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ستادیستادیاخباراخبار

۴شدتحویلخانوادههابهپیکر57|اینیکرواهواپیمایحادثهشناساییشدههایپیکرتعدادجدیدآمار

۴اینیکروابوئینگسقوطهایپیکرشناساییازآمازینآخر

ایمنا،،24ساعتآنالین،کوشخبر،انایرلفباخبر،اصنعت،وبانکس،فارکواانتخاب،نیوز،آفتابنیوز،نامهآنالین،جمجامک،تابنایا،آر۳۵
،24رویدادنیوز،یدارشهرنیوز،گذاران،ایردانشجویانخبرنامه،۲۴اقتصادنیوز،دافرکیهان،روزنو،صد،رآنالین،اعتمادآنالین،گرکارآنالین،گیتی

پاناشبستان،سال،شعاربرنا،آنالین،انایرنیوز،نخستباتو،کتابناداغ،خبرنیوز،بهاران،ایردیدهبان

۵اسامیشدند+شناساییاینیکرواهواپیمایسقوطقربانیانازنفر123

۵کییف-انتهرپروازمسافر100پیکرشناسایی

۵بدبوروزیکدرانبارپیشبینیوهواپیماسقوطمعیشتی،بسته

ینشآفرآفتاب،ناطقان،۳

۸شداعالمهواپیماسقوطشدهشناساییپیکر148اسامی

۱۳شدخانوادههاتحویلهواپیماسقوطباختهجان57پیکر

۱۴جانباختگانخانوادهبااطالعاتیروزوجمهوررئیساولمعاوندیدار

۱۵اول)(قسمتهشتونودتلخهایروز

۱۶دوم)(قسمتهشتونودتلخهایروز

۱۷شکیپزقصورارتکرروایت

فاناخبر،دانانیوز،سالمتآنالین،شفا۴

۱۷چیست؟شکیپزخطاهایبیشترعلتکنند!/میبیرونستانبیمارازدنگرشکستههُهرمباارمصدوموقتی

استانیاستانیاخباراخبار

ان،ایرعصراسالمی،یجمهورکیهان،سا،رایکنا،ان،خبرنگارباشگاهنیوز،اطصرآنالین،یهمشهرنو،سالمبرنا،ایسنا،ان،جمارانتخاب،اعتماد،۷۷
ان،ایرصباارو،فرنیوز،افکارنیوز،دافرنیوز،جهانآنالین،قدسسینه،پارشفاف،ق،مشرملیت،صبح،هفتباتو،کتابنادتودی،ُکرنا،قمبسیج،
ان،ایرشهدایاقتصاد،بایک،تیترآنالین،تتجارآنالین،صبحانهاقتصادنیوز،خط،براقتصادوالیت،حامیانداد،خردانا،پوش،سرنیوز،نامهنیوز،آفتاب

یان،شران،تهرصبحاطلس،امروز،عصرنیوز،مرورآنالین،مانکرس،فارپیامخبر،انایرآنالین،شفانیوز،سالمتنیوز،هحوزنیوز،فانوسخیبرآنالین،
نیوز،اسوفرس،گرازندایآفتاب،دیارنیوز،صابرکونومیست،اانایرخبر،سروشایرنا،موج،داغ،خبرصد،رآنالین،-اقتصاددنیایآنالین،-اقتصادصبح

پالسروزانا،ایرلوند،اصبحآذرقلم،بان،دشگرمعاصر،داهبررخبرآنالین،نیوز،نخست،598اسکان،

۲۰درهواپیماسقوطسانحهاجسادتمامیدارنمونهبرومعاینهایلنا:باگووگفتدرانتهراستانقانونیشکیپزکلمدیر

۲۲ازبعدانقالبمعظمهبررامامتبهانتهرجمعهنمازاینی/اقامهکرواهواپیمایسقوطقربانیانازنفر۱۲۴شناسایی



اقتصادیشارگزانتخاب،ایسنا،ی،همشهراعتماد،ایلنا،۶

۲۶شدهانددستگیراینیکرواهواپیمایسقوطباابطهردرنفرچندکنونتاقضائیه:قوهمعاون

ان،جمارپوش،سرانتخاب،آنالین،اتحادق،مشرآنالین،نسیمک،تابناآنالین،جواننما،نیوز،افکاران،خبرنگارباشگاهتسنیم،دانشجو،پانا،مهر،۴۵
س،فارپیامآنالین،مانکرلبرز،اسبزتیک،شفقنا،نیوز،یدارشهرآنالین،تتجارس،فارکوااقتصادنیوز،نیوز،صنعتخودرو،خبرصنعت،وبانکملیت،

داغ،خبرباتو،کتابناامید،وتدبیره،تازتدبیرآنالین،55سی،فارلملعااآنالین،-اقتصاددنیایی،فورخبرپایشگر،بازتاب،نیوز،هللابحزخبر،گیل
دممراهرجوان،دانا،صنعت،جهانآنالین،سبزشاخه

۲۶شدخانوادههایشانتحویلهواپیماسقوطجانباخته110پیکر

خبرآنالین،انتخاب،آنالین،اتحادخبر،شبکهسانیراطالعپایگاهابتکار،ایلنا،ایکنا،ایرنا،س،فاریا،آرموج،ایسکانیوز،تسنیم،سیما،وصدا۳۹
ان،ایردیدهباننیوز،طبسآساخبر،از،همرتیک،دا،فرشهردا،فرقمس،فارکوانیوز،تینداد،خرخبر،سروشنیوز،جهانمعاصر،داهبررسینه،پارپوش،سر

انایرصدایآنالین،شفایا،آراربازاقتصادآنالین،شهروند،روزنو،نیوز،اعتدالنیوز،مروربازتاب،آنالین،اعتماد

۲۷خانوادههابهجسد57تحویل/شدندشناساییهواپیماسقوطقربانیانازپیکر148

۲۸اینیکرواهواپیماییجانباختگانهویتتشخیصهدربارانتهراستانقانونیشکیپزکلمدیرتوضیحات

کاروکسب۱

۲۸استشدهتکمیلهواپیماسقوطاینیکرواجانباختگانای»ان«دیپروفایلفقط

پوشسر۱

۲۹گمرپروازتلخروایتهای

۳۲بوئینگسقوطسانحهشهدایباباشکوهوداع

۳۵اینیکروابوئینگپروندهدرمختلفضیههایفرکاویوا

۴۲احمد)بویرو(کهگیلویهلعبوراصعبمناطقدرویژهبهقانونیشکیپزخدماتبهدممرسیدستر

انمیزان،خبرنگارباشگاه۲

۴۳احمدبویروکهگیلویهدرکربندکسیومونگازبامسمومیتازناشیفوتایشافز

۴۴خانهکارمونتاژصدیدر70فتپیشر/یدنخورارزبانبچرادافریبفر/دممرحقدرهایزنجیرفروشگاههایاجحاف

حمایت۱

۵۱احمد)بویرو(کهگیلویهگذشتهماههسهدرمسنپروندههفقرارهزیکازبیششدنمختومه

24ساعتوالیت،حامیانسینه،پاران،خبرنگارباشگاهنیوز،سالمتنیوز،گذاران،جماران،ایرعصریا،آراربازاقتصادآنالین،۱۰

۵۳فتگراحمدبویردرارجوان۳جانگاز

نیوزتین۱

۵۳دندکرفوتدستانکرهایجادهدرگیداننرحوادثاثربرنفر۲۷۸دستان:کرقانونیشکیپزکلمدیر

۵۴دستانکردرگیداننرحوادثمصدومینصدیدر5کاهشداد:خبراستانقانونیشکپزکلمدیر



کنار۱

۵۵دستان)(کریافتکاهشتصادفاتمصدوماناع/شمارنزدلیلبهنفرارهز۹اجعهمردستان:کرقانونیشکیپزکلمدیر

۵۵دستان)(کرسالدومنیمههایروزتلخاژدیترخاموش،گمر

آساخبرخبر،کار۲

۵۸خشونتدراستانسومرتبهشرقی:آذربایجاندرخشونتکنندهاننگرایشافز

انجمار۱

۶۰(همدان)فتگرقربانیاهنگکبودردرفتگیگرگاز

۶۰(همدان)اینیکرواهواپیمایحادثهدرهمدانیجانباختگاناجسادشناسایی

روزنو۱

۶۱(همدان)کبودرآهنگدرخانوادهیکعضو3ایبرشومشب

کنارآنالین،مانکراقتصادی،شارگزان،ایر۴

۶۲مانکردسیربردرعباس»بندر_«مشهداتوبوسگبارمرواژگونیجانباختگانازنفر2اسامیاعالم

شهروندساحل،صبحایسنا،۳

۶۲مانکردراتوبوسیگبارمرواژگونیدرقربانی7

۶۳میشودانجاملبرزااستانقانونیشکیپزینوسازوتجهیزلبرز:ااستاندار

نوتبشاربهار،انیان،ایرعصر۳

۶۳(ایالم)شدافتتاحانمهرستانشهرقانونیشکیپزکزمر

۶۴مانشاهکرلقانیطاستانبیماردرقانونیشکپزاراستقر

۶۵مقصرندانمازندرتصادفاتصددر۱۰دربانوان

انجمار۱

۶۶ان)(مازندرشدشناساییکوهدسوااتوبوسواژگونیجانباختگانتمامیاجساد

نیوزاسوفرخبر،سروش۲

۶۷انمازندراههایردرمعلولومجروح۱۲انهروز



ستادیاخبار

شدتحویلخانوادههابهپیکر57|کراینیواهواپیمایحادثهشناساییشدهپیکرهایتعدادجدیدآمار

دیگ تعداد شناسایی از جدید اطالعیهای در قانونی ارپزشکی هواپیمای سقوط حادثه در کشتهشدگان پیکرهای از داد.وی خبر خانوادههایشان به پیکرها از تعدادی دادن تحویل و کراینی

همشه گزارش اطالعرسانیربه پایگاه از نقل به آنالین قانونیی سازمانپزشکی بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره ، قانونیکشور کرد:پزشکی اعالم کشور

شبانهرو تالش مزبا همکاران آزمایشگاهیری و تشخیصی قانونیکز اپزشکی هواپیمای سقوط قربانیان شناساییشده پیکرهای تعداد تهران، تاواستان کراین

رسید.نفر148بهخبراینانتشارلحظه

است.شدهدادهتحویلخانوادههابهپیکر57تاکنونشدهشناساییپیکرهایکلازگزارش،ایناساسبر

کراینیوابوئینگسقوطپیکرهایشناساییازآمازینرآخ

رسید.نفر124بههواپیماسقوطحادثهقربانیانشدهشناساییپیکرهایتعدادکرد:اعالمکشورقانونیپزشکیسازمان

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به نو، سالم گزارش قانونیبه هایپزشکی نمونه تطبیق با شدهDNAکشور، شناسایی پیکرهای تعداد ،

رسید.نفر124بهکراینواهواپیمایسقوطقربانیان

م در نیز پیکرها سایر آزمایشگاهیرشناسایی و تشخیصی قانونیکز تعیینپزشکی آینده روز چند ظرف شود می بینی پیش و است انجام حال در تهران استان

یابد.پایانپیکرهاهویت

/ایسنا

۱۳۹۸/۱۰/۲۸ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۴

http://www.newswire.ir/HHT4GPIU
http://www.newswire.ir/MH6AAJNR


اسامیشدند+شناساییکراینیواهواپیمایسقوطقربانیانازنفر123

رسید.نفر123بههواپیماسقوطحادثهقربانیانشدهشناساییپیکرهایتعدادکرد:اعالمکشورقانونیپزشکیسازمان

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط ایسنا، گزارش قانونیبه هایپزشکی نمونه تطبیق با کرد: اعالم قربانیانDNAکشور شده شناسایی پیکرهای تعداد ،

رسید.نفر123بهکراینواهواپیمایسقوط

م در نیز پیکرها سایر آزمایشگاهیرشناسایی و تشخیصی قانونیکز تعیینپزشکی آینده روز چند ظرف شود می بینی پیش و است انجام حال در تهران استان

یابد.پایانپیکرهاهویت

ببینید.اینجاازشدهشناساییپیکر123اسامی

پیامانتهای

آنالین،گیتیایمنا،،24ساعتآنالین،کوشخبر،ایرانالفباخبر،صنعت،وبانکفارس،اکوانتخاب،نیوز،آفتابنیوز،نامهآنالین،جمجامتابناک،یا،رآدیگر:منابع
داغ،خبرنیوز،بهارایران،دیدهبان،24رویدادنیوز،یرشهردانیوز،گذارایران،دانشجویانخبرنامه،۲۴اقتصادنیوز،فرداکیهان،روزنو،رصد،آنالین،اعتمادآنالین،گررکا

پاناشبستان،سال،شعاربرنا،آنالین،ایراننیوز،نخستباتو،تابناک

کییف-تهرانپروازمسافر100پیکرشناسایی

است.کردهاعالمنفرصدراهواپیماسقوطقربانیانشدهشناساییپیکرهایتعدادکشورقانونیپزشکیسازمان

با قربانیان پیکرهای ژنتیک پروفایلهای تطبیق و هویت تشخیص مراحل انجام قانونی، پزشکی سازمان بینالملل امور و روابطعمومی ادارهکل گزارش به

م اینکه تا شد آغاز گذشته هفته چهارشنبه از ادارهکلرخانوادههایشان، آزمایشگاهی و تشخیصی قانونیکز وپزشکی الزم بررسیهای از بعد تهران استان

هویت آینده روز چند تا و کنند تایید را حادثه قربانی صد هویت سهشنبه تا توانستند دیانای آزمایشهای شد.76تطبیق خواهد مشخص دیگر قربانی

قانونی، پزشکی در آنها حضور با همزمان است. شده گرفته تماس پیکرها تحویل برای قربانیان بستگان و خانواده با افراد این هویت شناسایی با همزمان

ا هواپیمای سقوط حادثه میشود.در آنها تحویل که176کراینواجساد دادند دست از را خود جان اجساد147نفر بودند. خارجی اتباع بقیه و ایرانی آنها نفر

اند.شدهسپردهخاکبهآنهاوخانوادهتحویلقربانیاناینازتعدادی

بدبوروزیکدربارانپیشبینیوهواپیماسقوطمعیشتی،بسته

رو بازدر تهران از بخشهایی به دوباره بد بوی که وزی یک سوی از هشدار دو است، وزگشته معاون یک و سابق اجتماعیزیر مهاجرت افزایش و ایرانی جامعه تحوالت درمورد فعلی یر
بیاید.کشوربهبارانوبرفبناستکهگفتهمهواشناسیوکرداعالمراهواپیماسقوطشدهشناساییقربانی148اسامیقانونیپزشکیشد.حرمطجوانان

۳۵

۱۳۹۸/۱۰/۲۸ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۵

http://www.newswire.ir/KH6AFPXC
http://www.newswire.ir/JH4GUQRZ
http://www.newswire.ir/IH4PGEGJ


است:آمدهادامهدرخبرهااینازبرخیکهاستکردهمنتشرخودخروجیرویراخبر57گذشتهساعت24درایسنااجتماعیگروه

آیندهماه6ظرفمعیشتی»«بستهمجددبازبینیدرخواستهایبررسی

ثبت معیشتی سامانه در را خود اعتراض گذشته ماه در که افرادی اینکه بیان با معیشتی حمایت بسته مشموالن شناسایی ستاد سخنگوی میرزایی، حسین

تا میتوانند بررسی30کردند آتی ماه شش مجدد، بازبینی درخواست گفت: کنند، اقدام مجدد بازبینی درخواست لزوم درصورت و نتیجه مشاهده برای دی

میشود.

د متقاضی و نبودند بگیران یارانه لیست در که افرادی از دسته آن به اشاره با همچنین تاراو افراد این گفت: هستند، معیشتی بسته فرصت30یافت دی

کنند.ثبتراخوددرخواستومراجعهhemayat.mcls.gov.irسایتبهکهدارند

معتادانیرجمعآوبرایوزارتخانهیکازپلیسانتقاد

تک مراسم در امروز نیز پایتخت پلیس رییس رحیمی حسین بزرسردار تهران مخدر مواد با مبارزه پلیس جدید و قدیم روسای معارفه و بهریم و شد حاضر گ

گرتش او پرداخت. موادمخدر با مقابله در پلیس اقدامات از گزارشهایی طزیریح به هم جمعآوری پلیسرح اینکه اعالم با و زده تهران در متجاهر معتادان ی

جمعآو اردرمسئول ساخت و متجاهر معتادان دروی وظایفش انجام در کوتاهی دلیل به وزارتخانهها از یکی از میان این در رحیمی نیست، آنان برای گاه

نبرد.نامیوزارتخانهاینازاماکرد،انتقادنیز...وعفونییربیماکبرسن،صغرسن،دارایمعتادانغربالوتفکیک

شهربهمرموزبویگشتزبا

با شهر به دوباره بد انصازبوی شینا هم رابطه همین در رسید. مشام به پایتخت از نقاطی در و محیطرگشت کل مدیر شهردازی، پایدار توسعه و یریست

است.تهراننامطبوعبویمنشاءگردوگاحتماالکهگفتسخنانیدرتهران

داردادامهکراینیواهواپیمایقربانیانپیکرشناسایی

مدی نائیجی، سازمانرحامد بینالملل امور و عمومی روابط قانونیکل آخپزشکی امروز ارکشور هواپیمای سقوط قربانیان پیکر شناسایی وضعیت راوین کراینی

نمونههای تطبیق با تاکنون که گفت و کرد ا148هویتDNAاعالم هواپیمای سقوط قربانیان پیکرهای از موتن سوی از آزمایشگاهیرکراینی و تشخیصی کز

کل قانونیاداره آمارهایپزشکی برابر و شده شناسایی تهران قانونیاستان پیکرهایپزشکی امروز عصر تش57تا طی از پس قربانیان از مراحلرتن و یفات

است.شدهدادهتحویلخانوادههایشانبهقانونی

ببیند.اینجاازمیتوانیدراهواپیماسقوطقربانیانشدهشناساییپیکرهایاسامی

ایرانیجامعهتحوالتدربارهارشادسابقیرزودغدغههایوهشدارها

امی صالحی وررضا برنامهزی، دفتر سوی از که چهارم» دهه در ایران اجتماعی و فرهنگی مسائل «بررسی نشست در امروز اسالمی ارشاد و فرهنگ سابق یزیریر

ب جوانان و ورزش وزارت اجتماعی توسعه فعالرو که شده گسل یک به تبدیل غیررسمی و رسمی فرهنگ بین نسبت حاضر حال در اینکه از انتقاد با شد، گزار

دا جامعه دو است این واقعیت گفت: نیست، جبران ترقابل از یکی که تریم و میکند صحبت رسمی غیرریبون ساختار در است مخاطبتر پر که دیگر یبون

مدی رویکرد اینکه بیان با او دارد. جا وقتیررسمی میرویم. آنها سراغ به سپس و میافتد اتفاق بحرانهایی ابتدا جامعه این در گفت: است، واپسینی یتی

ن مانند کمیتها از میکنیم، صحبت تغییر سالهاراز طی را آنها و دارد کیفی جنبه مطالعات این میکنیم، بررسی را تحوالت وقتی اما میزنیم، حرف طالق خ

میکنیم.بررسی

جواناناجتماعیمهاجرتافزایشبهنسبتتندگویانهشدار

سوی از که چهارم» دهه در ایران اجتماعی و فرهنگی مسائل «بررسی نشست در امروز جوانان و ورزش وزارت جوانان امور معاون تندگویان، مهدی محمد

داد.هشدارجواناناجتماعیمهاجرتافزایشبهنسبتوداشتحضورشد،گزارربجوانانوورزشوزارتاجتماعیتوسعهویزیربرنامهدفتر

بدبوروزیکدرانبارپیشبینیوهواپیماسقوطمعیشتی،بستهایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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تئو مسائل تمام اینکه بیان با مطراو امروز که را جامعه بسیارری موضوع این کرد: اظهار میبینیم، جوانان بین در عینی و ملموس شکل به شود می ح

است.نگرانکننده

اجتماعی مهاجرت و علمی مهاجرت نوع دو بر جوانان مهاجرت افزود: است، شده آغاز پیش مدتها از کشور در نخبگان مهاجرت اینکه از انتقاد با تندگویان

قش تنها آینده در روند این با است. یافته افزایش ملموسی شکل به هم دوم مورد امروز که پایگاهراست اجتماعی شبکههای بجز که میماند باقی کشور در ی

وردیگ آنها فنی مهارت عدم خانواده، ارزشهای از ما فرزندان دورشدن با هستند. پایبند خانواده نظام به نه و میآموزند را تعهد نه ترتیب این به و ندارند ی

بود.نخواهدذهنازدوراجتماعیمهاجرتافزایشوپرورشوآموزشضعف

یونیزتلویدوبرنامهدرشدهحرمطسخنانبهزنانمعاونتواکنش

خانواده و زنان امور جمهورمعاونت مطریاست سخنان به امروز نیز اطالعیهایری صدور با و دادند نشان واکنش ملی رسانه از شده پخش برنامه دو در شده ح

شد.آنبهملیرسانهمسئوالنرسیدگیوآنهاعذرخواهیخواستارملیرسانهدرکارشناسویرمجدواخیرسخنانازتاسفابرازبا

نکنیداعتمادحسابیشمارههربهسیلزدگانبهکمکبرای

مدی سازمان رییس نجار، گفتراسماعیل در امروز کشور بحران خودویت کمکهای خواست دارند، را زدگان سیل به کمک قصد که شهروندانی از ایسنا با گویی

نکنند.اعتمادمیشود،اعالمزدگانسیلبهکمکبرایکهحسابیشمارههربهوکنندیزروااحمرهاللنظیررسمینهادهایحسابشمارهبهرا

تهراندرناسالمهوایروزسومینوکشورمختلفنقاطدربارانوبرفبارشدربارههواشناسیاطالعیه

جمعه روز از کشور مختلف نقاط در باران و برف بارش از اطالعیهای صدور با امروز هم هواشناسی ش27سازمان روز همین در خبرداد. ماه کنتردی لرکت

است.حساسگروههایبرایناسالمشرایطدرگذشتهروزدوهمانندامروزدرشهرهوایکیفیتکهکرداعالمنیزتهرانهوایکیفیتتهرانهوایکیفیت

ینهارپربازدیدت

است:آمدهامروزپربازدیدخبرپنجادامهدرکهداشتقرارایسنامخاطبانتوجهموردبیشترخبرهابرخیاجتماعی،گروهامروزاخبارمیاندر

آنفلوآنزاتلفاتآمارینرآخ

آتیماه6ظرفمعیشتی»«بستهمجددبازبینیدرخواستهایبررسی

چیست؟عملاتاقهایدرطوالنینوبتدهیهایعلت

مختلفکشورهایدرمدارستعطیالتتقویم

یمردانیازاوتیسماستانداردمدرسه210به

پیامانتهای
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شداعالمهواپیماسقوطشدهشناساییپیکر148اسامی

رسید.تن148بهکراینیواهواپیمایجانباختگانشدهشناساییپیکرهایتعداد

مدی نائیجی، حامد نیوز- سازمانرگسترش بینالملل امور و عمومی روابط قانونیکل گفتپزشکی در تطبیقوکشور با تاکنون گفت: اینباره در ایسنا با گو

ا148هویتDNAنمونههای هواپیمای سقوط قربانیان پیکرهای از موتن سوی از کلرکراینی اداره آزمایشگاهی و تشخیصی قانونیکز تهرانپزشکی استان

است.شدهشناسایی

آمارهای برابر کرد: خاطرنشان شد، خواهند داده تحویل خانوادههایشان به شده شناسایی اجساد اینکه بیان با قانونیوی پیکرهایپزشکی امروز عصر 57تا

است.شدهدادهتحویلخانوادههایشانبهقانونیمراحلویفاترتشطیازپسقربانیانازتن

ط از الزم هماهنگیهای اینکه بیان با تالشرنائیجی تمام گفت: است، شده انجام غیرایرانی اتباع مورد در خارجه امور وزارت قانونییق کهپزشکی است این

شوند.دادهتحویلخانوادههایشانبهوشناسایینیزپیکرهاباقیممکن،زمانینرکوتاهتدر

است:یرزحرشبهشدهشناساییپیکر148اسامی
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چیست؟پزشکیخطاهایبیشترعلتکنند!/میبیرونبیمارستانازگردنشکستهُهرهمبارامصدوموقتی

تهران به اصفهان از درمان برای وضعیت همان با او گردید باعث بود، شده آسیب دچار گردن مهره ناحیه از رانندگی تصادف در که خانمی مصدومیت تشخیص در پزشک محرز اشتباه
بیاید.
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تیت " سالمت اورژانسرگروه عوامل حضور با که میبینند صدمه رانندگی حادثه در همسرش همراه به جوالنی "؛تیمور چادگان115یک در بیمارستانی به را آنها ،

میبرند.اصفهاناستانتوابعاز

پزشکیقصورتکرارروایت

گفت: مهر، خبرنگار به بیمارستان، به آنها اعزام و حادثه ماجرای توضیح در شهروند اورژانس98آبان14این با تماس در آن دنبال به و کرد چپ ماشین جاده در

در115 بیمارستانی به را ما بستند، آتل بود، شده مشکل دچار گردن ناحیه از که همسرم برای اینکه از بعد و شدند حاضر حادثه محل در اورژانس نیروهای ،

بردند.چادگان

ندا امکانات اینجا ما اینکه بر مبنی بیمارستان کادر پاسخگویی وضعیت از گالیه با کوتاهیروی مدت از بعد کردند، پذیرش را همسرم و بنده وقتی افزود: یم،

دیگ بیمارستان به آمبوالنس با را ما کردم درخواست آنها از موقع همان نیست. برخوردار شما درمان برای الزم امکانات از ما بیمارستان که کردند یرعنوان

مجبو ما و نکردند قبول متأسفانه اما، ندارد. اشکالی باشد، هم خصوصی آمبوالنس گفتم حتی دهند. گذرانتقال ماشین با خودمان شدم بیمارستانیریم به ی

برویم.تهراندر

تش در شهروند بینراین باید اورژانسی مصدوم یا بیمار یک قانون، طبق گفت: ماجرا، بیمارستان،8تا6یح این به ما خروج و ورود اما بماند، نظر تحت ساعت

نشد.همساعت3

مدا تمامی اینکه بر تاکید با تصرجوالنی است، موجود بنده صحبتهای بازرک همسرم گردن از بیمارستان در هم را اورژانس آتل همان اینکه جالب کرد: یح

آمدیم.تهرانبهوضعیتهمانباماوکردند

خیلی احتمال که گفتند تشخیصی، کارهای انجام از بعد آمدیم، تهران در بیمارستان… به وقتی گفت: همسرش، گردن مهره آسیب به اشاره با وجودزوی یاد

را مشکل این که بود چادگان در بیمارستان آن پزشک قصور و کوتاهی از ناشی این و شود نخاع قطع گردن مهره شکستگی خاطر به همسرم که داشت

است.ندیدهآسیبیهمسرمکهکردندعنوانوندادهتشخیص

فی مشغول و بوده بهبود به رو همسرم وضعیت حادثه از ماه دو گذشت با که مطلب این عنوان با برخوردزجوالنی نوع به توجه با داد: ادامه است، یوتراپی

کنم.حرمطراموضوعخواستمورفتمبیمارستانرئیسسراغداشتند،ماباچادگانبیمارستاندرکهبدی

افشا آقای باالخره مالقات، درخواست بار چند از بعد افزود: پزشکیروی نظام در اساس، همین بر من و است کرده کوتاهی بیمارستان پزشک که کرد قبول ی

دادند.ارجاعاصفهانبهرامنشکایتآنهاوکردمشکایتحرطتهران

پیگی و دوندگی کلی از بعد گفت: شدهرجوالنی باعث بیمارستان که بود این شد عنوان نهایت در آنچه و بیاید عمل به بازرسی که کردند قبول شکایت، نامه ی

ببینیم.صدمه

گذشت از بعد بنده همسر افزود: بیمارستان، درمانی کادر رسانی خدمات نحوه از شدید انتقاد و گالیه با شهروند، بود،75این دیده که آسیبی و حادثه از روز

بود.شدهنخاعقطعهمسرماالنبساچهنبود،ماباخدااگرواستیوتراپیزفیمشغول

98سالنخستماهه8درپزشکیقصورآمار

کا اهمال و پزشکی قصور اتفاقاترموضوع قبیل این از شاید و نیست ای تازه مسئله و…، ترافیکی حوادث مصدومان و بیماران به درمانی خدمات ارائه در ی

پیگیر میخواهند که است کسانی با نامناسب رفتار کرد، عبور آن کنار از اعتنا بی نباید که نکتهای اما، شود. تکرار کشور بیمارستانهای از یکی در روز هر

باشند.خودشکایت

سازمان رئیس مسجدی قانونیعباس ازپزشکی که مطلب این عنوان با و6کشور، پزشکی،302هزار قصور به مربوط محکومیت47پرونده به آنها درصد

در گفت: است، شده ختم جا8پزشکان سال نخست و19یرماهه کمیسیونهای609هزار در قانونیپرونده کهپزشکی شده و6بررسی پرونده302هزار
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میگیرد.بردرراکمیسیونهابهارجاعیپروندههایکلازدرصد32کهاستبودهپزشکیقصوربهمربوط

بیشت کرد: اضافه باروی دندانپزشکی رشتههای به مربوط ترتیب به قصور شکایات تعداد با662ین زایمان و زنان با519، عمومی جراحی جراحی447، ،

است.بوده214بایرپرستاو228بابینیوحلقگوش،292باعمومیپزشکان،327باارتوپدی

پزشکانبرخینادرسترفتاروعملکردازانتقاد

متأسفانه گفت: پزشکی، جامعه همکاران برخی نادرست رفتار و عملکرد از انتقاد با ایران، پزشکی نظام سازمان کل رئیس ظفرقندی محمدرضا حال، همین در

است.فاجعهیکاینکهمیشوندپزشکیجامعهازمردماعتمادسلبموجبخودنادرستعملکردنحوهباکهدارندوجودهمکارانی

پزشکیخطاهایبیشترعلت

برای نامناسب داروی پزشک، اشتباه تشخیص به مربوط پزشکی خطاهای بیشتر که کرد اعالم درمان امن نا شیوههای بررسی از پس بهداشت جهانی سازمان

است.مغزجراحیعملواشتباهعضوقطعدرمان،

بسیا کرده، اعالم خود بررسیهای در سازمان کاراین از بسیاری در و ندارند را خود اشتباهات بیان جرأت درمانی، مراکز ترجیحرکنان مجازات، بیم از مواقع از ی

داد. قرار پزشکی قصور و اشتباهات کنار در نمیبایست را پزشکی خطاهای موضوع که است حالی در این کنند. پنهان را آن استزمیدهند مسلم آنچه یرا،

گرفت.نادیدهنمیتوانراپزشکیاشتباهاما،دهد.خراستممکنقصد،بدونوگاهآناخودپزشکیخطای

میبینند.آسیبپزشکاناشتباهاتدلیلبهجهاندرنفرمیلیون138ازبیشساالنهکهاستکردهاعالمبهداشت،جهانیسازمان

منبع:مهر

پیام/انتهای

فاناخبر،دانانیوز،سالمتآنالین،شفادیگر:منابع
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استانیاخبار

۳۶ازکمتردرهواپیماسقوطسانحهاجسادتمامیرنمونهبرداومعاینهایلنا:باگووگفتدرتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی
برایخانوادههاازتعدادیدرخواستاست/نرسیدهدستمانبههنوزکراینیوغیرااتباعDNAپروفایلتخصصی/تیم۱۵توسطساعت
کشورازجرخابهپیکرهاانتقال

کرد.یحرتشراکراینیواهواپیمایسقوطسانحهجانباختگانپیکرهایهویتتشخیصروندتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی فروزش» قانونیکلر«مهدی گفتپزشکی در تهران هواپیمایواستان حادثه جانباختگان هویت تشخیص و شناسایی روند درباره ایلنا خبرنگار با گو

بویینگوا هواپیمای سقوط خبر وصول از بعد بالفاصله گفت: ا۷۳۷کراینی هوایی دروخطوط ما همکاران قانونیکراین مدیپزشکی تیم قالب بحرانردر یت

کردند.نظارتداشتحضورصحنهدرکهانسانیقطعاتوپیکرهایرجمعآودروکردندپیداحضورحادثهمحلدر

شدهارسالقطعاتکدبندیویرنمونهبردااجساد،معاینهبرایتیم۱۵اختصاص

اس در پیکرها و قطعات این داد: ادامه تشروی سالن به وقت قانونییحرع مپزشکی در واقع تهران کهراستان آزمایشگاهی تشخیصی شد.زیرکز منتقل گ

از قانونیمتخصصان قالبپزشکی در ژنتیک متخصصان همچنین نمونهبردا۱۵و اجساد، معاینه جهت تشرتیم سالن به شده ارسال قطعات کدبندی و یحری

شدند.عملوارد

ساعت۳۶ازکمترمسافر۱۷۶اجسادتماممعاینه

قانونیکلرمدی کمتپزشکی در اینکه بیان با تهران تصراستان است، انجام حال در اجساد شناسایی کار زمان ازرین کمتر مدت ظرف در کرد: ساعت۳۶یح

شد.ارسالآزمایشگاهبهنمونههاوشدهانجامالزمیرنمونهبرداوگرفتهقرارمعاینهموردسقوطایناثربرجانباختهمسافر۱۷۶اجسادهمه

حدود اینکه بیان با جمعآو۱۴۷فروزش نمونههای روی بر کار آزمایشگاه، به نمونهها تحویل از بعد کرد: خاطرنشان بودند، ایرانی مسافران از ازرنفر شده ی

نمونهبردا آن موازات به ما شد آغاز تدراجساد به نیز خانوادهها کردیم. آغاز را شهدا خانوادههای از ازری آزمایش انجام جهت نمونه و کردند مراجعه ما به یج

شد.یافتردنیزشهداخانوادههایوبستگان

نفر۱۲۳هویتشناساییهواپیما/سقوطمسافرانازخانواده۱۴۵مراجعه

حدود حاضر حال در گفت: شد، انجام سرعت به نیز بستگان نمونههای روی بر کار اینکه بیان با آنها۱۴۵وی همه خون نمونه و کردهاند مراجعه ما به خانواده

استخراج خانوادهDNAجهت از خون نمونه و است شده آغاز نمونهها این همه بروی کار همچنین است شده گرفتهرپیک۱۲۳گرفته بود شده شناسایی که ی

است.شدهمشخصبودندپروازایندرکهیرنف۱۷۶ازنفر۱۲۳هویتلحظهاینتاوشده

خارجیتبعه۱۰هویتشناسایی

قانونیکلرمدی تصپزشکی کشورهاست، دیگر اتباع به متعلق شده شناسایی پیکرهای این از تعدادی اینکه بیان با تهران ازراستان حاضر حال در کرد: یح

شدهاند،رپیک۱۲۳میان شناسایی که ا۲ی تبعه حدودونفر و پروفایل۸کراین اینکه به توجه با هواپیما این خارجی اتباع مابقی هستند. افغانستان تبعه نفر

DNAاست.نامشخصمابرایآنهاهویتتاکنوناست،نشدهارسالمابرایآنها

استنرسیدهمادستبههنوزکراینیوغیرااتباعDNAپروفایل

۷۷
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پروفایل ارسال درباره طDNAفروزش از گفت: حادثه این در شده کشته خارجی مراتباع اینتریق پلیس و ناجا هویت تشخیص موضوعرکز این پیگیر پل

پروفایل حاضر حال در اDNAهستیم، کشور اتباع از غیر به خارجی نرسیدهواتباع ما دست به هنوز است، شده ارسال ما برای نمونههایشان همه که کراین

هستیم.آنهاDNAپروفایلیافتردبراییرپیگیحالدروشدهانجامکشورهااینباالزمیهایرپیگیومکاتباتدادهانداطالعمابهکهاینطورالبتهاست،

کشورازجرخابهپیکرهاانتقالبرایخانوادههاازتعدادیدرخواست

خا در پیکرها تدفین برای خانوادهها سوی از درخواستی آیا که سوال این به پاسخ در تصروی است؟ شده کشور از خواسترج در خانوادهها از تعدادی کرد: یح

کنند.پیداانتقالاست،بودهکاناداکشورعمدتاکهدیگرکشورهایبهجانباختگانپیکرکهداشتند

قانونیکلرمدی روندپزشکی به کمک بر مبنی درخواستی باختند، جان هواپیما این در اتباعشان که کشورهایی آیا که سوال این به پاسخ در تهران استان

گفت: داشتند؟ اجساد هویت اتشخیص کشور از دودرخواستی زمینه این در متخصصانرکراین تعداد از ما اینکه به توجه با اما کردیم، قانونییافت وپزشکی

نیا لذا هستیم، برخوردار کار از حجم این به رسیدگی برای کافی جسد،زژنتیک معاینه جمله از امور همه و است نبوده مرحله این تا آنها حضور به ی

نیست.دیگرکشورهایکمکبهیزنیاواستشدهانجامخودمانداخلیمتخصصانتوسطDNAآزمایشهمچنینوکدینگی،رنمونهبردا

میبرد؟زمانچقدرپیکرهرهویتتشخیص

تص است؟ نیاز زمان چقدر هویت تشخیص برای متوسط طور به که سوال این به پاسخ در ورفروزش دارد دخالت موضوع این در متعددی عوامل کرد: یح

شود مواجه دستگاهی و آزمایشگاهی خطای مرتبه سه یا دو با نمونه یک است ممکن چراکه گرفت، نظر در نمونهای هر برای را مشخصی زمان یک نمیشود

تعیین یقین قطع طور به نمیتوان نمونه هر انجام برای را مشخصی زمان لذا شود، تکرار مطلوب نتیجه به رسیدن برای آزمایش دوباره که شود این به منجر و

کرد.

تص برسد؟ اتمام به کار زمانی مدت چه در که است این شما پیشبینی که سوال این به پاسخ در ازروی ما کرد: بود،رپیک۱۷۶یح گرفته قرار اختیارمان در که ی

برای که آزمایشاتی و خانوادهها از چه و اجساد نمونه از چه آوردیم عمل به که لحظهDNAآزمایشاتی این تا گرفته صورت آن تطبیق هویت۱۲۳و تعیین نفر

برسانیم.پایانبهبتوانیمآیندهروزچندطیدریمرامیدوانیزراماندهباقینفر۵۳هویتتشخیصوشدهاند

قربانیانخانوادهازیرنمونهگیچگونگیجزئیات

قانونیکلرمدی نمونهگیپزشکی تهران آزمایشراستان برای بود، نیاز که اولویتبندیهایی گفت: نیز قربانیان خانواده از راDNAی بستگان از نمونه اخذ و

بز پدر آن از بعد و مادر و پدر با اول درجه در اولویت کردیم. اعالم اول مادربزرروز و خواهررگ چهارم اولویت و فرزندان همه و همسر سوم اولویت است، گ

رعایت اولویت و باشد نزدیکتر نسبیت چقدر هر یعنی میشود؛ بیشتر آزمایشگاهی خطای احتمال نشود، رعایت اولویتبندی این چقدر هر است؛ برادر و

است.بیشترآزمایشگاهیکاردردقتاحتمالشود،

استنمونه۸۰۰بیناجسادهمهقطعات

ط از جانباختگان شناسایی آیا که سوال این به پاسخ در جمعآو۸۰۰یقروی که مارنمونهای اختیار در که نمونهای تعداد این گفت: است؟ امکانپذیر شده، ی

شد.خواهدانجامشناساییواستنمونه۸۰۰اینبیناجسادهمهقطعاتواستبودهمسافر۱۷۶اینبهمربوطگرفته،قرار

خا در که ایرانی جانباختگان خانوادههای درباره خانوادههارفروزش این برای زودی به مجدد سفر و ویزا گرفتن فرآیند اینکه به توجه با گفت: بودند؟ ایران از ج

خا در که خانوادههایی از است، قرار دارم اطالع که جایی تا نبود طرفراهم از بودند ایران از اینترج پلیس کنند.ریق ارسال ما برای و شود گرفته خون نمونه پل

نا،قمبسیج،ایران،عصراسالمی،یرجمهوکیهان،رسا،ایکنا،خبرنگاران،باشگاهنیوز،صراطآنالین،یرهمشهنو،سالمبرنا،ایسنا،جماران،انتخاب،اعتماد،دیگر:منابع
دانا،پوش،رسنیوز،نامهنیوز،آفتابایران،صبافرارو،نیوز،افکارنیوز،فردانیوز،جهانآنالین،قدسپارسینه،شفاف،ق،رمشملیت،صبح،هفتباتو،تابناکُکردتودی،

نیوز،سالمتنیوز،حوزهنیوز،فانوسخیبرآنالین،ایران،شهدایاقتصاد،بایک،تیترآنالین،تجارتآنالین،صبحانهاقتصادنیوز،خط،براقتصادوالیت،حامیانخرداد،

کمتردرهواپیماسقوطسانحهاجسادتمامیدارنمونهبرومعاینهایلنا:باگووگفتدرانتهراستانقانونیشکیپزکلمدیرایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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موج،داغ،خبررصد،آنالین،-اقتصاددنیایآنالین،-اقتصادصبحیان،رشتهران،صبحاطلس،عصرامروز،نیوز،مرورآنالین،کرمانفارس،پیامخبر،ایرانآنالین،شفا
آذرقلم،بان،گردشمعاصر،راهبردخبرآنالین،نیوز،نخست،598اسکان،نیوز،فراسوزاگرس،ندایآفتاب،دیارنیوز،صابراکونومیست،ایرانخبر،سروشایرنا،
پالسزروایرانا،الوند،صبح

معظمرهبرامامتبهتهرانجمعهنمازاقامهکراینی/واهواپیمایسقوطقربانیانازنفر۱۲۴شناساییدی؛۲۵سیاسیاخباربسته
سال۸ازبعدانقالب

ا۱۲۴شناسایی هواپیما سقوط قربانیان از رهبونفر جانسون، برجامی پیشنهاد از ترامپ استقبال کارکراینی، اقامهری: شود، پی در پی نسلهای قطعی راه مقاومت و جهاد روحیه کنید ی
است.شبستانامروزسیاسیاخبارازبرخیسال۸ازبعدیررهبامامتبهتهرانجمعهنماز

خب سیاسی خبرنگار گزارش شبستان،رگزاربه ا۱۲۴شناساییی هواپیما سقوط قربانیان از رهبونفر جانسون، برجامی پیشنهاد از ترامپ استقبال ی:رکراینی،

اقامهرکا شود، پی در پی نسلهای قطعی راه مقاومت و جهاد روحیه کنید جمعهی رهبنماز امامت به ازرتهران بعد گ۸ی جمله از سیاسیزسال اخبار یده

است.ماهدی۲۵چهارشنبهدرشبستان

استامنایرانآسمانبود/بندیزمانودقیقبررسیهاینیازمندکراینیواهواپیمایسانحهماجرایاصلبیان

گذشته شب عبداللهی علی خلبان پاسدار شنبه(سرتیپ خب24سه ویژه گفتگوی برنامه در هواپیمایردی) سقوط حادثه تحلیل و بررسی به سیما دو شبکه ی

اوا هواپیمای سقوط شده بررسی و کارشناسی دالیل رسانی اطالع اینکه به اشاره با و پرداخت بهتوکراینی در کوتاهترکراینی و صورترین ممکن زمان ین

ا هواپیمای سانحه ماجرای اصل بیان و بود تأمل نیازمند و بر زمان بررسیها گفت: کهوپذیرفت، آنجا از و بود بندی زمان و دقیق بررسیهای نیازمند کراینی

است.بودهخودشانمهندسیوذهنییافتههایاندگفتههواییسانحهایناولیهساعاتدرآنچههرنمیگیرنددستورماازکشورهواپیماییمسئولین

باش آماده شرایط که نکته این ذکر با حادثه این درباره خود توضیحات ادامه در مسلح نیروهای کل ستاد هماهنگی د۱۰۰معاون باش آماده با یرگیردرصد

د باش آماده شرایط در داشت انتظار نباید اساس این بر اینکه به اشاره با و است زمانرگیرمتفاوت در گفت: باشد، حاکم ممنوع پرواز شرایط جنگی، و ی

بسیا بودیم جنگی شرایط در که وجودی با هم تحمیلی فرمانرجنگ سپس و گردد مشاهده حمله باید ابتدا قرمز وضعیت اعالم برای بود. برقرار پروازها از ی

شود.اعالممقتضی

ط از گزارش حادثه، این وقوع از پیش اینکه بیان با کنتروی فرماندهی سیستم مریق به کشور جنوب از کروز موشکهای شلیک بر مبنی فرماندهیرل کز

م اساس این بر داد: ادامه تشرمیرسد، با هم فرماندهی مرکز برای وضعیت نقطهایریح هر از را کروز موشک اینکه میکند. باش آماده اعالم سامانهها کز
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هستند.مستقرموشکهاردیابیمنظوربهدیدبانهاییممکننقاطهمهدربنابرایننیستممکنًالزومکردردیابیولرکنتکشف،بتوان

شودمیانجامبالگردبابلوچستانوسیستانزدهسیلمناطقهایرسانیکمک

گذشته شب موهبتی شنبه(احمدعلی پیگی24سه برنامه در وردی) سیستان استان زده سیل مناطق برای شده انجام اقدامات درباه سیما خبر شبکه ی

بعد توجه با گفت: است، شدن برطرف حال در منطقه ارتباطی مشکالت ای عمده بخش اینکه بیان با د14بلوچستان کردنرشهرستان برطرف سیل گیر

شود.میانجامرسانیکمکبالگردباونیستپذیرامکانقایقباامدادکارآبکردنکشوفربهتوجهباامااستزمانبرمشکالت

د روستاهای اینکه بیان با بلوچستان و سیستان ازراستاندار گفت: دارند، قرار العبور صعب مناطق در سیل به470گیر نداشتند سیل به دسترسی که روستایی

است.رسیدهروستا100یرز

خب برنامه این در خود صحبتهای ادامه در بلوچستانروی و سیستان در اینکه به توجه با داد: توضیح اینگونه نیز زده سیل مناطق در موجود مشکالت درباره ی

چابهار64 منطقه در استان جنوب دارند، آشامیدنی آب به دسترسی استان23درصد مختلف مناطق در آبرسانی که داشت آشامیدنی آب به دسترسی درصد

دارد.ادامه

شدندشناساییکراینیواهواپیمایسقوطقربانیانازنفر۱۲۴

رسید.نفر۱۲۴بهکراینواهواپیمایسقوطقربانیانشدهشناساییپیکرهایتعداد،DNAهاینمونهتطبیقبا

م در نیز پیکرها سایر آزمایشگاهیرشناسایی و تشخیصی قانونیکز تعیینپزشکی آینده روز چند ظرف شود می بینی پیش و است انجام حال در تهران استان

یابد.پایانپیکرهاهویت

نشودمشکلدچارفارسخلیجمنطقهدرثباتکهکنندمیسعیهایرقط

خب پارلمانی خبرنگار با گو و گفت در پیشه فالحت اهلل کشورگزارحشمت قطر گفت: ایران به قطر امیر سفر به اشاره با شبستان سعیری همواره که است ی

بینند.میآسیبآنازهایرقطبگیرد،شکلکهبحرانیهرکند.یزبارامیانجینقشکهاستکرده

جمهو که داشت توجه باید البته داشت: اظهار اسالمی شورای مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون ترعضو منطقی ایران اسالمی موضعری ین

بز در قطر به نسبت تارگتررا بحران جمهورین داشت، وجود قطر دولت شکست و محاصره امکان لحظه هر که زمانی در داد. انجام کشور این اسالمیریخ ی

قط نیز دلیل همین به و کرد حمایت کشور این از جرایران ناحیه از که مشکلی ویژه به نشود مشکل دچار منطقه در ثبات که کنند می سعی ها بیری یانات

باشد.ایرانهمانندبخشثباتیرکشوعلیهسازثبات

تص اسالمی شورای مجلس در غرب آباد اسالم مردم مطرنماینده قطر از پهباد پرواز همانند نیز مسایلی البته کرد: هایریح پایگاه از گفتند بعدا که بود ح

شود.میکشورهاهمهشاملاست،گرفتهباشد،کهیرکشوهرازمهاجمبهضربهکردنواردبرمبنیایرانکهتصمیمیحالهربهاستیکاییرآم
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کرداستقبالجانسونبرجامیپیشنهادازترامپ

آم جمهور رئیس ترامپ، گفتردونالد به واکنش در بوویکا دیروز نخستورگوی جانسون، درزیس بود، کرده اشاره هستهای توافق به آن در که انگلیس یر

موافقم!منکنیم».ینزجایگترامپتوافقباراتوافق[هستهای]ایرانبایدما«کهکرداظهارانگلیسیرزنخستوجانسون،یسربونوشت:توییترشصفحه

) گذشته روز جانسون، ایسنا، ای ترجمه خبر گفت۲۴طبق در چیودی) با را [برجام] ما است قرار اگر بود: گفته بی.بی.سی شبکه با جایگزگو بیاییدزی کنیم، ین

کنیم.ینزجایگترامپ»«توافقیکباراآن

شویم.هستهایسالحیکبهایراندستیابیمانعبایدیرطویکباالخرهاست.خوبخیلیتوافقکنندهیکترامپجمهوررئیسافزود:او

آم سالردولت مه ماه در خا۲۰۱۸یکا آن از توافق این بودن ناقص ادعای آمربا مقامات پس، آن از شد. مطرج باریکایی جدید توافقی به باید که کردهاند ح

دیگ موارد که یافت دست بارایران صورت در که کرده تاکید همواره نیز ایران بگیرد، بر در آن موشکی برنامه جمله از را ایران فعالیتهای از آمزی بهرگشت یکا

است.رابطهایندرمذاکرهبهحاضرتوافقهمانچارچوبدروبرجام

کندبینیپیشراالزماعتباراتبلوچستانوسیستانزدگانسیلبهکمکبرایدولت

خب پارلمانی خبرنگار با گو و گفت در کرد بسیارگزارعلی هنوز گفت: بلوچستان و سیستان استان در سیل به اشاره با شبستان سیستانری روستاهای از ی

یا دشت های بخش شامل جنوبی بلوچستان در کنارمخصوصا بسیاری، و زرآباد مررک، مناطق از مناطقزی از بعضی و سراوان جالق، و خاش روتک همانند ی

هستند.شدیدگرفتگیآبدچارمیرجاوههایشهرستانوزاهدانآباد،نصرتوینرکوهماننداستانیزکرم

و و مجلس رییس سفر به اشاره با اسالمی شورای مجلس در میرجاوه و خاش مردم استانزنماینده در بحران این داشت: اظهار زده، سیل مناطق به نیرو یر

سفر استان به دولت تیم عنوان تحت دولت هیئت از نمایندگانی و بحران ستاد رییس هم و وزرا هم و مجلس رییس هم که طلبید می بلوچستان و سیستان

سیستان استان شمال به تهران از مسئوالن و وزرا پروازهای همه که است شده بدی عادت متاسفانه دیدند. نمی را سیستان و زابل و چابهار فقط و کردند می

دارد.آزادبندرویاردسواحلکهچابهاربهیاگیردمیصورتپروازهااینزابلبهیاشودمیانجامبلوچستانو

م بلوچستان قسمت داد: ادامه اسالمی شورای مجلس اجتماعی کمیسیون عضو مرزکراین های شهرستان شامل مهرستان،زی سراوان، خاش، میرجاوه، ی

کو های بخش دلگان، ایرانشهر، سوران، بیشترسیب که آباد نصرت سربازرین، شهرستان اند. نگرفته قرار توجه مورد اند، داشته سیل در را خسارت میزان ین

تق سیل که نیکشهر انجامرو ها بخش این از بازدیدی هیچ اند، نگرفته قرار مسئوالن توجه مورد است، کرده مواجه جدی مشکل با را ها شهرستان این یبا

است.نشده

شودپیدرپینسلهایقطعیراهمقاومتوجهادروحیهکنیدیرکای:ررهب

در که بوشهر استان شهید هزار دو کنگره ستاد اعضای دیدار در اسالمی انقالب معظم رهبر (چهارشنبرب۹۸آذر۲۳بیانات امروز صبح بود، شده محلهگزار در (

تا بوشهر افزودند: و خواندند نظامی افتخارات از سرشار و حساس منطقهای را بوشهر استان دیدار، این در خامنهای اهلل آیت حضرت شد. منتشر همایش این

استعما حضور از طوالنی فداکارسالهای و دینی عالمان هدایت با اما بود ایران دشمنان تهدید معرض در منطقه، این در همچونرگران عالیمقامی شهیدان ی

ایستاد.تهاجمهااینمقابلدرقدرتبایردلوارئیسعلی
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نامآو شهیدان برخاستن اسالمی انقالب دلواررهبر همچون عاشوری مهدوی، اینری، در اسالم از جهادی و انقالبی فهم عمق نشاندهنده را بوشهر از گنجی و ی

کا گفتند: و دانستند مختلف نسلهای در حقیقت این تکرار و شود.رمنطقه ماندگار جدید نسلهای ذهن در برجسته شخصیتهای و شهیدان این یاد که کنید ی

دالو به اشاره با حرایشان مدافع و مجاهد شخصیت دلواریهای رئیسعلی یعنی کشور باالیریم ظرفیت همچنین و متجاوز انگلیسیهای با مبارزه در ی

تزالگوسا بینالمللی، مبارز چهره یک تراز در مهدوی نادر مانند شخصیتی از بعضأی متأسفانه کردند: نسلکید برای برجسته شخصیتهای این اسم حتی ًا

ببخشند.عمقودهندگسترشجهادیگربزچهرههایکردنشاخصباراجهادفکربایدتبلیغاتیدستگاههایحالیکهدراستناآشناجدید

هنددرالوروفویفرظرایزنی

کردند.گووگفتودیداریکدیگربانودهلیدررایسینااجالسحاشیهدرروسیهخارجهیرزوالوروف،گئیرسوکشورمانخارجهیرزویف،رظجوادمحمد

میشوداقامهانقالبمعظمرهبرامامتبهتهرانهفتهاینجمعهنماز

میشود.اقامهتهران)هخمینی(راماممصلیدرخامنهایالعظمیآیتاهللحضرتمسلمین،امرولیامامتبهتهرانهفتهاینجمعهنماز

سالرآخ بهمن به تهران در اسالمی انقالب معظم رهبر نمازجمعه خطبههای به۱۳۹۰ین آنها در را خود سخنان عمده انقالب رهبر که خطبهای دو میگردد؛ باز

یافت./شهرتسالها،آندرکشورهااینمردمبهخطابایشانعربیخطبهودادنداختصاصمصروتونسمسائلواسالمییربیداموضوع

50پیام/پایان

اقتصادیگزارشانتخاب،ایسنا،ی،رهمشهاعتماد،ایلنا،دیگر:منابع
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شدهانددستگیرکراینیواهواپیمایسقوطبارابطهدرنفرچندتاکنونقضائیه:قوهمعاون

ا هواپیمای سقوط موضوع گفت: کشور دفاعی سامانههای بر بیشتر نظارت ضرورت بر تاکید با قضائیه قوه فرهنگی بررسیومعاون دست در نظامی دادسرای و قضایی دستگاه در کراینی
شدند.دستگیررابطهایندرنفرچندتاکنونواست

بز مراسم در صادقی، هادی گرحجتاالسالم در سلیمانی قاسم حاج شهید آمرگداشت الکترونیک جنگ تاثیر احتمال داشت: اظهار حادثهرگان این بروز در یکا

دارد.ادامهآنعواملدقیقکشفبرایبررسیکهداردوجودپدافندسامانهماموراشتباهنتیجهدرو

وی به ادامه در تفکرژوی بر تکیه با که بود متخصص و کاربلد فرماندهای و فقیه والیت محض مطیع شهید، این گفت: و کرد اشاره سلیمانی سردار گیهای

آورد.بهدستمقاومتجبههوکشوربراییربیشماتوفیقاتالهیمسیردرکترحوجهادی

ترو دولت جنایت نحوه افزود: قضائیه قوه فرهنگی آمرمعاون تشییعریست در میلیونی بیسابقه حضور با تا شد سبب سلحشور فرمانده این شهادت در یکا

بگیرد.تازهایجانوهویتمقاومتجبههوشودحاصلمنطقهملتهایوشهیداینبرایگربزافتخاریکجنازه،

ر تا شد سبب منطقه در سلیمانی سردار مقتدرانه حضور افزود: کوچکتژوی برابر در صهیونیستی اشغالگر حریم قراررین دفاعی حالت جهادی گروههای کت

شود.بیمناکوهراسانمنطقهکشورهایوکوچکگروههایاینبهحملهومقابلهرویایازحتیوبگیرد

است.شدهآنهامنطقهایهمپیمانانوجهانیاستکباررعبسببمنطقهدرمقاومتمحورتقویتویرشکلگیداد:ادامهصادقیحجتاالسالم

کراینیواهواپیمایسقوطجانباختگانازجدیدپیکر25شناسایی

شد.شناساییکراینواهواپیمایسقوطحادثهقربانیانازنفر145پیکرکشورقانونیپزشکیسازماناعالمبنابر

رو شبانه تالش با میزان، گزارش مزبه همکاران آزمایشگاهیری و تشخیصی قانونیکز سقوطپزشکی قربانیان شده شناسایی پیکرهای تعداد تهران، استان

رسید.نفر145بهکنونتاکراینواهواپیمای

س هویترهمچنین شناسایی خبر اعالم با تهران جنایی دادسرای ا9پرست هواپیمای پرواز کادر اعضای از پیکرونفر افزود: خانواده70کراینی، به قربانیان از نفر

دارد.ادامهپیکرهاتحویلکارواستشدهدادهتحویلآنها

اسامی ترتیب این تا25به به که دیگر پیکر شزنفر این به شده شناسایی میباشد:رگی مکین1ح نایو اولکسی ماالخووا2- اولینا وال3- اوچارر- دنیس4کویا -

ما5لیخنو میکتر- مانکو6کویا ایور هوپ7- سولو یولیا پناه8- قادر ایمان فقاهتی9- شکیبا مقدم10- رامتین بهرامی11- ارباب ارشیا امامی12- صوفی -13-

صادقی صادقی14سهند الوند برقعی15- نگار مقدم16- رضوی شرف معصومه سهیال ابراهیم17- نیلوفر اسدی18- خادم طهماسبی سعید کس19- ساعتیر- ی

فقیهی.یفهرش-25نیکنامفرهاد-24قویمعصومه-23قویمهدیه-22مرتبآروین-21مستقیمهاتفیسهند-20

شدخانوادههایشانتحویلهواپیماسقوطجانباخته110پیکر

نکردهاندمراجعهقانونیپزشکیبهسانحهقربانیانازنفر10خانوادههنوزتهران:استانقانونیپزشکیکلرمدی

نکردهاندمراجعهقانونیپزشکیبهسانحهقربانیانازنفر10خانوادههنوزتهران:استانقانونیپزشکیکلرمدی،نیوزبولتنگزارشبه

هستند.خارجیاتباعجزومابقیوایرانینداشتهاندمراجعهایقانونیپزشکیبههنوزکهقربانیانیازنفرپنجخانواده
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استشدهآنهاخانوادههایتحویلسانحهایندرجانباختهافغانستانیاتباعچندینپیکرجملهازپیکر110حدود

شودآنهاخانوادههایتحویلامروزنیزحادثهاینکراینیوااتباعپیکراحتماال

ملیت،جماران،پوش،رسانتخاب،آنالین،اتحادق،رمشآنالین،نسیمتابناک،آنالین،جواننما،نیوز،افکارخبرنگاران،باشگاهتسنیم،دانشجو،پانا،مهر،دیگر:منابع
نیوز،اهللحزبخبر،گیلفارس،پیامآنالین،کرمانالبرز،سبزتیک،شفقنا،نیوز،یرشهرداآنالین،تجارتفارس،اکواقتصادنیوز،نیوز،صنعتخبرخودرو،صنعت،وبانک

دانا،صنعت،جهانآنالین،سبزشاخهداغ،خبرباتو،تابناکامید،وتدبیرتازه،تدبیرآنالین،55فارسی،العالمآنالین،-اقتصاددنیایی،رفوخبرپایشگر،بازتاب،
مردمراهجوان،

خانوادههابهجسد57تحویل/شدندشناساییهواپیماسقوطقربانیانازپیکر148

شد.شناساییتاکنونکراینواهواپیمایسقوطحادثهقربانیانازنفر148پیکرکشورقانونیپزشکیسازماناعالمبنابرمیزان-یرگزارخب

خب قضایی و حقوقی گروه خبرنگار گزارش رورگزاربه شبانه تالش با میزان، مزی همکاران آزمایشگاهیری و تشخیصی قانونیکز تعدادپزشکی تهران، استان

رسید.نفر148بهکنونتاکراینواهواپیمایسقوطقربانیانشدهشناساییپیکرهای

است.شدهدادهتحویلخانوادههابهجسد57تاکنونشدهشناساییپیکرهایکلازگزارشایناساسبر

بخوانید.اینجاواینجاواینجاواینجاراشدهتعیینپیکرهایاسامی

است:یرزحرشبهشدهشناساییپیکرهایازدیگرنفرپنجوبیستاسامی

مکیننایواولکسی

ماالخووااولینا

کواوچاریاروال

لیخنودنیس

کومیکتیارما

مانکوایور

هوپسولویولیا

پناهقادرایمان

فقاهتیشکیبا

مقدمرامتین

بهرامیاربابارشیا

امامیصوفی

صادقیسهند

صادقیالوند

برقعینگار

شدخانوادههایشانتحویلهواپیماسقوطجانباخته110پیکربولتن:|خبرخبرادامهادامه

۳۹

۱۳۹۸/۱۰/۲۸ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۲۷

http://www.newswire.ir/KH4GLO2W


مقدمرضویشرفمعصومهسهیال

ابراهیمنیلوفر

اسدیخادمطهماسبیسعید

ساعتییرکس

مستقیمهاتفیسهند

مرتبآروین

قویمهدیه

قویمعصومه

نیکنامفرهاد

فقیهییفهرش

پیام/انتهای

پوش،رسخبرآنالین،انتخاب،آنالین،اتحادخبر،شبکهرسانیاطالعپایگاهابتکار،ایلنا،ایکنا،ایرنا،فارس،یا،رآموج،ایسکانیوز،تسنیم،سیما،وصدادیگر:منابع
بازتاب،آنالین،اعتمادایران،دیدهباننیوز،طبسآساخبر،همراز،تیک،فردا،شهرفردا،قمفارس،اکونیوز،تینخرداد،خبر،سروشنیوز،جهانمعاصر،راهبردپارسینه،

ایرانصدایآنالین،شفایا،رآبازاراقتصادآنالین،شهروند،روزنو،نیوز،اعتدالنیوز،مرور

کراینیواهواپیماییجانباختگانهویتتشخیصدربارهتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدیتوضیحاتی؛رنصیمهدی

00:08:43ویدئو:زمان|55.56Mویدئو:حجم

ویدئوییفایلدانلود

استشدهتکمیلهواپیماسقوطکراینیواجانباختگانای»ان«دیپروفایلفقط

مدی - ایرنا - ارتهران هواپیمای سقوط حادثه جانباخته خارجی اتباع بین از فقط تاکنون گفت: تهران استان قانونی پزشکی اوکل اتباع ای» ان «دی پروفایل شدهوکراین، تکمیل کراینی
است.نرسیدهمادستبهدیگرخارجیاتباعازیردیگپروفایلو

خانوادههابهجسد57تحویل/شدندشناساییهواپیماسقوطقربانیانازپیکر148ان:میز|خبرخبرادامهادامه
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گفت در چهارشنبه روز فروزش همکاومهدی با افزود: ایرنا خبرنگار با ارگو ازوی ا۱۱کراین شاملوجانباخته که هواپیما سقوط حادثه و۹کراینی مسافر۲خدمه

است.گرفتهقراراختیاردرای»ان«دیپروفایلبود،

ا جانباختگان ای» ان «دی پروفایل بنابراین کرد: نشان خاطر خاووی از پروفایلی خارجی اتباع دیگر یا کانادایی - ایرانی شهروندان از اما شده تکمیل جرکراینی

است.نرسیدهمادستبهکشوراز

سازمان قانونیرییس خبپزشکی نشست در دوشنبه شاملرروز که حادثه این جانباختگان گروه نخستین شناسایی از۵۰ی بود: گفته بودند، جان۱۷۶تن

بودند.تابعیتیدوایرانیانگلیسینفریککانادایینفردووسوئدینفرچهاروافغانستانینفر۱۲کراینی،وانفر۱۱ایرانی،نفر۱۴۷هواپیماایندرباخته

است.شدهمنتشرآنهااسامیوشناساییحادثهاینجانباخته۱۴۸هویتکنونتا

ا هوایی خطوط هواپیمای چهارشنبهویک روز گذشت(کراین خمینی(رههفته امام فرودگاه از برخاستن از پس مورده) عمد غیر بصورت و انسانی خطای اثر بر (

باختند.جانایرانیمسافر۱۴۷جملهازخدمهومسافر۱۷۶حادثهایننتیجهدروگرفتقراراصابت

کاروکسبدیگر:منابع

گرمپروازتلخروایتهای

ا هواپیمای سقوط حادثه جانباختگان پیکر هویت تشخیص و شناسایی مجموعوروند در دیروز عصر تا و دارد ادامه همچنان شناسایی100کراینی قربانیان از نفر

شدند.

همشه نمونهگیربهگزارش اری، هواپیمای سقوط جانباختگان پیکرهای شناسایی و ای ان دی آزمایش شبانهرووی، طور به حادثه روز از که شدهزکراینی آغاز ی

هویت تعیین با شناسایی100بود با دوشنبه روز که پیکرها شناسایی از مرحله نخستین شد. تازهای مرحله وارد پیکرها تحویل و قربانیان از آغاز50نفر پیکر

بیشت سرعت گذشته روز بود طورشده گرفت. بهخود بهری تعداد این دیروز صبح تا که عمومی61ی روابط دیروز عصر و رسید قانونیپیکر کردپزشکی اعالم

م کلرمتخصصان اداره آزمایشگاهی و تشخیصی قانونیکز پیکرپزشکی شناسایی به موفق تهران تحویل100استان آماده پیکرها این و شدهاند قربانیان از نفر

شبانهرو طور به سازمان این متخصصان قانونی، پزشکی اعالم بنابر است. داغدار خانوادههای تعیینزبه و شناسایی محض به و هستند فعالیت مشغول ی

میشود.گرفتهتماسپیکرهاتحویلبرایقربانیانبستگانباهویت

افغانمسافرانداستان

ا هواپیمای مسافران بیشتر باوهرچند قصد که بودند ایرانیانی آنهازکراینی، بین در اما داشتند را کانادا به افرادی13گشت داشتند؛ حضور نیز افغانستان تبعه

بودند.شدهتهرانراهیکاناداازاقوامدیدنبرایوبودندایرانساکنبیشترشانکه

دردناکگرم

احمدی، با29سکینه ن2ساله کابل، صبح روزنامه نوشته به بودند. حادثه این قربانیان از احمدی محسن و احمدی مطهره وابستگانرفرزندش از احمدی گس

آخ دیدار این و بود رفته ایران به آلمان از مادرش و پدر دیدن برای سکینه که میگوید خانواده میدهد:راین ادامه او شد. خانوادهاش با او دیدار ین

برنامههای و آرزوها فرزندانش برای مطهرهز«سکینه ماند.» آرزو فقط آرزوها این اما داشت؛ آینده در محسن8یادی و پدربز5ساله با وداع از پس ورساله گ

گفتند.وداعنیزراجهانگشانرمادربز

استشدهتکمیلهواپیماسقوطاینیکرواجانباختگانای»ان«دیپروفایلفقطایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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پزشکیدانشجوی

محمدی او21مهدی کرد. مهاجرت ایران به خانوادهاش با که بود کودک او آمد. دنیا به دایکندی والیت در پیش و4سال در2برادر مهدی داشت. خواهر

شد.2013سال پناهنده آنجا در و رفت سوئد خانوادهاش2به با دیدار برای قبل یکماه او، برساند. پایان به پزشکی رشته در را تحصیل دوره تا بود مانده سال

باخت.جانحادثهایندرگشتزباهنگامکهآمدتهرانبهکراینوامسیراز

تازهزندگییکپایان

سال در رحیمه بود. هلمند از حسین و وردک میدان والیت از و2015رحیمه رفت سوئد دوستهای3به از یکی تولد جشن مراسم در حسین و او بعد، سال

همهرمشت میان از که بود خانوادهاش عضو تنها رحیمه میکردند. زندگی تهران و کابل در رحیمه نزدیکان و تهران در حسین خانواده شدند. آشنا هم با کشان،

سال در بود توانسته ازدواج2015اعضا به تصمیم که رحیمه و حسین بودند. شده مرز رد اما خانوادهاش اعضای بقیه شود. موفق اروپا، به خودش رساندن در

ک تعطیالت سرانجام بگذارند. میان در خانوادههایشان با را موضوع تا بودند فرصت بهدنبال بودند، ورگرفته بیایند ایران به که داد فرصت آنان به یسمس

ب بستگانشان و خانوادهها با را نامزدیشان کنند.رجشن داشت،6گزار همراه به را آرزو و امید هزار خود با که تازه زندگی یک آغاز و نامزدی جشن از پس روز

برد.یغمابهخودبارا2اینعاشقانهلبخندهایودادخرحادثهاین

والدینبادیدار

او داشت. امید از پر قلب و کوچک آرزوهایی تاجیک، خ21شهرام پول بتواند تا میکرد کار بهسختی که بود سوئد در افغان جوانان از یکی و بلیترساله ید

سف در و آورد دست به را فیسبرهواپیما صفحه در شهرام بستگان از یکی مهرنوش، ببیند. را خود والدین ایران به دارایوی نه و بود آقازاده نه «او نوشته: کش

امید.»ازپرقلبیوکوچکآرزوهایتمامیبابودانسانیکفقطباال،تحصیالت

یردوسال5

ازز بعد سعادت، دو5ینالعابدین بارسال هنگام که بود آمده ایران در پدرش دیدن به سالزی در او داد. دست از را جانش مشقتهای2015گشت تحمل با

ازز بعد نوجوان پناهجوی بهعنوان شد. پناهنده سوئد به سپ1.5یاد افغانستان در را کودکی دوران او گرفت. اقامت بود.رسال، ایران در نیز مدتی و کرد ی

کوچکت19ینالعابدینز ازرساله، بعد و بود خانوادهاش عضو دو5ین مقصدشرسال به چهارشنبه روز که کرد سفر ایران به پدرش دیدن برای خانواده از ی

نرسید.

مادربامالقات

م حادثه از که روز آنهارهر از برخی شنیدن که روایتهایی میشود. فاش آن قربانیان زندگی داستان از تازهای روایتهای میگذرد تهران-کییف هواپیمای گبار

روایتهاست. همین از یکی هم رضایی آراد زندگی داستان میشود. زنده برایت دوباره روز چند گذشت با حادثه داغ گویی که میآورد درد به را دل چنان

زندگی لندن غرب در کانادا از پیش آنها بیاید. دنیا به آراد اینکه از پس سالها یعنی کرده؛ مهاجرت آنجا به سالهاست و میکند زندگی کانادا در آراد پدر

ب ایران به مادرش و شد کانادا راهی و گرفت را پسرش دست پدر شدند، جدا هم از آراد مادر و پدر پیش، سالها اما کهرمیکردند بود ترتیب این به گشت.

هرا نشزآراد نوشته به میشد. تهران راهی مادر دیدن برای آرادرگاهی کانادا، دبیرستان17یههای در رارساله ژانویه تعطیالت او میخواند. درس هیل یچموند

با حال در نوجوان پسر کند. مالقات مادرش با تا بود شده ایران حادثهزراهی این که بود کانادا به پدررگشت کرد. عزادار همیشه برای را خانوادهاش و داد خ

بماند.»منکناردرآنجاوشودمنتقلکانادابهپسرمجسدتامیکنمراتالشمهمهمنبکشم.نفسنمیتوانمحادثهایناز«بعدمیگوید:آراد

با از پس داشت قصد او آراد، دوستان گفته سپزبه آنجا در را کودکیاش که جایی لندن، راهی ایران از تولدرگشت و شود بود کرده کنار18ی در را سالگیاش

بهت آراد میگوید: او دوستان از یکی آیدین، بگیرد. جشن شهر این در بهردوستانش من وقتها خیلی و بودند دوست هم با مادرانمان بود. من دوست ین

بهت او میرفتم. آنها پرانررخانه خیلی او بودیم. خوبی دوستان و نداشتم مشاجره هم با هیچوقت ما میشناختم. زندگیام در که بود فردی کسیژین و بود ی
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داشت. ادامه دوستیشان بودند، شده کانادا راهی پدرش و آراد که زمانی از و بودند دوست هم با لندن در آیدین و آراد بگوید. بد او درباره که نمیشود پیدا

تولد جشن برای میخواهد که گفت آراد «وقتی میگوید: او18آیدین و هست؟ یادت را آراد گفتم: مادرم به شدم. خوشحال خیلی بیاید، لندن به سالگیاش

میت بغضش جمله این گفتن با آیدین شد.» خوشحال بیاید لندن به میخواهد که شنید وقتی کنم؟ فراموشش میشود مگر گرگفت و میبردرکد را امانش یه

بگوید.یزچینمیتوانددیگرو

داعدارپدر

و همسر تهران-کییف هواپیمای حادثه در که میگوید مردی قندچی، علیرضا را این است.» بیمعنی برایم زندگی این، از فائزه،2«پس داد. دست از را فرزندش

دانیال46همسر پسرشان همراه به علیرضا درسا9ساله دخترشان و ک17ساله تعطیالت در راهیرساله ایران در بستگانشان و خانواده با دیدار برای یسمس

ا به تهران-کییف پرواز با چهارشنبه بود قرار و بودند شده هوتهران اما شوند کانادا راهی آنجا از و بروند ازجملهرکراین آنها نرسیدند. مقصد به یرمساف138گز

در قندچی علیرضا خانه دادند. دست از را جانشان حادثه این در و بود کانادا همگیشان مقصد که کهربودند است افرادی پذیرایی حاال کانادا هیل یچموند

در امالک نماینده یک فائزه میآیند. آنجا به او با همدردی بهتاربرای که بود هیل فازیچموند اندرسون کالج از ازرگی یکی نوشته به بود. شده غالتحصیل

نارنش پسر خیلی کوچکم پسر دانیال میگوید: و است ناراحت و غمگین خانواده پدر حاال کانادا، استعدادزیات با و واقعی هنرمند یک درسا دخترم بود. ی

کا مشغله بهخاطر من و بودند رفته ایران به اقوام دیدن برای آنها بود. پیانو نواختن و یوتیوب در فیلم ساخت عاشق که سفرربود این در نشدم موفق ی

ندارد.معنیبرایمزندگیآنهابدونحاال،وکنمهمراهیشان

دخترومادرسفرینرآخ

دختر و حقجو با9سحرناز راه در بودند، شده ایران راهی اقوام دیدن برای که الناز دستزسالهاش از را جانشان هواپیما حادثه در که بودند کانادا به گشت

حدود شاید کرد؛ مهاجرت اروپا به خانوادهاش با که بود کمسنوسال سحرناز میگوید: فارس به سحرناز اقوام از یکی ایرلند30دادند. در سال چند قبل. سال

رفتوآمد بود، خانواده سوم دختر که سحرناز میدهد: ادامه او شدند. ساکن کشور آن در و رفتند کانادا به که بود آن از بعد و کردند ایرانززندگی به یادی

وارد هم بعد مدتی شد. کار مشغول خبر شبکه در انگلیسی خبر گوینده بهعنوان انگلیسی، زبان به تسلطش بهدلیل و شد ساکن همینجا اینکه تا داشت

مج هم و گوینده بهعنوان هم و شد سحر شبکه انگلیسی سیمای تلویربخش برنامه همزی سحرناز ازدواج داد. ادامه را فعالیتش بینالمللی شبکه این در یونی

س ایران وردر پدر برای دلتنگی اما کردند. زندگی همینجا تکفرزندش و همسر با چندسالی و اینکه3گرفت با سحرناز کرد. غربت راهی را او دوباره خواهرش،

دو نمیتوانم میگفت: همیشه داشت. کم یکچیز اما داشت اینجا هم خوبی شرایط و بود ایران خانوادهرعاشق خالصه کنم. تحمل را خواهرهایم یرنف3ی

از تعطیالت4سحرناز در هم امسال میآمدند. ایران به یکبار دوسال هر اقوام با دیدار برای و نشد قطع ایران با ارتباطشان اما شدند ساکن کانادا در قبل سال

با هنگام که کنند دیدار تجدید دوستان و فامیل با آمدهبودند حادثهزژانویه، این سحرنازرگشت همسر آمدند، ایران به وقتی اینبار میدهد: ادامه او داد. خ

کا امور به رسیدگی بربرای کانادا به زودتر هفته یک حدود -ریاش دخترش و سحرناز اما هفتهگشت دوشنبه باشند. اقوام کنار در بیشتر کمی تا ماندند ِالسا-

درست مادرش، مثل هم او اما شدند کانادا راهی السا همراه که بود آن از پس شود. تازه دیدارها و باشیم هم دور همگی تا گرفتهبود مهمانی یک سحرناز قبل

بز37در آرزوهای و بود انگیزه و امید از سرشار سحر، شد. آسمانی امررسالگی تسلیم همیشه خانوادهاش و او اما داشت. دخترش و همسر و خودش برای گی

شود.رسیدگیموضوعبهعادالنهبهطوردارنددرخواستهمحاالوهستندوبودهخدا

پوشرسدیگر:منابع
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رضویخراسانومازندرانکردستان،یزد،اصفهان،قم،همدان،تهران،زنجان،خوزستان،درکراینیواهواپیمایجانباختگانتشییع
بوئینگسقوطسانحهشهدایباباشکوهوداعشد؛گزاررب

ا هواپیمای سقوط حادثه شهدای پیکر تشییع بومراسم مردم پرشور حضور با کشور استانهای برخی در رسانههایرکراینی منفی تبلیغات وجود با و شد گزار

داد.نخواهنددشمنانبهراهواپیماسقوطحادثهازسیاسیسوءاستفادهاجازهکردنداعالمشهداخانوادههایمعاند،

خوزستان، تهران، اصفهان، استانهای در جمعه و پنجشنبه بود، شده آغاز چهارشنبه از که هواپیما سقوط حادثه شهدای تشییع امروز»، «وطن گزارش به

قاسمیآ میالد شهید پیکر گزارش، این به بنا یافت. ادامه مردم پرشور حضور با یزد و کردستان رضوی، خراسان همدان، قم، مازندران، شهدایرزنجان، از یان

شد.تشییعسبزوارگررکامیدانتاجامعمسجدازکراینیواهواپیمایسقوطیرسبزوا

ایثا و شهدا معظم خانواده انتظامی، و نظامی نیروهای روحانیون، اجرایی، مسؤوالن پرشور حضور با شهید این تشییع ورمراسم دانشجویان جوانان، گران،

شد.گزارربمردممختلفاقشار

«م شعارهای سردادن با مراسم این در سبزوار آمرمردم بر «مرگ «مریکا»، و اسرائیل» بر پیکررگ کردند. تشییع را شهید این مطهر پیکر والیتفقیه»، ضد بر گ

شد.سپردهخاکبهسبزوارشهرشهدایگلزاردرتشییعازپسیانرقاسمیآمیالدشهید

پرشکوه حضور با مردم و مسؤوالن گفت: است، کرده داغدار را ایرانی خانوادههای تمام هواپیما سقوط حادثه اینکه بیان با مراسم این در سبزوار جمعه امام
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ش خانوادهها این غم در مسؤوالن و مردم همه افزود: مقیسه غالمرضا حجتاالسالم کردند. تجلیل وی از نخبه جوان این پیکر تشییع مراسم هستندردر یک

کند.محشورشهداباراآنهاوبیفزایدجانباختهیزانزعمقامبروکندعطاصبرخانوادههااینبهمیخواهیمخداوندازو

شهداپیکرباکردستانیهاباشکوهوداع

پیکرهای تشییع مراسم در کردستان ا5مردم هواپیمای سقوط حادثه خاکوشهید به و کرده بدرقه را شهدا پیکر خاصی شکوه با و گذاشتند تمام سنگ کراین

سپردند.

خوشاقبال، حسین و کردستان استان بیتالمقدس سپاه فرمانده حسینی، سیدصادق سردار جمله از مسؤوالن و مردم مختلف قشرهای که مراسم این در

حادثه این شهدای از سنندجی) (زوج فرزانه آیدا دکتر و مرتب آروین دکتر پاک پیکرهای داشتند، حضور کردستان استاندار اجتماعی و امنیتی سیاسی، معاون

شد.سپردهخاکبهسنندجمحمدیبهشتآرامستانیکقطعهدرتلخ

ر دکتر شهید پیکر دیگر مراسمی در همراهزهمچنین به رحیمی رحیمیژگار در(یوان تشییعکنندگان شد. سپرده خاک به و تشییع سقز زادگاهش در فرزندش)

کردند.محکومبشدترامنطقهدرصهیونیستییمژرویکارآمینیرتنشآفشهیدان،اینبازماندگانوخانوادهباهمدردیضمنمراسماین

همداندرکراینیواهواپیمایسقوطسانحهشهدایتشییع

پیکر تشییع مساف4مراسم هواپیمای سقوط سانحه شهدای از ارتن اماموی پیادهراه از همدان مردم مختلف اقشار و فرماندهان مسؤوالن، حضور با کراینی

یافت.ادامهمعصومیهمدانیمالعلیآخوندآیتاهللمرحوممدرسهتاوشدآغاز)هخمینی(ر

اسفندیا بهاره نقیبی، زهرا پیکر بر همدان موقت جمعه امام فاضلیان، سیدحسن حجتاالسالم مراسم این نهاوندیردر میترا و صادقی آنیسا از4ی، تن

ف سردادن با همدان مردم آن از پس و کرد نماز اقامه حادثه این رارشهدای شهدا این مطهر پیکر حسین» «یا و زهرا» «یا اهلل»، الی اله «ال «اهللاکبر»، یاد

کردند.تشییع

برقرا محمدباقر حجتاالسالم شهررابتدا این استقالل میدان تا آزادگان میدان از تشییع مراسم سپس و کرد نماز اقامه شهید این پیکر بر مالیر جمعه امام ی،

شد.انجام

گرفت.آرامحرممدافعشهدایکناروشهداقطعهمالیر،هاجربهشتدرخانوادهاشحضوربانهاوندیمیالدشهیدپیکر

ا هواپیمای سقوط سانحه شهید گوپدر صحنه مشاهده با و داشت ویژهای ارادت سلیمانی سردار به پسرم گفت: سانحه این درباره بررکراینی انقالب رهبر یه

بود.مردمبهخدمتبرایراههایییافتنفکربهویدزمیورعشقایرانبهاویست.رگقاسم،حاجپیکر

تص بهرهمندروی نتایجش از مختلف کشورهای مردم که دهد انجام پژوهشهایی داشت قصد او میکرد. فکر فراملی و داشت عشق ایران به پسرم کرد: یح

تلوی وقتی شب و بود سلیمانی قاسم حاج شهید سپهبد باشکوه تشییع با مصادف حضورش آخر روزهای افزود: نهاوندی میالد شهید پدر صحنهزشوند. یون

تص نهاوندی بود. ایستاده تمامقد احترام، نشانه به کرد، پخش را شهید پیکر بر انقالب معظم رهبر نماز گراقامه کمتر جوانها کرد: شبریح آن اما میکنند یه

داشت.ویژهایارادتسلیمانیسرداربهاوکهچرایست،رگانقالب،رهبریهرگمشاهدهبامیالد

تفتدرقربانیبهابادیامیرحسینشهیدپیکرباوداع

ناص محمدرضا آیتاهلل حضور با قربانیبهابادی امیرحسین شهید پیکر تشییع طالبیرمراسم محمدعلی یزد، جمعه امام و استان در ولیفقیه نماینده یزدی ی

ب تفت مردم و شهرستانی و استانی مسؤوالن از جمعی و یزد استان الغدیر سپاه فرمانده رضاپورشمسی سرهنگ یزد، شهرستانراستاندار به شهید پیکر شد. گزار

شد.سپردهخاکبهبهابادشهدایگلزاردرشهیدشداییمزارجواردروگزارربیردیگتشییعمراسمشهرستانایندروشددادهانتقالبهاباد

اقامه از پس محمدی، بهشت در و تشییع شهدا گلزار طرف به بهاباد شهدای میدان از محلی مسؤوالن از جمعی و مردم مختلف اقشار حضور با شهید این پیکر

شد.سپردهخاکبهنماز
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محمدی بهشت شهدای گلزار سمت به بهابادی شهروندان دوش بر و گرفت قرار نظامی احترام ادای مورد بهاباد شهدای میدان در قربانی امیرحسین شهید پیکر

شد.تشییع

قمدرکراینیواهواپیمایسقوطسانحهشهید7پیکرتشییع

ا7پیکر هواپیمای سقوط سانحه قمی شهدای از ساعتونفر از قم، انقالبی مردم گرفتند. آرام قم در معصومه(س) حضرت حرم جوار در روز9کراینی صبح

عسک26پنجشنبه حسن امام مسجد در پیکرردیماه و آمدند گرد ا6ی(ع) هواپیمای سانحه قمی شهدای از کردند.ونفر تشییع مطهر حرم سمت به را کراین

از بعد و مردم حضور با اویسی عسل و حمزهای سارا اویسی، امیرحسین حسنیسعدی، زهرا صالحه، محمد بیروتی، محمدامین شامل شهدا این پیکرهای

نو آیتاهلل توسط نماز کراقامه حرم در تقلید مراجع از واردریهمدانی تاخیر با که کدخدازاده محمدرضا شهید پیکر همچنین گرفتند. آرام اهلبیت(ع) یمه

پررنگ حضور گرفت. آرام رضا(ع) امام صحن در شهید، این پیکر بر سعیدی آیتاهلل توسط نماز خواندن از بعد شد تشییع مطهر حرم سمت به بود شده قم

جمعآو و تومار نوشتن و هواپیمایی حادثه شهدای پیکر تدفین و تشییع مراسم در بسیجی عینردانشجویان در پاسداران سپاه از حمایت جهت امضا ی

آم پرچمهای اقدامی در بسیجی دانشجویان همچنین بود. مراسم این حاشیههای جمله از هواپیما، سقوط حادثه مقصران با برخورد بر رارتاکید اسرائیل و یکا

ا هواپیمای سانحه شهدای پیکر تشییع مراسم انداختند. تشییعکنندگان پای ووجلوی مردم پرشور حضور با شهدا گلزار تا جامع مسجد از نیز همدان در کراینی

شد.گزارربمسووالن

اهوازوزنجانبابل،تهران،شهدایتشییع

اسدیال محمدحسین شهید اسدیالزی،رپیکرهای ارینب هواپیمای سقوط تلخ حادثه جانباختگان از محمودی فاطمه و پرشوروی حضور با پنجشنبه کراین

شد.سپردهخاکبهتهرانصالح(ع)امامزادهمقدسآستاندرمردم

انجام بابل در هم مدنی فیروزه و پورشعبان ناصر شهید تشییع مراسم بزودی است قرار شد. تشییع بابل در دیروز پورقادی محمدعباس شهید پیکر همچنین

شود.

شد.تشییعزنجانمردمپرشورحضورباپنجشنبهروزهمکراینیواهواپیمایسقوطحادثهشهدایازدیگریکینبیبیالنازشهیدپیکر

خاکسپا و تشییع مراسم اهواز مردم پرشور حضور با دیروز همچنین گزارش، این به پیکرربنا بوئینگ3ی هوایی سانحه بوا737شهید شهر این در گزاررکراینی

شاه مرشد. اقبالی، آقامیرخ خانوادهریم اقبالی شهزاد و خاک3ی به اهواز شهدای بهشت در آنها پیکر دیروز و شدند شهید سانحه این در که بودند نفرهای

شد.سپرده

شدخانوادههایشانتحویلکراینیواهواپیمایسقوطشهید110پیکر

قانونیکلرمدی پیکرپزشکی تحویل به اشاره با تهران ا110استان هواپیمای سقوط خانوادههایوشهید تاکنون گفت: آنها، خانوادههای به این166کراینی شهید

به قانونیسانحه گفتپزشکی در فروزش مهدی دکتر کردهاند. خانوادههایومراجعه تاکنون گفت: تسنیم، با به166گو سانحه این قانونیشهید مراجعهپزشکی

ع پیکرهای تمام و مدیزکردهاند است. شده شناسایی افراد این قانونیکلریزان خانوادهپزشکی هنوز اینکه بیان با تهران سانحه10استان این قربانیان از نفر

قانونیبه خانوادهپزشکی گفت: نکردهاند، به5مراجعه هنوز که قربانیانی از قانونینفر هستند.پزشکی خارجی اتباع جزو مابقی و ایرانی نداشتهاند مراجعهای

حدود تاکنون وی، گفته تحویل110به پیکرهای اکثر که شده آنها خانوادههای تحویل سانحه این در جانباخته افغانستانی اتباع چندین پیکر جمله از پیکر

است.بودههواپیماسقوطایرانیشهدایبهمربوطشدهداده

بوئینگسقوطسانحهشهدایباباشکوهوداعامروز:وطن|خبرخبرادامهادامه
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کراینیوابوئینگپروندهدرمختلففرضیههایواکاوی

شنبه صبح ایرنا- ساعت۱۳۹۸دی۱۸تهران- مساف۶:۱۵خورشیدی هواپیمای که شد صادر مضمون این با مسلح نیروهای کل ستاد طرف از بیانیهای اردقیقه هوایی خطوط بهوی کراین
شود.میحرمطکراینیوابوئینگسقوطپنهانوپیدازوایایمورددرمتفاوتیفرضیههایامروزتابیانیهاینصدورهنگامازکردهاستسقوطغیرعمدوانسانیخطایدلیل

ا بوئینگ سقوط ماجرای مسافربودر هواپیمای اشتباه به گفتند:اپراتور فضا هوا مسئولین و کردند عنوان واقع این اصلی دلیل را انسانی خطای رارکراینی ی

مسافرب هواپیمای به پرواز اجازه صدور چرایی اما است کرده شلیک آن به و کرده فرض کروز ورموشک سوال محل همچنان حساسی شرایط چنین در ی

رسانههاسترپیگی روی چند طزو به خارجی رسانههای از بعضی همچنین و داخلی کارشناسان برخی است حادثهری این چگونگی درباره مهمی سواالت ح

آم الکترونیک جنگ نقش تلقی که دارد وجود شواهدی اند. پرداخته تامل ارقابل هواپیمای سقوط در ازویکا اتباعی و هموطنان از جمعی جانباختن و کراینی

موفق و یکپارچه شبکه با پدافندی سامانه اپراتور میان ارتباط قطع و رادار توسط کروز موشک عنوان به هواپیما دادن نشان میکند. تقویت را کشورها دیگر

است.قرائناینجملهازارتباطاینیربرقرابرایاپراتورتالشنبودن

طلباصالحرسانههای

نکنیمامنیتییاسیاسیراهواپیماسقوطموضوع

اصلرگزارخب کمسیون سخنگوی پارسایی بهرام با گو و گفت به ایسنا خب۹۰ی آورد: و پرداخته اسالمی شورای تدبیرگزارمجلس ایسنا:بی بیبرنامگیری و ی

ا هواپیمای سقوط موضوع در هواپیمایی میدانیموسازمان ما ولی گرفت گردن به را گناهها همه حاجیزاده آقای که است درست است»، روشنتر روز از کراینی

تع امن مسیر برایش باید یا میداد پرواز اجازه هواپیما این به نباید و است مقصر سازمان کدام داخلی قوانین و ایکائو قوانین سماجترطبق میکرد. یف

ه بود. غیرحرفهای و شتابزده بسیار نیز است فنی نقص سقوط علت اینکه سر بر حادثه این از بعد عنوانرآنها فنی نقض را سقوط علت قاطعیت با نباید گز

رهب اشتباهاترمیکردند. تشخیص برای آزاد دسترسی که میافتد زمانی اتفاق این شود؛ گرفته حوادث این جلوی که کردند تاکید هم داشتهری وجود داده خ

تکنولو دارد. وجود آنجا که است سیستمی از خطا از بخشی معتقدم خود سهم به من کندژاست. خطا هم اپراتور اگر حتی که است گونهای به دنیا روز ی

در دهیم اجازه باید که میگردد بر هوایی ضد سیستم به اشکال از بخشی لذا است، مشخص سرعتاش و مقصد مسیر، هواپیما، نوع و نمیکند خطا سیستم

نمیشود فهمیده دیر را موضوع میگوید جمهور رییس کنیم. سیاسی را موضوع این نباید دهد توضیح نیز سازنده کشور و شود انجام کارشناسی کار باره این

ناراحتی بیاعتمادی، جو افزایش باعث که است نکاتی اینها است. افتاده اتفاقی چه شود متوجه دیگران از دیرتر ملی امنیت عالی شورای رییس که پذیرفت

بیتدبی و خطاها از سوءاستفاده و ماجرایرمردم از و شده رد افتاده کشور در که متفاوتی اتفاقات کنار از راحت خیلی اسالمی شورای مجلس میشود. یها

است.رفتهحاشیهبهمختلفدالیلبهاسالمیشورایمجلسمتاسفانهاست.کردهبسندهغیرعلنیجلسهبههواپیماسقوطوکرمانحادثهتاگرفتهینزبن

نهسیاسییربردابهرهی؛رآجانباختگانخانوادهباهمدردی

هن مختلف جشنوارههای از هنرمندان از عدهای نوشت:انصراف گزارشی در ملی آرمان اقدامررونامه این از بیرونی رسانههای بعضا تا شد باعث فجر ی

سواربهرهبردا موج به عبارتی به و کرده سیاسی خانوادهری با همراهی و همدردی با هیچکس که است حالی در این بپردازند. مردم احساسات روی ی

دستاوی نباید مساله این اما نیست، مخالف بازجانباختگان دیگران زمین در ناخواسته هنرمندان برخی که گیرد قرار سلبزی و صداوسیما کنند. درری یتیها

تح اظهارات با فعلی حساس شرایط در که کنند عمل نحوی به باید نیز اجتماعی بیشترشبکههای سعهصدر با و نکنند ملتهب را جامعه مسائلریکآمیز با ی

ا هواپیمای سرنگونی نمایند. باوبرخورد سرنگونی۱۷۶کراینی این شد مشخص که زمانی مخصوصا آورد. بهبار جامعه در را ناراحتی و اندوه از موجی مسافر

بسیا واکنشهای نیز اتفاق این از پس است. بوده انسانی خطای از کسیرناشی هر و گرفت صورت مساله این به نسبت مختلف اشخاص و افراد سوی از ی

نظ اظهار خود ظن سایراز به نسبت موضوع این به هنرمندان واکنش میان این در اما کرد. مساله این به راجع بودکمیری تسلیت و اعتراض صرفا که ین
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مجارف فضای در گذشته روز چند طی چنانکه میکرد. تالقیزق و اشتراک نقطه پرداختهاند. خود اجرای دست در برنامههای از انصراف یا لغو به هنرمندان ی

از که بود مختلف حوزههای در فجر جشنواره انصرافها ب۲۲تا۱۲این دغدغهمندربهمن مسائلی چنین در کشور هنرمندان اینکه حال این با میشود. گزار

شرایط که گیرد صورت نحوی به باید امر این اما است، خوب مردم با همدردی ندارد. نکوهش جای میکنند همدردی ابراز حادثه گونه این به نسبت و هستند

از گرفته نشأت حد چه تا و مسئوالن عملکرد از ناشی میزان چه مساله این که دید باید حال این با نیاورد. فراهم را بیگانگان استفاده سوء و برداشت سوء

دستاوی نباید هنرمندان رفتار مسلم قدر است. سیاسی تحزنمایشهای برای تخری و دیگران بسیارحساسریک آنها عملکرد میان این در شود. ملی منافع یب

کنارهگی و انصراف سمت به اعتراض و همدردی دلیل به امروز که کسانی است این پرسش کهراست. دیگر برنامههای در آیا میروند، فجر جشنوارههای از ی

ام چنین به باشد، برداشته در سودی حالیربرایشان در این میگیرند؟ کار به همدردی اسم به و جشنواره در صرفا را رویکرد این اینکه یا میورزند مبادرت ی

ناظ شهرام که برایراست داشته فروش میلیون صد چند کنسرتش بلیتهای و باشد داشته کنسرت دیماه پایانی روزهای در بود قرار که کشورمان خواننده ی

د به احترام چشمگیرادای حضور چندان شاید که برخی اما پذیرفته، نیز را آن تبعات و کرده لغو را کنسرتش هواپیما سقوط حادثه آثاررگذشتگان در هم ی

تغیی چندان حضورشان عدم یا حضور که صورتی در پیوستند انصرافیها جمع به همراهی دلیل به صرفا نداشتهاند داشترجشنواره نخواهد جشنواره کار در ی

نمیکنیم.درستموسیقییحرتفبرایمااظهارداشت:جشنوارهازهنرمندانانصرافموجدرخصوصموسیقیدانیک

نداردمقصریکفقطکراینیواهواپیمایسقوطداستان

نوشت: مطلبی در اعتماد و۶روزنامه حادثه وقوع از پس رییسجمهو۹۶روز آن، علت شدن مشخص از پس آنرساعت درمورد و حاضر مراسمی در ی

ام نظامی پایگاه «عیناالسد» به حمله از پس ساعاتی چهارشنبه روز کرد. ارسخنرانی هواپیمای یک عراق، در باویکایی ایران۱۷۶کراینی آسمان در مسافر

کرد. سقوط و شد رییسجمهو۳منفجر و مسلح نیروهای ستادکل بعد بیانرروز به آن درمورد و دانسته انسانی خطای را اتفاق این علت بیانیهای در ی

نیز ذیربط مسووالن و ندارد تمامی پرسشها و ابهامها شود. اکتفا اپراتور خطای به که هست و بوده آن از پیچیدهتر ماجرا حال این با پرداختند. توضیحاتی

حسن گذشته روز که مسالهای پاسخگویی. مستلزم و است بسیار ابهامها و پرسشها که دارند اذعان همگی مسووالن ندادهاند. پاسخ موارد این تمامی به

رییسجمهو کشاوررروحانی، بخش ملی نمونههای از تجلیل همایش در نیز رییسجمهوزی کرد. تاکید و اشاره آن به ابهاماتری همه پاسخ که داد قول ی

یک فقط نمیتواند داستان این در میکنم، عرض دارم هوایی پدافند مساله با که بیش و کم آشنایی دلیل به «من که کرد اشاره البته و دادهشود مردم به

شود.» بیان مردم برای صداقت با مساله این میخواهم و هستند هم دیگرانی بوده، مقصر داده فشار را دکمه که نفر یک تنها اینکه نه باشد. مقصر فرد

مط را پرسشهایی همچنین وراو بودند دخیل کسانی چه اما گرفته صورت سهو و اشتباه روی از حادثه این که میدانند را این ما «مردم کرد: تاکید و ح

ایام این در که است درست این گرفت؟ انجام سهو این که آمد پیش شرایطی امرچه به غمها همه امریشه برمیگردد. وریکا ملتهب را جو که بود یکا

ع و کرد تهدید کرد، غیرعادی را تمامزشرایط به حادثه این در ما که نمیشود آن بر دلیل اما است درست همه اینها گرفت؛ ما از را ما مسالهریز یشههای

رییسجمهوریم.»رییسجمهوزنپردا سخنرانی با همزمان آنکه جالب دارد. وجود عمدی عواملی و علل احتماال گرفته صورت سهو این پشت است معتقد یری

کشاور همایش یک ازدر هواپیمای سقوط مورد در دروی دستکم که نیز مجلس سابق اصولگرای نماینده زاکانی، علیرضا از هیچ۶کراینی، در گذشته سال

د ویدیو این تصویر روی میکند. اظهارنظر هواپیما سقوط درباره آن در که شد منتشر ویدیویی نبوده، موافق دولتیها و دولت با زاکانیرموردی که شده ج

ا هواپیمای سقوط مورد در را نظرش او از وقتی و میدهد پاسخ قم در دانشجویان برخی پرسشهای معتقدوبه و میکند اشاره «نفوذ» به میپرسند، کراینی

است.محتملفرضیه۳گفتهاواست.سهویاشتباهیکازبیشتریزچیماجراکهاست

ندارند؟نجاتچترمسافرانبرایهواپیماهاچرا

همشه میپرد،رتارنمای چترباز یک آورد:وقتی گزارشی در آنالین چتربا۱۱۰تا۸۰حدوداهواپیمای وقتی آن، بر عالوه دارد. سرعت ساعت در اززمایل ی

بین حدودا آن ارتفاع میپرد، ارتفاعیرهزا۱۳تا۱۰هواپیما میپرند، ثابتی جایگاه از که چتربازانی که حالی در است، مقایسه۳۵۰۰پایی در که دارند پایی

اینیکروابوئینگپروندهدرمختلفضیههایفرکاویواایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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انجام را کار این بهتنهایی و میکنند کار مربی دو با معموال هواپیما، از آزاد سقوط مبتدی چتربازان که بدانید باید نیز را این است. پایین بسیار هواپیما با

به که شخصی همراه به اول دفعات مواقع، بیشتر در و میبینند ساعته چهار آموزش یک حداقل میپرند، چتر با ثابت نقطه از که آنهایی حتی نمیدهند.

میدهد. انجام کوچک گروهی در یا تنها را کار این میپرد، هواپیما از چترباز یک که زمانی نیست. سادهای کار میکنند؛ پرواز میگویند کمکی او به اصطالح

بین فاصلهای باید بپرند، هواپیما از بخواهند گروه این که پ۵۰۰تا۲۰۰زمانی اول که فردی که میشود حساب اینطور معموال باشند؛ داشته بایدرمتر یده،

است۴۵ ممکن همچنین حرفهای چتربازان باشد. داشته فاصله دوم فرد از ثانیه چندین و باشد هواپیما پشت بیشتردرجه احتمالریسک که آنها بکنند. ی

ارتفاع در هیپ۱۵دارد به است ممکن بپرند، پایی اکسیوهزار (کمبود اینژکسی در که چتربازانی از برخی همچنین است. خطرناک بسیار که شوند دچار ن)

اکسی کپسول خود با میپرند، حدوداژارتفاع هواپیما نجات چتر هر آن، بر عالوه میکنند. حمل ووکیل۱۹ن اززگرم یکی است. نیز گرانقیمت البته و دارد ن

تجارمحبوبت هواپیماهای مسافربرین یا بویینگری خانواده بوئینگ۷۳۷ی مثال حدودا۷۳۷-۸۰۰است. جای۲۰۰میتواند خود در پرواز کادر جمله از را نفر

حدودا میتواند بویینگ این اما متفاوتند، سرعتها اینکه با ارتفاع۶۰۰دهد. در ساعت در را۳۵مایل کار هم با ارتفاع و سرعت این کند. پرواز پایی هزار

پ تمربرای ساعت چهار که آنجا از میکند. سخت بسیار چتر با مسافرانریدن برای بخواهند اگر است، انجام قابل غیر هواپیما یک به شدن سوار برای فقط ین

باز دقیق زمان و نجات چتر پوشیدن چگونگی جمله از چتر با پرش دستورالعملهای اجرای و دقیق خواندن به مجبور مسافران کنند، تهیه هواپیما نجات چتر

د در همه هستند. آن شرایطیرکردن در آنها که کنید فکر حاال نمیآورند. یاد به را جزئیات بهراحتی همه و نیستند خوب فنی و دقیق دستورالعملهای ک

است.نشدنیعمالدهند؛انجامراالزمکارهایوپوشیدهراآنثانیهچنددرکهشوندمجبوروبگیرندقرارهواپیماسقوطیارفتنپاییننظیر

میشودروشنترمسائلمروربهکراینیواهواپیمایسقوطماجرایدر

بدخواهانرگزارخب که سوال این به پاسخ در یزدی محمدرضا آورد:سردار و پرداخته رسوالاهلل محمد سپاه فرمانده یزدی محمدرضا سردار با گو و گفت به ایلنا ی

اررجمهو چگونه را موضوع این باشد. داشته موشک نباید ایران هستند مدعی هواپیما سقوط حادثه از پس ایران اسالمی کسیزی اینکه گفت: میکنید؟ یابی

کنت توان ایران کنتربگوید توان چگونه ما که میدانند هستند امر متخصص که آنهایی ندارد، را خودش موشکهای دارل چگونهرل ما که میدانند و یم

آم را اتفاق این تلخ طعم زدیم. طعمشرنقطه بزنند ضربه میخواستند که هم افرادی و منافقین است، چشیده را تلخش طعم داعش چشیدهاند، یکاییها

آم چشیدهاند. کاررا نمیکنند جرات که دارند اطمینان مساله این از میزنیم. نقطه بخواهیم هرجا ما که دارند اطمینان هم کسیریکاییها اینکه ولی کنند. ی

دیگ انسانی خطای امکان اینربگوید در نگیرد. صورت انسانی خطای هیچگونه که هستند این دنبال به ما سیستم ازجمله دنیا سیستمهای همه نیست، ی

شد.خواهدروشنترمسائلمروربهانشااهللهمماجرا

نیستمقصریکنفرفقطکراینیواهواپیمایسقوطدر

بز ملت به دیگر بار یک را ایام این غم میدانم الزم اینکه بیان با آورد:رییسجمهور و پرداخته جمهور رییس سخنان به گزارشی در تعادل ایرانرروزنامه گ

سردا دادن دست از غم گفت: بگویم، عرتسلیت غم جهان، و منطقه در شجاع بززی بسیار غم و داشتند حضور سردار تشییع در که کرمان در وریزانی گ

مسافرب هواپیمای سقوط ارسهمگین کهوی م۱۷۶کراینی کام به را هواپیمارنفر سقوط ابعاد شدن روشن برای فراوانش تالشهای از رییسجمهور کشاند. گ

تا شود کوتاه تحقیق، و بررسی دوره که کردم فراوانی تالش نباشد عادی و طبیعی صورت به هواپیما سقوط دادم احتمال که لحظهای از افزود: و گفت سخن

همکا کرد: تاکید او کرد. سقوط چگونه هواپیما بالفاصلهربدانیم و شد انجام بود، حقیقت یافتن برای ما مسیر تنها که مسلح نیروهای طرف از خوبی یهای

دهند. اطالع مردم به بالفاصله که کردم اعالم امر مسووالن به افتاد، اتفاق انسانی نابخشودنی و دردناک بسیار خطای یک شد مشخص من برای آنکه از بعد

مسافرب هواپیمای سقوط حادثه پیگیر امکاناتش تمام با دولت میدهم سرقول رسیدگی دنبال ویژه قاضی یک با قضاییه قوه و باشد باشد.ری آن ابعاد به یع

نیست معمولی و عادی پرونده یک این دهد. تشکیل هواپیما سقوط پرونده برای کارشناس چندین و عالیرتبه قاضی یک با ویژه دادگاه یک باید قضاییه قوه
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آن مسووالن و رهبران با که همانطور و میگویم تسلیت خارجی و ایرانی جانباختگان خانوادههای به کرد: بیان او میکنند. نگاه دادگاه این به دنیا همه و

همکا از قدردانی با رییسجمهور باشد. هواپیما سقوط مساله پیگیر امکاناتش تمام با دولت میدهم قول کردم، صحبت دررکشورها مسلح نیروهای خوب ی

ا هواپیمای سقوط علت شدن برایوروشن مردم به بخشی اطمینان و حادثه این در دخیل افراد مجازات امر، جوانب همه کشف تا دولت کرد: تاکید کراینی،

ورگیوجل گفت: رییسجمهور میدهد. ادامه تالشهایش به مساله، این تکرار از عزی این کنار در استانداران دولتی، مسووالن راه، بهزیر من بگیرند. قرار یزان

اینکه کرد: بیان روحانی است. سخت قدر چه بوده، کشور سرمایه که کرده تحصیل باالی سطح نخبه جوان دادن دست از غم میکنم احساس پدر یک عنوان

میکنم عرض دارم هوایی پدافند با که بیش و کم آشنایی دلیل به من است. بوده خوبی اول گام کردند قبول و اعالم را خطا لهجه صراحت با مسلح نیروهای

این میدانند ما مردم شود. بیان مردم برای صداقت با مساله این میخواهم من هستند. هم دیگرانی میان این در باشد. مقصر فرد یک فقط نمیتواند که

ایام این در که است درست و راست گرفت؟ انجام سهو این که بودند دخیل کسانی چه اما گرفته، صورت سهو و اشتباه روی از بهرحادثه غمها همه یشه

امرام میگردد؛ باز تحریکا که بود امریکا کرد، امریم کرد، متشنج را شرایط که بود عریکا که بود بهزیکا مساله این در نمیشود دلیل این اما کرد ترور را ما یز

نپردا جوانب دوزهمه الی یک است؟ بوده طوالنی زمانی آن اعالم تا سقوط علت شدن روشن زمان از که است این مردم برای دیگر سوال شد: یادآور وی یم.

جلسه به که عصر جمعه تا صبح چهارشنبه پروسه دهند. توضیح همه به میخواهم که است مسالهای هم این است؟ بوده ساعت چند یا کشیده طول روز

شود. گفته همه به رسید ملی امنیت شورای فقطفوقالعاده حادثه گفت: ع۱۷۶روحانی اینزنفر است، ایران فضای امنیت بحث نیست؛ رفته دست از یز

است.مهمدنیاومامردمبرایموضوع

اصولگراهایرسانهرصد

بودآنکردنگلآلوددنبالبهغربکهآبیکراینی،واهواپیمایسقوط

ذوالنو مجتبی با گو و گفت به جوان خبرنگاران مجلسرباشگاه ملی امنیت کمیسیون عضو آورد:ی و ماننداولپرداخته کرده اصابت که موشکی اینکه

بز موشکرموشکهای بلکه کند، ساقط را هواپیما که نبوده سنگین و است؛باشگاهزیرگ نبوده مشخص احتماال هم خلبان خود برای حتی آن اصابت که بود ی

ا هواپیمای سقوط درباره گمانه جوان:چهار ووخبرنگاران میگرفت قرار بررسی مورد باید که داشت وجود میشد.کراینی ثابت باید گمانهها این از یکی قطعا

داشت، بررسی به نیاز خیر یا کرده اصابت هواپیما به موشک بدانند واقعا اینکه موتوردومگمانبنابراین و داشته وجود هواپیما در فنی نقص که بود این

گمانه بود. گرفته آتش پرواسومآن کادر در انسانی خطای که است این باشدزهم افتاده اتفاق هواپیما کادر و خلبان پرواز، از قبل چک پرواز، مهندسین ی،

گمانه تیمهایچهارمو باید چون بررسیها برای معموال اما میشد. بررسی باید که باشد افتاده اتفاق پدافند توسط انسانی خطای است ممکن که بود این

شود، تشکیل مداتخصصی و اسناد و شده دیده کمترصحنه در که میبرد زمان شود چک مکالمات و ظرفرک یعنی فرصت نیروهای۴۸ین کل ستاد ساعت

داشت نیاز را زمانی ملی امنیت عالی شورای و خودشان درون در هماهنگیهایی و داخلی مشورت یک طبیعتا و دهد انجام را برررسیها این توانست مسلح

کنند.یرتصمیمگیوکردهاستماعراگزارشونتایجوکنندبررسیراموضوعاینکه

بودکردهمتوقفراسیگنالارسالموشکاصابتازقبلثانیه۳۰کراینیواهواپیمای

نیویو نوشت:روزنامه ایرانیان عصر آخرروزنامه در ارکتایمز هواپیمای سقوط سانحه جزئیات درباره خود گزارش کارشناسانوین بررسی کرد: ادعا ایران در کراینی

هواپیما میدهد خب۳۰تا۲۰نشان بینالملل اقتصاد خبرنگار گزارش به بود. کرده متوقف را سیگنال ارسال موشک اصابت از قبل روزنامهرگزارثانیه فارس، ی

نیویورآم آخریکایی در تایمز ارک هواپیمای سقوط درباره خود گزارش زمانوین از لحظه به لحظه صورت به پدافندی موشک اصابت دلیل به ایران در کراینی

بز آمرحمله االسد عین پایگاه به ایران جرگ پرواز، اطالعات بررسی است: کرده ادعا روزنامه این است. پرداخته هواپیما سقوط لحظه تا عراق در یاتزیکا

اررهگی هواپیمای که میدهد نشان هواپیما به موشک اصابت از موجود فیلمهای و مذکور، هواپیمای مخابره۳۰تا۲۰کراینیوی موشک، اصابت از قبل ثانیه

رهگی مؤسسه سخنگوی پتچنیک، ایان است. کرده متوقف را شناسایی پروارسیگنال خطوط رادارزی فالیت شبانهرو۲۴ی صورت به که وز، مکانی موقعیت ی
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مساف هواپیماهای پرواز معتبرترجزئیات جمله از و دهد می ارائه زنده صورت به را جهان سراسر در هواپیماهایری میگوید: است، زمینه این در مؤسسات ین

مسافربرتجا و طری از را خود طری از سیگنال این که میکنند معرفی پدافندی سامانههای و فرودگاههی رادارهای به شناسایی سیگنال دائمی مخابره یقریق

نیوی میشود. مخابره دائم صورت به است، شده نصب هواپیما در که ترانسپاندر نام به دستگاه کردهریک منتشر حادثه این از که ویدئویی گزارش در تایمز ک

ا هواپیمای میگوید کرده تکرار را خود ادعای مجددا جان۳۰تا۲۰کراینیونیز است. کرده متوقف را شناسایی سیگنال این مخابره موشک اصابت از قبل ثانیه

آپ سیفتی مؤسسه مدیرعامل و هوایی سوانح کارشناس و خلبان طرکاکس، از تور پدافندی سامانه نرمافزار میگوید: سیستمز، عینیریتینگ تشخیص رادار، یق

شناسایی سیگنال که صورتی در میکند. استفاده احتمالی اهداف و پرندهها هواپیماها، شناسایی برای پاندر ترنس سیگنال از استفاده همچنین و هواپیما یک

از موشک بعد به اینجا از میگوید: وی میکند. خطر اعالم تور سیستم افزار نرم نشود مخابره سیگنالی هیچ پرنده یک برای اینکه یا و باشد اشتباه هواپیما

ترط و میشود منفجر میرسد هدف نزدیک به که زمانی و شده هدایت رادار موشک،زکشهایریق نخستین شلیک از پس معموال میزند. هدف به را یادی

متح موشکی سامانه یک تور پدافندی سامانه میشود. راهی اصابت از اطمینان حصول برای و هدف سمت به سامانه توسط نیز دیگر موشک کهریک است ک

تشخیص۸به رادار هم تور سامانه کند. عمل مجزا صورت به هوایی پدافند سامانههای دیگر به اتصال به نیاز بدون میتواند سامانه این است. مجهز موشک

دهه در است. برخوردار موشک شلیک سامانه یک از هم و دارد ارتفاع۱۹۷۰اهداف در هوایی اهداف برابر در دفاع برای و شوروی توسط سامانه این میالدی

سال در روسیه شد. داده توسعه و ساخته متوسط و دال۲۰۰۵پایین میلیارد یک دفاعی قرارداد یک قالب در آمرو میل برخالف را تور سامانه بهری یکاییها

و هواپیما سیاه جعبههای اطالعات دقیق بررسیهای از پیش گزارش، این بنابر فروختهاند. نیز دیگر کشور چند به را سامانه این روسها البته که فروخت ایران

شده محسوب ادعا یک تنها نظر اظهار نوع هر موشک، و هوایی پدافند سامانه رادار شده ثبت اطالعات دقیق بررسی کنار در آن، با مرتبط فنی اطالعات دیگر

کرد.قضاوتقطعیصورتبهآندربارهنمیتوانو

کراینیواهواپیمایسقوطدرالکترونیکجنگیانفوذاحتمال

خبرگزارخب ویژه گفتگوی برنامه در عبداللهی علی سردار آورد: گزارشی در آنا اری هواپیمای سقوط حادثه ابعاد درباره توی پیچیده از یکی کرد: اظهار ینرکراینی

بخشهای است. هوایی پدافند کشور دفاعی های همزسیستم طرفی از اینکه بیان با وی شوند. هماهنگ هم با باید که هستند دخیل بخش این در یادی

این در کار و میکند پیچیده را هوایی دفاع متغیرها این مجموع افزود: دارند، بعدی سه مختصات حقیقت در و دارند را خود مختص شرایط هوایی اهداف

طبیعت شود. محرز گزارش برایش باید میدهد گزارش که ردهای هر میطلبد. را باالیی سرعت ساعتحوزه حدود میبرد. زمان اولیه بررسی به۷ًا ظهر از بعد

اتفاق این که دادند اطالع مسلح نیرویهای کل ساعترستاد کرد فراخوانی را فنی بازرسان کل ستاد و داده ساعت۸خ تا و شده جمع افراد توجیه۱۰این

ساعت مامو۱۰شدند. به چهارشنبه مامورشب حوزه شدند. اعزام افرادریت این بررسی و داشتندزیت نقش پروسه این در که افرادی تمام با باید و بود یاد

حدود که کردند می ظهر۳۸صحبت از بعد و کشید طول وساعت شد بندی جمع تحقیقات جمعه روز غروب و شد آماده مختلف بخشهای گزارش جمعه روز

اضطرا جلسه درخواست کل ساعترستاد شود. محرز موضوع هم شورا اعضای برای تا کرد ملی امنیت عالی شورای از ساعت۱۰ی و تشکیل شورا جلسه شب

ع۱۲ ملت به شنبه و تهیه گزارش شب سزجمعه در بررسی این کارشناسان اعتقاد به شود. می اعالم چیریز سیستم در ما است. شده انجام ممکن زمان یزیعتر

خبرندا بخواهد کسی که بدهدریم بیرون را کشواخباری هواپیمایی سازمان مسئوالن شود. منتشر تأیید صورت در و گیرد قرار مراتب سلسله در ازرباید ی

سو آتش دچار موتورش هواپیما وقتی کردند. بیان را مطالبی خودشان استزنگاه این خلبانی دیدگاه از این کند می راست به گردش درجه هفتاد شود می ی

باش آماده در ما هوایی دفاع های سامانه زمان آن در بیاید. فرود خواهد می و شده فنی نقص دچار هواپیما د۱۰۰که مفهوم به این ولی بودند صد یرگیردر

م وقتی نبود. ممنوع پرواز حالت مواقع این تمام در اما بودیم جنگ حال در مقدس دفاع سال هشت در ما رادارنیست. کردرکز می قرمز وضعیت اعالم ما ی

آتش ما های سیستم موضوع این در اما هستند اختیار به آتش هوایی دفاع سیستمهای زمان آن در چون میشود قطع عادی پروازهای حالتی چنین در

کام را حمله باید ما لذا گرفتند. می دستور شلیک برای باید و بودند فرماندهیمحدود سیستم از گزارشی یک کنیم. ممنوع پرواز اعالم تا دهیم تشخیص اًل
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مرکنت به کشور جنوب از کروز موشکهای شلیک بر مبنی حرل پایین ارتفاع در کروز موشک میشود. اعالم پدافند منطقهای دررکز بشود که این و میکند کت

م مدتی از بعد کردهایم. بینی پیش نقاط برخی در هایی بان دیده امر این برای و نباشد ممکن شاید کرد کشف را کروز موشک نقاط سوالرهمه مربوطه کز

استمنتفیقرمزوضعیتمیکننداعالمکهشدچهموضوعاینکهمیکند

کراینیواهواپیمایسقوطچرایی

خب مشرسایت اری هواپیمای سقوط چرایی به گزارشی در تجاوق آورد:هواپیماهای و پرداخته مسافربرکراینی و طری از شناساییری سیگنال دائمی مخابره یق

ط از سیگنالها این میکنند. معرفی را خود پدافندی سامانههای و فرودگاهی رادارهای استربه شده نصب هواپیما در که "ترانسپوندر" نام به دستگاهی یق

و میکند تبدیل پدافندی سامانههای برای تشخیص قابل غیر هدف یک به را هواپیما "ترانسپوندر" دستگاه شدن خاموش میشود. مخابره دائمی صورت به

نیویو میکند. محتمل کنند، شلیک آن سمت به و داده تشخیص هدف عنوان به را آن پدافندی سامانههای اینکه خاموشراحتمال درباره ویدئویی تایمز" ک

بوئینگ شناسایی سیگنال مخابره توقف و "ترانسپوندر" دستگاه اوا۷۵۲شدن هواپیمای که میشود مشخص ویدئو این در است. کرده منتشر کراینیوکراینی

به۳۰ مرحله "چندین : گفت توضیحاتی در زاده حاجی سردار است. شده خاموش شناساییاش سیگنال مخابره سامانه سپاه، موشک برخورد از قبل ثانیه

و هواپیما شناسایی سیگنال شدن خاموش " باشند. آماده و شده شلیک کشور سمت به کروز موشک چند و است جنگی شرایط که میشود اعالم سامانهها

پا یک قطعات عنوان به را فوق مطالب اگر میشوند. اشتباه به اپراتور شدن وادار برای یکدیگر مکمل کروز، شلیک هشدار مکرر وزارسال دهیم قرار هم کنار ل

بگی نظر در هم را موضوع آمراین بوئینگ هواپیماهای که طریم از لزوم، صورت در که دارند را قابلت این شریکا پاریق آنگاه گردند؛ هدایت نیز سازنده لزکت

آم جردخالت و شرایطریکا در هواپیماها پرواز توقف برای سپاه درخواست با مخالفت شرایط این با میشود. کامل اشتباه به اپراتور شدن وادار در نفوذ یان

پا اصلی قطعه هواپیماها، پرواز بر اصرار لزوم شاید میآورد. بوجود جدی بسیار شائبهای و میگردد پرمعنا بسیار سنازجنگی آن بدون که بوده موفقرل یو

است.نمیگردیده

بودافتادهکارازحادثهازقبلبوئینگرادارکتایمز:رنیویو

کا تشکیل نوشت: گزارشی در امروز وطن ارروزنامه و کانادا ایران، سهجانبه پیکروگروه شناسایی و بوئینگ سیاه جعبه بازخوانی برای این۱۰۰کراین جانباخته

مهمت از ارحادثه هواپیمایی سقوط فاجعه اخبار نشوین بود. گذشته روز در آمرکراینی نیویوریه راداریکایی ارتباط شد مدعی ارکتایمز هواپیمای تا۲۰کراینیوی

ا۳۰ هواپیمای به ایران موشک اصابت نیز و پرواز مسیر ویدئوهای و «اطالعات نوشت: رسانه این بود. شده قطع حادثه از پیش میدهدوثانیه نشان کراینی

رادا هواپیمارارتباط این رادار۳۰تا۲۰ی «فالیت سخنگوی که است حالی در این بود». شده قطع گرفتن قرار هدف از پیش اینترنتی۲۴ثانیه وبسایت «

مساف پروازهای موقعیت که سیگنالهایرسوئدی ارسال با را خود دائما غیرنظامی «هواپیماهای میگوید: میدهد، نمایش نقشه روی و زنده صورت به را ی

ط از آمررادیویی هوافضای ایمنی انجمن پیشین مدیر کاکس» «جان میکنند». معرفی پرواز حال در هواپیمای فرستنده وریق هوایی تصادفات محقق و یکا

ا هواپیمای که پدافندی سامانه درباره سابق نرمافزاوخلبان «سیستم گفت: داد، قرار هدف را بصرکراینی شناسایی و رادار به مجهز تور سامانه هواپیماری ی

ارسال را اطالعات هواپیمایی یا باشد نادرست هواپیما از شده ارسال اطالعات که صورتی در است؛ مجهز فرستنده از شده ارسال سیگنالهای همچنین و

دیگ بخش در وی میکند». «تهدید» اعالم سیستم طرنکند، از تور سامانه «موشکهای گفت: شود،ری نزدیک هدف به که هنگامی و میشود فعال رادار یق

م قطعات و شده کارگبارمنفجر تشکیل * میشود». شلیک موشک اولین شلیک از پس بالفاصله دوم موشک معموال و میکند آزاد را ایران،ری سهجانبه گروه

ا و اوکانادا (ایران، سهجانبه جلسه اولین ایران، به کانادا کشور سانحه بررسی کارشناسان ورود با هواپیماییوکراین سازمان در دیروز صبح کانادا) و کراین

بوئینگرکشو سانحه بررسی کمیسیون رئیس رضاییفر، حسن شد. تشکیل دیروز کاناداییوا۷۳۷ی سانحه بررسی تیم ورود با گفت: باره این در کراینی

کا ایران، اربه و کانادا ایران، تیمهای حضور با سیاه جعبه بررسی برای ویژهای تاوگروه آمده ایران به نیز کانادایی تیم افزود: وی است. شده تشکیل کراین
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ا و ایرانی سانحه بررسی تیم همراهی با را جعبهسیاه بازخوانی کاوموضوع باره این در دهند. انجام ورکراینی خلبان مکالمات نوار بررسی برای ویژهای گروه

ا و کانادا ایران، تیمهای حضور با سیاه جعبه در موتور پارامترهای بوئینگونوار سانحه بررسی کمیسیون رئیس است. شده تشکیل دروا۷۳۷کراین کراینی

این در بدهید اجازه داد: توضیح میرود؟ فرانسه به سیاه جعبه یا میشود انجام خودمان کشور در جعبهسیاه اطالعات بازخوانی آیا که سوال این به پاسخ

) سیاه جعبه اما باشم نداشته فعال صحبتی هیچ استFDR&CVRباره آمده ایران به هم کانادایی تیم است. چشممان مقابل خودمان دفتر در همینجا (

ف شرایط حال هر به نرسیدهایم، باره این در توافقی هیچ به هنوز تصمیمگیراما منتظر و است کرده پیکررق شناسایی * هستیم. کشور اصلی مسؤوالن ی

سازمان۱۰۰ قانونیجانباخته پیکرهایپزشکی کرد اعالم تشخیص۱۰۰کشور مراحل انجام با است. شده شناسایی هواپیما سقوط حادثه جانباختگان از نفر

ا هواپیمای سقوط قربانیان پیکرهای ژنتیکی پروفایلهای تطبیق و بهوهویت شده شناسایی اجساد تعداد خانوادههایشان، با گفتنی۱۰۰کراینی رسید. نفر

م کلراست اداره آزمایشگاهی و تشخیصی قانونیکز تماسپزشکی پیکرها تحویل برای قربانیان بستگان با هویت تعیین و شناسایی محض به تهران استان

بودند.خارجیاتباعمابقی،وایرانیآنهانفر۱۴۷کهدادنددستازراخودجاننفر۱۷۶کراینیواهواپیمایسقوطحادثهدرمیگیرند.

کراینیوابوئینگپروندهدرجدیدتحوالت

ا هواپیمای نوشت:موضوع گزارشی در خراسان همکاوروزنامه از قدردانی با جمهور رئیس داد خواهیم گزارش مردم به و کرد خواهم دنبال را خوبرکراین ی

ا هواپیمای سقوط علت شدن روشن در مسلح اطمینانونیروهای و حادثه این در دخیل افراد مجازات امر، جوانب همه کشف تا دولت کرد: تاکید کراینی،

جل برای مردم به مسئلهرگیوبخشی این جمهور رئیس و ایران ملت نماینده عنوان به من کرد: تاکید وی دهد. می ادامه تالشهایش به مسئله، این تکرار از ی

رسانی اطالع پایگاه گزارش به داد. خواهیم خبر مردم به برسیم ای نتیجه هر به بعدی مراحل در و کرد خواهم دنبال جمهوررا وریاست االسالم حجت ی،

کشاور بخش ملی های نمونه از تجلیل همایش در خود سخنان ابتدای در گذشته روز روحانی حسن دکتر برایزالمسلمین ایران مردم به مجدد تسلیت با ی،

سردا دادن دست از عرغم منطقه، و کشور امنیت میدان در فداکار و شجاع مسافربزی هواپیمای سقوط سهمگین غم و کرمان در اریزانی اظهاوی کرد:رکراینی،

ا هواپیمای رئیسوپرونده دهد. تشکیل رتبه عالی قاضی با ویژه دادگاهی موضوع، به رسیدگی برای قضاییه قوه و نیست معمولی و عادی پرونده یک کراینی،

دهند. توضیح مردم برای ملی امنیت عالی شورای جلسه تا چهارشنبه صبح از را مراحل همه باید هواپیما، این پرونده در مرتبط مسئوالن کرد: تاکید جمهور

ا هواپیمای سقوط دادم احتمال که ای لحظه «از که این بیان با شودوروحانی کوتاه تحقیق و بررسی دوره کردم فراوانی تالش نباشد، عادی و طبیعی کراینی

همکا بود، بخش این در حقیقت یافتن برای ما مسیر تنها که مسلح نیروهای طرف از افزود: است»، کرده سقوط چگونه هواپیما این بدانیم دقیقا هایرتا ی

اعالم امر مسئوالن به لحظه همان در شده، انجام نابخشودنی و دردناک بسیار خطای یک شد مشخص من برای که آن از بعد بالفاصله و گرفت انجام خوبی

یک با ویژه دادگاه یک باید قضاییه قوه افزود: است»، مهمی بسیار مسئله مسئله، «این که این بر تاکید با جمهور رئیس دهند. اطالع مردم به بالفاصله کردم

به همچنین گفت: وی کرد. خواهند نگاه ما دادگاه این به دنیا تمام و نیست معمولی و عادی پرونده یک این دهد. تشکیل کارشناس ها ده و رتبه عالی قاضی

ع های خانواده این کنار در کنم می توصیه دولت اعضای عزهمه مردم از و باشند آنان مشکالت رفع برای عزیز این کنار در خواهم می ایران همدردیزیز یزان

حدود البته باشند. داشته ها شهرستان در چه تهران در چه را ع۱۰۰ارزشمندی از وزنفر بودند. ها شهرستان از بقیه و تهران از باخته جان مسئوالنزیزان راه، یر

بگیرند.قرارهاخانوادهاینکناردرهمهواستاندارهادولتی،

نمیدهدراهواپیماسقوطماجرایدریکارآمفرصتطلبیاجازهایرانملت

همین گفت: کرد، داغدار را ملت همه هواپیما سقوط تلخ حادثه اینکه بیان با نظام مصلحت تشخیص مجمع نوشت:عضو گزارشی در ایرانیان عصر روزنامه

آم دولت به و است زخم این ترمیم دنبال گزارشرملت به کند. عفونی را زخم این تا نمیدهد اجازه است، ایران ملت با دشمنی به آلوده وجودش که یکا

ا هواپیمای برای ناگوار حادثه پی در موفارس، امنیت شورایعالی عضو گذشته شب سقوطکراینی، حادثه شهدای از جبلی امین محمد شهید خانه در ّلی

نیز۷۳۷بوئینگ وی پدر و بود کانادا تورنتو دانشگاه پزشکی برتر دانشجوی جبلی، محمدامین است گفتنی کرد. گفتگو شهید این خانواده با و شد حاضر
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عرض با ملی امنیت شورایعالی عضو است افتخار باعث پدر این است. تهران پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت عضو و قلب تخصص فوق جبلی، محمد

پد است افتخار باعث گفت: و دانست افتخار باعث را شهید این پدر دغدغه جبلی، امین محمد مرحوم خانواده از دلجویی و عرتسلیت فرزند که خودزی یز

وقوع از تاسف اظهار با جلیلی است. کشور امنیت پاسداران حرمت حفظ و انقالب و نظام دغدغهمند اینچنین امروز است، داده دست از تلخ حادثه این در را

مسافرب هواپیمای سقوط مسافربرحادثه هواپیمای تلخ حادثه کرد: عنوان پرواز، این مسافران و هموطنان از تعدادی باختن جان و داغدارری را ملت همهی ی

آم دولت به و است زخم این ترمیم دنبال ملت همین اما کند.رکرد عفونی را زخم این تا نمیدهد اجازه است، ایران ملت با دشمنی به آلوده وجودش که یکا

میخوانید:وقتی دیدار این در را جبلی شهید پدر سخنان ادامه در کنیم نظر تجدید اسالم شناخت در باید هستند، اینطور مسلمانان اگر گفت خارجیاش استاد

ع قصد دازپسرم تو که محاسنی و افتاده که اتفاقاتی این با کن! عوض را لباست گفت او به مادرش داشت؛ تن به خاکی لباس داشت را فرودگاه به یریمت

خا در که کن احتیاط شهدارکمی شبیه میگفت خنده با و رفت آینه جلوی به او اما بپوش لی شلوار گفتم او به نیز من حتی نشود؛ مشکل برایت کشور از ج

او به بود آمده بدرقه به که دوستانش از یکی فرودگاه در حتی باش. داشته را خودت هوای میزنی! باال نور خیلی بابا گفتم او به است. خوب همینطور و شدهام

دیگ لباس و میکردی گوش را مادرت حرف اگررگفت گفت دوستش به جواب در خنده با میپوشیدی؛ شهیدزی مینویسم خاکیام لباس گوشه کنید اصرار یاد

جنگ اگر گفت پسرم بشود؛ جنگ است ممکن نرو، حاال گفت او به مادرش هستم؛ سلیمانی سردار عزادار هنوز من میگفت آخر روز همان تا سلیمانی! قاسم

نف اولین سرعترشد، به اینها میبینم و میکنیم مقایسه خودمان زمان با را امروز های بچه این من رفت. روحیه این با پسر این هستم؛ من برمیگردد که ی

د به دل ما جبهه در گرفتند؛ سبقت ما بهراز را تربت این گفت و برد کربال مهر و جانماز یک خود با سعادتشان. به خوشا زدند؛ جلوتر ما از اینها اما میزدیم یا

میبرم.قلبمآرامشودلسکینهعنوان

صعبمناطقدرویژهبهقانونیپزشکیخدماتبهمردمدسترسیکرد؛تاکیدبویراحمدوکهگیلویهاستانقانونیپزشکیکلرمدی
بویراحمد)و(کهگیلویهالعبور

جادهایرگزارخب خطرات دلیل به العبور صعب مناطق ویژه به بویراحمد و کهگیلویه استان شهرستانهای همه در قانونی پزشکی خدمات به مردم آحاد دسترسی گفت: امینی میزان- ی
است.ناپذیراجتنابضرورتی

خب قضایی و حقوقی گروه گزارش مدیرگزاربه امینی کامروز میزان، قانونیکلری باپزشکی دیدار در باشت شهرستان به سفر در بویراحمد و کهگیلویه استان

دادگست انداررئیس راه از شهرستان این مزی قانونیکزری خبردادپزشکی شهرستان همکاواین با شهردارگفت: انداری راه برای ساختمان یک مزی این کزری

است.یافتهاختصاص

میکنند.فعالیتکهگیلویهودناگنبدان،ودبهمئی،یاسوج،همچونوبویراحمدکهگیلویهاستانمختلفشهرستانهایدرقانونیپزشکیکزرم5افزود:وی

خدمات به مردم آحاد دسترسی کرد: تاکید قانونیامینی اجتنابپزشکی ضرورتی جادهای خطرات دلیل به العبور صعب مناطق ویژه به شهرستانها همه در

است.ناپذیر

دادگست رئیس دیانتی ادامه مردر اینکه به اشاره با نیز باشت قانونیکزری ازپزشکی پیگیزیکی نیاز مورد ساختهای گفت:اینریر است، قضایی پروندههای ی

است.یرضرودیگرپزشکیابهاماتوسایرروانپزشکیپروندههایدرخصوصپزشکنظراظهاربرایبلکهحروجضربمعایناتانجامبرایتنهانهکزرم

داد.مساعدتقولباشتشهرستانقانونیپزشکیکزرمتجهیزواعتبارتامیندرخصوصنیزباشتشهرستانفرماندارحسینی

اینیکروابوئینگپروندهدرمختلفضیههایفرکاویواایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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97درسالبویراحمدوکهگیلویهاستانپزشکیجامعهازشکایاتدرصد17ازبیشکاهش

پیام/انتهای

بویراحمدوکهگیلویهدرکسیدکربنومونگازبامسمومیتازناشیفوتافزایشداد؛خبراستانقانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبرگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتاستان،ایندرگرفتگیزگاازناشیفوتافزایشازبویراحمدوکهگیلویهاستانپزشکیکلرمدیبویراحمدوکهگیلویهایسنا/

گفت در امینی» سالجاو«کامروز ابتدای از افزود: ایسنا، خبرنگار با (رگو کنون تا ما25ی مون5)هدی گاز با مسمومیت بعلت ازونفر را خود جان کسیدکربن

دادند.دست

در مورد یک تعداد این از اینکه بیان با اظها9وی است، بوده امسال دیگررماهه مورد دو و سخت سی در ماه دی نهم مورد دو دشتروم23کرد: در ماه دی

استبودهبویراحمد

یکرمدی هنوز اینکه به باتوجه و دارد ها فوتی افزایش از نشان زمستان ابتدای در فوتی تعداد این کرد: خاطرنشان بویراحمد و کهگیلویه استان پزشکی کل

نشده تمام زمستان فصل از مون4ماه گاز با مسمومیت از ناشی فوتی مراقبتومورد برای استان مردم به هشدار یک مساله این که ایم داشته کسیدکربن

است.گرمایشیوسایلازاستفادهدرایمنینکاترعایتوبیشتر

سال در اینکه به اشاره با مجموع97امینی تص7در است، رسیده ثبت به استان در گرفتگی گاز از ناشی دررفوت کرد: مورد9یح یک تنها قبل سال ماهه

زمستان ماه سه در و مون6داشتیم گاز با مسمومیت از ناشی فوت دارند.ومورد افزایش تاکنون امسال ابتدای های فوتی وضع این با که ایم داشته کسیدکربن

م رئیس جلیل»، «محسن این از پیش که است مدیرگفتنی فورکز و حوادث ایسنا،ریت خبرنگار با گو و گفت در بویراحمد و کهگیلویه استان پزشکی های یت

گا مسمومیتزاز و با230گرفتگی سالجاCOنفر ابتدای مدتراز این در گفت: و داد خبر استان این در تاکنون گاز5ی با مسمومیت اثر بر استانCOنفر در

اند.کردهفوت

گاز گزارش، این اساس بر که است ذکر به دلیلزگاCOالزم همین به و ندارد خاصی بوی و رنگ که آید می وجود به کربن ناقص احتراق از که سمی است ی

وقتی نامند. می خاموش قاتل را اکسیCOآن تا شود می باعث و شده واکنش وارد شخص قرمز های گلبول با بالفاصله شود شخصی تنفسی سیستم نژوارد

سپرکمت از پس و چشمها سوزش ابتدا در مساله این عوارض اولین که برسد بدن اعضای به بینری زمانی شدن کربن2الی1ی گاز غلظت به بسته ساعت

میکند.مفرطخستگیاحساسوآلودگیخواباحساسفردمکاندرموجودمونواکسید

بدن اعضای حالت این خونزِگدر دچار باشد حساس شخص بدن اگر و کرده سزیرِگز کند سعی شخص اگر شود. می بینی سری دچار بایستد همراهرپا به گیجه

شود.بیهوشیدچارشخصاستممکنادامهدررود.میسیاهیاغلبحالتایندرچشمهاوشدهتهوعحالت

احمد)بویرو(کهگیلویهلعبوراصعبمناطقدرویژهبهقانونیشکیپزخدماتبهدممرسیدستران:میز|خبرخبرادامهادامه
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س هرچه که صورتی در و میکنند آلودگی خواب و کرختی احساس ابتدا میگیرند قرار گاز این استنشاق معرض در سربسته فضای یک در که مکانرافرادی یعتر

ت بیماررا سابقه با افراد سالمندان، کودکان، میشوند. خفگی نهایت در و بیهوشی دچار نکنند تنفس تازه هوای یا و نکنند –رک قلبی مبتالریهای با افراد و یوی

میشوند.COگازبامسمومیتازناشیعوارضدچارینرسایازبیشترخونیهاییربیمابه

پیامانتهای

میزانخبرنگاران،باشگاهدیگر:منابع

مونتاژدرصدی70پیشرفت/یدرنخورازبانچربافرادیبرف/مردمحقدرزنجیرهایفروشگاههایاجحافکبنانیوز؛یرخببسته
بویراحمدوکهگیلویهدرنفر230گرفتگیزگاگزارش/یاسوجیافتزباکارخانه

با70پیشرفت کارخانه مونتاژ بزدرصدی یاسوج، درگزاریافت زباله تولید سرانه بویراحمد، و کهگیلویه در مقاومت و صبر اسوههای جشنواره کشو2یاسوجری میانگین وربرابر است ی
بود.بویراحمدوکهگیلویهاستانامروزخبرهایازبخشیزبانچربافرادخصوصدرفتاپلیسهشدار

پیشرفت ؛ با70کبنا کارخانه مونتاژ بزدرصدی یاسوج، درگزاریافت زباله تولید سرانه بویراحمد، و کهگیلویه در مقاومت و صبر اسوههای جشنواره 2یاسوجری

بود.بویراحمدوکهگیلویهاستانامروزخبرهایازبخشیزبانچربافرادخصوصدرفتاپلیسهشدارواستیرکشومیانگینبرابر

گچسارانیرهنفرهنگی-پردیساحداثبراییالیرمیلیارد150ینهزه

هن فرهنگی- پردیس مجتمع اینکه بیان با گچساران اسالمی ارشاد و فرهنگ اداره کنونررئیس تا گچساران فی65ی پیشرفت اینزدرصد در گفت: دارد، یکی

است.شدهینهزهیالرمیلیارد150فرهنگیحرط

نورو حسین هنزامیر و فرهنگ پردیس ساختمان اجرایی روند به اشاره با خبرنگاران جمع در امروز درری ساختمان این اجرایی عملیات گفت: گچساران در ی

دارد.یکیزفیپیشرفتدرصد65ازبیشکنونتاوشدهآغاز96سال

از بیش ساختمان این در اینکه به اشاره با هرمیلیارد150وی طزیال این در تاکنون گفت: دارد، اعتبار به نیاز تجهیز و تکمیل برای و شده فرهنگیرینه 130ح

است.شدهینهزهنفتدرصددوواستانیاعتباراتمحلازیالرمیلیارد

مساحت به زمینی در پروژه این گفت: گچساران اسالمی ارشاد و فرهنگ اداره و10رئیس با300هزار اززمترمربع بیش در6یربنایی متر طبقه2هزار سه و

است.احداثحالدرگنبدانودشهرورودیدر

دارایزنورو ساختمان این داد: ادامه گال8ی نگارخانه، پالتو، موسیقی، جمله از سینمارسالن تخصصی، کتابخانه کنفرانس، نت، کافی نت، گیم سینما، موزه، ی،

است.یرنف400و150سالنهایوتکس

هن و فرهنگی مجتمع نبود اینکه بیان با برداروی بهره با افزود: بود، آورده وجود به هنرمندان جامعه برای را مشکالتی شهرستان این در پردیسری مجتمع ی

احمدبویروکهگیلویهدرکربندکسیومونگازبامسمومیتازناشیفوتایشافزایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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شد.خواهدایجادشهرستاناینهنرمندانحالرفاهدرتحولییرهنوفرهنگی

هن فرهنگی مجتمع احداث اجرایی عملیات کرد: ابراز و اشاره آفتابگردان فرهنگی مجتمع به ادامه در گچساران اسالمی ارشاد و فرهنگ اداره یررئیس

بود.ماندهراکداعتبارکمبوددلیلبه1390سالازقبلتامتاسفانهکهشدهآغازشهرستانایندر1383سالازآفتابگردان

دارایزنورو اکنون هم پروژه این اینکه به اشاره با فی99ی پیشرفت مساحتزدرصد به زمینی در مجتمع این گفت: است، و9یکی مربع متر سهزهزار یربنای

است.شدهاحداثطبقهچنددرمربعمتر700وهزار

است.شدهبینیپیشنمایشتاالروکتابخانهوادبیانجمنهایاستقرارمحلتئاتر،آمفیسالنواحدی10گربزمجتمعایندرداشت:اظهاریزنورو

است.شدهینهزهاعتباریالرمیلیارد45فرهنگیحرطاینساختبرایگفت:گچساراناسالمیارشادوفرهنگادارهرئیس

از بیش اخیر سال چند در اینکه بیان با مسوول برای203این هزمیلیارد شهرستان این فرهنگی های ساخت تکمیلزیر برای اعتبار میزان این گفت: شد، ینه

شد.ینهزهگچسارانمساجدفرهنگیهایکانونوپالتوسالن2ی،رهنوفرهنگیپردیسمجتمعاحداثآفتابگردان،فرهنگیمجتمع

میلیاردزنورو هشت از بیش اخیر سال چند در کرد: خاطرنشان تجهیزری و تعمیر و گچساران مساجد فرهنگی کانونهای برای همچنین نمایش2یال پالتو

شد.ینهزهگچساران

گررایثانیروی28حقوقتابیمهمشکلازیاسوج/«جلیل»بیمارستاندردردسرهایالرس

داشتند.گالیهشدتبهخودکنونیوضعیتازکهداشتیمیاسوججلیلدکتربیمارستاندرشاغلگررایثانیروهایبرخیسویازتماسهاییاخیرروزهایدر

بسیا در بینظمیهای شاهد اخیر سالهای انتظارردر همگان کنونی دولت انتخاباتی شعار به بنا که چند هر بودهایم بویراحمد و کهگیلویه استان امورات از ی

هستیم.گذشتهازبدترمراتببهاوضاعشاهدمواردازیربسیادبلکهنشدگذشتهازبهترتنهانهوضعاماداشتندرااستاناموردربیشترتدبیر

بکا و طایفهای استخدامهای ادارگیراز نیروهای با قانونی غیر و فراقانونی یا و جناحی گاها برخورد مقابل در تا گرفته فلهای شریهای و کهری قراردادی و کتی

کردهایم.نرمپنجهودستآنبایراداحوزهدرکهبودهمشکالتیجملهازشدهباباستاندراخیرسالچنددر

بکا بکارگیرداستان در مفصل قصهای خود یاسوج جلیل شهید بیمارستان در نیرو هرگیری اکنون هم تا دولت و نظام که دارد استان در نیرو چنانی آن ینههایزی

میپردازد.راکاراین

ایثا نیروهای برخی سوی از تماسهایی اخیر روزهای داشتند.رطی گالیه شدت به خود کنونی وضعیت از که داشتیم یاسوج جلیل دکتر بیمارستان در شاغل گر

به آنها تعداد که نیروها از برخی گفته تعداد28طبق این از میرسد و26نفر دختر زمان2نیروی مدت پسر جلیل2نیروی شهید بیمارستان به که است سال

اند.شدهمعرفیکارجهت

و سال یک مدت به نیرو تعداد ماهیانه4این با را خود امورات تنها و شده گرفته نظر در آنها برای حقوق نه و بیمه نه که بودهاند کارورز تومان300ماه هزار

میگذراندند.ذهابوایاببرایهمآنبودگرفتهنظردرشهیدبنیادکه

جا سال خردادماه واراز را تعداد این بیمه و حقوق شد مکلف پزشکی علوم شهری تا ماه خرداد از که کند اماریز شده کسر بیمه جهت آنها حقوق از مبلغی یور

است.نشدهردبیمهایخودشانگفتهبهبنا

سختت که حالی در است نشده داده عده این حقوق ماه چند مدت و بیمه اما شود پرداخت پیمانکار توسط افراد این حقوق باید که چند دررهر و کارها ین

میشود.انجامجلیلدکترتاسیستازهبیمارستاندرتعداداینتوسطساعته8شیفتهای

هستند.خودمشکالترفعوپاسخخواهاناستانپزشکیعلوممسووالنازپیمانکارتوسطخودحقوقوبیمهپرداختکنونیروندازانتقادباعدهاین

یاسوجیافتزباکارخانهمونتاژدرصدی70پیشرفت

دارد.درصدی70پیشرفتیاسوجیافتزباکارخانهمونتاژعملیاتگفت:یاسوجشهردار
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شد.خواهداستفادهیافتزباروشهایینرجدیدتازخطوطفعالیتویاسوجیافتزباکارخانهساختدرکرد:اظهارمقدمنستهن

بهت اینکه بیان با یاسوج جداسارشهردار روش مزین این در سیستمی شکل به و مری در اصلی سوله کرد: عنوان است، شده دیده بالفاصلهرکز و شده ساخته کز

یم.ردارادشترومدوپشتهبهتجهیزاتوسولهانتقالقابلیتبلکو،کرشهدرمونتاژعملیاتپایانازپس

گرفت.انجامنیزمواردیحرطوگرفتانجامبلکوکرشهدریاسوجشهرپسماندیافتزباکارخانهازبازدیدیهمچنینکرد:یحرتصمقدم

با کارخانههای نقش داشت: اظهار و کرد اشاره استان در زباله تولید باالی سرانه به یاسوج محیطزشهردار مختلف چرخههای در اشتغالزیافت ایجاد و یست

است.محسوس

محیط طبیعت، حفظ در ماندگار اقدامی کارخانه، تکمیل با است امید و شده اجرایی یاسوج شهر در توان تمام با مهم این گفت: اشتغالزمقدم و تولید یست،

بگیرد.شکل

بویراحمدوکهگیلویهدرمقاومتوصبراسوههایجشنوارهیرگزارب

داد.خبراستاندرمقاومتواسوهصبرجشنوارهیرگزاربازمقدسدفاعارزشهاینشروآثارحفظبنیادکلرمدی

کا نشست در آسمند امیرعباس برسرهنگ از خانواده و زنان جشنوارهرگزارگروه این گفت: و داد خبر مقاومت و صبر اسوه جشنواره سالروز19ی در ماه بهمن

میشود.گزارربزهرا(س)فاطمهحضرتمیالد

ورمدی مادران که مقاومت و صبر اسوههای از تجلیل هدف با جشنواره این کرد: بیان بویراحمد و کهگیلویه مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنیاد کل

میشود.گزارربهستندشهداهمسران

یم.ربگذآنازکهنیستیزچیمقدسدفاعدرشهداهمسرانومادرانازتجلیلگفت:جنگدرشهداهمسرانومادراننقشبهاشارهباوی

بویراحمدوکهگیلویهیرهندرحوزهسلیمانیسردارشهادتموضوعباپوستراثر20تولید

هن حوزه تجسمی هنرهای واحد همت وبویراحمد،ربه کهگیلویه شهیدش20ی همرزمان و سلیمانی قاسم حاج شهید سپهبد سردار شهادت موضوع پوستربا اثر

شد.تولیدیرهنحوزهدر

ش درعبدالرسول از اجتماعی رویدادهای بیان تاثیر به اشاره با گفت:ریفی هنر بص20یچه جلوه رویکرد با سرداررآثار شهادت و مقاومت جبهه زمینه در ی

شدند.خلقسلیمانیقاسمسپهبد

هن حوزه تجسمی هنرهای واحد هنرمسئول پوستر قالب در آثار این کرد: عنوان وری در استان، گرافیست هنرمندان تالش خروجی استری ای یکروزه کشاپ

بود.شدهگزارربیرهنحوزهسویازپیشچندیکه

شد.خواهدگزارربنزدیکآیندهدرپوسترهااینازنمایشگاهیکرد:یحرتصوی

دهدشتدرسلیمانیشهیدگداشتربزهمگانیپیادهرویهمایشیرگزارب

میشود.گزارربدهدشتدرسلیمانیشهیدسردارگداشتربزهمگانیپیادهرویهمایشگفت:کهگیلویههمگانیورزشهایهیأترئیس

بز همایش داشت: اظهار کرامتی جانباختگانربردیان و نیز و شهیدش همرزمان و سلیمانی قاسم حاج شهید سردار گرامیداشت مناسبت به خانواده پیادهروی گ

میشود.گزارربهواپیماسقوطشهدایوتشییعمراسم

دارند.یرهمکاهمایشاینیرگزاربدردلبازپوشاکفروشگاهونانمجتمعجوانان،وورزشادارهگفت:کهگیلویههمگانیورزشهایهیأترئیس

است.شدهگرفتهنظردرکنندگانکترشبراییالیرمیلیونسهتاهزار300هدیهکارتقبیلازیزجوایافزود:کرامتی

شد.خواهداهداکتکنندگانرشازتعدادیبهیزجوایقرعهقیدبهگفت:پیادهرویایندرکترشبرایمردمازدعوتضمنوی

کرد.اعالمدرهلبکجادهسمتبهدوهندهخودروایراناز15ساعتماهدی26پنجشنبهروزراهمایشمکانوزمانکرامتی
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بویراحمدوکهگیلویهدرتاکنونامسالابتدایازنفر230گرفتگیزگاگزارش

فو و اورژانس گفت:ررئیس بویراحمد و کهگیلویه پزشکی علوم دانشگاه پزشکی مون230یتهای گاز اثر بر مسمومیت اورژانسومورد به امسال کربن، کسید

است.شدهگزارشبویراحمدوکهگیلویه115

است.شدهگزارشبویراحمدوکهگیلویه115اورژانسبهگرفتگیگازمورد230تاکنونامسالابتدایازکرد:اظهارجلیلمحسن

فو و اورژانس مونررئیس گاز با مسمومیت دلیل به نفر پنج تعداد ازاین افزود: بویراحمد و کهگیلویه پزشکی علوم دانشگاه پزشکی جانویتهای کسیدکربن

دادند.دستازراخود

کردند.فوتبویراحمدوکهگیلویهدرپارسالمنواکسیدکربن،گازبامسمومیتاثربرنفرهفتگفت:نیزاستانقانونیپزشکیکلرمدی

است.رسیدهثبتبهکربنکسیدومونگازازناشیگرمموردیکنیزامسالاولماهه9درافزود:امینی

م بر مبنی امروز خبر خصوص در مون2گروی گاز اثر بر روم دشت در نمونهبرداونفر نتیجه هنوز اداره این کارشناسان گفت: نیز کربن تشخیصرکسید و ی

نکردهاند.اعالمراگرفتگیگازقطعی

لرزاندرالندهیریشتر2.9زلزله

لرزاند.رالندهدقیقهیکو7ساعتامروزیشتررمقیاسدردهم9و2قدرتبهلرزهایزمین

داد.خردهدشتیرکیلومت26ورئیسیقلعهیرکیلومت22لنده،یرکیلومت16فاصلهدروزمینیرکیلومت8عمقدرلرزهزمیناین

است.نشدهاعالماحتمالیخساراتبرمبنیگزارشیتاکنون

استیرکشومیانگینبرابر2یاسوجردزبالهتولیدسرانه

محیطرمدی حفاظت وزکل کیلو یک یاسوج در فرد هر روزانه زباله، تولید سرانه گفت: بویراحمد و کهگیلویه کشو250یست میانگین که درحالی بوده یرگرم

است.گرم600

شود.میمنتقلرومدشتدوپشتهسایتبهدفنبرایوتولیدحومهویاسوجشهردرزبالهتن200تا180روزانهداشت:اظهارهاشمیاسداهللسید

دهه اوایل که است بویراحمد شهرستان هوای و آب خوش های ییالق از یکی دشتروم انتخاب70دوپشته یاسوج شهر های زباله دفن برای موقت صورت به

ها زباله دفن دائمی مکان به دشتروم از نقطه این شد باعث دوپشته شرایط با مکانی نبود و سو یک از حومه و شهر این در جمعیت رشد یاسوج شهر در شد

شود.تبدیل

رسید.هکتار17بهتاکردپیداگسترشمحدودهاینکهشودهازبالهدفنگیرردمنطقهاراضیازهکتارهفتفقطبودقرارآغازدر

محیط برای جدی تهدید یک زباله از حجم این تولید افزود: آسیبزوی وحش حیات و سطحی های آب آبی، منابع سالمت به تواند می و است یست

برساند.

است.بحرانیبویراحمدوکهگیلویهکزرمیاسوجشهردرپسماندیترمدیوضعیتکرد:یحرتصبویراحمدوکهگیلویهیستزمحیطحفاظتکلرمدی

شود.میمحسوبآبیمنابعبرایجدیتهدیدیکمهماینوشودمیزمینعمقبهشیرابهنفوذسببزبالهدفنکرد:عنوانهاشمی

سا فرهنگ کرد: بیان قرارزوی کار دستور در باید استان امر متولیان توسط گرایی مصرف خصوص در هشدار و پسماند زمینه در و مبدا از زباله تفکیک برای ی

بگیرد.

محیطرمدی حفاظت اندازکل راه خواستار همچنین بویراحمد و کهگیلویه سزیست هرچه باری کارخانه تر شدزیع شهر این در زباله وزیافت جایگاه نبود یرا

دهد.میقرارهشداروتهدیدمعرضدرراجنگلیوآبیمنابعاستان،دریافتزباکارخانه

(تج تر زباله تولید میزان که میدهد نشان پذیزبررسیها افزایشریه دلیل به تابستان فصل در و است بیشتر خشک زباله تولید از استان مختلف مناطق در (
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مییابد.افزایشگرموکیل1.5تامیزاناینگردشگرانومسافرانشمار

بسیا در روزها مدیراین با بلکه شود نمی محسوب ها انسان برای تهدیدی زباله تنها نه جهان کشورهای از شودری می گفته نیز کثیف» «طالی آن به موثر یت

شود.میتولیدنیزقربهازبالهاینازحتیمختلف،هایبخشدرآن،ازمنطقیاستفادهویافتزبابرعالوهو

کنندمیکترشسالشعارکتابخوانیمسابقهدربویراحمدوکهگیلویهسوادآموزان

ورمدی مرد سوادآموزان گفت: بویراحمد و کهگیلویه پرورش و آموزش تولیدزکل رونق عنوان با سال شعار کتابخوانی مسابقه در استان این انتقال دوره ن

کنند.میکترش

بود.خواهدکشورسراسرباهمزمانوامسالفجردههاهللایامکتابخوانیمسابقهاینیرگزاربزمانداشت:اظهارپورعرزاهادی

سوادآمو نهضت سازمان سوی از گنج» و «رنج نام با کتابی افزود: توزوی ها استان دیگر و بویراحمد و کهگیلویه سوادآموزان بین و تهیه کشور شدهزی یع

است.

کرد:رمدی بیان بویراحمد و کهگیلویه پرورش و آموزش ب2کل عمده بینرگزارهدف سال شعار بیشتر چه هر تبیین و ترویج شامل کتابخوانی مسابقه این ی

است.تولیدرونقروزافزونتحققواستانوکشورسوادآموزان

مهمترزا کرد: عنوان پور روزافزونرع ترویج داخل، تولیدات از حمایت زمینه در انقالب معظم رهبر منویات تحقق شامل کتابخوانی مسابقه این محورهای ین

است.آنانبینیرخودباوروحیهتقویتوبویراحمدوکهگیلویهوکشورسوادآموزانبینکتابخوانیومطالعهفرهنگ

سا فرهنگ زمینه در ارزنده فرصتی کتابخوانی مسابقه این داشت: ابراز طزوی از کارآفری و اشتغال تولید، رونق از بهتر چه هر حمایت برای آموزش درریق ینی

است.بویراحمدوکهگیلویهوکشور

کنند.میکترمشاویرهمکاکتابخوانیمسابقهاینیرگزارببرایبویراحمدوکهگیلویهاجتماعیوآموزشیفرهنگی،هایدستگاهگفت:پورعرزا

است.درصد92.7بویراحمدوکهگیلویهسال49تا10سنیگروهباسوادیخرن1395سالمسکنونفوسعمومییرسرشمااساسبر

شدیزبازساوبویراحمدکهگیلویهدرسیلازناشییبیرتخابنیهوپل120

گفت:رمدی وبویراحمد کهگیلویه های پایانه و نقل و حمل تخ120کل فنی ابنیه و استانرپل این در امسال فروردین سیل از ناشی دیده خسارت و شده یب

شد.یزبازساومرمت

نصی بررمحمد افزون داشت: اظهار راد هرمیلیارد270ی و تخصیص ملی و استانی محل دو از استان به امسال فروردین سیل از ناشی خسارات برای ینهزیال

است.شده

شد.ینهزهقرارداد30ازبیشقالبدروآندرصد100کهبوداستانیاعتباراتمحلازمیزاناینازیالرمیلیارد130کرد:یحرتصوی

شد.یزبازساوتعمیرامسالفروردینسیلازناشیدیدهخسارتفنیهایابنیهویبیرتخپل70ازبیشاعتبارمیزاناینباشد:یادآوررادیرنصی

گفت:رمدی بویراحمد و کهگیلویه های پایانه و نقل و حمل بهرمیلیارد140کل سیل از ناشی خسارت جبران برای ملی اعتبارات محل از نیز میزان این از یال

یافت.تخصیصاستان

از بیش اعتبار میزان این تخصیص با همچنین داد: ادامه تخ300وی یا و مسدود روستایی بازسارجاده تعمیر، نیز امسال فروردین سیل از ناشی شده یزیب

شد.گشاییزباو

تصرنصی راد سرفاری سادات باغچه – یاسوج جاده و شیراز – یاسوج اصلی محور اعتبارات این تخصیص محل از کرد: بخشیریح امسال اوایل سیل در که یاب

شد.اصالحویزبازسانیزبودشدهیبرتخدچارمحورهاایناز

از بیش نیز اعتبارات میزان این بر عالوه گفت: ورمیلیارد200وی حمل حوزه در امسال فروردین سیل از ناشی خسارات جبران برای خزانه اسناد قالب در یال
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است.شدهینهزهاستانسطحدرنقل

ازرنصی بیش اینکه بیان با راد بر70ی افزون نقاط این رفع برای گفت: است، شده شناسایی استان محورهای سطح در خطرناک و خیز حادثه 400نقطه

است.نیازاعتباریالرمیلیارد

باالیرمدی عمر و فرسودگی را استان نقل و حمل حوزه در اساسی ومشکالت ها چالش از یکی همچنین وبویراحمد کهگیلویه های پایانه و نقل و حمل 30کل

نا راهداوسال آالت ماشین و مجموعرگان از اینک هم گفت: و کرد عنوان حدود180ی آالت ماشین قالب150دستگاه در سیار20دستگاه و ثابت راهدارخانه

دارد.فعالیت

شدمختومهوبویراحمدکهگیلویهدرمسنقضاییپروندهفقره1724

شد.مختومهاستانایندراخیرماههسهدرمسنقضاییپروندهفقره724یکهزاروگفت:بویراحمدوکهگیلویهیردادگستکلرییس

تایم دو در که بوده ونیم یکسال از بیش پرونده تعداد این عمر اظهارداشت: استان تجدیدنظر دادگاه مستشاران و رؤسا با نشست در تاجی نگین حسین

شد.رسیدگیقضاییکارشناسانسویازعصروصبح

رو شبانه تالش از قبل تا مسن های پرونده تعداد رازوی خود همکاران یکهزارو22هزارو2ی به هماکنون آمار این گفت: و کرد اعالم پرونده306فقره فقره

است.رسیدهمثبت

است.داشتهیربرابسهافزایشمثبتبهمنفیهایپروندهارتقاکزد:یحرتصتاجینگین

کیف احکام اجرای در داشت: اظهار هایروی هیئت که شده ارائه طرحی کام10ی را پرونده هزار چهار اخیر دوماه در خاص دستورالعمل با کردهنفره مختومه اًل

اند.

شد.مختومهنیزفرعیپرونده160جهادیکارایندرافزود:تاجینگین

دادگست کل مدتررئیس به نسبت افزایش درصد سه با مدت این در استان قضایی های ابالغ شدن الکترونیکی کرد: اضافه بویراحمد و کهگیلویه استان ی

است.رسیدهدرصد91بهقبلسالمشابه

ت تاجی جایگأنگین های مجازات یا و مشروط آزادی ظرفیت از استفاده کرد: نقشزکید که است حقوقی تأسیسات از یکی تجدیدنظر دادگاههای در حبس ین

دارد.هازندانیرکیفجمعیتدرمهمی

شوند.احضارتلفنیبصورتنیازصورتدرپروندهاصحاباستنیازدادرسیاطالهازیرگیوجلبرایگفت:وی

دادگست کل تررئیس به بنا معاون همکاران داشت: اظهار نیز شعب در ها معاونت قضایی کار خصوص در استان برایرکیدأی قضائیه قوه محترم یاست

کنند.اقدامهاپروندهموحودیکاهش

شدیزانداراهدهدشتدرمانیمراکزدراینترنتیدهیسیستمنوبت

شد.یزانداراهشهرستانایندولتیدرمانیمراکزدراینترنتیدهینوبتسیستممردمحالرفاهبرایگفت:کهگیلویهدرمانوبهداشتشبکهرئیس

م آزمایشکاه در اینترنتی دهی نوبت داشت: اظهار طیبزادگان مزکرمحمدطاهر و دهدشت راهری امروز از متقاضیان حال رفاه برای الغدیر دندانپزشکی کز

است.شدهیزاندا

کنند.مراجعهshafadoc.irاینترنتیآدرسبهنوبتیافتردبرایتوانندمیمتقاضیانکرد:بیانوی

کنند.یافتردراخودنوبتکزرمدرحضوربدونسایتبهمراجعهبابعدبههفتساعتازصبحروزهرتوانندمیمتقاضیانکرد:یحرتصزادگانطیب

کنند.یافتردیررهگیکدرایگانپیامکیقرطاز#222777*6655*یردستوکدبانیزندارنددسترسیاینترنتبهکهکسانیگفت:وی

دارد.وجودکهگیلویهشهرستانسطحدریرنفهزار131جمعیتبرایبهداشتخانه89وسالمتپایگاه108درمانی،وبهداشتیکزرم14
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هستند.ساکنروستاهادرآنجمعتازدرصد45کهاستکوچکوگربزروستای344وشهرچهاربخش،چهاردارایکهگیلویهشهرستان

مردمحقدرزنجیرهایفروشگاههایاجحاف

گرفت.قراربررسیموردزنجیرهایفروشگاههایوضعیتجملهازمختلفیموضوعاتبازارتنظیمستادنشستدر

ب کار دستور چهار با امروز ظهر بازار تنظیم ستاد مرنشست شامل اساسی کاالهای بازار در تعادل به اشاره با حسینپور ساالر که شد برنجرگزار شکر، منجمد، غ

هستیم.شاهدراکاالاینرسوبخودروسنگینالستیکبازاردرتقاضاعدمدلیلبهاینکهضمنمواجهیمبازاردرجامدروغنکمبودباگفت:سویاو

دارانرس زنبور برای حتی نیاز مورد شکر که بود زنبورداران و مردم دغدغه از شکر نبود کرد: بیان بویراحمد و کهگیلویه تجارت و معدن صنعت، سازمان پرست

قیمت با و و4تهیه گونی450هزار هر قیمت با بلند دانه برنج اینکه ضمن میرسد، فروش به سهمیه67تا65کیلویی10تومان و میشود عرضه تومان هزار

است.یافتهاختصاصاستانمحروممناطق

قا رشد از همچنین کهروی داشته پی در را صنفی واحدهای اعتراض زنجیرهای فروشگاههای تعداد افزایش گفت: و کرد گالیه زنجیرهای فروشگاههای چگونه

هستیم.واحدهااینمجوزبدونیزراهاندابهتوجهبازنجیرهایفروشگاههایشدننظاممندخواستار

میکنند تبلیغ که تخفیفاتی اغلب که چرا میکنند اجحاف مردم حق در گاهی زنجیرهای فروشگاههای گفت: خواربارفروشان اتحادیه رئیس خصوص همین در

نیست.آنهاجلودارهمکسیوشدهبازارشدنآشفتهموجبموضوعهمینواستغیرواقعی

برنامه از محمدی منوچهر نشست این ادامه کشاورزیردر جهاد مزی تامین برای افزایشری کرد: عنوان و داد خبر فروردین پایان تا مردم نیاز مورد 22غ

جوجه مزیردرصدی حاضر حال در اینکه ضمن هستیم شاهد را آبان به نسبت آذر در قیمتری با و12غ میکنیم700هزار پیشبینی که میشود عرضه تومان

باشد.داشتهنزولیسیرغرمقیمت

ب به اشاره با ارشدی علی که بود نشست این کار دستور دیگر استان نمایشگاههای وضعیت بررسی اینراما در تبلیغات گفت: استان سطح در نمایشگاهها پایی

ب کاال عرضه عنوان تحت نمایشگاهی وقتی نیست واقعی دررنمایشگاهها متاسفانه اما شود قطع واسطهگرها دست و باشد مصرف به تولید از باید میشود پا

نمیدهند.انجامراتولیدیکارهیچکهمیکنندنمایشگاههایرگزارببهاقدامنیستندبازارخوددرکهافرادیوگرددورهافرادیریکسفعلیشرایط

یاسوجشهردرنمایشگاهیکمحصوالتدرصدی100گرانی

م اصناف اتاق شدهررئیس عرضه محصوالت باالی قیمت شاهد طرفی از و نمیشود ارائه شهروندان به خدمات شکل این به کرد: بیان بویراحمد و کهگیلویه کز

ب یاسوج شهر مصالی در پیش وقت چند که نمایشگاهی در هستیم. بازار سطح به نسبت نمایشگاهها وردر اصناف اتاق معدن، و صنعت بازرسان شد گزار

نبودند.کنندهتولیدآنهاازکدامهیچکهاستبودهبیشتربازاربهنسبتدرصد100تا10قیمتهامتاسفانهکهداشتندرصدحکومتییراتزتع

است.واقعیغیرتخفیفاتبینیممیکنیممیمراجعهوقتیومیشودمشاهدهتخفیفاتبرمبنیزنجیرهایفروشگاههایدرتبلیغاتیگفت:مسوولاین

ت بازار در نظارتها تشدید بر بویراحمد و کهگیلویه استاندار اقتصادی معاون صمیمیدوست حشمتاهلل سید هم نشست این پایان درأدر گفت: و کرد کید

شود.عرضهکیفیتبامحصوالتنمایشگاهها

باشند.داشتهآیندهسالفروردینپایانتاآرامیربازاداشتنبرایالزمیرهمکامتولیدستگاههایکرد:خاطرنشانوی

یدرنخورافروشندگانازبرخییبندهرفتبلیغاتوزبانیچربیبرف

خ هنگام در شهروندان است الزم گفت: بویراحمد و کهگیلویه استان فتا پلیس دررییس های سایت از نیاز مورد اجناس و کاال نظرآجرید مد را مواردی گهی

دهند.قرار

شهبا عزسرهنگ شهروندان افزود: پور حضوزی صورت به امکان حد تا را نظر مورد وجه و کرده انتخاب دقت به را خود نیاز مورد محصوالت است الزم یریز

کنید.پرداخت
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کنید.یرخوددابیعانهیاپرداختپیشعنوانتحتمبلغیگونهرهپرداختازکاال،یافتردومشاهدهازقبلکرد:راظهاوی

خب پایگاه از نقل فربه کرد: بیان انتظامی مقام این پلیس فری تبلیغات و زبانی چرب نخوریب را فروشندگان از برخی ازریبنده یکی روش این که چرا ید

است.یرکالهبرداوتوجهجلببرایمجرمانشگردهای

ثابتپرسرعتاینترنتدهندهارائهکتهایرشازبویراحمدوکهگیلویهکانرمشترضایتمندی

است.رسیدهنفر719وهزار551بهاستانباندپهناینترنتکینرمشتتعدادگفت:بویراحمدوکهگیلویهاستاناطالعاتیرفناووارتباطاتکلرمدی

تش در و استان فاوای مدیران شورای نشست حاشیه در غالمپور" مسئولینر"جواد و متخصصین همت به اخیر سالهای در افزود: فاوا حوزه های شاخص یح

ایم.بودهاستانسطحدراپراتورهاتوسطخدماتارائهرشدشاهدارتباطاتحوزهخصوصیودولتی

ض ارتباطی، حوزه خدمات از کنندگان استفاده آمار به اشاره با راروی استان باند پهن اینترنت نفوذ اظها74.16یب و عنوان میزانردرصد این از درصد4.71کرد:

دارد.اختصاصسیارباندپهناینترنتبهدرصد69.44وثابتباندپهناینترنتبه

فناو و ارتباطات مدیران شورای مشتررئیس تعداد همچنین بویراحمد و کهگیلویه استان اطالعات راری استان باند پهن اینترنت برشمرد719هزار551کین نفر

هستند.سیارباندپهناینترنتکینرمشتنفر669وهزار516وثابتباندپهناینترنتکینرمشتنفر50وهزار35تعداداینازکرد:خاطرنشانو

مشت رضایتمندی میزان به شرغالمپور کرد: بیان و اشاره پروانه این دارندگان توسط خدمت ارائه نحوه از استانی هم ثابت باند پهن اینترنت انتقالرکان کت

امتیاز با آسیاتک بیشت15.93داده شردارای و رضایتمندی میزان داشتنرین با ارتباطات توسعه پیشگامان کمت11.16کت مشتردارای رضایتمندی میزان یانرین

است.بوده1398سالاولماههششدرثابتپرسرعتاینترنتخدماتارائهنحوهازاستانیهم

گذشتهماههسهدرمسنپروندهفقرههزاریکازبیششدنمختومهخبرداد؛بویراحمدوکهگیلویهاستانیردادگستکلرئیس
بویراحمد)و(کهگیلویه

رورگزارخب شبانه تالشهای حاصل اقدام این گفت: بویراحمد و کهگیلویه استان در مسن پروندههای کاهش به اشاره با تاجی نگین میزان- یکزی تعداد توانستند که است همکاران ی
کنند.مختومهساله1.5عمرحداقلباراپروندهفقره724هزارو

خب قضایی و حقوقی گروه گزارش دادگسترگزاربه کل رئیس میزان، استانری تجدیدنظر دادگاه مستشاران و رؤسا با نشست در بویراحمد و کهگیلویه استان ی

ح و است قضایی دستگاه در مضاعف مسئولیت یک است. آور مسئولیت ما برای سلیمانی قاسم حاج سپهبد شهادت حرگفت: یک باید جهادیرکت کت

باشد.

پروندههای به رسیدگی خصوص در همکاران ارزنده تالشهای از تقدیر ضمن پروندههایوی کاهش داشت: اظهار تالشهایُمسن امتیازات از یکی ُمسن

نمایند.مختومهسالهنیمویکعمرحداقلباراپروندهفقره724هزارویکتعدادتوانستندکهاستهمکارانیزروشبانه

دادگست کل بهررئیس آمار این اکنون افزود: ادامه در بویراحمد و کهگیلویه استان افزایش1306ی و رسیده مثبت پرونده درربراب3فقره و داشته ماه3ی

است.داشتهکاهشدرصد40مسنپروندههایمیزانگذشته

کیف احکام اجرای در داشت: اظهار هیئتهایروی تشکیل و طرحی ارائه با خاص10ی دستورالعمل با زمانی4نفره بازه مدت در پرونده مختومه2هزار ماه

بود.فرعیپرونده160نمودنمختومهجهادیکاراینخوبامتیازاتازیکیواستشده

این از پیش که الکترونیک ابالغ وضعیت گفت: نیز الکترونیک ابالغ زمینه در تاجی به87نگین اکنون بود در91درصد خوشبختانه و است رسیده درصد

خانهکارمونتاژصدیدر70فتپیشر/یدنخورارزبانبچرادافریبفر/دممرحقدرهایزنجیرفروشگاههایاجحافنیوز:کبنا|خبرخبرادامهادامه

۱

۱۳۹۸/۱۰/۲۸ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۵۱

http://www.newswire.ir/IH4KGL7J


یم.رداقرارباالرتبههایدرًااکثریراداوقضاییامتیازات

موضوع این به نسبت است شایسته و است دادرسی اطاله عوامل از نیابتها مفاد انجام عدم کرد: اضافه بویراحمد و کهگیلویه استان قضایی ارشد مقام این

شود.یربیشتتوجه

دادگست کل کیفررئیس جمعیت کاهش خصوص در بویراحمد و کهگیلویه استان تری نیز زندانها یاأی و مشروط آزادی ظرفیت از استفاده کرد: کید

جایگ کیفزمجازاتهای جمعیت مهم، این اجرای در میتوان که است حقوقی تأسیسات از یکی تجدیدنظر دادگاههای در حبس داد.رین کاهش را زندانها ی

ط از را پرونده اصحاب است الزم که هرزمان در گفت: ادامه در تاجی مواجهرنگین دادرسی اطاله و وقت تجدید با پرونده تا کنید احضار تلفنی تماس یق

نشود.

دادگست کل حضورررئیس ستاد ساختمان در که معاون همکاران داشت: اظهار نیز شعب در معاونتها قضایی کار خصوص در بویراحمد و کهگیلویه استان ی

یابد.کاهشآنهاموجودیجهادی،کترحایندردارندباالییموجودیکهشعبیتاشوندکارواردبایدقضائیهقوهرئیسکیداتأتبهبنادارند

دادگست ساختمان احداث خصوص در اجراییروی عملیات زودی به و شده گرفته درنظر الزم اعتبار نیز پروژه این برای کرد: اظهار نیز لنده شهرستان در ی

میشود.شروعآنساختمان

بویراحمدوکهگیلویهدرامسالماهههشتدرپروندههزار3ازبیشمصالحه

دادگست کل درررئیس نیرو کمبود بحث مورد در قضائیه قوه رئیس موافقت با افزود: و دانست مثبت را نشست این آورد ره بویراحمد و کهگیلویه استان ی

آمد.بعملموافقتضرورتجهتبهقاضینفر15تخصیصبااستاندادگاههایودادسراها

کیف پروندههایی در دادرسی اطاله علل از یکی اینکه به توجه با نشست این ادامه کارشناسیهایردر و نظر اظهار به پروندهها آن نیاز قانونیی است،پزشکی

میگیرد.انجامنوبتسهدرپروندههابهرسیدگیگفت:توضیحاتیارائهبااستانقانونیپزشکیکلرمدیامینی

در دارد شهرت عالی کمیسیون که سوم نوبت کمیسیون و ارسال مجاور استان به دوم نوبت در و میشود انجام استان در اول نوبت کمیسیون افزود: وی

میشود.حرمطتهران

قانونیکلرمدی دیرپزشکی خیلی شکات که است آن سبب به پروندهها این به رسیدگی بودن بر زمان علل از یکی گفت: پایان در وبویراحمد کهگیلویه استان

مینمایند.اعتراضپزشکانیهیرنظبهدادرسیاطالهمنظوربهمتشاکیاینکهیاومیکننداقدامکمیسیونینهزهتسویهبه

پیام/انتهای

حمایتدیگر:منابع

احمد)بویرو(کهگیلویهگذشتهماههسهدرمسنپروندههفقرارهزیکازبیششدنمختومهان:میز|خبرخبرادامهادامه
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گرفتبویراحمددرراجوان۳جانگاز

م رئیس ایرنا- مدیریاسوج- فورکز و حوادث گازریت اثر بر پنجشنبه عصر بویراحمد شهرستان توابع از بجک دلی روستای در جوان سه گفت: بویراحمد و کهگیلویه پزشکی یتهای
دادند.دستازراخودجانگرفتگی

پیوست.وقوعبهامروزعصردقیقه۲۶و۱۷ساعتحادثهاینداشت:اظهارایرناخبرنگارباگووگفتدرپنجشنبهروزجلیلمحسن

شدند.اعزامحادثهمحلبهدشتروموسپیدارمنطقهاورژانسنیروهایخبرایناعالمبابالفاصلهافزود:وی

م مدیررئیس فورکز و حوادث بویراحمدریت و کهگیلویه پزشکی حادثهرتصیتهای این در کرد: از۳یح پیش ها آن سه هر که شدند گرفتگی گاز دچار جوان

بودند.دادهدستازراخودجاناورژانسنیروهایرسیدن

ترتیب به جوان سه این کرد: بیان رعایت۲۸و۲۶،۲۷جلیل بعلت و بودند خواب سفیدار بجک دلی روستای در منزلی در گذشته شب در که بودند ساله

.دادندازدستراخودجانگرمکن)ر(آبخانگیوسایلازصحیحاستفادهدرایمنینکاتنکردن

باشند.داشتهراالزمتوجهایمنگرمایشیوسایلیرگیربکادرکهخواستاستانمردمازهوا،برودتبهاشارهباوی

است.داشتهافزایشهافوتیتعدادگذشتهسالمشابهمدتبامقایسهدرکهدادنددستازراخودجانگرفتگیگازاثربرنفرهشتامسال

اند.دادهدستازراخودجاننفرهشتامسالاماگرفتراشهروندیکجانگذشته،سالبویراحمدوکهگیلویهدرمونواکسیدکربنگازبامسمومیت

شدند.کربنمونواکسیدگازبامسمومیتدچاراستانایندرنفر۲۳۰امسالهمچنین

م مدیررئیس فورکز و حوادث تصریت بویراحمد و کهگیلویه پزشکی درریتهای که دهد می نشان ها آمار کرد: گذشته۹یح سال بر۱۵۹ماهه استان در نفر

شدند.مسموممونواکسیدکربنگازاستنشاقاثر

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

24ساعتوالیت،حامیانپارسینه،خبرنگاران،باشگاهنیوز،سالمتنیوز،گذارجماران،ایران،عصریا،رآبازاراقتصادآنالین،دیگر:منابع

کردندفوتکردستانهایجادهدررانندگیحوادثاثربرنفر۲۷۸کردستان:قانونیپزشکیکلرمدی

مدی - دررسنندج گفت: کردستان قانونی پزشکی جا۹کل سال از گذشته شه۲۷۸یرماهه برون های راه در رانندگی حوادث اثر بر شهرنفر درون راری، خود جان کردستان روستایی و ی
اند.دادهدستاز

جا سال ابتدای از داشت: اظهار مهر، خبرنگار با گو و گفت در آباد خانی رانندگیربهتاش حوادث اثر بر امسال ماه آذر پایان تا دست۲۷۸ی از را خود جان نفر

است.داشتهرادرصدی۱۳،۷کاهشقبلسالمشابهمدتشدگانفوتنفر۳۲۲بهنسبتکهدادند

۱۰
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مراکز در موجود آمارهای براساس افزود: قانونیوی ازپزشکی استان، شدگان۲۷۸سطح فوت امسال،۹نفر شه۲۱۶ماهه برون های جاده در نفر۳۶ی،رنفر

اند.دادهدستازراخودجانروستاییهایجادهدرنیزدیگرنفر۲۶ویرشهدرونهایراهدر

قانونیکلرمدی ازپزشکی شد: یادآور شدگان۲۷۸کردستان فوت جا۹نفر سال و۲۱۵یرماه مرد اززنفر۶۳نفر که است حالی در این و بودند نفر۳۲۲ن

بودند.نزدیگرنفر۶۲ومردنفر۲۶۰قبلسالمشابهمدتشدگانفوت

نیوزتیندیگر:منابع

کردستاندررانندگیحوادثمصدومیندرصدی5کاهشخبرداد:استانقانونیپزشککلرمدی

مدی کاهشرایسنا/کردستان از کردستان، استان قانونی پزشک جا5کل سال اول از گفت: و داد خبر رانندگی حوادث مصدومین تاکنونردرصدی و5ی حوادث613هزار مصدومان نفر
است.داشتهکاهشگذشتهسالبهنسبتتعداداینکهشدهگزارشرانندگی

امروز( خانیآباد در25بهتاش کرد: اظهار ایسنا، با گو و گفت در امسال9دی) و5ماهه ادارات613هزار به رانندگی حوادث مصدومان قانونینفر استانپزشکی

.استداشتهکاهشدرصد5قبلسالمشابهمدتنفر909وهزار5بهنسبتکهکردندمراجعهکردستان

رانندگی حوادث مصدومان کل از افزود: امسال9وی و4ماهه و51هزار هزار یک و مرد مدتزنفر562نفر مصدومان کل از که است حالی در این بودند ن

بودند.نزنفر617وهزاریکومردنفر292وهزار4قبلسالمشابه

کل قانونیمدیر جاپزشک سال اول از کرد: بیان کردستان، تاکنونراستان و9ی ادارات10هزار به نزاع دلیل به قانونینفر کهپزشکی کردند مراجعه کردستان

است.داشتهرشددرصد1.7قبلسالمشابهمدتنفر858وهزار8بهنسبت

نزاع کنندگان مراجعه کل از کرد: عنوان امسال9خانیآباد و6ماهه و726هزار مرد و2نفر مراجعهزنفر284هزار کل از که است حالی در این بودند ن

بودند.نزنفر287وهزار2ومردنفر571وهزار6قبلسالماهه9نزاعکنندگان

کردستاندررانندگیحوادثشدگانفوتدرصدی13.7کاهش

.استداشتهکاهش13.7قبلسالمشابهمدتشدگانفوتبهنسبتکهدادنددستازراخودجاننفر278رانندگیحوادثاثربرامسالکرد:ذکروی

کل قانونیمدیر ازپزشک گزارش این براساس کرد: خاطرنشان کردستان، شدگان278استان فوت امسال9نفر شه216ماهه برون های جاده در ی،رنفر

کردهاند.فوتروستاییهایجادهدردیگرنفر26ویرشهدروننفر36

تعداد این از شد: یادآور پایان در و215خانیآباد مرد اززنفر63نفر که است حالی در این بودند قبل322ن سال مشابه مدت شدگان فوت مرد260نفر نفر

بودند.نزدیگرنفر62و

پیامانتهای

دندکرفوتدستانکرهایجادهدرگیداننرحوادثاثربرنفر۲۷۸دستان:کرقانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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(کردستان)یافتکاهشتصادفاتمصدومانشمارنزاع/دلیلبهنفرهزار۹مراجعهکردستان:قانونیپزشکیکلرمدی

اند.کردهمراجعهاستانایندرقانونیپزشکیبهنزاعدلیلبهکردستاناستانمردمازنفرهزار۹ماهآذربهمنتهیماهه۹درگفت:کردستانقانونیپزشکیکلرمدی-سنندج

بسیا کنندگان مراجعه با سال طول در متاسفانه داشت: اظهار مهر، خبرنگار با گو و گفت در آباد خانی مراکزربهتاش به نزاع دلیل به که قانونیی سطحپزشکی

است.رسیدهنفر۱۰وهزار۹بهیرجاسالماهآذرپایانتاسالاولازرقماینوهستیممواجهکنند،میمراجعهاستان

در افزود: امسال۹وی و۹ماهه ادارات۱۰هزار به نزاع دلیل به قانونینفر وپزشکی هزار هشت به نسبت که کردند مراجعه مشابه۸۵۸کردستان مدت نفر

است.داشتهرشددرصد۱.۷قبل،سال

بودند.نزنیزنفر۲۸۴وهزاردوومردنفر۷۲۶وهزارششامسالماهه۹نزاعکنندگانمراجعهکلازداد:ادامهکردستانقانونیپزشکیکلرمدی

اند.بودهنزنفر۲۸۷وهزاردوومردنفر۵۷۱وهزارششگذشتهسالماهه۹نزاعکنندگانمراجعهکلازکهاستحالیدراینشد:یادآورآبادخانی

دیگ بخش در درروی کرد: بیان و داد خبر کردستان استان در رانندگی حوادث از ناشی مصدومین درصدی پنج کاهش از خود سخنان از پنج۹ی امسال ماهه

کردند.مراجعهکردستاناستانقانونیپزشکیاداراتبهرانندگیحوادثمصدوماننفر۶۱۳وهزار

قانونیکلرمدی درپزشکی گفت: و۹کردستان هزار پنج گذشته سال ماه آذر به منتهی مراکز۹۰۹ماهه به قانونینفر بودندپزشکی کرده مراجعه استان سطح

است.داشتهکاهشدرصدپنجامسالرقماینکه

رانندگی حوادث مصدومان کل از داشت: اظهار آباد و۹خانی هزار چهار امسال و۵۱ماهه هزار یک و مرد اززنفر۵۶۲نفر که است حالی در این و بودند ن

بودند.نزنفر۶۱۷وهزاریکومردنفر۲۹۲وهزارچهارقبلسالمشابهمدتمصدومانکل

کناردیگر:منابع

(کردستان)سالدومنیمهروزهایتلختراژدیخاموش،گرم

میشود.افرادگرمبهمنجرکهمیدهدرویایمنینکاترعایتوعدماحتیاطیاثربیدرحادثهایگاهیچندهرازکشور،سطحدرطبیعیگازازمندیبهرهفزایندهرشدبهتوجهبا

دستانکردرگیداننرحوادثمصدومینصدیدر5کاهشداد:خبراستانقانونیشکپزکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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چند از هر گذرد، می کشور در سوخت عنوان به گازطبیعی ازمصرف که سالیانی ،طی سنندج از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار گزارش به

اشاعه لذا بوده تامل قابل خود جای در که میآورد بوجود را خساراتی و صدمات و میدهد روی ایمنی نکات رعایت وعدم احتیاطی اثربی در حادثهای گاهی

است.احتمالیحوادثایجادازیرگیوجلدریزسافرهنگکانراینراساسیتازیکیطبیعی،گازبهینهوایمناستفادهوشیوهها

ش عمومی روابط مدیر زاده اولی رشدرهوشنگ به اشاره با ، سنندج از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار با گفتگو در کردستان استان گاز کت

حاضر حال در میگوید: استان سطح در طبیعی گاز از مندی بهره شه۱۰۰فزاینده جمعیت وردرصد گاز۹۰ی نعمت از استان این روستایی جمعیت از درصد

هستند.برخوردارطبیعی

ش دهی خدمات به اشاره با بهراو کردستان گاز و۵۲۹کت ایمنیرمشت۸۷۱هزار نکات رعایت با باید گرمایشی وسایل از استفاده در میافزاید: استان در ک

جل احتمالی حوادث ایجاد از تا گیرد کوچکترگیوصورت که چرا شود، انگاری سهل اندارین راه و نصب در ناپذیزی جبران خسارات وسایل این دری را پیری

شود.نیزگرممنجربهاستوممکنداشتخواهد

ش عمومی روابط سورمدیر آتش عمده دودسته به را گاز حوادث کردستان استان گاز حوادثزکت از دسته دراین گفت: و کرد تقسیم گاز نشت اثر در وانفجار ی

میگردد.یزسووآتشانفجاربروزموجبشعله،یاوجرقهمانندعاملیسپسشود،منتشرمی...وآشپزخانهفضایدرونمودهنشتگازمختلفدالیلبه

فل بست بوسیله گازسوز وسایل شیلنگ مهارنکردن افزود: قرازوی و طوالنی شیلنگهای از استفاده صدماتری، یا و حرارت درمعرض آنها گرفتن

د از استفاده عدم ها، شیلنگ بودن غیراستاندارد یا و فرسوده دخالتراحتمالی، میباشند، بالاستفاده که گاز شیرهای نمودن مسدود جهت مناسب پوش

کا ودست درتعمیر غیرمجاز،رافرادغیرمتخصص و غیراستاندارد گازسوز وسایل از استفاده ایمن، غیر و برنجی راهیهای سه نصب بخصوص گازسوز وسایل ی

ترم فاقد سوز گاز وسایل از گاواستفاده سماور مثل دزکوبل نصب عدم گاز، شیر ماندن باز مهمتری، کننده مصرف وسایل فاقد گاز شیر روی دالیلرپوش ین

است.گازازمصرفناشیحوادث

ش عمومی روابط سارمدیر وفرهنگ رسانی اطالع حوزه در هرساله که اقداماتی تمام میافزاید:با کردستان استان گاز سالزکت در متاسفانه میگیرد صورت ی

شاهدرجا که۴۵ی بودیم طبیعی گاز مصرف در حادثه سو۴۳مورد آتش به گازمنجر نشت اثر در آن وزمورد شد انفجار و از۲ی ناشی حادثه دیگر مورد

بود.منواکسیدکربنگازاستنشاق

یادشده مدت گفت:در زاده که۷اولی دادند دست از را خود جان سوز گاز وسایل از ناایمن استفاده براثر سو۵نفرنیز آتش براثر نشتزنفر اثر در وانفجار ی

است.بودهکربنمنواکسیدگازاستنشاقاثردرنفر۲وطبیعیگاز

فرامر مصطفی کربن اکسید منو گاز با مسمومیت دهنده هشدار مدیزنشانههای و بیمارستانی پیش اورژانس مدیر پزشکیری علوم دانشگاه حوادث یت

جا سال مهر ابتدای گوید:از ،می سنندج از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار با گفتگو در هم استانرکردستان در تاکنون و۵۱ی اختالل مورد

هوشیا سطح مرکاهش این به منواکسیدکربن گاز استنشاق اثر در تعدادری این از که شده گزارش و۹کز درمان محل در و۱۰۷نفر منتقل بیمارستان به نفرهم

شدند.مداوا

است.بودهبیجاروسنندجبهمربوطمسمومیتآمارینربیشتکهگرفتاستاندررانفر۴جانشدهیادمدتدرخاموشمیگوید:قاتلیزفرامر

بخااو اتصاالت و خروجی در واشکال ایمنی اختاللرمیگوید:نقص به منجر که است کربن مونواکسید سمی گاز تولید نتیجه ودر ناقص سوختن اش نتیجه ی

میشود.فردیرهوشیاسطحدر

گا کربن اکسید منو گاز میافزاید: وعمدهتزوی است بو و رنگ بدون مادهری نوع هر احتراق اثر بر که است گاز و نفت ناقص سوختن گاز این تولید منبع ین

شود.تولیدنژاکسیفاقدوبستهدرمحیطهایدرخصوصبهسوختنی

مدی و بیمارستانی پیش اورژانس ترمدیر برای گاز این تمایل که آنجا گوید:از کردستانمی پزشکی علوم دانشگاه حوادث همریت با خونوکیب برابر۲۵۰گلوبین
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اکسی از اکسیژبیش و میشود مسمومیت ایجاد باعث سرعت به اتاق، هوای در آن درصد رفتن باال است مغزژن جمله از بدن مختلف بافتهای به رسانی ن

توجه مورد شدید مسمومیت عالیم ایجاد زمان تا محیط در آن وجود است ممکن گاز، این بودن بو بی و رنگ بی علت به و میکند اختالل دچار را قلب و

نشود.واقع

شایعتزفرامر اما است، سرماخوردگی مانند میآید پیش سال سرد درفصل اینکه علت به کربن منواکسید مسمومیت عالئم میگوید: هشدارری نشانههای ین

به میتوان کربن منواکسید گاز با مسمومیت س۷دهنده عضالنی، ضعف مبهم، سردرد همچون وخوابرمورد گیجی نفس، تنگی واستفراغ، تهوع حالت گیجه،

کرد.اشارهوتشنجدیدیرتاآلودگی،

مهمت میافزاید: هوایروی رساندن و شده مسموم که فضایی از فرد خروج اند، شده کربن گازمونواکسید با دچارمسمومیت که افرادی با دربرخورد اقدام ین

است.حادثهمحلدقیقآدرسودادن۱۱۵اورژانسباتماسخونسردیباحفظزمانهمواوبهتازه

عدمزفرامر اثر در طبیعی گاز از ناشی حوادث اغلب میدهدکه نشان وآمار افزود:تجربه طبیعی گاز مصرف در ایمنی توصیههای رعایت اهمیت مورد در ی

آمد.نخواهدبوجودیرخطهیچگونهایمنیاصولکاملورعایتآشناییصورتدرولیاست،بودهایمنیاصولبهگازکنندگانمصرفآشنایی

توصیههای و قانونیهشدار قانونیکلرمدیپزشکی ،میپزشکی سنندج از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار با گفتگو در کردستان استان

جا سال ابتدای از جانرگوید: کربن منواکسید گاز ماه آبان پایان تا مدت۹ی در کربن منواکسید گاز شدگان فوت که است حالی در این و گرفته کردستانی

بودند.نفرپنجقبلسالمشابه

بودند.نزدیگرنفریکومردنفر۸امسالماهههشتدرگرفتگیگازاثربرشدهفوتتعدادازاینمتاسفانهمیافزاید:آبادخانیبهتاش

قانونیکلرمدی میگوید:پزشکی کردستان قانونیاستان مپزشکی افزایش به نسبت هشدار با موجود آمارهای استناد گازربه با مسمومیت از ناشی گ

بکا و نصب در ایمنی نکات رعایت بر سال دوم نیمه در ورگیرمنواکسیدکربن پاییز فصل در میکند توصیه و تاکید زمستان و پاییز فصل در گرمایشی وسایل ی

باشند.داشتهرادقتنهایتاست،متصلیرشهگازسیستمبهبیشترکهگرمازاوسایلازاستفادهدرزمستان

من در مناسب عملکرد بدون دودکش اینکه بیان با بیشتزوی وسایلرل از بهینه استفاده با شهروندان میگوید: میدهند تشکیل را مسمومیت به ابتال موارد ین

مون گاز خروجی مسیر و گرمایشی وسایل از صحیح استفاده و بودن سالم خصوص در ایمنی توصیههای به توجهوگرمازا، وسایل این دودکش از کربن کسید

کنند.

از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار با گفتگو در ساختمان ایمنی خدمات کارشناس فرمانی، سوز گاز وسایل ایمن نصب برای کارشناسان توصیه

بخاسنندج نصب هنگام میگوید: گاز نشت از ناشی خطرات کاهش با رابطه در بخار، وشیلنگ دودکش سالمت از باید کردشیلنکهایری حاصل اطمینان ی

گردند.تعویضاستفادهسالچندازشوندوپسانتخاباستانداردنوعازبایدیربخا

باشد.نداشتهوجودگازنشتبرایروزنهایشودتامحکمبستبابایدیروبخاگازشیربهشیلنگاتصالمیافزاید:مکانایمنیخدماتکارشناساین

قرا مکان وی گفته بخارگیربه حدودری دیوار از باید قرا۱۵ی محل و باشد داشته فاصله متر بخارگیرسانتی استری بهتر راحتیزی به هوا تا باشد پنجره یر

باشد.داشتهیانرج

بخا میافزاید:شعله بخارفرمانی وقتی و دارد وجود مشکلی مطمئنا شود نارنجی یا زرد آن رنگ اگر اما است، رنگ آبی طبیعی بطور آنری لوله است روشن ی

در میسوزد ناقص شعله شود بسته دود خروج مسیر وقتی است گرمایشی رایج وسیله این در مشکل بروز از حاکی از حاکی لوله بودن سرد باشد داغ باید

میشوند.گرمویامسمومیتبهومنجرمیشوندداخلفضایواردسمیگازهاینتیجه

باالت خاروی کردوافزود:برای عنوان دودکش نامناسب عملکرد از ناشی را کربن مونواکسید گاز استنشاق از ناشی حوادث آمار ازرین کربن منواکسید گاز شدن ج

منا بخازفضای لوله واز کرده حاصل اطمینان دودکش مسیر بودن باز از حتما مسکونی وبکارل گردد استفاده فوالدی فنرگیری لولههای مری آفری است.رگ ین

دستان)(کرسالدومنیمههایروزتلخاژدیترخاموش،گمران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۸/۱۰/۲۸ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۵۷



وبا مختلف گرمایشی وسایل از استفاده هنگام ایمنی نکات ورعایت بررسی میگوید:با ایمنی مسائل کارشناس آسودهآاین خیالی با میتوان آنها از گاهی

کرد.یرسپراسرمافصل

بخا لوله قراردادن میگوید:از خوددارفرمانی بشدت آب سطل داخل در سوز گاز خاریهای آب از کربن مونواکسید تنها نه شرایطی درچنین شودچراکه جری

میشود.ومسمومیتگرفتگیگازگرددوموجببازمییربخاداخلبهمجددگازاینکربنگازمونواکسیدازآباشباعدلیلبهبلکهنمیشود،

کرد.توجهایمنیهشداردهندهوسنسورهایکوبلوترمبهوتجهیزآنبودناستانداردبهبایدسوزگازوسایلیدروخانتخابمیافزاید:هنگاموی

ید.ربگیکمکمنظوراینبرایکفنکنیدوازاستفادهیترکبشعلهازگازانتقالهایلولهنشتیعدمآزمایشبرایگزرهمیگوید:وی

ه ساختمان، در گاز بوی استشمام صورت میافزاید:در ایمنی مسائل کارشناس نکنیدراین راروشن چراغ نزنید،رکبوگز وفندک انفجارزیت موجب بالفاصله یرا

میشود.یزسوآتشو

انگا توجهیهارسهل بی است ممکن چراکه بود هوشیار باید پس بوده گرفتگی گاز جمله از مختلف حوادث اصلی عوامل از همیشه جزئی وغفلتهای یها

باشد.خانوادهیکگرمکانونشدنوسردانسانیکزندگیبرپایانیکوچکواشتباهات

خشونتدراستانسومرتبهشرقی:آذربایجاندرخشونتکنندهنگرانافزایش

مدی استاندارآذرقلم: فرهنگی و اجتماعی امور کشورکل میانگین از استان جمعیت نسبت به شرقی آذربایجان در خشونت میزان گفت: شرقی آذربایجان طبقری است، بیشتر ی
است.شدهجابجایرکشوسومیرتبهبههفتمرتبهیازخشونتحوزهبهمربوطیربزهکاوجرایمدراستانجایگاهمتاسفانه،97تا94سالازیافتهانجامبررسیهای

مدی استاندارآذرقلم: فرهنگی و اجتماعی امور مرکل از شده اعالم آمار طبق گفت: شرقی آذربایجان درری خشونت میزان کشور، وزارت اجتماعی رصد کز

کشو میانگین از استان جمعیت نسبت به شرقی سالرآذربایجان از یافته انجام بررسیهای طبق است، بیشتر و97تا94ی جرایم در استان جایگاه متاسفانه ،

است.شدهجابجایرکشوسومیرتبهبههفتمرتبهیازخشونتحوزهبهمربوطیربزهکا

تب در اجتماعی نشاط و پویایی همایش در شکوهی بدر ایسنا، از نقل به آذرقلم گزارش بزربه مجاهد سلیمانی، سردار شهادت تسلیت ضمن جبههریز، گ
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ف اسالم، قدر عالی شهید این خون از معتقدم کرد: اظهار ارمقاومت هواپیمای بار تاسف سقوط شهدای خاطرهی و یاد برمیخیزد، خروشان راویادهای کراینی

یم.رمیداگرامینیز

توجه با گفت: است، اجتماعی مسائل بحث در دولت ابالغی برنامههای جزو اجتماع و خانواده نهاد در اجتماعی نشاط و پویایی همایش اینکه بیان با وی

خود ما، جامعهی مختلف الیههای در خشونت ویژه به اجتماعی های آسیب متاسفانه اجتماعی، مباحث حوزهی در شناسی شیوع و یافته انجام مطالعات به

شود.میتبدیلاجتماعیمسئلهبهموضوعاینومیدهدنشانرا

استاندارمدی فرهنگی و اجتماعی امور درکل و نزاع بحث در کنندگان مراجعه تعداد به اشاره با شرقی آذربایجان بهرگیری خشونت و قانونیی استان،پزشکی

است.رسیدهفقرههزار40بهآمارایناکنونکهاستیافتهتشکیلپروندهفقرههزار32حدودیرگیردوخشونتنزاع،بحثدر96سالگفت:

تب شهر کرد: بیان تبروی که گفت میتوان جرات به و هاست اولین شهر استانریز، فعلی وضعیت ولی است بوده مدنیت و ادب و هنر علم، پیشگامان از یز

شود.اندیشیدهمعضلاینبهپاسخگوییراستایدریرتدابیبایدبنابراینندارد،یرگازسااستانگذشتهیفرهنگیغنایباخشونت،در

استاندا اجتماعی امور کل اداره کرد: خاطرنشان ماموروی این به بخشیدن تحقق برای راستا این در استاندار، هدایت با شرقی آذربایجان گامری خطیر، یت

است.دادهانجاماجتماعیهایآسیبگانهپنجاولویتهایراستایدریرموثاقداماتوبرداشته

یم.ربردامهمیهایگاماجتماعی،وفرهنگیمسائلراستایدرتوانستیمکالنیرگذاسیاستازتاسیبا93سالازکرد:بیانایسنا،ویگزارشبه

استاندارمدی فرهنگی و اجتماعی امور گرکل تسهیل دفتر چهار اکنون داد: ادامه شرقی آذربایجان برری بالغ جمعیتی پوشش با معضل80ی رفع برای نفر هزار

است.شدهیزانداراهیزرتبدرنشینیحاشیه

مامو کنار در اینکه بیان با متمروی اصلی محور سه در خشونت مداخلهای اقدامات گفت: دادهایم، قرار کار دستور جزو نیز را خشونت خطیرخود، شدهریت کز

میشود.عملیاتیاستانسطحدرامسالپایانتاوبودهتدوینحالدریرپیشگیجامعسندراستاایندرموضوع،یادزحساسیتدلیلبهواست

مط مجلس علنی صحن در را اجتماعی های آسیب به مربوط مسایل وزارت عالی مقام امروز خوشبختانه شد: یادآور اینروی که زمانی تا معتقدم کند، می ح

رسید.نخواهیممطلوبینتیجهیهیچبهکنیمالپوشانیرامسائل

دا استان در را آن از ناشی پیامدهای و خشونت مباحث در افزایشی روند متاسفانه اینکه بیان با ندارشکوهی منابع محدویت ما افزود: نتوانستیمریم، بلکه یم

موا کنیم، اتخاذ مسائل این حل برای مناسبی راه کازنقشهی درری ما مشکالت جمله از اجتماعی مباحث به توجه بی و اجتماعی های آسیب با مواجهه در ی

است.حوزهاین

عاقلی آدم هیچ است حل قابل فرهنگی و اجتماعی حوزه در اجتماعی مسایل که زمانی اما میکنیم اداره امنیتی رویکرد با را اجتماعی مسائل ما داد: ادامه وی

یم.رببپیشاجتماعیوفرهنگیمسائلحوزهیدرراامنیتیمسائلکهباشیمداشتهرااینهنربایدماندارد،قبولراموضوعاین

استاندارمدی فرهنگی و اجتماعی امور کاررکل پای جامعه فرهنگی و اجتماعی مسائل در ما دانشگاهی جامعهی متاسفانه اینکه بیان با شرقی آذربایجان ی

اجتماعی مسائل حل در مردم ظرفیت از باید شوند مباحث این وارد باید جامعه رسانهی اصحاب و محققین و پژوهشگران نخبگان، کرد: تاکید است، نیامده

دا انتظار باشد مداخالت انجام و پاسخگویی برای شروعی نقطه تواند می همایش این معتقدم شود موضوعراستفاده این به نسبت دانشگاهی جامعه یم

کنند.پیداورود

.استیزرتبکالنشهرازبیشترجمعیتیتناسببهآندرخشونتمیزانکهیمرداشهرستانیاستان،درمامتاسفانهشد:متذکروی

آساخبرخبر،کرادیگر:منابع
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همدان)(گرفتقربانیکبودراهنگدرگرفتگیزگا

گا اثر بر گفت: کبودراهنگ پیشبیمارستانی اورژانس مدیر ایرنا- منزهمدان- گاز با مسمومیت و جانوگرفتگی آنها از یکی که شدند بیمارستان راهی خانواده یک عضو سه کسیدکربن
باخت.

یک امروز صبح کرد: بیان ایرنا با گو و گفت در چهارشنبه روز مرادی مزداود با تماس در فورن ورکز کند می کمک درخواست پزشکی های تیمییت درنگ بی

شود.میمواجهبستهدرباوکردهمراجعهکبودراهنگرجاییشهیدبلواردرواقعمحلبه

مادر شامل خانواده یک عضو سه و شده باز مسکونی خانه این در نشانی آتش کمک با کرد: بیان پسر۴۰وی و دختر۱۵ساله به۶و درمان برای ساله

شوند.میمنتقلکبورداهنگرضا(ع)امامبیمارستان

پسر اینکه بیان با کبودراهنگ بیمارستانی پیش اورژانس بخا۱۵مدیر خانواده، این مادر گفته طبق داشت: اظهار باخت جان گارساله اوزی و داشته نشتی ی

نخوابد.داردقراررایربخاکهاتاقیدرکهخواهدمیپسرشازوکردهگوشزدفرزندشبهراموضوعاین

گا اثر بر نهایت در و خوابد می اتاق این در و نکرده توجهی مادر توصیه به نوجوان پسر این اما داد: ادامه وزمرادی دهد می دست از را خود جان گرفتگی

شوند.میمنتقلرضا(ع)امامبیمارستانبهیرهوشیاسطحکاهشباویخواهرومادر

آخ سالرطبق ماهه هفت قانونی، پزشکی توسط شده ارائه امار سهرجاین وزی گا۲ن اثر بر کهزمرد دادند دست از را خود جان همدان استان در گرفتگی

است.داشتهکاهشدرصد۶۰بودتنهشتکهگذشتهسالزمانمدتبهنسبتآماراین

جماراندیگر:منابع

همدان)(کراینیواهواپیمایحادثهدرهمدانیجانباختگاناجسادشناسایی

تص است، نشده بستگان تحویل تهران از هوایی سانحه شهیدان از یک هیچ جسد هنوز اینکه بیان با کمالی ارتین پیکرردکتر تهران قانونی پزشکی شده اعالم لیست اساس بر کرد: یح
است.بررسیحالدرنیزاجسادمابقیوشدهشناساییصادقیمیرمحمدمهدیشهیدوصادقیآنیساشهیدهی،راسفندیاحاجبهارهشهیدهنقیبی،زهراسیدهشهیده

داد.خبرکراینیواهواپیمایسقوطحادثههمدانیجانباختگانازتنچهارهویتواجسادشناساییازهمداناستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی ستاد حادثه این اولیه ساعات همان در کرد: اظهار خبر این اعالم با کمالی ایسنا، گزارش سازمانربه بحران قانونییت ادارهپزشکی آن طبع به و کشور

خشونتدراستانسومرتبهشرقی:آذربایجاندرخشونتکنندهاننگرایشافزآذرقلم:|خبرخبرادامهادامه
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شد.ابالغمربوطهواحدهایبهبستگانDNAنمونهتهیهبرایالزمدستورالعملهایوتشکیلهمداناستانقانونیپزشکیکل

شدند.منتقلکزیرکهتشخیصیکزرمبهیربردانمونهبرایویرآوجمعحادثهمحلازمربوطهتیمهایومتخصصانتوسطاجسادهمهافزود:وی

مط شد؟ آغاز زمانی چه تطبیق کار اینکه بر مبنی سوالی به پاسخ در تارکمالی میشد احصاء بستگان نمونههای همه باید فنی اصول اساس بر قاعدتا کرد: ح

نشود.ایجادهویتتعییندربعدیاشکاالتتاباشدکاملاجسادتحویلکهاستاینهدفهمهوگیردانجامتطبیقاجسادنمونههاییقرطاز

بوئینگ هواپیمای در که همدان استان ساکن افراد تعداد درباره تص737وی اند، داشته حضور دخترشانراکراینی و همسر شامل نفره سه خانوادهای کرد: یح

اسفندیا حاج بهاره نامهای میتراربه عباسپور، محمد و نقیبی زهرا سیده نامهای به نفره دو خانوادهای همچنین و صادقی آنیسا و صادقی میرمحمدمهدی ی،

میشود.دیدهجانباختگاناسامیبیندرهمداناستانازمالیرازنهاوندیمیالدوهمدانازاحمدی

اسفندیا حاج بهاره والدین کرد: خاطرنشان نمونهرکمالی و گرفته تماس آنها با اول روز در و بودند همدان ساکن همسرشDNAی والدین شد. اخذ الزم

شد.اخذتهراناستاندرنیزآنهانمونهالزمهماهنگیهایباوبودندتهرانساکنصادقی)میرمحمدمهدی(

قانونیکلرمدی نمونهپزشکی درباره همدان اماDNAاستان گرفتیم، را الزم خون نمونه هم فرد این والدین مراجعه با گفت: همسرش و نقیبی زهرا سیده

شدند.راهنماییمازندراناستانقانونیپزشکیبهالزماقداماتباداشتند،حضورمازندراناستاندراینکهبهتوجهباهمسرشخانواده

تطبیق برای خون نمونه و یافته حضور سانحه محل در حادثه از اطالع محض به نهاوندی میالد پدر اینکه بیان با استان قضایی مسئول مقام گرفتهDNAاین

است.کاملاشپروندهوشدهگرفتهتهراندربستگانشخوننمونههماحمدیمیتراکرد:اضافهاست،شده

همدان)(کبودرآهنگدرخانوادهیکعضو3برایشومشب

گارحوادث اثر بر گفت: کبودراهنگ پیشبیمارستانی اورژانس مدیر منزکنا: گاز با مسمومیت و جانوگرفتگی آنها از یکی که شدند بیمارستان راهی خانواده یک عضو سه کسیدکربن
باخت.

گزارش یکربه امروز صبح گفت: چهارشنبه روز مرادی داود مزکنا، با تماس در فورن محلرکز به تیمی درنگ بی و کند می کمک درخواست پزشکی های یت

شود.میمواجهبستهدرباوکردهمراجعهکبودراهنگرجاییشهیدبلواردرواقع

مادر شامل خانواده یک عضو سه و شده باز مسکونی خانه این در نشانی آتش کمک با کرد: بیان پسر40وی و دختر15ساله به6و درمان برای ساله

شوند.میمنتقلکبورداهنگرضا(ع)امامبیمارستان

پسر اینکه بیان با کبودراهنگ بیمارستانی پیش اورژانس بخا15مدیر خانواده، این مادر گفته طبق داشت: اظهار باخت جان گارساله اوزی و داشته نشتی ی

نخوابد.داردقراررایربخاکهاتاقیدرکهخواهدمیپسرشازوکردهگوشزدفرزندشبهراموضوعاین

گا اثر بر نهایت در و خوابد می اتاق این در و نکرده توجهی مادر توصیه به نوجوان پسر این اما داد: ادامه وزمرادی دهد می دست از را خود جان گرفتگی

شوند.میمنتقلرضا(ع)امامبیمارستانبهیرهوشیاسطحکاهشباویخواهرومادر

آخ جارطبق سال ماهه هفت قانونی، پزشکی توسط شده ارائه امار سهرین وزی گا2ن اثر بر کهزمرد دادند دست از را خود جان همدان استان در گرفتگی

است.داشتهکاهشدرصد60بودتنهشتکهگذشتهسالزمانمدتبهنسبتآماراین

.

(همدان)اینیکرواهواپیمایحادثهدرهمدانیجانباختگاناجسادشناساییک:تابنا|خبرخبرادامهادامه
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روزنودیگر:منابع

کرمانبردسیردربندرعباس»_«مشهداتوبوسگباررمگونیژواجانباختگانازنفر2اسامیاعالممیشود؛رسانیروزبهخبراین

کرد.اعالمراکرمانبردسیردربندرعباس»_«مشهداتوبوسگباررمگونیژواجانباختگانازنفر2اسامیپیشلحظاتیکرماناستانقانونیپزشککلادارهکرمانایسنا/

نظ «مصطفی قطعی هویت گزارش، این بازاربراساس پیر متولدری - بندرعباس سکونت محل - مشهد تولد محل - محل1367ی - رباطی بیگم «فاطمه و «

است.شدهتعیینکرماناستانقانونیپزشککلادارهتوسطلحظهاینتا»1334متولد-نیشابورسکونتمحل-فیروزتولد

وا ایسنا گزارش کیلومترژبه در بندرعباس» - «مشهد اتوبوس ساعت45گونی در بردسیر» - «کرمان چهارشنبه43و2محور امروز بامداد دیماه25دقیقه

شد.نفر31شدنمصدومونفر7شدنکشتهموجب

دارد...ادامه

کنارآنالین،کرماناقتصادی،گزارشایران،دیگر:منابع

کرماندراتوبوسیگباررمگونیژوادرقربانی7

ا هواپیمای سقوط از است. شده زندگیمان از مهمی بخش روزها این حوادث، میآید...» حادثهها میگذرد، تشییعو«روزها در نفر دهها باختن جان و کراینی

تازهت در اما بلوچستان. و سیستان سیل حادثه تا سلیمانی سردار وارپیکر حادثه باژین اتوبوسی جان38گونی کرمان بردسیر شهرستان در از7سرنشین نفر

برد.پیشگرمقدمییکتانیزرادیگرنفر31وگرفتراآنان

همشه گزارش باربه سهشنبه روز اتوبوس این ت38ی، بندرعباس مقصد به را مشهد بهرسرنشین سرانجام مختلف شهرهای از عبور از پس اتوبوس کرد. ک

هرم و کرمان ساعتزاستانهای رسید. کیلومتر2:43گان به اتوبوس این دیروز مسیر45بامداد از نامعلومی دالیل به بنا که بود رسیده بردسیر - کرمان محور

وا و منحرف پژاصلی خواب از وحشتزده اتوبوس شدید تکانهای با بودند خواب بیشترشان که مسافران شد. فرگون و بعدریدند لحظاتی اما میکشیدند یاد

میرسید.گوشبهکهبوداتوبوسسرنشینانکمکدرخواستونالهصدایفقطفرونشستاتوبوسگونیژواازناشیخاکوگردوقتی

سر بر که نمیدانست درستی به هیچکس شد. آغاز اتوبوس سرنشینان نجات برای تالش شدند حادثه محل راهی نجات و امداد گروههای بعد دقایقی

شدهاند.مصدومدیگرنفر31ودادهدستازراخودجاننفر7حادثهایندرکهشدمعلومبعدلحظاتیحالاینبااست.آمدهچهاتوبوسمسافر38

صاب حادثهرمحمدرضا این وقوع بهدنبال گفت: فارس به اینباره در کرمان اورژانس رئیس فو6ی، آمبوالنسرتیم اتوبوس دستگاه یک همراه به پزشکی یت

داد: ادامه وی شدند. اعزام حادثه محل و2به شدند درمان صحنه در باهنر،20نفر شهید بیمارستان به و5نفر زهرا فاطمه بیمارستان بیمارستان4نفر به نفر

حال کرمان اورژانس رئیس بهگفته شدند. منتقل کرمان حال2سیدالشهدا در شدند و... شکستگی دچار که مصدومان بقیه و است وخیم مصدومان از نفر

هستند.درمان

(همدان)کبودرآهنگدرخانوادهیکعضو3ایبرشومشبکنا:ر|خبرخبرادامهادامه
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کل اداره اعالم قانونیبراساس شاملپزشکی حادثه این جانباختگان کرمان وز5استان بین2ن که هستند حال60تا18مرد همین در داشتند. سن سال

نصی علیاکبر ازرسرهنگ تخطی که میدهد نشان شده انجام بررسیهای گفت: ایسنا به حادثه این وقوع علت درباره کرمان استان شمال پلیسراه رئیس ی،

است.حادثهاینوقوعاصلیعلتلغزندهجادهدرمطمئنهسرعت

شهروندساحل،صبحایسنا،دیگر:منابع

میشودانجامالبرزاستانقانونیپزشکییزنوساوتجهیزالبرز:استاندار

ع مهر، خبرنگار گزارش شهبازبه نیززیزاهلل پایتخت غیرعامل پدافند نوعی به البرز استان قانونی پزشکی کرد: اظهار استان، قانونی پزشکی جدید ساختمان از بازدید در شنبه سه صبح ی
میشود.محسوب

ع مهر، خبرنگار گزارش شهبازبه جدیدزیزاهلل ساختمان از بازدید در شنبه سه صبح قانونیی کرد:پزشکی اظهار قانونیاستان، نوعیپزشکی به البرز استان

میشود.محسوبنیزپایتختغیرعاملپدافند

است.برخوردارباالییاهمیتازقانونیپزشکیفعالیترواینازاستمختلفحساسیتهایومباحثبااستانیالبرزافزود:وی

میزنند.رقمرااقداماتینرمهمتخودجایدریرازهستندخاموشمجاهدانواقعدرقانونیپزشکینیروهایگفت:البرزاستاندار

نوسازشهبا و تجهیز گفت: قانونییزی برنامهپزشکی قالب در آینده سال و امسال طی و داده قرار امور اولویت در را البرز رازیراستان الزم اقدامات دقیق، ی

میدهیم.انجام

4825276خبرکد

خبر:منبع

(ایالم)شدافتتاحمهرانشهرستانقانونیپزشکیکزرممراسمی؛طی

خبردادمهرانشهرستاندرقانونیپزشکیادارهیزانداراهوافتتاحازایالماستانقانونیپزشکیکلرمدی

مانکردراتوبوسیگبارمرواژگونیدرقربانی7ی:همشهر|خبرخبرادامهادامه
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خبرداد.مهرانشهرستاندرقانونیپزشکیادارهیزانداراهوافتتاحازبرناخبرنگارباگووگفتایالمقانونیپزشکیکلرمدیمهاجرعلیزاده

برنامه با گفت: شهروندانزیراو حال رفاه جهت به کشور سراسر در قضایی خدمات گسترش بر مبنی قضاییه قوه رئیس منویات راستای در آمده بعمل یهای

شدیزانداراهوافتتاحمهرانشهرستانقانونیپزشکیکزرمحسینیزائرانو

نوبشارتبهار،ایرانیان،عصردیگر:منابع

کرمانشاهطالقانیبیمارستاندرقانونیپزشکاستقرار

بیمارستانرمدی این در دادپزشک بار نخستین برای ( ره ) طالقانی اهلل آیت بیمارستان به مراجعان امورات تسهیل برای داشت: اظهار نشست، این در کرمانشاه استان قانونی پزشکی کل
است.شدهمستقر

خب گزارش پیشگیرگزاربه در دادستان نماینده هماندیشی نشست کرمانشاه، از فارس حقوقیری امور مدیر و درمان معاون با عامه حقوق و جرم وقوع از ی

شد.گزارربدانشگاهدرمانمعاونتدفتردرامروزصبحقانونیپزشکیکلرمدیوبیمارستانهارؤسایدانشگاهها،

در چارهاندیشی و بیمارستانها بالوصول مطالبات چگونگی خصوص در الزم تمهیدات پیشبینی دادپزشک، فعالیت حوزه در موجود مشکالت و مسائل

گرفت.قرارنظرتبادلوبحثموردنشستایندرکهبودمواردیازمجهولالهویهبیمارانخصوص

قانونیکلرمدی درپزشکی ما همکاران داشت: اظهار نشست، این در کرمانشاه قانونیاستان تسهیلپزشکی برای و هستند مردم به خدمترسانی آماده

در تا شد کاسته ما دفاتر به مردم تردد از و شده مستقر بیمارستان این در دادپزشک بار نخستین برای ( ره ) طالقانی اهلل آیت بیمارستان به مراجعان امورات

شود.رسیدگیآنهاکاربهبیمارستانخود

بیمارستانها به سازمان این آنکال پزشکان تماس شماره و لیست کنندگان، مراجعه امورات انجام در سهولت جهت و درمانی مراکز در نیز آینده در خانی سلیم

میشود.اعالم

تص کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه درمان معاون مشکالترروشنی، این رفع برای که است وسیع حوزه دارای و گسترده بسیار دانشگاه حقوقی مسائل کرد: یح

است.دادسرادستگاههااینازیکیباشیمداشتهتعاملمختلفیدستگاههایباباید

پیشگ در دادستان معاون پیگیرایمانیمقدم، مسؤول و جرم وقوع از تعدادری از که افزود:آمارهایی کرمانشاه، انقالب و عمومی دادسرای عمومی حقوق ی

دهد.اختصاصخودبهراشهر»«فراعنوانتواندمییمردادرمانیمراکزبهمراجعات

گ که حقوقی مشکالت از مورد سه خصوص در تا شدیم جمع اینجا امروز کرد: خاطرنشان نظرروی تبادل و بحث است دادسرا نیز و بیمارستاتها و مردم یبانگیر

نشود.ضایعدرمانیمراکزوبیمارستانهاازحقیسوییازویمرآوفراهممردمبهقانونیخدمترسانیدرتسهیلجهتمناسبیراهکارهایتاکنیم

عسگ امارخلیل شود، وصول باید که بیمارستانهاست بدهیهای وصول مهم مسائل از یکی داد: ادامه کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه حقوقی امور مدیر ی،

بیما بدهکاراگر خاطر به و شود ترخیص پزشکی نظر از ازری باید که است مسئلهای میشود، وی از پرداخت باز تضمین اخذ به مجبور بیمارستان دارد که ی

شود.یرپیگیقضاییمراجعیقرط

پیگی با بیمارستان به ورود بدو در بیماران انگشت اثر ثبت سامانه از استفاده تجویز نشست، این در است، درمانرگفتنی ، بهداشت وزارت از مطالبه و ی

از دانشگاه مطالبات وصول قانونی کارهای و ساز از استفاده منظور به نامه تفاهم عقد جهت دانشگاه به استان بیمه نمایندگان از دعوت پزشکی، آموزش و

(ایالم)شدافتتاحانمهرستانشهرقانونیشکیپزکزمربرنا:|خبرخبرادامهادامه
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پیگی و بدهکار مدیربیماران رایزنی و بالینیری های پرونده نمودن تلقی االجرا الزم اسناد حکم در منظور به ذیربط واحدهای با دانشگاه حقوقی امور یت

گرفت.قرارتصویبموردبیماران

پپیام/انتهای

مقصرندمازندرانتصادفاتدرصد۱۰دربانوان

کهرسا این اعالم با مازندران رانندگی و راهنمایی در۱۳۹ی-ایرنا-رییس بانوان گرفته صورت بررسیهای طبق که گفت هستند، رانندگی گواهینامه دارای استان بانوان از نفر درصد۱۰هزار
مقصرند.استانتصادفات

دهند.میتشکیلزنانراآنانازنفرهزار۶۶۰ومیلیونیککهاستنفرهزار۳۰۰ومیلیونسهمازندرانجمعیتآمارطبق

باق مهدی سارسرهنگ در مازندران ترافیک یار فرهنگ بانوان همایش در پنجشنبه روز فرهنگیری شدن نهادینه و کمک برای ظرفیتی استان بانوان افزود:

شویم.مندبهرهرانندگیتصادفاتکاهشدروجودشانازبایدکههستندرانندگیوراهنماییمقررات

آما جامعه که معناست بدان این و باشد ندیده را تصادف داغ که شود می پیدا ای خانواده کمتر ایران در داد: ادامه دروی تصادف بایدکشورری که است باال

کنیم.نهادینهراترافیکیفرهنگوکاهشراتصادفیکدیگریرهمکابا

تنهایی به پلیس که نکته این بر تاکید با مازندران راهور همکافرمانده نیازمند و نیست موفق تصادف کاهش داشت:ردر اظهار است، مردم آحاد درصد۹۷ی

شود.میایجادمتخلفرانندگانازدرصد۳توسطفقطیرشهبرونودرونهایجادهدرترافیکیانضباطیبیوهستندآلایدهکشوررانندگان

آما اعالم با سالروی در که این بر مبنی وسیله۱۸۰با۱۳۸۵ی شههزار درون مازندرانرنقلیه سال۲۹۲ی در داد: ادامه شدند، کشته تصادفات اثر در ۱۳۹۷نفر

است.شدهنفر۱۱۷شدنکشتهبهمنجریرشهدروننقلیهوسیلههزار۵۴۸بااستاندر

هررباق که گفت همچنین مازندران در تصادفات آمار تحلیل در و۲ی کند می فوت نفر یک تصادف اثر بر استان های راه در عاب۵۹روز نیز متوفیان ینردرصد

هستند.پیاده

.استاستاندرخطرزاعواملازیکیخطرپررانندگیوشوندمیمعلولومجروحمازندرانهایراهدرنفر۱۲حداقلروزهرگفت:یرباق

که این توضیح با درصد۸۸وی ،پنج انسانی خطای اثر در رانندگی سوانح جلودرصد به توجه عدم گفت: است، خودرو نقص به مربوط مابقی و درصد۵۲راه

است.استاندرتصادفاتدالیلسایرنیزمابقیودرصد۵نیزباالسرعتودرصد۲۷خودرومسیرناگهانیتغییر،درصدسهتقدمحقرعایت،عدم

ت گزارشرتازه قانونیین درپزشکی که دهد می نشان امسال۹مازندران که۴۹۵ماه باختند جان استان این در رانندگی سوانح اثر بر از۲نفر بیشتر درصد

.استگذشتهسال

حدود همایش این در ایرنا گزارش ش۳۰۰به ترافیک یار فرهنگ عنوان به هستند معلمان آنان بیشتر که رانندگی گواهینامه دارای مازندرانی بانوان از کترنفر

مانشاهکرلقانیطاستانبیماردرقانونیشکپزاراستقرس:فار|خبرخبرادامهادامه
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کردند.

مج دستورالعمل به طربنا شریان از پس زنان ، هستند راه پلیس و راهور پلیس که ترافیک یار فرهنگ بانوان مقرراترح و قوانین آموزش کالسهای در کت

شوند.واردبیشتراختیاراتکسبوبعدیمرحلهبهتوانندمینامحسوسپلیسعنوانبهسالهیکفعالیتومرحلهاینکردنطیورانندگی

تع ،کارت باشند نداشته خود سابقه در رانندگی ساز حادثه تخلف و بوده رانندگی گواهینامه دارای که بانوانی مرحله این نیرویردر راهور پلیس شده یف

کنند.معرفیوشناساییرامتخلفانهاجادهدربتوانندتاکنندمییافتردراکشورانتظامی

تع کارت همانرداشتن در قانونی موارد با آن تطبیق و رانندگی تخلف دیدن صورت در آنها که است معنی این به ترافیک یار فرهنگ بانوان توسط شده یف

کند.قانوناعمالناجارسمیمامورواعالمرامراتبتوانندمیلحظه

ماده اساس سال۲بر مصوب رانندگی و راهنمایی ج۸۹قانون صدور ، اسالمی شورای پیمانییمهرمجلس و کادر افسران از دسته آن عهده بر رانندگی تخلف

سه دارای ماده این البته باشند. گرفته فرا را آموزشی دوره که است رانندگی و راهنمایی وثوق اجازهمورد رانندگی و راهنمایی به آنها از یکی در که است تبصره

است شده مدداده حداقل دارای که آموزشدیده وثوق مورد داوطلبان گزارش بهصورتکراز باشند دیده را الزم آموزشی دوره و بوده کارشناسی تحصیلی

نماید.استفادهمجازمأمورانتوسطیمهرجقبضصدوروتخلفتشخیصدررایگان

مازندران)(شدشناساییسوادکوهاتوبوسگونیژواجانباختگانتمامیاجساد

مدیرسا - ایرنا - درری زادگاهشان به و شد شناسایی بستگانشان حضور با سوادکوه محور در اتوبوس سقوط از مانده باقی جانباخته چهار اجساد که گفت مازندران قانونی پزشکی کل
است.یافتهانتقالگلستاناستان

مژوا سبب گرفت صورت پیش هفته پنجشنبه که سوادکوه محور در اتوبوس دستگاه یک جسد۱۹گرگونی که بود شده از۱۵نفر کمتر طی و۴۸نفر شناسایی

م سردخانه در آنان اطالعی بی یا خانواده مراجعه عدم خاطر به نفر چهار جسد ولی یافت انتقال گلستان استان قانونییزکربه ماندهپزشکی باقی مازندران

بود.

غالمعلی فرزند کوهستانی مهدی را شده شناسایی باخته جان چهار اسامی ایرنا خبرنگار با گو و گفت در چهارشنبه روز عباسی علی ساال۲۵دکتر ،حسن یرساله

کرد.اعالمساله۳۳اکبرفرزندواحدییمرکوساله۴۶اسماعیلفرزندپپهچوپانساله،خیرالنسا۴۳رضافرزند

قانونیکلرمدی واپزشکی های زخمی تمامی که این اعالم با همچنین ،ژمازندران شدند ترخیص استان های بیمارستان از هم اتوبوس ویگونی : یتزگفت

سوی از بیمارستان در حضور با حادثه این مصدومان قانونیاولیه رایگانپزشکی صورت به دیدگان حادثه این برای موقت پزشکی گواهی و انجام استان

است.شدهصادر

وی برای مصدومان آمد و رفت در تسهیل برای : افزود همکارانزوی به اختیار این بعدی، قانونییت اتوبوسپزشکی این سرنشینان زادگاه گلستان استان در

ندارند.مازندرانقانونیپزشکیبهیتزویجهتمراجعهبراییزنیامصدوماندیگروشددادهدیدهسانحه

جماراندیگر:منابع
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مازندرانراههایدرمعلولومجروح۱۲روزانه

کهرسا این اعالم با مازندران رانندگی و راهنمایی در۱۳۹ی-ایرنا-رییس بانوان گرفته صورت بررسیهای طبق که گفت هستند، رانندگی گواهینامه دارای استان بانوان از نفر درصد۱۰هزار
مقصرند.استانتصادفات

دهند.میتشکیلزنانراآنانازنفرهزار۶۶۰ومیلیونیککهاستنفرهزار۳۰۰ومیلیونسهمازندرانجمعیتآمارطبق

باق مهدی سارسرهنگ در مازندران ترافیک یار فرهنگ بانوان همایش در پنجشنبه روز فرهنگیری شدن نهادینه و کمک برای ظرفیتی استان بانوان افزود:

شویم.مندبهرهرانندگیتصادفاتکاهشدروجودشانازبایدکههستندرانندگیوراهنماییمقررات

آما جامعه که معناست بدان این و باشد ندیده را تصادف داغ که شود می پیدا ای خانواده کمتر ایران در داد: ادامه دروی تصادف بایدکشورری که است باال

کنیم.نهادینهراترافیکیفرهنگوکاهشراتصادفیکدیگریرهمکابا

تنهایی به پلیس که نکته این بر تاکید با مازندران راهور همکافرمانده نیازمند و نیست موفق تصادف کاهش داشت:ردر اظهار است، مردم آحاد درصد۹۷ی

شود.میایجادمتخلفرانندگانازدرصد۳توسطفقطیرشهبرونودرونهایجادهدرترافیکیانضباطیبیوهستندآلایدهکشوررانندگان

آما اعالم با سالروی در که این بر مبنی وسیله۱۸۰با۱۳۸۵ی شههزار درون مازندرانرنقلیه سال۲۹۲ی در داد: ادامه شدند، کشته تصادفات اثر در ۱۳۹۷نفر

است.شدهنفر۱۱۷شدنکشتهبهمنجریرشهدروننقلیهوسیلههزار۵۴۸بااستاندر

هررباق که گفت همچنین مازندران در تصادفات آمار تحلیل در و۲ی کند می فوت نفر یک تصادف اثر بر استان های راه در عاب۵۹روز نیز متوفیان ینردرصد

هستند.پیاده

.استاستاندرخطرزاعواملازیکیخطرپررانندگیوشوندمیمعلولومجروحمازندرانهایراهدرنفر۱۲حداقلروزهرگفت:یرباق

که این توضیح با درصد۸۸وی ،پنج انسانی خطای اثر در رانندگی سوانح جلودرصد به توجه عدم گفت: است، خودرو نقص به مربوط مابقی و درصد۵۲راه

است.استاندرتصادفاتدالیلسایرنیزمابقیودرصد۵نیزباالسرعتودرصد۲۷خودرومسیرناگهانیتغییر،درصدسهتقدمحقرعایت،عدم

ت گزارشرتازه قانونیین درپزشکی که دهد می نشان امسال۹مازندران که۴۹۵ماه باختند جان استان این در رانندگی سوانح اثر بر از۲نفر بیشتر درصد

.استگذشتهسال

حدود همایش این در ایرنا گزارش ش۳۰۰به ترافیک یار فرهنگ عنوان به هستند معلمان آنان بیشتر که رانندگی گواهینامه دارای مازندرانی بانوان از کترنفر

کردند.

مج دستورالعمل به طربنا شریان از پس زنان ، هستند راه پلیس و راهور پلیس که ترافیک یار فرهنگ بانوان مقرراترح و قوانین آموزش کالسهای در کت

شوند.واردبیشتراختیاراتکسبوبعدیمرحلهبهتوانندمینامحسوسپلیسعنوانبهسالهیکفعالیتومرحلهاینکردنطیورانندگی

ان)(مازندرشدشناساییکوهدسوااتوبوسواژگونیجانباختگانتمامیاجسادایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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تع ،کارت باشند نداشته خود سابقه در رانندگی ساز حادثه تخلف و بوده رانندگی گواهینامه دارای که بانوانی مرحله این نیرویردر راهور پلیس شده یف

کنند.معرفیوشناساییرامتخلفانهاجادهدربتوانندتاکنندمییافتردراکشورانتظامی

تع کارت همانرداشتن در قانونی موارد با آن تطبیق و رانندگی تخلف دیدن صورت در آنها که است معنی این به ترافیک یار فرهنگ بانوان توسط شده یف

کند.قانوناعمالناجارسمیمامورواعالمرامراتبتوانندمیلحظه

ماده اساس سال۲بر مصوب رانندگی و راهنمایی ج۸۹قانون صدور ، اسالمی شورای پیمانییمهرمجلس و کادر افسران از دسته آن عهده بر رانندگی تخلف

سه دارای ماده این البته باشند. گرفته فرا را آموزشی دوره که است رانندگی و راهنمایی وثوق اجازهمورد رانندگی و راهنمایی به آنها از یکی در که است تبصره

است شده مدداده حداقل دارای که آموزشدیده وثوق مورد داوطلبان گزارش بهصورتکراز باشند دیده را الزم آموزشی دوره و بوده کارشناسی تحصیلی

نماید.استفادهمجازمأمورانتوسطیمهرجقبضصدوروتخلفتشخیصدررایگان

نیوزفراسوخبر،سروشدیگر:منابع

انمازندراههایردرمعلولومجروح۱۲انهروزایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز

۱۳۹۸/۱۰/۲۸۱۳۹۸/۱۰/۲۸
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