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اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

اخبار ستادی
۴

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در بیانیهای یوم اهلل  12فروردین را گرامیداشت )(۰۸:۵۸-۰۰/۰۱/۱۲
عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در پیامی یوم اهلل  12فروردین را گرامیداشت.

خبرگزار ی میزان  -عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در پیامی یوم اهلل  12فروردین را گرامیداشت؛ در این بیانیه آمده است:
 12فروردین روز جمهور ی اسالمی ،سند آزادی و استقالل ملت ایران برای دستیابی به آرمانهای مقدس خود و نیز روز تثبیت انقالب و حماسه آفر ینی مردم
غیور ایران اسالمی در حفظ نظام و کشور است.
در سالی که از سوی مقام معظم رهبر ی با عنوان سال تولید ،پشتیبانیها و مانع زداییها نام گرفته فرصتی مناسب برای خدمتگزاران نظام در جهت سرعت
بخشی به رشد و بالندگی هر چه بیشتر نظام مقدس جمهور ی اسالمی با استفاده از تمام ظرفیتها و در راستای تعالی ایران عز یز اسالمی است.
اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی ،شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،فرارسیدن این روز بزرگ را به مقام معظم رهبر ی و
ملت بزرگ ایران تبر یک میگویم.
انتهای پیام/
منابع دیگر :خبرگزار ی ایسنا ،ایلنا /پایگاه خبر ی ایمنا ،رکنا

آخر ین مصاحبه آزاده نامدار ی درباره قضاوت هایی که علیه او شد )(۰۷:۵۲-۰۰/۰۱/۱۱
خبر مرگ ناگهانی آزاده نامدار ی مجر ی سابق صدا و سیما که مادر یک فرزند هم بود جامعه را متاثر کرد.

آزاده نامدار ی متولد نهم آذر  1363کرمانشاه است .آزاده نامدار ی  7فروردین  1400به صورت مشکوکی درگذشت .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 دارای مدرک کارشناسی مدیر یت صنعتی از دانشگاه شهید
بهشتی تهران است.
آخر ین مصاحبه آزاده نامدار ی درباره قضاوت هایی که علیه او شد

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

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

ادامه خبر | فردا نیوز :آخر ین مصاحبه آزاده نامدار ی درباره قضاوت هایی که علیه او شد
View this post on Instagram
(A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro
صحبت های تلخ پدر آزاده نامدار ی در مراسم شام غر یبان صحبت های تلخ پدر در شام غر یبان مرحومه نامدار ی :مادر سجاد )همسر آزاده( امشب مهمون
دار ی/آزاده اهل زندگی و خانواده بود عاشق گندم بود.
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(
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 !؟
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اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
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ادامه خبر | فردا نیوز :آخر ین مصاحبه آزاده نامدار ی درباره قضاوت هایی که علیه او شد
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.
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
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اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

ادامه خبر | فردا نیوز :آخر ین مصاحبه آزاده نامدار ی درباره قضاوت هایی که علیه او شد
(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.
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.
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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
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.
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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
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
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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
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:
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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.
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
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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
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.
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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(
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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معاون سازمان پزشکی قانونی :؛ بررسی بیش از یک میلیون پرونده پزشکی قانونی در سال (۱۲:۳۳-۰۰/۰۱/۱۳) ۹۹
تهران -ایرنا -معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی گفت :یک میلیون و  ۶۳۲هزار و  ۵۳۸پرونده در حوزه های فنی و تخصصی این سازمان از جمله معاینات بالینی،
تشر یح ،کمیسیون و آزمایشگاه طی  ۱۰ماه سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

مسعود قادی پاشا روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا به تشر یح عملکرد این سازمان در سال  ۹۹پرداخت و افزود :در حوزه تشر یح و بررسی صحنه جرم
اگرچه حدود چهار درصد از فعالیت های سازمان را در بر می گیرد ،اما از تخصصیتر ین و مهمتر ین بخش های این سازمان است که ساالنه به حدود  ۶۰هزار
پرونده پاسخ می دهد ،در ۱۰ماه سال گذشته نیز تعداد پرونده های بررسی شده در این بخش  ۵۴هزار و  ۲۲۸پرونده بوده است.
وی اضافه کرد :در سال  ۱۳۹۹به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات تخصصی سازمان و نیز تحقق عدالت در دادرسی ها در شهرهای مختلف کشور
نسبت به راه انداز ی یا توسعه فضای سالن های تشر یح اقدام شد که از آن جمله می توان به راهانداز ی مراکز آران و بیدگل در استان اصفهان ،افتتاح سالن
تشر یح دهلران و دره شهر ،توسعه فضای فیز یکی تاالر تشر یح مشهد ،افزایش فضای سردخانه کرمان و بجنورد ،توسعه و بهبود سالن انتظار مراجعان تاالر
تشر یح قزوین و راه انداز ی مرکز دهگالن اشاره کرد.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی افتتاح فاز اول سالن تشر یح سنندج ،راه انداز ی مرکز رومیشگان ،افتتاح اداره پزشکی قانونی کبودرآهنگ،
افتتاح سالن تشر یح شهرستان رفسنجان ،بازساز ی کامل سالن تشر یح مردان و زنان مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران و همچنین افتتاح مرکز سار ی
را از دیگر اقدامات در بخش تسهیل دسترسی به خدمات این سازمان در حوزه تشر یح را از دیگر اقدامات انجام شده ،عنوان کرد
قادی پاشا همچنین به برگزار ی پنج جلسه ویدئوکنفرانس در خصوص اشکاالت و چالشهای مرتبط با حوزه تشر یح و ارائه مشاوره تخصصی به کارشناسان
استانی در خصوص پروندههای مهم تشر یح اشاره کرد و گفت :در سال  ۱۳۹۹نسبت به بهبود فرآیندهای مربوط به خدمات حوزه تشر یح و بررسی صحنه جرم
در سامانه مدیر یت خدمات و تدوین برنامه کلی ساالنه دفتر امور تشر یح و بررسی صحنه جرم اقدام شد و ضمن احصاء مشکالت و چالشهای دفتر تشر یح
و بررسی صحنه جرم ،برنامه تحولی حوزه تشر یح و گامهای اجرایی آن نهایی و تدوین شد.
وی با اشاره به کاهش زمان رسیدگی به پرونده های تشر یح و انجام زمان سنجی در این بخش طی سال  ،۱۳۹۹گفت :بر اساس زمان سنجی صورت گرفته
مدت زمان پاسخدهی به پرونده های تحت بررسی در حوزه  ۵۶.۳۷روز است که نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان در ادامه در خصوص فعالیت های حوزه معاینات بالینی نیز گفت :معاینات بالینی بخش عمده ای از فعالیت ها و خدمات
سازمان را در بر می گیرد و عمده پرونده ها درخواست های ارجاعی سازمان در این بخش بررسی و اعالم نظر می شود.
قادی پاشا با اشاره به تنوع خدمات سازمان در امور معاینات بالینی ،گفت :از آنجا که درخواست های ز یادی به حوزه معاینات بالینی مربوط می شود ،این
دفتر نسبت به توسعه خدمات در سال  ۱۳۹۹اقدام کرده که از آن جمله می توان به همکار ی با معاونت توسعه سازمان برای بازنگر ی و بهینهساز ی فضاهای
فیز یکی از جمله راه انداز ی مراکز ارائهدهنده خدمات معاینات پزشکی قانونی در شهرستان های اردل ،سامان ،کیار ،ایجرود ،گلوگاه ،ثالث باباجانی ،اشتهارد و
همکار ی با دفتر فناور ی اطالعات برای اجرای اتوماسیون تخصصی اشاره کرد.
وی ادامه داد :در ۱۰ماه سال گذشته یک میلیون  ۴۷۴هزار و  ۵۲۹پرونده در بخش معاینات بالینی بررسی شده است که بیش از  ۸۰درصد خدمات سازمان در
این سال را شامل می شود.
قادی پاشا با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای ارتقای دانش و مهارت تخصصی کارکنان در امور مرتبط با پزشکی قانونی ،برگزار ی وبینار آموزشی سقط
جنین درمانی ،نقص عضو عصبی اندام های فوقانی و تحتانی ،نقص عضو محدودیت حرکتی اندام های فوقانی و تحتانی ،نقص عضو مبتنی بر تشخیص،
نقص عضو قطع و صغر عضالنی و استئوآرتر یت ،کلیات شکستگی و دررفتگی ،مشاورههای پزشکی در حوزه معاینات بالینی و اصول تنظیم نظر یه کارشناسی
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در حوزه معاینات بالینی را از جمله برنامه های اجرا شده در این بخش عنوان کرد.
وی با تأ کید بر اینکه نظارت بر مجوزهای صادره سقط جنین درمانی از جمله وظایف و اقدامات دفتر امور معاینات بالینی است ،افزود :تشکیل جلسات سقط
جنین جنایی و ارائه گزارش تفصیلی نهایی آن ،ارسال مصادیق سقط جنین درمانی به دفتر مطالعات فقهی و انجمنهای علمی جهت بازنگر ی و اصالح ،شرکت
در جلسات متعدد مربوط به مصادیق حر ج مادر در دفتر مطالعات فقهیاز جمله اقداماتی است که در این بخش انجام شده است.
پاسخ به بیش از  ۲۵هزار پرونده قصور پزشکی
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی به فعالیت و اقدامات اداره کل امور کمیسیونهای پزشکی به عنوان یکی دیگر از بخش های تخصصی
سازمان اشاره کرد و گفت :اداره کل امور کمیسیون ها وظیفه بررسی و رسیدگی به پرونده های قصور پزشکی و شکایات مربوط به این حوزه را بر عهده دارد
که در  ۱۰ماه سال  ۹۹به  ۲۵هزار و  ۸۲۸پرونده پاسخ داده است.
قادی پاشا با اشاره به برخی اقدامات این بخش در سال اخیر تصر یح کرد :تکمیل و تجهیز مراکز تمام استان ها به دوربین برای برگزار ی با کیفیت جلسات
کمیسیون به صورت ویدیوکنفرانس ،تجهیز و تکمیل نیمی از مراکز استان ها به سرور و" ز یروکالینت" برای بدون کاغذ کردن جلسات برگزار ی کمیسیون ها و
تهیه ،تدوین و ابالغ دستورالعمل نحوه اسکن پروندههای کمیسیون و ارسال آن به صورت الکترونیکی به اداره کمیسیون پزشکی مرکز ی و نیز ارسال مستندات
پرونده از طر یق سیستم های مجاز ی به منظور صرفهجویی در هز ینههای تکثیر و ارسال و افزایش سرعت در رسیدگی پروندهها از جمله اقدامات این حوزه
است.
وی ادامه داد :با وجود همهگیر ی کرونا در سال جار ی و محدودیت و ممنوعیت سفر در مقاطع مختلف ،جلسات کمیسیون به شکل ویدئوکنفرانس برگزار شد
به نحوی که در  ۹ماه سال  ۱۳۹۹تعداد جلسات برگزار شده کمیسیونهای پزشکی در مراکز استان ها ،به صورت ویدئوکنفرانس به تفکیک با استانهای همجوار
 ۲۶۲جلسه و با اداره کمیسیون پزشکی مرکز ی  ۵۱۷جلسه بوده است.
قادی پاشا تاکید کرد :همچنین در این مدت  ۹جلسه ویدئو کنفرانس با مسئوالن ادارات کمیسیونهای کشور با هدف ارتقای کیفیت نظرات کارشناسی و
ایجاد وحدت رویه در نحوه نگارش صورتجلسات کمیسیون ها با مرور دستورالعملهای ابالغی برگزار شد.
وی با اشاره به فعالیت های دفتر امور آزمایشگاهی سازمان و تجهیز آزمایشگاه های پزشکی قانونی استان ها در یکسال اخیر ،گفت :در ۱۰ماهه سال گذشته۷۷
هزار و  ۹۵۳پرونده در آزمایشگاه های سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
قادی پاشا با اشاره به توسعه و تجهیز آزمایشگاه ها در سال های اخیر گفت :طی یکسال گذشته آزمایشگاه سم شناسی قانونی ایالم همزمان با نصب و
راه انداز ی دستگاه  HPLC-DADآغاز به کار کرد .همچنین شاهد توسعه فضای فیز یکی آزمایشگاه سمشناسی قانونی خوزستان با احداث آزمایشگاه آنالیز
دستگاهی دوم و همچنین نصب و راه انداز ی دستگاه دوم  GC-MSبودیم.
وی ،توسعه تجهیزات آزمایشگاه سم شناسی قانونی استان سمنان با نصب و راه انداز ی اتوسمپلر دستگاه  ،GC-MSتوسعه و ارتقای ارائه خدمات آزمایشگاه
ژنتیک قانونی سیستان و بلوچستان با نصب و راه انداز ی دستگاه دوم ژنتیک آناالیزر ،بازساز ی فضای استخراج آزمایشگاه سمشناسی قانونی کرمانشاه ،توسعه
تجهیزات آزمایشگاهی کهگیلویه و بویراحمد ،بازساز ی فضاهای آزمایشگاهی پزشکی قانونی همدان و خر ید تجهیزات برای آن را از دیگر اقدامات این بخش
عنوان کرد.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی پارسینه ،تجارت گردان
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مجر ی ز ن معروف از مکالمات آخر خود با آزاده نامدار ی گفت )(۱۲:۴۰-۰۰/۰۱/۱۳
پس از مراسم خاکسپار ی آزاده نامدار ی پدرش گفت دختر مرا حالل کنید  ،اما بعد از این صحبت ها ،ژ یال صادقی مجر ی صداوسیما در پیج اینستاگرامش استور ی منتشر شد و اینطور
نوشت :راستش قول نمی دم به شرط اینکه  5سال زندگیم رو بهم برگردونید و شب های که در سکوت سپر ی شد …

آزاده نامدار ی متولد نهم آذر  1363کرمانشاه است .آزاده نامدار ی سال  92با فرزاد حسنی ازدواج کرد و پس از یک سال جدا شد .آزاده نامدار ی بعدها با سجاد
عبادر ی ازدواج کرد .آزاده نامدار ی  7فروردین  1400به صورت مشکوکی درگذشت .آزاده نامدار ی دارای مدرک کارشناسی مدیر یت صنعتی از دانشگاه شهید
بهشتی تهران است.
مجر ی ز ن معروف از مکالمات آخر خود با آزاده نامدار ی گفت
View this post on Instagram
(A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro
شعر سوزناک خواننده معروف برای آزاده نامدار ی در مراسم ختم
View this post on Instagram
(A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro
این مجر ی ز ن هنوز هم از آزاده نامدار ی دلخور است! وقتی پدر آزاده نامدار ی از همه برای دخترش حاللیت خواست ژ یال صادقی گفت بعید می دانم او را
حالل کنم.
پس از مراسم خاکسپار ی آزاده نامدار ی پدرش گفت دختر مرا حالل کنید  ،اما بعد از این صحبت ها ،ژ یال صادقی مجر ی صداوسیما در پیج اینستاگرامش
استور ی منتشر شد و اینطور نوشت :راستش قول نمی دم به شرط اینکه  5سال زندگیم رو بهم برگردونید و شب های که در سکوت سپر ی شد …
اما این پست بعد از ساعاتی با یک استور ی دیگر در صفحه اینستاگرام اصالح و ویرایش شد و نوشت :بخواب آزاده جان ولی من هنوز بیدارم مثل همون
شب ها که با من درددل می کردی بخواب من باز هستم از خدا خواستم روزهای سختی که بر من گذشت فراموش می شود مثل همیشه به تو حق خواهم
داد و قطع ًا پیگیر یم و اجازه نمیدم زندگیمان ملقب به یک عده ای سودجو قرار بگیرد بخواب ولی من بیدارم.
این مجر ی درباره فوت آزاده نامدار ی گفت :اول از همه بگم که واقعا از نظر روحی حال خوبی ندارم و این چند روز از فوت آزاده جان بسیار ناراحت هستم در
حدی که اشکم بند نمیاد و فقط میتونم ابراز پشیمانی کنم بابت اشتباهی که داشتم و دل آزاده نامدار ی رو شکستم …از خدا میخوام منو ببخشه.
ژ یال صادقی سال ها قبل در بخشی از یادداشت خود درباره دعوای ز ن و شوهر ی نامدار ی و فرزاد حسنی در سال  94نوشته بود :هرچند که پدیده افشای
اطالعات مربوط به اهالی رسانه و هنر در رسانهها و شبکههای اجتماعی ،پدیده جدیدی نیست ،اما به نظر میرسد که در روزهای اخیر ،این موضوع ابعادی
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متفاوت یافته است .تاکنون در این مورد گفته یا وانمود میشد که این اطالعات یا تصاویر عمدتا بدون رضایت صاحبان آنها و توسط عناصر بیاخالق و بدخواه
نشر مییابد در حالی که در این چند روز شاهد انتشار اطالعات و تصاویر ی از زندگی برخی از اصحاب رسانه ،توسط خود آنان بودیم که پدیدهای عجیب و
بدیع مینماید!
ژ یال صادقی چه مشکلی با ازاده نامدار ی داشت؟
گفتنی است که ژ یال صادقی مجر ی تلویز یون فروردین  99در برنامه دورهمی مهران مدیر ی ،در قسمت هایی از صحبت هایش به ماجرای عکس های بی
حجاب آزاده نامدار ی در سوییس کنایه زد و گفت مجر یان یادی آمدند و رفتند و نموندن  ،انهایی که مو افشون کردن و ….
مرحومه آزاده نامدار ی کنار برخی باز یگران سینما
View this post on Instagram
(A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro
آخر ین مصاحبه آزاده نامدار ی درباره قضاوت هایی که علیه او شد
View this post on Instagram
(A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro
صحبت های تلخ پدر آزاده نامدار ی در مراسم شام غر یبان
صحبت های تلخ پدر در شام غر یبان مرحومه نامدار ی :مادر سجاد )همسر آزاده( امشب مهمون دار ی/آزاده اهل زندگی و خانواده بود عاشق گندم بود.
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(
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....
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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.
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

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۱۶

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

ادامه خبر | فردا نیوز :مجر ی ز ن معروف از مکا لمات آخر خود با آزاده نامدار ی گفت
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
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.
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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؟
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
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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
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.
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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

چه کسانی در مرگ آزاده نامدار ی نقش داشتند؟ )(۰۵:۲۰-۰۰/۰۱/۱۴
مرگ آزاده نامدار ی مجر ی 37ساله ممنوعالکارشده ،بحثهای اخالقی دنبالهدار ی را در شبکههای اجتماعی در پی داشت .این چالشها آنچنان بود که حتی خبر مهم امضای معاهده
ایران و چین را کمرنگ کرد و بیشتر افراد درگیر مسئله مرگ او بودند.

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 کرده بود
و پس از یک سال جدا شد .آزاده نامدار ی  7فروردین  1400به صورت مشکوکی درگذشت .آزاده نامدار ی دارای مدرک کارشناسی مدیر یت صنعتی از دانشگاه
شهید بهشتی تهران است.
چه کسانی در مرگ آزاده نامدار ی نقش داشتند؟ مرگ آزاده نامدار ی مجر ی 37ساله ممنوعالکارشده ،بحثهای اخالقی دنبالهدار ی را در شبکههای اجتماعی
در پی داشت .این چالشها آنچنان بود که حتی خبر مهم امضای معاهده ایران و چین را کمرنگ کرد و بیشتر افراد درگیر مسئله مرگ او بودند.
این بار دیگر فقط دلنوشتهها و دعواهای مردم در توییتر و اینستاگرام نبود؛ در مدت کمی اتاقهای ز یادی در شبکه کالبهاوس تشکیل شد و با دادههای
عجیبی همچون مرگ با حیوانات خانگی نظیر سوسمار ،تمساح و ...یا حضور در آفر یقای جنوبی درباره آن گفتوگو شد.
چالش بین مردم و سلبر یتیها بر سر اینکه چه کسی آنچنان عرصه را برای این دختر پرشروشور تنگ کرد که به مرگش منجر شد ،آغاز شده بود .برخی به
دورویی و ر یاکار ی و ابزار تبلیغ بودن او میپرداختند و عدهای دیگر معتقد بودند خدشه بر حر یم خصوصیاش تاب و توانش را گرفت .عدهای از تأثیر او بر
تشویق به حجاب نوشتند و عدهای دیگر از قربانیبودنش به همین دلیل.
عدهای معتقد بودند سلبر یتیها آنموقع که میتوانستند ،تالشی برای بازگشت و همراهی با او نکردهاند و حاال مدعی حمایت از او هستند و عدهای دیگر
نقش صداوسیما در این فشار هفتساله را پررنگ میدانستند و دایی او نقش ابررسانهها را .این ابررسانهها هم میتوانستند رسانههای فارسیزبان خار ج از
کشور باشند و هم ترولهای شبکههای اجتماعی .همه این اظهارنظرها با این باور شکل گرفت که او خودکشی کرده است نه اینکه با مرگ طبیعی مرده یا به
قتل رسیده باشد.
مرگ »آزاده نامدار ی« سؤاالت ز یادی را در زمینه نقش مردم ،نقش رسانهها ،نقش صداوسیما ،نقش سلبر یتیها و ...به دنبال داشت.
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مجر ی ز ن معروف از مکالمات آخر خود با آزاده نامدار ی گفت
View this post on Instagram
(A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro
شعر سوزناک خواننده معروف برای آزاده نامدار ی در مراسم ختم
View this post on Instagram
(A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro
این مجر ی ز ن هنوز هم از آزاده نامدار ی دلخور است! وقتی پدر آزاده نامدار ی از همه برای دخترش حاللیت خواست ژ یال صادقی گفت بعید می دانم او را
حالل کنم.
پس از مراسم خاکسپار ی آزاده نامدار ی پدرش گفت دختر مرا حالل کنید  ،اما بعد از این صحبت ها ،ژ یال صادقی مجر ی صداوسیما در پیج اینستاگرامش
استور ی منتشر شد و اینطور نوشت :راستش قول نمی دم به شرط اینکه  5سال زندگیم رو بهم برگردونید و شب های که در سکوت سپر ی شد …
اما این پست بعد از ساعاتی با یک استور ی دیگر در صفحه اینستاگرام اصالح و ویرایش شد و نوشت :بخواب آزاده جان ولی من هنوز بیدارم مثل همون
شب ها که با من درددل می کردی بخواب من باز هستم از خدا خواستم روزهای سختی که بر من گذشت فراموش می شود مثل همیشه به تو حق خواهم
داد و قطع ًا پیگیر یم و اجازه نمیدم زندگیمان ملقب به یک عده ای سودجو قرار بگیرد بخواب ولی من بیدارم.
این مجر ی درباره فوت آزاده نامدار ی گفت :اول از همه بگم که واقعا از نظر روحی حال خوبی ندارم و این چند روز از فوت آزاده جان بسیار ناراحت هستم در
حدی که اشکم بند نمیاد و فقط میتونم ابراز پشیمانی کنم بابت اشتباهی که داشتم و دل آزاده نامدار ی رو شکستم …از خدا میخوام منو ببخشه.
ژ یال صادقی سال ها قبل در بخشی از یادداشت خود درباره دعوای ز ن و شوهر ی نامدار ی و فرزاد حسنی در سال  94نوشته بود :هرچند که پدیده افشای
اطالعات مربوط به اهالی رسانه و هنر در رسانهها و شبکههای اجتماعی ،پدیده جدیدی نیست ،اما به نظر میرسد که در روزهای اخیر ،این موضوع ابعادی
متفاوت یافته است .تاکنون در این مورد گفته یا وانمود میشد که این اطالعات یا تصاویر عمدتا بدون رضایت صاحبان آنها و توسط عناصر بیاخالق و بدخواه
نشر مییابد در حالی که در این چند روز شاهد انتشار اطالعات و تصاویر ی از زندگی برخی از اصحاب رسانه ،توسط خود آنان بودیم که پدیدهای عجیب و
بدیع مینماید!
ژ یال صادقی چه مشکلی با ازاده نامدار ی داشت؟
گفتنی است که ژ یال صادقی مجر ی تلویز یون فروردین  99در برنامه دورهمی مهران مدیر ی ،در قسمت هایی از صحبت هایش به ماجرای عکس های بی
حجاب آزاده نامدار ی در سوییس کنایه زد و گفت مجر یان یادی آمدند و رفتند و نموندن  ،انهایی که مو افشون کردن و ….
مرحومه آزاده نامدار ی کنار برخی باز یگران سینما
View this post on Instagram
(A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro
آخر ین مصاحبه آزاده نامدار ی درباره قضاوت هایی که علیه او شد
View this post on Instagram
(A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro
صحبت های تلخ پدر آزاده نامدار ی در مراسم شام غر یبان
صحبت های تلخ پدر در شام غر یبان مرحومه نامدار ی :مادر سجاد )همسر آزاده( امشب مهمون دار ی/آزاده اهل زندگی و خانواده بود عاشق گندم بود.
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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(
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.
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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.
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
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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.
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
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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
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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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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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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از قانون استخدام کشور ی تا اهدای جنین به زوجین نابارور! )(۱۶:۲۳-۰۰/۰۱/۱۳
در این گزارش شما را با قوانین اجتماعی که در قر ن اخیر به تصویب رسیدند آشنا میکنیم؛ از قانون استخدام کشور ی ،قانون مدنی ،انحصار وراثت تا قانون صید و شکار ،مواد روانگردان،
بیمه بیکار ی و اهداء جنین به زوجین نابارور که همگی حاصل دست رنج دولتها و نمایندگان مجلس شورای اسالمی بودند و امروزه برای ما به جا ماندند.

قانون استخدام کشور ی؛ سال 1301
قانون استخدام کشور ی نخستین الیحٔه استخدام کشور ی در ایران بود که در آذر ماه  1301در  5فصل و  74ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید .این
الیحه با مطالعٔه مقررات استخدامی کشورهای پیشرفته تهیه شده بود .در این قانون مقرراتی پیشبینی شده بود که در نظام حقوقی ایران سابقه نداشت؛ از
جمله جدا کردن تخلفات ادار ی از تخلفات عمومی و پایهگذار ی دادرسی ادار ی برای رسیدگی به تخلفات ادار ی کارکنان دولت .در مورد عامیت ،هر چند این
مصوبٔه مجلس به عنوان قانونی عام در زمینه استخدام دولتی وضع شده بود ،اما سالها پس از آن قوانینی در مورد بخشی از مستخدمان دولت تصویب شد
که از عامیت قانون کاست برای نمونه میتوان قانون استخدام قضات  ،1306قانون استخدام پزشکان  ،1328قانون استخدام پرستاران  1326را نام برد.
قانون مدنی؛ سال 1307
قانون مدنی مجموعهای از مواد قانونی است که اساسیتر ین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان میکنند .مهمتر ین مسائلی
که در قانون مدنی هر کشور به آنها پرداخته میشود ،عبارتند از :احوال شخصیه اعم از اهلیت و وضعیت ،قراردادها و عقود )مختصات و شرایط صحت(،
مسئولیت مدنی ،حقوق تعهدات و حقوق خانواده اعم از ازدواج ،طالق .قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است .این قانون برگرفته از حقوق
اسالم ،به ویژه فقه امامیه است که شکل امروز ین و مدون آن به همراه محتوای برخی مواد ،برگرفته از قوانین اروپایی ،به ویژه قانون مدنی فرانسه و تا
حدودی بلژ یک است .این قانون از مشهورتر ین و مهمتر ین متون درسی حقوق است که نوشتههای حقوقی بسیار ی پیرامون آن وجود دارد؛ از معروفتر ین
حاشیه نویسان و شارحان این قانون ،میتوان به دکتر سید حسن امامی ،محمدجعفر جعفر ی لنگرودی ،امیرناصر کاتوز یان ،حسین صفایی و مهدی شهیدی
اشاره کرد .بعد از انقالب سال  1357این قانون دستخوش تغییراتی شد و برخی از مواد آن حذف و یا اصالح شد از جملٔه این اصالحات میتوان به اصالح
ماده  218اشاره کرد که با تغییر در آن این ماده کارایی خود را از دست داد و انتقاد بسیار ی از حقوقدانان را برانگیخت.
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر؛ سال 1308
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر با  9ماده در  5فروردین ماه سال  1308به تصویب رسید .تشر یح تعر یف جرم انتقال مال غیر ،ارکان جرم انتقال مال
غیر ،عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر ،مواد قانونی که برای تعر یف جرم انتقال مال غیر به کار رفته از جمله موضوعاتی است که این قانون به آنها پرداخته
است.
قانون تصدیق انحصار وراثت؛ 1309
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قانون تصدیق انحصار وراثت با  12ماده  14مهرماه سال  1309به تصویب رسید .انحصار وراثت و مراحل آن ،مرجع درخواست صدور گواهی انحصار وراثت،
اشخاصی که میتوانند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت دهند ،مدارک الزم برای انحصار وراثت و ...از موضوعاتیست که این قانون به آن پرداخته
است و تکلیف این موضوع را مشخص کرده است.
قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران؛ 1310
قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران  19اردیبهشت سال  1310با  23ماده به تصویب رسید .این قانون جهت تسهیل ورود اتباع تدوین شد ،اما
همچنان ورود و اقامت این افراد دارای مشکالتیست که امیدوار یم هرچه زودتر این مشکالت مرتفع شود تا آنها هم بتوانند طبق قانون مصوب ،به راحتی
در ایران اقامت گرفته و زندگی کنند در واقع انتظار میرود قانون قدرت اجرای خود را به دست بیاورد.
قانون وکالت؛ 1313
قانون وکالت قانونی است مشتمل بر پنجاه و هشت ماده که توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید .این قانون در پنج فصل تدوین شدهاست:
فصل اول :وکیل و شرایط وکالت )از ماده  1تا ماده (16
فصل دوم :تشکیالت وکالء )از ماده  17تا ماده (24
فصل سوم :حقوق و وظائف )از ماده  25تا ماده (45
فصل چهارم :در تعقیب و مجازات انتظامی وکالء )از ماده  45تا ماده (55
فصل پنجم :مقررات مختلفه
قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی؛ سال 1316
قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی با یک ماده واحد  26اردیبهشت ماه سال  1316به تصویب رسید .در این قانون آمده در مواردی که تعقیب جرم موقوف به
شکایت متضرر از جرم است اگر متضرر از جرم صغیر باشد و ،ولی یا قیم ندارد مدعیالعموممکلف است موافق قانون برای صغیر قیم معین کند و هر گاه تعیین
قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر و ز یان نسبت به صغیر باشد تا تعیین قیممدعیالعموم موقت ًا کسی را به عنوان قیم اتفاقی تعیین میکند و در مواقع
ضرورت قبل از تعیین قیم اقدامات فور ی را که برای حفظ آثار و دالئل جرم و تعقیب آن الزم است دستور میدهد ،ولی ادامه تعقیب منوط است به اینکه قیم
مصلحت صغیر را در تعقیب امر تشخیص کند و شکایت کند .در مواردی که صغیر ،ولی یا قیم دارد و ،ولی یا قیم او شخص ًا مرتکب عمل شده و یا مداخله در
جرم داشته و موافق قانون مدنی قیم اتفاقی هنوز معیننشده است نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد و اگر قیم اتفاقی تعیین شده وظیفه اقدام بر عهده
او است.
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی؛ سال 1318
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی با  59ماده  24تیرماه  1318به تصویب رسید .سازمان اداره تصفیه ،اقدامات تأمینی اداره تصفیه ،دعوت بستانکاران ،اداره
اموال ،رسیدگی به مطالبات ،تصفیه ،تقسیم وجوه حاصله از فروش ،خاتمه ورشکستگی ،مقررات مالی و مقررات مخصوص از چند مبحثی است که این قانون
به آن پرداخته و در هر مبحث چندین ماده پیش بینی کرده است.
قانون امور حسبی؛ 1319
قانون امور حسبی با  378ماده دوم تیرماه سال  1319به تصویب رسید .امور ِحسبی )یا ِحسبه یا ِحسبیه( اصطالحی در فقه و حقوق اسالمی است که به
کلیه امور پسندیدهای گفته میشود که شر ع و قوانین اسالم خواستار اجرای آنها شده ،اما شخص خاصی را مسئول آنها ندانستهاست .حمایت از افراد
بیسر پرست به صورت تعیین قیم و نظارت بر اعمال قیم ،امور مربوط به ارث و وصیت و اداره اموال افراد مفقوداالثر مثالهایی از امور حسبی هستند.
قانون شهردار ی؛ سال 1334
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قانون شهردار ی با  95ماده سال  1334به تصویب رسید .فصل اول؛ در تأسیس شهردار ی ،فصل دوم؛ انتخابات انجمن شهر ،فصل سوم؛ در تشکیل انجمن
شهر ،فصل چهارم؛ در وظایف انجمن ،فصل پنجم؛ در انتخاب شهردار و معاون شهردار ی ،فصل ششم؛ در وظایف شهردار ی ،فصل هفتم؛ مقررات استخدامی و
مالی ،فصل هشتم؛ در مقررات جزایی ،فصل نهم؛ خاتمه از جمله بخشهایی است که در این قانون آمده و هر کدام شامل چندین قانون است .از آنجایی که
این قانون سالهاست به تصویب رسیده برخی معتقدند باید به روز رسانی شود و مجلس یازدهم آن را اصالح کند.
قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید؛ 1337
قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید با یک ماده واحده سال  1337به تصویب رسید .در این قانون آمده» :هر کس عمدًا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات
شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یافقدان یکی از حواس مجنیعلیه گردد به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر
موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادن عضوی از اعضاء بشود به حبس مجرد از 2سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگر ی بشود به حبس مجرد از دو تا
پنج سال محکوم خواهد شد .مجازات شروع پاشیدن اسید به اشخاص حبس مجرد از دو سال تا پنج سال است .در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت
اجرای ماده  44قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه تخفیف جائز نیست«.
قانون مسئولیت مدنی؛ 1339
قانون مسئولیت مدنی قانونی است که شخصی را که بدون مجوز قانونی عمدًا یا به واسطه بی احتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا
شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده ،صدمهای وارد کند چه آن صدمه مادی باشد و چه معنوی ،مسئول میداند و
آن را ملزم میکند که خسارت ناشی از عمل خود را جبران کند .این قانون در شانزده ماده تنظیم و به تصویب کمیسیون مشترک دادگستر ی مجلسین رسیده
است.
الیحه قانونی ملی کردن جنگلها؛ 1341
هیأتوز یران در جلسه مور خ  27/10/1341تصویبنامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور را با چهارده ماده تصویب کردند .دولتی شدن کلیه جنگلها و مراتع
و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور ،مکلف کردن دولت برای حمایتهای مالی ،اجازه بهرهبردار ی برای جنگلنشینان و دهکدههای مجاور جنگل و ...از
جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.
قانون تملک آپارتمانها؛ 1343
قانون تمکل آپارتمانها با  11ماده در  16اسفندماه سال  1343به تصویب رسید .تعیین حدود مالکیت در آپارتمان ،حقوق مالک ،وظایف هیات مدیره ،سهم
مشاء و ...از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.
قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی؛ سال 1346
قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی با  18ماده  1346.4.22به تصویب رسید .طبق این قانون قرار شد ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی
یا آرایشی از گمرک به هرشکلی و کیفیتی به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی عالوه بردارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از
کشور مبدأ مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهدار ی باشد و واردکننده نیز مکلف باشد برای تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد وهمچنین موادی که برای
نگاهدار ی به آنها اضافه شده به وزارت بهدار ی تسلیم کند.
قانون شکار و صید؛ سال 1346
قانون شکار و صید با  31ماده  16خردادماه  1346به تصویب رسید .این قانون برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران قابل شکار و صید سازمان شکاربانی و
نظارت بر صید تدوین شد .وظایف شورای عالی دارای ،وظایف سازمان جنگلبانی ،وظایف مامور ین شکاربانی ،حد و حدود وسایل شکار و صید از جمله مواردی
است که این قانون پرداخته است.
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قانون آب و نحوه ملی شدن آن؛ سال 1347
قانون آب و ملی شدن آن با  66ماده به تصویب رسید .کلیات این قانون ،وظایف و اختیارات ،آبهای ز یرزمینی ،حفاظت و نگهدار ی تأسیسات مشترک،
تملک و تصرف اراضی و اعیانیهای مورد نیازوصول آببها و دیون ،جلوگیر ی از آلودگی منابع آب ،تخلفات و جرائم ،مقررات مختلفه از جمله مواردی است که
در این قانون پیش بینی شده است.
قانون حمایت خانواده؛ سال 1353
قانون حمایت از خانواده در ایران قانونی است که در ایران به بحثهای حقوقی دربارٔه امور خانواده از جمله بحث ازدواج و طالق پرداختهاست .در ایران
تاکنون سه بار قانون تصویب شدهاست.
قانون مربوط به مواد روانگردان )پسیکوتروپ(؛ 1354
این قانون با  12ماده اردیبهشت سال  1354به تصویب رسید .تعر یف مواد روان گردان ،موارد قانونی استفاده از این مواد ،آییننامه اجرایی این قانون ،ورود
و خروج این مواد و ...از جمله مورادی است که در این قانون پیش بینی شده است.
قانون تأمین اجتماعی؛ 1354
قانون تامین اجتماعی مشتمل بر یکصد و هجده ماده و چهل تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه  1354.3.19در جلسه روز سهشنبه
سومتیر ماه  1354به تصویب مجلس شورای ملی رسید .کلیات این قانون ،ارکان و تشکیالت ،منابع درآمد ،مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن ،مقررات
مالی ،حوادث و بیمار یها و باردار ی ،از کار افتادگی ،بازنشستگی ،مرگ ،ازدواج و عائله مندی ،مقررات کلی راجع به کمک ها ،تخلفات  -مقررات کیفر ی ،مقررات
مختلف از جمله فصلهایی است که در این قانون پیش بینی شده و  118ماده را دربرمیگیرد.
قانون ثبت احوال؛ 1355
این قانون مشتمل بر پنجاه و پنج ماده و بیست و هشت تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه  10تیر ماه  2535در جلسهفوقالعاده
روز چهارشنبه شانزدهم تیر ماه به تصویب مجلس سنا رسید .کلیات این قانون ،اسناد و دفاتر ثبت احوال ،ثبت والدت ،ثبت مرگ ،ازدواج و طالق ،صدور
شناسنامه ،صدور کارت شناسایی ،نام خانوادگی ،تعویض شناسنامههای موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع ،تهیه مقدمات اجرای قانون ،مقررات کیفر ی
از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.
قانون لغو مالکیت اراضی موات شهر ی و کیفیت عمران آن؛ 1358
این قانون با  4ماده در تیرماه سال  1358به تصویب رسید .از آن جا که طبق مواز ین اسالم زمین موات ملک کسی شناخته نمیشود در اختیار دولت اسالمی
است و اسناد مالکیتی که در رژ یم سابق نسبت به زمینهای موات در داخل محدوده شهر ی یا خار ج آن صادر شده بر خالف مواز ین اسالم و مصلحت مردم
بوده است بنابراین قانون لغو مالکیت اراضیموات شهر ی و کیفیت عمران آن به تصویب رسید.
قانون اراضی شهر ی؛ 1360
این قانون با  17ماده و  14تبصره در اسفندماه سال  1360به تصویب رسید .برای دستیابی به اهداف مذکور در اصول  47 - 45 - 43 - 31قانون اساسی جمهور ی
اسالمی که تأمین نیازهای عموم به مسکن و تأسیساتعمومی شهر ی را وظیفه دولت قرار داده و به منظور جلوگیر ی از بورس باز ی روی زمین به صورت کاال
و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصاد کشور کهسوق سرمایهها به بخشهای تولیدی ز یربنایی )کشاورز ی و صنعتی( است با استفاده از اجازه مور خ 60.7.19
حضرت امام خمینی مدظلهالعالی که درآن مجلس شورای اسالمی را صاحب صالحیت برای تشخیص موارد ضرورت و فساد و اختالل نظام اجتماعی و قانون
گذار ی الزم در این موارددانستهاند ،اجرای مواد این قانون موقت ًا برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضرور ی تشخیص داده شد .باقی مواد این قانون به تمام
مسائل و موضوعات اراضی شهر ی پرداخته است.
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قانون خدمت وظیفه عمومی؛ 1363
این قانون با  67ماده و  57تبصره آبان ماه  1363به تصویب رسید .کلیات این قانون ،احضار برای دوره ضرورت ،رسیدگی ،معافیتها ،آموزش نظامی
مشموالن و درجات و حقوق و مزایای آنان ،احضار در مراحل احتیاط و ذخیره ،غیبت مشموالن وظیفه عمومی و جرائم و مجازاتها از جمله مواردی است که
در این قانون به آن پرداخته شده است.
قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار؛ سال 1363
این قانون با  29ماده و  31تبصره اسفندماه  1363به تصویب رسید .کلیات این قانون ،وظایف و اختیارات شورای اسالمی کار ،مرجع تشخیص انحراف و
انحالل شوراها ،مسائل کارگز ینی از جمله مواردی است که این قانون مفصال به آنها پرداخته است.
قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهور ی اسالمی ایران؛ 1367
این قانون با  26ماده و  13تبصره اردیبهشت ماه  1367به تصویب رسید .اساسنامه جمعیت ،اهداف جمعیت ،وظایف جمعیت در سطح کشور و خار ج از
کشور ،وظایف و اختیارات رییس جمعیت ،وظایف و اختیارات خزانهدار کل ،وظایف و اختیارات بازرسان ،منابع مالی جمعیت ،حقوق بازنشستگی و ..از جمله
مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.
قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و ز یانآور؛ 1367
این قانون با یک ماده واحد و  4تبصره آذرماه  1367به تصویب رسید .طبق این قانون کلیه وزارتخانهها ،شرکتها ،مؤسسات دولتی ،شهردار یها ،بانکها
مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است میتوانند مستخدمین معلول )اعم از جانبازان انقالب اسالمی ایران و
جنگ تحمیلی ،معلولین حوادث ناشی از کار ،بیماران ناشی از شرایطخاص کار و معلولین عادی( رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را )بجز کارگران
مشمول قانون کار ( به شرط داشتن حداقل بیست سال تمامسابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور ادار ی و استخدامی کشور با
افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیًال برحسب نوع و درجه معلولیت و یا بیمار ی مشخص گردیده است ،به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور
فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگیبازنشسته کنند.
قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛ 1367
این قانون با  9ماده و  12تبصره خردادماه  1367به تصویب رسید .وظایف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن،
تعیین رشتهها و مقاطع تحقیقی مورد نیاز کشور ،انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در جمیع رشتههای پزشکی و زمینههای بهداشتی و درمان ،برنامهر یز ی به
منظور توز یع متناسب و عادالنه نیروی انسانی ،تأمین و ارائه خدمات الزم به معلولین جسمی ،ذهنی و اجتماعی قابل توانبخشی در حدود امکانات ،شویق و
ترغیب افراد خیر و مؤسسات خصوصی جهت اقدامات حمایتی برای کودکان ،وظایف معاونتها این وزارتخانه و ...از جمله مواردی است که در این قانون به
آن پرداخته شده است.
قانون تعز یرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی؛ 1367
این قانون با  44ماده سال  1367به تصویب رسید .تعز یرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی ،تعز یرات توز یع و فروش دارو و شیرخشک و ملزومات
پزشکی ،دندانپزشکی وآزمایشگاهی ،تعز یرات تولید ،توز یع ،فروش مواد خوردنی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی از جمله مواردی است که در این قانون به آن
پرداخته شده است.
قانون بیمه بیکار ی؛ 1369
این قانون با  7ماده به تصویب رسید .مشمولین این قانون ،شرایط افرادی که استحقاق در یافت مقرر ی بیمه بیکار ی را دارند و ...از جمله موارد پیش بینی
شده در این قانون است.
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قانون کار؛ 1369
اولین قانون کار ایران در  1325توسط مجلس شورای ملی تصویب شد .تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر  3اتحادیه کارگر ی در ایران بود که »شورای
متحده مرکز ی اتحادیههای کارگران و زحمتکشان ایران« را تأسیس کرده بودند .دولت الیحه قانون کار را در سال  1323تصویب و به مجلس فرستاد ،اما
مجلس دو سال بعد حاضر به بررسی آن شد .شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد و در پی آن با اعتصاب کارگران در بخشهای مختلف
صنعت نفت درگیر یهای گستردهای میان کارگران و پلیس رویداد .در سال  1337دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بینالمللی کار قانون کار جدید را
تصویب و به مجلس فرستاد .این قانون در  26اسفند  1337تصویب و جایگز ین قانون قبلی که با تالش اتحادیههای کارگر ی تصویب شده بود کرد.
قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هز ینههای غیرضرور و جلوگیر ی از تجمل گرائی؛ 1370
این قانون با  14ماده و  4تبصره آذرماه سال  1370به تصویب رسید .موظف کردن صدا و سیما برای جلوگیر ی از تجمل گرایی ،موظف کردن وزارتخانهها،
نیروهای نظامی و انتظامی ،شهردار یها ،سازمانها ،بانکها ،شرکتها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجر یه ،مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقالب اسالمی
برای جلوگیر ی از تجمل گرایی از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.
قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی؛ 1370
این قانون با  12ماده و  3تبصره مهرماه سال  1370به تصویب رسید .تعیین سیاستهای ایرانگردی و جهانگردی ،وظایف گمرک ،تأسیس و ایجاد دفاتر
خدمات مسافرتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی ،فعالیت هتلها و ...از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.
قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور؛ 1372
این قانون با  11ماده و  6تبصره سال  1372به تصویب رسید .تشر یح وظایف مشروح سازمان پزشکی قانونی کشور ،اجرای برنامههای کارآموز ی پزشکی قانونی،
همکار ی علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاهها ،حقوق و مزایای پزشکان و کادر فنی سازمان از جمله مواردی است که در این قانون
پیش بینی شده است.
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور؛ سال 1373
این قانون با  19ماده و  18تبصره آبان ماه  1373به تصویب رسید .بیمه شدگان اصلی ،فرعی ،افراد نیازمند ،حق سرانه ،فرانشیز ،قیمت واقعی خدمات ،سهم
مشموالن این قانون از حق بیمه سرانه خدمات درمانی از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل؛ سال 1373
این قانون با یک ماده واحده و  9تبصره در مجلس شورای اسالمی دی ماه  1373به تصویب رسید .از آنجایی که با توجه به اصل  141قانون اساسی جمهور ی
اسالمی ایران هر شخص میتواند تنها یک شغل دولتی را عهدهدار شود این قانون به تصویب رسید.
قانون گز ینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش؛ سال 1374
این قانون با  18ماده و  17تبصره شهر یورماه  1374به تصویب رسید .نحوه گز ینش مربیان پرورشی ،معلمان و کلیه کارکنان آموزش و پرورش ،ضوابط عمومی
گز ینش اخالقی ،اعتقادی و سیاسی کارکنان آموزش و پرورش ،مدارس غیر انتفاعی ،سازمانها و شرکتهای تابعه اعم ازداوطلبان مراکز تربیت معلم ،دانشسرای
تربیتمعلم ،تعهد دبیر ی ،متعهدین خدمت و استخدام و اشتغال ،بورسیههای داخل و خار ج ،اعزام مأمور ینثابت ،مأمور ین و منتقلین سایر دستگاهها برای
مشاغل آموزشی و غیر آموزشی ،ارکان گز ینش کشور ،وظایف دبیر هیأت مرکز ی گز ینش از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.
قانون تشکیالت ،وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران؛ سال 1375
این قانون با  94ماده و  51تبصره خردادماه  1375به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید .تشکیالت ،انتخابات ،وظایف شوراها ،ترتیب رسیدگی به تخلفات
و سایر قوانین و مققرات از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است و همچنان حاکم است.
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قانون استفاده اجبار ی از کمربند و کاله ایمنی؛ 1376
این قانون با یک ماده واحد بهمن ماه سال  1376به تصویب رسید .طبق این قانون ،بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و سرنشینان ردیف اول انواع
خودروهای درحال حرکت درمسیر جادههای بین شهر ی و کمربندیها و بزرگراههای درون شهر ی و همچنین استفاده از کاله ایمنی برای رانندگان و سرنشینان
هرنوع موتور سیکلتاجبار ی شد همچنین دولت مکلف شد کمربند و کاله ایمنی استاندارد را به مقدار نیاز کشور تهیه و عرضه کند.
قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن؛ سال 1376
این قانون با  42ماده و  25تبصره آبان ماه سال  1376به تصویب رسید .اعمال جرم ،لزوم تشکیل ستاد و اعضای آن ،جرم تولید ،حمل و توز یع مواد مخدر
و ...از جمله مواردی است که در این قانون مورد پیش بینی قرار گرفته است که مفصال شر ح داده شده است.
قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی؛ سال 1376
این قانون با  6ماده اردیبهشت ماه  1376به تصویب رسید و کلیه وزارتخانههای کشور ،پست ،تلگراف و تلفن موظف شدند با رعایت قوانین و مقررات ،برای
کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کد پستیاختصاص دهند.
قانون الحاق یک تبصره به ماده  1082قانون مدنی در خصوص مهر یه؛ سال 1376
این قانون با  7ماده در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید .این قانون در همین  6ماده به نحوه محاسبه مهر یه پرداخته است و مقرر شد چنانچه مهر یه
وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سالوقوع عقد محاسبه
و تعیین کند.
قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغز ی آنان مسلم است؛ سال 1379
این قانون با یک ماده واحده فروردین ماه سال  1379به تصویب رسید .طبق این قانون ،بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضاء ،پس از کسب اجازه کتبی از
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،میتوانند از اعضایسالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغز ی آنان برطبق نظر کارشناسان ُخبره مسلم باشد،
به شرط وصیت بیمار یا موافقت ،ولی میت جهت پیوندبه بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده کنند.
قانون انتقال زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خار ج از شهرها؛ سال 1380
این قانون با  8ماده و  2تبصره آذرماه سال  1380به تصویب رسید .به منظور انتقال زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی داخل شهرها به خار ج از آن ،به
استثنای بازداشتگاهها ،مکلف است اراضی و مستحدثات مربوط ،اعم از عرصه و اعیان راحسب مورد مطابق این قانون و آییننامه اجرائی آن به وزارت مسکن
و شهرساز ی واگذار کند .وزارت مذکور نیز موظف است ظرف حداکثر دهسال ،ضمن تأمین اراضی مناسب ،از محل فروش اراضی و مستحدثات مزبور با تغییر
کاربر ی یا بدون آن و اعتباراتی که هر ساله در بودجه کل کشور درردیف مستقل پیشبینی میشود نسبت به ایجاد زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی
مورد نیاز وفق این قانون و آییننامه اجرائی آن اقدام کرده ،پساز تکمیل دراختیار سازمان قرار دهد.
قانون ایجاد سازمان نظام پرستار ی جمهور ی اسالمی ایران؛ سال 1380
این قانون با  28ماده و  20تبصره آذرماه  1380به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید .کلیات این قانون ،اهداف سازمان؛ وظایف و اختیارات ،تشکیالت،
اعضای شورای عالی ،نحوه عضویت و انتخابات ،وظیفه هیات مرکز ی نظارت ،شرایط انتخاب کنندگان و ...از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی
شده است.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان؛ سال 1381
این قانون با  9ماده آذرماه سال  1381به تصویب رسید ،اما بیش از دو دهه در انتظار اصالح قرار گرفت تا اینکه اواخر مجلس دهم یعنی سال  98با  51ماده
به تصویب شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد تا حامی برای کودکان و نوجوانان باشد هرچند اکنون مدتهاست از تصویب این قانون میگذرد ،اما
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اجرایی نشده و کماکان منتظر هستیم این قانون که میگویند انقالبی در حقوق کودک و نوجوانان ایجاد میکند به اجرا برسد.
قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور؛ سال 1382
این قانون با  5ماده در جلسه علنی  29تیرماه سال  1382به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید .به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان نابارور ی
ذیصالح مجاز شدند با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندر ج در این قانون نسبت به انتقالجنینهای حاصله از تلقیح خار ج از رحم زوجهای قانونی و شرعی
پسازموافقت کتبیزوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی نابارور یآنها )هر یک به تنهایی یا هر دو( بهاثبات رسیده
اقدام کنند .این قانون در مواد تدوین شده شرایط کامل را به طور مفصل توضیح داده است.
قانون مبارزه با قاچاق انسان؛ سال 1383
این قانون با  8ماده و  3تبصره در جلسه علنی روز  28تیرماه سال  1383به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید .طبق قانون چنانچه عمل مرتکب »قاچاق
انسان« ازمصادیق مندر ج در قانون مجازاتاسالمی باشد مطابق مجازاتهای مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت
جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شدهاست،
محکوم میشود .این قانون همچنان دچار خالقانونی است و نمایندگان مجلس یازدهم خبر از بازنگر ی آن دادهاند.
قانون مدیر یت پسماندها؛ سال 1383
این قانون با  23ماده سال  1383به تصویب رسید .تعار یف پسماندهای عادی ،پزشکی ،ویژه ،کشاورز ی ،صنعتی ،ضابطه استفاده از دستگاه زباله سوز،
دستگاههای دارای مسئولیت از جمله مواردی است که در قانون پیش بینی شده است.
قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن؛ سال 1383
این قانون با  16ماده و  24تبصره به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید .تشر یح وظایف دولت ،وزارتخانهها ،سازمان بهز یستی ،شهردار ی ،موسسات و
شرکتهای دولتی ،ایجاد فرصتهای شغلی و ...از جمله مواردی است که در قانون پیش بینی شده و باقی موارد در سایر مواد مفصال شر ح شده است ،اما
همچنان این قانون در اجرا دچار مشکل است و تبدیل به مطالبه این قشر از جامعه شده است.
قانون سقط درمانی؛ سال 1384
این قانون با یک ماده واحده به تصویب رسید .براساس این قانون سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر
بیمار ی جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقصالخلقه بودن موجب حر ج مادر است و یا بیمار ی مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح
)چهار ماه( با رضایت ز ن مجاز است و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود همچنین متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای
مقرر در قانون مجازات اسالمی محکوم میشوند.
قانون تسهیل ازدواج جوانان؛ سال 1384
این قانون با  13ماده و  4تبصره به تصویب رسید ،اما هیچ وقت اجرایی نشد و هر دستگاهی از انجام وظیفه خود سرباز زد و باید گفت این قانون دیگر قدرت
اجرایی ندارد به همین دلیل باید اصالح شود یا قانون جدیدی تدوین شود تا پاسخگوی نیاز جوانان باشد و بتواند امر ازدواج ،تشکیل خانواده و فرزندآور ی
را تسهیل کند .هرچند مجلس یازدهم طر حهایی را برای تسهیل ازدواج تدوین کرده ،اما همچنان تکلیف این قانون مشخص نیست و بالتکلیف باقی مانده
است.
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی؛ سال 1385
این قانون با یک ماده واحده به تصویب رسد ،اما شامل چندین تبصره است که دستگاههای متفاوتی را موظف به اجرا کرده است .براساس این قانون مقرر
شد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یکسال پس از تصویب این قانون در ایران متولد میشوند
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میتوانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند .این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفر ی یا امنیتی و اعالم رد تابعیت
غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته میشوند .پس از اصالح این قانون در سال  1398روند صدور شناسنامه آغاز شد به گونهای که طبق گفته مدیر کل اتباع و
مهاجر ین خارجی وزارت کشور تا بهمن ماه سال  570 ،1399شناسنامه برای فرزندان حاصل ازدواج زنان با مردان خارجی صادر شده است.
قانون جامع کنتر ل و مبارزه ملی با دخانیات؛ سال 1385
این قانون با  20ماده و  7تبصره در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و مقرر شد به منظور برنامهر یز ی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سالمت
عمومی ،ستاد کشور ی کنتر ل و مبارزه با دخانیات تشکیل شود همچنین وظایف هر یک از دستگاهها به طور کامل توضیح داده شد و در آخر قرار بر این شد تا
درآمدهای سالیانه ناشی از تولید و ورود سیگار و مواد دخانی که حاصل تخر یب سالمت است به اطالع کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسالمی برسد.
قانون مدیر یت خدمات کشور ی؛ سال 1386
این قانون با  128ماده و  106تبصره در جلسه علنی مهرماه سال  1386به تصویب رسید .تعار یف هر یک از واژهها در این قانون ،راهبردها و فناور ی انجام
وظایف دولت ،ساختار سازمانی ،فناور ی اطالعات و خدمات ادار ی ،ورود به خدمت ،انتصاب و ارتقای شغلی ،توانمندساز ی کارمندان ،حقوق و مزایا ،ارز یابی
عملکرد ،حقوق و تکالیف کارمندان ،تامین اجتماعی و ...از سرفصلهای این قانون است.
قانون تشکیل سازمان مدیر یت بحران کشور؛ سال 1387
این قانون با  15ماده و  2تبصره اردیبهشت ماه  1387به تصویب رسید .پیشگیر ی ،آمادگی ،مقابله ،بازساز ی و بازتوانی سه وطیفه این سازمان تعر یف شد.
تشکیل شورای عالی مدیر یت بحران کشور ،تشر یح وظایف این شورا و وظایف سازمان مدیر یت بحران از جمله مواردی است که در این قانون به آن پرداخته
شده است.
قانون جرایم رایانهای؛ سال 1388
قانون جرایم رایانهای در سال  1388برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانههای رایانهای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید .کلیات
الیحه قانون جرائم رایانهای در  27آبان  1387با  176رأی موافق 3 ،رأی مخالف و  2رأی ممتنع به تصویب رسید .پس از رفع ایراداتی که شورای نگهبان به این
قانون وارد کرده بود در  7تیر  1388قانون جرائم رایانهای به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیسجمهور  10تیر آن را برای اجرا ابالغ کرد .قانون جرایم رایانهای
در  5بخش و  55ماده تنظیم شدهاست .حبس و جر یمه نقدی یا هر دو مجازاتهایی است که برای مرتکبین این جرایم وضع شدهاست.
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی؛ سال 1389
این قانون با  35ماده و  35تبصره به تصویب مجلس رسید .کلیه رانندگان ،سرنشینان وسایل نقلیه ،متصدیان حمل و نقل زمینی ،عابر ین پیاده و فعاالن
درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون که قانونگذاران در  35ماده تصویب کردند ،شدند.
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز؛ سال 1390
این قانون با  21ماده و  7تبصره در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و براساس آن قاچاق سالح ،مهمات ،اقالم و مواد تحت کنتر ل عبارت از وارد کردن
آنها به کشور و یا خار ج کردن آنها از کشور به طور غیرمجاز اعالم شد سایر مباحث مربوط به این موضوع در مواد دیگر مفصال تشر یح داده شده است.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسر پرست و بد سر پرست؛ سال 1392
این قانون با  37ماده و  17تبصره به تصویب رسید .سر پرستی کودکان و نوجوانان فاقد سر پرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان ،با اذن مقام
معظم رهبر ی و مطابق مقررات این قانون صورت گرفت و مقرر شد امور مربوط به سر پرستی کودکان و نوجوانان بی سر پرست ،با سازمان بهز یستی کشور
باشد که در این قانون به اختصار سازمان نامیده شد در ادامه سایر قوانین و مقررات حضانت و  ...به صورت کامل توضیح داده شده است.
قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده؛ سال 1392
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این قانون با یک ماده واحده به تصویب رسید و براساس آن مقرر شد که دولت میتواند هر پنج سال یک بار ،با توجه به نتایج سرشمار یهای عمومی
نفوس ،ترکیب جمعیتی و شاخصهای سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاستهای کلی نظام و با رعایت شاخصهای مندر ج در قوانین
برنامه پنج ساله با ارایه الیحه به مجلس شورای اسالمی نسبت به برقرار ی امتیازات یا ایجاد محدودیتها بر اساس تعداد فرزندان اقدام کند همچنین به
دولت اجازه داده شد مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجبار ی )تشویقی( برخوردار شوند .این قانون به
مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است ،تسر ی پیدا میکند و مادر میتواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر؛ سال 1394
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر قانونی در ایران در جهت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است که پس از درگذشت علی خلیلی
توسط مجلس به تصویب رسید .طر ح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در تیر  1393از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی اعالم وصول
شد ،کلیاتش در  16مهر همان سال و جزئیاتش در  23فروردین  1394به تصویب مجلس رسید تا اینکه شورای نگهبان در  2اردیبهشت  1394آن را تصویب و
علی الر یجانی در  9اردیبهشت  1394آن برای اجرا به دولت یازدهم ابالغ کرد.
قانون شوراهای حل اختالف؛ سال 1394
این قانون با  46ماده و  27تبصره به تصویب رسید درواقع به منظور حل اختالف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ،شوراهای حل
اختالف تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل شد .وظایف و نحوه کار آنها در این قانون توسط نمایندگان مجلس مفصال تشر یح
شده است.
قانون ممنوعیت بهکارگیر ی بازنشستگان ،سال 1395
قانون اصالح قانون ممنوعیت بهکارگیر ی بازنشستگان در روز سهشنبه  2مرداد  1397به تصویب مجلس رسید .سخنگوی شورای نگهبان  22شهر یور اعالم کرد
این مصوبه به تأیید این شورا رسیدهاست .با اجرای این قانون  1700مدیر دولتی از جمله  17استاندار و  80معاون استاندار مجبور به ترک سمت خود شدند.
قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی ،حرفهای و مهارتی؛ سال 1396
این قانون با  11ماده و  7تبصره به تصویب رسید .ترویج و تقویت فرهنگ کار ،تولید ،کارآفر ینی و اخالق حرفهای مبتنی بر ارزشهای اسالمی و ملی ،آموزش
و تربیت نیروی انسانی متخصص ،ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آتی و ارتقای توان کارآفر ینی ،افزایش نقش آموزش و تربیت فنی،
حرفهای و مهارتی در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و ایجاد هماهنگی و تعامل بین این نظام با سایر نظامهای آموزشی و اقتصادی ،کمک به تولید
ثروت و کاهش فقر در جامعه از طر یق توانمندساز ی نیروی کار و کمک به افزایش اشتغال ،خوداشتغالی و کاهش بیکار ی ،ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی،
حرفهای و مهارتی مبتنی بر چهارچوب صالحیت حرفهای ملی و کاهش فاصله میان سطح شایستگیهای مورد نیاز فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغالن
در کشور ،فراهمساز ی زمینه یادگیر ی مادامالعمر افراد جامعه جهت دستیابی به عدالت آموزشی در حوزه شغل و حرفه ،بهکارگیر ی سودمندیهای اجتماعی و
فرهنگی آموزشهای فنی و حرفهای در راستای تعالی جمعیت با ایجاد سازگار ی میان نظامهای تربیتی و آموزشهای عمومی و فنی و حرفهای از جمله اهداف
این قانون بود.
قانون حفاظت ،احیاء و مدیر یت تاالبهای کشور؛ سال 1396
این قانون با  5ماده و  3تبصره به تصویب رسید و هرگونه بهره بردار ی و اقدامی که منجر به تخر یب و آلودگی غیرقابل جبران تاالبها گردد ،ممنوع شد
همچنین مرجع تشخیص تخر یب و آلودگی غیرقابل جبران ،سازمان حفاظت محیط ز یست معرفی شد.
قانون هوای پاک؛ سال 1396
این قانون با  34ماده و  39تبصره به تصویب رسید .این قانون بر اساس  34ماده خود دستگاههای مختلف اجرایی در کشور از جمله وزارت کشور ،وزارت
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ادامه خبر | شعار سال :از قانون استخدام کشور ی تا اهدای جنین به زوجین نابارور!
نفت ،وزارت نیرو ،نیروی انتظامی ،شهردار ی ،صدا و سیما و ..را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود ،اقداماتی را برای کنتر ل آلودگی هوا در
کشور اجرایی کنند ،اما پس از گذشت چندسال از ابالغ این قانون ،بسیار ی از دستگاهها نهتنها اقدامی برای رفع آلودگی هوا انجام ندادهاند بلکه قدمهایی
علیه قانون هوای پاک برداشتهاند.
قانون حمایت از معلوالن؛ سال 1397
این قانون با  16ماده و  24تبصره در دولت تدبیر و امید به تصویب رسید و براساس این قانون کلیه وزارتخانهها ،سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی
و نهادهایعمومی و انقالبی موظف شدند در طراحی ،تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان
دسترسی و بهرهمندی از آنها برایمعلوالن همچون افراد عادی فراهم شود .وظایف دستگاههای مربوطه به طور کامل در این قانون تشر یح شده است.
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن؛ سال 1398
این قانون با  7ماده و  4تبرصره به تصویب رسید و تصر یح شد :هرکس عمدًا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر ،با هر میزان غلظت موجب
جنایت بر نفس ،عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنٌیعلیه یا ،ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص ،به قصاص نفس،
عضو یا منفعت محکوم میشود .قابل ذکر است جرم معاونت در این امر هم در این قانون پیش بینی شده است.

۱

ایلنا بررسی کرد؛ آیا ارادهای برای کاهش حوادث کار وجود دارد؟ /یک بازرس به ازای  15هزار کارگر یعنی فاجعه! )(۰۴:۳۱-۰۰/۰۱/۱۴
مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار گفت :طبق آمار هز ینه نیروی انسانی در کل هز ینه تمام شده آن خدمت یا کاال ،بین  7تا 20درصد است .اگر در حوزه ایمنی بخواهیم
ببینیم که خود ایمنی چند درصد از هز ینه نیروی کار را میگیرد ،به عدد اندکی میرسیم و واقعا کارفرما هز ینهای پرداخت نمیکند.

به گزارش خبرنگار ایلنا ،مرگ کارگِر کارخانه چسب قزوین براثر بر ق گرفتگی ،سوختگِی  9کارگر در آتشسوز ی شرکت »دوا اخگر« ،سقوط یک کارگر به داخل
دستگاه سنگشکن ،دفن شدن سه کارگر بر اثر تخر یب غیراصولی ،حادثهی مرگبار در معدن منگنز؛ اینها تنها چند نمونه از حواد ِ
ث رسانهای شدهای است که در
آخر ین ماِه سال  99در بخش »حوادث کار« تیتر زدیم .حوادثی که به گوش ما رسید و ما نوشتیم و چه بسیار حوادثی که ما از آن خبر ندار یم و نمینویسیم؛ و
این تنها نمونهی کوچک از آن چیز ی است که بر سر نیروی کار میآید.
سازمان نظام پزشکی کشور چند روز گذشته آمار مربوط به حوادث کار در  8ماه ابتدایی سال جار ی را اعالم کرد؛ طبق این آمار یک هزار و  258نفر در حوادث
ناشی از کار ،جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  3.9درصد بیشتر شده است .از این بین سقوط از بلندی با بیش از  42درصِد
تلفات ،بیشتر ین سهم این آمار را به خود اختصاص داد .همچنین اصابت جسم سخت در رتبه دوم ،بر ق گرفتگی ،سوختگی و کمبود اکسیژ ن در رتبههای
بعدی مرگ در حوادث کار قرار گرفتند.
بررسی آمارها طی  9سال گذشته از افزایش تلفات حوادث کار در سالهای اخیر خبر میدهد .این درحالیست که معموال آمار رسمی همیشه میزانی کمتر از
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ادامه خبر | ایلنا :آیا ارادهای برای کاهش حوادث کار وجود دارد؟ /یک بازرس به ازای  15هزار کارگر یعنی فاجعه!
آنچه در واقعیت اتفاق میافتد را نشان میدهد .به عالوه در کشور ما هنوز بر سر آمار دقیق حوادث کار اجماعی وجود ندارد .به طور ی که در سال  98آمار
سازمان پزشکی قانونی کشور نشان از افزایش  8.5درصدی مرگ و میر کارگر ی نسبت به سال قبل خود داشت اما در همان زمان آمار مربوط به وزارت کار و
تعاون چیز ی دیگر ی را نشان میداد :کاهش  1.5درصدی آمار مرگ و میر نسبت به سال قبل!
عدم نظارت جدی بر محیط کار ،رعایت نکردن نکات ایمنی ،نبود تجهیزات الزم و عدم آموزش کارگران از مهمتر ین عوامل حوادث ناشی از کار است .به گفته
کارشناسان بخش اعظمی از حوادث به دلیل عدم نظارت در محیط کار ر خ میدهد و در وقوع  85درصد از حوادث کار ،عامل انسانی دخیل بوده است.
دخیل بودِن عامل انسانی در وقوع  85از حوادث کار به معنای این است که میتوان بخش قابل توجهی از این حوادث را کنتر ل کرد .یعنی سختگیر ی و نظار ِ
ت
اصولی جواب خواهد داد به شرط آنکه ارادهای وجود داشته باشد .اگر کارفرمایان ملزم به رعای ِ
ت قوانین شوند و قوانین ضمانت اجرا داشته باشند ،کارگران
هم کمتر آسیب میبینند.
بنابراین اگر بگوییم که باید حواسمان به قوانین کار و ضمانت اجرای آن قوانین باشد ،به بیراهه نرفتهایم .به گفتهی بسیار ی از کارشناسان ،قوانین در ایران
صرفا روی کاغذ نوشته شدهاند و خیلی ضمانت اجرایی ندارند.
در خصوص برخی آییننامهها خالء قانونی دار یم
غالمرضا غفور ی ،مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار ،در خصوص عوامل موثر در افزایش آمار حوادث کار ی میگوید :در خصوص یکسر ی از آیین
نامهها خالء قانونی وجود دارد و ما در حال تدوین پیشنویسهای آن هستیم .اما خب محدودیتهایی دار یم؛ از جمله اینکه جلسات شورایعالی حفاظت
فنی ماهانه برگزار میشود و ما در سال  12جلسه در شورای اصلی دار یم و غیر از آن جلسات کمیتههای تخصصی هم برگزار میشود ولی هر آییننامه و هر
الزام قانونی ،نیازمند تصویب در آن شوراست که خب زمان کمی دار یم ،و از طرفی تعدادی آیین نامهها ،پیشنویسها و دستورالعملها نیاز است که باید
براساس خطرات محیط کار بروز رسانی و یا در صورت نیاز تدوین شود.
او افزود :این قضیه زمان و تیم اجرایی میخواهد .این بحث مربوط به دولت است .دولت در این قضیه باید سازکار ی ایجاد کند که زمان تهیه پیشنویسها
تا مرحله تصویب در شورای عالی حفاظت به حداقل برسد .مثال بارز در این خصوص آییننامه ظروف تحت فشار است؛ ما حداقل  6-5سال است که روی
این مساله کار میکنیم ولی هنوز در ظروف تحت فشار و مخاز ن تحت فشار آییننامه مدون ندار یم .یا مثال آییننامهای برای جرثقیلهای برجی در دست
تائید است اما خب زمان میبرد.
برخی از آییننامهها و قوانین خیلی خوب و جامع است اما...
غالمرضا غفور ی گفت :بعضی وقتها میگویند این آییننامهها و قوانین خیلی هم خوب و جامع است اما اینکه چه زمانی دست مخاطب برسد یک داستان
است .مثال پیشنویس آییننامهی جرثقیلهای برجی شاید از  4- 3سال پیش استارت خورده اما تا اآلن در شورای عالی حفاظت فنی مصوب نشده است .با
توجه به این محدودیتها ،قاعدتا دولت باید تمهیداتی ویژه در نظر بگیرد.
اهمیت آموزش بعد از تصویب قوانین
مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار با تأ کید بر اهمیت آموزش بعد از تصویب و و انتشارآیین نامهها گفت :وقتی آیین نامه ایمنی جایگاههای
سوخت کشور را تنظیم کردیم ،آموزش آن چه میشود؟ کسی که متولی امر است ،جایگاه دار و کارگر ی که در جایگاه سوخت کار می کند و فردی که متولی
ایمنی کار است ،در چه فرآیندی نسبت به این الزامات قانونی باید آموزش ببینند تا آن را در محل کار خود اجرا کنند؟ در نهایت خط مقدم ما محل کار ی است
که که کارفرما و پیمانکار و کارگر کار میکند .باید قوانین به این الیهها برسد و برای رسیدن به این الیهها نیازمند سازکار درستی برای آموزش و تسر ی آن به
سطح جامعه هستیم.
خالء بازرسی؛ به ازای هر 15هزار کارگر یک بازرس
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ادامه خبر | ایلنا :آیا ارادهای برای کاهش حوادث کار وجود دارد؟ /یک بازرس به ازای  15هزار کارگر یعنی فاجعه!
غفوی اظهار داشت :بعد از این مراحل ،بحث نظارت مطر ح میشود .البته بازرسیهایی توسط وزارت کار صورت میگیرد اما ما خالء بازرسی دار یم .معاون
محترم روابط کار هفته قبل در اصفهان اعالم کرد که به ازای هر 15هزار کارگر یک بازرس دار یم .خب این رقم نسبت به ُنرمی که سازمان جهانی کار و یا سایر
کشورهای پیشرو در حوزه ایمنی تعر یف کردهاند خیلی باالست.
او با تأ کید بر اینکه بازرسیها باید افزایش یابد تا بحث نظارت به درستی صورت گیرد گفت :البته نظارت هم سه الیه دارد؛ اگر دولت این نظارتها را حمایت
کند تا بهتر انجام شود کمک خوبی است .یکی بحث خوداظهار ی کارگران است که قرار بود از طر یق مسئولین ایمنی انجام شود.
غفور ی ادامه داد :هرچه مسئولین ایمنی را در کارگاهها و واحدها توانمندتر کنیم ،خوداظهار ی به نحو صحیح و با روش درست و بدون هیچ گونه فشارهایی از
جانب کارفرما به مراجع ذی صالح اعالم میشود .این خوداظهار یها باید در یافت ،رصد و کنتر ل شود و برای عدم انطباقهایی که وجود دارد ،اقدامات اصالحی
انجام و اخطار یهها صادر شود.
الیهی نظارتی بخش خصوصی
مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار در ادامه گفت :الیهی بعدی استفاده از بخش مهندسی و نظارتی بخش خصوصی در قالب مشاور ین حفاظت
فنی است .شروع این بحث از دهه هفتاد بود ،در سال  86تحول اساسی ایجاد شد و تا سال  95بسیار خوب جلو رفت و تعداد مشاور ین به اندازه مکفی در
سطح کشور تائید صالحیت شدند اما از سال  95کال فرآیند آن به هم خورد و تا به امروز این فرآیند مشاوران حفاظت فنی ،تعیین تکلیف درست نشده است.
وی گفت :قرار بود هر الزامی که در محیط کار انجام می شود توسط این دوستان رصد و هز ینه توسط کارفرمایان پرداخت شود .درواقع بار مالی برای دولت
نداشت ولی گزارشات میتوانست ذیل سامانهای برای دولت و دستگاه نظارتی ارسال شود .متأسفانه آیین نامه مشاوران در سال  98مجددا بازنگر ی شد و
همه مشاوران را معلق کردند و بعد از کلی بگیر و ببند ،مشاوران در آخر ین جلسه شورای عالی حفاظت فنی در امسال تا خرداد  1400تمدید اعتبار شدند ولی
هنوز فرآیند اجرا و فراخوان آنها اینها به صورت شفاف و صر یح اعالم نشده است.
غفور ی گفت :بحث این است اگر ما در جاهایی نقض دار یم مثال در حوزه نظارتی و بازرسی ضعیف هستیم و از کمبود نیرو رنج می بر یم می توانیم بخش
خصوصی را فعال کنیم .دولت می تواند این کار را انجام دهد .نباید خود دولت مانع این قضیه شود.
وی گفت :نکته بعدی و الیه سوم هم بحث خود بازرسان است .که تمامی این ورودیها را باید نطارت و کنتر ل کنند .ببینید اگر سازکار این سیکلی که عرض
کردم را دولت بگذارد ،بعد باید بر یم سراغ کارفرما و پیمان کار و کارگر .تا زمانی که ما ز یرساخت را آماده وکامل نکردیم و یا در فرآیند اجرا تمامی اجزا را کنار
هم قرار ندادیم ،انگشت اتهام را هرجا بگیر یم به نوعی صورت مسئله را پاک کردهایم.
باید ز یرساختها را فراهم کنیم بعد یقه کارفرما را بگیر یم
غفور ی افزود :کارفرما مکلف است الزامات قانونی را رعایت کند .ماده  85قانون کار الزام کرده کلیه آییننامههای حفاظت بهداشت کار الزامی است و باید
رعایت کنند اما چه ز یرساختی به آن میدهیم؟ این مهم است .االن در خصوص بحث آموزش و ایمنی ،کار خوبی انجام دادهاند .در قالب سیستم الکترونیک
این کار را انجام دادند اما خب در همین دوران در حوزه آموزش با کلی مشکالت مواجه هستیم .خب دولت باید این ضعفها را تا جایی که میتواند برطرف
کند .بگذارد بخش خصوصی به عنوان بازوی کمکی بیاید و در راستای ارتقای سطح دانش و آ گاهِی ایمنِی کارکنان و کارفرمایان کمک کند .تا زمانی که ما برای
هر کدام از این مراحل سدی به نام الزامات قانونی و فرآیندهای دستوپاگیر دار یم ،نمیشود به دولت کمک کرد.
او در دفاع از کارفرمایان گفت :از طرفی به کارفرما میگوییم شما این کار را انجام دهید و کارفرما میگوید شما راهکار بدهید من انجام میدهم .خب ما
خودمان قوانین و الزامات و بخشنامههای دست و پا گیر میگذار یم که در فرایند اجرا به مشکل بخور یم .به طور مثال اآلن و در شرایط کرونا همه آزمونها
آنالین شده اال آزمونهای ایمنی وزارت کار؛ خب اینها همه موانع برای کارفرماست و بعد میگوییم چرا کارفرما نمیتواند آ گاهی خود را باال ببرد .ما باید شرایط
را تسهیل کنیم ،اگر به دنبال این هستیم که آ گاهی در حوزه ایمنی افزایش پیدا کند نیاز دار یم که هر جا مانعی وجود دارد آن را بردار یم و دست کارفرما را
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بگیر یم.
نقش کارفرما در کاهش حوادث کار
مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار در خصوص نقش کارفرما در کاهش حوادث کار گفت :طبق آمار هز ینه نیروی انسانی در کل هز ینه تمام شده
آن خدمت یا کاال ،بین  7تا 20درصد است .اگر در حوزه ایمنی بخواهیم ببینیم که خود ایمنی چند در صد از هز ینه نیروی کار را میگیرد ،به عدد اندکی میرسیم
و واقعا کارفرما هز ینهای پرداخت نمیکند.
او ادامه داد :وزارت کار اآلن یک دوره آموزش ایمنی ویژه کارفرماها تعر یف کرده است که یکی از سیالبسهای آن آموزش قوانین است .شاید باورتان نشود
ولی خیلی از کارفرماها به قوانین آ گاهی ندارند .وزارت کار چند سال است این دوره آموزشی را تعر یف کرده و در کسب و کارهای پیمانکار ی ،تمامی کارفرماها
باید این دوره را بگذرانند اما خب باید همین دوره را تسهیل کنیم .وقتی کارفرما آ گاه باشد و دو دو تا چهارتای ر یالی هم کند متوجه میشود که هز ینه کردن
برای ایمنی نوعی سرمایهگذار ی است.
غالمرضا غفور ی گفت :اگر واقعا میخواهیم روی این قضیه کار کنیم باید این مجموعه را کامل ببینیم .هر کدام نقش خودش را دارد و الیه آخر به کارگر
میرسیم .اگر همه این شرایط فراهم بود و کارفرما هم آمد اما کارگر همراهی نکرد و این موارد را انجا م نداد آن وقت میتوانیم دست بگذار یم روی کارگر.
او ادامه داد87 :درصد حوادث ناشی از کار ،به دلیل اعمال ناایمن است؛ ما هرچه آ گاهی را باالتر ببر یم و الیههای نظارتی را کاملتر کنیم وضعیت بهتر میشود.
باید مسئولین ایمنی را در کارگاهها بسط دهیم به طور ی که کارگاهی بدون مسئول ایمنی نباشد ولو اینکه کارگاهی با خطرات پایین باشد.
تفاوت آمار حوادث کار
مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت کار ،در خصوص تفاوت آمار حوادث کار گفت :آمار ی که در مورد حوادث داده میشود چند مرجع دارد و معموال
آمار پزشک قانونی ،از همه باالتر است؛ به این دلیل که هر کس فوت میکند به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده میشود و آنجا مشخص میشود ،ولی
در خصوص حوادثی که در مراجع قضایی برایشان پرونده باز میشود ،ممکن است از دید اداره کار مشمول قانون کار نباشند ،به همین دلیل آنها را در آمار
حوادث ناشی از کار نمیآورند و میگویند رابطه کارگر ی و کارفرمایی احراز نشده است.
آموزش برای تغییر نگرش
غفور ی در خصوص حوادث ناشی از بر قگرفتگی در محیط کار گفت :بیشتر حوادث بر ق گرفتگی در حوزهی بر ق فشار متوسط است و نه فشار ضعیف .باز هم
اولین پیششرط ،بحث آموزش است .یعنی ما هر چه نفرات خود را در این خصوص آ گاه کنیم بهتر است ،آنهم آ گاهی نه صرفا در قالب برگزار ی یک دوره
آموزشی و صدور گواهینامه ،بلکه در آموزش اینها را به یک تغییر نگرش برسانیم .به طور ی که نفر ما بدون رعایت مواز ین ایمنی و نداشتِن لوازم حفاظتی ،کار
خود را انجام ندهد .در خیلی از حوادث حوزه بر ق گرفتگی ،فرد اصال آموزش ندیده است.
وی توضیح داد :ببینید تفاهم نامهای در سال  1394فیمابین اتاق اصناف و مرکز سالمت محیط و کاِر وزارت بهداشت به عنوان متولی سالمت نیروی کار در
کشور منعقد شد .قرار شد تمامی متصدیان واحدهای صنفی که با خطرات و عوامل ز یانآور مختلف در ارتباط هستند از طر یق آموزشگاههای بهداشت حرفهای
آموزش ببینند .همه اینها در سال  94آماده شد ،از آن روز تا االن بیش از  5سال گذشته است و این موضوع پیش نرفته است؛ چرا؟ به دلیل انواع موانع و
در برخی جاها عدم همکار ی کسانی که در این تشکلها و اصناف و اتحادیهها حضور پیدا میکنند و فکر میکنند اینها هز ینه است .در صورتی که اینگونه
نیست .ما اگر نیروی کار سالم در سطح کشور داشته باشیم آن موقع میتوانیم افتخار کنیم و بگوییم ما کشور ی هستیم که تمام کار خود را با استفاده از نیروی
متخصص داخلی انجام میدهیم.
غفور ی در خصوص بر ق گرفتگی در حوادث کار ادامه داد :در مورد بر ق گرفتگی استفاده از تجهیزات مناسب و لوازم محافظتی مناسب ،مهم است .همچنین
رعایت حر یمها در بحث فشار متوسط و باالتر خیلی مهم است و اگر رعایت نشود به ما آسیب میزند .در نهایت در بحث فشار ضعیف ،موردی که وجود دارد
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ایمنساز ی بر ق کارگاههاست .خب وزارت کار خیلی در این زمینه زحمت کشیده و پیشرو بوده است .وزارت کار تمامی کارگاه را مکلف کرده که محیط کار را از
نظر سیستمهای الکتر یکی ایمن کنند .همچنین کارگاهها را به در یافت گواهی نامه ماده  22سیستم اتصال به زمین الزام کرده است و این مساله االن در کشور
نهادینه شده است.
مساله حوادث کار ،همچنان مساله بغرنج و پیچیدهای است؛ مسالهای که یک سر آن در آموزش است و سر دیگر آن به کارفرمایان و کارگران برمیگردد؛ هنوز
آمار مرگ و میر باالست و مشخص نیست چه زمانی میتوانیم کارگاههای مطمئن یا کارگاههای فاقد مرگ و میر داشته باشیم.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی کارگر آنالین

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۴۹

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

اخبار استانی

خودزنی  325نفر در همدان با ادعای نزاع )(۰۸:۱۰-۰۰/۰۱/۱۱
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان گفت :در  10ماهه سال جار ی  325مورد خودزنی که با ادعای نزاع و با هدف در یافت دیه و خسارت انجام شده بود ،در
مراکز پزشکی قانونی کشف و به مراجع قضایی اعالم شد.
به گزارش "همداننیوز" ،دکتر ارتین کمالی افزود :همچون تصادفات ساختگی ،بسیار ی از موارد خودزنی که با ادعای نزاع و درگیر ی انجام میشود ،توسط
کارشناسان با تجربه پزشکی قانونی قابل تشخیص است ،آنچنان که در  10ماهه امسال  325مورد خودزنی به تفکیک  234مرد و  91ز ن تشخیص داده و به
مراجع قضایی معرفی شدهاند.
وی افزود :متأسفانه در سالهای اخیر مواردی دیده شده است که فرد یا افرادی به قصد کالهبردار ی و اخذ خسارت ،با کمک شخص یا اشخاص دیگر صدماتی
متعدد و نسبت ًا شدید که حتی شامل شکستگیهای استخوانی میشود ،در خود ایجاد میکنند که بعض ًا منجر به ایجاد نقص عضوهای ماندگار در افراد می
شود.
کمالی اظهار کرد :این افراد با ادعای حدوث این آسیبها و عوارض در سانحه تصادف که ساختگی است و یا با ادعای نزاع و درگیر ی به هدف در یافت دیه و
جبران خسارت به پزشکی قانونی مراجعه میکنند در حالی که بسیار ی از این صدمات ساختگی قابل تشخیص است.
این مقام قضایی استان با تأ کید بر اینکه در بسیار ی از موارد کارشناسان خبره پزشکی قانونی قادر به تشخیص خودزنی از دیگرزنی هستند ،تصر یح کرد :افرادی
که اقدام به خودزنی میکنند در بیشتر موارد نه تنها از آسیب رساندن به خود سودی نمیبرند ،بلکه با مشکالت قانونی و قضایی نیز مواجه خواهند شد.
وی در تعر یف خودزنی و انواع آن گفت :منظور از خودزنی این است که فرد )خودش یا با کمک دیگران( آ گاهانه به بدن خود صدمه بزند .افرادی که اقدام به
خودزنی میکنند با مراجعه به پزشکی قانونی به قصد در یافت خسارت وانمود میکنند که صدمه دیده اند و یا درصدد گرفتن گواهی به قصد افزایش صدمات
خود متعاقب یک حادثه ادعایی هستند .هدف این افراد در یافت دیه و خسارت و یا دستیابی به مدارک و مستنداتی برای دفاع از خود و شکایت از طرف
مقابل دعوا است.
کمالی در پایان با اشاره به اینکه آسیبهایی از این دست ممکن است محصول خودزنی )ایجاد آسیب بدون هیچ گونه درگیر ی و حادثه( یا محصول تلفیقی
از نزاع و خودزنی )افزایش صدمات متعاقب منازعه و درگیر ی( باشد ،گفت :از  325خودزنی شناسایی شده در  10ماهه امسال  121مورد غیرمنازعه و  204مورد
منازعه و غیرمنازعه توأمان بوده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته  22درصد کاهش داشته است /.ایسنا
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مرحومه آزاده نامدار ی در کنار برخی باز یگران سینما )(۰۶:۳۴-۰۰/۰۱/۱۲
خبر مرگ ناگهانی آزاده نامدار ی مجر ی سابق صدا و سیما که مادر یک فرزند هم بود جامعه را متاثر کرد.

آزاده نامدار ی متولد نهم آذر  1363کرمانشاه 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 .آزاده نامدار ی دارای مدرک کارشناسی مدیر یت صنعتی از دانشگاه
شهید بهشتی تهران است.
مرحومه آزاده نامدار ی کنار برخی باز یگران سینما
View this post on Instagram
(A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro
آخر ین مصاحبه آزاده نامدار ی درباره قضاوت هایی که علیه او شد
View this post on Instagram
(A post shared by Ghadeer Petrochemical Co (@ghadeerpetro
صحبت های تلخ پدر آزاده نامدار ی در مراسم شام غر یبان صحبت های تلخ پدر در شام غر یبان مرحومه نامدار ی :مادر سجاد )همسر آزاده( امشب مهمون
دار ی/آزاده اهل زندگی و خانواده بود عاشق گندم بود.
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(
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.
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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.
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
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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
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.
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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؟
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!
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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
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

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

۵۵

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

ادامه خبر | فردا نیوز :مرحومه آزاده نامدار ی در کنار برخی باز یگران سینما
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
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
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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
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
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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
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.
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ادامه خبر | فردا نیوز :مرحومه آزاده نامدار ی در کنار برخی باز یگران سینما
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
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
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ادامه خبر | فردا نیوز :مرحومه آزاده نامدار ی در کنار برخی باز یگران سینما
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
منابع دیگر :پایگاه خبر ی خبرخودرو

گز یده اخبار سیاسی؛ عفو  100نفر از محکومان امنیتی در هفته ای که گذشت -تهران )(۰۵:۱۸-۰۰/۰۱/۱۳
بررسی علت فوت آزاده نامدار ی در پزشکی قانونی پربازدیدهای اخبار حقوقی و قضایی ایسنا در هفته گذشته بود.

به گزارش ایسنا ،پربازدیدهای حقوقی را در این گزارش می خوانید:
علت مرگ آزاده نامدار ی در حال بررسی است
قاضی شهر یار ی سر پرست دادسرای جنایی تهران ضمن تایید فوت آزاده نامدار ی ،گفت :باز پرس ویژه قتل به محل کشف جسد اعزام شده و علت مرگ آزاده
نامدار ی در حال بررسی است.
مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران نیز از انتقال جسد آزاده نامدار ی به پزشکی قانونی خبر داد و گفت :طی روزهای آتی با بررسی دالیل و
تطبیق نتایج آزمایشها ،علل مرگ را به مقام قضایی اعالم خواهند کرد.
وی افزود :کالبدگشایی جسد آزاده نامدار ی انجام شد.
 100نفر از محکومان امنیتی و حوادث آبان  98در لیست عفو نیمه شعبان و  12فروردین
قوه قضاییه اعالم کرد :در آستانه سالروز والدت حضرت ولیعصر)عج( و  12فروردین سالروز جمهور ی اسالمی ایران ،رهبر انقالب با عفو یا تخفیف مجازات یک
هزار و  849تن از محکوماِن محاکم عمومی و انقالب ،سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعز یرات حکومتی موافقت کردند.
نامگذار ی امسال به عنوان سال پشتیبانی از تولید ناشی از اهمیت تولید برای کشور است
حجت االسالم والمسلمین رییسی رئیس قوه قضاییه در اولین جلسه شورای عالی قضایی گفت :انحصار در بازار خدمات حقوقی و قضایی از جمله وکالت،
سردفتر ی و کارشناسی دادگستر ی باید شکسته شود و جوانان واجد شرایط بتوانند وارد این بازار شوند ،رقابت سالم به سود جامعه خواهد بود.
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ادامه خبر | ایسنا :عفو  100نفر از محکومان امنیتی در هفته ای که گذشت -تهران
رئیس قوه قضائیه در سفر به لرستان بر برخورد عبرتآموز و جدی با افراد فاسد و مفسد تأ کید کرد و یادآور شد :هیچگونه نسبت به فساد مماشات نمیکنیم،
اما باید این موارد با اسناد و دلیل باشد و باید باب اتهام زنی را بست.
رئیسی بر حمایت عملی از کارآفر ین تأ کید کرد وگفت :خصوصیساز ی باید همراه با توانمندساز ی و نظارت بر بخش خصوصی باشد.
رییسی گفت:گزارشهای مستند در خصوص مفاسد ادار ی به سازمان بازرسی ارائه شود.
 11نفر از محکومان ایرانی از ارمنستان به کشور منتقل شدند
محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وز یر دادگستر ی و رییس کمیته انتقال محکومان جمهور ی اسالمی از انتقال یازده تن از محکومان ایرانی از
ارمنستان به کشور خبر داد.
عباسی همچنین و از مبادله دو تن از محکومان ایران و تاجیکستان و بازگشت یکی دیگر از محکومان ایرانی که مورد عفو رییس جمهور تاجیکستان قرار گرفته
به کشور خبر داد.
انتهای پیام

درگذشت مجر ی سابق سیما و تعطیلی موقت سینماها واکنشها را برانگیخت؛ نوروز خبرساز فرهنگ -تهران )(۲۰:۰۸-۰۰/۰۱/۱۳
دنیایاقتصاد  :در روزهای نخست سال بهدلیل پرداختن مردم به مراسم نوروز ،معموال با اخبار فرهنگی کمتر ی مواجهیم بهویژه تعطیلی مطبوعات و حالت
نیمهتعطیل خبرگزار یها موجب میشود انتشار این اخبار کندتر شود؛ با این همه جهان به گردش خود ادامه میدهد و حوادث خوب و بد منتظر بازگشت
رسانهها به حالت عادی نمیمانند و در فضای مجاز ی دست به دست میشوند .همانطور که در روزهای گذشته برخی حوادث ،با آب و تابی که شبکههای
اجتماعی به آنها دادهاند ،جامعه را آنچنان با شگفتی مواجه کرد که هنوز نتوانسته آن را به درستی هضم کند .از جمله این اتفاقات درگذشت غیرمنتظره آزاده
نامدار ی ،مجر ی سرشناس و سابق سیماست که در سالهای اخیر زندگی شخصی و حرفهایاش با حاشیههای ز یادی مواجه بود .از دیگر اتفاقات مهم سال
جدید برای حوزه فرهنگ میتوان به تعطیلی موقت مراکز نمایش فیلم و تئاتر اشاره کرد که اگر چه برای مردمی که به بر پایی رسومات مشغول بودند به اندازه
خبر نخست کوبنده نبود ،ولی از نظر گستردگی و بهدلیل عواقب اقتصادی برای صنعت شکننده سینما و نمایش ،برای هنرمندان اهمیت شایان توجهی داشت؛
تصمیمی که واکنشهای ز یادی را برانگیخت و سرانجام منجر به بازنگر ی در آن شد.
پایان کار خانم مجر یپیکر آزاده نامدار ی روز هفتم فروردین درحالیکه بیش از یک روز از زمان مرگ وی میگذشت ،کشف شد .پس از کشف پیکر وی،
حدسهای متعددی درباره علت مرگ وی در رسانههای مجاز ی عنوان شده که هیچ کدام از آنها تاکنون از سوی مراجع قضایی تایید نشده است.
بررسیهای اولیه نشان داد همسر و فرزند آزاده نامدار ی در منز ل حضور نداشتند و به یکی از شهرهای شمال کشور رفته بودند.
تحقیقات بیشتر نشان داد پدر آزاده نامدار ی با دخترش تماس گرفته و به دلیل اینکه دخترش پاسخگوی تماسهای وی نبوده ،سراسیمه همراه با مادر این
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ادامه خبر | دنیای اقتصاد :نوروز خبرساز فرهنگ -تهران
مجر ی به منز ل وی رفته و پس از شکستن در منز ل ،با پیکر بیجان دخترشان در اتاق پذیرایی منز ل مواجه شدند.
به گزارش خبرگزار ی تسنیم ،در همان ابتدای رسیدگی به پرونده ،گمانههایی مبنی بر خودکشی ،قتل ،مسمومیت ،اوردوز و مرگ آزاده نامدار ی بر اثر ابتال به
کرونا ،توسط برخی رسانهها مطر ح شد که قاضی محمد شهر یار ی ،سر پرست دادسرای امور جنایی تهران با تاکید بر اینکه هیچ یافتهای مبنی بر خودکشی یا
دگرکشی مرحومه آزاده نامدار ی وجود ندارد ،گفت :هیچگونه آثار ضرب و جرحی بر روی پیکر خانم نامدار ی یافت نشده و علت فوت وی ،منوط به آزمایشهای
سمشناسی و آسیبشناسی است که توسط پزشکی قانونی صورت میگیرد.
در نهایت پس از اقدامات انتظامی و قضایی در محل حادثه ،پیکر آزاده نامدار ی به پزشکی قانونی منتقل شد تا معاینات ظاهر ی ،کالبدگشایی و آزمایشهای
الزم روی پیکر وی انجام شود؛ دکتر مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران نیز در همین رابطه شایعات مطر ح شده مبنی بر باردار بودن آزاده
نامدار ی را رد کرد.
وی تصر یح کرد :تعیین علت فوت منوط به حصول نتایج آزمایشهای سمشناسی و آسیبشناسی خواهد بود و در روزهای آتی به مقام قضایی اعالم میشود.
همچنین با توجه به کشف تعدادی قرص در منز ل آزاده نامدار ی ،مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با تاکید بر اینکه این موارد باید پس از بررسی آزمایشها
مشخص شود ،گفت» :در بدو معاینه و کالبدگشایی هیچگونه اظهار نظر ی درباره نوع ماده نمیدهیم ،آزمایشها را انجام میدهیم تا بتوانیم به جواب سواالت
برسیم ،اظهارنظر درباره نوع ماده یا داروی مصرفی درحالحاضر زود است و باید ابتدا نتایج گرفته شود و سپس به مرجع قضایی اعالم کنیم آیا در نمونهها
دارو و مواد مخدر کشف شده یا خیر و درحالحاضر پیش از اعالم نتایج هیچ اظهار نظر ی نمیکنیم«.
سرانجام پیکر این مجر ی دوشنبه  9فروردین در قطعه هنرمندان بهشتزهرا)س( به خاک سپرده شد درحالی که هنوز ابهامات این مرگ برای مردم به جای
خود باقی است.
آزاده نامدار ی که سالها پیش با فرزاد حسنی ،مجر ی مطر ح ازدواج کرده بود ،با جدایی پرحاشیهاش در سال  93در صدر اخبار فضای مجاز ی قرار گرفته بود.
وی پس از ازدواج مجدد و در پی انتشار تصاویر ی خصوصی با پوششی متفاوت با آنچه در صفحه تلویز یون ظاهر میشد ،در سالهای  96دوباره خبرساز شد
بهطور یکه تقر یبا از محافل صداوسیمایی کنار گذاشته شد .بسیار ی افسردگی ناشی از این ممنوعالفعالیت شدن را از جمله دالیلی میدانند که بهطور مستقیم
یا غیرمستقیم موجب درگذشت این مجر ی شده است.
رفت و برگشت سینما و تئاترسالی که گذشت سال خوبی برای سینما و سالنهای نمایش نبود ز یرا به دلیل کرونا و قرنطینه یا سینماها و تئاترها تعطیل
بودند یا در صورت باز بودن مردم با وجود اعمال پروتکلها تمایل ز یادی برای حضور در چنین فضاهای بستهای از خود نشان نمیدادند .این رکود به قدر ی
بحرانی شد که برخالف سالهای گذشته که سینماگران برای نمایش فیلمهای خود در نوروز اشتیاق داشتند امسال هیچ کدام تمایلی برای اکران آثار خود بروز
ندادند .با این همه ،همین اکران محدود کورسویی برای برخی تهیهکنندگان محسوب میشد تا جلوی ضرر بیشتر را بگیرند تا اینکه با شیوع بیشتر کووید19-
در تعطیالت و نارنجی شدن شهر تهران بار دیگر دستور به تعطیلی چندباره سینماها صادر شد اما پس از اعتراضها و مذاکرات رئیس سازمان سینمایی با
ستاد ملی کرونا در نهایت سالنهای سینمایی از دستهبندی دسته سوم گروه مشاغل به دسته دوم انتقال یافتند تا از  12فروردین سالنها به فعالیت خود ادامه
دهند و از این پس صرفا نسبت به قرمز شدن شهرها ،دستور به تعطیلی سالنها داده شود.
به گزارش خبرگزار ی مهر ،قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی نیز درباره تصمیمات تازه در حوزه فعالیت سالنهای نمایشی در دوران کرونا توضیح داد :طبق
پیگیر یهایی که داشتیم اعالم شد که با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا پرونده انتقال تئاتر و سینما از گروه مشاغل  3به  2مورد بررسی قرار گرفته و با این
تغییر موافقت شد.
با این تغییر گروه کلیه سالنهای سینما و تئاتر میتوانند در کلیه شهرهای نارنجی ،زرد و آبی با رعایت پروتکلهای بهداشتی فعالیت خود را ادامه دهند و
تنها در شرایط قرمز این فعالیتها تعطیل خواهد شد.
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ادامه خبر | دنیای اقتصاد :نوروز خبرساز فرهنگ -تهران
وی تاکید کرد :این اتفاق مهمی بود که در حوزه سینما و تئاتر رقم خورد .فشار بسیار ی روی هنرمندان این دو حوزه بود و بهخصوص در حوزه تئاتر عز یزانی که
از این طر یق امرار معاش میکردند با تغییر شرایط مجبور به تعطیلی فعالیتهای خود میشدند .با این تغییر گروه امیدوار یم شرایط فعالیت گروههای هنر ی
بهتر از پیش شود.

ابهامات مرگ عجیب مجر ی سابق تلویز یونمعمای آزاده -تهران )(۲۰:۰۸-۰۰/۰۱/۱۳
آفتاب یزد -گروه شبکه :باز ی را خوب یاد گرفته ایم .باز ی که در آن با بیرحمانهتر ین کلمات و رفتارها ،یک نفر را که اشتباهی از او سر زده و فار غ از آنکه بدانیم
آستانه تحمل او چقدر است ،تا مرز نابودی میبر یم و آبرویش را باز یچه قرار میدهیم .حتی اگر سالیان سال از خطای او گذشته باشد باز هم به روشهای
مختلفی ،اشتباهش را یادآور میشویم .اما وقتی که کار از کار گذشت آنوقت مهربان میشویم و در رثایش نابتر ین کلمات را به کار میبر یم .انگار نه خانی
آمده و نه خانی رفته! گویی این خاصیت فضای مجاز ی است که انسانها را بیرحم میکند و برای دیده شدن ،قضاوت دیگران برایشان میشود مانند آب
خوردن.
غروب هفتم فروردین ماه بود که یک خبر ناگوار و تلخ در کسر ی از ثانیه فضای مجاز ی را تحت سیطره خود در آورد .خبر این بود »آزاده نامدار ی فوت
کرد« .خبر ی ناباورانه که همه منتظر بودند ،اعالم شود که دروغ است اما حقیقت داشت و همان شب خبر یافتن پیکر آزاده نامدار ی ،مجر ی سابق تلویز یون
در منزلش به طور رسمی اعالم شد .بالفاصله فضای مجاز ی پر شد از تصاویر و فیلمهایی از آزاده نامدار ی آنهم با تیترهای عجیب در خصوص علت مرگ
ایشان .عدهای صحبت از قتل او میکردند و عده دیگر میگفتند او خودکشی کرده است و حتی در این میان بحث باردار بودن او هم مطر ح بود تا عواطف و
احساسات مردم را بر انگیزند .خالصه آنکه هر کس به ظن خود به ماجرا نگاه میکرد و برای مردم تشنه اطالعات از آنچه که بر آزاده نامدار ی گذشته ،خبرهای
گوناگونی منتشر میکرد .در این میان سلبر یتیها هم ضمن ناراحتی برای این اتفاق ،مردمی را مورد حمله قرار دادند که سالها پیش آزاده نامدار ی را به خاطر
حجاب نداشتن در کشور سوئیس ،آماج حمالت خود قرار دادند و ممنوع الکار یاش را در صداو سیما رقم زدند .البته صدا و سیما را هم به خاطر بیمهر یاش
نسبت به آزاده نامدار ی مورد انتقاد قرار دادند.
نحوه کشف پیکر آزاده نامدار ی
پس از مشخص شدن مرگ خانم نامدار ی ،پلیس در جر یان موضوع قرار میگیرد و تیمی از ماموران کالنتر ی  134شهرک قدس به محل حادثه که طبقه هفتم
یک بر ج در خیابان مهستان بود ،اعزام میشوند .بررسیهای اولیه نشان داد که همسر و فرزند آزاده نامدار ی در منز ل حضور نداشتند و به یکی از شهرهای
شمال کشور رفته بودند .تحقیقات بیشتر نشان داد که پدر آزاده نامدار ی با دخترش تماس گرفته و به دلیل اینکه دخترش پاسخگوی تماسهای وی نبوده،
سراسیمه همراه با مادر آزاده نامدار ی به منز ل وی رفته و پس از شکستن در منز ل ،با پیکر بیجان دخترشان در اتاق پذیرایی منز ل مواجه میشوند.
نه قتل و نه خودکشی
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ادامه خبر | آفتاب یزد :ابهامات مرگ عجیب مجر ی سابق تلویز یونمعمای آزاده -تهران
همانطور که عنوان شد در همان ابتدای رسیدگی به پرونده ،گمانههایی مبنی بر خودکشی ،قتل ،مسمومیت ،اوردوز و مرگ آزاده نامدار ی بر اثر ابتال به کرونا،
توسط برخی رسانهها مطر ح شد که قاضی محمد شهر یار ی؛ سر پرست دادسرای امور جنایی تهران در گفتوگو با تسنیم با تاکید بر اینکه هیچ یافتهای مبنی
بر خودکشی یا دگرکشی مرحومه آزاده نامدار ی وجود ندارد ،گفت» :هیچگونه آثار ضرب و جرحی بر روی پیکر خانم نامدار ی یافت نشده و علت فوت وی،
منوط به آزمایشهای سمشناسی و آسیبشناسی است که توسط پزشکی قانونی صورت میگیرد «.اما با کشف تعدادی قرص در منز ل آزاده نامدار ی بار دیگر
فرضیه خودکشی او قوت میگیرد به طور ی که سبب عصبانیت خانواده وی میشود .دایی آزاده نامدار ی طی مطلبی اینستاگرامی در این مورد مینویسد» :به
صراحت اعالم میکنم 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 روزها به لطف جامعه گردانان در خانه هر ایرانی است که خبرنگار غیر حرفهای غیر مسئول این را هنوز نفهمیده است( و ایشان باردار
هم نبوده است«.
تعیین علت فوت طی روزهای آتی
ماجرا ادامه داشت تا اینکه پیکر آزاده نامدار ی مورد کالبد شکافی قرار گرفت .در این راستا مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با اعالم اینکه
کالبدگشایی جسد آزاده نامدار ی انجام شده گفته است» :تعیین علت فوت منوط به حصول نتایج آزمایشات سمشناسی و آسیبشناسی است «.به گزارش
ایسنا ،وی گفت» :در معاینه ظاهر ی و کالبدگشایی صورت گرفته ،عالئم و شواهدی از آثار ضرب و جر ح یافت نشد .تعیین علت فوت منوط به حصول نتایج
آزمایشهای سمشناسی و آسیبشناسی خواهد بود و طی روزهای آتی به مقام قضائی 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 «.همچنین با توجه به کشف تعدادی قرص در منز ل آزاده نامدار ی؛ مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با تاکید بر اینکه ،این
موارد باید پس از بررسی آزمایشها مشخص شود ،گفت» :در بدو معاینه و کالبدگشایی هیچگونه اظهار نظر ی درباره نوع ماده نمیدهیم ،آزمایشها را انجام
میدهیم تا بتوانیم به جواب سواالت برسیم ،اظهار نظر درباره نوع ماده یا داروی مصرفی در حال حاضر زود است و باید ابتدا نتایج گرفته شود و سپس به
مرجع قضائی اعالم کنیم آیا در نمونهها دارو و مواد مخدر کشف شده یا خیر و در حال حاضر پیش از اعالم نتایج هیچ اظهار نظر ی نمیکنیم«.
تشییع پیکر آزاده نامدار ی
هنوز علت فوت آزاده نامدار ی مشخص نیست اما پیکر او روز نهم فروردین ماه تشییع شد و پیکرش در قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( به خاک سپرده
شد .در این مراسم پدر آزاده نامدار ی در سخنانی اظهار کرد» :آزاده روحش آزاده و خیلی مهربان بود .من خودم دبیر ادبیات هستم .اهل ادبیات و مطبوعات
هستم .حتم ًا زمانی درباره او خواهم نوشت تا حقش ضایع نشود «.او گفت» :دختر من روشنفکر و از یک خانواده معلم بود .معلمها اهل زندگی و وفا و امید
هستند .امیدوارم حاللش کنید .او در عمر کوتاهش مردم را دوست داشت .هرچه در فضای مجاز ی مینویسند دروغ است .هرکسی میخواهد حقیقت را
بداند با من صحبت کند «.با این حال هنوز هم در فضای مجاز ی صحبت از آزاده نامدار ی است و هنوز هم هستند کسانی که بخواهند از این فضا به نفع
خودشان استفاده کنند وهر شایعه و دروغی را به خورد مردم بدهند .آنچه که مشخص است اینکه باید صبور بود تا علت مرگ آزاده نامدار ی به صورت رسمی
اعالم شود.
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