پزشکی قانونی در رسانهها

۱۴۰۰/۰۱/۱۰
اداره کل روابط عمومی و امور بینا لملل

اخبار ستادی
ازآغاز نام نویسی داوطلبان مجلس تااحتمال خودکشی آزاده نامدار ی
۴

۳

پایگاه خبر ی صبا ایران ،تیتر اقتصادی ،صبح تهران ،اطلس

چرا ایرانی ها جدیدا اینقدر خودکشی می کنند
۲

۶

پایگاه خبر ی رکنا ،نامه نیوز

سخنرانی پدر آزاده نامدار ی در مراسم خا کسپار ی /سجاد شوهر واقعی بود

۸

لحظه خداحافظی همسر آزاده نامدار ی بر سر مزار

۱۵

اخبار استانی
آخر ین بررسی ها درباره چرایی مرگ نامدار ی
۴

خبرگزار ی ایسنا ،خبرآنالین /پایگاه خبر ی تیتر شهر ،اعتدال نیوز

نمونه بردار ی از پیکر مرحومه آزاده نامدار ی تا دو ساعت دیگر به پایان میرسد
۳

۲۵

۲۵

خبرگزار ی ایلنا /پایگاه خبر ی جهانی خبر ،آتیه آنالین

قاضی شهر یار ی :بررسی علت مرگ »آزاده نامدار ی«/انتقال جسد به پزشکی قانونی

۲۶

 ۲۳پایگاه خبر ی پارسینه ،جهان نیوز ،صبا ایران ،افکار نیوز ،فردا نیوز ،بازار آر یا ،تجارت گردان ،ایران ا کونومیست ،صنعت نیوز ،خودرو تک ،اقتصاد
گردان ،تدبیر نو ،شهردار ی نیوز ،تیتر اقتصادی ،بانیفیلم آنالین ،صبح ساحل ،اعتدال نیوز ،تابنا ک باتو ،اطلس ،حادثه  ،24صبح تهران ،وقایع روز ،قر ن نو

اعالم نظر پزشکی قانونی درخصوص فوت آزاده نامدار ی
۲

پایگاه خبر ی پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر 55 ،آنالین

پزشکی قانونی» :نامدار ی« باردار نبوده است
۱۴

۲۶

۲۷

خبرگزار ی میزان ،باشگاه خبرنگاران ،تسنیم ،برنا /پایگاه خبر ی عصر ایران ،جام جم آنالین ،صراط نیوز ،آفتاب نیوز ،حامیان والیت ،شفقنا،

بهداشت نیوز ،رکنا ،پایشگر ،عصرامروز

کار تشر یح جسد آزاده نامدار ی به پایان رسید /هیچ نشانهای از باردار ی در رحم مشاهده نشد

۲۸

 ۳۴خبرگزار ی دانشجو ،صدا و سیما /پایگاه خبر ی دانا ،انتخاب ،همشهر ی آنالین ،پارسینه ،افکار نیوز ،بولتن ،خرداد ،ایران آنالین ،نامه نیوز ،نفت ما،
خبرخودرو ،بسیج ،شیرازه ،آساخبر ،پیام آذر ی ،فردیس نیوز ،مرآت ،آرمان تبر یز ،برتر ین ها ،سالم نو ،جارستان ،خبر فور ی ،جوان نیوز ،بهار نیوز ،تابنا ک
باتو ،وقایع اتفاقیه  -آنالین ،منیبان ،راه امروز ،تدبیر و امید ،دیدهبان ایران ،اخبار نو ،روزنو

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران خبر داد :کا لبدگشایی جسد آزاده نامدار ی انجام شد /تعیین علت فوت طی
روزهای آتی
۱۶

۲۸

خبرگزار ی ایلنا ،آر یا ،شبستان ،دانشجو /روزنامه آرمان ملی /پایگاه خبر ی آفتاب نیوز ،جوان آنالین ،بانک و صنعت ،خبرنامه دانشجویان ایران،

ناطقان ،حقوق نیوز ،پیام فور ی ،جوان نیوز ،سالم نو ،راه ترقی /مجله سرمایه و ثروت

نتایج کا لبدگشایی آزاده نامدار ی :شواهدی از ضرب و جر ح و حاملگی یافت نشد

۲۹

شوهر آزاده نامدار ی در زمان خودکشی کجا بود؟ /یافته های جدید از مرگ مرموز آزاده نامدار ی

۳۰

زمان فوت حدود  24تا  36ساعت قبل از معاینه بوده

۳۶

جسد آزاده نامدار ی تحویل خانواده شد

۳۷

 ۵۸خبرگزار ی خبرآنالین ،موج /روزنامه اقتصاد پویا /پایگاه خبر ی انتخاب ،نامه نیوز ،همشهر ی آنالین ،ا کو فارس ،اخبارمحرمانه ،ساعت  ،24شفقنا،
تهران نیوز ،گیل خبر ،کالنشهر ،پیک نکا ،رکنا ،تدبیر و امید ،فرتا ک نیوز ،دیدهبان ایران 55 ،آنالین ،اقتصادنیوز ،مرور نیوز ،ساعد نیوز ،فرارو ،ملیت ،طال،
تجارت آنالین ،ایران ا کونومیست ،ا کو بورس ،افق تازه ،رادار اقتصاد ،شفا آنالین ،عبارت ،حزب هللا نیوز ،الهیگ ،آفتاب ،دیدار نیوز ،رویداد ،24آسمونی،
تیرداد نیوز ،مملکت آنالین ،خبر فور ی ،تدبیر تازه نیوز ،تیتر برتر ،همدان نیوز ،ممتازنیوز ،جهان صنعت آنالین ،شمال نیوز ،پارس فوتبال ،ا لف ،اقتصاد
گردان ،تیک ،سبز ا لبرز ،کافه دانش ،نخست نیوز ،پرونده ،598 ،عصر اترک ،روز پالس

تکذیب باردار ی مجر ی سابق صدا و سیما
۱

پایگاه خبر ی خبرنامه دانشجویان ایران

فور ی  /توضیحات پزشکی قانونی درباره مرگ آزاده نامدار ی
۳

۳۹

خبرگزار ی شبستان /پایگاه خبر ی نامه نیوز ،جهان نیوز ،آفتاب نیوز ،شهدای ایران ،ر یحان

زمان تشییع پیکر آزاده نامدار ی مشخص شد
۷

۳۸

پایگاه خبر ی ا لفباخبر ،عصر اقتصاد -آنالین ،صدای ایران

توضیحاتی درباره زمان نتایج آزمایشات سم شناسی در رابطه فوت نامدار ی
۶

۳۷

۳۹

خبرگزار ی ایسنا /پایگاه خبر ی افکار نیوز ،مشر ق ،حامیان والیت ،خبرنامه دانشجویان ایران 55 ،آنالین ،مستقل آنالین

تکلیف چند شایعه درباره مرگ مجر ی جوان روشن شد

۴۰

در ویدئوتیتر »اعتمادآنالین« ببینید :خودکشی جان چند کودک را در سال  99گرفت؟ -تهران

۴۱

خودکشی پنجمین دلیل مرگومیر نوجوانان و جوانان در کشور -تهران

۴۲

 ۳هزار پرونده در پزشکی قانونی گناوه ودیلم رسیدگی شد -بوشهر

۴۳

پرونده ِسیلی که پس از گذشت دو سال هنوز باز است -فارس

۴۴

واژگونی خودرو در جاده یاسوج به اصفهان  ۳کشته و  ۶زخمی در پی داشت

۴۷

نگاهی به رویدادهای استان مرکز ی در سا لی که گذشت

۴۷

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴۰۰/۰۱/۱۰

اخبار ستادی
۴

بسته خبر ی »صبحانه با پارسینه« از شامگاه تا بامداد؛ ازآغاز نام نویسی داوطلبان مجلس تااحتمال خودکشی آزاده نامدار ی )۰۰/۰۱/
(۰۵:۲۰-۰۹
پارسینه :مشغله فراوان گاهی باعث میشود از بخش مهمی از اخبار ساعات گذشته بی اطالع بمانید یا درست در لحظاتی که در حال استراحت بودید ،خبرهای مهمی بر روی خروجی
خبرگزار یها و سایتهای خبر ی قرار گرفته که در جر یان آنها هم قرار نگرفته اید ،پارسینه تالش میکند صبح هر روز مهمتر ین این رویدادها را که گاهی از نظرها دور افتاده و کمتر به
آن پرداخته میشود به اطالع مخاطبانش برساند.

درست در لحظاتی که در کوران مشغله روزانه گرفتار و یا در حال استراحت بودید ،خبرهای مهمی بر روی خروجی خبرگزار یها و سایتهای خبر ی قرار گرفته
است ،پارسینه تالش میکند هر بامداد مهمتر ین اخبار ایران و جهان در طی ساعات گذشته را به اطالع مخاطبانش برساند .پارسینه هیچگونه دخل و تصرفی
در اخبار بامدادی ندارد و صحت و سقم رویدادها و انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوم ًا به معنای تایید محتوای آن نیست.
احتمال خودکشی آزاده نامدار ی قوت گرفت
شهر یار ی سر پرست دادسرای جنایی تهران گفت :با بررسیهای همه جانبه صحنه فوت خانم آزاده نامدار ی که تا ساعت یک بامداد ادامه داشت و معاینه
جسد توسط پزشکی قانونی در محل فوت ،با توجه به اینکه هیچ گونه آثار ضرب و جر ح که داللت بر وقوع قتل یا دگرکشی داشته باشد ،به دست نیامد؛
لذا وقوع قتل یا دگرکشی کامال منتفی است .او گفت :در بررسیهای تکمیلی انجام شده و به ویژه بررسی تلفن همراه متوفی و همچنین دستنوشتههای
مکشوفه متعلق به متوفی که خطاب آن به دخترش بوده و نوعی وصیت و خداحافظی با دخترش بوده و داروهای موجود در صحنه که مورد استفاده مرحوم
بود ،بررسی اولیه پزشکی قانونی در روز جار ی مبین وجود داروی قوی ضدافسردگی در آزمایش سم شناسی متوفی است .وی گفت :لذا موضوع خودکشی
از طر یق مصرف داروهای اعصاب و روان مطر ح است که البته قطعیت این موضوع منوط به نظر تکمیلی پزشکی قانونی در خصوص نتایج آزمایش آسیب
شناسی است.
چاپ پول برای تامین بودجه  98و 99
رئیس کل بانک مرکز ی گفت :در سال  98و  99بخشهایی از بودجه دولت از طر یق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان سادهتر به
معنای چاپ پول است.
 11بدهکار با  90هزار میلیارد تومان بدهی
رئیس کل بانک مرکز ی گفت 11 :بدهکار بزرگ بانکی با  90هزار میلیارد تومان بدهی در کشور وجود دارد که ما در طی مدت کوتاهی توانسته ایم حدود 30
هزار میلیارد تومان این بدهی را از آنها پس بگیر یم.
خرداد؛ مرحله دوم تست واکسن »راز ی«
معاون تحقیقات و فناور ی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم ساز ی راز ی گفت :با ادامه روند فعلی فعالیت ساخت واکسن کرونا ،مرحله دوم تست انسانی
واکسن تزر یقی استنشاقی "راز ی کوو پارس" از خرداد ماه  1400آغاز میشود.
آغاز نام نویسی داوطلبان مجلس
نامنویسی از داوطلبان انتخابات نخستین میاندورهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی از ساعت هشت صبح یکشنبه هشتم فروردینماه  1400در 6

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۳

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴۰۰/۰۱/۱۰

ادامه خبر | پارسینه :ازآغاز نام نویسی داوطلبان مجلس تااحتمال خودکشی آزاده نامدار ی
حوزه انتخابیه آغاز شد .انتخابات میاندورهای مجلس در حوزههای انتخابیه "تهران ،ر ی ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس"" ،تفرش ،آشتیان و فراهان"" ،بهار و
کبودرآهنگ"" ،گچساران و باشت"" ،آستانه اشرفیه" و "میانه" برگزار میشود .نامنویسی از داوطلبان این انتخابات تا ساعت  18شنبه  14فروردینماه  1400به
مدت هفت روز ادامه دارد.
روز خونینتر ین میانمار با  114کشته
اعتراضها مردم میانمار علیه کودتای نظامی در این کشور روز شنبه نیز ادامه یافت و بر اثر تیرانداز ی نیروهای امنیتی تا کنون  114نفر کشته شدهاند .این
باالتر ین آمار کشتهشدگان از آغاز اعتراضها علیه کودتا در میانمار است .از سوی دیگر ارتش میانمار ،بهرغم جان باختن شمار ز یادی در جر یان اعتراضها،
هفتاد و ششمین سالروز تشکیل نیروهای مسلح را در شهر نپیدو جشن گرفت.
خروج نیروهای آمر یکا و ناتو از افغانستان
»آنتونی بلینکن« روز یکشنبه به صراحت اعالم کرد که نیروهای آمر یکا تنها در هماهنگی با متحدان این کشور در سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( از
افغانستان خار ج میشوند.
بلینکن در گفتگو با شبکه خبر ی سی ان ان گفت» :ما ]ایاالت متحده[بسیار شفاف بودهایم و ناتو نیز خیلی شفاف بوده و رویکردی که اتخاذ کردیم این است
که ما با همدیگر وارد ]خاک افغانستان[شدیم ،با هم خود را با شرایط سازگار کردیم و هر زمان که مناسب باشد ،با هم ]از افغانستان[خار ج میشویم«.
وی در ادامه افزود» :و آنچه که اکنون بر آن تمرکز کردهایم ضرباالجل یکم ماه مه است«.
گفتنی است ،در حالی که ایاالت متحده به عنوان بخشی از توافقنامه دیپلماتیکی که سال گذشته میان دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور پیشین آمر یکا
با گروه طالبان افغانستان امضا شد ،با ضرباالجل یکم ماه مه برای خروج نیروهای نظامی آمر یکا از خاک افغانستان موافقت کرد؛ دولت »جو بایدن« رئیس
جمهور کنونی ایاالت متحده چهارشنبه گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد که پایبندی به تار یخ مذکور به دالیل تاکتیکی »بسیار دشوار« است.
با این حال ،جو بایدن تأ کید کرد که نیروهای نظامی آمر یکا بیش از سال  2020در افغانستان باقی نمیمانند.
شایان ذکر است که در حال حاضر حدود یازده هزار نیروی ناتو در افغانستان مستقر هستن -که  2500نفر آنها نیروهای آمر یکایی هستند.
عملیات حشد شعبی در نزدیکی مرز عربستان
لشکر امام علی )ع( )تیپ دوم حشد شعبی عراق( صبح روز )یکشنبه( عملیات پیشدستانه مشترکی را با فرماندهی عملیات کربال تا مرزهای بینالمللی
عربستان کلید زدند.
این لشکر در بیانیهای اعالم کرد :این عملیات بر اساس دستورات صادره از سوی فرماندهی عملیات مشترک و فرماندهی نیروی زمینی و برای جمعآور ی
اطالعات و بررسی محور صحرای نجف اشرف تا مرزهای عربستان اجرا شد.
مرکز اطالعات نظامی عراق نیز امروز به مخفیگاههای داعش واقع در روستاهای ارتفاعات حمر ین در استان دیالی یورش بردند.
این مرکز در بیانیه خود اعالم کرد ،این عملیات با هدف بازرسی و کشف سالح و مهمات و مواد منفجره در روستاهای واقع در ارتفاعات حمر ین و با هماهنگی
مرکز اطالعات استان دیالی آغاز شد.
در ادامه این بیانیه آمده است :هفت بمب و خمپاره کشف شده از این مخفیگاهها نیز خنثی شدند.
همچنین مرکز رسانه امنیتی عراق در بیانیهای اعالم کرد :گروهی از نیروهای حشد شعبی و پلیس فدرال عراق موفق شدند  12مخفیگاه داعش و یک پایگاه
ترور یستها را در استان کرکوک شناسایی کنند.
طبق این بیانیه ،پایگاه شناسایی شده در منطقه زغیتون در استان کرکوک  10اتاق و سه تونل دارد و در آن پنج دستگاه موتور سیکلت 13 ،خمپاره ،سه دستگاه
تلفن همراه ،دو قبضه تفنگ شکار ی ،دو موتور بر ق و دیگر تجهیزات برقی کشف و ضبط شدند.

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۴

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴۰۰/۰۱/۱۰

ادامه خبر | پارسینه :ازآغاز نام نویسی داوطلبان مجلس تااحتمال خودکشی آزاده نامدار ی
تاکید نخستوز یر عراق بر برگزار ی انتخابات در موعد مقرر
مصطفی الکاظمی ،نخست وز یر عراق در صفحه کاربر ی خود در توییتر نوشت :ما به رغم سازهای مخالف و اقدامات مربوط به بحرانساز یهای ساختگی با
عزم و اراده در مسیر اجرای برنامههای دولتی قدم برمیدار یم.
وی در ادامه افزود ،این فضای منفی که تالش میشود امتداد یابد ،تنها امید و آرزوهای عراقیها را برای فردایی بهتر از بین میبرد.
مصطفی الکاظمی همچنین تصر یح کرد :به خواست خداوند انتخابات در موعد مقرر خود برگزار خواهد شد و در طر ح ساخت کشور کوتاهی نخواهیم کرد.
دولت عراق تار یخ ششم ژوئن را زمان برگزار ی انتخابات زودهنگام تعیین کرد ،اما رایگیر ی را به تاخیر انداخته و آن را به دهم اکتبر سال جار ی میالدی موکول
کرد.
کشف چندین مخفیگاه داعش در شر ق و غرب عراق
نیروهای عراقی موفق شدند که یک انبار دارای موشک و بمب را در بیابان "بحیره الثرثار" در استان االنبار در غرب عراق کشف و ضبط کنند.
همچنین نیروهای الحشد الشعبی عراق نیز توانستند یک مخفیگانه متعلق به ترور یستهای داعش حاوی سالح و مهمات را در منطقه "زور االصالح" در استان
دیاله در شر ق عراق کشف و ضبط کنند.
در همین رابطه ،سرلشکر یحیی رسول سخنگوی فرمانده کل ارتش عراق اعالم کرد که نظامیان این کشور عملیات بازرسی و پاکساز ی در مرزهای این کشور در
حد فاصله سامرا ،صالح الدین و دیاله از سوی رود "العظیم" را آغاز کردند که منجر به کشف یک مخفیگاه داعش حاوی اجساد ناشناس ،موشکهای کاتیوشا
و پهپاد بوده است.
ارتش عراق در  48ساعت گذشته بیش از  30حمله هوایی و زمینی به مخفیگاههای داعش در نقاط مختلف این کشور انجام داد که در نتیجه چند مخفیگاه
ترور یستها تخر یب شد.
از تعداد کشته شدگان داعش در این حمله اطالعاتی منتشر نشده است ،اما با توجه به عملیاتهای گسترده ارتش گمان میرود این تعداد بیش از  20نفر
باشد.
نیروهای امنیتی و ارتش عراق در این مناطق عملیاتهای متعددی انجام میدهند که به کشف و نابودی محل سکونت اعضای داعش منجر میشود.
کوههای حمر ین در شمال استان صالح الدین واقع است.
ارتش عراق همچنین در جر یان عملیات "شیر آماده" که دو هفته به طول انجامید ،با بمباران شدید و پی در پی جنگندههای خود ،نقاط مخفی حفر شده
داعش را هدف قرار داد که بیش از  30داعشی در پی آن کشته و بسیار ی دیگر زخمی شدند.
همچنین ستاد اطالع رسانی الحشدالشعبی )بسیج مردمی عراق( نیز روز یکشنبه اعالم کرد در یک عملیات امنیتی در جنوب غربی کرکوک  12سنگر
ترور یستهای داعش و یک اردوگاه در جنوب غربی کرکوک را تصرف کرده است.
نیروهای حشد الشعبی ،بامداد یکشنبه نیز یک حمله داعش را در استان دیالی ناکام گذاشتند .در این عملیات بدون وارد آمدن خسارت و آسیب جانی به
نیروهای بسیج ،اعضای داعش عقب نشینی کردند.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی صبا ایران ،تیتر اقتصادی ،صبح تهران ،اطلس
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ادامه خبر | پارسینه :ازآغاز نام نویسی داوطلبان مجلس تااحتمال خودکشی آزاده نامدار ی

۲

چرا ایرانی ها جدیدا اینقدر خودکشی می کنند )(۰۸:۱۳-۰۰/۰۱/۰۹
در هشت ماه نخست سال گذشته  3هزار و  589نفر در ایران خودکشی کردهاند که این رقم از رشد محسوس  4.2درصدی تعداد موارد ارتکاب به خودکشی در سال کرونازده  99بوده
است.

این روزها هر کسی ممکن است دست به خودکشی بزند ،چراکه لزوما افرادی که دچار افسردگی شدید و دیگر آسیبهای روانی شدهاند ،دارای عالئم ظاهر ی
مشخصی نیستند و گاهی بهدرستی نمیتوان پیشبینی کرد که آیا یک فرد در معرض ارتکاب به خودکشی قرار دارد یا خیر؛ موضوعی که یک روانشناس بالینی
آن را ناشی از حاکم شدن فرهنگ تظاهر و سرکوب احساساست واقعی در جامعه ایرانی میداند.
در یک سال گذشته همهگیر ی کرونا نه تنها تهدیدی برای بهداشت و سالمتی عمومی بوده و مشکالت شدید اقتصادی را برای بخشهای ز یادی از مردم به
همراه داشته است ،بلکه موجب تشدید آسیبهای روانی برای تمام افراد جامعه شده و در این میان ،براساس آمارهای رسمی و غیررسمی بروز پدیدههای
شومی مثل خودکشی نیز در جامعه ایران افزایش یافته است.
آخر ین آمار رسمی ارائهشده از سوی سازمان پزشکی قانونی درباره میزان خودکشی در ایران ،آمار سالیانه  98بوده است که براساس آن  5هزار و  143نفر در
کشورمان خودکشی کامل داشتهاند این رقم در مقایسه با آمار خودکشی در سال  97رشدی  0.8درصدی داشته است.
این در حالی است که براساس گزارش روزنامه اعتماد به نقل از منابع آ گاهی در سازمان پزشکی قانونی ،در هشت ماه نخست سال گذشته  3هزار و  589نفر
در ایران خودکشی کردهاند که این رقم از رشد محسوس  4.2درصدی تعداد موارد ارتکاب به خودکشی در سال کرونازده  99بوده است.
دکتر علیرضا عابدین ،جامعهشناس و متخصص روانشناسی بالینی درباره ر یشههای افزایش آمار خودکشی در سال گذشته در جامعه ایران گفت :در یک سال
اخیر ،همهگیر ی کرونا باعث شد که افراد ،مدت زمان بیشتر ی در منز ل بمانند و فاصله فیز یکیشان با خانواده خود کمتر شود و این مساله به جای بهبود روابط،
در برخی خانوادهها باعث تشدید آسیب های روحی شده است.
وی این اتفاق را ناشی از حاکم شدن فرهنگ تظاهر در سطح جامعه و بسیار ی از خانوادههای ایرانی دانست و گفت :وقتی فرهنگ حاکم بر جامعه ما به
گونهای است که افراد را مجبور میکند رفتارهایی را که منطبق بر شخصیت واقعیشان نیست ،از خودشان بروز دهند ،در این شرایط این افراد هیچ عاملیتی
بر زندگی فردی و اجتماعی خود ندارند و در نتیجه دچار استیصال فرهنگی میشوند.
این روانشناس بالینی ادامه داد :این فرهنگ متظاهر در سالهای اخیر با شدت بیشتر ی بر کوچکتر ین واحدهای جامعه ما یعنی خانواده اثر گذاشته است و
اگر این پدیده همچنان ادامه پیدا کند ،در آینده شاهد آثار بدخیمتر شدن سوء آن خواهیم بود.
عابدین در ادامه صحبتهای خود تاکید کرد که وقتی افراد نتوانند با استیصال و مشکالت روانی خود بهدرستی مواجه شوند ،به علت احساس ترس و گناه،
دچار احساس خشم ناشی از استیصال میشوند .این جامعهشناس در ادامه بیان کرد :چنین مسالهای درونزا شدن خشم را در پی دارد و گاهی مواقع این
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ادامه خبر | گسترش :چرا ایرانی ها جدیدا اینقدر خودکشی می کنند
خشم درونزا در قالب خودکشی بروز پیدا میکند.
جوانتر شدن خودکشیبراساس آمارهای رسمی سازمان پزشکی قانونی مربوط به تعداد خودکشی در ایران در سال  20 ،98درصد خودکشیهای کامل در ایران
در میان نوجوانان اتفاق افتاده و  75درصد از آنها نیز در سنین  15تا  34سال اتفاق افتاده است .در این میان گزارش اخیر روزنامه اعتماد نیز از افزایش آمار
خودکشی در میان نوجوانان و جوانان حکایت دارد و همین مساله از جمله نشانههای بسیار نگرانکننده پدیده خودکشی در ایران است.
عابدین در این راستا درباره علت بروز بیشتر پدیده خودکشی در میان نوجوانان و جوانان گفت :در سالهای اخیر بروز عالیم منفی روانی ،اجتماعی ،بیتفاوتی،
بیعالقگی و مشکالت روحی را در سالهای اخیر در جامعه ایران افزایش پیدا کرده است و این عالیم بخصوص در خانوادههایی نمایان میشود که بیشتر از
آن که دغدغه پرورش اعضای خانواده را داشته باشند ،دچار ممیز ی و نگران کنتر ل آنها هستند.
وی با تاکید بر این که در چنین جامعهای مسلما نتایج ناگوار ی مثل خودکشی بیشتر به بار خواهد آمد ،اظهار داشت :اصوال این پدیده روی نسلهای جدید
بیشتر اثر میگذارد و به همین دلیل است که در سالهای اخیر بیش از شاهد رشد آمار خودکشی در میان نوجوانان و جوانان بودهایم.
خودکشی تغییر چهره داده استخبرهایی در سالهای گذشته از خودکشی افراد مختلف منتشر میشود ،عموما حاکی از آن بود که پدیده خودکشی در میان
گروههای مشخصتر ی از افراد جامعه ر خ میدهد که عمدتا یا به دلیل مشکالت اقتصادی یا قرار گرفتن تحت تبعیضهای اجتماعی دست به خودکشی
میزنند ،اما خبرهای منتشرشده از خودکشی افراد گوناگون در سالهای اخیر نشان میدهد که امروزه این پدیده چه در میان افراد شناختهشده چه در میان
مردم عادی و حتی افرادی که ظاهرا درگیر بحرانهای اقتصادی یا اجتماعی نیستند ،به مراتب بیشتر از گذشته ر خ میدهد.
عابدین با تاکید روی همین تغییر چهره پدیده خودکشی گفت :سالها پیش در جامعه ایران میشد نقاط محدود جغرافیایی یا قشرهای خاص فرهنگی و
اقتصادی را مشاهده کرد که مشکالت یا عالیم روانی و اجتماعی که منجر به بروز پدیده خودکشی میشود ،در آنها بیشتر دیده میشود ،اما اکنون متاسفانه
این مساله به تمام جامعه ایران در سنین و اقشار مختلف سرایت کرده و احتمال بروز خودکشی در بسیار ی از افرادی که از کمتر نشانه ظاهر ی در رفتارهای
خود برخوردار هستند ،بیشتر شده است.
خودکشی نشانه ندارداین روانشناس بالینی در بخش دیگر ی از صحبتهایش به نامشخص شدن عالیم روانی در میان افرادی که دست به خودکشی میزنند
اشاره کرد و گفت :در سالهای اخیر برخی نشانهها به صورت بارز در میان افرادی که دچار افسردگی یا دیگر آسیبهای روانی شدهاند ،وجود داشت که
متخصصان یا اطرافیان فرد در صورت مواجهه با آنها میتوانستند به جلوگیر ی از خودکشی افراد کمک کنند ،اما آنچه که اکنون با آن روبهرو هستیم ،این
است که آسیبهای روانی که منجر به خودکشی میشود به صورتی در جامعه ما همهگیر شده است که حتی نشانههای آن کمتر در افراد مشخص میشود.
عابدین بروز این اتفاق را نیز ناشی از حاکم بودن تظاهر بر فرهنگ جامعه ایرانی عنوان کرد و گفت :در اجتماعی که افراد به پنهان کردن احساسات خود
تشویق میشوند و حتی در سطح خانواده خود رفتارهایشان را ممیز ی میکنند ،شناسایی آسیبهای روانی و خشمهای درونی افراد برای خانواده و اطرافیان
فرد بسیار دشوار میشود و به همین دلیل ،جلوگیر ی از وقوع این پدیده نیز دشوارتر است.
وی در پایان تاکید کرد :پیش از این عموم افراد جامعه و بهویژه متخصصان تا حدود ز یادی میتوانستند با توجه به بروز عالئمی مشخص از قشر ی را که در
معرض پدیده خودکشی هستند ،شناسایی و از خودکشی آنها جلوگیر ی کنند؛ اما اکنون لزوما این عالیم شناختهشده بروز پیدا نمیکنند و چون افراد جامعه
تشویق شدهاند که احساسات خود بخصوص خشم ناشی از استیصال را قورت بدهند ،در نتیجه بسیار مشکلتر خواهد بود که بتوان بروز پدیده خودکشی در
افراد مختلف را پیشبینی کرد.
منبع :رکنا
منابع دیگر :پایگاه خبر ی رکنا ،نامه نیوز
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سخنرانی پدر آزاده نامدار ی در مراسم خاکسپار ی /سجاد شوهر واقعی بود )(۰۸:۲۰-۰۰/۰۱/۰۹
موضوع خودکشی آزاده نامدار ی از طر یق مصرف داروهای اعصاب و روان در مرگ آزاده نامدار ی مطر ح است.

آزاده نامدار ی متولد نهم آذر  1363کرمانشاه است .آزاده نامدار ی بعدها با سجاد عبادر ی ازدواج کرد .آزاده نامدار ی سال  92با فرزاد حسنی ازدواج کرد و پس
از ایک سال جدا شد .آزاده نامدار ی دارای مدرک کارشناسی مدیر یت صنعتی از دانشگاه شهید بهشتی تهران است .آزاده نامدار ی  7فروردین  1400به صورت
مشکوکی درگذشت.
سخنرانی پدر آزاده نامدار ی در مراسم خاکسپار ی
View this post on Instagram
(A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro
اولین فیلم از مراسم خاکسپار ی آزاده نامدار ی منتشر شد
View this post on Instagram
(A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro
توضیح دادسرای جنایی :آزاده نامدار ی با شوهرش اختالف داشت
View this post on Instagram
(A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro
کشف داروهای اعصاب و روان در خانه آزاده نامدار ی محمد شهر یار ی ،معاون دادستان و سر پرست دادسرای جنایی تهران گفت  :با بررسی های همه جانبه
انجام شده از صحنه فوت خانم آزاده نامدار ی که تا ساعت یک بامداد ادامه داشت و معاینه جسد توسط پزشکی قانونی در محل فوت ،با توجه به اینکه هیچ
گونه آثار ضرب و جر ح که داللت بر وقوع قتل یا دگرکشی داشته باشد ،به دست نیامد؛ لذا وقوع قتل یا دگرکشی کامال منتفی است.
در بررسی های تکمیلی انجام شده و به ویژه بررسی تلفن همراه متوفی و همچنین دست نوشته های مکشوفه متعلق به متوفی که خطاب آن به دخترش
بوده و نوعی وصیت و خداحافظی با دخترش بوده و داروهای موجود در صحنه که مورد استفاده مرحوم بوده ،بررسی اولیه پزشکی قانونی در روز جار ی که
مبین وجود داروی قوی ضدافسردگی در آزمایش سم شناسی متوفی است؛ لذا موضوع خودکشی از طر یق مصرف داروهای اعصاب و روان مطر ح است که
البته قطعیت این موضوع منوط به نظر تکمیلی پزشکی قانونی در خصوص نتایج آزمایش آسیب شناسی است.
تحقیقات تکمیلی در خصوص این موضوع تحت نظر مقام قضایی در حال انجام است.
حاشیه های جامانده از مرگ آزاده نامدار ی به گزارش اختصاصی خبرنگاران اعزامی رکنا به محل حادثه ،ساعت حدود  9شب هفتم فروردین ماه است که به
بر ج های مهستان در شهرک غرب تهران می رسیم در طبقه هفتم این بر ج آزاده نامدار ی در غیاب سجاد عبادی و دخترش گندم از تقر یبا  2روز پیش به کام
مرگ فرو رفته بود و جسدش در این ساعات پس از مرگ در بی خبر ی خانواده اش در خانه روی زمین مانده بود.
ماشین باز پرس کشیک قتل ،اداره آ گاهی تهران بزرگ و نیروی انتظامی در محل حاضر هستند.
اینجا در مجتمع مسکونی بر ج های مهستان تهران،ساعتی قبل مرگ مشکوک آزاده نامدار ی یکی از چهره های شناخته شده تلویز یون اعالم شده است .آزاده
نامدار ی ،مجر ی جوان و جنجالی تلویز یون که نزد مردم شناخته شده بود.
مقابل بر ج های مسکونی جای سوز ن انداختن نیست.از مردم و اهالی گرفته تا همسایه ها و بستگان در محل حضور پیدا کرده اند.
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عده ای از همسایه ها اصال نمی دانستند در همسایگی شان آزاده نامدار ی زندگی می کند.چهره مشهور ی که پیکر بی جان او قر یب به دو روز کنج خانه در
بی خبر ی افتاده بود .بستگان آزاده نامدار ی در ایام دیده بوسی عید نوروز دو روز بعد از فوت او مقابل خانه اش آمده اند.درست زمانی که مرگ گر یبان آزاده
نامدار ی را گرفته و در خانه او به جای عطر نقل و شیر ینی عید،خاک ماتم پاشیده شده است.
ضجه های مادر آزاده نامدار ی و اشک همسایه ها
خودرو حمل جسد که از راه می رسد ناله های مادر داغدیده آزاده نامدار ی بلند می شود»:مادرت برات بمیره آزاده«.
اشک در چشمان اهالی محل حلقه می زند با شنیدن صدای ضجه های مادر ی که داغ فرزند جوانش را دیده است.لحظه غمبار و تلخی است.
خودرو حمل جسد،پیکر آزاده نامدار ی را به پزشکی قانونی می کند و تحقیقات باز پرس در واحد مسکونی آزاده نامدار ی ادامه دارد.
خانه آزاده نامدار ی ،خانه چندان بزرگی نیست.خانه ای مدر ن و امروز ی است که تا همین چند روز قبل در آن زندگی جر یان داشته است.شاید چیز ی حدود
هشتاد یا نود متر.عکس لبخند زنان دخترکی در قاب به دیوار خانه خشکیده است.دخترکی به نام گندم که حضور نشاط کودکی اش در خانه که به مرگ مادر
جوانش پیوند خورده حس می شود.
خانواده آزاده نامدار ی از حضور خبرنگاران رکنا ناراضی اند تا جاییکه درگیر ی فیز یکی هم ر خ می دهد و با ورود باز پرس صادقی و ترک محل توسط عموی
آزاده نامدار ی قائله ختم می شود!
کار باز پرس صادقی و دادستان جنایی هم تمام می شود و صحنه را ترک می کنند چیز ی که مشخص است قتلی ر خ نداده است و علت مرگ باید در پزشکی
قانونی مشخص شود خودکشی یا مرگ معمولی هنوز مشخص نیست انگار قرص هایی در خانه آزاده نامدار ی پیدا شده است اما اینکه علت مرگ همان
قرص هاست مشخص نیست و باید بعد از کالبد شکافی و بررسی معده آزاده نامدار ی و سم شناسی مشخص شود اما بررسی های میدانی نشان داده است
هیچگونه کبودی ای در بدن آزاده نامدار ی نیست و فقط سم شناسی جوابگوی ابهامات است.با رفتن تیم قضایی از بر ج مهستان همسایه های آزاده نامدار ی
هنوز البی ساختمان مشغول حرف زدن هستند.
 2روز از خانه آزاده نامدار ی سر و صدایی می شنیدم!
یکی از آنها به مدیر بر ج می گوید»:من همسایه باالیی شان هستم.دو روز ی می شد که از خانه آنها سر و صدا می آمد.سر و صداها خیلی ز یاد بود و من نیمه
شب نمی توانستم به شما در واتس آپ پیام بدهم.اول فکر کردم که صدا از طبقه باال است اما بعد فهمیدم که سر و صدا از طبقه پایین بود«.
البته این ادعاها مورد تایید رکنا نیست اما خبرنگاران رکنا در محل حادثه این را شنیده اند!
مردم به خانه هایشان می روند اما این تازه شروع یک سوگ است در اولین روزهای سال.سوگ از دست دادن آزاده نامدار ی خانم مجر ی جوانی که رفتنش
خیلی ها را بهت زده کرده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
خبرنگاران اعزامی :آزاده مختار ی  /فاطمه شیخ علیزاده
شوهر آزاده نامدار ی در زمان خودکشی کجا بود؟
مرگ آزاده نامدار ی را می توان یکی از مرموزتر ین صحنه هایی دانست که تیم جنایی پلیس و دادستانی با آن روبرو شدند.
علت مرگ آزاده نامدار ی و نتایج تحقیقات تا صبح امروز!
مرگ آزاده نامدار ی در در بر ج معروف خیابان ایران زمین شهرک غرب تهران در حالی رقم خورد که با وجود گذشت ساعت ها اما و اگر های ز یادی دارد چرا
که دقیقا نمی توان حدس زد علت مرگ چیست؟! اما اتفاقی که قطعی اعالم شده است اینکه آزاده نامدار ی به قتل نرسیده است و گز ینه قتل آزاده نامدار ی
که می توانست حواشی و شاخه های بسیار ی را پیش روی باز پرس ویژه قتل تهران و مامواران اداره  10پلیس آ گاهی تهران بگذارد دیگر مطر ح نیست!
آزاده نامدار ی یک سلبر یتی به حساب می آمد و بی شک هر نوع حادثه برای او از تصادف گرفته تا حتی بچه دار شدن برای عموم مردم در هر طبقه فکر ی
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و فرهنگی مهم بود و قابل پیگیر ی ! به گونه ای که از اولین دقایق انتشار این خبر در رکنا شاهد تماس هایی از هر قشر ی چه سلبر یتی های سینمایی و چه
اساتید روزنامه نگار ی حتی قضات بازنشسته و ماموران پلیس در دیگر استان ها با خبرنگاران رکنا بودیم و همین نشان می دهد که با مرگ یک ز ن بی نام
و نشان تفاوت بسیار ی داشته است از این رو رکنا همزمان با پیگیر ی های معمول از منابع رسمی خبرنگاران خود به نام های آزاده مختار ی و فاطمه شیخ
علیزاده را به بر ج ایران زمین اعزام کرد تا از نزدیک بتوانند به دور از شایعه های مجاز ی و نقل و قول های بی اساس بتوانند گزارش مستندی تهیه کنند.
در لحظات اولیه حضور پلیس در خانه آزاده نامدار ی جسد در پذیرایی دیده شد و تحقیقات نشان داد مادر آزاده نامدار ی با توجه به تماس های بی جواب
تلفن دخترش با نگرانی خود را به درخانه آزاده نامدار ی رسانده است و چون کلید نداشت با استفاده از چاقو که البته برخی در فضای مجاز ی عنوان داشتند
با کارت بانکی در را بازکرده و جسد دخترش را دیده است.
سجاد عابدی در زمان مرگ آزاده نامدار ی کجا بود؟!
در همین بررسی ها مشخص شد آزاده نامدار ی در خانه تنها بوده است و اثر ی از سجاد عابدی شوهرش و دخترکوچولویش نیست که ماموران تجسس
کالنتر ی شهرک غرب از مادر آزاده نامدار ی شنیدند سجاد عابدی به همراه دختر خردسالشان  2روز پیش به چالوس رفته اند و ازاده نامدار ی بخاطر مشغله
کار ی در این سفر همراه آنها نبوده است.
البته نزدیکان این خانواده عنوان داشته اند شوهر آزاده نامدار ی بخاطر بیمار ی مادربزرگش به شمال رفته است که مورد تایید رکنا نیست اما در اصل ماجرا
تغییر ی ایجاد نمی کند چرا که در زمان مرگ آزاده نامدار ی او تنها بود.
ساعت مرگ آزاده نامدار ی قبل از کشف؟!
ماموران اورژانس در صحنه مرگ آزاده نامدار ی عنوان می کنند با توجه به جمود یا همان خشکی جسد آزاده نامدار ی از زمان مرگ او بیش از  12ساعت
گذشته است و با توجه به اینکه تشخیص علت مرگ در اختیار پزشکی قانونی بوده است ماجرای مرگ ابهام آمیز آزاده نامدار ی همزمان به باز پرس صادقی
کشیک قتل تهران در هفتمین روز عید قاضی شهر یار ی دادستان جنایی تهران اداره ویژه قتل پلیس آ گاهی تهران پزشکی قانونی و تشخیص هویت مخابره
می شود و با ترک صحنه توسط اورژانس تهران تیم های تخصصی دست به کار می شوند.
شایعات عجیب و غر یب درباره علت مرگ آزاده نامدار ی!
همزمان با انتشار مرگ آزاده نامدار ی شایعات بسیار ی نیز در فضای مجاز ی منتشر می شود از اینکه آزاده نامدار ی کرونا داشته تا اینکه او توسط حیوانات
خاص مانند سوسمار شوهرش که در خانه نگه می داشت کشته شده است که همه این شایعات با پیگیر ی های رکنا و انتشار خبر لحظه به لحظه تکذیب شد
و مردم در جر یان واقعیت ماجرا قرار گرفتند.
اولین فرضیه خودکشی آزاده نامدار ی!
اما از همان لحظه نخست پیگیر ی ماجرای مرگ آزاده نامدار ی تیم های تحقیق اولیه در صحنه حادثه مرگ را مشکوک به خودکشی دانستند که بالفاصله با
عنوان خودکشی قویتر ین فرضیه در مرگ آزاده نامدار ی در رکنا منتشر شد اما خیلی زود منابع رسمی به رکنا اعالم کردند خودکشی آزاده نامدار ی کمرنگ شده
است و فرضیات دیگر ی مطر ح است که می شد با این نظر یه حدس و گمان زد که مرگ آزاده نامدار ی یا یک حادثه ناخواسته! یا مرگ معمولی مانند ایست
قلبی ناگهانی! یا اوردوز ! یا مسمومیت غذایی و دارویی حتی بر ق گرفتگی و در نهایت قتل بوده است! که خبرنگاران رکنا سعی کردند در محل حادثه با باز پرس
صادقی گفتگویی برای شفاف ساز ی انجام دهند که متاسفانه نشد و احتماالت لحظه به لحظه منتشر شد تا از شایعات پیرامونی جلوگیر ی به عمل آید.
بازگشت سجاد عابدی به تهران!
جسد آزاده نامدار ی برای اقدامات معمول هر جسد دیگر برای آزمایشات سم شناسی و آسیب شناسی به پزشکی قانونی تهران واقع در کهر یزک انتقال داده
شد تا بعد از کالبد شکافی و نمونه گیر ی ابتدا نظر یه سم شناسی تا یک هفته دیگر و آسیب شناسی حداقل تا  6ماه دیگر اعالم شود و این درحالی بود که
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نزدیکان به شوهر آزاده نامدار ی عنوان کردندایشان در مسیر تهران است و ابتدا به او گفته اند آزاده نامدار ی در بیمارستان بستر ی است که حتما در مسیر در
جر یان مرگ همسرش قرار گرفته بود.
پشت پرده باردار ی آزاده نامدار ی!
اما مهمتر ین خبر ی که فرضیه خودکشی را در همان دقایق اولیه کمرنگ کرده بود خبر باردار ی  8ماهه آزاده نامدار ی و جنسیت پسر بچه اش بود که یکی از
سلبر یتی های نزدیک به ایشان در تماس با رکنا عنوان کرد و دقایقی بعد از ناحیه سینماگر دیگر مورد تایید قرار گرفت و این درحالی بود که آزاده نامدار ی در
اینستاگرام خود ماجرای باردار ی اش را تکذیب کرده بود اما خیلی ها تصور می کردند او پنهان کار ی داشته است و  2سینماگر نزدیک به آزاده نامدار ی تاکید
به باردار ی داشتند و همین کافی بود تصور شود آزاده نامدار ی نمی توانسته خودکشی کرده باشد از سوی دیگر طبق تحقیقات خبرنگار رکنا هیچ یادداشتی
مبنی بر علت خودکشی در خانه آزاده نامدار ی به دست نیامد.
درگیر ی خانواده آزاده نامدار ی با خبرنگاران رکنا
همزمان با انتشار لحظه به لحظه داشته های اطالعاتی از مرگ آزاده نامدار ی تماس ها با باز پرس پرونده بخاطر تحقیقات میدانی ایشان به نتیجه نرسید و
این درحالی بود که خبرنگاران اعزامی رکنا به محل حادثه و جلوی درخانه آزاده نامدار ی مورد بی مهر ی خانواده آزاده نامدار ی بویژه مردی که گفته می شود
عموی آزاده نامدار ی بود قرار گرفتند و حتی کار به ضرب و شتم خانم خبرنگار رکنا کشید!
گفتگوی اختصاصی با باز پرس پرونده مرگ آزاده نامدار ی!
باالخره در آخر ین دقایق شب گذشته سردبیر رکنا در تماس با باز پرس صادقی چند سوال کوتاه پرسید .باز پرس پرونده درباره قتل آزاده نامدار ی آن را مردود
و منتفی دانست و تاکید کرد که هیچ قتلی ر خ نداده است! درباره باردار بودن آزاده نامدار ی در زمان مرگ آن را هم مردود دانسته و گفتند که مرحومه باردار
نبودند به هیچ عنوان! سپس درباره علت مرگ اعالم داشتند مرگ آزاده نامدار ی معمولی است! و وقتی سوال شد ایشان ایست قلبی داشتند یا مسمومیت
یا اوردوز ،اعالم کردند اوردوز اصال نبوده است و دومورد دیگرباید بررسی پزشکی شود و وقتی از خودکشی سوال شد باز پرس صادقی عنوان داشتند برای
مشخص شدن خودکشی به پزشکی قانونی مامور یت داده ایم با علت یابی اظهارنظر کنند.
از قتل آزاده نامدار ی تا خودکشی و مرگ معمولی!
همین پرسش و پاسخ های کوتاه به ویژه در جواب های قاطعانه باز پرس پرونده درباره قتل و اوردوز آزاده نامدار ی که آنها را منتفی دانست اما درباره
خودکشی و چگونگی مرگ معمولی آزاده نامدار ی تصمیم گیر ی را منوط به نظر یه پزشکی قانونی دانست می توان چند نتیجه قطعی گرفت.
اول اینکه روی جسد هیچ آثار ی از ضرب و شتم کبودی خونر یز ی حتی ناشی از حادثه از جمله زمین خوردن ناگهانی و  ....وجود نداشته است که انگیزه
قتل مورد بحث باشد دوم اینکه آثار ی از عالیم خاص اوردوز هم وجود نداشته است اما سردوراهی بودن تیم جنایی درباره خودکشی آزاده نامدار ی به این
دالیل بر می گردد که صحنه مرگ آزاده نامدار ی با صحنه خودکشی و آثار ی که در بیشتر خودکشی ها به دست می آید متفاوت است به عنوان مثال برجای
گذاشتن یادداشتی یا آثار ی از قرص های مورد استفاده در خودکشی نبود عالیم خودکشی با قرص برنج که بدتر ین عالیم را به همراه دارد -آمار خودکشی
ها نشان میدهد مردان ایرانی بیش از زنان با قرص برنج خودکشی کرده اند -و مهمتر عدم وجود تماسی توسط آزاده نامدار ی با دوستان نزدیکش و اعالم
تصمیم سخت خودکشی ! البته تیم جنایی بویژه باز پرس صادقی باز این دالیل را علل قطعی منتفی دانستن بحث خودکشی آزاده نامدار ی نمی دانند چرا که
چه بسیار خودکشی هایی که بدون هرگونه اشاره و در سکوت و بدون برجای گذاشتن یادداشتی ر خ داده است و این به روحیه خودکش ها بر می گردد .از
این رو تنها راه مشخص شدن علت مرگ آزاده نامدار ی نظر یه پزشکی قانونی است که باید منتطر آن ماند و تنها قطعیت در این تحقیقات منتفی شدن قتل
آزاده نامدار ی است.آخر ین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
واکنش پزشکی قانونی به باردار ی و خودکشی آزاده نامدار ی  /آغاز نمونهبردار ی از جسد
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نمونهبردار ی از پیکر آزاده نامدار ی تا دو ساعت دیگر به پایان میرسد.
واکنش پزشکی قانونی به باردار ی و خودکشی آزاده نامدار ی  /آغاز نمونهبردار ی از جسد
به گزارش خبرنگار حوادث رکنا ،مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفت :نمونه بردار ی از پیکر مرحومه آزاده نامدار ی حدود دو ساعت دیگر به پایان میرسد
و آزمایشهای سم شناسی روی این نمونهها انجام میشود.
اولین عکس از داخل خانه آزاده نامدار ی پس از کشف جنازه
مهدی فروزش افزود :در صورت موافقت مقام قضایی جسد مرحومه نامدار ی را میتوان بعد از نمونه بردار ی تحویل خانواده اش داد.
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا باردار بودن مرحومه آزاده نامدار ی به اثبات پزشکی قانونی رسیده است؟ گفت:
در معاینات ظاهر ی حاملگی با سن باال برای ما محرز نشده است.
فروزش در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا مرحومه نامدار ی خودکشی کرده است؟ افزود :نتایج آزمایشهای سم شناسی و دیگر آزمایشها را به اطالع
مقام قضایی خواهیم رساند
واکنش ها به مرگ آزاده نامدار ی چه بود؟
حبیب رضایی باز یگر و کارگردان شناخته شده کشور در قالب یک استور ی نوشت :قضاوت های بی پایه و دائم از ما قاتالن خاموش می سازد.
عصر دیروز اولین اتفاق عجیب و تلخ سال  1400به وقوع پیوست و آن چیز ی نبود جز مرگ آزاده نامدار ی از مجر یان قدیمی تلویز یون و یکی از پرحاشیه تر ین
چهره های هنر ی کشور!
از زمان انتشار این خبر واکنش های متعددی از سوی شخصیت های مختلف سیاسی و اجتماعی و البته هنرمندان منتشر شده است.
از جمله این واکنش ها می توان به پست اینستاگرامی سید حسن خمینی اشاره کرد .او که از نامزدهای احتمالی انتخابات ر یاست جمهور ی در سال جار ی
محسوب می شود ،با انتشار یک تصویر از مرحومه نامدار ی و دخترش نوشت :آزاده بانو روحت شاد.
پر یناز ایزدیار و بهنوش بختیار ی نیز از دیگر هنرمندانی بودند که در قالب پست های اینستاگرامی ،درگذشت ناگهانی نامدار ی را تسلیت گفتند و ابراز همدردی
کردند.
البته در این میان یکی از مرموزتر ین واکنش ها را احسان کرمی داشت .وی در ابتدا پست بلندی منتشر کرد و در آن حرف های مبهمی درباره هشدار دادن
به نامدار ی پیرامون پرهیز از انجام کارهای غیرمنطقی زد .اما پس از چند دقیقه متن آن را تغییر داد و نوشت :من چی بگم وقتی همه اونچه رو که باید بگم
فقط به خودت میشه گفت؟
حبیب رضایی باز یگر و کارگردان شناخته شده کشور در قالب یک استور ی نوشت :قضاوت های بی پایه و دائم از ما قاتالن خاموش می سازد.
اما سحر زکر یا که اخیرا با ادبیات شکایت و البته همواره با عصبانیت درباره مسائل روز اظهار نظر می کند به بی مهر ی اخیر مردم نسبت به آزاده نامدار ی
اشاره کرد و در قالب یک استور ی گفت :ما فکر می کنیم همیشه مرگ برای همسایه است .خانم نامدار ی خاطرم هست که چند سال پیش نیمی از مردم موج
سوار چه ها که به شما نگفتند .و باز ننگ بر ما که از همکار ی دفاع نکردیم و حاال از شما عکس می گذار یم.
نعیمه نظام دوست هم با انتشار عکسی از آزاده نامدار ی نوشت :فقط خیره شدم به نقطه ای و دارم فکر میکنم که چقدر خشمگین بودیم زمانی و چه ظالمانه
وقتی نقطه ضعفی از کسی میبینیم بهش حمله میکنیم و باعث میشیم انسانی در حاشیه جنجالی زندگی از دیده ها پنهان بشه و سال ها کار نکنه و بعد هم
از دنیا بره.
دار یوش فرضیایی از همکاران قدیمی مرحومه نامدار ی در یک پست اینستاگرامی تصویر ی از همکار قدیمی خود منتشر کرد و این متن را برای آن قرار داد:
باور کردنی نیست! چه دنیای بی ارزشی! چه باز ی هایی که با آدمها نشد...تو رفتی و افسوس که دیگر عید برای گندمت سبز نخواهد شد.
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از دیگر هنرمندانی که موضوع مرگ نامدار ی برای آنها شوکه کننده بود میتوان به الهام پاوه نژاد اشاره کرد .او در پستی نوشت :آزاد و رها هستی آزاده
جان...آزاده جان...آزاده مهربان...شنبه هفتم فروردین 1400
آزاده نامدار ی باردار بود درحالی که در فضای مجاز ی ادعا شده بود که آزاده نامدار ی باردار بوده است؛ وی در اینستاگرام خود این موضوع را رد کرده بود.
بهاره رهنما باز یگر معروف ایرانی در استور ی خود عنوان کرده است که او منتظر فرزند دومش بود.
امروز خبر درگذشت آزاده نامدار ی منتشر شد .یکی از قوی تر ین فرضیات درباره درگذشت او خودکشی اعالم شده است.
در فضای مجاز ی خبر ی منتشر شد که احتمال داده میشد او قبل از مرگ باردار بوده است اما او در اینستاگرام خود این ادعا را رد کرده بود.
آخر ین پست آزاده نامدار ی
View this post on Instagram
(A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro
زندگی شخصی آزاده نامدار ی
آزاده نامدار ی متولد نهم آذر  1363کرمانشاه و دارای مدرک کارشناسی مدیر یت صنعتی از دانشگاه شهید بهشتی تهران است.
ازدواج تا جدایی آزاده نامدار ی با فرزاد حسنی
آزاده نامدار ی به همراه فرزاد حسنی صبح روز پنجشنبه  6تیرماه  1392با حضور در حسینیه جماران و بیت حاج حسن خمینی نوه بزرگوار امام راحل مراسم
عقد خود را برگزار کردند .حاج حسن خمینی خطبه عقد این زوج هنر ی را قرائت فرمودند.
اما بعد از حدود یک سال در خرداد  1393این دو از هم جدا شدند و در تار یخ  20مرداد  1393خبر طالق رسم ًا توسط آزاده نامدار ی رسانه ای گشت.
آزاده نامدار ی و سجاد عبادی
آزاده نامدار ی و سجاد عبادی در مهر  1394باهم ازدواج کردند.
این زوج در مهرماه سال  1395صاحب دختر ی به نام گندم شدند.
فعالیت های آزاده نامدار ی
نامدار ی کار خود را با همکار ی با شبکه زاگرس )کرمانشاه( آغاز کرد و سپس به تهران آمد و در برنامه خط مستقیم شبکه تهران به اجرا در تلویز یون ادامه داد.
او مجر ی برنامه غیرمنتظره شد که روزهای شنبه تا چهارشنبه از شبکه دو سیما پخش می شد ،وی با این برنامه به شهرت ز یادی رسید.
آزاده نامدار ی در برنامه غیرمنتظره
وی همچنین سابقه اجرای برنامه ورزش امروز شبکه جام جم  ،1همچنین اجرای برنامه شب نشینی از شبکه جهانی جام جم ،برنامه های مناسبتی ،برنامه رادیو
هفت و برنامه صبحی دیگر از شبکه آموزش را در کارنامه خود دارد.
اجرای آزاده نامدار ی در تلویز یون
او سال  1391را در حالی با برنامه سال تحویل در کنار احسان علیخانی آغاز کرد که در همان تعطیالت نوروز ی ،اجراء هر شب برنامه جنجالی خانمی که شما
باشی را بر عهده داشت ولی به ناگاه خبر ی مبنی بر منع فعالیت وی ،در کنار فرزاد حسنی و احسان علیخانی پخش شد.
اجرای آزاده نامدار ی و فرزاد حسنی در برنامه سال تحویل
پس از نه ماه دور ی از تلویز یون باالخره نام او به عنوان نویسنده در برنامه پشت صحنه احسان علیخانی ظاهر شد.
آزاده نامدار ی و احسان علیخانی
با آغاز سال  1392نامدار ی سر ی دوم برنامه خانمی که شما باشی را نویسندگی ،مجر ی گر ی و تهیه کنندگی کرد .تا کنون پنج سر ی از برنامه خانمی که شما
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باشی از شبکه دوم سیما پخش گردیده است .در تار یخ  25مهر ماه در حالی که زمزمه ممنوع التصویر ی وی شایعه شده بود با حضور در در برنامه شب آدینه،
رکورد آمار پیامکی صدا و سیمای مرکز استان همدان را شکست.
آزاده نامدار ی در برنامه خانمی که شما باشی
این مجر ی جوان در حالی از حضور خود در سال  94با ششمین سر ی از برنامه مستند خود با عنوان خانمی که شما باشی ،در تلویز یون ،خبر داده بود که یکبار
دیگر برنامه اش توقیف شد در حالی که تیزرهای این برنامه از شبکه دو پخش شده بود.
آزاده نامدار ی در فیلم سینمایی ماالر یا
نامدار ی در اولین تجربه باز یگر ی خود در فیلم سینمایی ماالر یا به ایفای نقش پرداخت.
او همچنین کتابی در سال  ،1395در قالب مجموعه داستانی کوتاه با همین نام توسط انتشارات علمی فرهنگی منتشر کرد.
سایر فعالیت های آزاده نامدار ی
اجرای برنامه تازه ها شبکه یک
اجرای برنامه غیرمنتظره شبکه دو
اجرای برنامه جمع ما شبکه دو
اجرای برنامه زنده رود شبکه اصفهان
اجرای برنامه رادیو هفت شبکه آموزش
اجرای برنامه ورزش امروز
اجرای برنامه نوروز ی شبکه دو )سه سال متوالی(
اجرای برنامه شاخه طوبی شبکه سه
اجرای برنامه یک برش زندگی شبکه دو
اجرای برنامه صبحی دیگر شبکه آموزش
اجرای برنامه شب نشینی شبکه جام جم
اجرای برنامه ورزش امروز شبکه جام جم
اجرای مراسم خیر یه کودکان نقص ایمنی
اجرای مراسم جشن نفس
حضور در مستند تلویز یونی جشنواره زمستانی همدان با باز ی شقایق دهقان ،فلور نظر ی و مهران رجبی
اجرای مراسم اختتامیه جشنواره زمستانی همدان
مجر ی و منتقد جلسه نقد و بررسی فیلم ترانه شرقی در دانشگاه آزاد همدان با حضور احسان صدیقی کارگردان ،کر یم اکبر ی مبارکه باز یگر و علی وز ینی منتقد
اجرای مراسم افتتاحیه و اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کودک در همدان ) 16الی  20مهرماه (1389
اجرای جشنواره فیلم صد ثانیه )اسفند (1389
اجرای نقد و بررسی فیلم سینمایی هیچ در کانون فیلم دانشگاه آزاد اسالمی همدان
خوانش کتاب دا شبکه یک سیما
مشاور و نویسنده برنامه پشت صحنه )احسان علیخانی(
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اجرای مراسم اختتامیه بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان ) 15الی  21مهر ماه (93
تهیه کننده ،نویسنده ،راوی و مجر ی شش سر ی برنامه تلویز یونی خانومی که شما باشی
باز یگر فیلم ماالر یا به کارگردانی پرویز شهباز ی
عناوین کسب شده توسط آزاده نامدار ی
کسب عنوان بهتر ین مجر ی شبکه دو در مراسمی با حضور دارابی معاون سیما و مدیران شبکه های تلویز یونی 11) .اسفند (1389
کسب عنوان سومین مجر ی برتر تلویز یون سال بعد از ژ یال صادقی و ژاله صادقیان از سوی نویسندگان و منتقدین ماهنامه سروش
کسب عنوان برتر ین مجر ی سال از سوی نویسندگان و منتقدین پایگاه خبر ی ،تحلیلی سینمافا در سه سال متوالی

لحظه خداحافظی همسر آزاده نامدار ی بر سر مزار )(۰۳:۰۵-۰۰/۰۱/۱۰
خبر مرگ ناگهانی آزاده نامدار ی مجر ی سابق صدا و سیما که مادر یک فرزند هم بود جامعه را متاثر کرد که از این رو احضار ن ظرهای ضد و نقیضی در فضای مجاز ی شده است ،که در
ادامه رکنا در تماس با پلیس آ گاهی آخر ین جزییات از مرگ آزاده نامدار ی را منتشر می کند.

آزاده نامدار ی متولد نهم آذر  1363کرمانشاه است .آزاده نامدار ی بعدها با سجاد عبادر ی ازدواج کرد .آزاده نامدار ی سال  92با فرزاد حسنی ازدواج کرد و پس
از ایک سال جدا شد .آزاده نامدار ی دارای مدرک کارشناسی مدیر یت صنعتی از دانشگاه شهید بهشتی تهران است .آزاده نامدار ی  7فروردین  1400به صورت
مشکوکی درگذشت.
لحظه خداحافظی همسر آزاده نامدار ی بر سر مزار
آخر ین صحبت های آزاده نامدار ی با دوستان نزدیک
View this post on Instagram
(A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro
اظهارات عجیب دایی آزاده نامدار ی
View this post on Instagram
(A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro
به صراحت اعالم می کنم که
مرگ ناگهانی خواهر زاده عز یزم که شخصیتی پرتحرک و فعال و توانمند بود ،بواسطه قتل و خودکشی نبوده است )وجود یک یا دو برگ داروی اعصاب این
روز ها به لطف بعضی از بی کفایتی ها در خانه هر ایرانی است که خبرنگار غیر حرفه ای غیر مسئول این را هنوز نفهمیده است(
اظهارات غیر حرفه ای و دور از انتظار جناب شهر یار ی قبل از نتیجه مطالعات سم شناسی نسبتا عجوالنه و غیر قابل قبول است و ضمنا ایشان باردار هم نبوده
است :
خجالت بکشید نامردان بی حیا!!!!
آخر ین پست اینستاگرامی ایشان داللت بر روحیه ای شاد و سرحال بوده که در پیام نوروز ی به همراه دخترش گلش -گندم-کامال هویدا است)این پست را
همسر ایشان جناب دکتر عبادی شخصا ثبت کرده است(
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ایشان در طول سال های اخیر بعد از ممنوع التصویر ی اش در صدا و سیما که دلیل صدا و سیما پسند اما بسا غیرمنطقی دارد!بسیار تحت فشار و استرس
بوده که موجبات تحمل بار سنگین اجتماعی هم شده بود.
بعضی از بظاهر ابر رسانه ها )داخلی -خارجی(قتلگاه آدمیانی اند که تا مرز نبود حضور فیز یکی افراد هم رفتار جانکاه دارند که بماند....
بگذر یم یا نگذر یم حاال دیگر آزاده وجود ندارد اگر چه تکرار نامش دیگر ممنوع نیست....
"حاال آزاده آزاد شد و فقط این را دوستان فرهیخته می دانند نه زرد نویسان تار یک اندیش"
لطفا در فضای کثیف و کسل کننده مجاز ی به آتش شایعات بی اساس ندمید که فقط خدا می داند که:
ایست قلبی در این روزها یعنی چی و چرا؟؟؟
روحت شاد و روانت آسوده عز یزم
خدا را شکر که قیامت و یوم العدل وجود دارد
به امید دیدار تا قیامت که قیامت کند فر یاد بسیار
ای داد ای بیداد
کشم با صدای بلند فر یاد
که چرا این چنین !؟
صبر می کنیم که تنها سالح ماست با غم
 6روز دیگر علت مرگ آزاده نامدار ی مشخص می شود  /شوهر آزاده در بازجویی چه گفت؟ خبر مرگ ناگهانی آزاده نامدار ی مجر ی سابق صدا و سیما که مادر
یک فرزند هم بود جامعه را متاثر کرد که از این رو احضار ن ظرهای ضد و نقیضی در فضای مجاز ی شده است ،که در ادامه رکنا در تماس با پلیس آ گاهی
آخر ین جزییات از مرگ آزاده نامدار ی را منتشر می کند.
یک منبع آ گاه و بلندپایه پلیس آ گاهی در گفتگو اختصاصی با سردبیر رکنا گفت :صبح دیروز شوهر آزاده نامدار ی به اداره  10ویژه قتل پلیس آ گاهی احضار
شد و تحت تحقیق قرار گرفت .ایشان درباره عدم حضور خود در لحظه مرگ آزاده نامدار ی در تهران اعالم کرد که روز پنجشنبه به واسطه بیمار ی مادربزرگش
به شمال کشور  -چالوس  -رفته است ،این در حالی بود که وقتی به آزاده نامدار ی پیشنهاد سفر به شمال را کرده است ایشان نپذیرفته اند و اعالم داشتند در
تهران می ماند.
این مقام پلیسی در ادامه افزود :همسر آزاده نامدار ی بیان داشته است که تا روز جمعه تماس هایی با همسرش داشته است و هیچ مورد مشکوکی در رفتار
و گفتار آزاده نامدار ی وجود نداشته تا اینکه از اواسط جمعه تماس های او و دخترشان از طرف آزاده نامدار ی بی پاسخ مانده است و این جواب ندادن به
تماس ها پس از ساعت ها بی خبر ی از ایشان باعث نگرانی او شده است.
حضور باز پرس ویژه قتل در محل پیدا شدن جسد آزاده نامدار ی مقام بلندپایه پلیسی ادامه داد :همسر آزاده نامدار ی در تحقیقات عنوان داشته که پس از
نگرانی از حال و روز همسرم به مادرز ن خود در تهران تماس گرفته و از او خواسته سر ی به خانه شان بزند و جویای حال او شود و مادرزنش با نگرانی به خانه
دخترش رفته و متوجه مرگ او شده است.
این منبع آ گاه درباره جزییات تحقیقات پلیسی در پرونده آزاده نامدار ی احضار داشت :بررسی های میدانی باتوجه به دوربین مداربسته و بسته بودن در
آپارتمان خانواده آزاده نامدار ی هیچ ورود و خروجی به عنف  ،داخل خانه صورت نگرفته و از آنجایی که قرائن جسد هیچ اثر ی از وقوع قتل نداشته از جمله
عدم وجود آثار ضرب و جر ح ،کبودی روی جسد ،بهم ر یختگی خانه و  ...پلیس مطمئن است آزاده نامدار ی به قتل نرسیده است و علت مرگش فقط و فقط
باید از طر یق پزشکی قانونی والغیر مشخص شود تا پلیس و مقام قضایی ادامه تحقیقات را طبق نظر یع علمی و کارشناسانه پلیس پیش ببرد.
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این مقام قضایی افزود :همسر آزاده در تحقیقات کارآ گاهان جنایی تهران عنوان داشته ،ایشان به خاطر بیمار ی افسردگی شدید در مصرف دارو ز یاده روی می
کرده وگاهی  4یا  5قرص را همزمان مصرف می کرده است .از این رو اخبار ی از خودکشی آزاده نامدار ی یکی از فرضیه های به حساب می آید اما قطعی
نیست چرا که احتمال دارد به خاطر ز یاده روی در مصرف داروهای ضد افسردگی دچار مسمویت شده باشد .اما همین را هم باید منتظر بمانیم تا حدود  6روز
دیگر پزشکی قانونی پس از آزمایشات سم شناسی مشخص کند .چراکه میزان دوز دورهای مصرف شده مشخص می کند که ایشان ز یاده روی کرده یا به عمد
با قرص های ضد افسردگی خودکشی را انتخاب کرده است.
این منبع آ گاه گفت :پیدا شدن یادداشت در یکی از اتاق های خانه که در آن آزاده نامدار ی برای دخترش نوشته هایی داشته است دالیلی بر خودکشی ایشان
حساب نمی آید و در صورتی که پزشکی قانونی علت را خودکشی بداند می توان این یادداشت را یکی از قرائن دانست .متن این نوشته مهم است چراکه
تفاوت ز یادی دارد شاید این نوشته ها دلنوشته ای برای دخترش باشد.
این مقام پلیسی در آخر گفت :درباره احضارات دایی روانپزشک آزاده نامدار ی که ایست قلبی را علت مرگ معرفی کرده است ،گفت :هیچ کس جز پزشکی
قانونی علت مرگ آزاده نامدار ی را مشخص نمی کند .تاکنون ایست قلبی جزو موارد تیم تحقیق نیست و باید منتظر اعالم پزشکی قانونی درباره مرگ آزاده
نامدار ی باشیم
سخنرانی پدر آزاده نامدار ی در مراسم خاکسپار ی
View this post on Instagram
(A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro
اولین فیلم از مراسم خاکسپار ی آزاده نامدار ی منتشر شد
View this post on Instagram
(A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro
توضیح دادسرای جنایی :آزاده نامدار ی با شوهرش اختالف داشت
View this post on Instagram
(A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro
کشف داروهای اعصاب و روان در خانه آزاده نامدار ی
محمد شهر یار ی ،معاون دادستان و سر پرست دادسرای جنایی تهران گفت  :با بررسی های همه جانبه انجام شده از صحنه فوت خانم آزاده نامدار ی که تا
ساعت یک بامداد ادامه داشت و معاینه جسد توسط پزشکی قانونی در محل فوت ،با توجه به اینکه هیچ گونه آثار ضرب و جر ح که داللت بر وقوع قتل یا
دگرکشی داشته باشد ،به دست نیامد؛ لذا وقوع قتل یا دگرکشی کامال منتفی است.
در بررسی های تکمیلی انجام شده و به ویژه بررسی تلفن همراه متوفی و همچنین دست نوشته های مکشوفه متعلق به متوفی که خطاب آن به دخترش
بوده و نوعی وصیت و خداحافظی با دخترش بوده و داروهای موجود در صحنه که مورد استفاده مرحوم بوده ،بررسی اولیه پزشکی قانونی در روز جار ی که
مبین وجود داروی قوی ضدافسردگی در آزمایش سم شناسی متوفی است؛ لذا موضوع خودکشی از طر یق مصرف داروهای اعصاب و روان مطر ح است که
البته قطعیت این موضوع منوط به نظر تکمیلی پزشکی قانونی در خصوص نتایج آزمایش آسیب شناسی است.
تحقیقات تکمیلی در خصوص این موضوع تحت نظر مقام قضایی در حال انجام است.
حاشیه های جامانده از مرگ آزاده نامدار ی
به گزارش اختصاصی خبرنگاران اعزامی رکنا به محل حادثه ،ساعت حدود  9شب هفتم فروردین ماه است که به بر ج های مهستان در شهرک غرب تهران می
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رسیم در طبقه هفتم این بر ج آزاده نامدار ی در غیاب سجاد عبادی و دخترش گندم از تقر یبا  2روز پیش به کام مرگ فرو رفته بود و جسدش در این ساعات
پس از مرگ در بی خبر ی خانواده اش در خانه روی زمین مانده بود.
ماشین باز پرس کشیک قتل ،اداره آ گاهی تهران بزرگ و نیروی انتظامی در محل حاضر هستند.
اینجا در مجتمع مسکونی بر ج های مهستان تهران،ساعتی قبل مرگ مشکوک آزاده نامدار ی یکی از چهره های شناخته شده تلویز یون اعالم شده است .آزاده
نامدار ی ،مجر ی جوان و جنجالی تلویز یون که نزد مردم شناخته شده بود.
مقابل بر ج های مسکونی جای سوز ن انداختن نیست.از مردم و اهالی گرفته تا همسایه ها و بستگان در محل حضور پیدا کرده اند.
عده ای از همسایه ها اصال نمی دانستند در همسایگی شان آزاده نامدار ی زندگی می کند.چهره مشهور ی که پیکر بی جان او قر یب به دو روز کنج خانه در
بی خبر ی افتاده بود .بستگان آزاده نامدار ی در ایام دیده بوسی عید نوروز دو روز بعد از فوت او مقابل خانه اش آمده اند.درست زمانی که مرگ گر یبان آزاده
نامدار ی را گرفته و در خانه او به جای عطر نقل و شیر ینی عید،خاک ماتم پاشیده شده است.
ضجه های مادر آزاده نامدار ی و اشک همسایه ها
خودرو حمل جسد که از راه می رسد ناله های مادر داغدیده آزاده نامدار ی بلند می شود»:مادرت برات بمیره آزاده«.
اشک در چشمان اهالی محل حلقه می زند با شنیدن صدای ضجه های مادر ی که داغ فرزند جوانش را دیده است.لحظه غمبار و تلخی است.
خودرو حمل جسد،پیکر آزاده نامدار ی را به پزشکی قانونی می کند و تحقیقات باز پرس در واحد مسکونی آزاده نامدار ی ادامه دارد.
خانه آزاده نامدار ی ،خانه چندان بزرگی نیست.خانه ای مدر ن و امروز ی است که تا همین چند روز قبل در آن زندگی جر یان داشته است.شاید چیز ی حدود
هشتاد یا نود متر.عکس لبخند زنان دخترکی در قاب به دیوار خانه خشکیده است.دخترکی به نام گندم که حضور نشاط کودکی اش در خانه که به مرگ مادر
جوانش پیوند خورده حس می شود.
خانواده آزاده نامدار ی از حضور خبرنگاران رکنا ناراضی اند تا جاییکه درگیر ی فیز یکی هم ر خ می دهد و با ورود باز پرس صادقی و ترک محل توسط عموی
آزاده نامدار ی قائله ختم می شود!
کار باز پرس صادقی و دادستان جنایی هم تمام می شود و صحنه را ترک می کنند چیز ی که مشخص است قتلی ر خ نداده است و علت مرگ باید در پزشکی
قانونی مشخص شود خودکشی یا مرگ معمولی هنوز مشخص نیست انگار قرص هایی در خانه آزاده نامدار ی پیدا شده است اما اینکه علت مرگ همان
قرص هاست مشخص نیست و باید بعد از کالبد شکافی و بررسی معده آزاده نامدار ی و سم شناسی مشخص شود اما بررسی های میدانی نشان داده است
هیچگونه کبودی ای در بدن آزاده نامدار ی نیست و فقط سم شناسی جوابگوی ابهامات است.با رفتن تیم قضایی از بر ج مهستان همسایه های آزاده نامدار ی
هنوز البی ساختمان مشغول حرف زدن هستند.
 2روز از خانه آزاده نامدار ی سر و صدایی می شنیدم!
یکی از آنها به مدیر بر ج می گوید»:من همسایه باالیی شان هستم.دو روز ی می شد که از خانه آنها سر و صدا می آمد.سر و صداها خیلی ز یاد بود و من نیمه
شب نمی توانستم به شما در واتس آپ پیام بدهم.اول فکر کردم که صدا از طبقه باال است اما بعد فهمیدم که سر و صدا از طبقه پایین بود«.
البته این ادعاها مورد تایید رکنا نیست اما خبرنگاران رکنا در محل حادثه این را شنیده اند!
مردم به خانه هایشان می روند اما این تازه شروع یک سوگ است در اولین روزهای سال.سوگ از دست دادن آزاده نامدار ی خانم مجر ی جوانی که رفتنش
خیلی ها را بهت زده کرده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
خبرنگاران اعزامی :آزاده مختار ی  /فاطمه شیخ علیزاده
شوهر آزاده نامدار ی در زمان خودکشی کجا بود؟
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مرگ آزاده نامدار ی را می توان یکی از مرموزتر ین صحنه هایی دانست که تیم جنایی پلیس و دادستانی با آن روبرو شدند.
علت مرگ آزاده نامدار ی و نتایج تحقیقات تا صبح امروز!
مرگ آزاده نامدار ی در در بر ج معروف خیابان ایران زمین شهرک غرب تهران در حالی رقم خورد که با وجود گذشت ساعت ها اما و اگر های ز یادی دارد چرا
که دقیقا نمی توان حدس زد علت مرگ چیست؟! اما اتفاقی که قطعی اعالم شده است اینکه آزاده نامدار ی به قتل نرسیده است و گز ینه قتل آزاده نامدار ی
که می توانست حواشی و شاخه های بسیار ی را پیش روی باز پرس ویژه قتل تهران و مامواران اداره  10پلیس آ گاهی تهران بگذارد دیگر مطر ح نیست!
آزاده نامدار ی یک سلبر یتی به حساب می آمد و بی شک هر نوع حادثه برای او از تصادف گرفته تا حتی بچه دار شدن برای عموم مردم در هر طبقه فکر ی
و فرهنگی مهم بود و قابل پیگیر ی ! به گونه ای که از اولین دقایق انتشار این خبر در رکنا شاهد تماس هایی از هر قشر ی چه سلبر یتی های سینمایی و چه
اساتید روزنامه نگار ی حتی قضات بازنشسته و ماموران پلیس در دیگر استان ها با خبرنگاران رکنا بودیم و همین نشان می دهد که با مرگ یک ز ن بی نام
و نشان تفاوت بسیار ی داشته است از این رو رکنا همزمان با پیگیر ی های معمول از منابع رسمی خبرنگاران خود به نام های آزاده مختار ی و فاطمه شیخ
علیزاده را به بر ج ایران زمین اعزام کرد تا از نزدیک بتوانند به دور از شایعه های مجاز ی و نقل و قول های بی اساس بتوانند گزارش مستندی تهیه کنند.
در لحظات اولیه حضور پلیس در خانه آزاده نامدار ی جسد در پذیرایی دیده شد و تحقیقات نشان داد مادر آزاده نامدار ی با توجه به تماس های بی جواب
تلفن دخترش با نگرانی خود را به درخانه آزاده نامدار ی رسانده است و چون کلید نداشت با استفاده از چاقو که البته برخی در فضای مجاز ی عنوان داشتند
با کارت بانکی در را بازکرده و جسد دخترش را دیده است.
سجاد عابدی در زمان مرگ آزاده نامدار ی کجا بود؟!
در همین بررسی ها مشخص شد آزاده نامدار ی در خانه تنها بوده است و اثر ی از سجاد عابدی شوهرش و دخترکوچولویش نیست که ماموران تجسس
کالنتر ی شهرک غرب از مادر آزاده نامدار ی شنیدند سجاد عابدی به همراه دختر خردسالشان  2روز پیش به چالوس رفته اند و ازاده نامدار ی بخاطر مشغله
کار ی در این سفر همراه آنها نبوده است.
البته نزدیکان این خانواده عنوان داشته اند شوهر آزاده نامدار ی بخاطر بیمار ی مادربزرگش به شمال رفته است که مورد تایید رکنا نیست اما در اصل ماجرا
تغییر ی ایجاد نمی کند چرا که در زمان مرگ آزاده نامدار ی او تنها بود.
ساعت مرگ آزاده نامدار ی قبل از کشف؟!
ماموران اورژانس در صحنه مرگ آزاده نامدار ی عنوان می کنند با توجه به جمود یا همان خشکی جسد آزاده نامدار ی از زمان مرگ او بیش از  12ساعت
گذشته است و با توجه به اینکه تشخیص علت مرگ در اختیار پزشکی قانونی بوده است ماجرای مرگ ابهام آمیز آزاده نامدار ی همزمان به باز پرس صادقی
کشیک قتل تهران در هفتمین روز عید قاضی شهر یار ی دادستان جنایی تهران اداره ویژه قتل پلیس آ گاهی تهران پزشکی قانونی و تشخیص هویت مخابره
می شود و با ترک صحنه توسط اورژانس تهران تیم های تخصصی دست به کار می شوند.
شایعات عجیب و غر یب درباره علت مرگ آزاده نامدار ی!
همزمان با انتشار مرگ آزاده نامدار ی شایعات بسیار ی نیز در فضای مجاز ی منتشر می شود از اینکه آزاده نامدار ی کرونا داشته تا اینکه او توسط حیوانات
خاص مانند سوسمار شوهرش که در خانه نگه می داشت کشته شده است که همه این شایعات با پیگیر ی های رکنا و انتشار خبر لحظه به لحظه تکذیب شد
و مردم در جر یان واقعیت ماجرا قرار گرفتند.
اولین فرضیه خودکشی آزاده نامدار ی!
اما از همان لحظه نخست پیگیر ی ماجرای مرگ آزاده نامدار ی تیم های تحقیق اولیه در صحنه حادثه مرگ را مشکوک به خودکشی دانستند که بالفاصله با
عنوان خودکشی قویتر ین فرضیه در مرگ آزاده نامدار ی در رکنا منتشر شد اما خیلی زود منابع رسمی به رکنا اعالم کردند خودکشی آزاده نامدار ی کمرنگ شده
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است و فرضیات دیگر ی مطر ح است که می شد با این نظر یه حدس و گمان زد که مرگ آزاده نامدار ی یا یک حادثه ناخواسته! یا مرگ معمولی مانند ایست
قلبی ناگهانی! یا اوردوز ! یا مسمومیت غذایی و دارویی حتی بر ق گرفتگی و در نهایت قتل بوده است! که خبرنگاران رکنا سعی کردند در محل حادثه با باز پرس
صادقی گفتگویی برای شفاف ساز ی انجام دهند که متاسفانه نشد و احتماالت لحظه به لحظه منتشر شد تا از شایعات پیرامونی جلوگیر ی به عمل آید.
بازگشت سجاد عابدی به تهران!
جسد آزاده نامدار ی برای اقدامات معمول هر جسد دیگر برای آزمایشات سم شناسی و آسیب شناسی به پزشکی قانونی تهران واقع در کهر یزک انتقال داده
شد تا بعد از کالبد شکافی و نمونه گیر ی ابتدا نظر یه سم شناسی تا یک هفته دیگر و آسیب شناسی حداقل تا  6ماه دیگر اعالم شود و این درحالی بود که
نزدیکان به شوهر آزاده نامدار ی عنوان کردندایشان در مسیر تهران است و ابتدا به او گفته اند آزاده نامدار ی در بیمارستان بستر ی است که حتما در مسیر در
جر یان مرگ همسرش قرار گرفته بود.
پشت پرده باردار ی آزاده نامدار ی!
اما مهمتر ین خبر ی که فرضیه خودکشی را در همان دقایق اولیه کمرنگ کرده بود خبر باردار ی  8ماهه آزاده نامدار ی و جنسیت پسر بچه اش بود که یکی از
سلبر یتی های نزدیک به ایشان در تماس با رکنا عنوان کرد و دقایقی بعد از ناحیه سینماگر دیگر مورد تایید قرار گرفت و این درحالی بود که آزاده نامدار ی در
اینستاگرام خود ماجرای باردار ی اش را تکذیب کرده بود اما خیلی ها تصور می کردند او پنهان کار ی داشته است و  2سینماگر نزدیک به آزاده نامدار ی تاکید
به باردار ی داشتند و همین کافی بود تصور شود آزاده نامدار ی نمی توانسته خودکشی کرده باشد از سوی دیگر طبق تحقیقات خبرنگار رکنا هیچ یادداشتی
مبنی بر علت خودکشی در خانه آزاده نامدار ی به دست نیامد.
درگیر ی خانواده آزاده نامدار ی با خبرنگاران رکنا
همزمان با انتشار لحظه به لحظه داشته های اطالعاتی از مرگ آزاده نامدار ی تماس ها با باز پرس پرونده بخاطر تحقیقات میدانی ایشان به نتیجه نرسید و
این درحالی بود که خبرنگاران اعزامی رکنا به محل حادثه و جلوی درخانه آزاده نامدار ی مورد بی مهر ی خانواده آزاده نامدار ی بویژه مردی که گفته می شود
عموی آزاده نامدار ی بود قرار گرفتند و حتی کار به ضرب و شتم خانم خبرنگار رکنا کشید!
گفتگوی اختصاصی با باز پرس پرونده مرگ آزاده نامدار ی!
باالخره در آخر ین دقایق شب گذشته سردبیر رکنا در تماس با باز پرس صادقی چند سوال کوتاه پرسید .باز پرس پرونده درباره قتل آزاده نامدار ی آن را مردود
و منتفی دانست و تاکید کرد که هیچ قتلی ر خ نداده است! درباره باردار بودن آزاده نامدار ی در زمان مرگ آن را هم مردود دانسته و گفتند که مرحومه باردار
نبودند به هیچ عنوان! سپس درباره علت مرگ اعالم داشتند مرگ آزاده نامدار ی معمولی است! و وقتی سوال شد ایشان ایست قلبی داشتند یا مسمومیت
یا اوردوز ،اعالم کردند اوردوز اصال نبوده است و دومورد دیگرباید بررسی پزشکی شود و وقتی از خودکشی سوال شد باز پرس صادقی عنوان داشتند برای
مشخص شدن خودکشی به پزشکی قانونی مامور یت داده ایم با علت یابی اظهارنظر کنند.
از قتل آزاده نامدار ی تا خودکشی و مرگ معمولی!
همین پرسش و پاسخ های کوتاه به ویژه در جواب های قاطعانه باز پرس پرونده درباره قتل و اوردوز آزاده نامدار ی که آنها را منتفی دانست اما درباره
خودکشی و چگونگی مرگ معمولی آزاده نامدار ی تصمیم گیر ی را منوط به نظر یه پزشکی قانونی دانست می توان چند نتیجه قطعی گرفت.
اول اینکه روی جسد هیچ آثار ی از ضرب و شتم کبودی خونر یز ی حتی ناشی از حادثه از جمله زمین خوردن ناگهانی و  ....وجود نداشته است که انگیزه
قتل مورد بحث باشد دوم اینکه آثار ی از عالیم خاص اوردوز هم وجود نداشته است اما سردوراهی بودن تیم جنایی درباره خودکشی آزاده نامدار ی به این
دالیل بر می گردد که صحنه مرگ آزاده نامدار ی با صحنه خودکشی و آثار ی که در بیشتر خودکشی ها به دست می آید متفاوت است به عنوان مثال برجای
گذاشتن یادداشتی یا آثار ی از قرص های مورد استفاده در خودکشی نبود عالیم خودکشی با قرص برنج که بدتر ین عالیم را به همراه دارد -آمار خودکشی
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ها نشان میدهد مردان ایرانی بیش از زنان با قرص برنج خودکشی کرده اند -و مهمتر عدم وجود تماسی توسط آزاده نامدار ی با دوستان نزدیکش و اعالم
تصمیم سخت خودکشی ! البته تیم جنایی بویژه باز پرس صادقی باز این دالیل را علل قطعی منتفی دانستن بحث خودکشی آزاده نامدار ی نمی دانند چرا که
چه بسیار خودکشی هایی که بدون هرگونه اشاره و در سکوت و بدون برجای گذاشتن یادداشتی ر خ داده است و این به روحیه خودکش ها بر می گردد .از
این رو تنها راه مشخص شدن علت مرگ آزاده نامدار ی نظر یه پزشکی قانونی است که باید منتطر آن ماند و تنها قطعیت در این تحقیقات منتفی شدن قتل
آزاده نامدار ی است.آخر ین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
واکنش پزشکی قانونی به باردار ی و خودکشی آزاده نامدار ی  /آغاز نمونهبردار ی از جسد
نمونهبردار ی از پیکر آزاده نامدار ی تا دو ساعت دیگر به پایان میرسد.
واکنش پزشکی قانونی به باردار ی و خودکشی آزاده نامدار ی  /آغاز نمونهبردار ی از جسد
به گزارش خبرنگار حوادث رکنا ،مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفت :نمونه بردار ی از پیکر مرحومه آزاده نامدار ی حدود دو ساعت دیگر به پایان میرسد
و آزمایشهای سم شناسی روی این نمونهها انجام میشود.
اولین عکس از داخل خانه آزاده نامدار ی پس از کشف جنازه
مهدی فروزش افزود :در صورت موافقت مقام قضایی جسد مرحومه نامدار ی را میتوان بعد از نمونه بردار ی تحویل خانواده اش داد.
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا باردار بودن مرحومه آزاده نامدار ی به اثبات پزشکی قانونی رسیده است؟ گفت:
در معاینات ظاهر ی حاملگی با سن باال برای ما محرز نشده است.
فروزش در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا مرحومه نامدار ی خودکشی کرده است؟ افزود :نتایج آزمایشهای سم شناسی و دیگر آزمایشها را به اطالع
مقام قضایی خواهیم رساند
واکنش ها به مرگ آزاده نامدار ی چه بود؟
حبیب رضایی باز یگر و کارگردان شناخته شده کشور در قالب یک استور ی نوشت :قضاوت های بی پایه و دائم از ما قاتالن خاموش می سازد.
عصر دیروز اولین اتفاق عجیب و تلخ سال  1400به وقوع پیوست و آن چیز ی نبود جز مرگ آزاده نامدار ی از مجر یان قدیمی تلویز یون و یکی از پرحاشیه تر ین
چهره های هنر ی کشور!
از زمان انتشار این خبر واکنش های متعددی از سوی شخصیت های مختلف سیاسی و اجتماعی و البته هنرمندان منتشر شده است.
از جمله این واکنش ها می توان به پست اینستاگرامی سید حسن خمینی اشاره کرد .او که از نامزدهای احتمالی انتخابات ر یاست جمهور ی در سال جار ی
محسوب می شود ،با انتشار یک تصویر از مرحومه نامدار ی و دخترش نوشت :آزاده بانو روحت شاد.
پر یناز ایزدیار و بهنوش بختیار ی نیز از دیگر هنرمندانی بودند که در قالب پست های اینستاگرامی ،درگذشت ناگهانی نامدار ی را تسلیت گفتند و ابراز همدردی
کردند.
البته در این میان یکی از مرموزتر ین واکنش ها را احسان کرمی داشت .وی در ابتدا پست بلندی منتشر کرد و در آن حرف های مبهمی درباره هشدار دادن
به نامدار ی پیرامون پرهیز از انجام کارهای غیرمنطقی زد .اما پس از چند دقیقه متن آن را تغییر داد و نوشت :من چی بگم وقتی همه اونچه رو که باید بگم
فقط به خودت میشه گفت؟
حبیب رضایی باز یگر و کارگردان شناخته شده کشور در قالب یک استور ی نوشت :قضاوت های بی پایه و دائم از ما قاتالن خاموش می سازد.
اما سحر زکر یا که اخیرا با ادبیات شکایت و البته همواره با عصبانیت درباره مسائل روز اظهار نظر می کند به بی مهر ی اخیر مردم نسبت به آزاده نامدار ی
اشاره کرد و در قالب یک استور ی گفت :ما فکر می کنیم همیشه مرگ برای همسایه است .خانم نامدار ی خاطرم هست که چند سال پیش نیمی از مردم موج
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سوار چه ها که به شما نگفتند .و باز ننگ بر ما که از همکار ی دفاع نکردیم و حاال از شما عکس می گذار یم.
نعیمه نظام دوست هم با انتشار عکسی از آزاده نامدار ی نوشت :فقط خیره شدم به نقطه ای و دارم فکر میکنم که چقدر خشمگین بودیم زمانی و چه ظالمانه
وقتی نقطه ضعفی از کسی میبینیم بهش حمله میکنیم و باعث میشیم انسانی در حاشیه جنجالی زندگی از دیده ها پنهان بشه و سال ها کار نکنه و بعد هم
از دنیا بره.
دار یوش فرضیایی از همکاران قدیمی مرحومه نامدار ی در یک پست اینستاگرامی تصویر ی از همکار قدیمی خود منتشر کرد و این متن را برای آن قرار داد:
باور کردنی نیست! چه دنیای بی ارزشی! چه باز ی هایی که با آدمها نشد...تو رفتی و افسوس که دیگر عید برای گندمت سبز نخواهد شد.
از دیگر هنرمندانی که موضوع مرگ نامدار ی برای آنها شوکه کننده بود میتوان به الهام پاوه نژاد اشاره کرد .او در پستی نوشت :آزاد و رها هستی آزاده
جان...آزاده جان...آزاده مهربان...شنبه هفتم فروردین 1400
آزاده نامدار ی باردار بود درحالی که در فضای مجاز ی ادعا شده بود که آزاده نامدار ی باردار بوده است؛ وی در اینستاگرام خود این موضوع را رد کرده بود.
بهاره رهنما باز یگر معروف ایرانی در استور ی خود عنوان کرده است که او منتظر فرزند دومش بود.
امروز خبر درگذشت آزاده نامدار ی منتشر شد .یکی از قوی تر ین فرضیات درباره درگذشت او خودکشی اعالم شده است.
در فضای مجاز ی خبر ی منتشر شد که احتمال داده میشد او قبل از مرگ باردار بوده است اما او در اینستاگرام خود این ادعا را رد کرده بود.
آخر ین پست آزاده نامدار ی
View this post on Instagram
(A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro
زندگی شخصی آزاده نامدار ی
آزاده نامدار ی متولد نهم آذر  1363کرمانشاه و دارای مدرک کارشناسی مدیر یت صنعتی از دانشگاه شهید بهشتی تهران است.
ازدواج تا جدایی آزاده نامدار ی با فرزاد حسنی
آزاده نامدار ی به همراه فرزاد حسنی صبح روز پنجشنبه  6تیرماه  1392با حضور در حسینیه جماران و بیت حاج حسن خمینی نوه بزرگوار امام راحل مراسم
عقد خود را برگزار کردند .حاج حسن خمینی خطبه عقد این زوج هنر ی را قرائت فرمودند.
اما بعد از حدود یک سال در خرداد  1393این دو از هم جدا شدند و در تار یخ  20مرداد  1393خبر طالق رسم ًا توسط آزاده نامدار ی رسانه ای گشت.
آزاده نامدار ی و سجاد عبادی
آزاده نامدار ی و سجاد عبادی در مهر  1394باهم ازدواج کردند.
این زوج در مهرماه سال  1395صاحب دختر ی به نام گندم شدند.
فعالیت های آزاده نامدار ی
نامدار ی کار خود را با همکار ی با شبکه زاگرس )کرمانشاه( آغاز کرد و سپس به تهران آمد و در برنامه خط مستقیم شبکه تهران به اجرا در تلویز یون ادامه داد.
او مجر ی برنامه غیرمنتظره شد که روزهای شنبه تا چهارشنبه از شبکه دو سیما پخش می شد ،وی با این برنامه به شهرت ز یادی رسید.
آزاده نامدار ی در برنامه غیرمنتظره
وی همچنین سابقه اجرای برنامه ورزش امروز شبکه جام جم  ،1همچنین اجرای برنامه شب نشینی از شبکه جهانی جام جم ،برنامه های مناسبتی ،برنامه رادیو
هفت و برنامه صبحی دیگر از شبکه آموزش را در کارنامه خود دارد.
اجرای آزاده نامدار ی در تلویز یون
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ادامه خبر | فردا نیوز :لحظه خداحافظی همسر آزاده نامدار ی بر سر مزار
او سال  1391را در حالی با برنامه سال تحویل در کنار احسان علیخانی آغاز کرد که در همان تعطیالت نوروز ی ،اجراء هر شب برنامه جنجالی خانمی که شما
باشی را بر عهده داشت ولی به ناگاه خبر ی مبنی بر منع فعالیت وی ،در کنار فرزاد حسنی و احسان علیخانی پخش شد.
اجرای آزاده نامدار ی و فرزاد حسنی در برنامه سال تحویل
پس از نه ماه دور ی از تلویز یون باالخره نام او به عنوان نویسنده در برنامه پشت صحنه احسان علیخانی ظاهر شد.
آزاده نامدار ی و احسان علیخانی
با آغاز سال  1392نامدار ی سر ی دوم برنامه خانمی که شما باشی را نویسندگی ،مجر ی گر ی و تهیه کنندگی کرد .تا کنون پنج سر ی از برنامه خانمی که شما
باشی از شبکه دوم سیما پخش گردیده است .در تار یخ  25مهر ماه در حالی که زمزمه ممنوع التصویر ی وی شایعه شده بود با حضور در در برنامه شب آدینه،
رکورد آمار پیامکی صدا و سیمای مرکز استان همدان را شکست.
آزاده نامدار ی در برنامه خانمی که شما باشی
این مجر ی جوان در حالی از حضور خود در سال  94با ششمین سر ی از برنامه مستند خود با عنوان خانمی که شما باشی ،در تلویز یون ،خبر داده بود که یکبار
دیگر برنامه اش توقیف شد در حالی که تیزرهای این برنامه از شبکه دو پخش شده بود.
آزاده نامدار ی در فیلم سینمایی ماالر یا
نامدار ی در اولین تجربه باز یگر ی خود در فیلم سینمایی ماالر یا به ایفای نقش پرداخت.
او همچنین کتابی در سال  ،1395در قالب مجموعه داستانی کوتاه با همین نام توسط انتشارات علمی فرهنگی منتشر کرد.
سایر فعالیت های آزاده نامدار ی
اجرای برنامه تازه ها شبکه یک
اجرای برنامه غیرمنتظره شبکه دو
اجرای برنامه جمع ما شبکه دو
اجرای برنامه زنده رود شبکه اصفهان
اجرای برنامه رادیو هفت شبکه آموزش
اجرای برنامه ورزش امروز
اجرای برنامه نوروز ی شبکه دو )سه سال متوالی(
اجرای برنامه شاخه طوبی شبکه سه
اجرای برنامه یک برش زندگی شبکه دو
اجرای برنامه صبحی دیگر شبکه آموزش
اجرای برنامه شب نشینی شبکه جام جم
اجرای برنامه ورزش امروز شبکه جام جم
اجرای مراسم خیر یه کودکان نقص ایمنی
اجرای مراسم جشن نفس
حضور در مستند تلویز یونی جشنواره زمستانی همدان با باز ی شقایق دهقان ،فلور نظر ی و مهران رجبی
اجرای مراسم اختتامیه جشنواره زمستانی همدان
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مجر ی و منتقد جلسه نقد و بررسی فیلم ترانه شرقی در دانشگاه آزاد همدان با حضور احسان صدیقی کارگردان ،کر یم اکبر ی مبارکه باز یگر و علی وز ینی منتقد
اجرای مراسم افتتاحیه و اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کودک در همدان ) 16الی  20مهرماه (1389
اجرای جشنواره فیلم صد ثانیه )اسفند (1389
اجرای نقد و بررسی فیلم سینمایی هیچ در کانون فیلم دانشگاه آزاد اسالمی همدان
خوانش کتاب دا شبکه یک سیما
مشاور و نویسنده برنامه پشت صحنه )احسان علیخانی(
اجرای مراسم اختتامیه بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان ) 15الی  21مهر ماه (93
تهیه کننده ،نویسنده ،راوی و مجر ی شش سر ی برنامه تلویز یونی خانومی که شما باشی
باز یگر فیلم ماالر یا به کارگردانی پرویز شهباز ی
عناوین کسب شده توسط آزاده نامدار ی
کسب عنوان بهتر ین مجر ی شبکه دو در مراسمی با حضور دارابی معاون سیما و مدیران شبکه های تلویز یونی 11) .اسفند (1389
کسب عنوان سومین مجر ی برتر تلویز یون سال بعد از ژ یال صادقی و ژاله صادقیان از سوی نویسندگان و منتقدین ماهنامه سروش
کسب عنوان برتر ین مجر ی سال از سوی نویسندگان و منتقدین پایگاه خبر ی ،تحلیلی سینمافا در سه سال متوالی
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اخبار استانی
۴

آخر ین بررسی ها درباره چرایی مرگ نامدار ی )(۰۵:۵۲-۰۰/۰۱/۰۸
فروزش تاکید کرد :در معاینه ظاهر ی جسد هیچ گونه آثار ظاهر ی ضرب و جر ح مشاهده نشده است.

به گزارش برنا؛ مهدی فروزش ،مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت :از نظر تشخیص هویت و شناسایی جسد هیچ گونه ابهامی وجود ندارد و جسد
متعلق به آزاده نامدار ی است.
او 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.
فروزش تاکید کرد :در معاینه ظاهر ی جسد هیچ گونه آثار ظاهر ی ضرب و جر ح مشاهده نشده است.
او درباره 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 :خبرگزار ی ایسنا ،خبرآنالین /پایگاه خبر ی تیتر شهر ،اعتدال نیوز

۳

نمونه بردار ی از پیکر مرحومه آزاده نامدار ی تا دو ساعت دیگر به پایان میرسد )(۰۵:۵۶-۰۰/۰۱/۰۸
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفت :نمونه بردار ی از پیکر مرحومه آزاده نامدار ی حدود دو ساعت دیگر به پایان میرسد و آزمایشهای سم شناسی روی این نمونهها انجام
میشود.

دکتر مهدی فروزش در مصاحبه تلفنی با خبرنگار خبرگزار ی صدا و سیما افزود :در صورت موافقت مقام قضایی پیکر مرحومه نامدار ی را میتوان بعد از نمونه
بردار ی تحویل خانواده اش داد.
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا باردار بودن مرحومه نامدار ی به اثبات پزشکی قانونی رسیده است؟ گفت :در
معاینات ظاهر ی حاملگی با سن باال برای ما محرز نشده است.
دکتر فروزش در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا مرحومه نامدار ی خودکشی کرده است؟ افزود :نتایج آزمایشهای سم شناسی و دیگر آزمایشها را به
اطالع مقام قضایی خواهیم رساند.
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ادامه خبر | صدا و سیما :نمونه بردار ی از پیکر مرحومه آزاده نامدار ی تا دو ساعت دیگر به پایان میرسد
منابع دیگر :خبرگزار ی ایلنا /پایگاه خبر ی جهانی خبر ،آتیه آنالین

۲۳

قاضی شهر یار ی :بررسی علت مرگ »آزاده نامدار ی«/انتقال جسد به پزشکی قانونی )(۰۶:۳۱-۰۰/۰۱/۰۸
سر پرست دادسرای جنایی تهران با تایید خبر فوت آزاده نامدار ی ،گفت :باز پرس ویژه قتل به محل کشف جسد اعزام شده است و علت مرگ آزاده نامدار ی در حال بررسی است.

قاضی "محمد شهر یار ی" در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ،با تایید خبر فوت "آزاده نامدار ی" ،مجر ی سابق صداوسیما ،گفت :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.
وی با بیان اینکه علت فوت در حال بررسی است ،ادامه داد :جسد برای آزمایش های سم شناسی و علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شد.
سر پرست دادسرای جنایی در پاسخ به این سوال که آیا منز ل به هم ر یخته بوده است ،خاطرنشان کرد :اثر ی از به هم ر یختگی منز ل نبود ،جسد وی در
پذیرایی و روی مبل بوده است و پیکر وی توسط مادر کشف شده است.
شهر یار ی در پاسخ به این سوال که آیا آزاده نامدار ی کشته شده یا خودکشی کرده است ،گفت :این موضوع در حال بررسی است و هیچ چیز ی را تایید
نمیکنم.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی پارسینه ،جهان نیوز ،صبا ایران ،افکار نیوز ،فردا نیوز ،بازار آر یا ،تجارت گردان ،ایران اکونومیست ،صنعت نیوز ،خودرو تک ،اقتصاد گردان،
تدبیر نو ،شهردار ی نیوز ،تیتر اقتصادی ،بانیفیلم آنالین ،صبح ساحل ،اعتدال نیوز ،تابناک باتو ،اطلس ،حادثه  ،24صبح تهران ،وقایع روز ،قر ن نو

۲

اعالم نظر پزشکی قانونی درخصوص فوت آزاده نامدار ی )(۰۶:۳۲-۰۰/۰۱/۰۸
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.

مهدی 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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ادامه خبر | نامه نیوز :اعالم نظر پزشکی قانونی درخصوص فوت 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.
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 تهیهکننده تلویز یون ایران بود و با اجرا در برنامه »تازهها« در سیمای خانواده به شهرت رسید.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر 55 ،آنالین

۱۴

پزشکی قانونی» :نامدار ی« باردار نبوده است )(۰۶:۴۷-۰۰/۰۱/۰۸
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت :مجر ی سابق صدا و سیما باردار نبوده است.

مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار سالمت خبرگزار ی فارس در خصوص آخر ین اقدامات پزشکی قانونی بر روی پیکر
آزاده نامدار ی اظهار داشت :آزمایشات پزشکی قانونی نشان میدهد که مجر ی سابق صدا و سیما باردار نبوده است و هیچ گونه عالئم باردار ی در رحم این
خانم مشاهده نشده است.
فروزش ادامه داد :نتیجه آزمایشات سم شناسی در رابطه با تعیین علت فوت طی روزهای آتی مشخص خواهد شد و نتیجه آن به مقامات قضایی اعالم می
شود.
انتهای پیام/
منابع دیگر :خبرگزار ی میزان ،باشگاه خبرنگاران ،تسنیم ،برنا /پایگاه خبر ی عصر ایران ،جام جم آنالین ،صراط نیوز ،آفتاب نیوز ،حامیان والیت ،شفقنا ،بهداشت نیوز،
رکنا ،پایشگر ،عصرامروز
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۲۷

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴۰۰/۰۱/۱۰

۳۴

کار تشر یح جسد آزاده نامدار ی به پایان رسید /هیچ نشانهای از باردار ی در رحم مشاهده نشد )(۰۶:۵۷-۰۰/۰۱/۰۸
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران اظهار کرد :کار تشر یح خانم نامدار ی به پایان رسیده اما باردار بودن وی را به صورت کامل تکذیب میکنم.

مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی -قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان  ،با اشاره به آخر ین
وضعیت تشر یح جسد آزاده نامدار ی اظهار کرد :جسد خانم آزاده نامدار ی به سالن تشر یح کهر یزک رفته است.
فروزش ادامه داد :در حال حاضر تشر یح خانم نامدار ی تمام شده است و ما کالبد گشایی را به اتمام رسانده ایم و نمونههای الزم را برداشته و به آزمایشگاه
ارسال کرده ایم و از امروز کار آزمایشگاه شروع میشود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا آزاده نامدار ی باردار بوده است یا خیر اظهار کرد :بنده باردار بودن خانم نامدار ی را کامًال
تکذیب میکنم .بر اساس معاینه ظاهر ی و کالبدگشایی که توسط کارشناسان پزشکی قانونی انجام شد هیچ آثار ی از بارداربودن به دست نیامد.
وی افزود :رحم و ضمائم رحم او در اندازه طبیعی و فاقد هرگونه محصول حاملگی بوده است.
فروزش در پاسخ به سوال دیگر ی مبنی بر اینکه آیا جراحتی روی بدن خانم نامدار ی دیده شده است یا نه بیان کرد :هیچ گونه آثار جراحت و ضرب و شتم در
کالبد شکافی ظاهر ی دیده نشد.
وی در پاسخ به سوال دیگر ی که از خانه خانم نامدار ی مقدار ی قرص کشف شده و آیا آن قرصها نشانی بر خودکشی او بوده است گفت :این موارد باید
پس از بررسی آزمایشها مشخص شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران درباره زمان اعالم نتایج کاربرد شکافی آزاده نامدار ی بیان کرد :این موضوع خار ج از نوبت قرار گرفته و سعی میکنیم به
صورت سر یعتر کار خود را انجام دهیم و نتایج را در اختیار مرجع قضایی قرار دهیم اعالم نتیجه بستگی به نوع آزمایشها دارد نمیتوان زمان مشخصی را
برای آن در نظر گرفت.
فروزش تصر یح کرد :ما احتمال هر موضوعی را میدهیم در بدو معاینه و کالبدگشایی هیچ گونه اظهار نظر ی درباره نوع ماده نمیدهیم آزمایشها را انجام
میدهیم تا بتوانیم به جواب سواالت برسیم و از همین راستا اظهار نظر درباره نوع ماده یا داروی مصرفی در حال حاضر زود است و باید ابتدا نتایج گرفته شود
و سپس به مرجع قضایی اعالم کنیم آیا در نمونهها دارو و مواد مخدر کشف شده است یا خیر در حال حاضر پیش از اعالم نتایج هیچ اظهار نظر ی نمیکنیم.
انتهای پیام/
منابع دیگر :خبرگزار ی دانشجو ،صدا و سیما /پایگاه خبر ی دانا ،انتخاب ،همشهر ی آنالین ،پارسینه ،افکار نیوز ،بولتن ،خرداد ،ایران آنالین ،نامه نیوز ،نفت ما،
خبرخودرو ،بسیج ،شیرازه ،آساخبر ،پیام آذر ی ،فردیس نیوز ،مرآت ،آرمان تبر یز ،برتر ین ها ،سالم نو ،جارستان ،خبر فور ی ،جوان نیوز ،بهار نیوز ،تابناک باتو ،وقایع
اتفاقیه  -آنالین ،منیبان ،راه امروز ،تدبیر و امید ،دیدهبان ایران ،اخبار نو ،روزنو

۱۶

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران خبر داد :کالبدگشایی جسد آزاده نامدار ی انجام شد /تعیین علت فوت طی روزهای آتی )۰۰/۰۱/
(۰۷:۲۲-۰۸
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با اعالم اینکه کالبدگشایی جسد آزاده نامدار ی انجام شده تاکید کرد :تعیین علت فوت منوط به حصول نتایج آزمایشات سم شناسی و آسیب
شناسی است.
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۲۸
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۱۴۰۰/۰۱/۱۰

ادامه خبر | ایسنا :مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران خبر داد :کا لبدگشایی جسد آزاده نامدار ی انجام شد /تعیین علت فوت طی ر…
به گزارش ایسنا ،دکتر مهدی فروزش در گفتوگو با میزان با اشاره به احراز هویت جسد »آزاده نامدار ی« از سوی پزشکی قانونی ،اظهار کرد :پس از اعالم
کشف جسد ،پزشکان پزشکی قانونی در ساعات اولیه در صحنه فوت حضور پیدا کردند و ضمن بررسی صحنه و معاینه جسد ،نسبت به تهیه گزارش و اعالم
آن به مرجع قضایی اقدام خواهند نمود.
وی با بیان اینکه جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و امروز صبح مورد کالبدگشایی قرار گرفت ،گفت :در معاینه ظاهر ی و کالبدگشایی صورت گرفته ،عالئم و
شواهدی از آثار ضرب و جر ح یافت نشد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران تصر یح کرد :تعیین علت فوت منوط به حصول نتایج آزمایشهای سم شناسی و آسیب شناسی خواهد بود و طی روزهای
آتی به مقام قضایی اعالم میشود.
دکتر فروزش خاطرنشان کرد :بر اساس معاینه ظاهر ی و کالبدگشایی صورت گرفته توسط متخصصان پزشکی قانونی ،هیچگونه آثار ی از حاملگی یافت نشد
و رحم و ضمائم رحمی در اندازه طبیعی و فاقد هرگونه محصول حاملگی است.
انتهای پیام
منابع دیگر :خبرگزار ی ایلنا ،آر یا ،شبستان ،دانشجو /روزنامه آرمان ملی /پایگاه خبر ی آفتاب نیوز ،جوان آنالین ،بانک و صنعت ،خبرنامه دانشجویان ایران ،ناطقان،
حقوق نیوز ،پیام فور ی ،جوان نیوز ،سالم نو ،راه ترقی /مجله سرمایه و ثروت

نتایج کالبدگشایی آزاده نامدار ی :شواهدی از ضرب و جر ح و حاملگی یافت نشد )(۰۷:۴۹-۰۰/۰۱/۰۸
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با اعالم اینکه کالبدگشایی جسد آزاده نامدار ی انجام شده تاکید کرد :تعیین علت فوت منوط به حصول نتایج آزمایشات سم شناسی و آسیب
شناسی است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با اعالم اینکه کالبدگشایی جسد آزاده نامدار ی انجام شده تاکید کرد :تعیین علت فوت منوط به حصول نتایج آزمایشات
سم شناسی و آسیب شناسی است.
به گزارش اعتدال ،مهدی فروزش با اشاره به احراز هویت جسد »آزاده نامدار ی« از سوی پزشکی قانونی ،اظهار کرد :پس از اعالم کشف جسد ،پزشکان پزشکی
قانونی در ساعات اولیه در صحنه فوت حضور پیدا کردند و ضمن بررسی صحنه و معاینه جسد ،نسبت به تهیه گزارش و اعالم آن به مرجع قضایی اقدام
خواهند نمود.
وی با بیان اینکه جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و امروز صبح مورد کالبدگشایی قرار گرفت ،گفت :در معاینه ظاهر ی و کالبدگشایی صورت گرفته ،عالئم و
شواهدی از آثار ضرب و جر ح یافت نشد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران تصر یح کرد :تعیین علت فوت منوط به حصول نتایج آزمایشهای سم شناسی و آسیب شناسی خواهد بود و طی روزهای
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۱۴۰۰/۰۱/۱۰

ادامه خبر | اعتدال نیوز :نتایج کا لبدگشایی آزاده نامدار ی :شواهدی از ضرب و جر ح و حاملگی یافت نشد
آتی به مقام قضایی اعالم میشود.
دکتر فروزش خاطرنشان کرد :بر اساس معاینه ظاهر ی و کالبدگشایی صورت گرفته توسط متخصصان پزشکی قانونی ،هیچگونه آثار ی از حاملگی یافت نشد
و رحم و ضمائم رحمی در اندازه طبیعی و فاقد هرگونه محصول حاملگی است.
انتهای پیام

شوهر آزاده نامدار ی در زمان خودکشی کجا بود؟ /یافته های جدید از مرگ مرموز آزاده نامدار ی )(۰۸:۲۳-۰۰/۰۱/۰۸
مرگ آزاده نامدار ی را می توان یکی از مرموزتر ین صحنه هایی دانست که تیم جنایی پلیس و دادستانی با آن روبرو شدند.

آزاده نامدار ی متولد نهم آذر  1363کرمانشاه است .آزاده نامدار ی دارای مدرک کارشناسی مدیر یت صنعتی از دانشگاه شهید بهشتی تهران است .آزاده نامدار ی
سال  92با فرزاد حسنی ازدواج کرد و پس از ایک سال جدا شد .آزاده نامدار ی بعدها با سجاد عبادر ی ازدواج کرد .آزاده نامدار ی  7فروردین  1400به صورت
مشکوکی درگذشت.
شوهر آزاده نامدار ی در زمان خودکشی کجا بود؟ مرگ آزاده نامدار ی را می توان یکی از مرموزتر ین صحنه هایی دانست که تیم جنایی پلیس و دادستانی با
آن روبرو شدند.
علت مرگ آزاده نامدار ی و نتایج تحقیقات تا صبح امروز! مرگ آزاده نامدار ی در در بر ج معروف خیابان ایران زمین شهرک غرب تهران در حالی رقم خورد که
با وجود گذشت ساعت ها اما و اگر های ز یادی دارد چرا که دقیقا نمی توان حدس زد علت مرگ چیست؟! اما اتفاقی که قطعی اعالم شده است اینکه آزاده
نامدار ی به قتل نرسیده است و گز ینه قتل آزاده نامدار ی که می توانست حواشی و شاخه های بسیار ی را پیش روی باز پرس ویژه قتل تهران و مامواران اداره
 10پلیس آ گاهی تهران بگذارد دیگر مطر ح نیست!
آزاده نامدار ی یک سلبر یتی به حساب می آمد و بی شک هر نوع حادثه برای او از تصادف گرفته تا حتی بچه دار شدن برای عموم مردم در هر طبقه فکر ی
و فرهنگی مهم بود و قابل پیگیر ی ! به گونه ای که از اولین دقایق انتشار این خبر در رکنا شاهد تماس هایی از هر قشر ی چه سلبر یتی های سینمایی و چه
اساتید روزنامه نگار ی حتی قضات بازنشسته و ماموران پلیس در دیگر استان ها با خبرنگاران رکنا بودیم و همین نشان می دهد که با مرگ یک ز ن بی نام
و نشان تفاوت بسیار ی داشته است از این رو رکنا همزمان با پیگیر ی های معمول از منابع رسمی خبرنگاران خود به نام های آزاده مختار ی و فاطمه شیخ
علیزاده را به بر ج ایران زمین اعزام کرد تا از نزدیک بتوانند به دور از شایعه های مجاز ی و نقل و قول های بی اساس بتوانند گزارش مستندی تهیه کنند.
در لحظات اولیه حضور پلیس در خانه آزاده نامدار ی جسد در پذیرایی دیده شد و تحقیقات نشان داد مادر آزاده نامدار ی با توجه به تماس های بی جواب
تلفن دخترش با نگرانی خود را به درخانه آزاده نامدار ی رسانده است و چون کلید نداشت با استفاده از چاقو که البته برخی در فضای مجاز ی عنوان داشتند
با کارت بانکی در را بازکرده و جسد دخترش را دیده است.
سجاد عابدی در زمان مرگ آزاده نامدار ی کجا بود؟!
در همین بررسی ها مشخص شد آزاده نامدار ی در خانه تنها بوده است و اثر ی از سجاد عابدی شوهرش و دخترکوچولویش نیست که ماموران تجسس
کالنتر ی شهرک غرب از مادر آزاده نامدار ی شنیدند سجاد عابدی به همراه دختر خردسالشان  2روز پیش به چالوس رفته اند و ازاده نامدار ی بخاطر مشغله
کار ی در این سفر همراه آنها نبوده است.
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۱۴۰۰/۰۱/۱۰

ادامه خبر | فردا نیوز :شوهر آزاده نامدار ی در زمان خودکشی کجا بود؟ /یافته های جدید از مرگ مرموز آزاده نامدار ی
البته نزدیکان این خانواده عنوان داشته اند شوهر آزاده نامدار ی بخاطر بیمار ی مادربزرگش به شمال رفته است که مورد تایید رکنا نیست اما در اصل ماجرا
تغییر ی ایجاد نمی کند چرا که در زمان مرگ آزاده نامدار ی او تنها بود.
ساعت مرگ آزاده نامدار ی قبل از کشف؟!
ماموران اورژانس در صحنه مرگ آزاده نامدار ی عنوان می کنند با توجه به جمود یا همان خشکی جسد آزاده نامدار ی از زمان مرگ او بیش از  12ساعت
گذشته است و با توجه به اینکه تشخیص علت مرگ در اختیار پزشکی قانونی بوده است ماجرای مرگ ابهام آمیز آزاده نامدار ی همزمان به باز پرس صادقی
کشیک قتل تهران در هفتمین روز عید قاضی شهر یار ی دادستان جنایی تهران اداره ویژه قتل پلیس آ گاهی تهران پزشکی قانونی و تشخیص هویت مخابره
می شود و با ترک صحنه توسط اورژانس تهران تیم های تخصصی دست به کار می شوند.
شایعات عجیب و غر یب درباره علت مرگ آزاده نامدار ی!
همزمان با انتشار مرگ آزاده نامدار ی شایعات بسیار ی نیز در فضای مجاز ی منتشر می شود از اینکه آزاده نامدار ی کرونا داشته تا اینکه او توسط حیوانات
خاص مانند سوسمار شوهرش که در خانه نگه می داشت کشته شده است که همه این شایعات با پیگیر ی های رکنا و انتشار خبر لحظه به لحظه تکذیب شد
و مردم در جر یان واقعیت ماجرا قرار گرفتند.
اولین فرضیه خودکشی آزاده نامدار ی!
اما از همان لحظه نخست پیگیر ی ماجرای مرگ آزاده نامدار ی تیم های تحقیق اولیه در صحنه حادثه مرگ را مشکوک به خودکشی دانستند که بالفاصله با
عنوان خودکشی قویتر ین فرضیه در مرگ آزاده نامدار ی در رکنا منتشر شد اما خیلی زود منابع رسمی به رکنا اعالم کردند خودکشی آزاده نامدار ی کمرنگ شده
است و فرضیات دیگر ی مطر ح است که می شد با این نظر یه حدس و گمان زد که مرگ آزاده نامدار ی یا یک حادثه ناخواسته! یا مرگ معمولی مانند ایست
قلبی ناگهانی! یا اوردوز ! یا مسمومیت غذایی و دارویی حتی بر ق گرفتگی و در نهایت قتل بوده است! که خبرنگاران رکنا سعی کردند در محل حادثه با باز پرس
صادقی گفتگویی برای شفاف ساز ی انجام دهند که متاسفانه نشد و احتماالت لحظه به لحظه منتشر شد تا از شایعات پیرامونی جلوگیر ی به عمل آید.
بازگشت سجاد عابدی به تهران!
جسد آزاده نامدار ی برای اقدامات معمول هر جسد دیگر برای آزمایشات سم شناسی و آسیب شناسی به پزشکی قانونی تهران واقع در کهر یزک انتقال داده
شد تا بعد از کالبد شکافی و نمونه گیر ی ابتدا نظر یه سم شناسی تا یک هفته دیگر و آسیب شناسی حداقل تا  6ماه دیگر اعالم شود و این درحالی بود که
نزدیکان به شوهر آزاده نامدار ی عنوان کردندایشان در مسیر تهران است و ابتدا به او گفته اند آزاده نامدار ی در بیمارستان بستر ی است که حتما در مسیر در
جر یان مرگ همسرش قرار گرفته بود.
پشت پرده باردار ی آزاده نامدار ی!
اما مهمتر ین خبر ی که فرضیه خودکشی را در همان دقایق اولیه کمرنگ کرده بود خبر باردار ی  8ماهه آزاده نامدار ی و جنسیت پسر بچه اش بود که یکی از
سلبر یتی های نزدیک به ایشان در تماس با رکنا عنوان کرد و دقایقی بعد از ناحیه سینماگر دیگر مورد تایید قرار گرفت و این درحالی بود که آزاده نامدار ی در
اینستاگرام خود ماجرای باردار ی اش را تکذیب کرده بود اما خیلی ها تصور می کردند او پنهان کار ی داشته است و  2سینماگر نزدیک به آزاده نامدار ی تاکید
به باردار ی داشتند و همین کافی بود تصور شود آزاده نامدار ی نمی توانسته خودکشی کرده باشد از سوی دیگر طبق تحقیقات خبرنگار رکنا هیچ یادداشتی
مبنی بر علت خودکشی در خانه آزاده نامدار ی به دست نیامد.
درگیر ی خانواده آزاده نامدار ی با خبرنگاران رکنا
همزمان با انتشار لحظه به لحظه داشته های اطالعاتی از مرگ آزاده نامدار ی تماس ها با باز پرس پرونده بخاطر تحقیقات میدانی ایشان به نتیجه نرسید و
این درحالی بود که خبرنگاران اعزامی رکنا به محل حادثه و جلوی درخانه آزاده نامدار ی مورد بی مهر ی خانواده آزاده نامدار ی بویژه مردی که گفته می شود
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عموی آزاده نامدار ی بود قرار گرفتند و حتی کار به ضرب و شتم خانم خبرنگار رکنا کشید!
گفتگوی اختصاصی با باز پرس پرونده مرگ آزاده نامدار ی!
باالخره در آخر ین دقایق شب گذشته سردبیر رکنا در تماس با باز پرس صادقی چند سوال کوتاه پرسید .باز پرس پرونده درباره قتل آزاده نامدار ی آن را مردود
و منتفی دانست و تاکید کرد که هیچ قتلی ر خ نداده است! درباره باردار بودن آزاده نامدار ی در زمان مرگ آن را هم مردود دانسته و گفتند که مرحومه باردار
نبودند به هیچ عنوان! سپس درباره علت مرگ اعالم داشتند مرگ آزاده نامدار ی معمولی است! و وقتی سوال شد ایشان ایست قلبی داشتند یا مسمومیت
یا اوردوز ،اعالم کردند اوردوز اصال نبوده است و دومورد دیگرباید بررسی پزشکی شود و وقتی از خودکشی سوال شد باز پرس صادقی عنوان داشتند برای
مشخص شدن خودکشی به پزشکی قانونی مامور یت داده ایم با علت یابی اظهارنظر کنند.
از قتل آزاده نامدار ی تا خودکشی و مرگ معمولی!
همین پرسش و پاسخ های کوتاه به ویژه در جواب های قاطعانه باز پرس پرونده درباره قتل و اوردوز آزاده نامدار ی که آنها را منتفی دانست اما درباره
خودکشی و چگونگی مرگ معمولی آزاده نامدار ی تصمیم گیر ی را منوط به نظر یه پزشکی قانونی دانست می توان چند نتیجه قطعی گرفت.
اول اینکه روی جسد هیچ آثار ی از ضرب و شتم کبودی خونر یز ی حتی ناشی از حادثه از جمله زمین خوردن ناگهانی و  ....وجود نداشته است که انگیزه
قتل مورد بحث باشد دوم اینکه آثار ی از عالیم خاص اوردوز هم وجود نداشته است اما سردوراهی بودن تیم جنایی درباره خودکشی آزاده نامدار ی به این
دالیل بر می گردد که صحنه مرگ آزاده نامدار ی با صحنه خودکشی و آثار ی که در بیشتر خودکشی ها به دست می آید متفاوت است به عنوان مثال برجای
گذاشتن یادداشتی یا آثار ی از قرص های مورد استفاده در خودکشی نبود عالیم خودکشی با قرص برنج که بدتر ین عالیم را به همراه دارد -آمار خودکشی
ها نشان میدهد مردان ایرانی بیش از زنان با قرص برنج خودکشی کرده اند -و مهمتر عدم وجود تماسی توسط آزاده نامدار ی با دوستان نزدیکش و اعالم
تصمیم سخت خودکشی ! البته تیم جنایی بویژه باز پرس صادقی باز این دالیل را علل قطعی منتفی دانستن بحث خودکشی آزاده نامدار ی نمی دانند چرا که
چه بسیار خودکشی هایی که بدون هرگونه اشاره و در سکوت و بدون برجای گذاشتن یادداشتی ر خ داده است و این به روحیه خودکش ها بر می گردد .از
این رو تنها راه مشخص شدن علت مرگ آزاده نامدار ی نظر یه پزشکی قانونی است که باید منتطر آن ماند و تنها قطعیت در این تحقیقات منتفی شدن قتل
آزاده نامدار ی است.آخر ین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
واکنش پزشکی قانونی به باردار ی و خودکشی آزاده نامدار ی  /آغاز نمونهبردار ی از جسد
نمونهبردار ی از پیکر آزاده نامدار ی تا دو ساعت دیگر به پایان میرسد.
واکنش پزشکی قانونی به باردار ی و خودکشی آزاده نامدار ی  /آغاز نمونهبردار ی از جسد
به گزارش خبرنگار حوادث رکنا ،مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفت :نمونه بردار ی از پیکر مرحومه آزاده نامدار ی حدود دو ساعت دیگر به پایان میرسد
و آزمایشهای سم شناسی روی این نمونهها انجام میشود.
اولین عکس از داخل خانه آزاده نامدار ی پس از کشف جنازه
مهدی فروزش افزود :در صورت موافقت مقام قضایی جسد مرحومه نامدار ی را میتوان بعد از نمونه بردار ی تحویل خانواده اش داد.
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا باردار بودن مرحومه آزاده نامدار ی به اثبات پزشکی قانونی رسیده است؟ گفت:
در معاینات ظاهر ی حاملگی با سن باال برای ما محرز نشده است.
فروزش در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا مرحومه نامدار ی خودکشی کرده است؟ افزود :نتایج آزمایشهای سم شناسی و دیگر آزمایشها را به اطالع
مقام قضایی خواهیم رساند
واکنش ها به مرگ آزاده نامدار ی چه بود؟
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حبیب رضایی باز یگر و کارگردان شناخته شده کشور در قالب یک استور ی نوشت :قضاوت های بی پایه و دائم از ما قاتالن خاموش می سازد.
عصر دیروز اولین اتفاق عجیب و تلخ سال  1400به وقوع پیوست و آن چیز ی نبود جز مرگ آزاده نامدار ی از مجر یان قدیمی تلویز یون و یکی از پرحاشیه تر ین
چهره های هنر ی کشور!
از زمان انتشار این خبر واکنش های متعددی از سوی شخصیت های مختلف سیاسی و اجتماعی و البته هنرمندان منتشر شده است.
از جمله این واکنش ها می توان به پست اینستاگرامی سید حسن خمینی اشاره کرد .او که از نامزدهای احتمالی انتخابات ر یاست جمهور ی در سال جار ی
محسوب می شود ،با انتشار یک تصویر از مرحومه نامدار ی و دخترش نوشت :آزاده بانو روحت شاد.
پر یناز ایزدیار و بهنوش بختیار ی نیز از دیگر هنرمندانی بودند که در قالب پست های اینستاگرامی ،درگذشت ناگهانی نامدار ی را تسلیت گفتند و ابراز همدردی
کردند.
البته در این میان یکی از مرموزتر ین واکنش ها را احسان کرمی داشت .وی در ابتدا پست بلندی منتشر کرد و در آن حرف های مبهمی درباره هشدار دادن
به نامدار ی پیرامون پرهیز از انجام کارهای غیرمنطقی زد .اما پس از چند دقیقه متن آن را تغییر داد و نوشت :من چی بگم وقتی همه اونچه رو که باید بگم
فقط به خودت میشه گفت؟
حبیب رضایی باز یگر و کارگردان شناخته شده کشور در قالب یک استور ی نوشت :قضاوت های بی پایه و دائم از ما قاتالن خاموش می سازد.
اما سحر زکر یا که اخیرا با ادبیات شکایت و البته همواره با عصبانیت درباره مسائل روز اظهار نظر می کند به بی مهر ی اخیر مردم نسبت به آزاده نامدار ی
اشاره کرد و در قالب یک استور ی گفت :ما فکر می کنیم همیشه مرگ برای همسایه است .خانم نامدار ی خاطرم هست که چند سال پیش نیمی از مردم موج
سوار چه ها که به شما نگفتند .و باز ننگ بر ما که از همکار ی دفاع نکردیم و حاال از شما عکس می گذار یم.
نعیمه نظام دوست هم با انتشار عکسی از آزاده نامدار ی نوشت :فقط خیره شدم به نقطه ای و دارم فکر میکنم که چقدر خشمگین بودیم زمانی و چه ظالمانه
وقتی نقطه ضعفی از کسی میبینیم بهش حمله میکنیم و باعث میشیم انسانی در حاشیه جنجالی زندگی از دیده ها پنهان بشه و سال ها کار نکنه و بعد هم
از دنیا بره.
دار یوش فرضیایی از همکاران قدیمی مرحومه نامدار ی در یک پست اینستاگرامی تصویر ی از همکار قدیمی خود منتشر کرد و این متن را برای آن قرار داد:
باور کردنی نیست! چه دنیای بی ارزشی! چه باز ی هایی که با آدمها نشد...تو رفتی و افسوس که دیگر عید برای گندمت سبز نخواهد شد.
از دیگر هنرمندانی که موضوع مرگ نامدار ی برای آنها شوکه کننده بود میتوان به الهام پاوه نژاد اشاره کرد .او در پستی نوشت :آزاد و رها هستی آزاده
جان...آزاده جان...آزاده مهربان...شنبه هفتم فروردین 1400
آزاده نامدار ی باردار بود درحالی که در فضای مجاز ی ادعا شده بود که آزاده نامدار ی باردار بوده است؛ وی در اینستاگرام خود این موضوع را رد کرده بود.
بهاره رهنما باز یگر معروف ایرانی در استور ی خود عنوان کرده است که او منتظر فرزند دومش بود.
امروز خبر درگذشت آزاده نامدار ی منتشر شد .یکی از قوی تر ین فرضیات درباره درگذشت او خودکشی اعالم شده است.
در فضای مجاز ی خبر ی منتشر شد که احتمال داده میشد او قبل از مرگ باردار بوده است اما او در اینستاگرام خود این ادعا را رد کرده بود.
آخر ین پست آزاده نامدار ی
View this post on Instagram
(A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro
زندگی شخصی آزاده نامدار ی
آزاده نامدار ی متولد نهم آذر  1363کرمانشاه و دارای مدرک کارشناسی مدیر یت صنعتی از دانشگاه شهید بهشتی تهران است.
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ازدواج تا جدایی آزاده نامدار ی با فرزاد حسنی
آزاده نامدار ی به همراه فرزاد حسنی صبح روز پنجشنبه  6تیرماه  1392با حضور در حسینیه جماران و بیت حاج حسن خمینی نوه بزرگوار امام راحل مراسم
عقد خود را برگزار کردند .حاج حسن خمینی خطبه عقد این زوج هنر ی را قرائت فرمودند.
اما بعد از حدود یک سال در خرداد  1393این دو از هم جدا شدند و در تار یخ  20مرداد  1393خبر طالق رسم ًا توسط آزاده نامدار ی رسانه ای گشت.
آزاده نامدار ی و سجاد عبادی
آزاده نامدار ی و سجاد عبادی در مهر  1394باهم ازدواج کردند.
این زوج در مهرماه سال  1395صاحب دختر ی به نام گندم شدند.
فعالیت های آزاده نامدار ی
نامدار ی کار خود را با همکار ی با شبکه زاگرس )کرمانشاه( آغاز کرد و سپس به تهران آمد و در برنامه خط مستقیم شبکه تهران به اجرا در تلویز یون ادامه داد.
او مجر ی برنامه غیرمنتظره شد که روزهای شنبه تا چهارشنبه از شبکه دو سیما پخش می شد ،وی با این برنامه به شهرت ز یادی رسید.
آزاده نامدار ی در برنامه غیرمنتظره
وی همچنین سابقه اجرای برنامه ورزش امروز شبکه جام جم  ،1همچنین اجرای برنامه شب نشینی از شبکه جهانی جام جم ،برنامه های مناسبتی ،برنامه رادیو
هفت و برنامه صبحی دیگر از شبکه آموزش را در کارنامه خود دارد.
اجرای آزاده نامدار ی در تلویز یون
او سال  1391را در حالی با برنامه سال تحویل در کنار احسان علیخانی آغاز کرد که در همان تعطیالت نوروز ی ،اجراء هر شب برنامه جنجالی خانمی که شما
باشی را بر عهده داشت ولی به ناگاه خبر ی مبنی بر منع فعالیت وی ،در کنار فرزاد حسنی و احسان علیخانی پخش شد.
اجرای آزاده نامدار ی و فرزاد حسنی در برنامه سال تحویل
پس از نه ماه دور ی از تلویز یون باالخره نام او به عنوان نویسنده در برنامه پشت صحنه احسان علیخانی ظاهر شد.
آزاده نامدار ی و احسان علیخانی
با آغاز سال  1392نامدار ی سر ی دوم برنامه خانمی که شما باشی را نویسندگی ،مجر ی گر ی و تهیه کنندگی کرد .تا کنون پنج سر ی از برنامه خانمی که شما
باشی از شبکه دوم سیما پخش گردیده است .در تار یخ  25مهر ماه در حالی که زمزمه ممنوع التصویر ی وی شایعه شده بود با حضور در در برنامه شب آدینه،
رکورد آمار پیامکی صدا و سیمای مرکز استان همدان را شکست.
آزاده نامدار ی در برنامه خانمی که شما باشی
این مجر ی جوان در حالی از حضور خود در سال  94با ششمین سر ی از برنامه مستند خود با عنوان خانمی که شما باشی ،در تلویز یون ،خبر داده بود که یکبار
دیگر برنامه اش توقیف شد در حالی که تیزرهای این برنامه از شبکه دو پخش شده بود.
آزاده نامدار ی در فیلم سینمایی ماالر یا
نامدار ی در اولین تجربه باز یگر ی خود در فیلم سینمایی ماالر یا به ایفای نقش پرداخت.
او همچنین کتابی در سال  ،1395در قالب مجموعه داستانی کوتاه با همین نام توسط انتشارات علمی فرهنگی منتشر کرد.
سایر فعالیت های آزاده نامدار ی
اجرای برنامه تازه ها شبکه یک
اجرای برنامه غیرمنتظره شبکه دو
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اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴۰۰/۰۱/۱۰

ادامه خبر | فردا نیوز :شوهر آزاده نامدار ی در زمان خودکشی کجا بود؟ /یافته های جدید از مرگ مرموز آزاده نامدار ی
اجرای برنامه جمع ما شبکه دو
اجرای برنامه زنده رود شبکه اصفهان
اجرای برنامه رادیو هفت شبکه آموزش
اجرای برنامه ورزش امروز
اجرای برنامه نوروز ی شبکه دو )سه سال متوالی(
اجرای برنامه شاخه طوبی شبکه سه
اجرای برنامه یک برش زندگی شبکه دو
اجرای برنامه صبحی دیگر شبکه آموزش
اجرای برنامه شب نشینی شبکه جام جم
اجرای برنامه ورزش امروز شبکه جام جم
اجرای مراسم خیر یه کودکان نقص ایمنی
اجرای مراسم جشن نفس
حضور در مستند تلویز یونی جشنواره زمستانی همدان با باز ی شقایق دهقان ،فلور نظر ی و مهران رجبی
اجرای مراسم اختتامیه جشنواره زمستانی همدان
مجر ی و منتقد جلسه نقد و بررسی فیلم ترانه شرقی در دانشگاه آزاد همدان با حضور احسان صدیقی کارگردان ،کر یم اکبر ی مبارکه باز یگر و علی وز ینی منتقد
اجرای مراسم افتتاحیه و اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کودک در همدان ) 16الی  20مهرماه (1389
اجرای جشنواره فیلم صد ثانیه )اسفند (1389
اجرای نقد و بررسی فیلم سینمایی هیچ در کانون فیلم دانشگاه آزاد اسالمی همدان
خوانش کتاب دا شبکه یک سیما
مشاور و نویسنده برنامه پشت صحنه )احسان علیخانی(
اجرای مراسم اختتامیه بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان ) 15الی  21مهر ماه (93
تهیه کننده ،نویسنده ،راوی و مجر ی شش سر ی برنامه تلویز یونی خانومی که شما باشی
باز یگر فیلم ماالر یا به کارگردانی پرویز شهباز ی
عناوین کسب شده توسط آزاده نامدار ی
کسب عنوان بهتر ین مجر ی شبکه دو در مراسمی با حضور دارابی معاون سیما و مدیران شبکه های تلویز یونی 11) .اسفند (1389
کسب عنوان سومین مجر ی برتر تلویز یون سال بعد از ژ یال صادقی و ژاله صادقیان از سوی نویسندگان و منتقدین ماهنامه سروش
کسب عنوان برتر ین مجر ی سال از سوی نویسندگان و منتقدین پایگاه خبر ی ،تحلیلی سینمافا در سه سال متوالی
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۳۵

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴۰۰/۰۱/۱۰

ادامه خبر | فردا نیوز :شوهر آزاده نامدار ی در زمان خودکشی کجا بود؟ /یافته های جدید از مرگ مرموز آزاده نامدار ی

پزشکی قانونی :جسد متعلق به آزاده نامدار ی است؛ زمان فوت حدود  24تا  36ساعت قبل از معاینه بوده )(۰۸:۲۹-۰۰/۰۱/۰۸
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.

سرویس فرهنگ و هنر وقایع اتفاقیه ـ ایرنا :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.
مهدی 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.
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.
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 تهیهکننده تلویز یون ایران بود و با اجرا در برنامه »تازهها« در سیمای خانواده به شهرت رسید.
انتهای پیام/

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
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اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴۰۰/۰۱/۱۰

۵۸

جسد آزاده نامدار ی تحویل خانواده شد )(۰۸:۴۳-۰۰/۰۱/۰۸
تهران  -ایرنا  -مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت :کالبدگشایی و نمونهبردار ی از جسد آزاده نامدار ی پایان یافته و با دستور مقام قضایی جسد این مجر ی سابق صدا وسیما
تحویل خانوداه او شد و جواز دفن هم صادر شده است.

مهدی فروزش روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود :احراز هویت جسد آزاده نامدار ی از سوی پزشکی قانونی انجام شد و تعیین علت فوت منوط به
حصول نتایج آزمایشهای سم شناسی و آسیب شناسی خواهد بود و طی روزهای آتی به مقام قضایی اعالم میشود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران ادامه داد :پس از اعالم کشف جسد ،پزشکان پزشکی قانونی در ساعات اولیه در صحنه فوت حضور یافتند و ضمن بررسی
صحنه و معاینه جسد ،نسبت به تهیه گزارش و اعالم آن به مرجع قضایی اقدام خواهند کرد.
وی با بیان اینکه جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و امروز صبح مورد کالبدگشایی قرار گرفت ،گفت :در معاینه ظاهر ی و کالبدگشایی صورت گرفته ،عالئم و
شواهدی از آثار ضرب و جر ح یافت نشد.
به گزارش ایرنا ساعت  ۱۸:۳۸دقیقه 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 تهیهکننده تلویز یون ایران بود و با اجرا در برنامه »تازهها« در سیمای خانواده به شهرت رسید.
منابع دیگر :خبرگزار ی خبرآنالین ،موج /روزنامه اقتصاد پویا /پایگاه خبر ی انتخاب ،نامه نیوز ،همشهر ی آنالین ،اکو فارس ،اخبارمحرمانه ،ساعت  ،24شفقنا ،تهران نیوز،
گیل خبر ،کالنشهر ،پیک نکا ،رکنا ،تدبیر و امید ،فرتاک نیوز ،دیدهبان ایران 55 ،آنالین ،اقتصادنیوز ،مرور نیوز ،ساعد نیوز ،فرارو ،ملیت ،طال ،تجارت آنالین ،ایران
اکونومیست ،اکو بورس ،افق تازه ،رادار اقتصاد ،شفا آنالین ،عبارت ،حزب اهلل نیوز ،الهیگ ،آفتاب ،دیدار نیوز ،رویداد ،24آسمونی ،تیرداد نیوز ،مملکت آنالین ،خبر
فور ی ،تدبیر تازه نیوز ،تیتر برتر ،همدان نیوز ،ممتازنیوز ،جهان صنعت آنالین ،شمال نیوز ،پارس فوتبال ،الف ،اقتصاد گردان ،تیک ،سبز البرز ،کافه دانش ،نخست نیوز،
پرونده ،598 ،عصر اترک ،روز پالس

۱

تکذیب باردار ی مجر ی سابق صدا و سیما )(۰۸:۴۲-۰۰/۰۱/۰۸
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با اشاره به احراز هویت جسد »آزاده نامدار ی« از سوی پزشکی قانونی ،گفت :تعیین علت فوت منوط به حصول نتایج آزمایشهای سم شناسی و
آسیب شناسی خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبر ی » حامیان والیت «به نقل از میزان،دکتر مهدی فروزش ،مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران ،با اشاره به احراز هویت جسد »آزاده
نامدار ی« از سوی پزشکی قانونی ،اظهار کرد :پس از اعالم کشف جسد ،پزشکان پزشکی قانونی در ساعات اولیه در صحنه فوت حضور پیدا کردند و ضمن
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۱۴۰۰/۰۱/۱۰

ادامه خبر | حامیان والیت :تکذیب باردار ی مجر ی سابق صدا و سیما
بررسی صحنه و معاینه جسد ،نسبت به تهیه گزارش و اعالم آن به مرجع قضایی اقدام خواهند کرد.
وی با بیان اینکه جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و امروز صبح مورد کالبدگشایی قرار گرفت ،گفت :در معاینه ظاهر ی و کالبدگشایی صورت گرفته ،عالئم و
شواهدی از آثار ضرب و جر ح یافت نشد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران تصر یح کرد :تعیین علت فوت منوط به حصول نتایج آزمایشهای سم شناسی و آسیب شناسی خواهد بود و طی روزهای
آتی به مقام قضایی اعالم میشود.
دکتر فروزش خاطرنشان کرد :بر اساس معاینه ظاهر ی و کالبدگشایی صورت گرفته توسط متخصصان پزشکی قانونی ،هیچگونه آثار ی از باردار ی یافت نشد.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی خبرنامه دانشجویان ایران

۳

فور ی  /توضیحات پزشکی قانونی درباره مرگ آزاده نامدار ی )(۰۸:۴۶-۰۰/۰۱/۰۸
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.
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 الفباخبر ،عصر اقتصاد -آنالین ،صدای ایران
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۱۴۰۰/۰۱/۱۰

۶

در گفت و گو با مهر مطر ح شد؛ توضیحاتی درباره زمان نتایج آزمایشات سم شناسی در رابطه فوت نامدار ی )(۰۸:۵۴-۰۰/۰۱/۰۸
مدیر پزشکی قانونی تهران ضمن توضیحاتی در رابطه با زمان نتایج آزمایشات سم شناسی بر پیکر آزاده نامدار ی گفت :پیکر این متوقفی به خانواده اش تحویل داده شد.

مهدی فروزش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد :در معاینه ظاهر ی و کالبدگشایی صورت گرفته ،عالئم و شواهدی از آثار ضرب و جر ح یافت نشد.
وی افزود :تعیین علت فوت منوط به حصول نتایج آزمایشهای سم شناسی و آسیب شناسی خواهد بود و طی روزهای آتی به مقام قضائی اعالم میشود.
مدیرکل پزشکی قانونی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مشخص است چه زمانی نتایج آزمایشها اعالم میشود ،گفت :در حین کار ممکن است
یک آزمایش نیاز به تکرار داشته باشد و یا اینکه یک آزمایش نیاز به نمونه بردار ی مجدد داشته باشد.
فروزش ادامه داد :به همین دلیل نمیشود زمان اعالم نتایج را اعالم کرد ،برای ما کیفیت آزمایشات اهمیت دارد نه سرعت هرچند که سرعت هم چاشنی کار
کرده ایم.
به گفته وی پیکر آزاده نامدار ی خار ج از نوبت کالبدشکافی شده است و آزمایشات هم خار ج از نوبت انجام میشود تا هرچه سر یعتر نتایج آنها استخراج
شود.
مدیرکل پزشکی قانونی تهران در پایان گفت :بر اساس معاینه ظاهر ی و کالبدگشایی صورت گرفته توسط متخصصان پزشکی قانونی ،هیچگونه آثار ی از
باردار ی یافت نشد.
منابع دیگر :خبرگزار ی شبستان /پایگاه خبر ی نامه نیوز ،جهان نیوز ،آفتاب نیوز ،شهدای ایران ،ر یحان

۷

زمان تشییع پیکر آزاده نامدار ی مشخص شد )(۱۰:۲۷-۰۰/۰۱/۰۸
آزاده نامدار ی مجر ی سابق صدا و سیما فردا ساعت  10صبح در قطعه نام آوران بهشت زهرا )س( تشییع میشود.

خبرگزار ی میزان  -پیکر آزاده نامدار ی ،پس از کالبد شکافی در پزشکی قانونی به خانواده این مجر ی سابق تلویز یون ،تحویل داده شد.
حضور باز پرس ویژه قتل در محل پیدا شدن جسد آزاده نامدار ی
بر اساس تصمیم خانواده پیکر وی ساعت  10صبح فردا دوشنبه  9فروردین در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده خواهد شد.
الزم به ذکر است ،پیکر بیجان آزاده نامدار ی ،شب گذشته یکشنبه  8فروردین ماه ،در آپارتمان محل سکونتش پیدا شد.
انتهای پیام/

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۳۹

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴۰۰/۰۱/۱۰

ادامه خبر | میزان :زمان تشییع پیکر آزاده نامدار ی مشخص شد
منابع دیگر :خبرگزار ی ایسنا /پایگاه خبر ی افکار نیوز ،مشر ق ،حامیان والیت ،خبرنامه دانشجویان ایران 55 ،آنالین ،مستقل آنالین

تکلیف چند شایعه درباره مرگ مجر ی جوان روشن شد )(۱۰:۵۷-۰۰/۰۱/۰۸
با اتمام کار تشر یح جسد آزاده نامدار ی مجر ی سابق تلویز یون ،مسئوالن پزشکی قانونی تکلیف برخی از شایعات درباره مرگ آزاد نامدار ی را روشن کردند.
یکی از این شایعات که از ساعتی بعد از اعالم خبر مرگ خانم نامدار ی مطر ح شد ،باردار ی هشت ماهه او بود که پزشکی قانونی این موضوع را رد کرد.
فروزش ،مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با بیان اینکه »جسد آزاده نامدار ی به سالن تشر یح کهر یزک رفت و ما بعد از کالبد گشایی ،نمونه های الزم را
برداشته و به آزمایشگاه ارسال کرده ایم و از امروز کار آزمایشگاه شروع میشود« ؛ گفت » :بنده باردار بودن خانم نامدار ی را کامًال تکذیب میکنم .بر اساس
معاینه ظاهر ی و کالبدگشایی که توسط کارشناسان پزشکی قانونی انجام شد هیچ آثار ی از بارداربودن به دست نیامد« .
وی افزود » :رحم و ضمائم رحم ایشان در اندازه طبیعی و فاقد هرگونه محصول حاملگی بوده است« .
وجود درگیر ی و آثار ضرب و شتم هم شایعه دیگر ی بود که مدیرکل پزشکی قانونی تهران تکذیب کرد و گفت» :هیچ گونه آثار جراحت و ضرب و شتم در کالبد
شکافی ظاهر ی دیده نشد« .
وی در پاسخ به سوال دیگر ی که از خانه خانم نامدار ی مقدار ی قرص کشف شده و آیا آن قرصها نشانی بر خودکشی او بوده است گفت» :این موارد باید
پس از بررسی آزمایش ها مشخص شود« .
به گفته این مقام مسئول در پزشکی قانونی ،زمان اعالم نتایج کاربرد شکافی آزاده نامدار ی خار ج از نوبت قرار گرفته و آنان سعی میکنند به صورت سر یع تر
کار خود را انجام داده و نتایج را در اختیار مرجع قضایی قرار بدهند.
فروزش در عین حال تاکید کرده که اعالم نتیجه بستگی به نوع آزمایش ها دارد و نمیتوان زمان مشخصی را برای آن در نظر گرفت.
او همچنین درباره شایعه خودکشی و قرصهای مکشوفه در محل کشف پیکر آزاده نامدار ی ،خاطرنشان شد که »اظهار نظر درباره نوع ماده یا داروی مصرفی
در حال حاضر زود است« و افزود» :باید ابتدا نتایج گرفته شود و سپس به مرجع قضایی اعالم کنیم که آیا در نمونه ها دارو و مواد مخدر کشف شده است یا
خیر ،در حال حاضر پیش از اعالم نتایج هیچ اظهار نظر ی نمیکنیم«.
در عین حال ،رئیس پلیس آ گاهی تهران بزرگ نیز امروز با بیان اینکه پرونده فوت آزاده نامدار ی در اداره دهم پلیس آ گاهی تهران بزرگ در حال رسیدگی
است ،گفت» :فعًال درباره این پرونده کسی به اداره دهم آ گاهی تهران بزرگ احضار نشده است«.
آزاده نامدار ی که بود؟
آزاده 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

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۴۰

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴۰۰/۰۱/۱۰

ادامه خبر | قر ن نو :تکلیف چند شایعه درباره مرگ مجر ی جوان روشن شد
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.
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.
بعد از آن برخی حواشی باعث شد تا این مجر ی با چالش هایی در زندگی مواجه بشود.
دیشب خبرگزار یها خبر فوت مشکوک زنی در منطقه سعادت آباد تهران را اعالم کردند که بعد از بررسیهای بیشتر افراد حاضر در صحنه اعالم کردند که پیکر
متوفی متعلق به آزاده نامدار ی مجر ی صداوسیما است.
او در خانه تنها بوده و همسر و دخترش برای دیدار اقوامشان در رامسر به سر می بردند .مادر آزاده نامدار ی به علت اینکه نزدیک به دو روز از دخترش بیخبر
بوده ،به محل زندگی دخترش در سعادت آباد مراجعه می کند که با صحنه مرگ دخترش مواجه میشود.
 08, 14:31فروردین 1400

در ویدئوتیتر »اعتمادآنالین« ببینید :خودکشی جان چند کودک را در سال  99گرفت؟ -تهران )(۱۱:۱۱-۰۰/۰۱/۰۸
بر اساس مطالعاتی که انجمن حمایت از حقوق کودکان منتشر کرد ،در  10سال گذشته  250مورد خودکشی کودکان رسانهای شده است.

اعتمادآنالین| بر اساس مطالعاتی که انجمن حمایت از حقوق کودکان منتشر کرد ،در  10سال گذشته  250مورد خودکشی کودکان رسانهای شده است.
این اخبار اما در سال  99به شکل دیگر ی نمود پیدا کرد و افکار عمومی را به شدت تحت تاثیر خود قرار داد.
اردیبهشتماه سال گذشته پزشکی قانونی استان تهران اعالم کرد ،مرگ ناشی از مصرف قرص برنج در کشور افزایش یافته است.
به ویژه پس از اینکه سامانه شاد به عنوان مرجع کالس درس آنالین دانشآموزان معرفی شد و نیاز به گوشی هوشمند ضرور ی.
بعد از آن بود که اخبار خودکشی کودکان و نوجوانان به خاطر نداشتن این امکانات در رسانهها منتشر میشد.
موج اخبار خودکشی از شمال ایران آغاز شد؛ جایی که خبر رسید چهار دختر به طور همزمان دست به خودکشی زدهاند.
حادثه بعدی در سومین ماه تابستان ر خ داد :اول شهر یور ،پس از برگزار ی آزمون سراسر ی کنکور.
پسر ی 18ساله بعد از ناکامی در کنکور سراسر ی تصمیم گرفت به زندگیاش پایان دهد.
او که یک سال تمام خودش را در خانه حبس کرده بود و معدل باالیی داشت در کنکور موفق نشد.
همین موضوع هم سبب شد تا دست به خودکشی بزند.
خبر جنجالبرانگیز سوم همزمان با شروع سال تحصیلی منتشر شد.
وقتی پسر ی 11ساله به خاطر نداشتن گوشی هوشمند و ناتوانی در شرکت در کالسهای مجاز ی ،در شهرستان دیر خودش را حلقآویز کرد.
هنوز  2ماه از این حادثه نگذشته بود که خبر رسید علیاصغر برادر  11ساله محمد هم فوت کرده است.

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۴۱

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴۰۰/۰۱/۱۰

ادامه خبر | اعتماد آنالین :در ویدئوتیتر »اعتمادآنالین« ببینید :خودکشی جان چند کودک را در سال  99گرفت؟ -تهران
البته تا به امروز مشخص نشده که چه حادثهای باعث مرگ این پسربچه و پیدا شدن بدن بیجانش در رودخانه شد.
آبانماه سال  99هم بدون خبر خودکشی نگذشت و دختر  15سالهای در رامهرمز خود را حلقآویز کرد.
این اخبار با همان روال ادامه داشت.
از خودکشی یک دختر 15ساله در بهز یستی تا پسر ی که در تهران دست به خودکشی زد .آن هم در حالی که از خودش فیلم میگرفت.
آمار رسمی از ثبت احوال میگوید خودکشی پنجمین دلیل مرگومیر نوجوانان و جوانان در کشور به حساب میآید.
طبق آمار 45 ،درصد از خودکشیها مربوط به بازه سنی  9تا  14سال و  55درصد دیگر مربوط به  15تا  18سالهها بود.
ناگفته پیداست که این آسیب اجتماعی اتفاقی نیست که یکشبه ظهور کرده باشد و یکشبه هم برطرف نخواهد شد.
درمانش اما تنها به دست متخصصانی ممکن است که دانش و تجربه برخورد با این موضوعات را داشته باشند.
در غیر این صورت ،روزها و هفتهها میگذرد و هر بار نامی جدید به لیست خودکشیها اضافه میشود.

خودکشی پنجمین دلیل مرگومیر نوجوانان و جوانان در کشور -تهران )(۲۰:۴۴-۰۰/۰۱/۰۹
آمار رسمی از ثبت احوال میگوید خودکشی پنجمین دلیل مرگومیر نوجوانان و جوانان در کشور به حساب میآید.

این اخبار ،اما در سال  99به شکل دیگر ی نمود پیدا کرد و افکار عمومی را به شدت تحت تاثیر خود قرار داد.
اردیبهشتماه سال گذشته پزشکی قانونی استان تهران اعالم کرد ،مرگ ناشی از مصرف قرص برنج در کشور افزایش یافته است.
به ویژه پس از اینکه سامانه شاد به عنوان مرجع کالس درس آنالین دانشآموزان معرفی شد و نیاز به گوشی هوشمند ضرور ی.
بعد از آن بود که اخبار خودکشی کودکان و نوجوانان به خاطر نداشتن این امکانات در رسانهها منتشر میشد.
موج اخبار خودکشی از شمال ایران آغاز شد؛ جایی که خبر رسید چهار دختر به طور همزمان دست به خودکشی زدهاند.
حادثه بعدی در سومین ماه تابستان ر خ داد :اول شهر یور ،پس از برگزار ی آزمون سراسر ی کنکور.
پسر ی 18ساله بعد از ناکامی در کنکور سراسر ی تصمیم گرفت به زندگیاش پایان دهد.
او که یک سال تمام خودش را در خانه حبس کرده بود و معدل باالیی داشت در کنکور موفق نشد.
همین موضوع هم سبب شد تا دست به خودکشی بزند.
خبر جنجالبرانگیز سوم همزمان با شروع سال تحصیلی منتشر شد.
وقتی پسر ی 11ساله به خاطر نداشتن گوشی هوشمند و ناتوانی در شرکت در کالسهای مجاز ی ،در شهرستان دیر خودش را حلقآویز کرد.
هنوز  2ماه از این حادثه نگذشته بود که خبر رسید علیاصغر برادر  11ساله محمد هم فوت کرده است.
البته تا به امروز مشخص نشده که چه حادثهای باعث مرگ این پسربچه و پیدا شدن بدن بیجانش در رودخانه شد.
آبانماه سال  99هم بدون خبر خودکشی نگذشت و دختر  15سالهای در رامهرمز خود را حلقآویز کرد.
این اخبار با همان روال ادامه داشت.
از خودکشی یک دختر 15ساله در بهز یستی تا پسر ی که در تهران دست به خودکشی زد .آن هم در حالی که از خودش فیلم میگرفت.

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۴۲

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴۰۰/۰۱/۱۰

ادامه خبر | شعار سال :خودکشی پنجمین دلیل مرگومیر نوجوانان و جوانان در کشور -تهران
آمار رسمی از ثبت احوال میگوید خودکشی پنجمین دلیل مرگومیر نوجوانان و جوانان در کشور به حساب میآید.
طبق آمار 45 ،درصد از خودکشیها مربوط به بازه سنی  9تا  14سال و  55درصد دیگر مربوط به  15تا  18سالهها بود.
ناگفته پیداست که این آسیب اجتماعی اتفاقی نیست که یکشبه ظهور کرده باشد و یکشبه هم برطرف نخواهد شد.
درمانش ،اما تنها به دست متخصصانی ممکن است که دانش و تجربه برخورد با این موضوعات را داشته باشند.
در غیر این صورت ،روزها و هفتهها میگذرد و هر بار نامی جدید به لیست خودکشیها اضافه میشود.

 ۳هزار پرونده در پزشکی قانونی گناوه ودیلم رسیدگی شد -بوشهر )(۰۹:۱۲-۰۰/۰۱/۰۸
گناوه – ایرنا  -رئیس پزشکی قانونی گناوه گفت :این مرکز در سال گذشته سه هزار پرونده ورودی از این شهرستان و دیلم پذیرش کرد که با کارشناسی قانونی در سر یعتر ین زمان
رسیدگی و به منظور اجرای عدالت به ماجع قضایی ارائه شد.

دکتر اسماء امیر یان روز یکشنبه در گفت وگو با خبرگزار ی جمهور ی اسالمی افزود :تصادف ،ضرب و جر ح ،صدور جواز دفن و سقط جنین ،تعیین سن ،طالق،
علت فوت در مرگهای مشکوک و غیرطبیعی ،بررسی تخلفات در حرفههای پزشکی و پیراپزشکی و معافیت از زندان برای افرادی که توانایی تحمل ندارند از
عمده پروندههای تشکیل شده در این مرکز بود که مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی اظهارکرد :بهدلیل نبود سالن تشر یح در این مرکز ،انجام یکسر ی فوتیها و امور مراجعان برای بررسیهای اختصاصیتر به مرکز استان ارجاع میشوند.
رئیس پزشکی قانونی گناوه گفت :این مرکز تنها پزشک قانونی در شهرستانهای گناوه و دیلم است که با حداقل نیروی انسانی و امکانات ،توفیق ارایه خدمت
به مردم این مناطق را بصورت دقیق و بموقع ،قانونی و منطبق با علم پزشکی روز دارد.
وی افزود :تکمیل و تجهیز ساختمان این مرکز از نیازهای واقعی مردم است که عملیات اجرایی آن از سال  ۹۷با اعتبار ملی آغاز شده و اکنون پیشرفت فیز یکی
آن  ۳۰درصد است.
امیر یان به اقدامهای صورت گرفته در ارتباط با پیشگیر ی از شیوع ویروس کرونا در این مرکز اشاره کرد و گفت :تحقیقات محیطی ،تهیه موادضدعفونی،
فاصلهگذار ی اجتماعی ،ضدعفونی کردن محیط و شناسایی افراد مشکوک به این بیمار ی و ارجاع آنان به مراکز درمانی از عمده فعالیتهای مرتبط با شیوع
ویروس کرونا در این مرکز است.
شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر قرار دارد.
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پرونده ِسیلی که پس از گذشت دو سال هنوز باز است -فارس )(۰۷:۳۹-۰۰/۰۱/۰۹
سیل معروف فروردین ماه شیراز در حالی دومین سال وقوع خود را پشت سر میگذارد که پرونده آن همچنان مفتوح مانده و از بازماندگان قربانیان سیل نیز دلجویی نشده است.

به گزارش خبرگزار ی فارس از شیراز ،پنجمین روز از اولین فصل سال جدید بود ،هوا دلچسب و بهار ی و هرکس فکر ی در سر داشت ،همچنان که با فرا رسیدن
نوروز یکی ذوق رفتن به سفر دارد و دیگر ی در کوچه باغها قدم میزند ،یکی اماکن گردشگر ی را هدف قرار میدهد و یکی از آب و هوای بهار ی در طبیعت
لذت میبرد.
یکی ترجیح میدهد با دید و بازدید اقوام صله رحم را به جای آورد و دیگر ی قصد خر ید میکند ،اینجا شیراز است ،شهر پر رمز و راز و چهار فصلی که همه
ساله با آب و هوای دلنشینش بهویژه در فصل بهار مسافران ز یادی را میپذیرد ،نم نم باران از حوالی ساعت هشت صبح شروع به بار یدن کرده است ،چنانچه
بیشتر اوقات باران بهار ی در شیراز مرسوم است و حال و هوایی تازهتر و طراوتی بیشتر به درختان بخشیده ،عطر بهار نارنجها رهگذران را سرمست میکند و
همه چیز برای تحول در حال نو و سال نو فراهم است.
همه چیز طبق روال پیش میرفت که باران کمکم شدت یافت ،حجم ز یادی از ماشینها از ورودی دروازه قرآن در حال ورود به شیراز یا خروج از آن بودند ،در
مدت زمان کمتر از ده دقیقه و حوالی ساعت ده صبح ور ق برگشت و با پر شدن جویها در اثر شدت یافتن باران ،بارانی سیلآسا خودروها را در خود فرو برد.
باران با چاشنی باد و تگرگ شدید آسمان شیراز را فرا گرفت و به ناگاه بخش عمدهای از شهر روی آب رفت ،از دروازه قرآن و دروازه سعدی تا هفت تنان و
فرهنگ شهر و فاجعه اما حوالی دروازه قرآن اتفاق افتاد و عید به عزا تبدیل شد.
مکانی که همیشه چه در ایام تعطیل و چه غیرتعطیل شلوغ و پرتردد بوده و بهعنوان یک مکان تور یستی در تمامی ایام سال بهویژه نوروز پذیرای گردشگران
بسیار ی است حاال تبدیل به گردابی شده بود که همه را در خود غر ق میکرد.
متاسفانه توجه نکردن به هشدارهای اداره کل هواشناسی استان فارس دو روز پیش از حادثه یعنی سوم فروردین ماه  98سبب شد حادثهای ر خ دهد که جان
 21هموطن گرفته شود و حداقل  170نفر دچار آسیب شوند.
هشدار ی که اگر توسط ادارات و ارگانهای شهر شیراز از جمله اداره کل مدیر یت بحران استاندار ی فارس و شهردار ی شیراز جدی گرفته میشد و اقدامات الزم
با همکار ی سایر نهادها صورت میگرفت ،فاجعهای به این وسعت رقم نمیخورد و خانواده های بسیار ی داغدار نمیشدند.
درحالیکه در آن برهه اغلب در میان مردم سخن از سیل مازندران و گلستان بود اما به نظر میرسد خسارات جانی در سیل شیراز فراتر بود.
در کنار این  21نفر متوفی ،که پنج نفرشان کودک بودند ،حجم باالی خسارات مالی وارده به شهر را نیز نمیتوان نادیده گرفت تا سیلِی سیل شیراز بر صورت
شهر تا سالیان سال به یادگار بماند.
طبق گفته سعید غالمزاده ،مدیر کل پزشکی قانونی فارس علت فوت تمام قربانیان سیل شیراز غر ق شدگی بوده است.
به گفته طهمورث یوسفی ،مدیر مرکز زمینشناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور ،علت سیل شیراز به دو بخش طبیعی و عوامل موثر ناشی از دخالت
بیرویه انسان تقسیمبندی شده که سهم عوامل انسانی در بروز سیل پنجم و ششم فروردین  98در شیراز بیش از  70درصد بوده است.
یوسفی در گفتگو با فارس اضافه کرد :دستکار ی در مسیر آبراههها و یا مسدود کردن کامل این آبگذرها که در ز یر حوضه دروازه قرآن )جاده احداث شده از
ز یبا شهر به طرف سعدی( قرار دارد و در ساخت سازههای پیرامون مسیل دروازه قرآن ،به وفور قابل رویت بوده ،از شمار عوامل مهم در هجوم سیالب دروازه
قرآن بوده است.
وی با اشاره به اینکه مسدود کردن مسیل در تنگه دروازه قرآن که وظیفه خروج روانابهای این مسیل را به عهده لولهای با قطر یک متر گذاشته گفت :در
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سیالب مرگبار دروازه قرآن یکی از دالیل مهم ،عدم توانایی انتقال و خروج به موقع روانابها توسط این لوله بوده است.
به گفته مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور ،احداث پلهای ارتباطی بر روی مسیلها و تنگ کردن مسیر گذر آب بدون در نظر گرفتن
حداکثر دبی محتمل از جمله پل های ورودی مسیل سعدی و غالب پلهای ارتباطی رودخانه خشک ،از جمله مواردی است که در سرر یز روانابها و ایجاد
خسارت نقش داشته و الیروبی منظم مسیلها از جمله اقداماتی است که می تواند در کاهش خسارات ناشی از سیل تاثیرگذار باشد و توجه نکردن به این
مهم یکی دیگر از عوامل سرر یز روانابها از مسیر گذر آب در سیالب اخیر محله سعدی و دروازه قرآن است.
امیرحسین جمشیدی ،مدیر کل دفتر فنی استاندار ی فارس نیز درخصوص علل سیل فروردین  98شیراز عنوان کرد :خروجی کارگروه بررسی عوامل وقوع سیل
فروردین شیراز هفت دلیل را مطر ح کرده که مهم تر ین آنها عدم تناسب حجم سیالب و ظرفیت کانال احداثی ،کم شدن مقطع ورودی کانال به دلیل گرفتگی
در یچه زبالهگیر نصب شده در ورودی آن ،وجود نخالههای ساختمانی در مقاطع مختلف مسیرهای اصلی و فرعی منتهی به دروازه قرآن و تغییر در محیط
طبیعی حوزه آبر یز بوده است.
بهرام پارسایی ،سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس دهم با اشاره به جلسه این کمیسیون درباره حادثه سیل شیراز ،گفت :عامل اصلی این
سیل تصرف حر یم رودخانه بود که این موضوع به عنوان یک عامل انسانی ،عامل مشترک بسیار ی از سیلهای اخیر در کشور است.
حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر مورد قبول خانوادههای داغدار نیست
پس از بررسیهای بسیار و تشکیل کارگروههای متعدد ،سرانجام دادگاه کیفر ی  2شیراز حکم مربوط به پرونده سیل دروازه قرآن شیراز را یک سال پس از وقوع
حادثه در فروردین  1399صادر کرد که در آن شهردار فعلی شیراز به سه سال حبس تعز یر ی که به صورت تعلیق درآمده محکوم شد.
بر اساس این حکم ،شهردار اسبق شیراز نیز از حیث تعز یر مشمول مرور زمان شد ،عالوه بر این در حکم صادره شهردار فعلی ،شهردار اسبق و شهردار ی هر سه
از حیث تضامنی به پرداخت دیه محکوم شدهاند.
این حکم دادگاه قابل تجدیدنظر بود و سرانجام بعد از مدتها انتظار و تب و تاب خانوادههای داغدار ،حکم قطعی دادگاه تجدید نظر در  26اسفندماه 99
صادر شد.
وکیل پرونده سیل شیراز در گفت وگو با خبرنگار فارس با اشاره به اینکه شهردار چند دوره قبل شیراز ،حکم برائت گرفته و طبق حکم جدید وی نه جرمی مرتکب
شده است و نه باید مجازاتی را تحمل کند ،اظهار داشت :در این حکم شهردار فعلی شیراز ،حیدر اسکندر پور محکوم قطعی بوده که برای وی  2سال حبس
تعلیقی و پرداخت دیه قربانیان به صورت تضامنی با شهردار ی در نظر گرفته شده است.
مصطفی بردبار ادامه داد :بر اساس حکم اولیه شهردار به ازای هر یک نفر ی که کشته شده سه سال و یک ماه حبس تعلیقی گرفت ،اما در رای دوم که به حکم
تبدیل شده ،شهردار نه به ازای هر فرد کشته شده که در کل به  2سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
در ادامه خبرنگار فارس به گفت وگو با تنی چند از خانواده های قربانیان سیل شیراز پرداخت.
پروین آشیان که در سیل فروردین  98همسر خود را از دست داده است ،می گوید  :در زمان وقوع حادثه تازه عروس بودم و حدود هفت ماه از ازدواج ما
میگذشت.
وی با بیان اینکه در آن زمان فرزندش را دو ماهه باردار بوده ،عنوان میکند :اکنون فرزندم درحال بزرگ شدن بدون پدر است و فردا روز اگر از او پرسید چه
باید بگویم؟
این بانو با ذکر اینکه روز حادثه ،روز تولد همسرش بوده ،درخصوص آن روز میگوید :در حال حرکت به سمت روستا بوده و گرفتار ترافیک دروازه قرآن شده
بودیم که ناگهان ماشینها شروع کردند به برخورد با یکدیگر ،شدت برخوردها آنقدر ز یاد بود که نمیشد از ماشین پیاده شویم .برخوردها باعث شد که در
خودرو سمت من قفل شود ،اما در سمت همسرم باز شده بود .وقتی آب به ما نزدیک شد دیگر هیچ چیز نفهمیدم وقتی چشم باز کردم متوجه شدم رضا
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نیست و در ماشین هم باز است.
وی همچنین اظهار میکند :درحالیکه دو سال از وقوع سیل فروردین شیراز میگذرد اما هیچکدام از مسئوالن و متولیان پیگیر اوضاع و حال ما نبودهاند.
آشیان حکم ابالغ شده اخیر را قابل قبول ندانسته و بیان میکند :تنها و تنها اجرای عدالت را برای همه مقصران ماجرای سیل شیراز میخواهیم و تا زمان
اجرای آن کوتاه نخواهیم آمد.
به گفته وی تاکنون دیه متوفیان سیل فروردین ماه شیراز به خانواده های آنان پرداخت نشده و وی در گذر زندگی خود و فرزند نوزادش دچار مشکل است.
بانو حقیقت از دیگر بازماندگان سیل فروردین شیراز است که همسر و فرزند خود را در آن واقعه از دست داده است.
وی به خبرنگار فارس میگوید :دکتر محمود حقیقت پور ،معلم دلسوز استان البرز و یاسین حقیقیت پور ،دانش آموز دبستان شاهد شهیدان عالفیها استان
البرز همه خانواده من بودند که در اثر سهلانگار ی عدهای از دست رفتند.
وی که درحین مصاحبه اشک هایش جار ی شده ،بیان میکند :خواسته ز یادی ندار یم و تنها درخواست ما مجازات کلیه مقصران سیل شیراز است.
این بانوی داغ دیده همچنین میگوید :تا زمان اجرای عدالت منتظر خواهم ماند و از هیچ راهی برای جار ی شدن عدالت واقعی در یغ نخواهم کرد.
داغ سیلی که سالیان سال بر پیشانی شیراز خواهد ماند
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی  ،با بیان اینکه مدیر یت شهر ی ،مدیر یت لحظهها است ،گفت :متاسفانه در حادثه سیل شیراز ،مسئوالن
شهردار ی شهر را به خوبی نمیشناختند.
علیرضا پاکفطرت با بیان اینکه چندین بار و در شهرهای مختلف آب سراز یر شده اما آدمی را نکشته است ،گفت :تنها اگر یک بیل مکانیکی و سه چهار کارگر
باالی دروازه قرآن بودند این اتفاق ر خ نمیداد ،لذا شهردار ی که محیط را نشناسد و نداند که در وقت بحران چه کند باید پاسخگو باشد.
وی افزود :مهمتر ین عارضه سیل شیراز بهععنوان یک مقصد مهم گردشگر ی این بود که در بعد جهانی ضربه بزرگی خورد که سالهای سال این ضربه بر
پیشانیاش خواهد ماند.
در پایان باید گفت که رای صادره دادگاه گرچه قطعی اعالم شده است اما بر اساس ماده  ٤٧٧قانون آیین دادرسی کیفر ی راه برای اعاده دادرسی در صورت
خالف رای بودن رای مذکور همچنان مفتوح است و مضاف ًا اینکه قسمت هایی از پرونده همچنان مفتوح و در حال دادرسی است.
انتهای پیام/ن
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واژگونی خودرو در جاده یاسوج به اصفهان  ۳کشته و  ۶زخمی در پی داشت )(۰۹:۱۲-۰۰/۰۱/۰۹
یاسوج -ایرنا -سر پرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت :انحراف و واژگونی خودرو پژو پارس سه کشته و  ۶زخمی برجا
گذاشت.

جهانبخش وحدت نژاد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :امروز ساعت  ۱۱قبل از ظهر طی تماس با مرکز پیام اورژانس  ۱۱۵مبنی بر انحراف
و واژگونی خودرو پژو پارس در مسیر ارتباطی یاسوج به اصفهان ) منطقه سرنجلکل یا سنجد گل( بالفاصله چهار دستگاه آمبوالنس اورژانس و یک دستگاه
اتوبوس آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود :این سانحه  ۹نفر مصدوم داشت که هنگام رسیدن آمبوالنس های اورژانس  ۱۱۵اقدامات حمایتی و درمانی اولیه صورت گرفت.
سر پرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت :با توجه به شدت سانحه و شرایط بد مصدومین
بالفاصله به بیمارستان شهید بهشتی یاسوج انتقال داده شدند.
وحدت نژاد ادامه داد :متاسفانه علیرغم تالش های کادر درمان یک خانم  ۳۲ساله و دو کودک  ۲ساله و  ۹ساله در بیمارستان جان خود را از دست دادند ،هم
چنین حال یکی دیگر از مصدومین وخیم گزارش شده است.
سوانح رانندگی در کهگیلویه و بویراحمد از سال  ۱۳۹۰تا  ۹۵بیش از یک هزار کشته ۳۰ ،هزار زخمی و  ۱۵۰ضایعه نخاعی در پی داشته است.
افزون بر  ۶هزار کیلومتر راه ارتباطی شامل اصلی ،فرعی ،روستایی و بزرگراه در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.
بر اساس سالنامه آمار ی سازمان پزشکی قانونی کشور ،استان کهگیلویه و بویراحمد در سال  ۹۶رتبه سوم میزان مصدومان ناشی از حوادث رانندگی را بر حسب
جمعیت داشته است.
این استان با داشتن کمتر از  ۱۴۰کیلومتر بزرگراه و شرایط خاص توپوگرافی و کوهستانی یکی از استان های خطرناک در زمینه سوانح رانندگی است.
استان کهگیلویه و بویراحمد با جمعیتی حدود  ۷۲۳هزار نفر جمعیت دارای هشت شهرستان  ۱۷ ،بخش و یکهزار و  ۶۷۰روستای دارای سکنه در جنوب غربی
ایران واقع شده است.

نگاهی به رویدادهای استان مرکز ی در سالی که گذشت )(۰۹:۴۱-۰۰/۰۱/۰۹
اراک  -ایرنا  -استان مرکز ی با  ۲۹هزار و  ۵۳۰کیلومتر مربع مساحت ،حدود یک و  ۸۲صدم درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده و بر اساس آخر ین تقسیمات کشور ی،
دارای  ۱۲شهرستان ۲۳ ،بخش ۳۲ ،شهر ۶۶ ،دهستان ،یک هزار و  ۳۹۴روستای دارای سکنه است و در سالی که گذشت با اتفاقات و فراز و نشیبهای بسیار ی همراه بود.
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استان مرکز ی به پایتخت صنعت ایران شهرت دارد اما پتانسیلهای بخشهای مختلف آن زبانزد است و در طول سال  ،۹۹این استان با وجود همه مشکالت
و فشار مضاعف تحر یمها در کنار فراز و فرودها ،با شیر ینیها و تلخیهایی همراه بود که شاید بتوان شیوع ویروس منحوس کرونا را تلخ تر ین اتفاق سال یاد
کرد.
بنا بر آمار موجود ،شمار مبتالیان به کووید  ۱۹از زمان شیوع تا  ۲۸اسفندماه پارسال ۳۸ ،هزار و  ۳۸۶نفر به ثبت رسید و فوتیهای ناشی از این ویروس
منحوس نیز یک هزار و  ۴۹۶مورد عنوان شد.
استان مرکز ی با دارا بودن بیش از سه هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ و بنیه کشاورز ی پربار از دیرباز نقش مهمی در حوزه اقتصادی ،سیاسی ،تحوالت
فرهنگی و اجتماعی و همچنین درآمد سرانه ناخالص ملی کشور داشته است.
رویدادهای صنعتی ،اقتصادی استان مرکز ی
بهره بردار ی از واحد نرمال هگزان شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور ی و صرفه جویی ارز ی  ۳۰میلیون دالر ی
برای کشور اتفاق اقتصادی مبارکی برای صنعت کشور و استان مرکز ی بود که تحقق آن افزایش روزانه حداقل  ۵۰۰هزار لیتر بنز ین به ظرفیت تولید کشور
افزود.
افتتاح مرکز پایش هوشمند شرکت توز یع بر ق استان مرکز ی با حضور وز یر نیرو به صورت ویدیو کنفرانس در قالب هشتمین هفته از پویش هر هفته الف
ب_ایران ،راه انداز ی دیز ل ژنراتور  ۷۵۰کیلوولت آمپر ی در حوزه ستادی بر ق باختر با هدف کاهش اوج مصرف و خوداتکایی در تامین بر ق و با مز یت استفاده
در مواقع خاموشی ،آغازعملیات اجرایی  ۲طر ح و بهره بردار ی از  ۶طر ح حوزه صنعت بر ق نیز در استان مرکز ی و همچنین طر ح آبرسانی به شهر جدید امیرکبیر
با حضور وز یر نیرو در قالب پویش »هر هفته الف-ب ایران« و کسب رتبه نخست پاالیشگاه شازند در بهینهساز ی مصرف انرژ ی در کشور از دیگر رویدادهای
سال گذشته بود.
بهره بردار ی از  ۴۰طر ح آبرسانی به  ۷۴روستای استان مرکز ی نیز از دیگر رویدادهای خدمات محور در سال گذشته بود که این طر ح ها شامل  ۱۰مجتمع
آبرسانی با ظرفیت  ۳۰پروژه روستایی است که برای احداث و تکمیل آنها  ۳۲۰میلیارد ر یال هز ینه شد.
بر این اساس در راستای احداث این طر حهای آبرسانی ۴۷ ،حلقه چاه ،چشمه و قنات حفر ،تجهیز و  ۱۸۵کیلومتر شبکه آبرسانی نیز اصالح شد.
 ۴۶باب مخز ن ذخیره آب با حجم  ۱۱هزار و  ۲۱۵متر مکعب نیز در قالب این پروژهها ایجاد شد.
پارسال نخستین محموله صادراتی منواتیلن گالیکول)  ( MEGتولیدی پتروشیمی شازند از سوی راه آهن بارگیر ی و به مقصد استانبول ترکیه ارسال شد که این
محموله صادراتی  ۱۰۰تنی به وسیله ۲واگن و چهار کانتینر حمل و با استفاده از ظروف تانک به صورت آز مایشی از راهآهن اراک به خار ج از کشور صادر شد.
کسب رتبه نخست ثبت انبارها در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهدار ی کاال با هدف مقابله با قاچاق و احتکار کاال ،ساخت بزرگتر ین دکل تلسکوپی )تکپایه(
انتقال انرژ ی برای نخستین بار در کشور در اراک ،بهرهبردار ی از خط انتقال آب برای تامین نیاز حدود  ۶۰۰کارخانه مستقر در شهر و منطقه ویژه اقتصادی کاوه با
اعتبار ی بالغ بر  ۱۲میلیارد ر یال ،بارگیر ی  ۵۲۰تن آلکیل بنز ن خطی ) LABمواد اولیه شوینده( برای نخستین بار در یک محموله توسط راهآهن اراک به خار ج از
کشور و بهرهبردار ی از یک واحد تولید روغن صنعتی در ناحیه صنعتی راونج دلیجان با سرمایهگذار ی  ۲۵۰میلیارد ر یال و ظرفیت  ۳۰هزار لیتر انواع روغنهای
صنعتی از دیگر رویدادهای اقتصادی سال گذشته در استان مرکز ی بود.
افتتاح خط تولید داروی رمدسیویر در ساوه با حضور ویدئوکنفرانسی وز یر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیز از دیگر رویدادهای صنعتی و تولیدی استان
مرکز ی بود که با راه انداز ی خط تولید داروی رمدسیور در این شهرستان ،به صورت مستقیم برای  ۵۰نفر به صورت شبانه روز ی اشتغال ایجاد شد.
همچنین در سالی که گذشت  ۸۰۰میلیون دالر انواع کاالی غیرنفتی به بیش از  ۱۱۰کشور جهان صادر شد و تهاتر بدهی یک هزار و  ۲۰۰میلیارد تومانی هپکو
نیز به عنوان اقدام موثر خانواده دولت در راهانداز ی دوباره این واحد تولیدی به ثبت رسید.
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انواع صنایع دستی استان مرکز ی به ارزش  ۱۲هزار دالر شامل مینای فلز ،گیوه ،احجام چوبی)پیکرتراشی( ،قلم زنی)فلزکار ی( ،سفال و آثار چوبی به هشت
کشور دنیا
صادر شد.
سرمایهگذار ی یکهزار و  ۲۹۰میلیارد ر یالی در معادن استان و ایجاد  ۲۱۳فرصت شغلی جدید در این حوزه به همراه صدور  ۲۶پروانه اکتشاف ۴۱ ،گواهی
کشف و  ۴۰پروانه بهرهبردار ی نیز نیز از مهمتر ین رخدادهای دیگر اقتصادی و صنعتی در سال گذشته بود.
عملیاتی شدن طر ح رایگان دوگانهسوز کردن خودروهای عمومی)وانت ،تاکسی ،نیسان و کامیونت( با هدف مدیر یت مصرف بهینه و تالش در حفظ محیط
ز یست در این استان از خرداد ماه سال گذشته و دوگانه سوز کردن بیش از  ۲هزار خودروی عمومی ،پرداخت سه هزار میلیارد ر یال تسهیالت اشتغال روستایی
تا پایان سال گذشته به  ۲هزار و  ۳۸۳طر ح اشتغال از دیگر اقدامات اقتصادی استان مرکز ی بود.
ثبت پایینتر ین نر خ تورم کشور در استان مرکز ی نیز از دیگر رخدادهایی بود که قابل توجه است که بر اساس اعالم مرکز آمار ایران نر خ تورم دوازده ماهه
منتهی به بهمن ماه سال  ،۹۹برای خانوارهای کشور به عدد  ٣٤/٢درصد رسید.
بنا بر اطالعات موجود ،بیشتر ین نر خ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان ٣٧/٨درصد و کمتر ین آن مربوط به استان مرکز ی  ٣٠/٩درصد عنوان شده
بود.
طر حهای اقتصاد مقاومتی استان طی یکسال گذشته بیش از  ۳۰۰میلیون دالر سرمایهگذار ی ارز ی و حدود پنج هزار میلیارد تومان سرمایهگذار ی ر یالی به
همراه داشته است که زمینه اشتغال  ۲هزار و  ۵۰۰نفر را فراهم کرد.
استان مرکز ی در سالی که گذشت در راستای اجرایی کردن طر حهای اقتصاد مقاومتی رتبه نخست کشور کسب کرد و رتبه استان از نظر نر خ بیکار ی ،تنوع
در محصوالت صنعتی ،پیشرفت فیز یکی طر حهای اقتصاد مقاومتی در سال جهش تولید ،همچنین جذب تسهیالت تبصره  ،۱۸تنوع معادن ،تعداد واحدهای
فعال تولیدی در میان استان های کشور بین یک تا هشت در نوسان است که این موفقیت را باید حاصل تالش فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران بخش
خصوصی استان دانست.
انتخاب  ۲واحد صنعتی این استان به عنوان برتر ینهای نهمین جشنواره پژوهش و فناور ی وزارت صمت ،کسب رتبه دوم جهش تولید با تحقق تمام شاخص
های ابالغی در کشور ،کسب رتبه برتر تحقق شاخصهای اقتصادی در کشور ،انتقال سهام واگن پارس اراک از سازمان گسترش به مپنا بعد از گذشت سه سال
از دیگر رویدادهای استان مرکز ی در سال گذشته بود.
راه انداز ی نخستین مرکز تخصصی اقتصاد مقاومتی این استان از سوی بسیج سازندگی در چهلمین سالگرد گرامیداشت دفاع مقدس ،رونمایی از لوکوموتیو
پارس ۳۳ساخت واگنپارس اراک خستین لوکوموتیو با عنوان »پارس  «۳۳که با حضور ویدیوکنفرانسی وز یر راه و شهرساز ی و استاندار مرکز ی رونمایی شد.
موافقت هیات وز یران با ساخت یک واحد پتروشیمی در اراک ،انتخاب روستای »مزرعهنو« در شهرستان آشتیان به عنوان نخستین روستای سبز کشور نیز در
سال گذشته اتفاق افتاد.
کسب رتبه دوم تعمیر واگن در کشور توسط اداره کل راه آهن با تعمیر  ۴۴۳دستگاه انواع واگن بار ی در سالگذشته و بهره بردار ی از نیروگاه خورشیدی ۱۰۰
کیلوواتی امان آباد اراک از دیگر رویدادهای استان در سال گذشته بود.
پارسال در هفته دولت بالغ بر  ۹۰۱پروژه افتتاح و عملیات اجرایی  ۹۱پروژه نیز آغاز شد و در واقع پروژههای اقتصادی هفته دولت در سال  ۹۹با رشد  ۴۲درصدی
روبرو شد.
این  ۹۰۱پروژه  ۹۲۴۰فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد و با توجه به اینکه تعهد استان مرکز ی در سال  ۹۹ایجاد  ۲۰هزار شغل است با
افتتاح پروژه های هفته دولت نیمی از این تعهد رنگ تحقق به خود گرفت.
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باز شدن گره اعتبار ی برخی از پروژههای نافرجام در استان مرکز ی
 ۱۴طر ح شاخص عمرانی و  ۲۵پروژه مرتبط با جهش تولید در استان مرکز ی نیز از جمله طر حهای نیمه تمامی محسوب میشوند که در سفر پارسال معاون
رئیس جمهور به استان مرکز ی با تخصیص اعتبارات الزم تعیین تکلیف شدند.
طر ح توسعه بیمارستان ولی عصر )عج( اراک به عنوان یکی از طر حهای نیمه تمام حوزه کالن بهداشت و درمان کشور از جمله پروژه هایی است که عمر ی
حدود  ۱۲ساله دارد و در دولت های مختلفی مطر ح بوده که در جر یان سفر پارسال معاون رئیس جمهور ی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تعیین تکلیف شد.
عملیات اجرایی توسعه بیمارستان ولیعصر)عج( اراک از سال  ۸۷آغاز شده و اکنون با گذشت سالها تکمیل این طر ح بزرگ ملی به عنوان مطالبه جدی مردم
و مسئوالن با دستور رئیس جمهور ی در دولت تدبیر و امید جان تازه ای گرفت و چندی پیش نیز پیگیر ی تکمیل آن با پیمانکار ی جدید مجددا آغاز شد.
توسعه بیمارستان ولیعصر )عج( اراک با  ۵۰۰تخت بستر ی در  ۱۳طبقه با ظرفیت مطلوب درمان برای ارائه خدمات درمانی و بهداشتی غرب کشور پیش بینی
شده است و با وجود تامین مالی مناسب و اقدامات حمایتی دولت ،نمایندگان مردم در خانه ملت و دیگر مسئوالن این طر ح درمانی ،مراحل پایانی تکمیل
و بهرهبردار ی را طی میکند.
اما آن طور که رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکز ی گفته است برای تکمیل این طر ح ملی ،تاکنون حدود یکهزار و  ۸۰۰میلیارد ر یال اعتبار هز ینه شده
که بیشتر ین منابع مالی از ابتدای دولت یازدهم به بعد تزر یق شد.
پارسال برای بیمارستان امام خمینی )ره( خمین و طر ح بیمارستان جایگز ین جدید ساوه نیز از سوی دولت ردیف اعتبار ی مناسبی باز شد و مقوله زمین،
طراحی و نقشههای اولیه این طر ح در دستور کار قرار دارد.
اعتبار الزم برای تاالر و کتابخانه مرکز ی اراک نیز به عنوان  ۲طر ح ملی کشور در حوزه فرهنگ و هنر در جر یان سفر پارسال محمد باقر نوبخت تعیین تکلیف
شد.
رویدادهای بخش کشاورز ی استان مرکز ی
استان مرکز ی با وجود صنعتی بودن در زمره  ۱۰استان نخست کشور در بخش کشاورز ی است که  ۹۰هزار بهره بردار شامل  ۲۰درصد شاغالن استان در این
حوزه فعال هستند.
 ۶۷۰هزار هکتار اراضی باغی و کشاورز ی در استان مرکز ی وجود دارد که یک و  ۲دهم درصد تولیدات کشاورز ی مازاد بر نیاز استان به سایر مناطق ارسال می
شود.
استان مرکز ی با تولید حدود  ۵۴هزار تن گوشت سفید ۵۳ ،هزار تن تولید گوشت قرمز ۳۲۰ ،هزار تن شیر ،حدود  ۴۱هزار تن تولید تخم مر غ از جایگاه ویژهای
در بخش کشاورز ی و دامدار ی کشور برخوردار است و در سال گذشته حوزه کشاورز ی شاهد موفقیت های گوناگونی بود.
بهرهبردار ی از کارخانه تولید مکملهای معدنی و ویتامینه دام ،طیور و آبز یان با سرمایه گذار ی  ۴۰میلیارد ر یالی از سوی بنیاد مستضعفان درواحد تولیدی
دانهچین اراک ،بهرهبردار ی یکی از بزرگتر ین کارخانههای تولید تن ماهی کشور با حضور اعضای کمیسیون کشاورز ی مجلس شورای اسالمی در شهرستان
ساوه ،کشت گیاه استویا )قند طبیعی( برای نخستین بار در استان مرکز ی نیز در سال گذشته به ثبت رسید.
آغاز عملیات اجرایی نخستین باغ انحصار ی گردوی استان مرکز ی در خمین ،بهره بردار ی از دهکده فنآوران سالمت دانشگاه آزاد اسالمی اراک ،راه انداز ی
دومین نرمافزار سامانه تخلفات منابع طبیعی کشور در استان مرکز ی با هدف رصد و کنتر ل پروندههای زمینخوار ی ،افتتاح بزرگتر ین مجتمع پرورش شتر در
استان مرکز ی با سرمایهگذار ی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( در شهر پرندک از توابع شهرستان زرندیه از مهمتر ین رویدادهای حوزه کشاورز ی در سال
گذشته بود.
مجتمع پرورش شتر زرندیه در زمینی به وسعت یک هزار و  ۲۰۰هکتار با تامین علوفه بدون نیاز به آبیار ی از طر یق کشت دیم و مرتع مصنوعی احداث که با
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راهانداز ی این مجموعه  ۱۲۰شغل مستقیم ایجاد شد.
 ۳۴۵هزار تن گندم مازاد بر نیاز نیز سال گذشته از کشاورزان استان خر یدار ی گردید که  ۱۴۵هزار تن آن برای تامین نیاز این منطقه ذخیره و  ۲۰۰هزار تن به
سایر نقاط کشور ارسال شد.
افتتاح مجتمع بزرگ دامدار ی  ۲۰هزار راسی شهرستان زرندیه به صورت ویدئو کنفرانس با دستور رئیس جمهور ی از دیگر رخدادهای بخش کشاورز ی استان
مرکز ی در سال گذشته بود.
این واحد از سال  ۹۷آغاز به کار کرده و ظرفیت تولید  ۳۰۰تن شیر را دارد که با افتتاح فازهای  ۱و  ۲زمینه اشتغال  ۳۵۰نفر به صورت مستقیم و یک هزار نفر
غیرمستقیم فراهم شد.
این واحد یکی از بزرگتر ین دامدار ی های کشور و خاورمیانه با اعتبار بیش از  ۱۲۰هزار میلیارد ر یال است که با تکمیل مرحله سوم و چهارم و بهرهبردار ی کامل
از این طر ح ملی روزانه  ۷۰۰تن شیر خام به ظرفیت تولید استان و کشور افزوده میشود.
رویدادهای اجتماعی و خدماتی استان مرکز ی
بهره بردار ی از چند پروژه طر ح اقدام ملی مسکن استان ،افتتاح نخستین بیمارستان دامپزشکی استان مرکز ی با سرمایه گذار ی بخش خصوصی در شهر ساوه
افتتاح طر ح  ۳۶۶واحدی کوی سجادیه اراک ،آغاز عملیات اجرایی پروژه های  ۲۴هکتار ی اراک و ۲۴۰واحدی کوی سجادیه و آغاز عملیات اجرایی پروژه ۳۶۴
واحدی کوی علوی ساوه با حضور وز یر راه و شهرساز ی ،معرفی شهر تفرش و روستای نقوسان به عنوان شهر و روستای بدون دخانیات در استان مرکز ی از
جمله رویدادهای خدماتی استان در سال گذشته بود.
بهرهبردار ی از تقاطع غیر همسطح شهید صیدی اراک با حضور فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا ،افتتاح فاز یک پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید کاوه
نبیر ی اراک و آغار عملیات اجرایی فاز دوم این طر ح با حضور معاون عمرانی وز یر کشور ،بهرهبردار ی از چهار طر ح قوه قضائیه شامل ساختمان جدید زندان
محالت ،بند جدید زندان دلیجان ،تکمیل سوله چندمنظوره شهرستان خمین و ساختمان جدید اداره کل پزشکی قانونی استان مرکز ی همزمان با سراسر کشور
به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس قوه قضائیه در استان مرکز ی از دیگر طرحهای سال گذشته بود.
اجرای تصمیمات مناسب اخذ شده بر اساس سند آمایش سرزمین استان ،سبب شد تا اراک با  ۱۹روز هوای پاک ،در فروردین ماه  ۹۹پاکتر ین شهر کشور
باشد.
کالنشهر اراک در شش ماهه نخست پارسال نیز با  ۱۳روز هوای ناسالم بعد از تبر یز به عنوان پاکتر ین شهر کشور معرفی شد.
تصویب بودجه  ۱۱هزار و  ۲۳۰میلیارد ر یالی شهردار ی اراک -آغاز عملیات اجرایی  ۳۰۰واحد طر ح اقدام ملی مسکن در مهاجران با حضور معاون وز یر راه و
شهرساز ی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور ،ابالغ طر ح جامع شهر اراک پس از  ۱۶سال از سوی وزارت راه و شهرساز ی ،افتتاح
یازدهمین مدرسه زمستانه حقوق کودک استان مرکز ی با حضور معاون حقوق بشر و امور بینالملل وز یر دادگستر ی ،افتتاح نخستین مرکز نیکوکار ی مسکن
کشور در خمین ،راه انداز ی خط پرواز ی عسلویه  -اراک با هدف تسهیل در جابهجایی مسافران ،تصویب طر ح جامع تفرجگاهی گردو اراک یکی ازکانونهای
مهم برای جذب گردشگر و تولد سه گوز ن زرد ایرانی به عنوان گونه های در معرض انقراض در باغ وحش اراک از دیگر رویدادهای پارسال بود.
رویدادهای علمی ،پزشکی و فناور ی
بهره بردار ی از بزرگتر ین واحد تولید ماسک مرکز کشور در محالت ،برگز یده شدن  ۹عضو هیات علمی این دانشگاه بر اساس روش جدید ارز یابی دانشگاه
استنفورد آمر یکا در شمار  ۲درصد دانشمندان برتر جهان ،میزبانی اراک بهعنوان میزبان هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور دانشجویان علمی کاربردی
امسال در رشته ورزشی »کاتا«  ،ساخت غشای پروتئینی برای شیر ین ساز ی آب در یا در دانشگاه اراک ،طراحی و تولید نانو ماسک ضد ویروس کرونا با
ماندگار ی  ۳۰روز برای مصونساز ی افراد علیه کرونا و آنفلوآنزا در اراک از جمله رویدادهای استان مرکز ی در سال گذشته بود.
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استقرار نخستین بالگرد امداد جمعیت هالل احمر برای امدادرسانی در زمان وقوع حوادث در استان مرکز ی ،تولید کیت تشخیصی سرمی کرونا به روش
االیزا در موسسه تحقیقات واکسن و سرم ساز ی راز ی شعبه اراک ،انتخاب دانشگاه صنعتی اراک و تفرش در برخی شاخصهای قراردادهای ارتباط با جامعه
و صنعت سال گذشته در بین  ۱۰دانشگاه برتر کشور ،بهره بردار ی ازنخستین مرکز دولتی فوق تخصصی درمان نابارور ی در اراک و همچنین نخستین مرکز
رشد اقمار ی استان مرکز ی در محالت و کلید خوردن نخستین بورسیه تحصیلی دانشگاه آزاد کشور در استان مرکز ی نیز از دیگر رخدادهای مهم حوزه علمی و
فناور ی استان مرکز ی در سال گذشته بود.
طراحی و ساخت هواپیماهای عمومی تا وز ن  ۹هزار کیلوگرم در کشور بر اساس تفاهمنامه معاونت علمی ر یاست جمهور ی با سازمان هواپیمایی ،ورود
نخستین محموله واکسن آنفلوآنزا در کالنشهر اراک و توز یع برای گروهای پرخطر ،ساخت دستگاه تب سنج استندی لیزر ی برای نخستین بار در کشور توسط
یک واحد دانشبنیان در اراک ،طراحی و تولیدماسک ویژه ناشنوایان در شهرستان اراک برای نخستین بار در کشور نیز از جمله اخبار مهم حوزه پزشکی و
فناور ی استان در سال گذشته بود.
کسب رتبه نخست استان مرکز ی برای چهارمین سال متوالی درجذب سوادآموز کشور ،بهرهبردار ی از اولین کارخانه نوآور ی پارک علم و فناور ی کشور با اعتبار ی
بالغ بر  ۲۵میلیارد و  ۵۰۰میلیون ر یال از سوی صندوق پژوهش و فناور ی استان مرکز ی در اراک ،بهره بردار ی از نخستین رصدخانه ایران با گنبدی به قطر
هشت متر و مرکز علم نجوم استان مرکز ی در تفرش،بهره بردار ی از مرحله نخست شهرک دارویی استان مرکز ی شهرک صنعتی بازنه شازند ،نخستین شهرک
مواد موثره دارویی خاورمیانه و تولید استامینوفن خاورمیانه با حضور معاون وز یر صنعت و رئیس سازمان غذا و دارو و در شرکت کیمیاگران شازند از مهمتر ین
رویدادهای علمی این استان در سال گذشته بود.
رویدادهای فرهنگی ،آموزشی استان مرکز ی
بهره بردار ی از باغ موزه دفاع مقدس استان مرکز ی با حضور رییس مجلس از طر یق ویدئو کنفرانس ،ثبت  ۶۰۰اثر تار یخی استان مرکز ی در سامانه میراثبان،
رونمایی از اسناد خطی امام خمینی)ره( بنیانگذار جمهور ی اسالمی،آغاز عملیات اجرایی مجتمع فرهنگی )پردیس سینمایی( شهر ساوه با اعتبار  ۶۱میلیارد ر یال
از محل منابع دولت و شهردار ی ساوه،کسب رتبه برتر انجمن کتابخانه های زرندیه عنوان برتر کشور ،بهره بردار ی از  ۱۵طر ح آموزشی و مدرسهساز ی مرکز ی
با حضور رئیس جمهور ی به صورت ویدئو کنفرانس ،راه انداز ی نخستین رالی خودروهای کالسیک استان مرکز ی همزمان با گرامیداشت هفته گردشگر ی ،بهره
بردار ی از اولین اقامتگاه بومگردی روستای هزاوه اراک )زادگاه امیرکبیر ( با حجم سرمایه گذار ی یک میلیارد ر یالی توسط بخش خصوصی ،شهادت نخستین
شهید حوزه سالمت در مقابله با کرونا در  ۲۳تیرماه  ،۹۹ثبت ملی روستای سمقاور با حضور وز یر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگر ی و استاندار مرکز ی
به عنوان پایتخت منبت ایران برگزار ی نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه شراره های شمعدانی ها ،رونمایی از کتاب ایرانشناسی در اراک ،برگزار ی نخستین
دوره کتاب سال استان مرکز ی با میزبانی از نویسندگان و اهالی قلم استان مرکز ی ،برگزار ی جشنواره رسانه ای ابوذر و جشنواره مطبوعات ،خبرگزار یها و
پایگاههای خبر ی استان مرکز ی بخشی از مهمتر ین رویدادهایی فرهنگی استان در سال گدشته بود.
رویدادهای ورزشی استان مرکز ی
صعود تیم فوتبال آلومینیوم اراک به لیگ برتر کشور پس از  ۱۸سال در جر یان هفته سی و چهارم و پایانی فصل  ۹۸-۹۹لیگ دسته یک فوتبال ایران شاید یکی
از شیر ینی های دلچسب برای اراکیها بود.
بهرهبردار ی از پیست اسکیت مجموعه ورزشی امام خمینی )ره( اراک پس از  ۱۴به عنوان یکی از طر حهای ورزشی نیمه تمام کشور با حضور ویدئوکنفرانسی
رئیس جمهور ی نیز از دیگر رویدادهای مهم ورزشی سال گذشته بود.
عملیات اجرایی پیست اسکیت  ۲۲بهمن ورزشگاه امام خمینی)ره( اراک  ۱۴سال پیش آغاز شده بود که پس از مدتی وقفه روند تکمیل آن دنبال و با صرف
هز ینهای بالغ بر بیش از  ۱۸میلیارد ر یال در سال  ۹۹به بهره بردار ی رسید.

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۵۲

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴۰۰/۰۱/۱۰

ادامه خبر | ایرنا :نگاهی به رویدادهای استان مرکز ی در سا لی که گذشت
میزبانی اراکیها از رقابتهای لیگ برتر بوکس کشور نیز از دیگر شیر ینیهای ورزش استان مرکز ی بود که رتبه سوم این رقابت ها نیز از آِن ورزشکاران استان
شد.
دعوت از  ۱۰بانوی ورزشکار این استان در رشتههای مختلف ورزشی با وجود شرایط کرونا به اردوی تیمهای ملی ،دعوت هفت نفر از بانوان ورزشکار به اردوی
سپک تاکرا ،اردوی قایقرانی و  ۲نفر به اردوی کبدی نیز از دیگر رویدادهایی بود که پارسال در کارنامه ورزشی استان مرکز ی ثبت شد.
شرکت  ۵۰بانوی ورزشکار این استان در مسابقات مختلف ملی در رشتههای دارت ،تکواندو ،کونگ فو ،اتومبیلرانی و اسکواش ،دعوت سه نفر از ورزشکاران
جانباز و معلول این استان به اردوی آماده ساز ی تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران ،پیوستن تیم والیبال شهروند اراک به لیگ برتر کشور،کسب یک مدال طال
در رقابتهای رزمی جهان ۳۵ ،مدال در بخش انفرادی و پنج مدال در بخش تیمی کشور توسط کارگران ورزشکار این استان در رقابتهای ورزشی جهانی و
کشور از دیگر رویدادهای ورزشی در سال گذشته بود.
رویدادهای سیاسی
مطر ح شدن شایعاتی مبنی بر جدایی شهر یا شهرهایی از استان مرکز ی و الحاق به قم در آخر ین روزهای سال  ۹۹رویدادی بود که فضای مجاز ی استان مرکز ی
و کشور را تحت تاثیر قرار داد.
استاندار مرکز ی در پاسخ به این مطلب واکنش صر یحی داشت و تاکید کرد که وز یر کشور در جر یان سفر به قم بحثهایی که در فضای مجاز ی مبنی بر
جداشدن بخشی از استان مرکز ی و پیوستن به استان قم ،مطر ح شده را بیان نکرده است.
به گفته سیدعلی آقازاده ،جان کالم سخنان وز یر کشور این گونه بوده که یک شهرستان برای استان قم کافی نیست و باید با استفاده از ظرفیت خود استان
قم ،نسبت به اضافه کردن یک یا  ۲شهرستان اقدام شود.
به گفته استاندار مرکز ی ،سخنان وز یر کشور به این معنی نیست که از استانهای همجوار شهر یا شهرهایی جدا و به قم بپیوندد که این موضوع صحت ندارد.
باز ماندن منتخب مردم تفرش ،آشتیان و فراهان به مجلس یازدهم از دیگر رخدادهای استان مرکز ی در سال گذشته بود که بر اساس اعالم عباسعلی کدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان مطر ح شد.
وی درباره سرانجام منتخب تفرش و اخبار منتشره درباره مدرک تحصیلیاش گفته بود :با توجه به اعالم نظر رسمی وزارت علوم مدرک سینا کمالخانی منتخب
تفرش در مجلس به دلیل اینکه آن موسسه اعتبار ندارد مدرک او هم اعتبار ندارد و نمیتواند به مجلس یازدهم راه پیدا کند.
بر این اساس ،علیاکبر کر یمی در هفتم مردادماه پارسال به عنوان نماینده معین حوزه انتخابیه تفرش ،آشتیان و فراهان معرفی شد.
ماراتن انتخاباتی استان مرکز ی با ثبتنام داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا از بیستم اسفند ماه پارسال کلید خورد همزمان با
سراسر کشور آغاز شد که در نخستین روز از ثبت نامها ۴۲ ،نفر شامل هشت ز ن و  ۳۴مرد داوطلبی خود را اعالم کردند تا پایان مهلت قانونی ثبت نام۹۸۷ ،
نفر در استان مرکز ی نام نویسی کردند.
مهمتر ین حوادث استان مرکز ی
کشف یک تن و  ۲۵۲کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیر ی  ۲هزار و  ۱۹۱نفر در این رابطه ،فوت  ۶نفر بر اثر وقوع سانحه رانندگی در مسیر تهران به پرندک )از
شهرهای تابعه شهرستان زرندیه( ،کشف و ضبط پنج هزار سکه تقلبی طال در شهرستان خمین از باند کالهبردار ی ،ضبط سه جلد کتاب تار یخی مربوط به دوره
قاجار یه و اوایل دوره پهلوی در خمین ،کشف و ضبط ۳۰هزار لیتر بنز ین خار ج از شبکه عرضه ملی در هنگام کنتر ل خودروهای عبور ی از یک دستگاه کامیون
در شهرستان شازند کشف و همچنین کشف  ۲۲۴هزار لیتر سوخت قاچاق در استان مرکز ی از جمله اخبار حوادث سال گذشته بود.
کشف کتیبه خط پهلوی »هام دبیرهی « دیگر ی متعلق به حدود  ۲هزار و  ۲۰۰سال پیش در کوه های اطراف روستای فرنق ،کشف یک خمره مربوط به دوره
سلجوقیان در روستای ابراهیم آباد اراک ،کشف یک هاون سنگی بزرگ متعلق به دوران قاجار یه در حین عملیات عمرانی در روستای آشناخور شهرستان خمین
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نیز از دیگر اخبار این حوزه بود.
شهادت مامور نیروی انتظامی شهرستان خمین در درگیر ی با سارقان مسلح احشام در بیست و پنجم آذرماه پارسال نیز از جمله رخدادهای مهم انتظامی استان
بود که در پی آن ستوان یکم » مرتضی براتی « مامور کالنتر ی  ۱۲این شهرستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
سه نفر دیگر از ماموران وظیفه که در این درگیر ی حضور داشتند نیز مجروح شدند.
شمار مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال  ۹۹در استان مرکز ی نیز یک کشته و  ۷۴مصدوم اعالم شد که بیشتر ین نوع جراحات در چهارشنبه سور ی پارسال
سوختگی و به ویژه از ناحیه گردن و دست و یک مورد نیز قطع انگشتان در اراک بود.
همچنین آتش نشانی اراک نیز  ۲۴حادثه مرتبط با چهارشنبه آخر سال اراک را امداد رسانی کرد.
سفر مقامات کشور ی به استان مرکز ی
وز یر راه و شهرساز ی ،معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه ،رییس دیوان عالی کشور ،وز یر نیرو ،معاون وز یر راه و شهرساز ی ،معاون عمرانی
وز یر کشور ،فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا ،مدیر عامل ایران خودرو ،اعضای کمیسون صنایع و معادن مجلس ،وز یر جهاد کشاورز ی ،وز یر میراث فرهنگی
و شمار دیگر ی از مسئوالن پارسال در سفرهای جداگانهای میهمان استان مرکز ی بودند.
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