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ستادیاخبار

)۰۵:۱۶-۰۰/۰۱/۱۶(فیلم/گرمازپیشخودکشیوافسردگیمورددریرنامداآزادهنظراظهار

ویدئو نامدازدر آزاده صحبتهای شاهد مجریر این بیجان پیکر بود، خواهید ... و خودکشی افسردگی، مورد در درری جوان من1400فروردین7ی تهرانزدر غرب در اش مسکونی ل
شد.کشف

از نقل به نو سالم گزارش نامداربه آزاده امروزرکنا؛ که قانونیی مپزشکی کرد ازراعالم بیش مصرف با دارویی مسمومیت اثر در وی و100گ اعصاب قرص

بود.گفتهخودکشیبهاقدامدرآناثروافسردگیازپیشچندیاستبودهروان

است.گفتهافسردگیاثردرخودکشیآمارینرآخازکوتاهفیلمایندریرنامداآزاده

)۰۵:۵۹-۰۰/۰۱/۱۶(۱۳۹۹سالطیقانونیپزشکیدرآموزشوپژوهشیحرط۱۳۰بررسی

گرفت.قراربررسیموردسازمانایندرآموزشوپژوهشیحرط۱۳۰)۱۳۹۹(گذشتهسالدرگفت:کشورقانونیپزشکیسازمانپژوهشیوآموزشیمعاون-ایرنا-تهران

گفت در دوشنبه روز مهدوی اینکهوامیرحسین به اشاره با ایرنا خبرنگار با اینگو اصلی وظیفه پنج از وظیفه پژوهشیسه و آموزشی های حوزه به سازمان

سازمان افزود: شود، می قانونیمربوط علمیپزشکی هیات اعضای و پزشکان اشتغال نیز و آن فعالیت نوع به توجه با که است تخصصی ای مجموعه کشور

بود.خواهدپژوهشیهایحرطازیربسیابرایمهمیاطالعاتیمنبعوداشتهتوجهقابلنقشیپژوهشیوآموزشیهایحوزهدرسازمانایندر

ب برای سازمان آمادگی به اشاره با مشترگزاروی های نشست و جلسات سازمانری گفت: دانشگاهی و علمی مراکز با پژوهشی قانونیک باپزشکی کشور

بسیا در که دارد اختیار در فردی منحصربه پژوهشی خوراک و اطالعات آن، مراجعین و کار نوع به طرتوجه از خواهدری کاربرد تحقیقاتی های پروژه و ها ح

داشت.

محیط، از استفاده به حقوقی و حقیقی اشخاص تمایل نیز و سازمان فعالیتهای فرد به منحصر و متنوع حیطه به توجه با و راستا همین در افزود: مهدوی

سال در پژوهشی، فعالیتهای انجام برای سازمان دادههای و تعداد۱۳۹۹امکانات خا۱۰، پژوهشی کمیته بهرجلسه آن در و تشکیل سازمانی پروپوزال۴۹ج

شد.دادهیرهمکامجوزدانشجویی

کا سازمان، پژوهش و آموزش شورای نظر اساس بر اینکه بیان با تروی با سازمان پژوهش تشکیلرگروه جدید طکیب تمامی بررسیرو برای سازمان های ح
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سال در داشت: اظهار است، شده ارجاع آن به تایید جلسات۱۳۹۹،۱۰و این در که شده تشکیل سازمان پژوهش و آموزش شورای پژوهشیرط۱۳۰جلسه ح

است.رسیدهنهاییتاییدبهحرط۵۲تعداد،اینازوگرفتهقراربررسیمورد

سازمان پژوهشی و آموزشی قانونیمعاون وربازنگپزشکی کرد عنوان پژوهشی حوزه در سازمان این اقدامات دیگر از را پژوهشی اولویتهای اصالح و ی

سال از بود شده استخراج گذشته های سال در که سازمان پژوهشی های اولویت نخبگان،۱۳۹۷گفت: نظرات و باالدستی اسناد اساس بر و ساالنه صورت به

میشود.اعالمدانشگاهیوعلمیمراکزبهوشدهبندیرتبهوتدوینسازمانعلمیهیأتاعضایواستانیوستادیمدیران

سال در اساس همین بر کرد: خاطرنشان سازمان۱۳۹۹وی دوم و اول رده اولویتهای قانونینیز سالپزشکی برای فراخوان۱۴۰۰کشور و شد تدوین

مرتبط تحقیقاتی مراکز و پزشکی علوم دانشگاههای برای سازمان علمی هیأت اعضای و ستادی استانی، کل ادارات تمامی برای ارسال ضمن جدید اولویتهای

شود.فراهمسازمانکاربردیپژوهشهایانجامجهتدرمراکزسایرپتانسیلازاستفادهبرایزمینهتاشدخواهدارسالنیز

ار و بررسی به داشت:زمهدوی اظهار و کرد اشاره نیز پژوهش حوزه در برتر های استان انتخاب و استانها پژوهشی فعالیتهای پژوهشییابی فعالیتهای

شوند.میمعرفیبرتراستانهایوگرفتهقراریابیزاروبررسیموردپژوهشدفترتوسطسالههراستانها

تد به شد تالش گذشته سال سه طی وی گفته ارربه های شاخص جایگزیج کیفی بازیابی شاخصها امتیازدهی نحوة و شوند کمی صرفا های شاخص ین

گیرد.قراریربازنگموردپژوهشنتایجوبروندادهابهبیشتردادناهمیتهدف

) پژوهش سامانه ارتقای از همچنین صورتresearch.lmo.irوی به پژوهشی حوزه خدمات ارائه ضرورت به توجه با گفت: و داد خبر گذشته سال در (

اندا راه گذشته سال که پژوهشی برخط سامانه اول فاز خدمات، به دسترسی عدالت نیز و مرتفعزالکترونیک آن ایرادات و اشکاالت و یافت ارتقا بود، شده ی

شد.خواهدانجامسامانهاینیقرطازوآنالینصورتبهآنیرداووارائهپروپوزال،یافتردمراحلتمامیبنابراینشد

اندا راه افزود: داوزمهدوی و رسیدگی سرعت پروپوزال، ارائه تسهیل ضمن سامانه این تعدادری سامانه این در تاکنون و است داده افزایش نیز را حرط۳۰۰ی

است.یابیزارمرحلهدرنیزحرط۱۳۱واستشدهردحرط۹۸وتصویبحرط۷۱تعداداینازکهشدهیرگذاربا

سازمان پژوهشی و آموزشی قانونیمعاون سالپزشکی در سازمان این آموزشی حوزه های فعالیت به اشاره با ادامه عملی۱۳۹۹در آموزش ۱۶۷گفت:

ب و تخصصی) های رشته سایر و روانپزشکی قانونی، تئورگزاردستیار(پزشکی های کالس پزشکانری خدمت بدو واحدزمجا(ی این های فعالیت جمله از ی)

است.بوده

ت با گیأوی همه شرایط بر جلرکید برای نکات برخی رعایت لزوم و کرونا ویروس رعایترگیوی لزوم به توجه با افزود: گذشته سال در ویروس این اشاعه از ی

تد بهداشتی، جملهرپروتکلهای از دانشجویان به و...یس حقوق دارویی، علوم پزشکی، مامایی، دومدانشجویان یک با دانشجو حضور نظر ظرفیتاز

دیدند.آموزشدانشجو۱۴۹وهزارسههادورهایندرگذشتهسالطینتیجهدرکهشداجراقبلآموزشیترمهایبهنسبت

پیشگی برای الزم تدابیر اتخاد ضرورت و کنونی خاص شرایط به توجه با نیز پزشک غیر و پزشک کارآموزان عملی آموزش وی گفته بیماربه استمرار از یری

شه۱۹کووید بین سفرهای کاهش صرفرو و راستا همین در که شد واگذار ها استان به نظارتی تمهیدات گرفتن درنظر با و کارآموزان سکونت محل به ًادری

شدند.مندبهرهیرجاسالدرسازمانعملیهایآموزشازپزشکیدانشجوی۱۰۲پزشکی،رشته

ارائه خا۷۲مهدوی علمی های برنامه در تجاربرسخنرانی انتقال منظور به سازمان از قانونیج بپزشکی پیراپزشکی، و پزشکی مختلف های گروه یرگزاربه

مجا های مجازدوره سایت در (زی آموزش تش)elearning-lmo.irی تاالر پرسنل بارجهت مرتبط آموزشی های دوره اجرای سازمان، های آزمایشگاه و یح

حیطه در تخصصی قانونیبخشهای مجار(تشپزشکی امکانات و بسترها از استفاده با آزمایشگاه….) و معاینات برایزیح، آموزشی دوره اجرای موجود، ی

دادگست برقضات کارگزاری، مشکالت کردن برطرف منظور به کنفرانس ویدئو صورت به جلسات بری و استانی و ستادی واحدهای تعامل و هایرگزاری دوره ی

کرد.عنوانبخشایناقداماتدیگرازراسازمانکنانرکاتوانمندیافزایشراستایدریرحضوغیر

۱۳۹۹سالطیقانونیشکیپزدرشآموزوپژوهشیحطر۱۳۰سیبررایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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سازمان پژوهشی و آموزشی قانونیمعاون ارپزشکی نحوه و رسید تصویب به سازمان آموزش جامع سند نویس پیش گذشته سال در داد: یابیزادامه

آموزشی محتواهای همچنین گرفت. قرار بازبینی مورد ها استان آموزشی عملکرد بهبود هدف با فعالیتها این بازخورد نیز و ها استان آموزشی فعالیتهای

شد.تدوینوتهیه...وآزمایشگاهیوپزشکیکارآموزانقانونی،پزشکیدستیارانبرایسازمانفنیبخشهایدر

دستیاران آموزشی جامع دستورالعمل کردن اجرایی و ابالغ تصویب، وی گفته قانونیبه تشپزشکی تاالر بالینی، معاینات بخشهای پزشکیردر کمیسیون یح،

ش تدوین و تهیه شامل آزمایشگاه دستیارانرو و مدرسان مراکز، آموزش مسئوالن آموزشی، مراکز رؤسای وظایف قانونیح پزشکیپزشکی درسنامه تهیه نیز و

بود.حوزهایناقداماتدیگرازقضاتوآموزشماماییدندانپزشکی،قانونی،

قانونیسازمان تشپزشکی و آزمایشگاهی بالینی، مختلف های حوزه در قانون در شده معین تکالیف و وظایف با متناسب که است تخصصی یحرسازمانی

کند. می خدمت ارائه هموطنان به ذیصالح مقامات استعالمات به پاسخ قالب در و تخصصی های کمیسیون و جرم صحنه هموارهو سازمان این تالش

گی بهره به آخرمعطوف از تری پیشرفته از استفاده و روز متدهای حوزهرین دو ویژه به و تخصصی های حوزه های فعالیت انجام در دنیا تجهیزاتی امکانات ین

است.بودهجرمصحنهویحرتشوآزمایشگاهی

)۰۶:۰۷-۰۰/۰۱/۱۶(خودکشیدربارهی»رنامدا«آزادهصحبتهای

است.بودهروانواعصابداروهایحدازبیشمصرفبراثرمسمومیتشدهشناختهوجوانیرمجاینگرمعلتاستکردهاعالمقانونیپزشکی

خودکشیدربارهی»رنامداصحبتهای«آزاده
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)۰۷:۲۸-۰۰/۰۱/۱۶(استباختهجانروانواعصابقرص100ازبیشمصرفبایرنامداآزادهقانونی:پزشکی

بسیارر«م تعداد مصرف از ناشی مسمومیت اثر بر نظزگ این روان». و اعصاب قرص مریادی علت خصوص در قانونی پزشکی کارشناسان نامداریه آزاده مجرگ وری صدا سابق ی
شد.اعالمجناییپرسزبابهکهسیماست

نامدا آزاده که میدهد نشان خربررسیها با مقدارری اززید بیش استفاده به اقدام دارو، داده100یادی دست از را جانش نیز نهایت در و کرده ها آن از عدد

است.

عصرامروزروزنو،اقتصادآنالین،یرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۷:۵۳-۰۰/۰۱/۱۶(بودمهمسرمعاشقمنی:رنامداآزادههمسرکرد؛اعالمرامعروفیرمجگرمعلتقانونیپزشک

نامدا آزاده همسر عبادی، بیایم.رسجاد کنار غم این با چطور نمیدانم است. افتاده اتفاق این که نمیکنم باور اصال بود. امیدوار زندگی به و بود شاد بود، سرزنده من همسر گفت: ی
است.خوردهراقرصازباالییدوزاشتباهیباشد.کردهیادهرویزدارومصرفدرکهمیکنمتصور

قانونی مپزشکی مجرعلت نامدارگ آزاده کرد. اعالم را معروف است.ری باخته جان دارویی مسمویت اثر بر قطعی طور به مزی با که جوانی پرحاشیهاشرن گ

ش را همه و داد قرار تأثیر تحت را جامعه مردم نوروز ایام مادودر کرد. دررکه خانهاش در افسردگی ضد داروی حد از بیش مصرف اثر بر میشود گفته که ی

کنند.باورراگرمایننمیتوانندآزادهخانوادههمهازبیشترکهاند.وشهمهحاالداد.جانسعادتآباد

نامدا آزاده تصویر کرد. صدا بمب مثل خبر بود. عید هفتم روز شهروند، گزارش مجربه جسدری چرخید. دست به دست جا همه ثانیه چند عرض در معروف ی

حاشیههایرمج و شایعه اول لحظات همان از شد. پیدا خانهاش در معروف اززی قلبی ایست و کرونا اوردوز، قتل، کرد. جنجالیتر را تلخ ماجرای این یادی

خودخواسته.گرمگرفت؛خودبهواقعیترنگکمکماوللحظههمانازموضوعیکولیبود،شایعههاهمان

مج خانم اینکه مرفرضیه حواشیری و شایعهها هم باز مسأله همین که گرفت قوت کم کم باشد کرده انتخاب را بوده،زگ باردار او اینکه داشت؛ پی در را یادی

م دلیل همین به و داشته اختالف شوهرش نامداربا آزاده تصمیم است. کرده انتخاب را مرگ دلیل درباره همه زد. دامن شایعهها به مجری این حرفرگ ی

میزدند.

مرنظ نخست لحظه همان قانونیاز پزشکی نامداریه آزاده مرگ حادثه صحنه در اولیه تحقیق تیمهای مشکری را جسدوگ بالفاصله دانستند. خودکشی به ک

شد.دادهانتقالکزیرکهدرتهرانقانونیپزشکیبهآسیبشناسیوسمشناسیآزمایشاتبراییرنامداآزاده

دیروز قانونیصبح مپزشکی کرد. اعالم را خود مجرنظر خانم که شد مشخص قطعی طور به بنابراین دارویی؛ مسمومیت با حدرگ از بیش مصرف با ی

بود.کردهیریدارخگشرمازپیشروزدوراآنهامیشودگفتهکهداروهاییاست.باختهجانافسردگیاشضدداروهای

نامدازشایعهسا آزاده همسر عبادی، نکنیدسجاد شایعههایری و حواشی با روزها این که صبحزی است، بوده روبهرو شخصیاش زندگی خصوص در یادی

ش هم هنوز او یافت. حضور تهران جنایی امور دادسرای در عزاداودیروز و اشکها ندارد. باور هم هنوز را همسرش رفتن که جوانی مرد است. اینرکه یهای

دارد.اوسنگینغمبرگواهیومیچرخددستبهدستیزمجافضایدرحاالمرد

حواشی کردهاند. منتشر عکس و فیلم من شخصی زندگی از نمیکنم. صحبت رسانهای هیچ «با گفت: بغض با مرد شایعههایزاین کردهاند. درست یادی
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مطز انتشارریادی با که میکنیم خواهش رسانهها از همین برای بیاییم. کنار غم این با که نتوانستهایم هم هنوز ما میکنم. واگذار خدا به را همه است. شده ح

شدهایم.»خرابخانهمانکنند.بیشترراخانوادهاینداغدروغینمطلب

مط صحبتهایی همسرش روحیه خصوص در او ادامه بودمدر همسرم عاشق بود.رمن امیدوار زندگی به و بود شاد بود، سرزنده من «همسر گفت: و کرد ح

دارو مصرف در که میکنم تصور بیایم. کنار غم این با چطور نمیدانم است. افتاده اتفاق این که نمیکنم باور اززاصال باالیی دوز اشتباهی باشد. کرده یادهروی

بز گندم وقتی که ماندهام است. مرده او که کنم باور نمیخواهم اصال است. خورده را ورقرص مشکل هیچ داشتیم. خوبی زندگی ما بگویم. چه او به شد گتر

نداشتیم.گیربزاختالفماولیداشت،وجودهممازندگیدردارد.وجودیرشوهونزهرزندگیدرجزئیاختالفاتنبود.البتهخاصیاختالف

را اتفاق این که است همین برای بدهم. آرامش او به میکردم سعی بودم. کنارش لحظات همه در میکردم. حمایت را او همیشه بودم. همسرم عاشق من

نکردهام.»باوررااورفتنکنم.چکارماندهامحاالوکنمزندگیاوبدونچطورنمیدانممننمیکنم.باور

باردا باردارتکذیب موضوع شد، تکذیب قطعی طور به بالفاصله که مسألهای اینرینخستین مدیزی بود. جوان قانونیکلرن موردپزشکی در تهران استان

نامدارتش آزاده جسد تشریح حاضر حال «در بود: کرده اعالم نامداری خانم کردهایم.ریح ارسال آزمایشگاه به و برداشته را الزم نمونههای است. شده تمام ی

نامدا خانم ظاهربارداربودن معاینه اساس بر میکنم. تکذیب کامال را کارشناسانری که کالبدگشایی و قانونیی آثاپزشکی هیچ دادند، بارداربودنرانجام از ی

در ضربوشتم و جراحت آثار هیچگونه همچنین است. بوده حاملگی محصول گونه هر فاقد و طبیعی اندازه در ایشان رحم ضمایم و رحم نیامد. دست به

نشد.»دیدهیرظاهکالبدشکافی

دگ یا مجرقتل خانم که داد نشان بیشتر شدتحقیقات منتفی بروند،رکشی شمال به فرزندش و همسر با بود قرار او است. داشته همسرش با خوبی ارتباط ی

کا گویا نمیرود. آنها همراه آزاده آخر لحظه مجراما این همراه گوشی بررسی با دیگر طرف از میکند. بدرقه را فرزندش و شوهر و میآید پیش برایش یری

گرفت.قوتخودکشیفرضیهصحنهدرموجودروانواعصابقرصهایواودستنوشتههایهمراهبهسابق

شه آخریارمحمد درباره مری پرونده وضعیت نامدارین آزاده مرگ صحنه از انجامشده همهجانبه بررسیهای «با بود: کرده اعالم نامداری آزاده خانم کهرگ ی

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

شد.»منتفیکامالکشیردگیاقتلوقوعبنابرایننیامد؛دستبهباشد،داشتهکشیردگ

همراهرس تلفن بررسی بهویژه و انجامشده تکمیلی بررسیهای «در گفت: ساختمان مداربسته دوربینهای بررسی به اشاره با تهران جنایی امور دادسرای پرست

در موجود داروهای و بوده دخترش با خداحافظی و وصیت نوعی و دخترش به آن خطاب که متوفی به متعلق مکشوفه دستنوشتههای همچنین و متوفی

است.»حرمطروانواعصابداروهایمصرفیقرطازخودکشیموضوعقانونی،پزشکیاولیهبررسیمیکرده،استفادهمرحومکهصحنه

ضربوج آثار گونه هیچ که بود حالی در این بود. مرتب کامال اتفاقا و خانگی و راحتی لباس با «جسد گفت: صحبتهایش ادامه در تلخاو حردستنوشته

نامدا خانم پدر نمیشد. دیده او بدن روی نامداربر خانم همسر که حالی در است. رفته سفر به نوهشان و داماد همراه به دخترش که میکرد تصور نیزری ی

نامدا خانم از دستنوشتهای بیشتر تحقیقات انجام با نداشتند. هم با تماسی هیچ هم دلیل همین به است؛ مادرش و پدر خانه در او میکرد کشفرتصور ی

بود.شدهنوشتهگیربچهلمشقدفتریکداخلدستنوشتهاینشد.

نامدا چیرخانم که بود نوشته نامه دخترش برای وضعیتزی از که بود گفته دخترش به او بود. کرده دل درد او با خط چند در بود. خداحافظی شبیه ی

دستنوشته این پیداشدن همین برای بود. وصیتنامه به شبیه هم همین بود. کرده تکلیف تعیین اموالش خصوص در آن از پس و نیست راضی زندگیاش

بخشید.»قوتراخودکشیفرضیه

تیکنیوز،قلمیرخبپایگاهیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۱۱:۰۸-۰۰/۰۱/۱۶(استپزشکاندندانوزنانجراحانازپزشکیقصورشکایاتینربیشتقانونی:پزشکی

است.بودهعمومیجراحانودندانپزشکانزایمان،وزنانجراحانازترتیببهشکایتهاینربیشتگفت:کشورقانونیپزشکیسازمانتخصصیکمیسیونهایامورکلرمدی

خب قضایی خبرنگار گزارش مدیرگزاربه سلحشور بابک فارس، سازمانری تخصصی کمیسیونهای امور قانونیکل درپزشکی پزشکان قصور بررسی آمار درباره

قانونیکمیسیونهای گذشتهپزشکی سال ماه یازده در کرد: و9اظهار کمیسیونهای929هزار در پزشکان قصور به مربوط پرونده قانونیمورد سراسرپزشکی

داشت.افزایشدرصد5حدود98سالمشابهمدتبامقایسهدرکهرسیدنتیجهبهکشور

است.شدهآنهامحکومیتبهمنجردرصد45وتبرئهبهمنجرپزشکانازشکایتمواردازدرصد55رسیدهنتیجهبهپروندهتعداداینازگفت:وی

سازمانرمدی تخصصی کمیسیونهای امور قانونیکل بیشتپزشکی افزود: جراحانرکشور و دندانپزشکان زایمان، و زنان جراحان از ترتیب به شکایتها ین

است.بودهعمومی

سازمان اقدامات درباره سلحشور صداوسیما از نقل قانونیبه پیشگیپزشکی برنامههایربرای ماه هر گفت: آن پروندههای کاهش یا پزشکی قصور از ی

بشود.پزشکیقصورپروندههایکاهشبهمنجرآموزشهااینتامیکنیمگزارربدرمانکادربرایوبیناریایرحضوصورتبهآموزشی

پیام/انتهای

باتوتابناک،24رویداد،24تدبیرنیوز،بهداشتیرخبپایگاهاطالعات/اعتماد،حمایت،صبح،هفتکیهان،روزنامهسیما/وصدایرگزارخبدیگر:منابع

)۲۱:۲۸-۰۰/۰۱/۱۶(شدتومانمیلیون480جنین،سقطدیه

بسیا باور به ملی: میشوندرآرمان سقط والدین توسط جنین هزار از بیش روز هر ایران در آمار طبق است؛ جنین» «سقط جمعیت، کاهش عوامل از یکی ی

حدود تنها و10که غیرمجاز جنین سقط که میدهد نشان دیگر رسمی غیر آمارهای که چند هر است! قانونی آن آمارزمورد و مورد هزار دو روزانه زمینی یر

سازمان اعالم طبق است. بیشتر نیز تصادفات میزان از جنین سقط کشتههای تعداد حتی است. کشور کل تولدهای یکسوم حدود قانونیآن کشورپزشکی

سال و1398،16در اعالم947هزار ناجا رانندگی و راهنمایی پلیس ئیس هادیانفر، سردار نیز گذشته روز که شدهاند کشته ترافیکی رانندگی حوادث در نفر

سال کشتههای تعداد که سال99کرد به نسبت آما98،1900، و کمتر حدودرنفر در15ی باالیی آمار ما کشور که است حالی در این میگیرد، بر در را نفر هزار

م به منجر آماررتصادفات با را آمار این که کافیست اما دارد، اما300گ برد. خواهیم پی فاجعه عمق به زمان آن و کنیم مقایسه کشور در جنین سقط هزار

گذشته سال دو در کشور در والدت آمار کاهش روند که میشود منتشر شرایطی در آمارها سالمخصوص(این در در98ًا است.50) بوده بیسابقه گذشته سال

سال بهار در کشور احوال ثبت سازمان در ثبتشده تولدهای و98،280تعداد مقدار547هزار این از که است بوده و144تولد و763هزار پسر 135نوزاد
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و سال784هزار تابستان) و (بهار مشابه مدت در بودهاند. دختر بهار98نوزاد، در کشور کل تولدهای میزان و299، تابستان389هزار در و315و 170هزار

کمت همچنان سمنان و ایالم است؛ بوده بیشترتولد بلوچستان و سیستان و خوزستان رضوی، خراسان تهران، و میزان اینرین در داشتهاند. را تولد میزان ین

رئیس مسجدی، قانونیمیان سالپزشکی تیر در سال98کشور ابتدای از که بود: گفته جنین سقط آمار درمجموع98درباره جنین12تاکنون سقط پرونده هزار

مراکز قانونیبه بهداشتپزشکی وزارت درمان بر نظارت اداره رئیس نژادجواد، است. داشته کاهش گذشته به نسبت درصد دو که شده ارجاع کشور سراسر

دا درمانی سقط برای قانونی «ما است: گفته غیرقانونی و قانونی جنین سقط درباره قانونرنیز بر بنا آن از پس و میکند درخواست فرد درمانی سقط در یم.

به باید فرد مجلس قانونیمصوب رادیولوپزشکی و زنان اطفال، پزشک سه و کند مژمراجعه به را فرد کنند، تایید را درمانی سقط که صورتی در برایزکری ی

نمیشود.»صادرسقطمجوززماناینازبعدومیشودصادرهفتگی19تاجنینسقطمجوزکهداشتتوجهبایدمیدهند.ارجاعسقط

جنینسقطبرایکاملانساندیه

ن اساس بر و میان این سالردر در شده سقط جنینهای دیه حتی1400خ سقط، صورت در و ندارد تفاوتی کامل دیه با شده پیدا آن در روح که جنینی دیه ،

مستقر رحم در که نطفه دیه است. متفاوت جنین تکامل و تشکیل مختلف مراحل در دیه میزان میگیرد. تعلق دیه است، شده مستقر رحم در که نطفهای به

دینا (بیست است و9):رشده دینا600میلیون (چهل است بسته خون که علقه دیه تومان، و19):رهزار بهصورت200میلیون که مرحلهای در جنین دیه هزار،

است نروییده گوشت هنوز و است درآمده دینا(استخوان و38):رهشتاد روح400میلیون هنوز و شده تمام آن استخوان و گوشت که جنین دیه تومان. هزار

است نشده پیدا آن دینا(در باشد48):رصد پسر اگر است، شده پیدا آن در روح که جنین دیه تومان، کامل):(میلیون که480دیه جنین دیه تومان، میلیون

مسلمان): مرد کامل دیه (نصف باشد دختر اگر است، شده پیدا آن در باشد240روح مشتبه اگر و است شده پیدا آن در روح که جنین دیه تومان، میلیون

تومان.هزار800ومیلیون28):ردیناشصت(استدرآمدهگوشتبهصورتکهمضغهدیهتومان،میلیون360کامل):دیهسهچهارم(

)۰۸:۲۹-۰۰/۰۱/۱۶(قانونیپزشکیینیرکارآفجشنوارهبرترایدههایازمالیحمایتوپشتیبانی

کارآفرمدی جشنواره برتر ایدههای از گفت: قانونی پزشکی سازمان الملل بین امور و عمومی روابط مجارکل صورت به آن افتتاحیه مراسم امروز که قانونی پزشکی حمایتزینی شد، آغاز ی
گرفت.خواهدصورتمالیپشتیبانیو

خب خبرنگار با اختصاصی مصاحبه در ناییجی حامد بهرگزارآقای پزشکی حیطه در که است کارشناسی سازمانی قانونی، پزشکی سازمان افزود: سیما، و صدا ی

میدهد.کارشناسینظرومیکندرسیدگیقضاییمقاماتازارجاعیموارد

قانونیوی، سازمانپزشکی در ما همکاران گفت: و دانست فقه و حقوق پزشکی، علوم تالقی محل قانونیرا گیپزشکی بهره کنار مبانیردر و اصول از ی

فناو با تجهیزات از سازمان در شده استفاده تجهیزات و میکنند استفاده ارجاعی موارد کارشناسی برای دنیا روز به تجهیزات از مختلف حیطههای در یرعلمی

باالست.

سازمانرمدی الملل بین امور و عمومی روابط قانونیکل تحپزشکی و کشور شرایط به توجه با کردهرافزود: ایجاد ما برای که چالشهایی و ظالمانه یمهای

ح گونهای به تا است شده اتخاذ سازمان در همچنین و کشور در جدیدی سیاستهای داخلیراست، کارآمد و جوان نیروهای و داخلی منابع به که کنیم کت

باشیم.متکی

سازمان گفت: ناییجی قانونیآقای مپزشکی طرو از استفاده برای را جشنوارهای منظور همین به سازمان این تحقیقات عنوانرکز تحت داخلی کارآمد حهای

شد.آغازگذشتهسالبهمنازآنرسانیاطالعفرایندکهدیدکرتداقانونیپزشکیینیرکارآفجشنواره

شدتومانمیلیون480جنین،سقطدیهملی:مانآر|خبرخبرادامهادامه
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هستیم.یزمجاصورتبهجشنوارهاینافتتاحیهیرگزاربشاهدامروزوشدارسالجشنوارهدبیرخانهبهایدهوحرط119امسالفروردینهفتمتاافزود:وی

سازمانرمدی الملل بین امور و عمومی روابط قانونیکل طرط20گفت:پزشکی از برح شده وارد بزگرحهای ایدههای که تیمهایی و شد خواهد یدهزگریده

کا در اررداشتند ایدهها نهایت در و میکنند پیدا حضور دزگاهها ضمن تا میشود انتخاب برتر ایده عنوان به ایده سه و ایدههاریابی این از بتوانیم جوایز یافت

کنیم.استفادهسازمانعلمیفعالیتهایتوسعهبرایایدههااینازقانونیپزشکیتحقیقاتکزرمدروکنیممالیپشتیبانی

سازمان اینکه بر مبنی سوالی به پاسخ در ناییجی قانونیآقای شپزشکی با ارتباطی جلسهرچه در افزود: دارد، بومی تجهیزات تولید برای بنیان دانش کتهای

ب بنیان دانش مجموعههای با که تشرمتعددی حوزه و آزمایشگاهها بالینی، معاینات حوزه در را خودمان نیازهای ایم کرده کردهرگزار اعالم جرم صحنه و یح

ط و ایدهها اکنون هم و شرایم از درحهایی بنیان دانش طرکتهای و ایم کرده طریافت از مالی پشتیبانی و حمایت مورد باشند شرایط واجد که یقرحهایی

میگیرند.قرارقانونیپزشکیتحقیقاتکزرم

کاربازاریرخبپایگاهدیگر:منابع
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استانیاخبار

)۰۵:۰۷-۰۰/۰۱/۱۶(آزادهگرمرازکرد؛اعالمرامعروفیرمجگرمعلتقانونیپزشک

کنم!نمیباوررااتفاقاینعبادی:سجاد

قانونی[شهروند] مپزشکی مجرعلت نامدارگ آزاده کرد. اعالم را معروف است.ری باخته جان دارویی مسمویت اثر بر قطعی طور به مزی با که جوانی گرن

ش را همه و داد قرار تأثیر تحت را جامعه مردم نوروز ایام در مادوپرحاشیهاش کرد. دررکه افسردگی ضد داروی حد از بیش مصرف اثر بر میشود گفته که ی

کنند.باورراگرمایننمیتوانندآزادهخانوادههمهازبیشترکهاند.وشهمهحاالداد.جانسعادتآباددرخانهاش

نامدا آزاده تصویر کرد. صدا بمب مثل خبر بود. عید هفتم مجرروز مجری جسد چرخید. دست به دست جا همه ثانیه چند عرض در معروف درری معروف ی

حاشیههای و شایعه اول لحظات همان از شد. پیدا بودزخانهاش شایعهها همان از قلبی ایست و کرونا اوردوز، قتل، کرد. جنجالیتر را تلخ ماجرای این یادی

م گرفت؛ خود به واقعیت رنگ کم کم اول لحظه همان از موضوع یک مجرولی خانم اینکه فرضیه خودخواسته. مرگ قوتری کم کم باشد کرده انتخاب را گ

حواشی و شایعهها هم باز مسأله همین که مزگرفت دلیل همین به و داشته اختالف شوهرش با بوده، باردار او اینکه داشت؛ پی در را انتخابریادی را گ

میزدند.حرفیرمجاینگرمدلیلدربارههمهزد.دامنشایعههابهیرنامداآزادهتصمیماست.کرده

قانونیپزشکییهرنظ

م نخست لحظه همان نامداراز آزاده مرگ حادثه صحنه در اولیه تحقیق تیمهای مشکری را نامداوگ آزاده جسد بالفاصله دانستند. خودکشی به برایرک ی

شد.دادهانتقالکزیرکهدرتهرانقانونیپزشکیبهآسیبشناسیوسمشناسیآزمایشات

دیروز قانونیصبح مپزشکی کرد. اعالم را خود مجرنظر خانم که شد مشخص قطعی طور به بنابراین دارویی؛ مسمومیت با حدرگ از بیش مصرف با ی

بود.کردهیریدارخگشرمازپیشروزدوراآنهامیشودگفتهکهداروهاییاست.باختهجانافسردگیاشضدداروهای

نکنیدیزشایعهسا

نامدا آزاده همسر عبادی، شایعههایرسجاد و حواشی با روزها این که دادسرایزی در دیروز صبح است، بوده روبهرو شخصیاش زندگی خصوص در یادی

ش هم هنوز او یافت. حضور تهران جنایی عزاداوامور و اشکها ندارد. باور هم هنوز را همسرش رفتن که جوانی مرد است. فضایرکه در حاال مرد این یهای

وزمجا فیلم من شخصی زندگی از نمیکنم. صحبت رسانهای هیچ «با گفت: بغض با مرد این دارد. او سنگین غم بر گواهی و میچرخد دست به دست ی

حواشی کردهاند. منتشر شایعههایزعکس کردهاند. درست مطزیادی اینریادی با که نتوانستهایم هم هنوز ما میکنم. واگذار خدا به را همه است. شده ح

بیاییم.کنارغم

شدهایم.»خرابخانهمانکنند.بیشترراخانوادهاینداغدروغینمطلبانتشارباکهمیکنیمخواهشرسانههاازهمینبرای

بودمهمسرمعاشقمن

مط صحبتهایی همسرش روحیه خصوص در او ادامه اینردر که نمیکنم باور اصال بود. امیدوار زندگی به و بود شاد بود، سرزنده من «همسر گفت: و کرد ح

دارو مصرف در که میکنم تصور بیایم. کنار غم این با چطور نمیدانم است. افتاده است.زاتفاق خورده را قرص از باالیی دوز اشتباهی باشد. کرده یادهروی

بز گندم وقتی که ماندهام است. مرده او که کنم باور نمیخواهم نبود.راصال خاصی اختالف و مشکل هیچ داشتیم. خوبی زندگی ما بگویم. چه او به شد گتر
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هر زندگی در جزئی اختالفات شوهزالبته و بزرن اختالف ما ولی داشت وجود هم ما زندگی در دارد. وجود همیشهری بودم. همسرم عاشق من نداشتیم. گی

چطور نمیدانم من نمیکنم. باور را اتفاق این که است همین برای بدهم. آرامش او به میکردم سعی بودم. کنارش لحظات همه در میکردم. حمایت را او

نکردهام.»باوررااورفتنکنم.چکارماندهامحاالوکنمزندگیاوبدون

یربارداتکذیب

باردا موضوع شد، تکذیب قطعی طور به بالفاصله که مسألهای اینرنخستین مدیزی بود. جوان قانونیکلرن تشپزشکی مورد در تهران جسدراستان یح

نامدا تشرآزاده حاضر حال «در بود: کرده اعالم نامداری خانم خانمریح بارداربودن کردهایم. ارسال آزمایشگاه به و برداشته را الزم نمونههای است. شده تمام ی

ظاهرنامدا معاینه اساس بر میکنم. تکذیب کامال را کارشناسانری که کالبدگشایی و قانونیی آثاپزشکی هیچ دادند، نیامد.رانجام دست به بارداربودن از ی

ظاه کالبدشکافی در ضربوشتم و جراحت آثار هیچگونه همچنین است. بوده حاملگی محصول گونه هر فاقد و طبیعی اندازه در ایشان رحم ضمایم و یررحم

نشد.»دیده

شدمنتفیکشیردگیاقتل

مج خانم که داد نشان بیشتر آنهارتحقیقات همراه آزاده آخر لحظه اما بروند شمال به فرزندش و همسر با بود قرار او است. داشته همسرش با خوبی ارتباط ی

کا گویا مجرنمیرود. این همراه گوشی بررسی با دیگر طرف از میکند. بدرقه را فرزندش و شوهر و میآید پیش برایش دستنوشتههایری همراه به سابق ی

گرفت.قوتخودکشیفرضیهصحنهدرموجودروانواعصابقرصهایواو

شه آخریارمحمد درباره مری پرونده وضعیت نامدارین آزاده مرگ صحنه از انجامشده همهجانبه بررسیهای «با بود: کرده اعالم نامداری آزاده خانم کهرگ ی

ج و ضرب آثار گونه هیچ اینکه به توجه با فوت، محل در قانونی پزشکی توسط جسد معاینه و داشت ادامه بامداد یک ساعت یارتا قتل وقوع بر داللت که ح

شد.»منتفیکامالکشیردگیاقتلوقوعبنابرایننیامد.دستبهباشد،داشتهکشیردگ

همراهرس تلفن بررسی بهویژه و انجامشده تکمیلی بررسیهای «در گفت: ساختمان مداربسته دوربینهای بررسی به اشاره با تهران جنایی امور دادسرای پرست

در موجود داروهای و بوده دخترش با خداحافظی و وصیت نوعی و دخترش به آن خطاب که متوفی به متعلق مکشوفه دستنوشتههای همچنین و متوفی

است.»حرمطروانواعصابداروهایمصرفیقرطازخودکشیموضوعقانونی،پزشکیاولیهبررسیمیکرده،استفادهمرحومکهصحنه

تلخدستنوشته

ضربوج آثار گونه هیچ که بود حالی در این بود. مرتب کامال اتفاقا و خانگی و راحتی لباس با «جسد گفت: صحبتهایش ادامه در دیدهراو او بدن روی بر ح

نامدا خانم پدر نامدارنمیشد. خانم همسر که حالی در است. رفته سفر به نوهشان و داماد همراه به دخترش که میکرد تصور خانهری در او میکرد تصور نیز ی

نامدا خانم از دستنوشتهای بیشتر تحقیقات انجام با نداشتند. هم با تماسی هیچ هم دلیل همین به است؛ مادرش و دستنوشتهرپدر این شد. کشف ی

ب چهل مشق دفتر یک نامدارداخل خانم بود. شده نوشته چیرگی که بود نوشته نامه دخترش برای کردهزی دل درد او با خط چند در بود. خداحافظی شبیه ی

وصیتنامه به شبیه هم همین بود. کرده تکلیف تعیین اموالش خصوص در آن از پس و نیست راضی زندگیاش وضعیت از که بود گفته دخترش به او بود.

بخشید.»قوتراخودکشیفرضیهدستنوشتهاینپیداشدنهمینبرایبود.

آنالینشهروندیرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۰۵:۳۶-۰۰/۰۱/۱۶(یرنامداآزادهگرمعلتدربارهشواهداولین

غضنف سارا صبح، هفت باالخرهرروزنامه روان»؛ و اعصاب قرص حد از بیش مصرف علت به «مسمومیت | قانونیی علتپزشکی روز هشت گذشت از بعد

نامدارم آزاده مجرگ باری، به را سیما و صدا جوان و سابق نظزی این داد. گزارش پرونده کارشناسانرپرس قانونییه مپزشکی علت خصوص آزادهردر گ

…صسابقیرمجیرنامدا

آنالینصبحانهفردا،قمآنالین،جمجاموالیت،حامیانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۶:۵۱-۰۰/۰۱/۱۶(شدتکذیبمنتشرهاخبارنیست؛روشنیرنامداآزادهگرمعلتهنوز

است.نشدهمشخصآننتایجهنوزواستانجامدرحالیرنامداآزادهفوتدربارهشناسیآسیبآزمایشات

خب از نقل به ایسنا، گزارش آخرگزاربه درباره میزان، آزمایشاتری نتایج بررسی وضعیت قانونیین نامداپزشکی آزاده مرحومه تخصصیرفوت اقدامات پیرو ی،

است.نشدهمشخصآننتایجهنوزواستانجامحالدرآسیبشناسیآزمایشاتپذیرفته،صورت

م قطعی علت تعیین گزارش، این یافتههایربراساس و شده انجام معاینات همچنین و آن نتایج براساس و آزمایشات تمامی نتایج شدن روشن از پس گ

شد.خواهدرساندهقضاییمحترممقاماطالعبهنتیجهوانجامجرمصحنهبررسی

نامدا آزاده فوت مورد در منتشره اخبار برخی تکذیب ضمن گزارش هرراین اعالم و است انجام حال در همچنان فوت علت تعیین تخصصی روند میافزاید ی

پذیرفت.خواهدصورتقانونیورسمییرمجاازصرفاخصوصایندریرخب

مدی فروزش قانونیکلردکتر آخپزشکی به اشاره با هم تهران آزمایشاتراستان نتایج بررسی وضعیت قانونیین آزادهپزشکی مرحومه فوت علت مورد در

است.نشدهمشخصآننتایجهنوزواستانجامحالدرشناسیآسیبآزمایشاتگفت:یرنامدا

م قطعی علت تعیین افزود: بررسیروی های یافته و شده انجام معاینات همچنین و آن نتایج اساس بر و آزمایشات تمامی نتایج شدن روشن از پس گ

شد.خواهدانجامجرمصحنه

قانونیکلرمدی انجامپزشکی حال در همچنان فوت علت تعیین تخصصی روند داشت: بیان فوت علت مورد در شده منتشر اخبار تکذیب با تهران استان

است.

افقفارس،مطبوعاتیرخبپایگاهدیگر:منابع
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المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
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)۲۱:۲۸-۰۰/۰۱/۱۶(استنشدهمشخصهنوزی»رنامدا«آزادهآزمایشاتنتایج

قانونی نامداپزشکی «آزاده آزمایشات نتایج که کرد براساسراعالم میشود. تکذیب وی فوت نحوه مورد در منتشره اخبار و است نشده مشخص هنوز ی»

قانونیاعالم نامداپزشکی آزاده پیکر روی بر آسیبشناسی آزمایشات پذیرفته، صورت تخصصی اقدامات مشخصرپیرو آن نتایج هنوز و است انجام حال در ی

م قطعی علت تعیین گزارش این براساس است. ورنشده شده انجام معاینات همچنین و آن نتایج براساس و آزمایشات تمامی نتایج روشنشدن از پس گ

فوت مورد در منتشره اخبار برخی تکذیب ضمن گزارش این شد. خواهد رسانده قضائی محترم مقام اطالع به نتیجه و انجام جرم صحنه بررسی یافتههای

نامدا خبرآزاده هر اعالم و است انجام حال در همچنان فوت علت تعیین تخصصی روند میافزاید مجاری از صرفا خصوص این در قانونیری و رسمی ی

پذیرفت.خواهدصورت

بوداتفاقیکهمسرمگرم

نامدا آزاده ناراحتیرهمسر با اظهاراتش در و شد حاضر تهران جنایی امور دادسرای در میکردمزی حمایت را او همیشه شوهرش بهعنوان من کرد: عنوان یادی

م نمیتوانم هنوز و داشتیم عاشقانهای زندگی نامدارو آزاده داشتیم،رگ اختالف باهم ما گفتهاند برخیها کنم. زندگی غم این با چطور نمیدانم و کنم باور را ی

دشمنان مشتزآزاده زندگیهای همه مثل هم ما کردند اعالم ما برای را داستانها این که داشت اختالفریادی دچار باهم مواقع برخی که مردان و زنان و ک

د یا کنیم قهر باهم بخواهیم که نبود شدید اختالفاتمان اما میکردیم، پیدا اختالف مرمیشوند گفت: عبادی سجاد شویم. نامدارگیر آزاده بودرگ اتفاق یک ی

ناخواسته قرصهایش خوردن در او میکنم احساس بززو وقتی «گندم»، دخترم به نمیدانم است. کرده وقتیریادهروی افزود: وی بدهم. جوابی چه شد گ

مدت این در من و شده خراب خانهام .... نیامدی ما همراه که بده اطالع خانوادهات به که گفتم او به حتی و بودم تماس در آزاده با رفتیم سفر به گندم همراه

کنم.باوررااتفاقایننمیتوانمهنوزونکردمصحبتخارجیوداخلیرسانههیچبا

نیوزفردایرخبپایگاهدیگر:منابع
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