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ستادیاخبار

شداخذهواپیماسقوطحادثهکراینیوامتوفیانوایرانی۱۴۲خانوادهDNAکرد؛اعالمقانونیپزشکی

خانواده مراجعه با کرد: اعالم کشور قانونی پزشکی نمونه۱۴۲سازمان هواپیما، سقوط سانحه قربانیان از عDNAنفر این پیکرهای شناسایی کار و شده اخذ ها خانواده این درزاز یزان
است.انجامحال

خب گزارش سازمانرگزاربه بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به مهر قانونیی ازپزشکی د۱۴۷کشور، تارهموطن هوایی، سانحه این در گذشته

خانواده کل۱۴۲کنون ادارات به قانونینفر ازپزشکی بیش که کردهاند م۹۰مراجعه به مراجعات این بودهردرصد تهران استان آزمایشگاهی و تشخیصی کز

است.

همکا با همچنین است. شده اخذ ژنتیک نمونه شدهاند کشته هواپیما در که نیز افغان تبعه سه خانواده از گزارش این اساس اربر از اعزامی تیم کراین،وی

است.گرفتهقرارایرانقانونیپزشکیسازماناختیاردراجسادهویتتعیینوشناساییبراینیزکشوراینتبعهقربانیانخانوادههایپروفایل

رو شبانه صورت به اجساد هویت تشخیص و شناسایی کار است ذکر کوتاهتزشایان در تا است تالش در سازمان این و است انجام حال در ممکنری زمان ین

نماید.اقدامخانوادههابهیزانزعاینپیکرهایتحویلوقربانیانهویتتعیینبهنسبتکاملصحتودقتباو

پوش،رسآنالین،جمجامآنالین،ایرانجم،جامابتکار،ایران،کیهان،ایسکانیوز،یا،رآدانشجو،سیما،وصداپانا،ایلنا،تسنیم،سازندگی،گر،رکاوکارایسنا،دیگر:منابع
بازارنیوز،آنالین،یرهمشهخبر،پیامعصرخبر،معاصر،راهبردتهران،نویدتابناک،نیوز،نامهجماران،ملیت،مثلثآنالین،انتخاب،نیوز،رجانیوز،فرداآنالین،جوانالف،

خبر،ایراننیوز،سالمتایران،دانشجویانخبرنامهکردپرس،نیوز،بهداشتیا،رآبازارآنالین،تجارتفارس،اکواقتصادآنالین،،۲۴اقتصاداقتصاد،باآنالین،صبحانه
رصد،نیوز،بنای،زشهرساوراهوزارتیرخبپایگاهایران،صدایآنالین،یرساالمردمی،رفوخبرآنالین،-اقتصاددنیایایران،دیدهباننیوز،اهللحزبخبر،گیل

افکارق،رشایرانی،توسعهملی،آرمانجمله،اکونومیست،ایرانباتو،تابناکاطالعات،خبرنگاران،باشگاهایرانی-آنالین،توسعه

شدگزارربجوانروددرترافیکفرهنگیاربانوانآموزشحرطنشست

شد.گزارربجوانرودیرفرماندادردولتینهادهایواداراتدرشاغلبانوانباحضوردوشنبهروزترافیکفرهنگیاربانوانآموزشحرطنشستنخستینایرنا-کرمانشاه-

طرییس اجرای از هدف گفت: جلسه این در جوانرود راهور اینرپلیس انتقال و تصادفات کاهش مرور، و عبور ایمنی افزایش ترافیک، فرهنگیار بانوان ح

است.کارمحلدرحاضرهمکارانوخانوادهاعضایوکودکانفرزندان،بهآموزش

اینکهسیروسگردرس به باتوجه افزود: بخصوصمحبی شهروندان میان در ترافیک فرهنگ ارتقای دهند می تشکیل بانوان را ترافیک کاربران جمعیت از نیمی

است.رانندگیمقرراتوقوانینرعایتباترافیکایمنیورانندگیصحیحفرهنگوترافیکیانضباطافزایشمنظوربهکشوربانوان

آمار براساس اینکه بیان با قانونیوی سپ۹درپزشکی ازرماه شده رتبهرسالجای لحظه این تا بحمداهلل اظهارداشت: ایم، نداشته فوتی تصادف کاهشی برتر

باشد.داشتهادامهسالپایانتاتصادفاتکاهشرونداینیمرامیدواکهایمکردهکسبراکرمانشاهاستاندرفوتیتصادفات

فرماندا خانواده و بانوان امور سارمسوول فرهنگ لزوم بر نیز جوانرود عواملزی و علل با بانوان کردن آشنا گفت: و کرد تاکید رانندگی حوادث خصوص در ی

۶۵
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است.یرضروترافیکیحوادثهایکشتهوتصادفاتکاهشبرایترافیکفرهنگنیروهایتربیتوتصادفات

تاثی نقش بانوان افزود: ایم، داده نجات را ای جامعه جان که است این مانند به دهیم نجات را نفر یک جان اگر اینکه بابیان ویسی، جهترگذاراختر در ی

شود.استفادهترافیکیفرهنگارتقایبرایآنانظرفیتازبایدکهدارندبرعهدهمهماینیزسافرهنگ

باشد.داشتهرانندگیحوادثوترافیکیمشکالتکاهشدربسزایینقشتواندمییارفرهنگبانوانآموزشحرطاظهارداشت:وی

است.شدهواقعکرمانشاهغربشمالیرکیلومت۸۶درجمعیتنفرهزار۷۵ازبیشباجوانرودشهرستان

شدارگزبرجوانروددرافیکترهنگیارفربانوانشآموزحطرنشستایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

مسووالنازکراینوایرمسافهواپیمایحادثهجانباختگانخانوادهدرخواست

کردند.بیانراخودهایخواستهگفتگوییدرمسلحنیروهایکلستادگزارشازپسبوئینگدیدهحادثههواپیمایمسافرانهایخانوادهکنا:ر

گزارش جانربه که تهران-کییف پرواز هوایی سانحه از پس روز چهار پیکر176کنا، تحویل انتظار چشم همچنان قربانیان خانواده گرفت، را آن خدمه و مسافر

سزع تحویل آنها هستند. مهمتریزانشان را هوایی سانحه این مقصران یا مقصر محاکمه و ماجرا به قضایی رسیدگی و جانباختگان پیکر خودریع مطالبه ین

کردند.اعالم

برادرش و خود خانواده اعضای روزهمراه چند دراین آنقدر است. رابسته گلویش راه هنوز فروخفته بغض و میلرزد کنندصدایش برخورد مقصران یا مقصر با

دخت عموی میگوید است. موضوع این گواه اش گرفته صدای و ندارد زدن حرف نای که کرده دربیتابی نام به مری سقوط درحادثه که هواپیماریاست گبار

است.باختهجان

د بود. کرده ازدواج که پسرداشت یک فقطر«برادرم او بود. برادرم فرزند دومین با21یا، که داشتند امیدوآرزو هزاران خانوادهاش بود. گذشته اززندگیاش بهار

درم برادرزادهام باخت. رنگ وامیدهایشان آرزوها همه تلخ حادثه این در او میخواند.رگ درس کارشناسی مقطع گرافیک رشته در کانادا ازدانشگاههای یکی

د گذرنامه دراعتبار خانواده و من بود. کرده سفر ایران به آن تمدید برای و شده تمام طریا از خبریا درتلویریق که درزی او باختن جان متوجه شد منتشر یون

نمیشد.»باورمانشدیم.هواپیماییسانحهاین

به دیانای آزمایش انجام برای وبرادرم من افزود: قانونیوی آزمایشپزشکی من نیست الزم گفتند الزم بعدازبررسیهای آنجا مسؤوالن رفتیم. تهران

د پدر بنابراین دهم؛ انجام را مسؤوالنردیانای داد. انجام را دیانای آزمایشهای قانونییا دیانایپزشکی آزمایشهای انجام نتیجه پاسخ اند گفته ما به

حادثه که زمانی از میکنند. اعالم ما به دیگر هفته یک تا داغدیدهررا خانوادههای دیگر و برادرم جمله از داغدیده خانوادههای سراغ مسؤولی هیچ داده خ

است.نشدهدلجوییجانباختگانخانوادههایازحتیواندنرفته

م بابت قربانیان خانوادههای دیگر مثل نیز برادرم خانواده افزود: عروی مطزگ را خود شکایت قضایی محاکم در و دارند شکایت ازریزانشان میکنند. ح

م باعث که حادثه این عامالن و عامل با قاطعانه و باشند خانوادهها پاسخگوی میخواهیم قضایی بسیارمسؤوالن افراد ورگ داخل در را خانوادهها و شد ی

امیدوارخا کنند. برخورد کرد، داغدار کشور از قانونییمرج عپزشکی اجساد بتوانیم تا برساند پایان به را دیانای آزمایشهای نتایج زودتر رازهرچه خود یزان

یم.ربگیتحویل

ن دشمن برآسیاب بشزیرآب مدرسه مدیر که موالیی خانم دیروز اریمهمچنین هواپیمای سقوط سانحه در و است قم شهر در سعدیوی حسنی دخترش کراینی

ا هواپیمای سقوط علت درمورد مسلح نیروهای بیانیه به واکنش در رسیدهاند، شهادت به صالحه محمد داغدارانوودامادش از یکی خودم بنده گفت: کراینی

ع همه به ولی بودم. حادثه این دیدگان واردزومصیبت خدشهای والیت ومقام سپاه و مسلح نیروهای به ذرهای که بگویید مباداحرفی که میکنم توصیه یزان

یم.زیرندشمنبرآسیابآبکنیم،سعیدوستاناست.یادزتهدیداتوموشکیجنگی،حساسشرایطدرکشورشود.

دانشجوی صفرزاده نیستپگاه مشخص خواهرم جنازه داروسا20تشییع رشته ازساله هواپیمای در پگاهوی که بود قبل ماه چند داد. دست از را خود جان کراین

برود.کاناداکشوربهتحصیلادامهبرایگرفتتصمیمایران،دردانشگاهترمچندگذراندنوتهراندانشگاهیزداروسارشتهدرقبولیازبعد
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چند از رفت. کشور آن به تحصیل ادامه برای پگاه و شد درست کانادا دانشگاه در خواهرم پذیرش کار که بود قبل ماه «شش گفت: پگاه خواهر زاده، صفر پانیذ

وابسته همدیگر به خیلی که هستیم خواهر سه ما است. شده تنگ ما برای دلش میگفت و بیاید ایران به ژانویه تعطیالت برای گرفت تصمیم او قبل وقت

که نمیکردیم را فکرش اما بودیم. خانه در و نرفتیم جایی و گذراند مادرم و پدر و خواهرم و من با را وقتش تمام بود، ایران در او که هفتهای دو طول در ایم.

برود.»ماپیشازهمیشهبرایکانادابهگشتربموقعپگاه

به جسد شناسایی و دیانای آزمایش انجام برای قبل روز دو مادرم و «پدر میگوید: خواهرش جنازه تشییع مورد در پگاه خواهر صفرزاده پزشکیپانیذ

مشخصقانونی هم خواهرم جنازه تشییع زمان همین برای و میکشد طول چقدر جسد شناسایی نیست معلوم اما دارند. بدی حال روز آن از و اند رفته

نیست.»

ع بزپیکر در ایران به هفتهای دو سفر از بعد فرزندش و همسر و جوان عمران بدهندمهندس زودتر را اریزانمان به بوئینگ پرواز در کانادا، به جانوگشت کراین

دادند.دستازراخود

ک تعطیالت در بود. نیامده ایران به خانوادهاش دیدار برای کنون تا رفت کانادا به تحصیل ادامه برای اینکه از بعد صادقی برایرمیرمحمدمهدی یسمس

سف و گذراند اقوام کنار در را هفته دو و شد ایران راهی بار جراولین به هم بزی در فرزندش و همسر و داشت.صادقی کیش هواپیمایریره در کانادا به گشت

دادند.دستازراخودجانتهران-کییف

از ولی گرفت، پذیرش کانادا دانشگاههای از یکی در تحصیل ادامه برای قبل سال دو بود. عمران مهندس «پسرخالهام گفت: مهدی محمد پسرخاله آبنار علی

هم را فکرش ما آمد، تهران به خانوادهاش با بار اولین برای او که زمانی بود. نیامده ایران به حاال تا کردند مهاجرت کانادا به فرزندش و همسر با که زمانی

ش در خانواده همه حاال و دهند دست از را جانشان هوایی سانحه یک در اقوام کنار در خوشگذرانی هفته دو بعداز که آنهاونمیکردیم دادن دست از ک

هستند.»

ع باشیم داشته باور اینکه شد. قبل از بدتر حالمان بوده، کرده سقوط انسانی خطای خاطر به هواپیما که شدیم متوجه وقتی «امروز گفت: ادامه در یزانمانزآبنار

ف باختند جان انسانی خطای بهخاطر آنها اینکه با دادهایم دست از الهی مشیت خاطر به دردناکترزقررا برایمان را ماجرا انسانی خطای بروز و دارد یادی

پاست.»رسدارووقرصکمکباواستبدخیلیمحمدمهدیپیرمادرحالاست.کرده

گفت: ادامه در قانونیاو زودترپزشکی اجساد شناسایی که است این ما خواسته تنها و میشود آماده دیگر هفته دو الاقل دیانای آزمایش جواب که گفته

گرداند.»ربمابهرامایزانزعنمیتواندچیزهیچچونیم،رنداهمیردیگمطالبهکنیم.گزارربزودترراقربانیانپیکرتشییعمراسمبتوانیمتاشودانجام

از که اش خانواده و موسوی پدرام دهیدمهندس انجام زودتر را اجساد تعطیالت20شناسایی در که زمانی بودند، کانادا کشور مقیم حال به تا قبل سال

دادند.دستازراخودجانهواییسانحهدرشانزندگیمحلبهگشتربراهدرآمدند،تهرانبهخانوادههایشانمالقاتبراییسمسرک

م پروفسور همسرش و موسوی دانشمند،ژپدرام ادامه20گان برای و خواندند صنعت و علم دانشگاه در را مخابرات گرایش الکترونیک مهندسی قبل سال

بود.آلبرتادانشگاهاستاددانشمندگانژمشدند.کارمشغولجاهماندرورفتندکانادابهتحصیل

د دخترشان دو و همسرش و خواهرم گاهی هراز گفت: دانشمند پروفسور دربرادر و تعطیالتریا در قبل هفته دو و میآمدند ایران به خانواده دیدن برای ینا،

م باور بودند. آمده ایران به میالدی سال ماراول با همدردی ابراز برای مسؤولین از کسی اما است. دردناک و سخت خیلی ما برای اش خانواده و خواهرم گ

است.نگرفتهتماس

ندا دولت از توقعی هیچ عرما که حاال و انسانی.زیم خطای یا و بوده فنی نقص آنها هواپیمای سقوط دلیل که نمیکند فرقی دیگر دادهایم دست از را یزانمان

چی آرامترزتنها کمی جنازهها، تشییع با تا شود داده خانواده تحویل و شناسایی زودتر آنها اجساد که است این بود خواهد بخش تسلی ما برای االن که ی

شویم.
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قربانیان هویت فروزش،14تا10شناسایی مهدی دکتر است اجساد ندادن تحویل مسافران، خانواده گالیههای از یکی که حالی میکشددر طول روز

قانونیکلرمدی آخپزشکی درباره تهران بوئینگراستان هواپیمای سقوط حادثه اعالم ازابتدای گفت: قربانیان اجساد شناسایی وضعیت شهرستان737ین در

مدیرشه گروه قالب در ما همکاران آوریار، جمع برنحوه و داشتند حضور حادثه محل در بحران وریت گرفت قرار کاور در اجساد همه کردند. نظارت اجساد ی

شد.منتقلکزیرکهدرواقعتهراناستانقانونیپزشکیآزمایشگاهیوتشخیصیکزرمبهیربردانمونهبرای

بردا نمونه افزود: گیروی نمونه که است حالی در این است. رسیده پایان به اجساد بقایای از استری انجام حال در هواپیما این در شده افراد بستگان از ی

از تاکنون147و ایرانی، به130مسافر جانباختگان بستگان از قانونینفر نزدیکتپزشکی در میکنیم درخواست بستگان بقیه از و کردهاند بهرمراجعه زمان ین

کل قانونیادارات بهپزشکی اجساد تحویل و نهایی تطبیق در و گیرد انجام دیانای آزمایشهای انجام تا کنند مراجعه شده فوت افراد سکونت محل استان

نشویم.مواجهتاخیربابستگان

هواپیما این در البته داد: ادامه که176فروزش جانباختند خدمه و ندا29مسافر دسترسی آنها بستگان به که هستند خارجی اتباع مسافران این از ورنفر یم

تیمی دیروز از آن، بر عالوه شود. انجام نهایی تطبیق تا شود ارسال ما برای آنها بستگان انای دی نمونههای است قرارشده الملل بین پلیس با مذاکره در

ا پلیس هویت تشخیص مجموعه اواز قربانیان هویت شناسایی در آنها تا شده بنا و آمده ایران به نیز کهوکراین بودند،9کراینی مسافر دو و پرواز خدمه

شناساییرهمکا به مربوط اقدامات و دهند قرار ما اختیار در را آنها شد بنا و دارند را هواپیما در حاضر افراد از برخی ژنتیک اطالعات کرد اعالم تیم این کنند، ی

شود.انجامهویت

ط از تا شود احصاء بستگان نمونههای همه باید فنی اصول اساس بر استرهمچنین این ما هدف همه و دهیم انجام را تطبیق بتوانیم اجساد نمونههای یق

ا هواپیمای قربانیان همه از کرد: نشان خاطر وی نشود. ایجاد هویت تعیین در بعدی اشکاالت تا باشد کامل اجساد تحویل شده،وکه اخذ ژنتیک نمونه کراینی

خا در خانوادهها برخی نشدهاند. شناسایی جانباختگان این از یک هیچ تاکنون هویت تشخیص فرآیند بودن زمانبر به توجه با باراما مثال هستند، کشور از ج

ط از مرحوم فرزند و همسر گفتند و کردم صحبت من خود بارخانوادهای ایران به دوباره نمونه برای باید حاال و بودند رفته کانادا به امارات اینزیق که گردند

مدی است. زمانبر کمی قانونیکلرامر وپزشکی ایرانی - کانادایی شهروند نفر دو سوئد، شهروند نفر چهار گفت: تهران بودند12استان افغانستان شهروند نیز نفر

برای بودند ایران در که آنان از نفر سه خانواده نیز افغانستانی شهروندان میان از است. انجام حال در نیز افراد این دیانای پروفایل تشکیل برای اقدامات که

کردهاند.مراجعهنمونهیافترد

ام هویت تشخیص فرآیند داد: ادامه تاروی ده بین دارد امکان است، مهم بسیار ما برای کار دقت اینکه به توجه با و است زمانبر فرآیند14ی این روز

کنون تا خواهدشد. انجام قضایی مقام هماهنگی با افراد این مورد در الزم اقدامات که شوند شناسایی زودتر نیز قربانیان برخی است ممکن البته بکشد، طول

کارشناسان و متخصصان است. شده اخذ جانباختگان تمامی از ژنتیک نمونههای اما است، نشده شناسایی هواپیما این قربانیان از یک هیچ پزشکیهویت

.هستند.قربانیانهویتتشخیصوشناساییبرایالزماقداماتانجامحالدرساعته24شیفتهایدرقانونی

کنیدمحاکمهرامقصرانبدهید،تحویلمانراپیکرهاهواپیما:قربانیانخانواده

جان که تهران-کییف پرواز هوایی سانحه از پس روز چهار - (پانا) ع176تهران پیکر تحویل انتظار چشم همچنان قربانیان خانواده گرفت، را آن خدمه و آنهازمسافر هستند. یزانشان
است.نکردهدلجوییماازمسؤولیهیچمدتایندرمیگویندودارندگالیهمطالباتشاننکردنیرپیگیبهخاطرمسؤوالنازهمچنین
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س تحویل همچنین خانوادهها جامجم، مهمتربهگزارش را هوایی سانحه این مقصران یا مقصر محاکمه و ماجرا به قضایی رسیدگی و جانباختگان پیکر ینریع

کردند.اعالمخودمطالبه

کنندبرخوردمقصرانیامقصربا

زدن حرف نای که کرده بیتابی برادرش و خود خانواده اعضای همراه روز چند این در آنقدر است. رابسته گلویش راه هنوز فروخفته بغض و میلرزد صدایش

است.باختهجانهواپیماگباررمسقوطحادثهدرکهیاستردبهنامیردختعمویمیگویداست.موضوعاینگواهگرفتهاشصدایوندارد

د بود. کرده ازدواج که داشت پسر یک فقطر«برادرم او بود. برادرم فرزند دومین با21یا، که داشتند امیدوآرزو هزاران خانوادهاش بود. گذشته اززندگیاش بهار

میخواند.رم درس کارشناسی مقطع گرافیک رشته در کانادا ازدانشگاههای یکی در برادرزادهام باخت. رنگ امیدهایشان و آرزوها همه تلخ حادثه این در او گ

د گذرنامه دراعتبار خانواده و من بود. کرده سفر ایران به آن تمدید برای و شده تمام طریا از خبریا تلویریق در که درزی او باختن جان متوجه شد منتشر یون

نمیشد.»باورمانشدیم.هواپیماییسانحهاین

به دیانای آزمایش انجام برای برادرم و من افزود: قانونیاو آزمایشپزشکی من نیست الزم گفتند الزم بررسیهای از بعد آنجا مسؤوالن رفتیم. تهران

دهم.انجامرادیانای

د پدر مسؤوالنربنابراین داد. انجام را دیانای آزمایشهای قانونییا بهماپزشکی دیگر یکهفته تا را دیانای آزمایشهای انجام نتیجه پاسخ گفتهاند بهما

حادثه زمانیکه از میکنند. خانوادههایراعالم از حتی و نرفتهاند داغدیده خانوادههای دیگر و برادرم جمله از داغدیده خانوادههای سراغ مسؤولی هیچ داده خ

است.نشدهدلجوییجانباختگان

م بابت قربانیان خانوادههای دیگر مثل نیز برادرم خانواده افزود: عراو مطزگ را خود شکایت قضایی محاکم در و دارند شکایت مسؤوالنریزانشان از میکنند. ح

م باعث که حادثه این عامالن و عامل با قاطعانه و باشند خانوادهها پاسخگوی میخواهیم بسیارقضایی افراد خارگ و داخل در را خانوادهها و شد ازری ج

امیدوا کنند. برخورد کرد، داغدار قانونییمرکشور عپزشکی اجساد بتوانیم تا برساند پایان به را دیانای آزمایشهای نتایج زودتر تحویلزهرچه را خود یزان

یم.ربگی

نیستمشخصخواهرمجنازهتشییع

دانشجوی صفرزاده، داروسا20پگاه رشته ازساله هواپیمای در داروساوی رشته در قبولی از بعد پگاه که بود قبل ماه چند داد. دست از را خود جان یزکراین

برود.کاناداکشوربهتحصیلادامهبرایگرفتتصمیمایران،دردانشگاهترمچندگذراندنوتهراندانشگاه

چند از رفت. کشور آن به تحصیل ادامه برای پگاه و شد درست کانادا دانشگاه در خواهرم پذیرش کار که بود قبل ماه «شش گفت: پگاه خواهر صفرزاده، پانیذ

وابستهایم. همدیگر به خیلی که هستیم خواهر سه ما است. شده تنگ ما برای دلش میگفت و بیاید ایران به ژانویه تعطیالت برای گرفت تصمیم او قبل وقت

پگاه که نمیکردیم را فکرش اما بودیم. خانه در و نرفتیم جایی و گذراند مادرم و پدر و خواهرم و من با را وقتش تمام بود، ایران در او که هفتهای دو طول در

برود.»ماپیشازهمیشهبرایکانادابهگشتربموقع

به جسد شناسایی و دیانای آزمایش انجام برای قبل روز دو مادرم و «پدر گفت: خواهرش جنازه تشییع مورد در پگاه خواهر صفرزاده پزشکیپانیذ

مشخصقانونی هم خواهرم جنازه تشییع زمان همین برای و میکشد طول چقدر جسد شناسایی نیست معلوم اما دارند. بدی حال آنروز از و رفتهاند

نیست.»

است.»نگرفتهتماسمابادلجوییبرایمسؤولیهیچبهحال«تاگفت:ادامهدرصفرزاده

بدهندزودتررایزانمانزعپیکر

دادند.دستازراخودجانکراینوابهبوئینگپروازدرکانادا،بهگشتربدرایرانبههفتهایدوسفرازبعدفرزندشوهمسروجوانعمرانمهندس
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ک تعطیالت در بود. نیامده ایران به خانوادهاش دیدار برای کنون تا رفت کانادا به تحصیل ادامه برای اینکه از بعد صادقی برایرمیرمحمدمهدی یسمس

داشت.کیشیرهزجبههمیرسفوگذرانداقوامکناردرراهفتهدووشدایرانراهیاولینبار

دادند.دستازراخودجانتهران-کییفهواپیمایدرکانادابهگشتربدرفرزندشوهمسروصادقی

ولی گرفت پذیرش کانادا دانشگاههای از یکی در تحصیل ادامه برای قبل سال دو بود. عمران مهندس «پسرخالهام گفت: مهدی محمد پسرخاله آبنار علی

هم را فکرش ما آمد، تهران به خانوادهاش با اولینبار برای او زمانیکه بود. نیامده ایران به حاال تا کردند مهاجرت کانادا به فرزندش و همسر با زمانیکه از

ش در خانواده همه حاال و دهند دست از را جانشان هوایی سانحه یک در اقوام کنار در خوشگذرانی هفته دو از بعد که آنهاونمیکردیم دادن دست از ک

هستند.»

ع باشیم داشته باور اینکه شد. قبل از بدتر حالمان بوده، کرده سقوط انسانی خطای بهخاطر هواپیما که شدیم متوجه وقتی «امروز گفت: ادامه در یزانمانزآبنار

ف باختند جان انسانی خطای بهخاطر آنها اینکه با دادهایم دست از الهی مشیت بهخاطر دردناکترزقررا برایمان را ماجرا انسانی خطای بروز و دارد یادی

پاست.»رسدارووقرصکمکباواستبدخیلیمحمدمهدیپیرمادرحالاست.کرده

نگرفتهاند. تماس ما با تسلیت برای مسؤولین از یک هیچ بهحال «تا گفت: ادامه در قانونیاو دیگرپزشکی هفته دو الاقل دیانای آزمایش جواب که گفته

ب زودتر را قربانیان پیکر تشییع مراسم بتوانیم تا شود انجام زودتر اجساد شناسایی که است این ما خواسته تنها و میشود دیگرآماده مطالبه کنیم. همرگزار ی

گرداند.»ربمابهرامایزانزعنمیتواندهیچچیزچونیمرندا

یمزیرندشمنبرآسیابآب

بش مدرسه مدیر که موالیی خانم دیروز ارهمچنین هواپیمای سقوط سانحه در و است قم شهر در صالحهوی محمد دامادش و سعدی حسنی دخترش کراینی

ا هواپیمای سقوط علت مورد در مسلح نیروهای بیانیه به واکنش در رسیدهاند، شهادت اینوبه دیدگان ومصیبت داغداران از یکی خودم بنده گفت: کراینی

ع بههمه ولی بودم. شرایطزحادثه در کشور شود. وارد خدشهای والیت مقام و سپاه و مسلح نیروهای به ذرهای که بگویید حرفی مبادا که میکنم توصیه یزان

یم.زیرندشمنبرآسیابآبکنیم،سعیدوستاناست.یادزتهدیداتوموشکیجنگی،حساس

دهیدانجامزودتررااجسادشناسایی

از که خانوادهاش و موسوی پدرام ک20مهندس تعطیالت در زمانیکه بودند، کانادا کشور مقیم بهحال تا قبل بهرسال خانوادههایشان مالقات برای یسمس

دادند.دستازراخودجانهواییسانحهدرشانزندگیمحلبهگشتربراهدرآمدند،تهران

م پروفسور همسرش و موسوی دانشمند،ژپدرام ادامه20گان برای و خواندند صنعت و علم دانشگاه در را مخابرات گرایش الکترونیک مهندسی قبل سال

بود.آلبرتادانشگاهاستاددانشمندگانژمشدند.کارمشغولجاهماندرورفتندکانادابهتحصیل

د دخترشان دو و همسرش و خواهرم گاهی هراز گفت: دانشمند پروفسور دربرادر و تعطیالتریا در قبل هفته دو و میآمدند ایران به خانواده دیدن برای ینا،

م باور بودند. آمده ایران به میالدی سال ماراول با همدردی ابراز برای مسؤولین از کسی اما است. دردناک و سخت خیلی ما برای خانوادهاش و خواهرم گ

است.نگرفتهتماس

ندا دولت از توقعی هیچ عرما که حاال و انسانی.زیم خطای یا و بوده فنی نقص آنها هواپیمای سقوط دلیل که نمیکند فرقی دیگر دادهایم دست از را یزانمان

چی آرامترزتنها کمی جنازهها، تشییع با تا شود داده خانواده تحویل و شناسایی زودتر آنها اجساد که است این بود خواهد بخش تسلی ما برای االن که ی

شویم.

میکشدطولروز14تا10قربانیانهویتشناسایی

مدی فروزش، مهدی است اجساد ندادن تحویل مسافران، خانواده گالیههای از یکی حالیکه قانونیکلردر آخپزشکی درباره تهران وضعیتراستان ین

کنیدکمهمحاارانمقصربدهید،تحویلمانارهاپیکرهواپیما:قربانیانخانوادهپانا:|خبرخبرادامهادامه
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بوئینگ هواپیمای سقوط حادثه اعالم ازابتدای گفت: قربانیان اجساد شه737شناسایی شهرستان مدیردر گروه قالب در ما همکاران محلریار، در بحران یت

جمعآو برنحوه و داشتند حضور نمونهبردارحادثه برای و گرفت قرار کاور در اجساد همه کردند. نظارت اجساد مری به آزمایشگاهیری و تشخیصی پزشکیکز

شد.منتقلکزیرکهدرواقعتهراناستانقانونی

نمونهبردا افزود: نمونهگیراو که است حالی در این است. رسیده پایان به اجساد بقایای از وری است انجام حال در هواپیما این در شده افراد بستگان از ی

تاکنون147از ایرانی، به130مسافر جانباختگان بستگان از قانونینفر نزدیکتپزشکی در میکنیم درخواست بستگان بقیه از و کردهاند بهرمراجعه زمان ین

کل قانونیادارات بهپزشکی اجساد تحویل و نهایی تطبیق در و گیرد انجام دیانای آزمایشهای انجام تا کنند مراجعه شده فوت افراد سکونت محل استان

نشویم.مواجهتاخیربابستگان

هواپیما این در البته داد: ادامه که176فروزش جانباختند خدمه و ندا29مسافر دسترسی آنها بستگان به که هستند خارجی اتباع مسافران این از یمرنفر

تیمی دیروز از آن، عالوهبر شود. انجام نهایی تطبیق تا شود ارسال ما برای آنها بستگان دیانای نمونههای است شده قرار بینالملل پلیس با مذاکره در و

ا پلیس هویت تشخیص مجموعه اواز قربانیان هویت شناسایی در آنها تا شده بنا و آمده ایران به نیز کهوکراین بودند،9کراینی مسافر دو و پرواز خدمه

شناساییرهمکا به مربوط اقدامات و دهند قرار ما اختیار در را آنها شد بنا و دارند را هواپیما در حاضر افراد از برخی ژنتیک اطالعات کرد اعالم تیم این کنند، ی

ط از تا شود احصاء بستگان نمونههای همه باید فنی اصول اساس بر همچنین شود. انجام همهرهویت و دهیم انجام را تطبیق بتوانیم اجساد نمونههای یق

نشود.ایجادهویتتعییندربعدیاشکاالتتاباشدکاملاجسادتحویلکهاستاینماهدف

ا هواپیمای قربانیان همه از کرد: خاطرنشان اینواو از هیچیک تاکنون هویت تشخیص فرآیند بودن زمانبر به توجه با اما شده، اخذ ژنتیک نمونه کراینی

خا در خانوادهها برخی نشدهاند. شناسایی طرجانباختگان از مرحوم فرزند و همسر گفتند و کردم صحبت من خود خانوادهای با مثال هستند، کشور از یقرج

با ایران به دوباره نمونه برای باید حاال و بودند رفته کانادا به مدیزامارات است. زمانبر کمی امر این که قانونیکلرگردند نفرپزشکی چهار گفت: تهران استان

و ایرانی - کانادایی شهروند نفر دو سوئد، انجام12شهروند حال در نیز افراد این دیانای پروفایل تشکیل برای اقدامات که بودند افغانستان شهروند نیز نفر

د برای بودند ایران در که آنان از نفر سه خانواده نیز افغانستانی شهروندان میان از هویتراست. تشخیص فرآیند داد: ادامه او کردهاند. مراجعه نمونه یافت

تارام ده بین دارد امکان است، مهم بسیار ما برای کار دقت اینکه به توجه با و است زمانبر قربانیان14ی برخی است ممکن البته بکشد، طول فرآیند این روز

هواپیما این قربانیان از هیچیک هویت تاکنون شد. خواهد انجام قضایی مقام هماهنگی با افراد این مورد در الزم اقدامات که شوند شناسایی زودتر نیز

کارشناسان و متخصصان است. شده اخذ جانباختگان تمامی از ژنتیک نمونههای اما است، نشده قانونیشناسایی شیفتهایپزشکی حال24در در ساعته

هستند.قربانیانهویتتشخیصوشناساییبرایالزماقداماتانجام

یرفوخبردیگر:منابع
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سقوطحادثهجانباختگانهویتتعیینوضعیتینرآخیحرتشکرد؛حرمطمیزانباگووگفتدرتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی
کراینیواهواپیمای

آخرگزارخب خصوص در فروزش میزان- اری هواپیمای سقوط حادثه جانباختگان اجساد هویت تعیین وضعیت تقوین لحظه این تا گفت: کثیرکراینی، تعداد خانوادههایریبا از ی
کردهاند.مراجعهنمونهاخذجهتکشورسراسردرقانونیپزشکیمراکزبهایرانیجانباختگان

مدی قانونیکلرفروزش گفتپزشکی در تهران خبواستان قضایی و حقوقی گروه خبرنگار با آخرگزارگو خصوص در میزان اجسادری هویت تعیین وضعیت ین

ا هواپیمای سقوط حادثه کثیوجانباختگان تعداد لحظه این تا کرد: عنوان مراکزرکراینی به ایرانی جانباختگان خانوادههای از قانونیی کشورپزشکی سراسر در

نمودهاند.مراجعهنمونهاخذجهت

است.شدهارسالآزمایشگاهبهنیزاجسادازشدهگرفتهنمونههایتمامینکردهاند.مراجعهتاکنونخانواده5حالعیندرافزود:وی

ا تبعه یازده جانباختگان میان در کرد: خاطرنشان تیمووی با که مذاکراتی طی داشتند، حضور هواپیما در قانونیکراین پروفایلواپزشکی داشتیم کراین

است.شدهاخذآنها،دیانای

قانونیکلرمدی تاپزشکی شده مقرر که هستند سوئد کشور از جانباختگان از نفر چهار داد: ادامه تهران توسط48استان آنها انای دی پروفایل آینده ساعت

شود.دادهتحویلسوئدیرابطین

تص ازرفروزش نفر سه خون نمونه کرد: ط12یح از خارجی اتباع مابقی مورد در و شده گرفته آنها خانواده از افغانستانی، اینترجانباخته پلیس حالریق در پل

میشود.انجامدیانایپروفایلباتطبیقونتیجهحصولمحضبهکههستیمیرپیگی

قانونیکلرمدی شبانهروپزشکی صورت به ژنتیک بخش در گفت: پایان در تهران تمامزاستان و کامل صورت به موجود ظرفیتهای تمامی از استفاده با و ی

دهیم.تحویلخانوادههابهونمودههویتتعیینرااجسادوقتعراسدربتوانیمتاهستندفعالیتحالدرتیمهاوقت

خب گزارش ارگزاربه هواپیمای سقوط حادثه پی در میزان، مسافربوی هواپیمای سقوط خصوص در مسلح نیروهای ستادکل گذشته، هفته چهارشنبه در یرکراینی

ا هوایی نیروهایوخطوط قضایی سازمان به را آن مقصر بالفاصله داد اطمینان و دانست انسانی خطای از ناشی را حادثه این اطالعیهای، صدور با کراین،

کند.معرفیمسلح

پیام/انتهای

نمانیوز،افکارحمایت،خبرنگاران،باشگاهدیگر:منابع
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بوئینگسقوطفاجعهپروندهاخبار

ا هواپیمای سقوط ماجرای تاثیر تحت مجلس گذشته روز جلسه سیاسی: بوگروه جلسهرکراینی در تا رفت مجلس به پاسداران سپاه فرمانده دیروز شد. گزار

دهد.ارائهنمایندگانبهرااطالعاتیکراینیواهواپیمایبهایرانپدافندموشکاصابتماجرایدربارهغیرعلنی

اخیر، اتفاقات بررسی کار دستور با اسالمی شورای مجلس غیرعلنی جلسه در دیروز صبح اسالمی انقالب پاسداران سپاه کل فرمانده سالمی، حسین سرلشکر

چی میگویم را آنچه داشت: جازاظهار من قلب از که است پیروری یک میدان از من میشود؛ تازی در ایران ملت که بینظیر و شگفتانگیز خودری حیات یخ

خورد.شکستگربزایرانازآشکاراومستقیماینباریکارآمکهجاییازمیآیم؛استکردهکسب

پیرو این ابعاد است نداده اجازه هنوز هواپیما سقوط سانحه غمانگیز حادثه غبارهای هرچند اینکه بیان با شود،زوی شناسایی خیرهکننده و شگفتانگیز ی

ع سردار شهادت و ترور از بعد ما گفت؛ سخن دقیقتر آن درباره میتوان بعدها جنگزافزود: یک روانی فضای در کامال ایشان، همرزمان و سلیمانی قاسم یز

آم با بزرناشناخته ملت اعتبار و شکوه و اقتدار آن که آمد وجود به تصور این حادثه از بعد گرفتیم. قرار دیدهریکا آسیب شهادت حادثه تاثیر تحت ایران، گ

است.

میرسید هدف به باید ما کار گفت: کنیم، برخورد شدتی چه با و چگونه که میکردیم تعیین باید و داشتیم اطالعاتی تفوق به احتیاج ما اینکه بر تاکید با وی

آم عمل با برابر در بایدرو ما است. زنده است، سرفراز که ملتی نیست؛ سرافکنده و دارد احترام ما ملت بودند. گرفته را ما قاسم حاج آنها میشد. یکاییها

میتوانیم ما مییافت. ارتقا دوباره نظاممان تراز تا میکردیم ایجاد جامعه در جدید سرزندگی از زندگیزموجی جهان در سرزمینمان شایسته ارتفاع سقف یر

کنیم.

بز ما داد: ادامه سالمی آمرسردار بر غلبه میبود. دقیق باید ما طراحیهای میدانستیم. منطقهای قدرت یک را خود ما روز آن تا هستیم. لحاظرگ از باید یکا

تکنولو و استراتژفنی و تاکتیکی هم نبرد این میشد. انجام تکنولوژیک در باید نبرد این در ما بود. آمژیک میشدیم. پیروز میزد.ری را ما موشکهای نباید یکا

به اطالعات آنها مساحت نه و هدف نقاط از باید ما میافتاد؟ اتفاقی چه میدانید نمیکرد، ویران اگر نبود، دقیق اگر نمیرسید، هدف به ما موشکهای اگر

مساحتها.نهونقطههاستجنگیژتکنولوحوزهدریکارآمباماجنگمیآوردیم.دست

عملیات میدان در نمیتوانستیم دیگر ما میپاشاندیم. فرو عکسالعمل در را دشمن تصور که میکردیم عمل گونهای به باید آن از بعد افزود: سپاه کل فرمانده

مشکلت این و میکردیم را کار این باید سخت واقعیات به شکلدهی با میکردیم. متوقف زمین روی را او باید کنیم. متوقف را دشمن نظررروانی به کار ین

میرسید.

باید کنید فکر کردیم. آماده را چیز همه چهارشنبه شب تا جمعه روز از ما افزود: سپاه کل قویتزفرمانده رصد گسترشریر را سامانهها عالم اطالعاتی قدرت ین

برنامه دقیق دامنه، گسترش احتمال با جنگ مرحله چندین برای ما کنید. جابهجا و وزیرداده مهیاست کامال چیز همه هستند. آماده دوستان هنوز و کردیم ی

بز عملیات این و کردیم تکیه خدا به است. نشده تمام ما دید از چیز میگیرهیچ انتقام میگفتیم ما عملیات شب شد. انجام یکرگ عنوان به من وقتی و یم

است.مشخصچیزهمهیم،رمیگیانتقامکهمیگویمنظامیفرمانده

تص پرواروی سیستمهای تمام حادثه شب کرد: آمزیح بود. آسمان روی شناسایی و الکترونیک جنگ پدافندی، هدفری، انتخاب بودند. آماده تمامقد یکاییها

دیگ جای ابتدا ما بود. مهم اتفاقارخیلی دادیم. تغییر را هدف بودند، آن داخل عراقیها از بخشی و بود بغداد نزدیک چون ولی بودیم کرده انتخاب را ی

حدود عیناالسد بودیم. کرده انتخاب را آن هدف تغییر در ما که کرد منتقل پایگاهی به تصادفا و تخلیه را نقاط از خیلی هم فاصله160دشمن بغداد با کیلومتر

نکردیم.یرهدفگذاانسانیتلفاتگرفتنمبنایبراینبارماوداشت

بلک بالگردهای از اعم دشمن راهبردی تجهیزات محل آنجا اما نداشت اهمیتی موضوع این و نبود دشمن سربازان کشتن ما هدف گفت: سالمی سرلشکر
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ف و ناین کیو پهپادهای آپاچیها، مرهات، یک دیترو، کنتری و فرماندهی نگهدارکز متعدد سولههای و آشیانهها مارل، بود. ما اهداف آنها که بود تجهیزات ی

چی آن بود. تاثیر مبنای بر ما عملیات میدادیم. قرار هدف مورد نقطهنقطه را اماکن این توازباید که درزی ایران اینکه بود؛ عملیات نفس میکرد، برقرار را ن

کند.عملشجاعانهاست،کردهتهدیدسنگینعکسالعملبهیکارآمکهفضایی

براب آن اینجا است. قدرت حس این افزود: تخروی است. قدرت حس آن کردن مچاله و کردن خرد و جهانی اعتبار یک شکستن است. فیری یکیزیبهای

برت آنقدر بگوییم ما که بود این برای دارفقط بعدری و قبل مقایسه حاجیزاده سردار توضیحات در شما افتاد. اتفاق این میزنیم. بخواهیم را نقطهای هر که یم

اما نمیکند شک کسی دارد، دقت وقتی و است دقیق کروز موشک میگویم شما به من زدیم. گرفتهایم، نشانه را کجا هر ما کردید. مشاهده کامال را حمله از

یافتهایم.دستیژتکنولوانتهایبهکهاستمعنیاینبهمیشود،نزنقطهوقتیبالستیکموشک

فناو تفوق ما کردیم. پیدا ما را تفوق این اینکه بیان با سپاه کل آمرفرمانده که کردیم پیدا را دهند،ری قرار هدف را موشکها از یک هیچ نتوانستند یکاییها

استثنای به ما، موشکهای تمام هیچ2افزود: بدون موشکها بقیه کرد، فیل اصطالحا ایران در عراق سرزمین به رسیدن از قبل طبیعی صورت به که موشک

آم رئیسجمهور بعدا اینکه کردند. اصابت اهداف به شده، وارد برایرآسیب کسی هر بود. طبیعی است، ندیده آسیبی تجهیزاتی یا فرد هیچ کرد اعالم یکا

اینطور بودیم، جنگ حال در ما همه و بود جنگ حال در صحنه در کامال ما هوافضای فرمانده کرد: خاطرنشان وی است. مفر یک نیازمند خروج و عقبنشینی

د در باید بلکه بنشینیم، ساکت که حتیرنیست زمین در میدادیم. قرار جدید شرایط معرض در مدام و بود اینطور که میکردیم آماده را خود توانمندی همه یا

آم هواپیماهای و بالگردها همه شب آن بود. آماده چیز همه و بودیم شده آماده زمینی کار آسمانربرای روی همه عراق، شمال تا خلیجفارس منطقه از یکایی

بودیم.آمادهنقطهای52تهدیداینبهپاسخبرایماوبودند

عین در ما میکنم عرض واقعا من افتاد. اتفاق ماجرا این تا نخوابید کس هیچ میخورم قسم شد: یادآور بود، جنگی کامال شرایط شب آن اینکه بیان با وی

پیرو یک که بززحال تلخکامری هواپیما سقوط دلیل به کرده، اصابت هواپیما به ما موشک احتماال شویم متوجه اینکه از قبل حتی بودیم، آورده دست به گ

باالت در ما بودیم،رشدیم. آمادهباش حد آنهازین میدادند. نشان را عکسالعمل این قلب زمینه این در پدافندها و بود موشکی و هوایی ما متقابل تهدید یرا

نباید ببارد. آنها منافع یا مردم سر بر دشمن آتش ندهیم اجازه و کنیم دفاع ملت منافع از تا بودیم داده گسترش را سامانهها ما میدادند. ادامه را جنگ باید

بودند.آمادههمهکند.تعرضسرزمیناینبهدشمنمیدادیماجازه

بچههای بودند. داده را کروز تعدادی پرواز خبر ما سامانههای به میرسید. متفاوتی خبرهای گاهی غوغا میان در همچنین افزود: پاسداران سپاه کل فرمانده

بز سرنشین بدون هواپیمای اساسا سرعت لحاظ به کروز چون بودند، کرده آماده دشمن هواپیمای یا موشک انهدام برای را خود بودند سامانه کنار که گیرما

ح سرنشین با هواپیمای مختصات با که باالتراست در ما برادر میکند. پرواز پایین ارتفاع در و ندارد خلبان فقط و میکند ورکت داشت قرار آمادگی حد ین

هواپیما این وقتی تصور همان با بشنود، را کروزها خبر که بود شده قطع سی او اس با ارتباطش لحظاتی برای و بودند داده را کروزها پرواز خبر او به چون

نزدیکشونده هدف که بود بهگونهای سامانه به نسبت هواپیما پرواز موقعیت است؛ جدی تهدید یک این بود رسیده یقین به رادار صفحه روی میکرد، پرواز

میشد.تلقی

رادا مقطع سطوح میگیرند، قرار رادارها و سامانهها با همراستا هواپیماها وقتی معموال داد: ادامه سالمی مسیررسردار بر عمود اگر میشود. کوچک آنها ی

بز میگیرد قرار امواج معرض در هواپیما بدنه اینکه دلیل به بگیرند، قرار جنگیررادار فضای فضا، این است. بیشتر تفکیک قابلیت و میشود داده نشان گتر

برادران است. کرده منهدم را کروز میکند تصور و میکند شلیک به اقدام است، کروز یک دقیقا که مطلب این محاسبه با او و رسیده خبر این فرد به است.

مشک هواپیما سقوط و شلیک همزمانی از کردهوما اصابت ما موشک است ممکن که شدیم فرضیه این ایجاد منشأ خودمان ما است گواه خدا بودند. شده ک

شود.متوجهنمیتوانستکسهیچنبودیم،فرضیهاینیرشکلگیمبدأخودمااگروبودهمزمانیدلیلبهفقطاینوباشد

رادا گرافهای نه و سامانه جابهجایی نه و صحنه زدن هم بر و هواپیما قطعات جابهجایی نه نزدیم. دست را چیز هیچ ما کرد: خاطرنشان صورتروی ی
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د زمین، بیفتد، اتفاقی اگر که میکردیم رصد آنجا تا خلیجفارس از را صحنه کل و عکسالعمل منتظر و بود منطقه در حاجیزاده سردار فعالرنگرفت. هوا و یا

داشت.وجودجدیتردیدکنید،بررسیبیشترگفتیمبرادرانمانبههستیم.کومشکپدیدهاینبهکهرسیدیرخبمابهشود.

ح ابتدای در هواپیما چون که بود این تصور داد: ادامه سالمی دررسردار میشود. مشتعل و منفجر بخورد آن به پدافندی موشک اگر بوده سوخت از پر و کت

که ما برادران باشد. کرده اصابت هواپیما به موشکی نمیکرد تصور کسی است. سقوط حال در آرام و گرفته آتش بال و موتور میداد نشان تصاویر که حالی

تصور خورد هدف به وقتی میکنند، تحلیل را قضایا الکترونیک دید و رادار صفحات اساس بر بلکه چشمی، معاینه اساس بر نه میدهند، انجام را شلیک این

بیشت بررسیهای ما است. کروز که بوده هراین چهارشنبه غروب تا واقعا اما شد بیشتر فرضیه این اثبات احتمال و دادیم انجام ولیری نرسیدیم اطمینان به گز

میکند.پیداغلبهفرضیهاینمیکردیماحساس

آنها و دادیم قرار اختیارشان در را خود متخصصان ما کرد. صورتبندی را متخصصان از تیمی مسلح نیروهای کل ستاد کرد: اضافه پاسداران سپاه کل فرمانده

هم را کار این حتی ما کردند. بررسی قطعات همه مشاهده و سقوط نقطه در میدانی حضور و سامانه اپراتورهای عینی، شاهدان جمله از زوایا همه از را ماجرا

بب آزمایشگاه به تست برای را قطعات که بگیرنکردیم نتیجه و تریم یا دارد وجود منفجره مواد آیا طولریم هفتهها بررسیها این است. سامانه جنس از کشی

نشد، بازخوانی هم سیاه جعبه حتی کنند. اعالم را نتایج میکشد طول سالها و ماهها گاهی و هفتهها میکنند سقوط که هواپیماها جهان، در میکشید.

میانجامید.طولبههفتههاشایدکنیمبررسیراچیزهمهمیخواستیماگریعنی

بز حادثه چون کردیم، کمک مسأله اثبات به خودمان نبستیم. کامل بررسی برای را فضا و رسیدیم اتقان به روز دو یکی عرض در ما شد: یادآور تاروی بود. گی

کردیم. مردم برای اطالعرسانی و بیانیه تنظیم به شروع و کرده سقوط هواپیما گرفته صورت که خطاهایی اثر بر رسید نتیجه به کارشناسی تیم باالخره اینکه

نکردهایم.تلقیپایانیافتهراکهرمعهماالنهمینوداشتیمقرارمیدانایندرماوبودجنگدرمافرماندهکهحالیدر

آم با جنگ در ما اینکه بیان با سالمی بزرسردار خدای هستیم. مردم فدایی و ملت سرباز ما گفت: هستیم، و بوده داشتمریکا دوست میگیرم شاهد را گ

حرف این با را فرزندانم جان من شویم. ملت فدای کردیم عادت ما نباشم. غمانگیز ماجرای این شاهد و بسوزم و کنم سقوط آنها با و باشم هواپیما داخل

رو اینکه جز نیست برادرانم و من بین در آرزویی که میکنم مازمعاوضه فرمانده شویم. قربانی و تکهتکه آنها امنیت و پیشرفت رفاه، ملت، آرزوهای پای به ی

نبود.آرزویشاینجزیزچیبودیمهمصمیمیرفیقکه

نبودم. شرمنده اینقدر عمرم طول در وقت هیچ من بودند. ما برادران و پدران و مادران ما، بچههای ما، خانواده اینها کرد: اضافه پاسداران سپاه کل فرمانده

اجازه و میکنیم جبران و میکنیم عذرخواهی بوده، غیرعمد اما شدند شهید ما خطای خاطر به هموطنان از تعدادی و کردیم که باشیم کرده خطا است ممکن

اجازه شوند متحد یکدیگر با هم قدرتها همه اگر حتی هستیم ما تا نمیزنیم. زانو و میایستیم استوار و محکم ببیند. آسیب ما مردم از نفر یک نمیدهیم

شود.کممردمسرازموییتارنمیدهیم

******

بوئینگسقوطفاجعهپروندهاخبار

بوئینگ هواپیمای سوی به موشک شلیک در انسانی خطای پذیرفتن و هواپیما سقوط علت اعالم وجود با اجتماعی: بررسیوا737گروه کمیسیون کراین،

شد.خواهداعالمبزودیآنبررسینتایجیزراهوشهرسایرزوگفتهبهواستوظیفهانجامحالدرهمچنانراهوزارتدرهواپیماسقوط

راهوشهرسازو ازیر هواپیمای سانحه مختلف ابعاد بررسی برای نمایندگان حضور با اسالمی شورای مجلس در جلسهای در حضور از بعد جانوی به که کراینی

ویژه کمیسیون هماکنون گفت: داغدار خانوادههای به تلخ سانحه این بروز مجدد تسلیت با شد، منجر کشورها سایر اتباع و هموطنان از جمعی باختن

همکا با هوایی سوانح اربررسی تیم اسالمیوی محمد میرسد. مردم اطالع به بزودی نهایی نتیجه و است سانحه این مختلف ابعاد بررسی حال در کراینی

بیانیه همچنین و اسالمی انقالب پاسداران سپاه هوافضای نیروی فرمانده اظهارات و موضوع به مسلح نیروهای قضایی سازمان ورود به توجه با گفت:
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کشو هواپیمایی سازمان در مستقر هوایی سوانح بررسی کمیسیون مسلح، نیروهای ایکائورستادکل ضوابط اساس بر همچنان هوانوردی(ی بینالمللی سازمان

بررسی تیم تحقیقات نتیجه قطعا یافت. خواهد ادامه نهایی نتیجه حصول و انتها تا تحقیقات و اقدامات این و است موضوع به رسیدگی حال در غیرنظامی)

شد.خواهدرساندهمردماطالعبهنهایینتیجهوشدهیزینهسارقیکدیگربامسلحنیروهایقضاییسازمانتحقیقاتنتایجباهواییسوانح

ایرانیمسافر142بستگانازیرنمونهگی*

قانونیکلرمدی خانوادههایپزشکی از گفت: تهران ا142استان هواپیمای ایرانی تاکنونومسافر و است شده گرفته خون نمونه مسافران5کراینی از خانواده

مراکز به نمونه اخذ جهت حادثه این در قانونیجانباخته گفتپزشکی در فروزش مهدی نکردهاند. پروازومراجعه ایرانی مسافران بستگان از گفت: فارس با گو

حضووا صورت به نمونهگیرکراینی این بیشتر که است شده گرفته نمونه مری در کهریها آزمایشگاهی تشخیصی مراکززیرکز در هم تعدادی و تهران پزشکیک

پروازقانونی این در اینکه بیان با وی است. بوده که29استانها داشتند حضور هم خارجی ا9تبعه پرواز ووخدمه ا2کراینی هم گفت:ومسافر بودند، کراینی

کارشناسان با انجامشده هماهنگی قانونیبا اپزشکی تیم همراه پروفایلوکه آمدهاند، تهران به مشکلیDNAکراینی اینباره در و است شده گرفته آنها همه

یم.رندا

هواپیماییسازمانعذرخواهی*

کشو هواپیمایی بوئینگرسازمان هواپیمای سقوط از پس که میکرد،737ی رسانهای را سقوط علت و سقوط صادر4خبرهای بیانیه اتفاق این از بعد روز

جمهو پرافتخار مسلح نیروهای مثالزدنی صداقت و شجاعت است: آمده بیانیه این از بخشی در مسؤولیترکرد. پذیرفتن و واقعیت بیان در ایران اسالمی ی

سانحه دلیل است، شده ناشی انسانی خطایی از پرتنش، بافت یک در که کشورفاجعهای هواپیمایی سازمان نمود. روشن را داده دررخ تناقض بابت ی،

این و دنبال را شده منتشر اخبار نگرانی با که هموطنانی تمام از سپس و میطلبد پوزش واقعه این شهدای محترم بازماندگان از ابتدا شده، ارائه اطالعات

میکند. عذرخواهی صمیمانه پرداختند، کشور هوانوردی صنعت از دفاع به مبنا، این بر که تحلیلگرانی و عالقهمندان تمام همچنین و کردند مشاهده را تناقض

باور آن به و اختیار در که را اطالعاتی ما نداشتهایم. واقعیت کردن پنهان برای نیتی هیچ و نبودهایم واقعیت کتمان برای توصیهای و فشار هیچ تحت ما

متاسفیم.آنبودناشتباهبابتازوکردیممنتشرداشتیم

نیستفراموششدنیسپاهخدمات*

مساف هواپیمای حادثه شهدای از یکی ارپدر باوی نهاوندی، میالد فرزندم اینکه بیان با در35کراینی شیمی دکترای آخر سال دانشجوی بهعنوان سن سال

ا هواپیمای حادثه کرد: اظهار بود، تحصیل حال در کانادا نبایدودانشگاه که بود تلخ اتفاق یک حادثهرکراینی این میداد، کارخ و داده کرد.رخ نمیشود ی

ت با مسافأنهاوندی هواپیمایی حادثه آسیبشناسی بر ارکید مدیوی سیستم در اگر افزود: استرکراینی ممکن را سیستم کل نکند، عمل خوب کسی یرزیتی

مدی و تخصص داشتن امر این الزمه و ببرد ارسؤال هواپیمای حادثه میتوان آیا که سؤال این به پاسخ در وی باالست. سطح و عالی خطایویت یک را کراینی

خطای یک مسأله این نباشد، گذشت قابل میشود مگر و کند اشتباهی و خطا فردی خانوادهای هر در است ممکن گفت: دانست، گذشت قابل و انسانی

عبرتآمو دنبال به باید که بوده اززانسانی درخت یک قطع کرد: تاکید شهید این پدر نشود. تکرار تا باشیم وری کرد هرس را آن باید و است غلطی کار یشه

مدی و باشد باید که است منطقه قدرت و نظامی واحد یک کاردانرسپاه و متخصص نیروهای از استفاده کرد. تقویت متخصص نیروهای جذب با را آن یت

مدی سیستم در قطعررا باالتر تخصص با و کرد بیشتر باید کشور دریتی مردم به خوبی خدمات پاسداران سپاه اینکه بیان با نهاوندی گرفت. خواهیم جواب ًا

کام بنده و بگیرند ماهی گلآلود آب از برخی است ممکن امروز گفت: است، نشدنی فراموش که داده ارائه زمینهها سیاسیهمه مسأله این نباید و مخالفم اًل

ربطی و شود حل هم خانواده در باید و است خانواده یک مسأله این و نیستم موافق بگیرد، قرار سوءاستفاده مورد اگر موضوع این با من کرد: تاکید وی شود.

ندارد.خارجیعواملبه

شودمحشورسلیمانیشهیدبافرزندمانیمرامیدوا*
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کردند.صادربیانیهایاینبارهدردادند،دستازکراینیواهواپیمایسقوطسانحهدررافرزندشانکهنیزاصفهاندرچهشهرازاسحاقیانشهیدمهدیخانواده

ع فرزند که اسحاقیان شهیدمهدی پدر اسحاقیان، عباسعلی اینجانب است: آمده بیانیه این ازدر هواپیمای سقوط سانحه در را ضمنویزم دادم، دست از کراینی

ه باشید مراقب دارم تقاضا صحنه در همیشه و انقالبی مردم شما همدردی ابراز از فراوان جانبرتشکر نیروهای تضعیفکننده که سخنی پاسدارانرگز سپاه کف

باشید.نکردهیزبادشمنزمیندرحساس،شرایطایندرتانکنیدیرجازبانبرباشدانقالبووالیینظامو

که سپاهی هستیم. پاسداران سپاه نیروهای خالصانه و بیوقفه تالشهای مدیون ما همه آوردهاند: بیانیه این ادامه در اسحاقیان شهید سال40خانواده

د تالشی هیچ از ملت این کیان و ناموس و مال و جان از دفاع در نیتراست حسن در ما است. کرده تقدیم جانباز و شهید هزاران راه، این در و نکرده یغ

ندارجانب شبههای و شک هیچ سپاه، هوافضای نیروی ورکفان فرافکنی با بدانند مقاومت از خورده سیلی دشمنان است: شده آورده بیانیه این پایان در یم.

شی و خود شدن بیآبروتر از توانست نخواهند مواجببگیرشان رسانههای کمک به نظام به بستن وردروغ بکاهند سپاه محکم سیلی از مقاومت شدن ینکام

خداوند از کرد. خواهد آب بر نقش را آنان خبیثانه نقشههای والیت، عظمای مقام رهنمودهای از تبعیت با که است اسالمی ایران بصیر امت این همیشه مثل

دا مسألت قاسمرمتعال حاج سپهبد شهید بویژه شهدا طیبه ارواح با را جانباختگان همه و فرماید عطا جمیل صبر اندوهبار، حادثه این داغداران همه به یم

فرماید.محشورسلیمانی

***

بوئینگ]سقوطعواملاعالمطوالنیشدندلیلدربارهشمخانی[توضیحات

بز مجلس در ملی امنیت عالی شورای دبیر شمخانی، ا2گداشترعلی هواپیمای سقوط حادثه سقوطوجانباخته دالیل کتمان برای قصدی هیچ گفت: کراینی

ا سوهواپیمای مجددا که بود تن بر سلیمانی قاسم شهید سردار عزای در ایران قدرشناس مردم مشکی جامه هنوز متاسفانه نداشت، وجود اینوکراینی گوار

بززع مراسم در که وی شدند. وریزان «محمدحسین اسدیالزگداشت شهرینب جامع مسجد در شری» غرب اینرک از تاسف ابعاد داشت: اظهار بود، کرده کت

عنوان نبودیم»، غمبار رخداد این شاهد و بودیم مرده ما کاش «ای که عبارت این بیان با و حاکمیت مجموعه زبان از حاجیزاده سرافراز سردار را جانگداز حادثه

ا هواپیمای سقوط دالیل اعالم شدن طوالنی فرآیند ملی امنیت عالی شورای دبیر ازوکرد. دشمن احتمالی اقدامات و آن عوامل همه بررسی ضرورت را کراینی

جمهو هواپیما، سقوط ساعات اولین از داشت: اظهار و کرد عنوان دیگر مرتبط عوامل و نفوذ» «موضوع سیستمها»، «هک «جمینگ»، ایرانرجمله اسالمی ی

قصد وجود موضوع شمخانی کرد. فراهم را محدودیتی هیچ بدون سانحه کارشناسی بررسی شرایط خارجی، ذیربط کشورهای مجموعه پذیرش و دعوت با

تاثی عوامل از یک هر اثبات گفت: و خواند غیرممکن اساسا آشکارساز فنی شاخصهای و ماهیت به توجه با را حادثه این دالیل کتمان شلیکربرای بر گذار

دهد.قرارمتفاوتیکامالشرایطدررارخداداینبهکشورواکنشواطالعرسانینحوهمیتوانستموشک،
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هواپیماسقوطحادثهایرانیمسافر142بستگانازیرنمونهگی

هایرمدی خانواده از گفت: تهران استان قانونی پزشکی ا142کل هواپیمای ایرانی تاکنونومسافر و است شده گرفته خون نمونه حادثه5کراینی این در باخته جان مسافران از خانواده
نکردهاند.مراجعهقانونیپزشکیمراکزبهنمونهاخذجهت

کل مدیر فروزش قانونیمهدی گفتپزشکی در تهران خبواستان سالمت خبرنگار با ارگزارگو پرواز ایرانی مسافران ازبستگان گفت: فارس صورتوی به کراینی

گیرحضو نمونه این بیشتر که است شده گرفته نمونه مری در کهری آزمایشگاهی تشخیصی مراکززیرکز در هم تعدادی و تهران قانونیک هاپزشکی استان

است.بوده

پرواز این در اینکه بیان با که29وی داشتند حضور هم خارجی ا9تبعه پرواز اوخدمه هم مسافر نفر دو و شدهوکراینی انجام هماهنگی با گفت: بودند، کراینی

یم.رندامشکلیخصوصایندرواستشدهگرفتهآنهاهمهDNAپروفایلاندآمدهتهرانبهکراینیواتیمهمراهکهقانونیپزشکیکارشناسانبا

ظرف هم سوئد تیم فروزش، گفته شامل48به که هم افغانستانی تبعه مورد در و دهد می قرار ما اختیار در را مسافرانش به مربوط پروفایل آینده 12ساعت

بودند اینت3نفر پلیس با هم افراد این باقی و است شده گرفته نمونه آنها از که میکردند زندگی ایران در بستگانشان از آنهارنفر از که است شده هماهنگ پل

دهند.قرارمااختیاردرنمونهیاپروفایل

بردا نمونه هواپیما سقوط محل در شده کشف قطعات تمام از کرد: نشان خاطر فرآیندروی مرحله در و است شده انجام نیز اجساد معاینه و است شده ی

هستیم.DNAپروفایلتهیهدستگاهی

همکاران و است زمانبر پروفایل استخراج فرآیند از بخش این که شد خواهد انجام دستگاهی فرآیند از بعد هویتها تعیین و شناسایی داد: ادامه فروزش

دارند.اهتمامپاسخدهیزمانکردنکوتاهبهنسبتیزروشبانهتالشوDNAبخشدرساعته24حضوربابنده

کل قانونیمدیر درپزشکی ما تالش تمام براینکه تاکید با تهران قانونیاستان کمتپزشکی در که است شناساییراین و هویت تعیین کار ممکن زمان ین

ندارد.وجودتردیدیوشکهیچجایوباالستبسیارDNAازاستفادهبااجسادهویتوشناساییدردقتگفت:،شودانجامحادثهاینشهدای

مجا فضای در که سئوال این به پاسخ در تصزوی ، است یافته انعکاس حادثه این جانباختگان اجساد ندادن تحویل بر مبنی ادعاهایی گونهری این کرد: یح

مجا فضای در مطزموارد خاص مقاصد با خارجی رسانههای برخی یا تعیینری و شناسایی از بعد حادثه این شهدای و جانباختگان اجساد و شود می ح

شود.میدادهتحویلآنهابستگانبههویت

پیام/انتهای

نیوز،تینایرنا،کائنات،ایرانیان،سپهرمستقل،دی،19اسرار،ایران،قلم،صاحبعصرامروز،بازتاب،آساخبر،ق،رمشآنالین،اتحادنیوز،فرداتابناک،پارسینه،دیگر:منابع
ماعصرپرس،جنوبتهران،اقتصاد

سقوطیکدومکوششوند؛مجازاتمقصرانعمومی:مطالبه

رو بوئینگزسه هواپیمای فروند یک ازسقوط مسافرب۷۳۷-۸۰۰پس هواپیمای این براینکه مبنی خبرها برخی انتشار و ایران ازردرخاک اشتباه اقدامی در ی

ابتدا گذشته روز ابتدایی ساعات در کردند. تایید را خبرها و گزارشها این بیانیههایی در ایران مقامات گذشته روز سرانجام است، گرفته قرار هدف ایران سوی

است.گرفتهقراراصابتموردکراینواهواییخطوطهواپیمایغیرعمد،وانسانیخطایبروزاثربرکهکردتاییداطالعیهایدرمسلحنیروهایکلستاد
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رئیسجمهو روحانی حسن آن دنبال انسانیربه خطای از تاسف ابراز ضمن بیانیهای در اری هواپیمای سقوط به منجر که داده کرد:وخ اعالم شد، کراینی

ش ملت استحضار به نتایج و گرفته قرار قانونی پیگرد مورد نابخشودنی اشتباه این جوادرمسببین محمد دیگر ازسوی برسد. قربانیان خانوادههای و ایران یف

ورظ فاجعهزیف به منجر متحده ایاالت ماجراجویی از ناشی بحران زمان در انسانی خطای گفت: بوئینگ هواپیمای سقوط علل نتایج به اشاره با خارجه یر

جهانگی اسحاق ارشد. هواپیمای شدن ساقط حادثه کرد: تاکید نیز رئیسجمهور اول معاون ووی سنگین فاجعهای هوایی پدافند انسانی خطای اثر در کراینی

خب نشست یک در نیز سپاه فضای هوا فرمانده حاجیزاده امیرعلی سردار است. مسافربرملی هواپیمای گرفتن قرار هدف مسوولیتهای همه پذیرش با یری

آموا پایگاههای علیه نظامی عملیات اجرای از پس کشور غرب در خبر این شنیدن از بعد کرد: اعالم اتفاقرکراینی این که کردم پیدا اطمینان که زمانی و یکایی

کردم.گرمآرزویافتاده

مسافرب هواپیمای این به موشک شلیک بودند، کامل باش آماده منطقه شرایط دلیل به آفندی و پدافندی یگانهای همه اینکه بیان با او «ایسنا» گزارش یربه

دستو طی قوهقضائیه رئیس رئیسی ابراهیم حال همین در کرد. توصیف اشتباه تشخیص یک از ناشی مسلح،ررا نیروهای قضایی سازمان رئیس به ی

منتظرجمعآو محمدجعفر همچنین داد. قرار تاکید مورد را دلخراش حادثه این به مربوط قضایی اقدامات و مستندات نامهایری در کشور کل دادستان ی

ا هواپیمایی سقوط حادثه به ورود خواستار تهران نظامی دادستان الوبه علی شد. حادثه این عوامل و علل شناسایی و شورایرکراین مجلس رئیس یجانی

ا هواپیمای سقوط در انسانی خطای ابعاد بررسی به پیامی صدور با هم دستگاههایواسالمی کار اولویت در باید موضوع این که گفت و کرد تاکید کراینی

گیرد.قرارذیربط

خب حال همین مسافربرگزاردر هواپیمای سقوط از پس کرد: اعالم گزارشی در گذشته روز فارس دستورری در رویداد این چگونگی مورد در تحقیقات بالفاصله ی

از کمتر فاصله در جمعه صبح گرفت. قرار مربوطه مسووالن کشور،۴۸کار نظامی ارشد فرماندهان برای انسانی خطای شدن محرز با اتفاق، این از پس ساعت

میگیرند.قرارموضوعیانرجدررئیسجمهوروانقالبمعظمرهبر

فو تشکیل دستور ظهرجمعه کشور، پدافند سامانه در گرفته صورت فاجعهبار خطای از اطالع محض به انقالب معظم وررهبر ملی امنیت عالی شورای جلسه ی

ص بررسیها، نتایج و حادثه اصل امنیت، عالی شورای جلسه در بررسی اتمام محض به میکنند تاکید و کرده صادر را موضوع سویربررسی از صادقانه و یح

گذشته شب ملی امنیت عالی شورای جلسه انقالب رهبر دستور پی در فارس، گزارش شود.به رسانده مردم اطالع به ذیربط ما۲۰جمعه(نهادهای باهدی (

است.ازسوی بوده جلسه این نتایج از بخشی ایران ملت به خطاب رئیسجمهور پیام و مسلح نیروهای کل ستاد دیروز صبح بیانیه و شده تشکیل اعضا حضور

مع علیرضا گذشته روز رئیسجمهوزدیگر دفتر اطالعرسانی و ارتباطات معاون رئیسجمهوری برای آنچه که کرد اعالم اطالعاتری منحصربه داشت قطعیت ی

رئیسجمهو به جمعه روز عصر مسلح، نیروهای ستادکل گزارش و بود تصرفنی وی ایرنا، گزارش شد.به ارائه جلسهری جمله از مرتبط جلسات بالفاصله کرد: یح

شد.منتشرکلستاداطالعیهازپسوبودآمادهشبجمعهپایانینیزدرساعاتایشانبیانیهوتشکیلملیامنیتعالیشبانهشورای

سانحهبریرمرو

بوئینگ هواپیمای چهارشنبه روز ا۷۳۷-۸۰۰بامداد پایتخت کییف، مقصد به را تهران خمینی امام فرودگاه توکه بود،رکراین، کرده پرواز۶ک از پس دقیقه

آتشسو شهزدچار در تهران استان توابع از صباشهر در و شد کهری تلخ حادثهای کرد. سقوط تعداد۱۷۶یار این از که گذاشت برجای پروا۹کشته خدمه یزنفر

بوئینگ هواپیمای سقوط سانحه مسافران درمیان همچنین۴کانادایی،۹افغانی،۱۰کراینی،وا۱۱ایرانی،۱۴۷بودند. داشتند. حضور انگلیسی یک و سوئدی

بروند.کانادابهبعدیپروازباداشتندقصدپروازاینمسافرانازنفر۱۳۸بودندوکاناداشهروندنفر۵۷پروازاینایرانیمسافر۱۴۷ازگزارشهابراساس
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مسافرب ارهواپیمای دوی آن از پیش ساعت چند ایران که شد سانحه دچار چهارشنبه بامدادروز درشرایطی بزرکراین عملیات سپهبدریک سردار ترور تالفی به گ

آم ازسوی یارانش و سلیمانی قاسم آمرشهید نظامی دوپایگاه به حمله به اقدام ، نوعیریکا به کشور رو همین از بود. کرده «عیناالسد» پایگاه جمله از یکا

به موشک اصابت احتمال از خبرها برخی هواپیما سقوط ابتدایی ساعات ازهمان شاید همینرو از بود. گرفته قرار تدافعی درحالت و حمله این تاثیر تحت

خب برخی شب پنجشنبه یعنی بعد روز یک شد.اما اعالم سانحه این اصلی دلیل فنی نقص زمان همان که هرچند میکرد، حکایت هواپیما یهایرگزاراین

ا نقل به منبعزخارجی دآیک ترودو»رگاه «جاستین آن دنبال به است. کرده سقوط موشک تصادفی اصابت دلیل به مذکور هواپیمای که کردند اعالم پنتاگون

دریزنخستو زمینه این در را گزارشهایی که کرد اعالم است بوده موشک اشتباهی شلیک هواپیما، این سرنگونی عامل اینکه بابیان است.رکانادا کرده یافت

پردا دروغ از ناشی را آن و شد روبهرو کشور مقامات از برخی باواکنش سخنان این ایرانزاما جمعه روز اینها تمام با کردند. توصیف روانی عملیات یک و ی

کارشناسان از هیاتی حضور همچنین و دادهاند دست از را خود جان دلخراش سانحه این در آنها اتباع که کشورهایی کارشناسان حضور برای خودرا آمادگی

شوا و کانادا ارکراین، از کارشناسانی راستا کرد.درهمین اعالم سانحه این بررسی برای بوئینگ ادارهوکت همچنین شدند. ایران وارد سانحه بررسی برای کراین

کردند.اعالمحادثهبررسیجهتدرایرانحضوربرایراخودآمادگیکانادانقلوحملایمنیهیاتویکارآمنقلوحملایمنیملی

مسلحنیروهایکلستاداطالعیه

غیر بهصورت و انسانی خطای بروز اثر بر که کرد تایید و اعالم را هواپیما سقوط دلیل دراطالعیهای مسلح نیروهای کل ستاد گذشته روز صبح شرایطی درچنین

مسافرب هواپیمای ارعمد، عوی هموطنان از جمعی رسیدن شهادت به موجب متاسفانه که گرفته قرار اصابت مورد اتباعزکراینی از تعدادی باختن جان و یز

شد.خارجی

مسافرب هواپیمای سقوط درخصوص مسلح نیروهای ستادکل اطالعیه از بخشی در «ایرنا» گزارش اربه هوایی خطوط هیاتوی تشکیل به اشاره با کراین

کشو هواپیمایی سازمان از مستقل عملیاتی، و فنی کارشناسان از متشکل رئیسجمهوربازرسی تهدیدهای پی در است: آمده ستاد این سوی از وری ی

آم نظامی تعدادرفرماندهان دادن قرار هدف بر مبنی جنایتکار جمهوزیکای خاک در اهداف از بهریادی نظر و متقابل عملیات انجام صورت در ایران اسالمی ی

تح بیسابقه جمهورافزایش مسلح نیروهای منطقه، در هوایی باالترکات در احتمالی تهدیدات به پاسخگویی برای ایران اسالمی قرارری آمادهباش سطح ین

ترو نیروهای جنگی پروازهای موشکی، عملیات انجام از پس ساعات در است: آمده اطالعیه این آمرگرفتند.درادامه افزایشریست کشور پیرامون در یکایی

رادار صفحات برخی در متعددی اهداف و واصل دفاعی واحدهای به کشور در راهبردی مراکز سمت به هوایی اهداف مشاهده از نیز اخبار برخی و یافته

شد.هواییپدافندمجموعههایدربیشترحساسیتموجبکهشدمشاهده

دیگ بخش شمارهردر پرواز بحرانی، و حساس شرایط چنین در است: آمده اطالعیه ازاین ا۷۵۲ی هوایی خمینی(روخطوط امام فرودگاه از حهکراین کتر)

م یک به شونده نزدیک حالت در کامال چرخش، هنگام و پروارکرده شکل و ارتفاع در و سپاه نظامی حساس اینزکز در که میگیرد قرار متخاصم هدف یک ی

ع هموطنان از جمعی رسیدن شهادت به موجب متاسفانه که گرفته قرار اصابت مورد مذکور هواپیمای عمد، غیر بهصورت و انسانی خطای بروز اثر بر یززشرایط

میدهد کامل اطمینان میافزاید: آمده پیش انسانی خطای خاطر به عذرخواهی و تسلیت ضمن اطالعیه این میشود. خارجی اتباع از تعدادی باختن جان و

پیگی راربا آن مقصر بالفاصله و ساخته غیرممکن را خطاها گونه این تکرار امکان مسلح، نیروهای سطح در عملیاتی فرآیندهای در اساسی اصالحات انجام ی

گیرد.صورتقانونیبرخوردگرفتهصورتخطاهایباتاکندمعرفیمسلحنیروهایقضاییسازمانبه
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رئیسجمهورواکنش

رئیسجمهو روحانی حسن اطالعیه این ازصدور تحقیقاتیرپس تیم نتیجه از قبل ساعاتی کرد: اعالم انسانی، خطای ازاین تاسف ابراز ضمن دربیانیهای نیز ی

مسافرب هواپیمای سقوط سانحه به مربوط مسلح نیروهای کل ارستاد روی ارعاب و تهدید فضای در شدم. مطلع آمژکراینی متجاوز ایرانریم ملت علیه یکا

آم ارتش احتمالی حمالت برابر در دفاع منظور به و سلیمانی قاسم سردار شهادت از جمهورپس مسلح نیروهای صددرصدریکا، باش آماده در ایران اسالمی ی

بز فاجعه یک به اشتباه، شلیک و انسانی خطای متاسفانه که داشتند اطالعرسانیرقرار پایگاه گزارش به شدند. قربانی بیگناه انسان دهها و شد منجر گ

جمهور جمهوریاست است: آمده بیانیه این ادامه در جمهوری، سوی از اینجانب و است متاسف بسیار فاجعهبار اشتباه این از ایران اسالمی اسالمیری ی

برای الزم اقدامات تمامی که میدهم دستور ذیربط دستگاههای کلیه به و میکنم عرض تسلیت عمیقا دردناک، فاجعه این قربانیان خانوادههای به ایران

گذشت. آن کنار از بتوان سادگی به که نیست موضوعی دردناک حادثه است:این آمده بیانیه این درادامه آورند. عمل به ایشان از دلجویی و همدردی جبران،

به نتایج و گرفته قرار قانونی پیگرد مورد نابخشودنی اشتباه این مسببین و یافته ادامه فاجعه این عوامل و علل کلیه شناسایی برای تکمیلی تحقیقات باید

ش ملت الزمراستحضار تمهیدات و ترتیبات کشور، پدافندی سامانههای ضعف نقاط رفع برای دارد ضرورت همچنین برسد. قربانیان خانوادههای و ایران یف

نشود.تکرارفاجعهایچنینگزرهتاشوداتخاذ

سپاهفضایوهوافرماندهتوضیح

رورد سپاه فضای و هوا فرمانده حاجیزاده امیرعلی سردار واکنشها این دزکنار خبرگذشته نشست اریک هواپیمای سقوط علت درباره توضیحاتیوی کراینی

آم هم اینکه بیان و آن التهابات و منطقه شرایط به اشاره با وی «ایسنا» گزارش به کرد. شبرارائه گفت: ما هم و بودند صددرصد باش آماده در یکاییها

باالت که بود گرفته قرار جنگی شرایط در آمادگی وضعیت بهرحادثه پدافندی سامانههای از تعدادی شرایط این در است. آمادگی سطح تهرانرین پدافند ینگ

در کرد: اظهار است زده رقم را حادثه این بیدگنه اطراف در و بود مستقر تهران غرب محدوده در که سامانهای اولین اینکه بیان با حاجیزاده شدند.سردار اضافه

باالت به آمادهباش این مرحله کهرچند سامانهای جمله از و مختلف سامانههای به چندبار مختلف مراحل در و میشود اعالم سامانهها همه به موجود سطح ین

کرورد موشکهای که میشود اعالم شده حادثه این براساسزگیر که میشود تاکید دیگر مرحله دو یکی در داد: ادامه وی است. شده شلیک کشور سمت به ی

باالت باید پدافندی سامانههای واصله هستند.فرماندهرگزارشهای مسیر در و شده شلیک کروزها که شده گفته آنها به و باشند داشته را آمادگی سطح ین

د که سامانهای این داد: ادامه سپاه همرهوافضای آن و شده انجام اپراتور خود با مصاحبهای کردیم پیشبینی ما که کرده شلیک را موشک و است شده گیر

شود. کلیر اصطالح به و شود خالی پروازها از کشور فضای که کردیم درخواست بار چندین ما که است کرده اظهار شلیککننده خود انشااهلل، شد خواهد پخش

ع توسط پروازها توقف این مالحظات، برخی واسطه به شاید درزاما و میکند پیدا ادامه هم جنگی شرایط این پروازها با توام یعنی نمیشود؛ انجام ما یزان

فاصله در سامانه این میافتد اتفاق این که لحظاتی تشرکیلومت۱۹آن با ادامه در وی شد. مواجه میشود، داده تشخیص کروز که هدفی با پروازری نقطه یح

میشود داده اپراتور به که اطالعاتی به توجه با میشود بلند که جایی از هواپیما این کرد: تاکید نقشه روی پدافندی سامانه استقرار محل و فرودگاه جایگاه

خدا بنده این است، شده شلیک کروز موشک و است جنگی وضعیت میشود گفته درهشلیککنند(و است بوده موظف و میدهد تشخیص کروز را )هواپیما

تماس نمیتواند و است بوده روبهرو اختالل با ارتباطیاش سیستم ظاهرا اما است؛ همین هم اپراتور خبط بگیرد، را تاییدیه و بگیرد تماس شرایطی چنین

او نهایت در که است بوده جنبی سامانههای یا شبکه بودن شلوغ دلیل به شاید که تص۱۰بگیرد حاجیزاده بگیرد. تصمیم که است داشته فرصت یحرثانیه

سقوط زمین بر شده مشخص نقطه در و میگیرد قرار اصابت مورد هواپیما و میکند شلیک را موشک و میگیرد را بد تصمیم این شرایط این در او کرد:

اینجا از میکردند، بررسی را مساله این باید اینکه واسطه به آنان و دادم اطالع مقامات به را آن شدم مطلع که ساعتی اولین در بنده کرد: اضافه وی میکند.

س واقعا که است کل ستاد به مربوط بعد ظرفربه و کردند را کار این هواپیمایی۴۸یع سازمان اینکه شد: یادآور دادند.حاجیزاده انجام را کار این ساعت

هرچهرکشو و نیستند مقصر ندارند، گناهی هیچ که میکنم اعالم و میکردند عمل خود دانستههای براساس چون میکردند؛ رد را موشک اصابت محکم ی
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کشو هواپیمایی هم و نداشته خطایی و بوده مسیر در هواپیما هم ماست. عهده بر است شرتقصیر و وری خبط اگر کردند. عمل درست همه فرودگاهی کت

باشیم.جوابگوبایدوماستباآنمسوولیتاستماامرتحتنیروهایدرچونودادهانجامماعناصرازیکیبودهخطایی

پنهانکا دنبال به سپاه و مسلح نیروهای گفت: درادامه شروی و غمزده را خود شهدا این خانواده مانند و هستیم متاسف حادثه این از ما و نبودهاند یکری

ع هم ما و میدانیم آنان بسیارزغم جنگی هواپیماهای اینکه به اشاره با متاسفیم.حاجیزاده حادثه این از و دادهایم دست از را پرواززیزانمان حال در یادی

بسیار افکنهای بمب و دزبودند آماده را خودمان و داشتیم را هواپیماها ورود و کروز شلیک احتمال ما گفت: بودند، کرده اضافه منطقه در همهرگیریادی ی

تصمیمگی واسطه به اینجا در متاسفانه و بودیم کرده بزرجانبه فاجعه و اتفاق این فرد یک عجوالنه اررگری کرد: تاکید داد.حاجیزاده بررسیهایزخ و یابیها

مو از مان گردن ما که بگویم باید ابتدا همین و میشود کامل اطالعات و میشود انجام انشااهلل قضائیه قوه مجموعه و باالتر ستادهای توسط حادثه این

ندارند.گناهیوقصوروتقصیرهیچفرودگاههاکترشویرکشودولتی،بخشدرافزود:ویاست.یکترربا

کراینوابهسیاهجعبهارسال

مدی رضاییفر، حسن حال همین گفتردر در هواپیمایی سازمان سوانح بررسی دوکل گفت: «ایسنا» با سازمانرگو این به مسوول، نهادهای از استعالم پی

ا هوایی خطوط هواپیمای سمت به موشکی که بود شده داده نیزواطمینان خودش و بوده نشده شلیک کرد، سقوط تهران حوالی در چهارشنبه روز که کراین

ط قصدراز گفت: نیست»، خواندن قابل سیاه جعبه که رسیدیم نتیجه این به حاضر «درحال اینکه به اشاره با وی است. شده واقعیت متوجه صداوسیما یق

اردا به بررسی برای را سیاه جعبه اویم در اگر و کرد خواهند کمک ما به موضوع این در دیگر کشورهای مقامات و بفرستیم راوکراین آن نتوانیم هم کراین

کشو هواپیمایی است.سازمان فرانسه ما بعدی مقصد کنیم، باربازخوانی الزم هماهنگی فرصت اولین در سانحه بررسی مسوول کرد: اعالم دربیانیهای نیز ی

ه انجام عدم تاییدیه و داده انجام را ذیربط مرمراجع در را نظامی عملیات درگونه کشور پیگیرکز رغم به متاسفانه و است کرده مکررریافت و متعدد یهای

کشو هواپیمایی بهرسازمان پدافند سامانههای موشک اصابت موضوع درخصوص اطالعرسانی هیچگونه مسلح، نیروهای کل ستاد اطالعیه صدور زمان تا ی،

است.نپذیرفتهصورتسازماناینبهکراینواکشوریرمسافربهواپیمای

کراینواوکاناداواکنش

نخستو ترودو، جاستین گذشته روز ایران، سوی از بوئینگ هواپیمای سقوط علل بررسی نتایج اعالم پی در باشد.زاما پاسخگو باید ایران که گفت کانادا یر

نخستو «ایلنا» گزارش بوئینگزبه هواپیمای سقوط به ایران اعتراف از پس که گفت همچنین کانادا ارش۷۳۷یر هوایی انسانی»وکت «خطای پی در کراین

و چامپان، فیلیپه فرانکویز همچنین شوند. معرفی مسوول افراد بهزباید کشور این از متشکل بینالمللی هماهنگی گروه یک گفت دیروز بامداد کانادا خارجه یر

ا و سوئد انگلیس، اوهمراه هواپیمای سقوط حادثه درباره تحقیق درخصوص اوکراین رئیسجمهور زلنسکی، میشود.ولودیمیر تشکیل تهران در کراینوکراینی

ا هواپیمای سقوط علل با رابطه در ایران بیانیه انتشار پی در بهونیز را حقیقت اما نبود خوبی صبح امروز، گفت: موضوع این به نسبت تاسف ابراز با کراینی

ا رئیسجمهور دیگر سوی از شد. مساله این با رابطه در ایران رسمی عذرخواهی و پاسخگویی خواستار اودرادامه آورد. غرامتوارمغان پرداخت خواستار کراین

شد.ایرانسویاز

ا هواپیمای سقوط علل نتایج اعالم پی در نیز روسیه پارلمان خارجی روابط کمیته رئیس کاساچف، کنستانتین «ایسنا» گزارش اگروبه گفت: ایران در کراینی

آنزآشکارسا برای قانعکنندهای دلیل هیچ و دادهاند انجام عمدا را کار این ایران، مسلح نیروهای که نمیکند ثابت شده انجام تحقیق و سیاه جعبههای ی

خب گزارش به یابد. پایان باید رخداد این ندارد، دیمیترگزاروجود فارس، اری هواپیمای سقوط به واکنش در هم روسیه پارلمان نماینده نوویکوف کراینیوی

ا هواپیمای شدن ساقط زمینه در اشتباه پذیرش با ایران اوگفت، رئیسجمهور دفتر همچنین داد. نشان عقالنیت خود از امانوئلوکراینی که کرد اعالم کراین

ا هواپیمای مورد در بینالمللی تحقیقات انجام برای رسمی روند کشور این که گفته فرانسه رئیسجمهور مقامهایومکرون، همزمان است. کرده آغاز را کراین
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ارش هواپیمایی بوئینگوکت هواپیمای کردند، اعالم ش۷۳۷کراین امام(رراین فرودگاه از بلندشدن از پیش شد، سرنگون ایران در که هیچهکت تهران، در (

درهشدا احتمالی خطر درباره وری بود. نکرده ازیافت هواپیمای سقوط علل اعالم به واکنش در نیز لتونی خارجه امور اشتباهیویر را آن ایران، در کراینی

بوغم باشند. پاسخگو باید بودهاند مسوول که کسانی کرد: تاکید و تلقی نخستورانگیز جانسون، نیروهایزیس کل ستاد اطالعیه به درواکنش هم انگلیس یر

مسافرب هواپیمای سقوط درخصوص ایران ارمسلح هوایی خطوط تصوی سوئدرکراین میکند. تقویت را منطقه در تنشها کاهش لزوم سانحه این که کرد یح

شدند.آنتکرارازیرگیوجلبرایالزماقداماتخواستارودادهنشانواکنشایراندرکراینوا٧٣٧بوئینگسقوطسانحهبهنیزآلمانو

اجسادبقایایازیرنمونهبرداپایان

ا هواپیمای سقوط ماجرای از هوایی و حال مدیودرچنین فروزش، مهدی گذشته روز ایران، درخاک قانونیکلرکراین مجموعپزشکی از گفت: تهران ۱۴۷استان

ا هواپیمای جانباخته ایرانی بستگانومسافر نمونهبردا۱۳۰کراینی، برای باخته مراکزرجان به قانونیی روزجمعهپزشکی اینکه بیان با وی کردهاند. مراجعه

بردا نمونهگیرنمونه اکنون هم گفت: رسید، پایان به اجساد بقایای از بستگانری بقیه از گفت:ما همچنین است.وی انجام حال در متوفیان بستگان از ی

اس در میکنیم کلردرخواست ادارات به وقت قانونیع بستگانپزشکی به اجساد تحویل و نهایی تطبیق در تا کنند مراجعه باختگان جان سکونت محل استان

هواپیما این در البته کرد: اضافه نشویم.فروزش مواجه تاخیر که۱۷۶با باختند جان خدمه و بستگان۲۹مسافر به که هستند خارجی اتباع مسافران این از نفر

ندا دسترسی اینترآنها پلیس با مذاکره در و ماریم افزود: وی شود. انجام نهایی تطبیق تا شود ارسال ما به آنها بستگان دیانای نمونههای شد مقرر پل

امیدوا۲۹درخصوص که است انداخته تعویق به را ما کار و شدهایم مشکل دچار پرواز این خارجی هررتبعه افراد، این بستگان دیانای نمونههای ارسال با یم

شود.انجامتطبیق،کارتریعرسچه

پروازهابرخیتوقف

بح هواپیمایی سازمان سخنگوی رویترز، از نقل به «ایلنا» گزارش به کردند. متوقف ایران فضای از را خود پروازهای کشورها از برخی گذشته روز اینها کنار ینردر

ش این پروازهای مسیر تغییر خبر اعالم گزارشربا به همچنین است. مسافران جان سالمت تامین برای پیشگیرانه اقدامی این که گفت ایران فضای از کت

جمهو هواپیمایی عمومی روابط ایرانر«ایرنا» اسالمی ش(ی این پروازهای که کرد اعالم گوتنبرهما) و استکهلم مقصد به هواپیمایی ثانویرکت اطالع تا گ

ش پروازهای تمامی که بود کرده اعالم سوئد نقل و حمل آژانس ازاین پیش است. آنچهرکنسل خاطر به و ثانوی اطالع تا سوئد به ایران از هوایی کتهای

ا هواپیمای سقوط حادثه درخصوص اطمینان» «عدم خارجیوآنان پروازهای برخی لغو پی در «ایرنا» گزارش به دیگر ازسوی است. شده لغو میدانند، کراینی

ش پرواز جمله جمهوراز هواپیمایی (ررکت امام فرودگاه سوئد، مقصد به ایران اسالمی حهی از قبل تا خواست مسافران از آخر) از فرودگاه سمت به ینرکت

کنند.اطالعکسبخودپروازهایوضعیت

آنالین55دیگر:منابع
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مسئوالناز737جانباختگانخانوادهدرخواست

کردند.بیانراخودهایخواستهگفتگوییدرمسلحنیروهایکلستادگزارشازپسبوئینگدیدهحادثههواپیمایمسافرانهایخانواده

کردند.بیانراخودهایخواستهگفتگوییدرمسلحنیروهایکلستادگزارشازپسبوئینگدیدهحادثههواپیمایمسافرانهایخانوادهکنا:ر

جان که تهران-کییف پرواز هوایی سانحه از پس روز ع176چهار پیکر تحویل انتظار چشم همچنان قربانیان خانواده گرفت، را آن خدمه و یزانشانزمسافر

س تحویل آنها مهمترهستند. را هوایی سانحه این مقصران یا مقصر محاکمه و ماجرا به قضایی رسیدگی و جانباختگان پیکر کردند.ریع اعالم خود مطالبه ین

کنندبرخوردمقصرانیامقصربا

زدن حرف نای که کرده بیتابی برادرش و خود خانواده اعضای روزهمراه چند دراین آنقدر است. رابسته گلویش راه هنوز فروخفته بغض و میلرزد صدایش

است.باختهجانهواپیماگباررمسقوطدرحادثهکهیاستردنامبهیردختعمویمیگویداست.موضوعاینگواهاشگرفتهصدایوندارد

کنیدمحاکمهرامقصرانیم،زیرندشمنبرآسیابآبمسئولین؛ومردمازبوئینگحادثهمسافرانخانوادهخواستههای

د بود. کرده ازدواج که پسرداشت یک فقطر«برادرم او بود. برادرم فرزند دومین با21یا، که داشتند امیدوآرزو هزاران خانوادهاش بود. گذشته اززندگیاش بهار

درم برادرزادهام باخت. رنگ وامیدهایشان آرزوها همه تلخ حادثه این در او میخواند.رگ درس کارشناسی مقطع گرافیک رشته در کانادا ازدانشگاههای یکی

د گذرنامه دراعتبار خانواده و من بود. کرده سفر ایران به آن تمدید برای و شده تمام طریا از خبریا درتلویریق که درزی او باختن جان متوجه شد منتشر یون

نمیشد.»باورمانشدیم.هواپیماییسانحهاین

به دیانای آزمایش انجام برای وبرادرم من افزود: قانونیوی آزمایشپزشکی من نیست الزم گفتند الزم بعدازبررسیهای آنجا مسؤوالن رفتیم. تهران

د پدر بنابراین دهم؛ انجام را مسؤوالنردیانای داد. انجام را دیانای آزمایشهای قانونییا دیانایپزشکی آزمایشهای انجام نتیجه پاسخ اند گفته ما به

حادثه که زمانی از میکنند. اعالم ما به دیگر هفته یک تا داغدیدهررا خانوادههای دیگر و برادرم جمله از داغدیده خانوادههای سراغ مسؤولی هیچ داده خ

است.نشدهدلجوییجانباختگانخانوادههایازحتیواندنرفته

م بابت قربانیان خانوادههای دیگر مثل نیز برادرم خانواده افزود: عروی مطزگ را خود شکایت قضایی محاکم در و دارند شکایت ازریزانشان میکنند. ح

م باعث که حادثه این عامالن و عامل با قاطعانه و باشند خانوادهها پاسخگوی میخواهیم قضایی بسیارمسؤوالن افراد ورگ داخل در را خانوادهها و شد ی

امیدوارخا کنند. برخورد کرد، داغدار کشور از قانونییمرج عپزشکی اجساد بتوانیم تا برساند پایان به را دیانای آزمایشهای نتایج زودتر رازهرچه خود یزان

یم.ربگیتحویل

یمزیرندشمنبرآسیابآب

بش مدرسه مدیر که موالیی خانم دیروز ارهمچنین هواپیمای سقوط سانحه در و است قم شهر در صالحهوی محمد ودامادش سعدی حسنی دخترش کراینی

ا هواپیمای سقوط علت درمورد مسلح نیروهای بیانیه به واکنش در رسیدهاند، شهادت اینوبه دیدگان ومصیبت داغداران از یکی خودم بنده گفت: کراینی

ع همه به ولی بودم. شرایطزحادثه در کشور شود. وارد خدشهای والیت ومقام سپاه و مسلح نیروهای به ذرهای که بگویید مباداحرفی که میکنم توصیه یزان

یم.زیرندشمنبرآسیابآبکنیم،سعیدوستاناست.یادزتهدیداتوموشکیجنگی،حساس

نیستمشخصخواهرمجنازهتشییع

دانشجوی صفرزاده داروسا20پگاه رشته ازساله هواپیمای در داروساوی رشته در قبولی از بعد پگاه که بود قبل ماه چند داد. دست از را خود جان یزکراین

برود.کاناداکشوربهتحصیلادامهبرایگرفتتصمیمایران،دردانشگاهترمچندگذراندنوتهراندانشگاه
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چند از رفت. کشور آن به تحصیل ادامه برای پگاه و شد درست کانادا دانشگاه در خواهرم پذیرش کار که بود قبل ماه «شش گفت: پگاه خواهر زاده، صفر پانیذ

وابسته همدیگر به خیلی که هستیم خواهر سه ما است. شده تنگ ما برای دلش میگفت و بیاید ایران به ژانویه تعطیالت برای گرفت تصمیم او قبل وقت

که نمیکردیم را فکرش اما بودیم. خانه در و نرفتیم جایی و گذراند مادرم و پدر و خواهرم و من با را وقتش تمام بود، ایران در او که هفتهای دو طول در ایم.

برود.»ماپیشازهمیشهبرایکانادابهگشتربموقعپگاه

به جسد شناسایی و دیانای آزمایش انجام برای قبل روز دو مادرم و «پدر میگوید: خواهرش جنازه تشییع مورد در پگاه خواهر صفرزاده پزشکیپانیذ

مشخصقانونی هم خواهرم جنازه تشییع زمان همین برای و میکشد طول چقدر جسد شناسایی نیست معلوم اما دارند. بدی حال روز آن از و اند رفته

نیست.»

بدهندزودتررایزانمانزعپیکر

دادند.دستازراخودجانکراینوابهبوئینگپروازدرکانادا،بهگشتربدرایرانبههفتهایدوسفرازبعدفرزندشوهمسروجوانعمرانمهندس

ک تعطیالت در بود. نیامده ایران به خانوادهاش دیدار برای کنون تا رفت کانادا به تحصیل ادامه برای اینکه از بعد صادقی برایرمیرمحمدمهدی یسمس

سف و گذراند اقوام کنار در را هفته دو و شد ایران راهی بار جراولین به هم بزی در فرزندش و همسر و داشت.صادقی کیش هواپیمایریره در کانادا به گشت

دادند.دستازراخودجانتهران-کییف

کنیدمحاکمهرامقصرانیم،زیرندشمنبرآسیابآبمسئولین؛ومردمازبوئینگحادثهمسافرانخانوادهخواستههای

از ولی گرفت، پذیرش کانادا دانشگاههای از یکی در تحصیل ادامه برای قبل سال دو بود. عمران مهندس «پسرخالهام گفت: مهدی محمد پسرخاله آبنار علی

هم را فکرش ما آمد، تهران به خانوادهاش با بار اولین برای او که زمانی بود. نیامده ایران به حاال تا کردند مهاجرت کانادا به فرزندش و همسر با که زمانی

ش در خانواده همه حاال و دهند دست از را جانشان هوایی سانحه یک در اقوام کنار در خوشگذرانی هفته دو بعداز که آنهاونمیکردیم دادن دست از ک

هستند.»

ع باشیم داشته باور اینکه شد. قبل از بدتر حالمان بوده، کرده سقوط انسانی خطای خاطر به هواپیما که شدیم متوجه وقتی «امروز گفت: ادامه در یزانمانزآبنار

ف باختند جان انسانی خطای بهخاطر آنها اینکه با دادهایم دست از الهی مشیت خاطر به دردناکترزقررا برایمان را ماجرا انسانی خطای بروز و دارد یادی

پاست.»رسدارووقرصکمکباواستبدخیلیمحمدمهدیپیرمادرحالاست.کرده

گفت: ادامه در قانونیاو زودترپزشکی اجساد شناسایی که است این ما خواسته تنها و میشود آماده دیگر هفته دو الاقل دیانای آزمایش جواب که گفته

گرداند.»ربمابهرامایزانزعنمیتواندچیزهیچچونیم،رنداهمیردیگمطالبهکنیم.گزارربزودترراقربانیانپیکرتشییعمراسمبتوانیمتاشودانجام

دهیدانجامزودتررااجسادشناسایی

از که اش خانواده و موسوی پدرام ک20مهندس تعطیالت در که زمانی بودند، کانادا کشور مقیم حال به تا قبل بهرسال خانوادههایشان مالقات برای یسمس

دادند.دستازراخودجانهواییسانحهدرشانزندگیمحلبهگشتربراهدرآمدند،تهران

م پروفسور همسرش و موسوی دانشمند،ژپدرام ادامه20گان برای و خواندند صنعت و علم دانشگاه در را مخابرات گرایش الکترونیک مهندسی قبل سال

بود.آلبرتادانشگاهاستاددانشمندگانژمشدند.کارمشغولجاهماندرورفتندکانادابهتحصیل

د دخترشان دو و همسرش و خواهرم گاهی هراز گفت: دانشمند پروفسور دربرادر و تعطیالتریا در قبل هفته دو و میآمدند ایران به خانواده دیدن برای ینا،

م باور بودند. آمده ایران به میالدی سال ماراول با همدردی ابراز برای مسؤولین از کسی اما است. دردناک و سخت خیلی ما برای اش خانواده و خواهرم گ

است.نگرفتهتماس

ندا دولت از توقعی هیچ عرما که حاال و انسانی.زیم خطای یا و بوده فنی نقص آنها هواپیمای سقوط دلیل که نمیکند فرقی دیگر دادهایم دست از را یزانمان

مسئوالناز737جانباختگانخانوادهخواستدرآفتاب:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۸/۱۰/۲۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۲۶



چی آرامترزتنها کمی جنازهها، تشییع با تا شود داده خانواده تحویل و شناسایی زودتر آنها اجساد که است این بود خواهد بخش تسلی ما برای االن که ی

شویم.

میکشدطولروز14تا10قربانیانهویتشناسایی

مدی فروزش، مهدی دکتر است اجساد ندادن تحویل مسافران، خانواده گالیههای از یکی که حالی قانونیکلردر آخپزشکی درباره تهران وضعیتراستان ین

بوئینگ هواپیمای سقوط حادثه اعالم ازابتدای گفت: قربانیان اجساد شه737شناسایی شهرستان مدیردر گروه قالب در ما همکاران محلریار، در بحران یت

آو جمع برنحوه و داشتند حضور بردارحادثه نمونه برای و گرفت قرار کاور در اجساد همه کردند. نظارت اجساد مری به آزمایشگاهیری و تشخیصی پزشکیکز

شد.منتقلکزیرکهدرواقعتهراناستانقانونی

بردا نمونه افزود: گیروی نمونه که است حالی در این است. رسیده پایان به اجساد بقایای از استری انجام حال در هواپیما این در شده افراد بستگان از ی

از تاکنون147و ایرانی، به130مسافر جانباختگان بستگان از قانونینفر نزدیکتپزشکی در میکنیم درخواست بستگان بقیه از و کردهاند بهرمراجعه زمان ین

کل قانونیادارات بهپزشکی اجساد تحویل و نهایی تطبیق در و گیرد انجام دیانای آزمایشهای انجام تا کنند مراجعه شده فوت افراد سکونت محل استان

نشویم.مواجهتاخیربابستگان

هواپیما این در البته داد: ادامه که176فروزش جانباختند خدمه و ندا29مسافر دسترسی آنها بستگان به که هستند خارجی اتباع مسافران این از ورنفر یم

تیمی دیروز از آن، بر عالوه شود. انجام نهایی تطبیق تا شود ارسال ما برای آنها بستگان انای دی نمونههای است قرارشده الملل بین پلیس با مذاکره در

ا پلیس هویت تشخیص مجموعه اواز قربانیان هویت شناسایی در آنها تا شده بنا و آمده ایران به نیز کهوکراین بودند،9کراینی مسافر دو و پرواز خدمه

شناساییرهمکا به مربوط اقدامات و دهند قرار ما اختیار در را آنها شد بنا و دارند را هواپیما در حاضر افراد از برخی ژنتیک اطالعات کرد اعالم تیم این کنند، ی

شود.انجامهویت

ط از تا شود احصاء بستگان نمونههای همه باید فنی اصول اساس بر استرهمچنین این ما هدف همه و دهیم انجام را تطبیق بتوانیم اجساد نمونههای یق

ا هواپیمای قربانیان همه از کرد: نشان خاطر وی نشود. ایجاد هویت تعیین در بعدی اشکاالت تا باشد کامل اجساد تحویل شده،وکه اخذ ژنتیک نمونه کراینی

خا در خانوادهها برخی نشدهاند. شناسایی جانباختگان این از یک هیچ تاکنون هویت تشخیص فرآیند بودن زمانبر به توجه با باراما مثال هستند، کشور از ج

ط از مرحوم فرزند و همسر گفتند و کردم صحبت من خود بارخانوادهای ایران به دوباره نمونه برای باید حاال و بودند رفته کانادا به امارات اینزیق که گردند

مدی است. زمانبر کمی قانونیکلرامر وپزشکی ایرانی - کانادایی شهروند نفر دو سوئد، شهروند نفر چهار گفت: تهران بودند12استان افغانستان شهروند نیز نفر

برای بودند ایران در که آنان از نفر سه خانواده نیز افغانستانی شهروندان میان از است. انجام حال در نیز افراد این دیانای پروفایل تشکیل برای اقدامات که

کردهاند.مراجعهنمونهیافترد

ام هویت تشخیص فرآیند داد: ادامه تاروی ده بین دارد امکان است، مهم بسیار ما برای کار دقت اینکه به توجه با و است زمانبر فرآیند14ی این روز

کنون تا خواهدشد. انجام قضایی مقام هماهنگی با افراد این مورد در الزم اقدامات که شوند شناسایی زودتر نیز قربانیان برخی است ممکن البته بکشد، طول

کارشناسان و متخصصان است. شده اخذ جانباختگان تمامی از ژنتیک نمونههای اما است، نشده شناسایی هواپیما این قربانیان از یک هیچ پزشکیهویت

هستندقربانیانهویتتشخیصوشناساییبرایالزماقداماتانجامحالدرساعته24شیفتهایدرقانونی

باتوتابناکروزنو،دیگر:منابع
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نداردسپاهکلبهربطیاشتباهیکگفتند؛والیتازحمایتدربارهکراینیواهواپیمایجانباختگانخانوادههای

گزارش ابه هواپیمای سقوط تلخ حادثه جوان، خبرنگاران باشگاه وبگردی باوگروه بیشت۱۷۶کراینی که ورسرنشین نخبه جوانان از البته و ایرانی آنها ین

بهانه دیروز عصر از بگیرد قرار هدف مورد موشک با هواپیما این تا است شده موجب اشتباه یک اینکه اعالم اما است. دردناک اتفاقی بودند کشور دانشگاهی

تندت تا گرفت قرار فضایرجمعی هوا نیروی شجاعت و صداقت که است حالی در این باشند. داشته پاسداران سپاه و انقالب و نظام به نسبت را انتقادات ین

ندارد.سابقهمشابهحوادثازهیچیکدریبارتقنیرواینفرماندهسویازمسوولیتقبولوسانحهاینعلتاعالمدرسپاه

مسافرب هواپیمای حادثه شهدای از یکی عموی دیروز عصر اراما گفتوی در خبوکراینی پایگاه با که مهمیرگویی نکات باره این در است داشته همدان عصر ی

طول در که است، سپاهی همان سپاه «این نقیبی زهرا شهیده عموی نقیبی، مصطفی سید آقای گفته به است. گفته حمایت۴۰را برای را خود جان مردانه سال

را مجموعه کل نفر یک سوی از فردی اشتباه و غفلت یک با نباید حاال شود، حفظ کشور امنیت تا گرفت دست در مرزوبوم این مردان و زنان سؤالزاز یر

یم.»ربب

حتی که موضوعی هر از همیشه انقالب ضد و نظام دشمنان که مسأله «این است: داشته اظهار ادامه در همچنین ماروی ملت به ضربهزدن برای نداده، خ

ندارد.»مافهیممردمبیندرجایگاهیواستیرتکرامیکنند،سوءاستفاده

را نظام نمیتوان تلخ، بسیار گرچه اتفاق یک با اینکه بیان با نقیبی ناگوازآقای حادثه مسأله «این کرد: اظهار برد، سؤال بودریر قرار گویا اما ماست، برای ی

کند.»داغداررامادلناگواررویداداینتابدهدهمدستبهدستنفریکغلطوناقصاطالعکسبتاپروازدرتأخیردقیقه۱۰وساعتیکازچیز،همه

شویم.»همسوکوردلمنافقینبیاساسوپوچحرفهایباویزمربدشمنآسیاببهآبخودمانماکهنیستاینبر«قرارافزود:نقیبیشهیدهعموی

ت با تصأنقیبی نمیدارد، باز سرافراز همیشه سپاه و والیت از حمایت از را ما انقالب ضد اراجیف اینکه بر بهدنبالرکید سپاه که خاص شرایط آن در کرد: یح

بود.»سهویاماناگوار،آمدپیشیکاشتباهیچنینبروزبود،سختانتقامیکبراییکاییرامپایگاهنابودی

نداردسپاهکلربطیبهنفریکسهویغفلتواشتباه

شود انجام دقیق محاسبات که بود بهتر اگرچه میگرفت، قرار اصابت مورد خودی مواضع اوقات گاهی هم مقدس دفاع سال هشت دوران «در کرد: عنوان وی

است.»نبودهکاردرعمدیوبودهچنینتقدیراماندهد،رویسهویهرچنداشتباهیو

نگذا مکتبم حساب به مرا اشتباه میفرماید که بهشتی شهید قول «به داد: ادامه نقیبی شهیده تصمیمیرعموی عجوالنه و اشتباهی سپاه در نفر یک حاال ید،

ندارد.»سپاهکلبهربطیگرفت،

ت طولأنقیبی در که است سپاهی همان سپاه «این کرد: امنیت۴۰کید تا گرفت دست در مرزوبوم این مردان و زنان از حمایت برای را خود جان مردانه سال

یم.»رببسؤالیرزرامجموعهکلنفریکسویازفردیاشتباهوغفلتیکبانبایدحاالاست،بودهمردمامنیتاصلیمدافعوشودحفظکشور

مسئوالناز737جانباختگانخانوادهخواستدرآفتاب:|خبرخبرادامهادامه
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یمرنداشبههایوشکسپاههوافضاینیتُحسندر

ا هواپیمای سقوط سانحه در را فرزندشان که اصفهان درچه شهر از اسحاقیان مهدی مهندس مرحوم خانواده مهم بیانیه گذشته شب دستوهمچنین از کراین

است:حرشاینبهبیانیهاینمتنشد.منتشردادند

بسماهللالرحمنالرحیم

ایراناسالمییرجمهوانقالبیویفرشمردم

ع فرزند که اسحاقیان مهدی مهندس مرحوم پدر اسحاقیان، عباسعلی ازاینجانب هواپیمای سقوط سانحه در را ابرازویزم از تشکر ضمن دادم دست از کراین

ه باشید مراقب دارم تقاضا صحنه، در همیشه و انقالبی مردم انقالبرهمدردی و والیی نظام و پاسداران سپاه کف بر جان نیروهای تضعیفکننده که سخنی گز

باشید.نکردهیزبادشمنزمیندرحساسشرایطایندرتانکنیدیرجازبانبرباشد

از ملت این کیان و ناموس مال، جان، از دفاع در است سال چهل که سپاهی هستیم. پاسداران سپاه نیروهای خالصانه و بیوقفه تالشهای مدیون ما همه

د تالشی دررهیچ ما است. کرده تقدیم جانباز و شهید هزاران راه، این در و نکرده شبههاییغ و شک هیچ سپاه، هوافضای نیروی کفان بر جان نیت ُحسن

شدنرندا بیآبروتر از توانست نخواهند بگیرشان؛ مواجب رسانههای کمک به نظام به بستن دروغ و فرافکنی با بدانند مقاومت از خورده سیلی دشمنان یم.

شی و عظمایرخود مقام رهنمودهای از تبعیت با که است اسالمی ایران بصیر امت این همیشه مثل و بکاهند سپاه محکم سیلی از مقاومت شدن کام ین

انشاءاهلل.کرد؛خواهدآببرنقشراآنانخبیثانهنقشههایوالیت

دا مسألت متعال خداوند شهیدراز خصوص به شهدا طیبه ارواح با را جانباختگان همه و فرماید عطا جمیل صبر بار؛ اندوه حادثه این داغداران همه به یم

فرماید.محشورسلیمانیقاسمحاجسپهبد

کاتهروباهللرحمهوعلیکموالسالم

اسحاقیانمهدیمهندسمرحومخانواده

(اصفهان)درچهکشورنمونهشاهدشهر-۱۳۹۸دیماهبیستویکم

کنندمراجعهقانونیپزشکیبهجانباختگانبستگان

قد به هواپیما سقوط ادارسانحه مراحل انجام برای است الزم که است بوده شدید نمونهبرداری برای آنها خانوادههای جانباختگان، پیکر شناسایی و بهری ی

کنند.مراجعهقانونیپزشکیمراکز

قانونیکلرمدی مجموعپزشکی از گفت: باره این در تهران ا۱۴۷استان هواپیمای جانباخته ایرانی بستگانومسافر نمونهبردا۱۳۰کراینی، برای باخته بهرجان ی

کردهاند.مراجعهقانونیپزشکیمراکز

بوئینگ هواپیمای سقوط حادثه اعالم ابتدای از گفت: باره این در فروزش مهدی شه۷۳۷آقای شهرستان مدیردر گروه قالب در ما همکاران بحرانریار، یت

جمعآو نحوه بر و داشتند حضور حادثه محل برداردر نمونه برای و گرفت قرار کاور در اجساد همه و کردند نظارت اجساد مری به وری تشخیصی کز

شد.منتقلکزیرکهدرواقعتهراناستانقانونیپزشکیآزمایشگاهی

نوصبحمنبع:

نوصبحدیگر:منابع
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بویراحمد)و(کهگیلویهشودمییزانداراهباشتشهرستانقانونیپزشکیکزرم

شد.خواهدیزانداراهیرجاسالپایانتاوشدهاخذباشتشهرستانقانونیپزشککزرمتاسیسمجوزگفت:بویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیکلرمدی

گزارش هایبه استان جوانگروه خبرنگاران مدیازباشگاه امینی کامروز قانونیکلریاسوج، راهپزشکی هماهنگی نشست در بویراحمد و کهگیلویه

است.یافتهاختصاصشهرستاناینقانونیپزشکییزانداراهبرایساختمانیکباشتیرشهردایرهمکاباگفت:باشتقانونیپزشکییزاندا

است.انجامحالدرباشتدرکزرماینپرسنلوپزشکانجذباولیهمراحلکرد:بیاناو

کند.میفعالیتدناوگنبدانوددهدشت،بهمئی،یاسوج،شاملبویراحمدوکهگیلویهمختلفشهرهایدرقانونیپزشکیادارهپنجاکنونهم

قانونیکلرمدی بهپزشکی دسترسی : کرد تاکید بویراحمد و قانونیکهگیلویه گذرپزشکی سخت مناطق ویژه به ها شهرستان همه جادهدر خطرات دلیل به

است.ناپذیراجتنابضرورتیای

دادگست اینکهررئیس به اشاره با نشست این در نیز باشت قانونیی ازپزشکی پیگیزیکی نیاز مورد های ایجادریرساخت گفت: است قضایی های پرونده ی

است.یرضرودیگرپرشمارخدماتوخانوادگیاختالفاتدرپزشکنظراظهاربرایبلکهپزشکیمعایناتانجامبرایتنهانهکزرماین

ه صرفه بر افزون که کنند می مراجعه گچساران شهرستان به پزشکی های استعالم تهیه برای مردم اکنون هم افزود: دیانتی وقتزرهام شدن گرفته باعث ینه

شود.مینیزایجادهخطراتوشهروندان

دارد.قرارگچسارانشهرستانیرکیلومت۴۵دروبویراحمدوکهگیلویهشرقیجنوبدرباشتیرنفهزار۲۲شهرستان

سیماوصدادیگر:منابع
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گرفتراآذربایجانی18جانقرب

دادند.دستازراخودجاناستاندرگرفتگیقرببراثرامسالماهههشتطینفردر18گفت:آذربایجانشرقیقانونیپزشکیکلرمدی

خب گزارش تبرگزاربه از فارس داشت:ری اظهار صفاییفرد علی ب18یز، اثر بر امسال نخست ماهه هشت طی در جانرنفر آذربایجانشرقی استان در گرفتگی ق

بودند.مردبقیهونزدوتعداداینازکهدادنددستازراخود

است.یافتهکاهشنفر11بودشدهفوتنفر29کهقبلسالمشابهمدتبهنسبتآماراینگفت:آذربایجانشرقیاستانقانونیپزشکیکلرمدی

است.یافتهکاهشنفرچهارقبلسالمشابهمدتبهنسبتکهدادهدستازراخودجانگرفتگیقرباثربرنفریکامسالآباندرکرد:خاطرنشانوی

بودند.نزآنانازنفرچهارکهبودنفر35گذشتهسالدرشرقیآذربایجاناستاندرگرفتگیقربمتوفیانکلکرد:یحرتصصفاییفرد

60002پیام/انتهای

امینآذرقلم،خبر،کرایز،رتبعصرایرنا،دیگر:منابع

مازندران)(شدندمعافپزشکیتعرفهپرداختازاتوبوسگونیژوامصدومان:مازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبرقانونیپزشکیتعرفهپرداختاز-گنبدتهرانیرمسافرباتوبوسمصدومانمعافیتازمازندرانقانونیپزشکیکلرمدییا-رآیرگزارخب

خبرنگارآ گزارش درساربه کلریادفترمازندران اداره عمومی روابط از نقل قانونیی،به اتوبوسپزشکی مصدومان اینکه بیان با عباسی ،علی مازندران استان

تعرفهرمسافرب پرداخت از گنبد - تهران قانونیی رئیسپزشکی هماهنگی با گفت: شدند قانونیمعاف جراحاتپزشکی و صدمات و معاینه مصدومان قائمشهر

شوند.معافتعرفهپرداختازکهشدمقرروانجامگواهیصدوربرای

شد.خواهدسوادکوهشهرستاندرقضائیمقامتحویلوصادرپزشکیگواهیراستاایندرکرد:اضافهوی

دادگست کل رئیس اتفاق به مسافران از تعدادی مصدومیت و فوت و سوادکوه شهرستان محور در اتوبوس سقوط پی درردر مصدومان از مازندران استان ی

شدند.مصدومیناحوالجویایوعیادتقائمشهریزرابیمارستان

ساعت اتوبوس دستگاه یک : است پنجشنبه3گفتنی روز خطی19بامداد راهی سه حوالی در ماه اینردی در که کرد سقوط دره به سوادکوه محور در کوه

باختند.جاننفر19تاکنونومصدومنفر24حادثه

نیوزفانوسدیگر:منابع
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لرستاندرگرفتگیزگاازناشیتلفاتدرصدی50افزایش

داد.خبرگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدرامسالماهه9درکسیدکربنومونگازبامسمومیتازناشیتلفاتدرصدی50افزایشازلرستاتقانونیپزشکیکلرمدی

گفت در امروز نظیفی مونوحمیدرضا گاز با مسمومیت تلفات آمار به اشاره با خرمآباد، در فارس خبرنگار با گذشتهوگو سال کرد: اظهار لرستان، در کربن کسید

دادند.دستازراخودجاناستاندرگرفتگیزگااثربرنفر20مجموعدر

در کرد: خاطرنشان امسال9وی ت9ماهه بد جنسیتیرنفر و3کیب گاز6خانم با مسمومیت دلیل به سالCoمرد مشابه آمار با مقایسه در که باختند جان

میدهد.نشانرادرصدی50رشدگذشته،

قانونیکلرمدی گاپزشکی اثر بر تلفات تعداد اینکه بیان با چشمگیزلرستان افزایش سال پایانی ماهه سه در سالهایرگرفتگی آمارهای اساس بر گفت: دارد، ی

هستیم.کربنکسیدومونگازبامسمومیتازناشیگومیرهایرمافزایششاهدسالپایانیماههسهویژهبهسردفصولرسیدنفراباگذشته،

گا دلیل به فوتیها تعداد امسال پائیز ماهه سه در داشت: بیان استانزنظیفی در که7گرفتگی بودند و2نفر آبان و مهر ماههای برای آنها مربوط5نفر نفر

است.آذرماهبه

گذشته سال پایانی ماهه سه در اینکه بیان با گا14وی دلیل به رعایتزنفر ضمن میشود توصیه شهروندان به گفت: دادند، دست از را خود جان گرفتگی

نمایند.استفادهمطمئنگازسوزوسایلازسال،سردماههایدرایمنیاصول

قانونیکلرمدی سپزشکی سردرد، مرلرستان، نهایت در و اغما تشنج، بیهوشی، تهوع، مهمترگیجه، از را مونرگ گاز با مسمومیت عالئم برشمرد.وین کربن کسید

85018پیام/انتهای

(لرستان)امسالبهمنماه22ازقبلتارومشگانشهرستانقانونیپزشکیافتتاحداد:خبرلرستانقانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبرامسالبهمنماه22ازقبلتارومشگانشهرستانقانونیپزشکیافتتاحازلرستانقانونیپزشکیکلرمدیلرستانایسنا/

گفت در نظیفی دستاوردهایوحمیدرضا کرد: اظهار ایسنا، با قانونیگو پیروپزشکی از اززپس غیر که بهگونهای بوده چشمگیر لرستان در اسالمی انقالب ی

است.دادهادامهخودخدماتبهفعالصورتبهقانونیپزشکیدیگرشهرستانهشتدراستانکزرم

شد.خواهندمرتفعزودیبهوداشتهقرارکاردستوردرکهداردوجودهمکاستیهاییکرد:اضافهوی

قانونیکلرمدی تشپزشکی سالن دارای کوهدشت و خرمآباد شهرستان دو اینکه بیان با استانرلرستان شهرستانهای مابقی در کرد: اظهار هستند، تملیکی یح

کنند.استفادهآنازیحرتشسالنعنوانبهتادادهقرارقانونیپزشکیاختیاردرامانیصورتبهیهارشهردارافضایی

شد.خواهدافتتاحرومشگانشهرستانقانونیپزشکیامسالبهمنماه22ازقبلتاکرد:اضافهنظیفی

سال پایان تا همچنین کرد: بیان استان قضایی شورای دا99عضو تشرقصد سالنهای تملیکی صورت به ازنا و نورآباد دورود، الیگودرز، شهرستانهای در یحریم

کنیم.احداثرا

خی از زمین نبود خاطر به الشتر در متأسفانه گفت: برایروی را موردنیاز زمین میکنیم درخواست قانونیین احداثپزشکی به نسبت تا کنند تأمین استان
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کنیم.اقدامشهرستانایندریحرتشسالن

پیامانتهای

خبرنگارانباشگاهدیگر:منابع

استاراکبهمربوطیزکرماستانیرشهدرونتصادفاتمتوفیانآمارینربیشت

گفت:51 دارند تعلق زرندیه و ساوه به استانی برون جادهای سوانح از ناشی متوفیان مجموع از و51درصد ساوه به استانی برون جادهای سوانح از ناشی متوفیان مجموع از درصد
دارند.تعلقزرندیه

خب گزارش زندیهرگزاربه مهدی اراک، از تسنیم راهبوی شورای جلسه در امروز عصر مرکیلی استان تصادفات طزکری اجرای به اشاره با استانری در زمستانه ح

طزکرم بحث در داشت: اظهار راهداری گذشته روز چند در زمستانی بارح برای شهردازی و کردند تالش استان مسیرهای در روان تردد و بهرگشایی اراک ی

ماسه مستمر وزیرصورت آسانی به استان سطح در تردد ولی داشتیم لغزنده و خشک صبحی امروز که هرچند داد، انجام را استان سطح در نمکپاشی و ی

بود.یانرجدرمشکلبدون

موا صورت به کمیته چند افزود: پیگیزوی را استان تصادفات راهبری شورای کمیته راستا، این در که میکنند تصادفاتری هماهنگی2ی جهت به سال در بار

میگیرد.قراربررسیموردیرشهدرونمسائلجهتبهترافیکشورایومیشودانجاماستانسطحدریتیرمدی

م استاندار عمرانی تصزکرمعاون شهری درون تصادفات بررسی ترافیکی شورای وظایف از یکی کرد: دادهریح قرار بررسی مورد دقیق صورت به که است ی

شد.انجامساوهشهردرآنجلسهینرآخکهکهشدهگزارربسالابتدایازجلسه6سوانحایمنیکمیتهومیشوند

شهوزندیه برون تصادفات خصوص در رانندگی سوانح ایمنی پلیس وظایف کرد: عنوان است،رکیلی است51ی وزندیه ساوه استان در شدگان فوت درصد

چه به و بوده نقطه کدام در تصادف تعداد چه میگیرندکه قرار بررسی مورد کیلومتر به کیلومتر ها جاده و دقیق مشکالت سوانح ایمنی کمیته جلسات در که

شوند.یابییشهرمشکالتتاشدهانجامتخصصیصورتبهآنالیزهاواستشکلوبهشدهتکرارتعداد

شدگان فوت آمار و کشور ای مقایسه آمار طبق ولی میشود داده استانی آمارهای شده انجام های بندی رتبه در کرد: نشان خاطر قانونیوی استانپزشکی

است.یافتهکاهشیرشهبرونشدگانفوتدرصد3حالیدرداردقرارنهمرتبهدراستانیزکرم

م استاندار عمرانی بیشتزکرمعون کرد: بیان مری استان و است کردستان استان مختص کاهش وزکرین دارد قرار نهم جایگاه در تصادفات کاهش لحاظ از ی

از آمارها .چون نیست مغایرت نشانه شود متفاوت زمانی واگر است سیال موضوع یک این و دارد وجود آمار شدن بدتر یا شدن بهتر امکان سال پایان تا

میشوند.بررسیمجموعویرشهدرونی،رشهبرونلحاظ

ستان)(لرامسالبهمنماه22ازقبلتارومشگانستانشهرقانونیشکیپزافتتاحداد:خبرستانلرقانونیشکیپزکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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ووزندیه تصادفات معیار و میشود تلقی معیار یک عنوان به فوتیها تعدادی است مستند و میشود گفته کشور سطح در که آمارهایی کرد: عنوان کیلی

استان چهارمین میرود احتمال هستیم کشور تردد پر استان چهارمین ما که چرا دارد تردد با مستقیم رابطه آنکه سبب به نیست، مهمی آمار مجروحین

یم.رداقراردهمرتبهدرونیستیمکهباشیمهمکشورپرتصادف

که تصادفات بحث در میشود، کار شدگات فوت تعداد روی ایمنی و سوانح کمیسیون نظر از افزود: مرحله95وی در است انسانی خطای علت به آنها درصد

میگیرد.قراربررسیموردجادهوخودروترتیببهبعدوانسانیخطایاول

م استاندار عمرانی کمتزکرمعاون در را مجروحان که دارند وظیفه امدادی های دستگاه کرد: خاطرنشان دهندری انتقال درمانی های بخش به ممکن زمان ین

شه حوزه نزدیکردر صحنه80ی در شدگان فوت آمار و شدند منتقل بیمارستان به سرعت به اینکه سبب به بودند، بیمارستان در شدگان فوت درصد20درصد

صحنه در مجروحان حضور میزان ای جاده تصادفات در ولی فاصله60است آن علت و شدتزدرصد و بیمارستان به رسیدن زمان و .زیاد است تصادفات یاد

صورت به تصادفات چگونگی و شدت میزان داد: ادامه کنتروی با که سبب این به فوتی موضوع و میگیرد، قرار بررسی مورد ها کمیته در امدادریز سرعت، ل

.استگرفتهقراریرکشومعیاریکعنوانبهدادکاهشمیتوانراآنآمارجادهایمنیوموقعبهرسانی

ایمنیوزندیه و سوانح کمیسیون در داد: ادامه م3کیلی استان پزشکی علوم های پراگندگیزکردانشگاه این که میگیرند قرار بررسی مورد مجزا صورت به ی

دارد.هماهنگیبهنیازدانشگاههادرخدمات

م استاندار عمرانی کرد:زکرمعاون بیان شه5ی درون فوتیهای موتورردرصد و عابران به مربوط نیز تلفات عمده بخش و است اراک شهر به مربوط ی

مییابد.کاهشیرشهدرونتصادفاتازعظیمیبخششودکارآنرویاگرکهسیکلتهاست

بیشت با شهر دومین عنوان به ساوه شهر کرد: عنوان تحلیلیروی آمار براساس که است تصادفات آمار است67ین ساوه در موتورسیکلتها و عابران درصد

باالی شه70و درون فوتیها سالردرصد طول در که است ساوه و اراک شهر سیکلتهای وموتور عابران به مربور استان عددی80یا70ی نظر از تصادف

داشت.خواهیمیادیزکاهشآنهاکردنبرطرفباکهمیشود

افزود:وزندیه شه51کیلی برون فوتیها همدان،ردرصد ساوه قدیم جاده ساوه_سلفچگان، _تهران، ساوه ساوه_همدان، محورهای در است زرندیه و ساوه ی

است.همدانساوهوتهرانساوهراهآزاددرفوتیینربیشتواستسلفچگانساوهقدیمتهران،ساوهقدیم

م استاندار عمران تازکرمعاون داده اجازه قانون و نیست بررسی قابل استان سطح در خودرو مثل تصادف علتهای از بعضی کرد: نشان خاطر کیلومتر120ی

شود.انجامیزفرهنگسابحثبایدانسانیقسمتدرمیشود،فوتبهمنجرشدتعلتبهتصادفکیلومترصدباالیدوباشدراهآزاددرسرعت

بیشت همدان ساوه جنوبی محور کرد: بیان ساروی فرهنگ برای و دارد را تصادف آمار کهزین محور این در رانندگان ما62ی هستند بومی غیر آنها درصد

شود.انجاماستانازفراترسطحدرهایزفرهنگساازیادیزبخشبایدودهیمانجامرایزفرهنگسانمیتوانیم

کهوزندیه باشیم، داشته تلفات و تصادفات کاهش در را خوبی سهم مدت کوتاه در میتواند زرندیه و ساوه شهرستان حوزه در سرعت کاهش کرد: عنوان کیلی

کرد.نظارتراسرعتکاهشمیتوانپلیسنظارتولرکنتوهوشمندهایدوربینبا

م استاندار عمرانی اینزکرمعاون در چراغ وجود رغم به و بود شدید گرفتی مه تصادفات دلیل تهران اراک محور در اخیر ای زنجیره تصادفات در داد: ادامه ی

از باید مبدا از مواردی چنین در شد. تصادف به منجر که کردند می رانندگی باال سرعت با رانندگان برخی شرایط همان در و نبود مشاهده قابل جایی محدوده

شود.یرگیوجلهاخودروتردد

که همدان ساوه محور در کرد: نشان خاطر یک80وی موقت صورت به فعال و یابد استقرار مدت کوتاه در اورژانس پایگاه یک باید حتما است کیلومتر

است.مستقرآمبوالنس

وجودوزندیه با کرد: بیان استان3کیلی سطح در تصادفات کاهش دلیجان4درصد همدان، ساوه راه آزاد ، تهران ساوه راه آزاد تهران، ساوه اتوبان محور

استکااربهمربوطیکزمراستانیشهردرونتصادفاتمتوفیانآمارینبیشترتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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شود.انجامیربیشتکارهایمحورهاایندربایدکهاستافزایشیتصادفاتآماراصفهان

م استاندار عمرانی ارزکرمعاون ودر است انجام حال در استان توان با انجام قابل مدت کوتاه اقدامات کرد: عنوان دازی را خوبی جایگاه هم ملی های یمریابی

کنیم.تالشبایدونیستیمقانعو

بیشت ما افزود: داروی را کشور آزادراه کاهشرین سبب موضوع همین که میشد بررسی هم متوسط سرعت دوربین با ای نقطه سرعت بر عالوه سمنان در یم،

باشیم.داشتهراراههاآزاددرمتوسطسرعتمیانگینکهمیخواهیمراهوزارتازومیشودسرعتمیانگین

***

استکردستانجدینیازبحرانسولهاحداثندارد/وجودکردستاندراجسادژنتیکیبررسیهایامکان

کمبودرمدی دلیل به حاضر حال در گفت: کردستان استان قانونی پزشکی اتمامزکل صورت در که میشود ارسال مجاور استانهای به ژنتیکی بررسیهای تجهیزات، و یرساختها
شد.خواهدبرطرفنیزمشکلاینادارهکل،اینجدیدساختمان

گفت در خانیآباد مهمتوبهتاش از یکی کرد: اظهار سنندج در فارس خبرنگار با اجرایرگو دست در پروژههای قانونیین تشپزشکی سالن پروژه یحرکردستان،

است.بهارانکرشهدرسنندجآزمایشگاهو

قانونیکلرمدی پیشرفتپزشکی به کردستان بهرهبردا80استان با گفت: و کرد اشاره پروژه این بسیاردرصدی پروژه این از اینری در استان نیازهای از ی

شد.خواهدبرطرفخصوص

تص کمبودروی دلیل به حاضر حال در کرد: افتتاحزیح و اتمام صورت در که میشود ارسال مجاور استانهای به ژنتیکی بررسیهای تجهیزات و یرساختها

میشود.حلنیزمشکلاینپروژهاین

تش تخت یک تنها حاضر حال در کرد: اضافه جدیدرخانیآباد ساختمان افتتاح صورت در که دارد وجود سنندج محمدی بهشت آرامستان در اجساد پزشکییح

میشود.فراهمهمزمانصورتبهجسد5یحرتشانجامامکاناستان،قانونی

نگهدا برای سردخانه کرد: عنوان پراکندهکاروی حذف در مهمی نقش ظرفیت این مجموع در که شده دیده جدید ساختمان این در متوفی میکند.ری ایفا یها

م و اتوبوس با سوخت حامل تانکر برخورد سانحه در کرد: خاطرنشان در11گروی پراکنده صورت به اجساد این امکانات نبود دلیل به سانحه، این در نفر

میکند.مواجهمشکلباهمرامردمبهخدماترسانیمجموعه،بهیرکافشاربرعالوهکاراینکهشدندبررسیمختلفمکانهای

قانونیکلرمدی سالجاپزشکی در گفت: کردستان جدیدراستان ساختمان پروژه برای اعتبار تومان میلیارد دو قانونیی درپزشکی که بود شده گرفته نظر در

شود.اعتبارتامینموقعبهامیدوارمکهدادنداختصاصآنتکمیلبرایتومانمیلیارد3نیزاستانبهقضائیهقوهرئیسسفر

آن از بحرانی مواقع در که است الزم امکانات با آماده و مسقف فضای یک سوله این گفت: و دانست جدی را بحران سوله یک به استان نیاز ادامه در وی

میشود.استفادهاجسادیرنگهدابرای

امیدوا که شده پیشنهاد سنندج شهردار و استاندار به موضوع این کرد: خاطرنشان همکارخانیآباد و همراهی با عریم این استانزی در سولهای چنین یزان

شود.مهیا

یادآو جدیدروی ساختمان کنار در متر یکهزار مساحت به زمین قطعه یک کرد: قانونیی اشارهپزشکی مورد سوله میتوان که دارد وجود سنندج بهاران در

استکااربهمربوطیکزمراستانیشهردرونتصادفاتمتوفیانآمارینبیشترتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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http://www.newswire.ir/JH61O7O7


کرد.ایجادآندررا

2330/71پیام/انتهای

آنالیناتحادخبرنگاران،باشگاهدیگر:منابع

spez91

استدستانکرجدینیازانبحرسولهد/احداثنداروجوددستانکردراجسادژنتیکیسیهایبررامکانس:فار|خبرخبرادامهادامه
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