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ستادیستادیاخباراخبار

تسنیمایلنا،بازتاب،ان،میز۴

۳شدآغازقانونیشکیپزمانسازرئیسیخبرنشست

آنالین،تتجارنیوز،شماملیت،لف،اخبر،عصرنیوز،افکارنیوز،اطصرق،مشرایسکانیوز،دانشجو،پانا،س،فارایرنا،ان،خبرنگارباشگاهایلنا،۱۰۹
نیوز،اسوفربازتاب،از،همرنیوز،سالمتآنالین،شفاان،ایرشهدایلسالم)،ا(علیهمبیتاهلنیوز،شیعهنیوز،بهداشتهیختگانآنالین،فرخبر،انایر

شروع،حمایت،ما،پیامافکار،اطالعات،ان،ایران،میزیان،شرافق،ان،تهرصبحامروز،عصرروزنو،نیوز،سروشآنالین،صنعتجهانکنا،رانا،ایری،فورخبر
نیوز،آفتابآنالین،یهمشهرنیوز،دافرارو،فرانتخاب،اسالمی،یجمهوراقتصاد،دنیایبرتر،اقتصادیا،آرموج،سیما،وصداایسنا،صنعت،جهان
نیوز،انتهرناطقان،اقتصادنیوز،خودرو،خبرکونومیست،اانایرس،فارکوانیوز،تینس،بوردنیایآنالین،صبحانهان،جماران،ایرصباسینه،پاران،ایرعصر

نیوز،پدالسی،فارلملعااامید،وتدبیر،24رویدادنیوز،مرورنو،سالمآنالین،یالرسادممرآنالین،اعتمادآفتاب،سانه،رصداینیوز،هللابحز،24ساعت
انی-آنالین،ایرتوسعهی،سازشهرواهرتاروزیخبرپایگاه،598ممتازنیوز،اطلس،داغ،خبرآنالین،-ایندهرودزنیوز،اعتدالنیوز،بهاران،ایرصدای
د،یزآفتابشهروند،انی،ایرتوسعهاصالحات،صدایدی،19گر،کاروکارکیهان،امروز،ی،همشهرآنالین،گرکارآنالین،انایراقتصاد،باس،گرازصبح
ملیمانآرقلم،صاحبان،ایردانشجویانخبرنامهکائنات،اقتصاد،جهان

۳اینیکرواهواپیمایسقوطحادثهباختگانجانپیکر۵۰شناسایی

بازتاب،آنالین،-اقتصاددنیاییک،تیتر،۲۴اقتصادس،فارکواق،مشردانا،ان،ایرعصرنیوز،افکاردانشجو،س،فاران،میزایلنا،تسنیم،۳۴
نیوز،فانوسداد،خرخبر،عصرملیت،سینه،پارانتخاب،ان،جمارنیوز،آفتابنیوز،اطصرنیوز،دافرلف،اپوش،سرایسکانیوز،ایسنا،سالمت،یارگزخبر

سیفارلملعااصد،رنو،سالمان،ایردانشجویانخبرنامهناطقان،

۴سی+اسامیرتن۶۱بههواپیماسقوطشدهشناساییهایپیکرتعداد

۶سید؟رکجابهاینیکرواهواپیمایجانباختگانهویتتشخیص

گرکاروکارآنالین،شفا۲

۶هواپیماسقوطقربانی142خانوادهازDNAنمونهاخذ

شگستر۱

۷شداعالماینکروا737بوئینگهواپیمایشدهشناساییجانباختگاناسامی

۱۰امروزازهواپیماسقوطقربانیانپیکرتحویلآغاز

ناقماقتصاد،باسینه،پار۳

۱۲شدشناساییهواییسانحهقمینخبه۲پیکر

۱۳اول)میکند(قسمتسقوطجادههادر«بوئینگ»6ماههر

۱۴دوم)میکند(قسمتسقوطجادههادر«بوئینگ»6ماههر

استانیاستانیاخباراخبار

۱۵ددارادامهعتسرباهواپیماسقوطجانباختگانهایپیکرشناسایی



جمجام۱

۱۷ان)(تهرهواپیماسقوطحادثهانیایرمسافر142بستگانازینمونهگیر

۱۸اتفاقبهجیخاروداخلیهایکنشواشوند/اتمجازاینیکرواهواپیمایسقوطانمقصر

کونومیستاانایر۱

۲۱خاراتباعDNAنمونهدنبالبهپلاینترندادند/DNAنمونهاینیکرواهواپیمایسقوطانیایرباختگانجانخانواده۵

صنعت،جهانکیهان،صبح،هفتکار،وکسبان،خبرنگارباشگاهبرنا،آنا،دانشجو،تسنیم،ان،روزمهر،ناطقان،تیک،س،دپرکرنیوز،تتجارارو،فر۴۴
،۲۴اقتصاداقتصادآنالین،بولتن،آنالین،جوانان،ایرصبانیوز،نامهسینه،پارآنالین،جمجامخبرآنالین،انتخاب،ک،تابنادانا،نما،نیوز،افکار

آنالین،-لتساراطلس،صد،رآنالین،-اقتصاددنیایک،اترعصرآفتاب،دیارآساخبر،آنالین،کوشکونومیست،اانایریا،آراربازنویس،صنعت
باتوکتابناپالس،روزان،تهرصبح

۲۲خانوادههابهقربانیانپیکرتحویلایطشراینی/اعالمکرواهواپیمایجانباختگاناسامی

سپرقمایمنا،آینده،اقتصاد۳

۲۴اصفهانیشهردرونتصادفاتجانباختگانتعدادصدیدر7کاهش

انمایهگسترسرایمنا،۲

۲۴اصفهانقانونیشکیپزبههواپیمایسقوطشهدایازنفر7خانوادهاجعهمر

۲۵آذربایجانشرقیدریکارحوادثاثربرنفر924مصدومیتونفر69گمر

۲۶فتگرارآذربایجانی18جانقبر

بیدارایالمک،تابنا۲

۲۶(ایالم)شدافتتاحانمهرقانونیشکیپزکزمرایالم:قانونیشکیپزکلمدیر

۲۶ایالماستاندرساختگیتصادفهایایشافز

۲۷یافتایشافزصددر۳۳زنجاندرفتگیگرگازازناشیفوتیهای

انخبرنگارباشگاه۱

۲۷یافتکاهشصددر۱۳.۷دستانکراستانگیداننرتصادفاتدرگمرانمیز

ایلنا۱

۲۸انمازندردریلجارساماه9درگیداننرتصادفاتاثردرنفر495گمر

۲۹انمازندردرکارگاندحادثهدیمصائب

انجمار۱

۳۰فتگراحمدبویردرارنفر۲جانگاز



ستادیاخبار

شدآغازقانونیپزشکیسازمانرئیسیرخبنشست

شد.آغازهواپیماسقوطحادثهباختگانجاناجسادشناسایینحوهبارابطهدرقانونیپزشکیسازمانرئیسیرخبنشست

خب نشست مهر خبرنگار گزارش گیربه نمونه اخذ نحوه پیرامون آرانی مسجدی عباس هواپیمایری سقوط حادثه باختگان جان اجساد شناسایی و ژنتیکی ی

شد.آغازپیشدقایقیازکراینیوا

میشود...تکمیلخبراین

تسنیمایلنا،بازتاب،میزان،دیگر:منابع

کراینیواهواپیمایسقوطحادثهباختگانجانپیکر۵۰شناساییداد؛خبرمسجدیعباس

شد.آغازهواپیماسقوطحادثهباختگانجاناجسادشناسایینحوهبارابطهدرقانونیپزشکیسازمانرئیسیرخبنشست

خب نشست در مسجدی عباس مهر، خبرنگار گزارش بربه امروز ظهر از بعد که خبرنگاران با خود حادثهری باختگان جان خانوادههای به تسلیت ضمن شد، گزار

کارشناسان هواپیما سقوط اولیه ساعات از گفت: هواپیما قانونیسقوط بهپزشکی اسناد یازده ساعت از و یافتند حضور حادثه صحنه قانونیدر منتقلپزشکی

شد.

سازمان قانونیرئیس گفت:پزشکی متخصصان۱۵کشور جمله من تخصصی قانونیتیم کردند.پزشکی شروع را کارشناسی کار ژنتیک اجساد۸۰۰و از نمونه

شد.برداشتهشناساییجهت

تح علیرغم افزود: ازرمسجدی کنون تا شد. انجام آزمایشها و اخذ نمونهها مناسب کیتهای با و۱۴۲یمها است شده اخذ نمونه هم تا۵۰خانواده پیکر

است.شدهشناساییکنون

میشود...تکمیلخبراین

خبر،ایرانآنالین،تجارتنیوز،شماملیت،الف،عصرخبر،نیوز،افکارنیوز،صراطق،رمشایسکانیوز،دانشجو،پانا،فارس،ایرنا،خبرنگاران،باشگاهایلنا،دیگر:منابع
کنا،رایرانا،ی،رفوخبرنیوز،فراسوبازتاب،همراز،نیوز،سالمتآنالین،شفاایران،شهدایالسالم)،علیهم(بیتاهلنیوز،شیعهنیوز،بهداشتفرهیختگانآنالین،

سیما،وصداایسنا،صنعت،جهانشروع،حمایت،ما،پیامافکار،اطالعات،ایران،میزان،یان،رشافق،تهران،صبحعصرامروز،روزنو،نیوز،سروشآنالین،صنعتجهان
آنالین،صبحانهجماران،ایران،صباپارسینه،ایران،عصرنیوز،آفتابآنالین،یرهمشهنیوز،فردافرارو،انتخاب،اسالمی،یرجمهواقتصاد،دنیایبرتر،اقتصادیا،رآموج،
آنالین،اعتمادآفتاب،رسانه،صداینیوز،اهللحزب،24ساعتنیوز،تهرانناطقان،اقتصادنیوز،خبرخودرو،اکونومیست،ایرانفارس،اکونیوز،تینبورس،دنیای
اطلس،داغ،خبرآنالین،-زایندهرودنیوز،اعتدالنیوز،بهارایران،صداینیوز،پدالفارسی،العالمامید،وتدبیر،24رویدادنیوز،مرورنو،سالمآنالین،یرساالمردم

گر،رکاوکارکیهان،امروز،ی،رهمشهآنالین،گررکاآنالین،ایراناقتصاد،بازاگرس،صبحایرانی-آنالین،توسعهی،زشهرساوراهوزارتیرخبپایگاه،598ممتازنیوز،
ملیآرمانقلم،صاحبایران،دانشجویانخبرنامهکائنات،اقتصاد،جهانیزد،آفتابشهروند،ایرانی،توسعهاصالحات،صدایدی،19

۴
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رسی+اسامیتن۶۱بههواپیماسقوطشدهشناساییپیکرهایتعداد

رسید.تن۶۱بهماهدی۲۴شنبهسهامروز،صبحتاهواپیماسقوطحادثهشدهشناساییپیکرهایتعدادکرد:اعالمکشورقانونیپزشکیسازمان

خب گزارش سازمانرگزاربه بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به مهر قانونیی پروفایلهایپزشکی تطبیق و هویت تشخیص مراحل انجام با کشور،

رسید.تن۶۱بهشدهشناساییاجسادتعدادخانوادههایشان،باقربانیانپیکرهایژنتیکی

م است ذکر به کلرالزم اداره آزمایشگاهی و تشخیصی قانونیکز تحویلپزشکی برای قربانیان بستگان با هویت تعیین و شناسایی محض به تهران استان

میگیرند.تماسپیکرها

بودند.خارجیاتباعبقیهوایرانیآناننفر۱۴۷کهدادنددستازراخودجاننفر۱۷۶کراینواهواپیمایسقوطحادثهدرمیشودیادآور

است:یرزحرشبهشدهشناساییپیکر۶۱اسامیگزارشایناساسبر

قاسمیکیانا

نقیبیزهرا

پورصفرپگاه

میانجیجوادمحمد

قندچیدانیال

یرجواهعلی

ارسالنیاوین

تاجیکمهدی

موالئیکردیا

رضائیمهدی

موالئیهیوا

آقابالیایمان

فلسفیفراز

آذریرغفوسیاوش

فلسفیفائزه

صالحهمحمد

قندچیدرسا

اصلرحمانینسیم

یبائیزمایا

کاوهآزاده

هاشمیشهرزاد
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زادهداداشدالرام

الیاسیمهدیمحمد

ممانیسارا

عطارمحمود

بخشامیدرجا

احمدیمطهره

مقصودلوسیاوش

احمدیمحسن

مقصودلویارپ

احمدیسکینه

قاسمیامیرحسین

گرجیپونه

خوییابراهیمیبهناز

الهوتینقیبمهرداد

احمدیرامین

نژادحسنپارسا

آبادیحبیباشرفیامیر

یراسفندیاحاجبهاره

خادمفروغ

صادقیمهدیمیرمحمد

ملکیمرم

صادقیآنیسا

جمشیدیشادی

اصلجوادیرضاحمید

داودیحیاتحدیث

اصلجوادیکیان

ضرابیپورآرش

جدیدیپدرام

اردستانیبدیعیمهربان

خمسیرزاقینیلوفر

اوالدیآلما
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حمیدیالدینابناردالن

حمیدیالدینابنکامیار

زارعیآراد

مرادیامیر

نبیئیالناز

کاتبیرحیمه

کوکوبیالگا

یرشبیسمیرا

بیروتیامینمحمد

سالمت،یرگزارخببازتاب،آنالین،-اقتصاددنیاییک،تیتر،۲۴اقتصادفارس،اکوق،رمشدانا،ایران،عصرنیوز،افکاردانشجو،فارس،میزان،ایلنا،تسنیم،دیگر:منابع
ایران،دانشجویانخبرنامهناطقان،نیوز،فانوسخرداد،عصرخبر،ملیت،پارسینه،انتخاب،جماران،نیوز،آفتابنیوز،صراطنیوز،فرداالف،پوش،رسایسکانیوز،ایسنا،
فارسیالعالمرصد،نو،سالم

رسید؟کجابهکراینیواهواپیمایجانباختگانهویتتشخیص

داد.خبرکراینیواهواپیماییسقوطقربانی50هویتشناساییازکشورقانونیپزشکیسازمانرئیس

خب نشست در امروز ظهر از بعد آرانی مسجدی عباس سازمانرگسترشنیوز: اقدامات روند درباره قانونیی سقوطپزشکی قربانیان اجساد شناسایی در کشور

ا کارشناسانوهواپیمایی کرد: اظهار قانونیکراینی ساعتپزشکی از و شده حاضر محل در حادثه، این از بعد اولیه ساعات به11از قانونیاجساد منتقلپزشکی

شد.

شد.یرجمعآونمونه800وکردندآغازرایزانزعاینشناساییکارتخصصیتیم15داد:ادامهکشورقانونیپزشکیسازمانرئیس

تص خانوادهروی روحی، تعلمات تمام علیرغم کرد: به142یح حادثه این قانونیقربانی وپزشکی شد انجام اجساد شناسایی و تطبیق کار که کردند مراجعه

شود.انجامتدفینکارتامیشودانجاماجسادتحویلکارکهشدهشناساییپیکر50خوشبختانه

است.بودهحادثهاینخارجیقربانیانبهمتعلقنیزتعدادیپیکر،50اینازمجسدی،گفتهبه

تسنیممنبع:

هواپیماسقوطقربانی142خانوادهازDNAنمونهاخذ

خانواده مراجعه با کرد: اعالم کشور قانونی پزشکی سازمان ــ سالمت نمونه142گروه هواپیما، سقوط سانحه قربانیان از پیکرهایDNAنفر شناسایی کار و شده اخذ ها خانواده این از
است.انجامحالدریزانزعاین

سی+اسامیرتن۶۱بههواپیماسقوطشدهشناساییهایپیکرتعدادمهر:|خبرخبرادامهادامه

۲

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۶

http://www.newswire.ir/HHQ6FOQV
http://www.newswire.ir/IH6MFPID


سازمان ایکنا، گزارش قانونیبه ازپزشکی کرد: اعالم د۱۴۷کشور خانوادهرهموطن کنون تا هوایی، سانحه این در کل۱۴۲گذشته ادارات به پزشکینفر

است.بودهتهراناستانآزمایشگاهیوتشخیصیکزرمبهمراجعاتایندرصد۹۰ازبیشکهکردهاندمراجعهقانونی

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، کوتاهتزگفتنی در تا است تالش در سازمان این و است انجام حال در وری ممکن زمان ین

نماید.اقدامخانوادههابهیزانزعاینپیکرهایتحویلوقربانیانهویتتعیینبهنسبتکاملصحتودقتبا

پیامانتهای

گررکاوکارآنالین،شفادیگر:منابع

شداعالمکراینوا737بوئینگهواپیمایشدهشناساییجانباختگاناسامی

کرد.اعالمراکراینواهواپیمایشدهشناساییقربانیاناسامیلیستکشورقانونیپزشکیسازمانرئیس

خب پایگاه گزارش خبربه نشست در آرانی مسجدی عباس بااقتصاد، تشری منظور به که خود امروز ظهر آخری جانباختگانریح هویت شناسایی وضعیت ین

کردند.اجسادیرآوجمعبهواقدامشدهحاضرمحلدرکارشناسانهواپیماسقوطحادثهازپساولیهساعاتازگفت:بود،شدهگزارربکراینیواهواپیمای

داد: ادامه حدود15وی ما همکاران کردند. آغاز را افراد این کارشناسایی تخصصی، تح800تیم علیرغم و کرده برداشت مطهر اجساد از ظالمانهرنمونه یمهای

کردیم.ژنتیکنمونهاخذبهاقدامتجهیزاتینربهروزتبایکارآم

است.ممکنزمانینرکمتدراجسادشناساییتالشمانتمامماگفت:است،شدهشناساییهواپیماجانباختگانپیکر50تاکنوناینکهبیانبامسجدی

قانونیرئیس نمونهپزشکی جانباختگان از نفر چند خانواده از کنون تا اینکه بر مبنی ایسنا پرسش به پاسخ گفتمDNAدر که همانطور گفت: است، نشده اخذ

از گذشته شب تا نیز راستا همین در کنیم. شناسایی نیز را هواپیما این قربانیان دیگر آینده روز چهار تا سه مدت ظرف که است این ما تالش خانواده142تمام

نمونه نمونهDNAقربانیان خانواده پنج از کنون تا و شد خاDNAاخذ در افراد این که بوده این هم آن دلیل و نشده پیگیرکسب در و بوده کشور از یهایرج

شود.اخذآنانازنمونهتامیگردندبازکشوربهزودیبهوکردهویزااخذبهاقدامکهکردنداعالممابهتلفنی

گفت: ایسنا به نیز هواپیما این ایرانی غیر جانباختگان هویت شناسایی درباره آرانی نیز29مسجدی افراد این از یکی که بودند ایرانی غیر جانباخته نفر

داشتند. انگلیسی – ایرانی ا11تابعیت کشور اتباع از اونفر کشور از اعزامی تیم شده انجام هماهنگیهای در هستند. هفتهوکراین پایان تا که گفت ما به کراین

این ژنتیک هویت11نمونههای ترتیب این به که میدهد قرار ما اختیار در را ا11نفر کهوقربانی نیز کشورها دیگر اتباع هویت شد. خواهد شناسایی کراینی

هواپیماسقوطقربانی142خانوادهازDNAنمونهاخذایکنا:|خبرخبرادامهادامه
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اینت با هماهنگی در خوشبختانه اما نرسیده ما دست به کنون تا بودند کانادا و افغانستان سوئد، اتباع مارشامل دست به را نمونهها نیز آنها تا شده بنا پل

کرد.خواهیمآغازراهویتتشخیصکارماوبرسانند

سازمان قانونیرئیس نمونهپزشکی اخذ امکان آیا اینکه درباره جمهوDNAکشور نمایندگیهای خاردر در اسالمی باقیماندهری خانواده پنج برای کشور از ج

گشت.بازخواهندکشوربهخودشانکهکردنداعالمافراداینواستشدهانجامهماهنگیهایینیزخارجهاموروزارتبازمینهایندرگفت:نداشت،وجود

باشند.آنهاباسازماناینمسئولینتماسمنتظرونکردهمراجعهقانونیپزشکیبهخودفرزنداناجسادتحویلبرایکهخواستخانوادههاازوی

سازمان آزمایشگاهی و پزشکی معاون پاشا قادی مسعود قانونیدکتر خبپزشکی نشست این ادامه در نیز دررکشور که است این ما تالش تمام گفت: ی،

بارکوتاهت خانوادههایشان به را پیکرها بتوانیم ما و شود شناسایی جانباختگان اجساد ممکن زمان بهزین از ما افراد این هویت تشخیص روند در گردانیم.

تحرروزت آنکه رغم علی و کردیم استفاده کیتها و امکانات مشکالترین متحده ایاالت بهروزتزیمهای با توانستیم اما بود کرده ایجاد ما برای را ینریادی

کنیم.شناساییراجانباختگانامکانات،وتجهیزات

شد:اعالمیرزحرشبهجانباختگاناسامی

قاسمیکیانا.1

پوررصفپگاه.2

قندچیدانیال.3

ارسالنیاوین.4

موالییکردیا.5

موالییهیوا.6

فلسفیفراز.7

فلسفیفائزه.8

قندچیدرسا.9

یباییزمایا.10

هاشمیشهرزاد.11

الیاسیمهدیمحمد.12

عطارمحمود.13

احمدیمطهره.14

احمدیمحسن.15

احمدیسکینه.16

گرجیپونه.17

الهوتینقیبمهرداد.18

نژادحسنپارسا.19

یراسفندیاحاجبهاره.20

صادقیمهدیمیرمحمد.21

شداعالماینکروا737بوئینگهواپیمایشدهشناساییجانباختگاناسامیاقتصاد:با|خبرخبرادامهادامه
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صادقیآنیسا.22

اصلجوادیحمیدرضا.23

اصلجوادیکیان.24

جدیدیپدرام.25

خمسیرزاقینیلوفر.26

حمیدیالدینابناردالن.27

حمیدیالدینابنکامیار.28

زارعیآراد.29

مرادیامیر.30

نبیئیالناز.31

کاتبیرحیمه.32

کوکوبیالگا.33

یرشبیسمیرا.34

بیروتیمحمدامین.35

نقیبیزهرا.36

میانجیمحمدجواد.37

یرجواهعلی.38

تاجیکمهدی.39

رضاییمهدی.40

آقابالیایمان.41

آذریرغفوسیاوش.42

صالحهمحمد.43

اصلرحمانینسیم.44

کاوهآزاده.45

زادهداداشدالرام.46

ممانیسارا.47

امیدبخشرجا.48

مقصودلوسیاوش.49

مقصودلویارپ.50

گسترشدیگر:منابع

شداعالماینکروا737بوئینگهواپیمایشدهشناساییجانباختگاناسامیاقتصاد:با|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۹



امروزازهواپیماسقوطقربانیانپیکرتحویلآغازداد؛خبرمسجدیعباسدکتر

سازمان نویدتهران،رییس گزارش قانونیبه روپزشکی شبانه تالش با هواپیما سقوط حادثه قربانیان پیکر تحویل کرد: اعالم مزکشور همکاران تشخیصیری کز

برسد.اتمامبهآیندهروزچندتاشودمیبینیپیشوآغازامروزازتهراناستانقانونیپزشکیآزمایشگاهیو

مدی فروزش دکتر و آزمایشگاهی و پزشکی معاون پاشا قادی دکتر حضور با که خبرنگاران جمع در امروز ظهر مسجدی عباس قانونیکلردکتر استانپزشکی

ب هویترتهران تشخیص کار بستگان، از شده تهیه های پروفایل از بخشی انجام نیز و قربانیان پیکرهای از ژنتیکی پروفایل استخراج پایان با گفت: شد، گزار

است.شدهآغازامروزپیکرهاتحویلمرحلهاولینآندنبالبهکهشدشروع

اول مرحله در افزود: ع50وی این خانواده به عزپیکر پیکرهای تحویل زمان ها خانواده با تماس ضمن همکاران که شود می داده تحویل رازیزان یزانشان

م به پیکرها تحویل برای هایی خانواده تنها کنیم می درخواست بنابراین دهند؛ می اطالع آنان آزمایشگاهیربه و تشخیصی قانونیکز تهرانپزشکی استان

شود.میگرفتهتماسآنهاباکهکنندمراجعه

سازمان قانونیرییس صبوپزشکی از قدردانی و داغدار های خانواده به مجدد تسلیت عرض ضمن پیکرهایرکشور هویت تشخیص کار کرد: اظهار آنان، ی

رو شبانه صورت به و جدیت با هواپیما کارزسقوط ها، پروفایل تطبیق انجام و بستگان پروفایل استخراج روند ادامه با و است انجام حال در همچنان ی

شد.خواهدتحویلپیکرهاوانجامشناسایی

برسد.پایانبهآیندهروزچندتاپیکرهاتحویلکارکردبینیپیشوی

است:یرزحرشبهشودمیتحویلخانوادهبهامروزکهشدهشناساییپیکر50اسامیگزارشاینبراساس

خانوادگینامونام

قاسمیکیانا1٫

پورصفرپگاه2٫

قندچیدانیال3٫

ارسالنیاوین4٫

موالئیکردیا5٫

موالئیهیوا6٫

فلسفیفراز7٫

فلسفیفائزه8٫

قندچیدرسا9٫

یبائیزمایا10٫

هاشمیشهرزاد11٫

الیاسیمهدیمحمد12٫

عطارمحمود13٫

احمدیمطهره14٫

احمدیمحسن15٫
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احمدیسکینه16٫

گرجیپونه17٫

الهوتینقیبمهرداد18٫

نژادحسنپارسا19٫

یراسفندیاحاجبهاره20٫

صادقیمهدیمیرمحمد21٫

صادقیآنیسا22٫

اصلجوادیرضاحمید23٫

اصلجوادیکیان24٫

جدیدیپدرام25٫

خمسیرزاقینیلوفر26٫

حمیدیالدینابناردالن27٫

حمیدیالدینابنکامیار28٫

زارعیآراد29٫

مرادیامیر30٫

نبیئیالناز31٫

کاتبیرحیمه32٫

کوکوبیالگا33٫

یرشبیسمیرا34٫

بیروتیامینمحمد35٫

نقیبیزهرا36٫

میانجیجوادمحمد37٫

یرجواهعلی38٫

تاجیکمهدی39٫

رضائیمهدی40٫

آقابالیایمان41٫

آذریرغفوسیاوش42٫

صالحهمحمد43٫

اصلرحمانینسیم44٫

کاوهآزاده45٫

زادهداداشدالرام46٫

امروزازهواپیماسقوطقربانیانپیکرتحویلآغازان:تهرنوید|خبرخبرادامهادامه
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ممانیسارا47٫

بخشامیدرجا48٫

مقصودلوسیاوش49٫

مقصودلویارپ50٫

شدشناساییهواییسانحهقمینخبه۲پیکرکشور؛قانونیپزشکیسازماناعالمبا

دارد.قرارکراینیواهواپیمایسقوطسانحهشدهشناساییجانباختگانمیاندرقمینخبهجواندوصالحهمحمدوبیروتیامینمحمدنام

گزارش هایبه استان جوانگروه خبرنگاران سازمانباشگاه اعالم بر قانونیازقم،بنا متخصصان۱۵کشورپزشکی جمله از تخصصی قانونیتیم وپزشکی

اند.کردهآغازهواییسانحهپیکرهایشناساییبرایراکارشناسیکارژنتیک

است.شدهشناساییکنونتاپیکر۵۰وشدهاخذنمونهخانواده۱۴۲ازکنونتا

سانحه قمی جانباختگان از سعدی حسنی زهرا همسر صالحه» «محمد نام همچنین است. شده شناسایی کشور و قم علمی نخبه بیروتی» امین «محمد پیکر

میخورد.چشمبهشدهشناساییاسامیمیاندرکراینیواهواپیمای

دارد.ادامههواییسانحهاینقمیجانباختگانازاویسیعسلواویسیامیرحمزهای،ساراسعدی،حسنیزهراپیکرشناساییبرایانتظارها

فا بیروتی، امین شرمحمد صنعتی دانشگاه از کامپیوتر ارشد کارشناسی و درخشان) قدوسی(استعدادهای شهید دبیرستان مقطعرغالتحصیل در که بود یف

بود.گشتهربقموایرانبهمیالدینوسالتعطیالتبرایومیکردتحصیلکانادادریردکت

میشود.سپردهخاکبهمعصومه(س)حضرتحرمدرعلمینخبهاینپیکرمعصومه(س)،حضرتمقدسآستانتولیتاعالمبربنا

ناقماقتصاد،باپارسینه،دیگر:منابع

امروزازهواپیماسقوطقربانیانپیکرتحویلآغازان:تهرنوید|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

داردادامهسرعتباهواپیماسقوطجانباختگانپیکرهایشناسایی

ا5 هواپیمای سقوط از سوروز به خانوادههای حاال و میگذرد بیتاوکراینی نشسته، عگ پیکرهای گرفتن تحویل حادثهزِب شدت هرچند هستند. یزانشان

در زمانبر و پیچیده تخصصی، فرایندی به نیاز پیکرها تشخیص و تفکیک که بود حدی قانونیبه پیکرهایپزشکی انتظار چشم داغدار خانوادههای اما دارد

چهزع تا روند این میشود؟ مشخص اجساد هویت زمانی چه اما کند. کم داغ این سنگینی از کمی پیکرها تدفین و تشییع شاید تا هستند یزانشان

مدی فروزش، مهدی دکتر کشید؟ خواهد طول قانونیکلرزمانی اپزشکی هواپیمای سقوط حادثه از پس روز نخستین از که تهران باواستان همراه کراینی

شبانهرو تالش گفتزهمکارانش در کرده آغاز جانباختگان هویت تشخیص برای را همشهوی با بیشترگو جزئیات مری در روزها این آنچه از تشخیصی-ری کز

میکند.گوزبارااستانجامحالدرکزیرکهردواقعتهراناستانقانونیپزشکیآزمایشگاهی

پ روزهای که مدیرکارفروزش تیمهای قالب در اینجانب همکاران هواپیما سقوط حادثه وقوع از بعد میکند:« آغاز اینطور را صحبتهایش میگذراند را یتری

متخصصان از تعدادی و شدند فعال قانونیبحران جمعآوپزشکی عملیات بر حادثه محل در حضور همکاربا با که جانباختگان پیکرهای هاللری و اورژانس ی

کیفیتت با نتایج آزمایشگاه در تا کردند نظارت شد می انجام سراحمر هرچه دیانای آزمایش انجام با بتوانیم و بیاید بهدست راری قربانیان هویت یعتر

کنیم.»تعیین

ساعت36دریرنمونهگی

به قربانیان پیکرهای انتقال از پس مرحله قانونینخستین کاپزشکی شد. کوتاهترتکمیل در فروزش بهگفته که «بهری میگوید: او شد. انجام ممکن زمان ین

تش سالن به و گرفت قرار مخصوص کاورهای در پیکرها اینکه مرمحض در کهریح واحدهایزیرکز کلیه از تیم چندین قالب در همکارانم شد، منتقل پزشکیک

برداقانونی نمونه و پیکرها معاینه کار بالفاصله و شدند فراخوان تهران روراستان شبانه تالش با همکارانم شد. آغاز آنها کدبندی و انای دی منحصرزی و ی

برسانند.»پایانبهرانمونههاکدبندیوپیکرهامعاینهویرنمونهگیساعت36ازکمترمدتدرتوانستندفردبه

کزیرکهآزمایشگاهدر

بردا نمونه از کارپس بود. آزمایشگاه به نمونهها ارسال بعدی مرحله پیکرها کدبندی و متخصصانری توسط سرعت به که قانونیی شد.پزشکی انجام

قانونیکلرمدی مپزشکی آزمایشگاه به انسانی قطعات از شده اخذ نمونههای همه میگوید:« مرحله این درباره تهران کهراستان استخراجزیرکز و ارسال ک

نمونهگی پیکرها بررسی با همزمان شد. آغاز انای دی آزمایش انجام جهت بودرنمونهها نیاز پیکرها شناسایی برای شد. آغاز نیز جانباختگان خانوادههای از ی

نمونهگی نیز متوفیان خانوادههای پدربزراز با بعدی اولویت بود. متوفیان مادر و پدر با اولویت نخستین شود. مادربزری و همسررگ با اولویت سومین و گ

نمونهگی برای بستگان سایر یا برادر و خواهر باید نداشت امکان هم افراد این به دسترسی اگر و بود فرزندان اولرو روزهای همان در که میکردند مراجعه ی

از یکشنبه روز تا و کردند مراجعه خانوادهها از توجهی قابل خانواده147تعداد ایرانی، باخته به142جان قانونینفر نمونهگیپزشکی آنها از و ورمراجعه شده ی

خواهد مشخص جانباختگان هویت نهایت در و انجام پیکرها از شده استخراج نمونههای با پروفایلها مطابقت کار ادامه در است. شده استخراج پروفایلها

شد.»

خارجیاتباعقربانیانتکلیفتعیین

۱
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ندارد وجود دسترسی آنها خانوادههای به که خارجی قربانیان هویت اما است پذیر امکان آنها خانوادههای از نمونه اخذ با ایرانی جانباختگان هویت تعیین

که کنم عرض باید هستند خارجی کشورهای اتباع از که هواپیما قربانیان درباره میدهد:« پاسخ اینطور سؤال این به فروزش میشود؟ انجام از11چطور نفر

ا کشور اتباع از کهوآنها هستند و9کراین هواپیما خدمه درباره2نفر بودند. مسافر اوا11نفر تیم که زمانی کردندوکراینی، سفر ایران به حادثه بررسی برای کراینی

از بعد خوشبختانه که کردیم را اتباعشان پروفایل درخواست آنها از ما آمد. ایران به آنها همراه نیز هویت تشخیص تیم کشور24یک از را پروفایلها ساعت

امیدواوا و گرفت قرار ما اختیار در و نمودند ارسال اینرکراین هویت گرفتهایم پیکرها از که نمونههایی با شده ارسال پروفایلهای تطبیق با بتوانیم بهزودی یم

کنیم.»تعیینراافراد

میگوید:« نیز داشتند حضور هواپیما در که کشورها سایر اتباع درباره که12وی هستند افغانستان اتباع از هم به3نفر هایشان خانواده آنها از پزشکینفر

نمونهگیقانونی آنها از و کرده است.رمراجعه شده از4ی که شده وارد کشورمان به سوئد از تیمی نیز آنها درخصوص که هستند سوئدی نیز جانباختگان از نفر

کردهایم.»پروفایلدرخواستنیزآنها

پلراینتازکمکدرخواست

مدی که قانونیکلرآنطور خانوادهپزشکی به عدمدسترسی و پروفایل فقدان بهدلیل خارجی کشورهای اتباع برخی هویت تشخیص میگوید تهران استان

مشکل این خارجی قربانیان میگوید:«درباره او کند. مواجه کندی با را جانباختگان همه هویت تعیین روند است ممکن موضوع همین و است دشوار هایشان

دا اینتررا پلیس از دلیل همین به و ندارد قرار اختیارمان در آنها از تعدادی پروفایل که درریم گیرد. قرار اختیارمان در پروفایلها این که کردهایم درخواست پل

برای امکان درصورت کردیم اعالم شرایط این در و ندارند را قربانیان پروفایل احتماال آنها که چرا هستیم. مواجه مشکل با افغانستان اتباع مثل موارد بعضی

کنیم.»تعیینراقربانیانهویتبتوانیمراهاینازتابفرستندراخوننمونههایما

شایعاتکشرت

شایعات اخیر روزهای ازدر هواپیمای سقوط حادثه درخصوص یکیویادی میکند. عمیقتر را داغدار خانوادههای زخم شایعهها همین و میشود منتشر کراینی

ت اصابت شایعهها این چیراز دادهاند انجام همکارانم که معاینههایی براساس میگوید:« شایعه این رد با فروزش بود. جانباختگان به موشک تزکش از کشری

- ایکس گرافی پیکرها از باید دقیقتر بررسی برای البته نمیشود. دیده متوفیان بدن ظاهردر معاینات در اما شود. گرفته تری دیدهری، آنها بدن در کشی

است..»نشده

میشود؟دادهتحویلزمانیچهپیکرها

ا هواپیمای سقوط دلخراش حادثه از روز چند گذشت با باختنوحاال جان و هستند.176کراینی پیکرها گرفتن تحویل انتظار در داغدار خانوادههای آن سرنشین

مدی که سؤالی میکشد؟ طول زمانی چه تا انتظار این قانونیکلراما آخپزشکی که زمانی تا میدهد:« پاسخ آن به اینطور تهران تکمیلراستان پروفایلها ین

مان بهدست حتما باید کشورها سایر اهل جانباختگان چه و ایرانی جانباختگان چه پروفایلها همه کنیم. تعیین را جانباختگان هویت نمیتوانیم باشد نشده

رو شبانه بهطور همکارانم که میدهم قربانیان عزادار خانوادههای به را اطمینان این سازمانزبرسد. ظرفیتهای همه از استفاده با و قانونیی تالشپزشکی

شود.»دادهتحویلخانوادههابهپیکرهافرصتنخستیندروشودهویتتعیینقربانیانپیکرهایدقتینرباالتباویعتررسچههرتامیکنند

جمجامدیگر:منابع

ددارادامهعتسرباهواپیماسقوطجانباختگانهایپیکرشناساییی:همشهر|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۱۶



(تهران)هواپیماسقوطحادثهایرانیمسافر142بستگانازیرنمونهگی

خانوادههایرمدی 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

نمونهگیرحضو این بیشتر که است شده گرفته نمونه مری در کهری آزمایشگاهی تشخیصی مراکززیرکز در هم تعدادی و تهران قانونیک بودهپزشکی استانها

است.

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

یم.رندامشکلیخصوصایندرواستشدهگرفتهآنهاهمهDNAپروفایلآمدهاند،تهرانبهکراینیواتیمهمراهکهقانونیپزشکیکارشناسان

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

نمونهبردا هواپیما سقوط محل در شده کشف قطعات تمام از کرد: نشان خاطر دستگاهیروی فرآیند مرحله در و است شده انجام نیز اجساد معاینه و شده ی

هستیم.DNAپروفایلتهیه

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.اهتمامپاسخدهیزمانکردنکوتاهبهنسبتیزشبانهروتالشوDNAبخشدرساعته24حضوربابنده

قانونیکلرمدی تپزشکی با تهران درأاستان ما تالش تمام اینکه بر قانونیکید کمتپزشکی در که است شناساییراین و هویت تعیین کار ممکن زمان ین

ندارد.وجودتردیدیوشکهیچجایوباالستبسیارDNAازاستفادهبااجسادهویتوشناساییدردقتگفت:شود،انجامحادثهاینشهدای

مجا فضای در که سؤال 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
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اتفاقبهخارجیوداخلیهایواکنششوند/مجازاتکراینیواهواپیمایسقوطمقصران

مسافرب هواپیمای گرفتن قرار اصابت مورد با رابطه در انسانی خطای بروز بر مبنی مسلح های نیرو کل ستاد ارطالنیوز:اعالم خارجیوی و داخلی واکنشهای عمد، غیر صورت به کراینی
خارجی***مسئوالن******واکنشهاییرتوییتبخوانید.***واکنشیرزهایلینکدرمیتوانیدراآنکاملگزارشکهداشتپیدررایربسیا

مسافرب هواپیمای سقوط درباره مسلح نیروهای کل ستاد تحقیقات نتایج از اطالع پی اردر همدردیوی ابراز با پیامی در اسالمی انقالب معظم رهبر کراینی،

پیگی مأمور را مسلح نیروهای کل ستاد داغدار، خانوادههای با مجدد و امکانرعمیق عدم برای مراقبت و حادثه این در احتمالی تقصیرهای یا کوتاهیها ی

کردند.سانحهایچنینتکرار

قرار قانونی پیگرد مورد نابخشودنی اشتباه این مسببین کرد: تاکید باره دراین تحقیقات نتیجه به اشاره با ملت به خطاب ای بیانیه انتشار با هم جمهور رئیس

ا هواپیمای سقوط موجب سپاه پدافند اشتباه که کرد اعالم توئیتر در همچنین روحانی االسالم حجت شدنومیگیرند. قربانی و شده176کراینی بیگناه انسان

است.

ج دستوردر طی هم قضاییه قوه رئیس اتفاق این سقوطریان حادثه بازماندگان به مجدد تسلیت اعالم ضمن مسلح، نیروهای قضایی سازمان رئیس به ی

داد.قرارتاکیدموردرادلخراشحادثهاینبهمربوطقضاییاقداماتومستنداتیرآوجمعکراینی،واهواپیمای

شد.حادثهاینعواملوعللشناساییوکراینواهواپیماییسقوطحادثهبهورودخواستارتهراننظامیدادستانبهنامهایدرکشورکلدادستانهمچنین

قانونیکلرمدی مجموعپزشکی از که داد خبر هم تهران ا147استان هواپیمای جانباخته ایرانی بستگانومسافر بردا130کراینی، نمونه برای باخته بهرجان ی

کنند.مراجعهنیزبقیهاند.کردهمراجعهقانونیپزشکیمراکز

ایسنا***باگووگفت***در

مقص مجازات و معرفی خواستار اسالمی شورای مجلس امید فراکسیون رئیس نایب تابش، ارمحمدرضا هواپیمای سقوط حادثه بوین همچنین و یرگزارکراینی

شد.عمومیتعطیلیوعزااعالموقربانیانبرایباشکوهمراسم

شوندمجازاتودهنداستعفاکراینیواهواپیمایسقوطمقصرانملی:امنیتکمیسیونعضوخوشرودی،نجفیعلی

استخطرناکترموشکوبمبهزارانازغلطاطالعاتارائهشود/برخوردپنهانکارانبامجلس:فرهنگیکمیسیونسخنگویذوالقدر،فاطمهسیده

شودبرخوردکراینواهواپیمایبهشلیکمسببینباسازندگی:گزارانرکاحزبسخنگویمرعشی،حسین

میشداعالممردمبهبایدابتداهماندرحقیقتنظام:مصلحتتشخیصمجمععضوکلی،وتاحمد

استایرانیانخواستهحداقلهواپیما،سقوطنابخشودنیحادثهمقصرانباقضاییبرخوردزرتشتیان:نماینده

میدهدافزایشرامردماعتمادی»ر«مسئولیتپذیوی»ز«شفافسامجلس:امیدفراکسیونعضوابراهیمی،

ان)(تهرهواپیماسقوطحادثهانیایرمسافر142بستگانازینمونهگیرسینانیوز:|خبرخبرادامهادامه
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یمربگیرامشابهحوادثجلویکراینیواهواپیمایسقوطشناسیآسیببامجلس:اقتصادیکمیسیونرئیسحضرتی،

شوندمواجهقاطعبرخوردباسطحیهردرمقصرانتمامبایدامید:فراکسیونسخنگویسعیدی،فاطمه

در خاطی مسئوالن با جدی برخورد لزوم بر تاکید با هم مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون عضو بروجردی، عالءالدین اتفاق این به واکنش در

ا هواپیمای اوسقوط هواپیمای سقوط علت مورد در اطالعرسانی چرا که شود مشخص باید که گفت بزوکراینی خطای این بوده تاخیر با کهرکراینی است گی

شوند.مجازاتومعرفیآنعامالنباید

انصا مجید برهمچنین مسافر هواپیمای سقوط اینکه بیان با نظام مصلحت تشخیص مجمع عضو ازری، پس مضاعف فاجعه گفت: بود، ملی فاجعه یک ی

بود.آندربارهرسالنیواطالعحادثهبامسئولینبرخوردنحوهیرمسافربهواپیمایسقوط

هواپیمای سقوط موضوع در انسانی خطای تایید به اشاره با نیز مجلس قضایی و حقوقی کمیسیون عضو پیگردوا737کاظمی، لزوم بر تاکید ضمن کراینی

باشیم.مسووالناستعفایشاهدباریکنیستبددهند،استعفاخطاکارفردفرماندهانعجالتاکهکردتاکیدخطاکارافرادقضایی

حادثه جوانب بررسی به علنی جلسه در فردا باید «مجلس اینکه بیان با مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون عضو فالحتپیش، حشمتاهلل

است.بودهحرفهایغیرکامالنظامیلحاظازکاراینشوند.مجازاتدادهاندانجامراکاراینکهکسانیبایدگفت:بپردازد»،کراینیواهواپیمایسقوط

مسئوالن***یرتوییت***واکنش

ظ جواد ورمحمد توییتزیف، پیامی در کشورمان خارجه درریر انسانی خطای نوشت: عمیق، تاسف ابراز با بویینگ هواپیمای سقوط علل نتایج به اشاره با ی

شد.فاجعهبهمنجرمتحدهایاالتماجراجوییازناشیبحرانزمان

ب یا استعفا ضرورت بر تاکید با درتوییتی مجلس در شیراز مردم نماینده پارسایی فورکناربهرام باالتری اری ?هواپیمای سقوط در مسئول ردههای کراینیوین

میکند.تقدیمراحادثهایندرمسئولوزرایاستیضاحدرخواستمجلس)هفردا(یکشنبعلنیجلسهدرکهنوشت

عبدالک هواپیمایرهمچنین سقوط علت روزه سه تکذیب از انتقاد با توییتر در خود شخصی صفحه در مجلس امید فراکسیون رئیس نایب حسینزاده، یم

بگیرد؟قرارعمومیافکارقبولموردحرفهایتانیدرداانتظارگفت:مسئوالنبهخطابکراینی،وا

ب استعفا، خواستار یادداشتی انتشار با نیز مجلس امید فراکسیون رئیس عارف، رضا ملترکنارمحمد با ناصادقان و پنهانکاران مقصران، با خور در برخورد و ی

شد.

کرد.عذرخواهیرسانههااختیاردراشتباهاطالعاتدادنقراربابتلندندرکشورمانسفیرنژاد،بعیدیحمیدهمچنین

و بود فنی اطالعات به منحصر داشت قطعیت رییسجمهور برای آنچه جمعه، عصر تا نوشت: توییتر در هم رییسجمهور دفتر اطالعرسانی و ارتباطات معاون

شد.ارائهرییسجمهوربهدیروزعصرمسلح،نیروهایکلستادگزارش

جهانگی اسحاق ارتباط اردرهمین ?هواپیمای شدن ساقط حادثه کرد: توییت جمهور رییس اول معاون فاجعهایوی، هوایی پدافند انسانی خطای اثر در کراینی?

است.ملیوسنگین

خارجی******واکنشهای

باشد.پاسخگوبایدایرانکهگفتکانادایرزنخستوایران،سویازبویینگهواپیمایسقوطعللبررسینتایجاعالمپیدر

آشکارسا اگر گفت: اتفاق این به واکنش در هم روسیه خارجی روابط کمیته مسلحزرئیس نیروهای که نمیکند ثابت شده انجام تحقیق و سیاه جعبههای ی

یابد.پایانبایدخدادراین[موضوع]ندارد،وجودآنبرایقانعکنندهایدلیلهیچودادهاندانجامعمداراکاراینایران،

ا رئیسجمهور اوهمچنین آورد. ارمغان به را حقیقت اما نبود خوبی صبح امروز، گفت: موضوع این به نسبت تاسف ابراز با پاسخگوییوکراین خواهان کراین

است.ایرانرسمیعذرخواهیوقربانیانخانوادههایبهغرامتپرداختباختگان،جاناجسادگشتزباایران،
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ازو هواپیمای سقوط علل اعالم به واکنش در نیز لتونی خارجه امور غمویر اشباهی را آن ایران، در بودهاندکراینی مسئول که کسانی کرد: تاکید و تلقی انگیز

باشند.مببع:ایسناپاسخگوباید

و نخست ترودو، هدفگیزجاستین به ایران مسئوالن اعتراف از پس کانادا: اریر هواپیمای اوی جمهور باشد. پاسخگو باید کشور این دروکراینی، نیز کراین

هستیم.ایرانازرسمیمعذرتخواهیمنتظردیپلماتیککانالهاییقرطازماگفت:ایرانمسلحنیروهایکلستادبیانیهبهواکنش

باشد.پاسخگوبایدایرانکهگفتکانادایرزنخستوایران،سویازبویینگهواپیمایسقوطعللبررسینتایجاعالمپیدر

خب در عربی نیوز اسکای فورشبکه وری نخست ترودو، جاستین که کرد اعالم هدفگیزی به ایران مسئوالن اعتراف از پس که است گفته کانادا هواپیمایریر ی

باشد.پاسخگوبایدکشوراینکراینی،وا

ا اورئیسجمهور هواپیمای سقوط علل با رابطه در ایران بیانیه انتشار پی در نبودوکراین خوبی صبح امروز، گفت: موضوع این به نسبت تاسف ابراز با کراینی

آورد.ارمغانبهراحقیقتاما

ا جمهور رئیس زلنسکی اوولودیمیر هواپیمای کرد اعالم ایران اینکه از پس پیش دقایقی ووکراین پاسخگویی خواستار بود، گرفته قرار هدف اشتباه به کراینی

شد.مسئلهاینبارابطهدرایرانرسمیعذرخواهی

ا آورد. ارمغان به را حقیقت اما نبود خوبی صبح امروز، گفت: باووی ایران، پاسخگویی خواهان بهزکراین غرامت پرداخت باختگان، جان اجساد گشت

است.ایرانرسمیعذرخواهیوقربانیانخانوادههای

شود.کاملمداخلهبدونویابدادامهتعللبدونمیبایستزمینهایندرتحقیقاتکهکردتاکیدهمچنینزلنسکی

کراینیواهواپیمایسقوطعللنتایجاعالمبهروسمقامیکواکنش

داد.نشانواکنشایران،درکراینیواهواپیمایسقوطعللنتایجاعالمبهروسیهخارجیروابطکمیتهرئیس

ا هواپیمای سقوط علل نتایج اعالم پی در روسیه پارلمان خارجی روابط کمیته رئیس کاساچف، آشکارساوکنستانتین اگر گفت: ایران در جعبههایزکراینی ی

این [موضوع] ندارد، وجود آن برای قانعکنندهای دلیل هیچ و دادهاند انجام عمدا را کار این ایران، مسلح نیروهای که نمیکند ثابت شده انجام تحقیق و سیاه

یابد.پایانبایدخدادر

دهند.انجاماقداماتیوبگیرنددرسطرفهاهمهکهیمرامیدواکرد:اظهارادامهدراو

باشندپاسخگوبایدبودهاندمسئولکهکسانیلتونی:خارجهاموریرزو

کرد.تلقیانگیزغماشباهیراآنایران،درکراینیواهواپیمایسقوطعللاعالمبهواکنشدرلتونیخارجهاموریرزو

ورادگار ازینکویکس، هواپیمای سقوط علل اعالم پی در لتونی خارجه امور کردهویر اعالم ایران که است مهم نوشت: توییترش صفحه در ایران، در کراینی

بینالمللی پرواز غیرعمدی طور به آن مسلح نیروهای بیطرفانهواPS752است، تحقیقات باید بود، غمانگیز بسیار اشتباه یک این کردند. سرنگون را کراینی

باشند.پاسخگوبودهاند،آنمسئولکهکسانیوگرفتهانجام

مسافربرد هواپیمای فروند یک سقوط حادثه وقوع بوئینگرپی ا737ی کشور هوایی چهارشنبهوخطوط صبح ساعات اولین در کل98/10/18کراین ستاد ،

مسافرب هواپیمای عمد، غیر صورت به و انسانی خطای بروز اثر بر کرد: اعالم امروز مسلح، ارنیروهای بهوی موجب متاسفانه که گرفته قرار اصابت مورد کراینی

شد.خارجیاتباعازتعدادیباختنجانویززعهموطنانازجمعیرسیدنشهادت

امروز صبح مسلح نیروهای کل مسافربهشنب(ستاد هواپیمای عمد، غیر صورت به و انسانی خطای بروز اثر بر کرد: اعالم ار) گرفتهوی قرار اصابت مورد کراینی

شد.خارجیاتباعازتعدادیباختنجانویززعهموطنانازجمعیرسیدنشهادتبهموجبمتاسفانهکه

ظ جواد محمد گزارش، این اساس وربر متحدهزیف، ایاالت ماجراجویی از ناشی بحران زمان در انسانی خطای گفت: اعالم این از پس نیز کشورمان خارجه یر
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شد.فاجعهبهمنجر

مسافرب هواپیمای سقوط سانحه به مربوط مسلح نیروهای کل ستاد تحقیقاتی تیم نتیجه به اشاره با ای بیانیه در نیز جمهور رئیس روحانی ارحسن کراینی،وی

ر ارعاب و تهدید فضای در کرد: آمژاعالم متجاوز ارتشریم احتمالی حمالت برابر در دفاع منظور به و سلیمانی قاسم سردار شهادت از پس ایران ملت علیه یکا

جمهورآم مسلح نیروهای بزریکا، فاجعه یک به اشتباه، شلیک و انسانی خطای متأسفانه که داشتند قرار صددرصد باش آماده در ایران اسالمی شدری منجر گ

شدند.منبع:فراروقربانیبیگناهانساندههاو

ندادند/DNAنمونهکراینیواهواپیمایسقوطایرانیباختگانجانخانواده۵شد؛حرمطجوانخبرنگارانباشگاهباگووگفتدر
خارجیاتباعDNAنمونهدنبالبهپلراینت

داد.توضیحاتیکراینیواهواپیمایسقوطحادثهباختگانجانهویتتشخیصوضعیتینرآخخصوصدرتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی فروزش قانونیکلرمهدی گفتپزشکی در تهران کرد:واستان اظهار جوان، خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه قضایی حقوقی- حوزه خبرنگار با نفر۱۴۷گو

ا هواپیمای ازومسافر تاکنون که بودند ایرانی نمونهگی۱۴۲کراینی، ورخانواده است شده گی۵ی نمونه برای هنوز نیز بهرخانواده قانونیی مراجعهپزشکی

نکردهاند.

نمونهگی روند مورد در اروی هواپیمای خارجی اتباع مسافران از آووی جمع روند گفت: پروفایلرکراینی باختگانDNAی جان خارجی هواپیماخانوادههای

میشود.یرپیگیپلراینتپلیستوسط

قانونیکلرمدی پروفایلپزشکی تاکنون کرد: بیان از۱۴کشور ا۲۹نفر هواپیمایی خارجی اتباع طومسافر از اینترکراینی پلیس بهریق قانونیپل ارسالپزشکی

است.نرسیدهدستمانبهنفر۱۵نمونههایهنوزوشده

از افزود: ا۲۹فروزش هواپیمای خارجی اتباع از۱۲کراینیونفر فقط که هستند افغانستان کشور تبعه گیخانواده۳نفر خانوادهرنمونه پروفایل و شده ۹ی

است.نرسیدهدستمانبهافغانستانکشورتبعه

گی نمونه کار کرد: بیان اروی هواپیمای مسافران پیکرهای آزمایش و رووی شبانه طور به اجسادزکراینی هویت تشخیص از بعد رسانیها اطالع و دارد ادامه ی

شد.خواهدانجام

میشود.دادهتحویلخانوادههایشانبهامروزازکراینیواهواپیمایسقوطحادثهباختگانجانپیکرهایاست؛گفتنی

اکونومیستایراندیگر:منابع
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بهقربانیانپیکرتحویلشرایطاعالمکراینی/واهواپیمایجانباختگاناسامیکرد؛عنوانتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی
خانوادهها

کرد.اعالمگرفتهقرارشناساییموردقانونیپزشکیسویازپیکرهایشانکهراکراینیواهواپیمایحادثهقربانیانازتن50اسامیتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

خب نشست در فروزش مهدی دکتر ایسنا، گزارش هواپیمایربه قربانیان هویت تشخیص و شناسایی روند تشخیص به اسامی این اعالم با خود امروز ظهر ی

فعالیتوا با و کوتاه بندی زمان یک طی گفت: و پرداخت هواپیمای24کراینی سقوط سانحه جانباختگان هویتهای قانونی، پزشکی متخصصین ساعته

است.شدهشناساییخانوادههایشانازشدهاخذDNAنمونههایتطبیقباافراداینازتن50پیکرهایکنونتاوشدشناساییکراینیوا

این پیکرهای اینکه بیان با تص50وی شد، خواهد داده تحویل خانوادههایشان به آینده روز دو یکی طی طیرنفر از پس پیکرها تحویل برای کرد: یح

بگیرند.تحویلرایزانشانزعپیکرقانونیپزشکیکزرمبهمراجعهبابایدآنانوشدهگرفتهتماسخانوادههاباقانونییفاترتش

قانونیکلرمدی همینپزشکی جانباختگان پیکر وضعیت نیز هواپیما سقوط قبلی حوادث در گفت: قربانیان پیکر وضعیت در انفجار تاثیر مورد در تهران استان

است.نداشتهپیکرهاشناساییدریرتاثیانفجاروبودگونه

شد.خواهددادهانتشارنهاییهویتتعیینازپسنیزجانباختگاندیگراسامیگفت:وکرداعالمیرزحرشبهراجانباختگاناسامیفروزش
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مقصودلویارپ.50

پیامانتهای

صنعت،جهانکیهان،صبح،هفتکار،وکسبخبرنگاران،باشگاهبرنا،آنا،دانشجو،تسنیم،روزان،مهر،ناطقان،تیک،کردپرس،نیوز،تجارتفرارو،دیگر:منابع
یا،رآبازارنویس،صنعت،۲۴اقتصاداقتصادآنالین،بولتن،آنالین،جوانایران،صبانیوز،نامهپارسینه،آنالین،جمجامخبرآنالین،انتخاب،تابناک،دانا،نما،نیوز،افکار
باتوتابناکپالس،زروتهران،صبحآنالین،-رسالتاطلس،رصد،آنالین،-اقتصاددنیایک،راتعصرآفتاب،دیارآساخبر،آنالین،کوشاکونومیست،ایران

اصفهانیرشهدرونتصادفاتجانباختگانتعداددرصدی7کاهش

است.شدهکمتردرصدهفتاصفهانیرشهدرونتصادفاتجانباختگانآمار

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما، درری گفت: اصفهان استان راهور پلیس رئیس اصفهان؛ شه9کز درون رانندگی حوادث باختگان جان تعداد امسال یرماهه

درحالیکه شده پارسال مشابه مدت از کمتر درصد قانونیهفت شهپزشکی درون تصادفات مجروحان هزارورتعداد آمار135ی این که کرده اعالم درصد12نفر

است.شدهپارسالمشابهمدتازبیشتر

تا اند گرفته کار به را خود توان تمام تخصصی و کارشناسی اقدامات با اصفهان استان رانندگی و راهنمایی پلیس مجموعه افزود: محمدی محمدرضا سرهنگ

یابد.کاهشیادیزحدتاتصادفاتازناشیافرادفوتوهامجروحیت،تصادفاتوقوعمیزان

است.شدهگزارشپارسالمشابهمدتازکمتردرصد14همسوارانموتورسیکلتتصادفاتباختگانجانتعدادامسالماهه9درگفت:وی

و عجله از و رانندگی مطمئنه و مجاز سرعت با و رعایت را ورانندگی راهنمایی قوانین کرد توصیه عابران و رانندگان به اصفهان استان راهور پلیس رییس

کنند.یرخوددااکیداشتاب

پرسقمایمنا،آینده،اقتصاددیگر:منابع

اصفهانقانونیپزشکیبههواپیمایسقوطشهدایازنفر7خانوادهمراجعه

کردند.مراجعهاصفهاناستانقانونیپزشکیبههویتتعیینوتایپینگDNAآزمایشاتبراینمونهاخذجهتکراینیواهواپیمایحادثهقربانیانازنفر7بستگان

خانوادههابهقربانیانپیکرتحویلایطشراینی/اعالمکرواهواپیمایجانباختگاناسامیایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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خب گزارش کلرگزاربه اداره عمومی روابط از نقل به اصفهان از فارس قانونیی بستگانپزشکی اصفهان، ا7استان هواپیمای حادثه قربانیان از کراینیونفر

کردند.مراجعهاصفهاناستانقانونیپزشکیبههویتتعیینوتایپینگDNAآزمایشاتبراینمونهاخذجهت

مو شنبه پنج روز صبح مذکور حادثه قربانیان کل19/10/1398خربستگان اداره قانونیبه آزمایشپزشکی انجام جهت خون نمونه و مراجعه اصفهان استان

DNAشد.اخذبستگانازتایپینگ

پذیرد.صورتقربانیانهویتتعیینمراحلتاشدارسالکشورقانونیپزشکیسازمانبهروزهماندرشدهاخذنمونههایفارس،گزارشبه

/ج/63086پیام/انتهای

سرمایهگسترانایمنا،دیگر:منابع

آذربایجانشرقیدریرکاحوادثاثربرنفر924مصدومیتونفر69گرم

گفت:رمدی آذربایجانشرقی قانونی پزشکی آنها69کل از نفر یک که دادند دست از را خود جان استان در کار از ناشی اثرحوادث بر امسال ماهه هشت در بودهزنفر مرد بقیه و ن
است.

داشت: اظهار صفاییفرد آنها69علی از نفر یک که دادند دست از را خود جان آذربایجانشرقی استان در کار از ناشی حوادث اثر بر امسال ماهه هشت در نفر

است.داشتهافزایشدرصد30حدودگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتآمارایناست.بودهمردبقیهونز

قانونیکلرمدی تعدادپزشکی مدت این طی گفت: آذربایجانشرقی ادارات924استان به کار حوادث از ناشی مصدومیت اثر بر نیز قانونینفر استانپزشکی

بودند.مردبقیهونزنفر25تعداداینازکهکردندمراجعه

امسال آبانماه در افزود: کا10وی حادثه علت به قبلرنفر سال مشابه مدت با مقایسه در آمار این که کرده فوت در2ی همچنین است. داشته افزایش نفر

مدت کا109این حوادث مصدومیت علت به نیز اداراترنفر به قانونیی آنهاپزشکی از نفر چهار که کردند مراجعه مدتزاستان به نسبت آمار این بودند. ن

میدهد.نشانرایرنفیکافزایشگذشتهسالمشابه

کا حوادث شدگان فوت کل تعداد ساخت: خاطرنشان سالرصفاییفرد در با97ی آنان73برابر از نفر یک که بود کلزنفر تعداد نیز و بودند مرد بقیه و ن

بودند.مردنفر266ویکهزارونزنفر40تعداداینازکهبودنفر306ویکهزاربابرابر97سالدرمراجعهکنندهکارحوادثمصدومین

اصفهانقانونیشکیپزبههواپیمایسقوطشهدایازنفر7خانوادهاجعهمرس:فار|خبرخبرادامهادامه
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گرفتراآذربایجانی18جانقرب

دادند.دستازراخودجاناستاندرگرفتگیقرببراثرامسالماهههشتطینفردر18گفت:آذربایجانشرقیقانونیپزشکیکلرمدی

داشت: اظهار صفاییفرد ب18علی اثر بر امسال نخست ماهه هشت طی در اینرنفر از که دادند دست از را خود جان آذربایجانشرقی استان در گرفتگی ق

بودند.مردبقیهونزدوتعداد

است.یافتهکاهشنفر11بودشدهفوتنفر29کهقبلسالمشابهمدتبهنسبتآماراینگفت:آذربایجانشرقیاستانقانونیپزشکیکلرمدی

است.یافتهکاهشنفرچهارقبلسالمشابهمدتبهنسبتکهدادهدستازراخودجانگرفتگیقرباثربرنفریکامسالآباندرکرد:خاطرنشانوی

بودند.نزآنانازنفرچهارکهبودنفر35گذشتهسالدرشرقیآذربایجاناستاندرگرفتگیقربمتوفیانکلکرد:یحرتصصفاییفرد

(ایالم)شدافتتاحمهرانقانونیپزشکیکزرمایالم:قانونیپزشکیکلمدیر

است.شدهافتتاحمهرانقانونیپزشکیکزرمدوشنبهامروزگفت:ایالمقانونیپزشکیکلایالم-مدیر

شد.افتتاحمهرانشهرستانقانونیپزشکیشعبهقضاییخدماتگسترشپیدرداشت:اظهارمهرخبرنگارباگووگفتدرمهاجرعلیزادهمهدی

است.کشورسراسردرقضاییخدماتگسترشومردمدسترسیسهولترویقضاییهقوهتاکیدافزود:وی

شد.گرفتهشهرستاناینقانونیپزشکیکزرمیزانداراهبهتصمیممهرانشهرستانمردمحالرفاهبرایگفت:ایالمقانونیپزشکیکلمدیر

بیدارایالمتابناک،دیگر:منابع

ایالماستاندرساختگیتصادفهایافزایش

مدی مهاجر علیزاده مهدی - موسوی شهناز سیده – قانونیکلرایالم رانندگیپزشکی و راهنمایی پلیس رئیس با اندیشی هم نشست در امروز ایالم استان

به را خود تجارب و اطالعات مذموم پدیده این با مقابله برای هستیم مصم ایالم استان در ساختگی تصادفهای افزایش روند به باتوجه گفت: استان،

د موضوع این با مستقیم طور به که راهور دررکارشناسان اجتماعی ناهنجار پدیده این گرفته صورت تحقیقات براساس افزود: دهیم.وی انتقال هستند گیر

بیکا قبیل از دیگر مولفههای و اقتصادی خاص شرایط واسطه به ایالم است.مدیراستان بیشتر قانونیکلری، افرادپزشکی گونه این داشت: بیان استان،

هستند.ارتباطدرهمباشبکهایصورتبهوبودهیرکیفسوابقدارایاکثروجامعهبیکاروجوانقشرازعموماطلبفرصت

۲

۱۳۹۸/۱۰/۲۴ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۲۶

http://www.newswire.ir/LH6FR1QR
http://www.newswire.ir/KH6F7HMP
http://www.newswire.ir/GLH61E6D


یافتافزایشدرصد۳۳زنجاندرگرفتگیزگاازناشیفوتیهای

مدی ایرنا- طیرزنجان- گفت: زنجان استان قانونی پزشکی جا۹کل سال گارماهه از ناشی فوتیهای (زی، مدتCOگرفتگی در فوتی سه با مقایسه در که بود نفر چهار استان این در (
دارد.افزایشدرصد۳۳.۳۳گذشته،سالمشابه

غ و کار حوادث سوختگی، از ناشی فوتیهای افزود: ایرنا، خبرنگار با گو و گفت در شنبه سه روز ستاره مهرداد باردکتر مقایسه در مدت این طی نیز ۹قشدگی

است.یافتهافزایشدرصد۱۶.۶۷و۶۰،۲۲.۲۲ترتیببه۹۷سالماهه

ب از ناشی فوتیهای داشت: اظهار طیروی نیز روانگردان و مخدر مواد و جا۹قگرفتگی سال ترتیبرماه به گذشته سال مشابه مدت به نسبت و۵۴.۵۵ی

است.یافتهکاهشدرصد۱۴.۸۹

قانونیکلرمدی ترتیبپزشکی به مدت این طی نزاع و عمومی معاینههای کار، حوادث به مربوط معاینههای گفت: زنجان درصد۰.۳۳و۱۷.۹،۰.۷۹استان

است.یافتهکاهشدرصد۳.۰۲نیزرانندگیتصادفاتبهمربوطمعاینههایوافزایش

معاینههای مجموع کرد: خاطرنشان قانونیوی طیپزشکی زنجان جا۹استان سال و۳۱یرماهه با۸۴هزار مقایسه در که بود و۳۱مورد مورد۱۵۹هزار

است.یافتهکاهشدرصد۰.۲۴گذشتهسالمشابهمدت

طی نقلیه وسایط از ناشی فوتیهای به مربوط معاینههای افزود: جا۹ستاره سال با۲۶۲یرماهه مقایسه در که بود گذشته۲۵۰مورد سال درصد۴.۸مورد

است.یافتهافزایش

قانونیکلرمدی جاپزشکی سال آذر در دستگاه این آمار به اشاره با زنجان مراستان گفت: گذشته، سال مشابه مدت با آن مقایسه و ازری ناشی گهای

است.یافتهکاهشدرصد۵.۸۸گذشتهسالمشابهمدتمورد۱۷بامقایسهدرکهبودنفر۱۶یرجاسالماهآذردررانندگیتصادفات

بست مصدومان از عمدهای بخش کرد: خاطرنشان جزئیرستاره مصدومیت دارای مصدومان فقط و شده معاینه بیمارستانها در گذشته سال مرداد از ی

میکنند.مراجعهقانونیپزشکیبه

یافتکاهشدرصد۱۳.۷کردستاناستانرانندگیتصادفاتدرگرممیزان

م میزان کرد: اعالم کردستان قانونی پزشکی کل اداره - ایرنا - شهرسنندج برون راههای تصادفات اثر بر میر و شهرگ درون تاری، امسال ابتدای زمان مدت در استان این روستایی و ی
است.یافتهکاهشدرصد۱۳.۷پارسالمشابهمدتبامقایسهدردیاول

کل، اداره این سهشنبه روز گزارش رانندگیبراساس حوادث اثر بر دی اول تا امسال ابتدای شهاز برون راههای شهردر درون کردستانری، استان روستایی و ی

دارد.درصدی۱۳.۷کاهشقبل،سالمشابهمدتشدگانفوتنفر۳۲۲بهنسبتکهدادنددستازراخودجاننفر۲۷۸

از مدت این شدگان۲۷۸در فوت شه۲۱۶نفر برون جادههای در شه۳۶ی،رنفر درون ورنفر که۲۶ی باختند جان تصادف اثر بر روستایی جادههای در ۲۱۵نفر

بودند.نزدیگرنفر۶۲ومردنفر۲۶۰قبلسالمشابهمدتشدگانفوتنفر۳۲۲ازکهاستحالیدراینبودندنزنفر۶۳ومردآنهانفر

و هزار هفت استان های راه شبکه شامل۸۳۴طول میزان این که است روستایی،۶کیلومتر راه کیلومتر بز٢٢٦هزار و٣٠٨گراه،رکیلومتر اصلی راه کیلومتر

است.فرعیراهکیلومتر٣٠٠وهزاریک
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شه بین جادههای میشود. شروع پاییز اوایل از استان این در باران بارش سال هر و شده واقع کوهستانی و سرد منطقه یک در کردستان استانراستان این ی

است.لغزندگیشاهدعمدتابارانبارشهنگامگردنههااینکهبودهبرفگیرگردنه۶۶داراینیزروستاییجادههایوبرفگیرگردنه۳۸دارای

خبرنگارانباشگاهدیگر:منابع

مازندراندریرسالجاماه9دررانندگیتصادفاتاثردرنفر495گرمداد؛خبرمازندرانقانونیپزشکیکلمدیر

داد.خبراستانایندریرسالجاماه9دررانندگیتصادفاتاثردرنفر495گرمازمازندرانقانونیپزشکیکلمدیرمازندرانایسنا/

عمومی روابط گزارش قانونیبراساس درپزشکی گفت: خبر این درباره عباسی علی امسال9مازندران، اول (495ماه مابقی377نفر و تصادفاتزمرد اثر بر ن)

است.داشتهافزایشدرصد2قبلسالمشابهمدتبهنسبترقماینکهباختندجانرانندگی

کاهش به اشاره با شه3وی برون محور در رانندگی حوادث تلفات تصردرصدی روستایی راه و شهری درون جادههای کرد: باریح افزایش136ی و 21فوتی

رسید.ثبتبهدرصدی21کاهشباتصادفازناشیفوتی136باروستاییراهویرشهبرونمحورودرصدی

کل قانونیمدیر بیشتپزشکی کرد: خاطرنشان سارمازندران شهرستانهای به مربوط رانندگی حوادث تلفات آمار بارین هزار515هزار2ی با بابل آمل839، ،

است.شدهگزارشفوتیینرکمت232بایدونکناررفشهرستانو387وهزار

تصادف وقوع زمان در افزود: متوفی وضعیت تفکیک در ،175عباسی عابر افراد از راننده،115نفر سرنشین،104نفر و92نفر سوار موتور دوچرخه9نفر هم نفر

بودند.سوار

مراکز به که مصدومینی آمار صرفا اینکه بیان با قانونیوی درپزشکی کرد: اظهار است، شده ثبت سازمان این در میشود امسال،9ارجاع و12ماه 889هزار

داشت.کاهشدرصد6قبلسالمشابهمدتدررقماینکهکردندمراجعهقانونیپزشکیبهرانندگیحوادثمصدومنفر

کل قانونیمدیر بودنپزشکی بومی به اشاره ضمن (430مازندران اجرایی87نفر دستگاههای شد: یادآور رانندگی تصادفات از ناشی فوتیهای از درصد)

سا فرهنگ امر در میتوانند آمارهایزاستان از استفاده با قانونیی برنامهپزشکی ارتقایزیربا و پیشگیرانه آمارآی کاهش راستای در مردم عمومی گاهی

باشند.موثررانندگیحوادثدرمصدومینوکشتهها

پیامانتهای

ایلنادیگر:منابع

یافتکاهشصددر۱۳.۷دستانکراستانگیداننرتصادفاتدرگمرانمیزایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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مازندراندرکارحادثهدیدگانمصائب

نمیشوندبرخوردارحمایتیمزایایازادارهکاروپزشکیقانونیبیناختالفنظردلیلبهمیبینندآسیبشغلیحوادثدرکهافرادی

خبرنگاری-رساجهانآرای-اشکان

قانونیسازمان مپزشکی آمار پیش مرچندی آمار، این براساس کرد. منتشر امسال نخست نیمه در را کار حوادث از ناشی کاررگهای در حادثه از ناشی گهای

است.رسیده898بهرشد،درصد4/7بابود،شدهثبتفوت836کهسالگذشتهمشابهمدتبهنسبتزمانیبازهاینطی

باربیشت تهران استان به مربوط فوت آمار با250ین رضوی خراسان هم تهران از پس و است کار در حادثه از ناشی در57فوت امسال6فوتی، نخست ماه

نیز مازندران در کار از ناشی فوتیهای تعداد است. استان م53دومین نخست نیمسال جدول سوم رده در را استان این که است حوادثرنفر از ناشی گهای

است.دادهقرارکشورقانونیپزشکیکار

کارحوادثدرصدی8رشد

م شهرتعداد پایان تا که عددی روی مازندران در کار حوادث از ناشی ادارهکلرگهای آمارهای استناد به و نماند باقی شد ثبت قانونییور مازندران،پزشکی

فاصله سازمان2در آمار از پس قانونیماه مپزشکی با به17گرکشور، استان جانی تلفات تعداد کار، حوادث اثر بر مازندران در دیگر رسید.70تن نفر

درپزشکیقانونیکلرمدی اینکه بیان با امسال،8مازندران همشه70ماه به دادهاند، دست از را خود جان کار از ناشی حادثه براثر تعدادرنفر میگوید: ی

گذشته، سال مشابه مدت به نسبت زمانی بازه دراین بیشت8فوتیها عباسی» «علی گفته به یافتهاست. افزایش ساردرصد را فوتیها تعداد بارین نفر13ی

سا از پس و بارداشت آمل هم با9ی نور و کار7فوتی از ناشی حوادث مجروحان تعداد رشد از دارند.عباسی قرار کار از ناشی حوادث بعدی رتبههای در فوتی

در مازندران در نیز کار از ناشی حوادث مجروحان تعداد میافزاید: و میدهد خبر نیز شده عنوان مدت با8در اخیر، به4ماه سالگذشته، به نسبت رشد درصد

است.ساختمانیگاههایرکابهمربوطهمحوادثینربیشترسید.نفر649

حمایتیمزایایازبیبهره

بین اختالفنظر دلیل به میبینند آسیب شغلی حوادث در که افرادی همه اختالفپزشکیقانونیاما این نمیشوند. برخوردار حمایتی مزایای از ادارهکار و

قانونیبین موضوعپزشکی این بمانند. محروم حادثه از پس حمایتی و پوششی مزایای از شغلی فعالیتهای در حادثهدیدگان برخی شده سبب کار وزارت و

کا رضوی» «علی نمیشود. محدود ساختمانی مشاغل و دکلبندان به براثررصرفا گذشته سال که است مازندران باغهای در پرتقال برداشت فصلی و روزمزد گر

همشه به وی نشدهاست. برخوردار حمایتی هیچ از شغلی بیمهای پوشش نداشتن دلیل به اما شد، کمر ناحیه از شدید مصدومیت دچار ارتفاع از یرسقوط

حادثه نداشتم، شغلی بیمه اینکه دلیل به ادارهکار ازنظر اما بودم، روزانه درآمد کسب برای شغلی فعالیت انجام درحال من «حادثهرمیگوید: من برای داده خ

انمازندردریلجارساماه9درگیداننرتصادفاتاثردرنفر495گمرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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نمیشود.محسوبکار»ازناشی

آمارهادرتناقض

آمارهای اینکه وجود با میان مپزشکیقانونیدراین آمار رشد مدیراز میدهند، خبر کار از ناشی حوادث براثر تاکیدرگ مازندران اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل

اصغ «کامران است. کاهش به رو مازندران در آمار این گفترمیکند در همشهوی» با مرگو میانگین اینکه بیان با پایینترری مازندران کار حوادث از ناشی گ

کشو میانگین کشوراز میانگین رقم اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت آمارهای براساس میگوید: است، مری سالری در کار حوادث از ناشی ازای1397گ به

مازندران5/5هزارنفر،100هر برای که بود هر3/4نفر ازای به کشو100نفر میانگین رقم به نسبت میدهد نشان این است. شده ثبت پایینتررهزارنفر خیلی ی،

کشو آمارمتوسط وقتی بهترهستیم. وضعیت که میدهد نشان داری استانها سایر به نسبت درری استان سومین مازندران شود اعالم نیست درست یم،

رقمرم اعالم مسئول این است. کار حوادث از ناشی م70گ تعداد برای تفاوترفوتی به اشاره با و نمیداند درست را مازندران در کار حوادث از ناشی گهای

مرتع میکند:ریف اظهار قانونی، پزشکی و ادارهکار میان کار هنگام حادثه براثر انجامپزشکیقانونیگ نیز را کار همین و کند ثبت را حوادث آمار است موظف

کار قانونی محیطهای در که حوادثی آمار یعنی تعرمیدهد. در که افرادی سایر برای حادثه که اینجاست تفاوت میکند. ثبت هم را میدهد ورخ ساختار یف

میشود.اعالمومیگیردقرارآماردرنیزمیشوندحادثهدچاروندارندقرارکارقانونیمحیط

یرپیشگیوآموزش

ادارهکلرمدی این میگوید: و میکند اشاره استان این در کار از ناشی حوادث کاهش برای گوناگون اقدامهای انجام به مازندران اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل

کا آموزش برای کار، محیطهای از بازرسی و نظارت بر عالوه سال طول جانیردر خسارتهای و تلفات تعداد تا میدهد انجام گستردهای اقدامهای نیز گران

اصغ یابد. کاهش کار محیط کاردر وجود منکر اینکه بیان با کاری محیطهای برخی و غیرایمن کارگاههای قطعا میافزاید: نیستیم، غیراستاندارد گاههایری

دا تعرغیرایمن کار از ناشی حادثه اتفاقی هر که این اما میکنیم، پلمب را آنها از بعضی که درستریم میدهد: ادامه وی نیست. ما تأیید مورد شود، یف

تع در هم ساختمان در حادثهای هر حتی اما است، ساختمان حوزه در بیشتر ما حوادث که حادثهراست است ممکن نمیگیرد. قرار کار از ناشی حادثه یف

شخصی برای ساخت درحال ساختمان کاردر اصال که دهد اینرخ شود. حادثه دچار ارتفاع از سقوط براثر ساختمان مالک است ممکن مثال برای نباشد. گر

در باپزشکیقانونیآمار اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت رایزنیهای به وی نیست. کار از ناشی حادثه واقع در میشود، ثبت کار از ناشی فوت عنوان به

قانونیسازمان یکسانساپزشکی برای سازمانزکشور و کار وزارت میدهد: ادامه و میکند اشاره کار از ناشی حوادث معیارهای اینپزشکیقانونیی به کشور

مشت طور به آمارها همه که رسیدند آمارنتیجه مناقشه تا شود اعالم استان هر برای ثابتی آمار الزم، بررسیهای از پس و شود سامانه وارد موردرک در ی

برود.بینازکارازناشیحوادث

گرفتبویراحمددررانفر۲جانگاز

م رئیس ایرنا- مدیریاسوج- فورکز و حوادث گفت:ریت بویراحمد و کهگیلویه پزشکی گرفتگی۲یتهای گاز اثر بر گذشته شب بویراحمد شهرستان توابع از روم دشت روستای در نفر
دادند.دستازراخودجان

پیوست.وقوعبهگذشتهشبدقیقه۲۱و۲۲ساعتحادثهاینداشت:اظهارایرناخبرنگارباگووگفتدرشنبهسهروزجلیلمحسن

شدند.اعزامحادثهمحلبهدشتروممنطقهاورژانسنیروهایخبرایناعالمبابالفاصلهافزود:وی

م مدیررئیس فورکز و حوادث بویراحمدریت و کهگیلویه پزشکی حادثهرتصیتهای این در کرد: از۲یح پیش ها آن دو هر که شدند گرفتگی گاز دچار نفر

انمازندردرکارگاندحادثهدیمصائبی:همشهر|خبرخبرادامهادامه
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بودند.دادهدستازراخودجاناورژانسنیروهایرسیدن

باشند.داشتهراالزمتوجهایمنگرمایشیوسایلیرگیربکادرکهخواستاستانمردمازهوا،برودتبهاشارهباجلیل

شدند.کربنمونواکسیدگازبامسمومیتدچاراستانایندرنفر۱۹۰حدودگذشتهسال

آما سالنامه اساس سالربر قانونیسازمان۱۳۹۵ی منواکسیدپزشکی گاز با مسمومیت از ناشی متوفیات میزان دهم رتبه در بویراحمد و کهگیلویه استان کشور،

گرفت.قرارجمعیتنفرهزارصدهرحسببرکربن

است.بیشترسرمافصلآغازدرهموارهگرفتگیزگاپدیدهوسرمافصلدرکربنمونواکسیدگازبامسمومیت

دارد.گرمایشیوسایلنصبوگازازاستفادهدرایمنیفرهنگضعفدریشهرناگوارحوادثاینتکرار

جماراندیگر:منابع
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