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ستادیاخبار

هواپیماسقوطباختگانجانخانوادهازDNAآزمایشآغاز

نمونه اخذ برای هواپیما سقوط قربانیان های خانواده کرد: اعالم کشور قانونی پزشکی عDNAسازمان پیکرهای هویت تعیین محلزجهت استان قانونی پزشکی کل ادارات به یزانشان
کنند.مراجعهخودسکونت

قانونیسازمان نمونهپزشکی اخذ برای هواپیما سقوط قربانیان های خانواده کرد: اعالم عDNAکشور پیکرهای هویت تعیین اداراتزجهت به یزانشان

کنند.مراجعهخودسکونتمحلاستانقانونیپزشکیکل

سازمان اعالم قانونیبراساس مسافربپزشکی هواپیمای سقوط پی بویینگردر ا737ی هوایی خطوط به کارشناسومتعلق همکاران از تیمی پزشکیکراین،

درآمدند.باشآمادهحالتبهنیزتهراناستانهویتتشخیصهایتیموشدنداعزامسقوطمحلبهقانونی

شبانه تالش با است امید و شده بینی پیش الزم تمهیدات ژنتیک، تشخیص آزمایشات انجام به اجساد از ای عمده بخش نیاز و پیکرها شرایط به توجه با

شود.یزانمشخصزعاینهویتممکن،فرصتاولیندرهمکارانیزرو

قانونیسازمان دپزشکی محترم بازماندگان با همدردی ابراز و تسلیت عرض ضمن عرکشور این یک درجه بستگان از حادثه، این درخواستزگذشتگان یزان

ع و خود هویتی اوراق با تا کند دزمی آزمایشاتریزان انجام برای شان کلDNAگذشته ادارات قانونیبه وپزشکی نمایند مراجعه خود سکونت محل استان

کنند.اجتنابتهرانبهمراجعهاز

م به هویتی اوراق با توانند می نیز تهران ساکن های کهرخانواده منطقه در واقع تهران استان آزمایشگاهی و تشخیصی الزمزیرکز اقدامات تا کنند مراجعه ک

پذیرد.صورتخصوصایندر
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استانیاخبار

کنندمراجعهنیزبقیهقانونی/پزشکیمراکزبههواپیماسقوطحادثهبستگانازنفر130مراجعهتهران:استانقانونیپزشکیکلرمدی

مجموعرمدی از گفت: تهران استان قانونی پزشکی ا147کل هواپیمای جانباخته ایرانی بستگانومسافر بردا130کراینی، نمونه برای باخته کردهرجان مراجعه قانونی پزشکی مراکز به ی
اند.

از نقل به ایسنا گزارش قانونیبه بوئینگپزشکی هواپیمای سقوط حادثه اعالم ابتدای از گفت: باره این در فروزش مهدی کشور، شه737کل شهرستان یار،ردر

مدی گروه قالب در ما آورهمکاران جمع نحوه بر و داشتند حضور حادثه محل در بحران برایریت و گرفت قرار کاور در اجساد همه و کردند نظارت اجساد ی

شد.منتقلکزیرکهدرواقعتهراناستانقانونیپزشکیآزمایشگاهیوتشخیصیکزرمبهیربردانمونه

بردا نمونه گذشته روز اینکه بیان با گیروی نمونه اکنون هم گفت: رسید، پایان به اجساد بقایای از ازری و است انجام حال در متوفیان بستگان از مسافر147ی

تاکنون اس130ایرانی، در میکنیم درخواست بستگان بقیه از ما و کردند مراجعه باختگان جان بستگان از کلرنفر ادارات به وقت قانونیع استانپزشکی

نشویم.مواجهتاخیربابستگانبهاجسادتحویلونهاییتطبیقدرتاکنندمراجعهباختگانجانسکونتمحل

هواپیما این در البته کرد: اضافه که176فروزش باختند جان خدمه و ندا29مسافر دسترسی آنها بستگان به که هستند خارجی اتباع مسافران این از یمرنفر

شود.انجامنهاییتطبیقتاشودارسالمابهآنهابستگانانایدینمونههایشدمقررپلراینتپلیسبامذاکرهدرو

از تا شود احصاء بستگان نمونههای همه باید فنی اصول اساس بر قاعدتا گفت: میشود؟ آغاز زمانی چه تطبیق کار اینکه بر مبنی سوالی به پاسخ در وی

نشود.رط ایجاد هویت تعیین در بعدی اشکاالت تا باشد کامل اجساد تحویل که است این ما هدف همه و دهیم انجام را تطبیق بتوانیم اجساد نمونههای یق

خصوص در ما افزود: امیدوا29فروزش که است انداخته تعویق به را ما کار و ایم شده مشکل دچار پرواز این خارجی انایرتبعه دی نمونههای ارسال با یم

شود.انجامتطبیق،کارتریعرسچههرافراد،اینبستگان

قانونیکلرمدی بیشتپزشکی اطالعات باختگان جان این بستگان اگر گفت: تهران شمارهراستان با خواستند م56524801-9ی شماره ورکه تشخیصی کز

کنند.حاصلتماساستتهراناستانقانونیپزشکیآزمایشگاهی

پیامانتهای

والیت،حامیانپوش،رسانتخاب،نیوز،افکارآنالین،جمجامایران،عصرآنالین،قدسخبر،سروشامروز،وطنمهر،آنا،ایسکانیوز،فارس،ایلنا،شبستان،دیگر:منابع
تیک،شفقنا،،24ساعتایران،دانشجویانخبرنامهنیوز،طوفانآنالین،تجارتآنالین،صبحانهاکونومیست،ایرانفارس،اکونیوز،شمافرارو،خبرآنالین،

آنالین،55داغ،خبربازتاب،آفتاب،آنالین،-اقتصاددنیایآنالین،اعتمادنیوز،نخستفارس،پیامآنالین،کرمانفارس،خلیجالبرز،سبزنیوز،بهداشت
مردم،راهجم،جامزمان،پیامدانشجو،روزان،ابتکار،امتیاز،اقتصاد،دنیایتابناک،آنالین،یرهمشهدیباچه،آنالین،ایرانایرنا،،۲۴اقتصادالف،ایرانی-آنالین،توسعه
شوشان،نیوز،تیترنیوز،طالنیوز،آفتابنیوز،صراطرصد،آنالین،یرساالمردمکنا،رملیت،ق،رمشیا،رآافکار،ملی،آرمانشهروند،صبح،ستارهمستقل،اسرار،
یارآبازاراقتصادی،گزارشاخبارمحرمانه،نیوز،جامآنالین،صنعتجهانراسخون،اقتصاد،باامید،وتدبیرروزاننیوز،ایران،صدایروزنو،نیوز،بشار

۸۴
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فعالکراینی/واهواپیمایقربانیانازژنتیکنمونهاخذشد؛اعالمکراینیواهواپیمایجانباختگانهویتشناساییوضعیتینرآخ
استنشدهشناساییهویتی

ارمدی هواپیمای قربانیان تمامی از که کرد اعالم تهران استان قانونی پزشکی ازوکل یک هیچ تاکنون هویت تشخیص فرآیند بودن زمانبر به توجه با اما شده اخذ ژنتیک نمونه کراینی
نشدهاند.شناساییجانباختگاناین

گفت در فروزش آخومهدی درباره ایسنا با اقداماترگو وضعیت قانونیین اپزشکی هواپیمای قربانیان هویت شناسایی ماوبرای آمارهای طبق گفت: کراینی

حدود به130تاکنون نمونه اخذ برای قانونیخانواده درپزشکی را خانوادهشان اعضای از نفر چند که خانوادهها برخی از تعداد این از که کردهاند مراجعه

نکردهاند.مراجعهنمونهژنتیکاخذبرایخانوادههاازتعدادیهمچنانوجوداینبااست،شدهاخذنمونهیکدادند،دستازهواپیما

به خانوادهها مراجعه عدم چرایی درباره قانونیوی خاپزشکی در خانوادهها از برخی ورگفت: کردم صحبت من خود خانوادهای با مثال هستند، کشور از ج

است.زمانبرکمیامراینکهگردندزباایرانبهدوبارهنمونهبرایبایدحاالوبودندرفتهکانادابهاماراتیقرطازمرحومفرزندوهمسرکهگفتند

نیروی با هماهنگیهایی نیز خصوص این گفت:در ایسنا به نیز هویتشان تشخیص برای شده انجام اقدامات و پرواز این غیرایرانی مسافران مورد در فروزش

ط از تا شده انجام اینترانتظامی دریق را ژنتیکی نمونههای ارپل پلیس هویت تشخیص مجموعه از تیمی پیش ساعاتی آن بر عالوه کنند، بهویافت نیز کراین

ا قربانیان هویت شناسایی در آنها تا شد بنا و آمدهاند کهوایران همکا9کراینی بودند، مسافر دو و پرواز ژنتیکرخدمه اطالعات که کرد اعالم تیم این کنند، ی

شود.انجامهویتشناساییبهمربوطاقداماتودهندقرارمااختیاردرراآنهاتاشدبناودارندراهواپیمادرحاضرافرادازبرخی

قانونیکلرمدی اظهاپزشکی نیز هواپیما این جانباختگان دیگر هویت شناسایی مورد در همچنین تهران شهروندراستان نفر دو سوئد، شهروند نفر کرد:چهار

و ایرانی - پروفایل12کانادایی تشکیل برای اقدامات که بودند افغانستان شهروند نیز افغانستانیDNAنفر شهروندان میان از است. انجام حال در نیز افراد این

است.کردهمراجعهنمونهیافتردبرایبودندایراندرکهآنانازتنسهخانوادهنیز

اظها نیز جانباختگان هویت تشخیص زمان درباره امرفروزش هویت تشخیص فرآینده مهمرکرد: بسیار ما برای کار دقت اینکه به توجه با و است بر زمان ی

بین است ممکن با14تا10است، افراد این مورد در الزم اقدامات که شوند شناسایی زودتر نیز قربانیان از برخی است ممکن البته بکشد، طول فرآیند این روز

خواهدشد.انجامقضاییمقامهماهنگی

شناسایی هواپیما این قربانیان از یک هیچ هویت کنون تا کرد: خاطرنشان نیز خیر؟ یا شده تایید جانباختگان از فردی هویت تاکنون آیا اینکه درباره وی

است.شدهاخذجانباختگانتمامیازژنتیکنمونههایامااست،نشده

مدی گفته قانونیکلربه کارشناسانپزشکی و متخصصان تهران قانونیاستان شیفتهایپزشکی و24در شناسایی برای الزم اقدامات انجام حال در ساعته

نیزقانونی/بقیهشکیپزکزامربههواپیماسقوطحادثهبستگانازنفر130اجعهمران:تهراستانقانونیشکیپزکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه

۷
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هستند.قربانیانهویتتشخیص

پیامانتهای

رویکردنامههفتهامید،وتدبیرآفتاب،آنالین،رتبهکنا،رخبر،ایرانپانا،دیگر:منابع

سقوطیککالبدشکافی

مسافرب هواپیمای سقوط علت شدن مشخص برای ارتحقیقات مراجعهوی با قربانیان خانوادههای همزمان که دارد ادامه حالی در تهران پرند حوالی در کراینی

قانونیبه عپزشکی اجساد بقایای شناسایی با تا انتظارند در آزمایش انجام خاکسپازو مراسم آنها، گرفتن تحویل و دهند.ریزانشان انجام را قربانیان ی

بوئینگ ا737هواپیمای هواپیمایی خطوط به (رومتعلق خمینی امام فرودگاه چهارشنبه صبح که تهکراین کییف مقصد به را حوالیر) در بعد لحظاتی و ک

حامل کرد، سقوط و147پرند ایرانی م29مسافر ماجرای که بود خارجی خدمه و هرمسافر رارگ شنوندهای هر دل که دردناک است داستانی افراد این از کدام

میآورد.دردبه

ا و کانادا دانشگاههای در که بودند دانشجویانی مسافران، از باوبرخی قصد ژانویه تعطیالت از پس و بودند تحصیل ادامه حال در بهزکراین گشت

ه که داشتند را نرسیدند.ردانشگاههایشان مقصد به ش16گز صنعتی دانشگاه دانشآموختگان آنها از دانشگاهرنفر همچون دانشگاههایی دیگر از نیز بقیه و یف

باختند.جانسانحهایندرکهبودندکبیررامیصنعتی

مدی گذشته سازمانرروز بینالملل امور و عمومی روابط قانونیکل ازپزشکی نمونه گرفتن از هواپیمای115کشور سقوط سانحه جانباختگان بستگان از نفر

استوا شده آغاز آنان از ژنتیک پروفایلهای استخراج فرایند هوایی سانحه این جانباختگان اجساد انتقال با چهارشنبه روز از گفت: و داد خبر تهران در کراینی

باید و است زمانبر شود، انجام باید که آزمایشهایی که چرا است نشده شناسایی اجساد از هیچیک هویت تاکنون اما دارد ادامه همچنان اقدامات این و

از دیروز ظهر از پیش تا نائیجی، حامد گفته به کند. طی را مختلفی م115مراحل در قربانیان بستگان از قانونیکزرنفر وپزشکی شده اخذ نمونه تهران استان

کنند.اقدامنمونهاخذبرایزودتراستالزمکهباقیماندهنیزنفراتبرخی

کشو هواپیمایی سازمان سخنگوی گفته به و شده آغاز هواپیما سیاه جعبههای اطالعات خواندن و استخراج دیگر سوی اراز تیم ورود با جهتوی، کراینی

هستند.سیاهجعبهبررسیبرایبهکارشروعحالدرتیماینبوئینگ،هواپیمایسقوطسانحهبررسی

تصاوی گذشته روز حال، همین بردر با قربانیان آشنایان و دوستان کانادا، و ایران در میداد نشان که شد منتشر بهرگزاری اقدام شمع کردن روشن و مراسم ی

میشد.بهدستدستاجتماعیشبکههایدرکهبودآوردهبهوجودرادردناکصحنههاییوکردهاندیادبودمراسمیرگزارب

بسیا ذهن که سؤالی اما درحاال را مردم از سقوطری علت که شد اعالم حادثه از پس ساعاتی و چهارشنبه روز چند هر هواپیماست. این سقوط علت کرده، گیر

که را روندی همه هواپیما فنی کارشناس محمدی، شهاب گزارش این در کرد؟ مشخص را هواپیما سقوط علت سرعت این با میتوان آیا اما بوده، فنی نقص

میدهد.توضیحمیشودانجامآنازگشاییزرموهواییسانحهیکبررسیهنگام

عجوالنهاظهارنظرهای

دیگر کشورهای در اما میکنند اعالم حادثه وقوع برای را دالیلی گمان و حدس براساس غیرمتخصص و مختلف افراد حادثه وقوع از بعد معموال ما کشور در

کا بر عالوه آنجا در میمانند. کارشناسی گزارشهای انتظار در همه گزارشرمعموال که دارد وجود سوانح بررسی برای نیز مستقلی گروههای تخصصی، گروههای
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اطالعات براساس که حدسیات براساس نه را درCVRوFDRهایشان میکنند. اعالم آن باقیمانده آنالیز و هواپیما الشه و صحنه جزئیات بررسی همچنین و

کنند.مشخصراسانحهعلتمیتوانندتجربهازاستفادهباخبرهافرادیگاهیبیناین

1

هواییسوانحوقوععوامل

یا...آلودگیخوابالکلی،مشروباتیارموادمخدمصرفسکته،خلبان،اشتباهمثل:انسانیخطایـ1

هواپیمامختلفسیستمهایدرنقصمثل:ماشینهاخرابیـ2

و...تندبادزلزله،آتشفشان،فورانمحیطی:عواملـ3

نشد.مشخصآنسقوطعلتوقتهیچکهیزمالهواپیمایمثلمیدهند.اختصاصبهخودرایزناچیدرصدکهناشناختهعلتهایـ4

2

هواییسوانحبررسیقوانین

شامل که کند تبعیت سازمان این دستورالعملهای از باید که است ایکائو نام به جهانی هواپیمایی سازمان اعضای ازجمله است19ایران (انکس) دستورالعمل

انکس براساس13که و میپردازند افتاده اتفاق آنچه بررسی به تخصصی گروههای دستورالعمل این براساس میپردازد. هوایی حادثه یا سانحه بررسی به آن

انکس وجود اساسا میکنند. مشخص را آن علت شده تعیین پیشبینی13زمانهای ایکائو و شود سانحه دچار پرنده وسیله دارد احتمال که است معنی این به

است.کردهرایزپرواوسیلههایهمهبرایحادثهوقوع

3

میکنند؟کترمشاسانحهبررسیدرکشورهاییچه

هواپیماطراحکشورـ1

استشدهساختهآنجادرهواپیماکهیرکشوـ2

شدهثبتآنجادرهواپیماکهیرکشوـ3

میکندیربهرهبرداهواپیماازکهیرکشوـ4

استافتادهاتفاقآنجادرهواییسانحهکهیرکشوـ5

4

است؟سانحهبهرسیدگیمسئولکشورکدام

کشو هر قانون انکسرطبق طبق باید سانحه بررسی متولی بهعنوان بیفتد اتفاق آنجا در سانحه که توانایی13ی کشور آن است ممکن کند. بررسی به شروع

کند.یرتصمیمگیاینبارهدرکهاستکشورآنمسلمحقامابگیرد؛کمککشورهادیگرازمیتواندزمانآنباشد.نداشتهرابررسی

5

دارندمسافرهواپیمادرکهکشورهاییتکلیف

از مسافرانی مثال که شود مشخص سانحه یک وقوع از بعد است این10ممکن همه شرایط این در داشتهاند. حضور هواپیما در از10کشور میتوانند کشور

هواپیمارکشو در کشور یک از نفر یک تنها اگر حتی کند. دخیل بررسیها در هم را آنها باید بررسیکننده کشور و بخواهند گزارش میکند بررسی را حادثه که ی

باشد.داشتهحضور

6
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هواییسانحهبررسیگانه11گروههایرکا

ج کاردر هوایی، سانحه بررسی کا11گروههایریان میشود. تشکیل افتاده اتفاق آنچه دقیق بررسی برای افرادرگانهای خلبان، فرودگاه، بررسی: برای گروههای

نگهدا و تعمیرات وظیفه که افرادی دادند، هواپیما به پرواز اجازه که افرادی حادثه، وقوع محل حادثه، در بررسیردخیل مثال و.... داشتند، را هواپیما ی

خلبان نه؟ یا داشته اضافی بار هواپیما دیدهاند، را نکاتی چه حادثه محل در شاهدان اینکه یا بوده چطور پرواز از پیش خلبان روحی وضعیت که میشود

میکند.ضبطراکابینداخلصداهایوهواپیماپارامترهایهمهکهFDRبررسیگروهرکامهمترهمهازاماو...نهیاکردهرعایترایزپروادستورالعملهای

7

FDRدرسانحهاسرار

FDRمهمت از ثبتریکی و... سوخت شرایط بیرون، و داخل دمای موتورها، وضعیت سرعت، ارتفاع، شامل را هواپیما پارامترهای تمامی که است اجزایی ین

کشف را حادثه وقوع علت میتوان کابین در شده ضبط صداهای بررسی و آن تحلیل با باشد استحصال قابل سانحه وقوع از پس اطالعات این اگر و میکند

کرد.

8

میدانیتحقیقات

مهمت از بهریکی هواپیما سر که میشود بررسی مثال هواپیماست. الشه بررسی و میدانی بازدید است، مؤثر هوایی سوانح وقوع علت تعیین در که نکاتی ین

ش هواپیما به آیا است. بوده چقدر و... روغن فشار هواپیما، سوخت میزان روغن، حرارت درجه محیط، حرارت درجه است. سو ضربهایوکدام و شده وارد ک

زمین به هواپیما اگر و میشود پخش کیلومتر چند شعاعی در هواپیما اجزای باشد کرده اصابت هواپیما به جسمی هوا روی اگر مثال است؟ کرده برخورد آن به

چندصدمت حد در و کمتر شعاعی در آن اجزای کند وربرخورد برای سویی از میشود. پخش هواپیمازی وجود3ن مسافر تعداد و بار میزان سوخت، پارامتر

برسد.مطلوبنزوبههواپیماتاکردیادزیاکمراکدامهرمیشودکهدارد

9

حادثهوقوعهنگامهواپیمایبیرتقنزو

بوئینگ حدودوا737-800هواپیمای در که حدود98کراینی دارد، ارزش دالر و35میلیون بینزتن آن صندلیهای تعداد دارد. کالس215تا177ن نوع به بسته

احتساب با است. تغییر و176قابل اگر وزسرنشین با را نفر هر بارشزن بگی100ن درنظر هواپیمارکیلو و17یم و900هزار هواپیمازکیلو این آن بر عالوه داشته. ن

کند.پروازکیلو100وهزار85معادلوزنیبامیتواندنهایتدروداردسوختظرفیتلیترهزار29تا

10

سانحهگزارش

کا در تحقیقات انجام از بعد موجود بینالمللی قوانین آمده11گروههایربراساس بهدست اولیه قراین و شواهد از که اولیه گزارش فرصت نخستین در باید گانه

کا اولیه برداشت کارو ادامه در شود. منتشر مدترگروههاست ظرف باید میتواند180گروهها سانحه نهایی گزارش ارائه و کنند ارائه را خود تکمیلی گزارش روز

بینجامد.طولبهروز400تا
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شد؟شناساییکراینیواهواپیمایجانباختگانازنفرچندهویت

است.شدهاخذجانباختگانتمامیازژنتیکنمونههایامااست،نشدهشناساییکراینیواهواپیمایقربانیانازیکهیچهویتاکنونکرد:اعالمتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

آخ درباره فروزش اقداماترمهدی وضعیت قانونیین اپزشکی هواپیمای قربانیان هویت شناسایی حدودوبرای تاکنون ما آمارهای طبق گفت: 130کراینی

به نمونه اخذ برای قانونیخانواده دادند،پزشکی دست از هواپیما در را خانوادهشان اعضای از نفر چند که خانوادهها برخی از تعداد این از که کردهاند مراجعه

نکردهاند.مراجعهنمونهژنتیکاخذبرایخانوادههاازتعدادیهمچنانوجوداینبااست،شدهاخذنمونهیک

قانونیکلرمدی اپزشکی هواپیمای قربانیان تمامی از که کرد اعالم تهران تشخیصواستان فرآیند بودن زمانبر به توجه با اما شده اخذ ژنتیک نمونه کراینی

نشدهاند.شناساییجانباختگاناینازیکهیچتاکنونهویت

گرفتقراراصابتموردکراینیواهواپیمایانسانیخطایبراثر

میگیرندقرارپیگردموردمسببان/شدکراینیواهواپیماسقوطفاجعهبهمنجراشتباهشلیکارعابدرفضایروحانی:

قانونیپزشکیبهخانوادههامراجعهعدمچرایی

به خانوادهها مراجعه عدم چرایی درباره قانونیوی خاپزشکی در خانوادهها از برخی ورگفت: کردم صحبت من خود خانوادهای با مثال هستند، کشور از ج

است.زمانبرکمیامراینکهگردندزباایرانبهدوبارهنمونهبرایبایدحاالوبودندرفتهکانادابهاماراتیقرطازمرحومفرزندوهمسرکهگفتند

انتظامی نیروی با هماهنگیهایی نیز خصوص این گفت:در هویتشان تشخیص برای شده انجام اقدامات و پرواز این غیرایرانی مسافران مورد در فروزش

ط از تا شده اینترانجام دریق را ژنتیکی نمونههای ارپل پلیس هویت تشخیص مجموعه از تیمی پیش ساعاتی آن بر عالوه کنند، ایرانویافت به نیز کراین

ا قربانیان هویت شناسایی در آنها تا شد بنا و کهوآمدهاند همکا9کراینی بودند، مسافر دو و پرواز برخیرخدمه ژنتیک اطالعات که کرد اعالم تیم این کنند، ی

شود.انجامهویتشناساییبهمربوطاقداماتودهندقرارمااختیاردرراآنهاتاشدبناودارندراهواپیمادرحاضرافراداز

قانونیکلرمدی اظهاپزشکی نیز هواپیما این جانباختگان دیگر هویت شناسایی مورد در همچنین تهران شهروندراستان نفر دو سوئد، شهروند نفر کرد:چهار

و ایرانی - پروفایل12کانادایی تشکیل برای اقدامات که بودند افغانستان شهروند نیز افغانستانیDNAنفر شهروندان میان از است. انجام حال در نیز افراد این

است.کردهمراجعهنمونهیافتردبرایبودندایراندرکهآنانازتنسهخانوادهنیز

اظها نیز جانباختگان هویت تشخیص زمان درباره امرفروزش هویت تشخیص فرآینده مهمرکرد: بسیار ما برای کار دقت اینکه به توجه با و است بر زمان ی

بین است ممکن با14تا10است، افراد این مورد در الزم اقدامات که شوند شناسایی زودتر نیز قربانیان از برخی است ممکن البته بکشد، طول فرآیند این روز

خواهدشد.انجامقضاییمقامهماهنگی
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شناسایی هواپیما این قربانیان از یک هیچ هویت کنون تا کرد: خاطرنشان نیز خیر؟ یا شده تایید جانباختگان از فردی هویت تاکنون آیا اینکه درباره وی

است.شدهاخذجانباختگانتمامیازژنتیکنمونههایامااست،نشده

مدی گفته قانونیکلربه کارشناسانپزشکی و متخصصان تهران قانونیاستان شیفتهایپزشکی و24در شناسایی برای الزم اقدامات انجام حال در ساعته

هستند./ایسناقربانیانهویتتشخیص

استنشدهشناساییکراینیواهواپیمایقربانیانازهیچکدامهویتهنوزتهران:استانپزشکیقانونیکلرمدی

حدود یک130تاکنون دادند، دست از هواپیما در را خانوادهشان اعضای از نفر چند که خانوادهها برخی از تعداد این از که کردهاند مراجعه پزشکیقانونی به نمونه گرفتن برای خانواده
نکردهاندمراجعهژنتیکنمونهاخذبرایخانوادههاازتعدادیهمچنانوجود،اینبااست،شدهاخذنمونه

اپزشکیقانونیکلر[شهروند]مدی هواپیمای قربانیان تمامی از که کرد اعالم تهران بودنواستان زمانبر به توجه با اما است، شده گرفته ژنتیک نمونه کراینی

آخ درباره فروزش مهدی نشدهاند. شناسایی جانباختگان این از یک هیچ تاکنون هویت تشخیص اقداماترفرآیند وضع شناساییپزشکیقانونیین برای

ا هواپیمای قربانیان حدودوهویت تاکنون ما آمارهای «طبق گفت: به130کراینی نمونه گرفتن برای ازپزشکیقانونیخانواده تعداد این از که کردهاند مراجعه

برای خانوادهها از تعدادی همچنان وجود، این با است، شده اخذ نمونه یک دادند، دست از هواپیما در را خانوادهشان اعضای از نفر چند که خانوادهها برخی

به خانوادهها مراجعهنکردن چرایی درباره او نکردهاند.» مراجعه ژنتیک نمونه خاپزشکیقانونیاخذ در خانوادهها از «برخی بارگفت: 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

اینخصوص «در گفت: هویتشان تشخیص برای انجامشده اقدامات و پرواز این غیرایرانی مسافران درباره فروزش ایسنا، گزارش به است.» زمانبر کمی امر

ط از تا شده انجام انتظامی نیروی با اینترهماهنگیهایی دریق را ژنتیکی نمونههای تشخیصرپل مجموعه از تیمی پیش ساعاتی آن بر عالوه کنند، یافت

ا پلیس اوهویت قربانیان هویت شناسایی در آنها شد بنا و آمدهاست ایران به کهوکراین همکا9کراینی بودند، مسافر دو و پرواز اعالمرخدمه تیم این کنند. ی

شود.» انجام هویت شناسایی به مربوط اقدامات و دهند قرار ما اختیار در را آنها تا شد بنا و دارند را هواپیما در حاضر افراد از برخی ژنتیک اطالعات کرد

کاناداییپزشکیقانونیکلرمدی شهروند نفر دو سوئد، شهروند نفر «چهار گفت: هواپیما این جانباختگان دیگر هویت شناسایی مورد در همچنین تهران استان

و ایرانی پروفایل12- تشکیل برای اقدامات که بودند افغانستان شهروند سهDNAنفر خانواده نیز افغانستانی شهروندان میان از است. انجام درحال افراد این

کردند.»مراجعهنمونهیافتردبرایبودند،ایراندرکهآنانازنفر

رصددیگر:منابع

شد؟شناساییاینیکرواهواپیمایجانباختگانازنفرچندهویتآنالین:انایر|خبرخبرادامهادامه
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کنیدمحاکمهرامقصرانیم،زیرندشمنبرآسیابآبمسئولین؛ومردمازبوئینگحادثهمسافرانخانوادهخواستههای

کردند.بیانمسئولینومردمازراخودهایخواستهگفتگوییدرمسلحنیروهایکلستادگزارشازپسبوئینگدیدهحادثههواپیمایمسسافرانهایخانواده

گزارش جوان،به خبرنگاران باشگاه وبگردی جانگروه که تهران-کییف پرواز هوایی سانحه از پس روز قربانیان۱۷۶چهار خانواده گرفت، را آن خدمه و مسافر

ع پیکر تحویل انتظار چشم پیگیزهمچنان خاطر به مسؤوالن از همچنین آنها هستند. مدتریزانشان این در میگویند و دارند گالیه مطالباتشان نکردن ی

س تحویل جامجم با گفتگو در همچنین خانوادهها است. نکرده دلجویی ما از مسؤولی مقصررهیچ محاکمه و ماجرا به قضایی رسیدگی و جانباختگان پیکر یع

کردند.اعالمخودمطالبهینرمهمتراهواییسانحهاینمقصرانیا

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

دخت میگویدعموی 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 با۲۱یا، 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

دانشجوی صفرزاده پگاه نیست مشخص خواهرم جنازه داروسا۲۰تشییع رشته ازساله هواپیمای در کهوی بود قبل ماه چند داد. دست از را خود جان کراین

برود.کاناداکشوربهتحصیلادامهبرایگرفتتصمیمایران،دردانشگاهترمچندگذراندنوتهراندانشگاهیزداروسارشتهدرقبولیازبعدپگاه

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

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 چند از

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. وابسته

برود.»ماپیشازهمیشهبرایکانادابهگشتربموقعپگاهکهنمیکردیم

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
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نیست.»

ع بزپیکر در ایران به هفتهای دو سفر از بعد فرزندش و همسر و جوان عمران مهندس بدهند 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 اولینرمیرمحمدمهدی برای یسمس

داشت.کیشیرهزجبههمیرسفوگذرانداقوامکناردرراهفتهدووشدایرانراهیبار

دادند.دستازراخودجانتهران-کییفهواپیمایدرکانادابهگشتربدرفرزندشوهمسروصادقی

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

ن دشمن برآسیاب بشزیرآب مدرسه مدیر که موالیی خانم دیروز همچنین اریم 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.

از که اش خانواده و موسوی پدرام مهندس دهید انجام زودتر را اجساد تعطیالت۲۰شناسایی در که زمانی بودند، کانادا کشور مقیم حال به تا قبل سال

دادند.دستازراخودجانهواییسانحهدرشانزندگیمحلبهگشتربراهدرآمدند،تهرانبهخانوادههایشانمالقاتبراییسمسرک

م پروفسور همسرش و موسوی دانشمند،ژپدرام ادامه۲۰گان 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: جم جام با گفتگو در دانشمند پروفسور دربرادر و دوریا و میآمدند ایران به خانواده دیدن برای ینا،

م باور بودند. آمده ایران به میالدی سال اول تعطیالت در قبل مسؤولینرهفته از کسی اما است. دردناک و سخت خیلی ما برای اش خانواده و خواهرم گ

است.نگرفتهتماسماباهمدردیابرازبرای

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.

قربانیان هویت فروزش،۱۴تا۱۰شناسایی مهدی دکتر است اجساد ندادن تحویل مسافران، خانواده گالیههای از یکی که حالی در میکشد طول روز

قانونیکلرمدی آخپزشکی درباره تهران بوئینگراستان هواپیمای سقوط حادثه اعالم ازابتدای گفت: قربانیان اجساد شناسایی وضعیت شهرستان۷۳۷ین در
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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 تاکنون۱۴۷و ایرانی، به۱۳۰مسافر 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 که۱۷۶فروزش جانباختند خدمه و ندا۲۹مسافر 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،۹کراینی 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 بودند۱۲استان 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 فرآیند۱۴ی 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.قربانیانهویتتشخیصوشناساییبرایالزماقداماتانجامحالدرساعته۲۴شیفتهایدرقانونی

جمجامروزنامهمنبع:

یپیام/انتها
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شدندمرخصمازندراندرشدهگونژوااتوبوسزخمیهای

مدیرسا ازری-ایرنا- بیش گذشت با که گفت مازندران قانونی پزشکی وا۴۸کل از اوژساعت منطقه در اتوبوس مسافرانرگونی از نفر چهار اجساد همچنان مازندران در سوادکوه محور یم
است.نگرفتهقرارشناساییمورددلخراشحادثهاین

شنبه روز عصر عباسی علی گودکتر و گفت سادر در ایرنا خبرنگار حادثهربا این در : افزود اجسادنفر۱۹ی تاکنون که دادند دست از را خود از۱۵جان نفر

شد.دادهانتقالزادگاهشانبهوشناساییآنهاهایخانوادهحضورباحادثهاینشدگانکشته

اجسادشان و است نکرده مراجعه مانده باقی شدگان کشته از نفر چهار شناسایی برای کسی تاکنون : گفت برایوی درمانی مراکز سردخانه در همچنان

دارد.وجودشناسایی

کنند.اقدامافراداینشناساییبهنسبتتاخواستدارند،اطالعشدگانکشتهاینخانوادهازکهکسانیوشدهگونژوااتوبوسبازماندهمسافرانازعباسی

گرماتوبوسمصدوممسافر۱۹ترخیض

قانونیکلرمدی اساسپزشکی بر که گفت همچنین بیمارستانیرآخمازندران اطالعات وا۱۹ین حادثه مصدوم مسافران از سوادکوهژنفر محور اتوبوس گونی

شدند.مرخصاستاندرمانیمراکزازمازندراندر

شوند.مرخصبیمارستانازدیگرروزچندتاشودمیبینیپیشکهدارندقرارمداواتحتدرمانیمراکزدرهمچناننیزمصدومانازنفرپنج:افزودوی

است.شدهتوصیفرضایتبخش،هستندیربستهمچنانکهمصدومانیحال:گفتعباسی

شنبه پنج روز جا۱۹بامداد ماه واردی براثر اوژی منطقه در اتوبوس دستگاه یک سوادکوهرگونی محور در و۱۹یم کشته دم در سانحه این سرنشینان از ۲۴نفر

شدند.مجروحنیزنفر

است.کردهاعالمحادثهاینبروزاصلیدلیلراانسانیخطایوترمزدرفنینقضمازندرانراهپلیس

از بیش آن براثر که است اخیر سال چهار در مازندران در سوادکوه محور در اتوبوس سقوط حادثه سومین می۴۰این دست از را خود جان مسافران از نفر

دهند.

دادند.دستازراخودجانمازندراندررانندگیسوانحبراثرنفر۳۰۰برافزونیرجاسالماهه۹در

آنالینکوشدیگر:منابع
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بویراحمد)و(کهگیلویهشودمییزانداراهباشتشهرستانقانونیپزشکیکزرم

شد.خواهدیزانداراهیرجاسالپایانتاوشدهاخذباشتشهرستانقانونیپزشککزرمتاسیسمجوزگفت:بویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیکلرمدیایرنا--گچساران

اندا راه هماهنگی نشست در شنبه روز امینی ایرنا،کامروز گزارش قانونییزبه همکاپزشکی با داشت: اظهار شهردارباشت باشتری راهی برای ساختمان یک

است.یافتهاختصاصشهرستاناینقانونیپزشکییزاندا

است.انجامحالدرباشتدرکزرماینپرسنلوپزشکانجذباولیهمراحلکرد:بیانوی

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

باشتصدایدیگر:منابع
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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