی نخست لحظه همان از مراما ماجرای نامداری آزاده مرگ حادثه صحنه در اولیه تحقیق های تیم مشکری را باوگ بالفاصله که دانستند خودکشی به ک

قویت خودکشی مرعنوان در فرضیه نامدارین آزاده دررگ بهری رسمی منابع زود خیلی اما شد منتشر نامدارکنا آزاده خودکشی کردند اعالم شدهرکنا کمرنگ ی
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دیگ فرضیات و مطراست نظری این با شد می که است مرح که زد گمان و حدس نامداریه آزاده مرگ یا ناخواسته! حادثه یک یا ایستری مانند معمولی گ

ب حتی دارویی و غذایی مسمومیت یا ! اوردوز یا ناگهانی! خبرنگارانرقلبی که است! بوده قتل نهایت در و گرفتگی بارق با حادثه محل در کردند سعی پرسزکنا

آید.عملبهیرگیوجلپیرامونیشایعاتازتاشدمنتشرلحظهبهلحظهاحتماالتونشدمتاسفانهکهدهندانجامیزساشفافبرایگفتگوییصادقی

تهران!بهعابدیسجادگشتزبا

نامدا آزاده بهرجسد شناسی آسیب و شناسی سم آزمایشات برای دیگر جسد هر معمول اقدامات برای قانونیی کهپزشکی در واقع دادهزیرتهران انتقال ک

گی نمونه و شکافی کالبد از بعد تا نظرشد ابتدا تاری حداقل شناسی آسیب و دیگر هفته یک تا شناسی سم که6یه بود درحالی این و شود اعالم دیگر ماه

نامدا آزاده شوهر به نامدارنزدیکان آزاده اند گفته او به ابتدا و است تهران مسیر در کردندایشان عنوان بستری بیمارستان در درری مسیر در حتما که است ی

بود.گرفتهقرارهمسرشگرمیانرج

ی!رنامداآزادهیربارداپردهپشت

مهمت خبراما باردارین خبر بود کرده کمرنگ اولیه دقایق همان در را خودکشی فرضیه که نامدا8یری آزاده ازرماهه یکی که بود اش بچه پسر جنسیت و ی

بارسلب تماس در ایشان به نزدیک های نامداریتی آزاده که بود درحالی این و گرفت قرار تایید مورد دیگر سینماگر ناحیه از بعد دقایقی و کرد عنوان دررکنا ی

باردا ماجرای خود کاراینستاگرام پنهان او کردند می تصور ها خیلی اما بود کرده تکذیب را اش وری است داشته نامدا2ی آزاده به نزدیک تاکیدرسینماگر ی

باردا نامداربه آزاده شود تصور بود کافی همین و داشتند خبرنگارری تحقیقات طبق دیگر سوی از باشد کرده خودکشی توانسته نمی یادداشتیری هیچ کنا

نیامد.دستبهیرنامداآزادهخانهدرخودکشیعلتبرمبنی

کنارخبرنگارانبایرنامداآزادهخانوادهیرگیرد

م از اطالعاتی های داشته لحظه به لحظه انتشار با نامدارهمزمان آزاده بارگ با ها تماس وزی نرسید نتیجه به ایشان میدانی تحقیقات بخاطر پرونده پرس

اعزامی خبرنگاران که بود درحالی نامداراین آزاده درخانه جلوی و حادثه محل به مهرکنا بی مورد نامداری آزاده خانواده شودری می گفته که مردی بویژه ی

کشید!کنارخبرنگارخانمشتموضرببهکارحتیوگرفتندقراربودیرنامداآزادهعموی

ی!رنامداآزادهگرمپروندهپرسزبابااختصاصیگفتگوی

آخ در سردبیررباالخره گذشته شب دقایق بارین با تماس در .بازکنا پرسید کوتاه سوال چند صادقی نامدازپرس آزاده قتل درباره پرونده مردودرپرس را آن ی

قتلی هیچ که کرد تاکید و دانست منتفی نامدارو آزاده بودن باردار درباره است! نداده مرخ زمان در باردارری مرحومه که گفتند و دانسته مردود هم را آن گ

م علت درباره سپس عنوان! هیچ به مرنبودند داشتند اعالم نامدارگ آزاده مسمومیترگ یا داشتند قلبی ایست ایشان شد سوال وقتی و است! معمولی ی

با شد سوال خودکشی از وقتی و شود پزشکی بررسی دیگرباید دومورد و است نبوده اصال اوردوز کردند اعالم اوردوز، برایزیا داشتند عنوان صادقی پرس

کنند.اظهارنظریابیعلتباایمدادهیترماموقانونیپزشکیبهخودکشیشدنمشخص

معمولی!گرموخودکشیتایرنامداآزادهقتلاز

با قاطعانه های جواب در ویژه به کوتاه های پاسخ و پرسش نامدازهمین آزاده اوردوز و قتل درباره پرونده دربارهرپرس اما دانست منتفی را آنها که ی

گرفت.قطعینتیجهچندتوانمیدانستقانونیپزشکییهرنظبهمنوطرایرگیتصمیمیرنامداآزادهمعمولیگرمچگونگیوخودکشی

آثا هیچ جسد روی اینکه خونراول کبودی شتم و ضرب از انگیزهزیری که است نداشته وجود .... و ناگهانی خوردن زمین جمله از حادثه از ناشی حتی ی

آثا اینکه دوم باشد بحث مورد نامدارقتل آزاده خودکشی درباره جنایی تیم بودن سردوراهی اما است نداشته وجود هم اوردوز خاص عالیم از اینری به ی

م صحنه که گردد می بر نامداردالیل آزاده آثارگ و خودکشی صحنه با برجایری مثال عنوان به است متفاوت آید می دست به ها خودکشی بیشتر در که ی

آثا یا یادداشتی بدترگذاشتن که برنج قرص با خودکشی عالیم نبود خودکشی در استفاده مورد های قرص از خودکشیری آمار دارد- همراه به را عالیم ین
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نامدا آزاده توسط تماسی وجود عدم مهمتر و اند- کرده خودکشی برنج قرص با زنان از بیش ایرانی مردان میدهد نشان اعالمرها و نزدیکش دوستان با ی

با بویژه جنایی تیم البته ! خودکشی سخت نامدازتصمیم آزاده خودکشی بحث دانستن منتفی قطعی علل را دالیل این باز صادقی کهرپرس چرا دانند نمی ی

ه بدون که هایی خودکشی بسیار یادداشتیرچه گذاشتن برجای بدون و سکوت در و اشاره ازرگونه گردد. می بر ها خودکش روحیه به این و است داده خ

م علت شدن مشخص راه تنها رو نامداراین آزاده نظرگ قانونییهری قتلپزشکی شدن منتفی تحقیقات این در قطعیت تنها و ماند آن منتطر باید که است

کنید.کلیکاینجاراایرانبازارهایقیمتینراست.آخیرنامداآزاده

جسدازیرنمونهبرداآغاز/یرنامداآزادهخودکشیویرباردابهقانونیپزشکیواکنش

میرسد.پایانبهدیگرساعتدوتایرنامداآزادهپیکرازیرنمونهبردا

جسدازیرنمونهبرداآغاز/یرنامداآزادهخودکشیویرباردابهقانونیپزشکیواکنش

حوادث خبرنگار گزارش کلربه مدیر قانونیکنا، برداپزشکی نمونه گفت: تهران نامداراستان آزاده مرحومه پیکر از میرسدری پایان به دیگر ساعت دو حدود ی

میشود.انجامنمونههااینرویشناسیسمآزمایشهایو

جنازهکشفازپسیرنامداآزادهخانهداخلازعکساولین

داد.اشخانوادهتحویلیربردانمونهازبعدمیتوانرایرنامدامرحومهجسدقضاییمقامموافقتصورتدرافزود:فروزشمهدی

کل قانونیمدیر نامداپزشکی آزاده مرحومه بودن باردار آیا که این بر مبنی سوالی به پاسخ در تهران اثباتراستان به قانونیی گفت:پزشکی است؟ رسیده

است.نشدهمحرزمابرایباالسنباحاملگییرظاهمعایناتدر

نامدا مرحومه آیا که این بر مبنی سوالی به پاسخ در اطالعرفروزش به را آزمایشها دیگر و شناسی سم آزمایشهای نتایج افزود: است؟ کرده خودکشی ی

رساندخواهیمقضاییمقام

بود؟چهیرنامداآزادهگرمبههاواکنش

سازد.میخاموشقاتالنماازدائموپایهبیهایقضاوتنوشت:یراستویکقالبدرکشورشدهشناختهگردانرکاویگرزبارضاییحبیب

سال تلخ و عجیب اتفاق اولین دیروز چی1400عصر آن و پیوست وقوع مزبه جز نبود نامداری آزاده مجرگ از تلویری قدیمی تزیان پرحاشیه از یکی و ینریون

کشور!یرهنهایچهره

است.شدهمنتشرهنرمندانالبتهواجتماعیوسیاسیمختلفهایشخصیتسویازمتعددیهایواکنشخبراینانتشارزماناز

انتخابات احتمالی نامزدهای از که او کرد. اشاره خمینی حسن سید اینستاگرامی پست به توان می ها واکنش این جمله جمهوراز جاریاست سال در یری

شاد.روحتبانوآزادهنوشت:دخترشویرنامدامرحومهازتصویریکانتشارباشود،میمحسوب

بختیارپ بهنوش و ایزدیار دریناز اینستاگرامی، های پست قالب در که بودند هنرمندانی دیگر از نیز نامداری ناگهانی همدردیرگذشت ابراز و گفتند تسلیت را ی

کردند.

مرموزت از یکی میان این در دادنرالبته هشدار درباره مبهمی های حرف آن در و کرد منتشر بلندی پست ابتدا در وی داشت. کرمی احسان را ها واکنش ین

نامدا بگمربه باید که رو اونچه همه وقتی بگم چی من نوشت: و داد تغییر را آن متن دقیقه چند از پس اما زد. غیرمنطقی کارهای انجام از پرهیز پیرامون ی

گفت؟میشهخودتبهفقط

سازد.میخاموشقاتالنماازدائموپایهبیهایقضاوتنوشت:یراستویکقالبدرکشورشدهشناختهگردانرکاویگرزبارضاییحبیب

سحر مهرکزاما بی به کند می نظر اظهار روز مسائل درباره عصبانیت با همواره البته و شکایت ادبیات با اخیرا که نامداریا آزاده به نسبت مردم اخیر یری

استو یک قالب در و کرد مراشاره همیشه کنیم می فکر ما گفت: نامداری خانم است. همسایه برای موجرگ مردم از نیمی پیش سال چند که هست خاطرم ی
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یم.رگذامیعکسشماازحاالونکردیمدفاعیرهمکاازکهمابرننگبازونگفتند.شمابهکههاچهسوار

نامدا آزاده از عکسی انتشار با هم دوست نظام ظالمانهرنعیمه چه و زمانی بودیم خشمگین چقدر که میکنم فکر دارم و ای نقطه به شدم خیره فقط نوشت: ی

هم بعد و نکنه کار ها سال و بشه پنهان ها دیده از زندگی جنجالی حاشیه در انسانی میشیم باعث و میکنیم حمله بهش میبینیم کسی از ضعفی نقطه وقتی

بره.دنیااز

نامداردا مرحومه قدیمی همکاران از فرضیایی تصویریوش اینستاگرامی پست یک در داد:ری قرار آن برای را متن این و کرد منتشر خود قدیمی همکار از ی

شد.نخواهدسبزگندمتبرایعیددیگرکهافسوسورفتینشد...توآدمهاباکههایییزباچهارزشی!بیدنیایچهنیست!کردنیباور

م موضوع که هنرمندانی دیگر نامداراز شرگ آنها برای آزادهوی هستی رها و آزاد نوشت: پستی در او کرد. اشاره نژاد پاوه الهام به میتوان بود کننده که

1400فروردینهفتممهربان...شنبهجان...آزادهجان...آزاده

بود.کردهردراموضوعاینخوداینستاگرامدرویاست؛بودهبارداریرنامداآزادهکهبودشدهادعایزمجافضایدرکهدرحالیبودبارداریرنامداآزاده

بود.دومشفرزندمنتظراوکهاستکردهعنوانخودیراستودرایرانیمعروفیگرزبارهنمابهاره

است.شدهاعالمخودکشیاوگذشترددربارهفرضیاتینرتقویازیکیشد.منتشریرنامداآزادهگذشتردخبرامروز

بود.کردهردراادعااینخوداینستاگرامدراوامااستبودهباردارگرمازقبلاومیشددادهاحتمالکهشدمنتشریرخبیزمجافضایدر

یرنامداآزادهپستینرآخ

View this post on Instagram

A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro(

یرنامداآزادهشخصیزندگی

است.تهرانبهشتیشهیددانشگاهازصنعتییترمدیکارشناسیکرمددارایوکرمانشاه1363آذرنهممتولدیرنامداآزاده

حسنیفرزادبایرنامداآزادهجداییتاازدواج

نامدا پنجشنبهرآزاده روز صبح حسنی فرزاد همراه به بز1392تیرماه6ی نوه خمینی حسن حاج بیت و جماران حسینیه در حضور مراسمربا راحل امام گوار

فرمودند.قرائترایرهنزوجاینعقدخطبهخمینیحسنحاجکردند.گزارربراخودعقد

گشت.ایرسانهیرنامداآزادهتوسطًارسمطالقخبر1393مرداد20یخرتادروشدندجداهمازدواین1393خرداددرسالیکحدودازبعداما

عبادیسجادویرنامداآزاده

کردند.ازدواجباهم1394مهردرعبادیسجادویرنامداآزاده

شدند.گندمنامبهیردختصاحب1395سالمهرماهدرزوجاین

یرنامداآزادههایفعالیت

همکارنامدا با را خود کار (کرمانشاری زاگرس شبکه با تلویهی در اجرا به تهران شبکه مستقیم خط برنامه در و آمد تهران به سپس و کرد آغاز داد.ز) ادامه یون

رسید.یادیزشهرتبهبرنامهاینباویشد،میپخشسیمادوشبکهازچهارشنبهتاشنبهروزهایکهشدغیرمنتظرهبرنامهیرمجاو

غیرمنتظرهبرنامهدریرنامداآزاده

جم جام شبکه امروز ورزش برنامه اجرای سابقه همچنین رادیو1وی برنامه مناسبتی، های برنامه جم، جام جهانی شبکه از نشینی شب برنامه اجرای همچنین ،

دارد.خودکارنامهدرراآموزششبکهازدیگرصبحیبرنامهوهفت

یونزتلویدریرنامداآزادهاجرای

ارمزسربرینامدارادهآزهمسرخداحافظیلحظهنیوز:دافر|خبرخبرادامهادامه
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سال نورو1391او تعطیالت همان در که کرد آغاز علیخانی احسان کنار در تحویل سال برنامه با حالی در شمازرا که خانمی جنجالی برنامه شب هر اجراء ی،

شد.پخشعلیخانیاحسانوحسنیفرزادکناردروی،فعالیتمنعبرمبنییرخبناگاهبهولیداشتعهدهبرراباشی

تحویلسالبرنامهدرحسنیفرزادویرنامداآزادهاجرای

شد.ظاهرعلیخانیاحسانصحنهپشتبرنامهدرنویسندهعنوانبهاونامباالخرهیونزتلویازیردوماهنهازپس

علیخانیاحسانویرنامداآزاده

سال آغاز سرنامدا1392با مجری نویسندگی، را باشی شما که خانمی برنامه دوم گری سری پنج کنون تا کرد. کنندگی تهیه و شماری که خانمی برنامه از ی

تا در است. گردیده پخش سیما دوم شبکه از التصوی25یخرباشی ممنوع زمزمه که حالی در ماه آدینه،رمهر شب برنامه در در حضور با بود شده شایعه وی ی

شکست.راهمداناستانکزرمسیمایوصداپیامکیآمارکوردر

باشیشماکهخانمیبرنامهدریرنامداآزاده

مج سالراین در خود حضور از حالی در جوان س94ی ششمین تلویربا در باشی، شما که خانمی عنوان با خود مستند برنامه از یکبارزی که بود داده خبر یون،

بود.شدهپخشدوشبکهازبرنامهاینتیزرهایکهحالیدرشدتوقیفاشبرنامهدیگر

یارماالسینماییفیلمدریرنامداآزاده

پرداخت.نقشایفایبهیارماالسینماییفیلمدرخودیریگزباتجربهاولیندریرنامدا

کرد.منتشرفرهنگیعلمیانتشاراتتوسطنامهمینباکوتاهداستانیمجموعهقالبدر،1395سالدرکتابیهمچنیناو

یرنامداآزادههایفعالیتسایر

یکشبکههاتازهبرنامهاجرای

دوشبکهغیرمنتظرهبرنامهاجرای

دوشبکهماجمعبرنامهاجرای

اصفهانشبکهرودزندهبرنامهاجرای

آموزششبکههفترادیوبرنامهاجرای

امروزورزشبرنامهاجرای

متوالی)سالسه(دوشبکهیزنوروبرنامهاجرای

سهشبکهطوبیشاخهبرنامهاجرای

دوشبکهزندگیبرشیکبرنامهاجرای

آموزششبکهدیگرصبحیبرنامهاجرای

جمجامشبکهنشینیشببرنامهاجرای

جمجامشبکهامروزورزشبرنامهاجرای

ایمنینقصکودکانیهرخیمراسماجرای

نفسجشنمراسماجرای

رجبیمهرانویرنظفلوردهقان،شقایقیزباباهمدانزمستانیجشنوارهیونیزتلویمستنددرحضور

همدانزمستانیجشنوارهاختتامیهمراسماجرای

ارمزسربرینامدارادهآزهمسرخداحافظیلحظهنیوز:دافر|خبرخبرادامهادامه
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کارمج صدیقی احسان حضور با همدان آزاد دانشگاه در شرقی ترانه فیلم بررسی و نقد جلسه منتقد و کری اکبرگردان، مباریم باری وزکه علی و منتقدزیگر ینی

)1389مهرماه20الی16(همداندرکودکفیلمالمللیبینجشنوارهچهارمینوبیستاختتامیهوافتتاحیهمراسماجرای

)1389(اسفندثانیهصدفیلمجشنوارهاجرای

همداناسالمیآزاددانشگاهفیلمکانوندرهیچسینماییفیلمبررسیونقداجرای

سیمایکشبکهداکتابخوانش

علیخانی)(احسانصحنهپشتبرنامهنویسندهومشاور

)93ماهمهر21الی15(همداندرنوجوانوکودکتئاترالمللیبینجشنوارهیکمینوبیستاختتامیهمراسماجرای

باشیشماکهخانومییونیزتلویبرنامهیرسششیرمجوراوینویسنده،کننده،تهیه

یزشهباپرویزگردانیرکابهیارماالفیلمیگرزبا

یرنامداآزادهتوسطشدهکسبعناوین

)1389اسفند11(یونی.زتلویهایشبکهمدیرانوسیمامعاوندارابیحضوربامراسمیدردوشبکهیرمجینربهتعنوانکسب

سروشماهنامهمنتقدینونویسندگانسویازصادقیانژالهوصادقییالژازبعدسالیونزتلویبرتریرمجسومینعنوانکسب

متوالیسالسهدرسینمافاتحلیلیی،رخبپایگاهمنتقدینونویسندگانسویازسالیرمجینربرتعنوانکسب

ارمزسربرینامدارادهآزهمسرخداحافظیلحظهنیوز:دافر|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۵:۵۲-۰۰/۰۱/۰۸(یرنامداگرمچراییدربارههابررسیینرآخ

است.نشدهمشاهدهحرجوضربیرظاهآثارگونههیچجسدیرظاهمعاینهدرکرد:تاکیدفروزش

مدی فروزش، مهدی برنا؛ گزارش قانونیکلربه جسدپزشکی و ندارد وجود ابهامی گونه هیچ جسد شناسایی و هویت تشخیص نظر از گفت: تهران استان

است.یرنامداآزادهبهمتعلق

متخصص همکاران داد: ادامه قانونیاو 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.نشدهمشاهدهحرجوضربیرظاهآثارگونههیچجسدیرظاهمعاینهدرکرد:تاکیدفروزش

است.بودهقبلساعت36تا24حدودفوتصحنهدرمعاینههنگامویفوتزمانگفت:نیزبودگذشتهویفوتاززمانیچهاینکهدربارهاو

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

نیوزاعتدالشهر،تیتریرخبپایگاهخبرآنالین/ایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۵:۵۶-۰۰/۰۱/۰۸(میرسدپایانبهدیگرساعتدوتایرنامداآزادهمرحومهپیکرازیربردانمونه

بردا نمونه گفت: تهران استان قانونی پزشکی کل نامدارمدیر آزاده مرحومه پیکر از انجامری نمونهها این روی شناسی سم آزمایشهای و میرسد پایان به دیگر ساعت دو حدود ی
میشود.

خب خبرنگار با تلفنی مصاحبه در فروزش مهدی نامدارگزاردکتر مرحومه پیکر قضایی مقام موافقت صورت در افزود: سیما و صدا نمونهری از بعد میتوان را ی

داد.اشخانوادهتحویلیربردا

کل قانونیمدیر نامداپزشکی مرحومه بودن باردار آیا که این بر مبنی سوالی به پاسخ در تهران اثباتراستان به قانونیی درپزشکی گفت: است؟ رسیده

است.نشدهمحرزمابرایباالسنباحاملگییرظاهمعاینات

نامدا مرحومه آیا که این بر مبنی سوالی به پاسخ در فروزش بهردکتر را آزمایشها دیگر و شناسی سم آزمایشهای نتایج افزود: است؟ کرده خودکشی ی

رساند.خواهیمقضاییمقاماطالع

۴

۳
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آنالینآتیهخبر،جهانییرخبپایگاهایلنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۰۶:۳۱-۰۰/۰۱/۰۸(قانونیپزشکیبهجسدی»/انتقالرنامدا«آزادهگرمعلتبررسیی:ریارشهقاضی

است.بررسیحالدریرنامداآزادهگرمعلتواستشدهاعزامجسدکشفمحلبهقتلویژهپرسزباگفت:ی،رنامداآزادهفوتخبرتاییدباتهرانجناییدادسرایپرسترس

شه "محمد گفتریارقاضی در نامداوی" "آزاده فوت خبر تایید با ایلنا، خبرنگار با مجرگو کالنتری"، گفت: صداوسیما، سابق قبلرشه134یری ساعتی غرب ک

است.یرنامداآزادهفرداینکهکردهاعالماولیهاظهاراتدروکردهاعالمقتلویژهپرسزبابهسکونتشمحلدرراجواننزیکفوت

شد.منتقلقانونیپزشکیبهفوتعلتوشناسیسمهایآزمایشبرایجسدداد:ادامهاست،بررسیحالدرفوتعلتاینکهبیانباوی

منرس آیا که سوال این به پاسخ در جنایی دادسرای همزپرست به اثرل کرد: خاطرنشان است، بوده همریخته به از منری درزیختگی وی جسد نبود، ل

است.شدهکشفمادرتوسطویپیکرواستبودهمبلرویوپذیرایی

نامداریارشه آزاده آیا که سوال این به پاسخ در چیری هیچ و است بررسی حال در موضوع این گفت: است، کرده خودکشی یا شده کشته تاییدزی را ی

نمیکنم.

گردان،اقتصادتک،خودرونیوز،صنعتاکونومیست،ایرانگردان،تجارتیا،رآبازارنیوز،فردانیوز،افکارایران،صبانیوز،جهانپارسینه،یرخبپایگاهدیگر:منابع
نونرقروز،وقایعتهران،صبح،24حادثهاطلس،باتو،تابناکنیوز،اعتدالساحل،صبحآنالین،بانیفیلماقتصادی،تیترنیوز،یرشهردانو،تدبیر

)۰۶:۳۲-۰۰/۰۱/۰۸(یرنامداآزادهفوتدرخصوصقانونیپزشکینظراعالم

نامدارمدی 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 ورگ یها
شد.خواهداعالمالزمآزمایشهای

است.یرنامداآزادهبهمتعلقجسدونداردوجودابهامیگونههیچجسدشناساییوهویتتشخیصنظرازافزود:فروزشمهدی

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

سدمیرپایانبهدیگرساعتدوتاینامدارادهآزحومهمرپیکرازیداربرنمونهسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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است.نشدهمشاهدهحرجوضربیرظاهآثارگونههیچجسدیرظاهمعاینهدرکرد:تاکیدفروزش

است.بودهقبلساعت36تا24حدودفوتصحنهدرمعاینههنگامویفوتزمانگفت:نیزبودگذشتهویفوتاززمانیچهاینکهمورددروی

گذشته18:38ساعت روز نامداهشنب(دقیقه 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.شهرتبهخانوادهسیمایدر«تازهها»برنامهدراجراباوبودایرانیونزتلویتهیهکنندهویرمجیرنامداآزاده

آنالین55خبر،شبکهرسانیاطالعپایگاهیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۶:۴۷-۰۰/۰۱/۰۸(استنبودهبارداری»ر«نامداقانونی:پزشکی

است.نبودهباردارسیماوصداسابقیرمجگفت:تهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی فروزش قانونیکلرمهدی خبپزشکی سالمت خبرنگار با گو و گفت در تهران آخرگزاراستان خصوص در فارس اقداماتری قانونیین پیکرپزشکی روی بر

نامدا آزمایشاترآزاده داشت: اظهار قانونیی مجپزشکی که میدهد باردارنشان عالئم گونه هیچ و است نبوده باردار سیما و صدا سابق اینری رحم در ی

است.نشدهمشاهدهخانم

می اعالم قضایی مقامات به آن نتیجه و شد خواهد مشخص آتی روزهای طی فوت علت تعیین با رابطه در شناسی سم آزمایشات نتیجه داد: ادامه فروزش

شود.

پیام/انتهای

نیوز،بهداشتشفقنا،والیت،حامیاننیوز،آفتابنیوز،صراطآنالین،جمجامایران،عصریرخبپایگاهبرنا/تسنیم،خبرنگاران،باشگاهمیزان،یرگزارخبدیگر:منابع
عصرامروزپایشگر،کنا،ر

ینامدارادهآزفوتخصوصدرقانونیشکیپزنظراعالمنیوز:نامه|خبرخبرادامهادامه
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)۰۶:۵۷-۰۰/۰۱/۰۸(نشدمشاهدهرحمدریربارداازنشانهایهیچرسید/پایانبهیرنامداآزادهجسدیحرتشکار

میکنم.تکذیبکاملصورتبهراویبودنباردارامارسیدهپایانبهیرنامداخانمیحرتشکارکرد:اظهارتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی فروزش قانونیکلرمهدی آخپزشکی به اشاره با ، جوان خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه قضایی حقوقی- حوزه خبرنگار با گفتگو در تهران ینراستان

است.رفتهکزیرکهیحرتشسالنبهیرنامداآزادهخانمجسدکرد:اظهاریرنامداآزادهجسدیحرتشوضعیت

تش حاضر حال در داد: ادامه نامدارفروزش خانم آزمایشگاهریح به و برداشته را الزم نمونههای و ایم رسانده اتمام به را گشایی کالبد ما و است شده تمام ی

میشود.شروعآزمایشگاهکارامروزازوایمکردهارسال

قانونیکلرمدی نامداپزشکی آزاده آیا که سوال این به پاسخ در تهران نامداراستان خانم بودن باردار بنده کرد: اظهار خیر یا است بوده باردار کامری را اًلی

نیامد.دستبهبارداربودنازیرآثاهیچشدانجامقانونیپزشکیکارشناسانتوسطکهکالبدگشاییویرظاهمعاینهاساسبرمیکنم.تکذیب

است.بودهحاملگیمحصولگونهرهفاقدوطبیعیاندازهدراورحمضمائمورحمافزود:وی

دیگ سوال به پاسخ در نامدارفروزش خانم بدن روی جراحتی آیا اینکه بر مبنی درری شتم و ضرب و جراحت آثار گونه هیچ کرد: بیان نه یا است شده دیده ی

نشد.دیدهیرظاهشکافیکالبد

دیگ سوال به پاسخ در نامداروی خانم خانه از که مقداری بایدری موارد این گفت: است بوده او خودکشی بر نشانی قرصها آن آیا و شده کشف قرص ی

شود.مشخصآزمایشهابررسیازپس

قانونیکلرمدی نامداپزشکی آزاده شکافی کاربرد نتایج اعالم زمان درباره تهران خاراستان موضوع این کرد: بیان بهری میکنیم سعی و گرفته قرار نوبت از ج

س رارصورت مشخصی زمان نمیتوان دارد آزمایشها نوع به بستگی نتیجه اعالم دهیم قرار قضایی مرجع اختیار در را نتایج و دهیم انجام را خود کار یعتر

گرفت.نظردرآنبرای

تص نظرفروزش اظهار گونه هیچ کالبدگشایی و معاینه بدو در میدهیم را موضوعی هر احتمال ما کرد: انجامریح را آزمایشها نمیدهیم ماده نوع درباره ی

شود گرفته نتایج ابتدا باید و است زود حاضر حال در مصرفی داروی یا ماده نوع درباره نظر اظهار راستا همین از و برسیم سواالت جواب به بتوانیم تا میدهیم

نمیکنیم.یرنظاظهارهیچنتایجاعالمازپیشحاضرحالدرخیریااستشدهکشفمخدرموادودارونمونههادرآیاکنیماعالمقضاییمرجعبهسپسو

پیام/انتهای

ما،نفتنیوز،نامهآنالین،ایرانخرداد،بولتن،نیوز،افکارپارسینه،آنالین،یرهمشهانتخاب،دانا،یرخبپایگاهسیما/وصدادانشجو،یرگزارخبدیگر:منابع
وقایعباتو،تابناکنیوز،بهارنیوز،جوانی،رفوخبرجارستان،نو،سالمها،ینربرتیز،رتبآرمانمرآت،نیوز،فردیسی،رآذپیامآساخبر،شیرازه،بسیج،خبرخودرو،

روزنونو،اخبارایران،دیدهبانامید،وتدبیرامروز،راهمنیبان،آنالین،-اتفاقیه

/۰۰/۰۱(آتیروزهایطیفوتعلتتعیینشد/انجامیرنامداآزادهجسدکالبدگشاییداد:خبرتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی
۰۸-۰۷:۲۲(

نامدارمدی آزاده جسد کالبدگشایی اینکه اعالم با تهران استان قانونی پزشکی آسیبرکل و شناسی سم آزمایشات نتایج حصول به منوط فوت علت تعیین کرد: تاکید شده انجام ی
است.شناسی
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گفت در فروزش مهدی دکتر ایسنا، گزارش نامداوبه «آزاده جسد هویت احراز به اشاره با میزان با اعالمرگو از پس کرد: اظهار قانونی، پزشکی سوی از ی»

پزشکان جسد، قانونیکشف اعالمپزشکی و گزارش تهیه به نسبت جسد، معاینه و صحنه بررسی ضمن و کردند پیدا حضور فوت صحنه در اولیه ساعات در

نمود.خواهنداقدامقضاییمرجعبهآن

به جسد اینکه بیان با قانونیوی ظاهپزشکی معاینه در گفت: گرفت، قرار کالبدگشایی مورد صبح امروز و شد ورمنتقل عالئم گرفته، صورت کالبدگشایی و ی

نشد.یافتحرجوضربآثارازشواهدی

قانونیکلرمدی تصپزشکی تهران روزهایراستان طی و بود خواهد شناسی آسیب و شناسی سم آزمایشهای نتایج حصول به منوط فوت علت تعیین کرد: یح

میشود.اعالمقضاییمقامبهآتی

ظاه معاینه اساس بر کرد: خاطرنشان فروزش آثاردکتر هیچگونه قانونی، پزشکی متخصصان توسط گرفته صورت کالبدگشایی و نشدری یافت حاملگی از ی

است.حاملگیمحصولگونهرهفاقدوطبیعیاندازهدررحمیضمائمورحمو

پیامانتهای

ناطقان،ایران،دانشجویانخبرنامهصنعت،وبانکآنالین،جواننیوز،آفتابیرخبپایگاهملی/آرمانروزنامهدانشجو/شبستان،یا،رآایلنا،یرگزارخبدیگر:منابع
ثروتوسرمایهمجلهترقی/راهنو،سالمنیوز،جوانی،رفوپیامنیوز،حقوق

)۰۷:۴۹-۰۰/۰۱/۰۸(نشدیافتحاملگیوحرجوضربازشواهدیی:رنامداآزادهکالبدگشایینتایج

نامدارمدی آزاده جسد کالبدگشایی اینکه اعالم با تهران استان قانونی پزشکی آسیبرکل و شناسی سم آزمایشات نتایج حصول به منوط فوت علت تعیین کرد: تاکید شده انجام ی
است.شناسی

قانونیکلرمدی نامداپزشکی آزاده جسد کالبدگشایی اینکه اعالم با تهران آزمایشاتراستان نتایج حصول به منوط فوت علت تعیین کرد: تاکید شده انجام ی

است.شناسیآسیبوشناسیسم

نامدا «آزاده جسد هویت احراز به اشاره با فروزش مهدی اعتدال، گزارش پزشکانربه جسد، کشف اعالم از پس کرد: اظهار قانونی، پزشکی سوی از پزشکیی»

اقدامقانونی قضایی مرجع به آن اعالم و گزارش تهیه به نسبت جسد، معاینه و صحنه بررسی ضمن و کردند پیدا حضور فوت صحنه در اولیه ساعات در

نمود.خواهند

به جسد اینکه بیان با قانونیوی ظاهپزشکی معاینه در گفت: گرفت، قرار کالبدگشایی مورد صبح امروز و شد ورمنتقل عالئم گرفته، صورت کالبدگشایی و ی

نشد.یافتحرجوضربآثارازشواهدی

قانونیکلرمدی تصپزشکی تهران روزهایراستان طی و بود خواهد شناسی آسیب و شناسی سم آزمایشهای نتایج حصول به منوط فوت علت تعیین کرد: یح

ر…طیفوتعلتتعیینشد/انجامینامدارادهآزجسدگشاییدلبکاداد:خبرانتهراستانقانونیشکیپزکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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میشود.اعالمقضاییمقامبهآتی

ظاه معاینه اساس بر کرد: خاطرنشان فروزش آثاردکتر هیچگونه قانونی، پزشکی متخصصان توسط گرفته صورت کالبدگشایی و نشدری یافت حاملگی از ی

است.حاملگیمحصولگونهرهفاقدوطبیعیاندازهدررحمیضمائمورحمو

پیامانتهای

)۰۸:۲۳-۰۰/۰۱/۰۸(یرنامداآزادهمرموزگرمازجدیدهاییافتهبود؟/کجاخودکشیزماندریرنامداآزادهشوهر

شدند.روبروآنبادادستانیوپلیسجناییتیمکهدانستهاییصحنهینرمرموزتازیکیتوانمیرایرنامداآزادهگرم

نامدا آذررآزاده نهم متولد نامدا1363ی آزاده است. مدرکرمانشاه دارای مدیری کارشناسی نامدارک آزاده است. تهران بهشتی شهید دانشگاه از صنعتی یریت

نامدا92سال آزاده شد. جدا سال ایک از پس و کرد ازدواج حسنی فرزاد عبادربا سجاد با بعدها نامداری آزاده کرد. ازدواج صورت1400فروردین7یری به

گذشت.ردکیومشک

نامدا آزاده مرشوهر بود؟ کجا خودکشی زمان در نامداری آزاده مرموزترگ از یکی توان می را باری دادستانی و پلیس جنایی تیم که دانست هایی صحنه ین

شدند.روبروآن

م نامدارعلت آزاده مرگ امروز! صبح تا تحقیقات نتایج و نامداری آزاده برگ در در شهری زمین ایران خیابان معروف کهرج خورد رقم حالی در تهران غرب ک

های اگر و اما ها ساعت گذشت وجود مزبا علت زد حدس توان نمی دقیقا که چرا دارد آزادهریادی اینکه است شده اعالم قطعی که اتفاقی اما چیست؟! گ

گرنامدا و است نرسیده قتل به نامدازی آزاده قتل بسیارینه های شاخه و حواشی توانست می که باری روی پیش را ادارهزی مامواران و تهران قتل ویژه پرس

نیست!حرمطدیگربگذاردتهرانگاهیآپلیس10

نامدا سلبرآزاده یک فکری طبقه هر در مردم عموم برای شدن دار بچه حتی تا گرفته تصادف از او برای حادثه نوع هر شک بی و آمد می حساب به یریتی

پیگی قابل و بود مهم فرهنگی دررو خبر این انتشار دقایق اولین از که ای گونه به ! قشری هر از هایی تماس شاهد سلبرکنا چه چهری و سینمایی های یتی

نگا روزنامه خبرنگارانراساتید با ها استان دیگر در پلیس ماموران و بازنشسته قضات حتی مری با که دهد می نشان همین و بودیم یکرکنا نامزگ بی ن

بسیا تفاوت نشان رورو این از است داشته پیگیری با همزمان مختارکنا آزاده های نام به خود خبرنگاران رسمی منابع از معمول های شیخری فاطمه و ی

کنند.تهیهمستندیگزارشبتواننداساسبیهایقولونقلویزمجاهایشایعهازدوربهبتوانندنزدیکازتاکرداعزامزمینایرانجرببهراعلیزاده

نامدا آزاده خانه در پلیس حضور اولیه لحظات نامداردر آزاده مادر داد نشان تحقیقات و شد دیده پذیرایی در جسد جوابری بی های تماس به توجه با ی

نامدا آزاده درخانه به را خود نگرانی با دخترش مجارتلفن فضای در برخی البته که چاقو از استفاده با نداشت کلید چون و است رسانده داشتندزی عنوان ی

است.دیدهرادخترشجسدوکردهزبارادربانکیکارتبا

بود؟!کجایرنامداآزادهگرمزماندرعابدیسجاد

نامدا آزاده شد مشخص ها بررسی همین اثردر و است بوده تنها خانه در دختری و شوهرش عابدی سجاد از تجسسری ماموران که نیست کوچولویش

شهرکالنت نامداری آزاده مادر از غرب خردسالشانرک دختر همراه به عابدی سجاد شنیدند نامدا2ی ازاده و اند رفته چالوس به پیش مشغلهرروز بخاطر ی

است.نبودهآنهاهمراهسفرایندریرکا

نشدیافتحاملگیوحجروبضرازشواهدیی:نامدارادهآزگشاییدلبکانتایجنیوز:اعتدال|خبرخبرادامهادامه
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نامدا آزاده شوهر اند داشته عنوان خانواده این نزدیکان بیمارالبته بخاطر مادربزری تاییدری مورد که است رفته شمال به ماجرارگش اصل در اما نیست کنا

بود.تنهااویرنامداآزادهگرمزماندرکهچراکندنمیایجادیرتغیی

کشف؟!ازقبلیرنامداآزادهگرمساعت

م صحنه در اورژانس نامدارماموران آزاده نامدارگ آزاده جسد خشکی همان یا جمود به توجه با کنند می عنوان مری زمان از ازری بیش او ساعت12گ

م علت تشخیص اینکه به توجه با و است اختیاررگذشته در قانونیگ مپزشکی ماجرای است نامداربوده آزاده آمیز ابهام بارگ به همزمان صادقیزی پرس

شه قاضی عید روز هفتمین در تهران قتل پلیسریارکشیک قتل ویژه اداره تهران جنایی دادستان تهرانآی قانونیگاهی مخابرهپزشکی هویت تشخیص و

شوند.میکاربهدستتخصصیهایتیمتهراناورژانستوسطصحنهکرتباوشودمی

ی!رنامداآزادهگرمعلتدربارهیبرغوعجیبشایعات

م انتشار با نامدارهمزمان آزاده بسیارگ شایعات مجاری فضای در نیز نامدازی آزاده اینکه از شود می منتشر حیواناتری توسط او اینکه تا داشته کرونا ی

پیگی با شایعات این همه که است شده کشته داشت می نگه خانه در که شوهرش سوسمار مانند هایرخاص شدری تکذیب لحظه به لحظه خبر انتشار و کنا

گرفتند.قرارماجراواقعیتیانرجدرمردمو

ی!رنامداآزادهخودکشیفرضیهاولین

پیگی نخست لحظه همان از مراما ماجرای نامداری آزاده مرگ حادثه صحنه در اولیه تحقیق های تیم مشکری را باوگ بالفاصله که دانستند خودکشی به ک

قویت خودکشی مرعنوان در فرضیه نامدارین آزاده دررگ بهری رسمی منابع زود خیلی اما شد منتشر نامدارکنا آزاده خودکشی کردند اعالم شدهرکنا کمرنگ ی

دیگ فرضیات و مطراست نظری این با شد می که است مرح که زد گمان و حدس نامداریه آزاده مرگ یا ناخواسته! حادثه یک یا ایستری مانند معمولی گ

ب حتی دارویی و غذایی مسمومیت یا ! اوردوز یا ناگهانی! خبرنگارانرقلبی که است! بوده قتل نهایت در و گرفتگی بارق با حادثه محل در کردند سعی پرسزکنا

آید.عملبهیرگیوجلپیرامونیشایعاتازتاشدمنتشرلحظهبهلحظهاحتماالتونشدمتاسفانهکهدهندانجامیزساشفافبرایگفتگوییصادقی

تهران!بهعابدیسجادگشتزبا

نامدا آزاده بهرجسد شناسی آسیب و شناسی سم آزمایشات برای دیگر جسد هر معمول اقدامات برای قانونیی کهپزشکی در واقع دادهزیرتهران انتقال ک

گی نمونه و شکافی کالبد از بعد تا نظرشد ابتدا تاری حداقل شناسی آسیب و دیگر هفته یک تا شناسی سم که6یه بود درحالی این و شود اعالم دیگر ماه

نامدا آزاده شوهر به نامدارنزدیکان آزاده اند گفته او به ابتدا و است تهران مسیر در کردندایشان عنوان بستری بیمارستان در درری مسیر در حتما که است ی

بود.گرفتهقرارهمسرشگرمیانرج

ی!رنامداآزادهیربارداپردهپشت

مهمت خبراما باردارین خبر بود کرده کمرنگ اولیه دقایق همان در را خودکشی فرضیه که نامدا8یری آزاده ازرماهه یکی که بود اش بچه پسر جنسیت و ی

بارسلب تماس در ایشان به نزدیک های نامداریتی آزاده که بود درحالی این و گرفت قرار تایید مورد دیگر سینماگر ناحیه از بعد دقایقی و کرد عنوان دررکنا ی

باردا ماجرای خود کاراینستاگرام پنهان او کردند می تصور ها خیلی اما بود کرده تکذیب را اش وری است داشته نامدا2ی آزاده به نزدیک تاکیدرسینماگر ی

باردا نامداربه آزاده شود تصور بود کافی همین و داشتند خبرنگارری تحقیقات طبق دیگر سوی از باشد کرده خودکشی توانسته نمی یادداشتیری هیچ کنا

نیامد.دستبهیرنامداآزادهخانهدرخودکشیعلتبرمبنی

کنارخبرنگارانبایرنامداآزادهخانوادهیرگیرد

م از اطالعاتی های داشته لحظه به لحظه انتشار با نامدارهمزمان آزاده بارگ با ها تماس وزی نرسید نتیجه به ایشان میدانی تحقیقات بخاطر پرونده پرس

اعزامی خبرنگاران که بود درحالی نامداراین آزاده درخانه جلوی و حادثه محل به مهرکنا بی مورد نامداری آزاده خانواده شودری می گفته که مردی بویژه ی

ینامدارادهآزموزمرگمرازجدیدهاییافتهبود؟/کجاکشیدخومانزدرینامدارادهآزشوهرنیوز:دافر|خبرخبرادامهادامه
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کشید!کنارخبرنگارخانمشتموضرببهکارحتیوگرفتندقراربودیرنامداآزادهعموی

ی!رنامداآزادهگرمپروندهپرسزبابااختصاصیگفتگوی

آخ در سردبیررباالخره گذشته شب دقایق بارین با تماس در .بازکنا پرسید کوتاه سوال چند صادقی نامدازپرس آزاده قتل درباره پرونده مردودرپرس را آن ی

قتلی هیچ که کرد تاکید و دانست منتفی نامدارو آزاده بودن باردار درباره است! نداده مرخ زمان در باردارری مرحومه که گفتند و دانسته مردود هم را آن گ

م علت درباره سپس عنوان! هیچ به مرنبودند داشتند اعالم نامدارگ آزاده مسمومیترگ یا داشتند قلبی ایست ایشان شد سوال وقتی و است! معمولی ی

با شد سوال خودکشی از وقتی و شود پزشکی بررسی دیگرباید دومورد و است نبوده اصال اوردوز کردند اعالم اوردوز، برایزیا داشتند عنوان صادقی پرس

کنند.اظهارنظریابیعلتباایمدادهیترماموقانونیپزشکیبهخودکشیشدنمشخص

معمولی!گرموخودکشیتایرنامداآزادهقتلاز

با قاطعانه های جواب در ویژه به کوتاه های پاسخ و پرسش نامدازهمین آزاده اوردوز و قتل درباره پرونده دربارهرپرس اما دانست منتفی را آنها که ی

گرفت.قطعینتیجهچندتوانمیدانستقانونیپزشکییهرنظبهمنوطرایرگیتصمیمیرنامداآزادهمعمولیگرمچگونگیوخودکشی

آثا هیچ جسد روی اینکه خونراول کبودی شتم و ضرب از انگیزهزیری که است نداشته وجود .... و ناگهانی خوردن زمین جمله از حادثه از ناشی حتی ی

آثا اینکه دوم باشد بحث مورد نامدارقتل آزاده خودکشی درباره جنایی تیم بودن سردوراهی اما است نداشته وجود هم اوردوز خاص عالیم از اینری به ی

م صحنه که گردد می بر نامداردالیل آزاده آثارگ و خودکشی صحنه با برجایری مثال عنوان به است متفاوت آید می دست به ها خودکشی بیشتر در که ی

آثا یا یادداشتی بدترگذاشتن که برنج قرص با خودکشی عالیم نبود خودکشی در استفاده مورد های قرص از خودکشیری آمار دارد- همراه به را عالیم ین

نامدا آزاده توسط تماسی وجود عدم مهمتر و اند- کرده خودکشی برنج قرص با زنان از بیش ایرانی مردان میدهد نشان اعالمرها و نزدیکش دوستان با ی

با بویژه جنایی تیم البته ! خودکشی سخت نامدازتصمیم آزاده خودکشی بحث دانستن منتفی قطعی علل را دالیل این باز صادقی کهرپرس چرا دانند نمی ی

ه بدون که هایی خودکشی بسیار یادداشتیرچه گذاشتن برجای بدون و سکوت در و اشاره ازرگونه گردد. می بر ها خودکش روحیه به این و است داده خ

م علت شدن مشخص راه تنها رو نامداراین آزاده نظرگ قانونییهری قتلپزشکی شدن منتفی تحقیقات این در قطعیت تنها و ماند آن منتطر باید که است

کنید.کلیکاینجاراایرانبازارهایقیمتینراست.آخیرنامداآزاده

جسدازیرنمونهبرداآغاز/یرنامداآزادهخودکشیویرباردابهقانونیپزشکیواکنش

میرسد.پایانبهدیگرساعتدوتایرنامداآزادهپیکرازیرنمونهبردا

جسدازیرنمونهبرداآغاز/یرنامداآزادهخودکشیویرباردابهقانونیپزشکیواکنش

حوادث خبرنگار گزارش کلربه مدیر قانونیکنا، برداپزشکی نمونه گفت: تهران نامداراستان آزاده مرحومه پیکر از میرسدری پایان به دیگر ساعت دو حدود ی

میشود.انجامنمونههااینرویشناسیسمآزمایشهایو

جنازهکشفازپسیرنامداآزادهخانهداخلازعکساولین

داد.اشخانوادهتحویلیربردانمونهازبعدمیتوانرایرنامدامرحومهجسدقضاییمقامموافقتصورتدرافزود:فروزشمهدی

کل قانونیمدیر نامداپزشکی آزاده مرحومه بودن باردار آیا که این بر مبنی سوالی به پاسخ در تهران اثباتراستان به قانونیی گفت:پزشکی است؟ رسیده

است.نشدهمحرزمابرایباالسنباحاملگییرظاهمعایناتدر

نامدا مرحومه آیا که این بر مبنی سوالی به پاسخ در اطالعرفروزش به را آزمایشها دیگر و شناسی سم آزمایشهای نتایج افزود: است؟ کرده خودکشی ی

رساندخواهیمقضاییمقام

بود؟چهیرنامداآزادهگرمبههاواکنش
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سازد.میخاموشقاتالنماازدائموپایهبیهایقضاوتنوشت:یراستویکقالبدرکشورشدهشناختهگردانرکاویگرزبارضاییحبیب

سال تلخ و عجیب اتفاق اولین دیروز چی1400عصر آن و پیوست وقوع مزبه جز نبود نامداری آزاده مجرگ از تلویری قدیمی تزیان پرحاشیه از یکی و ینریون

کشور!یرهنهایچهره

است.شدهمنتشرهنرمندانالبتهواجتماعیوسیاسیمختلفهایشخصیتسویازمتعددیهایواکنشخبراینانتشارزماناز

انتخابات احتمالی نامزدهای از که او کرد. اشاره خمینی حسن سید اینستاگرامی پست به توان می ها واکنش این جمله جمهوراز جاریاست سال در یری

شاد.روحتبانوآزادهنوشت:دخترشویرنامدامرحومهازتصویریکانتشارباشود،میمحسوب

بختیارپ بهنوش و ایزدیار دریناز اینستاگرامی، های پست قالب در که بودند هنرمندانی دیگر از نیز نامداری ناگهانی همدردیرگذشت ابراز و گفتند تسلیت را ی

کردند.

مرموزت از یکی میان این در دادنرالبته هشدار درباره مبهمی های حرف آن در و کرد منتشر بلندی پست ابتدا در وی داشت. کرمی احسان را ها واکنش ین

نامدا بگمربه باید که رو اونچه همه وقتی بگم چی من نوشت: و داد تغییر را آن متن دقیقه چند از پس اما زد. غیرمنطقی کارهای انجام از پرهیز پیرامون ی

گفت؟میشهخودتبهفقط

سازد.میخاموشقاتالنماازدائموپایهبیهایقضاوتنوشت:یراستویکقالبدرکشورشدهشناختهگردانرکاویگرزبارضاییحبیب

سحر مهرکزاما بی به کند می نظر اظهار روز مسائل درباره عصبانیت با همواره البته و شکایت ادبیات با اخیرا که نامداریا آزاده به نسبت مردم اخیر یری

استو یک قالب در و کرد مراشاره همیشه کنیم می فکر ما گفت: نامداری خانم است. همسایه برای موجرگ مردم از نیمی پیش سال چند که هست خاطرم ی

یم.رگذامیعکسشماازحاالونکردیمدفاعیرهمکاازکهمابرننگبازونگفتند.شمابهکههاچهسوار

نامدا آزاده از عکسی انتشار با هم دوست نظام ظالمانهرنعیمه چه و زمانی بودیم خشمگین چقدر که میکنم فکر دارم و ای نقطه به شدم خیره فقط نوشت: ی

هم بعد و نکنه کار ها سال و بشه پنهان ها دیده از زندگی جنجالی حاشیه در انسانی میشیم باعث و میکنیم حمله بهش میبینیم کسی از ضعفی نقطه وقتی

بره.دنیااز

نامداردا مرحومه قدیمی همکاران از فرضیایی تصویریوش اینستاگرامی پست یک در داد:ری قرار آن برای را متن این و کرد منتشر خود قدیمی همکار از ی

شد.نخواهدسبزگندمتبرایعیددیگرکهافسوسورفتینشد...توآدمهاباکههایییزباچهارزشی!بیدنیایچهنیست!کردنیباور

م موضوع که هنرمندانی دیگر نامداراز شرگ آنها برای آزادهوی هستی رها و آزاد نوشت: پستی در او کرد. اشاره نژاد پاوه الهام به میتوان بود کننده که

1400فروردینهفتممهربان...شنبهجان...آزادهجان...آزاده

بود.کردهردراموضوعاینخوداینستاگرامدرویاست؛بودهبارداریرنامداآزادهکهبودشدهادعایزمجافضایدرکهدرحالیبودبارداریرنامداآزاده

بود.دومشفرزندمنتظراوکهاستکردهعنوانخودیراستودرایرانیمعروفیگرزبارهنمابهاره

است.شدهاعالمخودکشیاوگذشترددربارهفرضیاتینرتقویازیکیشد.منتشریرنامداآزادهگذشتردخبرامروز

بود.کردهردراادعااینخوداینستاگرامدراوامااستبودهباردارگرمازقبلاومیشددادهاحتمالکهشدمنتشریرخبیزمجافضایدر

یرنامداآزادهپستینرآخ

View this post on Instagram

A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro(

یرنامداآزادهشخصیزندگی

است.تهرانبهشتیشهیددانشگاهازصنعتییترمدیکارشناسیکرمددارایوکرمانشاه1363آذرنهممتولدیرنامداآزاده
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حسنیفرزادبایرنامداآزادهجداییتاازدواج

نامدا پنجشنبهرآزاده روز صبح حسنی فرزاد همراه به بز1392تیرماه6ی نوه خمینی حسن حاج بیت و جماران حسینیه در حضور مراسمربا راحل امام گوار

فرمودند.قرائترایرهنزوجاینعقدخطبهخمینیحسنحاجکردند.گزارربراخودعقد

گشت.ایرسانهیرنامداآزادهتوسطًارسمطالقخبر1393مرداد20یخرتادروشدندجداهمازدواین1393خرداددرسالیکحدودازبعداما

عبادیسجادویرنامداآزاده

کردند.ازدواجباهم1394مهردرعبادیسجادویرنامداآزاده

شدند.گندمنامبهیردختصاحب1395سالمهرماهدرزوجاین

یرنامداآزادههایفعالیت

همکارنامدا با را خود کار (کرمانشاری زاگرس شبکه با تلویهی در اجرا به تهران شبکه مستقیم خط برنامه در و آمد تهران به سپس و کرد آغاز داد.ز) ادامه یون

رسید.یادیزشهرتبهبرنامهاینباویشد،میپخشسیمادوشبکهازچهارشنبهتاشنبهروزهایکهشدغیرمنتظرهبرنامهیرمجاو

غیرمنتظرهبرنامهدریرنامداآزاده

جم جام شبکه امروز ورزش برنامه اجرای سابقه همچنین رادیو1وی برنامه مناسبتی، های برنامه جم، جام جهانی شبکه از نشینی شب برنامه اجرای همچنین ،

دارد.خودکارنامهدرراآموزششبکهازدیگرصبحیبرنامهوهفت

یونزتلویدریرنامداآزادهاجرای

سال نورو1391او تعطیالت همان در که کرد آغاز علیخانی احسان کنار در تحویل سال برنامه با حالی در شمازرا که خانمی جنجالی برنامه شب هر اجراء ی،

شد.پخشعلیخانیاحسانوحسنیفرزادکناردروی،فعالیتمنعبرمبنییرخبناگاهبهولیداشتعهدهبرراباشی

تحویلسالبرنامهدرحسنیفرزادویرنامداآزادهاجرای

شد.ظاهرعلیخانیاحسانصحنهپشتبرنامهدرنویسندهعنوانبهاونامباالخرهیونزتلویازیردوماهنهازپس

علیخانیاحسانویرنامداآزاده

سال آغاز سرنامدا1392با مجری نویسندگی، را باشی شما که خانمی برنامه دوم گری سری پنج کنون تا کرد. کنندگی تهیه و شماری که خانمی برنامه از ی

تا در است. گردیده پخش سیما دوم شبکه از التصوی25یخرباشی ممنوع زمزمه که حالی در ماه آدینه،رمهر شب برنامه در در حضور با بود شده شایعه وی ی

شکست.راهمداناستانکزرمسیمایوصداپیامکیآمارکوردر

باشیشماکهخانمیبرنامهدریرنامداآزاده

مج سالراین در خود حضور از حالی در جوان س94ی ششمین تلویربا در باشی، شما که خانمی عنوان با خود مستند برنامه از یکبارزی که بود داده خبر یون،

بود.شدهپخشدوشبکهازبرنامهاینتیزرهایکهحالیدرشدتوقیفاشبرنامهدیگر

یارماالسینماییفیلمدریرنامداآزاده

پرداخت.نقشایفایبهیارماالسینماییفیلمدرخودیریگزباتجربهاولیندریرنامدا

کرد.منتشرفرهنگیعلمیانتشاراتتوسطنامهمینباکوتاهداستانیمجموعهقالبدر،1395سالدرکتابیهمچنیناو

یرنامداآزادههایفعالیتسایر

یکشبکههاتازهبرنامهاجرای

دوشبکهغیرمنتظرهبرنامهاجرای
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دوشبکهماجمعبرنامهاجرای

اصفهانشبکهرودزندهبرنامهاجرای

آموزششبکههفترادیوبرنامهاجرای

امروزورزشبرنامهاجرای

متوالی)سالسه(دوشبکهیزنوروبرنامهاجرای

سهشبکهطوبیشاخهبرنامهاجرای

دوشبکهزندگیبرشیکبرنامهاجرای

آموزششبکهدیگرصبحیبرنامهاجرای

جمجامشبکهنشینیشببرنامهاجرای

جمجامشبکهامروزورزشبرنامهاجرای

ایمنینقصکودکانیهرخیمراسماجرای

نفسجشنمراسماجرای

رجبیمهرانویرنظفلوردهقان،شقایقیزباباهمدانزمستانیجشنوارهیونیزتلویمستنددرحضور

همدانزمستانیجشنوارهاختتامیهمراسماجرای

کارمج صدیقی احسان حضور با همدان آزاد دانشگاه در شرقی ترانه فیلم بررسی و نقد جلسه منتقد و کری اکبرگردان، مباریم باری وزکه علی و منتقدزیگر ینی

)1389مهرماه20الی16(همداندرکودکفیلمالمللیبینجشنوارهچهارمینوبیستاختتامیهوافتتاحیهمراسماجرای

)1389(اسفندثانیهصدفیلمجشنوارهاجرای

همداناسالمیآزاددانشگاهفیلمکانوندرهیچسینماییفیلمبررسیونقداجرای

سیمایکشبکهداکتابخوانش

علیخانی)(احسانصحنهپشتبرنامهنویسندهومشاور

)93ماهمهر21الی15(همداندرنوجوانوکودکتئاترالمللیبینجشنوارهیکمینوبیستاختتامیهمراسماجرای

باشیشماکهخانومییونیزتلویبرنامهیرسششیرمجوراوینویسنده،کننده،تهیه

یزشهباپرویزگردانیرکابهیارماالفیلمیگرزبا

یرنامداآزادهتوسطشدهکسبعناوین

)1389اسفند11(یونی.زتلویهایشبکهمدیرانوسیمامعاوندارابیحضوربامراسمیدردوشبکهیرمجینربهتعنوانکسب

سروشماهنامهمنتقدینونویسندگانسویازصادقیانژالهوصادقییالژازبعدسالیونزتلویبرتریرمجسومینعنوانکسب

متوالیسالسهدرسینمافاتحلیلیی،رخبپایگاهمنتقدینونویسندگانسویازسالیرمجینربرتعنوانکسب

ینامدارادهآزموزمرگمرازجدیدهاییافتهبود؟/کجاکشیدخومانزدرینامدارادهآزشوهرنیوز:دافر|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰/۰۱/۱۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



)۰۸:۲۹-۰۰/۰۱/۰۸(بودهمعاینهازقبلساعت36تا24حدودفوتزماناست؛یرنامداآزادهبهمتعلقجسدقانونی:پزشکی

نامدارمدی 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 ورگ یها
شد.خواهداعالمالزمآزمایشهای

مدی ایرنا: ـ اتفاقیه وقایع هنر و فرهنگ قانونیکلرسرویس نامداپزشکی آزاده مرحومه جسد انتقال گفت: تهران بهراستان قانونیی وپزشکی شده انجام

شد.خواهداعالمالزمآزمایشهایویهاربردانمونهازآمدهدستبهنتایجازپسویگرمعلت

است.یرنامداآزادهبهمتعلقجسدونداردوجودابهامیگونههیچجسدشناساییوهویتتشخیصنظرازافزود:فروزشمهدی

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

است.نشدهمشاهدهحرجوضربیرظاهآثارگونههیچجسدیرظاهمعاینهدرکرد:تاکیدفروزش

است.بودهقبلساعت36تا24حدودفوتصحنهدرمعاینههنگامویفوتزمانگفت:نیزبودگذشتهویفوتاززمانیچهاینکهمورددروی

گذشته18:38ساعت روز نامداهشنب(دقیقه 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.شهرتبهخانوادهسیمایدر«تازهها»برنامهدراجراباوبودایرانیونزتلویتهیهکنندهویرمجیرنامداآزاده

پیام/انتهای

ینامدارادهآزموزمرگمرازجدیدهاییافتهبود؟/کجاکشیدخومانزدرینامدارادهآزشوهرنیوز:دافر|خبرخبرادامهادامه
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)۰۸:۴۳-۰۰/۰۱/۰۸(شدخانوادهتحویلیرنامداآزادهجسد

مدی - ایرنا - نمونهبردارتهران و کالبدگشایی گفت: تهران استان قانونی پزشکی نامدارکل آزاده جسد از مجری این جسد قضایی مقام دستور با و یافته پایان وسیماری صدا سابق ی
است.شدهصادرهمدفنجوازوشداوخانوداهتحویل

فروزش گفتمهدی در یکشنبه نامداوروز آزاده جسد هویت احراز افزود: ایرنا خبرنگار با سوییرگو قانونیاز بهپزشکی منوط فوت علت تعیین و شد انجام

میشود.اعالمقضاییمقامبهآتیروزهایطیوبودخواهدشناسیآسیبوشناسیسمآزمایشهاینتایجحصول

قانونیکلرمدی پزشکانپزشکی جسد، کشف اعالم از پس داد: ادامه تهران قانونیاستان یافتندپزشکی حضور فوت صحنه در اولیه ساعات بررسیدر ضمن و

کرد.خواهنداقدامقضاییمرجعبهآناعالموگزارشتهیهبهنسبتجسد،معاینهوصحنه

به جسد اینکه بیان با قانونیوی ظاهپزشکی معاینه در گفت: گرفت، قرار کالبدگشایی مورد صبح امروز و شد ورمنتقل عالئم گرفته، صورت کالبدگشایی و ی

نشد.یافتحرجوضربآثارازشواهدی

ساعت ایرنا گزارش گذشته۱۸:۳۸به روز نامداهشنب(دقیقه آزاده مادر مجر) نامداری، خانم مادر گرفت. تماس تهران اورژانس با سیما و صدا سابق روزری دو ی

وی نامدااز خانم مادر است. کرده مراجعه تهران غرب در اش خانه به فرزندش از اطالع برای آن از پس و نداشت دررخبر کردن باز از پس جسدی با خانه

شود.میمواجهاو

رسید.شهرتبهخانوادهسیمایدر«تازهها»برنامهدراجراباوبودایرانیونزتلویتهیهکنندهویرمجیرنامداآزاده

نیوز،تهرانشفقنا،،24ساعتاخبارمحرمانه،فارس،اکوآنالین،یرهمشهنیوز،نامهانتخاب،یرخبپایگاهپویا/اقتصادروزنامهموج/خبرآنالین،یرگزارخبدیگر:منابع
ایرانآنالین،تجارتطال،ملیت،فرارو،نیوز،ساعدنیوز،مروراقتصادنیوز،آنالین،55ایران،دیدهباننیوز،فرتاکامید،وتدبیرکنا،رنکا،پیککالنشهر،خبر،گیل

خبرآنالین،مملکتنیوز،تیردادآسمونی،،24رویدادنیوز،دیدارآفتاب،الهیگ،نیوز،اهللحزبعبارت،آنالین،شفااقتصاد،رادارتازه،افقبورس،اکواکونومیست،
نیوز،نخستدانش،کافهالبرز،سبزتیک،گردان،اقتصادالف،فوتبال،پارسنیوز،شمالآنالین،صنعتجهانممتازنیوز،نیوز،همدانبرتر،تیترنیوز،تازهتدبیری،رفو

پالسزروک،راتعصر،598پرونده،

)۰۸:۴۲-۰۰/۰۱/۰۸(سیماوصداسابقیرمجیربارداتکذیب

نامدارمدی «آزاده جسد هویت احراز به اشاره با تهران استان قانونی پزشکی ورکل شناسی سم آزمایشهای نتایج حصول به منوط فوت علت تعیین گفت: قانونی، پزشکی سوی از ی»
بود.خواهدشناسیآسیب

خب پایگاه گزارش مدیربه فروزش، مهدی میزان،دکتر از نقل »به والیت حامیان » قانونیکلری «آزادهپزشکی جسد هویت احراز به اشاره با تهران، استان

پزشکانرنامدا جسد، کشف اعالم از پس کرد: اظهار قانونی، پزشکی سوی از قانونیی» ضمنپزشکی و کردند پیدا حضور فوت صحنه در اولیه ساعات در

۵۸

۱
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کرد.خواهنداقدامقضاییمرجعبهآناعالموگزارشتهیهبهنسبتجسد،معاینهوصحنهبررسی

به جسد اینکه بیان با قانونیوی ظاهپزشکی معاینه در گفت: گرفت، قرار کالبدگشایی مورد صبح امروز و شد ورمنتقل عالئم گرفته، صورت کالبدگشایی و ی

نشد.یافتحرجوضربآثارازشواهدی

قانونیکلرمدی تصپزشکی تهران روزهایراستان طی و بود خواهد شناسی آسیب و شناسی سم آزمایشهای نتایج حصول به منوط فوت علت تعیین کرد: یح

میشود.اعالمقضاییمقامبهآتی

نشد.یافتیربارداازیرآثاهیچگونهقانونی،پزشکیمتخصصانتوسطگرفتهصورتکالبدگشاییویرظاهمعاینهاساسبرکرد:خاطرنشانفروزشدکتر

ایراندانشجویانخبرنامهیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۴۶-۰۰/۰۱/۰۸(یرنامداآزادهگرمدربارهقانونیپزشکیتوضیحات/یرفو

نامدارمدی 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 ورگ یها
شد.خواهداعالمالزمآزمایشهای

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

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

ایرانصدای-آنالین،اقتصادعصرالفباخبر،یرخبپایگاهدیگر:منابع

سیماوصداسابقیمجریداربارتکذیبوالیت:حامیان|خبرخبرادامهادامه

۳
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)۰۸:۵۴-۰۰/۰۱/۰۸(یرنامدافوترابطهدرشناسیسمآزمایشاتنتایجزماندربارهتوضیحاتیشد؛حرمطمهرباگووگفتدر

شد.دادهتحویلاشخانوادهبهمتوقفیاینپیکرگفت:یرنامداآزادهپیکربرشناسیسمآزمایشاتنتایجزمانبارابطهدرتوضیحاتیضمنتهرانقانونیپزشکیمدیر

نشد.یافتحرجوضربآثارازشواهدیوعالئمگرفته،صورتکالبدگشاییویرظاهمعاینهدرکرد:اظهارمهرخبرنگارباگووگفتدرفروزشمهدی

میشود.اعالمقضائیمقامبهآتیروزهایطیوبودخواهدشناسیآسیبوشناسیسمآزمایشهاینتایجحصولبهمنوطفوتعلتتعیینافزود:وی

قانونیکلرمدی استپزشکی ممکن کار حین در گفت: میشود، اعالم آزمایشها نتایج زمانی چه است مشخص آیا اینکه بر مبنی سوالی به پاسخ در تهران

باشد.داشتهمجددیربردانمونهبهنیازآزمایشیکاینکهیاوباشدداشتهتکراربهنیازآزمایشیک

کار چاشنی هم سرعت که هرچند سرعت نه دارد اهمیت آزمایشات کیفیت ما برای کرد، اعالم را نتایج اعالم زمان نمیشود دلیل همین به داد: ادامه فروزش

ایم.کرده

نامدا آزاده پیکر وی گفته خاربه خاری هم آزمایشات و است شده کالبدشکافی نوبت از سرج هرچه تا میشود انجام نوبت از استخراجرج آنها نتایج یعتر

شود.

قانونیکلرمدی ظاهپزشکی معاینه اساس بر گفت: پایان در آثارتهران هیچگونه قانونی، پزشکی متخصصان توسط گرفته صورت کالبدگشایی و ازری ی

نشد.یافتیرباردا

یحانرایران،شهداینیوز،آفتابنیوز،جهاننیوز،نامهیرخبپایگاهشبستان/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۰:۲۷-۰۰/۰۱/۰۸(شدمشخصیرنامداآزادهپیکرتشییعزمان

میشود.تشییع(س)زهرابهشتآوراننامقطعهدرصبح10ساعتفرداسیماوصداسابقیرمجیرنامداآزاده

شد.دادهتحویلیون،زتلویسابقیرمجاینخانوادهبهقانونیپزشکیدرشکافیکالبدازپسی،رنامداآزادهپیکر-میزانیرگزارخب

یرنامداآزادهجسدشدنپیدامحلدرقتلویژهپرسزباحضور

شد.خواهدسپردهخاکبهتهرانزهرایبهشتهنرمندانقطعهدرفروردین9دوشنبهفرداصبح10ساعتویپیکرخانوادهتصمیماساسبر

شد.پیداسکونتشمحلآپارتماندرماه،فروردین8یکشنبهگذشتهشبی،رنامداآزادهبیجانپیکراست،ذکربهالزم

پیام/انتهای

۶

۷
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آنالینمستقلآنالین،55ایران،دانشجویانخبرنامهوالیت،حامیانق،رمشنیوز،افکاریرخبپایگاهایسنا/یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۰:۵۷-۰۰/۰۱/۰۸(شدروشنجوانیرمجگرمدربارهشایعهچندتکلیف

کردند.روشنرایرنامداآزادگرمدربارهشایعاتازبرخیتکلیفقانونیپزشکیمسئوالنیون،زتلویسابقیرمجیرنامداآزادهجسدیحرتشکاراتمامبا

کرد.ردراموضوعاینقانونیپزشکیکهبوداوماهههشتیربارداشد،حرمطیرنامداخانمگرمخبراعالمازبعدساعتیازکهشایعاتاینازیکی

مدی قانونیکلرفروزش، نامداپزشکی آزاده «جسد اینکه بیان با تهران تشراستان سالن به کهری رازیریح الزم های نمونه گشایی، کالبد از بعد ما و رفت ک

نامدا خانم بودن باردار بنده » گفت: ؛ میشود» شروع آزمایشگاه کار امروز از و ایم کرده ارسال آزمایشگاه به و کامربرداشته را اساسی بر میکنم. تکذیب اًل

»نیامد.دستبهبارداربودنازیرآثاهیچشدانجامقانونیپزشکیکارشناسانتوسطکهکالبدگشاییویرظاهمعاینه

»است.بودهحاملگیمحصولگونهرهفاقدوطبیعیاندازهدرایشانرحمضمائمو«رحم:افزودوی

د دیگرگیروجود شایعه هم شتم و ضرب آثار و مدیری که بود قانونیکلری کالبدپزشکی در شتم و ضرب و جراحت آثار گونه «هیچ گفت: و کرد تکذیب تهران

»نشد.دیدهیرظاهشکافی

دیگ سوال به پاسخ در نامداروی خانم خانه از که مقداری بایدری موارد «این گفت: است بوده او خودکشی بر نشانی قرصها آن آیا و شده کشف قرص ی

»شود.مشخصهاآزمایشبررسیازپس

نامدا آزاده شکافی کاربرد نتایج اعالم زمان قانونی، پزشکی در مسئول مقام این گفته خاربه سری صورت به میکنند سعی آنان و گرفته قرار نوبت از تررج یع

بدهند.قرارقضاییمرجعاختیاردررانتایجودادهانجامراخودکار

گرفت.نظردرآنبرایرامشخصیزماننمیتوانوداردهاآزمایشنوعبهبستگینتیجهاعالمکهکردهتاکیدحالعیندرفروزش

نامدا آزاده پیکر کشف محل در مکشوفه قرصهای و خودکشی شایعه درباره همچنین مصرفیراو داروی یا ماده نوع درباره نظر «اظهار که شد خاطرنشان ی،

یا است شده کشف مخدر مواد و دارو ها نمونه در آیا که کنیم اعالم قضایی مرجع به سپس و شود گرفته نتایج ابتدا «باید افزود: و است» زود حاضر حال در

نمیکنیم.»یرنظاظهارهیچنتایجاعالمازپیشحاضرحالدرخیر،

پلیس رئیس حال، عین بزآدر تهران نامدارگاهی آزاده فوت پرونده اینکه بیان با امروز نیز پلیسرگ دهم اداره در بزآی تهران رسیدگیرگاهی حال در گ

است.»نشدهاحضارگربزتهرانگاهیآدهمادارهبهکسیپروندهایندربارهاًل«فعگفت:است،

بود؟کهیرنامداآزاده

نامدا مجرآزاده تلویری تهیهکننده و مجزی و رسید شهرت به خانواده سیمای در تازهها برنامه در اجرا با و بود ایران مخاطبانریون برای آشنایی چهره ی

شدمشخصینامدارادهآزپیکرتشییعمانزان:میز|خبرخبرادامهادامه
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غفازتلوی سعید کنندگی تهیه به تهران شبکه مستقیم» «خط برنامه در و کرد آغاز کرمانشاه استانی شبکه با را خود کار شد. درریون اجرا به داستانی رضا و ی

داد.ادامهراآنسالچهارکهبودیکشبکهخانوادهسیمایبرنامهدرتازههابرنامهاجرااوشهرتاوجاماداد.ادامهیونزتلوی

سروصدات سالرپر در برنامه این بود. باشی» شما که «خانمی داشت برعهده را تهیهکنندگیاش اجرا، او که برنامهای س94ین ششمین که حالی آنردر ی

بود.شدهپخشدوشبکهازبرنامهاینتیزرهایکهحالیدررسیدگوشبهآنتوقیفخبرمیشدپخش

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

بشود.مواجهزندگیدرهاییچالشبایرمجاینتاشدباعثحواشیبرخیآنازبعد

خب مشکرگزاردیشب فوت خبر پیکرویها که کردند اعالم صحنه در حاضر افراد بیشتر بررسیهای از بعد که کردند اعالم را تهران آباد سعادت منطقه در زنی ک

است.صداوسیمایرمجیرنامداآزادهبهمتعلقمتوفی

نامدا آزاده مادر بردند. می سر به رامسر در اقوامشان دیدار برای دخترش و همسر و بوده تنها خانه در بیخبرراو دخترش از روز دو به نزدیک اینکه علت به ی

میشود.مواجهدخترشگرمصحنهباکهکندمیمراجعهآبادسعادتدردخترشزندگیمحلبهبوده،

1400فروردین14:31,08

)۱۱:۱۱-۰۰/۰۱/۰۸(تهرانگرفت؟-99سالدرراکودکچندجانخودکشیببینید:«اعتمادآنالین»ویدئوتیتردر

است.شدهرسانهایکودکانخودکشیمورد250گذشتهسال10درکرد،منتشرکودکانحقوقازحمایتانجمنکهمطالعاتیاساسبر

است.شدهرسانهایکودکانخودکشیمورد250گذشتهسال10درکرد،منتشرکودکانحقوقازحمایتانجمنکهمطالعاتیاساسبراعتمادآنالین|

داد.قرارخودتاثیرتحتشدتبهراعمومیافکاروکردپیدانمودیردیگشکلبه99سالدرامااخباراین

است.یافتهافزایشکشوردربرنجقرصمصرفازناشیگرمکرد،اعالمتهراناستانقانونیپزشکیگذشتهسالاردیبهشتماه

ی.رضروهوشمندگوشیبهنیازوشدمعرفیدانشآموزانآنالیندرسکالسمرجععنوانبهشادسامانهاینکهازپسویژهبه

میشد.منتشررسانههادرامکاناتایننداشتنخاطربهنوجوانانوکودکانخودکشیاخبارکهبودآنازبعد

زدهاند.خودکشیبهدستهمزمانطوربهدخترچهاررسیدخبرکهجاییشد؛آغازایرانشمالازخودکشیاخبارموج

کنکور.یرسراسآزمونیرگزاربازپسیور،رشهاولداد:خرتابستانماهسومیندربعدیحادثه

دهد.پایانزندگیاشبهگرفتتصمیمیرسراسکنکوردرناکامیازبعدساله18یرپس

نشد.موفقکنکوردرداشتباالییمعدلوبودکردهحبسخانهدرراخودشتمامسالیککهاو

بزند.خودکشیبهدستتاشدسببهمموضوعهمین

شد.منتشرتحصیلیسالشروعباهمزمانسومجنجالبرانگیزخبر

کرد.حلقآویزراخودشدیرشهرستاندری،زمجاکالسهایدرکترشدرناتوانیوهوشمندگوشینداشتنخاطربهساله11یرپسوقتی

است.کردهفوتهممحمدساله11برادرعلیاصغررسیدخبرکهبودنگذشتهحادثهاینازماه2هنوز

شدروشنجوانیمجرگمرهدربارشایعهچندتکلیفنو:نقر|خبرخبرادامهادامه
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شد.رودخانهدربیجانشبدنشدنپیداوپسربچهاینگرمباعثحادثهایچهکهنشدهمشخصامروزبهتاالبته

کرد.حلقآویزراخودرامهرمزدرسالهای15دخترونگذشتخودکشیخبربدونهم99سالآبانماه

داشت.ادامهروالهمانبااخباراین

میگرفت.فیلمخودشازکهحالیدرهمآنزد.خودکشیبهدستتهراندرکهیرپستایستیزبهدرساله15دختریکخودکشیاز

میآید.حساببهکشوردرجوانانونوجوانانگومیررمدلیلپنجمینخودکشیمیگویداحوالثبتازرسمیآمار

بود.سالهها18تا15بهمربوطدیگردرصد55وسال14تا9سنیبازهبهمربوطخودکشیهاازدرصد45آمار،طبق

شد.نخواهدبرطرفهمیکشبهوباشدکردهظهوریکشبهکهنیستاتفاقیاجتماعیآسیباینکهپیداستناگفته

باشند.داشتهراموضوعاتاینبابرخوردتجربهودانشکهاستممکنمتخصصانیدستبهتنهاامادرمانش

میشود.اضافهخودکشیهالیستبهجدیدنامیبارهرومیگذردهفتههاوروزهاصورت،اینغیردر

)۲۰:۴۴-۰۰/۰۱/۰۹(تهرانکشور-درجوانانونوجوانانگومیررمدلیلپنجمینخودکشی

میآید.حساببهکشوردرجوانانونوجوانانگومیررمدلیلپنجمینخودکشیمیگویداحوالثبتازرسمیآمار

داد.قرارخودتاثیرتحتشدتبهراعمومیافکاروکردپیدانمودیردیگشکلبه99سالدرامااخبار،این

است.یافتهافزایشکشوردربرنجقرصمصرفازناشیگرمکرد،اعالمتهراناستانقانونیپزشکیگذشتهسالاردیبهشتماه

ی.رضروهوشمندگوشیبهنیازوشدمعرفیدانشآموزانآنالیندرسکالسمرجععنوانبهشادسامانهاینکهازپسویژهبه

میشد.منتشررسانههادرامکاناتایننداشتنخاطربهنوجوانانوکودکانخودکشیاخبارکهبودآنازبعد

زدهاند.خودکشیبهدستهمزمانطوربهدخترچهاررسیدخبرکهجاییشد؛آغازایرانشمالازخودکشیاخبارموج

کنکور.یرسراسآزمونیرگزاربازپسیور،رشهاولداد:خرتابستانماهسومیندربعدیحادثه

دهد.پایانزندگیاشبهگرفتتصمیمیرسراسکنکوردرناکامیازبعدساله18یرپس

نشد.موفقکنکوردرداشتباالییمعدلوبودکردهحبسخانهدرراخودشتمامسالیککهاو

بزند.خودکشیبهدستتاشدسببهمموضوعهمین

شد.منتشرتحصیلیسالشروعباهمزمانسومجنجالبرانگیزخبر

کرد.حلقآویزراخودشدیرشهرستاندری،زمجاکالسهایدرکترشدرناتوانیوهوشمندگوشینداشتنخاطربهساله11یرپسوقتی

است.کردهفوتهممحمدساله11برادرعلیاصغررسیدخبرکهبودنگذشتهحادثهاینازماه2هنوز

شد.رودخانهدربیجانشبدنشدنپیداوپسربچهاینگرمباعثحادثهایچهکهنشدهمشخصامروزبهتاالبته

کرد.حلقآویزراخودرامهرمزدرسالهای15دخترونگذشتخودکشیخبربدونهم99سالآبانماه

داشت.ادامهروالهمانبااخباراین

میگرفت.فیلمخودشازکهحالیدرهمآنزد.خودکشیبهدستتهراندرکهیرپستایستیزبهدرساله15دختریکخودکشیاز

انتهرفت؟-گر99سالدرارکدکوچندجانکشیدخوببینید:«اعتمادآنالین»ویدئوتیتردرآنالین:اعتماد|خبرخبرادامهادامه
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میآید.حساببهکشوردرجوانانونوجوانانگومیررمدلیلپنجمینخودکشیمیگویداحوالثبتازرسمیآمار

بود.سالهها18تا15بهمربوطدیگردرصد55وسال14تا9سنیبازهبهمربوطخودکشیهاازدرصد45آمار،طبق

شد.نخواهدبرطرفهمیکشبهوباشدکردهظهوریکشبهکهنیستاتفاقیاجتماعیآسیباینکهپیداستناگفته

باشند.داشتهراموضوعاتاینبابرخوردتجربهودانشکهاستممکنمتخصصانیدستبهتنهاامادرمانش،

میشود.اضافهخودکشیهالیستبهجدیدنامیبارهرومیگذردهفتههاوروزهاصورت،اینغیردر

)۰۹:۱۲-۰۰/۰۱/۰۸(بوشهرشد-رسیدگیودیلمگناوهقانونیپزشکیدرپروندههزار۳

م این گفت: گناوه قانونی پزشکی رئیس - ایرنا – سرگناوه در قانونی کارشناسی با که کرد پذیرش دیلم و شهرستان این از ورودی پرونده هزار سه گذشته سال در زمانریعترکز ین
شد.ارائهقضاییماجعبهعدالتاجرایمنظوربهورسیدگی

امی اسماء گفتردکتر در یکشنبه روز خبویان با جمهورگزارگو جری و ضرب تصادف، افزود: اسالمی سن،ری تعیین جنین، سقط و دفن جواز صدور طالق،ح،

در فوت مشکرمعلت بررسیوگهای غیرطبیعی، و وک پیراپزشکی و پزشکی حرفههای در ازتخلفات ندارند تحمل توانایی که افرادی برای زندان از معافیت

گرفت.قراررسیدگیموردکهبودکزرمایندرشدهتشکیلپروندههایعمده

میشوند.ارجاعاستانکزرمبهاختصاصیتربررسیهایبرایمراجعاناموروفوتیهایریکسانجامکز،رمایندریحرتشسالننبودبهدلیلکرد:راظهاوی

قانونیرئیس مگناوهپزشکی این تنهارگفت: قانونیکز حداقلپزشک با که است دیلم و گناوه شهرستانهای خدمتدر ارایه توفیق امکانات، و انسانی نیروی

دارد.روزپزشکیعلمبامنطبقوقانونیبموقع،ودقیقبصورترامناطقاینمردمبه

م این ساختمان تجهیز و تکمیل افزود: ازروی سالکز از آن اجرایی عملیات که است مردم واقعی شده۹۷نیازهای آغاز ملی اعتبار اکنونبا فیو یکیزپیشرفت

است.درصد۳۰آن

پیشگیرامی با ارتباط در گرفته صورت اقدامهای به مریان این در کرونا ویروس شیوع از گفت:ری و کرد اشاره موادضدعفونی،کز تهیه محیطی، تحقیقات

کردنرفاصلهگذا ضدعفونی اجتماعی، وی مشکشناساییمحیط بیماوافراد این به بارک مرتبط فعالیتهای عمده از درمانی مراکز به آنان ارجاع و شیوعی

است.کزرمایندرکروناویروس

دارد.قراربوشهراستانشمالدرگناوهشهرستان

انتهرکشور-درجوانانونوجوانانگومیرمردلیلپنجمینکشیدخوسال:شعار|خبرخبرادامهادامه
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)۰۷:۳۹-۰۰/۰۱/۰۹(فارساست-بازهنوزسالدوگذشتازپسکهِسیلیپرونده

است.نشدهدلجویینیزسیلقربانیانبازماندگانازوماندهمفتوحهمچنانآنپروندهکهمیگذاردسرپشتراخودوقوعسالدومینحالیدرشیرازماهفروردینمعروفسیل

خب گزارش بهارگزاربه و دلچسب هوا بود، جدید سال فصل اولین از روز پنجمین شیراز، از فارس هری و فکری رسیدنرکس فرا با که همچنان داشت، سر در ی

دیگ و دارد سفر به رفتن ذوق یکی گردشگرنوروز اماکن یکی میزند، قدم باغها کوچه در بهاری هوای و آب از یکی و میدهد قرار هدف را طبیعتری در ی

میبرد.لذت

دیگ و آورد جای به را رحم صله اقوام بازدید و دید با میدهد ترجیح خریکی قصد همهری که فصلی چهار و راز و رمز پر شهر است، شیراز اینجا میکند، ید

مسافران بهار فصل در بهویژه دلنشینش هوای و آب با بازساله به شروع صبح هشت ساعت حوالی از باران نم نم میپذیرد، را چنانچهریادی است، کرده یدن

بها باران اوقات وربیشتر میکند سرمست را رهگذران نارنجها بهار عطر بخشیده، درختان به بیشتر طراوتی و تازهتر هوایی و حال و است مرسوم شیراز در ی

است.فراهمنوسالونوحالدرتحولبرایچیزهمه

حجم یافت، شدت کمکم باران که میرفت پیش روال طبق چیز درزهمه بودند، آن از خروج یا شیراز به ورود حال در قرآن دروازه ورودی از ماشینها از یادی

و صبح ده ساعت حوالی و دقیقه ده از کمتر زمان برمدت برد.رق فرو خود در را خودروها سیلآسا بارانی باران، یافتن شدت اثر در جویها شدن پر با و گشت

تگ و باد چاشنی با ورباران تنان هفت تا سعدی دروازه و قرآن دروازه از رفت، آب روی شهر از عمدهای بخش ناگاه به و گرفت فرا را شیراز آسمان شدید گ

شد.تبدیلعزابهعیدوافتاداتفاققرآندروازهحوالیامافاجعهوشهرفرهنگ

تو مکان یک بهعنوان و بوده پرتردد و شلوغ غیرتعطیل چه و تعطیل ایام در چه همیشه که گردشگرانرمکانی پذیرای نوروز بهویژه سال ایام تمامی در یستی

میکرد.قرغخوددرراهمهکهبودشدهگردابیبهتبدیلحاالاستیربسیا

ماه فروردین سوم یعنی حادثه از پیش روز دو فارس استان هواشناسی کل اداره هشدارهای به نکردن توجه حادثهای98متاسفانه شد جانرسبب که دهد خ

شوند.آسیبدچارنفر170حداقلوشودگرفتههموطن21

ارهشدا و ادارات توسط اگر که مدیری کل اداره جمله از شیراز شهر استاندارگانهای بحران شهرداریت و فارس الزمری اقدامات و میشد گرفته جدی شیراز ی

نمیشدند.داغداریربسیاهایخانوادهونمیخوردرقموسعتاینبهفاجعهایمیگرفت،صورتنهادهاسایریرهمکابا

بود.فراترشیرازسیلدرجانیخساراتمیرسدنظربهامابودگلستانومازندرانسیلازسخنمردممیاندراغلببرههآندردرحالیکه

این کنار سیل21در تا گرفت نادیده نمیتوان نیز را شهر به وارده مالی خسارات باالی حجم بودند، کودک نفرشان پنج که متوفی، صورتنفر بر شیراز سیل ِی

بماند.یادگاربهسالسالیانتاشهر

است.بودهشدگیقرغشیرازسیلقربانیانتمامفوتعلتفارسقانونیپزشکیکلمدیرغالمزاده،سعیدگفتهطبق

م مدیر یوسفی، طهمورث گفته دخالتربه از ناشی موثر عوامل و طبیعی بخش دو به شیراز سیل علت کشور، جنوب معدنی اکتشافات و زمینشناسی کز

است.بودهدرصد70ازبیششیرازدر98فروردینششموپنجمسیلبروزدرانسانیعواملسهمکهشدهتقسیمبندیانسانبیرویه

دستکا کرد: اضافه فارس با گفتگو در درریوسفی که آبگذرها این کامل کردن مسدود یا و آبراههها مسیر در قرآنزی دروازه حوضه از(یر شده احداث جاده

دروازهز سیالب هجوم در مهم عوامل شمار از بوده، رویت قابل وفور به قرآن، دروازه مسیل پیرامون سازههای ساخت در و دارد قرار سعدی) طرف به شهر یبا

است.بودهقرآن

در گفت: گذاشته متر یک قطر با لولهای عهده به را مسیل این روانابهای خروج وظیفه که قرآن دروازه تنگه در مسیل کردن مسدود اینکه به اشاره با وی
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است.بودهلولهاینتوسطروانابهاموقعبهخروجوانتقالتواناییعدممهم،دالیلازیکیقرآندروازهگباررمسیالب

م مدیر گفته گرفتنربه نظر در بدون آب گذر مسیر کردن تنگ و مسیلها روی بر ارتباطی پلهای احداث کشور، جنوب معدنی اکتشافات و شناسی زمین کز

سر در که است مواردی جمله از خشک، رودخانه ارتباطی پلهای غالب و سعدی مسیل ورودی های پل جمله از محتمل دبی ایجادرحداکثر و روانابها یز

تاثی سیل از ناشی خسارات کاهش در تواند می که است اقداماتی جمله از مسیلها منظم الیروبی و داشته نقش اینرخسارت به نکردن توجه و باشد گذار

است.قرآندروازهوسعدیمحلهاخیرسیالبدرآبگذرمسیرازروانابهایزرسرعواملازدیگریکیمهم

استاندا فنی دفتر کل مدیر جمشیدی، فروردینرامیرحسین سیل علل درخصوص نیز فارس کا98ی خروجی کرد: عنوان سیلرشیراز وقوع عوامل بررسی گروه

مط را دلیل هفت شیراز ترفروردین مهم که کرده گرفتگیرح دلیل به کانال ورودی مقطع شدن کم احداثی، کانال ظرفیت و سیالب حجم تناسب عدم آنها ین

محیطرد در تغییر و قرآن دروازه به منتهی فرعی و اصلی مسیرهای مختلف مقاطع در ساختمانی نخالههای وجود آن، ورودی در شده نصب زبالهگیر یچه

است.بودهیزرآبحوزهطبیعی

این اصلی عامل گفت: شیراز، سیل حادثه درباره کمیسیون این جلسه به اشاره با دهم مجلس اساسی قانون نود اصل کمیسیون سخنگوی پارسایی، بهرام

است.کشوردراخیرسیلهایازیربسیاکرمشتعاملانسانی،عاملیکعنوانبهموضوعاینکهبودرودخانهیمرحتصرفسیل

نیستداغدارخانوادههایقبولموردتجدیدنظردادگاهنهاییحکم

کا تشکیل و بسیار بررسیهای از کیفرپس دادگاه سرانجام متعدد، وقوع2یرگروههای از پس سال یک را شیراز قرآن دروازه سیل پرونده به مربوط حکم شیراز

شد.محکومدرآمدهتعلیقصورتبهکهیریزتعحبسسالسهبهشیرازفعلیشهردارآندرکهکردصادر1399فروردیندرحادثه

تع حیث از نیز شیراز اسبق شهردار حکم، این اساس شهردازبر و اسبق شهردار فعلی، شهردار صادره حکم در این بر عالوه شد، زمان مرور مشمول سهریر هر ی

شدهاند.محکومدیهپرداختبهتضامنیحیثاز

در نظر تجدید دادگاه قطعی حکم داغدار، خانوادههای تاب و تب و انتظار مدتها از بعد سرانجام و بود تجدیدنظر قابل دادگاه حکم 99اسفندماه26این

شد.صادر

گفتو در شیراز سیل پرونده مرتکبوکیل جرمی نه وی جدید حکم طبق و گرفته برائت حکم شیراز، قبل دوره چند شهردار اینکه به اشاره با فارس خبرنگار با گو

اسکند حیدر شیراز، فعلی شهردار حکم این در داشت: اظهار کند، تحمل را مجازاتی باید نه و است ویرشده برای که بوده قطعی محکوم حبس2پور سال

است.شدهگرفتهنظردریرشهرداباتضامنیصورتبهقربانیاندیهپرداختوتعلیقی

نف یک هر ازای به شهردار اولیه حکم اساس بر داد: ادامه بردبار حکمرمصطفی به که دوم رای در اما گرفت، تعلیقی حبس ماه یک و سال سه شده کشته که ی

است.شدهمحکومتعلیقیحبسسال2بهکلدرکهشدهکشتهفردهرازایبهنهشهردارشده،تبدیل

پرداخت.شیرازسیلقربانیانهایخانوادهازچندتنیباگووگفتبهفارسخبرنگارادامهدر

فروردین سیل در که آشیان ما98پروین ازدواج از ماه هفت حدود و بودم عروس تازه حادثه وقوع زمان در : گوید می است، داده دست از را خود همسر

میگذشت.

بز درحال فرزندم اکنون میکند: عنوان بوده، باردار ماهه دو را فرزندش زمان آن در اینکه بیان با چهروی پرسید او از اگر روز فردا و است پدر بدون شدن گ

بگویم؟باید

ح حال در میگوید: روز آن درخصوص بوده، همسرش تولد روز حادثه، روز اینکه ذکر با بانو شدهراین قرآن دروازه ترافیک گرفتار و بوده روستا سمت به کت

آنقدر برخوردها شدت یکدیگر، با برخورد به کردند شروع ماشینها ناگهان که درزبودیم که شد باعث برخوردها شویم. پیاده ماشین از نمیشد که بود یاد

رضا شدم متوجه کردم باز چشم وقتی نفهمیدم چیز هیچ دیگر شد نزدیک ما به آب وقتی بود. شده باز همسرم سمت در اما شود، قفل من سمت خودرو
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است.بازهمماشیندرونیست

نبودهاند.ماحالواوضاعپیگیرمتولیانومسئوالنازهیچکدامامامیگذردشیرازفروردینسیلوقوعازسالدودرحالیکهمیکند:اظهارهمچنینوی

زمان تا و میخواهیم شیراز سیل ماجرای مقصران همه برای را عدالت اجرای تنها و تنها میکند: بیان و ندانسته قبول قابل را اخیر شده ابالغ حکم آشیان

آمد.نخواهیمکوتاهآناجرای

است.مشکلدچارنوزادشفرزندوخودزندگیگذردرویونشدهپرداختآنانهایخانوادهبهشیرازماهفروردینسیلمتوفیاندیهتاکنونویگفتهبه

است.دادهدستازواقعهآندرراخودفرزندوهمسرکهاستشیرازفروردینسیلبازماندگاندیگرازحقیقتبانو

استان عالفیها شهیدان شاهد دبستان آموز دانش پور، حقیقیت یاسین و البرز استان دلسوز معلم پور، حقیقت محمود دکتر میگوید: فارس خبرنگار به وی

رفتند.دستازعدهاییرسهلانگااثردرکهبودندمنخانوادههمهالبرز

است.شیرازسیلمقصرانکلیهمجازاتمادرخواستتنهاویمرندایادیزخواستهمیکند:بیانشده،یرجاهایشاشکمصاحبهدرحینکهوی

کرد.نخواهمیغردواقعیعدالتشدنیرجابرایراهیهیچازوماندخواهممنتظرعدالتاجرایزمانتامیگوید:همچنیندیدهداغبانویاین

ماندخواهدشیرازپیشانیبرسالسالیانکهسیلیداغ

مدی اینکه بیان با ، اسالمی شورای مجلس در شیراز مردم شهرنماینده مدیریت مسئوالنری، شیراز، سیل حادثه در متاسفانه گفت: است، لحظهها یت

نمیشناختند.خوبیبهراشهریرشهردا

سرا آب مختلف شهرهای در و بار چندین اینکه بیان با پاکفطرت کازعلیرضا چهار سه و مکانیکی بیل یک اگر تنها گفت: است، نکشته را آدمی اما شده گرریر

باشد.پاسخگوبایدکندچهبحرانوقتدرکهنداندونشناسدرامحیطکهیرشهردالذانمیداد،خراتفاقاینبودندقرآندروازهباالی

مهمت افزود: گردشگروی مهم مقصد یک بهععنوان شیراز سیل عارضه بزرین ضربه جهانی بعد در که بود این برری ضربه این سال سالهای که خورد گی

ماند.خواهدپیشانیاش

ماده اساس بر اما است شده اعالم قطعی گرچه دادگاه صادره رای که گفت باید پایان کیف٤٧٧در دادرسی آیین صورترقانون در دادرسی اعاده برای راه ی

است.دادرسیحالدرومفتوحهمچنانپروندهازهاییقسمتاینکهًامضافواستمفتوحهمچنانمذکوررایبودنرایخالف

نپیام/انتهای

سفاراست-بازهنوزسالدوگذشتازپسکهِسیلیپروندهس:فار|خبرخبرادامهادامه

۱۴۰۰/۰۱/۱۰ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۴۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



)۰۹:۱۲-۰۰/۰۱/۰۹(داشتپیدرزخمی۶وکشته۳اصفهانبهیاسوججادهدرخودروگونیژوا

س ایرنا- واریاسوج- و انحراف گفت: بویراحمد و کهگیلویه پزشکی علوم دانشگاه حوادث مدیر و بیمارستانی پیش اورژانس وژپرست کشته سه پارس پژو خودرو برجا۶گونی زخمی
گذاشت.

ساعت امروز داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در دوشنبه روز نژاد وحدت م۱۱جهانبخش با تماس طی ظهر از اورژانسرقبل پیام انحراف۱۱۵کز بر مبنی

وا دستگاهژو یک و اورژانس آمبوالنس دستگاه چهار بالفاصله گل) سنجد یا سرنجلکل منطقه ) اصفهان به یاسوج ارتباطی مسیر در پارس پژو خودرو گونی

شدند.اعزامحادثهمحلبهآمبوالنساتوبوس

گرفت.صورتاولیهدرمانیوحمایتیاقدامات۱۱۵اورژانسهایآمبوالنسرسیدنهنگامکهداشتمصدومنفر۹سانحهاینافزود:وی

بارس داشت: ابراز بویراحمد و کهگیلویه پزشکی علوم دانشگاه حوادث مدیر و بیمارستانی پیش اورژانس مصدومینپرست بد شرایط و سانحه شدت به توجه

شدند.دادهانتقالیاسوجبهشتیشهیدبیمارستانبهبالفاصله

خانم یک درمان کادر های تالش علیرغم متاسفانه داد: ادامه نژاد کودک۳۲وحدت دو و و۲ساله هم۹ساله دادند، دست از را خود جان بیمارستان در ساله

است.شدهگزارشوخیممصدومینازدیگریکیحالچنین

است.داشتهپیدرنخاعیضایعه۱۵۰وزخمیهزار۳۰کشته،هزاریکازبیش۹۵تا۱۳۹۰سالازبویراحمدوکهگیلویهدررانندگیسوانح

دارد.وجودبویراحمدوکهگیلویهدرگراهربزوروستاییفرعی،اصلی،شاملارتباطیراهکیلومترهزار۶برافزون

آما سالنامه اساس سازمانربر قانونیی سالپزشکی در بویراحمد و کهگیلویه استان حسب۹۶کشور، بر را رانندگی حوادث از ناشی مصدومان میزان سوم رتبه

است.داشتهجمعیت

است.رانندگیسوانحزمینهدرخطرناکهایاستانازیکیکوهستانیوگرافیوتوپخاصشرایطوگراهربزکیلومتر۱۴۰ازکمترداشتنبااستاناین

حدود جمعیتی با بویراحمد و کهگیلویه ،۷۲۳استان شهرستان هشت دارای جمعیت نفر و۱۷هزار یکهزار و غربی۶۷۰بخش جنوب در سکنه دارای روستای

است.شدهواقعایران

)۰۹:۴۱-۰۰/۰۱/۰۹(گذشتکهسالیدریزکرماستانرویدادهایبهنگاهی

م استان - ایرنا - بازکراراک و۲۹ی و۵۳۰هزار یک حدود مساحت، مربع آخ۸۲کیلومتر اساس بر و داده اختصاص خود به را کشور کل مساحت از درصد کشورصدم تقسیمات ی،رین
بود.همراهیربسیانشیبهایوفرازواتفاقاتباگذشتکهسالیدرواستسکنهدارایروستای۳۹۴وهزاریکدهستان،۶۶شهر،۳۲بخش،۲۳شهرستان،۱۲دارای
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م سالزکراستان طول در و است زبانزد آن مختلف بخشهای پتانسیلهای اما دارد شهرت ایران صنعت پایتخت به مشکالت۹۹ی همه وجود با استان این ،

تح مضاعف فشار شیرو با فرودها، و فراز کنار در تریمها تلخ را کرونا منحوس ویروس شیوع بتوان شاید که بود همراه تلخیهایی و یادرینیها سال اتفاق ین

کرد.

کووید به مبتالیان شمار موجود، آمار بر تا۱۹بنا شیوع زمان پارسال،۲۸از و۳۸اسفندماه ویروس۳۸۶هزار این از ناشی فوتیهای و رسید ثبت به نفر

شد.عنوانمورد۴۹۶وهزاریکنیزمنحوس

م بززکراستان و کوچک صنعتی واحد هزار سه از بیش بودن دارا با کشاورری بنیه و تحوالتزگ سیاسی، اقتصادی، حوزه در مهمی نقش دیرباز از پربار ی

است.داشتهکشورملیناخالصسرانهدرآمدهمچنینواجتماعیوفرهنگی

یزکرماستاناقتصادیصنعتی،رویدادهای

بردا شربهره هگزان نرمال واحد از خمینی(رری امام نفت پاالیش ویدئهکت حضور با شازند جمهوو) رئیس اررکنفرانسی جویی صرفه و دال۳۰یزی یرمیلیون

مبا اقتصادی اتفاق کشور مربرای استان و کشور صنعت برای حداقلزکرکی روزانه افزایش آن تحقق که بود بن۵۰۰ی لیتر کشورزهزار تولید ظرفیت به ین

افزود.

م شرافتتاح هوشمند پایش تورکز بزکت مریع استان وزکرق حضور با الفزی هفته هر پویش از هفته هشتمین قالب در کنفرانس ویدیو صورت به نیرو یر

اندا راه دیزب_ایران، ژنراتورزی آمپ۷۵۰ل برکیلوولت ستادی حوزه در بری تامین در خوداتکایی و مصرف اوج کاهش هدف با باختر مرق با و استفادهزق یت

اجرایی آغازعملیات خاموشی، مواقع بردارط۲در بهره و ازرح برط۶ی صنعت حوزه مرح استان در نیز طزکرق همچنین و امیری جدید شهر به آبرسانی کبیررح

و حضور نیروزبا هفتهیر «هر پویش قالب بهینهسادر در شازند پاالیشگاه نخست رتبه کسب و ایران» انرزالف-ب مصرف رویدادهایژی دیگر از کشور در ی

بود.گذشتهسال

بردا ازربهره بهحرط۴۰ی مروستای۷۴آبرسانی طزکراستان این که بود گذشته سال در محور خدمات رویدادهای دیگر از نیز هاری مجتمع۱۰شاملح

شد.ینهزهیالرمیلیارد۳۲۰آنهاتکمیلواحداثبرایکهاستروستاییپروژه۳۰ظرفیتباآبرسانی

شد.اصالحنیزآبرسانیشبکهکیلومتر۱۸۵وتجهیزحفر،قناتوچشمهچاه،حلقه۴۷آبرسانی،حهایرطایناحداثراستایدراساساینبر

شد.ایجادپروژههااینقالبدرنیزمکعبمتر۲۱۵وهزار۱۱حجمباآبذخیرهنزمخباب۴۶

گالیکول( منواتیلن صادراتی محموله نخستین باMEGپارسال آهن راه سوی از شازند پتروشیمی تولیدی ترگیر) استانبول مقصد به و اینری که شد ارسال کیه

شد.صادرکشورازجرخابهاراکراهآهنازمایشیآزصورتبهتانکظروفازاستفادهباوحملکانتینرچهاروواگن۲وسیلهبهتنی۱۰۰صادراتیمحموله

نگهدا مراکز و انبارها جامع سامانه در انبارها ثبت نخست رتبه بزرکسب ساخت کاال، احتکار و قاچاق با مقابله هدف با کاال (تکپایرگتری تلسکوپی دکل )هین

انر بهرهبرداژانتقال اراک، در کشور در بار نخستین برای حدودری نیاز تامین برای آب انتقال خط از با۶۰۰ی کاوه اقتصادی ویژه منطقه و شهر در مستقر کارخانه

برراعتبا بالغ بارمیلیارد۱۲ی بن۵۲۰یرگیریال، آلکیل خطیزتن شویند(LABن اولیه خاهمواد به اراک راهآهن توسط محموله یک در بار نخستین برای ازر) ج

بهرهبردا و سرمایهگذارکشور با دلیجان راونج صنعتی ناحیه در صنعتی روغن تولید واحد یک از ظرفیترمیلیارد۲۵۰یری و روغنهای۳۰یال انواع لیتر هزار

بود.یزکرماستاندرگذشتهسالاقتصادیرویدادهایدیگرازصنعتی

تولیدافتتاح ویدئخط حضور با ساوه در رمدسیویر ووداروی استانزکنفرانسی تولیدی و صنعتی رویدادهای دیگر از نیز پزشکی آموزش و درمان بهداشت، یر

شد.ایجاداشتغالیزروشبانهصورتبهنفر۵۰برایمستقیمصورتبهشهرستان،ایندررمدسیوردارویتولیدخطیزانداراهباکهبودیزکرم

گذشت که سالی در از۸۰۰همچنین بیش به غیرنفتی کاالی انواع دالر و۱۱۰میلیون هزار یک بدهی تهاتر و شد صادر جهان هپکو۲۰۰کشور تومانی میلیارد

رسید.ثبتبهتولیدیواحدایندوبارهیزراهاندادردولتخانوادهموثراقدامعنوانبهنیز
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م استان دستی صنایع ارزشزکرانواع به زنی۱۲ی قلم چوبی(پیکرتراشی)، احجام گیوه، فلز، مینای شامل دالر هشترکازفل(هزار به چوبی آثار و سفال ی)،

دنیاکشور

شد.صادر

ورسرمایهگذا یکهزار ایجادرمیلیارد۲۹۰ی و استان معادن در صدور۲۱۳یالی همراه به حوزه این در جدید شغلی اکتشاف،۲۶فرصت گواهی۴۱پروانه

بود.گذشتهسالدرصنعتیواقتصادیدیگررخدادهایینرمهمتازنیزنیزیربهرهبرداپروانه۴۰وکشف

ط شدن درعملیاتی رایگان کامیونوح و نیسان تاکسی، عمومی(وانت، خودروهای کردن مدیتگانهسوز هدف با محیطر) حفظ در تالش و بهینه مصرف یت

دز و گذشته سال ماه خرداد از استان این در ازویست بیش کردن سوز میلیارد۲گانه هزار سه پرداخت عمومی، خودروی روستاییرهزار اشتغال تسهیالت یال

بود.یزکرماستاناقتصادیاقداماتدیگرازاشتغالحرط۳۸۳وهزار۲بهگذشتهسالپایانتا

پایینت نرثبت مرین استان در کشور تورم مزکرخ اعالم اساس بر که است توجه قابل که بود رخدادهایی دیگر از نیز نری ایران آمار ماههرکز دوازده تورم خ

رسید.درصد٣٤/٢عددبهکشورخانوارهایبرای،۹۹سالماهبهمنبهمنتهی

بیشت موجود، اطالعات بر نربنا هرمرین استان به مربوط ماهه دوازده تورم کمت٣٧/٨گانزخ و مردرصد استان به مربوط آن شده٣٠/٩یزکرین عنوان درصد

بود.

ازرط بیش گذشته یکسال طی استان مقاومتی اقتصاد سرمایهگذا۳۰۰حهای دالر اررمیلیون سرمایهگذازی تومان میلیارد هزار پنج حدود و بهریری یالی

کرد.فراهمرانفر۵۰۰وهزار۲اشتغالزمینهکهاستداشتههمراه

م طزکراستان کردن اجرایی راستای در گذشت که سالی در نری نظر از استان رتبه و کرد کسب کشور نخست رتبه مقاومتی اقتصاد بیکارحهای تنوعرخ ی،

فی پیشرفت صنعتی، محصوالت طزدر تبصرهریکی تسهیالت جذب همچنین تولید، جهش سال در مقاومتی اقتصاد واحدهای۱۸حهای تعداد معادن، تنوع ،

کشور های استان میان در تولیدی موفقیتفعال این که است نوسان در هشت تا یک بخشبین گذاران سرمایه و اقتصادی فعاالن تالش حاصل باید را

دانست.استانخصوصی

برت۲انتخاب عنوان به استان این صنعتی فناورواحد و پژوهش جشنواره نهمین شاخصرینهای تمام تحقق با تولید جهش دوم رتبه کسب صمت، وزارت ی

سال سه گذشت از بعد مپنا به گسترش سازمان از اراک پارس واگن سهام انتقال کشور، در اقتصادی شاخصهای تحقق برتر رتبه کسب کشور، در ابالغی های

بود.گذشتهسالدریزکرماستانرویدادهایدیگراز

اندا مزراه نخستین لری از رونمایی مقدس، دفاع گرامیداشت سالگرد چهلمین در سازندگی بسیج سوی از استان این مقاومتی اقتصاد تخصصی کوموتیووکز

شد.رونمایییزکرماستاندارویزشهرساوراهیرزوکنفرانسیوویدیحضورباکه»۳۳«پارسعنوانباکوموتیوولخستیناراکواگنپارسساخت۳۳پارس

و هیات درزموافقت نیز کشور سبز روستای نخستین عنوان به آشتیان شهرستان در «مزرعهنو» روستای انتخاب اراک، در پتروشیمی واحد یک ساخت با یران

افتاد.اتفاقگذشتهسال

تعمیر با آهن راه کل اداره توسط کشور در واگن تعمیر دوم رتبه با۴۴۳کسب واگن انواع برداردستگاه بهره و سالگذشته در نیرری از خورشیدیوی ۱۰۰گاه

بود.گذشتهسالدراستانرویدادهایدیگرازاراکآبادامانکیلوواتی

بر بالغ دولت هفته در اجرایی۹۰۱پارسال عملیات و افتتاح سال۹۱پروژه در دولت هفته اقتصادی پروژههای واقع در و شد آغاز نیز رشد۹۹پروژه درصدی۴۲با

شد.روبرو

م۹۲۴۰پروژه۹۰۱این استان تعهد اینکه به توجه با و کرد خواهد ایجاد غیرمستقیم و مستقیم شغلی سالزکرفرصت در با۲۰ایجاد۹۹ی است شغل هزار

گرفت.خودبهتحققرنگتعهداینازنیمیدولتهفتههایپروژهافتتاح
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یزکرماستاندرنافرجامپروژههایازبرخییراعتباگرهشدنباز

ورط۱۴ عمرانی شاخص م۲۵ح استان در تولید جهش با مرتبط طزکرپروژه جمله از نیز معاونری پارسال سفر در که میشوند محسوب تمامی نیمه حهای

شدند.تکلیفتعیینالزماعتباراتتخصیصبایزکرماستانبهجمهوررئیس

عصررط ولی بیمارستان توسعه ط(ح از یکی عنوان به اراک عمرعج) که است هایی پروژه جمله از کشور درمان و بهداشت کالن حوزه تمام نیمه یرحهای

مط۱۲حدود مختلفی های دولت در و دارد جرساله در که بوده جمهورح رئیس معاون پارسال سفر شد.ریان تکلیف تعیین بودجه و برنامه سازمان رئیس و ی

ولیعصر بیمارستان توسعه اجرایی سال(عملیات از اراک ط۸۷عج) این تکمیل سالها گذشت با اکنون و شده بزرآغاز مردمرح جدی مطالبه عنوان به ملی گ

شد.آغازمجدداجدیدیرپیمانکاباآنتکمیلیرپیگینیزپیشچندیوگرفتایتازهجانامیدوتدبیردولتدریرجمهورئیسدستوربامسئوالنو

ولیعصر بیمارستان با(توسعه اراک بست۵۰۰عج) دررتخت بینی۱۳ی پیش کشور غرب بهداشتی و درمانی خدمات ارائه برای درمان مطلوب ظرفیت با طبقه

ط این مسئوالن دیگر و ملت خانه در مردم نمایندگان دولت، حمایتی اقدامات و مناسب مالی تامین وجود با و است تکمیلرشده پایانی مراحل درمانی، ح

میکند.طیرایربهرهبرداو

م استان بودجه و برنامه سازمان رئیس که طور آن طزکراما این تکمیل برای است گفته وری یکهزار حدود تاکنون ملی، هرمیلیارد۸۰۰ح اعتبار شدهزیال ینه

شد.یقرتزبعدبهیازدهمدولتابتدایازمالیمنابعینربیشتکه

(ر خمینی امام بیمارستان برای طهپارسال و خمین جایگر) بیمارستان اعتبازح ردیف دولت سوی از نیز ساوه جدید زمین،رین مقوله و شد باز مناسبی ی

دارد.قرارکاردستوردرحرطایناولیهنقشههایوطراحی

م کتابخانه و تاالر برای الزم عنوانزکراعتبار به نیز اراک جرط۲ی در هنر و فرهنگ حوزه در کشور ملی تکلیفرح تعیین نوبخت باقر محمد پارسال سفر یان

شد.

یزکرماستانیزکشاوربخشرویدادهای

م زمرهزکراستان در بودن صنعتی وجود با کشاور۱۰ی بخش در کشور نخست کهزاستان است شامل۹۰ی بردار بهره این۲۰هزار در استان شاغالن درصد

هستند.فعالحوزه

کشاور۶۷۰ و باغی اراضی هکتار مزهزار استان در وزکری یک که دارد وجود کشاور۲ی تولیدات درصد میزدهم ارسال مناطق سایر به استان نیاز بر مازاد ی

شود.

م حدودزکراستان تولید با سفید،۵۴ی گوشت تن قرمز،۵۳هزار گوشت تولید تن حدود۳۲۰هزار شیر، تن م۴۱هزار تخم تولید تن ویژهایرهزار جایگاه از غ

بود.گوناگونیهایموفقیتشاهدیزکشاورحوزهگذشتهسالدرواستبرخوردارکشوریردامداویزکشاوربخشدر

آبربهرهبردا و طیور دام، ویتامینه و معدنی مکملهای تولید کارخانه از گذازی سرمایه با تولیدییالیرمیلیارد۴۰یریان درواحد مستضعفان بنیاد سوی از

بهرهبردا اراک، بزردانهچین از یکی کشاوررگتری کمیسیون اعضای حضور با کشور ماهی تن تولید کارخانههای شهرستانزین در اسالمی شورای مجلس ی

رسید.ثبتبهگذشتهسالدرنیزیزکرماستاندربارنخستینبرایطبیعی)قند(استویاگیاهکشتساوه،

انحصا باغ نخستین اجرایی عملیات مرآغاز استان گردوی بردازکری بهره خمین، در انداری راه اراک، اسالمی آزاد دانشگاه سالمت فنآوران دهکده از یزی

م استان در کشور طبیعی منابع تخلفات سامانه نرمافزار کنتزکردومین و رصد هدف با زمینخواری پروندههای بزرل افتتاح دررگتری، شتر پرورش مجتمع ین

م سرمایهگذازکراستان با (رری خمینی امام فرمان اجرایی ستاد مهمتهی از زرندیه شهرستان توابع از پرندک شهر در کشاورر) حوزه رویدادهای سالزین در ی

بود.گذشته

و هزار یک وسعت به زمینی در زرندیه شتر پرورش آبیا۲۰۰مجتمع به نیاز بدون علوفه تامین با طرهکتار از باری که احداث مصنوعی مرتع و دیم کشت یق
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شد.ایجادمستقیمشغل۱۲۰مجموعهاینیزراهاندا

خ۳۴۵ استان کشاورزان از گذشته سال نیز نیاز بر مازاد گندم تن کهریدارهزار گردید ذخیره۱۴۵ی منطقه این نیاز تامین برای آن تن به۲۰۰وهزار تن هزار

شد.ارسالکشورنقاطسایر

بز مجتمع دامدارافتتاح جمهو۲۰یرگ رئیس دستور با کنفرانس ویدئو صورت به زرندیه شهرستان راسی کشاوررهزار بخش رخدادهای دیگر از استانزی ی

بود.گذشتهسالدریزکرم

سال از واحد تولید۹۷این ظرفیت و کرده کار به فازهایتن۳۰۰آغاز افتتاح با که دارد را اشتغال۲و۱شیر نفر۳۵۰زمینه هزار یک و مستقیم صورت به نفر

شد.فراهمغیرمستقیم

بز از یکی واحد دامدارگتراین ازرین بیش اعتبار با خاورمیانه و کشور های میلیارد۱۲۰ی بهرهبردارهزار و چهارم و سوم مرحله تکمیل با که است کاملریال ی

میشود.افزودهکشورواستانتولیدظرفیتبهخامشیرتن۷۰۰روزانهملیحرطایناز

یزکرماستانخدماتیواجتماعیرویدادهای

بردا طربهره پروژه چند از مری استان دامپزشکی بیمارستان نخستین افتتاح استان، مسکن ملی اقدام گذازکرح سرمایه با ساوهری شهر در خصوصی بخش ی

ط های۳۶۶حرافتتاح پروژه اجرایی عملیات آغاز اراک، سجادیه کوی ورهکتا۲۴واحدی اراک پروژه۲۴۰ی اجرایی عملیات آغاز و سجادیه کوی ۳۶۴واحدی

و حضور با ساوه علوی کوی شهرسازواحدی و راه مزیر استان در دخانیات بدون روستای و شهر عنوان به نقوسان روستای و تفرش شهر معرفی اززکری، ی

بود.گذشتهسالدراستانخدماتیرویدادهایجمله

قراربهرهبردا فرمانده حضور با اراک صیدی شهید همسطح غیر تقاطع از کاوهری شهید غیرهمسطح تقاطع پروژه یک فاز افتتاح االنبیا، خاتم سازندگی گاه

طرنبی این دوم فاز اجرایی عملیات آغار و اراک وری عمرانی معاون حضور با بهرهبردازح کشور، طریر چهار از زندانری جدید ساختمان شامل قضائیه قوه ح

کل اداره جدید ساختمان و خمین شهرستان چندمنظوره سوله ،تکمیل دلیجان زندان جدید بند قانونیمحالت، مپزشکی کشوریزکراستان سراسر با همزمان

بود.گذشتهسالطرحهایدیگرازیزکرماستاندرقضائیهقوهرئیسحضورباکنفرانسویدئوصورتبه

با اراک تا شد سبب استان، سرزمین آمایش سند اساس بر شده اخذ مناسب تصمیمات ماه۱۹اجرای فروردین در پاک، هوای کشوررپاکت۹۹روز شهر ین

باشد.

شد.معرفیکشورشهرینرپاکتعنوانبهیزرتبازبعدناسالمهوایروز۱۳بانیزپارسالنخستماههششدراراککالنشهر

بودجه و۱۱تصویب شهردارمیلیارد۲۳۰هزار اجراییریالی عملیات -آغاز اراک مهاجرانرطواحد۳۰۰ی در مسکن ملی اقدام وح معاون حضور وزبا راه یر

شزشهرسا مدیرعامل و طری ابالغ کشور، جدید شهرهای عمران تخصصی مادر ازرکت پس اراک شهر جامع شهرسا۱۶ح و راه وزارت سوی از افتتاحزسال ی،

م استان کودک حقوق زمستانه مدرسه وزکریازدهمین بینالملل امور و بشر حقوق معاون حضور با دادگستزی مریر نخستین افتتاح نیکری، مسکنرکاوکز ی

اندا راه خمین، در پروازکشور خط طزی تصویب مسافران، جابهجایی در تسهیل هدف با اراک - عسلویه اری یکی اراک گردو تفرجگاهی جامع کانونهایزح

بود.پارسالرویدادهایدیگرازاراکوحشباغدرانقراضمعرضدرهایگونهعنوانبهایرانیزردنزگوسهتولدوگردشگرجذببرایمهم

یرفناووپزشکیعلمی،رویدادهای

بردا بزربهره از مرگتری ماسک تولید واحد برین محالت، در کشور شدنزگرکز ار۹یده جدید روش اساس بر دانشگاه این علمی هیات دانشگاهزعضو یابی

آم شمارراستنفورد در کاربردی۲یکا علمی دانشجویان کشور قهرمانی مسابقات دوره هفتمین میزبان بهعنوان اراک میزبانی جهان، برتر دانشمندان درصد

شی برای پروتئینی غشای ساخت ، «کاتا» ورزشی رشته در سارامسال دزین آب باری کرونا ویروس ضد ماسک نانو تولید و طراحی اراک، دانشگاه در یا

بود.گذشتهسالدریزکرماستانرویدادهایجملهازاراکدرآنفلوآنزاوکروناعلیهافرادیزمصونسابرایروز۳۰یرماندگا
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م استان در حوادث وقوع زمان در امدادرسانی برای احمر هالل جمعیت امداد بالگرد نخستین روشزکراستقرار به کرونا سرمی تشخیصی کیت تولید ی،

سا سرم و واکسن تحقیقات موسسه در رازاالیزا جامعهزی با ارتباط قراردادهای شاخصهای برخی در تفرش و اراک صنعتی دانشگاه انتخاب اراک، شعبه ی

بین در گذشته سال صنعت بردا۱۰و بهره کشور، برتر مردانشگاه ازنخستین ناباروری درمان تخصصی فوق دولتی مرکز نخستین همچنین و اراک در کزری

اقما مررشد استان مزکری استان در کشور آزاد دانشگاه تحصیلی بورسیه نخستین خوردن کلید و محالت در وزکری علمی حوزه مهم رخدادهای دیگر از نیز ی

بود.گذشتهسالدریزکرماستانیرفناو

و تا عمومی هواپیماهای ساخت و کیل۹نزطراحی علمیوهزار معاونت تفاهمنامه اساس بر کشور در جمهورگرم هواپیمایی،ریاست سازمان با ورودی

تو و اراک کالنشهر در آنفلوآنزا واکسن محموله لیززنخستین استندی سنج تب دستگاه ساخت پرخطر، گروهای برای توسطریع کشور در بار نخستین برای ی

و پزشکی حوزه مهم اخبار جمله از نیز کشور در بار نخستین برای اراک شهرستان در ناشنوایان ویژه تولیدماسک و طراحی اراک، در دانشبنیان واحد یک

بود.گذشتهسالدراستانیرفناو

م استان نخست رتبه بهرهبردازکرکسب کشور، سوادآموز درجذب متوالی سال چهارمین برای نوآوری کارخانه اولین از پاری فناوری و علم اعتبارک با کشور یری

بر و۲۵بالغ فناورمیلیون۵۰۰میلیارد و پژوهش صندوق سوی از مریال استان بردازکری بهره اراک، در قطرری به گنبدی با ایران رصدخانه نخستین از ی

م و متر مرهشت استان نجوم علم بردازکرکز تفرش،بهره در شهری نخست مرحله از مری استان دارویی شهزکرک شهری نخستین شازند، بازنه صنعتی کرک

و معاون حضور با خاورمیانه استامینوفن تولید و خاورمیانه دارویی موثره شزمواد در و دارو و غذا سازمان رئیس و صنعت مهمتریر از شازند کیمیاگران ینرکت

بود.گذشتهسالدراستاناینعلمیرویدادهای

یزکرماستانآموزشیفرهنگی،رویدادهای

بردا مربهره استان مقدس دفاع موزه باغ از طزکری از مجلس رییس حضور با ثبتری کنفرانس، ویدئو تا۶۰۰یق مراثر استان میراثبان،زکریخی سامانه در ی

خمینی(ر امام خطی اسناد از جمهوهرونمایی بنیانگذار اعتبارر) با ساوه شهر سینمایی) (پردیس فرهنگی مجتمع اجرایی عملیات اسالمی،آغاز یالرمیلیارد۶۱ی

شهردا و دولت منابع محل برداراز بهره کشور، برتر عنوان زرندیه های کتابخانه انجمن برتر رتبه ساوه،کسب ازری مدرسهسارط۱۵ی و آموزشی مزح یزکری

جمهو رئیس حضور کنفرانس،ربا ویدئو صورت به اندای مزراه استان کالسیک خودروهای رالی نخستین گردشگزکری هفته گرامیداشت با همزمان بهرهری ی،

امیربردا (زادگاه اراک هزاوه روستای بومگردی اقامتگاه اولین از گذارکبیری سرمایه حجم با میلیاردر) یک نخستینری شهادت خصوصی، بخش توسط یالی

سالمت حوزه درشهید کرونا با مقابله و۹۹تیرماه۲۳در حضور با سمقاور روستای ملی ثبت گردشگز، و دستی صنایع فرهنگی، میراث مریر استاندار و یزکری

ب ایران منبت پایتخت عنوان برگزاربه اراک، در ایرانشناسی کتاب از رونمایی ها، شمعدانی های شراره کوتاه فیلم ملی جشنواره نخستین نخستینرگزاری ی

م استان سال کتاب مزکردوره استان قلم اهالی و نویسندگان از میزبانی با بزکری خبرگزاری، مطبوعات، جشنواره و ابوذر ای رسانه جشنواره ورگزاری یها

بود.گدشتهسالدراستانفرهنگیرویدادهاییینرمهمتازبخشییزکرماستانیرخبپایگاههای

یزکرماستانورزشیرویدادهای

از پس کشور برتر لیگ به اراک آلومینیوم فوتبال تیم ج۱۸صعود در فصلرسال پایانی و چهارم و سی هفته یکی۹۸-۹۹یان شاید ایران فوتبال یک دسته لیگ

بود.اراکیهابرایدلچسبهایینیرشیاز

(رربهرهبردا خمینی امام ورزشی مجموعه اسکیت پیست از ازهی پس اراک ط۱۴) از یکی عنوان ویدئربه حضور با کشور تمام نیمه ورزشی کنفرانسیوحهای

بود.گذشتهسالورزشیمهمرویدادهایدیگرازنیزیرجمهورئیس

اسکیت پیست اجرایی خمینی(ر۲۲عملیات امام ورزشگاه اراکهبهمن که۱۴) بود شده آغاز پیش صرفپسسال با و دنبال آن تکمیل روند وقفه مدتی از

رسید.یربردابهرهبه۹۹سالدریالرمیلیارد۱۸ازبیشبربالغینهایزه
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ب برتر لیگ رقابتهای از اراکیها شیومیزبانی دیگر از نیز کشور مرکس استان ورزش آزکرینیهای از نیز ها رقابت این سوم رتبه که بود استانی ورزشکاران ِن

شد.

از اردوی۱۰دعوت به ورزشکار بانوان از نفر هفت دعوت ملی، تیمهای اردوی به کرونا شرایط وجود با ورزشی مختلف رشتههای در استان این ورزشکار بانوی

شد.ثبتیزکرماستانورزشیکارنامهدرپارسالکهبودرویدادهاییدیگرازنیزکبدیاردویبهنفر۲وقایقرانیاردویتاکرا،سپک

ورزشکاران۵۰کترش از نفر سه دعوت اسکواش، و اتومبیلرانی فو، کونگ تکواندو، دارت، رشتههای در ملی مختلف مسابقات در استان این ورزشکار بانوی

سا آماده اردوی به استان این معلول و طالزجانباز مدال یک کشور،کسب برتر لیگ به اراک شهروند والیبال تیم پیوستن ایران، نفره هفت فوتبال ملی تیم ی

جهان، رزمی رقابتهای کا۳۵در توسط کشور تیمی بخش در مدال پنج و انفرادی بخش در ورمدال جهانی ورزشی رقابتهای در استان این ورزشکار گران

بود.گذشتهسالدرورزشیرویدادهایدیگرازکشور

سیاسیرویدادهای

مرمط استان از شهرهایی یا شهر جدایی بر مبنی شایعاتی شدن آخزکرح در قم به الحاق و سالری روزهای مجا۹۹ین فضای که بود مزرویدادی استان یزکری

داد.قرارتاثیرتحتراکشورو

م صزکراستاندار واکنش مطلب این به پاسخ در وری که کرد تاکید و داشت جزیحی در کشور مجاریر فضای در که بحثهایی قم به سفر برزیان مبنی ی

است.نکردهبیانراشدهحرمطقم،استانبهپیوستنویزکرماستانازبخشیجداشدن

و سخنان کالم جان آقازاده، سیدعلی گفته استانزبه خود ظرفیت از استفاده با باید و نیست کافی قم استان برای شهرستان یک که بوده گونه این کشور یر

شود.اقدامشهرستان۲یایککردناضافهبهنسبتقم،

م استاندار گفته وزکربه سخنان ندارد.زی، صحت موضوع این که بپیوندد قم به و جدا شهرهایی یا شهر همجوار استانهای از که نیست معنی این به کشور یر

م استان رخدادهای دیگر از یازدهم مجلس به فراهان و آشتیان تفرش، مردم منتخب ماندن کدخداییزکرباز عباسعلی اعالم اساس بر که بود گذشته سال در ی

شد.حرمطنگهبانشورایسخنگوی

مد درباره منتشره اخبار و تفرش منتخب سرانجام درباره مدروی علوم وزارت رسمی نظر اعالم به توجه با بود: گفته تحصیلیاش منتخبرک کمالخانی سینا ک

کند.پیداراهیازدهممجلسبهنمیتواندوندارداعتبارهماوکرمدندارداعتبارموسسهآناینکهدلیلبهمجلسدرتفرش

شد.معرفیفراهانوآشتیانتفرش،انتخابیهحوزهمعیننمایندهعنوانبهپارسالمردادماههفتمدریمیرکعلیاکبراساس،اینبر

م استان انتخاباتی بازکرماراتن همزمان خورد کلید پارسال ماه اسفند بیستم از روستا و شهر اسالمی شوراهای انتخابات دوره ششمین داوطلبان ثبتنام با ی

نامها، ثبت از روز نخستین در که شد آغاز کشور هشت۴۲سراسر شامل وزنفر نام،۳۴ن ثبت قانونی مهلت پایان تا کردند اعالم را خود داوطلبی ۹۸۷مرد

کردند.نویسینامیزکرماستاندرنفر

یزکرماستانحوادثینرمهمت

و تن یک دستگیوکیل۲۵۲کشف و مخدر مواد انواع و۲یرگرم فوت۱۹۱هزار رابطه، این در (از۶نفر پرندک به تهران مسیر در رانندگی سانحه وقوع اثر بر نفر

زرندی شهرستان تابعه کالهبرداهشهرهای باند از خمین شهرستان در طال تقلبی سکه هزار پنج ضبط و کشف تار)، کتاب جلد سه ضبط دورهری، به مربوط یخی

ضبطرقاجا و کشف خمین، در پهلوی دوره اوایل و بن۳۰یه لیتر خازهزار کنترین هنگام در ملی عرضه شبکه از عبورج خودروهای کامیونرل دستگاه یک از ی

بود.گذشتهسالحوادثاخبارجملهازیزکرماستاندرقاچاقسوختلیترهزار۲۲۴کشفهمچنینوکشفشازندشهرستاندر

دیگ « دبیرهی «هام پهلوی خط کتیبه حدودرکشف به متعلق و۲ی دوره۲۰۰هزار به مربوط خمره یک کشف فرنق، روستای اطراف های کوه در پیش سال

بز سنگی هاون یک کشف اراک، آباد ابراهیم روستای در قاجارسلجوقیان دوران به متعلق خمینرگ شهرستان آشناخور روستای در عمرانی عملیات حین در یه
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بود.حوزهایناخباردیگرازنیز

د در خمین شهرستان انتظامی نیروی مامور استانرگیرشهادت انتظامی مهم رخدادهای جمله از نیز پارسال آذرماه پنجم و بیست در احشام مسلح سارقان با ی

آمد.نائلشهادترفیعدرجهبهشهرستاناین۱۲یرکالنتمامور»براتیمرتضی«یکمستوانآنپیدرکهبود

شدند.مجروحنیزداشتندحضوریرگیردایندرکهوظیفهمامورانازدیگرنفرسه

سال آخر چهارشنبه حوادث مصدومان م۹۹شمار استان وزکردر کشته یک نیز بیشت۷۴ی که شد اعالم سورمصدوم چهارشنبه در جراحات نوع پارسالرین ی

بود.اراکدرانگشتانقطعنیزموردیکودستوگردنناحیهازویژهبهوسوختگی

کرد.رسانیامدادرااراکسالآخرچهارشنبهبامرتبطحادثه۲۴نیزاراکنشانیآتشهمچنین

یزکرماستانبهیرکشومقاماتسفر

شهرسازو و راه وزیر کشور، عالی دیوان رییس بودجه، و برنامه سازمان رییس و جمهور رییس معاون وزی، معاون نیرو، شهرسازیر و راه عمرانیزیر معاون ی،

قرازو فرمانده کشور، وریر مجلس، معادن و صنایع کمیسون اعضای خودرو، ایران عامل مدیر االنبیا، خاتم سازندگی کشاورزگاه جهاد وزیر فرهنگیزی، میراث یر

بودند.یزکرماستانمیهمانجداگانهایسفرهایدرپارسالمسئوالنازیردیگشمارو
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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