پزشکی قانونی در رسانهها

۱۳۹۸/۱۰/۲۴
اداره کل روابط عمومی و امور بینا لملل

اخبار ستادی
نشست خبر ی رئیس سازمان پزشکی قانونی آغاز شد
۴

میزان ،بازتاب ،ایلنا ،تسنیم

شناسایی  ۵۰پیکر جان باختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی
۱۰۹

۳

۳

ایلنا ،باشگاه خبرنگاران ،ایرنا ،فارس ،پانا ،دانشجو ،ایسکانیوز ،مشر ق ،صراط نیوز ،افکار نیوز ،عصرخبر ،ا لف ،ملیت ،شما نیوز ،تجارت آنالین،

ایران خبر ،فرهیختگانآنالین ،بهداشت نیوز ،شیعه نیوز ،اهل بیت )علیهم ا لسالم( ،شهدای ایران ،شفا آنالین ،سالمت نیوز ،همراز ،بازتاب ،فراسو نیوز،

خبر فور ی ،ایرانا ،رکنا ،جهان صنعت آنالین ،سروش نیوز ،روزنو ،عصرامروز ،صبح تهران ،افق ،شر یان ،میزان ،ایران ،اطالعات ،افکار ،پیام ما ،حمایت ،شروع،

جهان صنعت ،ایسنا ،صدا و سیما ،موج ،آر یا ،اقتصاد برتر ،دنیای اقتصاد ،جمهور ی اسالمی ،انتخاب ،فرارو ،فردا نیوز ،همشهر ی آنالین ،آفتاب نیوز،

عصر ایران ،پارسینه ،صبا ایران ،جماران ،صبحانه آنالین ،دنیای بورس ،تین نیوز ،ا کو فارس ،ایران ا کونومیست ،خبرخودرو ،اقتصادنیوز ،ناطقان ،تهران نیوز،
ساعت  ،24حزب هللا نیوز ،صدای رسانه ،آفتاب ،اعتماد آنالین ،مردم سا الر ی آنالین ،سالم نو ،مرور نیوز ،رویداد ،24تدبیر و امید ،ا لعا لم فارسی ،پدال نیوز،
صدای ایران ،بهار نیوز ،اعتدال نیوز ،زایندهرود  -آنالین ،خبر داغ ،اطلس ،ممتازنیوز ،598 ،پایگاه خبر ی وزارت راه و شهرساز ی ،توسعه ایرانی-آنالین،

صبح زا گرس ،با اقتصاد ،ایران آنالین ،کارگر آنالین ،همشهر ی ،امروز ،کیهان ،کار و کارگر 19 ،دی ،صدای اصالحات ،توسعه ایرانی ،شهروند ،آفتاب یزد،
جهان اقتصاد ،کائنات ،خبرنامه دانشجویان ایران ،صاحب قلم ،آرمان ملی

تعداد پیکرهای شناسایی شده سقوط هواپیما به  ۶۱تن رسی+اسامی

۴

 ۳۴تسنیم ،ایلنا ،میزان ،فارس ،دانشجو ،افکار نیوز ،عصر ایران ،دانا ،مشر ق ،ا کو فارس ،اقتصاد ،۲۴تیتر یک ،دنیای اقتصاد  -آنالین ،بازتاب،
خبرگزار ی سالمت ،ایسنا ،ایسکانیوز ،سر پوش ،ا لف ،فردا نیوز ،صراط نیوز ،آفتاب نیوز ،جماران ،انتخاب ،پارسینه ،ملیت ،عصرخبر ،خرداد ،فانوس نیوز،
ناطقان ،خبرنامه دانشجویان ایران ،سالم نو ،رصد ،ا لعا لم فارسی

۲

تشخیص هویت جانباختگان هواپیمای اوکراینی به کجا رسید؟

۶

اخذ نمونه  DNAاز خانواده  142قربانی سقوط هواپیما

۶

شفا آنالین ،کار و کارگر

اسامی جانباختگان شناسایی شده هواپیمای بوئینگ  737اوکراین اعالم شد
۱

گسترش

۳

پارسینه ،با اقتصاد ،قم نا

۷

آغاز تحویل پیکر قربانیان سقوط هواپیما از امروز

۱۰

پیکر  ۲نخبه قمی سانحه هوایی شناسایی شد

۱۲

هر ماه » 6بوئینگ« در جادهها سقوط میکند)قسمت اول(

۱۳

هر ماه » 6بوئینگ« در جادهها سقوط میکند)قسمت دوم(

۱۴

اخبار استانی
شناسایی پیکرهای جانباختگان سقوط هواپیما با سرعت ادامه دارد

۱۵

۱

جام جم

۱

ایران ا کونومیست

نمونهگیر ی از بستگان  142مسافر ایرانی حادثه سقوط هواپیما )تهران(

۱۷

مقصران سقوط هواپیمای اوکراینی مجازات شوند /وا کنش های داخلی و خارجی به اتفاق

۱۸

 ۵خانواده جان باختگان ایرانی سقوط هواپیمای اوکراینی نمونه  DNAندادند /اینتر پل به دنبال نمونه  DNAاتباع خار ۲۱

اسامی جانباختگان هواپیمای اوکراینی/اعالم شرایط تحویل پیکر قربانیان به خانوادهها

۲۲

 ۴۴فرارو ،تجارت نیوز ،کردپرس ،تیک ،ناطقان ،مهر ،روزان ،تسنیم ،دانشجو ،آنا ،برنا ،باشگاه خبرنگاران ،کسب و کار ،هفت صبح ،کیهان ،جهان صنعت،
افکار نیوز ،نما ،دانا ،تابنا ک ،انتخاب ،خبرآنالین ،جام جم آنالین ،پارسینه ،نامه نیوز ،صبا ایران ،جوان آنالین ،بولتن ،اقتصادآنالین ،اقتصاد،۲۴

صنعت نویس ،بازار آر یا ،ایران ا کونومیست ،شوک آنالین ،آساخبر ،دیار آفتاب ،عصر اترک ،دنیای اقتصاد  -آنالین ،رصد ،اطلس ،رسا لت  -آنالین،

صبح تهران ،روز پالس ،تابنا ک باتو

کاهش  7درصدی تعداد جانباختگان تصادفات درون شهر ی اصفهان
۳

اقتصاد آینده ،ایمنا ،قم پرس

مراجعه خانواده  7نفر از شهدای سقوط هواپیمای به پزشکی قانونی اصفهان
۲

۲

۱

۲۴

۲۴

ایمنا ،سرمایهگستران

مرگ  69نفر و مصدومیت  924نفر بر اثر حوادث کار ی در آذربایجانشرقی

۲۵

بر ق جان  18آذربایجانی را گرفت

۲۶

مدیر کل پزشکی قانونی ایالم :مرکز پزشکی قانونی مهران افتتاح شد )ایالم(

۲۶

تابنا ک ،ایالم بیدار

افزایش تصادفهای ساختگی در استان ایالم

۲۶

فوتیهای ناشی از گازگرفتگی در زنجان  ۳۳درصد افزایش یافت

۲۷

میزان مرگ در تصادفات رانندگی استان کردستان  ۱۳.۷درصد کاهش یافت

۲۷

باشگاه خبرنگاران

مرگ  495نفر در اثر تصادفات رانندگی در  9ماه سا لجار ی در مازندران
۱

ایلنا

۱

جماران

۲۸

مصائب حادثهدیدگان کار در مازندران

۲۹

گاز جان  ۲نفر را در بویراحمد گرفت

۳۰

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۸/۱۰/۲۴

اخبار ستادی
۴

نشست خبر ی رئیس سازمان پزشکی قانونی آغاز شد
نشست خبر ی رئیس سازمان پزشکی قانونی در رابطه با نحوه شناسایی اجساد جان باختگان حادثه سقوط هواپیما آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر نشست خبر ی عباس مسجدی آرانی پیرامون نحوه اخذ نمونه گیر ی ژنتیکی و شناسایی اجساد جان باختگان حادثه سقوط هواپیمای
اوکراینی از دقایقی پیش آغاز شد.
این خبر تکمیل میشود...
منابع دیگر :میزان ،بازتاب ،ایلنا ،تسنیم

۱۰۹

عباس مسجدی خبر داد؛ شناسایی  ۵۰پیکر جان باختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی
نشست خبر ی رئیس سازمان پزشکی قانونی در رابطه با نحوه شناسایی اجساد جان باختگان حادثه سقوط هواپیما آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر ،عباس مسجدی در نشست خبر ی خود با خبرنگاران که بعد از ظهر امروز برگزار شد ،ضمن تسلیت به خانوادههای جان باختگان حادثه
سقوط هواپیما گفت :از ساعات اولیه سقوط هواپیما کارشناسان پزشکی قانونی در صحنه حادثه حضور یافتند و از ساعت یازده اسناد به پزشکی قانونی منتقل
شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت ۱۵ :تیم تخصصی من جمله متخصصان پزشکی قانونی و ژنتیک کار کارشناسی را شروع کردند ۸۰۰ .نمونه از اجساد
جهت شناسایی برداشته شد.
مسجدی افزود :علیرغم تحر یمها با کیتهای مناسب نمونهها اخذ و آزمایشها انجام شد .تا کنون از  ۱۴۲خانواده هم نمونه اخذ شده است و  ۵۰پیکر تا
کنون شناسایی شده است.
این خبر تکمیل میشود...
منابع دیگر :ایلنا ،باشگاه خبرنگاران ،ایرنا ،فارس ،پانا ،دانشجو ،ایسکانیوز ،مشر ق ،صراط نیوز ،افکار نیوز ،عصرخبر ،الف ،ملیت ،شما نیوز ،تجارت آنالین ،ایران خبر،
فرهیختگانآنالین ،بهداشت نیوز ،شیعه نیوز ،اهل بیت )علیهم السالم( ،شهدای ایران ،شفا آنالین ،سالمت نیوز ،همراز ،بازتاب ،فراسو نیوز ،خبر فور ی ،ایرانا ،رکنا،
جهان صنعت آنالین ،سروش نیوز ،روزنو ،عصرامروز ،صبح تهران ،افق ،شر یان ،میزان ،ایران ،اطالعات ،افکار ،پیام ما ،حمایت ،شروع ،جهان صنعت ،ایسنا ،صدا و سیما،
موج ،آر یا ،اقتصاد برتر ،دنیای اقتصاد ،جمهور ی اسالمی ،انتخاب ،فرارو ،فردا نیوز ،همشهر ی آنالین ،آفتاب نیوز ،عصر ایران ،پارسینه ،صبا ایران ،جماران ،صبحانه آنالین،
دنیای بورس ،تین نیوز ،اکو فارس ،ایران اکونومیست ،خبرخودرو ،اقتصادنیوز ،ناطقان ،تهران نیوز ،ساعت  ،24حزب اهلل نیوز ،صدای رسانه ،آفتاب ،اعتماد آنالین،
مردم ساالر ی آنالین ،سالم نو ،مرور نیوز ،رویداد ،24تدبیر و امید ،العالم فارسی ،پدال نیوز ،صدای ایران ،بهار نیوز ،اعتدال نیوز ،زایندهرود  -آنالین ،خبر داغ ،اطلس،
ممتازنیوز ،598 ،پایگاه خبر ی وزارت راه و شهرساز ی ،توسعه ایرانی-آنالین ،صبح زاگرس ،با اقتصاد ،ایران آنالین ،کارگر آنالین ،همشهر ی ،امروز ،کیهان ،کار و کارگر،
 19دی ،صدای اصالحات ،توسعه ایرانی ،شهروند ،آفتاب یزد ،جهان اقتصاد ،کائنات ،خبرنامه دانشجویان ایران ،صاحب قلم ،آرمان ملی

۳

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۸/۱۰/۲۴

۳۴

تعداد پیکرهای شناسایی شده سقوط هواپیما به  ۶۱تن رسی+اسامی
سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد :تعداد پیکرهای شناسایی شده حادثه سقوط هواپیما تا صبح امروز ،سه شنبه  ۲۴دی ماه به  ۶۱تن رسید.

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان پزشکی قانونی کشور ،با انجام مراحل تشخیص هویت و تطبیق پروفایلهای
ژنتیکی پیکرهای قربانیان با خانوادههایشان ،تعداد اجساد شناسایی شده به  ۶۱تن رسید.
الزم به ذکر است مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران به محض شناسایی و تعیین هویت با بستگان قربانیان برای تحویل
پیکرها تماس میگیرند.
یادآور میشود در حادثه سقوط هواپیمای اوکراین  ۱۷۶نفر جان خود را از دست دادند که  ۱۴۷نفر آنان ایرانی و بقیه اتباع خارجی بودند.
بر اساس این گزارش اسامی  ۶۱پیکر شناسایی شده به شر ح ز یر است:
کیانا قاسمی
زهرا نقیبی
پگاه صفر پور
محمد جواد میانجی
دانیال قندچی
علی جواهر ی
اوین ارسالنی
مهدی تاجیک
کردیا موالئی
مهدی رضائی
هیوا موالئی
ایمان آقابالی
فراز فلسفی
سیاوش غفور ی آذر
فائزه فلسفی
محمد صالحه
درسا قندچی
نسیم رحمانی اصل
مایا ز یبائی
آزاده کاوه
شهرزاد هاشمی

۴

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۸/۱۰/۲۴

ادامه خبر | مهر :تعداد پیکرهای شناسایی شده سقوط هواپیما به  ۶۱تن رسی+اسامی
دالرام داداش زاده
محمد مهدی الیاسی
سارا ممانی
محمود عطار
رجا امید بخش
مطهره احمدی
سیاوش مقصودلو
محسن احمدی
پر یا مقصودلو
سکینه احمدی
امیرحسین قاسمی
پونه گرجی
بهناز ابراهیمی خویی
مهرداد نقیب الهوتی
رامین احمدی
پارسا حسن نژاد
امیر اشرفی حبیب آبادی
بهاره حاج اسفندیار ی
فروغ خادم
میرمحمد مهدی صادقی
مر یم ملک
آنیسا صادقی
شادی جمشیدی
حمید رضا جوادی اصل
حدیث حیات داودی
کیان جوادی اصل
آرش پور ضرابی
پدرام جدیدی
مهربان بدیعی اردستانی
نیلوفر رزاقی خمسی
آلما اوالدی

۵

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۸/۱۰/۲۴

ادامه خبر | مهر :تعداد پیکرهای شناسایی شده سقوط هواپیما به  ۶۱تن رسی+اسامی
اردالن ابن الدین حمیدی
کامیار ابن الدین حمیدی
آراد زارعی
امیر مرادی
الناز نبیئی
رحیمه کاتبی
الگا کوبیوک
سمیرا شبیر ی
محمد امین بیروتی
منابع دیگر :تسنیم ،ایلنا ،میزان ،فارس ،دانشجو ،افکار نیوز ،عصر ایران ،دانا ،مشر ق ،اکو فارس ،اقتصاد ،۲۴تیتر یک ،دنیای اقتصاد  -آنالین ،بازتاب ،خبرگزار ی سالمت،
ایسنا ،ایسکانیوز ،سر پوش ،الف ،فردا نیوز ،صراط نیوز ،آفتاب نیوز ،جماران ،انتخاب ،پارسینه ،ملیت ،عصرخبر ،خرداد ،فانوس نیوز ،ناطقان ،خبرنامه دانشجویان ایران،
سالم نو ،رصد ،العالم فارسی

تشخیص هویت جانباختگان هواپیمای اوکراینی به کجا رسید؟
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از شناسایی هویت  50قربانی سقوط هواپیمایی اوکراینی خبر داد.
گسترشنیوز :عباس مسجدی آرانی بعد از ظهر امروز در نشست خبر ی درباره روند اقدامات سازمان پزشکی قانونی کشور در شناسایی اجساد قربانیان سقوط
هواپیمایی اوکراینی اظهار کرد :کارشناسان پزشکی قانونی از ساعات اولیه بعد از این حادثه ،در محل حاضر شده و از ساعت  11اجساد به پزشکی قانونی منتقل
شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد 15 :تیم تخصصی کار شناسایی این عز یزان را آغاز کردند و  800نمونه جمعآور ی شد.
وی تصر یح کرد :علیرغم تمام تعلمات روحی ،خانواده  142قربانی این حادثه به پزشکی قانونی مراجعه کردند که کار تطبیق و شناسایی اجساد انجام شد و
خوشبختانه  50پیکر شناسایی شده که کار تحویل اجساد انجام میشود تا کار تدفین انجام شود.
به گفته مجسدی ،از این  50پیکر ،تعدادی نیز متعلق به قربانیان خارجی این حادثه بوده است.
منبع :تسنیم

۲

اخذ نمونه  DNAاز خانواده  142قربانی سقوط هواپیما
گروه سالمت ــ سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد :با مراجعه خانواده  142نفر از قربانیان سانحه سقوط هواپیما ،نمونه  DNAاز این خانواده ها اخذ شده و کار شناسایی پیکرهای
این عز یزان در حال انجام است.
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ادامه خبر | ایکنا :اخذ نمونه  DNAاز خانواده  142قربانی سقوط هواپیما
به گزارش ایکنا ،سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد :از  ۱۴۷هموطن درگذشته در این سانحه هوایی ،تا کنون خانواده  ۱۴۲نفر به ادارات کل پزشکی
قانونی مراجعه کردهاند که بیش از  ۹۰درصد این مراجعات به مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران بوده است.
بر اساس این گزارش از خانواده سه تبعه افغان نیز که در هواپیما کشته شدهاند نمونه ژنتیک اخذ شده است .همچنین با همکار ی تیم اعزامی از اوکراین،
پروفایل خانوادههای قربانیان تبعه این کشور نیز برای شناسایی و تعیین هویت اجساد در اختیار سازمان پزشکی قانونی ایران قرار گرفته است.
گفتنی است ،کار شناسایی و تشخیص هویت اجساد به صورت شبانه روز ی در حال انجام است و این سازمان در تالش است تا در کوتاهتر ین زمان ممکن و
با دقت و صحت کامل نسبت به تعیین هویت قربانیان و تحویل پیکرهای این عز یزان به خانوادهها اقدام نماید.
انتهای پیام
منابع دیگر :شفا آنالین ،کار و کارگر

۱

اسامی جانباختگان شناسایی شده هواپیمای بوئینگ  737اوکراین اعالم شد
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور لیست اسامی قربانیان شناسایی شده هواپیمای اوکراین را اعالم کرد.

به گزارش پایگاه خبر ی بااقتصاد ،عباس مسجدی آرانی در نشست خبر ی ظهر امروز خود که به منظور تشر یح آخر ین وضعیت شناسایی هویت جانباختگان
هواپیمای اوکراینی برگزار شده بود ،گفت :از ساعات اولیه پس از حادثه سقوط هواپیما کارشناسان در محل حاضر شده واقدام به جمع آور ی اجساد کردند.
وی ادامه داد 15 :تیم تخصصی ،کارشناسایی این افراد را آغاز کردند .همکاران ما حدود  800نمونه از اجساد مطهر برداشت کرده و علیرغم تحر یمهای ظالمانه
آمر یکا با بهروزتر ین تجهیزات اقدام به اخذ نمونه ژنتیک کردیم.
مسجدی با بیان اینکه تاکنون  50پیکر جانباختگان هواپیما شناسایی شده است ،گفت :ما تمام تالشمان شناسایی اجساد در کمتر ین زمان ممکن است.
رئیس پزشکی قانونی در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه تا کنون از خانواده چند نفر از جانباختگان نمونه  DNAاخذ نشده است ،گفت :همانطور که گفتم
تمام تالش ما این است که ظرف مدت سه تا چهار روز آینده دیگر قربانیان این هواپیما را نیز شناسایی کنیم .در همین راستا نیز تا شب گذشته از  142خانواده
قربانیان نمونه  DNAاخذ شد و تا کنون از پنج خانواده نمونه  DNAکسب نشده و دلیل آن هم این بوده که این افراد در خار ج از کشور بوده و در پیگیر یهای
تلفنی به ما اعالم کردند که اقدام به اخذ ویزا کرده و به زودی به کشور باز میگردند تا نمونه از آنان اخذ شود.
مسجدی آرانی درباره شناسایی هویت جانباختگان غیر ایرانی این هواپیما نیز به ایسنا گفت 29 :نفر جانباخته غیر ایرانی بودند که یکی از این افراد نیز
تابعیت ایرانی – انگلیسی داشتند 11 .نفر از اتباع کشور اوکراین هستند .در هماهنگیهای انجام شده تیم اعزامی از کشور اوکراین به ما گفت که تا پایان هفته
نمونههای ژنتیک این  11نفر را در اختیار ما قرار میدهد که به این ترتیب هویت  11قربانی اوکراینی شناسایی خواهد شد .هویت اتباع دیگر کشورها نیز که
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ادامه خبر | با اقتصاد :اسامی جانباختگان شناسایی شده هواپیمای بوئینگ  737اوکراین اعالم شد
شامل اتباع سوئد ،افغانستان و کانادا بودند تا کنون به دست ما نرسیده اما خوشبختانه در هماهنگی با اینتر پل بنا شده تا آنها نیز نمونهها را به دست ما
برسانند و ما کار تشخیص هویت را آغاز خواهیم کرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره اینکه آیا امکان اخذ نمونه  DNAدر نمایندگیهای جمهور ی اسالمی در خار ج از کشور برای پنج خانواده باقیمانده
وجود نداشت ،گفت :در این زمینه با وزارت امور خارجه نیز هماهنگیهایی انجام شده است و این افراد اعالم کردند که خودشان به کشور بازخواهند گشت.
وی از خانوادهها خواست که برای تحویل اجساد فرزندان خود به پزشکی قانونی مراجعه نکرده و منتظر تماس مسئولین این سازمان با آنها باشند.
دکتر مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور نیز در ادامه این نشست خبر ی ،گفت :تمام تالش ما این است که در
کوتاهتر ین زمان ممکن اجساد جانباختگان شناسایی شود و ما بتوانیم پیکرها را به خانوادههایشان بازگردانیم .در روند تشخیص هویت این افراد ما از به
روزتر ین امکانات و کیتها استفاده کردیم و علی رغم آنکه تحر یمهای ایاالت متحده مشکالت ز یادی را برای ما ایجاد کرده بود اما توانستیم با بهروزتر ین
تجهیزات و امکانات ،جانباختگان را شناسایی کنیم.
اسامی جانباختگان به شر ح ز یر اعالم شد:
 .1کیانا قاسمی
 .2پگاه صفر پور
 .3دانیال قندچی
 .4اوین ارسالنی
 .5کردیا موالیی
 .6هیوا موالیی
 .7فراز فلسفی
 .8فائزه فلسفی
 .9درسا قندچی
 .10مایا ز یبایی
 .11شهرزاد هاشمی
 .12محمد مهدی الیاسی
 .13محمود عطار
 .14مطهره احمدی
 .15محسن احمدی
 .16سکینه احمدی
 .17پونه گرجی
 .18مهرداد نقیب الهوتی
 .19پارسا حسن نژاد
 .20بهاره حاج اسفندیار ی
 .21میرمحمد مهدی صادقی

۸

اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۱۳۹۸/۱۰/۲۴

ادامه خبر | با اقتصاد :اسامی جانباختگان شناسایی شده هواپیمای بوئینگ  737اوکراین اعالم شد
 .22آنیسا صادقی
 .23حمیدرضا جوادی اصل
 .24کیان جوادی اصل
 .25پدرام جدیدی
 .26نیلوفر رزاقی خمسی
 .27اردالن ابن الدین حمیدی
 .28کامیار ابن الدین حمیدی
 .29آراد زارعی
 .30امیر مرادی
 .31الناز نبیئی
 .32رحیمه کاتبی
 .33الگا کوبیوک
 .34سمیرا شبیر ی
 .35محمدامین بیروتی
 .36زهرا نقیبی
 .37محمدجواد میانجی
 .38علی جواهر ی
 .39مهدی تاجیک
 .40مهدی رضایی
 .41ایمان آقابالی
 .42سیاوش غفور ی آذر
 .43محمد صالحه
 .44نسیم رحمانی اصل
 .45آزاده کاوه
 .46دالرام داداش زاده
 .47سارا ممانی
 .48رجا امیدبخش
 .49سیاوش مقصودلو
 .50پر یا مقصودلو
منابع دیگر :گسترش
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دکتر عباس مسجدی خبر داد؛ آغاز تحویل پیکر قربانیان سقوط هواپیما از امروز
به گزارش نویدتهران،رییس سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد :تحویل پیکر قربانیان حادثه سقوط هواپیما با تالش شبانه روز ی همکاران مرکز تشخیصی
و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران از امروز آغاز و پیش بینی می شود تا چند روز آینده به اتمام برسد.
دکتر عباس مسجدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران که با حضور دکتر قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی و دکتر فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان
تهران برگزار شد ،گفت :با پایان استخراج پروفایل ژنتیکی از پیکرهای قربانیان و نیز انجام بخشی از پروفایل های تهیه شده از بستگان ،کار تشخیص هویت
شروع شد که به دنبال آن اولین مرحله تحویل پیکرها امروز آغاز شده است.
وی افزود :در مرحله اول  50پیکر به خانواده این عز یزان تحویل داده می شود که همکاران ضمن تماس با خانواده ها زمان تحویل پیکرهای عز یزانشان را
به آنان اطالع می دهند؛ بنابراین درخواست می کنیم تنها خانواده هایی برای تحویل پیکرها به مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران
مراجعه کنند که با آنها تماس گرفته می شود.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن عرض تسلیت مجدد به خانواده های داغدار و قدردانی از صبور ی آنان ،اظهار کرد :کار تشخیص هویت پیکرهای
سقوط هواپیما با جدیت و به صورت شبانه روز ی همچنان در حال انجام است و با ادامه روند استخراج پروفایل بستگان و انجام تطبیق پروفایل ها ،کار
شناسایی انجام و پیکرها تحویل خواهد شد.
وی پیش بینی کرد کار تحویل پیکرها تا چند روز آینده به پایان برسد.
براساس این گزارش اسامی  50پیکر شناسایی شده که امروز به خانواده تحویل می شود به شر ح ز یر است:
نام و نام خانوادگی
1٫کیانا قاسمی
2٫پگاه صفر پور
3٫دانیال قندچی
4٫اوین ارسالنی
5٫کردیا موالئی
6٫هیوا موالئی
7٫فراز فلسفی
8٫فائزه فلسفی
9٫درسا قندچی
10٫مایا ز یبائی
11٫شهرزاد هاشمی
12٫محمد مهدی الیاسی
13٫محمود عطار
14٫مطهره احمدی
15٫محسن احمدی
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ادامه خبر | نوید تهران :آغاز تحویل پیکر قربانیان سقوط هواپیما از امروز
16٫سکینه احمدی
17٫پونه گرجی
18٫مهرداد نقیب الهوتی
19٫پارسا حسن نژاد
20٫بهاره حاج اسفندیار ی
21٫میرمحمد مهدی صادقی
22٫آنیسا صادقی
23٫حمید رضا جوادی اصل
24٫کیان جوادی اصل
25٫پدرام جدیدی
26٫نیلوفر رزاقی خمسی
27٫اردالن ابن الدین حمیدی
28٫کامیار ابن الدین حمیدی
29٫آراد زارعی
30٫امیر مرادی
31٫الناز نبیئی
32٫رحیمه کاتبی
33٫الگا کوبیوک
34٫سمیرا شبیر ی
35٫محمد امین بیروتی
36٫زهرا نقیبی
37٫محمد جواد میانجی
38٫علی جواهر ی
39٫مهدی تاجیک
40٫مهدی رضائی
41٫ایمان آقابالی
42٫سیاوش غفور ی آذر
43٫محمد صالحه
44٫نسیم رحمانی اصل
45٫آزاده کاوه
46٫دالرام داداش زاده
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ادامه خبر | نوید تهران :آغاز تحویل پیکر قربانیان سقوط هواپیما از امروز
47٫سارا ممانی
48٫رجا امید بخش
49٫سیاوش مقصودلو
50٫پر یا مقصودلو

۳

با اعالم سازمان پزشکی قانونی کشور؛ پیکر  ۲نخبه قمی سانحه هوایی شناسایی شد
نام محمد امین بیروتی و محمد صالحه دو جوان نخبه قمی در میان جانباختگان شناسایی شده سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی قرار دارد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم،بنا بر اعالم سازمان پزشکی قانونی کشور  ۱۵تیم تخصصی از جمله متخصصان پزشکی قانونی و
ژنتیک کار کارشناسی را برای شناسایی پیکرهای سانحه هوایی آغاز کرده اند.
تا کنون از  ۱۴۲خانواده نمونه اخذ شده و  ۵۰پیکر تا کنون شناسایی شده است.
پیکر »محمد امین بیروتی« نخبه علمی قم و کشور شناسایی شده است .همچنین نام »محمد صالحه« همسر زهرا حسنی سعدی از جانباختگان قمی سانحه
هواپیمای اوکراینی در میان اسامی شناسایی شده به چشم میخورد.
انتظارها برای شناسایی پیکر زهرا حسنی سعدی ،سارا حمزهای ،امیر اویسی و عسل اویسی از جانباختگان قمی این سانحه هوایی ادامه دارد.
محمد امین بیروتی ،فار غالتحصیل دبیرستان شهید قدوسی)استعدادهای درخشان( و کارشناسی ارشد کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شر یف بود که در مقطع
دکتر ی در کانادا تحصیل میکرد و برای تعطیالت سال نو میالدی به ایران و قم برگشته بود.
بنا بر اعالم تولیت آستان مقدس حضرت معصومه)س( ،پیکر این نخبه علمی در حرم حضرت معصومه)س( به خاک سپرده میشود.
منابع دیگر :پارسینه ،با اقتصاد ،قم نا
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اخبار استانی
۱

شناسایی پیکرهای جانباختگان سقوط هواپیما با سرعت ادامه دارد
ب تحویل گرفتن پیکرهای عز یزانشان هستند .هرچند شدت حادثه
 5روز از سقوط هواپیمای اوکراینی میگذرد و حاال خانوادههای به سوگ نشسته ،بیتا ِ
به حدی بود که تفکیک و تشخیص پیکرها نیاز به فرایندی تخصصی ،پیچیده و زمانبر در پزشکی قانونی دارد اما خانوادههای داغدار چشم انتظار پیکرهای
عز یزانشان هستند تا شاید تشییع و تدفین پیکرها کمی از سنگینی این داغ کم کند .اما چه زمانی هویت اجساد مشخص میشود؟ این روند تا چه
زمانی طول خواهد کشید؟ دکتر مهدی فروزش ،مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران که از نخستین روز پس از حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی همراه با
همکارانش تالش شبانهروز ی را برای تشخیص هویت جانباختگان آغاز کرده در گفتوگو با همشهر ی جزئیات بیشتر ی از آنچه این روزها در مرکز تشخیصی-
آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران واقع درکهر یزک در حال انجام است را بازگو میکند.
فروزش که روزهای پرکار ی را میگذراند صحبتهایش را اینطور آغاز میکند »:بعد از وقوع حادثه سقوط هواپیما همکاران اینجانب در قالب تیمهای مدیر یت
بحران فعال شدند و تعدادی از متخصصان پزشکی قانونی با حضور در محل حادثه بر عملیات جمعآور ی پیکرهای جانباختگان که با همکار ی اورژانس و هالل
احمر انجام می شد نظارت کردند تا در آزمایشگاه نتایج با کیفیتتر ی بهدست بیاید و بتوانیم با انجام آزمایش دیانای هرچه سر یعتر هویت قربانیان را
تعیین کنیم«.
نمونهگیر ی در 36ساعت
نخستین مرحله پس از انتقال پیکرهای قربانیان به پزشکی قانونی تکمیل شد .کار ی که بهگفته فروزش در کوتاهتر ین زمان ممکن انجام شد .او میگوید» :به
محض اینکه پیکرها در کاورهای مخصوص قرار گرفت و به سالن تشر یح در مرکز کهر یزک منتقل شد ،همکارانم در قالب چندین تیم از کلیه واحدهای پزشکی
قانونی استان تهران فراخوان شدند و بالفاصله کار معاینه پیکرها و نمونه بردار ی دی انای و کدبندی آنها آغاز شد .همکارانم با تالش شبانه روز ی و منحصر
به فرد توانستند در مدت کمتر از 36ساعت نمونهگیر ی و معاینه پیکرها و کدبندی نمونهها را به پایان برسانند«.
در آزمایشگاه کهر یزک
پس از نمونه بردار ی و کدبندی پیکرها مرحله بعدی ارسال نمونهها به آزمایشگاه بود .کار ی که به سرعت توسط متخصصان پزشکی قانونی انجام شد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران درباره این مرحله میگوید »:همه نمونههای اخذ شده از قطعات انسانی به آزمایشگاه مرکز کهر یزک ارسال و استخراج
نمونهها جهت انجام آزمایش دی انای آغاز شد .همزمان با بررسی پیکرها نمونهگیر ی از خانوادههای جانباختگان نیز آغاز شد .برای شناسایی پیکرها نیاز بود
از خانوادههای متوفیان نیز نمونهگیر ی شود .نخستین اولویت با پدر و مادر متوفیان بود .اولویت بعدی با پدربزرگ و مادربزرگ و سومین اولویت با همسر
و فرزندان بود و اگر دسترسی به این افراد هم امکان نداشت باید خواهر و برادر یا سایر بستگان برای نمونهگیر ی مراجعه میکردند که در همان روزهای اول
تعداد قابل توجهی از خانوادهها مراجعه کردند و تا روز یکشنبه از 147جان باخته ایرانی ،خانواده 142نفر به پزشکی قانونی مراجعه و از آنها نمونهگیر ی شده و
پروفایلها استخراج شده است .در ادامه کار مطابقت پروفایلها با نمونههای استخراج شده از پیکرها انجام و در نهایت هویت جانباختگان مشخص خواهد
شد«.
تعیین تکلیف قربانیان اتباع خارجی
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ادامه خبر | همشهر ی :شناسایی پیکرهای جانباختگان سقوط هواپیما با سرعت ادامه دارد
تعیین هویت جانباختگان ایرانی با اخذ نمونه از خانوادههای آنها امکان پذیر است اما هویت قربانیان خارجی که به خانوادههای آنها دسترسی وجود ندارد
چطور انجام میشود؟ فروزش به این سؤال اینطور پاسخ میدهد »:درباره قربانیان هواپیما که از اتباع کشورهای خارجی هستند باید عرض کنم که 11نفر از
آنها از اتباع کشور اوکراین هستند که 9نفر خدمه هواپیما و 2نفر مسافر بودند .درباره 11اوکراینی ،زمانی که تیم اوکراینی برای بررسی حادثه به ایران سفر کردند
یک تیم تشخیص هویت نیز همراه آنها به ایران آمد .ما از آنها درخواست پروفایل اتباعشان را کردیم که خوشبختانه بعد از 24ساعت پروفایلها را از کشور
اوکراین ارسال نمودند و در اختیار ما قرار گرفت و امیدوار یم بهزودی بتوانیم با تطبیق پروفایلهای ارسال شده با نمونههایی که از پیکرها گرفتهایم هویت این
افراد را تعیین کنیم«.
وی درباره اتباع سایر کشورها که در هواپیما حضور داشتند نیز میگوید12 »:نفر هم از اتباع افغانستان هستند که 3نفر از آنها خانواده هایشان به پزشکی
قانونی مراجعه کرده و از آنها نمونهگیر ی شده است4 .نفر از جانباختگان نیز سوئدی هستند که درخصوص آنها نیز تیمی از سوئد به کشورمان وارد شده که از
آنها نیز درخواست پروفایل کردهایم«.
درخواست کمک از اینتر پل
آنطور که مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران میگوید تشخیص هویت برخی اتباع کشورهای خارجی بهدلیل فقدان پروفایل و عدمدسترسی به خانواده
هایشان دشوار است و همین موضوع ممکن است روند تعیین هویت همه جانباختگان را با کندی مواجه کند .او میگوید»:درباره قربانیان خارجی این مشکل
را دار یم که پروفایل تعدادی از آنها در اختیارمان قرار ندارد و به همین دلیل از پلیس اینتر پل درخواست کردهایم که این پروفایلها در اختیارمان قرار گیرد .در
بعضی موارد مثل اتباع افغانستان با مشکل مواجه هستیم .چرا که آنها احتماال پروفایل قربانیان را ندارند و در این شرایط اعالم کردیم درصورت امکان برای
ما نمونههای خون را بفرستند تا از این راه بتوانیم هویت قربانیان را تعیین کنیم«.
ترکش شایعات
در روزهای اخیر شایعات ز یادی درخصوص حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی منتشر میشود و همین شایعهها زخم خانوادههای داغدار را عمیقتر میکند .یکی
از این شایعهها اصابت ترکش موشک به جانباختگان بود .فروزش با رد این شایعه میگوید »:براساس معاینههایی که همکارانم انجام دادهاند چیز ی از ترکش
در بدن متوفیان دیده نمیشود .البته برای بررسی دقیقتر باید از پیکرها گرافی ایکس  -ر ی گرفته شود .اما در معاینات ظاهر ی ،ترکشی در بدن آنها دیده
نشده است«..
پیکرها چه زمانی تحویل داده میشود؟
حاال با گذشت چند روز از حادثه دلخراش سقوط هواپیمای اوکراینی و جان باختن 176سرنشین آن خانوادههای داغدار در انتظار تحویل گرفتن پیکرها هستند.
اما این انتظار تا چه زمانی طول میکشد؟ سؤالی که مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران اینطور به آن پاسخ میدهد »:تا زمانی که آخر ین پروفایلها تکمیل
نشده باشد نمیتوانیم هویت جانباختگان را تعیین کنیم .همه پروفایلها چه جانباختگان ایرانی و چه جانباختگان اهل سایر کشورها باید حتما بهدست مان
برسد .این اطمینان را به خانوادههای عزادار قربانیان میدهم که همکارانم بهطور شبانه روز ی و با استفاده از همه ظرفیتهای سازمان پزشکی قانونی تالش
میکنند تا هر چه سر یعتر و با باالتر ین دقت پیکرهای قربانیان تعیین هویت شود و در نخستین فرصت پیکرها به خانوادهها تحویل داده شود«.
منابع دیگر :جام جم
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ادامه خبر | همشهر ی :شناسایی پیکرهای جانباختگان سقوط هواپیما با سرعت ادامه دارد

نمونهگیر ی از بستگان  142مسافر ایرانی حادثه سقوط هواپیما )تهران(
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت :از خانوادههای  142مسافر ایرانی هواپیمای اوکراینی نمونه خون گرفته شده است و تاکنون  5خانواده از مسافران جان باخته در این حادثه
جهت اخذ نمونه به مراکز پزشکی قانونی مراجعه نکردهاند.

مهدی فروزش مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در گفتوگو با خبرنگار سالمت خبرگزار ی فارس گفت :ازبستگان مسافران ایرانی پرواز اوکراینی به صورت
حضور ی نمونه گرفته شده است که بیشتر این نمونهگیر ی در مرکز تشخیصی آزمایشگاهی کهر یزک تهران و تعدادی هم در مراکز پزشکی قانونی استانها بوده
است.
وی با بیان اینکه در این پرواز  29تبعه خارجی هم حضور داشتند که  9خدمه پرواز اوکراینی و دو مسافر هم اوکراینی بودند ،گفت :با هماهنگی انجام شده با
کارشناسان پزشکی قانونی که همراه تیم اوکراینی به تهران آمدهاند ،پروفایل  DNAهمه آنها گرفته شده است و در این خصوص مشکلی ندار یم.
به گفته فروزش ،تیم سوئد هم ظرف  48ساعت آینده پروفایل مربوط به مسافرانش را در اختیار ما قرار می دهد و در مورد تبعه افغانستانی هم که شامل 12
نفر بودند  3نفر از بستگانشان در ایران زندگی میکردند که از آنها نمونه گرفته شده است و باقی این افراد هم با پلیس اینتر پل هماهنگ شده است که از آنها
پروفایل یا نمونه در اختیار ما قرار دهند.
وی خاطر نشان کرد :از تمام قطعات کشف شده در محل سقوط هواپیما نمونهبردار ی شده و معاینه اجساد نیز انجام شده است و در مرحله فرآیند دستگاهی
تهیه پروفایل  DNAهستیم.
فروزش ادامه داد :شناسایی و تعیین هویتها بعد از فرآیند دستگاهی انجام خواهد شد که این بخش از فرآیند استخراج پروفایل زمانبر است و همکاران
بنده با حضور  24ساعته در بخش  DNAو تالش شبانهروز ی نسبت به کوتاه کردن زمان پاسخدهی اهتمام دارند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با تأ کید بر اینکه تمام تالش ما در پزشکی قانونی این است که در کمتر ین زمان ممکن کار تعیین هویت و شناسایی
شهدای این حادثه انجام شود ،گفت :دقت در شناسایی و هویت اجساد با استفاده از  DNAبسیار باالست و جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سؤال که در فضای مجاز ی ادعاهایی مبنی بر تحویل ندادن اجساد جانباختگان این حادثه انعکاس یافته است  ،تصر یح کرد :این گونه
موارد در فضای مجاز ی یا برخی رسانههای خارجی با مقاصد خاص مطر ح می شود و اجساد جانباختگان و شهدای این حادثه بعد از شناسایی و تعیین
هویت به بستگان آنها تحویل داده می شود.
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ادامه خبر | سینانیوز :نمونهگیر ی از بستگان  142مسافر ایرانی حادثه سقوط هواپیما )تهران(

مقصران سقوط هواپیمای اوکراینی مجازات شوند /واکنش های داخلی و خارجی به اتفاق
طالنیوز:اعالم ستاد کل نیرو های مسلح مبنی بر بروز خطای انسانی در رابطه با مورد اصابت قرار گرفتن هواپیمای مسافربر ی اوکراینی به صورت غیر عمد ،واکنشهای داخلی و خارجی
بسیار ی را در پی داشت که گزارش کامل آن را میتوانید در لینک های ز یر بخوانید***.واکنش توییتر ی مسئوالن******واکنشهای خارجی***

در پی اطالع از نتایج تحقیقات ستاد کل نیروهای مسلح درباره سقوط هواپیمای مسافربر ی اوکراینی ،رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی با ابراز همدردی
عمیق و مجدد با خانوادههای داغدار ،ستاد کل نیروهای مسلح را مأمور پیگیر ی کوتاهیها یا تقصیرهای احتمالی در این حادثه و مراقبت برای عدم امکان
تکرار چنین سانحهای کردند.
رئیس جمهور هم با انتشار بیانیه ای خطاب به ملت با اشاره به نتیجه تحقیقات دراین باره تاکید کرد :مسببین این اشتباه نابخشودنی مورد پیگرد قانونی قرار
میگیرند .حجت االسالم روحانی همچنین در توئیتر اعالم کرد که اشتباه پدافند سپاه موجب سقوط هواپیمای اوکراینی و قربانی شدن  176انسان بیگناه شده
است.
در جر یان این اتفاق رئیس قوه قضاییه هم طی دستور ی به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ،ضمن اعالم تسلیت مجدد به بازماندگان حادثه سقوط
هواپیمای اوکراینی ،جمع آور ی مستندات و اقدامات قضایی مربوط به این حادثه دلخراش را مورد تاکید قرار داد.
همچنین دادستان کل کشور در نامهای به دادستان نظامی تهران خواستار ورود به حادثه سقوط هواپیمایی اوکراین و شناسایی علل و عوامل این حادثه شد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران هم خبر داد که از مجموع  147مسافر ایرانی جانباخته هواپیمای اوکراینی ،بستگان  130جان باخته برای نمونه بردار ی به
مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده اند .بقیه نیز مراجعه کنند.
***در گفت و گو با ایسنا***
محمدرضا تابش ،نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی خواستار معرفی و مجازات مقصر ین حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی و همچنین برگزار ی
مراسم باشکوه برای قربانیان و اعالم عزا و تعطیلی عمومی شد.
علی نجفی خوشرودی ،عضو کمیسیون امنیت ملی :مقصران سقوط هواپیمای اوکراینی استعفا دهند و مجازات شوند
سیده فاطمه ذوالقدر ،سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس :با پنهانکاران برخورد شود/ارائه اطالعات غلط از هزاران بمب و موشک خطرناکتر است
حسین مرعشی ،سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی :با مسببین شلیک به هواپیمای اوکراین برخورد شود
احمد توکلی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام :حقیقت در همان ابتدا باید به مردم اعالم میشد
نماینده زرتشتیان :برخورد قضایی با مقصران حادثه نابخشودنی سقوط هواپیما ،حداقل خواسته ایرانیان است
ابراهیمی ،عضو فراکسیون امید مجلس» :شفافساز ی« و »مسئولیتپذیر ی« اعتماد مردم را افزایش میدهد
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ادامه خبر | طال نیوز :مقصران سقوط هواپیمای اوکراینی مجازات شوند /وا کنش های داخلی و خارجی به اتفاق
حضرتی ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :با آسیب شناسی سقوط هواپیمای اوکراینی جلوی حوادث مشابه را بگیر یم
فاطمه سعیدی ،سخنگوی فراکسیون امید :باید تمام مقصران در هر سطحی با برخورد قاطع مواجه شوند
در واکنش به این اتفاق عالءالدین بروجردی ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم با تاکید بر لزوم برخورد جدی با مسئوالن خاطی در
سقوط هواپیمای اوکراینی گفت که باید مشخص شود که چرا اطالعرسانی در مورد علت سقوط هواپیمای اوکراینی با تاخیر بوده این خطای بزرگی است که
باید عامالن آن معرفی و مجازات شوند.
همچنین مجید انصار ی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سقوط هواپیمای مسافر بر ی یک فاجعه ملی بود ،گفت :فاجعه مضاعف پس از
سقوط هواپیمای مسافربر ی نحوه برخورد مسئولین با حادثه واطالع رسالنی درباره آن بود.
کاظمی ،عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با اشاره به تایید خطای انسانی در موضوع سقوط هواپیمای  737اوکراینی ضمن تاکید بر لزوم پیگرد
قضایی افراد خطاکار تاکید کرد که عجالتا فرماندهان فرد خطاکار استعفا دهند ،بد نیست یک بار شاهد استعفای مسووالن باشیم.
حشمتاهلل فالحتپیش ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه »مجلس باید فردا در جلسه علنی به بررسی جوانب حادثه
سقوط هواپیمای اوکراینی بپردازد« ،گفت :باید کسانی که این کار را انجام دادهاند مجازات شوند .این کار از لحاظ نظامی کامال غیر حرفهای بوده است.
***واکنش توییتر ی مسئوالن***
محمد جواد ظر یف ،وز یر خارجه کشورمان در پیامی توییتر ی با اشاره به نتایج علل سقوط هواپیمای بویینگ با ابراز تاسف عمیق ،نوشت :خطای انسانی در
زمان بحران ناشی از ماجراجویی ایاالت متحده منجر به فاجعه شد.
بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز در مجلس درتوییتی با تاکید بر ضرورت استعفا یا برکنار ی فور ی باالتر ین ردههای مسئول در سقوط ?هواپیمای اوکراینی
نوشت که در جلسه علنی فردا)یکشنبه( مجلس درخواست استیضاح وزرای مسئول در این حادثه را تقدیم میکند.
همچنین عبدالکر یم حسینزاده ،نایب رئیس فراکسیون امید مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر با انتقاد از تکذیب سه روزه علت سقوط هواپیمای
اوکراینی ،خطاب به مسئوالن گفت :انتظار دار ید حرفهایتان مورد قبول افکار عمومی قرار بگیرد؟
محمد رضا عارف ،رئیس فراکسیون امید مجلس نیز با انتشار یادداشتی خواستار استعفا ،برکنار ی و برخورد در خور با مقصران ،پنهانکاران و ناصادقان با ملت
شد.
همچنین حمید بعیدی نژاد ،سفیر کشورمان در لندن بابت قرار دادن اطالعات اشتباه در اختیار رسانهها عذرخواهی کرد.
معاون ارتباطات و اطالعرسانی دفتر رییسجمهور هم در توییتر نوشت :تا عصر جمعه ،آنچه برای رییسجمهور قطعیت داشت منحصر به اطالعات فنی بود و
گزارش ستاد کل نیروهای مسلح ،عصر دیروز به رییسجمهور ارائه شد.
درهمین ارتباط اسحاق جهانگیر ی ،معاون اول رییس جمهور توییت کرد :حادثه ساقط شدن ?هواپیمای اوکراینی? در اثر خطای انسانی پدافند هوایی فاجعهای
سنگین و ملی است.
***واکنشهای خارجی***
در پی اعالم نتایج بررسی علل سقوط هواپیمای بویینگ از سوی ایران ،نخستوز یر کانادا گفت که ایران باید پاسخگو باشد.
رئیس کمیته روابط خارجی روسیه هم در واکنش به این اتفاق گفت :اگر آشکارساز ی جعبههای سیاه و تحقیق انجام شده ثابت نمیکند که نیروهای مسلح
ایران ،این کار را عمدا انجام دادهاند و هیچ دلیل قانعکنندهای برای آن وجود ندارد] ،موضوع[ این ر خداد باید پایان یابد.
همچنین رئیسجمهور اوکراین با ابراز تاسف نسبت به این موضوع گفت :امروز ،صبح خوبی نبود اما حقیقت را به ارمغان آورد .اوکراین خواهان پاسخگویی
ایران ،بازگشت اجساد جان باختگان ،پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان و عذرخواهی رسمی ایران است.
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ادامه خبر | طال نیوز :مقصران سقوط هواپیمای اوکراینی مجازات شوند /وا کنش های داخلی و خارجی به اتفاق
وز یر امور خارجه لتونی نیز در واکنش به اعالم علل سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران ،آن را اشباهی غمانگیز تلقی و تاکید کرد :کسانی که مسئول بودهاند
باید پاسخگو باشند.مببع:ایسنا
جاستین ترودو ،نخست وز یر کانادا :پس از اعتراف مسئوالن ایران به هدفگیر ی هواپیمای اوکراینی ،این کشور باید پاسخگو باشد .جمهور اوکراین نیز در
واکنش به بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت :ما از طر یق کانالهای دیپلماتیک منتظر معذرتخواهی رسمی از ایران هستیم.
در پی اعالم نتایج بررسی علل سقوط هواپیمای بویینگ از سوی ایران ،نخستوز یر کانادا گفت که ایران باید پاسخگو باشد.
شبکه اسکای نیوز عربی در خبر ی فور ی اعالم کرد که جاستین ترودو ،نخست وز یر کانادا گفته است که پس از اعتراف مسئوالن ایران به هدفگیر ی هواپیمای
اوکراینی ،این کشور باید پاسخگو باشد.
رئیسجمهور اوکراین در پی انتشار بیانیه ایران در رابطه با علل سقوط هواپیمای اوکراینی با ابراز تاسف نسبت به این موضوع گفت :امروز ،صبح خوبی نبود
اما حقیقت را به ارمغان آورد.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دقایقی پیش پس از اینکه ایران اعالم کرد هواپیمای اوکراینی به اشتباه هدف قرار گرفته بود ،خواستار پاسخگویی و
عذرخواهی رسمی ایران در رابطه با این مسئله شد.
وی گفت :امروز ،صبح خوبی نبود اما حقیقت را به ارمغان آورد .اوکراین خواهان پاسخگویی ایران ،بازگشت اجساد جان باختگان ،پرداخت غرامت به
خانوادههای قربانیان و عذرخواهی رسمی ایران است.
زلنسکی همچنین تاکید کرد که تحقیقات در این زمینه میبایست بدون تعلل ادامه یابد و بدون مداخله کامل شود.
واکنش یک مقام روس به اعالم نتایج علل سقوط هواپیمای اوکراینی
رئیس کمیته روابط خارجی روسیه به اعالم نتایج علل سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران ،واکنش نشان داد.
کنستانتین کاساچف ،رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان روسیه در پی اعالم نتایج علل سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران گفت :اگر آشکارساز ی جعبههای
سیاه و تحقیق انجام شده ثابت نمیکند که نیروهای مسلح ایران ،این کار را عمدا انجام دادهاند و هیچ دلیل قانعکنندهای برای آن وجود ندارد] ،موضوع[ این
ر خداد باید پایان یابد.
او در ادامه اظهار کرد :امیدوار یم که همه طرفها درس بگیرند و اقداماتی انجام دهند.
وز یر امور خارجه لتونی :کسانی که مسئول بودهاند باید پاسخگو باشند
وز یر امور خارجه لتونی در واکنش به اعالم علل سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران ،آن را اشباهی غمانگیز تلقی کرد.
ادگار ر ینکویکس ،وز یر امور خارجه لتونی در پی اعالم علل سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران ،در صفحه توییترش نوشت :مهم است که ایران اعالم کرده
است ،نیروهای مسلح آن به طور غیرعمدی پرواز بینالمللی  PS752اوکراینی را سرنگون کردند .این یک اشتباه بسیار غمانگیز بود ،باید تحقیقات بیطرفانه
انجام گرفته و کسانی که مسئول آن بودهاند ،پاسخگو باشند.
در پی وقوع حادثه سقوط یک فروند هواپیمای مسافربر ی بوئینگ  737خطوط هوایی کشور اوکراین در اولین ساعات صبح چهارشنبه  ،98/10/18ستاد کل
نیروهای مسلح ،امروز اعالم کرد :بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد ،هواپیمای مسافربر ی اوکراینی مورد اصابت قرار گرفته که متاسفانه موجب به
شهادت رسیدن جمعی از هموطنان عز یز و جان باختن تعدادی از اتباع خارجی شد.
ستاد کل نیروهای مسلح صبح امروز )شنبه( اعالم کرد :بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد ،هواپیمای مسافربر ی اوکراینی مورد اصابت قرار گرفته
که متاسفانه موجب به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان عز یز و جان باختن تعدادی از اتباع خارجی شد.
بر اساس این گزارش ،محمد جواد ظر یف ،وز یر خارجه کشورمان نیز پس از این اعالم گفت :خطای انسانی در زمان بحران ناشی از ماجراجویی ایاالت متحده
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ادامه خبر | طال نیوز :مقصران سقوط هواپیمای اوکراینی مجازات شوند /وا کنش های داخلی و خارجی به اتفاق
منجر به فاجعه شد.
حسن روحانی رئیس جمهور نیز در بیانیه ای با اشاره به نتیجه تیم تحقیقاتی ستاد کل نیروهای مسلح مربوط به سانحه سقوط هواپیمای مسافربر ی اوکراینی،
اعالم کرد :در فضای تهدید و ارعاب رژ یم متجاوز آمر یکا علیه ملت ایران پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی و به منظور دفاع در برابر حمالت احتمالی ارتش
آمر یکا ،نیروهای مسلح جمهور ی اسالمی ایران در آماده باش صددرصد قرار داشتند که متأسفانه خطای انسانی و شلیک اشتباه ،به یک فاجعه بزرگ منجر شد
و دهها انسان بیگناه قربانی شدند.منبع:فرارو

۱

در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطر ح شد؛  ۵خانواده جان باختگان ایرانی سقوط هواپیمای اوکراینی نمونه  DNAندادند/
اینتر پل به دنبال نمونه  DNAاتباع خارجی
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در خصوص آخر ین وضعیت تشخیص هویت جان باختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی توضیحاتی داد.

مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در گفتوگو با خبرنگار حوزه حقوقی -قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ،اظهار کرد ۱۴۷ :نفر
مسافر هواپیمای اوکراینی ،ایرانی بودند که تاکنون از  ۱۴۲خانواده نمونهگیر ی شده است و  ۵خانواده نیز هنوز برای نمونه گیر ی به پزشکی قانونی مراجعه
نکردهاند.
وی در مورد روند نمونهگیر ی از مسافران اتباع خارجی هواپیمای اوکراینی گفت :روند جمع آور ی پروفایل  DNAخانوادههای خارجی جان باختگان هواپیما
توسط پلیس اینتر پل پیگیر ی میشود.
مدیرکل پزشکی قانونی کشور بیان کرد :تاکنون پروفایل  ۱۴نفر از  ۲۹مسافر اتباع خارجی هواپیمایی اوکراینی از طر یق پلیس اینتر پل به پزشکی قانونی ارسال
شده و هنوز نمونههای  ۱۵نفر به دستمان نرسیده است.
فروزش افزود :از  ۲۹نفر اتباع خارجی هواپیمای اوکراینی  ۱۲نفر تبعه کشور افغانستان هستند که فقط از  ۳خانواده نمونه گیر ی شده و پروفایل خانواده ۹
تبعه کشور افغانستان به دستمان نرسیده است.
وی بیان کرد :کار نمونه گیر ی و آزمایش پیکرهای مسافران هواپیمای اوکراینی به طور شبانه روز ی ادامه دارد و اطالع رسانیها بعد از تشخیص هویت اجساد
انجام خواهد شد.
گفتنی است؛ پیکرهای جان باختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی از امروز به خانوادههایشان تحویل داده میشود.
منابع دیگر :ایران اکونومیست
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۴۴

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران عنوان کرد؛ اسامی جانباختگان هواپیمای اوکراینی/اعالم شرایط تحویل پیکر قربانیان به
خانوادهها
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران اسامی  50تن از قربانیان حادثه هواپیمای اوکراینی را که پیکرهایشان از سوی پزشکی قانونی مورد شناسایی قرار گرفته اعالم کرد.

به گزارش ایسنا ،دکتر مهدی فروزش در نشست خبر ی ظهر امروز خود با اعالم این اسامی به تشخیص روند شناسایی و تشخیص هویت قربانیان هواپیمای
اوکراینی پرداخت و گفت :طی یک زمان بندی کوتاه و با فعالیت  24ساعته متخصصین پزشکی قانونی ،هویتهای جانباختگان سانحه سقوط هواپیمای
اوکراینی شناسایی شد و تا کنون پیکرهای  50تن از این افراد با تطبیق نمونههای  DNAاخذ شده از خانوادههایشان شناسایی شده است.
وی با بیان اینکه پیکرهای این  50نفر طی یکی دو روز آینده به خانوادههایشان تحویل داده خواهد شد ،تصر یح کرد :برای تحویل پیکرها پس از طی
تشر یفات قانونی با خانوادهها تماس گرفته شده و آنان باید با مراجعه به مرکز پزشکی قانونی پیکر عز یزانشان را تحویل بگیرند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در مورد تاثیر انفجار در وضعیت پیکر قربانیان گفت :در حوادث قبلی سقوط هواپیما نیز وضعیت پیکر جانباختگان همین
گونه بود و انفجار تاثیر ی در شناسایی پیکرها نداشته است.
فروزش اسامی جانباختگان را به شر ح ز یر اعالم کرد و گفت :اسامی دیگر جانباختگان نیز پس از تعیین هویت نهایی انتشار داده خواهد شد.
 .1کیانا قاسمی
 .2پگاه صفر پور
 .3دانیال قندچی
 .4اوین ارسالنی
 .5کردیا موالیی
 .6هیوا موالیی
 .7فراز فلسفی
 .8فائزه فلسفی
 .9درسا قندچی
 .10مایا ز یبایی
 .11شهرزاد هاشمی
 .12محمد مهدی الیاسی
 .13محمود عطار
 .14مطهره احمدی
 .15محسن احمدی
 .16سکینه احمدی
 .17پونه گرجی
 .18مهرداد نقیب الهوتی
 .19پارسا حسن نژاد
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ادامه خبر | ایسنا :اسامی جانباختگان هواپیمای اوکراینی/اعالم شرایط تحویل پیکر قربانیان به خانوادهها
 .20بهاره حاج اسفندیار ی
 .21میرمحمد مهدی صادقی
 .22آنیسا صادقی
 .23حمیدرضا جوادی اصل
 .24کیان جوادی اصل
 .25پدرام جدیدی
 .26نیلوفر رزاقی خمسی
 .27اردالن ابن الدین حمیدی
 .28کامیار ابن الدین حمیدی
 .29آراد زارعی
 .30امیر مرادی
 .31الناز نبیئی
 .32رحیمه کاتبی
 .33الگا کوبیوک
 .34سمیرا شبیر ی
 .35محمدامین بیروتی
 .36زهرا نقیبی
 .37محمدجواد میانجی
 .38علی جواهر ی
 .39مهدی تاجیک
 .40مهدی رضایی
 .41ایمان آقاباالیی
 .42سیاوش غفور ی آذر
 .43محمد صالحه
 .44نسیم رحمانی اصل
 .45آزاده کاوه
 .46دالرام داداش زاده
 .47سارا ممانی
 .48رجا امیدبخش
 .49سیاوش مقصودلو
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ادامه خبر | ایسنا :اسامی جانباختگان هواپیمای اوکراینی/اعالم شرایط تحویل پیکر قربانیان به خانوادهها
 .50پر یا مقصودلو
انتهای پیام
منابع دیگر :فرارو ،تجارت نیوز ،کردپرس ،تیک ،ناطقان ،مهر ،روزان ،تسنیم ،دانشجو ،آنا ،برنا ،باشگاه خبرنگاران ،کسب و کار ،هفت صبح ،کیهان ،جهان صنعت،
افکار نیوز ،نما ،دانا ،تابناک ،انتخاب ،خبرآنالین ،جام جم آنالین ،پارسینه ،نامه نیوز ،صبا ایران ،جوان آنالین ،بولتن ،اقتصادآنالین ،اقتصاد ،۲۴صنعت نویس ،بازار آر یا،
ایران اکونومیست ،شوک آنالین ،آساخبر ،دیار آفتاب ،عصر اترک ،دنیای اقتصاد  -آنالین ،رصد ،اطلس ،رسالت  -آنالین ،صبح تهران ،روز پالس ،تابناک باتو

۳

کاهش  7درصدی تعداد جانباختگان تصادفات درون شهر ی اصفهان
آمار جانباختگان تصادفات درون شهر ی اصفهان هفت درصد کمتر شده است.

به گزارش خبرگزار ی صداوسیما ،مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت :در  9ماهه امسال تعداد جان باختگان حوادث رانندگی درون شهر ی
هفت درصد کمتر از مدت مشابه پارسال شده درحالیکه پزشکی قانونی تعداد مجروحان تصادفات درون شهر ی هزارو  135نفر اعالم کرده که این آمار  12درصد
بیشتر از مدت مشابه پارسال شده است.
سرهنگ محمدرضا محمدی افزود :مجموعه پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با اقدامات کارشناسی و تخصصی تمام توان خود را به کار گرفته اند تا
میزان وقوع تصادفات  ،مجروحیت ها و فوت افراد ناشی از تصادفات تا حد ز یادی کاهش یابد.
وی گفت :در  9ماهه امسال تعداد جان باختگان تصادفات موتورسیکلت سواران هم 14درصد کمتر از مدت مشابه پارسال گزارش شده است.
رییس پلیس راهور استان اصفهان به رانندگان و عابران توصیه کرد قوانین راهنمایی ورانندگی را رعایت و با سرعت مجاز و مطمئنه رانندگی و از عجله و
شتاب اکیدا خوددار ی کنند.
منابع دیگر :اقتصاد آینده ،ایمنا ،قم پرس

۲

مراجعه خانواده  7نفر از شهدای سقوط هواپیمای به پزشکی قانونی اصفهان
بستگان  7نفر از قربانیان حادثه هواپیمای اوکراینی جهت اخذ نمونه برای آزمایشات  DNAتایپینگ و تعیین هویت به پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.
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ادامه خبر | فارس :مراجعه خانواده  7نفر از شهدای سقوط هواپیمای به پزشکی قانونی اصفهان
به گزارش خبرگزار ی فارس از اصفهان به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ،بستگان  7نفر از قربانیان حادثه هواپیمای اوکراینی
جهت اخذ نمونه برای آزمایشات  DNAتایپینگ و تعیین هویت به پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.
بستگان قربانیان حادثه مذکور صبح روز پنج شنبه مور خ  19/10/1398به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه و نمونه خون جهت انجام آزمایش
 DNAتایپینگ از بستگان اخذ شد.
به گزارش فارس ،نمونههای اخذ شده در همان روز به سازمان پزشکی قانونی کشور ارسال شد تا مراحل تعیین هویت قربانیان صورت پذیرد.
انتهای پیام/63086/ج/
منابع دیگر :ایمنا ،سرمایهگستران

مرگ  69نفر و مصدومیت  924نفر بر اثر حوادث کار ی در آذربایجانشرقی
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجانشرقی گفت 69 :نفر در هشت ماهه امسال بر اثرحوادث ناشی از کار در استان جان خود را از دست دادند که یک نفر از آنها ز ن و بقیه مرد بوده
است.

علی صفاییفرد اظهار داشت 69 :نفر در هشت ماهه امسال بر اثر حوادث ناشی از کار در استان آذربایجانشرقی جان خود را از دست دادند که یک نفر از آنها
ز ن و بقیه مرد بوده است .این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود  30درصد افزایش داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان آذربایجانشرقی گفت :طی این مدت تعداد  924نفر نیز بر اثر مصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان
مراجعه کردند که از این تعداد  25نفر ز ن و بقیه مرد بودند.
وی افزود :در آبانماه امسال  10نفر به علت حادثه کار ی فوت کرده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  2نفر افزایش داشته است .همچنین در
این مدت  109نفر نیز به علت مصدومیت حوادث کار ی به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که چهار نفر از آنها ز ن بودند .این آمار نسبت به مدت
مشابه سال گذشته افزایش یک نفر ی را نشان میدهد.
صفاییفرد خاطرنشان ساخت :تعداد کل فوت شدگان حوادث کار ی در سال  97برابر با  73نفر بود که یک نفر از آنان ز ن و بقیه مرد بودند و نیز تعداد کل
مصدومین حوادث کار مراجعهکننده در سال  97برابر با یکهزار و  306نفر بود که از این تعداد  40نفر ز ن و یکهزار و  266نفر مرد بودند.
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بر ق جان  18آذربایجانی را گرفت
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجانشرقی گفت 18 :نفردر طی هشت ماهه امسال براثر بر ق گرفتگی در استان جان خود را از دست دادند.

علی صفاییفرد اظهار داشت 18 :نفر در طی هشت ماهه نخست امسال بر اثر بر ق گرفتگی در استان آذربایجانشرقی جان خود را از دست دادند که از این
تعداد دو ز ن و بقیه مرد بودند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان آذربایجانشرقی گفت :این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل که  29نفر فوت شده بود  11نفر کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد :در آبان امسال یک نفر بر اثر بر ق گرفتگی جان خود را از دست داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار نفر کاهش یافته است.
صفاییفرد تصر یح کرد :کل متوفیان بر ق گرفتگی در استان آذربایجان شرقی در سال گذشته  35نفر بود که چهار نفر از آنان ز ن بودند.

۲

مدیر کل پزشکی قانونی ایالم :مرکز پزشکی قانونی مهران افتتاح شد )ایالم(
ایالم-مدیر کل پزشکی قانونی ایالم گفت :امروز دوشنبه مرکز پزشکی قانونی مهران افتتاح شده است.

مهدی علیزاده مهاجر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت :در پی گسترش خدمات قضایی شعبه پزشکی قانونی شهرستان مهران افتتاح شد.
وی افزود :تاکید قوه قضاییه روی سهولت دسترسی مردم و گسترش خدمات قضایی در سراسر کشور است.
مدیر کل پزشکی قانونی ایالم گفت :برای رفاه حال مردم شهرستان مهران تصمیم به راه انداز ی مرکز پزشکی قانونی این شهرستان گرفته شد.
منابع دیگر :تابناک ،ایالم بیدار

افزایش تصادفهای ساختگی در استان ایالم
ایالم – سیده شهناز موسوی  -مهدی علیزاده مهاجر مدیرکل پزشکی قانونی استان ایالم امروز در نشست هم اندیشی با رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
استان ،گفت :باتوجه به روند افزایش تصادفهای ساختگی در استان ایالم مصم هستیم برای مقابله با این پدیده مذموم اطالعات و تجارب خود را به
کارشناسان راهور که به طور مستقیم با این موضوع درگیر هستند انتقال دهیم.وی افزود :براساس تحقیقات صورت گرفته این پدیده ناهنجار اجتماعی در
استان ایالم به واسطه شرایط خاص اقتصادی و مولفههای دیگر از قبیل بیکار ی ،بیشتر است.مدیرکل پزشکی قانونی استان ،بیان داشت :این گونه افراد
فرصت طلب عموما از قشر جوان و بیکار جامعه و اکثر دارای سوابق کیفر ی بوده و به صورت شبکهای با هم در ارتباط هستند.
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فوتیهای ناشی از گازگرفتگی در زنجان  ۳۳درصد افزایش یافت
زنجان -ایرنا -مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان گفت :طی  ۹ماهه سال جار ی ،فوتیهای ناشی از گازگرفتگی ) (COدر این استان چهار نفر بود که در مقایسه با سه فوتی در مدت
مشابه سال گذشته ۳۳.۳۳ ،درصد افزایش دارد.

دکتر مهرداد ستاره روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ،افزود :فوتیهای ناشی از سوختگی ،حوادث کار و غر قشدگی نیز طی این مدت در مقایسه با ۹
ماهه سال  ۹۷به ترتیب  ۲۲.۲۲ ، ۶۰و  ۱۶.۶۷درصد افزایش یافته است.
وی اظهار داشت :فوتیهای ناشی از بر قگرفتگی و مواد مخدر و روانگردان نیز طی  ۹ماه سال جار ی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب  ۵۴.۵۵و
 ۱۴.۸۹درصد کاهش یافته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان گفت :معاینههای مربوط به حوادث کار ،معاینههای عمومی و نزاع طی این مدت به ترتیب  ۰.۷۹ ، ۱۷.۹و  ۰.۳۳درصد
افزایش و معاینههای مربوط به تصادفات رانندگی نیز  ۳.۰۲درصد کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد :مجموع معاینههای پزشکی قانونی استان زنجان طی  ۹ماهه سال جار ی  ۳۱هزار و  ۸۴مورد بود که در مقایسه با  ۳۱هزار و  ۱۵۹مورد
مدت مشابه سال گذشته  ۰.۲۴درصد کاهش یافته است.
ستاره افزود :معاینههای مربوط به فوتیهای ناشی از وسایط نقلیه طی  ۹ماهه سال جار ی  ۲۶۲مورد بود که در مقایسه با  ۲۵۰مورد سال گذشته  ۴.۸درصد
افزایش یافته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان با اشاره به آمار این دستگاه در آذر سال جار ی و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته ،گفت :مرگهای ناشی از
تصادفات رانندگی در آذر ماه سال جار ی  ۱۶نفر بود که در مقایسه با  ۱۷مورد مدت مشابه سال گذشته  ۵.۸۸درصد کاهش یافته است.
ستاره خاطرنشان کرد :بخش عمدهای از مصدومان بستر ی از مرداد سال گذشته در بیمارستانها معاینه شده و فقط مصدومان دارای مصدومیت جزئی
به پزشکی قانونی مراجعه میکنند.

۱

میزان مرگ در تصادفات رانندگی استان کردستان  ۱۳.۷درصد کاهش یافت
سنندج  -ایرنا  -اداره کل پزشکی قانونی کردستان اعالم کرد :میزان مرگ و میر بر اثر تصادفات راههای برون شهر ی ،درون شهر ی و روستایی این استان در مدت زمان ابتدای امسال تا
اول دی در مقایسه با مدت مشابه پارسال  ۱۳.۷درصد کاهش یافته است.

براساس گزارش روز سهشنبه این اداره کل ،از ابتدای امسال تا اول دی بر اثر حوادث رانندگی در راههای برون شهر ی ،درون شهر ی و روستایی استان کردستان
 ۲۷۸نفر جان خود را از دست دادند که نسبت به  ۳۲۲نفر فوت شدگان مدت مشابه سال قبل ،کاهش  ۱۳.۷درصدی دارد.
در این مدت از  ۲۷۸نفر فوت شدگان  ۲۱۶نفر در جادههای برون شهر ی ۳۶ ،نفر درون شهر ی و  ۲۶نفر در جادههای روستایی بر اثر تصادف جان باختند که ۲۱۵
نفر آنها مرد و  ۶۳نفر ز ن بودند این در حالی است که از  ۳۲۲نفر فوت شدگان مدت مشابه سال قبل  ۲۶۰نفر مرد و  ۶۲نفر دیگر ز ن بودند.
طول شبکه راه های استان هفت هزار و  ۸۳۴کیلومتر است که این میزان شامل  ۶هزار کیلومتر راه روستایی ٢٢٦ ،کیلومتر بزرگراه ٣٠٨ ،کیلومتر راه اصلی و
یک هزار و  ٣٠٠کیلومتر راه فرعی است.
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ادامه خبر | ایرنا :میزان مرگ در تصادفات رانندگی استان کردستان  ۱۳.۷درصد کاهش یافت
استان کردستان در یک منطقه سرد و کوهستانی واقع شده و هر سال بارش باران در این استان از اوایل پاییز شروع میشود .جادههای بین شهر ی این استان
دارای  ۳۸گردنه برفگیر و جادههای روستایی نیز دارای  ۶۶گردنه برفگیر بوده که این گردنهها هنگام بارش باران عمدتا شاهد لغزندگی است.
منابع دیگر :باشگاه خبرنگاران

۱

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران خبر داد؛ مرگ  495نفر در اثر تصادفات رانندگی در  9ماه سالجار ی در مازندران
ایسنا/مازندران مدیر کل پزشکی قانونی مازندران از مرگ  495نفر در اثر تصادفات رانندگی در  9ماه سالجار ی در این استان خبر داد.

براساس گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی مازندران ،علی عباسی درباره این خبر گفت :در  9ماه اول امسال  495نفر )377مرد و مابقی ز ن( بر اثر تصادفات
رانندگی جان باختند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 2درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به کاهش  3درصدی تلفات حوادث رانندگی در محور برون شهر ی و راه روستایی تصر یح کرد :جادههای درون شهر ی با  136فوتی و افزایش 21
درصدی و محور برون شهر ی و راه روستایی با  136فوتی ناشی از تصادف با کاهش  21درصدی به ثبت رسید.
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران خاطرنشان کرد :بیشتر ین آمار تلفات حوادث رانندگی مربوط به شهرستانهای سار ی با  2هزار  ، 515بابل با هزار  ،839آمل
هزار و  387و شهرستان فر یدونکنار با  232کمتر ین فوتی گزارش شده است.
عباسی در تفکیک وضعیت متوفی افزود :در زمان وقوع تصادف  175نفر از افراد عابر  115 ،نفر راننده 104 ،نفر سرنشین 92 ،نفر موتور سوار و  9نفر هم دوچرخه
سوار بودند.
وی با بیان اینکه صرفا آمار مصدومینی که به مراکز پزشکی قانونی ارجاع میشود در این سازمان ثبت شده است ،اظهار کرد :در  9ماه امسال 12 ،هزار و 889
نفر مصدوم حوادث رانندگی به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مدت مشابه سال قبل  6درصد کاهش داشت.
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران ضمن اشاره به بومی بودن  430نفر )87درصد( از فوتیهای ناشی از تصادفات رانندگی یادآور شد :دستگاههای اجرایی
استان میتوانند در امر فرهنگ ساز ی با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی با برنامهر یز ی پیشگیرانه و ارتقای آ گاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار
کشتهها و مصدومین در حوادث رانندگی موثر باشند.
انتهای پیام
منابع دیگر :ایلنا
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ادامه خبر | ایسنا :مرگ  495نفر در اثر تصادفات رانندگی در  9ماه سا لجار ی در مازندران

مصائب حادثهدیدگان کار در مازندران
افرادی که در حوادث شغلی آسیب میبینند به دلیل اختالفنظر بین پزشکیقانونی و ادارهکار از مزایای حمایتی برخوردار نمیشوند

اشکان جهانآرای -سار ی -خبرنگار
سازمان پزشکی قانونی چندی پیش آمار مرگهای ناشی از حوادث کار را در نیمه نخست امسال منتشر کرد .براساس این آمار ،مرگهای ناشی از حادثه در کار
طی این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سالگذشته که 836فوت ثبت شده بود ،با  4/7درصد رشد ،به  898رسیده است.
بیشتر ین آمار فوت مربوط به استان تهران با 250فوت ناشی از حادثه در کار است و پس از تهران هم خراسان رضوی با 57فوتی ،در  6ماه نخست امسال
دومین استان است .تعداد فوتیهای ناشی از کار در مازندران نیز 53نفر است که این استان را در رده سوم جدول نیمسال نخست مرگهای ناشی از حوادث
کار پزشکی قانونی کشور قرار داده است.
رشد 8درصدی حوادث کار
تعداد مرگهای ناشی از حوادث کار در مازندران روی عددی که تا پایان شهر یور ثبت شد باقی نماند و به استناد آمارهای ادارهکل پزشکی قانونی مازندران،
در فاصله  2ماه پس از آمار سازمان پزشکی قانونی کشور ،با مرگ 17تن دیگر در مازندران بر اثر حوادث کار ،تعداد تلفات جانی استان به 70نفر رسید.
مدیرکل پزشکیقانونی مازندران با بیان اینکه در  8ماه امسال 70 ،نفر براثر حادثه ناشی از کار جان خود را از دست دادهاند ،به همشهر ی میگوید :تعداد
فوتیها دراین بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8 ،درصد افزایش یافتهاست .به گفته »علی عباسی« بیشتر ین تعداد فوتیها را سار ی با 13نفر
داشت و پس از سار ی هم آمل با 9فوتی و نور با 7فوتی در رتبههای بعدی حوادث ناشی از کار قرار دارند.عباسی از رشد تعداد مجروحان حوادث ناشی از کار
در مدت عنوان شده نیز خبر میدهد و میافزاید :تعداد مجروحان حوادث ناشی از کار نیز در مازندران در  8ماه اخیر ،با 4درصد رشد نسبت به سالگذشته ،به
 649نفر رسید .بیشتر ین حوادث هم مربوط به کارگاههای ساختمانی است.
بیبهره از مزایای حمایتی
اما همه افرادی که در حوادث شغلی آسیب میبینند به دلیل اختالفنظر بین پزشکیقانونی و ادارهکار از مزایای حمایتی برخوردار نمیشوند .این اختالف
بین پزشکی قانونی و وزارت کار سبب شده برخی حادثهدیدگان در فعالیتهای شغلی از مزایای پوششی و حمایتی پس از حادثه محروم بمانند .این موضوع
صرفا به دکلبندان و مشاغل ساختمانی محدود نمیشود» .علی رضوی« کارگر روزمزد و فصلی برداشت پرتقال در باغهای مازندران است که سال گذشته براثر
سقوط از ارتفاع دچار مصدومیت شدید از ناحیه کمر شد ،اما به دلیل نداشتن پوشش بیمهای شغلی از هیچ حمایتی برخوردار نشدهاست .وی به همشهر ی
میگوید :من درحال انجام فعالیت شغلی برای کسب درآمد روزانه بودم ،اما ازنظر ادارهکار به دلیل اینکه بیمه شغلی نداشتم ،حادثه ر خ داده برای من »حادثه
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ادامه خبر | همشهر ی :مصائب حادثهدیدگان کار در مازندران
ناشی از کار« محسوب نمیشود.
تناقض در آمارها
دراین میان با وجود اینکه آمارهای پزشکیقانونی از رشد آمار مرگ براثر حوادث ناشی از کار خبر میدهند ،مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مازندران تاکید
میکند این آمار در مازندران رو به کاهش است» .کامران اصغر ی« در گفتوگو با همشهر ی با بیان اینکه میانگین مرگ ناشی از حوادث کار مازندران پایینتر
از میانگین کشور ی است ،میگوید :براساس آمارهای وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،رقم میانگین کشور ی مرگ ناشی از حوادث کار در سال  1397به ازای
هر 100هزارنفر5/5 ،نفر بود که برای مازندران  3/4نفر به ازای هر 100هزارنفر ثبت شده است .این نشان میدهد نسبت به رقم میانگین کشور ی ،خیلی پایینتر
هستیم .وقتی آمارمتوسط کشور ی نشان میدهد که وضعیت بهتر ی نسبت به سایر استانها دار یم ،درست نیست اعالم شود مازندران سومین استان در
مرگ ناشی از حوادث کار است .این مسئول اعالم رقم  70فوتی برای تعداد مرگهای ناشی از حوادث کار در مازندران را درست نمیداند و با اشاره به تفاوت
تعر یف مرگ براثر حادثه هنگام کار میان ادارهکار و پزشکی قانونی ،اظهار میکند :پزشکیقانونی موظف است آمار حوادث را ثبت کند و همین کار را نیز انجام
میدهد .یعنی آمار حوادثی که در محیطهای قانونی کار ر خ میدهد را هم ثبت میکند .تفاوت اینجاست که حادثه برای سایر افرادی که در تعر یف ساختار و
محیط قانونی کار قرار ندارند و دچار حادثه میشوند نیز در آمار قرار میگیرد و اعالم میشود.
آموزش و پیشگیر ی
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مازندران به انجام اقدامهای گوناگون برای کاهش حوادث ناشی از کار در این استان اشاره میکند و میگوید :این ادارهکل
در طول سال عالوه بر نظارت و بازرسی از محیطهای کار ،برای آموزش کارگران نیز اقدامهای گستردهای انجام میدهد تا تعداد تلفات و خسارتهای جانی
در محیط کار کاهش یابد .اصغر ی با بیان اینکه منکر وجود کارگاههای غیرایمن و برخی محیطهای کار ی غیراستاندارد نیستیم ،میافزاید :قطعا کارگاههای
غیرایمن دار یم که بعضی از آنها را پلمب میکنیم ،اما این که هر اتفاقی حادثه ناشی از کار تعر یف شود ،مورد تأیید ما نیست .وی ادامه میدهد :درست
است که حوادث ما بیشتر در حوزه ساختمان است ،اما حتی هر حادثهای در ساختمان هم در تعر یف حادثه ناشی از کار قرار نمیگیرد .ممکن است حادثه
در ساختمان درحال ساخت برای شخصی ر خ دهد که اصال کارگر نباشد .برای مثال ممکن است مالک ساختمان براثر سقوط از ارتفاع دچار حادثه شود .این
آمار در پزشکیقانونی به عنوان فوت ناشی از کار ثبت میشود ،در واقع حادثه ناشی از کار نیست .وی به رایزنیهای وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با
سازمان پزشکی قانونی کشور برای یکسانساز ی معیارهای حوادث ناشی از کار اشاره میکند و ادامه میدهد :وزارت کار و سازمان پزشکیقانونی کشور به این
نتیجه رسیدند که همه آمارها به طور مشترک وارد سامانه شود و پس از بررسیهای الزم ،آمار ثابتی برای هر استان اعالم شود تا مناقشه آمار ی در مورد
حوادث ناشی از کار از بین برود.

۱

گاز جان  ۲نفر را در بویراحمد گرفت
یاسوج -ایرنا -رئیس مرکز مدیر یت حوادث و فور یتهای پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت ۲ :نفر در روستای دشت روم از توابع شهرستان بویراحمد شب گذشته بر اثر گاز گرفتگی
جان خود را از دست دادند.

محسن جلیل روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :این حادثه ساعت  ۲۲و  ۲۱دقیقه شب گذشته به وقوع پیوست.
وی افزود :بالفاصله با اعالم این خبر نیروهای اورژانس منطقه دشتروم به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس مرکز مدیر یت حوادث و فور یتهای پزشکی کهگیلویه و بویراحمد تصر یح کرد :در این حادثه  ۲نفر دچار گاز گرفتگی شدند که هر دو آن ها پیش از
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رسیدن نیروهای اورژانس جان خود را از دست داده بودند.
جلیل با اشاره به برودت هوا ،از مردم استان خواست که در بکارگیر ی وسایل گرمایشی ایمن توجه الزم را داشته باشند.
سال گذشته حدود  ۱۹۰نفر در این استان دچار مسمومیت با گاز مونواکسید کربن شدند.
بر اساس سالنامه آمار ی سال  ۱۳۹۵سازمان پزشکی قانونی کشور ،استان کهگیلویه و بویراحمد در رتبه دهم میزان متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منواکسید
کربن بر حسب هر صد هزار نفر جمعیت قرار گرفت.
مسمومیت با گاز مونواکسید کربن در فصل سرما و پدیده گازگرفتگی همواره در آغاز فصل سرما بیشتر است.
تکرار این حوادث ناگوار ر یشه در ضعف فرهنگ ایمنی در استفاده از گاز و نصب وسایل گرمایشی دارد.
منابع دیگر :جماران
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