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ستادیاخبار

برایحداقلیحقوقشدنفراهمضرورتهستیم/قانونیپزشکیسازمانازپزشکانخروجنگرانایلنا:باگووگفتدرآرانیمسجدی
)۰۷:۲۱-۹۹/۱۲/۰۱(کنانرکا

امیدوا گفت: سازمان این بودجه مشکالت به اشاره با کشور قانونی پزشکی سازمان دولتررییس و مجلس در ما پیشنهادات میافتد، اتفاق دولت در که بودجه الیحه اصالح با یم
کنیم.برطرف1400سالدررامشکالتمانازبخشیبتوانیمونشودتغییردستخوش

سازمان رییس آرانی" مسجدی قانونی"عباس سازمانپزشکی بودجه درباره ایلنا خبرنگار با گو و گفت در قانونیکشور چرخشپزشکی بندهای از یکی گفت:

ایم.کردهگزارربزمینهایندررامختلفیجلساتنیزماروهمینازاستدستگاههاوسازمانهادیگرباتعاملقضاییسندینرآفتحول

سازمان ابتکارات از یکی داد: ادامه قانونیوی وپزشکی مجلس مختلف کمیسیونهای جمهور، رییس معاون بودجه، و برنامه سازمان رییس با که است این

ایم.کردهحرمطراخودمانمشکالتوکردهایمگزارربرامختلفیجلساتمجلسرییسههیاتاعضای

سازمان قانونیرییس بودجهپزشکی پایه که آنجا از کرد: خاطرنشان قانونیکشور وپزشکی است ضعیفی انسانیزپایه نیروی ابنیه، مانند الزم یرساختهای

ندا رشدررا این با هستند گران بسیار میکنیم استفاده ما که موادی و دستگاهها همچنین تالش15الی10یم، سالها باید و رسید نخواهیم جایی به درصد

کنیم.ایجادراحداقلهاییتاکنیم

تص جارمسجدی سال ابتدای از حال عین در کرد: پیگیریح ستاد در چه و استانها در چه جدی صورت به ما همکاران وری مجلس دولت، با را خوبی یهای

امیدوا و ایم داشته احتیاجاتمان و نیازها به نسبت نه گذشته سالهای به نسبت را مناسبی رشد یک ما و دادهاند انجام تلفیق الیحهرکمیسیون اصالح با یم

کنیم.برطرف1400سالدررامشکالتمانازبخشیبتوانیمونشودتغییردستخوشدولتومجلسدرماپیشنهاداتمیافتداتفاقدولتدرکهبودجه

مدی سازمان توسط ما بودجه از درصد یک اگر که کردهایم محاسبه ما داد: ادامه بهروی نزدیک نشود تامین بودجه و برنامه و خواهدرم20یت تعطیل ما کز

بدهیم.مردمبهرایرمناسبتخدماتبتوانیمتاباشندداشتهراالزمیرهمکاماباتایمردادرخواستمابنابراینشد.

سازمان قانونیرییس دارتصپزشکی متهمان شخصیت پرونده تشکیل دستورالعمل اجرای در را مشکالتی ما کرد: هوشمندانهریح و فنی کار یک کار این یم

مبلغ آن یکساله اجرای برای و شود تامین آن اعتبار که دارد ضرورت و دا300است نیاز اعتبار تومان بهرمیلیارد ایرانی هویت اعطا بحث در همچنین یم.

به که را پروندههایی گلستان استان و بلوچستان و سیستان استان در میتوانیم شود کمک ما به اگر ایرانی غیر مردان با ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان

باشیم.پاسخگوزودترمیدهندارجاعما

از پزشکان خروج درباره قانونیوی محسوبپزشکی کشور نخبگان درصد یک جزو و هستند باهوشی جامعه پزشکان داد: ادامه مکفی حقوق دلیلعدم به

در کار اما قانونیمیشوند تشپزشکی حوزه در یکیرچه که الزم جذابیتهای باید ما قاعدتا و است فرسایی طاقت و سخت کار معاینات حوزه در چه و یح

این نیز مجلس و بودجه الیحه در موثر دولتی مراکز تمام با و است ما جدی دغدغههای از یکی این و کنیم فراهم افراد این برای است مکفی حقوق آنها از

کنیم.ایجادهمکارانبرایرفاهیوحقوقنظرازراحداقلهایییکتاهستیمتالشحالدرکردهایمدنبالوبیانراموضوع

سازمان قانونیرییس طپزشکی اجرای به اشاره با طرکشور اجرای در گفت: یازدهم دولت در سالمت تحول توسطرح پیش سال چند که سالمت تحول ح

از ما تجربه با همکاران و بودیم شاهد را معکوس مهاجرت یک ما شد انجام قانونیدولت طپزشکی بحث در و کرده مراجعه خانواده پزشک نظام تحولربه ح

شد.جدیمشکالتدچارماسازمانوکردندخدمت
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مشکل دچار قطعا کنیم فراهم همکارانمان برای را حداقلی حقوق نتوانیم اگر که دارد وجود ما برای نیز حاضر حال در نگرانی این کرد: خاطرنشان مسجدی

شد.خواهیم

میرزا،دیارآنالین،شفاتیک،الفباخبر،معدن،دنیای،۲۴اقتصادآنالین،یرهمشهیرخبپایگاهملی/آرمانگر،رکاوکارقدس،روزان،یزد،آفتابروزنامهدیگر:منابع
سالشعارتدبیر،آنالین،-اقتصاددنیای،24رویدادکنا،رنیوز،امروزنیوز،دیدار
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)۰۵:۱۷-۹۹/۱۲/۰۲(کرونادوراندرسالمتکنانرکاخودکشیافزایشداد:خبرکاربینالمللیسازمان

۳

۱۳۹۹/۱۲/۰۲ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/KIKAPJXV


)۰۷:۰۹-۹۹/۱۱/۲۹(کردندآمادگیاعالمجسداهدایبراینفر1700

م رییس بهگفته - (پانا) طرتهران شروع ابتدای از قانونی پزشکی سازمان تحقیقات سالرکز مرداد از جسد اهدای کنون،1396ح اعالم1700تا دانشگاهی و علمی مراکز به متقاضی
کردهاند.آمادگی

م به زمینه این در را خود درخواستهای پزشکی علوم دانشگاههای افزود: حسنزاده غالمرضا ایرنا، تحقیقاتربهگزارش قانونیکز وپزشکی کنند می اعالم

می داده نظر مورد دانشگاه به جسد انتقال مجوز تایید، صورت در و گیرد می قرار بررسی مورد قانونی و شرعی ابعاد همه رعایت با ای کمیته در آنها نیازهای

کنند.میاستفادهآموزشیمقاصدبرایاهداییپیکرهایازپزشکیدانشجویهزارانواستآموزشیکالبداهدایجسداهدایبحثوشود

بسیا داد: ادامه تشروی مورد اجساد از مری از بعد باشند، کرده پر اهدا فرم قبل، از که افرادی و هستند اهدایی برایریح، خود خواسته طبق آنها جسد گ،

میگیرد.قراراستفادهمورددانشگاههادریحرتش

یا متوفی سوی از رضایت اعالم با باید اهدا این حتما که است جسد از بخشهایی یا بافت اهدای جسد، اهدای بحث در دیگر موضوع گفت: حسنزاده

عنوان به و نمیشود برداشته رضایت بدون آموزشی مقاصد برای جسد از بافت هیچگونه اساس این بر و باشد او اولیاء رضایت یا و وی وصیت براساس

شود.اخذویاولیاءیامتوفیرضایتبایدحتماجسد،قرنیهازاستفادهبرایمثال

برای گذشته سال در افزود: د370وی غضروف، استخوان، شامل تواند می ها بافت این که شد استفاده اهدایی اجساد بافتهای از نفر بافترهزار قلب، یچه

باشد.تاندونوپوستبندی،هم

م سازمانررییس تحقیقات قانونیکز سالپزشکی از کرد: کنون1396تاکید سا200تا آماده و اهدا علومزکالبد دانشگاههای اختیار در هم تعدادی و شده ی

د متقاضی دیگرپزشکی تعداد و شده داده قرار جسد قرارریافت آموزشی نیاز تامین برای کننده خواست در دانشگاههای اختیار در اهدایی جسدهایی این از ی

گرفت.خواهد

خمینی(ر امام و انقالب معظم رهبر جمله از تقلید مراجع فتواهای جانهبراساس نجات و درمان جهت در نیز و آموزش امر برای میتواند جسد اهدای (

شود.انجامانسانها

علوم از شاخهای بخشزآناتومی، دو از لغوی نظر از آناتومی میپردازد، جانداران بدن ساختمان بررسی به که است وAnaیستی «برداشتن» معنی Tomyبه

تش کلمه از میتوان و است کالبدشناسی معنی به آناتومی اصطالح در است، شده تشکیل «برش» معنی برد،ربه نام آناتومی دیگر معادل یک عنوان به هم یح

است.همدیگرباآنهاساختمانیارتباطوزندهموجواتبدنساختمانمطالعهآناتومیعلمموضوع

عمومی پزشکی دوره در پزشکی دانشجویان تد12به ترم چهار طی آناتومی درسی نظرواحد دروس همراه و تشریس واحد ارائهری دانشجویان برای عملی یح

است.انسانجسدازاستفادههمنهایتدرو)بقال(موالژازاستفادهفیلم،وعکسباهمراهآناتومیدرسیسرتدمیشود،

ط از نیاز این تامین گاهی است. بوده توجه مورد همواره دانشگاهها تحقیقاتی و آموزشی مقاصد برای جسد تهیه ازربنابراین هم گاهی و جسد اهدای یق

میشود.انجامالهویهمجهولجسدازاستفادهیقرط

در اینکه تا میشد انجام آن قوانین و زمانی روند طی با بالصاحب و الهویه مجهول افراد اجساد از استفاده با تاکنون منظور این به کشور در جسد تهیه

سال سازمان96مرداد رئیس قانونی، وپزشکی جوان قشر ویژه به و افراد برخی استقبال با جسد اهدای آن از پس داد. جسد اهدای مبنیبر فراخوانی کشور

شد.مواجهکردهتحصیل

خبرتفسیریرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۰۹:۵۰-۹۹/۱۱/۲۹(بدهدیهن،زببیمه؛ازخسارتودیهیافتردبرایمجرمانجدیدشگردهایازتپشگزارش

ش درآمدشان شرمنبع بتوانند، که روشی هر از است. ساختگیرکتهایبیمه نزاعهای در گاهی میکنند، درست ساختگی تصادفهای گاهی میکنند. استفاده بزنند، تیغ را کتهایبیمه
میزنند.خودمالبهآتشهممواقعبرخیومیزنندآسیبخودبه

آمارهای و میکنند استفاده دردناک روشهایی از پول به رسیدن برای جم، جام تپش ضمیمه از آنالین جم جام حوادث گروه گزارش حکایتپزشکیقانونیبه

دارد.جرماینافزایشیرونداز

س گفته درربه کشور قانونی پزشکی سازمان بالینی معاینات امور دفتر امسال9پرست و10ماهه د231هزار هدف با تصادف، و نزاع ادعای با خودزنی یافترمورد

شدهاست.گزارشخسارتودیه

از بیش وجود آمار این در عجیب کارشناسانز2000نکته از گاهی و میکنند عمل حرفهای بسیار مجرمان این است. متهمان میان در یکپزشکیقانونین هم

میکند.سختراساختگیجراحتهایوخودزنیکشفموضوعاینکهمیروندجلوترقدم

سازمان کارشناسان از رسانههاپزشکیقانونیمهدوی، در را تصادفات بودن ساختگی جزئیات نمیشود میکنند. عمل هوشمندانه خیلی متخلفان میگوید:

ج و ضرب داستان نشوند. قانونی نهادهای آمادگی متوجه آنها تا کرد وربیان بوده قدیمی موضوعی خودزنی، و عمدی وپزشکیقانونیح ضرب دیرباز از

قراررج دندانها و بینی ران، نی، درشت استخوان شکستگی معرض در را خود نفر یک که نیست این انتظار ولی میکرده، کشف خودزنی یا ساختگی حهای

بز مشکل و آسیب بزنند، خود به صدماتی چنین حاضرند دیه گرفتن برای افراد برخی که این ماردهد. سوی از مساله که این شود. حل باید که است گی

گرفته صورت اقدامات با حاال کند. وارد خود به آسیبهایی چنین است حاضر دیه، از بخشی برای فرد است این مهم نکته ولی است. فنی مساله شود، کشف

آنها رفتن لو احتمال پزشکیقانونی، درزدر ساختگی تصادفهای با بیشتر آنها زدهاند. را دیه قید و شده راضی خسارت کم درآمد به باندها این و شده یاد

پرداختهایم.بیمهازخسارتیافتردبرایمجرماناینشگردبررسیبههفتهاینمیگیرند.خسارتکتهایبیمهرشازدوربینبدونوخلوتمحلهای

بیمهادارهدریردستگی

ش از یکی مسؤول امسال پلیسرتیرماه به دآکتهایبیمه پرونده چند با شد مدعی و رفت تهران شدهاست.رگاهی روبهرو ساختگی تصادف با خسارت یافت

یکرد.دستگیرآمدهبودند،ادارهبیمهبهخسارتیافتردبرایکهیزروراپروندهمتهمسهوکردآغازراتحقیقاتشپلیسشکایت،اینازپس

درخواست و دیده آسیب تصادف در میشدیم مدعی و مراجعه بیمه به خودمان به آسیبزدن و پا و دست شکستن با گفت: اتهامش قبول با متهمان از کی

بیمه از آزادی، از بعد گرفتیم تصمیم و شدیم آشنا هم با زندان در همدستم دو و من شدیم. دستگیر اینکه تا کردیم را کار این بار چند میکردیم. خسارت

دستگیرکالهبردا از قبل تا تومان میلیارد دو و دادیم تشکیل باندی شدیم آزاد وقتی کنیم. دری خسارت اینکارری قم در چندبار هم این از پیش ما کردیم. یافت

گرفتهبودیم.خسارتادارهبیمهازوکردیمرا
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شد.دستگیرمیگرفت،خسارتبیمهازقربپستهایبهخسارتبهانهبهکهقربادارهقالبیماموردیگر،پروندهایبرقدرادارهقالبینمایندهیرکالهبردا

ش یک حقوقی نماینده قبل ناحیهرچندی دادسرای به خسارت14کتبیمه پرداخت از بعد شد مدعی و رفت ب11تهران اداره نماینده به شدهرمیلیونی متوجه ق

است.جعلیخسارتیافتردبرایقربادارهنامه

با به شکایتش در بزشاکی اداره نامه با فردی قبل روز چند گفت: پرونده شرپرس به برق پست با خودرو یک تصادف شد مدعی و آمد ابوذررکت خیابان ق

ب تجهیزات به سنگین خسارت برباعث پست به واردشده خسارت پرونده، تشکیل با است. شده ورق کردیم شک نامه به بعد روز چند دادیم. فرد این به را ق

ندارد.وجودکترشحقوقینمایندهعنوانبهفردیچنینشدیممتوجهقربادارهیقرطازموضوعاستعالمبا

ش چند از کالهبردار مرد شد مشخص شکایت این ثبت کالهبرداربا روش این به هم دیگر برکتبیمه اداره حالیکه در کرده ادعاهایری تمام بود مدعی ق

است.دروغقربپستهایبهخسارت

با دستور دزبا خسارت آن با که خودروهایی از یکی دستگیرپرس، از بعد راننده مرد و شد توقیف چالوس جاده در شدهبود گفت:ریافت اتهامش قبول با ی

همکا او با خواست من از نیما بردوستم اداره نامههای جاعل خودش او کردیم. نصف را آمده دست به پول و کردم را کار این یکبار فقط من کنم. بود.ری ق

کرد.اعترافقربادارهحقوقینمایندهجعلیعنوانباادارهبیمهازیرکالهبردامورد10بهاونیمایردستگیبا

کهر زرنگ تصادفمرد دررکورددار مردی امسال بهمن اوایل میگرفت. خسارت ساختگی تصادف با که است مجرمانی از دیگر یکی هست، هم تصادف کورددار

دارد.رااوازاخاذیقصدمرداینشدمدعیوکردشکایتپرایدرانندهیکازجرکپلیسباتماس

او خودروی با شد باعث و زد ترمز روی دلیل بدون یکمرتبه پراید راننده که بودم رانندگی حال در یکطرفه خیابان در گفت شاکی محل، در پلیس حضور با

ه و دهد رضایت او تا بدهم نقدی را خسارت خواست من از هم بعد کنم، کرربرخورد افسر میخواستم من دهیم. ادامه راهمان به خسارتوکدام و بکشد کی

است.کومشکاورفتاربود،مخالفمرداینکهبدهمبیمهامازرا

در که شد منتقل پلیس اداره به و دستگیر پراید راننده داشتهاست. مشابه تصادف چند گذشته روز چند در راننده این شد، مشخص پلیسی بررسیهای با

میکرد.اخاذیبیمه،ورانندگانازساختگیتصادفباکرداعترافتحقیقات

س پشت خودروی تا میزدم ترمز روی یکباره شهر یکطرفه خیابانهای در شد مدعی متهم گرفتنراین با بود کم خسارت اگر شود. مقصر و کند برخورد من با ی

میآوردم.دستبهخوبیپولبیمهازومیگرفتمرارانندگانبیمهگرنهومیدادمرضایتپولیرمقدا

کردهاست.اعترافرانندگانوبیمهازخسارتتومانمیلیون300یافتردویرصوتصادف48بهمتهماین

شرکالهبردا یک به مراجعه با فردی قبل بیمههاچندی تمام از دری برای پرونده تشکیل خواستار و داد خبر پرایدش خودروی سرقت از بیمه یافترکت

شد.بدنهخسارتبیمه

گرفت.قراربازجوییموردپرایدمالکودادگزارشپلیسبهراموضوعشدجوانمردکومشکرفتارمتوجهوقتیبیمهمسئول

بگیرم.خسارتبیمهازبتوانمتاکردممخفیخودمراخودروگفت:بازجوییهادرجوانمرد

برداشت.اوگربزیرکالهبردارازازپردهوشکایتمرداینازومراجعهپلیسبهیزکرمنمایندهبیمهکردهبود،اعترافیرکالهبردااینبهفقطاوکهحالیدر

م بیمه حقوقی درزکرنماینده را خود خودروی کالهبردار مرد شد مدعی شرش13ی چند از و کرده درکتبیمه را خودرو سرقت خسارت قصدرکت و کرده یافت

کند.یافتردخسارتهمکتهارشبقیهازداشته

ش تمام از داشتم قصد کرد اعتراف کالهبردار مرد موضوع، این شدن فاش دربا خسارت طرکتهایبیمه این از بفروشم. را خودرویم بعد و کنم داشتمریافت یق

شدم.دستگیرورفتملوکهمیآوردمدستبهخوبیپول

کالهبردا برای پتک با پا و دست چندیرشکستن باندها، این از یکی اعضای کنند. ناقص را خود بیمه از دیه گرفتن برای حاضرند مجرمان برخی نیز یگاهی
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شد.دستگیروشناساییماهدشتدرقبل

پلیس به بیمهها از یکی مسئول شکایت با مشکآماجرا نظر به که دارند جرحی خسارت سنگین پرونده یک شد مدعی مرد این شد. فاش میآید.وگاهی ک

کردند.آغازراتحقیقاتشانمامورانماجرا،بهپلیسورودبا

ه و خسارت باید حال و شکسته عابر پای و دست و کرده برخورد پیاده عابر با فرعی خیابان یک در شدهبود مدعی پیکان راننده پرونده این ینههایزدر

مشک حادثه مجروح و راننده حرفای به ادارهبیمه مانند هم پلیس بپردازد. را او ازودرمان و شد دهد.پزشکیقانونیک انجام دقیق و تخصصی بررسی خواست

وپزشکیقانونیمتخصص شدند بازداشت مجروح مرد و راننده موضوع این شدن مشخص با نیست، تصادف علت به جوان مرد شکستگیهای کرد اعالم

میگیرند.خسارتبیمهازمختلف،تصادفاتدرخودبهصدمهباکههستندنفرهچهارباندیککردنداعتراف

صو تصادف با و شکستیم پتک با را همدستم پای و دست کرد اعتراف هم پیکان بگیرراننده را او دیه میخواستیم همکاری با قبل دفعات رفتیم. لو که یریم

بودیم.گرفتهخسارتروشهمینبهبیمهازبارهابانددیگرعضودو

سال ورشکستهخرداد مرد آتشین ط97نقشه از جرپلیس در آتشنشانی حریق راریان میدان حوالی در پاساژ یک عمدی بررسیهایزیق گرفت. قرار تهران ی

شدهاست.واردپاساژبهیادیزخسارتوکردهسرایتمغازههاسایربهوشروعانباریکازیقرحدادنشانپلیساولیه

ح شدند متوجه ماموران تحقیقات ادامه داردر نام به مردی انبار از ابتدا بریق چکهایش گذشته روز چند در که شده شروع هفتهریوش یک و گشتخورده

نبودهاست.فعالحادثهزماندردوربینیوکردهبازرادوربینهاتمامپاساژدوربینهایتعمیربهانهبهفرداینیقرحازقبل

دا کار حادثه میداد نشان ماموران شک که حالی کاردر همسر است، زدهاند.ریوش آتش را پاساژ او صاحبکار و همسرش شد مدعی و مراجعه پلیس به او گر

کا داربالفاصله سرگر بتواند تا بگیرد خسارت بیمه از میخواست و شدهبود ورشکسته صاحبکارم کرد اعتراف و شد بازداشت روزریوش همین برای باشد، پا

بن گالن چند واردزحادثه کسی تا میدادم کشیک بیرون در منم بزند، آتش را آنجا تا رفت انبار داخل به شب نصف سوراخ یک ایجاد با و برد انبارش به ین

نشود.

نمیدانم ولی بگیرم، خسارت بیمه از انبارم زدن آتش با گرفتم تصمیم بود، چکهایم موعد نزدیک و ورشکستهبودم کرد: اعتراف او افروز آتش مرد بازداشت با

بدهم.همراپاساژخسارتتومانمیلیاردیکبایداالنوکردسرایتپاساژکلبهآتشچرا

سا دزمرده برای صحنهساری با پول گرفتن فکر به که نیستند کالهبردار افراد و مجرمان بیمهتنها از دیه دستزیافت کارمندان گاهی بلکه هستند، بیمه از ی

شربهکالهبردا از عجیب جریهایی در پلیس استانگلستان کتول علیآباد در قبل میزنند.چندی درکت و گواهیفوت جعل بیمهریان از سنگین خسارت یافت

ش با را موضوع پلیس وقتی گرفت. جرقرار در جرکتبیمه در آنها تازه گذاشت شدریان مشخص بررسیها در گرفتند. قرار واردشده آنها به که خسارتی یان

شد.بازداشتادارهبیمهدیهوجانیخساراتمسؤولبیمه،وپلیسیرهمکاباندارد.نقصیهیچپروندهها

کردهاند.یرکالهبرداتومانمیلیون900بیمهازبیروننفرچندوکارمندشدوهمدستیباکرداعترافباالخرهانکار،ازپسروزچندبودنزیککهمتهماین

اجیر بیرون از هم را نفر یک و میگذاشتیم پرونده در و جعل را کامل دیه پرداخت برای نیاز مورد اوراق تمام کرد اعتراف دیه و جانی خسارت قسمت مدیر

خا با هم بعد کند، دیه درخواست شمارهحساب دادن با متوفی بازمانده عنوان به و بیاید که رارمیکردیم آمده دست به اموال بیمه، حساب از پول کردن ج

شدند.دستگیرآنهاهمدستانوکتبیمهرشکارمنددومدیر،خانماعترافاتبامیکردیم.تقسیمخودمانبین

س میگوید: مجرمان شگرد درباره کارشناسانبیمه از کالهبردارانیکی نیازرشگرد که معتادان مانند ضعیف افراد میان از را خود طعمههای اغلب باندها کردههای

بعد و کرده تصادف افراد این با خودروس با دوربین بدون و خلوت محلهای در باشد، واقعی صحنه اینکه برای آنها میکنند. انتخاب دارند پول به شدیدی

میدهند.رایکهرسهمبیمه،ازدیهگرفتنازبعدآنهامیگیرند.تماسپلیسواورژانسبا

ب آهنی، میله با بینی شکستن انبردست، با دندان شکستن با و کرده شناسایی را بیکار و معتاد جوانان ابتدا پیمانکاران همان یا تیغ،رمتهمان با لبها یدن
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ورتز گونه نواحی به خون اینزیق برای که میکنند اقدام سوژه مصدومکردن برای آنها پوست بهروی سنباده توسط خراش ایجاد و کبودی ایجاد برای چشم یر

میکنند.استفادهتسکینجهتمرفینهاسایریاترامادولمانندداروهاییازدردناکصدمات

ج در میکنند ادعا بعد و شکسته را خود پای یا سر آجر یا آهنی میله با نیز گاهی کالهبرداران طرفراین از بتوانند تا شده وارد آنها به صدمات این دعوا یان

بگیرند.دیهمقابلشان

است.تمییزوتشخیصقابلراحتیبهزنیدیگرازخودزنیپزشکیقانونیدرکهمیشودانجامحالیدراقداماتاین

ماده در افراد، این مجازات خصوص بیمهاجبا61در سالرقانون بیمه صحنهسا95ی مانند متقلبانه اعمال انجام با اگر که شده اشاره مطلب این سوزبه یری

د خسارت بیمه از خودرو به عمدی خسارت ایجاد و تعرتصادفات حبس به مجرم فرد و میشود محسوب جرم کنند درجهریزیافت معادل6ی نقدی جزای و

خواهدشد.محکومیافتیردوجوهبرابردو

جمجامروزنامهتپشضمیمه-طلبحقیقتامیرعلی

نمایرخبپایگاهدیگر:منابع
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)۰۴:۰۶-۹۹/۱۱/۳۰(تصادفاتتلفاترشد

)۱۰:۰۰-۹۹/۱۱/۲۹(ماهدیدررانندگیتلفاتدرصدی۱.۳رشد

کاهش وجود با کرد: اعالم قانونی پزشکی - ایرنا - در۱۲.۹تهران رانندگی حوادث تلفات جا۱۰درصدی سال دی در تصادفات قربانیان آمار امسال، گذشته مشابهرماهه مدت به نسبت ی
است.شدهبیشتردرصد۱۰.۶)هما(آذرآنازپیشماهبهنسبتودرصد۱.۳قبلسال

سازمان از ایرنا چهارشنبه روز گزارش قانونیبه وپزشکی یکهزار امسال ماه دی در مدت۱۱۰کشور، در رقم این حالیکه در باختند جان رانندگی حوادث در نفر

است.بودهنفر۳وهزارماهآذردرو۹۶ویکهزارقبلسالمشابه

گذشته ماه در رانندگی حوادث تلفات آمار افزایش شاهد سفرها، مجدد شروع و کرونایی های محدودیت برخی کاهش با رسد می نظر به آمار، این اساس بر

از سفر مجوز صدور صورت در است الزم کرونایی، های محدودیت دلیل به اخیر های ماه طی مسافرت از هموطنان محرومیت به توجه با بنابراین ایم؛ بوده

شود.اعمالنیزایجادهتلفاتآندنبالبهورانندگیحوادثکاهشبرایتمهیداتیکرونا،بامبارزهملیستادسوی

حالیست در ضرواین غیر سفرهای از پرهیز ضمن نیز هموطنان رود می انتظار رارکه بهداشتی هشدارهای و نکات حتما سفر، انجام ضرورت صورت در ی،

جل ضمن تا کنند رعایت دقت با نیز را رانندگی و راهنمایی های توصیه و قوانین و داده قرار توجه گیرگیومورد اوج از بیماری مجدد تلفاتری شاهد کرونا، ی

باشیم.تصادفاتحوزهدرکمتر

گذشتهماه۱۰طیتصادفاتدرنفرهزار۱۲ازبیشگرم

سازمان آمارهای بر قانونیبنا درپزشکی جاماه۱۰کشور، سال و۱۲یرگذشته تلفات۸۸۸هزار کل از دادند. دست از را خود جان رانندگی حوادث در نفر

بودند.نزنفر۲۷۵وهزارومردنفر۶۱۳وهزار۱۰مدت،ایندررانندگیحوادث

و یکهزار با فارس های استان مدت این با۳۷در تهران با۹۷۴، اصفهان بیشت۸۲۱و فوتی، بارمورد ایالم های استان و با۹۵ین بویراحمد و کهگیلویه و۱۴۸،

۸

۹
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اند.داشتهراتلفاتآمارینرکمتفوتی۱۶۵بایربختیاوچهارمحال

مصدوماندرصدی۲۳کاهش

و۲۳۴امسالماه۱۰در مراکز۳۸۹هزار به رانندگی حوادث قانونیمصدوم تعدادپزشکی این از که کردند و۱۷۵مراجعه و۷۱۶هزار مرد و۵۸نفر ۶۷۳هزار

بودند.نزنفر

قانونعصرآنالین،چابکنما،آنالین،اتحادانتخاب،یرخبپایگاهایرانیان/عصرروزنامهمیزان/خبرنگاران،باشگاهایلنا،یرگزارخبدیگر:منابع

ماهدیدرگیداننرتلفاتصدیدر۱.۳شدرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۴:۱۷-۹۹/۱۱/۳۰(99سالدرحادثهینربیشتدارایاستانهای

قرشروزنامهدیگر:منابع

۱ ۳
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)۰۳:۵۷-۹۹/۱۲/۰۲(انگلیسییافتهجهشکرونایعالئم

بیما میزان اینکه بیان با کرونا با مقابله ستاد مشورتی و علمی کمیته بیمارعضو افزایش منوال همین به اگر که داد هشدار است، افزایش به رو کشور در یری

حالهربهوباشیمکشوردریربیماچهارمموجمنتظربایدرودپیش

بیما از موجی مرهر با شود ایجاد که تعدادری و میر و بستزگ گفتریادی در محرز مینو است.دکتر همراه بدحال بیماران و بیماران دربارهوی ایسنا، با گو

بیما کووید-روضعیت بیما19ی حاضر حال در گفت: خطرناک، پیک یک عنوان به چهارم موج بروز احتمال و کشور صورتردر به و است افزایش حال در ی

میزانداردبدی

ویروسگردشیرازمیرود.باالیربیما

که کرد توجه باید البته افزود: دارد.وی باالیی بسیار انتقال سرعت هم ویروس این و است افزایش حال در کرده، پیدا جهش انگلیس در که یافتهای جهش

بیما شدید نوع و بدحال بیماران تعداد تبعا یابد، افزایش بیماران تعداد انگلیسیروقتی یافته جهش ویروس انتقال سرعت میشود. بیشتر هم کشندگی و ی

م میزان و بدحال بیماران تعداد میتواند اساس همین بر و باالست بسیار عالئمربسیار گفت: دهد.محرز افزایش افراد، در بیماران تعداد افزایش با را میر و گ

تعطیالت آستانه در حاضر حال در اینکه بیان با است.وی باالتر بسیار سرایتش قدرت صرفا ندارد. تفاوتی قبلی ویروس با انگلیسی جهشیافته ویروس این

بیما افزایش به منجر موضوع همین و دارند آمد و رفت و آمدهاند بیرون خانهها از مردم و هستیم رارنوروز کرونا مردم اینکه محض به گفت: است، شده ی

عفونی متخصص کنند.این عمل گذشته مانند که است این ما توصیه میکند. پیدا افزایش کرونا نمیگیرند، جدی را بهداشتی پروتکلهای و میکنند فراموش

برنامه عید برای حاال از اصال که است این مردم از خواهشم داد: بیمازیرادامه وضعیت که نیست مشخص اصال چراکه نکنند؛ میرود.ری پیش صورت چه به ی

فاصلهگذا حفظ مانند پروتکلها رعایت شود، انجام باید که اقدامی فیرتنها افزایشزی منوال همین به اگر کرد: تاکید است.محرز و... ماسک از استفاده یکی،

بیماربیما چهارم موج منتظر باید رود پیش بیماری از موجی هر حال هر به و باشیم کشور در مری با شود ایجاد که تعدادری و میر و بستزگ بیمارانریادی ی

نشود.ایجادکشوردریربیماازجدیدیموجکهکنیمسعیبایداست.همراهبدحالبیمارانو

پزشکانخروجازنگرانی

قانونیپزشکیسازماناز

سازمان قانونیرئیس امیدواپزشکی گفت: سازمان این بودجه مشکالت به اشاره با پیشنهاداترکشور میافتد، اتفاق دولت در که بودجه الیحه اصالح با یم

سال در را مشکالتمان از بخشی بتوانیم و نشود تغییر دستخوش دولت و مجلس در سازمان1400ما رئیس آرانی" مسجدی کنیم."عباس پزشکیبرطرف

چرخشبندهایازیکیگفت:قانونیپزشکیسازمانبودجهدربارهایلناباگفتگودرکشورقانونی

سازمانهادیگرباتعاملقضائیسندینرآفتحول

ب زمینه این در را مختلفی جلسات نیز ما رو همین از است دستگاهها سازمانرو ابتکارات از یکی داد: ادامه وی ایم. کرده قانونیگزار کهپزشکی است این

ب را مختلفی جلسات مجلس رئیسه هیئت اعضای و مجلس مختلف کمیسیونهای جمهور، رئیس معاون بودجه، و برنامه سازمان رئیس کردهایمربا گزار

مط را خودمان مشکالت سازمانرو رئیس ایم. کرده قانونیح بودجهپزشکی پایه که آنجا از کرد: خاطرنشان قانونیکشور وپزشکی است ضعیفی پایه

نداز را انسانی نیروی ابنیه، مانند الزم رشدریرساختهای این با هستند گران بسیار میکنیم استفاده ما که موادی و دستگاهها همچنین درصد15الی10یم،

تص مسجدی کنیم. ایجاد را حداقلهایی تا کنیم تالش سالها باید و رسید نخواهیم جایی جاربه سال ابتدای از حال عین در کرد: بهریح ما همکاران ی

پیگی ستاد در چه و استانها در چه جدی بهرصورت نسبت را مناسبی رشد یک ما و دادهاند انجام تلفیق کمیسیون و مجلس دولت، با را خوبی یهای

امیدوا و داشتهایم احتیاجاتمان و نیازها به نسبت نه گذشته دولترسالهای و مجلس در ما پیشنهادات میافتد اتفاق دولت در که بودجه الیحه اصالح با یم
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سال در را مشکالتمان از بخشی بتوانیم و نشود تغییر توسط1400دستخوش ما بودجه از درصد یک اگر که کردهایم محاسبه ما داد: ادامه وی کنیم. برطرف

مدی بهرسازمان نزدیک نشود تامین بودجه و برنامه و دارم20یت درخواست ما بنابراین شد. خواهد تعطیل ما همکارکز ما با تا باشندریم داشته را الزم ی

مناسبت خدمات بتوانیم سازمانرتا رئیس بدهیم. مردم به را قانونیی شخصیترتصپزشکی پرونده تشکیل دستورالعمل اجرای در را مشکالتی ما کرد: یح

دا مبلغرمتهمان آن یکساله اجرای برای و شود تامین آن اعتبار که دارد ضرورت و است هوشمندانه و فنی کار یک کار این نیاز300یم اعتبار تومان میلیارد

سیستانردا استان در میتوانیم شود کمک ما به اگر ایرانی غیر مردان با ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان به ایرانی هویت اعطا بحث در همچنین یم.

از پزشکان خروج درباره وی باشیم. پاسخگو زودتر میدهند ارجاع ما به که را پروندههایی گلستان استان و بلوچستان قانونیو حقوقپزشکی دلیلعدم به

در کار اما میشوند محسوب کشور نخبگان درصد یک جزو و هستند باهوشی جامعه پزشکان داد: ادامه قانونیمکفی تشپزشکی حوزه در دررچه چه و یح

یکی این و کنیم فراهم افراد این برای است مکفی حقوق آنها از یکی که الزم جذابیتهای باید ما قاعدتا و است فرسایی طاقت و سخت کار معاینات حوزه

یک تا هستیم تالش حال در کردهایم دنبال و بیان را موضوع این نیز مجلس و بودجه الیحه در موثر دولتی مراکز تمام با و است ما جدی دغدغههای از

سازمان رئیس کنیم. ایجاد همکاران برای رفاهی و حقوق نظر از را قانونیحداقلهایی طپزشکی اجرای به اشاره با یازدهمرکشور دولت در سالمت تحول ح

ط اجرای در ازرگفت: ما تجربه با همکاران و بودیم شاهد را معکوس مهاجرت یک ما شد انجام دولت توسط پیش سال چند که سالمت تحول پزشکیح

طقانونی بحث در و کرده مراجعه خانواده پزشک نظام نگرانیربه این کرد: خاطرنشان مسجدی شد. جدی مشکالت دچار ما سازمان و کردند خدمت تحول ح

شد.خواهیممشکلدچارقطعاکنیمفراهمهمکارانمانبرایراحداقلیحقوقنتوانیماگرکهداردوجودمابراینیزحاضرحالدر

انگلیسییافتهجهشکرونایعالئمد:یزآفتاب|خبرخبرادامهادامه
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استانیاخبار

)۰۷:۰۵-۹۹/۱۱/۲۹(یافتکاهششدتبهاردبیلاستاندرقشدگیرغازناشیفوت

است.داشتهیرچشمگیکاهشگذشتهسالمشابهزمانمدتبامقایسهدراستاندرقشدگیرغفوتمیزانگفت:اردبیلاستانقانونیپزشکیپرسترس

غ میزان اینکه بیان با خبرنگاران جمع در فرخی گذشتهرعلیرضا سال مشابه زمان مدت با مقایسه در استان در در19قشدگی داشت: اظهار دارد، کاهش درصد

سال10 نخست تعداد99ماهه غ10، اثر در استانیها هم از عددرنفر که قبل سال مشابه مدت به نسبت آمار این که دادند دست از را خود جان شدگی 19ق

است.داشتهیرچشمگیکاهشمیداد،نشانرا

غ سنی آمار اینکه بیان با تعدادروی افزود: میکنند، غیرمجاز آبی منابع و آزاد آبهای در شنا به اقدام شنا مهارت به آشنایی بدون که بوده متفاوت قشدگان

است.شدهثبتنفر3زنانتعدادونفر7امسالماهه10درشدهقرغمردان

قانونیپرسترس سالپزشکی در که است توضیح به الزام کرد: بیان اردبیل غ99،22استان علت با استانیها هم از کهرنفر بودند شده فوت شدگی ق

است.شدهاعالمماهاردیبهشتدرنفر10تعدادینربیشت

غ خطر خصوص در تصرفرخی و داد هشدار رودخانهها در شناگران رعایترقشدگی و شنا محل محدودیتهای با آشنایی شنا، اولیه فنون با آشنایی کرد: یح

غ که هایی محیط در شنا عدم آب، عمق وضعیت از اطالع عدمرآنها، رودخانهها، و سواحل کنار هشدار تابلوهای و ایمنی عالئم به توجه ندارد، حضور نجات ق

و کانالها رودخانهها، در کردن شنا از قبل باید که است نکاتی جمله از میشود عضالت شدگی شل و آلودگی خواب باعث که داروهایی مصرف از بعد شنا

گیرد.قرارتوجهموردعمقکمآبهای

غ و رودخانهها در شنا به افراد تمایل افزایش افزود: مروی علتهای از آب در شدگی جلرق به نسبت باید بنابراین و است گرما فصل در میر و ازرگیوگ ی

کرد.یربیشتاحتیاطمشابهحادثهوقوع

)۰۸:۴۹-۹۹/۱۱/۲۹(بویراحمدوکهگیلویهزدند+تصاویر-یخکههاییاشکدنا:درآسمانسقوطسالروزمناسبتبه

ببندد.یخهاگونهرویزمستانسرمایدرمردمهایاشکتاگرفتآغوشبهآسمانازرافرزندانشدنا،بودهابویراحمدیوکهگیلویهبراینحسیزروماهاسفند29
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زاگرس صبح رسانی اطالع و تحلیل پایگاه گزارش سال29به ماه بززرو96بهمن غمی در را بویراحمد و کهگیلویه که روری برد فرو بهزگ توان می که تلخ ی

شد.سیاهکهیزروکرد؛یرجااستاناینمردمدرصد80ازبیشهایدیدهازاشکگفتجرات

شنبه روز سال29صبح کا96بهمن مشغول کدام هر مردم شد شروع عادی چیز بارهمه حال در برف و باران و بودند میری نیز بارش این شاید بود یدن

جا زمین بر اینگونه که است خوردن رقم حال در اتفاقی چه مردمردانست که است افتاده اتفاقی یک یاسوج شهر در شد وارونه چیز همه یکباره شد می ی

کنند.میصحبتآنمورددرهمه

خب گویا اما است ادارای شورای جلسه در خاراستاندار اتاق از و کند می رها را مهمی این به جلسه شده مشخصری دقیقه چند عرض در چیز همه شود، می ج

.نداردیرخبآنازچیزهیچوهیچکساستشدهناپدیدبودکردهکترحیاسوجسمتبهتهرانازکه3704آرتیایهواپیمایشد

در65هواپیما بودند استان در که آنهایی مسافران، این های خانواده از شود می پر یاسوج فرودگاه است؟ افتاده سرنشینان این روز به چه دارد نشین سر

برسانند.یاسوجفرودگاهبهراخودشانکهکردندکترحبودندهااستانسایردرواستانازبیرونکهآنهاییوشدندحاضرفرودگاه

ب سفر از تا بودند هایشان بچه منتظر امروز که هایی خانواده از شد پر یاسوج گشتندرفرودگاه برمی چندروزه باید و بودند مسافر شهر این در نیز برخی و گردند

هستند.جرخادسترسازیاوخاموشهمهدهدنمیپاسخمسافرانازیکهیچتلفننیست،هواپیماازیرخبهیچاستدقیقه45و9ساعتاکنوناما

---

چی10ساعت شد، آزصبح افتاد اتفاق داشتند ترس شنیدنش از همه که وقتیری است، کرده سقوط دنا های قله از یکی به برخورد در آسمان هواپیمای ی

که نمی800هوایپمایی ها خانواده از یک هیچ اما رسد، می صفر به آنها ماندن زنده احتمال دیگر کند برخورد سنگ ای قله به دارد سرعت ساعت در کیلومتر

کنند.باورخواستند

گ از یاسوج مادرفرودگاه بود، شده پر ها خانواده امان بی های پدریه بود، هواپیما در فرزندش تنها که میری و بود هواپیما در فرزندش دو و همسر که ی

بز مادر بگیرند، تولدشان محل در را تولد جشن مهندسیرخواستند دو فرزندان و همسر اطالعاتی، نیروهای بود، هوایپما در پسرش همسر و نوه پسر، که گی

ش برای که فروشی گل دو مادران بودند، آمده یاسوج به ساختمان یک ساخت برای بود،پدرکه آمده یاسوج به گل نمایشگاه در دانشجویرکت دختر که ی

بودند.خوشخبریکمنتظراشکازپرچشمانیبااینهاهمهبود؛ورزشکارهمسرشکهخانمیبود،هواپیمادراشپزشکی

چی هیچ به لحظات این در چندزآنها که فوالد خلبان که بشنوند خواهند می هستند سالم هواپیما مسافران که بشنوند خواهند می فقط و کنند نمی فکر ی

نیست.دسترسدرهمفوالدخلباننشد،اینگونهامااستنشاندهراهواپیمانیزباراینبودنشاندهخرچبدونراهواپیماهمینقبلسال

دانشیرپد اقای خورد، می زنگ تلفنش گوشی بود جراحی عمل انجام حال در بیمارستان عمل اتاق در جا همه از خبر بی که بیندزی می را خبر شبکه نویس یر

لر دستانش است کرده سقوط یاسوج تهران هواپیمای است نوشته اخزکه های بوسه کرد فکر چیز یک به لحظه این در و فرزندشرید دو های گونه بر که ی

بگذارم.زمینبروبگیرمآسماندرراهواپیماشدمیکاشایزد

---

مجا فضای در فارسی صورت به بعد و انگلیسی صورت به ابتدا هواپیما مسافران نیززاسامی مردم سایر برای خواندنش حتی که اسامی چرخید ها رسانه و ی

جوان.وسالگربزبقیهطاها،بعدوایلیابعداستشهبدهواپیمامسافرینرتکوچکبودانگیزغم

این در که باشند مواظب باید باشند داشته ایوب صبر باید آنها بازماندگان که ای خانواده دو بودند مادر همراه به طاها و ایلیا بود، مادر و پدر همراه به شهبد

بودند.مختلفهایاستاندرخانوادهیکازکدامهربقیهندهنددستازرااعتقادشانوایمانراه

ح دنا کوه سمت به همه احمر هالل امدادی اکنونرنیروهای که کوهی دانستند، نمی کجا به اما کردند توانزکت می چگونه است شده پوش سفید برف یر

خب ساعت چند گذشت از بعد هنوز و شد پنهان خورشید بود انگیز غم بسیار افتاب غروب روز آن است، کرده سقوط کجا آسمان هواپیمای شد ازرمتوجه ی
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داشت.ادامههمچنانهاجووجستامانبودهواپیما

جگ بود طوفانی و برفی هوا دنا کوه در قبل شب است، نگرفته آرام هنوز ها خانواده شکسته های دل و اشک و غم از پر چشمان گذشت روز گوشهریک

گرفت.چگونهراتولدشایلیامادر،یابودپدرآغوشدردیشبشهبدکردند،صبحراشبسرماایندرچگونههایشان

ستاد مکان به همه ها خانواده شد تشکیل بحران ستاد دارد ادامه همچنان جو و جست و شد دوم روز صبح بودند گذر در سنگینی به و سختی به ها ثانیه

خب مسافران از بتوانند که کردند می تحمل را سرما رفتند خبربحران و کرد غروب سختی به نیز دوم روز اما بشنوند هاری خانواده امان ها دلتنگی نشد، ی

است.یدهرب

ح نظر مورد نقطه سمت به متخصص نیروهای و کوهنوردان شامل ارتش تکاور صعبالعبوررتیمهای دلیل به نظر مورد منطقه به رسیدن البته کردند، کت

است.سختینسبتاکاربودن

هلیب امکان بررسی حال در شده اعالم نقطه در پرواز با هوانیروز بالگردهای مقابل سوی هلیبراز کار دارد امکان هستند؛ نیروها امارن باشد، دشوار کمی ن

هستند، کار این امکان بررسی حال در هوایی گشتهای با هوایی نیروی پایگاههای فرماندهان از چندتن و هوانیروز فرمانده و زمینی نیروی فرمانده جانشین

باشد.دشوارنرهلیبکاراستممکن

---

خب و شد تمام هم دوم روز زنند، می یخ ها گونه روی نیامده بیرون چشم از ها هواشناسیراشک رسید، گذشته روزهای از تر غمگین سوم روز نشد، هواپیما از ی

چند یا و روز چند کردنش پیدا برای باید دیگر نشود پیدا هواپیما امروز اگر یعنی این و داشت خواهیم ارتفاعات در شدید برف بارش امروز در که کرده اعالم

شود.ناپدیدکاملصورتبههواپیماشودمیباعثبارشکهچرااستممکنغیرنیزموقعآندرشکبدونکهشودمتوقفبارشتاکنیمصبرماه

جا مردم از خیلی اشک بودند خوش خبر یک انتظار چشم بویراحمد و کهگیلویه مردم بلکه دیده سانحه های خانواده تنها نه روز چند این بغضردر بود شده ی

ت مردم از دیگرخیلی از بعد یکی تسلیت های پیام بود، رهبرکیده معظم مقام شد می صادر سهری و کردند صادر تسلیت پیام سقوط اولیه ساعات همان در ی

شد.اعالماستاندرعمومیعزایروز

هواپیمای الشه و شد آغاز سوم ارتفاعرشATR72روز آسماندر مت4کت خبرهزار شد پیدا بزری غم کنار در شد باعث که مردمری و ها خانواده دل بر که گی

ح سقوط محل سمت به همه ها خانواده کند، آرامشان کمی بود اماراستان نداشت را آنجا به رفتن توان کسی هر و بود ارتفاعات در سقوط اما کردند کت

بودند.خوشخبرانتظاردروایستادهکوهپاییندردلشانتسکینبرایهاخانواده

سرا بهمن منطقه این در است ممکن لحظه هر خطرناک بسیار و است پرتگاه دو میان در سقوط بایدزمحل بنابراین ببرد پرتگاه پایین به را الشه و شود یر

باشند.مواظببایدمنطقهایندرپروازهنگامبالگردهاوکردرعایترااحتیاطجوانبهمهجووجستبرای

---

انتشار کند فراموش را ها صحنه آن بتواند فرد این تا بکشد طول سال های سال شاید رسید سقوط محل به امدادی نیروی یک تالش ساعت چند از بعد

افتاد.کردنیهرگبهوندادامانشبغضکردمیگوزبارادیوبرایراصحنهداشتوقتیفردایناماشدممنوعپیکرهاازعکس

به هواپیما سقوط محل در برف های4ارتفاع خانواده که چرا کردند می تالش باید اما بود کرده سخت را پیکرها جوی و جست کار و بود رسیده یادیزمتر

کنند.خداحافظیهایشانگوشهرجگپیکربابارینراخبرایهستندمنتظر

برنامه با باید و است سخت کمی کوه پایین به پیکرها انتقالزیرانتقال کوه پایین به پیکرها محموله اولین و است ماه اسفند دوم امروز شود، انجام کار این ی

کار محموله اولین انتقال با شد قانونیداده هواپیماپزشکی سقوط دوم روز و نیستند شناسایی قابل پیکرها از یک هیچ که چرا شد قانونیآغاز اعالمپزشکی

شوند.شناساییپیکرهاممکنزمانینرتیعرسدرکهبدهندانجامایاندیآزمایشهواپیمامسافرانیکدرجههایفامیلکرد
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شد، متوقف جوی نامساعد شرایط دلیل به جو و جست سانحه پنجم روز کرد می مواجه مشکل با را جو و جست و بود نامساعد همچنان جوی شرایط

کنندهزنیروهای جو جست بالگردهای پرواز امکان مساعد نا شرایط با اما بودند شده بسیج عملیاتی و احمر هالل امدادی نیروهای سپاه، ارتش، از یادی

نداشت.وجود

ها خانواده از برخی به آنها کردن ارام برای استان مسئوالن باختگان جان های خانواده بد حال و سخت شرایط این در است انتشار حال در سرعت به اخبار

بدانید.یکرشخودغمدرنیزراماوبدهدصبرخداوندکهبگویندتوانندمیتنهاندارندگفتنبرایحرفیهیچکهچندهرکنندمیکشیسر

گیرند می تماس مسافران با فقط دست به گوشی هواپیما در باختگان جان های خانواده اعضای از برخی است، گذر حال در سختی به ها ساعت و ها ثانیه

شرایط آن در دهد نمی پاسخ کسی هم بخورد زنگ اگر ، نیست دسترس در گوید می مدام گوشی این اما شود روشن دلشان در امید نور ای گوشه شاید تا

است.زدهیخهمگوشیدرجه29منفیدمایوسخت

---

کمک همجوار های استان بازهای اسکی و کوهنوردان از بنابراین شوند می مشکل دچار نیز احمر هالل نیروهای که است شده باعث بندان یخ و سرما

کنند.کمککوهپایینبهباختگانجانپیکرهایانتقالدربتوانندشایدکهخواستند

منفی منطقه آن در هوا دمای اما شد مهیا امدادی نیروهای استقرار برای هواپیما سقوط محل در خوابت29مکانی اگر شرایط آن در یعنی این و بود درجه

است.امدادینیروهایازپرکوهپایینوهواپیماسقوطمحلاست،آلودغمفضاوسختشدتبهشرایطشد،نخواهیبیداردیگرببرد

و آخوندی هواپیما سقوط از بعد روز شهرسازیک و راه وقت یکیزیر یکی استان مسئوالن زد دنا کوه باالی در چرخی بالگرد با و شد حاضر سقوط محل در ی

دادگست کل رئیس استاندار، شدند می حاضر سقوط محل فتح،ردر سپاه فرمانده استان، بحران ستاد ش6ی، از خبرنگاررنفر فرانسه، از آر تی ای هواپیمایی کت

برسد.مردماطالعبهوضعیتازدقیقیرصدتابودندسقوطمحلدرهمه20:30خبروخبرشبکه

بز گره یک به حقیقت در سانحه داشتراین ادامه جو و جست عملیات حال این با رسید می نظر به مشکل کمی آن کردن باز که گرهی بود شده تبدیل گ

اکنون بودند، گذر حال در روزها شد، نمی متوقف شده10و جو و جست پیکر چند که گفت توان نمی قطعی صورت به و گذرد می هواپیمایی سانحه از روز

نیست.سالمیرپیکهیچواندشدهجداهمازهابدنکهچرااست

---

جعبه شدن پیدا سمت به ها ذهن همه هواپیما شدن پیدا از بعد دلیل همین به بود هواپیما سقوط دلیل هم آن بودند چیز یک دنبال به مردم میان این در

رفت هواپیما خب12سیاه دارد ادامه پیکرها برای جو و جست عملیات همچنان ماه یاسوجراسفند تهران هواپیمای سیاه جعبه گویا است انتشار حال در ی

است.شدهپیدا

شود.میاعالمنهاییجوابزمانیچهنیستمعلوموشودمنتقلفرانسهبهبایدسیاهجعبهاطالعات،خواندنبرایکردنداعالممسئوالن

بررسی12 را وضعیت نزدیک از و کرد سفر پادنا منطقه به پیکرها جوی و جست روند بر نظارت برای نظام مصلحت تشخیص مجمع دبیر و است ماه اسفند

فرماندار بویراحمد، و کهگیلویه استان استاندار با یاسوج ـ تهران پرواز هواپیمای سقوط محل نزدیکی در گل کوه کمپ در حضور با رضایی محسن کرد،

ش نماینده دنا، ورشهرستان دیدار احمر هالل جمعیت امدادگران از جمعی و سخت سی شهر جمعه امام استان، احمر هالل مسئول آسمان، هواپیمایی کت

کرد.گفتگو

به و گذشت ماه سال29یک ماه رو96اسفند خانوادهزرسیدیم از خیلی که چرا نیست عید امسال عید اما شوند اماده جدید سال و عید برای باید همه که ی

دارد.ادامهپیکرهاجویوجستهنوزاماماهیکگذشتباکنندپهنراخودسینهفتسفرهبایددناکوهدرها

عدد به شده کشف پیکرهای هنوز اما ماه یک از بیش گذشت وجو مدی20با است قانونیکلرنرسیده گفتپزشکی توان نمی قطعی صورت به گفت: استان

احمدبویروکهگیلویهدند+تصاویر-زیخکههاییاشکدنا:درآسمانسقوطلروزسامناسبتبهس:گرازصبح|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۹/۱۲/۰۲ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲۱
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین



ندارند.راهاخانوادهبهدادنتحویلشرایطنشوندکاملکهزمانیتاونیستندکاملپیکرهاکهچرااستشدهپیداپیکرچند

ازرو محموله دو یا یک پیشزی حال در کندی به عملیات منطقه بودن العبور صعب وجود با شد، می داده انتقال کوه پایین به هواپیما باختگان جان پیکر

اند.کردهبغضواندنشستهدناکوهپایسینهفتسفرهکنارنشستنجایبههابازماندهوشدتحویلسالاسترفتن

---

قانونیکلرمدی97اردیبهشت16 کدگزاپزشکی کار تاکنون بویراحمد: و بردارکهگیلویه نمونه اینری، بر ها نمونه جواب و ژنتیکی آزمایشهای انجام و ی

داشتند.راهاخانوادهبهتحویلشرایطنفر22تعداداینازکهبودهانمونهکددریاسوج"–"تهرانپروازجانباختگانازنفر60اسامیکهبوداساس

پیکر اینکه بیان با تص38امینی ندارند، را خانوادهها به تحویل شرایط نبودن، کامل دلیل به حادثه این جانباختگان از دیگر اسامیرنفر تاکنون کرد: نفر6یح

نداشت.وجودشدهارسالقانونیپزشکیبهکههایینمونهدرهنوزمسافران)ویزپرواهوایی(کادرسانحهاینجانباختگاناز

سال5 شدن97خرداد پیدا از بویراحمد و کهگیلویه استاندار عمرانی امور هماهنگی تعداد10معاون و سقوط50پیکر حادثه باختگان جان انسانی بافت

داد.خبردناارتفاعاتیاسوج"در"تهران-72آرتیایهواپیمای

شود.میهایشانخانوادهتحویلنیزتعدادیپیکرنیزآیندههفتهپایانتاوشدجانباختگانهایخانوادهتحویلپیکر23تاکنونگفت:فیلی

سخت شرایط در ها خانواده که شد می باعث روز به روز اینها همه بود افتاده زمین بر که عروسکی و باختگان جان از یکی به متعلق ملی کارت یک شدن پیدا

بود.کردهایجادسنگینفضاییدیگرطرفازهاخانوادهغمازپرهاینگاهسختیوطرفیکازپیکرهاجویوجستسختیبگیرند،قراریرت

جست حال در روز شبانه امدادی نیروهای و است نشده پیدا باختگان جان از خیلی پیکر هنوز و است گذشته ماه سه است پایان حال در نیز ماه اردیبهشت

شود.میشنیدهعملیاتپایانهایزمزمهگویاماهچهارگذشتباشدهمنتشراخباربهتوجهباهستندجوو

سال4 ماه یعنی97تیر شد اعالم باختگان جان پیکر جوی و جست عملیات که4پایان آنهایی شود تمام تهران-یاسوج هواپیمای داستان تا گذشت 29ماه

گذشت از بعد برسند، مقصد به تا بکشد طول ماه چهار کردند نمی فکر گاه هیچ نشستند هواپیما این در روز4بهمن سه و سانحه65ماه باخته جان پیکر

گرفتند.آرامخاکدریاسوجتهرانهوایی

یاسوجتهرانهواپیمایسقوطحادثهمقصرشناختنوبررسیجهتدادگاهجلسه5یرگزارب

خب جلسه از دیگرپیش فرد و کرد تغییر صبح دادگاه روز همان پرونده در دادستان نماینده میآمد؛ بهنظر عجیب کمی که رسید گرفت.ری قرار جایگاه این در ی

شود.گزارربمتفاوتکمیپیشجلساتباجلسهاینشدموجبکارشناسی،سهنفرههیئتحضورامابودند؛جلسهآغازچشمبهراهنگران،کمیخانوادهها

دادگست رسمی کارشناسان بین پاسخراختالفنظرها و پرسش با را خود جای اینبار بودند، کرده متهم صالحیتنداشتن به را آنها متهمان، پیشتر که ی

رسمی کارشناسان اظهارات و متهمان دفاعیات است قرار جلسه این در که کرد اعالم ابتدا همان عالیشاه قاضی کرد، عوض کارشناسان و متهمان بین پینگپنگی

اعتراضهایردادگست به واکنش در دادگاه پایان در قاضی که گرفت باال حدی تا اختالفات که است آن عجیب نکته اما باشیم؛ داشته یکدیگر کنار در را ی

شد.نخواهدصادرفعالدادگاهرأیاختالفنظرها،وابهاماتاینوجودبهدلیلکرداعالممتهمان،بهخانوادهها

برنامه و تالش و پرونده به رسیدگی روند از نگرانی درباره قربانیان خانواده نماینده ازسوی که کوتاهی سخنان از پس جلسه آغاز برایزیردر متهمان ی

مط دادگاه جلسه آخرانحراف شد، شبیهسارح شزین نمایندگان ازسوی خلبان کابین داخل صحبتهای و سقوط درآمدری نمایش به آسمان، هواپیمایی کت

بود.قربانیانخانوادهمدامآن،اشکهایپسزمینهکه

آخ پخش میانه در خانوادهها از یکی که بود عنوانی آسمان» جنایت صداییر«سند با سقوط، از پیش لحظات مدیرعاملآین به خطاب خشم، و اشک از کنده

کرد.حرمطهواپیماییکترشاینپیشین

دادگست رسمی کارشناسان از یکی کرمی، محمدحسن ارائهشده دادههای در سهنفرهرتفاوت هیئت کارشناسی اظهارات بیان به شروع دادگاه، رئیس اذن با ی،
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ت با او سهمأکرد. بر (70کید فرانسه و ایران سانحه درباره گزارشها بررسی گفت: سانحه این بروز در یخزدگی مداBEAدرصدی همچنین و صورتر) به که کی

ش ازسوی کشوررسمی هواپیمایی سازمان و آسمان هواپیمایی هرکت که داد قرار اختیار در را غیرمستقیمی و مستقیم دادههای است، شده ارائه ناظرری یک

باشد.گذارراثسانحهایندرمیتوانستکهبودفعلهاییکرتیافعلبر

ت با کارشناس شأاین که دادههایی اینکه بر کشورکید هواپیمایی سازمان و آسمان هواپیمایی داد:رکت ادامه بود، متفاوت یکدیگر با داد، قرار اختیار در ی

داشتند.قرفیکدیگربانیزمحاسباتیدادههایسنسورها،دادههایبرعالوهآنکهعجیب

---

بخش کدام پرسید کارشناسان از شهباFDRقاضی محمد است؟ اشکال دارای مشخص صورت دادگستزبه رسمی کارشناس دیگر درری، هیئتسهنفره، در ی

گرفت.قرارمدنظرسانحهبررسیکمیتهبررسیرونددرکامالکردهاند،حرمطخوددفاعیاتدرمتهمانآنچهبرخالفFDRگفت:قاضیپرسشاینبهپاسخ

نیست؟اتکاقابلبهتنهاییFDRچرا

درزشهبا «زمان» اینکه به اشاره با سیا(FDRی درهجعبه گفت: و دانست سیاه جعبه ایرادهای از یکی را آن نشده، ثبت بهدرستی (FDR«باد» و «شتاب» ،

اث اصلی مؤلفه دو خلبانربهعنوان ازسوی باید «زمان» کرد، اعالم هواپیمایی سازمان آنچه براساس البته بودند. جدی مشکالت دارای دو هر سقوط، در گذار

داشت.وجودمراقبتجربوکابینداخلصحبتهایبینزمانیزهمسازساامکانبااینحال،بود.نیفتادهاتفاقاینکهمیشدثبت

ت با کارشناس هرأاین دادهها، براساس اینکه بر شاهد64کید ثانیه هشت هر بنابراین گفت: میرسد، ثبت به خلبان کابین داخل دستورات بار، چهار ثانیه

به ارتفاع کاهش دستور آنکه وجود با خلبان مدت، این در و هستیم دادهها پاسخ14ثبت در او سخن این نمیشود. عملیاتی دستور این میدهد، را پا هزار

کشو هواپیمایی سازمان در متهمان شربه و تری که است آسمان هواپیمایی بهأکت را ارتفاع خلبان دارند همین14کید و داده کاهش مقررات برخالف پا هزار

ندادهاند.ارائهپاییرهزا14ارتفاعثبتبردالمستنداتیآنهاکهاستحالیدرایناست.شدهکوهبهبرخوردبهمنجرخلباناشتباه

آخزشهبا در خلبان گفت: ادامه در آخری در را موتور خطر، با مواجهه لحظات کنترین میدهد نشان که داده قرار درجه خارین او دستان از هواپیما شدهرل ج

نمیبرد.فرمانخلبانازواست

هواپیمایخزدگیسربرنظراختالف

ت با او حرفهای ادامه در ابزاأکرمی هیچ اینکه بر نبودرکید گفت: نمیدهد، را یخزدگی تشخیص امکان کمکخلبان، و خلبان به کهADی شد آن به منجر

باشد.نداشتهراهواپیماپشتیخزدگیتشخیصامکانخلبان

ط کارشناسان سوی از حالی در اظهارات کشوراین هواپیمایی سازمان هوایی سوانح بررسی دفتر مدیر رضاییفر، حسن که شد ترح ازأی، هواپیما داشت کید

خا او،ریخزدگی گفته به شد. رد پرونده کارشناسان از یکی سوی از بهسرعت که ادعایی نمیرفت؛ بهشمار هواپیما سقوط برای عاملی یخزدگی و بود شده ج

ارتفاع اما باشد، شده ثبت ارتفاعات باقی خروج14نمیتوان بود گفته که بود داده خبر چوپانی از خود ادعای برای باشد.رضاییفر نرسیده ثبت به پا هزار

این و شنیده را صدا فقط چوپان که کرد اعالم حضار از یکی شد. همراه خانوادهها شدید انتقاد با که ادعایی است. دیده را پایین سمت به ابرها از هواپیما

کرد.اعتماداواظهاراتدیگربهنمیتوانواستدروغسوانح،بررسیکلرمدیحرف

ارتفاع از نباید بههیچعنوان خلبان رضاییفر گفته که17به گفتهای شود. فراهم یخزدگی زمینه تا میگرفت قرار ابرها داخل در و میآمده پایینتر پا، هزار

میپیوست.وقوعبهقطعایخزدگیباالتر،ارتفاعدردماپایینبودنبهعلتکهکردنداعالمآنهاشد.ردهمیردادگسترسمیکارشناسانازسوی

---

مدی که پرونده این متهمان از یکی شر«ب»، آموزش یخزدگیرکل فرض با که کرد اعالم رضاییفر سخنان تأیید در میرفت، شمار به آسمان هواپیمایی کت

دارد.وجودخلبانبرایدقیقه10تاپروازامکان
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قرا خود، صحبتهای ادامه در سیاسیکار«ب» کنایه، به را متهمان بین در خود دادگسترگرفتن رسمی کارشناسان رسمیری کارشناسان گفت: و کرد عنوان ی

خودردادگست حتی پرونده، این در راATRی شرایطی چنین در پرواز سالها که خلبان بهعنوان من عقیده به کردهاند. اظهارنظر زمینه این در و ندیدهاند را

کند.پروازدقیقه10تامیتوانستهخلبانواستنبودهسقوطنتیجهدروارتفاعشدیدکاهشبرایعاملییخزدگیدادهام،آموزش

ط یخزدگی درباره متهم این که را شهبارنکتهای کرد، دستورالعملزح در بهصراحت و است ممنوع یخزدگی شرایط در پرواز کرد: اعالم و رد را آن بهسرعت ی

کند؟پروازدقیقه10میتواندمیگوییدشماحاالکند.فرارموقعیتازبایدگرفت،قرارشرایطایندراگرخلبانکهآمدهپرواز

دادگست رسمی کارشناسان سوی از که عجیبی طرنکته (ری فرانسه سوانح بررسی گزارش در جدی ابهامات برخی موضوع شد، کهBEAح کرد اعالم کرمی بود. (

کمیته ادعای برخالف عمودی باد گفت: او نبود. باال سانحه وقوع زمان در باد آمده، فرانسه سوانح بررسی کمیته اولیه نه و بعدی گزارشهای در آنچه برخالف

برود.شماربهسقوطبرایعاملینمیتواندوبودهکمهواشناسی،سازمانرسمیگزارشبراساسسانحه،بررسی

---

مط جدیت با اعضا از یکی سوی از یخزدگی فرانسه، سوانح بررسی کمیته گزارش در اولینبار اینکه به اشاره با ازرکرمی پس خانم، این گفت: بود، شده ح

حتیزبا و فرانسه سوانح بررسی کمیته از ایران، از فروشATRگشت به بتوان شاید را او سخن این شد! گذاشته هواپیمای12کنار ایرانATRفروند سوی از

دهد.نجاتراکترشاینسهامایرادات،رفعبابودتالشدرکترشاینکهدادنسبتATRدیگرهواییسوانحوقوعهمچنینو

دادگست رسمی کارشناس شبیهساراین در حتی گفت: ادامه در شزی که حریای درآورد، نمایش به آسمان هواپیمایی راسترکت و چپ به هواپیما شدید کت

حالتی هواگردها دیگر و هواپیما در «استال» یا «واماندگی» (توضیح: است هواپیما واماندگی یا استال نشاندهنده که شدید ارتفاع کاهش درعینحال و

و نیروی از کمتر برآر نیروی آن در که کندزاست اقدام حالت این رفع برای فورا باید خلبان باشد. بهون نهایتا و میدهد دست از را پرواز توانایی هواپیما گرنه

میشود.منجرسقوط

ازرمدی هواپیما ارتفاع کاهش بر دیگر بار گرفت، نادیده را خلبان اشتباه نمیتوان اینکه به اشاره با ادامه در سانحه بررسی دفتر به19کل پا پا15هزار هزار

شهباأت زمان این در کرد. بااینحالزکید گفت: و کرد تأیید اندازهای تا را خلبان اشتباه است، درست مسئول مقام این صحبتهای از بخشی اینکه بیان با ی،

در که بوده تخلف یک تنها خلبان، یا200خطای آسمان هواپیمایی در مکانیسمی واقع در بود. شده تکرار خلبانان دیگر و خلبان این سوی از نیز قبل پرواز

ارتفاع تا نباید خلبان آنکه بر مبنی یاسوج که14فرودگاه زمینه این در دقیقی نظارت که است آن نشاندهنده خود که ندارد وجود دهد، ارتفاع کاهش پا هزار

است.نداشتهوجودباشد،خطرناکمیتوانست

دادگستأت رسمی کارشناسان سوی از هواپیما یخزدگی بر پروازهارکید دیگر باید بوده، سقوط برای عاملی یخزدگی اگر که شود ایجاد سؤال این تا شد سبب ی

مط دادگاه قاضی سوی از که پرسش این میکردند. سقوط نیز، یاسوج مسیر دادگستردر رسمی کارشناسان از یکی سوی از را پاسخ این شد، درح داشت.ری پی

نیززشهبا دیگر پروازهای در یخزدگی گفت: زمینه این در انتقالری اینکه بر عالوه است. شده سقوط به منجر عوامل از مجموعهای پرواز، این در اما میداده؛ خ

سهم سهنفره، هیئت کارشناسی نظرات براساس که شد سه درجه یخزدگی به منجر هواپیما، عقب بخش به هواپیما جلوی قسمت از در70یخزدگی را درصدی

شود.تکمیلزمینهایندربررسیهاتاکرداعالمراجلسهختمعالیشاهقاضیموضوع،پیچیدهبودنبهتوجهمیشود.بامنجرسانحه

---

شر هواپیمای سقوط پرونده به رسیدگی جلسه جانباختنرین به که دنا ارتفاعات در آسمان آخ66کت اخذ با بود، شده منجر آن متهمانرسرنشین از دفاع ین

ب شرایطی در جلسه این رسید. پایان فقطربه آن در که کارشناسی هیأت گزارش برخالف که شد این5گزار در بود، شده گرفته درنظر پرواز کادر برای خطا درصد

بودهاند.مقصردرصد37جانباختهخلبانکمکوخلبانکهشداعالمجلسه

ش66خانواده به متعلق آر تی ای هواپیمای سقوط کهرقربانی آسمان هواپیمایی عزادار34کت هنوز شد ساقط و کرد برخورد کوه با دنا ارتفاعات در قبل ماه
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یکشنبهزع روز صبح که حادثهای هستند. ور1396بهمن29یزانشان کرد برخورد کوه با میشد یاسوج فرودگاه در فرود آماده درحالیکه هواپیما و داد خ

باختند.جانآنسرنشین66

کا دادسرای در دادخواهیشان و بودند ناگوار حادثه این مقصران شناسایی بهدنبال اول روزهای همان از جانباختگان صدوررخانوادههای به دولت کنان

برای کشو18کیفرخواست هواپیمایی سازمان وقت رئیس جمله از حقوقی، و حقیقی شرمتهم وقت مدیرعامل ناوبری، و فرودگاهها مدیرعاملرکت هوایی، ی

ش مدیروقت آسمان، کشورکت هواپیمایی سازمان همچنین و یاسوج فرودگاه شرکل شری، و آسمان هواپیمایی اتهامرکت شد. منجر کشور فرودگاههای کت

عمد شبه قتل و هواپیما سقوط به منتهی دولتی مقررات و نظامات رعایت عدم متهمان رایانه66اغلب مجعول اسناد از استفاده رایانه، جعل در معاونت نفر،

ق آن به رسیدگی که اتهاماتی است. واقع خالف گزارش ب3یبرو با گذشته روز و بود انجامیده طول به پایانرگزارسال به سرانجام محاکمه جلسه پنجمین ی

رسید.

مکتوبمحاکمه

که جلسه چهارمین ب3در قبل تشرماه به دادگاه در کارشناسی هیأت اعضای بود، شده بودند.رگزار پرداخته هواپیما سقوط علت درباره فنیشان یافتههای یح

نظ شربراساس قصور سهم حادثه این در کارشناسی، آسمانریه هواپیمایی کشو45کت هواپیمایی سازمان ش40یردرصد، فرودگاههاردرصد، و10کت درصد

افتاد.خلبانکمکوخلبانشاملیزپرواکادرگردنبهحادثهعمدهقصوروگشتربقروناگهانگذشتهروزامابود،شدهتعییندرصد5یزپرواکادر

شعبه در دیروز که محاکمه جلسه این ابتدای کا1057در قضایی برمجتمع دولت آخرکنان این که کرد اعالم عالیشاه قاضی شد، کهرگزار است دادگاه جلسه ین

آخ برای میتوانند متهمان آن جلردر و وقت در جویی صرفه برای کرد؛ اعالم همچنین دادگاه رئیس بپردازند. خود از دفاع به مرتبه شدنرگیوین طوالنی از ی

میشود.اخذمکتوببهصورتپروندهمتهم18ازیکهردفاعینرآخپرونده،بهرسیدگی

ب در خواست آنها از و کرد تفهیم آنها به مکتوب بهطور را متهمان اتهامات یک به یک دادگاه رئیس ترتیب این خودربه از مکتوب بهطور مخصوص گههای

کنند.دفاع

مقصرناگهانیتغییر

عمد شبه قتل و هواپیما سقوط به منتهی دولتی مقررات و نظامات رعایت عدم متهمان، اغلب یک66اتهام هر قصور میزان تغییر اهمیت حائز نکته اما بود، نفر

تنها کارشناسی هیأت که شرایطی در بود. دیروز جلسه در آنها فنی5از کادر قصور میزان اتهام تفهیم هنگام اما بود، شده متصور پرواز کادر برای قصور درصد

قصور37 میزان و از18درصد پرونده به95متهم و63درصد قربانیان خانواده اعتراض موجب که اتفاقی یافت. کاهش مصطفیودرصد شد. آنها مدافع کالی

از یکی فقطوطباطبایی، کارشناسی تیم نهایی گزارش طبق گفت: تغییر این به اعتراض در شاکیان یکباره5کالی حاال و است پرواز کادر متوجه قصور درصد

به میزان به37این مجموع در متهمان قصور میزان و افزایش خود63درصد از تا نیستند ما بین در خلبان کمک و خلبان آنکه حال است. یافته کاهش درصد

کنیم.اعتراضآنبهبتوانیمماتاشودابالغکالووشاکیانبهتغییراینبودالزمواستکارشناسیصالحیتدرفنیمسائلوقصورتعیینکنند.دفاع

---

فوالدکاپیتانهمسراشکهای

حاال که است کسی همان شده ساقط هواپیمای خلبان فوالد، حجتاهلل او37کاپیتان همسر است. افتاده همکارش و او گردن به هواپیما سقوط قصور درصد

و پرداخت او از دفاع به جمله چند در و گرفت اجازه دادگاه رئیس از افتاده مرحومش همسر گردن به قصور از مقدار این فهمید وقتی بود حاضر دادگاه در که

دفاع خودش از تا نیست زنده او چون میاندازند خلبان گردن به را تقصیر همیشه میگفت میکرد سقوط هواپیمایی وقت هر بود زنده همسرم وقتی گفت:

کند.دفاعخودشازتانیستاینجاهممنشوهرحاالکند.

می اشک میکرد صحبت فوالد کاپیتان همسر عروقتی یاد به نیز قربانیان خانواده و گزیخت حادثهریزانشان این در گفت: ادامه در او میکردند. نفر66یه
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که شوهرم گردن به همهچیز حاال اما هستند، حادثه اصلی مقصران هواپیمایی مدیران است. نشسته من دل به همهشان داغ و دادند دست از را خود جان

او است. افتاده کرده فدا کارش برای را ما42جانش گذاشت. کار این برای را جانش هم آخر و کرد خدمت هواپیمایی صنعت به صادقانه است3سال سال

میکنند.معرفیمقصررااوحاالوشدپیدانفرینرآخبهعنوانشوهرمپیکراجسادجستوجوییانرجدراست.شدهخونجگرمانکه

عدالتانتظارچشم

کردند. تقدیم را دفاعیاتشان و گرفتند قرار قاضی برابر یک به یک متهمان رسید. پایان به نیز متهمان مکتوب دفاعیات خلبان، همسر صحبتهای پایان با

حدود گذشت وجود با من گفت: آنها از یکی بودند. حقوقشان احقاق دلنگران چیز هر از بیشتر قربانیان خانوادههای میان این حادثه،3در این از سال

شود.ناحقمانحقمیترسماماکردهامیرپیگیراپروندهاینتوانهمهبامدتایندرکنم.فراموشرااونمیتوانمداشتهام.نگهرافرزندملباسهای

دا انتظار است. دادگاه به ما امید همه گفت: نیز جانباختگان از دیگر یکی پیگیرپدر همه این از بعد عریم حادثه این در ما شود. صادر عادالنهای رأی یزانزی

پیشگی حوادثی چنین تکرار از تا باشد داشته بازدارندگی دادگاه رأی کاش ای اما برنمیگردند. دیگر آنها و دادیم دست از را عدالترمان انتظار چشم ما شود. ی

هستیم.

ساعت از که محاکمه حدود10جلسه از پس بود، شده آغاز ساعت3صبح در اقدام13ساعت دادگاه متهمان، دفاعیات بررسی از پس است قرار و رسید پایان به

کند.رأیصدوربه

بود؟کهفوالدکاپیتان

است. فوالد حجتاهلل کاپیتان دختر اظهارات این انداختهاند.» او گردن به را تقصیر داده، دست از را جانش حادثه این در چون حاال و بود خلبانی استاد «پدرم

همشه به پدرش درباره مدراو «پدرم میگوید: باالتTREکری از یکی مدارکه ازرین بیش بود. خلبانی استاد او داشت. را است خلبانی پرواز20ک ساعت هزار

حدود که بود حادثه1500کرده این به منتهی درماه او بود. تهران-یاسوج مسیر در آن مسیر5ساعت این بارها که خلبانی و داشت پرواز مسیر این در مرتبه

و کرده طی است15را هوایی صنعت فعاالن از نیز خودش که او است.» بوده ذهنش ملکه مسیر قطع بهطور داشته، هواپیما نوع این با پرواز ساعت هزار

سطح وقتی که چرا بود. هواپیما زدگی یخ بهدلیل ارتفاع شدن «کم میگوید: بود سقوط عوامل از یکی که هواپیما ارتفاع شدن کم درباره پدرش از دفاع در

و بزند یخ هواپیما وزخارجی این جوابگوی هواپیما، موتور و میکند پیدا افزایش تن چند آن شزن «در میگوید: همچنین او نیست.» هواییرن کتهای

دارد.»سؤالجایخوداینکهنداردوجودکترشعملیاتوقتمسئولازردیپروندهدرچرانیستمعلومامااست،اتفاقاتتماممسئولعملیات،رئیس

پیام/انتهای
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)۰۹:۵۰-۹۹/۱۱/۲۹(یاسوج""تهران-پروازسقوطازبویراحمدوکهگیلویهقانونیپزشکیکلرمدیتلخخاطرات

مدی بویراحمد و درایسنا/کهگیلویه از بویراحمد و کهگیلویه استان قانونی پزشکی تش4یرگیرکل سالن کلی نمای افزود: و گفت یاسوج تهران- هواپیمای سقوط موضوع با یحرماهه
بودوحشتناکانسانیهایبافتهایمحمولهگرفتنتحویلازپسبویراحمدوکهگیلویهاستانقانونیپزشکی

در یاسوج - تهران هواپیمای سقوط حادثه تلخ خاطرات از ایسنا خبرنگار با گو و گفت در امینی» سال29«کامروز این96بهمن در گفت: ایسنا به و کرد یاد

رفتند.خدارحمتبهبودندبویراحمدوکهگیلویهاستاناهالیازازآنهایادیزتعدادکهکشورمردمازنفر66هواییسانحه

خدمات به اشاره با قانونیوی دپزشکی دستگاهها، ار خیلی پیوست، وقوع به هوایی حادثه این اینکه از پس کرد: اظهار تلخ واقعه این جستجوردر و کار گیر

که قانونیبودند شناساییپزشکی وضعیت از رسانی اطالع هم باید همزمان چراکه داشت دوش بر را عمیقی روحی بار اجساد هویت احراز و شناسایی با
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بودند.پیگیرجانباختگانداغدارهایخانوادهومردمهموکردمیاجساد

تص تشرامینی سالن کلی نمای موقع آن در کرد: قانونییحریح سپپزشکی را سختی پروسه همکارانم و من بود, وحشتناک بویراحمد و کهگیلویه یراستان

طی بود. روانی فشار و استرس از پر چراکه د4کردیم روز شبانه تحویلرماه، را انسانی های بافت های محموله و بودیم یاسوج تهران- هواپیمایی سقوط گیر

می شروع را شناسایی کار فاصله بال ها محموله تحویل از پس و نشود جسد تحویل در تاخیر داشتیم سعی بودند؛ انسان شده متالشی قطعات که گرفتیم می

داشتیم.نیزراخودعادیخدماتالبتهوکردیم

همکا به اشاره با ساعتروی معموال داد: ادامه هوایی، سانحه جانباختگان اجساد شناسایی برای فارس استان از همکاران های22تا21ی محموله شب

رسید.میاتمامبهشناساییکارصبح،اذانباهمزماناوقاتبعضیدرورسیدمیقانونیپزشکیدرمادستبهجانبالختگانانسانیقطعات

قانونیکلرمدی درپزشکی شد. تر سخت دالیلی به یاسوج تهران- پرواز جانباختگان اجساد جستجوی آخر های روز در شناسایی بویراحمد و کهگیلویه استان

بز تجربه حال چیرهر چنین موقع آن تا و شدند می هماهنگ هم با باید مختلفی گروههای و بود تخصصی کار چراکه شد کسب دوران آن در تجربهزگی را ی

بودیم.نکرده

شماره پرواز که است بارش3704گفتنی آسمان هواپیمایی و60کت پروا6مسافر ساعتزخدمه یکشنبه،5و8ی روز صبح ماه29دقیقیه تهران1396بهمن

م یاسوج، مقصد به تررا بویراحمد و کهگیلویه استان دررکز اما و9ک ساعت یک حدود از پس و فرودگاه این ب25مایلی با ارتباطش پرواز، مراقبتردقیقه ج

کرد.سقوطدناکوههایارتفاعاتدروشدجرخارادارازاصفهاناستاندرسمیرمشهرستاننزدیکیدروشدقطع

پیامانتهای

24حادثهنیوز،تیناقتصاد،فصلگردان،اقتصادنما،آنالین،ایرانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۴:۴۵-۹۹/۱۱/۳۰(کربنمنواکسیدگازبازنجانیخانوادهمسمومیت

کنند.حاصلاطمینانگرمایشیهایسیستمدودکشصحیحعملکردازهازنجانیشدیدبادوزشدلیلبه

خب گزارش مرگزاربه سیما، و صدا مونری گاز انتشار و دودکش از نامناسب استفاده و شدید باد وزش اثر بر گفت: زنجان اورژانس عمومی روابط زنجان؛ کسیدوکز

شدند.منتقلبیمارستانبهاورژانسامدادگرانکمکباومسمومخانوادهیکعضو7زنجاناستانارمغانخانهدرواقعمسکونیلزمندرکربن

افزود: پسر2مرادی و دختر دختر5نوزاد یک و و5ماهه بیمارستانهای42و22و32خانم3ساله به بیمارستانی پیش درمانی اقدامات از پس ساله

شدند.منتقلموسویالهآیتوولیعصر

مون گاز خروج و سوز گاز گرمایش های سیستم دودکش صحیح عملکرد از ایمنی؛ نکات رعایت بر عالوه ها زنجانی شدید: باد وزش دلیل به گفت: کسیدووی
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کنند.حاصلاطمینانکربن

اند.دادهدستازراخودجانکربنکسیدومونگازاسثنشاقاثربرنفر18تاکنونسالابتدایاززنجاناستانقانونیپزشکیاعالماساسبر

یرنوآووخالقیتازاستفادهباترافیکفرهنگآموزشوتبلیغترویج،کرد؛عنوانگیالنتصادفاتوضعیتیرراهبجلسهدراستاندار
)۰۶:۳۱-۹۹/۱۱/۳۰(گیالن-

نوآو و خالقیت از استفاده با ترافیک فرهنگ آموزش و تبلیغ ترویج، گیالن تراستاندار مورد را بیشتأی آستارا و رضوانشهر انزلی، شهرستانهای اینکه بیان با و داد قرار کاهشرکید ین
یابد.استمرارهوشمندسامانههاییزراهانداواورژانستقویتباراههاایمنیدرشاخصهابهبودروندکهگفتداشتهاند،راتصادفاتدرانسانیتلفات

خب گزارش زارگزاربه ارسالن دکتر ؛ گیالن از برنا راهبری جلسه در بایدرع ترافیک جمله از اجتماعی معضالت حل در اینکه بیان با استان تصادفات وضعیت ی

فرهنگسا مشازاز و کمک آنری، فرهنگ از ای جلوه ، خیابانها در ترافیکی نظم داشت: اظهار گرفت، بهره جوانان و نوجوانان دانشآموزان، بویژه مردم کت

است.فرهنگومدنیتقانون،بهملتاحترامازنشانوجامعه

بود.خواهدقانونگراییبرعالمتیباشد،قانونچارچوبدرومنظمترافیکوضعاگرداد:ادامهوی

برنامه استان های راه مشکالت رفع و جادهای تلفات کاهش راستای در دولت اینکه بیان با گیالن ونقلزیراستاندار حمل توسعه داده، انجام منسجمی ی

کرد.عنوانبارزهاینمونهرارشت-قزوینآزادراهتکمیلوآهنراهپروژهوذکردولتهایاولویتجزورایلیر

یادآو با محیطروی ، وقت کردن تلف بر عالوه ترافیکی، بینظمی اینکه دهیم،زی هم دست به دست اگر مسیر این در گفت: ، میکند آلوده نیز را یست

کنیم.تبدیلمناسبسامانیبهراترافیکمعضلمیتوانیم

زا اینردکتر در کرد: خاطرنشان است، اهمیت حائز بسیار تلفات و حوادث میزان در راننده و خودرو جاده، مهم عامل سه همواره شود می گفته اینکه بیان با ع

است.موثرمسیرایندرچراکهشوداتخاذپیشگیرانهبرنامههایواقداماتبایدمیان؛

نوآو و خالقیت از استفاده با ترافیک فرهنگ آموزش و تبلیغ ترویج، گیروی بهره در تری مورد را ها رسانه ظرفیت از اورژانسأی تقویت با گفت: و داد قرار کید

باشیم.کشورراههایایمنیدرشاخصهابهبودرونداستمرارشاهدبایدهوشمند،سامانههاییزانداراهو

سالجا ابتدای از داشت: عنوان گیالن بیشتراستاندار آستارا و رضوانشهر انزلی، شهرستانهای وری ماسال رودبار، و تصادفات در انسانی تلفات کاهش ین

گیرد.صورتزمینهایندرجدیتوجهاتبایدکهاندداشتهراتصادفاتدرانسانیتلفاتافزایشینربیشتسیاهکل

دیگ بخش در شهروی بین ترددهای زمینه در کرونا با مقابله ملی ستاد تصمیمات سخنانش از امکاناتری و ابزارها همه از است الزم گفت: و خواند مهم را ی

شود.استفادهیرشهمنظروسیمایزبهسانیزومعابروراههاآسفالتوضعیتبهبودبرای

مدی جلسه این قانونیکلردر آخپزشکی از هایی گزارش استان راهور و راه پلیس رئیسان تصادفات، از ناشی جانی تلفات آمار از گزارشی وضعیتراستان ین

کربنکسیدمنواگازبازنجانیخانوادهمسمومیتسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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مدی پرتصادف، نقاط و راهدارتصادفات سارکل ایمن وضعیت از استان ای جاده نقل و حمل و الهیجانزی رشت، های شهرستان فرمانداران پرتصادف، نقاط ی

آخ مورد در انزلی بندر تصویرو پایش های سامانه وضعیت آخرین خصوص در رشت شهردار نیز و شهرستان تصویری پایش های سامانه وضعیت ورین ی

دادند.ارائههاییگزارشترافیکیهوشمندتجهیزات

جارستاننیوز،منجیلیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۰۸:۵۱-۹۹/۱۱/۳۰(کرمانشاهجانباختند-کربناکسیدمنوگازمسمومیتاثربرنفر13یرسالجاماهه10در

داد.خبرکربناکسیدمنوگازبامسمومیتعلتبهیرسالجاماهه10طینفر13جانباختنازکرمانشاهاستانقانونیپزشکیکلمدیر

داشت:در اظهار خانی جا10دکترسلیم سال مراکزرماهه در شده معاینه اجساد آمار قانونیی مپزشکی علت باتشخیص کرمانشاه گازراستان با مسمومیت گ

است.داشتهکاهشبودهمرد)11ونزشش(نفر17تعداداینقبلسالمشابهمدتبهنسبتکهاستبودهمرد)11ونزدو(نفر13کربنمنواکسید

گیالن-ینوآوروخالقیتازاستفادهباافیکترهنگفرشآموزوتبلیغترویج،برنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۵:۱۲-۹۹/۱۲/۰۲(شدزدهزمینبرکزیرکهقانونیپزشککزرمانتظارسالنساختکلنگ

)۰۶:۰۸-۹۹/۱۲/۰۲(اصفهانکار-ازحوادثناشیفوتآمارافزایشامسال/ماههنهدرتصادفاتتلفاتکاهشیروند

کل اداره عمومی روابط از نقل به و مفتاح گزارش قانونیبه مواجهپزشکی توجه قابل کاهشی با رانندگی حوادث تلفات آمار اخیر ماههای در ، اصفهان استان

است.بودهخصوصایندرشدهاعمالهایمحدودیتوکروناویروسشیوعپیدرسفرهاتعدادشدنکمترآندالیلازیکیرسدمینظربهکهبوده

بودند.نزنفر133ومردنفر615تعداداینازکهباختندجانتصادفاتدرنفر748یرجاسالماهآذرپایانبهمنتهیماههنهدر

تصادفات تلفات تعداد که قبل سال مشابه مدت با مقایسه در آمار بوده،855این از12.5نفر بعد اصفهان استان است ذکر به الزم است. یافته کاهش درصد

است.داشتهراتلفاتینربیشتتهرانوفارساستانهای
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ادارات به امسال ماهه نه در که نیز رانندگی حوادث مصدومین قانونیتعداد کاهشپزشکی با اند نموده مراجعه به23.5استان و16درصدی نفر510هزار

است.رسیدهن)ز141وهزار4ومرد369وهزار12(

گزارش به ادامه در قانونیهمچنین جاپزشکی سال ماهه ده در اصفهان تعدادراستان مراکز(نفر94ی در کار حوادث از ناشی فوت بدلیل مرد) پزشکیهمگی

قبلقانونی سال مشابه مدت با مقایسه در تعداد این که اند گرفته قرار معاینه مورد اصفهان است(نفر75استان ذکر به الزم است. داشته افزایش مرد) همگی

است.بودهبلندیازسقوطوسختجسمبرخوردبهمربوطکارحوادثدرفوتعللینربیشتکه

با کار حوادث از ناشی مصدومین آمار مدت این (2049در شامل وز107مورد که1942ن قبل سال مشابه مدت به نسبت (2238مرد) شامل وز143مورد ن

است.داشتهکاهشدرصد8.4بوده،مرد)2095

امسالماههدهدرگازبامسمومیتازناشیفوتکاهش

گزارش قانونیبه جاپزشکی سال ماهه درده ، اصفهان مراکزراستان در شده معاینه اجساد آمار قانونیی مپزشکی علت باتشحیص باراستان مسمومیت گ

است.داشتهکاهشبوده)مرد43ونز3(نفر46تعداداینکهقبلسالمشابهمدتبهنسبتکهبوده،)مرد30ونز5(نفر35کربنمونواکسیدگاز

جا سال ماهه ده در شاملرهمچنین سوختگی از ناشی شدگان فوت آمار (136ی وز48نفر، شامل88ن قبل سال مشابه مدت به نسبت که بوده 191مرد)

است.داشتهمرد)کاهش119ونز72(نفر،

اصفهانکار-حوادثازناشیفوتآمارایشافزامسال/ماههنهدرتصادفاتتلفاتکاهشیروندنیوز:مفتاح|خبرخبرادامهادامه
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