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اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴۰۰/۰۱/۰۸

اخبار ستادی

مدیرکل روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی :تعیین علت فوت آزاده نامدار ی منوط به بررسیهای کارشناسی است )(۱۸:۳۱-۰۰/۰۱/۰۷
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی با اشاره به موضوع فوت آزاده نامدار ی گفت :تعیین علت فوت آزاده نامدار ی منوط به بررسیهای کارشناسی است.

خبرگزار ی میزان  -دکتر نائیجی در گفتگو با میزان با تایید خبر درگذشت آزاده نامدار ی  ،گفت :تعیین علت فوت منوط به بررسیهای کارشناسی است.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی افزود :نتیجه آزمایشات به مقام قضایی اعالم خواهد شد.
انتهای پیام/

۱

در گفت و گو با ایلنا مطر ح شد؛ توضیح پزشکی قانونی درباره بررسی علت فوت »آزاده نامدار ی« )(۱۹:۰۵-۰۰/۰۱/۰۷
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران توضیحاتی درباره روند بررسی علت فوت »آزاده نامدار ی« مطر ح کرد.

»مهدی فروزش« مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره مرگ آزاده نامدار ی گفت :بررسی های صحنه فوت به اتمام رسیده و
جسد در حال انتقال به پزشکی قانونی است.
وی ادامه داد :جزییات فوت خانم نامدار ی متعاقبا بعد از معاینه ظاهر ی ،کالبدگشایی و بررسی های تخصصی آزمایشگاهی به مقام قضایی اعالم می شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در پاسخ به این سوال که روند بررسی و کالبد گشایی جسد چقدر زمان می برد ،تصر یح کرد :اگر با معاینه ظاهر ی و
کالبدگشایی به علت فوت برسیم؛ فردا نتیجه به مقام قضایی اعالم می شود.
وی ادامه داد :اما اگر نیاز به آزمایشات بیشتر باشد که در اکثر یت موارد این چنین است حدود یک ماه تا  40روز طول می کشد تا نتایج آزمایشات مشخص
و به مرجع قضایی اعالم شود.
فروزش در پاسخ به این سوال که آیا آثار ضرب و جر ح روی بدن متوفی بوده است یا خیر ،گفت :در صحنه همکاران من آثار ی از ایراد ضرب و جر ح مشاهده
نکرده اند.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی تجارت آنالین

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۳

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴۰۰/۰۱/۰۸

طر ح »جوانی جمعیت و حمایت از خانواده« مصوب کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده )(۰۶:۱۰-۰۰/۰۱/۰۷
متن اولیه طر ح »جوانی جمعیت و حمایت از خانواده« را اینجا بخوانید
ماده  -1هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون منطبق با شرایط ز یر می باشد:
الف -در راستای تحقق تبصره ) (1بند  15راهبرد کالن چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور ،به منظور راهبر ی ،برنامه ر یز ی ،ارز یابی کالن و نظارت بر اجرای این
قانون ،ستاد ملی جمعیت به ر یاست رئیس جمهور و مرکب از ارکان ذیل تشکیل و با همکار ی دستگاه های ذیربط ،نسبت به تهیه برنامه عمل با تقسیم کار
ملی اقدام و گزارش عملکرد را هر شش ماه به شورای عالی انقالب فرهنگی و مجلس شورای اسالمی ارائه مینماید.
تبصره  -1دبیر ستاد با حکم رییس جمهور منصوب میشود.
تبصره  -2جلسات ستاد حداقل هر سه ماه یک بار مرکب از اعضای ذیل تشکیل می شود:
– رییس جمهور
– دبیر ستاد
– وزرای کشور ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،علوم ،تحقیقات و فناور ی ،ورزش و جوانان ،راه و شهرساز ی ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،اطالعات ،امور
اقتصاد و دارایی ،فرهنگ و ارشاد اسالمی ،آموزش و پرورش ،ارتباطات و فناور ی اطالعات
– روسای سازمان های صدا و سیمای جمهور ی اسالمی ایران ،برنامه و بودجه کشور ،تبلیغات اسالمی ،پزشکی قانونی
– معاون امور زنان و خانواده ر یاست جمهور ی
– رئیس مرکز مدیر یت حوزههای علمیه
– دادستان کل کشور
– رییس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقالب فرهنگی
– دو نفر نماینده مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر
– رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
– رئیس سازمان بسیج مستضعفان
تبصره  -3دبیرخانه ستاد مسئولیت پیگیر ی کلیه امور اجرایی ،نظارتی و مصوبات ستاد را بر عهده دارد.
تبصره  -4کلیه مصوبات ستاد با امضای رییس جمهور ابالغ می گردد.
ب -در اجرای راهبرد کالن سوم و چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور نظارت ،رصد و پایش وضعیت جمعیت و خانواده ،در یافت گزارش عملکرد دستگاههای
اجرایی و ارز یابی کمی و کیفی آن بر اساس شاخصه های نقشه مهندسی فرهنگی و احکام مندر ج در این قانون با کارکرد تعیین اولویتهای پژوهشی ،تایید
محتوای کتب درسی و پیامهای فرهنگی و دستورالعمل های بهداشتی ،راهبر ی و در یافت گزارش عملکرد دستگاه های ذی ربط و ارز یابی آنها ،از طر یق ستاد
عالی جمعیت و خانواده مستقر در دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی اعمال می شود .روسای دستگاه ها و نهاد ها ملزم به اجرای مصوبات این ستاد و
ارائه گزارش آن به مجلس شورای اسالمی و سایر نهاد های نظارتی می¬باشند .این ستاد ارز یابی خود را از میزان تحقق قانون هر شش ماه یک بار به عنوان
شاخص عملکرد دستگاهها به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه می نماید .گزارش این شورا ،معیار تصمیم¬گیر ی در مراجع قضایی ،تقنینی و نظارتی است.
پ -استانداران مکلف هستند از طر یق شورای برنامه ر یز ی و توسعه استان موضوع ماده ) (31قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور مصوب 1395/12/
 ،4راهبر ی ،برنامه ر یز ی ،هماهنگی بین بخشی و نظارت و ارز یابی درسطح استان در مورد احکام این قانون را برعهده گیرند.

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۴

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴۰۰/۰۱/۰۸

ادامه خبر | اختبار :طر ح »جوانی جمعیت و حمایت از خانواده« مصوب کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
تبصره -وزارت کشور مکلف است با همکار ی مرکز آمار ایران  ،هرساله به رصد مداوم میزان موالید و نر خ بارور ی کل در کشور پرداخته و برنامه ها و راهبردهای
متناسب برای ارتقای وضعیت هر استان را در زمینه بهبود نر خ بارور ی کل انجام دهد.
ماده  -2وزارت راه و شهرساز ی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن خانوار را برای خانواده ها پس از تولد فرزند سوم
و بیشتر فراهم آورد و این خانواده ها می توانند صرفا برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده نمایند.
ماده  -3به منظور تحقق بند چ ماده  102برنامه ششم توسعه دولت مکلف است بجز کالنشهرها یک قطعه زمین مسکونی بر اساس طر ح هادی مصوب در
روستا و طر ح جامع مصوب در شهرها با مساحت  150تا  200متر مربع به خانواده ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر ،مشروط به سکونت حداقل  5سال در
آن شهر یا روستا بر اساس قیمت تمام شده فقط برای یکبار با حفظ حق مالکیت دولت و اجاره  99ساله واگذار نماید.
ماده  -4به منظور تحقق بند چ ماده  102برنامه ششم توسعه دستگاه های اجرایی مکلف اند برای تامین و ارتقای کیفیت مسکن ،پایان کار و عوارض ساخت و
ساز ،کلیه هز ینه های تخصیص شبکه ،انشعابات و هز ینههای خدمات نظام مهندسی را به میزان پنجاه درصد ) (%50برای خانوادههای دارای سه فرزند ز یر 20
سال و به میزان هفتاد درصد ) (%70برای خانوادههای دارای حداقل  4فرزند ز یر بیست سال برای یک مرتبه و هز ینه پروانه و عوارض ساختمانی را به میزان
ده درصد برای خانواده های دارای حداقل سه فرزند ز یر  20سال تخفیف دهند .دولت مکلف است صد در صد) (%100تخفیف های مربوط به پروانه ساختمانی
را از محل منابع عمومی در بودجههای سنواتی پیشبینی نماید.
تبصره  -1معافیت های فوق تا متراژ  130متر مربع بنای مفید در شهر تهران 200 ،مترمربع بنای مفید در سایر کالن شهرها و  300مترمربع بنای مفید برای سایر
شهرستان¬ها قابل اعمال است.
تبصره  -2محاسبات و نظارت مهندسین در خدمات نظام مهندسی برای خانوادههای فوق جزء سهمیه ساالنه آن ها منظور نمی شود.
ماده  -5وزارت خانه های نفت و نیرو موظفند تعداد فرزندان را در تعیین مشترکین کم مصرف و الگوی مصرف آب  ،بر ق و گاز لحاظ نمایند.
ماده  -6کلیه دستگاه های مذکور در ماده  29قانون برنامه ششم توسعه مکلف اند حداقل هفتاد درصد) (%70از ظرفیت مناز ل مسکونی سازمانی در اختیار
خود را جهت بهره بردار ی به خانواده های کارکنان خود که حداقل سه فرزند دارند ،تخصیص داده و در صورت وجود مازاد بر نیاز این خانواده ها به سایر ین
طبق ضوابط مربوطه اختصاص دهند .هم چنین طول زمان بهره بردار ی درمناز ل سازمانی برای خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر حداقل باید به میزان دو
برابر سکونت سایر ین باشد.
ماده  -7در اجرای بند )پ( ماده) (103قانون برنامه ششم توسعه کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مراکز مدیر یت حوزه های علمیه مکلفاند متناسب
با برآورد نیاز دانشجویان یا طالب متاهل اعم از بومی و غیر بومی  ،ز ن و مرد ،نسبت به هز ینه کرد ده درصد) (%10از درآمد اختصاصی و ده درصد) (%10از
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ساالنه مقرر در بودجه سنواتی خود جهت احداث ،تکمیل ،تامین و تجهیز خوابگاه های متاهلین اقدام کنند.
تبصره  -1در اجرای بند پ ماده  103قانون برنامه ششم توسعه ،به دولت اجازه داده می شود ساالنه مطابق قوانین بودجه سنواتی تا پنج سال مبلغ بیست
هزار میلیارد ر یال اوراق مالی اسالمی منتشر کند تا به منظور احداث ،تکمیل ،تجهیز و تأمین خوابگاه های دانشجویی متاهل به مصرف برسد.
تبصره  -2کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مکلفند بدون نیاز به مصوبه هیات امنا ،اراضی و ساختمانهای مازاد خود را با مشارکت خیر ین و سایر دستگاه
ها به تأمین خوابگاهها و یا مناز ل مسکونی مورد نیاز دانشجویان متأهل اختصاص دهند.
تبصره  -3وزارت راه و شهرساز ی مکلف است بخشی از اراضی در اختیار خود را برای احداث خوابگاه های دانشجویی و طالب متاهل در نظر گیرد.
تبصره  -4کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشگاه ها و پارکهای علم و فناور ی مکلفند با رعایت پیوستهای فرهنگی و بدون نیاز به مصوبه هیات
امنا ،متناسب با تعداد دانشجویان متاهل ،خوابگاه های موجود را جهت اختصاص به خوابگاههای متاهلین بهساز ی و تجهیز نمایند و در احداث خوابگاه
های جدید ،خوابگاه های متاهلین را در اولویت قرار دهند.

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۵

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴۰۰/۰۱/۰۸

ادامه خبر | اختبار :طر ح »جوانی جمعیت و حمایت از خانواده« مصوب کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
تبصره  -5سازمان اوقاف و امور خیر یه و تولیت آستان های مقدسه با رعایت نوع وقف و ترویج »فرهنگ وقف خانواده« مکلفند با همکار ی وزارت خانه های
علوم ،تحقیقات و فناور ی ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  ،مسکن وشهرساز ی و هم چنین مراکز مدیر یت حوزه¬های علمیه ،ضمن استفاده از ظرفیت های
مردمی ،به احداث “خوابگاه متاهلین ویژه دانشجویان و طالب” اقدام نمایند.
ماده  -8صندوق های رفاه دانشجویی و مراکز مدیر یت حوزه های علمیه مکلف اند پس از الزم االجراشدن این قانون ،برای دانشجویان و طالب متأهل فاقد
مسکن نسبت به پرداخت ودیعه مسکن ،مشروط به ارائه اجاره نامه رسمی به نحوی اقدام نماید که هرساله حداقل پنجاه درصد) (%50متوسط قیمت ودیعه
اجاره مسکن  70متر ی در کالن شهرها و مسکن  100متر ی در سایر شهرهای محل تحصیل پوشش داده شود.
ماده  -9بانک مرکز ی جمهور ی اسالمی ایران مکلف است از طر یق بانک های عامل و موسسات اعتبار ی  ،نسبت به پرداخت انواع تسهیالت مسکن با هدف
تشویق فرزندآور ی خانواده ها به شر ح ز یر اقدام کند:
 -1افزایش بیست و پنج درصدی) (%25سقف تسهیالت خر ید ،ساخت و جعاله تعمیرات مسکن به ازای هر فرزند ز یر  20سال سن تا حداکثر دو برابر سقف
مصوب ،بدون نیاز به افزایش مبلغ سپرده بانکی مربوط
 -2افزایش دوره باز پرداخت به میزان  2سال به ازای هر فرزند ز یر  20سال سن ،تا سقف  10سال بدون افزایش نر خ سود
تبصره -بانک های عامل مکلف اند نسبت به افزایش تسهیالت ،تا سقف مقرر در این ماده ،بدون تسویه تسهیالت قبلی اقدام نمایند.
ماده  -10به منظور تحقق بند ث ماده  102قانون برنامه ششم توسعه ،بانک مرکز ی جمهور ی اسالمی ایران مکلف است برای متولدین سال 1400به بعد ،با استقرار
سامانه ی تسهیالت قرض الحسنه فرزند ،از طر یق کلیه بانک ها و موسسات اعتبار ی از محل پس انداز و جار ی قرض الحسنه نظام بانکی نسبت به پرداخت
»تسهیالت قرض الحسنه تولد فرزند« اقدام نماید .مبلغ این تسهیالت برای تولد فرزند اول صد میلیون ر یال ،فرزند دوم  ،دویست میلیون ر یال و برای تولد
فرزند سوم  ،سیصد میلیون ر یال ،فرزند چهارم  ،چهارصد میلیون ر یال و فرزند پنجم  ،پانصد میلیون ر یال بدون الزام به سپرده گذار ی مشموالن با  6ماه دوره
تنفس و دوره باز پرداخت پنج ساله در سال نخست اجرای این قانون با امکان وثیقه گذار ی یارانه و یا ضمانت زنجیره ای یا هرگونه وثیقه معتبر تعیین می
شود .متقاضیان حداکثر تا دو سال پس از تولد می توانند درخواست در یافت وام را ثبت نمایند.
تبصره  -1بخشی از منابع اجرای این حکم ،از محل حذف »تسهیالت ازدواج جوانان« مقرر در قوانین بودجه سنواتی در ارتباط با ازدواج های باالی  50سال
سن ،تامین می گردد.
تبصره  -2افزایش مبلغ وام مذکور در سالهای آتی متناسب با حداقل نر خ تورم در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود.
تبصره  -3در حین دوره باز پرداخت تسهیالت تولد فرزند ،چنانچه فرزند دیگر ی به دنیا آمد ،در یافت وام قرض الحسنه برای فرزند بعدی بالمانع است.
تبصره  -4در مورد تولد فرزندان دو قلو و بیشتر ،به ازای هر فرزند ،یک وام تعلق می گیرد.
ماده  -11دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال  1400متولد شود ،ده میلیون ر یال را به صورت بالعوض به سر پرست فرزند تخصیص دهد.
سر پرست فرزند صرفا مجاز است که منابع مزبور را به خر یدار ی واحدهای صندوق های سرمایه گذار ی پذیرفته شده در بورس صرف کند.
تبصره  -1هر سال به میزان نر خ تورم ساالنه اعالمی مرکز آمار ایران به مبلغ اشاره شده در ماده  28این قانون اضافه می گردد.
تبصره  -2دولت مجاز به بدهکار کردن خود به صندوق ها از این محل نیست.
تبصره  -3سر پرست مجاز است صرفا نسبت به جابه جایی بین واحدهای صندوق های سرمایه گذار ی موضوع این ماده اقدام نماید .خار ج کردن منابع مالی
ناشی از فروش واحدهای صندوقهای سرمایه گذار ی صرفا پس از ازدواج یا در صورت عدم ازدواج پس از  24سالگی مجاز است.
تبصره  -4وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکار ی سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا سه ماه پس از الزم االجراشدن این قانون آئین نامه
اجرایی این ماده را تدوین نماید.
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ماده  -12شرکتهای خودروساز داخلی مکلف اند ،یک خودروی ایرانی به انتخاب سر پرست خانواده به قیمت کارخانه برای خانواده¬ها پس از تولد فرزند دوم تا
پنجم از زمان ابالغ این قانون بدون نوبت و بدون قرعه کشی برای یک مرتبه تحویل دهند.
ماده  -13سازمان هدفمندی یارانه ها مکلف است از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانه سه دهک باال نسبت به افزایش یارانه فرزندان خانواده های دهک
های اول تا چهارم دارای حداقل  3فرزند تحت تکفل که هیچکدام از والدین در دستگاه های مذکور در ماده  29قانون برنامه ششم توسعه شاغل نباشند به
میزان  3برابر یارانه مصوب سایر ین پرداخت نماید.
ماده  -14دولت مکلف است در کلیه واگذار ی های حق بهره بردار ی زمین با هدف اشتغال زایی و اجرای طر ح های تولیدی و کشاورز ی اولویت ها و مشوق
های موثر ی همچون تخفیف تعرفه و هز ینه واگذار ی حداقل به میزان بیست و پنج درصد) (%25و افزایش طول دوره باز پرداخت تسهیالت به میزان حداقل
پنجاه درصد) (%50برای خانواده هایی که پس از ابالغ این قانون صاحب فرزند سوم و بیشتر می شوند ،درنظر بگیرد.
ماده  -15کلیه دستگاههای مذکور در ماده  29قانون برنامه ششم توسعه ،مکلف اند:
الف -در بکارگیر ی ،جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تأهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر 5سال به سقف محدوده سنی موضوع ماده  42قانون
مدیر یت خدمات کشور ی اضافه کنند.
ب -در بکارگیر ی ،جذب ،استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی به ازای تاهل و نیز هرفرزند دو درصد) (%2مجموعا حداکثر تا ده درصد) ،(%10به امتیاز هر فرد
اضافه می شود و به ازای هر فرزند یک سال از طول سنوات تبدیل وضعیت فرد از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی کاهش می یابد.
پ -برای کلیه مستخدمین صدر ماده ،که صاحب فرزند سوم تا پنجم می شوند معادل یک سال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند ،اعمال نمایند.
تبصره -دستگاه های مذکور مجاز به تعدیل و یا اعالم عدم نیاز مستخدمین دارای حداقل  3فرزند ،مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار به جز در اجرای قانون
رسیدگی به تخلفات ادار ی و آرای قطعی قضایی نیستند.
ماده  -16دولت مکلف است برای کلیه گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاه های مذکور در ماده  29قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای
مسلح ،وزارت اطالعات ،سازمان انرژ ی اتمی )به استثنای مشمولین قانون کار جمهور ی اسالمی ایران( از قبیل کارکنان کشور ی و لشکر ی ،اعضای هیات علمی
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات ،از ابتدای سال  ،1401به مدت  5سال ،افزایش حقوق ساالنه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت
به گونهای اعمال نماید که هر ساله ،کمک هز ینه اوالد و حق عائلهمندی مشمولین این ماده در چارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان
صد درصد ) (%100و پنجاه درصد ) (%50افزایش یابد.
ماده  -17احکام ذیل در کلیه بخشهای عمومی ،خصوصی ،دولتی و غیردولتی الزم االجرا می باشد:
الف -مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق العادههای مرتبط به نه ماه تمام افزایش یابد .در صورت درخواست مادر تا دو ماه از این مرخصی
در ماه¬های پایانی باردار ی قابل استفاده است .مرخصی مزبور برای تولد دو قلو و بیشتر ،دوازده ماه می باشد.
ب -امنیت شغلی مادران در طول دوره باردار ی ،مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود .در این دوران هرگونه نقل و انتقال و تغییر شغل ،بدون
درخواست مادر شاغل ممنوع است .حفظ پست سازمانی یا همطراز برای بانوانی که در ایام مرخصی زایمان به سر می برند ،الزامی است.
پ -شیفت شب برای مادران شاغل باردار و هم چنین مادران دارای فرزند شیرخوار تا  2سال و پدران تا یک ماهگی نوزاد ،در مشاغل و فعالیت هایی که
نیازمند شیفت شب میباشند ،اختیار ی است.
ت -اعطای دورکار ی به درخواست مادران باردار ،حداقل به مدت  4ماه در دوران باردار ی در مشاغلی که امکان دورکار ی در آن ها فراهم است ،الزامی است.
ث -به منظور حمایت از مادران و مشارکت در مراقبت از نوزاد پس از زایمان مادر اعم از شاغل و غیرشاغل ،پدر میتواند از دو هفته مرخصی تشویقی بدون
امکان ذخیرهساز ی بهرهمند شود .برای پدران دارای فرزند دوقلو و بیشتر این مدت یکماه میباشد.
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ج -مادران شاغل می توانند از مرخصی استعالجی برای موارد بیمار ی فرزند ز یر  7سال خود با ارائه گواهی پزشکی استفاده کنند.
چ -مادران شاغلی که از زمان الزم االجراشدن این قانون فرزند یا فرزندانی به دنیا خواهند آورد به ازای هر فرزند ،می توانند از یک سال کاهش در سن
بازنشستگی برخوردار شوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش یک و نیم سال به ازای هر فرزند خواهد بود .حداقل سن بازنشستگی مشمولین این بند،
برای مادران دارای یک فرزند  42سال ،دارای دو فرزند  41سال ،دارای سه فرزند و بیشتر  40سال و حداقل با  20سال سابقه بیمه است .برقرار ی مستمر ی یا
حقوق بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه در زمان اشتغال می¬باشد.
تبصره – بار مالی اجرای این ماده از محل منابع حاصل از اجرای ماده  70این قانون در ردیف خاصی در بودجه سنواتی پیش بینی و به سازمان تامین اجتماعی
و سایر صندوق های بازنشستگی تخصیص داده می شود.
ماده  -18میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده ) ( 84قانون مالیات های مستقیم با اصالحات  31/04/1394به ازای فرزند سوم و بیشتر  ،که
بعد از تصویب این قانون متولد گردد به ازای هر فرزند مشمول  15درصد تخفیف مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی می گردد .این تحفیف حداکثر سه
بار قابل استفاده است.
تبصره -تخفیف مندر ج در این ماده عالوه بر معافیتهای مندر ج در ماده  84قانون مذکور می باشد.
ماده  -19ستاد ملی جمعیت مکلف است با همکار ی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( به منظور اهدای ساالنه »جایزه ملی جوانی جمعیت« نسبت به
تدوین شاخص های ارز یابی و سنجش به تفکیک بخش های خانواده؛ رسانه؛ سازمان های مردم نهاد؛ دستگاه های اجرایی ،شرکت ها و موسسات خصوصی،
مدیران ،نخبگان اقدام نموده و بر اساس گزارش ارائه شده از نهادهای ذی ربط مبنی بر اثر بخشی بر رشد ازدواج و فرزندآور ی در جامعه مخاطب نسبت به
اعطای جایزه ملی جوانی جمعیت اقدام نماید.
ماده  -20کلیه دستگاههای مذکور در ماده ?? قانون برنامه ششم توسعه مکلفاند در روز ملی جمعیت ،کارکنانی که در یک سال گذشته ،ازدواج کرده و یا دارای
فرزند شدهاند را مورد تشویق قرار دهند.
ماده  -21دولت مکلف است در راستای اجرای بند »ب« ماده  103قانون برنامه ششم توسعه ،حداکثر شش ماه پس از الزم االجراشدن این قانون ،با تقویت
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر نسبت به بیمه مادران خانه-دار دارای  3فرزند و بیشتر نسبت به اخذ حق بیمه به شر ح ذیل اقدام کند:
الف-در خصوص مادران غیر شاغل دارای  3فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایر ی  100درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت شود.
ب -با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند دو سال به سوابق بیمه ای بیمه گذار افزوده شود.
ماده  -22کلیه دستگاههای مذکور در ماده  29قانون برنامه ششم توسعه از جمله سازمان ها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و کلیه
شرکتها و موسسات وابسته به آنها موظفند ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون به منظور تکر یم و حفظ حقوق مادر و کودک ،با طراحی  ،احداث
و تجهیز تمامی ساختمان ها و اماکن عمومی ،خدماتی و آموزشی و رفاهی تحت اختیار یا نظارت خود ،اقدام به تامین فضای مناسب جهت رفع نیازهای
نوزادان ،کودکان و مادران باردار جهت استراحت ،شیردهی و نگهدار ی کودکان نمایند.
تبصره  -1وزارت راه و شهرساز ی مکلف است با همکار ی شهردار ی ها ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  ،وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهز یستی
ظرف سه ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون ،ضوابط و استانداردهای این فضا را جهت تصویب ستاد عالی جمعیت و خانواده ،تدوین و برای اجرا به
دستگاه های مندر ج در این ماده ابالغ نماید.
تبصره  -3کلیه دستگاههای مذکور در ماده  29قانون برنامه ششم توسعه مکلفند با مشارکت بخش خصوصی و یا به صورت خر ید خدمات نسبت به تامین
مهدکودک برای نگهدار ی کودکان مادران شاغل در همان دستگاه اقدام نمایند.
تبصره  -2رعایت ضوابط و استانداردهای موضوع تبصره ) (1در مراکز مذکور به عنوان یکی از شاخص های ارز یابی دستگاه ها جهت اجرای سیاست های کلی
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جمعیت پس از ابالغ این قانون شناخته می شود .مراکز دارای امکانات موضوع این ماده ،به عنوان مراکز تکر یم مادر و کودک شناخته شده و از تسهیالت
مربوط به آن بهره مند می گردند.
ماده  – 23جهت حمایت از شیرخوارگاه ها و مراکز نگهدار ی شبانهروز ی کودکان بیسر پرست و خیابانی اقدامات ز یر باید صورت پذیرد:
الف-سازمان بهز یستی مکلف است با همکار ی نهادهای خیر یه ها و مجموعه های مردم نهاد ،به توسعه و تجهیز کمی و کیفی شیرخوارگاه-های کشور تا میزان
 1.5برابر سطح فعلی بپردازد.
ب-سازمان بهز یستی مکلف است در هر یک از مراکز مذکور ،حداقل یک نفر از تحصیل کردگان حوزههای علمیه خواهران و برادران را به کارگیر ی کند.
پ-سازمان بهز یستی مکلف است برنامه ر یز ی و نظارت مناسبی جهت محتوای تربیتی و آموزشی و ابعاد معنوی و مذهبی این مراکز با همکار ی حوزه ی علمیه
انجام دهد.
ت-بنیاد مسکن موظف به تامین و واگذار ی زمین با قیمت تمام شده به خیر یهها و سازمان های متقاضی تاسیس این مراکز پس از تایید سازمان بهز یستی
است.
ماده  -24به منظور تحقق بند ث ماده  102برنامه ششم توسعه وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی مکلف است با معرفی وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی و همکار ی کمیته امداد امام خمینی )ره(  ،ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( و بنیاد مستضعفان ،مادران باردار ،شیرده و دارای کودک ز یر
پنج سال را که بر اساس آزمون وسع ،نیازمند حمایت می¬باشند ،شناسایی کرده و خدمات سبد تغذیه رایگان و بسته بهداشتی رایگان را به آنها به صورت
ماهانه اختصاص دهد.
تبصره  -1وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است محتوای سبد تغذیهای و بسته بهداشتی را برای ماههای مختلف و گروه های یاد شده در این
ماده ،حداکثر تا سه ماه پس از ابالغ این قانون تعیین کند.
تبصره  -2وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مکلف است به خانوادههایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نمیباشند و استحقاق آنها از طر یق »آزمون وسع«
بررسی و تأیید میشود ،سبد تغذیه و بسته بهداشتی ماهانه اختصاص دهد.
ماده  -25سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به ایجاد سرویس مبتنی بر وب ) (apiبرای معرفی و صدور شناسه مادرانه برای مادران دارای سه فرزند
یا بیشتر اقدام نماید .مدت اعتبار این شناسه  10سال است و در صورت تولد فرزندان بعدی به مدت  5سال تمدید خواهد شد .دستگاههای ذی ربط موظفند
اقدامات ذیل را برای دارندگان کارت مزبور به همراه اعضای خانواده انجام دهند.
الف( نیم بها بودن ورودی کلیه اماکن و بناهای تار یخی – فرهنگی و موزههای تابعه وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی ،گردشگر ی و دستگاههای اجرایی
موضوع ماده  5قانون مدیر یت خدمات کشور ی.
ب( نیم بها بودن خدمات حمل و نقل عمومی شهر ی و تعرفههای فرهنگی ،ورزشی و تفر یحی شهردار یها و دستگاههای اجرایی موضوع ماده  5قانون مدیر یت
خدمات کشور ی.
ج( نیم بها بودن بلیط سینماها هر ماه یکبار د( تخفیف  20درصدی دورههای آموزشی ،تربیتی و هنر ی کانون پرورش فکر ی کودکان و نوجوانان برای استفاده
فرزندان
ماده  -26کلیه موسسات آموزش عالی موضوع ماده  1قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و مراکز حوزوی مکلف اند:
الف -با تقاضای کتبی طالب و دانشجویان مادر باردار جهت مرخصی یک نیمسال تحصیلی قبل از زایمان بدون احتساب در سنوات تحصیلی موافقت نمایند.
ب -با تقاضای مرخصی طالب و دانشجویان مادر دارای فرزند ز یر دو سال  ،حداکثر تا چهارنیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی موافقت
نمایند.
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پ -با تقاضای طالب و دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند ز یر دو سال جهت میهمانی به میزان حداکثر چهار نیمسال تحصیلی به حوزه یا مؤسسه آموزش
عالی هم سطح یا پایین تر مورد تقاضا موافقت نمایند.
ت -با تقاضای طالب و دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند ز یر سه سال جهت آموزش مجاز ی یا غیرحضور ی برای گذراندن واحدهای دروس نظر ی دوره
تحصیل موافقت نمایند.
ث -با تقاضای دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند ز یر دو سال جهت کاهش شیفت شب بر اساس آیین نامه ای که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ
این قانون ،از سوی وز یر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تصویب می گردد ،موافقت نمایند.
ج -شرایطی را فراهم نمایند که برای اساتید راهنما به ازای داشتن هر دانشجوی مادر باردار یا دارای فرزند شیرخوار یک سهمیه به سقف استاد راهنمایی آنها
اضافه شود.
ماده  -27به ازای هر فرزند  6ماه از تعهدات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مادران مشمول این قانون کسر میگردد .بانوان متاهل دارای فرزند
می توانند تعهدات خود را در محل سکونت خانواده بگذرانند .مادران باردار و مادران دارای فرزند ز یر دو سال ،می توانند طی دوره باردار ی و تا دو سالگی
فرزند ،آغاز طر ح خود را به تعویق بیاندازند.
ماده  -28کلیه دستگاههای مذکور در ماده ) (29قانون برنامه ششم توسعه به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،صدا و سیمای جمهور ی اسالمی ایران،
سازمان تبلیغات اسالمی ،نهادها و موسسات عمومی غیردولتی  ،شهردار ی ها و دهیار ی ها مکلف اند در راستای آ گاهی بخشی نسبت به وجوه مثبت و
ارزشمند ازدواج به هنگام نیاز و آسان  ،تعدد فرزندان در خانواده و تقویت و حمایت از نقش های مادر ی و همسر ی ،صیانت از تحکیم خانواده و مقابله با
محتوای مغایرسیاست های کلی جمعیت و عوارض جانبی استفاده از روش های مختلف پیشگیر ی از باردار ی و نیز عوارض خطرناک پزشکی ،روانشناختی و
فرهنگی و اجتماعی سقط جنین ،اقدامات الزم از قبیل تولید و پخش فیلم ،سر یال ،تبلیغات بازرگانی ،برگزار ی جشنواره ها و نمایشگاه ها را انجام دهند.
الف -در اجرای این قانون تولید ،پخش ،توز یع ،اشاعه ،ترویج ،انتشار یا حمایت از هر گونه برنامه و محتوای آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی ،سرگرمی ،به هر
نحوی از انحا از جمله فیلم ،سر یال ،پویا نمایی )انیمیشن( که مغایر سیاست های کلی جمعیت باشد ممنوع است.
ب -ترویج خانواده های دو فرزند و کمتر و تجردز یستی در آ گهی بازرگانی از سوی سازمان صداو سیما و تبلیغات تجار ی و محیطی در بستر فضای مجاز ی،
رسانه های برخط و شبکه نمایش خانگی و محیط های عمومی ممنوع است و به منظور تشویق آن دسته از سفارش دهندگانی که در تبلیغات خود به نمایش
خانوادههای سه فرزند و بیشتر با رعایت ضوابط آ گهی های تبلیغاتی حوزه کودکان می پردازند ،افزایش زمان پخش درنظرگرفته شود.
پ -سازمان صدا و سیما مکلف است با مشارکت سازمان تبلیغات اسالمی و سایر نهادهای فرهنگی مرتبط ،بخشی از تولیدات خود را به ساختارها و قالب
های مختلفی از قبیل تولید فیلم ،سر یال ،مستند ،پویا نمایی و برنامه های گفتگومحور ،ترکیبی و مسابقات اختصاص دهد که محتوا و مضمون اصلی آن ها
ارزشمندی ،ترویج و تبلیغ فرزندآور ی ،تقبیح تجردز یستی و کم فرزندی و حرمت سقط جنین است.
ت -سازمان صدا و سیما مکلف است با هدف افزایش نر خ رشد جمعیت ،برنامه های هفتگی و ماهانه در امر مطالبه گر ی این قانون را تدوین و اجرا نماید.
ث -سازمان صدا و سیما از طر یق سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف اند حسب مورد براساس
تکالیف قانونی با همکار ی مرکز ملی فضای مجاز ی ،بر محتوای مرتبط با سیاست های کلی جمعیت در بستر فضای مجاز ی و تولیدات رسانهای -هنر ی بویژه
سینمایی ،تئاتر ،محصوالت شبکه خانگی و نشر آثار نظارت نموده و در صورت تخلف مراتب را از طر یق مراجع ذی صالح قانونی پیگیر ی نمایند.
ج -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکار ی وزارت بهداشت مکلف است نسبت به تهیه عبارات ،نمادها یا تصاویر با محتوای حمایت از خانواده ،مادران
ایرانی و ارزشمندی تعدد فرزندان اقدام نماید و نسبت به در ج مناسب موارد مذکور در بسته بندی محصوالت و کاالهای کلیه واحدهای تولیدی ،توز یعی،
خدماتی ،کتب ،محصوالت فرهنگی و مطبوعات نظارت نماید.
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چ -سازمان صداو سیما موظف است ضمن تهیه و تنظیم شاخصهای الزم جهت اجرا و ارز یابی برنامه های مختلف رسانه ای منطبق با اهداف این قانون که
به تایید ستاد عالی جمعیت و خانواده می رسد ،نسبت به تحقق برنامه های مزبور و ارتقای کمی و کیفی ساالنه آن ها و ارائه گزارش شش ماهه به شورای
نظارت بر صدا و سیما اقدام نماید .شورای نظارت بر صدا و سیما موظف است ارز یابی خود را حداکثر تا سه ماه از زمان ارائه گزارش ارسالی ،به ستاد عالی
جمعیت و خانواده و مجلس شورای اسالمی ارائه دهد.
ح -کلیه دستگاه های موضوع این ماده مکلف اند تحت نظارت شورای عالی انقالب فرهنگی پیوست فرهنگی مربوط به سیاست های کلی جمعیت و خانواده
را متناسب با اولویت ها و ظرفیت های ملی و محلی خود تدوین و اجرا نمایند.
ماده  -29صدا و سیما موظف است ده درصد از بودجه حمایتی اختصاص یافته به برنامههای تولیدی ،پویانمایی ،مستند ،فیلم و سر یال به برنامههایی با
محور یت موضوع افزایش و جوانی جمعیت اختصاص دهد.
ماده  -30سازمان تبلیغات اسالمی موظف است برنامه جامعی جهت حمایت از فعالین مردمی در حوزه فرزندآور ی و تسهیل ازدواج ،در قالب هیئات ،مساجد،
کانونهای فرهنگی ،اعزام مبلغ و مانند آن تدوین نماید.
ماده  -31وزارتخانه های کشور ،ورزش و جوانان ،فرهنگ و ارشاد اسالمی و هم چنین سازمان تبلیغات اسالمی ،ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سایر
نهادهای ذیربط مکلفاند حداقل سی درصد) (%30از بودجه حمایتی از سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای فرهنگی را به مجموعههایی از قبیل گروههای فرهنگی
و جهادی ،کانون های فرهنگی مساجد و سازمان های مردم نهاد که در جهت کاهش سن ازدواج ،تسهیل ازدواج جوانان ،تشویق به فرزندآور ی و استحکام
خانواده با رویکرد دینی تشکیل شده ،اختصاص دهند .گزارش ساالنه عملکرد و ارز یابی فعالیتهای صورت گرفته و حمایتهای موضوع این بند ضمن ارائه به
ستاد ملی جمعیت ،به صورت عمومی نیز منتشر می¬شود .دستورالعمل ارز یابی عملکرد موضوع این ماده توسط ستاد ملی جمعیت تدوین و ابالغ میشود.
ماده  -32وزارت راه و شهرساز ی  ،کلیه شهردار ی ها و دهیار ی ها مکلفند در سطح شهرها ،روستاها ،راه های مواصالتی و سایر اماکن عمومی ،حداقل یک
سوم ظرفیت اسمی ساالنه تبلیغات محیطی که جهت تبلیغات فرهنگی در نظر گرفته شده است را به موضوع ازدواج ،فرزندآور ی ،رشد جمعیت و تعالی نهاد
خانواده اختصاص دهند.
تبصره -در اجرای این حکم ،حداقل چهل درصد از ظرفیت این ماده با نظارت سازمان تبلیغات اسالمی در اختیار نهادهای مردمی از قبیل گروههای جهادی و
سازمان های مردم نهاد دارای مجوز که در حوزه ازدواج و خانواده فعالیت می کنند قرار می گیرد.
ماده  -33وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکار ی مرکز مدیر یت حوزه¬های علمیه و سازمان تبلیغات اسالمی اقدامات ز یر را انجام دهد:
الف( تربیت و آموزش مهارتهای مربوط به سبک زندگی اسالمی -ایرانی ،رشد شخصیت فردی و اجتماعی ،مهارتهای فردی ،ترویج فرهنگ ارزشمندی ازدواج،
خانواده و فرزندآور ی و مسؤولیتپذیر ی برای تشکیل و تعالی خانواده با لحاظ اصول یادگیر ی مبتنی بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه
آموزشی ،پژوهشی ،تربیتی درقالب کلیه بستههای یادگیر ی به ویژه کتب درسی ،تولیدات و رویدادها ،جشنواره ها و اردوهای فرهنگی و تربیتی ،محتوای چند
رسانه ای به صورت تعاملی و بر خط با بهرهگیر ی از ظرفیت ز یست بومهای فناورانه در بستر فضای مجاز ی در کلیه مقاطع تحصیلی
ب( گنجاندن محتوای آموزشی و پرورشی در راستای بندهای سیاست های کلی جمعیت و سیاست های کلی خانواده درکتابهای درسی ظرف مدت دو سال
بعد از الزم االجراشدن این قانون
پ( آموزش و مهارت های تربیتی دوران بلوغ و ازدواج از طر یق آموزش مستمر به اولیاء و کادر آموزشی ،متناسب با سن دانش آموزان و براساس سبک زندگی
اسالمی -ایرانی به صورت حضور ی
ت( تربیت کادر توانمند ،متعهد و متاهل برای درس» مدیر یت خانواده و سبک زندگی«
تبصره -سازمان پژوهش و برنامه ر یز ی درسی آموزش و پرورش موظف است محتوای نهایی کلیه کتب درسی در زمینه جمعیت ،مدیر یت خانواده و سالمت

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۱۱

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴۰۰/۰۱/۰۸

ادامه خبر | اختبار :طر ح »جوانی جمعیت و حمایت از خانواده« مصوب کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
و بهداشت را قبل از انتشار به تایید ستاد عالی جمعیت برساند.
ماده  -34وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم ،تحقیقات و فناور ی مکلف به ایجاد ،گسترش و تقویت رشته های تحصیلی متناسب با جایگاه و نقش
خانواده و ز ن بر اساس فرهنگ اسالمی -ایرانی ،از قبیل مدیر یت خانه و خانواده هستند.
ماده  -35وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناور ی و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و کلیه موسسات آموزش عالی کشور ،مکلفند در راستای سیاست های
کلی جمعیت و خانواده حداکثر یک سال پس از ابالغ این قانون ،در جهت ترویج و آ گاهی بخشی نسبت به وجوه مثبت ازدواج به هنگام نیاز ،آموزش
مهارتهای دوران ازدواج ،فرزندآور ی ،آثار منفی کم فرزندی در خانواده و کاهش رشد جمعیت در جامعه ،حرمت سقط جنین ،نهادینه کردن هنجارهای صیانت
از تحکیم خانواده ،ایفای نقشهای خانوادگی و مقابله با محتوای مغایر سیاستهای جمعیتی ،ضمن حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآور ی ،اقدامات و
فعالیت های آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی ویژه دانشجویان و کادر آموزشی و ادار ی مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور ذیل برنامه های ساالنه خود را
انجام دهند.
ماده  -36وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناور ی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف اند با هماهنگی نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها نسبت به
تاسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی ایرانی -اسالمی در مراکز آموزش عالی اقدام نمایند.
ماده  -37سازمان تبلیغات اسالمی مکلف است به منظور ترویج و تسهیل در امر ازدواج ،ضمن صدور و لغو مجوز مراکز و موسسات فعال در امر انتخاب همسر،
دستورالعمل مربوط به نحوه فعالیت و نظارت بر این مراکز و موسسات را با محور یت و مشارکت خانواده ها و رعایت مواز ین قانونی و شرعی تدوین و پس
از تصویب ستاد عالی جمعیت و خانواده اجرا نماید .هرگونه فعالیت در این خصوص از جمله در بستر فضای مجاز ی بدون رعایت این ماده ممنوع است.
ماده  -38وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای آموزشهای حین ازدواج ،محتوای تدوین شده توسط شورای فرهنگی اجتماعی
زنان و خانواده شورای عالی انقالب فرهنگی را در زمینه بهداشت ،سالمت بارور ی و فرزندآور ی عینا آموزش داده و آموزشهای اخالقی ،حقوقی و روانشناسی
حین ازدواج را به نهاد رهبر ی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور واگذار نماید.
ماده  -39وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناور ی  ،بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان و معاونت علمی و فناور ی ر یاست جمهور ی و کلیه
مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با موضوع که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند ،مکلفند از تار یخ الزم االجراشدن این قانون هرساله
حداقل پنج درصد) (%5از اعتبارات پژوهشی خود را به مطالعات و پژوهشهای مرتبط با خانواده )فرزندآور ی( و رشد جمعیت در راستای اولویت های پژوهشی
که هر ساله از سوی ستاد عالی جمعیت تعیین می¬شود ،اختصاص دهند و فهرست طر ح ها ،پروژه های تحقیقاتی ،مشخصات پژوهشگران و نتایج بدست
آمده را به همراه گزارش  6ماهه به ستاد عالی جمعیت و خانواده اعالم نمایند.
تبصره -وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناور ی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،حوزه های علمیه و دانشگاه آزاد اسالمی موظف اند از پایان نامه های
مقاطع تحصیالت تکمیلی در راستای موضوعاتی که به عنوان اولویت های پژوهشی توسط ستاد عالی جمعیت و خانواده تعیین شده اند ،حمایت ویژه کنند.
ماده  -40معاونت علمی و فناور ی ر یاست جمهور ی و صندوق نوآور ی و شکوفایی مکلف اند از شرکت های دانش بنیان و خالق در تولید اقالم و تجهیزات
مورد نیاز برای فرزندآور ی و درمان نابارور ی ازطر یق ارائه تسهیالت ،مشوق ها ،فضا و تجهیزات حمایت کنند.
تبصره  :1معاونت علمی و فناور ی مکلف است حداقل پنج درصد) (%5از اعتبارات تخصیص یافته برنامه توسعه علوم و فناور ی های نو را در زمینه تولید
داروها ،اقالم و تجهیزات ،حمایت از طر ح های توسعه فناور ی ،تحقیقات بنیادی و تجار ی ساز ی طر ح ها را از طر یق ستاد توسعه علوم و فناور ی های سلول
بنیادی در قالب طر ح فرزندآور ی  ،درمان نابارور ی و سالمت مادر و کودک هز ینه نماید.
تبصره  -2صندوق نوآور ی و شکوفایی مکلف است حداقل پنج درصد) (%5از تسهیالت و حمایت های خود در حوزه ز یست فناور ی و تجهیزات پزشکی متناسب
با کمک های پیش بینی شده در این قانون را به شرکت های دانش بنیان متقاضی در حوزه تولید دارو ،اقالم و تجهیزات مورد نیاز برای فرزندآور ی و درمان
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نابارور ی اختصاص دهد.
ماده  -41وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از الزم االجرا شدن قانون ،نسبت به تجهیز و راه انداز ی حداقل
یک مرکز تخصصی درمان نابارور ی سطح  2در دانشگاههای علوم پزشکی و حداقل یک مرکز نابارور ی سطح  3به ازای هر استان اعم از دولتی و عمومی غیر
دولتی در قالب نظام سطح بندی خدمات متناسب با الگوی جمعیتی اقدام نماید.
تبصره  -1وزارت بهداشت مکلف است اقدامات الزم را برای افزایش ظرفیت پذیرش دستیار در رشته تخصصی نابارور ی )فلوشیپ( و سایر رشتههای مرتبط به
گونهای به عمل آورد که کمبود نیروی متخصص در این زمینه حداکثر تا  5سال پس از الزم االجرا شدن این قانون در تمام مراکز نابارور ی سراسر کشور برطرف
گردد.
تبصره  :2وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است در راستای افزایش همکار ی بین متخصصین و مراکز درمان نابارور ی و ارجاع بیمار به آن
مراکز ،ضمن برگزار ی دوره¬های آموزشی برای متخصصین زنان و مامایی ،دروس مرتبط با درمان نابارور ی را در دوره¬ی تخصصی زنان و مامایی پیش بینی
نماید.
تبصره  -3وزارت بهداشت مکلف است جهت ارائه درمانهای هم زمان طب سنتی ایران به زوجین نابارور زمینه استقرار این متخصصین را در مراکز نابارور ی
سطح  2فراهم سازد.
تبصره  :4جهاد دانشگاهی موظف است حداقل ده درصد از بودجه طرحهای نوآورانه خود را به طرحهای مربوطه به نابارور ی و زایمانهای طبیعی استاندارد و
ایمن اختصاص دهد.
ماده  -42وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است دستورالعمل و راهنمای بالینی هماهنگ کشور ی مربوط به پیشگیر ی ،تشخیص به هنگام و
درمان افراد نابارور و در معرض نابارور ی را با بهرهگیر ی از تخصصهای مرتبط در قالب نظام سطح بندی خدمات ضمن ادغام در شبکه بهداشت با رویکرد
بروزرسانی ،حداکثر تا شش ماه پس از الزم االجراشدن این قانون تدوین و پس از تصویب وز یر بهداشت و تایید ستاد عالی جمعیت و خانواده ابالغ نماید.
ماده  -43در راستای بندهای »ح« و »د« ماده  102قانون برنامه ششم توسعه ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکار ی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی و سازمان های بیمه گر ،برنامهها و اقدامات الزم را برای برخوردار ی همه زوجهایی که علیرغم اقدام به باردار ی به مدت یک سال یا بیشتر،
صاحب فرزند نشدهاند ،از برنامههای معاینه ،بیمار یابی ،تشخیص علت نابارور ی و درمان آن تحت پوشش کامل بیمههای پایه ،بدون محدودیت زمان و
دفعات مورد نیاز به تشخیص پزشک معالج به عمل آورد.
تبصره  -1برای افراد باالی 35سال ،مدت مذکور در ماده فوق از یک سال به شش ماه کاهش می یابد.
تبصره  -2کسانی که دچار سقط مکرر شدهاند ،مشمول ماده فوق هستند.
تبصره  -3شورای عالی بیمه موظف است حداکثر تا شش ماه پس از ابالغ قانون ،بسته خدمات پایه خود را به گونه ای تعر یف نماید که شامل کلیه اقدامات
مذکور در درمان نابارور ی اولیه و ثانویه گردد.
ماده  -44سازمان بازرسی کل کشور موظف است با همکار ی وزارت بهداشت ،نیروی انتظامی و سازمان های نظام پزشکی و پزشکی قانونی و دستگاه های
امنیتی ،سامانه همگانی ویژه ای جهت گزارش مردمی متخلفان فروش داروهای سقط ،مشارکت در سقط غیرقانونی ،سایتها و بسترهای مجاز ی معرفی کننده
مراکز و افراد مشارکت کننده در سقط ،توصیههای کادر بهداشتی و درمانی خار ج از چارچوب کمیسیون سقط ،شناسایی عناصر ترویجدهنده سقط عمدی را
ایجاد و متخلفین را به مراجع قضائی معرفی نماید.
ماده  -45شورای عالی بیمه مکلف است حداکثر تا  6ماه پس از ابالغ این قانون ،راهنمای بالینی استاندارد پوشش بیمه ای خدمات سالمت زنان ،مادران
باردار و نوزادان را از جمله ماماها و پزشکان در مراکز خصوصی و دولتی در قالب سطح بندی خدمات با لحاظ نظام ارجاع تدوین و ابالغ نماید.
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ماده  – 46وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رویکرد افزایش رشد جمعیت و تأ کید بر اثرات مثبت باردار ی و زایمان طبیعی ،فواید
فرزندآور ی ،کاهش فاصله ازدواج و فرزند اول و همچنین کاهش فاصله بین فرزندان ،حداکثر تا یک سال پس از الزم االجراشدن این قانون ،نسبت به
تغییر ،اصالح ،تکمیل و بروزرسانی علمی متون و منابع آموزشی ،مضرات مادی و معنوی سقط جنین و عوارض استفاده از داروهای ضد باردار ی ،منع سزار ین
غیرضرور ی ،به بازآموز ی و تربیت کارکنان و ارائهدهندگان این آموزشها اقدام نماید و با آموزش کارکنان شبکه بهداشت و درمان برای مراجعین در تمامی
بازهی سنی بارور ی ،به ازای تولد فرزند اول تا پنجم در جمعیت تحت پوشش و مطابق با دستورالعمل حمایتی موضوع این حکم ،به ارائه دهندگان خدمات
به صورت افزایش پلکانی ،فوق العاده کمک به فرزندآور ی پرداخت نماید.
ماده  -47وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر سه ماه پس از الزم االجراشدن این قانون راهنمای مکتوب حفظ ،مراقبت و سالمت
جنین را پس از تایید ستاد عالی جمعیت ،با توز یع در کلیه مراکز تشخیصی ،بهداشتی ،درمانی اعم از دولتی و غیردولتی در اختیار مادر قرار دهد.
ماده  -48وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است با بازنگر ی دستورالعمل ها و متون آموزشی و ترویجی خود در جهت افزایش بارور ی و ثمرات
باردار ی و زایمان طبیعی در سالمت بانوان ،هز ینه های روحی ،روانی و اقتصادی دوران باردار ی را کاهش دهد و از القای هرگونه ترس و هراس نسبت به امر
باردار ی ذیل عباراتی از قبیل پرخطر و ناخواسته در شبکه بهداشت ،ممانعت به عمل آورد و از عبارت مراقبت ویژه به جای آنها استفاده کند.
ماده  -49وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است امکان زایمان طبیعی در بیمارستانها و زایشگاههای دولتی را به گونه ای فراهم نماید که
برای افراد تحت پوشش بیمه و مراجعین فاقد پوشش بیمهای به صورت کامال رایگان انجام و متناسب با آمایش سرزمینی ،ظرف حداکثر  2سال پس از ابالغ
این قانون ،با توجه به استانداردهای سطح بندی ارایه خدمات ،ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه زنان باردار حداکثر طی مدت یکساعت با وسیله نقلیه معمول به
خدمات زایشگاهی ایمن و استاندارد دسترسی داشته باشند.
ماده  -50وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای تأمین ،حفظ ،ارتقاء سالمت مادر و نوزاد و کاهش ساالنه پنج درصد) (%5از میزان
زایمان سزار ین نسبت به نر خ کل زایمان در کشور تا رسیدن به نر خ میانگین جهانی ،اقدام به اجرای موارد ذیل نماید و گزارش اقدامات و نتایج حاصل را هر
سه ماه یکبار به ستاد عالی جمعیت و خانواده ارائه نماید.
الف-یکپارچه ساز ی سیاست های ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزار ین در حوزههای بهداشت ،درمان ،آموزش ،پژوهش ،غذا ،دارو ،خدمات بیمه ای و
برقرار ی ارتباط منطقی بین آنها
ب-آموزش و فرهنگ ساز ی برای زایمان طبیعی و آموزش های فردی به مادر باردار و خانواده
پ -برقرار ی نظام تضمین کیفیت مهارت آموز ی و ارائه خدمات مراقبت باردار ی و زایمان در قالب کاِر گروهی توسط ماماها ،پزشکان و متخصصان زنان و
زایمان  ،اطفال ،بیهوشی و بقیه کادر مرتبط
ت -پذیرش دستیار زنان و زایمان متناسب با سهمیه مناطق با اولویت مناطق محروم و ممانعت از خروج متخصصان از محل تعیین شده در زمان پذیرش
سهمیه مناطق
ث -اصالح تعرفه ها و کارانه در جهت افزایش زایمان طبیعی
ج -ممنوعیت پرداخت بیمه در موارد سزار ین به درخواست مادر
چ -توسعه منظم و منسجم زایمان های بدون درد با تجهیز بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی و تامین متخصص و تکنسین بیهوشی و مانند آن به
عنوان جایگز ین سزار ین به میزان ساالنه پنج درصد) (%5افزایش ،نسبت به سال پایه و تاثیر گذار ی آن بر شاخصهای اعتبارسنجی بیمارستانها.
ح -ارتقای کیفیت مراقبتهای باردار ی در راستای فرزند آور ی و زایمان طبیعی ،مبتنی بر پرونده الکترونیک یکپارچه و بر خط سالمت با امکان دسترسی در کلیه
بخش های بهداشت و درمان دولتی و غیر دولتی ،بر اساس استقرار راهنماهای بالینی سالمت مادر و جنین و با رعایت سطح بندی خدمات
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خ -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به ارزشیابی عملکرد کادر بهداشتی –درمانی برحسب میزان رضایت مادران ،در ارائه مراقبت
با کیفیت باردار ی و زایمان طبیعی و اعمال آن در کارانه ارائه دهندگان خدمات اقدام نماید .شاخص های ارزشیابی و شیوه نامه های مربوطه باید به تایید
ستاد عالی جمعیت برسد.
د -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است عملکرد بیمارستانها را در زمینه کاهش ساالنه پنج درصد ) (%5از میزان زایمان سزار ین نسبت به
نر خ کل زایمان را به عنوان پیش نیاز اعتباربخشی به بیمارستانها قرار دهد
ذ -وزارت بهداشت مکلف است  5درصد از بودجههای عمرانی خود را به بهبود کیفیت محیط های زایشگاهی از نظر فیز یکی و بهداشتی اختصاص دهد .از
سال سوم اجرای این قانون پرداخت سهم هر زایشگاه منوط به افزایش میزان رضایت مادران باردار از محیط فیز یکی زایشگاه می باشد.
تبصره :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به ارتقاء مهارت مامایی کشور و افزایش تعداد ماماهای فعال در بیمارستان ها و زایشگاه
ها به طر ق مختلف از جمله تعهد خدمت به گونهای اقدام نماید که ظرف مدت دو سال پس از الزم االجرا شدن این قانون به ازای هر دو مادر در حال زایمان
یک ماما در کل مدت فرآیند زایمان طبیعی حاضر باشد
ماده  -51هرگونه توز یع رایگان و ارائه اقالم مرتبط با پیشگیر ی از باردار ی و کارگذاشتن اقالم پیشگیر ی و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی
وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ممنوع میباشد.
تبصره  -1وزارت بهداشت مکلف است حداکثر سه ماه پس از الزم االجراشدن قانون ،منطبق بر منابع معتبر پزشکی دستورالعمل ارائه دارو ،خدمات و اقالم
مرتبط با جلوگیر ی از باردار ی را برای افرادی که باردار ی باعث خطر جانی برای مادر و یا جنین میشود تهیه و با تصویب ستاد عالی جمعیت و خانواده اجرایی
نماید.
تبصره  -2هرگونه ارائه داروهای هورمونی جلوگیر ی از باردار ی در داروخانههای سراسر کشور باید مطابق دستورالعمل فوق و با تجویز پزشک باشد.
ماده  -52عقیم ساز ی زنان و مردان به جز در موارد استثنایی و در جایی که باردار ی برای مادر خطر جانی دارد ،ممنوع است .وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی موظف است با همکار ی پزشکی قانونی حداکثر سه ماه پس از الزم االجراشدن قانون ،منطبق بر منابع معتبر پزشکی دستورالعمل موارد مجاز برای
عقیم ساز ی را که خطر جانی برای مادر دارد تهیه و با تایید ستاد عالی جمعیت و تصویب وز یر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،اجرایی نماید.
ماده  -53وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر سه ماه پس از الزم االجراشدن این قانون ،کلیه »دستورالعملهای صادره« مرتبط با
باردار ی و سالمت مادر و جنین که ممکن است عوارضی برای آن ها ایجاد کند و یا این که کادر بهداشتی -درمانی یا مادر را به سقط جنین توصیه یا راهنمایی
کند ،به نحو ذیل مورد بازنگر ی قرار داده و پس از تایید ستاد عالی جمعیت و خانواده به اجرا درآورد:
 .1استاندارد ساز ی عملکرد ارائه دهندگان خدمات ،آموزش موثر و قانونمند آنها ،پایش و ارزشیابی عملکرد و صدور یا لغو مجوز خدمت آنها
 .2اصالح روش های این مداخالت و به استاندارد رساندن مقادیر مثبت و منفی کاذب با رعایت شاخصهای به روز استاندارهای علمی و تعیین مسئولیت
عاملین خدمت
 .3تعیین آیین نامه تصدیق آزمایشگاه و مراکز تصویربردار ی عامل غربالگر ی با رعایت شاخصهای بند یک و دو با تبیین نحوه پاسخگویی آنها
تبصره  :1عدم ارجاع مادر باردار به غربالگر ی ناهنجار ی جنینی توسط پزشک یا اعضای کادر بهداشتی و درمانی تخلف نبوده و نباید منجر به محاکمه و یا
پیگیر ی آنها گردد و در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگر ی که منجر به حدوث سقط یا سایر عوارض گردد ،پزشک صرف ًا در صورتیکه در چارچوب دستور العمل
مورد تایید ستاد عالی جمعیت و خانواده عمل کرده باشد ،مرتکب تخلفی نشده است.
تبصره  :2از زمان الزم االجرا شدن این قانون هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص
ناهنجار ی جنین مجاز نبوده و صرفا در قالب تبصره  3این ماده مجاز است.
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تبصره  -3جهت استاندارد ساز ی ،نظارت ،پایش و ارزشیابی در مواردی که به درخواست والدین و با تجویز پزشک متخصص آزمایش تشخیص ناهنجار ی
جنین تجویز گردد ،باید اطالعات مادر ،پزشک ،مستندات ،دالیل تجویز یا اقدام را در پرونده الکترونیک سالمت بیمار و سامانه ماده  54این قانون در ج و
بارگذار ی نماید.
ماده  -54وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است طی شش ماه از الزم االجراشدن این قانون ،ضمن استقرار سامانه جامع نسبت به ثبت
اطالعات کلیه مراجعین بارور ی ،باردار ی ،سقط و دالیل آن و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی ،درمانی ،آزمایشگاهها ،مراکز درمان نابارور ی و مراکز
رادیولوژ ی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام کند.
تبصره  – 1هر یک از مراکز مذکور در صدر ماده که بعد از یک سال از الزم االجراشدن قانون در این سامانه ثبت نشده باشند یا اطالعات مراجعین خود را به
روزرسانی نکرده باشد ،در مرحله اول به اخطار کتبی ،در مرحله دوم تعلیق سه ماهه و در مرحله سوم به سلب مجوز از سوی مراجع انتظامی محکوم می-شوند.
تبصره  -2وزارت بهداشت موظف است دسترسی مستقیم به این سامانه را برای ستاد عالی جمعیت و خانواده و ستاد ملی جمعیت و سازمان پزشکی
قانونی فراهم نموده و گزارش شش ماهه موارد فوق را به مجلس شورای اسالمی ارایه دهد.
ماده  -55وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه¬ی جامعی برای کنتر ل ،پیشگیر ی و کاهش سقط خود به خودی جنین به صورت ادغام
در شبکه شامل آموزش عمومی اصالح سبک زندگی و آسیب¬های وارده ناشی از تغذیه¬ و داروها بر سالمت جنین را اجرا نماید.
ماده  -56سازمان پزشکی قانونی مکلف است حداکثر سه ماه پس از ابالغ این قانون دستورالعمل اجرایی سقط را در شورایی مرکب از رئیس سازمان پزشکی
قانونی کشور به عنوان رییس شورا ،سه فقیه مجتهد متجز ی در فقه پزشکی به تعیین رئیس قوه قضاییه ،سه نفر متخصص مرتبط با معرفی وز یر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،یک نفر متخصص پزشکی قانونی با معرفی ر یاست سازمان پزشکی قانونی و یک نفر قاضی دیوان عالی کشور به پیشنهاد رئیس قوه
قضاییه و یک نفر نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس به عنوان ناظر ،تدوین و تصویب نماید .مصوبات با اکثر یت آراء و مشروط به رأی موافق حداقل
دو فقیه ،الزم االجراء بوده و پس از آن قانون سقط درمانی مصوب  1384 /03 / 25نسخ میگردد.
تبصره  :1شورای مذکور در این ماده مکلف است مسائل مستحدثه در زمینه بارور ی و پیشگیر ی و درمان ناباروی را نیز مورد بررسی قرار داده و دستورالعمل
فقهی آن را به شیوه این ماده تعیین نماید.
تبصره  -2کلیهی دستورالعملها و رویه ها در حوزه بارور ی ،سقط و نابارور ی در این شورا به صورت سالیانه به شیوه این ماده مورد بازنگر ی قرار می¬گیرد.
تبصره  -3کلیه مراکز پزشکی قانونی مکلفند بر اساس دستورالعمل ابالغی ،موارد مشمول را به کمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند .این کمیسیون که مرکب از
یک قاضی ویژه ،یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی می باشد ،با رعایت اصل )عدم جواز سقط در موارد تردید( براساس دستورالعمل
فقهی مربوط ،با اکثر یت آرا مشروط به اینکه قاضی عضو کمیسیون موافق آن باشد ،اقدام به صدور رای می نماید .این رای قطعی است.
تبصره  -4وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،موظف است دستورالعملهای اجرایی این ماده را به دانشگاهای علوم پزشکی ابالغ نماید.
تبصره  -5بیمارستان های مورد تایید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط منحصرًا پس از احراز عدم امارات و نشانههای ولوج روح ،سقط جنین را
اجرا کنند.
ماده  -57قوه قضائیه موظف است با همکار ی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای مرتبط حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از الزم
االجراشدن این قانون ،برنامه و تمهیدات قانونی الزم برای پیشگیر ی و مقابله با سقط غیر قانونی جنین و پیشنهاد اصالح مقررات مراجع ذی صالح مرتبط را
تهیه و ابالغ نماید.
ماده  -58توز یع ،نگهدار ی و حمل داروهای رایج در سقط جنین فقط برای مصرف در داروخانه مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی مجاز است .هرگونه خر ید ،فروش و پخش داروهای مذکور ،خار ج از سامانه ردیابی و رهگیر ی فرآوردههای دارویی وزارت بهداشت ،درمان و
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آموزش پزشکی ،جرم است و مشمول مجازات های درجه  3تا  6قانون مجازاتهای اسالمی میشود.
ماده  -59وزارت اطالعات و سایر دستگاههای امنیتی مکلف اند با همکار ی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیروی انتظامی و سازمان های نظام
پزشکی و پزشکی قانونی و سایر دستگاه های ذی ربط ،از طر یق سامانه های موجود گزارش مردمی متخلفان فروش داروهای سقط ،مشارکت در سقط
غیرقانونی ،سایتها و بسترهای مجاز ی معرفی کننده مراکز و افراد مشارکت کننده در سقط ،توصیه های کادر بهداشتی و درمانی خار ج از ضوابط ،عناصر ترویج
دهنده ی سقط غیرقانونی را شناسایی  ،به عنوان ضابط قضایی ،موارد را به مراجع قضایی اعالم نمایند.
ماده  -60فعالیت مدیران و عوامل موثر در بسترهای مجاز ی معرفی کننده ی افراد و مراکز مشارکت کننده در سقط غیرقانونی جنین ممنوع است و حسب
مورد متخلفان از این حکم عالوه بر مجازات درجه پنج ،به پرداخت خسارت معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم می¬شوند.
ماده  -61هرکس به هر عنوان به طور گسترده دارو ،مواد و وسائل اسقاط غیر قانونی جنین را فراهم سازد و یا معاونت و مباشرت به اسقاط غیر قانونی جنین
به طور وسیع نماید و یا در چرخه تجارت سقط جنین فعال و یا موثر باشد از مصادیق موضوع ماده ) (286قانون مجازات اسالمی مصوب  2/1392 / 1محسوب
میگردد.
تبصره :اموال و وسائل حاصل از ارتکاب جرم مصادره و پس از وار یز عوائد به حساب خزانه در اختیار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد
تا در جهت درمان نابارور ی هز ینه گردد.
ماده  -62دولت مکلف است ظرف حداکثر یک سال پس از الزم االجراشدن قانون ،برنامه ر یز ی جامع در حوزه مهاجرت داخل و خار ج از کشور با هدف ارتقاء
کیفی و کمی جمعیت در راستای بند های  11 ، 10 ، 9و  13سیاست های کلی جمعیت ابالغی مقام معظم رهبر ی ارائه و جهت اجرا به دستگاه های ذی ربط
ابالغ نماید.
ماده  -63به منظور تهیه نقشه روزآمد تراکم جمعیت و هدفمندکردن طر ح¬های حمایتی این قانون ،با توجه به پراکندگی خانوادهها در سطح کشور ،سازمان
ثبت احوال کشور ،مکلف است با همکار ی مرکز آمار ایران و سازمان امور مهاجران و اتباع خارجی نسبت به تولید و انتشار آمارهای مهاجرت بر حسب فرد و
خانواده بر پایه دادههای مکانی پایگاه اطالعات جمعیت کشور ،به صورت ساالنه و همچنین تهیه ساز و کار افزودن ثبت رویدادهای حیاتی و تغییرات نشانی
اتباع خارجی کشور به پایگاه اطالعات جمعیت کشور اقدام نماید.
ماده  -64وزارت امور خارجه مکلف است حداکثر تا یک سال پس از ابالغ این قانون گزارش کلیه تعهدات ناشی از معاهدات بین المللی مرتبط با مسائل
جمعیتی کشور را به مجلس شورای اسالمی و ستاد عالی جمعیت و خانواده ارائه و با کمک نهادهای ذی ربط کلیه سیاستها و عملکردهای ضدجمعیتی
نهادهای بین المللی را در کشور متوقف نماید.
ماده  -65دستگاههای اجرایی پس از اعالم آزمایش مواد و فرآورده های غذایی و وارداتی و محصوالت ترار یخته ،موارد بیوترور یسم ،آالینده های محیطی و
عوامل شیمیایی تشعشعات و الودگی امواج نسبت به اختالالت بارور ی یا جنسی ،توسط مراجع ذی ربط موظف به رعایت و اجرای ضوابط ابالغی سازمان
پدافند غیرعامل میباشند.
تبصره -سازمان پدافند غیر عامل موظف است به تدوین دستورالعمل اجرایی با همکار ی دستگاههای ذیربط اقدام نموده و پس از تصویب کمیته دائمی پدافند
غیرعامل کشور ،آن را اجرا نماید.
ماده  -66نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت و امکانات دستگاههای اجرایی و سازمان های ذیربط خود در زمینه ارائه خدمات بهداشتی ،سالمت بارور ی،
درمان ناباروی ،افزایش ازدواج ،کاهش طالق و اعطای مشوقهای فرزندآور ی ویژه کارکنان نیروهای مسلح و خانواده آنان ،بازنشستگان و بسیجیان اقدام
نمایند.
ماده  -67دستگاههای اجرایی مندر ج در ماده ? قانون خدمات کشور ی می¬توانند تکالیف خود در این قانون را از طر یق تفاهم¬نامه و عقد قرارداد با سازمان
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بسیج مستضعفین سپاه به اجرا برسانند.
ماده  -68به منظور حمایت از ازدواج جوانان ،بانک مرکز ی جمهور ی اسالمی ایران مکلف است از محل پس انداز و جار ی قرض الحسنه نظام بانکی ،تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج هایی که بیشتر از چهار سال از تار یخ عقد ایشان نگذشته باشد و تا کنون تسهیالت ازدواج در یافت نکرده اند با اولویت
نخست پرداخت کند .تسهیالت قرض الحسنه برای هر یک از زوج ها در سال  1400هفتصد میلیون ر یال و با دوره باز پرداخت ده ساله است.
تبصره  :1به منظور کاهش سن ازدواج ،بانک مرکز ی جمهور ی اسالمی ایران موظف است تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای زوج های ز یر  25سال و زوجه
های ز یر  23سال واجد شرایط در یافت تسهیالت ازدواج را تا سقف یک میلیارد ر یال افزایش دهد.
تبصره  :2بانکها باید برای ضمانت صرف ًا یکی از سه مورد اعتبار سنجی یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفنمندی را به منزله ضمانت
بپذیرند.
مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکز ی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد .عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت
تسهیالت تخلف محسوب شده و قابل پیگیر ی در مراجع ذی صالح می باشد.
همچنین تمامی بانکها موظفند به صورت ماهانه تعداد تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت در یافت این تسهیالت را به صورت
عمومی اعالم کنند.
تبصره  :3مبلغ بیست هزار میلیارد ر یال از منابع این بند برای تأمین جهیز یه زوجهایی که متقاضی در یافت کاالهای ایرانی در سقف دویست میلیون ر یال تا
پانصد میلیون ر یال هستند به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام اختصاص می یابد .استفاده کنندگان از این اعتبار مجاز به در یافت وام ازدواج نیستند.
تبصره  :4در سالهای بعد از  1400حداقل به اندازه نر خ تورم ساالنه به مبالغ موضوع ماده و تبصره های آن اضافه می گردد.
ماده  -69بانک مرکز ی جمهور ی اسالمی ایران موظف است در راستای اجرای بند )ت( ماده  102قانون برنامه ششم توسعه از طر یق بانکهای عامل مبلغ نه هزار
میلیارد ر یال از هر محل از جمله منابع سپرده های پس انداز و جار ی قرض الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ودیعه
یا خر ید یا ساخت مسکن )بنا به درخواست خانوار ( با باز پرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده های فاقد مسکن که در سال  1399به بعد صاحب فرزند
سوم به بعد شده یا می شوند به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون ر یال اقدام نماید.
تبصره :1بانک مرکز ی مکلف است در راستای اجرای بند )ث( ماده  102قانون برنامه ششم توسعه از طر یق بانکهای عامل مبلغ چهار هزار و ششصد میلیارد ر یال
از هر محل از جمله منابع سپرده های پس انداز و جار ی قرض الحسنه ودیعه یا خر ید یا ساخت مسکن )بنا به درخواست خانوار ( با باز پرداخت حداکثر ده
ساله برای خانواده های فاقد مسکن به شر ح ذیر اقدام نماید:
الف :خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار میلیارد ر یال به هر یک از زوجین به میزان یک میلیارد ر یال
ب :خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف هزار و ششصد میلیارد ر یال به هر یک از زوجین به میران هشتصد میلیون ر یال
پ :خانوارهای دو نفره )زوج و زوجه( تا سقف هزار میلیارد ر یال به هر یک از زوجین به میزان پانصد میلیون ر یال اقدام نماید.
تبصره  :2در سالهای بعد از  1400حداقل به اندازه نر خ تورم ساالنه به مبالغ موضوع ماده و تبصره های آن اضافه می گردد.
ماده  -70عدم اجرای احکام این قانون در ارتباط با نهادهای ز یر نظر مقام معظم رهبر ی با اذن ایشان می باشد.
ماده  -71مستنکفین از اجرای این قانون ،عالوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده ) (19قانون رسیدگی به تخلفات ادار ی به مجازات حبس
یا جزای نقدی درجه  4یا  5قانون مجازات اسالمی مصوب  1392/ 2/ 1محکوم می شوند.
تبصره  -1مقامات موضوع ماده  71قانون مدیر یت خدمات کشور ی مصوب 1386/ 7/ 8چنانچه در اجرای احکام این قانون ناظر به وظایف خود اهمال یا ترک
فعل یا ممانعت نمایند ،عالوه بر مجازات صدر این ماده به  5تا  15سال محرومیت از حقوق اجتماعی )موضوع ماده  26قانون مجازات اسالمی( محکوم می
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شوند.
تبصره  -2سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی در حوزه نظارتی خویش مکلفند مستنکفین از اجرای این قانون را شناسایی نموده و به مراجع قضایی
معرفی نمایند .در اجرای این حکم مقام قضائی مکلف است نسبت به گزارشهای واصله و شکوائیه های مردمی رسیدگی کند.
تبصره  -3دستگاههای مذکور در ماده  29قانون برنامه ششم توسعه ،مکلف به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه به ستاد ملی جمعیت میباشند .ستاد ملی
جمعیت موظف است گزارش شش ماهه خود را به ستاد عالی جمعیت و خانواده و مجلس شورای اسالمی ارائه دهد .سازمان برنامه و بودجه مکلف است از
سال دوم اجرای این قانون ،اعتبار مرتبط با موضوع جمعیت در دستگاهها را به پیشنهاد ستاد ملی جمعیت در بودجه سنواتی بر اساس میزان عملکرد منظور
نماید.
تبصره  -4رسیدگی قضایی موضوع این ماده مانع از رسیدگی دیوان عدالت ادار ی و هیات های رسیدگی به تخلفات ادار ی نمی باشد.
ماده  -72در راستای اجرای سیاست های کلی جمعیت و خانواده و بندهای  45و  46و  70سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و ماده  45قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت  2مصوب  1393/ 12/ 4موضوع اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند جمعیت و تعالی خانواده و مواد -103 -102 -94 -73
 104و  123قانون برنامه ششم توسعه احکام مقرر در این قانون الزم االجرا است .دولت مکلف است جهت اجرای احکام این قانون ،بودجه الزم را در قوانین
بودجه سنواتی و در ردیفهای مشخص از محل درآمدهای ذیل تامین و اختصاص دهد:
-1
الف -یک درصد از اعتبارات بودجه کلیه دستگاه ها – نهادها و موسسات موضوع ماده  29قانون برنامه ششم توسعه و مندر ج در قانون بودجه که به نحوی از
انحاء از اعتبارات دولتی استفاده می کنند به استثناء فصول  1و  6هز ینه ای و شرکت های ز یان ده
ب -یک درصد) (%1از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده
پ -یک درصد) (%1از اعتبارات جدول هدفمندی یارانه ها
ت -مبلغ سه درصد) (%3از محل موضوع مابه التفاوت نر خ ارز
ث -ده درصد) (%10منابع حاصل از اجرای ماده ) (37قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) )،(2مالیات سالمت(
ج -پنجاه درصد) (%50منابع حاصل از مالیات بر خانههای خالی
چ -حذف یارانه دهک های پردرآمد
ح -صد درصد) (%100از محل افزایش  20درصدی جرایم تخلفات رانندگی
خ -سی درصد) (%30اجرای اصل  49قانون اساسی )درآمد حاصل از ضبط اموال نامشروع(
د-منابع حاصل جر یمه های مذکور در متن این قانون
ر-صد درصد ) (%100درآمد حاصل از افزایش  900ر یالی به تعرفه هر متر مکعب گاز مصرفی واحدهای تولیدکننده فوالد
ز-صد درصد ) (%100درآمد حاصل از افزایش  1000ر یال به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب شهر ی مشترکان پرمصرف آب از طر یق شرکتهای آبفای شهر ی و
وار یز به حساب خزانه
س-صد درصد) (%100درآمد حاصل از افزایش  3برابر ی جرایم مربوطه به کاال ،تجهیزات و داروهای قاچاق
ش -صد درصد) (%100جرایم تعز یرات حاصل از احتکار و گران فروشی
ص -کاربر بسته های ارائه دهنده خدمات مخابراتی عالوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده ر یال از استفاده کننده خدمات مذکور در یافت و جزء منابع این قانون
قرار گیرد.
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 -2اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای – عمرانی :
مبلغ  3درصد از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بابت احداث ،تکمیل و تجهیز پروژه ها و تجهیزات و امکانات مرتبط با این قانون
تبصره  -1دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ،بر طر ح ها ،برنامه و عملکرد این اعتبارات نظارت می نماید.
تبصره  -2اعتبارات این ماده صد درصد) (%100تخصیص تلقی شده و به عنوان کمک پس از تخصیص به هز ینه قطعی منظور میشود.
ماده  -73به موجب این قانون ،قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب  1372/ 2/ 26و قانون اصالحیه آن مصوب  1388/ 2/ 22و قانون اصالح قوانین تنظیم
خانواده و جمعیت سال  ،1392/ 3/ 29ماده  76قانون کار مصوب  1369/ 8/ 29با اصالحات و الحاقات بعدی و ماده  3قانون تغذیه با شیر مادر و حمایت از
مادران در دوران شیردهی مصوب  1374/ 12/ 22با اصالحات و الحاقات بعدی و همچنین کلیه قوانین ،ضوابط و دستورالعملهای مشوق کاهش فرزندآور ی،
تحدید کننده جمعیت و مرتبط با تنظیم خانواده ،عقیمساز ی و اعمال کننده محدودیت در ارائه خدمات رفاهی بر اساس تعداد فرزند و مغایر سیاست های
کلی جمعیت و محدودیتهای مربوط به تعداد فرزند در بند  4ماده  68قانون خدمات کشور ی ،ماده  86قانون تأمین اجتماعی ،ماده  8قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت لغو میشوند.
تبصره -کلیه دستگاههای اجرائی کشور مکلفند ظرف مدت دو ماه پس از الزم االجراشدن این قانون ،امکانات و بودجه های مرتبط با تنظیم خانواده را به
اجرای این قانون تخصیص داده و به بازنگر ی و اصالح مقررات و آیین نامهها و ضوابط ادار ی و مالی و استخدامی مرتبط بر اساس احکام این قانون در جهت
افزایش فرزندآور ی اقدام و گزارش عملکرد خود را به مجلس و نهادهای ذیربط ارائه نمایند.
ماده  -74مدت زمان آزمایشی این قانون ،هفت سال پس از الزم االجراشدن این قانون خواهد بود و پس از آن با تصویب مجلس قابل تمدید است.قانون
فوق مشتمل بر  72ماده در جلسه مور خ هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای
اسالمی مطابق اصل هشتاد و پنجم ) (85قانون اساسی تصویب گردید.
اختبار طر ح مجلس شورای اسالمی
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اخبار استانی

لرستان در سالی که گذشت )(۰۵:۳۸-۰۰/۰۱/۰۷
سال  99در حالی برای مردم لرستان پایان یافت که پرونده بازساز ی واحدهای مسکونی سیلزده استان نیز بسته شد و مردم در حالی به خانههای نوساز رفتند که درست یکسال قبل از
آن ،بدون سر پناه ایمن و در اوج ناامیدی بودند.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان  ،سال  1399در لرستان با بیم و امیدهای مختلفی همراه بود ،از شرایط اقتصادی شهروندان تا
مصائب کرونا ،کاهش بارندگی ها ،انتصابات ،آغاز بکار ماراتن انتخابات  ،1400عز یزانی که درگذشتند ،آنهایی که حکم ر یاست و مدیر یت گرفتند ،طر حهای
بزرگ و کوچکی که افتتاح شد ،واحدهایی که دوباره وارد مدار تولید شد و وعدههایی که رنگ تحقق گرفت.
ساخت و ساز مناطق سیلزده لرستان پایان یافت
دولت بیش از  2هزار و  100میلیارد تومان در قالب تسهیالت بانکی و کمک بالعوض برای بازساز ی و بهساز ی خانههای مسکونی مناطق سیلزده ناشی از سیل
ویرانگر فروردین  98در این استان پرداخت کرد.
از این رقم یکهزار و  700تا یکهزار و  800میلیارد تومان تسهیالت بانکی کم بهره و  400میلیارد تومان کمک بالعوض بوده است.
در این راستا بیش از  20هزار واحد مسکونی که نیازمند تعمیر بود به طور کامل بهساز ی شده اند که بیشتر این واحدها در ماههای ابتدایی پس از وقوع سیل
تعمیر شدند.
همچنین حدود  13هزار واحد مسکونی نیز یا در مکان قبلی خود و یا با تامین زمین جدید و جابجایی دوباره احداث شدند که در این راستا بیش از  40هکتار
زمین به حرائم شهر و روستاهای استان اضافه شد.
ساخت حدود  13هزار خانه مسکونی جدید باید با تامین ز یرساختهای جدید و ایجاد امکانات و خدمات صورت میگرفت که تمامی این موارد در سال 99
انجام شده است.
به گفته محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور ی و رییس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم بیش از چهار هزار میلیارد تومان برای جبران بخشی از
خسارتهای سیل در لرستان سرمایهگذار ی کرد.
بهره بردار ی از نیروگاه سیکل ترکیبی خرمآباد
واحد اول و دوم بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی خرمآباد با حضور پرویز فتاح رییس بنیاد مستضعفان به بهرهبردار ی رسید ،نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد
به عنوان بزرگتر ین نیروگاه استان لرستان با سرمایه گذار ی  310میلیون یورویی بنیاد مستضعفان احداث شده است.
فاز اول این نیروگاه شامل  2واحد گاز ی است که هرکدام ظرفیتی معادل  162مگاوات دارند و با بهره بردار ی از این واحدها  324مگاوات به توان تولید بر ق
کشور افزوده شد.
همچنین فاز نخست این نیروگاه دارای یک واحد بخار با ظرفیت  160مگاوات است.
در طول احداث این نیروگاه نیز روزانه برای بیش از  500نیروی بومی منطقه اشتغال مستقیم ایجاد شده بود و با راه انداز ی این نیروگاه برای بیش از  150نفر
از نیروهای متخصص بومی ،اشتغال مستقیم بلندمدت و پایدار فراهم شد.
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افتتاح کاتالیست پتروشیمی خرم آباد
واحد کاتالیست صنایع پتروشیمی خرمآباد با حجم سرمایه گذار ی  400میلیارد تومان و اشتغالزایی  60نفر با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور ی به بهره
بردار ی رسید ،فاز دوم پتروشیمی لرستان با تولید ساالنه  100تن کاتالیست متانول و پلی اتیلن در زمینی به مساحت هفت هکتار در مجتمع پتروشیمی خرم
آباد بهره بردار ی شد.
مواد تولیدی در این واحد برای نخستین بار در سطح کشور تولید میشود و پیش از این مواد کاتالیزور تولیدی در این واحد بصورت  100درصد از خار ج از
کشور تولید میشد.
افتتاح فاز نخست مینی پاالیشگاه پلدختر
در نهمین روز از گرامیداشت دهه مبارک فجر در آیینی با حضور محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور ی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور فاز نخست
مینی پاالیشگاه پلدختر افتتاح شد.
مینی پاالیشگاه پلدختر در زمینی به مساحت  50هکتار با سرمایه گذار ی بخش خصوصی در شهرک صنعتی روستای "سراب حمام" ساخته شده است ،ساخت
فاز دوم این پاالیشگاه که در چهار فاز طراحی شده از ماههای پیش آغاز و سرمایه گذار به دنبال تکمیل فازهای بعدی میباشد.
برای ساخت فاز نخست این پاالیشگاه بیش از سه هزار میلیارد ر یال هز ینه شده و  200فرصت شغلی مستقیم فراهم شده است.
بازگشت  27واحد صنعتی راکد به چرخه تولید
 27واحد صنعتی راکد و تعطیل این استان که ز یرساخت و تجهیزات مناسبی برای احیا داشتند پارسال به چرخه تولید بازگشتهاند.
مهمتر ین مشکالت واحدهای صنعتی لرستان تامین اعتبار به خصوص در بعد سرمایه در گردش ،یا تامین مالی برای سرمایههای ثابت و نوساز ی خطوط تولید
بوده و مشکل برخی از این واحدهای راکد و تعطیل ،با کمک سیستم قضایی حل شده است.
امسال واحدهای راکدی که دارای ز یرساختهای آب ،بر ق ،گاز ،تلفن و خطوط تولید بودند با تزر یق نقدینگی ،یا تغییر محصول و بازساز ی خطوط تولید به
چرخه اقتصادی کار بازگشتند.
لرستان در مجموع  18شهرک صنعتی فعال و یک منطقه ویژه اقتصادی دارد که قابلیت استقرار واحدهای صنعتی و  30درصد صنایع استان در آن وجود دارد
و هم اکنون از یک هزار و  150واحد صنعتی بیش از  67درصد با ظرفیت  20تا  100درصد فعال هستند.
تثبیت بیش از  24هزار شغل متاثر از کرونا
 24هزار و  514فرصت شغلی آسیب دیده از شیوع کرونا در استان با پرداخت تسهیالت بانکی حفظ شد ،در این راستا  192میلیارد و  796میلیون تومان
تسهیالت کرونا به تعداد  20هزار و  897پرونده پرداخت شده است.
تثبیت  2080شغل تعاونی
 2هزار و  80شغل تعاونیهای استان امسال در راستای تنظیم روابط کارگر ی و کارفرمایی حفظ و تثبیت شده است ،این تعداد نیروی شاغل مربوز به  24واحد
تولیدی استان بوده که با پیگیر یهای الزم در خصوص مشکالت بیمه ،مالیات و بدهیهای بانکی آنها انجام شد.
همچنین  987نفر امسال موفق شدند از طر یق 18مرکز کار یابی غیردولتی استان در واحدهای تولیدی ،خدماتی و صنعتی شاغل شوند.
گازرسانی به  185روستا و  249واحد صنعتی
پارسال  185روستا و  249واحد صنعتی و تولیدی در استان گازرسانی شده است.
اکنون گازرسانی  92روستای استان در حال انجام و  172روستا نیز در حال مطالعه است و تاکنون شهرستانهای خرمآباد ،دورود ،بروجرد ،کوهدشت ،سلسله و
ازنا در استان در لیست شهرستانهای سبز قرار گرفته اند.
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بهره بردار ی از  328میلیارد تومان طر ح شاخص آب و بر ق
پنج پروژه صنعت آب و بر ق شامل سه پروژه تامین ،اصالح و بهینهساز ی بر ق با هدف ز یبایی مبلمان شهر ی ،کاهش خاموشیها ،افزایش ایمنی شبکه و بهبود
ولتاژ شبکه ،یک پروژه بر قرسانی به هشت روستا با جمعیت  74خانوار و یک پروژه آبرسانی به  38روستا با جمعیت یکهزار و  970خانوار افتتاح شد.
 328میلیارد تومان از این اعتبار مربوط به طر حهای اصالح شبکه فرسوده فشار ضعیف و جایگز ینی سیمهای مسی با کابل خودنگهدار ،توسعه و بهینه ساز ی
شبکههای توز یع و آبرسانی به  38روستای لرستان است.
همچنین پنج هزار و  977کیلومتر شبکه توز یع فشار ضعیف این استان به منظور کاهش خاموشی و تلفات بر ق با اعتبار  276میلیارد تومان اصالح شد.
احیا و توسعه نساجی بروجرد
2خط تولیدی در ر یسندگی و رنگرز ی نساجی بروجرد پس از احیای این واحد بهره بردار ی شد ،ماشین آالت جدید پارچههای عرض سه متر ی را تولید میکنند
که تجهیزات جدید در رنگرز ی ،ر یسندگی و بافندگی قرار گرفته است.
در قسمت ر یسندگی نخهایی از نظر کمی و کیفی ،در بخش بافندگی کاالهای جدید و در رنگرز ی مجموعهای نو به کاالهای نساجی بروجرد اضافه شده و
مجموعه محصوالت نساجی را برای مشتر ی کامل میکند.
پارچههایی که با ماشین آالت جدید از این پس در این واحد تولید میشود ،پارچههایی بوده اند که تاکنون از کشورهای ترکیه ،هند ،اندونز ی و پاکستان وارد
شده اند ،اما با امکانات جدید و نیروهای متخصص به زودی محصوالتی جدید وارد بازار میکنیم که این فضای خالی را پر میکند.
در مجموع برای راه انداز ی خطوط جدید و ماشین آالت و تجهیزات در نساجی بروجرد  150میلیارد تومان هز ینه شده است.
تکمیل بزرگتر ین مجتمع ماهی سردآبی کشور
مجتمع پرورش ماهی  6هزار تنی سپیددشت لرستان به عنوان بزرگتر ین مجموعه سردآبی کشور ،آماده واگذار ی به بخش خصوصی شد ،تاکنون  25میلیارد
تومان برای این طر ح هز ینه شده است و در صورت فعالیت کامل ،یکهزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد.
به گفته مدیرکل شیالت لرستان سودآور ی این مجتمع در سال دست کم  60میلیارد تومان است.
سفرهای مسئولین در سال گذشته
سال  99با وجود کرونا و اجرای محدودیتها و ممنوعیتهای این ویروس ،اما لرستان میزبان برخی مسووالن کشور ی از جمله وز یر راه و شهرساز ی ،رییس
سازمان حج و ز یارت ،رییس بنیاد مستضعفان و معاون رییس جمهور ی بود.
سفر وز یر راه و شهرساز ی
برخی محورهای سخنان محمد اسالمی در سفر به لرستان :تمامی روستاهای باالی  50خانوار تا پایان دولت از راه ارتباطی استاندارد و آسفالت برخوردار
میشوند.
احداث  2میلیون و  200هزار واحد مسکن مهر در کشور طر حر یز ی شده بود که یک میلیون و  330هزار واحد در دولتهای  11و  12به متقاضیان تحویل شده
است.
بیش از  200هزار واحد مسکن مهر در حدود  1.5سال اخیر تحویل شده و  120هزار واحد نیز تکمیل شده و باید انشعابات آن برقرار شود و مابقی واحدهای
مسکن مهر نیز در سراسر کشور پرونده قضایی داشته و در دادگاه است که این امر خار ج از کنتر ل وزارت راه وشهرساز ی میباشد.
همچنین عملیات اجرایی قطعه چهارم محور جدید پلدختر  -خرم آباد با حضور محمد اسالمی وز یر راه و شهرساز ی با اعتبار  250میلیارد تومان آغاز شد ،این
قطعه از مسیر خرم آباد به پلدختر در محدوده روستای مالوی به طول  12کیلومتر با احداث پنج تونل به طول  2هزارو  800متر و یک دستگاه پل بزرگ اجرا
میشود.
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سفر رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
امضای تفاهم نامه احداث سه هزار مسکن جامعه ایثارگر ی لرستان دستاورد سفر سعید اوحدی بود و مهمتر ین محور سخنان وی در این سفر این بود که تا
پایان برنامه ششم باید تمام فرزندان جانبازان وشهدا استخدام شوند و موضوع خودرو جانبازان  50درصد به باال پیگر ی شده و در حال حضول نتیجه است.
سفر رئیس بنیاد مستضعفان
پرویز فتاح که در آیین بهره بردار ی از نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد به لرستان سفر کرده بود گفت :با توجه به شعار امسال مبنی بر جهش تولید  500مگاوات
به ظرفیت نیروگاه سیکل ترکیبی لرستان افزوده میشود.
به گفته وی  2هزار و  500میلیارد تومان اعتبار صرف نیروگاه سیکل ترکیبی خرمآباد شده تا پایان سال یکهزار و  700میلیارد تومان دیگر تامین اعتبار میشود،
در مجموع در نیروگاه سیکل ترکیبی خرمآباد  6هزار میلیارد تومان سرمایهگذار ی شده و در صورت نیاز بازهم سرمایهگذار ی خواهیم کرد.
از دیگر سخنان فتاح این بود که 12میلیارد تومان به لرستان تزر یق شده است.
تصویب  1400میلیارد تومان برای سال  1400با سفر نوبخت
محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور ی و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز  20بهمن به لرستان سفر کرد که در این سفر یکهزار و  400میلیارد تومان برای
طر حهای فور ی و رو به پایان استان تصویب شد.
این مبلغ به  32طر ح عمرانی با پیشرفت فیز یکی  70درصد به باال در لرستان که تا پایان دولت دوزادهم تکمیل و به بهره بردار ی خواهند رسید تزر یق میشود.
همچنین در سفر نوبخت به لرستان  200میلیارد تومان عالوه بر  200میلیارد تومان قبلی برای آزاد راه خرم آباد -بروجرد -اراک 120 ،میلیارد تومان برای سد
کمندان 70 ،میلیارد تومان ایستگاه پمپاژ جایدر 70 ،میلیارد تومان دیوار حفاظتی پلدختر ،پنج میلیارد تومان عالوه بر  10میلیارد تومان قبلی برای موزه دفاع
مقدس و  100میلیارد تومان برای شبکههای آبیار ی و زهکشی چهار سد حوضیان ،کمندان ،ایوشان و مروک اختصاص یافت.
همچنین  25میلیارد تومان دیگر برای چهارخطه کوهدشت -خرم آباد10 ،میلیارد تومان عالوه برا  32میلیارد تومان قبلی برای پروژه چهارخطه الیگودرز-داران،
30میلیارد تومان عالوه بر  36میلیارد تومان قبلی برای سد تاج امیر و برای ورزشگاههای خرم آباد و بروجرد هرکدام  20میلیارد تومان و همچنین  30میلیارد
تومان برای قلعه فلک االفالک و چندین پروژه دیگر تصویب شد.
شورش در زندانهای خرم آباد و الیگودرز
شورش زندانهای الیگودرز و خرم آباد ،انفجار مرگبار منز ل مسکونی در خرم آباد و زمین لرزه  5.1ر یشتر ی سلسله از جمله حوادث بی مانند لرستان در این
شهرها بود ،فروردین ماه پارسال  23نفر از زندانیان پارسیلون خرمآباد از زندان فرار کردند که از این تعداد تاکنون  17نفر دستگیر و یا خود را به زندان معرفی
کرده و به زندان بازگشتند.
همچنین شورش برخی از زندانیان در زندان الیگودرز یک کشته و  1زخمی به همراه داشت.
ساعت  17و  45دقیقه یکم فروردین ماه  99با برنامهر یز ی و به تحر یک تعدادی از زندانیان شرور و سابقهدار در اقدامی غیرقانونی ،زندانیان دست به شورش
زده و ضمن تخر یب اموال زندان به قصد فرار با مامور ین درگیر شده که با شکستن دربهای داخلی زندان به درب اصلی نزدیک شدند.
متاسفانه در این شورش یک زندانی کشته و 1نفر دیگر از ناحیه پا مجروح شدند.
انفجار یک منز ل مسکونی و مرگ  2شهروند خرم آبادی
صبح روز  11آذرماه پارسال انفجار یک واحد مسکونی در بلوار  60متر ی خرم آباد  12مصدوم داشت که  2نفر از مصدومان به علت شدت جراحات جان خود را
از دست دادند.
در ارز یابی اولیه کارشناسان  19منز ل مسکونی آسیب دیدند و یک منز ل مسکونی  2طبقه نیز به طور کامل تخر یب شد.
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محمود ثمینی معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندرای لرستان نیز علت این حادثه را نگهدار ی مواد منفجره در طبقه دوم این واحد مسکونی اعالم کرد.
لرزش لرستان با زمین لرزه  5.1ر یشتر ی سلسله
زمین لرزهای به بزرگی  5.1ر یشتر برخی شهرهای لرستان را لرزاند.
به گزارش مرکز لرزه نگار ی دانشگاه تهران مرکز این زمین لرزه فیروز آباد الشتر در عمق هفت کیلومتر ی زمین بود و ساعت  12و  37دقیقه و  49ثانیه به وقوع
پیوست.
معمای زنی که زنده شد
خبر زنده شدن یک شهروند خرمآبادی نیز از دیگر اخبار پرماجرای لرستان در سال  99بود که با توجه به روایتهای مختلف این اتفاق ،علوم پزکی لرستان اعالم
کرد بنا بر اظهارات مدیرکل پزشکی قانونی استان  2شب قبل از این رخداد ،فردی با مراجعه به دادپزشک پزشکی قانونی و اعالم فوت یکی از نزدیکان خود در
خواست صدور جواز دفن داشته است.
دادپزشک به دلیل نقص در مدارک فوت این فرد ،جواز دفن صادر نکرده و صدور هرگونه جواز را مشروط به مشاهده جسد کرده است؛ بنابراین پیکر این بیمار
که گمان میرفته فوت شده شب در منز ل نگهدار ی شده و روز بعد که آن را برای صدور جواز دفن نزد دادپزشک برده اند وی متوجه عالیم حیاتی این ز ن
میشود.
پیکر این ز ن به هیچ عنوان در سردخانه نگهدار ی نشده و پس از تشخیص دادپزشک به بیمارستان شهید مدنی خرم آباد منتقل و احیا شده است.
پایان سال  1399با  1366قربانی کرونا
تعداد مبتالیان کرونا در استان از ابتدای شیوع این ویروس تا پایان سال گذشته به  71هزار و  526نفر و تعداد جان باختگان به بکهزار و  366نفررسید.
براساس اعالم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،پایان سال  99شهرستانهای خرم آباد ،بروجرد ،الیگودرز ،کوهدشت ،دلفان و سلسله در وضعیت زرد
و آبی و شهرستانهای دورود و پلدختر نارنجی شیوع کرونا بودند.
غایبان سال 1400
اما به جز تنهایی که کرونا از میان خانوادهها در آغوش کشید برخی افراد شناخته شده نیز سال  ،99خانوادههای خود را داغدار کردند و در میان چشمان
اشکبار خانوده و دوستان چهره در نقاب خاک کشیدند که اسامی برخی از آنها با اقتباس از پایگاه خبر ی یافته ذکر میشود.
مرگ مستندساز لرستانی بر اثر ابتال به کرونا
هوشنگ میرزایی فیلمساز اهل شهرستان کوهدشت ،به دلیل ابتال به ویروس کووید 19درگذشت ،وی متولد سال  1350در کوهدشت و دارای مدرک کارشناسی
کارگردانی از دانشکده صدا و سیما بود.
باخدا میرقصم ،مرثیهای برای خاک و شهر خاموش ،تفتان ،روناک ،چیز ی شبیه چشمهایم ،ژ ین؛ سپیدار؛ فاصله از آثار این فیلمساز فقید لرستانی است.
درگذشت "محمود مدیر ی" آهنگساز اثر به یاد ماندنی " دایه دایه"
"محمود مدیر ی" پیشکسوت موسیقی لرستان و اصالتا اهل بروجرد که خالق اثر به یاد ماندنی " دایه دایه وقته جنگه" بود در سن  85سالگی به علت بیمار ی
دار فانی را وداع گفت.
درگذشت رئیس سابق کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی
"الهیار ملکشاهی" که مدتی به علت عوارض ناشی از بیمار ی کلیوی در بیمارستان و منز ل بستر ی بود ،بهمن  1399فوت کرد.
الهیار ملکشاهی قاضی ،حقوقدان ،سیاستمدار لرستانی متولد  10مرداد  1340بود که نمایندگی مجلس شورای اسالمی در دورههای دورههای نهم و دهم را از
حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان برعهده داشت.
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ادامه خبر | باشگاه خبرنگاران :لرستان در سا لی که گذشت
نایبرئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ) ،(1395معاون قضائی دیوان عدالت ادار ی ایران ) 1389تا  ،(1390رئیس کل دادگستر ی کرمانشاه )1385
تا  ،1389رئیس کمیسیون تحقیق مجلس
) 1391تا  ،(1399رئیس کل دادگستر ی لرستان ) 1376تا  ،(1385رئیس کمیسیون مشترک شفافیت مجلس ) 1398و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
) (1398 - 1396 - 1395 - 1393 - 1391از دیگر سوابق این حقوقدان لرستانی بود.
مرگ پرفسورلرستانی بر اثر ابتال به بیمار ی کووید 19
دکتر محمد گلشن متخصص بیمار یهای داخلی و فوق تخصص بیمار یهای ر یه بر اثر ابتال به بیمار ی کووید  19به دیدار حق شتافت.
دکتر گلشن متولد سال  1324در خرمآباد فرزند حاج صحبت اهلل گلشن و از خانوادههای قدیمی شهر خرمآباد بود که در دانشگاه اصفهان دوره عمومی و
تخصصی داخلی و در آمر یکا دوره فوق تخصص ر یه را گذراند.
مرگ نماینده ادوار مردم الیگودرز در مجلس بر اثر کرونا
دکتر علیمحمد احمدی نماینده ادوار سوم و ششم مردم الیگودرز در مجلس شورای اسالمی در پی ابتال به کرونا درگذشت.
زنده یاد علی محمد احمدی در سال  1335درالیگودرز متولد شده بود و با رای مردم شهرستان الیگودرز در دورههای سوم و ششم به مجلس شورای اسالمی
راه یافت و در کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان و همچنین کمیسیون تخصصی برنامه بودجه و محاسبات عضویت داشته است.
او به عنوان رئیس سابق سازمان انرژ یهای نو در سازمان انرژ ی اتمی ایران فعالیت داشته است.
اسفندیار مالیر ی ،باز یگر و طناز محبوب ،قربانی کرونا
"اسفندیار مالیر ی" هنرمند هنرهای نمایشی و طنز بر اثر ابتال به بیمار ی کووید  19در بیمارستان شهدای عشایر خرمآباد درگذشت ،او از پیشکسوتان هنرهای
نمایشی و طنز در استان ،دبیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرمآباد و مدرس تئاتر در هنرستان هنرهای ز یبا و آموزشگاههای هنر ی لرستان بود.
کاراکتر »ِگاللی« که در نمایشنامههایی با مضمون نحوهی انتخابنمایندگان مجلس توسط مردم بود از کارهای ماندگار این هنرمند مردمی است.
درگذشت آیتاهلل سید محمد جزایر ی
او در دوران رضاخان در خرمآباد دیده به جهان گشود پدرش آیتاهلل سید جعفر جزایر ی شوشتر ی از نوادگان عالمه آیتاهلل سید نعمتاهلل جزایر ی از
دانشمندان و مؤلفان بزرگ شیعه است.
امام خمینی ،شهید آیتاهلل مدنی ،آیتاهلل آقاضیا عراقی؛ آیتاهلل سید عیسی جزایر ی ،آیتاهلل حاج سید حیدر طاهر ی و آیتاهلل حاج سید علیاکبر رحیمی
از اساتید ایشان بودند.
آیتاهلل سیدمحمد جزایر ی در نجف اشرف محضر آیتاهلل سید ابوالحسن اصفهانی و علمای برجسته و ربانی همچون شیخ علیمحمد نجفی؛ میرزا حسن
یزدی ،عالمه طباطبایی .عالمه میرزا فضلاهلل زاهدی ،آیتاهلل گلپایگانی؛ آیتاهلل اراکی و  10سال درس خار ج فقه امام خمینی را درک نموده است.
وداع با ابراهیم امرایی خبرنگار دغدغهمند لرستانی
ابراهیم امرائی خبرنگار و گزارشگر حرفهای صدا و سیمای مرکز لرستان به علت بیمار ی به دیدار حق شتافت ،وی متولد  1350در کوهدشت و از خبرنگاران با
اخالق استان بود که پس از سالها درگیر ی با بیمار ی سرطان درگذشت.
اعالم کاندیداتور ی  1483نفر برای پارلمانهای شهر ی
ثبتنام یکهزار و  483نفر برای انتخابات ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر در این استان نهایی شد.
در دوره پنجم انتخابات شوراهای شهر ی یک هزار و  273نفر ثبت نام کرده بودند که آمار این دوره افزایش  210نفر را نشان میدهد و از این تعداد داوطلب
یکهزار و  319مرد و  169ز ن هستند.
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انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا همزمان با انتخابات ر یاست جمهور ی  28خرداد  1400برگزار میشود.
انتصابات
برخی از مهمتر ین انتصابهای مدیران و مسووالن لرستان در سمتهای اصلی یا سر پرست در سال  99به شر ح ز یر است.
فروردین :انتصاب علیرضا بیرانوند به عنوان مدیرکل سیاسی ،انتخابات و تقسیمات کشور ی استاندار ی لرستان و مهدی پازوکی به سمت مدیرکل مدیر یت
بحران استاندار ی لرستان
اردیبهشت :دار یوش حسن نژاد مدیرعامل آب منطقهای شد.
خرداد :هادی ملکشاهی مدیرکل امور مالیاتی ،حمیدرضا القاصی معر سر پرست اداره کل تعز یرات حکومتی ،هوشنگ شفیعیان مدیرکل ثبت احوال شدند.
تیر :سعید رازانی بازرس کل استان لرستان ،سید حمید مصطفایی مدیرکل حج و ز یارت ،حجت االسالم مهدی قدرتی مدیرکل تبلیغات اسالمی ،محسن رشیدی
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ،اسفندیار حسنی مقدم رییس سازمان جهاد کشاورز ی شدند.
مرداد :رضا بردبار سر پرست شهردار ی خرم آباد معرفی و مصطفی زبردست پور نیز مدیرکل دامپزشکی شد.
مهر :محمود زر ین جویی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران و محمد شر یفی مقدم شهردار خرم آباد معرفی شدند.
آبان :فر یبرز امیر ی مدیرکل ثبت احوال
آذر :منصور شرفی سر پرست تامین اجتماعی
دی :وحید کرم الهی راه و شهرساز ی ،نبی اهلل شمسی فر شرکت مخابرات منطقه لرستان ،سید ضیا موسوی امور عشایر ی.
بهمن :منوچهر گودرز ی مدیر تامین اجتماعی
اسفند :جالل شیخ پور کمیته امداد امام خمینی )ره(
فرمانداران :ماشااهلل نعمتی الیگودرز ،حشمت بهمنی ازنا ،مرتضی مهدوی کیا سلسله ،مجتبی بیرانوند کوهدشت ،نورالدین درمنان دلفان ،احمد گودرز یان
بروجرد ،خدانظر در یکوند دورود
منبع :ایرنا
انتهای پیام/ر

۲

ماجرای کودکآزار »گنبدی« چه بود؟ -گلستان )(۱۰:۴۵-۰۰/۰۱/۰۷
کودکآزار ی یکی از جرایمی بود که در صدر آسیبهای اجتماعی همواره قرار داشته و هنوز قانون بازدارندهای در رابطه با آن تدوین نشده است.

عصر روز یکم فروردین خبر ی مبنی بر آزار و اذیت دو کودک هفت و هشت ساله توسط مردی  55ساله در یکی از روستاهای گنبدکاووس منتشر شد که 48
ساعت بعد از آن عدهای از مردم این شهرستان مقابل ساختمان دادگستر ی تجمع کردند و خواستار اشد مجازات برای خاطی شدند .این اعتراضات در ادامه
همراه با خشونت بود و تعدادی از شرکتکنندگان با پرتاب سنگ به برخی اموال عمومی خسارت زدند.
به گزارش آرمان ملی ،یک نگهبان سد گلستان به اتهام آزار و اذیت دو کودک توسط پلیس دستگیر شد .در این میان سردار آزمون که متولد شهرستان گنبد
کاووس است ،از جمله کسانی بود که در صفحه اینستاگرام خود با استفاده از هشتگ »نه به آزار جنسی« خواستار برخورد با تعرض صورت گرفته به دو کودک
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ادامه خبر | تیک :ماجرای کودکآزار »گنبدی« چه بود؟ -گلستان
شد.
همچنین هادی حقشناس ،استاندار گلستان ،پنجم فروردینماه به گنبدکاووس رفته بود ،در رابطه با این حادثه تلخ گفت» :دستگاه قضائی در کوتاهتر ین زمان
ممکن حکم فرد خاطی را در این پرونده صادر خواهد کرد «.در این میان برخی از مقامهای دولت و همچنین نماینده گنبد کاووس هم با تاکید بر رسیدگی در
محیط بدون تنش مخالفت خود را با اعتراضات شهروندان ابراز کردهاند.
واکنش امام جمعه گنبد
همچنین امام جمعه گنبدکاووس با اجتماعی دانستن حادثه چند روز پیش در یکی از روستاهای این شهرستان و با تاکید بر ضرورت تحلیل اجتماعی این
رخداد خاطرنشان کرد که این حادثه را نباید به مسائل قومیتی و امنیتی گره زد .آنطور که ایرنا گزارش داده ،حجت االسالم محمود ترابی در خطبههای این
هفته نمازجمعه گنبدکاووس اظهار کرد :که گره زدن این حادثه به مسائل قومی و امنیتی ظلم آشکار به خانواده کودکانی است که این اتفاق برای آنها ر خ داده
و دستگاه قضائی باید با بررسی همه جوانب این مساله اجتماعی ،مسببان آنرا بهشدت تنبیه کنند .خطیب جمعه گنبدکاووس ادامه داد :در ساعات اولیه
حادثه گنبدکاووس هیچ نشانی از حساسیت نبود اما بدخواهان و ضد انقالب با سوء استفاده از عصبانیت عدهای از جوانان و نوجوانان و از طر یق فضای
مجاز ی بهدنبال آسیب زدن به وحدت و اتحاد اقوام و مذاهب در این شهرستان بودند.
کودکآزار ی همیشه در صدر
این اتفاق یک جنبه دیگر نیز دارد و به اعتقاد بسیار ی از کارشناسان ،تعرضات جنسی به کودکان به دلیل ناآ گاهی آنها نسبت به این مسائل است .آموزشهایی
که در سالهای اخیر از سوی خانواده یک خط قرمز و از سوی آموزش و پرورش یک تابو بوده و همین امر به این موضوع دامن میزند .طی سالیان اخیر
کودکآزار ی یکی از جرایمی بود که در صدر آسیبهای اجتماعی همواره قرار داشته و هنوز قانون بازدارندهای در رابطه با آن تدوین نشده است .در خرداد
 ،99عباس مسجدی آرانی ،رئیس سازمان پزشکی قانونی ،از افزایش 12.5درصدی کودک آزار ی خبر داد و یکسال قبل ،رضا جعفر ی ،رئیس اورژانس اجتماعی
سازمان بهز یستی ،اعالم کرده بود »کودکآزار ی در میان خشونتهای خانگی در رتبه نخست قرار دارد«.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی اعتماد آنالین ،دیدار نیوز

۷

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران :تا این لحظه جسد آزاده نامدار ی به پزشکی قانونی ارجاع داده نشده است )(۱۷:۵۴-۰۰/۰۱/۰۷
تهران _ایرنا _مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت :تا این لحظه ساعت  ۱۰شب هفتم فروردین ماه جسد آزاده نامدار ی به پزشکی قانونی ارجاع داده نشده است.

مهدی فروزش شنبهشب در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود :در حال حاضر تقاضای حضور کارشناس پزشکی قانونی در صحنه فوت شده است و
کارشناس پزشکی قانونی در حال عز یمت به این محل است.
وی ادامه داد :به محض این که جسد آزاده نامدار ی به پزشکی قانونی منتقل شود مراحل تشخیص هویت و تعیین علت فوت وی مورد بررسی قرار میگیرد
و و نتایج این بررسی به مرجع قضایی اعالم می شود.
منابع دیگر :خبرگزار ی برنا ،پانا /پایگاه خبر ی آفتاب نیوز ،قدس آنالین ،خوزنا ،ر یحان ،کاماپرس
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ادامه خبر | ایرنا :مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران :تا این لحظه جسد آزاده نامدار ی به پزشکی قانونی ارجاع داده نشده است

۸

آغاز تحقیقات پزشکی قانونی برای دلیل مرگ آزاده نامدار ی )(۱۷:۵۴-۰۰/۰۱/۰۷
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از آغاز بررسیها برای تشخیص علت مرگ آزاده نامدار ی خبر داد.

دکتر مهدی فروزش در گفتوگو با ایسنا در اینباره گفت :با درخواست مقام قضایی ،تیمی از کارشناسان پزشکی قانونی به محل کشف جسد منتسب به
مجر ی سابق صداوسیما اعزام شده و تحقیقات خود را آغاز کردهاند.
وی با بیان اینکه پس از انجام بررسیهای اولیه ،جسد با دستور قضایی برای انجام بررسیهای بیشتر و تکمیلی به مرکز تشخیص و آزمایشگاه پزشکی
قانونی منتقل خواهد شد ،گفت :بدیهی است که علت مرگ پساز تکمیل بررسیهای پزشکی قانونی ،اعالم خواهد شد و در حال حاضر نمیتوان دلیلی برای
آن اعالم کرد.
انتهای پیام
منابع دیگر :پایگاه خبر ی اقتصاد گردان ،تیک ،اخبارمحرمانه ،گیل سداد ،کافه دانش ،دیدار نیوز ،خبر فور ی ،نمنا

باز یگر و مجر ی معروف درگذشت  /از احتمال خودکشی تا نظر پزشکی قانونی )(۱۸:۱۰-۰۰/۰۱/۰۷
آزاده نامدار ی باز یگر و مجر ی معروف تلویز یون درگذشته که گفته می شود خودکشی کرده است.

به گزارش مملکت آنالین ،آزاده نامدار ی درگذشت.
کشف جنازه در آپارتمان
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ادامه خبر | مملکت آنالین :باز یگر و مجر ی معروف درگذشت  /از احتمال خودکشی تا نظر پزشکی قانونی
پیکر بی جان »آزاده نامدار ی« یکی از مجر یان سابق صدا و سیما در منطقه سعادت آباد در غرب تهران کشف شد .تاکنون جزئیات بیشتر ی از دلیل فوت وی
در دسترس نیست.
آخر ین پست اینستاگرامی آزاده نامدار ی که در آن دخترش عید را تبر یک می گوید...
هنوز علت فوت این مجر ی سابق تلویز یون مشخص نیست.
ماجرای اولیه
مهر نوشت :خانمی که گویا مادر آزاده نامدار ی است با اورژانس تماس گرفته و اعالم کرده است که با کارت عابر بانک به زور در ورودی را باز کرده و وارد خانه
شده و با پیکر بیجان دخترش مواجه شده است.
دلیل فوت از زبان اورژانس
برنا نوشت :مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس از مرگ مجر ی سابق صدا و سیما خبر داد و گفت :تکنسین های اورژانس دقایقی پیش از مرگ آزاده نامدار ی
خبر دادند
او با اشاره به فوت آزاده نامدار ی گفت :ساعت  18:38دقیقه مادر مجر ی سابق صدا و سیما با اورژانس تهران تماس گرفت.
مادر خانم نامدار ی دو روز از ایشان خبر نداشت و پس از آن برای اطالع از فرزندش به خانه اش در غرب تهران مراجعه کرده است.
مادر خانم نامدار ی پس از باز کردن درب خانه با جسد ایشان مواجه می شود.
بر اساس بررسی انجام شده مدت ز یادی از فوت ایشان گذشته است.
خودکشی عامل درگذشت این مجر ی
منبع آ گاه اعالم کرد ::آزاده نامدار ی خودکشی کرده است.
خبرگزار ی مهر به نقل از یک منبع آ گاه اعالم کرد  24ساعت از فوت پیکر ی که متعلق به آزاده نامدار ی است ،میگذرد.
خانواده این مجر ی صداوسیما در چالوس بودند و چند روز ی او تنها بوده است و پدر این خانم با اورژانس تماس میگیرد.
در بررسیهای بیشتر از پیکر معلوم شد آزاده نامدار ی خودکشی کرده است و بیشتر از  24ساعت از فوت وی میگذرد.
اعزام باز پرس ویژه قتل به محل کشف جسد »آزاده نامدار ی«
قاضی محمد شهر یار ی ،سر پرست دادسرای جنایی تهران:
کالنتر ی  134شهرک غرب ساعتی قبل فوت یک ز ن جوان را در محل سکونتش به باز پرس ویژه قتل اعالم کرده و در اظهارات اولیه اعالم کرده که این فرد آزاده
نامدار ی است.
باز پرس ویژه قتل تهران به محل حادثه اعزام شده است اما هنوز از صحت و سقم هویت اعالم شده اطالعی در درست نیست.
پس از حضور باز پرس در صحنه قتل ابتدا هویت متوفی و سپس علت مرگ وی بررسی خواهد شد.
آغاز تحقیقات پلیسی درباره مرگ نامدار ی
مرکز اطالع رسانی پلیس اعالم کرد :در ساعت  19:50عصر امروز در پی تماس تلفنی پدر مرحومه آزاده نامدار ی مجر ی سابق تلویز یون با مرکز فور یت های
پلیسی  110مبنی بر فوت نامبرده در آپارتمانش در یکی از بر ج های شهرک غرب تهران بالفاصله عوامل انتظامی برای بررسی صحنه به محل اعزام شدند.
بررسیهای اولیه نشان داد که نامبرده  48ساعت قبل فوت کرده است.
آخر ین جزئیات:
بنابر اظهارات والدین "آزاده نامدار ی" همسر و فرزند وی در شمال به سر می برند و نامبرده تنها در آپارتمانش حضور داشته که به دلیل عدم تماس با والدینش
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ادامه خبر | مملکت آنالین :باز یگر و مجر ی معروف درگذشت  /از احتمال خودکشی تا نظر پزشکی قانونی
آنها نگران شده و با مراجعه به محل زندگی او متوجه می شوند که وی فوت کرده است.
تحقیقات پلیسی برای مشخص شدن علت فوت نامبرده آغاز شده و اخبار تکمیلی متعاقبا اعالم خواهد شد.
جزئیات از خبر مرگ آزاده نامدار ی
به گزارش ایرنا ،به نقل از منبع آ گاه شامگاه هفتم فروردین ساعت  19:50دقیقه شب طی تماس یک فرد که خود را پدر آزاده نامدار ی معرفی کرد ،با پلیس ،110
این فرد گفت است که پس از  2روز بی خبر ی از دخترم)آزاده نامدار ی( به منز ل او مراجعه کردیم اما با پیکر بی جان او مواجه شدیم.
در نهایت به گفته اورژانس به دلیل اینکه  48ساعت از مرگ گذشته است و نمی توانند تشخیص قطعی چهره را اعالم کنند ،باز پرس کشیک قتل تهران و
نماینده پزشکی قانونی برای تشکیل پرونده و تشخیص هویت جسد به محل کشف پیکر نامبرده اعزام شدند.
جسد جراحت ظاهر ی نداشته
سخنگوی اورژانس کشور گفت :جسد خانم نامدار ی جراحت ظاهر ی نداشته است
ماموران اورژانس پس از ورود به منز ل و تایید فوت خانم نامدار ی جسد را بررسی کردند.
پیکر خانم نامدار ی جراحت ظاهر ی نداشته و جسد جهت بررسی تخصصی علت فوت به پزشکی قانونی تحویل داده شده است.
پزشکی قانونی چه می گوید؟
تا این لحظه جسد آزاده نامدار ی به پزشکی قانونی ارجاع داده نشده است
مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت :تا این لحظه ساعت  10شب هفتم فروردین ماه جسد آزاده نامدار ی به پزشکی قانونی ارجاع داده
نشده است.
وی افزود :در حال حاضر تقاضای حضور کارشناس پزشکی قانونی در صحنه فوت شده است و کارشناس پزشکی قانونی در حال عز یمت به این محل است.
به محض این که جسد آزاده نامدار ی به پزشکی قانونی منتقل شود مراحل تشخیص هویت و تعیین علت فوت وی مورد بررسی قرار میگیرد و و نتایج این
بررسی به مرجع قضایی اعالم می شود.
قاضی شهر یار ی :هیچ یافتهای مبنی بر خودکشی یا قتل آزاده نامدار ی وجود ندارد
خودکشی تایید نمی شود
سر پرست دادسرای جنایی گفت :هیچ یافتهای مبنی بر خودکشی یا دگرکشی مرحومه آزاده نامدار ی وجود ندارد.
وی افزود :هیچگونه آثار ضرب و جرحی بر روی پیکر خانم نامدار ی یافت نشده و علت فوت وی ،منوط به آزمایشهای سمشناسی و آسیبشناسی است که
توسط پزشکی قانونی صورت میگیرد.
وی ادامه داد :اینکه بگوییم فوت خانم نامدار ی به علت قتل یا جنایت بوده ،منوط به بررسی آزمایشگاهی است.
انتهای پیام/

مرگ طبیعی،قتل ،خودکشی/آزاده نامدار ی خاطره شد/پزشکی قانونی پرده از راز مرگ برمی دارد )(۱۸:۵۹-۰۰/۰۱/۰۷
مرگ طبیعی،قتل ،خودکشی/آزاده نامدار ی خاطره شد/پزشکی قانونی پرده از راز مرگ برمی دارد اخبار فرهنگی هنر ی پایشگر -در نخستین روزهای سال جدید
 ،آزاده نامدار ی  ،از مجر یان سابق صدا و سیما و باز یگر به دالیل نامعلومی در گذشت .مرگ طبیعی ،قتل یا خودکشی از جمله فرضیه هایی است که برخی
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ادامه خبر | پایشگر :مرگ طبیعی،قتل ،خودکشی/آزاده نامدار ی خاطره شد/پزشکی قانونی پرده از راز مرگ برمی دارد
رسانه ها از آن خبر داده اند.
به گزارش پایگاه خبر ی تحلیلی پایشگر  ،دقایقی قبل خبر فوت مشکوک بانویی در منطقه سعادت آباد تهران اعالم شد.
بعد از بررسیهای بیشتر افراد حاضر در صحنه اعالم کردند که پیکر متوفی متعلق به آزاده نامدار ی مجر ی صداوسیما است.هنوز هیچ مقام رسمی فرد فوت
شده را تعیین هویت نکرده و از نحوه مرگ این فرد اطالعات بیشتر ی در دسترس نیست.
خانمی که گویا مادر آزاده نامدار ی است با اورژانس تماس گرفته و اعالم کرده است که با کارت عابر بانک به زور در ورودی را باز کرده و وارد خانه شده و با
پیکر بیجان دخترش مواجه شده است.
وی به پرسنل اورژانس گفته است که این پیکر متعلق به آزاده نامدار ی است.
مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور خبر درگذشت این مجر ی صدا و سیما را تایید کرد و افزود :با توجه به عالئم جسد خانم آزاده نامدار ی
میتوان گفت زمان ز یادی از فوت وی گذشته و باید پزشکی قانونی درباره علت مرگ اظهار نظر کند.
مجتبی خالدی شنبه شب درباره فوت آزاده نامدار ی مجر ی سابق افزود :در ساعت  ١٨:٣٨عصر امروز با اورژانس تهران تماسی گرفته شده و ماموران اورژانس
بالفاصله به محل اعزام میشوند.
وی ادامه داد :مادر خانم نامدار ی دو روز از او بی خبر بود و امروز به منز ل او مراجعه میکند و با پیکر بی جان او مواجه میشود.
خالدی اظهار کرد :باتوجه به عالئم جسد میتوان گفت زمان ز یادی از فوت خانم نامدار ی گذشته و جنازه متوفی تحویل پلیس میشود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت :تا این لحظه ساعت  10شب هفتم فروردین ماه جسد آزاده نامدار ی به پزشکی قانونی ارجاع داده نشده است.
مهدی فروزش افزود :در حال حاضر تقاضای حضور کارشناس پزشکی قانونی در صحنه فوت شده است و کارشناس پزشکی قانونی در حال عز یمت به این
محل است.
وی ادامه داد :به محض این که جسد آزاده نامدار ی به پزشکی قانونی منتقل شود مراحل تشخیص هویت و تعیین علت فوت وی مورد بررسی قرار میگیرد
و و نتایج این بررسی به مرجع قضایی اعالم می شود.
ار ی :هیچگونه آثار ضرب و جرحی بر روی پیکر خانم نامدار ی یافت نشده  /هیچ یافتهای مبنی بر خودکشی یا قتل آزاده نامدار ی وجود ندارد
قاضی محمد شهر یار ی ،سر پرست دادسرای امور جنایی تهران ،درباره علت فوت آزاده نامدار ی اظهار کرد :هیچ یافتهای مبنی بر خودکشی یا دگرکشی مرحومه
آزاده نامدار ی وجود ندارد .افزود :هیچگونه آثار ضرب و جرحی بر روی پیکر خانم نامدار ی یافت نشده و علت فوت وی ،منوط به آزمایشهای سمشناسی و
آسیبشناسی است که توسط پزشکی قانونی صورت میگیرد.
سر پرست دادسرای امور جنایی تهران نیز در این رابطه گفت :هیچ یافتهای مبنی بر خودکشی یا قتل مرحومه آزاده نامدار ی وجود ندارد.
قاضی محمد شهر یار ی درباره علت فوت آزاده نامدار ی اظهار کرد :هیچ یافتهای مبنی بر خودکشی یا دگرکشی مرحومه آزاده نامدار ی وجود ندارد.
وی در گفتگو با تسنیم افزود :هیچگونه آثار ضرب و جرحی بر روی پیکر خانم نامدار ی یافت نشده و علت فوت وی ،منوط به آزمایشهای سمشناسی و
آسیبشناسی است که توسط پزشکی قانونی صورت میگیرد.
معاون دادستان تهران تصر یح کرد :اینکه بگوییم فوت خانم نامدار ی به علت قتل یا جنایت بوده ،منوط به بررسی آزمایشگاهی است.
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۱

واکنش پزشکی قانونی به باردار ی نامدار ی )(۱۹:۰۳-۰۰/۰۱/۰۷
رئیس پزشکی قانونی استان تهران در واکنش به برخی اخبار در خصوص آخر ین وضعیت آزاده نامدار ی آن را منوط به بررسی کارشناسانه و کالبد شکافی دانست.

به گزارش برنا؛ ساعاتی پیش خبر درگذشت مجر ی سرشناس صدا و سیما منتشر شد .برخی رسانه ها مدعی شدند او  8ماهه باردار بوده است.
مهدی فروزش؛ مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در خصوص این خبر به برنا گفت :اعالم نظر در این رابطه و دلیل فوت وی پس از بررسی های کارشناسی
و کالبد شکافی و آزمایشات تخصصی و تکمیلی به مقام محترم قضایی اعالم می شود.
گفتنی است بنا به اطالع یک منبع آ گاه عالئم باردار ی در ظاهر آزاده نامدار ی مشخص نبوده است.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی تجارت آنالین

۹

معاینات و کالبدگشایی پیکر آزاده نامدار ی فردا انجام میشود )(۱۹:۱۴-۰۰/۰۱/۰۷
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت :فردا معاینات ظاهر ی ،کالبدگشایی و آزمایشات الزم بر روی پیکر مرحومه نامدار ی انجام و نتایج به مقام قضائی اعالم میشود.

دکتر مهدی فروزش در گفتوگو با خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا؛ با اشاره به انتقال پیکر مرحومه آزاده نامدار ی به مرکز تشخیصی ـ آزمایشگاهی
کهر یزک ،اظهار کرد :فردا معاینات ظاهر ی ،کالبدگشایی و آزمایشات الزم بر روی پیکر وی انجام و نتایج به مقام قضائی اعالم میشود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در پاسخ به این سؤال که گفته میشود ،مرحومه نامدار ی باردار بوده نیز گفت :در این مرحله با شواهد فعلی هیچ
موضوعی را در این رابطه )باردار بودن یا عدم باردار ی مرحومه نامدار ی( نمیتوانیم اعالم کنیم و این موضوع فردا بعد از کالبدگشایی و در سالن تشر یح
مشخص میشود.
منابع دیگر :خبرگزار ی برنا /پایگاه خبر ی مشر ق ،انتخاب ،جماران ،اخبارمحرمانه ،تدبیر و امید ،جوان نیوز ،راه ترقی ،رویداد ایران

۲

توضیحات پزشکی قانونی در خصوص معاینه اولیه جسد آزاده نامدار ی )(۰۵:۱۸-۰۰/۰۱/۰۸
ایرنا نوشت :مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت :انتقال جسد مرحومه آزاده نامدار ی به پزشکی قانونی انجام شده و علت مرگ وی پس از نتایج به دست آمده از نمونه بردار یها
و آزمایشهای الزم اعالم خواهد شد.

هدی فروزش افزود :از نظر تشخیص هویت و شناسایی جسد هیچ گونه ابهامی وجود ندارد و جسد متعلق به آزاده نامدار ی است.
وی ادامه داد :همکاران متخصص پزشکی قانونی اقدامات الزم در خصوص تعیین علت فوت را انجام خواهند داد و بسته به اینکه چه نوع آزمایشی برای
تعیین علت فوت نیاز باشد نمونه های الزم برداشته می شود و سپس متخصصان مربوطه با استفاده از نتایج این آزمایش ها علت فوت را به مرجع قضایی
اعالم می کنند.
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۱۴۰۰/۰۱/۰۸

ادامه خبر | خبرآنالین :توضیحات پزشکی قانونی در خصوص معاینه اولیه جسد آزاده نامدار ی
فروزش تاکید کرد :در معاینه ظاهر ی جسد هیچ گونه آثار ظاهر ی ضرب و جر ح مشاهده نشده است.
وی در مورد اینکه چه زمانی از فوت وی گذشته بود نیز گفت :زمان فوت وی هنگام معاینه در صحنه فوت حدود  24تا  36ساعت قبل بوده است.
گفتنی است که ساعت  18:38دقیقه روز گذشته)شنبه( مادر آزاده نامدار ی ،مجر ی سابق صدا و سیما با اورژانس تهران تماس گرفت .مادر خانم نامدار ی دو
روز از وی خبر نداشت و پس از آن برای اطالع از فرزندش به خانه اش در غرب تهران مراجعه کرده است .مادر خانم نامدار ی پس از باز کردن در خانه با جسد
او مواجه می شود.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی ساعت  ،24جماران

پزشکی قانونی :با شواهد فعلی هیچ موضوعی در رابطه با بارداربودن خانم نامدار ی نمیتوانیم اعالم کنیم )(۰۵:۱۹-۰۰/۰۱/۰۸
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با اشاره به انتقال پیکر مرحومه آزاده نامدار ی به مرکز تشخیصی ـ آزمایشگاهی کهر یزک ،اظهار کرد :فردا معاینات ظاهر ی ،کالبدگشایی و آزمایشات
الزم بر روی پیکر وی انجام و نتایج به مقام قضائی اعالم میشود.

تسنیم :مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت :فردا معاینات ظاهر ی ،کالبدگشایی و آزمایشات الزم بر روی پیکر مرحومه نامدار ی انجام و نتایج به مقام
قضائی اعالم میشود.
دکتر مهدی فروزش با اشاره به انتقال پیکر مرحومه آزاده نامدار ی به مرکز تشخیصی ـ آزمایشگاهی کهر یزک ،اظهار کرد :فردا معاینات ظاهر ی ،کالبدگشایی و
آزمایشات الزم بر روی پیکر وی انجام و نتایج به مقام قضائی اعالم میشود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در پاسخ به این سؤال که گفته میشود ،مرحومه نامدار ی باردار بوده نیز گفت :در این مرحله با شواهد فعلی هیچ
موضوعی را در این رابطه )باردار بودن یا عدم باردار ی مرحومه نامدار ی( نمیتوانیم اعالم کنیم و این موضوع فردا بعد از کالبدگشایی و در سالن تشر یح
مشخص میشود.
انتهای پیام/
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۱۴۰۰/۰۱/۰۸

۱

زندگی خبرساز و مرگ ابهامآلود آزاده نامدار ی )(۰۵:۱۹-۰۰/۰۱/۰۸
در ساعات اولیه هیچ مقام رسمی مرگ او را تایید نکرد تا این که مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس از مرگ مجر ی سابق صدا و سیما خبر داد و گفته بود تکنسین های اورژانس دقایقی
پیش از مرگ آزاده نامدار ی خبر دادند.

به گزارش »تدبیر نو« به نقل از ایرنا ،آزاده نامدار ی مجر ی صدا و سیما کارنامه کم حاشیهای ندارد و حاال مرگ او در ساعات اولیه خبر از حاشیههای بسیار
میدهد اما هنوز همه چیز در ابهام است .نامدار ی چهره معروف صدا و سیما در چند سال گذشته بود که جدای از اجرای برنامههایش زندگی پر حاشیهای
داشت و حاال مرگش باز او را به صدر اخبار آورده است.
شروع کار حرفهای تا ممنوع التصویر یآزاده نامدار ی مجر ی و تهیهکننده تلویز یون ایران بود و با اجرا در برنامه تازهها در سیمای خانواده به شهرت رسید و
مجر ی چهره آشنایی برای مخاطبان تلویز یون شد .کار خود را با شبکه استانی کرمانشاه آغاز کرد و در برنامه »خط مستقیم« شبکه تهران به تهیه کنندگی سعید
غفار ی و رضا داستانی به اجرا در تلویز یون ادامه داد .اما اوج شهرت او اجرا برنامه تازهها در برنامه سیمای خانواده شبکه یک بود که چهار سال آن را ادامه
داد .برنامه »ورزش امروز«» ،شبنشینی« ،برنامههای مناسبتی ،رادیو هفت» ،صبحی دیگر« از شبکه آموزش را در کارنامه خود دارد .پر سروصداتر ین برنامهای
که او اجرا ،تهیهکنندگیاش را برعهده داشت »خانمی که شما باشی« بود .این برنامه در سال  94در حالی که ششمین سر ی آن پخش میشد خبر توقیف آن
به گوش رسید در حالی که تیزرهای این برنامه از شبکه دو پخش شده بود.
سه سال پس از آن نامدار ی دیگر در صدا و سیما جایی نداشت در سال  95با برنامه چالشی به آپارات ورود کرد .در این برنامه او به گفتگوهای چالشی با
فعاالن مختلف ز ن در عرصههای مختلف فرهنگی و اجتماعی پرداخت.
زندگی شخصی پر حاشیهدر سال  92آزاده نامدار ی خبر ازدواج خود را با فرزاد حسنی دیگر مجر ی صدا و سیما اعالم کرد .ازدواجی که دیر ی نپایید و به
حاشیههای بسیار و ورود به عرصه عمومی پایان یافت .نامدار ی علت این جدائی را با انتشار عکسی از خودش با چشم کبود در اینستاگرام ،خشونت فرزاد
حسنی اعالم کرد و تا چند وقت تیتر خبرگزار یها و رسانهها شد.
اما مسئله طالق او تنها حاشیه زندگی شخصیاش نبود .در سال  96عکسی از او در کشور سوییس منتشر شد که بدون حجاب در پارکی در حالی که بطر ی
نوشیدنی الکلی در کنار او بود؛ آغاز حاشیههای جدیتر ی برای او بود .برخی انتشار عکسهای او را نقض حر یم خصوصی میدانستند و بسیار ی او را به
ر یاکار ی متهم کردند.
او در واکنش به حاشیههای ایجاد شده در یک پیام ویدئویی به انتشار این تصاویر واکنش نشان داد و گفت در مکانی سرسبز بوده که »محارم« او حضور
داشتند .او در این سالها با سجاد عبادی؛ فرزند رحیم عبادی از چهرههای سیاسی و اصالح طلب ارزدواج کرد و خبرهای رسانه ای او بسیار کم رنگ شد.
مرگ در ابهامساعاتی قبل خبر فوت مشکوک زنی در منطقه سعادت آباد تهران اعالم شد️ .بعد از بررسیهای بیشتر افراد حاضر در صحنه اعالم کردند که پیکر
متوفی متعلق به آزاده نامدار ی مجر ی صداوسیما است .به گزارش خبرگزار یهای مختلف خانمی که گویا مادر آزاده نامدار ی است با اورژانس تماس گرفته و
اعالم کرده است که با کارت عابر بانک به زور در ورودی را باز کرده و وارد خانه شده و با پیکر بیجان دخترش مواجه شده است.
در ساعات اولیه هیچ مقام رسمی مرگ او را تایید نکرد تا این که مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس از مرگ مجر ی سابق صدا و سیما خبر داد و گفته بود
تکنسین های اورژانس دقایقی پیش از مرگ آزاده نامدار ی خبر دادند .او با اشاره به فوت آزاده نامدار ی گفته بود» :ساعت  18:38دقیقه مادر مجر ی سابق
صدا و سیما با اورژانس تهران تماس گرفت .مادر خانم نامدار ی دو روز از ایشان خبر نداشت و پس از آن برای اطالع از فرزندش به خانه اش در غرب تهران
مراجعه کرده است .مادر خانم نامدار ی پس از باز کردن درب خانه با جسد ایشان مواجه می شود .بر اساس بررسی انجام شده مدت ز یادی از فوت ایشان
گذشته است.
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۱۴۰۰/۰۱/۰۸

ادامه خبر | تدبیر نو :زندگی خبرساز و مرگ ابهامآ لود آزاده نامدار ی
علت مرگ چیست؟
با وجود این که خبرها و گمانههای مختلفی در مورد علت مرگ حتی فرضیه خودکشی مطر ح شده است اما خبر رسمی در این باره اعالم نشده است و تا
آنجا که خبر رسید به دلیل اینکه  48ساعت از مرگ گذشته بود چهره آزاده نامدار ی قابل تشخیص قطعی نبود .به همین دلیل باز پرس کشیک قتل تهران و
نماینده پزشکی قانونی برای تشکیل پرونده و تشخیص هویت جسد به محل کشف پیکر نامبرده اعزام شدند.
در آخر ین اخبار رسمی قاضی محمد شهر یار ی ،سر پرست دادسرای جنایی تهران خبر داده است که در ساعت  19:50عصر امروز در پی تماس تلفنی پدر مرحومه
آزاده نامدار ی مجر ی سابق تلویز یون با مرکز فور یتهای پلیسی  110مبنی بر فوت نامبرده در آپارتمانش در یکی از بر جهای شهرک غرب تهران بالفاصله عوامل
انتظامی برای بررسی صحنه به محل اعزام شدند .بررسیهای اولیه نشان داد که نامبرده  48ساعت قبل فوت کرده است.
براساس اظهارات والدین نامدار ی ،همسر و فرزند او در شمال به سر می برند و آزاده تنها در آپارتمانش حضور داشته که به دلیل عدم تماس با والدینش آنها
نگران شده و با مراجعه به محل زندگی او متوجه می شوند که او فوت کرده است.
به گزارش »تدبیر نو« به نقل از ایرنا ،آزاده نامدار ی مجر ی صدا و سیما کارنامه کم حاشیهای ندارد و حاال مرگ او در ساعات اولیه خبر از حاشیههای بسیار
میدهد اما هنوز همه چیز در ابهام است .نامدار ی چهره معروف صدا و سیما در چند سال گذشته بود که جدای از اجرای برنامههایش زندگی پر حاشیهای
داشت و حاال مرگش باز او را به صدر اخبار آورده است.
شروع کار حرفهای تا ممنوع التصویر یآزاده نامدار ی مجر ی و تهیهکننده تلویز یون ایران بود و با اجرا در برنامه تازهها در سیمای خانواده به شهرت رسید و
مجر ی چهره آشنایی برای مخاطبان تلویز یون شد .کار خود را با شبکه استانی کرمانشاه آغاز کرد و در برنامه »خط مستقیم« شبکه تهران به تهیه کنندگی سعید
غفار ی و رضا داستانی به اجرا در تلویز یون ادامه داد .اما اوج شهرت او اجرا برنامه تازهها در برنامه سیمای خانواده شبکه یک بود که چهار سال آن را ادامه
داد .برنامه »ورزش امروز«» ،شبنشینی« ،برنامههای مناسبتی ،رادیو هفت» ،صبحی دیگر« از شبکه آموزش را در کارنامه خود دارد .پر سروصداتر ین برنامهای
که او اجرا ،تهیهکنندگیاش را برعهده داشت »خانمی که شما باشی« بود .این برنامه در سال  94در حالی که ششمین سر ی آن پخش میشد خبر توقیف آن
به گوش رسید در حالی که تیزرهای این برنامه از شبکه دو پخش شده بود.
سه سال پس از آن نامدار ی دیگر در صدا و سیما جایی نداشت در سال  95با برنامه چالشی به آپارات ورود کرد .در این برنامه او به گفتگوهای چالشی با
فعاالن مختلف ز ن در عرصههای مختلف فرهنگی و اجتماعی پرداخت.
زندگی شخصی پر حاشیهدر سال  92آزاده نامدار ی خبر ازدواج خود را با فرزاد حسنی دیگر مجر ی صدا و سیما اعالم کرد .ازدواجی که دیر ی نپایید و به
حاشیههای بسیار و ورود به عرصه عمومی پایان یافت .نامدار ی علت این جدائی را با انتشار عکسی از خودش با چشم کبود در اینستاگرام ،خشونت فرزاد
حسنی اعالم کرد و تا چند وقت تیتر خبرگزار یها و رسانهها شد.
اما مسئله طالق او تنها حاشیه زندگی شخصیاش نبود .در سال  96عکسی از او در کشور سوییس منتشر شد که بدون حجاب در پارکی در حالی که بطر ی
نوشیدنی الکلی در کنار او بود؛ آغاز حاشیههای جدیتر ی برای او بود .برخی انتشار عکسهای او را نقض حر یم خصوصی میدانستند و بسیار ی او را به
ر یاکار ی متهم کردند.
او در واکنش به حاشیههای ایجاد شده در یک پیام ویدئویی به انتشار این تصاویر واکنش نشان داد و گفت در مکانی سرسبز بوده که »محارم« او حضور
داشتند .او در این سالها با سجاد عبادی؛ فرزند رحیم عبادی از چهرههای سیاسی و اصالح طلب ارزدواج کرد و خبرهای رسانه ای او بسیار کم رنگ شد.
مرگ در ابهامساعاتی قبل خبر فوت مشکوک زنی در منطقه سعادت آباد تهران اعالم شد️ .بعد از بررسیهای بیشتر افراد حاضر در صحنه اعالم کردند که پیکر
متوفی متعلق به آزاده نامدار ی مجر ی صداوسیما است .به گزارش خبرگزار یهای مختلف خانمی که گویا مادر آزاده نامدار ی است با اورژانس تماس گرفته و
اعالم کرده است که با کارت عابر بانک به زور در ورودی را باز کرده و وارد خانه شده و با پیکر بیجان دخترش مواجه شده است.
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ادامه خبر | تدبیر نو :زندگی خبرساز و مرگ ابهامآ لود آزاده نامدار ی
در ساعات اولیه هیچ مقام رسمی مرگ او را تایید نکرد تا این که مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس از مرگ مجر ی سابق صدا و سیما خبر داد و گفته بود
تکنسین های اورژانس دقایقی پیش از مرگ آزاده نامدار ی خبر دادند .او با اشاره به فوت آزاده نامدار ی گفته بود» :ساعت  18:38دقیقه مادر مجر ی سابق
صدا و سیما با اورژانس تهران تماس گرفت .مادر خانم نامدار ی دو روز از ایشان خبر نداشت و پس از آن برای اطالع از فرزندش به خانه اش در غرب تهران
مراجعه کرده است .مادر خانم نامدار ی پس از باز کردن درب خانه با جسد ایشان مواجه می شود .بر اساس بررسی انجام شده مدت ز یادی از فوت ایشان
گذشته است.
علت مرگ چیست؟
با وجود این که خبرها و گمانههای مختلفی در مورد علت مرگ حتی فرضیه خودکشی مطر ح شده است اما خبر رسمی در این باره اعالم نشده است و تا
آنجا که خبر رسید به دلیل اینکه  48ساعت از مرگ گذشته بود چهره آزاده نامدار ی قابل تشخیص قطعی نبود .به همین دلیل باز پرس کشیک قتل تهران و
نماینده پزشکی قانونی برای تشکیل پرونده و تشخیص هویت جسد به محل کشف پیکر نامبرده اعزام شدند.
در آخر ین اخبار رسمی قاضی محمد شهر یار ی ،سر پرست دادسرای جنایی تهران خبر داده است که در ساعت  19:50عصر امروز در پی تماس تلفنی پدر مرحومه
آزاده نامدار ی مجر ی سابق تلویز یون با مرکز فور یتهای پلیسی  110مبنی بر فوت نامبرده در آپارتمانش در یکی از بر جهای شهرک غرب تهران بالفاصله عوامل
انتظامی برای بررسی صحنه به محل اعزام شدند .بررسیهای اولیه نشان داد که نامبرده  48ساعت قبل فوت کرده است.
براساس اظهارات والدین نامدار ی ،همسر و فرزند او در شمال به سر می برند و آزاده تنها در آپارتمانش حضور داشته که به دلیل عدم تماس با والدینش آنها
نگران شده و با مراجعه به محل زندگی او متوجه می شوند که او فوت کرده است.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی کبنا نیوز

حضور باز پرس ویژه قتل در محل پیدا شدن جسد آزاده نامدار ی )(۰۵:۲۱-۰۰/۰۱/۰۸
باز پرس ویژه قتل در محل پیدا شدن جسد مرحومه آزاده نامدار ی حضور یافت.

به گزارش خبرگزار ی صدا و سیما ،پیکر آزاده نامدار ی که شامگاه شنبه در منز ل مسکونی او در منطقه سعادت آباد پیدا شد ،با دستور قاضی شهر یار ی قاضی
ویژه جنایی به منظور بررسی علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شده است.
بررسیهای اولیه نشان میدهد که هیچ اثر ی از آثار جر ح و ضرب در پیکر او وجود ندارد.
پیکر آزاده نامدار ی در پی تماس پدر و مادر او با پلیس کشف شد.
همسر و دختر وی در سفر شمال به سر میبرند.
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران هم گفته است :یکشنبه  8فروردین معاینات ظاهر ی ،کالبدگشایی و آزمایشهای الزم بر روی پیکر مرحومه نامدار ی
انجام و نتایج به مقام قضائی اعالم میشود.
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۱۴۰۰/۰۱/۰۸

ادامه خبر | صدا و سیما :حضور باز پرس ویژه قتل در محل پیدا شدن جسد آزاده نامدار ی

قاضی شهر یار ی :خودکشی یا قتل آزاده نامدار ی هنوز تائید نشده! )(۰۵:۳۹-۰۰/۰۱/۰۸
سر پرست دادسرای جنایی تهران گفت :به هیچ عنوان منز ل خانم نامدار ی به هم ر یخته نبوده است و جسد وی در پذیرایی و روی مبل بوده است.

باشگاه خبرنگاران :مرکز اطالع رسانی پلیس در خصوص مرگ آزاده نامدار ی اعالم کرد :در ساعت  19:50عصر امروز در پی تماس تلفنی پدر مرحومه آزاده
نامدار ی مجر ی سابق تلویز یون با مرکز فور یتهای پلیسی  110مبنی بر فوت نامبرده در آپارتمانش در یکی از بر جهای شهرک غرب تهران بالفاصله عوامل
انتظامی برای بررسی صحنه به محل اعزام شدند و بررسیهای اولیه نشان داد که نامبرده  48ساعت قبل فوت کرده است.
بنابر اظهارات والدین "آزاده نامدار ی" همسر و فرزند وی در شمال به سر میبرند و نامبرده تنها در آپارتمانش حضور داشته که به دلیل عدم تماس با والدینش
آنها نگران شده و با مراجعه به محل زندگی او متوجه میشوند که وی فوت کرده است.
تحقیقات پلیسی برای مشخص شدن علت فوت نامبرده آغاز شده و اخبار تکمیلی متعاقبا اعالم خواهد شد.
همچنین یک منبع آ گاه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت :هیچ آثار جرحی روی بدن متوفیه نیست و احتماال اگر کشته شده باشد به دلیل خفگی هست در
غیر این صورت به خاطر استفاده از دارو خودکشی کرده است .در مجموع علت فوت یا قتل مشخص نیست.
نشانهای از خودکشی یا قتل نامدار ی وجود ندارد
»قاضی شهر یار ی« سر پرست دادسرای جنایی گفت :هیچ یافتهای مبنی بر خودکشی یا دگرکشی مرحومه آزاده نامدار ی وجود ندارد.
وی افزود :هیچگونه آثار ضرب و جرحی بر روی پیکر خانم نامدار ی یافت نشده و علت فوت وی ،منوط به آزمایشهای سمشناسی و آسیبشناسی است که
توسط پزشکی قانونی صورت میگیرد.
شهر یار ی گفت :اینکه بگوییم فوت خانم نامدار ی به علت قتل یا جنایت بوده ،منوط به بررسی آزمایشگاهی است.
سر پرست دادسرای جنایی تهران گفت :هیچ دلیلی بر وقوع قتل و خودکشی در صحنه جرم پیدا نشده است.
وی با بیان اینکه به هیچ عنوان منز ل به هم ر یخته نبوده است ،افزود :اثر ی از به هم ر یختگی منز ل نیست؛ جسد وی در پذیرایی و روی مبل بوده است و
پیکر وی توسط مادر کشف شده است.
خودکشی یا قتل خانم نامدار ی هنوز تائید نیست!
سر پرست دادسرای جنایی تهران ادامه داد :جسد برای آزمایشهای سم شناسی و علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شد.
شهر یار ی گفت :سایتهایی که خبر خودکشی یا قتل وی را اعالم کردهاند هیچ دلیل و یافتهای ندارند و این موضوع تأیید نیست.
وی گفت :رسانهها در انتشار اخبار مربوط به متوفی جانب انصاف را رعایت کرده و از گمانهزنی و هتک حیثیت افراد خوددار ی کنند.
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۱۴۰۰/۰۱/۰۸

ادامه خبر | فردا نیوز :قاضی شهر یار ی :خودکشی یا قتل آزاده نامدار ی هنوز تائید نشده!
آزاده نامدار ی باردار نبوده است
طبق اطالع منابع آ گاه ،هرگونه باردار ی مرحوم خانم آزاده نامدار ی کذب است.
سجاد عبادی همسر آزاده نامدار ی کیست؟
آزاده نامدار ی وقتی خبر ازدواج دوم خود را به طور رسمی اعالم کرد .اعالم این خبر واکنشهای فراوانی را در صفحه اجتماعی نامدار ی به دنبال داشت.
اصلیتر ین واکنشها هم درباره هویت همسر جدید او بود که برخی از طر یق کامنتها درباره آن اطالعات داده بودند.
همسر جدید آزاده نامدار ی جوانی به نام سجاد عبادی است.
سجاد عبادی فرزند رحیم عبادی و فر یده ماشینی است .سجاد تنها پسر خانواده است و فقط یک خواهر دارد.
سجاد متولد  1360و فار غ التحصیل رشته سیاستگذار ی عمومی است .مادر سجاد ،مرحوم فر یده ماشینی عضو شورای مرکز ی جبهه مشارکت بود.
همسر اول آزاده نامدار ی فرزاد حسنی بود که خطبه عقد آنها توسط سید محمد خاتمی لیدر جر یان اصالح طلب خوانده شده بود.
معاینات و کالبدگشایی پیکر آزاده نامدار ی فردا انجام میشود
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت :فردا معاینات ظاهر ی ،کالبدگشایی و آزمایشات الزم بر روی پیکر مرحومه نامدار ی انجام و نتایج به مقام قضائی
اعالم میشود.

جزئیات تازه از مرگ مشکوک آزاده نامدار ی )(۰۵:۴۲-۰۰/۰۱/۰۸
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت:انتقال جسد مرحومه آزاده نامدار ی به پزشکی قانونی انجام شده و دلیل مرگ او بعد از نتایج به دست آمده از نمونه بردار ی ها و آزمایش
های الزم اعالم خواهد شد.

مهدی فروزش روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود :از نظر تشخیص هویت و شناسایی جسد هیچ گونه ابهامی وجود ندارد و جسد متعلق به آزاده نامدار ی
است.
وی افزود :همکاران متخصص پزشکی قانونی اقدامات الزم در خصوص تعیین علت فوت را انجام خواهند داد و بسته به اینکه چه نوع آزمایشی برای تعیین
علت فوت نیاز باشد نمونه های الزم برداشته می شود و سپس متخصصان مربوطه با استفاده از نتایج این آزمایش ها علت فوت را به مرجع قضایی اعالم
می کنند.
فروزش تاکید کرد:در معاینه ظاهر ی جسد هیچ گونه آثار ظاهر ی ضرب و جر ح مشاهده نشده است.
وی در خصوص اینکه چه زمانی از فوت او گذشته بود نیز گفت:زمان فوت وی هنگام معاینه در صحنه فوت حدود  24تا  36ساعت قبل بوده است.
همچنین همشهر ی نوشت بر اساس آخر ین بررسی ها ادعای باردار بودن متوفی صحت ندارد .و جسد ازاده نامدار ی در حالی پیدا شده که لباس خانه به تن
داشته و اطراف جسد هیچ نشانه ای از بقایای قرص یا اثر ی از خودکشی پیدا نشده است.
ساعت  18:38دقیقه روز گذشته) شنبه( مادر آزاده نامدار ی ،مجر ی سابق صدا و سیما با اورژانس تهران تماس گرفت .مادر خانم نامدار ی دو روز از وی خبر
نداشت و پس از آن برای اطالع از فرزندش به خانه اش در غرب تهران مراجعه کرده است .مادر خانم نامدار ی پس از باز کردن در خانه با جسد او مواجه می
شود.
آزاده نامدار ی مجر ی و تهیه کننده تلویز یون ایران بود و با اجرا در برنامه» تازه ها« در سیمای خانواده به شهرت رسید.
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ادامه خبر | سر پوش :جزئیات تازه از مرگ مشکوک آزاده نامدار ی

پیکر ازاده نامدار ی تحویل پزشکی قانونی شد )(۰۵:۴۵-۰۰/۰۱/۰۸
فروزش گفت  :پس از بررسی تیم پزشکی قانونی جسد آزاده نامدار ی به پزشکی قانونی منتقل شد.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان  ،مهدی فروزش مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران با اشاره به فوت آزاده نامدار ی اظهار کرد :تیم پزشکی
قانونی پس از انجام بررسیها و تحقیقات اولیه ،با دستور قضایی جسد مرحوم نامدار ی را به پزشکی قانونی منتقل کردند.
وی با بیان اینکه از فردا کالبدگشایی و آزمایشهای سمشناسی و ...روی جسد انجام خواهد شد ،گفت :طی روزهای آتی با بررسی دالیل و تطبیق نتایج
آزمایشها ،علل مرگ را به مقام قضایی اعالم خواهند کرد.
فروزش درباره برخی شایعات مطر حشده پیرامون دلیل مرگ و شرایط ظاهر ی جسد نیز ،گفت :هرگونه اظهارنظر در این مورد شایعه بوده و پزشکی قانونی پس
از انجام بررسیها و ...دلیل مرگ را اعالم خواهد کرد.
دیشب مرکز اطالع رسانی پلیس در خصوص مرگ آزاده نامدار ی اعالم کرد :در ساعت  19:50عصر روز شنبه در پی تماس تلفنی پدر مرحومه آزاده نامدار ی
مجر ی سابق تلویز یون با مرکز فور یتهای پلیسی  110مبنی بر فوت نامبرده در آپارتمانش در یکی از بر جهای شهرک غرب تهران بالفاصله عوامل انتظامی برای
بررسی صحنه به محل اعزام شدند و بررسیهای اولیه نشان داد که نامبرده  48ساعت قبل فوت کرده است.
ساعتی بعد در شامگاه شنبه »قاضی شهر یار ی« سر پرست دادسرای جنایی گفت :هیچ یافتهای مبنی بر خودکشی یا دگرکشی مرحومه آزاده نامدار ی وجود
ندارد.
وی افزود :هیچگونه آثار ضرب و جرحی بر روی پیکر خانم نامدار ی یافت نشده و علت فوت وی ،منوط به آزمایشهای سمشناسی و آسیبشناسی است که
توسط پزشکی قانونی صورت میگیرد.
شهر یار ی گفت :اینکه بگوییم فوت خانم نامدار ی به علت قتل یا جنایت بوده ،منوط به بررسی آزمایشگاهی است.
سر پرست دادسرای جنایی تهران گفت :هیچ دلیلی بر وقوع قتل و خودکشی در صحنه جرم پیدا نشده است.
وی با بیان اینکه به هیچ عنوان منز ل به هم ر یخته نبوده است ،افزود :اثر ی از به هم ر یختگی منز ل نیست؛ جسد وی در پذیرایی و روی مبل بوده است و
پیکر وی توسط مادر کشف شده است.
سر پرست دادسرای جنایی تهران ادامه داد :جسد برای آزمایشهای سم شناسی و علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شد.
شهر یار ی گفت :سایتهایی که خبر خودکشی یا قتل وی را اعالم کردهاند هیچ دلیل و یافتهای ندارند و این موضوع تأیید نیست.
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ادامه خبر | باشگاه خبرنگاران :پیکر ازاده نامدار ی تحویل پزشکی قانونی شد
وی گفت :رسانهها در انتشار اخبار مربوط به متوفی جانب انصاف را رعایت کرده و از گمانهزنی و هتک حیثیت افراد خوددار ی کنند.
انتهای پیام/
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پزشکی قانونی در رسانهها

۱۴۰۰/۰۱/۰۸
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