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هواپیماسقوطباختگانجانخانوادهازDNAآزمایشآغاز

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

خب سالمت گروه گزارش سازمانرگزاربه فارس، قانونیی نمونهپزشکی اخذ برای هواپیما سقوط قربانیان های خانواده کرد: اعالم تعیینDNAکشور جهت

کنند.مراجعهخودسکونتمحلاستانقانونیپزشکیکلاداراتبهیزانشانزعپیکرهایهویت

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

درآمدند.باشآمادهحالتبهنیزتهراناستانهویتتشخیصهایتیموشدنداعزامسقوطمحلبهقانونی

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

شود.یزانمشخصزعاینهویتممکن،فرصتاولیندرهمکارانیزرو

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

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

کنند.اجتنابتهرانبهمراجعهاز

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

پذیرد.صورتخصوصایندر

پیام/انتهای

آنالین،شفانیوز،فانوسنیوز،بهداشتاکونومیست،ایرانتابناک،آنالین،جوانآنالین،نسیمنما،آنالین،جمجامنیوز،افکاربولتن،پارسینه،خبرآنالین،دیگر:منابع
سپیدحمایت،کیهان،ایلنا،تاباخبر،جمله،رصد،داغ،خبرآنالین،55روزنو،نو،سالمفارس،خلیجخبر،اتحادایران،دانشجویانخبرنامهتیک،

۲۸

۱۳۹۸/۱۰/۲۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۴

http://www.newswire.ir/JH66M5ZE


بود؟چهپروازتاخیردلیلبودند/ایرانیهواپیمامسافرانبیشتر

هواپیمای دستگاه یک که بود امروز شش ساعت خمینی(ر737حوالی امام فرودگاه باند از بلندشدن از بعد دقیقه شش باهتنها در176) مسافر و خدمه

کرد.سقوطشهرشاهدمحدوده

گفت: خبر این تایید با کشور اورژانس سخنگوی خالدی مجتبی ایسنا، از نقل به ممتازنیوز گزارش و22به آمبوالنس از2دستگاه آمبوالنس اتوبوس دستگاه

که کرد اعالم نیز احمر هالل ونجات امداد سازمان رییس سلیمی مرتضی است. شده اعزام هواپیما این سقوط محل به اورژانس دو60سوی و عملیاتی تیم

شدهاست.اعزاممحلبهنجاتوامدادسازمانسویازهمبالگرد

طو به است، بوده باال بسیار حادثه عمق که شد مشخص حادثه محل از تصاویر و فیلمها نخستین انتشار با بعد سازمانردقایقی رئیس سلیمی، مرتضی یکه

ندارد.وجودهواپیماسرنشینانبودنزندهبرایاحتمالیشواهد،اساسبرگفت:ایسنابهاحمرهاللجمعیتنجاتوامداد

بوئینگ9:56 هواپیمای که است آن از حاکی شده منتشر های گزارش (امرووا737: چهارشنبه روز صبح که فرودگاهزکراین از پرواز از بعد دقایقی تنها (

تمامی و کرد سقوط تهران در خمینی پروا176امام خدمه و مسافر ازنفر هواپیمایی به متعلق باختند، جان حادثه این در آن (وی اینترنشنال Ukraineکراین

Internationalساعت در بوده قرار که هواپیما این است. بوده ا5:15) کیف، مقصد ساعتوبه در ساعته یک تاخیر با کند، پرواز است.6:12کراین کرده پرواز

مند اطالعات طبق خیر. یا است بوده ایمنی نقص علت به تاخیر این که نیست معلوم بوئینگرهنوز هواپیما این مدل فالیینگ، سیمپل سایت وب در -737ج

گذرد.میآنعمرازسالسهتنهاویکاسترآمبوئینگیزهواپیماساکترشساختکهاستبوده800

مدی9:50 سازمانر: بینالملل امور و عمومی روابط قانونیکل سقوطپزشکی سانحه جانباختگان اجساد گرفتن تحویل برای سازمان این آمادگی از کشور

مسافرب مرهواپیمای هواپیما، سقوط دنبال به کرد: اظهار و داد خبر تهران جنوب در هویتری تشخیص قانونیکز کهپزشکی در تهران آمادهباشزیراستان به ک

د را سانحه این جانباختگان اجساد تا دردرآمد گزارشهای طبق تاکنون اما کند، مریافت به جسدی هیچ کهریافتی هویت تشخیص دادهزیرکز تحویل ک

است.نشده

ا9:41 هواپیمای حادثه؛ محل از ایسنا خبرنگار مشاهدات اساس بر کشاورو: زمین و سکنه از خالی منطقه در اطرافزکراینی خانههای به و است کرده سقوط ی

است.نشدهواردخسارتیمحل

هستند.سانحهاینجانباختگانپیکرانتقالوامدادرسانیحالدرودارندحضورمحلدر…وهویتتشخیصوانتظامیامدادی،نیروهایاکنونهم

کشو9:41 هواپیمایی سازمان سخنگوی ار: کرده سقوط هواپیمای مسافران بیشتر که گفت جمهووی اتباع مسافرکراینی، و بودند ایران اسالمی سایرری با ینی

داشتند.حضورپروازایندرنیزملیتها

کشو9:36 هواپیمایی سازمان بوئینگر: هواپیمای فروند یک که کرد اعالم اطالعیهای صدور با ش737-800ی به ارمتعلق هواپیمایی باوکت اینترنشنال کراین

ثبت پروازUR-PSRعالمت شماره با ساعت752که چهارشنبه6:12در (ر1398/10/18روز خمینی امام فرودگاه قطعهاز از پس بود، کرده پرواز کیف مقصد به (

کرد.سقوطتهراناستانتوابعازشهرصباحوالیدر6:18ساعتدرترافیکلرکنتبخشباارتباطات

م9:27 رییس گفتر: در ناجا اطالعرسانی پلیسوکز هویت تشخیص تیمهای که کرد اعالم ایسنا با اآگویی هواپیمای سقوط محل به ناجا دروگاهی کراینی

ندارد.وجودزمینهایندرمشکلیوکردندمحلامنیتتامینبهاقدامواعزامتهرانجنوب

ا09:10 هواپیمای سرنشینان تمام جانباختن از نیز کشور اورژانس رئیس راستا همین در همکارانو: و هستند قطعه قطعه غالبا اجساد که گفت و داد خبر کراینی

شوند.منتقلقانونیپزشکیبهشناساییبرایتاهستنداجسادیرآوجمعبرایکردنکمکحالدرپزشکییتهایرفو

طو08:42 به است؛ کرده ممکن غیر نیز را جانباختگان شناسایی حادثه شدت صابر: دکتر مریکه رئیس بهریان، توجه با گفت: ایسنا به تهران اورژانس کز
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تق اجساد است. سخت بسیار پرواز خدمه و مسافران شناسایی امکان سقوط شناساییروضعیت امکان ، سقوط وضعیت به باتوجه و شدهاند متالشی یبا

است.سختبسیارهستندپروازخدمه9ومسافر167میشودگفتهکهپروازخدمهومسافران

طو08:31 به شد. پرحجم نیز سانحه محل در ترافیکی وضعیت هواپیما سقوط از پس ساعاتی مر: رئیس رحمانی، نادر سرهنگ کنتریکه و اطالعات لرکز

صبابات محدوده ترافیک گفت: ایسنا به ناجا راهور پلیس است.رترافیک شده ایجاد جمعیت ازدحام علت به ترافیک این که است سنگین نیمه صباشهر ی

گفت در نیز احمر هالل جمعیت ونجات امداد سازمان رییس سلیمی، مرتضی رحمانی با محلوهمزمان اطراف در تجمع از که خواست مردم از ایسنا با گو

نشود.سلبامدادیخودروهایترددامکانتاکنندپرهیزسانحه

گفت:بر08:18 ایسنا به و کرد اعالم را هواپیما مسافران تعداد هواپیما سقوط از بعد ساعت دو حدود نیز کشور هواپیمایی سازمان سخنگوی جعفرزاده، رضا :

بودند.شدههواپیمااینسوارخدمه9ومسافر167کراینیوا737هواپیمایسقوطسانحهاولیهدقیقگزارشاساس

س08:16 سرهنگ ایسنار: به و داد خبر محل در پلیس آمادهباش و محل امنیت تامین از نیز تهران استان غرب ویژه انتظامی فرماندهی اجتماعی معاون پناه،

مسافرب هواپیمای ازسقوط پس دقایقی تامینرگفت: به نسبت و شده اعزام حادثه محل به انتظامی ماموران از تیم چندین تهران، پرندک محدوده در ی

ح شدت هستند. آمادهباش در ماموران حاضر حال در کردند. اقدام منطقه اولیهرامنیت دقایق در نجات و امداد عملیات امکان که است بوده حدی به یق

است.نداشتهوجود

و08:16 آتشنشانی سازمان سخنگوی ملکی، جالل سید شدند. اعزام حادثه محل به تهران آتشنشانی از تیمهایی که بوده حدی به اما حادثه این شدت :

شهردا ایمنی حرخدمات تیم سه گفت: ایسنا به دراینباره تهران اری هواپیمای سقوط محل به نجات تیم سه و خمینیویق امام فرودگاه نزدیکی در کراینی

است.شدهاعزام)ه(ر

استتکمیلحالدرگزارشاین

بود؟چهپروازتاخیردلیلبودند/انیایرهواپیماانمسافربیشترممتازنیوز:|خبرخبرادامهادامه
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کراینوا-تهرانپروازیافتهنجاتایتنهااندینمونهاخذبرایقانونیپزشکیبههواپیماسقوطقربانیانخانوادهمراجعهنحوه

نمونه اخذ برای هواپیما سقوط قربانیان خانوادههای کرد: اعالم کشور قانونی پزشکی عDNAسازمان پیکرهای هویت تعیین استانزبرای قانونی پزشکی کل ادارات به باید یزانشان
کنند.مراجعهخودسکونتمحل

قانونیسازمان اداراتپزشکی به بستگان مراجعه اولویت کرد: اعالم قانونیکشور پدربزپزشکی با بعدی درجه در و هردو) ) مادر و پدر مادربزربا و گرگ

ه( یا دررهردو و متوفی همسر همراه به فرزندان حضور آنان، به دسترسی عدم یا و فوق افراد همه رحلت صورت در است. هستند) حیات قید در که یک

است.الزمعمووخواهربرادر،مانندبستگانسایرافراد،اینتمامیبهدسترسیعدمصورتدرنهایت

نمونهبردا مربرای به مراجعه امکان آزمایشگاهیری، و تشخیصی قانونیکز ساعتپزشکی تا تهران م24استان این دارد. وجود ساعترامشب از 8:30کز

بود./ایسناخواهدنمونهاخذبرایقربانیانبستگانپذیراینیزفرداصبح

کراینوا-تهرانپروازیافتهنجاتتنها

تابناک،نیوز،آفتابیا،رآبازارخط،براقتصادآنالین،تجارتاخبارمحرمانه،خرداد،نو،سالمی،رساالمردمفرارو،اقتصاد،دنیایایران،نیوز،یمیناقتصاد،بادیگر:منابع
روزنوآنالین،کرمانآنالین،کوشنیوز،فرتاککنا،رنیوز،اعتدالفارس،خلیجامیدنامه،

کیفپروازسقوطپیدرقانونیپزشکیاطالعیه

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

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

کنند.مراجعهخودسکونتمحلاستانقانونیپزشکیکل

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل قانونیاداره مسافربپزشکی هواپیمای سقوط پی در کرد: اعالم بویینگرکشور هوایی737ی خطوط به متعلق

درآمدند.باشآمادهحالتبهنیزتهراناستانهویتتشخیصهایتیموشدنداعزامسقوطمحلبهقانونیپزشکیکارشناسهمکارانازتیمیکراین،وا

امید و شده بینی پیش الزم تمهیدات ژنتیک، تشخیص آزمایشات انجام به اجساد از ای عمده بخش نیاز و پیکرها شرایط به توجه با گزارش این اساس بر

شود.یزانمشخصزعاینهویتممکن،فرصتاولیندرهمکارانیزروشبانهتالشبااست

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

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

۲۲

۱
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کنند.اجتنابتهرانبهمراجعهاز

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

پذیرد.صورتخصوصایندر

ایسنا

باتوتابناکدیگر:منابع

دانشجویانهمزمانسفرعلت|ایرانیمسافر147انگیزغمگذشترد|کراینیواهواپیمایسقوطدلخراشحادثهازخبرهاینرآخ
بود؟چهایرانی

ا هواپیمای یک ؛ باورنکردنی و بود تکاندهنده کافی اندازه به خبر ، دیباچه گزارش دروبه تهران خمینی امام فرودگاه از شدن بلند از پس امروز صبح کراینی

دادند.دستازراخودجانپروازخدمهومسافر179تمامحادثهایندرکرد؛سقوطیاررشهشاهدشهرحوالی

بوئینگ هواپیمای سقوط از احمر هالل جمعیت نجات و امداد سازمان رئیس سلیمی ا737مرتضی هوایی باوخطوط شه180کراین نزدیکی در خبررمسافر یار

داد.

مسافرب هواپیمای سقوط حادثه اعالم پی در » گفت: احمر هالل جمعیت نجات و امداد سازمان بوئینگررئیس ا737ی هوایی ساعتوخطوط در 6:23کراین

م توسط امروز مدیرصبح کشور،رکز هواپیمایی سازمان بحران همراه60یت به امدادی و2تیم بالگرد شدند.10فروند اعزام حادثه محل به آمبوالنس دستگاه

«

»است.نرسیدهآسیبیمنطقهمسکونیلزمنابهوکردسقوطچمنزمیندرهواپیمااین«افزود:وی

پروا اولیه دقایق در هواپیما است مشخص که زمینزآنطور با برخورد هنگام مهیبی انفجار و است بوده نشده مصرف چندان هنوز هواپیما سوخت و بوده ی

است.دادهخر

است.بودهUR-PSRیجسترربا)UIAکراینی(واایرالینبهمتعلق737-8بوئینگمذکورهواپیمایگزارشبنابراین

حادثه این مسافران اجساد گفت: و داد خبر هواپیما سقوط حادثه محل در امدادی گروههای عملیات پایان از نجات و امداد سازمان رئیس همچنین

میشود.خانوادههاتحویلآنها،شناساییازپسوشدهقانونیپزشکیتحویل

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

کنند.مراجعهخودسکونتمحلاستانقانونیپزشکیکل

سیاهجعبهشدنپیدا

.خبردادهواپیماییسازمانعواملبهآنتحویلوکراینیوا737بوئینگهواپیمایسیاهجعبهشدنشدنپیداازپیشترهمیاررشهشهرستانفرماندار

کشو هواپیمایی سازمان رئیس تاکید این ، سیاه جعبه درباره جالب نکته هواپیماییراما سازمان سانحه بررسی تیم توسط سیاه جعبه اطالعات » : بود ی

نمیرود.»کشورجرخابهومیشودپردازشیرکشو

بویینگ سقوط علت بررسی اینکه بیان با هواپیمایی سازمان سخنگوی رابطه همین گفت:737در میشود انجام ما سانحه بررسی کمیسیون توسط و ایران در

کیفپروازسقوطپیدرقانونیشکیپزاطالعیهانی:ایریبانکدار|خبرخبرادامهادامه
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یابند.»حضورسانحهبررسیکمیسیوندرمیتواننداستشدهثبتآنجادرهواپیماکهیرکشونمایندهوهواپیماطراحکشورنماینده«

بوئینگ هواپیمای سقوط به مربوط اخبار انتشار از بعد رویترز که گزارشی اساس از737-800بر ملل، سازمان المللی بین مقررات و قوانین مطابق کرده، منتشر

ا هواپیمای این سقوط محل که برعهدهوآنجایی را حادثه نحوه و علل به مربوط های بررسی و تحقیقات انجام مسئولیت ایران است، بوده تهران حوالی کراینی

ا ایرالین به مذکور هواپیمای آنکه به توجه با اما شودارد ساخته و داشته تعلق اینترنشنال آمرکراین بوئینگ ارکت و متحده ایاالت است، بوده نیزویکا کراین

داشت.خواهندکترمشاویرهمکامربوطهتحقیقاتدر

کشور این در هواپیما این موتور چراکه بود خواهد دخیل امر این در نیز فرانسه که باورند این بر هوانوردی حوزه در فعال کارشناسان از دیگر برخی همچنین

آم متحده ایاالت در نقل و حمل امنیت ملی انجمن است. شده تحرساخته و روابط تاثیر تحت اظهارنظرریکا خصوص این در تهران علیه واشنگتن های یم

باشد.داشتهمربوطهطرفینباحادثهنحوهوعللبررسیبرایرایرهمکانهایتکهکردهدرخواستبوئینگازولینداشتهخاصی

ش انجمن بردهردبیر پی خود فنی نقص به شدن بلند از پس هواپیما » کرد: بیان حادثه این علت درباره را مهمی نکات ای مصاحبه در هم هواپیمایی کتهای

نمیدادند.پروازاجازهایرانیمتخصصانوکارشناسانمیشدمشخصشدنبلندازپیشهواپیمااینفنینقصاگرو

است.»شدهصادر)ه(رخمینیامامالمللیبینفرودگاهمراقبتجربسویازپروازاجازهوبودهسالمشدنبلندهنگامهواپیما«کرد:کیدأتاو

د ، دلخراش بسیار حادثه این انگیز غم شمارنکته خارگذشت ایرانی دانشجویان از آمری های دانشگاه ایرانی دانشجویان از تعدادی بود؛، کشور از ،رج یکا

ک تعطیالت در که اروپا و بارکانادا حال در ژانویه تعطیالت یافتن پایان با بودند، آمده ایران به درزیسمس متاسفانه که بودند خود تحصیل محل به گشت

دادند.دستازراخودجانکراینیوابوئینگهواپیمایپرواز
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قربمهندسیارشدکارشناسی1389ورودیصالحه.محمد12

موادعلممهندسیکارشناسی1391ورودییانرنولز.غ13

پزشکیمهندسیدانشکدهازفررحمانینسیم.1کبیررامیدانشگاه

پزشکیمهندسیدانشکدهازنیاسعیدیامیرحسین.2

پلیمرمهندسیدانشکدهازجمشیدی.شادی3

کامپیوترعلومویاضیردانشکدهازاوالدیالما.4
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کامپیوترعلومویاضیردانشکدهازفلسفیفراز.5

عمرانمهندسیارشدکارشناسیمقطع1395سالالتحصیلغرفاجدیدیپدرامرنصیخواجه

نژادعباس-مجتبی1تهراندانشگاه

موادمهندسیرشتهیانرنولز-غ2

قربرشتهالتحصیلغرفااقبالی-ایمان3

دامپزشکیرشتهیربشی-سمیرا4

راهآهنمهندسیدانشکدهدکترایمقطعدانشجویساکت،صنعتمحمدحسینوعلمدانشگاه

قربرشتهالتحصیلغرفامرتبآروین

کشو نقره مدال دارنده ضرابی پور آرش است؛ سالرگفتنی کامپیوتر المپیاد سال1390ی کامپیوتر المپیاد نقره مدال دارنده صالحه محمد مهدی1382، محمد و

بودند.1388سالیکزفیالمپیادنقرهمدالدارندهالیاس

راهورپلیستوسطکراینوا-تهرانپروازمسافرجاننجات

شهررس حوالی در دیروز عصر سوادکوه راه پلیس گفت:ماموران سوادکوه شهرستان رانندگی و راهنمایی پلیس رییس صادقی خودرویزگرد دستگاه یک یراب،

شدند.ماشیناینباالیخالفیمتوجهبررسی،ازپسوکردندتوقیفباالسرعتعلتبهرایرسوا

سرعت با یف کی تهران- پرواز به رسیدن برای بود گلستان استان اهل که خودرو این صاحب افزود: حزاو حال در راریاد او راهور پلیس ماموران که بود کت

کردند.متوقف

ا – تهران پرواز خط مسافر این داد: ادامه سوادکوه شهرستان رانندگی و راهنمایی پلیس ناراحتورییس پروازش به نرسیدن و خودرو توقیف علت به که کراین

پلیس ماموران با تلفنی تماس در و شد خوشحال خود جان نجات از هواپیما، آن سرنشینان همه شدن کشته و هواپیما این سقوط از اطالع از پس امروز بود

کرد.تشکروتقدیرجانشنجاتخاطربهآنهاازراه،

:استیرزحرشبهدادهاند،دستازراخودجانآنانتمامیمسئوالناعالمبنابربهکهکراینیواهواپیمایمسافراناسامی

خب درپایگاه دیباچه عری هموطنان بوئینگزگذشت هواپیمای دلخراش و هوایی سانحه در تسلیت737یزمان آنان داغدار های خانواده و ایران ملت به را

گوید.می
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شد؟سیاهدیروزایرانآسمانکهشدچهسقوط:یکپروندهکراین؛وا737بوئینگهواپیمایگباررمسقوط

م بوئینگرسقوط هواپیمای ا737گبار به برد.ومتعلق فرو عزا و بهت در را ایران دیگر بار خمینی، امام فرودگاه حوالی در اززکراین هواپیما،179یرا این از140مسافر برخی و ایرانی نفر
بودند.کشورنخبهدانشجویانازآنها

خب گزارش ارگزاربه در کیف شهر سمت به تهران خمینی امام فرودگاه مبدا از که است هواپیمایی سقوط عزادار ایران تمام دیروز از ، خبرآنالین بالوی کراین،

پروا بود. ه هزگشود آنها ولی کرد می حمل را دانشگاهی گان نخبه از بعضی دیروز بامداد در که خاری کشور از هواپیمایرگز دقیقه، یک در چون نشدند ج

نشاند.عزابهراایرانوخوردزمینبهوشدفنینقصدچارآسماندرمسافر179با737بوئینگ

عزادا ارالبته در که است آن گویای اخبار نبود. ایران به مربوط تنها گوی خود فرزندان فراق در و بیقرارند شدت به مسافران برخی خانواده هم میرکراین یه

بودند.ایرانیآنهااکثرالبتهوافغانستانسوئد،کانادا،افغانستان،کراین،وا،داشتندحضورافرادیهمدیگرملیت4ازپروازایندریرازکنند
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مرتصاوی تنها شده منتشر سقوط عینی شاهدان از نقل به اجتماعی های شبکه در که مری و تکهرگ تکه های بدن سوخته، سرزمینی . دهد می نشان را گ

آخ که آتشی و کشورشده هواپیمایی سازمان سخنگوی میان، این در سوزاند. می را هواپیما بقایای نشدهرین هواپیما این سوار مسافران، از نفر دو گفت ی

م پرواز مسافران از یکی نجات جمله از ماندند. زنده و دیگراند حکایت شهروندانرگ، از یکی او گرفت. قرار مردم و ها رسانه توجه مورد شدت به که دارد ی

سرعت با یف کی تهران- پرواز به رسیدن برای بود گلستان حزاستان حال در متوجهریاد بررسی، از پس و کردند متوقف را او راهور پلیس ماموران که بود کت

شد.مسافراینجاننجاتباعثوشدتوقیفماشینبالفاصلهوشدندماشیناینباالیخالفی

پروا کادر از اعم هواپیما این سرنشینان تمام گوید می کشور اورژانس سازمان رئیس که آنطور نبودند. شانس خوش هم اینقدر پرواز این مسافران دیگر یزولی

تصاوی . اند باخته جان مسافران، خبرو که نداشتهرگزاری وجود هواپیما این سرنشینان از یک هیچ نجات امکان دهد می نشان هم اند کرده منتشر ها ی

است.شدهتکهتکهچیزهمهچوناست

خا به کار و تحصیل برای که بود کشور نخبه دانشجویان از تعدادی حامل پرواز، وجودراین آنها بین در هم مسئوالن فرزندان از حتی و رفتند می کشور از ج

ال اسدی دکتر فرزندان از تن دو باختن جان جمله از رفتند. دنیا از و نداد شان مهلت اجل که مدیرداشت - همکاری دررکل بهداشت وزارت بینالملل یهای

شد.تاییدکراینیواهواپیمایسقوطحادثه

ا هواپیمایی در دانشجو نخبه باختگان جان برخی شواسامی به است؛زحرکرایی پورضرابی1یر آرش صالحه2. محمد گرجی3. پونه درچه4. اسحقیان مهدی .

بیروتیامینمحمد.11یاییرآقاسمیمیالد.10سعدیحسنیزهرا.9نبییالناز.8کبوکستارهحمیدرضا.7آبادیحبیباشرفیامیر.6آقابالیایمان.5

شه حوالی در زمین با هواپیما برخورد شدت که اینجاست یافتنرنکته برای و است شده متالشی اجساد تمام که بود باال حدی به تهران استان در واقع یار

ژنتیک های آزمایش به نیاز باختگان جان روزهویت این از است. قانونییادی سپزشکی چه هر کرد اعالم حادثه قربانیان خانواده مراکزربه به پزشکییعتر

شود.یرگینمونهآنهاازتاکنندمراجعهقانونی

قانونیسازمان نمونهپزشکی اخذ برای هواپیما سقوط قربانیان های خانواده کرد: اعالم ای اطالعیه در عDNAکشور پیکرهای هویت تعیین یزانشانزجهت

کنند.مراجعهخودسکونتمحلاستانقانونیپزشکیکلاداراتبه

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

عمدهقانونی بخش نیاز و پیکرها شرایط به توجه با درآمدند. باش آماده حالت به نیز تهران استان هویت تشخیص های تیم و شدند اعزام سقوط محل به

شد.بینیپیشالزمتمهیداتژنتیک،تشخیصآزمایشاتانجامبهاجسادازای

سپهبد پیکر تشییع و هواپیما سقوط داغدار های خانواده به تسلیت بیان با خود دیروز مهم سخنان در هم انقالب رهبر سانحه، این سقوط از پس ساعاتی

د روح برای خداوند از سلیمانی قاسم پنجشنبرشهید (امروز سقوط فردای روز دولت هیات همچنین کرد. مغفرت طلب گان اعالمهگذشته عمومی عزای روز را (

کند.اعالمبازماندگانوداغدارهایخانوادهباراخودهمدردیمراتبتاکرد

بود؟چهسانحهعلت

د تصویر چند تارهر در هواپیما سقوط لحظه از مردم از چیزریافتی بامداد روشن هواپیمایزیک سیاه جعبه دو هر شدن پیدا با ولی دهد نمی نشان یادی

شد.خواهدمشخصزودیبهسانحهدقیقعلتشدگفتهامابود،اینترنشنالکراینواهواپیماییکترشبهمتعلقکهبوئینگ

بوئینگ هواپیمای سیاه جعبه دومین داشت: اظهار باره این در کشور هواپیمایی سازمان سخنگوی جعفرزاده سازمان737رضا سانحه بررسی تیم توسط نیز

کشو بارهواپیمایی و بود شده یافته این از بیش نیز اول سیاه جعبه گفت: سانحه سایت محل در هواپیما قطعات جستجوی به اشاره با وی شد. پیدا ی

شد.خواهدآغازیرکشوهواپیماییسازمانسانحهبررسیتیمتردقیقبررسیهایدادههاتکمیل

ش به حادثه سرنخ یافتن برای ایرانی کارشناسان که اینجاست آمرنکته کردهرکت اعالم کشور هواپیمایی سازمان رئیس رو این از و ندارند اعتماد بوئینگ یکایی
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آم به شده ساقط هواپیمای سیاه جعبه مسجدقدسراست در سلیمانی سردار شهید گرامیداشت مراسم حاشیه در عابدزاده علی . شود نمی داده تحویل یکا

ا هواپیمای سقوط امروز سانحه درباره خبرنگاران جمع در مهرآباد قوانینوفرودگاه اساس بر گفت: خمینی امام فرودگاه از برخاستن از پس دقایقی کراینی

نیز(ایکائو سانحه این که میشود انجام کشور همان هواپیمایی سازمان توسط و سانحه مورد کشور در هوایی سوانح به رسیدگی هواپیمایی) جهانی سازمان

باشند.داشتهحضورسانحهبررسیهنگامدرمیتوانندنیزکراینیهاوااماگرفتخواهدقراررسیدگیموردیرکشوهواپیماییسازمانتوسط

د معمول غیر شرایط خصوص در خلبان توسط رادیویی پیام هیچ گفت: حادثه این جزییات بیان در امروز همچنین گزارشهایراو مطابق . است نشده یافت

عبو پرواز خدمه و زمین روی افرادی ) عینی سورشاهدان آتش اند) کرده گزارش و مشاهده را رویداد که باال ارتفاع در برزی و شده مشاهده هواپیما در ی

که است این دهنده نشان هواپیما برخورد مسیر و میپیوندد وقوع به برخورد از ناشی انفجار زمین، با هواپیما برخورد از پس و میشود افزوده آن دامنه

سی خط دارای سقوط زمان در و کرده گردش راست سمت به مشکل بروز از پس بوده، فرودگاه محدوده از خروج حال در غرب سمت به ابتدا که یرهواپیما

است.بودهفرودگاهبهگشتزبامسیردر

تش در ارتفاعرعابدزاده تا ابتدا هواپیما گفت: هواپیما این پرواز شرایط حذف8000یح رادار صفحه از هواپیما اطالعات همزمان آن از پس و میکند صعود پا

میشود.متالشیوکردهبرخوردزمینباارتفاعدادندستازباهواپیماو

235231

آنالین55آذرقلم،،24ساعتنیوز،تیندیگر:منابع

قانونیپزشکیبهکراینیواهواپیمایسقوطقربانینفر70خانوادهمراجعه

داد.خبرگذشتهروزشامگاهتاسازماناینبهکراینیواهواپیمایسقوطقربانیانازنفر70خانوادهمراجعهازکشورقانونیپزشکیسازمانعمومیروابطکلرمدی

گفت در نائیجی گذشتهواحمد روز وقت آخر تا اینکه بیان با پویا خبرنگاران باشگاه حوادث خبرنگار با خانواده18شامگاه(گو سقوط70دی)، قربانیان از نفر

است.انجامحالدریرنمونهگیکاروشدهآغازنیزامروزصبحازمراجعاتاینروندکرد:اظهارکردهاند،مراجعهقانونیپزشکیبهکراینیواهواپیمای

سازمانرمدی عمومی روابط قانونیکل تصپزشکی نمونهگیرکشور انجام کرد: نمونهگیریح طرفی، از و میگیرد صورت اجساد قطعات از هم و پیکرها از هم یری

شد.خواهداخذنیزقربانیانبستگاناز

نمونهگی اولویت البته افزود: پدربزروی با بعدی درجه در هردو)، ) مادر و پدر با ابتدا قربانیان، خانوادههای از مادربزری و ه(گرگ یا قیدرهردو در که یک

دسترسی عدم صورت در نهایت در و متوفی همسر همراه به فرزندان از نمونه آنها، به دسترسی عدم یا فوق افراد تمام رحلت صورت در و است هستند) حیات

میشود.اخذنزدیکبستگانوخواهربرادر،مانندبستگانسایرافراد،اینتمامبه

پیکرها تحویل قانونی روال هویت، شناسایی از پس و شده انجام قربانیان هویت تعیین روند اخذشده، نمونههای تطبیق با نهایت در کرد: خاطرنشان نائیجی

شد.خواهدانجام

***

گرداناقتصادآنالین،ایرانآفتاب،آنالین،55تیک،خبرآنالین،برنا،دیگر:منابع
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نفر115ازژنتیکنمونهاخذکراینی/واهواپیمایقربانیانهویتشناساییوضعیتینرآخ

داد.خبرتهراندرکراینیواهواپیمایسقوطسانحهجانباختگانبستگانازنفر115ازنمونهاخذازکشورقانونیپزشکیسازمانبینالمللاموروعمومیروابطکلرمدی

گفت در نائیجی سازمانوحامد سوی از شده انجام اقدامات درباره ، ایسنا با قانونیگو اپزشکی هواپیمای سقوط جانباختگان هویت تشخیص درودر کراینی

اقدامات این و است شده آغاز آنان از ژنتیکی پروفایلهای استخراج فرآیند هوایی سانحه این جانباختگان اجساد انتقال با گذشته روز از گفت: تهران جنوب

مختلفی مراحل باید و است زمانبر شود، انجام باید که آزمایشهایی که چرا است، نشده شناسایی اجساد از یک هیچ هویت کنون تا اما دارد، ادامه همچنان

کند.طیرا

کارشناسان و متخصصان تالش تمام البته داد: ادامه قانونیوی کمتپزشکی در که است بهراین و شده شناسایی قربانیان اجساد ممکن زمان ین

شود.دادهتحویلخانوادههایشان

به ژنتیک نمونه اخذ برای که حادثه این قربانیان بستگان شمار درباره قانونینائیجی امروزپزشکی ظهر از پیش تا ما آمارهای طبق گفت: نیز کردهاند مراجعه

م115از در قربانیان بستگان از قانونیکزرنفر نمونهپزشکی اخذ برای زودتر است الزم که باقیماندهاست نیز نفرات برخی و است شده اخذ نمونه تهران استان

کنند.اقدام

سازمانرمدی بینالملل امور و عمومی روابط قانونیکل خصوصپزشکی این در گفت: ایسنا به نیز هواپیما این خارجی قربانیان هویت شناسایی مورد در کشور

ط از شده بنا هم اقداماتی است؛ شده انجام خارجه امور وزارت با کمتررایزنیهایی در بتوانیم تا شود انجام دیگر کانالهای و بینالملل پلیس زمانریق ین

کنیم.شناسایینیزراآنانهویتوکردهاخذکشورازجرخادرافراداینبستگانازراژنتیکینمونهممکن

متخصصان و کارشناسان اقدامات وی گفته قانونیبه شبانهروپزشکی شکل به تهران مزاستان در کهری تشخیص و آزمایشگاهی هویتزیرکز شناسایی برای ک

دارد.ادامهکراینیواهواپیمایسقوطقربانیان

پیامانتهای

آنالین،اعتماد،24رویدادی،رفوخبرایران،دیدهبانآنالین،کوشآنالین،شفانیوز،شماصنعت،وبانکفارس،اکوتابناک،آنالین،جمجامآنالین،ایراندیگر:منابع
جملهاسرار،ابتکار،باتو،تابناکآنالین،یرساالمردمکنا،ر

فیلمو+عکساختصاصیگفتگوی/است!نشدهشماساییکراینواهواپیمایسقوطدرجسدیهیچهنوز

گیرحوادث نمونه آزمایشات و نشده شناسایی جسدی هیچ هنوز گیرکنا: نمونه برای شده اعالم های اولویت طبق ها خانواده و است بر زمان آن دادن تطبیق و مری به تخصصری کز
کنند.مراجعهتهراناستانقانونیپزشکیآزمایشگاهو

اختصاصی سازمانرگزارش الملل بین امور و عمومی روابط کل مدیر نائیجی حامد قانونیکنا، بهپزشکی ایران هواپیمای سقوط حادثه خصوص در کشور

بهوا اجساد های تکه زمانیکه از ما همکاران گفت: قانونیکراین برداپزشکی نمونه به شروع شد مرمنتقل در حضور با نیز ها خانواده و کردند تخصصری کز

است.انجامحالدریرگینمونهکارکزیرکهمنطقهدرتهراناستانقانونیپزشکیآزمایشگاهو

گی نمونه روند شدن کند های علت از یکی خصوص در بهروی ها گیری نمونه گفت: اولرکنا مرحله در که معنا این به گیرد می صورت ها اولویت صورت به ی
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مادربز و پدر نبود، صورت در که مادر و گیرپدر نمونه این چه هر و گیرد می صورت فرزندان از حضورشان عدم صورت در و گیردرگ قرار نخست مرحله در ها ی

بهت های پروتاکل و تر دقیق آورآزمایشات می دست به برداری نمونه برای ها اولویت گذشته روز از اما مریم به کهری آمدند بستگان دیگر و نکرده مراجعه کز

م به والدین حضور صورت در خواهیم می عزادار های خانواده همه آزمایشگاهیراز و تخصص قانونیکز کهپزشکی منطقه در چرازیرتهران کنند پیدا حضور ک

اند.نکردهمراجعهکزرماینبههاخانوادهازتعدادیهنوزکه

اجساد شناسایی و آزمایشات نتایج به بخشیدن سرعت برای داد: ادامه نائیجی توانیم2دکتر نمی اما اند شده اعزام تهران به مازندران و گیالن از کمکی تیم

بسیار اجساد های تکه تعداد و بر زمان آزمایشات این چون کنیم اعالم هایشان خانواده به آنها تحویل و اجساد های تکه شناسایی برای دقیق یادززمان

دهیم.تحویلهایشانخانوادهبهراپیکرهازودترچههرکهکنیممیراخودمانتالشتمامواست

سازمان الملل بین امور و عمومی روابط کل قانونیمدیر بزپزشکی های تکه آیا اینکه خصوص در دررکشور که همانطور گفت: دارد وجود اجساد از گی

بز های تکه اما شده متالشی افراد پیکر و هواپیما است مشخص بردارتصاویرها نمونه و است رسیده دستمان به اجساد از نیز بزرگ های تکه همه از وری گ

است.انجامحالدرکوچک

گی نمونه برای ها هماهنگی گفت: نیز خارجی مسافران خصوص در کانداروی کشور از که شده انجام خارجه امور وزارت با خارجی مسافران های خانواده از ی

آنها بیشتر که است این دارد وجود کانادا مسافران در که جالبی نکته و بفرستند ایران به کنسولی هیئت یک شیده خصوص2درخواست در بودند. تابعیتی

ا شدهومسافران زده افغانستان سفارت به ای نامه که است افغانستان کشور از نیز مسافر یک و شده گرفته صورت هایی هماهنگی صبح امروز نیز کراینی

وزارت با ها هماهنگی و شرایط به توجه با ایران به هایشان خانواده حضور یا ای ان دی آزمایش های نمونه ارسال برای ها هماهنگی است قرار و است

گیرد.صورتامورخارجه

د کامال را ها خانواده شرایط گفت: پایان در نائیجی انتظاردکتر چشم که کنیم می را خود سعی تمام و کنیم می اجسادرک و گیرد پایان زودتر ها خانواده ی

گی نمونه برای شده گفته های اولویت به توجه با ها خانواده که کنم می تاکید باز و شود ها خانواده مرتحویل به آزمایشگاهیری و تخصص پزشکیکز

خواستاقانونی نکردند مراجعه هنوز که هایی خانواده از و کنند مراجعه تهران مراستان این ربه زودت هرچه تا کارریم این بخشی سرعت در تا کنند مراجعه کز

.کنند.همراهیراماآزمایشگاهی

گذشتکههفتهایدرثامن"سکه"دادگاهتایکا"رآمعلیهدعاویحرطبرای"آمادگی

بود.گذشتههفتهحقوقیاخباریدهزگ...وجاسوسیاتهامازعادلخواهیبارفتبرئهثامن،سکهدادگاهجلسهاولینیرگزاربسلیمانی،قاسمسپهبدسردارشهادت

است:یرزحرشبهگذشتههفتهحقوقیاخباریدهزگایسنا،گزارشبه

سلیمانیقاسمسپهبدسردارشهادتپیدرمسئوالننظراتوتسلیتپیامهای

من در حضور با قضاییه قوه رییس رییسی ابراهیم سید اهلل وزآیت گفت تسلیت ایشان خانواده به را کبیر مجاهد آن شهادت سلیمانی قاسم حاج شهید ل

ماند.خواهدباقییخرتاگوشدرسلیمانیسرداراستوارگامهایطنینمیزند.رقمیکارآمعلیهمقدسخشمی،سلیمانیشهیدمحبوبیتکرد:اعالم

آم جنایتگر دولت اقدام گفت: قضاییه قوه سخنگوی اسماعیلی ترورغالمحسین اقدام یک حقوقی منظر از سلیمانی، سردار رساندن شهادت به در وریکا یستی

ید.رآفایراندربینظیرحماسهایقاسم»«حاجخوناست.دولتییسمرتروبارزنمونه

فیلمو+عکساختصاصیگفتگوی/است!نشدهشماساییاینکرواهواپیمایسقوطدرجسدیهیچهنوزکنا:ر|خبرخبرادامهادامه
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دادگست کل رئیس مهذب حشمتی مقاومترمحمدجواد تابنده گوهر سلیمانی سردار گفت: سلیمانی سردار سپهبد شهادت تسلیت ضمن تهران استان ی

بود.زمینایراناسالمی

رسمی مقامبلندپایه یک عنوان به قاسمسلیمانی حاج شهید سپاه قدس نیروی فرمانده شهادت گفت: قضاییه قوه پژوهشگاه رییس علمالهدی سیدحجتاهلل

شود.دادهپاسخوحقوقییرپیگیمحکوم،المللیبینوسیعابعاددربایدترامپ،توسطاوتروردستورآشکاراعالموایران

که نظامی، لباس به ملبس سردار یک فقط نه ایران ملت که است آن حقیقت گفت: قضایی الکترونیک خدمات دفاتر کانون عامل مدیر نیا روحانی حسن

از را ملت و دولت همراه و یار کالم، یک در و منطقه در اسالمی مقاومت رشید فرمانده و حرم مدافع شهیدان فرزندان مهربان پدر و ایثار و رشادت الگوی

است.دادهدست

دادگست کل رئیس قضایی معاون مهدوی رارغالمرضا سلیمانی قاسم حاج پاسدار سردار شهادت پیامی در تهران استان اختالف حل شورای رئیس و استان ی

است.جهاندریزستیاستکبارشاخصچهرهسلیمانیقاسمکرد:اعالموگفتتسلیت

ش ملت اندوه و تألم گفت: قضاییه قوه حقوقی معاون مصدق محمد والمسلمین االسالم عرحجت شهید این فقدان بر را ایران وزیف یاد و نیست پایانی یز،

ماند.خواهدباقیعالماستکبارستیزانوآزادیخواهانتمامیبخشالهامبیتردیدرشیدمان،سردارخاطره

ادا عدالت دیوان رییس بهرامی محمدکاظم المسلمین و االسالم عمرحجت پاداش ناپذیر خستگی سردار آن برای شهادت گفت: خداری راه در مجاهدت ی

است.بودهتاکنوناسالمصدرازمجاهدانهمهآرزویکهبود

آغشته اسالم سپاه سرداران از دیگر یکی خون به جهانی استکبار دستان دیگر بار گفت: کشور تربیتی و تامینی اقدامات و زندانها سازمان رئیس جهانگیر اصغر

نمودند.آشکارمحمدیناباسالمباراخوددشمنیوکینهناجوانمردانهاقدامیدروشد

ناحق به خون این که نیست تردیدی گفت: کشور عالی دیوان رییس مقدم مرتضوی والمسلمین االسالم ورحجت کشید خواهد مذلت به را دشمنان یخته

داد.خواهندادامهایرانانقالبیورشیدفرزندانرااوراه

دفت و سردفتران کانون رییس اردکانی دشتی همهرمحمدرضا و پیوست شهیدش یاران به سلیمانی قاسم حاج شهید سپهبد اسالم سرفراز سردار گفت: یاران

گرفت.آرامشالهیرحمتجواردراشمطمئنهنفسونشاندفروماتموغمدرراضمیرروشنانسانهایومظلومانومسلمانان

قد به شقی دشمنان گفت: کشور کل بازرسی سازمان رئیس درویشیان حسن المسلمین و االسالم آمدهرحجت ستوه به مخلص مبارز این مجاهدتهای از ی

تس را خود نابودی و زوال و زدند دست حماقت این به که آمربودند شیاطین و کردند بزریع انتقام و سخت سیلی منتظر باید اسالمیریکایی مقاومت جبهه گ

باشند.

سازمان رییس مسجدی قانونیعباس دیپزشکی آرزوی به باطل علیه حق نبرد میادین ناپذیر خستگی و شجاع مخلص، سردار گفت: ورکشور رسید اش ینه

پیوست.شهیدشیارانبه

داشت.خواهدوداشتهادامههموارهشهداراهگفت:حکومتییراتزتعسازمانرئیسویردادگستیرزومعاونیرانصاجمال

و آوایی علیرضا دادگستزسید وحشیگریر و خباثت خوی دیگر بار گفت: آمری سردمداران کری چهره سپاهریکا پرآوازه سرداران از یکی و کرد عیان را خود یه

رساندند.شهادتبهرااسالم

ترو گفت: نگهبان شورای سخنگوی کدخدایی آمرعباسعلی بهریستهای هم سلیمانی سردار از بعد مقاومت راه باشند. خود جنایتهای پاسخگوی باید یکا

داد.خواهدادامهخودمسیر

ماند.نخواهدپاسخبیجنایتکاریکایرآماقداماینشکبیگفت:نگهبانشورایدبیرجنتیاحمداهللآیت

گام انتظار در باید اینک و رسید کمال به مقاومت اول گام ابومهدی، و قاسم حاج شهادت با گفت: قضاییه قوه فرهنگی معاون صادقی هادی االسالم حجت

گذشتکههفتهایدرثامن"سکهگاهد"داتایکا"آمرعلیهدعاویحطرایبرگید"آماایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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بود.دوم

مظف حکمتعلی والمسلمین االسالم مرحجت رییس راری المهندس ابومهدی و سلیمانی قاسم سردار شهادت پیامی طی کشور اختالف حل شوراهای امور کز

ب پر عمر که بودند عاشورا مکتب یافتگان تربیت و شاگردان ایشان کرد: اعالم و گفت هرتسلیت و داده قرار جهان مظلومین از دفاع در را خویش گزرکت

نداشت.سردرجهانمظلومینومسلمینواسالماعتالیبرایکترحجزیرتفک

کا و مدیران رئیس، بهرامی شکراهلل المسلمین و االسالم ابومهدیرحجت و سلیمانی قاسم حاج سردار شهادت پیامی، در مسلح نیروهای قضایی سازمان کنان

گفتند.تسلیتویکرتبرامهندس

تسلیت را سلیمانی قاسم حاج سردار سپهبد شهادت ، سلیمانی قاسم حاج شهید برادر سلیمانی سهراب به پیامی در زندانها سازمان رئیس جهانگیر اصغر

گفت.

منتظ والمسلمین االسالم لحاظرحجت به سلیمانی سردار ترور است. جنایت المللی، بین مقررات و قوانین اساس بر ترامپ اقدام گفت: کشور کل دادستان ی

است.جنایتکارانهعملیکالمللیبینوحقوقی

گفت.تسلیتراسلیمانیقاسمحاجسردارشهادتپیامیطیقضاییهقوهاطالعاتوحفاظتکزرمرییسعبداللهیعلیالمسلمینواالسالمحجت

ترو با مبارزه رشید سردار شهادت تهران، استان های زندان کل پورجعفراداره حسین سردار شهید همرزمش و سلیمانی قاسم حاج سپهبد شهید جهانی، یریسم

گفت.تسلیترا

باق جمهورعلی گفت: قضائیه قوه بشر حقوق و الملل بین امور معاون کنی رری متوجه را سلیمانی سردار ترور مسئولیت تمام اسالمی آمژی وریم میداند یکا

یم.رمیگیسختانتقامآنهاازفرمودندیررهبمعظممقامکههمانطورما

آم گفت: قضاییه قوه اول معاون ای اژه محسنی والمسلمین االسالم خارحجت منطقه از باید نهایت در که بداند خاریکا اگر شود. رارج آرامشی هیچ نشود ج

بود.نخواهدشاهدروزشبانهطولدر

المللی بین جنایت یک همراهانش و سلیمانی قاسم سپهبد شهادت در که این گفت: کشورمان برجسته حقوقدانان از یکی میرمحمدصادقی دادهرحسین خ

آم هم جنایت این در و ندارد وجود فراررتردیدی مسئولیت از توانند نمی کدام هیچ و دارند مسئولیت قطعا دادهاند انجام را جنایت این که کسانی هم و ین

کنند.

ووامیرساعد حقوقدان دادگستوکیل امرکیل جمهور رییس دستور با سلیمانی سردار ترور است: معتقد تعرضری ضمن، در و است حیات حق فاحش نقض یکا

شود.میتلقیعراقارضیتمامیتوایراناسالمییرجمهومنافعبهمستقیم

است.المللبینحقوقآشکارنقضسلیمانیسردارشهادتدریکارآماقدامکهاستمعتقدیردادگستکیلودیگرمحمدنبیحسین

جمهو بشر حقوق دبیرستاد شخص بویژه المللی بین مجامع از بیانیهای طی ایران اسالمی کمیسرری متحد، ملل سازمان امنیت شورای متحد، ملل سازمان کل

آم جنایتکارانه اقدام عامالن و آمران مجازات و شناسایی راستای در تا خواست عراق دولت و بشر حقوق عملرعالی خویش قانونی وظیفه و مسئولیت به یکا

نمایند.

دادگست وزارت الملل بین امور و بشر حقوق سرمعاونت در ایران کرد: اعالم و صادر بیانیهای سلیمانی سردار شهادت پی در بزوی کهرگ است نشسته مردی گ

جهت در برقرارسالها و ترور و ظلم کنی سرافراریشه سردار کوشید. ظلم از پر جهان این در عدالت تروزی نابودی جهت در سالها که برداشت،ری قدم یسم

شد.یسمرتروقربانیخودآخردست

داد.خبریکارامدولتعلیهدعاویحرطبرایآمادگیاعالمازبیانیهایانتشارباقضائیهقوهکالیوکزرمبینالمللکمیسیون

گفت.تسلیتراسلیمانیقاسمحاجشهادتپیامیصدوربانیزروحانیتویژهدادسرای
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سازمان رئیس آرانی مسجدی قانونیعباس قاسمپزشکی حاج شهید سردار خون که شد باعث آنها عمل و کردند عمل ناشیانه اسرائیل و ترامپ گفت: کشور

باشد.داشتهبدنبالرامنطقهدراسرائیلویکارآمحضورشدنباطلمهرسلیمانی

بود.خواهداعمالقابلومحفوظیکارآمازسختانتقامیکبرایایرانگفت:حقکشورکلدادستانییاسترحوزهرئیسیربختیااکبرعلی

گرفتقرارقضاییتعقیبتحتخبرآنالینمدیرمسئول

گرفت.قرارقضاییتعقیبتحتسلیمانیسرداربارابطهدرتوهینآمیزمطلبیانتشارپیدرخبرآنالینمدیرمسئول

شداعالم98سالکالتویزکارآموآزموننتایج

شد.اعالمی)ردادگستکالو(کانون1398سالکالتویزکارآموورودیآزموننتایج

شد.گزارربیرجاسالآذرماههشتم،98سالکالتوآزمون

ندارندرامجلسبهورودحقباشندداشتهحاکمیتباضدیتکهکسانیکردیماعالمبارها

ندارند.رامجلسبهورودحقباشندداشتهحاکمیتباضدیتکهکسانیکردیماعالمبارهاگفت:نگهبانشورایسخنگویکدخداییعباسعلی

آرمانروزنامهدربارهمطبوعاتمنصفههیاتنظر

کیف دادگاه نهم شعبه در آرمان روزنامه سابق مدیرمسئول پرونده به گذشته هفته مطبوعات دادگاه بهردر تهران استان یک بری عباسی قاضی شد.ریاست گزار

با دادگاه، جلسه پایان از پس که بود خصوصی دیگر شاکی و کرد نظر صرف شکایتش از نهایت در که بود قالیباف آقای یکی که داشت شاکی دو پرونده این

نشد.دانستهتخفیفمستحقوشدشناختهمجرمروزنامهاینسابقمدیرمسئولمطبوعاتمنصفههیاتنظر

ایرانفرهنگیاماکنبهحملهدربارهترامپاظهاراتبهکالوکانونرییسواکنش

کانون رییس امینی دادگستوعیسی مرکالی محکومیتری ما انتظار گفت: آن قانونی آثار و جایگاه و فرهنگی اماکن به حمله به راجع ترامپ اظهارات درباره کز

فرهنگی.اماکنسایرچهوباشدشدهثبتفرهنگیمیراثاومقصودچهاست؛المللیبینمجامعوجهانیجامعهسویازرفتاراین

ثامنسکهدادگاهجلسهاولینیرگزارب

شد.گزارربقاسمیقاضیقاضییاستربهتهراناستاندویرکیفدادگاه1064شعبهدرماهدی18چهارشنبهروزثامنسکهپروندهبهرسیدگیجلسهاولین

آخ درباره قضاییه قوه سخنگوی اسماعیلی جهترغالمحسین به پرونده این شدن طوالنی که بود گفته پرونده این به رسیدگی وضعیت به راجع اظهارنظر ین

پرونده این پرونده3250اینکه این در بود. ناپذیر اجتناب دارد؛ و1812شاکی و552میلیارد و630میلیون آور441هزار جمع مردم از وجوه استریال شده ی

و673و و756میلیارد و789میلیون است.ر132هزار شده مسترد شکات به و شده شناسایی فرد این اموال از شکات1613یال از مطالبات100نفر درصد

گرفتند.راخودمطالباتدرصد30نیزشکاتدیگروگرفتهراخود

استنداشتهامنیتیبحثهایباارتباطیباشگاههابهنامهکشور:کلبازرسیسازمان

ب باره در باشگاهها به سازمان این نامه که کرد اعالم اطالعیهای در کشور کل بازرسی امنیتیرگزارسازمان بحثهای با ارتباطی کشور داخل در خود اردوهای ی

است.نداشته

شدتبرئهجاسوسیاتهامازعادلخواه»یبار«ف

شد.تبرئهعمومیاذهانتشویشوجاسوسیاتهاماتازعادلخواهخانمکهگفتگذشتههفتهدرمارشالروالندوعادلخواهیبارفمدافعکیلودهقانسعید

سرمایهبانکمتهمانپروندهبهرسیدگیادامه

به گذشته هفته چهارشنبه صالحی عمار و جهانبانی محمدرضا سرمایه بانک پرونده به رسیدگی جلسه ادامه ایسنا، گزارش درربه مقام مسعودی قاضی یاست

پرداختند.دفاعیاتادامهبهمتهمانوشدگزاررباقتصادیویژهسومشعبه
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شود.میاعالممتعاقبادادگاهبعدیجلسه

کراینیواهواپیمایسقوطدردیگراتباعازنفر32وایرانینفر147شدنکشته

مسافرب هواپیمای فروند یک گذشته هفته اواخر بوئینگردر ا737ی هوایی خطوط به خمینی(رومتعلق امام فرودگاه از پرواز از پس فنیهکراین نقص دچار (

کرد.سقوطوشد

یافتند.حصورحادثهمحلدر...وپایتختجناییدادسرایپرسترسوتهراندادستانجملهازقضاییمسئوالن

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

کنند.مراجعهخودسکونتمحلاستانقانونیپزشکیکل

پیامانتهای

رویکردنامههفتهپارسینه،دیگر:منابع

+عکسکراینیواهواپیماسقوطشدهکشتهنابغهزوج

ش دانشگاه نغبه دانشجوی دو ضراب پور آرش و گرجی برپونه را خود عروسی مراسم قبل روز جند که بودند راریف جانشان هواپیما سقوط دردناک حادثه در صبح امروز و اند کرده گزار
دادنددستاز

ا24رویداد هواپیما سقوط حادثه شدگان کشته میان شواز دانشگاه از نابغه زوجی دادند دست از را جانشان امروز که ازرکراینی قبل روز چند که بودند یف

ب را خود عروسی مراسم تلخ حادثه عراین این خانواده به تسلیت ضمن صالحی نیک ادامه در اند. کرده گرداوزگزار را بیشتر جزئیات کهریزان است کرده ی

میکنید.مشاهده

کراینیواهواپیماسقوطحادثهدرنابغهزوج

فا پورضرابی، آرش و گرجی شرپونه دانشگاه کامپیوتر مهندسی التحصیالن برغ عقدشان مراسم پیش روز سه که جانریف، سانحه این در بود شده گزار

بخوانید:باختند.بیشتر

ا هواپیمای به ایران آیا سقوط/ مسافومعمای میان در است گفتنی است؟ کرده شلیک گرکراینی سه نام کرده سقوط بوئینگ میخورد.رین چشم به نیز گانی

بودند.هواییسانحهاینقربانیاندیگرازنیزیارپدخترشانهمراهبهکاوهآزادهدکترمقصودلو،سیاوشدکتر

ش کامپیوتر ورودی گرجی پونه و کامپیوتر المپیاد طالی مدال پورضرابی بود.رآرش شون عروسی مراسم که است گذشته جمعه برای مال عکس این و بود یف

بودند.کراینواهواپیماسقوطباختگانجانازنفردوفقطاینا
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قانونیپزشکیبهکراینیواهواپیماسقوطجانباختگانخانوادهمراجعه

مسافرب هواپیمای سقوط دنبال به قانونی، پزشکی سازمان چهارشنبه روز گزارش بویینگربه ا737ی هوایی خطوط به همکارانومتعلق از تیمی کراین،

درآمدند.باشآمادهحالتبهنیزتهراناستانهویتتشخیصتیمهایوشدنداعزامسقوطمحلبهقانونیپزشکیکارشناس

امید و شده بینی پیش الزم تمهیدات ژنتیک، تشخیص آزمایشهای انجام به اجساد از عمدهای بخش نیاز و پیکرها شرایط به توجه با گزارش، این اساس بر

شود.یزانمشخصزعاینهویتممکن،فرصتاولیندرهمکارانیزروشبانهتالشبااست

قانونیسازمان دپزشکی بازماندگان با همدردی ابراز و تسلیت عرض ضمن بارکشور تا میکند درخواست آنها یک درجه بستگان از حادثه، این گذشتگان

د و خود هویتی کلراوراق ادارات به ای» ان «دی آزمایشات انجام برای شان قانونیگذشته بهپزشکی مراجعه از و کنند مراجعه خود سکونت محل استان

کنند.اجتنابتهران

م به هویتی اوراق با میتوانند نیز تهران ساکن کهرخانوادههای منطقه در واقع تهران استان آزمایشگاهی و تشخیصی درزیرکز الزم اقدامات تا کنند مراجعه ک

پذیرد.صورتخصوصاین

نظامتاییدشکوهباپرسیهمهتااستانهابرخیدرآساسیلبارشهایازاستانها؛»۲۴یرخب«بسته

جمهو نظام تایید پرسی همه خصوص در جمعه نماز خطیبان اظهارات سلیمانی، قاسم سپهبد سردار شهید رشادتهای و شخصیت به پرداختن ایرنا- تشییعراستانها- در اسالمی ی
زلزله سبزوار، و سوادکوه جاده در رانندگی سوانح وضعیت از گزارشی سلیمانی، سردار مطهر پیکر تشریشتر۴.۱باشکوه خواف، سنگان هایری استان در سیلآسا های بارش جزئیات یح

میرود.شماربهایرنایرسراساستانیسایتگذشتهساعت۲۴یرخبعنوانهایینرمهمتازتهرانخانهینرنفیستوکشورقرششمالوجنوبی

سراس ویترسایت عنوان به ایرنا استانهای خب۳۱ینری استانی جمهورگزارسایت حدودری انتشار محل میانگین طور به روزانه اسالمی خب۶۰۰ی یرفرآورده

می مصاحبه، گزارش، خبر، خبزشامل تصویرگرد بسته یادداشت، بهرهبرداری، منظور به روز هر عصر که است تحلیل و وری قالبآی در مخاطبان بیشتر گاهی

میشود.منتشراستانهارویدادهایینرمهمتچکیده»۲۴یرخب«بسته

ایرانقدرتنماییعیناالسدبهموشکیحملهونظامتاییدهمهپرسیسلیمانیسردارتشییع

بز سردار این شهادت دنبال به اسالمی انقالب پاسداران سپاه کوبنده پاسخ و سلیمانی قاسم حاج سردار باشکوه دررتشییع جمعه امامان سخنان محور گ

پرداختند.االسدعینپایگاهبهایرانموشکیحملهزوایاییحرتشبهوینظامیویررفتاهایگیژویبرشمردنضمنآنانکهبودهفتهایننمازخطبههای

- عبادی امروزآیین اسالمی ایران سراسر جمعه نماز سپهبد۲۰سیاسی سردار رسیدن شهادت به از متاثر همچنان نیز ماه سلیمانیدی نهاییقاسم انتقام و بود

آم سلیمانیرخروج شهید خونخواهی و انتقام اول گام در ایران توانایی و قدرت دادن نشان و منطقه از ها جمعهیکایی نماز هفته این خطبای سخنان محور

بود.
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پیکر تشییع مراسم در هموطنان از تعدادی باختن جان به نسبت تاسف ابراز ضمن جمعه نماز هفته این های خطبه در همچنین جمعه سردارامامان

گفتند.تسلیتآنهاداغدارخانوادهبهراوقایعاینکراین،وا-تهرانمسیردریرمسافربهواپیمایسقوطهمچنینوکرماندرسلیمانی

استمشهودهمگانبریکارآمنظامیقدرتفروپاشی

آم گفت: رضوی خراسان (ع) رضا امام سپاه بهرفرمانده را خود نداشته قدرت و بترساند را دنیا اینکه برای امروزریکا اما کرد ترور را سلیمانی شهید بکشد خ

دیدند.همهرایکارآمنظامیقدرتزوالوفروپاشی

نظ یعقوبعلی سرسردار اللههای یادواره اولین در زهراییری آمخ افزود: قوچان (ع) حسین امام مسجد محله دنبالرشهدای به سلیمانی شهید ترور با یکا

ندیدهایم.تاکنونیخرتاطولدرکهشدهقویآنقدرهمرزمانشوسلیمانیشهیدخونکترببهمقاومتجبههانسجامامروزامابودمقاومتجبههتضعیف

استمقاومتجبههبرایابرمردیقاآنیسردار

قرا دسترفرمانده به را پرچم این که است مقاومت جبهه برای الیق جانشینی و دیگر ابرمردی قدس سپاه جدید فرمانده قاآنی سردار گفت: سامرا اربعین گاه

است.گرفته

ش امین ورسردار هویزه شهدای یادواره نهمین و سی در موقع۴۳یعتی به انتصاب در انقالب رهبر وتدبیر درایت به اشاره با سبزوار جهادگر سردارشهید

مدتهایقاآنی وی افزود: قدس سپاه فرماندهی وزبه بود سلیمانی شهید سردار جانشین حیادی جلوتر قدم باریک را شهید سردار راه اینک و کرد نمی کت

دهد.میادامهقدرت

وی به اشاره با هایژوی قاآنیگی قویتررتصسردار ها عرصه تمامی در مقاومت جبهه یقین طور به و دارد را سلیمانی شهید سردار تدبیر و تواضع وی کرد: یح

دهد.میادامهخودراهبهقبلاز

دادرایکارآمبامقابلهجراتدنیاکلبهایران،کوچکسیلی

شکست.درهمراجهانیاستکبارپوشالیهیمنهودادرایکارآمبامقابلهجراتدنیاکلبهایران،کوچکسیلیگفت:ناجامرزبانیفرمانده

حاج شهادت افزود: رضایی قاسم سلیمانیسردار عراق،قاسم در ایشان شهادت از قبل که چرا شد منطقه کشورهای در ویژه به اسالم جهان در وحدت موجب

بود.شدهافروختهبرفتنهآتشایرانویهرسو

انقالب معظم رهبر بیانات به اشاره با ویوی خصوص هایژدر تصگی سلیمانی، حاجرسردار شهادت کرد: سلیمانییح اسالمقاسم جهان در نظیر بی اتفاق یک

است.وطنوفقیهولیسربازاینبرازندهتنهازماناشترمالکلقبکهحقاوبود

استپذیرشکستیکارآم

آم پایگاه به پاسداران سپاه موشکی حمله گفت: اردبیل جمعه امام و استان در فقیه ولی ناپذیرنماینده شکست طلسم عراق در راریکا منطقه در کشور این ی

است.پذیرشکستیکارآمدادنشانوشکست

است.گرفتهقراراقتداراوجدردیگرزمانهرازبیشترسلیمانیقاسمشهیدسپهبدخونکترببهاسالمیایرانداشت:اظهارعاملیسیدحسناهللآیت

شکست.خاورمیانهمنطقهدرراجنایتکاریکایرآمهیبتبود،یسترتروبامقابلهپرچمدارکهسلیمانیسپهبدافتخارآمیزشهادتافزود:وی

کرماندرسلیمانیشهیدسردارتشییعمراسمحادثهقصورودلیلبررسی

شهید سردار تشییع مراسم حادثه قصور و دلیل باید گفت: اسالمی شورای مجلس در کوهبنان و زرند مردم نماینده و کرمان استان نمایندگان مجمع رییس

شود.بررسی،شدمنجرهموطنانازتعدادیمصدومیتوجانباختنبهمنجرکهسلیمانیقاسمحاجسپهبد

شود.یرگیوجلحوادثاینگونهتکرارازموضوعبررسیبااینکهضمنبودهیرقصوآیاوافتادهاتفاقچهکهشودبررسیبایدگفت:خامانییرامیحسین
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ج حاجردر شهید سپهبد سردار پیکر تشییع سلیمانییان جعفقاسم حسین سردار کنندگانرو تشییع از تعدادی ، جمعیت فشار و ازدحام اثر بر کرمان در پور ی

شدند.مصدوموجانباخته

طلبممییفرحشهیدمپدرخونبامنسلیمانی:ینبز

ح نبرد میدان در شهیدم پدر خون با من امروز گفت: سلیمانی قاسم حاج سردار شهید سپهبد ذرهردختر ذره در قاسم حاج روح بداند دنیا و طلبم می یف

باشید.مامنتظرویسیدربتعمرآخرتاشماوهستندسفیدکاخسمتبهکترحآمادهسلیمانیقاسمهزارانوشدهدمیدهدنیاوجود

کردعذرخواهیشمخانیازحرمیهرنشنظارتشورایرییس

کرد.عذرخواهیملیامنیتعالیشورایدبیرشمخانیعلیازیرتوییتپیامیکارسالباجمعهروزحرمیهرنشنظارتشورایرییسدژاکامتقی

توییت پیام در ازروی پس شود می بله است: نوشته خود خبرنگا۳۱ی نگارسال روزنامه و بخوری رودست خبرنگای؛ری بهشراز اش سابقه دلیل به که ی

ام.شمخانیآقایشرمندهروزهسهکردی.اعتماد

نظارت شورای رییس دژاکام" "تقی بازداشت از رضوی خراسان های رسانه از برخی گذشته مرنشروز به وابسته حرم قدسریه آستان رسانه و ارتباطات کز

نکرد.تاییدایرناخبرنگارباگووگفتدرراخبراینرضویقدسآستانمسووالنازیکیالبتهکهبودنددادهخبررضوی

نیست.دستدردقیقیاطالعاستشدهیراخباچنیننشربهمنجرکهشمخانیمقابلدردژاکامشرمندگیاظهارعلتاز

است.دژاکامتقیسوابقازفارسیرگزارخبدرفعالیتنیزوروزنامهاینشهرستانهایاخباریردبیوکیهانروزنامهبراییرخبرنگا

شد.نامههفتهسپسوماهنامهبهتبدیلآنازبعدوکردآغازراخودکاررضویمطهرحرمبهمربوطایفصلنامهقالبدر۱۳۷۰سالدرحرمیهرنش

گذاشتبرجاکشتهیکایرانشهرمحوردراتوبوسگونیژوا

وا گفت: ایرانشهر پزشکی علوم دانشگاه حوادث مدیر و بیمارستانی پیش اورژانس وژرییس کشته یک بم - ایرانشهر محور در اتوبوس دستگاه یک ۲گونی

گذاشت.برجازخمی

گزارشها:

کنیمآغازتهرانازراایرانگردی

تهرانخانهینرنفیستجمعه؛امامخانه

خوانیم: می مطلب این از بخشی در که پرداخته جمعه امام خانه معرفی به کنیم آغاز تهران از را ایرانگردی عنوان با گزارشی در وتهران پیچ پر ازمسیر وقتی

جمله از تهران قدیمی محالت های کوچه خسروخم منطقهناصر کنیم،۱۲در می گردشگنوععبور هر چشم دارد وجود محدوده این در که بناهایی و یربافت

است.جمعهامامخانهآثار،اینازیکیکند.میجلبخودسویبهرا

جمعه امام خیابانخانه خسرودر میدانناصر از تر خمینیپایین قدیمه(رامام توپخانه همان یا دارایی) و اقتصاد وزارت روبروی بهو جمعه امام کوچه در

پالک نام۱۳شماره به دور گذشتههای در شده، واقع آن در خانه این که محلهای است. گرفته داشتقرار شهرت «عودالجان» دولت»محله «تکیه همو سابق

است.شدهمحوآنیرمعمانشانههایامروزهامابودگرفتهقرارجمعهامامخانهازفاصلهاندکیباومحلههمیندر

وخانه قاجارجه دوره آثار از جمعه» نیمه«امام از قباقیمانده هجردوم سیزدهم قمرن خانهری نخست بنا، این است. نوی آقاخان ی»ر«میرزا

شد.ساکنآندرویدرخراآنتهرانجمعهامامبعدهابود.شاهناصرالدینصدراعظم

است.کشورفرهنگیمیراثسازماناختیاردراکنونوبودهنروفرهنگوزارتاختیاردرانقالبازپیشجمعهامامخانه

سال از هنر و فرهنگ وزارت به بنا مالکیت انتقال مراحل طی از شمسیرهج۱۳۵۰تا۱۳۴۸پس حفاظتی ملی سازمان جانب از بنا تعمیرات دوره نخستین

شد.میاستفادهسنتییرمعماهایگیژویباهنرویرمعماهایرشتهدانشجویانآشناییبراییزکرممنزلهبهآنازوگرفتصورتایرانباستانیآثاراز
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سال در خانه این بسیارهج۱۳۵۱مرمت حوادث اثر در بعد های سال در اما رسید، پایان به شمسی جملهری از پای خانهراحداث مجاورت در طبقاتی کینگ

ر موشک اصابت یا آن به راکت اصابت و امام میدان در بمب انفجار جمعه، فاصلهژامام در بعثی ناپذیرمت۲۵یم جبران خسارات شدهری وارد بنا این به ی

است.

تولدسودایدرِرپیهورامان،

ب با نیز میرگزارسنندج تازی منطقهای اورامان همان یا هورامان است نوشته و پرداخته هورامان بررسی به ورگردی کردستان استانهای در فرهنگی و یخی

از بیش قدمتی با که است عراق حلبچه و ایران در مردم۵۲کرمانشاه حفاظتهای و حمایتها با تا دارد آمدن دنیا به سودای انسان، سکونت در سال هزار

کند.گوزباگیتیبهراناگفتههایشخودجهانی،آثارفهرستدریرگیرقراواجراییدستگاههایو

تا نخورده دست و بکر روستاهای از متشکل ورهورامان روانسر جوانرود، پاوه، و کردستان استان کامیاران و سنندج سروآباد، شهر هفت فرهنگی و یخی

و بوده عراق کشور حلبچه استان روستاهای برخی و کرمانشاه استان باباجانی ثالث از وقسمتی گیاهان و شده حفاظت مناطق طبیعی، جلوههای بر عالوه

است.دادهجایخوددرراقبلسالهزار۵۲درسکونتازیرآثاشناختیباستاناولیهبررسیهایطبقبفرد،منحصرنرجانوا

خب گزارش این جمهورگزاردر مری اسالمی میری هورامان جهانی ثبت روند در قوت نقاط و چالشها بررسی منظور به کردستان فرماندارزکز حضور با را گردی

مدی هورامان، جهانی ثبت شورای عضو و گردشگرسنندج فرهنگی، میراث تارکل فرهنگی منظر پایگاههای مسوول کردستان، دستی صنایع و هورامانری یخی

تا موسیقی، حوزه پژوهشگران و فعاالن و کرمانشاه و کردستان بردر منطقه این ادبیات و قرارریخ واکاوی مورد را مهم اتفاق این مختلف زوایای از تا کرده گزار

دهد.

اتوبوسسقوطحادثهگلستانیجانباختگاناسامی

کرد.اعالمراشدحادثهدچارسوادکوهجادهدرپنجشنبهبامدادکهکالله-تهراناتوبوسگونیژواحادثهگلستانیباختهجان۱۵اسامیقانونیپزشکی

نشد.مشخصهنوزحادثهایندیگرگلستانیباختهجان۴هویتقانونی،پزشکیاعالماساسبر

شدند.مجروحنیزنفر۲۴وباختندجانسرنشین۱۹آنطیکهشدگونژواسوادکوهجادهدرپنجشنبهروزبامدادسهساعتگنبد-تهراناتوبوس

بود.حادثهاینبهمنجراتوبوسترمزسیستمفنینقصراهپلیساعالمبنابر

گذاشتجایبرکشتهیکسبزواردررانندگیسانحه

گذاشت.جایبرمصدومچهاروکشتهیکبردسکن-سبزوارجادهدریلررتدستگاهیکباوانتمزداخودروییکبرخورد

م عمومی روابط فورمسئول و حوادث کیلومتررکز در امروز صبح حادثه این گفت: پزشکی علوم دانشگاه پزشکی بردسکن۵۰یتهای - سبزوار ورجاده داد خ

شدند.حاضرصحنهسرامدادرسانیبرایاورژانسمأموران

د از پس دیگر مصدومان و باخت جان صحنه سر جراحت شدت اثر بر حادثه این مصدوم یک افزود: نیا فائق بیمارستانرمسلم به درمانی اولیه خدمات یافت

یافتند.انتقالسبزواربهشتیشهیدامدادی

لرزاندراخوافسنگانیریشتر۴.۱زلزله

لرزاند.راخوافشهرستانتوابعازسنگانبخشجمعهامروزصبحدقیقه۹/۵۴ساعت)ریشتر(زمیندرونیامواجمقیاسدر۴.۱گیربزبهایزلزله

لرزاند.راکیلومتر۱۰عمقدر۳۴جغرافیاییعرضو۶۰.۳جغرافیاییطولبهسنگانحوالیوجنوبیخراسانورضویخراساناستانهایمرززلزلهاین

است.بودهجنوبیخراساناستانآبادحاجییرکیلومت۵۱ورضویخراساناستاننشتیفانیرکیلومت۵۰وسنگانیرکیلومت۴۵زلزلهاینوقوعمحل

کشاندتعطیلیبهراقشمیرگردشگویرمسافبندرهایشدیدباران
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کشاند.تعطیلیبهراقشمیرگردشگاسکلههایویرمسافبندرهاییاردتالطموایلحظهتندبادشدید،بارانجملهازجوینامساعدشرایط

شد.یرگیوجلبعدیاطالعتاهرمزوکرالبندرعباس،سمتبهقشمازیرمسافشناورهایفعالیتاساساینبرگفت:قشمیانوردیردوبنادرادارهرییس

میشود.گشاییزبایرذاکشهیدبندرجویشرایطاحرازصورتدرومیشودپایشمستمرصورتبهیاردوضعیتافزود:یراشتعلی

میشود.اعالمتعطیلکاملصورتبهامروزهنگامیرهزجبهترددبرایدرازشیبوکندالویحیرتفاسکلههایهمچنینداد:ادامهوی

کنند.یرخودداصیادیفعالیتگونهرهازهنگاموهرمزک،رالقشم،بندرهایسواحلوجزایراطرافدرصیادانکرد:خاطرنشانیراشت

شدگشاییزبازنجاناستاندرروستاییراه۱۲۰

کردند.گشاییزبارااستانایندرروستاییراه۱۲۰راهدارانجمعهبامدادتاگفت:زنجاناستانایجادهنقلوحملویرراهدامعاون

بست.راروستا۱۳۰ازبیشراهپنجشنبهبامدادزنجاناستاندرشدیدکوالکباهمراهبرفبارشافزود:یوسفیجواد

کنند.گشاییزباراروستا۱۲۰راهاندتوانستهراهدارانامروزبامدادتاگذشتهروزصبحازکرد:تاکیدوی

شدثبتبندرعباسدربارندگیمیزانینربیشت

شد.ثبتمترمیلی۷۲.۲بندرعباسمیزانبهبندرعباسدربارندگیینربیشتجمعهامروزنیمو۹ساعتتاگذشتهشبازهواشناسیاعالمبراساس

هرم هواشناسی کل اداره قشمزمعاون مدت این در گفت: رودان۳۱.۸گان بشاگرد۲۸.۲، سردشت سی۲۵.۱، میناب۲۰.۸یر، الوان۱۷.۸. فرودگاه۱۷.۴، قشم ۱۲.۴و

است.داشتهبارندگی

است.یدهربابارانمترمیلی۱۰ازکمتربوموسیوآبادحاجیبندرخمیر،بندرلنگه،پارسیان،کیش،بستک،جاسک،افزود:درعارفیکیانوش

خواهدشد.ایمالحظهقابلهایبارشسببوبودخواهدفعالشرقیمناطقویژهبهگانزهرمدرشنبهتابارشیفعالسامانهگفت:وی

میشودآغازامشبازرضویخراساندربارانبارش

داشت.خواهدادامهآیندههفتهمیانیروزهایتامتناوبطوربهومیشودآغازرضویخراساناستاندرشبجمعهازبارانبارش

م جرکارشناس ناپایدار موج عبور افزود: رضوی خراسان هواشناسی ادارهکل پیشبینی بهکز مه تشکیل و ابرناکی افزایش باعث استان سطح در امشب از ّوی

میشود.رضویخراسانشمالیقسمتهایدرویژه

میشود.برفبهتبدیلفرداازکهشدخواهدآغازرضویخراسانسراسردرامشبازبارانپراکندهبارشهایافزود:سنگچولییدونرف

میرسد.میلیمتر۶۰حدودتانواحیایندربارشحجموبودخواهدشدیدتربارشهاشرقیوجنوبینیمهدرویژهبهاستانایننقاطاکثردرداد:ادامهوی

استراهدربلوچستانوسیستانبرایسیلآساباران

سیلآسارمدی باران جمعه امروز از بارشی جدید موج ورود با گفت: بلوچستان و سیستان هواشناسی استانرمیلیمت۱۰۰تا۵۰کل این برای بیشتر گاهی و ی

میشود.پیشبینی

حید صبحرمحسن یکشنبه تا شب جمعه از داشت: اظهار بینری بارشها که میرود انتظار بلوچستان و سیستان در باران شدید بارش و ۹۰تا۵۰گبار

میشود.برآوردمیلیمتر۱۰۰بیشازنقاطبرخیدرومیلیمتر

تم اینکه بیان با مروی مناطق در بارشها افزود:زکرکز است، بلوچستان و سیستان سواحل و جنوب بری، و رعد باران، سنگین فوق بادرگبار وزش با همراه ق

است.بارشیسامانهاینپیامدهایینرمهمتازگرتگبارشاحتمالوشدید

شدنرمدی سیالبی عمومی، معابر گرفتگی آب داشت: اظهار استان، جنوبی نیمه در محلی رودخانههای طغیان بر تاکید با بلوچستان و سیستان هواشناسی کل
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به بزمان و خاش در بویژه کوهستانی مناطق در جادهها لغزندگی دید، کاهش گرفتگی، مه صاعقه، برخورد سدها، آب سطح باالآمدن رودخانهها، و مسیلها

است.استاننقاطاکثردرجدیدبارشیسامانهپیامدهایعمدهازبرفبارشجهت

میشودتبدیلخودرویرباتکنندهرصادبهاردبیلاستان

بات کننده تولید واحد جرتنها در که خودرو جمهوری رییس اخیر سفر بهرهبرداریان به اردبیل استان به دولت هیات و داخلیری نیاز تامین بر عالوه رسیده ی

کند.صادرکشورازجرخابهراخودتولیددرصد۳۰داردقصد

مدیرعامل اشجع باتآمهدی گفت:رکو اردبیل استان تولیدیی مجموعه دراین مجموعهای استتنها تاکشور صفر از صورت۱۰۰که به را فروش و تولید درصد

با و داده انجام خرد و واحدزفعالساعمده تD&Rی و آلمان فنی دانش از استفاده تالشرو در تاکیه خودروهـاییرباتاست حتـی و مخابراتی صنعتی،

کند.خارجیبازارهایروانهراخودمحصولازدرصد۳۰وکردهبازارروانهوتولیدرابرقی

ج در تولیدی واحد این افتتاح به اشاره با جمهوروی رییس اخیر سفر وریان حضور با و گفت:زی تجارت و معدن صنعت، مساحتیر به زمینی در کارخانه این

.استشدهیزانداراهمیلیارد۵۰۰وهزاریکزابیشصرفباومترمربعهزار۳۰

کرد: اضافه راهاندااو تولیدیزبا واحد این تولیدی افزایش باتضمن داخلی نیاز تامین سهرو سالیانه خروج از خودرو، انواع دالری کشورمیلیون از ارز

بود.خواهددالرمیلیون۲۰کارخانهظرفیتتکمیلبامبلغاینکهشدهیرگیوجل

سردآبیماهیانتولیدقطباردلشهرستان

بختیارشه و چهارمحال اقتصادی مولفههای از یکی نوشت: سردآبی ماهیان تولید قطب اردل شهرستان عنوان با گزارشی در نیز باغاترکرد وجود بر عالوه ی

میشود.محسوباستانیزکشاورحوزهدراشتغالزابخشینرمهمتعنوانبهکهاستسردآبیماهیانپرورشعرمزااستان،خاصماماییبادامویژهبه

بختیا و بزرچهارمحال قرگتری ماهیان تولید اصلی قطبهای از یکی به اکنون استان این که گونهای به است کشور در سردآبی ماهیان کننده تولید درزین لآال

است.شدهتبدیلایران

مزا بختیاربیشتر و چهارمحال سردآبی ماهیان پرورش کهرع است شده احداث پرآبی سالهای در استان این چشمههای دست پایین یا رودخانهها کنار در ی

شدهاند.روبروکمآبیبحرانباعرمزااینازبخشیاکنون

مزا نیز، موجود بیآبی وضعیت این با بختیاراما و چهارمحال در ماهی پرورش گردشگرع توسعه برای ظرفیتی میتواندری که است استان غذایی و طبیعی ی

است.نشدهمحققکاملصورتبهتاکنونظرفیتاینچندهرباشدگردشگرانمیزبان

بختیا و چهارمحال مناطق از یکی اردل بیشترشهرستان که است تولیدینری است، کارون از بخشی عبور محل که منطقه این در استان این سردآبی ماهیان

میشود.

استدرصد۲۴کشوردرفشارتحتیرآبیاازبااستفادهکشتمتوسط

کشاور جهاد وزارت خاک و آب آبیازمعاون از استفاده گسترش دنبال به اینکه بابیان مدری آبیاری از بااستفاده کشت متوسط کرد: اعالم هستیم، کشور در یرن

است.درصد۲۴کشوردرفشارتحت

رسد.میدرصد۳۶بهکرمانشاهدرآماراینکهاستدرصد۲۴کشوردرفشارتحتیرآبیاازبااستفادهکشتمتوسطاظهارداشت:یراکبمرادعلی

آبیا هکتار هزار پنج حدود گذشته سال افزود: کهروی است انجام حال در اکنون نیز هکتار هزار سه و شد انجام کرمانشاه در فشار تحت آماری این امیدوارم

برسد.نیزهکتارهزار۱۰به
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قیمتی؟!چهبهمغزهافرار

جا سال دیماه هجده بهارمست- بوئینگرمهدیه فروند یک ثبت737ی شماره اUR-PSRبا هوایی خطوط به باومتعلق اینترنشنال و180کراین مسافر نفر

شه حوالی در ساعترخدمه در متاسفانه6:20یار کرد. سقوط فنی مشکل دلیل دانشآموخته147به یازده هواپیما این سقوط اثر بر بودند. ایرانی مسافران از نفر

ش ستارهکردانشگاه حمیدرضا همچنین میکردند، سفر کانادا به تحصیل ادامه برای که شویف دانشگاه مکانیک مهندسی دانشکده دانشآموخته بهرکب یف

م میشود گفته باختند. جان همسرش اسدیالرهمراه دکتر فرزندان از تن دو و رایانهای صنفی نظام سازمان اعضای از یکی داماد و دختر مدیرگ کلری-

است.شدهتاییدکراینیواهواپیمایسقوطحادثهدربهداشتوزارتبینالمللیهایرهمکا

پروازیکدرنخبهنفر130

بگذا کنار را سقوط فنی بررسیهای عالیتراگر با نخبه توجهی قابل تعداد مدریم، بهترین از تحصیلی دسترک از را جانشان پرواز این در ایران دانشگاه ین

بهت زندگی بلکه تا شدند غربت دیار راهی خاطرات و دلتنگی از پر چمدانی با آنان سرردادند. بر بحث اخیرا نداد. مهلتشان اجل اما بسازند خود برای را ی

تا به چراکه گرفته باال شدت به مغزها فرار یا فناوزمهاجرت و علمی معاون حرگی را مغزها فرار بحث رییسجمهور گفته:ری و دانست شده سازماندهی کت

دا را نخبگان خروج هم ما دیگر جوامع تمام مثل نمیکنیم؛ نفی هم ما کرالبته لحاظ از ما که است این واقعیت عددیم. همعرضمان کشورهای به نسبت و ّمی

ندا مهاجرت در باالیی بینرچندان میشود، ایرانی جامعه مختلف اقشار و مردم عموم شامل که ما مهاجرت آمار کل که40تا32یم. است سال در نفر هزار

و رصد کامال را هستند بنیاد پوشش تحت که عده این نخبگان ملی بنیاد در ما و میدهند تشکیل تحصیلکردگان و دانشجویان را افراد این از کمی عده فقط

است.چگونهویزاهاوضعیتومیروندکجاهاآنهاکهمیکنیمحمایت

انقالبرستا اول ما کنید فرض داد: ادامه آم56ی در دانشجو بیشترهزار که داشتیم آمهمجموع(ُکلونیینریکا در خارجی دانشجوی سالر) در است. بوده یکا

است.15تا12بینمارتبهاالنبودند.دادهتشکیلایرانیهارایکارآمدردانشجوییکلونیینرگتربز1977

چین افزود: آم350وی در دانشجو بهرهزار و کرده کم را آن میزان ترامپ اکنون و داشته عربستان300یکا است. رسیده نفر آم5هزار در ما دانشجوربرابر یکا

میکنند.یبرغوعجیبادعاهایاینبارهدرعدهاییکبعددارد.جمعیتمانصفکهکرهایدارد.دانشجومابرابرهشتتاهفتکرهدارد.

خا در تحصیلکرده ایرانی سه روز دو هر بود گفته هم رییسجمهور رابطه همین تنهاردر پرواز یک در که دیدیم همگان اما بازمیگردند! کشور به نفر147ج

داشتند.حضورآندرهمباالسطحمدیرانفرزندانحتیداشتوجودنخبه

بسیا تعداد که میدهد نشان آمارها فاراما از ماری و بازار که زمانی تا ندارند. رفتن جز راهی هم دلیل همین به بیکاراند ایران در دررغالتحصیالن کتها

دا را مشکل این ما نیست علمی نیرویی سوادردست حتی هستند افرادی که صورتی در ندارند خود روزمره گذراندن برای پولی تحصیلکرده افراد از خیلی یم،

مدی جوانها را کشور که کند ایجاد را فضایی باید دولت میکنند، اقتصادی تبادل میلیاردی و ندارند هم نوشتن شرچک در کنند. کهریت ایران معتبر کتهای

مد فاقد سرافرادی علمی معتبر تدرک از نخبه افراد سود حاضر حال در نمیدهند، را عالیه درجات با جوانان ورود اجازه و هستند خارکار در کشورریس از ج

بچرخانند.راایراناقتصادیچرخهتایمردانگهایراندررانخبگاننمیتوانیمماباشدداشتهوجودحالتاینوقتیاست

فامیل و آشنایان از باشند کار روی غیرعلمی افراد وقتی اما کنند جذب صنعتی حوزه آن سمت به هم را دیگر علمی افراد میتوانند باشند کار سر در نخبه افراد اگر

افراد اینگونه سکه و دالر نوسانات اصلی مسبب میکند. ایجاد تورم میشود؛ هستیم شاهد که اقتصادی مشکالت همه این باعث که میکنند استفاده خود

پروژههای فکر به دولت وقتی نمیآورند. وجود به جامعه برای را اقتصادی مشکالت همچنین هیچوقت هستند علمی نخبگان که افرادی مقابل در هستند.

میماند.باقیسومیجهانجایگاهدرهمیشهایرانرونداینباهستیم.مغزهافرارشاهدهممانیستایراندرعلمی

بود؟چهسانحهعلتاما
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مرتصاوی تنها شده منتشر سقوط عینی شاهدان از نقل به اجتماعی شبکههای در که آتشیری و شده تکه تکه بدنهای سوخته، سرزمینی میدهد. نشان را گ

آخ کشورکه هواپیمایی سازمان سخنگوی میان، این در میسوزاند. را هواپیما بقایای ماندهرین زنده و نشده هواپیما این سوار مسافران، از نفر یک گفت ی

دیگ حکایت مسافر این تهران-راست. پرواز به رسیدن برای بود گلستان استان شهروندان از یکی او گرفت. قرار مردم و رسانهها توجه مورد شدت به که دارد ی

سرعت با حزکییف حال در بالفاصلهریاد و شدند ماشین این باالی خالفی متوجه بررسی، از پس و کردند متوقف را او راهور پلیس ماموران که بود کت

شد.با مسافر این جان نجات باعث و توقیف بوئینگزماشین پرواز مسافران از یکی بود قرار فرانسه یونایتد کبه فوتسال تیم ایرانی کییف737یکن مقصد به

یافت.نجاتگرمازنوعیبهخودبلیتکردنکنسلبااماباشد

با سرلک، خودزپیمان بلیت اما باشد پرواز این مسافران از یکی بوده قرار که کرده عنوان خود شخصی صفحه در فرانسه یونایتد کبه فوتسال تیم ایرانی یکن

گرفت.نامپروازایننجاتیافتهدومیناوترتیباینبهاست.کردهاشارهموضوعاینبهخودپروازکارتانتشارباسرلکاست.کردهکنسلرا

پروا کادر از اعم هواپیما این سرنشینان تمام میگوید کشور اورژانس سازمان رییس که آنطور نبودند. خوششانس هم اینقدر پرواز این مسافران دیگر یزولی

تصاوی باختهاند. جان مسافران، خبرو که استرگزاری نداشته وجود هواپیما این سرنشینان از هیچیک نجات امکان میدهد نشان هم کردهاند منتشر یها

است.سوختهچیزهمهچون

د تصویر چند تارهر در هواپیما سقوط لحظه از مردم از چیزریافتی بامداد روشن هواپیمایزیک سیاه جعبه دو هر شدن پیدا با ولی نمیدهد نشان یادی

شد.خواهدمشخصزودیبهسانحهدقیقعلتشدگفتهامابوداینترنشنالکراینواهواپیماییکترشبهمتعلقکهبوئینگ

بوئینگ هواپیمای سیاه جعبه دومین داشت: اظهار باره این در کشور هواپیمایی سازمان سخنگوی جعفرزاده سازمان737رضا سانحه بررسی تیم توسط نیز

کشو بارهواپیمایی و بود شده یافته این از بیش نیز اول سیاه جعبه گفت: سانحه سایت محل در هواپیما قطعات جستوجوی به اشاره با وی شد. پیدا ی

شد.خواهدآغازیرکشوهواپیماییسازمانسانحهبررسیتیمدقیقتربررسیهایدادههاتکمیل

آم از ما گفت: کشور به بوئینگ سازندگان از دعوت درباره هواپیمایی سازمان سانحه بررسی کمیسیون رییس بوئینگرهمچنین طراح کشور عنوان به یکا

حضور قطعا که نگفتهاند اما کردهاند معرفی ما به نماینده ندادهاند، ما به حضور درخواست هنوز اما کردهایم، عوت د سانحه بررسی کمیسیون در حضور بابت

که میدهد نشان ما تکنیکی گزارشهای داد: ادامه نکردهایم، پیدا هواپیما این با موشک برخورد بر مبنی سندی هیچ تاکنون اینکه بر تاکید با مییابند.وی

است.ندادهخرهواپیمابهموشکبرخورداصال

کشو هواپیمایی سازمان سانحه بررسی کمیسیون بوئینگررییس سانحه بررسی در شد: یادآور کشور737ی سانحه بررسی و هواپیمایی سازمان نمایندگان ،

همکاوا ما با و دارند حضور ما کنار در نیز بارکراین موشک برخورد مساله که میدهد نشان تکنیکی گزارشات کنار در شواهد کرد: اضافه میکنند.رضاییفر ی

ندارد وجود اصال بزهواپیما حال در هواپیما امام(رریرا فرودگاه به امام(رهگشت فرودگاه سمت به هم سانحه از قبل دقیقه سه تا و است بوده میکردهه) پرواز (

است.نشدهیافتردغیرمعمولشرایطخصوصدرخلبانتوسطرادیوییپیامهیچنمیدهد.مجالآتشکهاست

عبو پرواز خدمه و زمین روی (افرادی عینی شاهدان گزارشهای آتشسورمطابق کردهاند) گزارش و مشاهده را رویداد که باال ارتفاع در هواپیمازی در ی

نشاندهنده هواپیما برخورد مسیر و میپیوندد وقوع به برخورد از ناشی انفجار زمین، با هواپیما برخورد از پس و میشود افزوده آن دامنه بر و شده مشاهده

دارای سقوط زمان در و کرده گردش راست سمت به مشکل بروز از پس بوده، فرودگاه محدوده از خروج حال در غرب سمت به ابتدا که هواپیما که است این

است.بودهفرودگاهبهگشتزبامسیردریرسیخط

تش در ارتفاعرعابدزاده تا ابتدا هواپیما گفت: هواپیما این پرواز شرایط حذف8000یح رادار صفحه از هواپیما اطالعات همزمان آن از پس و میکند صعود پا

میشود.متالشیوکردهبرخوردزمینباارتفاعدادندستازباهواپیماو

یافتن برای و است شده متالشی اجساد تمام که بود باال حدی به تهران استان در واقع صباشهر حوالی در زمین با هواپیما برخورد شدت که اینجاست نکته
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ژنتیک آزمایشهای به نیاز جانباختگان مدیزهویت رو این از است. سازمانریادی بینالملل امور و عمومی روابط قانونیکل ازپزشکی نمونه اخذ از کشور

ا115 هواپیمای سقوط سانحه جانباختگان بستگان از شدهونفر انجام خارجه امور وزارت با رایزنیهایی خصوص این در میگوید و داد خبر تهران در کراینی

ط از شده بنا هم اقداماتی کمتراست؛ در بتوانیم تا شود انجام دیگر کانالهای و بینالملل پلیس درریق افراد این بستگان از را ژنتیکی نمونه ممکن زمان ین

کنیم.شناسایینیزراآنانهویتوکردهاخذکشورازجرخا

متخصصان و کارشناسان اقدامات وی، گفته قانونیبه شبانهروپزشکی شکل به تهران مزاستان در کهری تشخیص و آزمایشگاهی شناساییزیرکز برای ک

ا هواپیمای سقوط قربانیان موهویت سقوط این دارد.با ادامه غرکراینی دوباره ایران عزادارگبار البته شد حیرت و بهت در اخباررق نبود. ایران به مربوط تنها ی

ا در که است آن گوگویای خود فرزندان فراق در و بیقرارند شدت به مسافران برخی خانواده هم میکنندرکراین همزیه دیگر ملیت چهار از پرواز این در یرا

بودند.ایرانیآنهااکثرالبتهوسوئدکانادا،افغانستان،کراین،واداشتند:حضورافرادی

بوئینگهاسقوط

بوئینگهای سقوط سانحه فاصله737سومین ژانویه2018در یک2020تا نظر، این از که فروندراست دو نیز این از پیش میشود. محسوب منفی کورد

اندون737بوئینگ در هواپیماهایزمکس پرواز آن، پی در که بود کرده سقوط اتیوپی و هواپیماسا737ی غول و شد متوقف خواستارزمکس بوئینگ ی

مدلرجمعآو این فنی نقص بر که یادشده حوادث علل از فنی گزارشهای انتشار با و سوانح این پی در بود. شده آن عیب رفع و بررسی برای مدل این ی

ش گذاشت، صحه هواپیماسارهواپیما ژانویهزکت ابتدای یعنی قبل روز چند از را مدل این تولید عمومی، افکار تحتفشار شد ناچار بوئینگ متوقف2020ی

هواپیماهایزمرهدرمکس737استگفتنیکند.

(narrow-bodyدرریکپیکربا آن فروند نخستین که بوده می2016ژانویه29) هشتم آن پرواز مجوز و سرتیفیکیت اما درآمد، آزمایشی پرواز برای2017به

بود.یدهرخرامدلاینیزمالمالیندوایرهواپیماییکهشدصادررسمیپرواز

یزمالدربوئینگسقوط

هواپیماهای سقوط به737نخستین مربوط ش2018اکتبر29مکس به متعلق مالرو الینایر هواپیمایی سزکت فرودگاه از که بود فرودگاهوی به جاکارتا در کرانو

باختند.جانآنمسافر189وکردسقوطیزاندونجاواییایرددرتیکآفازپسدقیقه13امابود،عازمبنگالدشدرامیردیپاتی

اتیوپیدربوئینگسقوط

مال به هوایی سانحه این سقوطزالبته دومین و نشد محدود نیز737ی نایروبی2019مارس10مکس عازم اتیوپی پایتخت در آدیسآبابا فرودگاه از که بود

باختند.جاندمدرآنمسافر157وکردسقوطاتیوپیبیشوفویشهردرشدنبلندازپسدقیقهششکهبودکنیاپایتخت

نمائید.مراجعهصنعتجهانروزنامهآرشیوصفحهبهروزنامه)PDF(افدیپیفایلیافتردبرای

یرمت15درهدراتوبوسمسافر19گرم

کشاند.گرمکامبهراشوندگنبدشهرستانراهیتهرانازداشتندقصدکهیرمسافرباتوبوسمسافرانازنفر19باراینسانحه،یانرجدرافرادجمعیگرم

م سقوط از پس روز یک تنها ناگوار حادثه این آنالین: جوان حوادث کهرسرویس پایتخت حاشیه در بویینگ هواپیمای و179گبار داد کشتن به را پس9نفر روز

افتاد.اتفاقشدمنجرآنمسافر9گرمبهکهیزرتببهزنجانآزادراهدردرهایبهیرمسافرباتوبوسسقوطاز
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سح حادثه این جوان، گزارش شدندربه حاضر محل در راه پلیس مأموران و امدادگران وقتی افتاد. اتفاق سوادکوه شهرستان دوآب منطقه در پنجشنبه روز گاه

مسافرب اتوبوس که شد حرمشخص در گلستان استان گنبد شهرستان در کالله مقصد به تهران از درهری به اصلی مسیر از انحراف از بعد که بوده یرمت15کت

ساعت دو، شماره تعاونی به متعلق اسکانیا اتوبوس که است آمده پلیس گزارش در کردهاست. در22:45سقوط کالله مقصد به تهران از پنجشنبه شامگاه

خارح با و زود خیلی اما دادند، قرار خود کار دردستور را مسافران نجات برای تالش گام اولین در امدادگران بود. شده حادثه دچار محل این در که بود جرکت

بسیا که شد مشخص پیکرها دررکردن که گفت کشور اورژانس سخنگوی خالدی، مجتبی دادهاند. دست از را جانشان جراحت شدت علت به مسافران از ی

که شد معلوم امدادگران بررسی حادثه18اولین قربانیان شمار مادر، این جنین احتساب با که شدهاند فوت بوده حامله زنی آنها از یکی که مسافران از نفر

داد:19 ادامه خالدی است. و9نفر مرد حادثه شدگان فوت از هم9نفر کودکانزنفر افراد این از نفر چهار البته بودند. اورژانسزن سخنگوی بودند. ششسال یر

است.دادهدستازراجانشحادثهایندرهماتوبوسرانندهکهگفتهمچنین

که را حادثه مجروحان امدادگران گفت: هم حادثه مجروحان درباره اورژانس شهدا24سخنگوی بیمارستانهای به بودند (رزنفر امامخمینی ساهیرآب، ور) ی

همزرا مجروحان بین در کردند. منتقل شهر قائم هشتنفرشان16ی و مرد وخیمزنفرشان آنها از دونفر وضعیت که است رسیده خبر بیمارستان از که بودند ن

ترمز در عیب و فنی نقص دچار اتوبوس راه میانه در که کردهاست اعالم سرنشینان برخی از نقل به هم مازندران استان پلیسراه رئیس قدمی، سرهنگ است.

گد منطقه سراشیبیهای در اما ادامهداد، خود راه به حدودی تا عیب، رفع و راننده تعویض با که خودرووشدهبود سرعت خودروزک نتوانست راننده و شد یاد

است.کردهاعالماتوبوسترمزسیستمدرمؤثرفنینقصراحادثهاولیهعلتمازندراناستانپلیسراهرئیسکرد.سقوطدرهبهکهکندلرکنترا

گباررمسوانحچرخه

ج تبردر به زنجان آزادراه در دیماه دهم روز پنجصبح ساعت که مشابه حادثهای درهایریان به اتوبوس افتاد، اتفاق ورمت12یز کرد سقوط مسافران9ی از نفر

و دادند دست از را م12جانشان شدند. منتقل درمانی مراکز به و مجروح هم دیگر جرنفر در شهروندان عمدترگ رانندگی سوانح رانندگانیان خطای دلیل به ًا

سازمان گزارش براساس میخورد. رقم فاصله رعایت عدم و غیرمجاز سرعت یا راست و چپ به انحراف از قانونیناشی جپزشکی در گذشته سال یانرکشور

سوانح و183هزارو17این دادند دست از را جانشان سرسامآور451هزارو367نفر افزایش با و حاضر حال در شدند. معلولیت یا جراحت دچار هم نفر

جایگ امکان روند این ادامه با چراکه شود؛ بیشتر حوادث مصدومان و جانباختگان شمار که پیشبینیمیشود کشور در کاال بازبهای فرسوده خودروهای ینی

بسیا و داشت نخواهد وجود جدید هرخودروهای بودن باال دلیل به را خود خودروهای از فنی نقص رفع توان هم دیگرزی سوی از داشت. نخواهند ینهها

شهرسا و راه وزارت اختیار در را حادثهخیز نقاط از بلندباالیی لیست کهزپلیس است کرده اعالم هادیانفر کمال سردار است. داده قرار و10ی نقطه585هزار

بود.آنازناگوارخبرهایرسیدنمنتظربایدمسیرهااینازنقصنشدنرفعزمانتاکهداردوجودکشورجادههایدرحادثهخیز
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استانیاخبار

(تهران)قانونیپزشکیبهکراینیواهواپیمایسقوطجانباختگاناجسادانتقال

شد.منتقلتهراناستانقانونیپزشکیآزمایشگاهیتشخیصیکزرمبهکراینیواهواپیمایسقوطحادثهجانباختگاناجساد-ایرنا-تهران

سازمان چهارشنبه روز گزارش قانونیبه قانونیکلرمدیکشور،پزشکی افزود:پزشکی خبر این اعالم با تهران هواپیمایاستان فروند یک سقوط بدنبال

بویینگرمسافرب ا۷۳۷ی هوایی خطوط به چهارشنبهومتعلق امروز صبح که خمینی(ر۱۸کراین امام فرودگاه از پرواز از پس ماه تیمهدی افتاد، اتفاق تهران (

شدند.اعزامسقوطمحلبهقانونیپزشکیازکارشناسی

فروزش جمعآومهدی از بعد حادثه این اجساد مرافزود: به آزمایشگاهیری تشخیصی قانونیکز کهپزشکی در واقع تهران بهزیراستان و شود می منتقل ک

شد.خواهدآغازهویتتعیینوشناساییکاراجسادانتقالمحض

قانونیکلرمدی مدیپزشکی سوله داد: ادامه تهران مراستان در بحران کهریت حداقلزیرکز در امکان حد تا کنیم می تالش و شده آماده اجساد تحویل برای ک

دارد.قرارباشآمادهحالتدرنیزکزرمژنتیکویژسرولوآزمایشگاهبخشبرسد.انجامبهاجسادشناساییکارالزمدقتباوزمان

ا امروز(چهارشنبوهواپیمای صبح که اهکراینی پایتخت کییف مقصد به را تهران تو) حادثهرکراین دلیل به تهران استان در پرند جدید شهر حوالی میکرد ک

شد.فنینقصدچارموتورقسمتدریزسوآتش

ا٧٣٧بوئینگ و۱۷۹کراینوهواپیمایی پروا۹مسافر ازخدمه بوئینگ هواپیمایی سقوط حادثه خارجی و ایرانی مسافران فهرست بزودی و داشت کراینیوی

شود.میاعالمهستند،ملیتچندازکه

باختند.جانخارجیمسافر۳۲وایرانیمسافر۱۴۷حادثهایندرکشوراورژانسسازمانرئیسگفتهبه

نیوز،آفتابنیوز،رجاخراسان،میزان،تسنیم،ملت،خانهدانشجو،ایسکانیوز،ایلنا،پانا،یا،رآمهر،برنا،سیما،وصداخبرنگاران،باشگاهشبستان،ایسنا،دیگر:منابع
نیوز،تینتهران،نویدوالیت،حامیانآنالین،ایراننما،جماران،ملیت،آنالین،نسیمانتخاب،نیوز،افکاربولتن،ایران،عصرشفاف،الف،آنالین،یرهمشهخبرآنالین،

آنالین،گررکارصد،آنالین،یرساالمردمیز،رتبعصریز،رتبآرمانفارس،خلیج،۲۴اقتصاداقتصاد،بانیوز،کنآنالین،تجارتاقتصادنیوز،گردان،اقتصادفارس،اکو
آذرقلمنیوز،فراسوآنالین،شفاایران،دانشجویانخبرنامهکردپرس،نیوز،سالمتآنالین،رتبهبازتاب،ایران،صدایکنا،رایران،دیدهبانآنالین،اعتمادپایشگر،
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/سقوطیرمسافربهواپیمایسقوطسانحهپیدرقضاییهقوهرئیستسلیتپیامکراینی؛واهواپیمایسقوطحادثهازاخبارینرآخ
نداردنظامیوامنیتیمسائلباارتباطیکراینیواهواپیمای

کرد.سقوطوشدفنینقصدچار)ه(رخمینیامامفرودگاهازپروازازپسکراینواهواییخطوطیرمسافربهواپیمایفروندیکمیزان-یرگزارخب
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خب جامعه گروه خبرنگار گزارش مسافربرگزاربه هواپیمای فروند یک میزان، اری هوایی خطوط (روی خمینی امام فرودگاه از پرواز از پس نقصهکراین دچار (

شود:میرسانیروزبهحادثهاینبهمربوطاخبارادامهدرکرد؛سقوطوشدفنی

نداردنظامیوامنیتیمسائلباارتباطیکراینیواهواپیمایسقوطمجلس:عمرانکمیسیونرئیس

1398/10/18-15:43

گفت در رضاییکوچی خبومحمدرضا سیاسی گروه خبرنگار با مسافربرگزارگو هواپیمای سقوط به اشاره با ، میزان اری بهوی هواپیما این گفت: ایران، در کراینی

است.محضکذبزمینهایندرینیرآفحاشیهگونههرونبودهنظامیحملهموردوجههیچ

شدندفوتکراینیواهواپیمایسرنشین176اورژانس:

است.شدهگزارشهمینهمسقوطعلتوشدهفنینقصدچارهواپیماایناولیهبرآوردطبقکرد:تاکیدرضاییکوچی

ا هواپیمای سقوط داشت: بیان اسالمی شورای مجلس عمران کمیسیون نداشتهورئیس نظامی و امنیتی مسائل با ارتباطی گونه هیچ ایران خاک در کراینی

است.

تص آفروی حاشیه با تا هستند تالش در برخی کرد: آمریح اخیر جنایت به سپاه محکم پاسخ زمینه این در تحترینی بوده آمیز موفقیت اقدام یک که را یکا

برد.نخواهندجاییبهرهقطعادهند.قرارالشعاع

یرمسافربهواپیمایسقوطسانحهپیدرقضاییهقوهرئیستسلیتپیام

1398/10/18-14:44

گفت.تسلیترایرمسافربهواپیمایسقوطحادثهدرخارجیوایرانیشهروندانباختنجانپیامیدرقضاییهقوهرئیسرئیسیاهللآیت

است:یرزحرشبهپیامکاملمتن

الرحیمالرحمناهللبسم

مسافرب هواپیمای سقوط مصیبتبار عرسانحه هموطنان از تن دهها باختن جان به که تهران اطراف در بززی ملت به را شد منجر خارجی اتباع و ایرانریز گ

ج اجر و جمیل صبر بازماندگان برای و الهی مغفرت و رحمت جانباختگان برای متعال خداوند از نموده؛ عرض تسلیت آنان داغدار خانوادههای مسألتزو یل

مینمایم.

رئیسیابراهیمسید

قضاییهقوهرئیس

استهواپیماسقوطحادثهقربانیانخانوادهازنمونهاخذآمادهامشب24ساعتتاتهرانقانونیپزشکی

1398/10/18-14:43

است.نمونهاخذبرایهواپیماسقوطحادثهقربانیانخانوادهپذیرایامشب24ساعتتاتهرانقانونیپزشکیکرد:اعالمکشورقانونیپزشکیسازمان

ادارات به بستگان مراجعه اولویت گزارش، قانونیبنابراین مادرپزشکی و پدر پدربز(با با بعدی درجه در و مادربزرهردو) و ه(گرگ یا قیدرهردو در که یک

دسترسی عدم صورت در نهایت در و متوفی همسر همراه به فرزندان حضور آنان، به دسترسی عدم یا و فوق افراد همه رحلت صورت در است. هستند) حیات

است.الزمعمووخواهربرادر،مانندبستگانسایرافراد،اینتمامیبه

بردا نمونه جهت است ذکر به مرالزم به مراجعه امکان آزمایشگاهیری، و تشخیصی قانونیکز ساعتپزشکی تا تهران م24استان این دارد. وجود کزرامشب

بود.خواهدنمونهاخذجهتقربانیانبستگانپذیراینیزفرداصبح8:30ساعتاز

مسافرب هواپیمای سقوط پی در گزارش، این بویینگربراساس ا737ی هوایی خطوط به کارشناسومتعلق همکاران از تیمی قانونیکراین، محلپزشکی به
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درآمدند.باشآمادهحالتبهنیزتهراناستانهویتتشخیصتیمهایوشدنداعزامسقوط

امید و شده بینی پیش الزم تمهیدات ژنتیک، تشخیص آزمایشات انجام به اجساد از عمدهای بخش نیاز و پیکرها شرایط به توجه با گزارش این اساس بر

شود.یزانمشخصزعاینهویتممکن،فرصتاولیندرهمکارانیزروشبانهتالشبااست

هواپیماسقوطحادثهمحلازفیلمی

1398/10/18-14:38

یاررشهدرکراینواهواپیمایسقوطمحلازمیزانخبرنگارروایت

1398/10/18-14:17

شودمیبررسیایراندرکراینیواهواپیمایسیاهجعبه

1398/10/18-14:15

مدی رضاییفر، کشورحسن هواپیمایی سازمان هوایی سوانح بررسی دفتر گفترکل در خبوی اقتصاد گروه خبرنگار با جعبهرگزارگو شدن پیدا تایید با ، میزان ی

است.شدهیرکشوهواپیماییسازمانتحویلوپیداهواپیماسیاهجعبهگفت:کرد،سقوطامروزصبحکهکراینیواهواپیمایسیاه

شماره ضمیمه اساس بر ها بررسی کرد: بیان شد، خواهد بررسی چگونه هواپیما سیاه جعبه اینکه خصوص در و13وی شد خواهد انجام شیکاگو پیمان

است.ایراننیزسانحهبررسیمسوول

کشورمدی هواپیمایی سازمان هوایی سوانح بررسی دفتر حالرکل در فعال کرد: اظهار خیر، یا شود می خوانی باز ایران در سیاه جعبه آیا اینکه به پاسخ در ی

ندازار آن درباره اطالعاتی و ندارد وجود کشور در هواپیما نوع این که جا آن از هستیم. کهریابی نیست مشخص و کنیم کسب را نیاز مورد اطالعات باید یم،

خیر؟یاشدخواهدارسالدیگرکشورهایبهسیاهجعبهآیا

کراینیواهواپیمایسقوطحادثهباختگانجانپیکریرآوجمععملیاتپایان

1398/10/18-13:35

داد.خبرکراینیواهواپیمایسقوطحادثهباختگانجانپیکریرآوجمععملیاتپایاناعالمازاحمرهاللجمعیتنجاتوامدادسازمانرئیس

تش با سلیمی آورمرتضی جمع در احمر هالل جمعیت سوی از شده انجام اقدامات اریح هواپیمای سقوط حادثه باختگان جان پیکر نزدیکیوی در کراینی

خمینی(ر امام حضرت اهفرودگاه هواپیمای این گفت: حاملو)، پروا179کراینی خدمه و تعدادزمسافر این از که است بوده و147ی ایرانی اتباع32نفر نفر

شامل کانادا،6خارجی سوئد،4تبعه ا11تبعه ار10کراین،وتبعه و محلی شاهدان گزارش به توجه اند.با بوده انگلستان تبعه یک و افغانستان هایزتبعه یابی

است.شدهیقرحدچارآسماندرهواپیماحادثه،محلدرشدهانجام

گفت: عملیاتی، خودروهای با احمر هالل امدادی نیروهای اعزام به اشاره با های300وی استان احمر هالل جمعیت نجات، و امداد سازمان از عملیاتی نیروی

وسیله به قم و ساکنان45تهران تجمع و حادثه وقوع اولیه لحظات در سنگین ترافیک دلیل به عالوه اند.به شده اعزام حادثه وقوع محل به خودرو دستگاه

کرد.اقدامفردیبهداشتوایمنیامدادی،تجهیزاتونیروانتقالبهنسبتپروازسورتی3انجامبابالگردفروند2محلی،

آو جمع عملیات پایان به اشاره با احمر هالل جمعیت نجات و امداد سازمان اررئیس هواپیمای سقوط حادثه باختگان جان پیکر کرد:وی تاکید تیم4کراینی،

داشت.خواهندحضورهواپیماسقوطمحلدرمنطقهاحتمالییزپاکسابرایاحمرهاللعملیاتی

هواپیماسقوطحادثهجانباختگاناجسادازفیلمی

1398/10/18-12:10

هواپیماسقوطحادثهمحلازفیلمی
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1398/10/18-12:08

شدمنتشرکراینیواهواپیمایهواییسانحهباختگانجاناسامی

1398/10/18-11:39

)رخبمتن(شدمنتشرکراینیواهواپیمایهواییسانحهباختگانجاناسامی

اکراینیهواپیمایسقوطحادثهجانباختگانازیکیملیکارت

1398/10/18-11:31

حادثهمحلدریاررشهدادستانوجنایىدادسراىپرسترسحضور

1398/10/18-11:27

کردندارسالمیزانبرایحادثهمحلازعینیشاهدانکهیرتصاوی

1398/10/18-11:22

استمفقودهمچناناکراینیهواپیمایسیاهجعبه

1398/10/18-10:34

منبع گفتآیک در خبوگاه اقتصاد گروه خبرنگار با تشرگزارگو در ، میزان بوئینگری سیاه جعبه هنوز گفت: اکراینی هواپیمایی سقوط علت پیدا737یح

شد.نخواهدمشخصسیاهجعبهنشدنپیداتاسانحهعلتونشده

اخبا به اشاره با سوروی آتش را هواپیما سقوط علت که جعبهری نشدن پیدا تا و بوده زنی گمانه موارد این گفت: اند، کرده اعالم موتور قسمت در رخداده ی

داشت.نخواهدمنطقیوعلمیپایهوشدهتکذیبمسئولیمقامهرسویازحادثهاینعلتدربارهگرفتهصورتنظراظهارگونههرسیاه

حادثهمحلدریابزندههاىسگحضور

1398/10/18-10:31

حادثهمحلفرازبراورژانسبالگردپرواز

1398/10/18-10:28

بودندایرانیدیده،سانحههواپیمایسرنشین147

1398/10/18-10:26

دادهاند.دستازراخودجانداشتندحضورپروازایندرکهافرادیتماممتاسفانه:کشوراورژانسرئیسکولیوندپیرحسین

بودهاند.ایرانینفر147وغیرایرانینفر32تعداداینازداد:ادامهباختندجانیرمسافربهواپیمایسقوطحادثهدرنفر179اینکهبیانباوی

کزیرکهدرقانونیپزشکیکزرمبه737بویینگهواپیمایسقوطحادثهجانباختگاناجسادانتقال

1398/10/18-10:19

مدی فروزش قانونیکلرمهدی گفتپزشکی در تهران خبواستان قضایی و حقوقی گروه خبرنگار با هواپیمایرگزارگو فروند یک سقوط پی در گفت: میزان ی

بویینگرمسافرب ا737ی هوایی خطوط به چهارشنبهومتعلق امروز صبح که (ر18کراین خمینی امام فرودگاه از پرواز از پس ماه تیمهدی افتاد، اتفاق (

شدند.اعزامسقوطمحلبهقانونیپزشکیازکارشناسی

جمعآو از بعد حادثه این جانباختگان اجساد افزود: مروی به آزمایشگاهیری تشخیصی قانونیکز کهپزشکی در واقع تهران بهزیراستان و میشوند منتقل ک

شد.خواهدآغازهویتتعیینوشناساییکاراجسادانتقالمحض
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است.شدهآمادهاجسادتحویلبرایکزیرکهکزرمدربحرانیترمدیسولهداد:ادامهتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

دارد.حضورحادثهمحلدریاررشهشهرستانازقانونیپزشکیازتیمیکرد:اضافهفروزش

هواپیماسقوطحادثهمحلدرمردمتجمع

1398/10/18-10:16

هواپیماسقوطحادثهجانباختگانازیکیبستگانبامیزانمصاحبه

1398/10/18-10:14

پروازاطالعاتجزییاتباختند+جانخدمه9ومسافر167

1398/10/18-09:49

کشو هواپیمایی ارسازمان کرده سقوط هواپیمای اینکه به اشاره با اطالعیهای در و167کراینیوی حاکی9مسافر اولیه برسیهای که کرد اعالم داشته، خدمه

هواپیماست.سرنشینانتمامباختنجاناز

بوئینگ هواپیمای فروند یک است: آمده اطالعیه این ش737-800در به ارمتعلق هواپیمایی ثبتوکت عالمت با اینترنشنال پروازUR-PSRکراین شماره با که

ساعت752 چهارشنبه6:12در (ر1398/10/18روز خمینی امام فرودگاه کنتهاز بخش با ارتباطات قطع از پس بود، کرده پرواز کیف مقصد به درر) ترافیک ل

کرد.سقوطتهراناستانتوابعازشهرصباحوالیدر6:18ساعت

هواپیماست.سرنشینانتمامباختنجانازحاکیاولیهبرسیهایوبودهیزپرواخدمهنفر9ومسافر167دارایهواپیما

آو جمع فرایند و شده تشکیل جهانی استانداردهای مطابق سانحه بررسی گروه و اند شده اعزام سانحه محل به نجات و تجسس ورگروههای اطالعات ی

است.شدهآغازسانحهبررسی

داشتند.حضورپروازایندرنیزملیتهاسایربامسافرانیواندبودهایراناسالمییرجمهواتباعهواپیما،مسافرانبیشتر

شد.خواهدرسانیاطالعسانحه،بررسیگروهگزارشازپسبررسیهانتایجوبیشترجزییات

شدمنتقلقانونیپزشکیبههواپیماسقوطحادثهاجساد

1398/10/18-09:45

ا هواپیمای سقوط حادثه اجساد انتقال از کشور اورژانس سازمان بهورئیس قانونیکراینی جانپزشکی حادثه این در مسافران و خدمه همه گفت: و داد خبر

دادند.دستازراخود

محل یک در اجساد گفت: گرفتند کار به افراد این نجات برای را خود تالش اورژانس نیروهای اینکه بیان با کشور اورژانس سازمان رئیس کولیوند پیرحسین

هستند.انتقالآمادهوشدهیرآوجمع

شوندمیتحویلقضاییمقاماتبهاجسادهستند/رسانیامدادحالدرگرامداد195

1398/10/18-09:43

خب جامعه گروه خبرنگار گزارش گفترگزاربه در تهران استان احمر هالل مدیرعامل فتحی، شاهین میزان، هواپیمایوی سقوط درباره خبر شبکه زنده گوی

یافتند.حضورمحلدراحمرهاللنجاتوامدادتیمهایتمامهواپیمااینسقوطازاطالعمحضبهگفت:یاررشهدرکراینیوا

نمادند.زندهافرادازکدامهیچبودکردهسقوطهواپیمااینکهبهتوجهباگفت:ادامهدروی

هواپیماسقوطمحلدرپلیسهویتتشخیصتیمهایحضور

1398/10/18-09:41
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م رییس خسروی احمد مسافربرسرهنگ هواپیمای سقوط از بعد دقایقی ناجا: اطالعرسانی ارکز کشور به متعلق دروی پلیس ماموران تهران جنوب در کراین

کردند.محلامنیتتامینبهاقداموشدهحاضرمحل

پلیس هویت تشخیص تیمهای همچنین داد: ادامه شدند، حاضر محل در نیز رانندگی و راهنمایی پلیس عوامل اینکه بیان با صبحآوی از نیز ناجا گاهی

کنند.اقدامجانباختگانوقربانیانهویتتشخیصبرایتاداردوجودآمادگیاینومستقرندمحلدرامروز

ندارد.وجودزمینهایندرمشکلیواستبرقرارکاملبهطورمنطقهایندرامنیتحاضرحالدرداد:ادامهخسروی

نکنیدتجمعهواپیماسقوطمحلاطرافدر

1398/10/18-09:07

مسافرب هواپیمای سقوط پی در احمر: هالل جمعیت نجات و امداد سازمان رییس سلیمی ارمرتضی کشور به متعلق خمینیوی امام فرودگاه محدوده در کراین

حادثه،ه(ر شدت و سقوط محل گستردگی به توجه با اما شدند، اعزام حادثه محل به احمر هالل جمعیت نجات و امداد سازمان عملیاتی و امدادی تیمهای ،(

است.کمبسیارباشد،زندهفردیاینکهاحتمال

حادثه محل اطراف در تجمع از کرد درخواست مردم از شده پخش سقوط محل در وسیع سطحی از مختلفی نقاط در هواپیما قطعات اینکه به اشاره با وی

باشد.داشتهوجودانتظامیوامدادیخودروهایترددامکانتادهنداجازهوکنندیرخوددا

هواپیماسقوطمحلاطرافمحورهایترافیکیوضعیت

1398/10/18-09:05

م رئیس رحمانی نادر کنترسرهنگ و اطالعات صباباترکز محدوده ترافیک ناجا: راهور پلیس ترافیک علترل به ترافیک این که است سنگین نیمه صباشهر ی

میکنند.یترمدیراترافیکاینونرداحضورحادثهمحلدرماموراناست؛شدهایجادجمعیتازدحام

استسختبسیاراجسادشناساییتهران:اورژانسکزرمرئیس

1398/10/18-09:04

صاب مرپیمان رئیس تقریان اجساد است، انجام حال در الزم عملیات تهران: اورژانس شناساییرکز امکان سقوط، وضعیت به باتوجه و شدهاند متالشی یبا

است.سختبسیارهستندپروازخدمه9ومسافر167میشودگفتهکهپروازخدمهومسافران

دهند.تحویلقانونیپزشکیبهشناساییبرایراآنهاتاهستندزمینهکتاردوحدودازاجسادیرجمعآوحالدرامدادینیروهایداد:ادامهوی

کراینواهواییخطوطبهمتعلق737بویینگیرمسافربهواپیمایسقوطمحلازمیزانتصاویر

1398/10/18-08:50

شدندفوتسرنشینانهمه:کشوراورژانسسازمانرئیسکولیوند

1398/10/18-08:40

همه کرد: اعالم و کرد پیدا حضور اورژانس هاى تکنسین کنار در هواپیما سقوط حادثه محل در کشور اورژانس سازمان رئیس کولیوند سرنشین176پیرحسین

شدند.فوتیرمسافربهواپیمای

آمبوالنس10وبالگردفروند2اعزام

1398/10/18-08:39

آخ به اشاره با احمر هالل نجات و امداد سازمان رئیس سلیمی ارمرتضی هواپیمای سقوط از جزئیات هواپیماوین این کرد: اظهار داشته167کراینی مسافر

است.کردهسقوط)هاللکرپااباد.خلجیار.رشه(پرنداطرافدرچمنزمینیکدرکهاست
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است.کردهارسالحادثهصحنهبهخبرایناعالماولیهلحظاتدرآمبوالنس10وبالگردفرونددوایراناسالمییرجمهواحمرهاللجمعیتافزود:وی

میشودتشکیلدیگرساعتیتاتهرانبحرانیترمدیستادجلسه

1398/10/18-08:35

مدیرمدی استاندارکل بحران مدیریت ستاد نشست تهران: بوئینگری هواپیمای سقوط بررسی برای استان این بحران دروا737یت دیگر ساعتی تا کراین

میشود.تشکیلیراستاندا

شدحاضر737بویینگیرمسافربهواپیمایسقوطمحلدریاررشهدادستان

1398/10/18-08:35

مسافرب هواپیمای فروند یک سقوط پی بویینگردر ا737ی هوایی خطوط به (رومتعلق خمینی امام فرودگاه نزدیکی در انقالبهکراین و عمومی دادستان ،(

یافت.حضورحادثهمحلدریاررشه

است.شدهدادهقانونیپزشکیوانتظامینیرویبهالزمدستوراتگفت:میزانیرگزارخبقضاییوحقوقیگروهخبرنگارباگووگفتدرپوریرعسگحمید

یرمسافربهواپیماسقوطمحلازتصاویرینرجدیدت

1398/10/18-08:26

کراینیواهواپیمایسقوطمحلاطرافدرپلیسآمادهباش

1398/10/18-08:20

س مسافربرسرهنگ هواپیمای ازسقوط پس دقایقی تهران: استان غرب ویژه انتظامی فرماندهی اجتماعی معاون تیمرپناه چندین تهران، پرندک محدوده در ی

هستند.آمادهباشدرمامورانحاضرحالدرکردند؛اقداممنطقهامنیتتامینبهنسبتوشدهاعزامحادثهمحلبهانتطامیماموراناز

کراینیواهواپیمایسقوطمحلبهیقرحتیمسهاعزام

1398/10/18-08:00

شهردا ایمنی خدمات و آتشنشانی سازمان سخنگوی ملکی جالل کهرسید شد داده اطالع ما به هواپیما این سقوط امروز صبح هفت ساعت حوالی تهران: ی

شدند.اعزاممحلبهمانیروهایبالفاصله

ح گروه سه اینکه بر تاکید با تهران،روی آتشنشانی نیروهای اعزام از پیش گفت: شدند، اعزام محل به تهران آتشنشانی سازمان از نجات گروه سه و یق

داشتند.حضورمحلدراطرافشهرهایآتشنشانینیروهای

نداردوجودکراینیواهواپیمایسرنشینانزندهبودناحتمال

1398/10/18-07:55

ساعت حوالی احمر: هالل نجات و امداد سازمان رئیس سلیمی آن22و6مرتضی پی در که شد اعالم احمر هالل جمعیت به هواپیما این سقوط دقیقه

شدند.اعزاممحلبهامدادیتیمهای

دارد. ادامه نجات و امداد گفت: نیست هواپیما سرنشینان بودن زنده برای احتمالی شواهد، اساس بر که موضوع این بر تاکید با دو60وی و عملیات تیم

شدهاند.اعزامتهرانازبالگرد

نداردوجودانفجارشدتدلیلبهرسانیامدادامکاناورژانس:

1398/10/18-07:50

یاررشهدرکراینیواهواپیماسقوطجزئیاتنخستین
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1398/10/18-07:27

یاررشهدرکراینیواهواپیمایانفجاروسقوطلحظه

1398/10/18-07:18

کراینیواهواپیمایسقوطمحلبهآمبوالنس22اعزام

1398/10/18-07:13

که هواپیما این کشور: اورژانس سازمان سخنگوی خالدی شه180مجتبی و پرند بین محل در داشته اتوبوسرمسافر و آمبوالنسها است، کرده سقوط یار

است.شدهاعزاممحلبهآمبوالنسدستگاه22هستند،باشآمادهدرهاپایگاههاکلیهشدند،اعزامآمبوالنس

1398/10/18-06:30

کرد.سقوطوشدفنینقصدچار)هخمینی(رامامفرودگاهازپروازازپسکراینواهواییخطوطیرمسافربهواپیمایفروندیک

گفت در رضاییکوچی خبومحمدرضا سیاسی گروه خبرنگار با مسافربرگزارگو هواپیمای سقوط به اشاره با ، میزان اری بهوی هواپیما این گفت: ایران، در کراینی

است.محضکذبزمینهایندرینیرآفحاشیهگونههرونبودهنظامیحملهموردوجههیچ

است.شدهگزارشهمینهمسقوطعلتوشدهفنینقصدچارهواپیماایناولیهبرآوردطبقکرد:تاکیدرضاییکوچی

ا هواپیمای سقوط داشت: بیان اسالمی شورای مجلس عمران کمیسیون نداشتهورئیس نظامی و امنیتی مسائل با ارتباطی گونه هیچ ایران خاک در کراینی

است.

تص آفروی حاشیه با تا هستند تالش در برخی کرد: آمریح اخیر جنایت به سپاه محکم پاسخ زمینه این در تحترینی بوده آمیز موفقیت اقدام یک که را یکا

برد.نخواهندجاییبهرهقطعادهند.قرارالشعاع

گفت.تسلیترایرمسافربهواپیمایسقوطحادثهدرخارجیوایرانیشهروندانباختنجانپیامیدرقضاییهقوهرئیسرئیسیاهللآیت

است:یرزحرشبهپیامکاملمتن

الرحیمالرحمناهللبسم

مسافرب هواپیمای سقوط مصیبتبار عرسانحه هموطنان از تن دهها باختن جان به که تهران اطراف در بززی ملت به را شد منجر خارجی اتباع و ایرانریز گ

ج اجر و جمیل صبر بازماندگان برای و الهی مغفرت و رحمت جانباختگان برای متعال خداوند از نموده؛ عرض تسلیت آنان داغدار خانوادههای مسألتزو یل

مینمایم.

رئیسیابراهیمسید

قضاییهقوهرئیس

است.نمونهاخذبرایهواپیماسقوطحادثهقربانیانخانوادهپذیرایامشب24ساعتتاتهرانقانونیپزشکیکرد:اعالمکشورقانونیپزشکیسازمان

ادارات به بستگان مراجعه اولویت گزارش، قانونیبنابراین مادرپزشکی و پدر پدربز(با با بعدی درجه در و مادربزرهردو) و ه(گرگ یا قیدرهردو در که یک

دسترسی عدم صورت در نهایت در و متوفی همسر همراه به فرزندان حضور آنان، به دسترسی عدم یا و فوق افراد همه رحلت صورت در است. هستند) حیات

است.الزمعمووخواهربرادر،مانندبستگانسایرافراد،اینتمامیبه

بردا نمونه جهت است ذکر به مرالزم به مراجعه امکان آزمایشگاهیری، و تشخیصی قانونیکز ساعتپزشکی تا تهران م24استان این دارد. وجود کزرامشب

بود.خواهدنمونهاخذجهتقربانیانبستگانپذیراینیزفرداصبح8:30ساعتاز

مسافرب هواپیمای سقوط پی در گزارش، این بویینگربراساس ا737ی هوایی خطوط به کارشناسومتعلق همکاران از تیمی قانونیکراین، محلپزشکی به
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درآمدند.باشآمادهحالتبهنیزتهراناستانهویتتشخیصتیمهایوشدنداعزامسقوط

امید و شده بینی پیش الزم تمهیدات ژنتیک، تشخیص آزمایشات انجام به اجساد از عمدهای بخش نیاز و پیکرها شرایط به توجه با گزارش این اساس بر

شود.یزانمشخصزعاینهویتممکن،فرصتاولیندرهمکارانیزروشبانهتالشبااست

مدی رضاییفر، کشورحسن هواپیمایی سازمان هوایی سوانح بررسی دفتر گفترکل در خبوی اقتصاد گروه خبرنگار با جعبهرگزارگو شدن پیدا تایید با ، میزان ی

است.شدهیرکشوهواپیماییسازمانتحویلوپیداهواپیماسیاهجعبهگفت:کرد،سقوطامروزصبحکهکراینیواهواپیمایسیاه

شماره ضمیمه اساس بر ها بررسی کرد: بیان شد، خواهد بررسی چگونه هواپیما سیاه جعبه اینکه خصوص در و13وی شد خواهد انجام شیکاگو پیمان

است.ایراننیزسانحهبررسیمسوول

کشورمدی هواپیمایی سازمان هوایی سوانح بررسی دفتر حالرکل در فعال کرد: اظهار خیر، یا شود می خوانی باز ایران در سیاه جعبه آیا اینکه به پاسخ در ی

ندازار آن درباره اطالعاتی و ندارد وجود کشور در هواپیما نوع این که جا آن از هستیم. کهریابی نیست مشخص و کنیم کسب را نیاز مورد اطالعات باید یم،

خیر؟یاشدخواهدارسالدیگرکشورهایبهسیاهجعبهآیا

داد.خبرکراینیواهواپیمایسقوطحادثهباختگانجانپیکریرآوجمععملیاتپایاناعالمازاحمرهاللجمعیتنجاتوامدادسازمانرئیس

تش با سلیمی آورمرتضی جمع در احمر هالل جمعیت سوی از شده انجام اقدامات اریح هواپیمای سقوط حادثه باختگان جان پیکر نزدیکیوی در کراینی

خمینی(ر امام حضرت اهفرودگاه هواپیمای این گفت: حاملو)، پروا179کراینی خدمه و تعدادزمسافر این از که است بوده و147ی ایرانی اتباع32نفر نفر

شامل کانادا،6خارجی سوئد،4تبعه ا11تبعه ار10کراین،وتبعه و محلی شاهدان گزارش به توجه اند.با بوده انگلستان تبعه یک و افغانستان هایزتبعه یابی

است.شدهیقرحدچارآسماندرهواپیماحادثه،محلدرشدهانجام

گفت: عملیاتی، خودروهای با احمر هالل امدادی نیروهای اعزام به اشاره با های300وی استان احمر هالل جمعیت نجات، و امداد سازمان از عملیاتی نیروی

وسیله به قم و ساکنان45تهران تجمع و حادثه وقوع اولیه لحظات در سنگین ترافیک دلیل به عالوه اند.به شده اعزام حادثه وقوع محل به خودرو دستگاه

کرد.اقدامفردیبهداشتوایمنیامدادی،تجهیزاتونیروانتقالبهنسبتپروازسورتی3انجامبابالگردفروند2محلی،

آو جمع عملیات پایان به اشاره با احمر هالل جمعیت نجات و امداد سازمان اررئیس هواپیمای سقوط حادثه باختگان جان پیکر کرد:وی تاکید تیم4کراینی،

داشت.خواهندحضورهواپیماسقوطمحلدرمنطقهاحتمالییزپاکسابرایاحمرهاللعملیاتی

)رخبمتن(شدمنتشرکراینیواهواپیمایهواییسانحهباختگانجاناسامی

منبع گفتآیک در خبوگاه اقتصاد گروه خبرنگار با تشرگزارگو در ، میزان بوئینگری سیاه جعبه هنوز گفت: اکراینی هواپیمایی سقوط علت پیدا737یح

شد.نخواهدمشخصسیاهجعبهنشدنپیداتاسانحهعلتونشده

اخبا به اشاره با سوروی آتش را هواپیما سقوط علت که جعبهری نشدن پیدا تا و بوده زنی گمانه موارد این گفت: اند، کرده اعالم موتور قسمت در رخداده ی

داشت.نخواهدمنطقیوعلمیپایهوشدهتکذیبمسئولیمقامهرسویازحادثهاینعلتدربارهگرفتهصورتنظراظهارگونههرسیاه

دادهاند.دستازراخودجانداشتندحضورپروازایندرکهافرادیتماممتاسفانه:کشوراورژانسرئیسکولیوندپیرحسین

بودهاند.ایرانینفر147وغیرایرانینفر32تعداداینازداد:ادامهباختندجانیرمسافربهواپیمایسقوطحادثهدرنفر179اینکهبیانباوی

مدی فروزش قانونیکلرمهدی گفتپزشکی در تهران خبواستان قضایی و حقوقی گروه خبرنگار با هواپیمایرگزارگو فروند یک سقوط پی در گفت: میزان ی

بویینگرمسافرب ا737ی هوایی خطوط به چهارشنبهومتعلق امروز صبح که (ر18کراین خمینی امام فرودگاه از پرواز از پس ماه تیمهدی افتاد، اتفاق (

شدند.اعزامسقوطمحلبهقانونیپزشکیازکارشناسی

جمعآو از بعد حادثه این جانباختگان اجساد افزود: مروی به آزمایشگاهیری تشخیصی قانونیکز کهپزشکی در واقع تهران بهزیراستان و میشوند منتقل ک
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شد.خواهدآغازهویتتعیینوشناساییکاراجسادانتقالمحض

است.شدهآمادهاجسادتحویلبرایکزیرکهکزرمدربحرانیترمدیسولهداد:ادامهتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

دارد.حضورحادثهمحلدریاررشهشهرستانازقانونیپزشکیازتیمیکرد:اضافهفروزش

کشو هواپیمایی ارسازمان کرده سقوط هواپیمای اینکه به اشاره با اطالعیهای در و167کراینیوی حاکی9مسافر اولیه برسیهای که کرد اعالم داشته، خدمه

هواپیماست.سرنشینانتمامباختنجاناز

بوئینگ هواپیمای فروند یک است: آمده اطالعیه این ش737-800در به ارمتعلق هواپیمایی ثبتوکت عالمت با اینترنشنال پروازUR-PSRکراین شماره با که

ساعت752 چهارشنبه6:12در (ر1398/10/18روز خمینی امام فرودگاه کنتهاز بخش با ارتباطات قطع از پس بود، کرده پرواز کیف مقصد به درر) ترافیک ل

کرد.سقوطتهراناستانتوابعازشهرصباحوالیدر6:18ساعت

هواپیماست.سرنشینانتمامباختنجانازحاکیاولیهبرسیهایوبودهیزپرواخدمهنفر9ومسافر167دارایهواپیما

آو جمع فرایند و شده تشکیل جهانی استانداردهای مطابق سانحه بررسی گروه و اند شده اعزام سانحه محل به نجات و تجسس ورگروههای اطالعات ی

است.شدهآغازسانحهبررسی

داشتند.حضورپروازایندرنیزملیتهاسایربامسافرانیواندبودهایراناسالمییرجمهواتباعهواپیما،مسافرانبیشتر

شد.خواهدرسانیاطالعسانحه،بررسیگروهگزارشازپسبررسیهانتایجوبیشترجزییات

ا هواپیمای سقوط حادثه اجساد انتقال از کشور اورژانس سازمان بهورئیس قانونیکراینی جانپزشکی حادثه این در مسافران و خدمه همه گفت: و داد خبر

دادند.دستازراخود

محل یک در اجساد گفت: گرفتند کار به افراد این نجات برای را خود تالش اورژانس نیروهای اینکه بیان با کشور اورژانس سازمان رئیس کولیوند پیرحسین

هستند.انتقالآمادهوشدهیرآوجمع

خب جامعه گروه خبرنگار گزارش گفترگزاربه در تهران استان احمر هالل مدیرعامل فتحی، شاهین میزان، هواپیمایوی سقوط درباره خبر شبکه زنده گوی

یافتند.حضورمحلدراحمرهاللنجاتوامدادتیمهایتمامهواپیمااینسقوطازاطالعمحضبهگفت:یاررشهدرکراینیوا

نمادند.زندهافرادازکدامهیچبودکردهسقوطهواپیمااینکهبهتوجهباگفت:ادامهدروی

م رییس خسروی احمد مسافربرسرهنگ هواپیمای سقوط از بعد دقایقی ناجا: اطالعرسانی ارکز کشور به متعلق دروی پلیس ماموران تهران جنوب در کراین

کردند.محلامنیتتامینبهاقداموشدهحاضرمحل

پلیس هویت تشخیص تیمهای همچنین داد: ادامه شدند، حاضر محل در نیز رانندگی و راهنمایی پلیس عوامل اینکه بیان با صبحآوی از نیز ناجا گاهی

کنند.اقدامجانباختگانوقربانیانهویتتشخیصبرایتاداردوجودآمادگیاینومستقرندمحلدرامروز

ندارد.وجودزمینهایندرمشکلیواستبرقرارکاملبهطورمنطقهایندرامنیتحاضرحالدرداد:ادامهخسروی

مسافرب هواپیمای سقوط پی در احمر: هالل جمعیت نجات و امداد سازمان رییس سلیمی ارمرتضی کشور به متعلق خمینیوی امام فرودگاه محدوده در کراین

حادثه،ه(ر شدت و سقوط محل گستردگی به توجه با اما شدند، اعزام حادثه محل به احمر هالل جمعیت نجات و امداد سازمان عملیاتی و امدادی تیمهای ،(

است.کمبسیارباشد،زندهفردیاینکهاحتمال

حادثه محل اطراف در تجمع از کرد درخواست مردم از شده پخش سقوط محل در وسیع سطحی از مختلفی نقاط در هواپیما قطعات اینکه به اشاره با وی

باشد.داشتهوجودانتظامیوامدادیخودروهایترددامکانتادهنداجازهوکنندیرخوددا

م رئیس رحمانی نادر کنترسرهنگ و اطالعات صباباترکز محدوده ترافیک ناجا: راهور پلیس ترافیک علترل به ترافیک این که است سنگین نیمه صباشهر ی
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میکنند.یترمدیراترافیکاینونرداحضورحادثهمحلدرماموراناست؛شدهایجادجمعیتازدحام

صاب مرپیمان رئیس تقریان اجساد است، انجام حال در الزم عملیات تهران: اورژانس شناساییرکز امکان سقوط، وضعیت به باتوجه و شدهاند متالشی یبا

است.سختبسیارهستندپروازخدمه9ومسافر167میشودگفتهکهپروازخدمهومسافران

دهند.تحویلقانونیپزشکیبهشناساییبرایراآنهاتاهستندزمینهکتاردوحدودازاجسادیرجمعآوحالدرامدادینیروهایداد:ادامهوی

همه کرد: اعالم و کرد پیدا حضور اورژانس هاى تکنسین کنار در هواپیما سقوط حادثه محل در کشور اورژانس سازمان رئیس کولیوند سرنشین176پیرحسین

شدند.فوتیرمسافربهواپیمای

آخ به اشاره با احمر هالل نجات و امداد سازمان رئیس سلیمی ارمرتضی هواپیمای سقوط از جزئیات هواپیماوین این کرد: اظهار داشته167کراینی مسافر

است.کردهسقوط)هاللکرپااباد.خلجیار.رشه(پرنداطرافدرچمنزمینیکدرکهاست

است.کردهارسالحادثهصحنهبهخبرایناعالماولیهلحظاتدرآمبوالنس10وبالگردفرونددوایراناسالمییرجمهواحمرهاللجمعیتافزود:وی

مدیرمدی استاندارکل بحران مدیریت ستاد نشست تهران: بوئینگری هواپیمای سقوط بررسی برای استان این بحران دروا737یت دیگر ساعتی تا کراین

میشود.تشکیلیراستاندا

مسافرب هواپیمای فروند یک سقوط پی بویینگردر ا737ی هوایی خطوط به (رومتعلق خمینی امام فرودگاه نزدیکی در انقالبهکراین و عمومی دادستان ،(

یافت.حضورحادثهمحلدریاررشه

است.شدهدادهقانونیپزشکیوانتظامینیرویبهالزمدستوراتگفت:میزانیرگزارخبقضاییوحقوقیگروهخبرنگارباگووگفتدرپوریرعسگحمید

س مسافربرسرهنگ هواپیمای ازسقوط پس دقایقی تهران: استان غرب ویژه انتظامی فرماندهی اجتماعی معاون تیمرپناه چندین تهران، پرندک محدوده در ی

هستند.آمادهباشدرمامورانحاضرحالدرکردند؛اقداممنطقهامنیتتامینبهنسبتوشدهاعزامحادثهمحلبهانتطامیماموراناز

شهردا ایمنی خدمات و آتشنشانی سازمان سخنگوی ملکی جالل کهرسید شد داده اطالع ما به هواپیما این سقوط امروز صبح هفت ساعت حوالی تهران: ی

شدند.اعزاممحلبهمانیروهایبالفاصله

ح گروه سه اینکه بر تاکید با تهران،روی آتشنشانی نیروهای اعزام از پیش گفت: شدند، اعزام محل به تهران آتشنشانی سازمان از نجات گروه سه و یق

داشتند.حضورمحلدراطرافشهرهایآتشنشانینیروهای

ساعت حوالی احمر: هالل نجات و امداد سازمان رئیس سلیمی آن22و6مرتضی پی در که شد اعالم احمر هالل جمعیت به هواپیما این سقوط دقیقه

شدند.اعزاممحلبهامدادیتیمهای

دارد. ادامه نجات و امداد گفت: نیست هواپیما سرنشینان بودن زنده برای احتمالی شواهد، اساس بر که موضوع این بر تاکید با دو60وی و عملیات تیم

شدهاند.اعزامتهرانازبالگرد

که هواپیما این کشور: اورژانس سازمان سخنگوی خالدی شه180مجتبی و پرند بین محل در داشته اتوبوسرمسافر و آمبوالنسها است، کرده سقوط یار

است.شدهاعزاممحلبهآمبوالنسدستگاه22هستند،باشآمادهدرهاپایگاههاکلیهشدند،اعزامآمبوالنس

کرد.سقوطوشدفنینقصدچار)هخمینی(رامامفرودگاهازپروازازپسکراینواهواییخطوطیرمسافربهواپیمایفروندیک

پیام/انتهای
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کراینیواهواپیمایسقوطجانباختگانبیندرکرمانی2

بودند.کرمانیکییف»-«تهرانپروازجانباختگانازتندوگفت:کرمانقانونیپزشکیکلرمدیکرمانایسنا/

تش در آمیان" دیگر"عباس و قم ساکن و کرمان اهل جانباختگان این از یکی گفت: خبر این جزییات اقداماتریح اصلی بخش و بود کرمان ساکن و اهل نیز ی

دارد.کاملآمادگیالزماقداماتانجامبرایهمکرمانودادهانجامتهرانقانونیپزشکیرازمینهایندرالزم

تعداد و شده هویت تعیین جانباختگان همه گفت: کرمان در مقاومت شهدای تشییع حادثه جانباختگان درباره هایشانزوی خانواده به نیز آنها از یادی

شد.خواهدتحویلهایشانخانوادهبهفرداوامروزنیزماندهباقیاندکتعداداند.شدهتحویل

بوئینگ هواپیمای ایسنا گزارش ارش737به هواپیمایی باوکت و179کراینی پروا9مسافر ازخدمه پایتخت کییف مقصد به را تهران دیروز صبح که کراینوی

کرد.سقوطوفنینقصدچارموتوربخشدریزآتشسوحادثهعلتبهتهراناستاندرپرندجدیدشهرحوالیمیکردکرت

باختند.جانخارجیمسافر32وایرانیمسافر147حادثهایندرکشوراورژانسسازمانرییسگفتهبه

پیامانتهای

سیماوصداایرنا،پانا،جماران،آنالین،کرماندیگر:منابع
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باختندجانتن60|سلیمانیسردارشهیدپیکرتشییعمراسمدرکرمانداربستهایمعمای

باختنرهمشه جان با آن ارتباط و بود شده داده قرار سلیمانی سردار شهید پیکر تشییع مراسم در که داربستهایی موضوع خصوص در است.60ی کرده تهیه گزارشی مراسم این در تن

همشه گزارش ازربه بیش جانباختن حادثه بررسی برای کرمان استاندار آنالین، حدود59ی مصدومشدن و ب210نفر پرشور تشییع مراسم در شهیدرنفر پیکر

استانهای و اطراف شهرستانهای کرمان، شهر از میلیونی جمعیت سهشنبه روز شود. شناسایی آن دالیل تا داد تشکیل ویژه کمیتهای سلیمانی، قاسم سردار

خاکسپا و تشییع باشکوه مراسم در حضور برای شردیگر سلیمانی قاسم سردار درجری جمعیت ازدحام بهدلیل که کردند مراسمرکت جان60یان (تاکنون) نفر

بسیا سؤاالت حادثه این وقوع اما دادهاند. دست از را اینکهرخود باوجود چرا و بود چه حادثه این اصلی دالیل اینکه است. کرده ایجاد مردم ذهن در را ی

خاکسپا و تشییع برای عزاداران میلیونی جمعیت میشد وقوعرپیشبینی از پیشگیرانه اقدامات برسانند، کرمان به را خود سلیمانی قاسم سردار شهید پیکر ی

نداد؟خرتلخحادثهاین

ب ستادرگزاربرای و بودند شده بسیج کرمان در خدماتی و نظامی نهادهای دولتی، دستگاههای تمام قبل روز چند از سلیمانی سردار پیکر تشییع مراسم ی

مدیزویژهای با جمعه امام و کرمان استاندار قراریرنظر فرمانده شهادتریت خبر انتشار از بعد و جمعه روز از ستاد این بود. شده تشکیل کرمان سپاه ثاراهلل گاه

خاکسپا قطعیشدن از بعد که شد تشکیل آن اعضای از یکی گفته به برسردارسلیمانی برای نیز را کمیتههایی کرمان، در سلیمانی قاسم سردار شهید یرگزاری

م و صلواتی ایستگاههای کمیته مذهبی، هیئتهای کمیته مساجد، کمیته مردمی، تشکلهای «کمیته شامل کمیتهها این داد. شکل ویژه کمیتهومراسم کبها،

خا مهمانان کمیته پذیرایی، و بازاراسکان و اصناف کمیته استان، داخل مهمانان کمیته استان، از عمومیرج روابط کمیته اطالعرسانی، و ارتباطات کمیته یابی،

مجا فضای فضاسازو و تبلیغات کمیته پشتیبانی، کمیته وزی، اهلبیت(ع) ذاکران مداحان، کمیته دفاعمقدس، پیشکسوتان و رزمندگان کمیته شهر، سطح ی

قارمج و هریان و بوده مهمتریان» البته داشتند. برعهده را مراسم از بخشی اجرایی مسئولیت برکدام کمیته با مسئولیت مراسمرگزارین اجرای که بود مراسم ی

باتوجه بیاید- بهوجود مراسم در است ممکن اجرایی نظر که احتمالی چالشهای و مشکالت از زمزمههایی قبل روز چند از بین این در داشت. برعهده را تشییع

بسیار ازدحام مانند نگرانیهایی میشد. شنیده همجوار- استانهای و کرمان مردم میلیونی پیشبینی قابل حضور کرمانزبه شهدای گلزار در جمعیت یاد

خاکسپا( مراسم نفرهنگام هزار صدها حضور و گرفته جای کوهستانی منطقهای در که باری) خیابانهای در عزاداران گنجایشری نمیتوانند که کرمان یک

نباید، که اتفاقی درنهایت پیشبینی قابل نگرانیهای این باوجود اما باشند؛ داشته را میلیونی برجایرجمعیت ایران مردم دل بر مضاعف داغی و داد خ

گذاشت.

حادثهازمصدومانروایت|یکرباکوچهایدرجمعیتیکبارهافزایش؛کرمانحادثهمحل|فیلم

کشتههاآمارینرآخ|کرماندرگذشتهروزحادثهجانباخته40اجسادشناسایی

اینیکرواهواپیمایسقوطجانباختگانبیندرمانیکر2ایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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کرداعالمعمومیعزایدولت

ح از بعد و شد شروع آزادی یعنی شهر اصلی میدان در زود صبح از سلیمانی سردار پیکر تشییع عجیبیرمراسم موج بهشتی، خیابان در شهید حامل کاروان کت

همین و شود پخش کوچهها و فرعی خیابانهای در نتوانست جمعیت ازدحام این فشار که داد نشان را خود زمانی از مشکل و شد پا به جمعیت میان در

آف تلخ حادثهای هم برموضوع مسئوالن رارگزارید. خودروها ورود اجازه تا بودند کرده وصل کوچهها و فرعیها جلوی را داربستهایی قبل شب از مراسم ی

خیابان از نقطه چندین در نفر دهها نهایت در و شدند فرعیها به عزاداران ورود از مانع عمال داربستها این مراسم زمان در ولی کنند مسدود اصلی خیابان به

سزاصلی امدادرسانی امکان جمعیت ازدحام بهدلیل دیگر طرف از دادند. دست از را جانشان و افتادند پا و دست وریر نداشت وجود حادثهدیدگان به یع

شناسایی و موضوع کارشناسی و دقیق بررسی برای حاال اما کند. پیدا افزایش اورژانس مسئوالن اعتقاد به جانباختگان تعداد که شد باعث هم اتفاق همین

است؟انجامدرحالاقداماتیچهعزدارانازنفر59ازبیشجانباختندالیل

میگویند؟چهشاهدان|کرمانحادثهازجدیدروایتی

استاندا عمومی روابط رئیس همشهرتقیزاده، به کرمان استانداری در گذشته «روز میگوید: مراسمری در که حادثهای موضوع بررسی برای کمیتهای کرمان ی

شود.»ارائهخصوصایندرگزارشیوکنندبررسیکارشناسیبهصورتراسانحهاینوقوععلتتاشدتشکیلافتاده،اتفاقتشییع

این و شده گذاشته پزشکی علوم دانشگاه برعهده حادثه این مصدومان به رسیدگی مسئولیت تلخ، حادثه این دالیل شناسایی بر «عالوه میدهد: ادامه او

آمبوالنسهایی و گرفته قرار کار دستور در فوتشده افراد خانواده شناسایی همچنین کند. استفاده افراد این مداوای برای امکانات همه از تا است مأمور دانشگاه

اختیار در و آمدهاند کرمان به اجساد حمل برای استان تمام از قانونینیز کرمانپزشکی استان در شدهاند، شناسایی که هم اجساد از تعدادی و گرفته قرار

من در تا کند موظف را استان مدیران همچنین تشکیلشده کمیته است. شده داده تحویل خانوادهها به همجوار استانهای حضورزو جانباختگان خانواده ل

باشد.»داشتهحضورحتمایزانزعاینختموتدفینمراسمدرودهدانجامآنهابرایرایرتسهیلگاقداماتوکندپیدا

کرماندرسلیمانیقاسمشهیدسردارپیکرتشییعحادثهعللگزارشارائه

ب کمیته رئیس قوام، حسین ازرگزارهمچنین کارشناسان و است شده تشکیل عزاداران جانباختن دالیل بررسی برای کمیتهای اینکه به اشاره با هم مراسم ی

دالیل درباره نمیتوان نشود، ارائه گزارشی و نگیرد انجام دقیق بهصورت بررسیها و کارشناسی کارهای که زمانی «تا میگوید: کردهاند، بازدید حادثه محل

نظ حادثه همشهراصلی سؤال به پاسخ در او باشیم.» کارشناسان نظر منتظر باید و داد بسیاری که دلیلری را فرعی راههای مسدودشدن و داربستها وجود ی

دیگ چیز اصلی دلیل یا شده باعث داربستها نصب اینکه حادثه اصلی دلیل «درباره میگوید: میدانند، عزاداران افتادن گیر و حادثه است،راصلی بوده ی

میگوید: گرفتهاند، تصمیم داربستها نصب درباره افرادی یا چهکسی که سؤال این به پاسخ در همچنین او کرد.» صبر کارشناسی گزارش کاملشدن تا باید

شد.»یرتصمیمگیداربستهانصببرایمراسمیرگزاربجمعبندی«در

اصلیت2در گذشته عاملرروز سویرین از داربستها نصب سلیمانی، قاسم شهید سردار تشییع مراسم در عزاداران از تعدادی جانباختن تلخ حادثه خدادن

ب برگزارمسئوالن از قبل ساعت چند از که نکتهای است؛ شده اعالم مراسم قنبرلو،رگزاری علی مثال، برای میشد. اعالم آن به نسبت هشدارهایی هم مراسم ی

خب اورگزارعکاس بود. نوشته عزاداران از تعدادی کشتهشدن احتمال و داربستها این خطر از توییتی در بود، رفته کرمان به مراسم در حضور برای که مهر ی

همشه روزنامه حادثه بخش خبرنگار به حادثه وقوع از مسئوالنربعد به داشت، قرار تدفین محل نزدیکی و خیابان در که داربستهایی دیدن «با بود: گفته ی

استو در را هشدار این باشم، زده را حرفم اینکه برای هم من نکرد. توجهی هیچکس اما دادم بهرهشدار که اصلی بلوار در کردم. منتشر اینستاگرامم صفحه ی

کنت را جمعیت که بودند کرده نصب داربست کوچهها سر میرسید، شهدا بهرگلزار که بود شده نصب داربستهایی هم دفن محل در آن، بر عالوه کنند. ل

دستکم فردا گفتم دیدم، را وضع این وقتی من نبود. مناسب و ایمن از50،60هیچوجه درست پیشبینی این متأسفانه که میشوند کشته جمعیت از نفر

درآمد.»آب
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جانباختن تلخ حادثه وقوع درباره که اصلی و60سؤال کارشناسان که میرسد بهنظر و دارد وجود سلیمانی شهید سردار پیکر تشییع مراسم در حاضران از نفر

تصمیمگی باشند، آن پاسخ بهدنبال باید حادثه بررسی فرعیرمسئوالن خیابانهای چرا اینکه است. تصمیم این گرفتن علت و داربستها نصب درخصوص ی

ب مأموران حضور با میشد، منتهی تشییع اصلی مسیر به برگزارکه زمان در همیشه تهران در که اتفاقی بود؛ نشده مسدود مراسم همچونرگزاری مراسمهایی ی

کهربهمن22راهپیمایی شد باعث و تکرار هم داشتند حضور آن در نفر میلیون چند که سلیمانی قاسم سردار شهید پیکر تشییع مراسم در اتفاقا و میدهد خ

ندهد.خرحادثهایوشوندپخشاطرافکوچههایوخیابانهابه)هدوشنب(روزپایتختدرمراسماوجزماندرجمعیت

فضاسا و تبلیغات کمیته عضو انجمشعاع، همشهزحسین به سلیمانی قاسم شهید سردار پیکر تشییع مراسم در شهر سطح وری حادثه «درباره میگوید: ی

چهکسی که سؤال این به پاسخ در او کند.» صحبت ستاد مسئول تنها است قرار و... آنها به رسیدگی جانباخته، شهروندان تعداد صورتگرفته، بررسیهای

فضاسا کمیته در تصمیم این آیا و شده گرفته چگونه تصمیم این و است بوده مراسم مسیر در داربستها نصب میگوید:زمسئول شده، اتخاذ شهر سطح ی

فضاسا توز«کمیته و شهر سطح در تبلیغات نصب تنهمسئول همچنینزی ندادهایم. انجام داربستها نصب راستای در اقدامی هیچ ما و است بوده بروشور یع

ب ستاد در داربستها نصب تصمیمگیرگزاردرخصوص هم مراسم اینری از اطالعی من و بود شده اتخاذ فرعی کمیتههای در تصمیم این بلکه بود، نشده ی

نمیتوان نگیرد، صورت دقیق کارشناسی که زمانی تا اینکه ضمن بدهد. را قطعی نظر و کند اطالعرسانی خصوص این در باید ستاد مسئول و ندارم تصمیم

بود.»کارشناسیبررسیهایمنتظربایدوکرداعالماینبهشبیهچیزهایییاداربستهانصبراحادثهدلیل

کرمانحادثهجانباختگاندانستنشهیدبرایتالش

شما شدن مجروح و فوت به منجر که سلیمانی سردار تشییع مراسم در حادثه وقوع «با میگوید: مجلس در کرمان نماینده زاهدی، مهدی ازرمحمد ی

گرفت. قرار استانی مسئوالن و نمایندگان کار دستور در درمانی مراکز در مصدومان از بازدید شد، و2هموطنانمان مصدومان وضعیت به رسیدگی برای کمیته

همکا با بتوانیم تا هستیم تالش در و شده تشکیل هم جانباختگان متأسفانهروضعیت کنیم. محسوب شهدا زمره در را حادثه این جانباختگان شهید بنیاد ی

که نشده مشخص هویتشان هنوز جانباختگان از قانونیبرخی عپزشکی این هویت شدن مشخص محض به و است افراد این هویت تشخیص حال یزانزدر

صورت حادثه دالیل شناسایی درخصوص «اقداماتی گفت: هم حادثه دلیل درخصوص او میشوند.» داده تحویل داغدار خانوادههای به بالفاصله پیکرهایشان

برنامه و جانباختگان وضعیت شدن مشخص و مصدومان وضعیت به رسیدگی حادثه این درخصوص ما اصلی اولویت هماکنون ولی تشییعزیرگرفته برای ی

آنهاست.»تدفینو

یزدآفتابدیگر:منابع
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شدشناساییکرماندرگذشتهروزحادثهباختهجان۴۰اجسادخبرداد:کرمانقانونیپزشکیکلرمدی

اند.شدههویتتعیینکرماندرسلیمانیسردارتشییعمراسمباختگانجانازنفر۴۰تاکنونگفت:کرماناستانقانونیپزشکیکلرمدی

تاکنون داشت: اظهار خبر این تایید ضمن آمیان عباس ایلنا، خبرنگار گزارش سلیمانی۵۰به قاسم حاج سردار شهید سردار تشییع مراسم باختگان جان از نفر

شد.خواهدرسانیاطالعمناسبزماندرواستشدهتعییننفر۴۰هویتتعداد،اینازکهشدهاندقانونیپزشکیتحویل

شد.خواهداعالمهارسانهسویازوقتعراسدرمراتبصورتایندرکهداردوجودمراسماینباختگانجانتعدادافزایشاحتمالافزود:وی

پرسنل تمامی کرد: عنوان قانونیآمیان درپزشکی کل اداره این پرسنل و م۶کرمان در استان روندرشهرستان و هستند مربوطه امور انجام مشغول استان کز

است.انجامدستدرخوبیبهرابطهایندریرکا

قانونیکلرمدی نیروهایپزشکی تمامی باش آماده به اشاره با کرمان قانونیاستان افزود:پزشکی کرمان، استان سطح قانونیدر ازپزشکی کرمان استان

ندارد.مشکلیسلیمانیقاسمحاجسپهبدشهیدسردارتشییعمراسمجانباختگانوضعیتبهرسیدگیبرایانسانینیروی

برناایران،دیدهبانک،وسایران،شهداینو،تدبیربورس،اکوآنالین،یرهمشهنیوز،جهانملیت،بولتن،دیگر:منابع

کرماندرجمعیتازدحامحادثهجانباخته4اسامیاعالم

شد.مشخصکرماندرتشییعمراسمجانباختگانازنفرچهارهویت

تعدادی متأسفانه کرمان، شهر در سلیمانی قاسم حاج شهید سردار پیکر تشییع مراسم در جمعیت فشار و باال بسیار ازدحام دلیل به : نیوز بهداشت گزارش به

شد.منتقلکرمانقانونیپزشکیبهدفنجوازصدوروفوتعلتتعیینبرایآنهااجسادکهدادنددستازراخودجانهموطناناز

کل اداره اعالم اساس قانونیبر بهپزشکی مراسم این جانباختگان از تعدادی پیکر تاکنون کرمان، قانونیاستان آنهاپزشکی از تن چهار برای و منتقل استان

است.شدهصادردفنجواز

است:یرزحرشبهشدههویتتعیینپیکرهایاسامی

فارس)(استانسیدتقیفرزندجاللیسیدجالل.1

بندرعباس)شهرستان(عبدالحسینفرزندتبفاضل.2

بم)شهرستان(ابراهیمفرزندزابلیابوالفضل.3

بندرعباس)شهرستان(عباسفرزندیررنجبجهان.4

تسنیممنبع:
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کرمانحادثهدرکشته59کرد؛اعالمبهداشتیرزو

و : اقتصاد آخزدنیای بهداشت تشریر را کرمان در سلیمانی سپهبد شهید تشییع مراسم حادثهدیدگان درمانی روند نمکیرین سعید گزارش«ایسنا» به کرد. یح

شنبه سه روز متاسفانه گفت: باره این آمار213در متاسفانه داد: توضیح او کردند. مراجعه بیمارستانها به بد خیلی فاز با هم اکثرا که شدند سانحه دچار نفر

حدود لحظه این تا در59کشتهشدگان نیز دیگر نفر سه دو، متاسفانه و شده گزارش امیدواربستICUنفر و نیست خوب حالشان و هستند یابند.ری شفا یم

شدند.مرخصامروزآنهاازنیمیحدودتعداداینازکهشدندیربستبیمارستانهادرنفر67حدودکرمانشنبهسهروزحادثهدربهداشتیرزوگفتهبه

و دربارهزتکلیف خبرنگاران جمع در دولت هیات جلسه حاشیه در گذشته روز نیز دولت سخنگوی ربیعی جانباختگانعلی خانواده به رسیدگی برای کشور یر

بهرآخ فوتشدگان آمار کرمان در گفت: کرمان در سلیمانی شهید تشییع مراسم شدگان فوت آمار شدن59ین شکسته و خفگی فوت، دلیل عمده که رسید نفر

است.بودهسینهقفسه

کند.رسیدگیافراداینخانوادههایبهشدموظفکشوریرزودولت،تصمیمبا

خب کرماندر حادثه از تشرجزئیاتی را کرمان سهشنبه روز حادثه جزئیات کرمان اورژانس رئیس دیگر، صابری محمد سید کرد. گفتریح در خبوی با یرگزارگو

در نفر میلیون دو از بیش حضور پیشبینی به توجه با داد: ادامه نداشت، را شهر این در جمعیت تعداد این حضور تجربه کرمان تاکنون اینکه به اشاره با مهر،

صاب بود. شده اندیشیده زمینه این در الزم تمهیدات سلیمانی سردار مطهر پیکر تشییع مجهزرآئین کولهپشتی با اورژانس پیاده نیروهای حضور به اشاره با ی

به ملبس و اولیه کمکهای بهمنیاربه خیابان ابتدای در و آمبوالنس دستگاه دو حادثه نقطه در دقیقا گفت: تشییعکنندگان جمعیت بین در اورژانس ُفرم

تق حادثه اینکه بیان با او بود. مستقر دیگر آمبوالنس دستگاه محدودهردو یک در حاضررمت15در100یبا جمعیت عظیم خیل هجوم گفت: افتاد، اتفاق ی

جمهو بلوار استقالل، بهمنیار، آزادی، میدان شردر خیابان سمت به صدوقی شهید و صابری شد. اتفاق این وقوع باعث ظرفیتریعتی از استفاده با افزود: ی

بر بالغ شاید کردیم. مردم جان نجات به شروع اول لحظه از احمر هالل نیروهای و اورژانس آمبوالنس دستگاه کودکان60تا50دو از را15تا2نفر ساله

صاب میشد. کنونی آمار برابر دو ما جانباختگان تعداد نداشت وجود ظرفیت این اگر شاید و دادیم نجات آمبوالنسها این از استفاده اینکهربا به اشاره با ی

جمعیتربسیا هجوم اولیه لحظات در دادند؛ انجام خوبی کمک حادثه این در مردم گفت: بودند، داده دست از را خود جان اولیه لحظات در جانباختگان از ی

اینز از و شد باز میدان مسیر و دادند تشکیل حلقهای و کردند عقبنشینی میدان در خودجوش بهصورت شدند فاجعه عمق متوجه مردم وقتی اما بود یاد

ساعترط یک مدت ظرف حادثه این و کرده استفاده آزادی میدان به منتهی خیابانهای در مستقر آمبوالنسهای و میدان آمبوالنسهای از توانستیم یق

شد.یترمدی

خب4اسامی گزارش به شد. مشخص کرمان در تشییع مراسم جانباختگان از نفر چهار هویت دیروز ادارهرگزارجانباختههمچنین اعالم اساس بر تسنیم، ی

قانونیکل بهپزشکی مراسم این جانباختگان از تعدادی پیکر تاکنون کرمان، قانونیاستان شدهپزشکی صادر دفن جواز آنها از تن چهار برای و منتقل استان

عبدالحسین فرزند تب فاضل فارس)، (استان سیدتقی فرزند جاللی سیدجالل ابراهیم(است. فرزند زابلی ابوالفضل بندرعباس)، و(شهرستان بم) شهرستان

است.شدهمشخصآنانهویتکههستندکرمانحادثهباختهجان4بندرعباس)شهرستان(عباسفرزندیررنجبجهان

نیوزنخستآنالین،کرمانآنالین،یرهمشهآنالین،ایرانجماران،ایرنا،دیگر:منابع
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شداعالمسقوطسانحهایرانیجانباختگانتعدادنشده/پیدافعالهواپیماسیاهجعبهکراینی؛واهواپیمایسقوطازخبرهاینرجدیدت

هواپیمای دستگاه یک که بود امروز شش ساعت اهلل:حوالی خمینی(ر737حزب امام فرودگاه باند از بلندشدن از بعد دقیقه شش باهتنها شهر176) شاهد محدوده در مسافر و خدمه
کرد.سقوط

خب شبکه گزارش گفت:ربه خبر این تایید با کشور اورژانس سخنگوی خالدی ،مجتبی اهلل حزب تحلیلی و22ی آمبوالنس آمبوالنس2دستگاه اتوبوس دستگاه

که کرد اعالم نیز احمر هالل ونجات امداد سازمان رییس سلیمی مرتضی است. شده اعزام هواپیما این سقوط محل به اورژانس سوی دو60از و عملیاتی تیم

شدهاست.اعزاممحلبهنجاتوامدادسازمانسویازهمبالگرد

طو به است، بوده باال بسیار حادثه عمق که شد مشخص حادثه محل از تصاویر و فیلمها نخستین انتشار با بعد سازمانردقایقی رئیس سلیمی، مرتضی یکه

ندارد.وجودهواپیماسرنشینانبودنزندهبرایاحتمالیشواهد،اساسبرگفت:ایسنابهاحمرهاللجمعیتنجاتوامداد

ا10:18 هواپیمای جعبهسیاه کشف خصوص در شده ایجاد ابهامات پی در سو: سرهنگ دررکراینی تهران استان غرب انتظامی فرماندهی اجتماعی معاون پناه

کردهوگفت را ایجاد را ابهام این بوده جعبهسیاه به شبیه که قطعهای چند است ممکن و است نشده کشف هواپیما این سیاه جعبه تاکنون گفت: ایسنا، با گو

است.نشدهکشفهواپیمااینسیاهجعبهتاکنوناماباشد

را10:14 داشتند حضور کرده سقوط هواپیمای در که ایرانیانی تعداد کشور اورژانس رئیس بین147: از کولیوند پیرحسن اظهارات بنابر کرد. اعالم که179نفر تن

بودهاند.ایرانینفر147وغیرایرانینفر32باختندجانیرمسافربهواپیمایسقوطحادثهدر

مدی10:05 گفته به قانونیکلر: مدیپزشکی سوله تهران مراستان در بحران کهریت سانحهزیرکز اجساد اساس این بر است. شده آماده اجساد تحویل برای ک

جمعآو از بعد هواپیما مرسقوط به آزمایشگاهیری تشخیص قانونیکز کهپزشکی در تهران شناساییزیراستان برای اقدامات آن از پس تا شد خواهد منتقل ک

شود.آغازهویتتعیینو

بوئینگ9:56 هواپیمای که است آن از حاکی شده منتشر های گزارش (امرووا737: چهارشنبه روز صبح که فرودگاهزکراین از پرواز از بعد دقایقی تنها (

تمامی و کرد سقوط تهران در خمینی پروا176امام خدمه و مسافر ازنفر هواپیمایی به متعلق باختند، جان حادثه این در آن (وی اینترنشنال Ukraineکراین

Internationalساعت در بوده قرار که هواپیما این است. بوده ا5:15) کیف، مقصد ساعتوبه در ساعته یک تاخیر با کند، پرواز است.6:12کراین کرده پرواز

مند اطالعات طبق خیر. یا است بوده ایمنی نقص علت به تاخیر این که نیست معلوم بوئینگرهنوز هواپیما این مدل فالیینگ، سیمپل سایت وب در -737ج

گذرد.میآنعمرازسالسهتنهاویکاسترآمبوئینگیزهواپیماساکترشساختکهاستبوده800

مدی9:50 سازمانر: بینالملل امور و عمومی روابط قانونیکل سقوطپزشکی سانحه جانباختگان اجساد گرفتن تحویل برای سازمان این آمادگی از کشور

مسافرب مرهواپیمای هواپیما، سقوط دنبال به کرد: اظهار و داد خبر تهران جنوب در هویتری تشخیص قانونیکز کهپزشکی در تهران آمادهباشزیراستان به ک

د را سانحه این جانباختگان اجساد تا دردرآمد گزارشهای طبق تاکنون اما کند، مریافت به جسدی هیچ کهریافتی هویت تشخیص دادهزیرکز تحویل ک

است.نشده

ا9:41 هواپیمای حادثه؛ محل از ایسنا خبرنگار مشاهدات اساس بر کشاورو: زمین و سکنه از خالی منطقه در اطرافزکراینی خانههای به و است کرده سقوط ی

است.نشدهواردخسارتیمحل

هستند.سانحهاینجانباختگانپیکرانتقالوامدادرسانیحالدرودارندحضورمحلدر...وهویتتشخیصوانتظامیامدادی،نیروهایاکنونهم

کشو9:41 هواپیمایی سازمان سخنگوی ار: کرده سقوط هواپیمای مسافران بیشتر که گفت جمهووی اتباع مسافرکراینی، و بودند ایران اسالمی سایرری با ینی

داشتند.حضورپروازایندرنیزملیتها
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کشو9:36 هواپیمایی سازمان بوئینگر: هواپیمای فروند یک که کرد اعالم اطالعیهای صدور با ش737-800ی به ارمتعلق هواپیمایی باوکت اینترنشنال کراین

ثبت پروازUR-PSRعالمت شماره با ساعت752که چهارشنبه6:12در (ر1398/10/18روز خمینی امام فرودگاه قطعهاز از پس بود، کرده پرواز کیف مقصد به (

کرد.سقوطتهراناستانتوابعازشهرصباحوالیدر6:18ساعتدرترافیکلرکنتبخشباارتباطات

م9:27 رییس گفتر: در ناجا اطالعرسانی پلیسوکز هویت تشخیص تیمهای که کرد اعالم ایسنا با اآگویی هواپیمای سقوط محل به ناجا دروگاهی کراینی

ندارد.وجودزمینهایندرمشکلیوکردندمحلامنیتتامینبهاقدامواعزامتهرانجنوب

ا09:10 هواپیمای سرنشینان تمام جانباختن از نیز کشور اورژانس رئیس راستا همین در همکارانو: و هستند قطعه قطعه غالبا اجساد که گفت و داد خبر کراینی

شوند.منتقلقانونیپزشکیبهشناساییبرایتاهستنداجسادیرآوجمعبرایکردنکمکحالدرپزشکییتهایرفو

طو08:42 به است؛ کرده ممکن غیر نیز را جانباختگان شناسایی حادثه شدت صابر: دکتر مریکه رئیس بهریان، توجه با گفت: ایسنا به تهران اورژانس کز

تق اجساد است. سخت بسیار پرواز خدمه و مسافران شناسایی امکان سقوط شناساییروضعیت امکان ، سقوط وضعیت به باتوجه و شدهاند متالشی یبا

است.سختبسیارهستندپروازخدمه9ومسافر167میشودگفتهکهپروازخدمهومسافران

طو08:31 به شد. پرحجم نیز سانحه محل در ترافیکی وضعیت هواپیما سقوط از پس ساعاتی مر: رئیس رحمانی، نادر سرهنگ کنتریکه و اطالعات لرکز

صبابات محدوده ترافیک گفت: ایسنا به ناجا راهور پلیس است.رترافیک شده ایجاد جمعیت ازدحام علت به ترافیک این که است سنگین نیمه صباشهر ی

گفت در نیز احمر هالل جمعیت ونجات امداد سازمان رییس سلیمی، مرتضی رحمانی با محلوهمزمان اطراف در تجمع از که خواست مردم از ایسنا با گو

نشود.سلبامدادیخودروهایترددامکانتاکنندپرهیزسانحه

گفت:بر08:18 ایسنا به و کرد اعالم را هواپیما مسافران تعداد هواپیما سقوط از بعد ساعت دو حدود نیز کشور هواپیمایی سازمان سخنگوی جعفرزاده، رضا :

بودند.شدههواپیمااینسوارخدمه9ومسافر167کراینیوا737هواپیمایسقوطسانحهاولیهدقیقگزارشاساس

س08:16 سرهنگ ایسنار: به و داد خبر محل در پلیس آمادهباش و محل امنیت تامین از نیز تهران استان غرب ویژه انتظامی فرماندهی اجتماعی معاون پناه،

مسافرب هواپیمای ازسقوط پس دقایقی تامینرگفت: به نسبت و شده اعزام حادثه محل به انتظامی ماموران از تیم چندین تهران، پرندک محدوده در ی

ح شدت هستند. آمادهباش در ماموران حاضر حال در کردند. اقدام منطقه اولیهرامنیت دقایق در نجات و امداد عملیات امکان که است بوده حدی به یق

است.نداشتهوجود

و08:16 آتشنشانی سازمان سخنگوی ملکی، جالل سید شدند. اعزام حادثه محل به تهران آتشنشانی از تیمهایی که بوده حدی به اما حادثه این شدت :

شهردا ایمنی حرخدمات تیم سه گفت: ایسنا به دراینباره تهران اری هواپیمای سقوط محل به نجات تیم سه و خمینیویق امام فرودگاه نزدیکی در کراینی

است.شدهاعزام)ه(ر

نيوزدزفولدیگر:منابع

هواپیماسقوطمحلبهتهرانقانونیپزشکیهویتتشخیصگروهاعزامداد؛خبرتهراناستانقانونیپزشکیکلمدیر

داد.خبرکراینوایرمسافربهواپیمایسقوطمحلبهتهراناستانقانونیپزشکیهویتتشخیصگروهاعزامازاکونومیست-فروزشایران

شداعالمسقوطسانحهانیایرجانباختگاننشده/تعدادپیدافعالهواپیماسیاهجعبهنیوز:هللابحز|خبرخبرادامهادامه
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کل مدیر فروزش قانونیمهدی مسافربپزشکی هواپیمای سقوط حادثه درباره تهران اراستان جانباختگانوی اجساد از جسدی هیچ تاکنون کرد: اظهار کراینی

است.نرسیدهتهراناستانقانونیپزشکیبهکراینیوا737بوئینگهواپیمایسقوطحادثه

تشخیص تجهیزات کمک با ما نیروهای تمام افزود: تشDNAوی اتاقهای آمادگیرو در هواپیما سقوط حادثه جانباختگان اجساد هویت تشخیص برای یح،

میشود.آغازهویتتشخیصکارقانونیپزشکیبهاجسادرسیدنمحضبهوهستندکامل

جوانخبرنگارانباشگاه

رصددیگر:منابع

شدکشفهواپیماسیاهجعبه2هرباختند/جانایرانیمسافر147شاهدشهر؛درهواپیماسقوطاخبارینرآخ

ا هواپیمای یک امروز شهوصبح شاهدشهر حوالی در تهران خمینی امام فرودگاه از شدن بلند از پس تمامرکراینی حادثه این در و کرد سقوط از179یار را خود جان پرواز خدمه و مسافر
اند.دادهدست

خب گزارش شهرگزاربه از فارس ساعتری شاهدشهر در فارس خبرنگار عینی مشاهدات بنابر مسافرب6:30یار، هواپیمای یک چهارشنبه صورترصبح به ی

شد.منفجرمحسوسصورتبهزمینبابرخوردازپسوکردسقوطامامفرودگاهفاصلحدمشتعل

باختهاند.جانپروازاینکروومسافرانهمهاولیهبررسیهایطبقکهاستداشتهسرنشیننفر179ی)زپرواخدمه(کروهمراهبههواپیمااین

است.دادهخرزمینبابرخوردهنگاممهیبیانفجارواستبودهنشدهمصرفچندانهنوزهواپیماسوختوبودهیزپروااولیهدقایقدرهواپیما

است.بودهUR-PSRیجسترربا)UIAکراینی(واایرالینبهمتعلق737-8بوئینگمذکورهواپیمایگزارشبنابراین

است....روزرسانیبهحالدرگزارشاین

شدپیدانیزهواپیماسیاهجعبهدومین11:50

کشو هواپیمایی سازمان سخنگوی جعفرزاده گفتررضا در خبوی اقتصادی خبرنگار با بوئینگرگزارگو هواپیمای سیاه جعبه دومین داشت: اظهار فارس، 737ی

شد.پیدایرکشوهواپیماییسازمانسانحهبررسیتیمتوسطنیز

یاررشهدرهواپیماسقوطحادثهدربارهتهراناستاندارمعاونتوضیحاتفیلم|

باختندجانکراینواتبعه11هواپیما/سقوطبهکراینواجمهوررئیسواکنشاولین11:22

ا جمهور رئیس زلنسکی بوئینگوولودیمیر هواپیمای سقوط به واکنش اولین در از737کراین که کرد تاکید تهران حومه در کشور این هوایی خطوط به متعلق

کرد.یردوبایدهوایپیمااینسقوطزمینهدرکرمدبدونوپایهبییهایرتئوانتشار

هواپیماسقوطمحلبهانتهرقانونیشکیپزهویتتشخیصگروهاماعزکونومیست:اانایر|خبرخبرادامهادامه
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ا اورئیسجمهور هواپیمای سقوط اخبار انتشار از بعد میبرد سر به عمان سفر در چهارشنبه امروز که بهوکراین و کرد رها نیمهکاره را خود سفر تهران در کراینی

گشت.ربکیف

است.نبودهیستیرتروحملهیکنتیجهدرهواپیمااینسقوطکهبودکردهاعالماینازپیشتهراندرکراینواسفارت

و ازنخست اینکهویر بیان با نیز م11کراین سانحه این در کشور این سقوطرشهروند درباره تحقیق برای را متخصص تیم یک که کرد اعالم شدهاند، کشته گبار

کرد.خواهداعزامایرانبه737بوئینگ

است.شدهکترشاینتحویلکترشازمستقیماوبودشدهساخته2016سالدرهواپیمااینکهکرداعالمنیزایرالینکراینواهواپیماییکترش

شدپیداکراینوا737بوئینگسیاهجعبههایازیکی10:41

کشو هواپیمایی سازمان سخنگوی جعفرزاده گفتررضا در خبوی اقتصادی خبرنگار با بوئینگرگزارگو سیاه جعبههای از یکی داشت: اظهار فارس 737ی

شد.پیداسانحهسایتمحلدرکراینیوا

است.سالمهواپیماسیاهجوابکرد:یحرتصوی

باختندجانکراینوایرمسافرببویینگحادثهدرایرانی10:15147

بودهاند.ایرانیمسافرانازنفر147وبودهایرانیغیرمسافرانازنفر32گفت:هواپیماسقوطحادثهجزئیاتینرآخدربارهکشوراورژانسسازمانرئیس

است.انجامحالدرسقوطمحلازیرلکهگیورسیدهپایانبهاجسادیرآوجمعکارگفت:وی

کراینوایرمسافربهواپیمایسقوطحادثهازعینیشاهدانروایتفیلم|

استنشدهپیداسیاهجعبه/هنوز737بوئینگقطعاتیرجمعآو10:10

کشو هواپیمایی سازمان سانحه بررسی کمیسیون جمعآوررئیس حال در اینکه بیان با بهری اجساد انتقال گفت: هستیم، هواپیما قطعات قانونیی آغازپزشکی

شد.

) موتور پارامترهای نوار و خلبان مکالمات نوار شامل هواپیما سیاه جعبه هنوز لحظه این تا رضاییفر حسن گفته قطعهFDR&CVRبه هیچ است؛ نشده پیدا (

تق هواپیما از جمعآویبرای قطعات این همه باید سانحه، بررسی راستای در اما است شده منهدم همگی قطعات و است نمانده سالم مسافرانرًا اجساد شود؛ ی

است.قانونیپزشکبهانتقالآمادهوشدهیرجمعآوهمههواپیمااین

گشتربکراینواپایتختکیفبهوکردرهانیمهکارهراخودعمانسفرکراینوارئیسجمهور10:00

گشت.ربکیفبهوکردرهانیمهکارهراخودعمانسفرامروزکراینوارئیسجمهورسانحه،اینوقوعازپسگزارشبنابراین

باختهاند.جانهواپیمااینمسافرانهمهاستکردهاعالمنیزوی

هستند.هواپیماسقوطمنطقهدراجسادیرآوجمعحالدرگرامداد195گفت:تهراناستاناحمرهاللمدیرعامل9:35

یاررشهشاهدشهردرهواپیماسقوطازفارسخبرنگارمیدانیروایتفیلم|

باختندجانکراینوایرمسافرببویینگمسافرانهمه8:45

نیافت.نجاتکراین،وایرمسافهواپیمایسقوطدرکسهیچمتاسفانهگفت:کشوراورژانسسازمانرئیسکولیوندپیرحسین

هستند.انتقالآمادهوشدهیراوجمعمحلیکدراجسادگفت:گرفتندکاربهافرادایننجاتبرایراخودتالشاورژانسنیروهایاینکهبیانباوی

اند.دادهدستازراخودجانپروازخدمهومسافر176تمامحادثهایندرگفت:کولیوند

یاررشهشاهدشهردرهواپیماسقوطمحلازفارسخبرنگارگزارشفیلم|

دارد.قراریاررشهصباشهرنزدیکیوشاهدشهراللهکرشهدرهواپیماسقوطدقیقمکان8:20

شدکشفهواپیماسیاهجعبه2هرباختند/جانانیایرمسافر147س:فار|خبرخبرادامهادامه
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یافت.افزایشبالگرددووتیم60بهامدادتیمهایتعداد8:00

گفت7:30 در پیش دقایقی تهران استان احمر هالل جمعیت عامل مدیر فتحی اوشاهین هواپیمای یک پیش لحظاتی کرد: اظهار فارس خبرنگار با کراینیوگو

کند.میسقوطشهرصباازآبادعباسمنطقهدرفنینقصدلیلبهداشتراکشورکرتقصدکه

شدند.اعزاممنطقهبهنجاتوامدادتیم20وانجامالزمهایهماهنگیبالفاصلهداد:ادامهوی

خب مصدومان یا و ها فوتی تعداد از هنوز که این بیان با هایرفتحی تیم تمامی و اعزام حادثه محل به نیز بالگرد فروند یک گفت: نیست، دست در ی

هستند.کاملباشآمادهدرتهراناستاناحمرهاللعملیاتی

67029پیام/انتهای

میرزا،دیارنیوز،بهداشتنیوز،شیعهنو،تدبیرنیوز،فانوسایران،دانشجویانخبرنامهگردان،اقتصادنما،نیوز،افکارتابناک،نیوز،صراطآنالین،-زایندهروددیگر:منابع
ما،عصراصفهان،ندایپرس،قلمنیوز،یسکر،۲۴اقتصاداکونومیست،ایرانانتخاب،ایران،عصرق،رمشنیوز،آفتابسیما،وصداموج،میزان،ایرنا،ایلنا،ک،وس

آنالین-گررکاوکاررصد،بازار،خطنیوز،اعتدالداغ،خبرکنا،رپرس،رعصآفتاب،دیار

استداشتهافزایشیروندایالماستاندرساختگیتصادفاتایالم:قانونیپزشکیکلرمدی

است.داشتهافزایشیروندایالماستاندرساختگیتصادفاتمتاسفانهگفت:ایالمقانونیپزشکیکلرمدی-ایالم

و استان راهور پلیس روسای اندیشی هم نشست در چهارشنبه صبح مهاجر علیزاده مهدی مهر، خبرنگار گزارش قانونیبه ازپزشکی هدف کارشناسان، حضور با

ساختگی تصادفات افزایش روند به توجه با افزود: و کرد اعالم ساختگی تصادفات شناسایی و کشف در تصادفات کارشناسان توانمندی ارتقای را نشست این

د موضوع این با مستقیم طور به که راهور کارشناسان به را خود تجارب و اطالعات مذموم پدیده این با مقابله برای هستیم مصمم ایالم استان هستندردر گیر

دهیم.انتقال

تص قبیلروی از دیگر مولفههای و اقتصادی خاص شرایط واسطه به ایالم استان در اجتماعی ناهنجار پدیده این گرفته صورت تحقیقات اساس بر کرد: یح

است.بیشتری،ربیکا

عموم طلب فرصت افراد گونه این اینکه بیان با کیفوی سوابق دارای اکثر و جامعه بیکار و جوان قشر از هستند،رًا اتباط در هم با ای شبکه صورت به و بوده ی

است.دادهخرجرحیساختگیتصادفمورد۱۱روستاهاازیکیدرماههیکزمانیبازهیکدرمیدهدنشانمابررسیهایکرد:نشانخاطر

کل قانونیمدیر سنگینپزشکی های مجازت اعمال و افراد این موقع به شناسائی با میتوانند بیمهها و قضائی نظامی، دستگاههای تمامی گفت: ایالم استان

کنند.برخوردپدیدهاینبا

فارسنیوز،تینتابناک،خبرنگاران،باشگاهدیگر:منابع

شدکشفهواپیماسیاهجعبه2هرباختند/جانانیایرمسافر147س:فار|خبرخبرادامهادامه
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شداعالمجانباختگاناسامیکراینی؛واهواپیمایسقوطازخبرهاینرجدیدت

هواپیمای دستگاه یک که بود امروز شش ساعت خمینی(ر737حوالی امام فرودگاه باند از بلندشدن از بعد دقیقه شش باهتنها کرد.176) سقوط شهر شاهد محدوده در مسافر و خدمه

گفت: خبر این تایید با کشور اورژانس سخنگوی خالدی مجتبی ایسنا، از نقل به خبر، اتاق گزارش و22به آمبوالنس از2دستگاه آمبوالنس اتوبوس دستگاه

که کرد اعالم نیز احمر هالل ونجات امداد سازمان رییس سلیمی مرتضی است. شده اعزام هواپیما این سقوط محل به اورژانس دو60سوی و عملیاتی تیم

شدهاست.اعزاممحلبهنجاتوامدادسازمانسویازهمبالگرد

شد.اعالمدادهاند،دستازراخودجانآنانتمامیمسئوالناعالمبنابربهکهکراینیواهواپیمایمسافراناسامی:10:38

کشو10:38 هواپیمایی سازمان سخنگوی هواپیمایر: سیاه جعبههای از یکی شدن پیدا از حوالیوا737ی که کرد،6کراینی سقوط تهران حوالی در امروز صبح

داد.خبر

استاندا10:31 عمرانی معاون تقیزاده محمد حادثهر: این در گفت: تهران تعداد176ی این از که باختند جان هواپیما مابقی9سرنشین و هواپیما خدمه نفر

ترتیبرمساف این به بودند. هواپیما مرد،70ین جمعا15ن،ز81نفر حاضر حال در باختند. جان حادثه این در نوازد یک و امدادی500بچه نیروهای نفر

آو جمع تا هستند فعالیت مشغول منطقه سطح در اورژانس و نشانی آتش احمر، هالل امیدوارشامل شود. انجام اجساد تاری جمع30یم کار دیگر دقیقه

بهرآو اجساد این و برسد اتمام به اجساد قانونیی پاکساپزشک مرحله این از پس شد. خواهد منتقل شناسایی و ای ان دی آزمایشات برای الشهزتهران ی

آو جمع با اولویت حاضر حال در شد. خواهد انجام است، شده پخش وسیعی سطح در که جعبهرهواپیما کردن پیدا برای فنی تیمهای ولی است، اجساد ی

شود.مشخصهواپیماسقوطعلتوفنیاقداماتتاهستندهواپیماسیاهجعبهدنبالبهوشدندکاربهمشغولهواپیماسیاه

کشو10:29 هواپیمایی سازمان که درحالی ار: کرده سقوط هواپیمای مدل راوی تهران نزدیکی در ا800-737کراینی هوایی خط این وبسایت کرده، کراینیوذکر

دارد.اختصاص800-737یافتهارتقامدلبهکهاستنامیکهکردهاعالم737NGراخودپروازدرحالهواهایمدل

هواپیمای10:24 سقوط حادثه علل مجلس عمران کمیسیون که کرد تاکید اسالمی شورای مجلس عمران کمیسیون رئیسه هیئت عضو یارمحمدی علیم :

کرد.خواهددنبالراکراینیوا

ا10:18 هواپیمای جعبهسیاه کشف خصوص در شده ایجاد ابهامات پی در سو: سرهنگ تهرانرکراینی استان غرب انتظامی فرماندهی اجتماعی معاون پناه

تاکنون اما باشد کرده را ایجاد را ابهام این بوده جعبهسیاه به شبیه که قطعهای چند است ممکن و است نشده کشف هواپیما این سیاه جعبه تاکنون گفت:

است.نشدهکشفهواپیمااینسیاهجعبه

را10:14 داشتند حضور کرده سقوط هواپیمای در که ایرانیانی تعداد کشور اورژانس رئیس بین147: از کولیوند پیرحسن اظهارات بنابر کرد. اعالم که179نفر تن

استداشتهایشیافزروندایالماستاندرساختگیتصادفاتایالم:قانونیشکیپزکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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بودهاند.ایرانینفر147وغیرایرانینفر32باختندجانیرمسافربهواپیمایسقوطحادثهدر

مدی10:05 گفته به قانونیکلر: مدیپزشکی سوله تهران مراستان در بحران کهریت سانحهزیرکز اجساد اساس این بر است. شده آماده اجساد تحویل برای ک

جمعآو از بعد هواپیما مرسقوط به آزمایشگاهیری تشخیص قانونیکز کهپزشکی در تهران شناساییزیراستان برای اقدامات آن از پس تا شد خواهد منتقل ک

شود.آغازهویتتعیینو

بوئینگ9:56 هواپیمای که است آن از حاکی شده منتشر های گزارش (امرووا737: چهارشنبه روز صبح که فرودگاهزکراین از پرواز از بعد دقایقی تنها (

تمامی و کرد سقوط تهران در خمینی پروا176امام خدمه و مسافر ازنفر هواپیمایی به متعلق باختند، جان حادثه این در آن (وی اینترنشنال Ukraineکراین

Internationalساعت در بوده قرار که هواپیما این است. بوده ا5:15) کیف، مقصد ساعتوبه در ساعته یک تاخیر با کند، پرواز است.6:12کراین کرده پرواز

مند اطالعات طبق خیر. یا است بوده ایمنی نقص علت به تاخیر این که نیست معلوم بوئینگرهنوز هواپیما این مدل فالیینگ، سیمپل سایت وب در -737ج

گذرد.میآنعمرازسالسهتنهاویکاسترآمبوئینگیزهواپیماساکترشساختکهاستبوده800

مدی9:50 سازمانر: بینالملل امور و عمومی روابط قانونیکل سقوطپزشکی سانحه جانباختگان اجساد گرفتن تحویل برای سازمان این آمادگی از کشور

مسافرب مرهواپیمای هواپیما، سقوط دنبال به کرد: اظهار و داد خبر تهران جنوب در هویتری تشخیص قانونیکز کهپزشکی در تهران آمادهباشزیراستان به ک

د را سانحه این جانباختگان اجساد تا دردرآمد گزارشهای طبق تاکنون اما کند، مریافت به جسدی هیچ کهریافتی هویت تشخیص دادهزیرکز تحویل ک

است.نشده

ا9:41 هواپیمای حادثه؛ محل از مشاهدات اساس بر کشاورو: زمین و سکنه از خالی منطقه در خسارتیزکراینی محل اطراف خانههای به و است کرده سقوط ی

است.نشدهوارد

هستند.سانحهاینجانباختگانپیکرانتقالوامدادرسانیحالدرودارندحضورمحلدر...وهویتتشخیصوانتظامیامدادی،نیروهایاکنونهم

کشو9:41 هواپیمایی سازمان سخنگوی ار: کرده سقوط هواپیمای مسافران بیشتر که گفت جمهووی اتباع مسافرکراینی، و بودند ایران اسالمی سایرری با ینی

داشتند.حضورپروازایندرنیزملیتها

کشو9:36 هواپیمایی سازمان بوئینگر: هواپیمای فروند یک که کرد اعالم اطالعیهای صدور با ش737-800ی به ارمتعلق هواپیمایی باوکت اینترنشنال کراین

ثبت پروازUR-PSRعالمت شماره با ساعت752که چهارشنبه6:12در (ر1398/10/18روز خمینی امام فرودگاه قطعهاز از پس بود، کرده پرواز کیف مقصد به (

کرد.سقوطتهراناستانتوابعازشهرصباحوالیدر6:18ساعتدرترافیکلرکنتبخشباارتباطات

م9:27 رییس پلیسر: هویت تشخیص تیمهای که کرد اعالم ناجا اطالعرسانی اآکز هواپیمای سقوط محل به ناجا ووگاهی اعزام تهران جنوب در کراینی

ندارد.وجودزمینهایندرمشکلیوکردندمحلامنیتتامینبهاقدام

ا09:10 هواپیمای سرنشینان تمام جانباختن از نیز کشور اورژانس رئیس راستا همین در همکارانو: و هستند قطعه قطعه غالبا اجساد که گفت و داد خبر کراینی

شوند.منتقلقانونیپزشکیبهشناساییبرایتاهستنداجسادیرآوجمعبرایکردنکمکحالدرپزشکییتهایرفو

طو08:42 به است؛ کرده ممکن غیر نیز را جانباختگان شناسایی حادثه شدت صابر: دکتر مریکه رئیس وضعیتریان، به توجه با گفت: تهران اورژانس کز

تق اجساد است. سخت بسیار پرواز خدمه و مسافران شناسایی امکان ورسقوط مسافران شناسایی امکان ، سقوط وضعیت به باتوجه و شدهاند متالشی یبا

است.سختبسیارهستندپروازخدمه9ومسافر167میشودگفتهکهپروازخدمه

طو08:31 به شد. پرحجم نیز سانحه محل در ترافیکی وضعیت هواپیما سقوط از پس ساعاتی مر: رئیس رحمانی، نادر سرهنگ کنتریکه و اطالعات لرکز

صبابات محدوده ترافیک گفت: ناجا راهور پلیس بارترافیک همزمان است. شده ایجاد جمعیت ازدحام علت به ترافیک این که است سنگین نیمه صباشهر ی

تردد امکان تا کنند پرهیز سانحه محل اطراف در تجمع از که خواست مردم از نیز احمر هالل جمعیت ونجات امداد سازمان رییس سلیمی، مرتضی رحمانی

شداعالمجانباختگاناسامیخبر:اتاق|خبرخبرادامهادامه
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نشود.سلبامدادیخودروهای

اساس08:18 گفت:بر و کرد اعالم را هواپیما مسافران تعداد هواپیما سقوط از بعد ساعت دو حدود نیز کشور هواپیمایی سازمان سخنگوی جعفرزاده، رضا :

بودند.شدههواپیمااینسوارخدمه9ومسافر167کراینیوا737هواپیمایسقوطسانحهاولیهدقیقگزارش

س08:16 سرهنگ گفت:ر: و داد خبر محل در پلیس آمادهباش و محل امنیت تامین از نیز تهران استان غرب ویژه انتظامی فرماندهی اجتماعی معاون پناه،

مسافرب هواپیمای ازسقوط پس امنیتردقایقی تامین به نسبت و شده اعزام حادثه محل به انتظامی ماموران از تیم چندین تهران، پرندک محدوده در ی

ح شدت هستند. آمادهباش در ماموران حاضر حال در کردند. اقدام وجودرمنطقه اولیه دقایق در نجات و امداد عملیات امکان که است بوده حدی به یق

است.نداشته

و08:16 آتشنشانی سازمان سخنگوی ملکی، جالل سید شدند. اعزام حادثه محل به تهران آتشنشانی از تیمهایی که بوده حدی به اما حادثه این شدت :

شهردا ایمنی حرخدمات تیم سه گفت: دراینباره تهران اری هواپیمای سقوط محل به نجات تیم سه و (رویق خمینی امام فرودگاه نزدیکی در اعزامهکراینی (

است.شده

آنالینکوشدیگر:منابع

737بوئینگیرمسافربهواپیمایسقوطدرکشتهنفر179

مسافرب هواپیمای فروند بوئینگریک ا737ی هوایی خطوط به خمینی(رومتعلق امام فرودگاه از پرواز از پس فرودگاهیهکراین شهر سخنگوی کرد. سقوط و شد فنی نقص دچار (
گفت: و167امامخمینی ا9مسافر هواپیمایی پرواز اوکرو کیف مقصد به را امام فرودگاه امروز صبح که توکراینی درکراین پرند جدید شهر حوالی در سقوط پی در میکرد ازرک گذشتند.

بودهاند.ایرانینفر147وغیرایرانینفر32تعداداین

هواپیمای دستگاه یک که بود امروز شش ساعت خمینی(ر737حوالی امام فرودگاه باند از بلندشدن از بعد دقیقه شش باهتنها در176) مسافر و خدمه

کرد.سقوطشهرشاهدمحدوده

گفت: خبر این تایید با کشور اورژانس سخنگوی خالدی و22مجتبی آمبوالنس این2دستگاه سقوط محل به اورژانس سوی از آمبوالنس اتوبوس دستگاه

که کرد اعالم نیز احمر هالل ونجات امداد سازمان رییس سلیمی مرتضی است. شده اعزام و60هواپیما امداد سازمان سوی از هم بالگرد دو و عملیاتی تیم

شدهاست.اعزاممحلبهنجات

1534:بازدیدتعداد

طو به است، بوده باال بسیار حادثه عمق که شد مشخص حادثه محل از تصاویر و فیلمها نخستین انتشار با بعد سازمانردقایقی رئیس سلیمی، مرتضی یکه

ندارد.وجودهواپیماسرنشینانبودنزندهبرایاحتمالیشواهد،اساسبرگفت:احمرهاللجمعیتنجاتوامداد
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امامفرودگاهحوالیدرهواپیماسقوطسانحهازآمارهاییگرافیواینف

م12:38 رییس الر: اسدی دکتر فرزندان از تن دو باختن جان بهداشت، وزارت رسانی اطالع و عمومی روابط مدیرکز - همکاری وزارترکل بینالملل یهای

گفت.تسلیتراکراینیواهواپیمایسقوطحادثهدربهداشت

ا12:20 ایرالین به متعلق بوئینگ هواپیمای فروند یک سقوط با بسیاو: تهران، حوالی در دررکراینی که است هواپیمایی مدل همان این که باورند این بر ی

با سومین این کرد. سقوط بار دو گذشته دورسال چراکه کند می سقوط پرواز از بعد دقایقی تنها بوئینگ هواپیمای یک گذشته سال یک طول در که است ی

بوئینگ هواپیمای بر737فروند بالغ و کردند سقوط گذشته سال در ماه شش از کمتر فاصله به پروا300مکس خدمه و مسافران از باختند.زنفر جان آنها ی

های شباهت که ناگوار حوادث این از پروازبعد خطوط در را هواپیما از مدل این پرواز جهان در فعال ایرالینهای تمامی داشتند، یکدیگر به خودزیادی ی

آم فدرال هوانوردی سازمان نتایج تا کردند اعالم متوقف و افزارممنوع نرم نقص خصوص در مربوطه موسسات سایر و معلومریکا آن ایمنی مشکالت سایر و ی

اخبا آن از پس شود. مشخص شرو توسط هواپیما از خاص نوع این تولید موقت توقف بر مبنی آمری بوئینگ سالرکت ژانویه ماه در منتشر2020یکا میالدی

شد.

بسیا تهرانرحاال در بار این که بوئینگ هواپیمای سومین سقوط از بعد هوانوردی حوزه در فعال تحلیلگران و کارشناسان از خساراتری به اشاره ضمن داد، خ

ش برای پس این از که فراوانی دردسرهای هواپیماسارو آمزکت بوئینگ شباهتری نیز اتفاق این که اند کرده خاطرنشان آمد، خواهد پیش بهزیکا یادی

بوئینگ هواپیمای فروند دو مدل737سقوط به همگی و کرده سقوط پرواز، آغاز از بعد کوتاهی دقایق تنها آنها همه چراکه دارد تعلق737مکس بوئینگ

دارند.

یافت.حضورحادثهمحلدرجناییدادسرایپرسترس،737بویینگیرمسافربهواپیمایسقوطپیدر:12:15

ا12:05 هواپیمای مسافران لیست بررسی کهو: میدهد نشان کرد سقوط تهران جنوب در امروز صبح که ایرانی32کراینی غیر هواپیما این مسافران کل از نفر

بررسیها اساس بر بودند. جهان کشور پنج اتباع از ا11و کشور تبعه مسافران از کانادا10کراین،ونفر کشور اتباع از نیز نفر شش و افغانستان کشور تبعه نفر

شده اعالم لیست از بررسیها این که است گفتنی هستند. انگلیسی تابعیت دارای نیز مسافر یک و سوئدی تابعیت دارای نیز مسافر چهار همچنین بودند.

است.شدهاستخراجمسافران

مدی11:51 سازمانر: بینالملل امور و عمومی روابط قانونیکل اپزشکی هواپیمای سقوط جانباختگان هویت شناسایی فرآیند که کرد اعالم حدودوکشور کراینی

گفت در نائیجی انجامید.حامد خواهد طول به هفته یک تا روز خانوادهوسه از آزمایش اخذ به نیاز است ممکن اجساد شناسایی برای اینکه بیان با ایسنا، با گو

مراکز در آنان از آزمایش انجام به نسبت خانوادهها شناسایی با باشد آزمایش انجام به نیاز که صورتی در خصوص این در افزود: باشد، پزشکیجانباختگان

نیست.تهراندرخانوادههااینحضوربهیزنیاوکردخواهیماقدامسکونتشانمحلاستانقانونی

ا11:50 سفارت تروو: یا موشک اصابت بر مبتنی اخبار تهران در ارکراین ایرالین بوئینگ هواپیمای سقوط حادثه بودن اعالمویستی و تکذیب را تهران در کراینی

هواپیما موتور نقص علت به تنها اتفاق این که رئیسرکرد زلنسکی، والدیمیر که است آن از حاکی پرس آسوشیتد در شده منتشر های گزارش است. داده خ

ا پیگیوجمهور منظور به و کرد لغو عمان به را خود سفر برنامه بالفاصله ناگوار، حادثه این باختگان جان خانواده با همدردی و تسیلت ضمن نیز یرکراین

ماند.باقیکشور،اینپایتختکیف،درهواپیماسقوطبهمربوطمسائل

مسافرب11:41 هواپیمای سرنشینان باختن جان برای تسلیت ضمن پیامی صدور با اسالمی شورای مجلس رئیس ار: داردوی ضرورت که کرد تاکید کراینی

برسانند.مردمعموماطالعبهراآننتایجوپرداختهدردناکسانحهاینبروزعواملوعللبررسیبهذیربطمسئوالن

به11:20 هواپیما سقوط حادثه جانباختگان پیکرهای انتقال از تهران، دادستان قانونی: اینپزشکی سیاه جعبه دو هر شدن پیدا همچنین و هویت احراز برای

داد.خبرهواپیما
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شد.اعالمدادهاند،دستازراخودجانآنانتمامیمسئوالناعالمبنابربهکهکراینیواهواپیمایمسافراناسامی:10:38

استاندا10:31 عمرانی معاون تقیزاده محمد حادثهر: این در گفت: تهران تعداد176ی این از که باختند جان هواپیما مابقی9سرنشین و هواپیما خدمه نفر

ترتیبرمساف این به بودند. هواپیما مرد،70ین جمعا15ن،ز81نفر حاضر حال در باختند. جان حادثه این در نوازد یک و امدادی500بچه نیروهای نفر

آو جمع تا هستند فعالیت مشغول منطقه سطح در اورژانس و نشانی آتش احمر، هالل امیدوارشامل شود. انجام اجساد تاری جمع30یم کار دیگر دقیقه

بهرآو اجساد این و برسد اتمام به اجساد قانونیی پاکساپزشک مرحله این از پس شد. خواهد منتقل شناسایی و ای ان دی آزمایشات برای الشهزتهران ی

آو جمع با اولویت حاضر حال در شد. خواهد انجام است، شده پخش وسیعی سطح در که جعبهرهواپیما کردن پیدا برای فنی تیمهای ولی است، اجساد ی

شود.مشخصهواپیماسقوطعلتوفنیاقداماتتاهستندهواپیماسیاهجعبهدنبالبهوشدندکاربهمشغولهواپیماسیاه

کشو10:29 هواپیمایی سازمان که درحالی ار: کرده سقوط هواپیمای مدل راوی تهران نزدیکی در ا800-737کراینی هوایی خط این وبسایت کرده، کراینیوذکر

دارد.اختصاص800-737یافتهارتقامدلبهکهاستنامیکهکردهاعالم737NGراخودپروازدرحالهواهایمدل

هواپیمای10:24 سقوط حادثه علل مجلس عمران کمیسیون که کرد تاکید اسالمی شورای مجلس عمران کمیسیون رئیسه هیئت عضو یارمحمدی علیم :

کرد.خواهددنبالراکراینیوا

ا10:18 هواپیمای جعبهسیاه کشف خصوص در شده ایجاد ابهامات پی در سو: سرهنگ دررکراینی تهران استان غرب انتظامی فرماندهی اجتماعی معاون پناه

کردهوگفت را ایجاد را ابهام این بوده جعبهسیاه به شبیه که قطعهای چند است ممکن و است نشده کشف هواپیما این سیاه جعبه تاکنون گفت: ایسنا، با گو

است.نشدهکشفهواپیمااینسیاهجعبهتاکنوناماباشد

را10:14 داشتند حضور کرده سقوط هواپیمای در که ایرانیانی تعداد کشور اورژانس رئیس بین147: از کولیوند پیرحسن اظهارات بنابر کرد. اعالم که179نفر تن

بودهاند.ایرانینفر147وغیرایرانینفر32باختندجانیرمسافربهواپیمایسقوطحادثهدر

مدی10:05 گفته به قانونیکلر: مدیپزشکی سوله تهران مراستان در بحران کهریت سانحهزیرکز اجساد اساس این بر است. شده آماده اجساد تحویل برای ک

جمعآو از بعد هواپیما مرسقوط به آزمایشگاهیری تشخیص قانونیکز کهپزشکی در تهران شناساییزیراستان برای اقدامات آن از پس تا شد خواهد منتقل ک

شود.آغازهویتتعیینو

بوئینگ9:56 هواپیمای که است آن از حاکی شده منتشر های گزارش (امرووا737: چهارشنبه روز صبح که فرودگاهزکراین از پرواز از بعد دقایقی تنها (

تمامی و کرد سقوط تهران در خمینی پروا176امام خدمه و مسافر ازنفر هواپیمایی به متعلق باختند، جان حادثه این در آن (وی اینترنشنال Ukraineکراین

Internationalساعت در بوده قرار که هواپیما این است. بوده ا5:15) کیف، مقصد ساعتوبه در ساعته یک تاخیر با کند، پرواز است.6:12کراین کرده پرواز

مند اطالعات طبق خیر. یا است بوده ایمنی نقص علت به تاخیر این که نیست معلوم بوئینگرهنوز هواپیما این مدل فالیینگ، سیمپل سایت وب در -737ج

گذرد.میآنعمرازسالسهتنهاویکاسترآمبوئینگیزهواپیماساکترشساختکهاستبوده800

مدی9:50 سازمانر: بینالملل امور و عمومی روابط قانونیکل سقوطپزشکی سانحه جانباختگان اجساد گرفتن تحویل برای سازمان این آمادگی از کشور

مسافرب مرهواپیمای هواپیما، سقوط دنبال به کرد: اظهار و داد خبر تهران جنوب در هویتری تشخیص قانونیکز کهپزشکی در تهران آمادهباشزیراستان به ک

د را سانحه این جانباختگان اجساد تا دردرآمد گزارشهای طبق تاکنون اما کند، مریافت به جسدی هیچ کهریافتی هویت تشخیص دادهزیرکز تحویل ک

است.نشده

ا9:41 هواپیمای حادثه؛ محل از مشاهدات اساس بر کشاورو: زمین و سکنه از خالی منطقه در خسارتیزکراینی محل اطراف خانههای به و است کرده سقوط ی

است.نشدهوارد

هستند.سانحهاینجانباختگانپیکرانتقالوامدادرسانیحالدرودارندحضورمحلدر...وهویتتشخیصوانتظامیامدادی،نیروهایاکنونهم
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کشو9:41 هواپیمایی سازمان سخنگوی ار: کرده سقوط هواپیمای مسافران بیشتر که گفت جمهووی اتباع مسافرکراینی، و بودند ایران اسالمی سایرری با ینی

داشتند.حضورپروازایندرنیزملیتها

کشو9:36 هواپیمایی سازمان بوئینگر: هواپیمای فروند یک که کرد اعالم اطالعیهای صدور با ش737-800ی به ارمتعلق هواپیمایی باوکت اینترنشنال کراین

ثبت پروازUR-PSRعالمت شماره با ساعت752که چهارشنبه6:12در (ر1398/10/18روز خمینی امام فرودگاه قطعهاز از پس بود، کرده پرواز کیف مقصد به (

کرد.سقوطتهراناستانتوابعازشهرصباحوالیدر6:18ساعتدرترافیکلرکنتبخشباارتباطات

م9:27 رییس گفتر: در ناجا اطالعرسانی پلیسوکز هویت تشخیص تیمهای که کرد اعالم اآگویی هواپیمای سقوط محل به ناجا جنوبوگاهی در کراینی

ندارد.وجودزمینهایندرمشکلیوکردندمحلامنیتتامینبهاقدامواعزامتهران

ا09:10 هواپیمای سرنشینان تمام جانباختن از نیز کشور اورژانس رئیس راستا همین در همکارانو: و هستند قطعه قطعه غالبا اجساد که گفت و داد خبر کراینی

شوند.منتقلقانونیپزشکیبهشناساییبرایتاهستنداجسادیرآوجمعبرایکردنکمکحالدرپزشکییتهایرفو

طو08:42 به است؛ کرده ممکن غیر نیز را جانباختگان شناسایی حادثه شدت صابر: دکتر مریکه رئیس سقوطریان، وضعیت به توجه با گفت: تهران اورژانس کز

تق اجساد است. سخت بسیار پرواز خدمه و مسافران شناسایی خدمهرامکان و مسافران شناسایی امکان ، سقوط وضعیت به باتوجه و شدهاند متالشی یبا

است.سختبسیارهستندپروازخدمه9ومسافر167میشودگفتهکهپرواز

طو08:31 به شد. پرحجم نیز سانحه محل در ترافیکی وضعیت هواپیما سقوط از پس ساعاتی مر: رئیس رحمانی، نادر سرهنگ کنتریکه و اطالعات ترافیکرکز ل

صبابات محدوده ترافیک گفت: ناجا راهور رحمانیرپلیس با همزمان است. شده ایجاد جمعیت ازدحام علت به ترافیک این که است سنگین نیمه صباشهر ی

خودروهای تردد امکان تا کنند پرهیز سانحه محل اطراف در تجمع از که خواست مردم از نیز احمر هالل جمعیت ونجات امداد سازمان رییس سلیمی، مرتضی

نشود.سلبامدادی

اساس08:18 بر گفت: و کرد اعالم را هواپیما مسافران تعداد هواپیما سقوط از بعد ساعت دو حدود نیز کشور هواپیمایی سازمان سخنگوی جعفرزاده، رضا :

بودند.شدههواپیمااینسوارخدمه9ومسافر167کراینیوا737هواپیمایسقوطسانحهاولیهدقیقگزارش

س08:16 سرهنگ گفت:ر: و داد خبر محل در پلیس آمادهباش و محل امنیت تامین از نیز تهران استان غرب ویژه انتظامی فرماندهی اجتماعی معاون پناه،

مسافرب هواپیمای ازسقوط پس امنیتردقایقی تامین به نسبت و شده اعزام حادثه محل به انتظامی ماموران از تیم چندین تهران، پرندک محدوده در ی

ح شدت هستند. آمادهباش در ماموران حاضر حال در کردند. اقدام وجودرمنطقه اولیه دقایق در نجات و امداد عملیات امکان که است بوده حدی به یق

است.نداشته

و08:16 آتشنشانی سازمان سخنگوی ملکی، جالل سید شدند. اعزام حادثه محل به تهران آتشنشانی از تیمهایی که بوده حدی به اما حادثه این شدت :

شهردا ایمنی حرخدمات تیم سه گفت: دراینباره تهران اری هواپیمای سقوط محل به نجات تیم سه و (رویق خمینی امام فرودگاه نزدیکی در اعزامهکراینی (

است.شده

هواپیمای دستگاه یک که بود امروز شش ساعت خمینی(ر737حوالی امام فرودگاه باند از بلندشدن از بعد دقیقه شش باهتنها در176) مسافر و خدمه

کرد.سقوطشهرشاهدمحدوده

گفت: خبر این تایید با کشور اورژانس سخنگوی خالدی و22مجتبی آمبوالنس این2دستگاه سقوط محل به اورژانس سوی از آمبوالنس اتوبوس دستگاه

که کرد اعالم نیز احمر هالل ونجات امداد سازمان رییس سلیمی مرتضی است. شده اعزام و60هواپیما امداد سازمان سوی از هم بالگرد دو و عملیاتی تیم

شدهاست.اعزاممحلبهنجات
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اکراینیهواپیمایاجسادهویتتشخیصخصوصدراصفهانقانونیپزشکیکلرمدیتوضیحات

گیرمدی نمونه برای دارند خانوادگی نسبت اکراینی هواپیمای سقوط شدگان کشته با اصفهان استان شهروندان چنانچه گفت: اصفهان استان قانونی پزشکی ورکل خون ادارهDNAی به
کنند.مراجعهاصفهاناستانقانونیپزشکیکل

گفت در سلیمانیپور بهوعلی تهران در اکراینی هواپیمای سقوط حادثه شدگان کشته اجساد خصوص در موردی تاکنون اینکه بیان با ایمنا خبرنگار با پزشکیگو

یم.ردارااحتمالیاجسادپذیرشبرایکاملآمادگیماکرد:اظهاراست،نشدهدادهارجاعاصفهاناستانقانونی

گی نمونه برای دارند خانوادگی نسبت اکراینی هواپیمای سقوط شدگان کشته با اصفهان استان شهروندان چنانچه افزود: وروی خون درترجیحDNAی ًا

کنند.مراجعهاصفهاناستانقانونیپزشکیکلادارهبهیراداساعات

اکراینیهواپیمایباختگانجانمیاندراصفهانی۸نامداد؛خبراصفهاناستانبحرانیترمدیستادکلرمدی

اند.بودهاصفهاناستاناهالیازًااصالتنفرهشتاکراینیهواپیمایباختگانجانمیاندرگفت:اصفهاناستانبحرانیترمدیستادکلرمدی-اصفهان

اند.بودهاصفهاناستانازًااصالتنفرهشتاکراینیهواپیمایباختگانجانمیاندرداشت:اظهارمهرخبرنگارباگووگفتدرروششیشهمنصور

عش اثنی منصور افزود: اردستان،روی از بدیعی مهربان و شهر، خمینی از اسحاقیان مهدی و ابطحی مهران سید اصفهان، از دستجردی قاسمی فاطمه و ی

بودند.کراینیواهواپیماسقوطجانباختگانازکهرمباازمالکیفرشتهکاشان،ازکدخدازادهسعید

مدیرمدی ستاد مرکل به زودتر چه هر باید افراد این خانواده اینکه بیان با اصفهان استان بحران قانونیکزریت اجسادپزشکی شناسایی برای اصفهان استان
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سازمان تصمیم بر بنا و باشد جانباختگان خانواده از آزمایش اخذ به نیاز است ممکن اجساد شناسایی برای داشت: ابراز کنند، قانونیمراجعه کشورپزشکی

شود.میانجامافرادسکونتمحلدرآزمایشهااین

ایمنابرنا،تابناک،دیگر:منابع

تجمعاتدریترمدیخالیجاینفر؛59بهکرمانحادثهکشتهشدگانتعدادافزایش

آخ کرمان آزادی میدان شدند. روانه زادگاهش کرمان، به سلیمانی سردار بدرقه برای نفر میلیونها سهشنبه سرداررروز دوستداران و مشتاقان خیل میعادگاه ین

آخ مراسم بود قرار اینکه با بود. ساعتردلها او با وداع بسیا30و7ین اما شود آغاز خورشیدردقیقه طلوع از قبل سلیمانی قاسم شهید سپهبد عاشقان از ی

بز شهید این پیکر تشییع با تا بودند رسانده میعادگاه به را ساعترخودشان حدود کنند. قدردانی او ایثار و مجاهدت سالها از همراه11گوار جمعیت صبح

ح به کرمان شهدای گلزار سمت به قاسم حاج پیکر شربا بین در عجیبی حال و شور درآمدند. گذرکت و خیابانها داشت. وجود فرعیرکتکنندگان گاههای

ح به واحد مسیر یک در جمعیت تا بود بستهشده آهنی داربستهای برسانند.ربا سردار مطهر پیکر به را خودشان تا بودند تالش در عدهای دهند ادامه کت

ح در مشتاقیه سمت به معرتشییعکنندگان بهشتی چهارراه در ناگهان که بودند فرکت صدای شد. پا بر چندرکهای جلبزیادهای خود به را توجهات مرد و ن

رویهم شکسته سدی همانند جمعیت موج یکلحظه در جوانرکرد و پیر صدها و خیابانهایزیخت و کوچهها شدن بسته سبب به شدند. گم پا و دست یر

فرا راه اطراف کهرفرعی آمدند کسانی کمک به میتوانستند که آنها . نبود احمرزی و هالل و اورژانس امدادی نیروهای بالفاصله بودند. مانده پا و دست یر

مع وارد آتشنشانی آمارو ابتدایی ساعات همان در شدند. بهتدرکه بعدازآن و شد منتشر مجروحان از کشتهری آمار شد. اضافه آن به هم کشتهها آمار یج

بهتد مجروحان ازرو بیش فوت خبر اعالم با کشور اورژانس رئیس کولیوند، پیرحسن گفته به سهشنبه روز عصر درنهایت تا بود افزایش به رو و50یج نفر

شدن افراد213مصدوم تراکم و جمعیت ازدحام علت به حادثه این گفت: حادثه؛ این در امارنفر شد آغاز بالفاصله امدادرسانی داد. و50خ باختند جان نفر

است.بررسیدستدرحادثهاینوقوعدقیقعلتشدگفتهبااینحالمنتقلشدند.کرمانباهنرشهیدوشفابیمارستانهایبهنیزمصدومان

شدندبیشترکرمانحادثهکشتههای

آخ که جایی تا میشد اضافه کشتهها تعداد بر همچنان شب انتهایی ساعات روزرتا خبرهای آخ17ین راردیماه کشتهها تعداد روز56ین کرد. اعالم نفر

و اما وزچهارشنبه ایسنا، گزارش به داد. خبر کشتهشدهها افزایش از بهداشت آخزیر بهداشت سپهبدریر شهید تشییع مراسم حادثهدیدگان درمانی روند ین

کرد.یحرتشراکرماندرسلیمانی

سهشنبه روز متأسفانه گفت: دراینباره نمکی اکثر213سعید که شدند سانحه دچار تانفر کشتهشدگان آمار کردند. مراجعه بیمارستانها به بد خیلی فاز با هم ًا

یابند.شفایمرامیدواونیستخوبحالشانوهستندیربستیوسیآیدرنیزدیگرنفرسه-دومتأسفانهوگزارششدهنفر59حدودلحظهاین

اینیکراهواپیمایباختگانجانمیاندراصفهانی۸ناممهر:|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۸/۱۰/۲۱ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۶۲

http://www.newswire.ir/MH64NL7J


نفر50ازبیشگرمازیرخبعکاسپیشبینی

مط سلیمانی سردار تشییع از پیش که موضوعاتی از یکی استوراما بود، شده خبرح عکاسان از یکی میدادری نشان آن در که بود گرفته عکسی او بود. ی

م صحنه باشد مجبور اینکه از پیش بود نوشته و نبوده کافی اندازه به داربستها تراستحکام را کرمان کند عکاسی را هموطنانش همچنینرگ او میکند. ک

از بیش بود کرده خب50پیشبینی عکاس این پیشبینی که بود اخیر اتفاقات از پس میمیرند. نقطه این در امارنفر شد پرحاشیه و داغ موضوعات از یکی ی

است.نداشتهیرخبعکاسپیشبینیبهربطیوبودهکوچههاازیکیدرافتادکرماندرکهاتفاقیشدگفتهبعدساعتچند

کرماندرهموطنانفوتدلیلازدحام

نفر چند ناگهان جمعیت ازدحام و فشار علت به که داشتند اظهار شاهدان از تن چند رابطه همین شدزدر باعث موضوع همین که افتادند پا و دست یر

بیشتر که افراد باعثزسایر موضوع همین نداشتند. فرار راه مردم بودند بسته داربست با را فرعی خیابانهای ازآنجاکه بدهند. دست از را تعادلشان بودند ن

تعداد شزشد چهارراه از آزادیریادی میدان نزدیک تا بزیعتی قیامتی بمانند. پا و دست جمعیتریر آنقدر بود. شده بهسختیزپا امدادگران که بود یاد

از را آنها و کنند کمک مردم به سازمانزمیتوانستند بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره گزارش به بکشند. بیرون پا و دست قانونییر برپزشکی کشور،

کل اداره اعالم قانونیاساس بهپزشکی مراسم این جانباختگان از تعدادی پیکر تاکنون کرمان، قانونیاستان ازپزشکی بیش برای و منتقل از40استان نفر

است.شدهصادردفنجوازکشتهشدگان

بهتبامداددرگرمپروازکرد؛سقوطتهرانازپروازازپسدقایقیسرنشین179باکراینیواهواپیمای

«پ کنید»؛ حالل دیدید بدی خوبی آقا بشه. جنگ پروازم دم بودم کرده پیشبینی «من حوادث: ورگروه اریسا هواپیمای در من «صاحبویرای بودند»؛ کراینی

و میلیون دو خالفی به توجه با و شد متوقف راهور پلیس توسط باال سرعت دلیل به بود، گلستان اهالی از که لکسوس خودرو،470خودروی تومان هزار

ا هواپیمای با خود پرواز به دلیل همین به او شد. توقیف توقیفوخودرویش دلیل به آنها از پلیس ماموران با تماس در چهارشنبه، صبح و نرسید کراینی

کرد».تشکرجانشنجاتبهمنجرقانوناعمالوخودرو

آخ اراولی کرده سقوط هواپیمای مسافر و تورنتو دانشگاه دکترای دانشجوی عباسنژاد، مجتبی توئیت نوشته؛وین اسماعیلیون حامد را دومی است. کراینی

پ آرزوهای سپردن خاک به «برای میگوید حاال و داده دست از پرواز این در را دخترش و همسر که کانادا به مهاجر ایرانی چشمهایرنویسنده و یرایمریسایم

ا هواپیمای پرواز از جامانده مسافر حکایت هم سومی بسپارم». خاک به را درخشان چشمهای آن که میروم ... تهرانم راوعازم او اتفاق یک که است کراینی

است.دادهنجاتگرمپروازدرگرفتنقراراز

موشکبارانبهتپسازسقوطغم

بسیا چشمهای که حالی در چهارشنبه، پیگیربامداد دنبال به ایرانیان از پایگاههایری و مواضع به ایران اسالمی انقالب پاسداران سپاه موشکی حمله اخبار ی

مسافربرآم هواپیمای یک سقوط میزد، سرخی به بیخوابی از آن عواقب و نتایج و عراق کشور در عجیبشانریکا بامداد احساسات به را اندوه و بهت ی

افزود.

اندازه به اینهاست. از بیش حادثه رفتههای و ماندهها بوئینگ179حکایت هواپیمای ش737-800سرنشین به ارمتعلق هواپیمایی باوکت اینترنشنال کراین

ثبت پروازUR-PSRعالمت شماره با ساعت752که چهارشنبه6:12در خمینی(ر18/10/1398روز امام فرودگاه ساعتهاز در و بود کرده پرواز کییف مقصد به (

کنت6:18 بخش با ارتباطات قطع از شهرپس میان جایی صباشهر، حوالی در ترافیک سقوطرل ناگهان فرودگاه باند از شدن بلند از پس دقایقی تنها پرند، و یار
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ساعت بود قرار و بود کرده عمر سال سه تنها هواپیما این تاخی5:15کرد. از بعد اما کند؛ پرواز مقصدش سوی سقوطیربه پروازش، سرنوشت ساعته، یک ی

بود.زودهنگام

مسی طی از بعد و گرفته آتش هواپیما که میدهد نشان کردهاند پخش اجتماعی شبکههای در و گرفته حادثه زمان از شهروندان که بارفیلمهایی آسمان در ی

میشکافد.رازمستانیبامداددمیکیرتاانفجار،نورزمین،بهبرخوردازپسومیدهدادامهراخودسقوطکوچکیرانفجا

نماندزندهکسهیچ

شهردا ایمنی خدمات و آتشنشانی سازمان سخنگوی ملکی، سیدجالل میرسید. یکی یکی خبرها بعد ساعتی حراز تیم سه اعزام از تهران تیمری سه و یق

ا هواپیمای سقوط محل به سونجات سرهنگ میدهد. خبر محلرکراینی امنیت تامین از نیز تهران استان غرب ویژه انتظامی فرماندهی اجتماعی معاون پناه،

کارب پیشتر باشد. سنگین هواپیما سقوط ناحیه ترافیک که میشود باعث حادثه محل اطراف در مردم تجمع میکند. گزارش محل در پلیس آمادهباش یرو

تلخ جایی از ماجرا بودهاند. حادثه قربانیان قیمتی اموال جستوجوی در که دیده را افرادی حادثه محل اطراف در نزدیکانش از یکی که داده خبر توئیتر در

صاب پیمان میگویند. سخن هواپیما سرنشینان تمام قطعی شدن کشته از کشور اورژانس مسئوالن که مرمیشود رئیس میگوید:ریان، تهران اورژانس کز

تق جمعآور«اجساد مشغول اورژانس تیمهای که حالی در است». سخت بسیار مسافران شناسایی امکان سقوط، وضعیت به باتوجه و شدهاند متالشی یریبا

به انتقال برای کشتهشدگان قانونیاجساد پلیسپزشکی هویت تشخیص تیمهای هستند، هویت تشخیص فرآیند انجام منظور کمکآبه به نیز ناجا گاهی

است.نشدهواردخسارتیمحلاطرافخانههایبهوکردهسقوطیزکشاورزمینوسکنهازخالیمنطقهدرکراینیواهواپیمایمیآیند.

جمعآو مراجساد به شده، آزمایشگاهیری تشخیص قانونیکز کهپزشکی در تهران شود.زیراستان انجام آنها هویت تشخیص کار تا شدند منتقل ک

قانونیسازمان نمونهپزشکی اخذ برای هواپیما سقوط قربانیان «خانوادههای کرد: اعالم عDNAکشور پیکرهای هویت تعیین اداراتزبرای به باید یزانشان

قانونیکل اداراتپزشکی به بستگان مراجعه «اولویت است: آمده اطالعیه این در کنند». مراجعه خود سکونت محل قانونیاستان مادرپزشکی و پدر با

پدربز( با بعدی درجه در و دو) مادربزرهر و به(گرگ دسترسی عدم یا و فوق افراد همه رحلت درصورت است. هستند) حیات قید در که یک هر یا دو هر

برای است. الزم عمو و خواهر برادر، مانند بستگان سایر افراد، این تمامی به دسترسی عدم درصورت درنهایت و متوفی همسر همراه به فرزندان حضور آنان،

مرنمونهبردا به مراجعه امکان آزمایشگاهیری، و تشخیصی قانونیکز ساعتپزشکی تا تهران م24استان این و داشته وجود ساعترچهارشنبه از 8:30کز

بود».خواهدنمونهاخذبرایقربانیانبستگانپذیرایپنجشنبهصبح

752پروازتلخآمارهای

جمعآو عملیات پایان از پس احمر هالل جمعیت نجات و امداد سازمان رئیس سلیمی، «رمرتضی داد: گزارش ایسنا به اجساد سازمان300ی از عملیاتی نیروی

وسیله به قم و تهران استانهای احمر هالل جمعیت نجات، و لحظات45امداد در نیز سنگینی ترافیک شدهاند. اعزام حادثه وقوع محل به خودرو دستگاه

که بود شده ایجاد محلی ساکنان تجمع دلیل به حادثه وقوع انجام2اولیه با بالگرد فردی3فروند بهداشت و ایمنی امدادی، تجهیزات و نیرو پرواز سورتی

داشت».خواهندحضورهواپیماسقوطمحلدرمنطقهاحتمالییزپاکسابرایاحمرهاللعملیاتیتیمچهارشد.اعزام

استاندا عمرانی معاون تقیزاده، گفترمحمد در تهران جمعاوی اینکه بیان با ایسنا، با اورژانس500گو و آتشنشانی احمر، هالل شامل امدادی نیروهای نفر

حادثه این «در کرد: اعالم بودهاند، فعالیت مشغول منطقه سطح تعداد176در این از که باختند جان هواپیما مسافران9سرنشین مابقی و هواپیما خدمه نفر

باختند».جانحادثهایندرنوازدیکوبچه15ن،ز81مرد،نفر70ترتیباینبهبودند.هواپیما

گزارش این اساس بر شد. اعالم نیز پرواز مسافران اسامی بعد و147ساعتی ایرانی شامل32نفر خارجی اتباع کانادا،6نفر سوئد،4تبعه ا11تبعه کراین،وتبعه

دیگ10 کشورهای اقامت احتماال که میشود دیده ایرانیانی نام نیز کشورها سایر تبعههای میان در هرچند بودهاند انگلستان تبعه یک و افغانستان یرتبعه

داشتهاند. را کانادا و سوئد یعنی53همچون پرواز این دهه36مسافر متولدین آنها معادل30و60درصد متولدین20.4مسافر هم پرواز مسافران درصد
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بودند.70دهه پنجاهی،24شمسی دهه هشتادی،18مسافر دهه دهه9مسافر متولد سه7و40مسافر بودند. مسافران میان در نیز نودی دهه مسافر

دهه متولد دهه30مسافر متولد مسافر یک و نامشخص تولد سال با مسافر دو جوانت20، میشوند. دیده پرواز لیست در مرهم پرواز مسافر کودکیرین گ،

است.بوده1397مرداد25متولد

سیاهجعبهگشودنانتظاردرسقوطراز

کشو هواپیمایی سازمان ارسخنگوی هواپیمای سیاه جعبههای از یکی شدن پیدا از حالوی این با شد. پیدا نیز دوم سیاه جعبه بعد کمی داد. خبر کراینی

کشو هواپیمایی سازمان مسئوالن گفته بهربه مربوط اخبار انتشار از بعد رویترز که گزارشی اساس بر نیست. سالم و شده تکه تکه سیاه جعبه دو از یکی ی،

بوئینگ هواپیمای ا737-800سقوط هواپیمای این سقوط محل که آنجایی از ملل، سازمان بینالمللی مقررات و قوانین مطابق کرده، حوالیومنتشر کراینی

ایرالین به مذکور هواپیمای آنکه به توجه با اما دارد برعهده را حادثه نحوه و علل به مربوط بررسیهای و تحقیقات انجام مسئولیت ایران است، بوده تهران

شوا ساخته و داشته تعلق اینترنشنال آمرکراین بوئینگ ارکت و متحده ایاالت است، بوده همکاویکا مربوطه تحقیقات در نیز مشارکراین و خواهندری کت

در هواپیما این موتور که چرا بود خواهد دخیل امر این در نیز فرانسه که باورند این بر هوانوردی حوزه در فعال کارشناسان از دیگر برخی همچنین داشت.

آم متحده ایاالت در نقل و حمل امنیت ملی انجمن است. شده ساخته کشور تحراین و روابط تاثیر تحت خصوصریکا این در تهران علیه واشنگتن یمهای

همکا نهایت که کرده درخواست بوئینگ از ولی نداشته خاصی رضاییفر،راظهارنظر حسن باشد. داشته مربوطه طرفین با حادثه نحوه و علل بررسی برای را ی

کشورمدی هواپیمایی سازمان سوانح بررسی دفتر مقرراترکل و قوانین اساس بر و است ما اختیار در هواپیما این سیاه «جعبههای کرد: اظهار دراینباره ی

هدایت با و معتبر البراتور در سیاه جعبه باید است گفته صراحت به قانون که چرا است ما اختیار در شود خوانده چگونه و کجا در سیاه جعبه اینکه موجود

ا سفارت میان، این در بیفتد». اتفاقی چه زمینه این در میکنیم تعیین ما بنابراین شود. خوانده ایران یعنی مسئول خبوکشور در تهران در ساعتیرکراین که ی

ترو و دانست فنی نقص را سقوط دلیل شد، حذف سفارتخانه این وبسایت از اربعد دولت حال این با کرد. رد را آن بودن ازویستی پرهیز خواستار کراین

شره حادثه، این دنبال به است. شده کارشناسی بررسیهای از پیش سقوط علت درباره گمانهزنی ارگونه هواپیمایی اینوکت پروازهای نیز اینترنشنال کراین

است.کردهلغونامشخصزمانتاراتهرانبهکترش

...بوئینگبوئینگ،

ا ایرالین به متعلق بوئینگ هواپیمای سقوط بسیاوبا تهران، حوالی در باررکراینی دو گذشته سال در که است هواپیمایی مدل همان این که باورند این بر ی

با سومین این کرد. هواپیمایرسقوط فروند دو پیشتر میکند. سقوط پرواز از بعد دقایقی تنها بوئینگ هواپیمای یک گذشته سال یک طول در که است ی

بر737بوئینگ بالغ و کردند سقوط گذشته سال در ماه شش از کمتر فاصله به پروا300مکس خدمه و مسافران از حوادثزنفر این از بعد باختند. جان آنها ی

شباهتهای که پروازناگوار خطوط در را هواپیما از مدل این پرواز جهان در فعال ایرالینهای تمامی داشتند، یکدیگر به کردندزیادی متوقف و ممنوع خود ی

آم فدرال هوانوردی سازمان نتایج نرمافزارتا نقص درخصوص مربوطه موسسات سایر و ازریکا پس شود. مشخص و معلوم آن ایمنی مشکالت سایر و ی

اخبا شرآن توسط هواپیما از خاص نوع این تولید موقت توقف بر مبنی آمری بوئینگ سالرکت ژانویه ماه در بسیا2020یکا حاال شد. منتشر ازرمیالدی ی

تهران در بار این که بوئینگ هواپیمای سومین سقوط از بعد هوانوردی حوزه در فعال تحلیلگران و دردسرهایرکارشناسان و خسارات به اشاره ضمن داد، خ

ش برای پس این از که هواپیماسارفراوانی آمزکت بوئینگ شباهتری نیز اتفاق این که کردهاند خاطرنشان آمد، خواهد پیش فروندزیکا دو سقوط به یادی

بوئینگ مدل737هواپیمای به همگی و کرده سقوط پرواز، آغاز از بعد کوتاهی دقایق تنها آنها همه چراکه دارد حال737مکس این با دارند. تعلق بوئینگ

نیست.آنمکسیرسازامااست،737نوعازهرچندهواپیماازمدلاین

یرپیگیدستورهایتسلیت،پیامهای

رئیسجمهو حادثه، این وقوع دنبال وربه ایران مردم به تسلیت ضمن جداگانهای پیامهای در قضائیه، قوه رئیس و اسالمی شورای مجلس رئیس ی،
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ا هواپیمای سقوط قربانیان پیگیوخانوادههای خواستار مربوطه نهادهای از ورکراینی، مجلس عمران کمیسیون شدند. حادثه وقوع علل گزارش و بررسی ی،

کرد.خواهندبررسیراحادثهاینابعادکهکردنداعالمنیزیزشهرساوراهوزارت

انسانها...کودکاننخبگان،

شد. منتشر حادثه قربانیان از گوناگونی اطالعات پرواز، این سقوط دنبال امی5به دانشگاه وردانشجوی ش13کبیر صنعتی دانشگاه بسیاردانشجوی راریف، ی

مراسم گذشته جمعه که سوزاندند دل گرجی پونه و کامپیوتر المپیاد طالی مدال دارنده پورضرابی آرش برای برخی داشت. وا نخبگان پرواز برای خوردن غم به

ب را اژدرازدواجشان غنیمت برای دیگر عدهای بودند. کرده محیطرگزار دکترای دانشجوی محیطزی، حوزه فعاالن از و کانادا در ناراحتیزیست ابراز یست

فرزند حادثه، این مسافران از یک هر حال هر به اما میآورد. درد به را کسی هر دل هم هواپیما سقوط محل در کودکان پراکنده وسایل عکسهای کردند.

است.نشستهگرمپروازایرانیمسافراناندوهدرحاالایرانبودهاند.انسانیکوداشتهانددوستانییاعشقهمسر،مادر،پدر،بودند،کسی

میشودانجامرایگانبروجنشهرستانساختماندرکسیدکربنومنتست

طرشه اجرای از بروجن شهرستن ایمنی خدمات و آتشنشانی مدیر ایرنا- گازمنرکرد- تست و ساختمان دودکش رایگان بازرسی کارشناسانوح توسط شهرستان این در کسیدکربن
داد.خبرآتشنشانی

گفت در پنجشنبه روز یزدانی بیشتواسماعیل آمار براساس اینکه به اشاره با ایرنا خبرنگار با گارگو علت گازمنگرفتگیزین استنشاق از ناشی مسمومیت کسیدوو

درکربن افزود: است، شده ذکر خروجی دودکشهای بودن مسدود و غیراستاندارد گرمایشی وسایل از استفاده اخیر، حوادث گذشته۱۰در اثر۱۰روز بر نفر

شدند.بیمارستانراهیشهرستانایندرکسیدکربنوگازمنبامسمومیت

دیوا آبگرمکنهای از استفاده داشت: اظهار لولههایروی با مناآی در گازکاردئونی حوادث وقوع دیگر دلیل پایین، متراژ با مسکونی کهزل است، نصبگرفتگی

میشود.گرفتکیزگاخطرافزایشباعثحمام،نزدیکیدرولزمنمحیطدرآبگرمکن

پیشگی راههای دیگر از را ساختمان باالی در دودکشها صحیح نصب و گاز انتقال شلینگ وصل از اطمینان گاریزدانی، از اززی باید گفت: و دانست گرفتگی

شوند.نصببازمحیطیدروبامپشتازباالترسانتیمتر۹۰بایددودکشهااینوکرداستفادهدودکشهانوعینربهتعنوانبهشکلHدودکشهای

گایزدانی حوادث کاهش و ایمنی افزایش منظور به منازگفت: در حضور با و رایگان صورت به بروجن آتشنشانی کارشناسان بهزگرفتکی، نسبت مسکونی ل

میکنند.اقدامامدادیوایمنیآموزشهایارائهواستانداردگازهایسنجش

بازرسی جهت تا خواست شهرستان مردم از گرمایشیوی سیستمهای از آتشنشانی گازمنکارشناسان تست مناوو از کربن شمارههایزکسید با کار محل و ل

بگیرند.تماس۳۴۲۳۶۱۱۳و۳۴۲۲۴۴۴۴و۱۲۵

دارد.قراریربختیاوچهارمحالاستانکزرمکردرشهیرکیلومت۶۰دربروجنشهرستانایرنا،گزارشبه

قانونیبراساس بختیاپزشکی و دررچهارمحال گذشته۸ی سال گا(مورد۲ماهه اثر بر سالگرفتگیزمرد) در تعداد این که کردند، یک۹۶فوت استان نزدر

کردند.فوتمرد۳و

جماراندیگر:منابع
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میشودشناساییبستگانیقرطازسوادکوهدراتوبوسگونیژواحادثهاجساد

مدیرسا - ایرنا - فوتری به اشاره با مازندران استان قانونی پزشکی وا۱۹کل حادثه در مداژنفر شدن پرتاب بدلیل گفت: سوادکوه، جاده در اتوبوس تشخیصرگونی حاضر حال در ک،
شود.صادردفنجوازتاهستیمشناساییبرایآنهابستگانحضورمنتظرونیستامکانپذیراجسادهویت

خطی به نرسیده دوآب منطقه در امروز بامداد سه ساعت حدود گنبد - تهران واراتوبوس سوادکوه محور در اورژانسژکوه اولیه اطالعات به بنا که شد گون

شدند.مصدومنیزنفر۲۴وباختندجانحادثهایندربودباردارمادرشکمدرجنینآنهاازیکیکهنفر۱۹مازندران

افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در پنجشنبه روز عباسی قانونیتیم۲علی شهدایپزشکی بیمارستان سردخانه به اجساد معاینه برای اعزامزمازندران یراب

شد.انجاماجسادمعاینهحاضرحالدروشدند

حادثه این در : داد ادامه وز۱۰وی بجز۹ن صدمات شدت به توجه با که باختند جان مورد۲مرد سه شناساییالی قابل و مناسب اجساد مابقی چهره

هستند.

باشند.گلستاناستاناهالیازشدگانفوتاکثررسدمینظربهاجسادظاهربراساسمازندرانقانونیپزشکیکلرمدیگفتهبه

مدا و اجساد شدن پرتاب به توجه با : کرد اضافه آنهاروی شناسایی از پس دفن جواز صدور و نیست امکانپذیر اجساد هویت تشخیص حاضر حال در آنها، ک

شد.خواهدانجامبستگانشانتوسط

شهدای بیمارستان به ابتدا مصدومان مازندران، اورژانس اعالم به هایزبنا بیمارستان به درمانی نیازهای و شرایط به بسته آن از پس و شدند منتقل یراب

شدند.منتقلقائمشهرولیعصرویزرای،رساخمینیامام

سوادکوهاتوبوستصادفحادثهدرنفر19فوتتایید

کرد.تاییدراسوادکوهاتوبوستصادفحادثهدرنفر19فوتمازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

گفت در عباسی تیموعلی حادثه شدت دلیل به اینکه اعالم با فارس خبرنگار با قانونیگو صحنهپزشکی در ما همکاران کرد: اظهار شده اعزام منطقه به استان از

دادهاند.انجامرااولیهاقدامات

هستیم.اسامیاعالمبرایپروندهتکمیلحالدرگفت:کردند،فوتسانحهایندرنفر19کهاستشدهمشخصبررسیهادراینکهاعالمباوی

کردند.فوتمردنفر9وخانم10حادثهایندرکرد:نشانخاطرمازندرانقانونیپزشکیکلرمدی

است.بودهبیفایدهجانشنجاتبرایپزشکیاقداماتکهاستبودهجنینیشدههافوتازیکیکرد:اضافهوی
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میدهیم.قراررسانههااختیاردرپروندهتکمیلازپسراشدهفوتافراداسامیکرد:نشانخاطرعباسی

است.شدهسانحهدچارفنینقصدلیلبهسوادکوهمحوردراتوبوسیامروزبامداددقیقه2:34ساعتفارس،گزارشبه

است.کاردستوردرافراداینبرایالزمدرمانیاقداماتاورژانسمسؤوالنسویازشدهمنتشراطالعاتبهبنا

است.بودهکترححالدرگنبدمقصدبهتهراندوتعاونیازاتوبوس

/ج86004پیام/انتهای

ایسناایسکانیوز،تسنیم،آفتاب،دیاربدر،یک،تیترآنالین،تجارتتابناک،میزان،بولتن،آنالین،ایراندیگر:منابع

هویتاحرازانتظاردردرهبهاتوبوسسقوطجانباختگاناجسادمیشود؛بروزرسانیخبراین

مدی جانباختنرایسنا/مازندران تائید ضمن مازندران قانونی پزشکی برای19کل خانوادهها حضور منتظر گفت: جانباختگان هویت احراز درباره دره به اتوبوس سقوط حادثه در تن
هستیم.اجسادشناسایی

مسافرب اتوبوس سقوط جانباختگان جزئیات درباره عباسی متاسفانهرعلی سوادکوه کوه خطیر محور در سانحه این اثر در گفت: ایسنا خبرنگار به گنبد تهران- ی

دادند.دستازراخودجاننفر19

دادند.دستازراخودجانسانحهایندرداشتندسنسال20باالیآنهاهمهمردکه9ونز10افزود:وی

سا از تیم یک اکنون هم گفت: باختگان جان اسامی و هویت احراز درباره همکاروی با قانونییری حضورپزشکی منتظر و کرده معاینه را اجساد سوادکوه

هستیم.اجسادهویتاحرازوشناساییبرایخانوادهها

" بیمارستان در را نوزادش که بود بادار خانم یک مصدومان میان در داد: ادامه سزازوی توسط کرد.ریرآب" فوت دختر نوزاد این متاسفانه اما آوردند دنیا به ین

داد.خبرشدند،مصدومنفر24وکردهفوت19آنپیدرکهسوادکوهمحوردراتوبوسگونیژواازمازندراناورژانسسخنگوی

گفترکز در اشکپور واویا از ایسنا با ساعتژگو در کرد: اظهار و داد خبر امروز صبح سوادکوه محور در اتوبوس پنجشنبه34و2گونی امروز بامداد 19دقیقه

شد.اعالممازندراناورژانسارتباطاتکزرمبهحادثهاینخبرماهدی

تص دوآب،روی ورسک، سفید، پل اورژانس پایگاههای آمبوالنسهای کرد: دزیح ده، ارفع احمر هالل پایگاههای دوآب، و دستگاهویرآب یک و آباد امین گل،

شدند.اعزامسوادکوهمحوردرکوهرخطیبهنرسیدهدوآبمنطقهدرواقعحادثهمحلبهمازندراناورژانسآمبوالنساتوبوس

آخ براساس کرد: خاطرنشان مازندران اورژانس حادثهرسخنگوی این در خبر (24ین هشت16نفر و وزمرد شدند مصدوم (19ن) و9نفر یکز9مرد و ن

باختند.جانجنین)

شدند.منتقلیرآبزشهدایبیمارستانبهاعزامیآمبوالنسهایتوسطمصدومانگفت:اشکپور

بودند.مصدومینبیندرنیزسالهپنجتا1.5کودکسهوبودباردارمادریکباختگانجانبیندرداد:ادامهوی

واحد در شده ایجاد هماهنگیهای براساس شد: یادآور مازندران اورژانس وزکرم(MCMCسخنگوی ( درمانی مراقبتهای عملیاتEOCپایش هدایت (واحد

(ر خمینی امام بیمارستان به کودک دو دانشگاه، ساهبحران) رار) بیمارستان به نفر هشت ولیعصرزی، بیمارستان به نفر یک و قائمشهر منتقل(ی قائمشهر عج)

کوهدسوااتوبوستصادفحادثهدرنفر19فوتتاییدس:فار|خبرخبرادامهادامه
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شدند.

پیامانتهای

نوسالمفارس،خلیجفرارو،جماران،ایرنا،دیگر:منابع

سوادکوهجادهتصادفشدگانکشتهاسامیاعالم

شد.اعالمسوادکوهجادهکوهرخطیراهیسهجادهدراتوبوسگونیژواشدگانکشتهازنفر۱۴اسامیتاکنونگفت:مازندرانقانونیپزشکیکلمدیر

کل مدیر عباسی قانونیعلی خبرنگارپزشکی با گو و گفت در هایمازندران استان جوانگروه خبرنگاران اسامیرساازباشگاه اینکه بیان با کشته۱۴ی، از نفر

وا خطیژشدگان راهی سه جاده در اتوبوس جسدرگونی نام گفت: شد، اعالم سوادکوه جاده خانوادههای۵کوه هویت احراز تایید از پس هم دیگر باخته جان

میشود.اعالمآنها

است:یرزحرشبهتصادفحادثهاینباختگانجاناسامیافزود:او

ساله۵۳عرازبردیفرزندزادهقربانجمیلهگل

ساله۵۹علییعقوبفرزندیرکمانگیسکینه

ساله۲۸محمدمردفرزندپوردردیجمشید

ساله۲۴عظیمفرزندمرادیآیلر

پوردردیجمشیدومرادیآیلرفرزندجنین

ساله۵۷علیدرویشفرزندفرهمایونینبز

ساله۳۷گلدیتقانفرزندکوگتاجآتیه

ساله۲۳گلدیتقانفرزندکوگیرگلپ

ساله۲۷اراضعلیفرزندچولیآقعاطفه

)هرانند(کمکساله۴۱غالمحسینفرزندتیغجهانحمید

ساله۲۳پوردردیفرزندپوردردیطیبه

ساله۳۱قلیمشتفرزندپوردردیعلی

)ه(رانندساله۳۵ابراهیمفرزندالهوتیمهدی

ساله۶۱قربانفرزندیبرغرجبعلی

هویتازاحرانتظاردرهدربهاتوبوسسقوطجانباختگاناجسادایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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شداعالمتهران-گنبداتوبوسسقوطحادثهکشتهشدگانازنفر14اسامی

کرد.اعالمراسوادکوهدرارژنگدرهبهاتوبوسسقوطحادثهکشتهشدگاناز»نفر14اسامیمازندرانقانونیپزشکی-(پانا)یرسا

است:حرشاینبهشدهاعالماسامی

ساله53عرازبردیفرزندقربانزادهجمیلهگل-1

ساله59یعقوبعلیفرزندیرکمانگیسکینه-2

ساله28مردمحندفرزنددردیپورجمشید-3

ساله24عظیمفرزندمرادیآیلر-4

دردیپورجمشیدومرادیآیلرفرزندجنین-5

ساله57درویشعلیفرزندهمایونینبز-6

ساله37گلدیتقانفرزندکوگتاجآینه-7

ساله23گلدیتقانفرزندکوگیرگلپ-8

ساله27اراضعلیفرزندآقچلیعاطفه-9

ساله41)هرانند(کمکغالمحسینفرزندجهانتیغحمید-10

ساله23عبدالرحمنفرزنددوردیپورطیبه-11

ساله31مشدقلیفرزنددوردیپورعلی-12

ساله31)ه(رانندابراهیمفرزندالهوتیمهدی-13

ساله61قربانفرزندیبرغرجبعلی-14

ساعت در که حادثه این داد،ربامداد2:34در شامل24خ که شدند مصدوم و16نفر وز8مرد است شامل19ن نیز و9نفر جانز9مرد جنین یک و ن

بودهاند.مصدومانبیندرنیزساله5تا1.5کودکسهباختند.

کوهدسواجادهتصادفگاندشکشتهاسامیاعالمان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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مازندراندرپایانوبغداددرآغازایرانیان؛شومهفته

ترسا شوم باید را ماه دی هفته سومین - ایرنا - هواپیمایری فروند یک سقوط به بعد شد، آغاز سلیمانی قاسم حاج اسالم سرافراز سردار ترور با که هفتهای نهاد؛ نام ایرانیان هفته ین
رسید.پایانیروزبهدیگرهموطن19باختنجانومازندراندرگنبد-تهرانخطاتوبوسدستگاهیکگونیژواباوانجامیدایرانیسرنشین150حدودباکراینواهواییخط

نورو سیالب حوادث از سالزپس تحویل که تی تلخ دیماه سوم هفته که گفت توان می جرات به کرد، همراه کامی تلخ با را کشور دررمردم شاید هفته ین

بود.گذشتهدههیک

آم توسط پاسداران سپاه قدس نیروی فرمانده سلیمانی قاسم سپهبد سردار ترور مراز و تاریکا ایشان، پیکرد تشییع در نفر دهها اکراینیگ هواپیمای سقوط

کرد.بدل۹۸سالشومهفتهبهرادیماهسومهفتهبودندکشورعلمینخبگانازآنهاتمامییبارتقکه

ترو اقدام اثر آمربر دستکمریستی بغداد در حاج۱۰یکا شهید سپهبد که فرماندهانی نوشیدند، شهادت شربت عراق و ایران از مقاومت محور فرماندها از تن

داشتند.خاورمیانهمنطقهدرامنیتاستحکاموداعشبامقابلهدررایرمحونقشآنانمیاندرعراقیالمهندسابومهدیوسلیمانیقاسم

حدود باختن جان بر بوینگ۶۰عالوه هواپیمای سقوط اثر بر چهارشنبه روز بامداد ، سلیمانی سردار مطهر پیکر تشییع مراسم در کرمان مردم از در۷۳۷نفر

تعداد تهران حدود۱۷۶آسمان که بسیا150نفر . باختند جان بودند، ایرانی ارنفرشان در که بودند دانشگاهی نخبگان باختگان جان این از تحصیلوی کراین

کردند.می

ش اوهنوز هواپیمای سقوط پنجشنبهوک شوم بامداد که داشت ادامه تهران در در19کرایینی سوادکوه محور در گنبد - تهران خط اتوبوس دستگاه یک دی

شود.ترعمیقایرانیاندلداغدیگر،هموطن19شدنکشتهباتاشدگونژوامازندراناستان

ماه دی هفته سومین بامداد حوادث این جارتمامی هفته نخست روزهای تحوالت از پس دادند. ورخ گذاشت جای بر ایران مردم قلب بر را عمیقی داغ که ی

وا پنجشنبه امروز بامداد سه ساعت ، کرد تر عمیق را آن هم چهارشنبه بامداد مسافربژحادثه اتوبوس مرگونی به منجر شدن۱۹گری زخمی و سرنشین۲۴نفر

برسد.نفر۲۶۵عددبهراکشورحواثهایکشتهآمارتاکردداغدارنیزرادیگرخانوادهدههاکهشدآن

ب مسافر اتوبوس دستگاه یک سانحه این اثر حربر حال در سوادکوه جاده در گنبد مقصد به تهران مبدا از که واری دچار بود، کهژکت شد و43گونی کشته

بود.مادرشکمدرجنینشدگانکشتهازیکیکهگذاشتجایبرمجروح

بر بنا حادثه این هایعلت گزارش که حالی در ، بود اتوبوس ترمز سیستم در فنی نقض از ناشی مازندران استان راه پلیس رسمی سرعتاعالم از رسمی غیر

دارد.حکایتهماتوبوسیرکیلومت۱۰۰غیرمجاز

م اعالم بر واربنا حادثه مجروحین مازندران استان احمر هالل جمعیت و اورژانس شهرهایژکز های بیمارستان به اتوبوس سازگونی و قائمشهر منتقلریراب، ی

شدند.

شداعالمان-گنبدتهراتوبوسسقوطحادثهگاندکشتهشازنفر14اسامیپانا:|خبرخبرادامهادامه
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نبود شناسایی قابل اصال نفر چهار چهره مسئوالن گفته به که بود گونهای به حادثه هایشدت آزمایش مورد باید قانونیو قرارپزشکی هویت اهراز برای

گیرند.

، این بر قانونیعالوه تمامیپزشکی که کرد اعالم مازندران حالاستان در استان این سمت به تهران از که بودند گلستان استان اهالی از اتوبوس سرنشینان

بودند.کترح

گرفتند.قربانیقبلسالازبیشترحتیوهماننداستانهایجادهنیزامسالیراز،شودنمیختمماهدیسومهفتهبهمازندراندرایجادهحوادث

قانونیکلرمدی درپزشکی گفت: استان جاده حوادث باختگان جان تعداد مورد در نیز مازندران امسال9استان اثر495ماه بر مازندران های جاده در نفر

دادند.دستازراخودجانتصادف

ای جاده باختگان جان ای مقایسه آمار هنوز اینکه به اشاره با عباسی گذشته9علی سال به نسبت امسال ماه هشت در اما افزود: ، نیست دست در ماهه

.بودیمشاهدرادرصدی6افزایش

بیشت او گفته کوهستانیربه جاده سه به مربوط نیز استان ای جاده شدگان کشته مواصالتیین های جاده از سه هر که است سوادکوه و کندوان ، هراز

هستند.کشورهایجادهینرپذیرتگردشگرازوپایتختبهمازندران

دهند؟میکشتهاینقدرمازندرانهایجادهچرا

ایرنا خبرنگار سوال این به پاسخ در مازندران راه پلیس کشورئیس میانگین به نسبت مازندران در ای جاده حوادث اینکه به اشاره ،ربا است پایین بسیار ی

پردازند.نمیخودخودروهایمستمربررسیبهوکردهاکتفافنیمعاینهبههموارهشخصیحتیوعمومیخودروهایرانندگانمتاسفانهگفت:

استهالک از که خودروهایی افزود: ، است کلی و محدود بازبینی نوعی فنی معاینه اینکه بیان با قدمی علیرضا جانزسرهنگ حامل و هستند برخوردار یاد

شوند.بررسیرانندگانتوسطمستمرصورتبهبایدباشندمینفردهها

اگر که داد نشان امروز حادثه داد: ادامه ، هستند معیوب و فرسوده و مستهلک قطعات یابی عیب و خودرو وارسی به موظف رانندگان اینکه بر تاکید با وی

داد.نمیخراینچنیناتفاقاتیشایدشدمیخودروکردرکاوقطعاتبهنسبتیربیشتتوجه

و با خودرویی که است طبیعی گفت: و کرد اشاره اتوبوس باالی سرعت بر مبنی شایعات به همچنین ن مازندرا راه پلیس سراشیبیزرئیس در اتوبوس یک ن

رسید.خواهدباالسرعتبهساعتینرکمتدرترمزبدونوکوهستانیجاده

است.برقرارمازندرانهایجادهتمامیدرآرامشحاضرحالدرگفت:وکرداشارهسوادکوهجادهکنونیشرایطبههمچنینقدمی

است؟ناامنمازندرانهایجادهآیا

های جاده کیفیت اخیر های سال در : داد پاسخ ، شود می محسوب امن نا استان های جاده آیا که پرسش این به پاسخ در مازندران راه پلیس رئیس

یم.ردااستاندرامنناجادهکمتراکنونگفتبایدکهشدبرخوردارخوبییبرضازمازندران

کوهستانی و اصلی مواصالتی محورهای در رانندگی حوادث از ناشی جانی تلفات اکثر اینکه به اشاره با قدمی دررسرهنگ خوشبختانه افزود: ، دهد می خ

هستیم.آنهامسیریزساهمواروهاجادهباندپهنایافزایششاهداخیردههیک

با ایران و مازندران های جاده اینکه بیان با شرایطوی از مازندران کشور مناطق دیگر با مقایسه در اما گفت: دارند، محسوسی فاصله جهانی استاندارهای

است.برخودارخوبی

کیست؟مقصر

گفت: ؟ کیست میان این در مقصر که پرسش این به پاسخ در مازندران راه پلیس مازندران90رییس ای جاده حواث وردرصد دارد انسانی خطای در یشه

دارد.نقلیهوسائلکیفیتوهاجادهامنیتبهمربوطدرصد10تنها

انمازندردرپایانوبغداددرآغازایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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دانست.مقصرراخودروهاحتیوهاجادهکیفیتوایمنیکاملطوربهتواننمیپس:افزودوی

را خسارات و تصادفات تشدید زمینه نوعی به که هستند برخودار پایینی استانداردهای از کشور خودروهای و ها جاده که پذیرفت باید گفت: قدمی سرهنگ

هستند.رانندگاننخستمقصراماکندمیفراهم

است.قطعاتبررسیویرنگهداآنازترمهماما،دانستقطعاتیاخودروپایینکیفیتدریشهررافنینقصشایدشدگفتهکهطورهمان:افزودوی

و خطر افزایش کوهستانی های جاده طبیعت گفت: و کرد اشاره مازندران استان پرتردد و اصلی محورهای بودن کوهستانی به همچنین قدمی سرهنگ

باشند.گاهآوهوشیاررانندگانبایدزمینهایندرکهاستحادثه

تابناکخرداد،دیگر:منابع

شدندمعافپزشکیتعرفهپرداختازاتوبوسگونیژوامصدومانمازندران:قانونیپزشکیکلرمدی

داد.خبرقانونیپزشکیتعرفهپرداختاز-گنبدتهرانیرمسافرباتوبوسمصدومانمعافیتازمازندرانقانونیپزشکیکلرمدی-یرسا

مسافرب اتوبوس مصدومان اینکه بیان با مهر خبرنگار با گفتگو در عباسی تعرفهرعلی پرداخت از گنبد - تهران قانونیی هماهنگیپزشکی با گفت: شدند معاف

شوند.معافتعرفهپرداختازکهشدمقرروانجامگواهیصدوربرایجراحاتوصدماتومعاینهمصدومانقائمشهرقانونیپزشکیرئیس

شد.خواهدسوادکوهشهرستاندرقضائیمقامتحویلوصادرپزشکیگواهیراستاایندرکرد:اضافهوی

دادگست کل رئیس اتفاق به مسافران از تعدادی مصدومیت و فوت و سوادکوه شهرستان محور در اتوبوس سقوط پی در گفت: ازروی مازندران استان ی

شدیم.مصدومیناحوالجویایوعیادتقائمشهریزرابیمارستاندرمصدومان

شدند.مصدومنفر۱۹ومصدومنفر۲۴سوادکوهمحوردراتوبوسگونیژواحادثهدر

آنالین-اقتصاددنیایرضوی،یرگزارخبمیزان،دیگر:منابع

گنبدتهرانیرمسافرباتوبوسزخمیهایبرایمرهمی

شدند.معافقانونیپزشکیتعرفهپرداختازگنبدتهرانیرمسافرباتوبوسزخمیهایگفت:مازندرانقانونیپزشکیکلمدیر

مدی عباسی قانونیکلرعلی خبرنگارپزشکی با گو و گفت در هایمازندران استان جوانگروه خبرنگاران مسافربرساازباشگاه اتوبوس مصدومان گفت: یری،

شدند.معافقانونیپزشکیتعرفهپرداختازگنبدتهران_

مساف از تعدادی مصدومیت و فوت و سوادکوه شهرستان محور در اتوبوس سقوط پی در افزود: دادگستراو کل رئیس اتفاق به مصدومینرین از مازندران ی

شدیم.مصدومیناحوالجویایوعیادتقائمشهریزرابیمارستاندر

پیگی ضمن بازدید این در گفت: رئیسرعباسی هماهنگی با درمانی روند قانونیی صدورپزشکی جهت جراحات و صدمات و معاینه مصدومین قائمشهر

انمازندردرپایانوبغداددرآغازایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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شوند.معافتعرفهپرداختازکهشدمقرروشدانجامگواهی

شد.خواهدسوادکوهشهرستاندرقضاییمقامتحویلوصادرپزشکیگواهیراستاایندرافزود:مازندرانقانونیپزشکیکلمدیر

باتوتابناکآنالین،اعتمادروتیتر،نیوز،سالمتخبر،سروشایسنا،دیگر:منابع

شرقیآذربایجاندریرکاحوادثاثربرنفر924مصدومیتونفر69گرم

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

خب گزارش تبرگزاربه از فارس داشت:ری اظهار فرد صفایی علی جان69یز، شرقی آذربایجان استان در کار از ناشی حوادث اثر بر امسال ماهه هشت در نفر

است.داشتهافزایشدرصد30حدودگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتآمارایناست.بودهمردبقیهونزآنهاازنفریککهدادنددستازراخود

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

بودند.مردبقیهونزنفر25تعداداینازکهکردندمراجعه

امسال ماه آبان در افزود: کا10وی حادثه علت به قبلرنفر سال مشابه مدت با مقایسه در آمار این که کرده فوت همچنین2ی است. داشته افزایش نفر

مدت این کا109در حوادث مصدومیت علت به نیز اداراترنفر به قانونیی کهپزشکی کردند مراجعه آنها4استان از مدتزنفر به نسبت آمار .این بودند ن

دهد.مینشانرایرنفیکافزایشگذشتهسالمشابه

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

بودند.مردنفر266وهزاریکونزنفر40تعداداینازکهبودنفر306وهزاریکبابرابر97سالدرکنندهمراجعهکارحوادثمصدومین

60002پیام/انتهای

کناریز،رتبعصرخبرنگاران،باشگاهدیگر:منابع

گنبدانتهریمسافربراتوبوسخمیهایزایبرهمیمران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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کوه-قائمشهرزفیروجادهدردرهبهاتوبوسخونینحادثهکاملجزییات

عده و شد ساز خبر مازندران محورهای از یکی در خونین حادثه گذشته همچون هم باز جادهزمتاسفانه در دره به اتوبوس سقوط با بار این . کرد داغدار را ما هموطنان از یادی
شدند.زخمینفر23وباختندجانتن19کوه-قائمشهرزفیرو

عده و شد ساز خبر مازندران محورهای از یکی در خونین حادثه گذشته همچون هم باز متاسفانه مازندران، تابناک گزارش داغدارزبه را ما هموطنان از یادی

شدند.زخمینفر23وباختندجانتن19کوه-قائمشهرزفیروجادهدردرهبهاتوبوسسقوطباباراین.کرد

ت شوم باید را ماه دی هفته سومین که این مثل گزارش، این اساس سلیمانیربر قاسم حاج اسالم سرافراز سردار ترور با که هفتهای نهاد؛ نام ایرانیان هفته ین

ا هوایی خط هواپیمای فروند یک سقوط به بعد شد، حدودوآغاز با وا150کراین با و انجامید ایرانی درژسرنشین گنبد - تهران خط اتوبوس دستگاه یک گونی

رسید.پایانیروزبهدیگرهموطن19باختنجانومازندران

ضمن قانونیدر حالپزشکی در استان این سمت به تهران از که . بودند گلستان استان اهالی از اتوبوس سرنشینان تمامی که کرد اعالم مازندران استان

بودند.کترح

وا پنجشنبه امروز بامداد سه مسافربژساعت اتوبوس مرگونی به منجر شدن19گری زخمی و کرد24نفر داغدار نیز را دیگر خانواده دهها که شد آن سرنشین

عدد به را کشور حواث های کشته آمار ب265تا مسافر اتوبوس دستگاه یک سانحه این اثر بر برسد. سوادکوهرنفر جاده در گنبد مقصد به تهران مبدا از که ی

بود.مادرشکمدرجنینشدگانکشتهازیکیکهگذاشتجایبرمجروحوکشته43کهشدگونیژوادچاربود،کترححالدر

سرعت از رسمی غیر های گزارش که حالی در ، بود اتوبوس ترمز سیستم در فنی نقض از ناشی مازندران استان راه پلیس رسمی اعالم بر بنا حادثه این علت

دارد.حکایتهماتوبوسیرکیلومت100غیرمجاز

وا پرونده " جانبه همه بررسی " برای العموم مدعی ورود از گویی و گفت در پنجشنبه شامگاه محمدی رسول تاکنونژهمچنین که افزود و داد خبر اتوبوس گونی

است.کردهگووگفتحادثهبازماندگانازتعدادیبابیمارستاندرحضوربا

مدی و قضاییه قوه رییس دستور به بنا : داد توضیح سوادکوه دادگستردادستان وارکل حادثه ابعاد مازندران، شود.ژی می بررسی کامل صورت به اتوبوس گونی

دادگست و قضاییه قوه رییس دستور بدون اگرچه : افزود اینروی ولی ، کند ورود حادثه این به توانست می انقالب و عمومی دادستان نیز مازندران کل ی

گیرد.قرارکاردستوردربررسیاینتریعرسچههرتاشدهباعثتاکیدات

جاده نقص قبیل از باشد شده واقع غفلت مورد راه پلیس سوی از رود می احتمال که مراحلی خصوص به حادثه این ابعاد تمام اول مرحله در : گفت محمدی

مراکز در نیز حادثه این مصدومان با قضایی دستگاه از نمایندگی به و العموم مدعی عنوان به که این ضمن ، است گرفته قرار بررسی مورد دیگر مسایل سایر و

بود.رانندهخطایاولیهعلتکهدادیمقراربررسیموردنیزآنهانظرازراحادثهاینابعادوداشتیمدیداردرمانی

وا از پیش اتوبوس ترمز ظاهر به کردند، بیان حادثه این مصدومان که آنچه اساس بر : داد توضیح رانندهژوی متاسفانه که شد مواجه فنی نقض با گونی

داد.خرحادثهاینپایاندرکهدادادامهمسیربهمسافرانتذکربهتوجهبدون

خصوصیشکایتبهمنوطپروندهتشکیل

کشته دم اولیای شکایت به نیاز قضایی پرونده تشکیل : گفت هم دادسرا در اتوبوس سقوط حادثه برای پرونده تشکیل احتمال مورد در سوادکوه دادستان

س شدگان کشته خانواده فعلی شرایط در و دارد حادثه این مصدومان و خاکسپارشدگان و ترخیص به مربوط مسایل دررگرم نیز مصدومان و هستند ی

برند.میسربهبیمارستان

مقصران با و گیرد می قرار رسیدگی مورد باشد، داشته وجود مصدومان یا و دم اولیای سوی از شکایتی چنانچه مراحل این پایان از پس قطعا : کرد اضافه وی
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شود.میبرخوردقانونیبامطابقنیزاحتمالی

مورد در سوادکوه شهرستان انقالب و عمومی دستگاه2دادستان سوی از پیشین پرونده دو هر : گفت هم سوادکوه محور در اتوبوس سقوط دیگر پرونده فقره

خطای مرحله این تا هم حادثه این در و بود مقصر راننده و اصلی علت انسانی خطای قبلی مورد دو هر و گرفت قرار کارشناسی بررسی مورد شهرستان قضایی

است.دخیلانسانی

ش از شب چهارشنبه گنبد - تهران مسیر مسافربراتوبوسی تعاونی شمارهرکت ش15ی ترمینال در مسافرواقع تهرانپارس یا گیرق حوالیری و کرد بامداد4.5ی

کرد.سقوطسوادکوهدریمراومنطقهدرایدرهبه

حدود حادثه سه این در مجموع در و کند می سقوط فنی نقض دلیل به سوادکوه محور در تاکنون گذشته سال چهار از کمتر در که است اتوبوسی سومین این

دادند.دستازراخودجانهااتوبوسسرنشینانازنفر40

.بودخبردادهاحتمالیمقصرانبابرخوردوحادثهاینابعادبررسیبرایپروندهتشکیلازمازندراناستانقضاییدستگاهحوادثاینباهمزماناگرچه

، شود نمی ختم ماه دی سوم هفته به مازندران در ای جاده حوادث ست قربانیزگفتنی قبل سال از بیشتر حتی و همانند استان های جاده نیز امسال یرا

گرفتند.

قانونیکلرمدی درپزشکی گفت: استان جاده حوادث باختگان جان تعداد مورد در نیز مازندران امسال9استان اثر495ماه بر مازندران های جاده در نفر

دادند.دستازراخودجانتصادف

اندکردهمراجعههواپیماسقوطحادثهبستگانازنفر130تاکنوناختصاصی؛مصاحبه

اند.کردهمراجعهقانونیپزشکیمراکزبهیربردانمونهبرایباختهجان130بستگانکراینی،واهواپیمایجانباختهایرانیمسافر147مجموعازتهران:استانقانونیپزشکیکلرمدی

خب خبرنگار با اختصاصی مصاحبه در فروزش محمد دکتر بوئینگرگزارآقای هواپیمای سقوط حادثه اعالم ابتدای از افزود: ، سیما و صدا شهرستان737ی در

مدیرشه گروه قالب در ما همکاران آوریار، جمع نحوه بر و داشتند حضور حادثه محل در بحران گرفتریت قرار کاور در اجساد همه و کردند نظارت اجساد ی

شد.منتقلکزیرکهتشخیصیکزرمبهیربردانمونهبرایو

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

تاکنون اس130ایرانی، در میکنیم درخواست بستگان بقیه از ما و کردند مراجعه باختگان جان بستگان از مراکزرنفر به وقت قانونیع سکونتپزشکی محل

نشویم.مواجهتاخیربابستگانبهاجسادتحویلونهاییتطبیقدرتاکنندمراجعهباختگانجان

هواپیما این در البته کرد: اضافه فروزش که176دکتر باختند جان خدمه و دسترسی29مسافر آنها بستگان به که هستند خارجی اتباع مسافران این از نفر

شود.انجامنهاییتطبیقتاشودارسالمابهآنهابستگانانایدینمونههایشدمقررپلراینتپلیسبامذاکرهدرویمرندا

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

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

خصوص در ما افزود: فروزش امیدوا29دکتر که است انداخته تعویق به را ما کار و ایم شده مشکل دچار پرواز این خارجی دیرتبعه نمونههای ارسال با یم

شود.انجامتطبیق،کارتریعرسچههرافراد،اینبستگانانای

کوه-قائمشهرفیروزجادهدرهدربهاتوبوسخونینحادثهکاملییاتجزک:تابنا|خبرخبرادامهادامه
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شمارهباخواستندیربیشتاطالعاتباختگانجاناینبستگاناگرگفت:تهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

کنند.حاصلتماساستکزیرکهتشخیصیکزرمشمارهکه9-56524801

ایلناپانا،دیگر:منابع

کردمسمومرانفر۳بروجندرکربنکسیدوگازمن

مرشه عمومی روابط مسوول ایرنا- مدیرکرد- فورکز و حوادث وبختیاریت چهارمحال پزشکی گفت:ریتهای گازمن۳ی با مسمومیت براثر بروجن شهرستان ماهوره روستای در کسیدونفر
شدند.بیمارستانراهیکربن

حادثه این در افزود: خبر این اعالم با جمعه روز ابراهیمی محسن ایرنا، گزارش به۲به اورژانس آمبوالنس دستگاه یک با که شدند مسموم کودک یک و خانم

شدند.منتقلگندماندرمانیکزرم

براساس ایرنا، گزارش قانونیبه بختیاپزشکی و دررچهارمحال گذشته۸ی سال گا(مورد۲ماهه اثر بر سالگرفتگیزمرد) در تعداد این که کردند، در۹۶فوت

کردند.فوتمرد۳ونزیکاستان

ط اجرای از بروجن شهرستن ایمنی خدمات و آتشنشانی گازمنرمدیر تست و ساختمان دودکش رایگان بازرسی توسطوح شهرستان این در کسیدکربن

داد.خبرآتشنشانیکارشناسان

گفت در یزدانی بیشتواسماعیل آمار براساس اینکه به اشاره با ایرنا خبرنگار با گارگو علت گازمنگرفتگیزین استنشاق از ناشی مسمومیت کربنوو درکسید

در افزود: است، شده ذکر خروجی دودکشهای بودن مسدود و غیراستاندارد گرمایشی وسایل از استفاده اخیر، گذشته۱۰حوادث مسمومیت۱۰روز اثر بر نفر

شدند.بیمارستانراهیشهرستانایندرکسیدکربنوگازمنبا

دیوا آبگرمکنهای از استفاده داشت: اظهار لولههایروی با مناآی در گازکاردئونی حوادث وقوع دیگر دلیل پایین، متراژ با مسکونی کهزل است، نصبگرفتگی

میشود.گرفتکیزگاخطرافزایشباعثحمام،نزدیکیدرولزمنمحیطدرآبگرمکن

پیشگی راههای دیگر از را ساختمان باالی در دودکشها صحیح نصب و گاز انتقال شلینگ وصل از اطمینان گاریزدانی، از اززی باید گفت: و دانست گرفتگی

شوند.نصببازمحیطیدروبامپشتازباالترسانتیمتر۹۰بایددودکشهااینوکرداستفادهدودکشهانوعینربهتعنوانبهشکلHدودکشهای

گایزدانی حوادث کاهش و ایمنی افزایش منظور به منازگفت: در حضور با و رایگان صورت به بروجن آتشنشانی کارشناسان بهزگرفتکی، نسبت مسکونی ل

میکنند.اقدامامدادیوایمنیآموزشهایارائهواستانداردگازهایسنجش

بازرسی جهت تا خواست شهرستان مردم از گرمایشیوی سیستمهای از آتشنشانی گازمنکارشناسان تست مناوو از کربن شمارههایزکسید با کار محل و ل

انددهکراجعهمرهواپیماسقوطحادثهبستگانازنفر130کنونتاسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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بگیرند.تماس۳۴۲۳۶۱۱۳و۳۴۲۲۴۴۴۴و۱۲۵

دارد.قراریربختیاوچهارمحالاستانکزرمکردرشهیرکیلومت۶۰دربروجنشهرستانایرنا،گزارشبه

فارسخلیجایران،عصرجماران،دیگر:منابع

کربنکسیدوگازمنمسمومیتاثردربروجنیشهروندسهگرم

م عمومی روابط مدیرمسوول فورکز و حوادث وبختیاریت چهارمحال پزشکی گفت:ریتهای گازمن3ی با مسمومیت براثر بروجن شهرستان ماهوره روستای در راهیونفر کربن کسید
شدند.بیمارستان

حادثه این در افزود: خبر این اعالم با جمعه روز ابراهیمی م2محسن به اورژانس آمبوالنس دستگاه یک با که شدند مسموم کودک یک و درمانیرخانم کز

شدند.منتقلگندمان

براساس ایرنا، گزارش قانونیبه بختیاپزشکی و دررچهارمحال گذشته8ی سال گا(مورد2ماهه اثر بر سالزمرد) در تعداد این که کردند، فوت در96گرفتگی

کردند.فوتمرد3ونزیکاستان

ط اجرای از بروجن شهرستن ایمنی خدمات و آتشنشانی گازمنرمدیر تست و ساختمان دودکش رایگان بازرسی توسطوح شهرستان این در کسیدکربن

داد.خبرآتشنشانیکارشناسان

گفت در یزدانی بیشتواسماعیل آمار براساس اینکه به اشاره با ایرنا خبرنگار با گارگو علت گازمنزین استنشاق از ناشی مسمومیت و دروگرفتگی کربن کسید

در افزود: است، شده ذکر خروجی دودکشهای بودن مسدود و غیراستاندارد گرمایشی وسایل از استفاده اخیر، گذشته10حوادث مسمومیت10روز اثر بر نفر

شدند.بیمارستانراهیشهرستانایندرکسیدکربنوگازمنبا

دیوا آبگرمکنهای از استفاده داشت: اظهار لولههایروی با مناآی در گازکاردئونی حوادث وقوع دیگر دلیل پایین، متراژ با مسکونی نصبزل که است، گرفتگی

میشود.گرفتکیزگاخطرافزایشباعثحمام،نزدیکیدرولزمنمحیطدرآبگرمکن

پیشگی راههای دیگر از را ساختمان باالی در دودکشها صحیح نصب و گاز انتقال شلینگ وصل از اطمینان گاریزدانی، از اززی باید گفت: و دانست گرفتگی

شوند.نصببازمحیطیدروبامپشتازباالترسانتیمتر90بایددودکشهااینوکرداستفادهدودکشهانوعینربهتعنوانبهشکلHدودکشهای

گا حوادث کاهش و ایمنی افزایش منظور به گفت: منازیزدانی در حضور با و رایگان صورت به بروجن آتشنشانی کارشناسان بهزگرفتکی، نسبت مسکونی ل

میکنند.اقدامامدادیوایمنیآموزشهایارائهواستانداردگازهایسنجش

گازمن تست و گرمایشی سیستمهای از آتشنشانی کارشناسان بازرسی جهت تا خواست شهرستان مردم از مناووی از کربن شمارههایزکسید با کار محل و ل

بگیرند.تماس34236113و34224444و125

دکرمسمومارنفر۳بروجندرکربنکسیدومنگازایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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گذاشتجابهزخمی۶وکشتهیکبابامیدانیاسوجدرجادهتصادف

م رئیس ایرنا- مدیریاسوج- فورکز و حوادث پژوریت خودروی دستگاه یک برخورد اثر بر گفت: بویراحمد و کهگیلویه پزشکی های یک۴۰۵یت ، بابامیدان به یاسوج محور در پراید با
شدند.مصدومنفر۶وکشتهنفر

جمعه روز جلیل ساعتمحسن حدود در تصادف این داشت: اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت به۱۶در یاسوج محور در سپیدار دوراهی حوالی امروز عصر

پیوست.وقوعبهبابامیدان

فوت وارده جراحات شدت سبب به آنها رسیدن از پیش پراید خودروی سرنشینان از یکی اما شدند اعزام منطقه به اورژانس های اکیپ بالفاصله افزود: وی

بود.کرده

م مدیررئیس فورکز و حوادث کرد:ریت بیان بویراحمد و کهگیلویه پزشکی های تکنسین۶یت توسط اولیه پزشکی خدمات ارائه از بعد حادثه این مصدوم

شدند.دادهانتقالیاسوجبهشتیشهیدبیمارستانبهاورژانسهای

نخست۶نفر۷۷ رانندگی۹۸ماه سوانح شدگان فوت مجموع که است حالی در این دادند دست از را خود جان استان این فوت به منجر رانندگی سوانح در ،

است.بودهمورد۷۲گذشتهسالماه۱۲طولدر

.داشتپیدرنخاعیضایعه۱۵۰وزخمیهزار۳۰کشته،هزاریکازبیش۹۵تا۱۳۹۰سالازبویراحمدوکهگیلویهدررانندگیحوادث

آما سالنامه اساس سازمانربر قانونیی سالپزشکی در بویراحمد و کهگیلویه استان حسب۹۶کشور، بر را رانندگی حوادث از ناشی مصدومان میزان سوم رتبه

است.داشتهجمعیت

حدود جمعیتی با بویراحمد و کهگیلویه ،۷۲۳استان شهرستان هشت دارای جمعیت نفر و۱۷هزار یکهزار و غربی۶۷۰بخش جنوب در سکنه دارای روستای

است.شدهواقعایران

از کمتر داشتن با استان بز۱۴۰این توپرکیلومتر خاص شرایط و است.وگراه رانندگی حوادث و سوانح زمینه در خطرناک های استان از یکی کوهستانی و گرافی

است.یرکویهایاستانبرابرسهتادوحدوداستانایندراصلیهایراهآسفالتویزبهساکیلومترهرینهزهبرآورداساسبر

حدود مجموع از۶از بیش که است روستایی های راه آن کیلومتر هزار چهار از بیش استان این در موجود راه کیلومتر و۵۰هزار خاکی همچنان آن درصد

است.شوسه

ط ماندن بزرراکد های راهسارح بززگ جمله از وری ها به۳۰گراه ها راه ایمنی محسوس ضعف و پیمانکاران فنی توان ضعف استان، شهرهای ورودی کیلومتر

از استان این در تصادفات بروز دالیل جمله از رانندگی و ترافیکی فرهنگ ضعف همچنین و بابامیدان و اصفهان سمت به یاسوج از اصلی محورهای در ویژه

است.شدهاعالمکارشناساننظر

جماراندیگر:منابع
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سقوطیکابهاماتبهتهرانپاسخهایشد؛حرمطغربیمقاماتادعاهایبهواکنشدر

بوئینگ هواپیمای فروند یک چهارشنبه روز بامداد : اقتصاد ا737-800دنیای پایتخت کییف، مقصد به را تهران خمینی امام فرودگاه توکه کردهرکراین، ک

آتشسو6بود، دچار پرواز از پس شهزدقیقه صباشهر در و شد کهری تلخ حادثهای کرد. سقوط تهران استان توابع از این176یار از که گذاشت برجای کشته

بودند.یزپرواخدمهنفر9تعداد

مسافرب هواپیمای بزراین عملیات یک در آن از پیش ساعت چند ایران که شد سانحه دچار چهارشنبه بامدادروز درشرایطی سپهبدری سردار ترور تالفی به گ

آم ازسوی یارانش و سلیمانی قاسم آمرشهید نظامی دوپایگاه به حمله به اقدام ، اینریکا سقوط دنبال به حال بود.درهمین کرده «عیناالسد» پایگاه جمله از یکا

ا آموهواپیمای دفاع وزارت منابع از برخی پنجشنبهشب ارکراینی هواپیمای که کردند ادعا است.دونالدترامپویکا کرده سقوط آن به موشک شلیک اثر بر کراینی

آمررئیسجمهو ازمشکری خصمانه نیزدراظهاراتی پرداویکا دروغ ایران مقامات ازسوی که ادعایی گفت. هواپیماسخن این سقوط به خود بودن یکزک و ی

است.شدهتوصیفیکارآمسویازروانیعملیات

بوئینگ هواپیمای سقوط سانحه مسافران براساس4کانادایی،9افغان،10کراینی،وا11ایرانی،147درمیان همچنین داشتند. حضور انگلیسی یک و سوئدی

از پرواز147گزارشها این ایرانی و63مسافر بودند کانادا شهروند رو138نفر همین از بروند. کانادا به بعدی پرواز با داشتند قصد پرواز این مسافران از نفر

آم ادعای شب پنجشنبه نیز کانادا اردولت هواپیمای به موشک شلیک احتمال بر مبنی نخستوویکا، ترودو» «جاستین و کرد تکرار را کشورزکراینی این یر

این شلیک است گفت:ممکن خود ادعاهای ادامه در ترودو «ایرنا» گزارش است.به بوده موشک اشتباهی شلیک هواپیما، این سرنگونی عامل که شد مدعی

اشتباهی بهصورت تنهارموشک، این البته هستیم. زمینه این در وسیع و دقیق تحقیقات نیازمند که دارد آن از حکایت جدید اطالعات ولی باشد داده خ

آم دورورکاناداو طی که نبودند مطزیکا ارتباط رادراین ادعاهایی بورگذشته کردند. نخستورح جانسون مدعیزیس بیانیهای صدور با گذشته روز نیز انگلیس یر

و هایکوماس باشد. گرفته قرار هدف مورد تصادفی شکل به هواپیما این است ممکن که شد نکته سقوطزاین درباره خواست ایران از هم آلمان خارجه یر

پنهانکا رئیسجمهورهواپیما زلنسکی» «والدیمیر حال نکند.بااین اری سقوطوی علت مورد در خواست کشورش مردم از ویدئویی پیام در شب پنجشنبه کراین

خب شبکه گزارش به نکنند. زنی گمانه ایران در کشور این طرهواپیمای از خواست زلنسکی تودی، راشا تئوری نتیجهگیرح توطئه، وریهای عجوالنه یهای

کنند.اجتنابنشدهتاییدمطالب

مط درشرایطی ادعاها این هرحال ایرانبه بسیارواکنش و ایران مقامات که میشود اصلیرح دلیل را هواپیما فنی نقص گذشته روز چند ظرف کارشناسان از ی

ازرو هواپیما سیاه جعبه بررسی حال درعین کردهاند. اعالم آن البراتوازسقوط در جعبهرگذشته خواندن کارشناسان گفته است.به شده آغاز مهرآباد فرودگاه در ی

میبرد.زمانماهدوتایکسیاه

همچنین و دادهاند دست از را خود جان دلخراش سانحه این در آنها اتباع که کشورهایی کارشناسان حضور برای خودرا آمادگی ایران گذشته روز اینها تمام با

ا کارشناسان از هیاتی شوحضور و کانادا خارجهرکراین، امور وزارت سخنگوی موسوی عباس سید راستا کرد.درهمین اعالم سانحه این بررسی برای بوئینگ کت

هیات یک کانادا و ایران خارجههای امور وزارت بین شده انجام هماهنگی طبق کرد: اعالم گذشته این10روز قربانیان امور به رسیدگی برای کانادایی نفره

ا هواپیمای سقوط حادثه در جمهووکشور گفت: وی «ایرنا» گزارش هستند.به ایران عازم بهرکراینی مربوط امور تسهیل برای کمکی هیچ از ایران اسالمی ی

د شدهاند حادثه دچار انگیز غم حادثه این در آنها اتباع که مشارکشورهایی با و ایکائو مقررات اساس بر هم فنی بررسیهای نتایج و کرد نخواهد کتریغ

ا سخنگویونمایندگان رسید. خواهد عموم اطالع به شفاف بهطور تکمیل از پس خسارتدیده کشورهای سایر از ناظر متخصصین حضور با و بوئینگ کراین،

جمهو افزود: همچنین خارجه دادهاندروزارت دست از را خود جان دلخراش سانحه این در آنها اتباع که کشورهایی کارشناسان حضور از ایران اسالمی ی

نخستو از و کرده مزبورزاستقبال سانحه بررسی کمیته اختیار در را اطالعات این مینماید درخواست دارد خصوص این در اطالعاتی که دولتی هر و کانادا یر
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ا و ایران جمهور روسای زلنسکی والدیمیر و روحانی حسن پنجشنبه روز دیگر ازسوی دهند. قرار ایران دودر گفترکراین خارجهویک وزرای تعامل بر تلفنی گوی

ا و تسوایران برای همکارکراین در تسهیل و روریع کردند.همچنین توافق الزم اقدامات انجام و حادثه این ابعاد بررسی در کشور دو کارشناسان پنجشنبهزیهای

و شامپانی فیلیپ ظزفرانسوا جواد محمد با تلفنی تماس در کانادا خارجه امور اریر هواپیمای سقوط سانحه درخصوص گفتویف کرد.وکراینی نظر تبادل و گو

ا از کارشناسانی نیز ازاین آموپیش نقل و حمل ایمنی ملی اداره گذشته روز حال شدهاند.درهمین ایران وارد سانحه بررسی برای بیانیهایرکراین صدور با یکا

بوئینگ هواپیمای سقوط علت تحقیقات در که کرد ا737اعالم هوایی اسکایوخطوط شبکه از نقل به «ایرنا» گزارش به یافت. خواهد حضور ایران در کراین

ا هواپیمای سقوط درخصوص ایران از پیامی اداره این که است آمده بیانیه این در دونیوز، کانادارکراینی نقل و حمل ایمنی هیات همچنین است. کرده یافت

هواپیمای سقوط محل در موضوع بررسی برای که کرد دعوتنامهوا737اعالم به اشاره با اطالعیهای در هیات این یافت. خواهد حضور تهران جنوب در کراین

است.سفراینکرتداحالدروپذیرفتهخصوصایندرراتهراندرخواستکهکرداعالمدیدهحادثههواپیمایسقوطحادثهمحلدرحضوربرایایران

آم از دعوت از هواپیمایی سازمان سانحه بررسی کمیسیون رئیس رضائیفر، حسن نیز پنجشنبه کمیسیونرروز در حضور بابت بوئینگ طراح کشور بهعنوان یکا

داد.خبرسانحهبررسی

آم که درحالی مسافربراما هواپیمای به ایران سوی از موشک اصابت مدعی کشورها از برخی و اریکا بهوی اشاره با دربیانیهای دولت سخنگوی هستند کراین

منبع یک مسافربآادعای هواپیمای این سقوط درمورد نشود فاش نامش خواسته که پنتاگون در عارگاه و دروغ ادعایی و روانی عملیات را آن حقیقتری، از ی

دیگ دربخش ربیعی علی «ایسنا» گزارش به گرفت. نخواهد برعهده را آن مسوولیت هیچکس که کرد سازمانرتوصیف تاکنون است: آورده بیانیه این از ی

کشو جمهورهواپیمایی حضورری با تمام، سرعت و دقت شفافیت، با و است داده تشکیل ایکائو مقررات اساس بر را سانحه بررسی کمیته ایران اسالمی ی

مشا ادامهرو در کرد. خواهد اطالعرسانی کامل بهطور و بررسی اجرایی و فنی جوانب همه از را هوایی سانحه این مرتبط، کشورهای همه از کارشناسان کت

کشو هواپیمایی سازمان بینالمللی، قواعد طبق است: آمده بیانیه کشوراین از آنری در سانحه که کشوری هواپیمایی سازمان (ایران)، است داده ازرخ ی

صادرکشو که (اری است پرواز صالحیت گواهینامه (اوکننده هواپیما مالک (بوئینوکراین)، هواپیما سازنده کارخانه هواپیماگکراین) موتور سازنده کارخانه و (

شهفرانس( تحقیق فرآیند در میتوانند ار) کشور نماینده اکنون هم کنند. شوکت از ما دارد. حضور ایران در خودرکراین نماینده میخواهیم نیز بوئینگ کت

مشا برای بوئینگررا هواپیمای سقوط ادعای البته کند. اعزام سیاه جعبه بررسی فرآیند در است.737-800کت نشده رد کشور بلندپایه مقامات ازسوی تنها

کشو هواپیمایی سازمان رئیس عابدزاده، خبرعلی نشست در گذشته روز نیز بوئینگری هواپیمای سقوط علت «بررسی هروا737ی گفت: اینترنشنال» کراین

اظهارنظ ارگونه هواپیمای سانحه علت درخصوص کنیموی اعالم میتوانیم اطمینان با و است محرز آنچه و نبوده کارشناسی سیاه جعبه بازشدن از قبل کراینی

ایکائو مقررات براساس سانحه این به رسیدگی گفت: عابدزاده میزان، گزارش است.به نکرده اصابت هواپیما این به موشکی که است جهانی(این سازمان

ا سانحه این در که هواپیما بهرهبردار کشور بینالمللی، قوانین طبق همچنین میشود؛ انجام ایران در همکاوهواپیمایی) به موظف بوده است.رکراین ایران با ی

آم و کرده سقوط هواپیمای موتور سازنده کشور بهعنوان فرانسه از افزود: بررسیروی نشستهای در تا کردهایم دعوت نیز هواپیما طراح کشور بهعنوان یکا

کشو هواپیمایی سازمان رئیس باشند. داشته حضور ارسانحه کرد: اظهار اوی تیم کردهاند، معرفی را خود نمایندگان فرانسه و بهوکراین دیروز صبح کراینی

رو و آمد گفتزتهران یک در شب پنجشنبه عابدزاده همچنین داشتیم. جلساتی تلویوگذشته دزگوی موشکریونی اصابت با هواپیما سقوط ادعای به پاسخ

آتشسو شاهد دقیقه یک مدت به هواپیما سقوط از قبل شاهدان کرد: طبیعیزتاکید بهطور میگرفت قرار هدف مورد اگر و بودند هواپیما موتور قسمت در ی

دانست.نادرسترانیزهواپیمااطرافدرروسیموشکبقایایشدنپیداویمیشد.منفجرآسماندرباید

ا هواپیمای سقوط ادعای از پس که مواردی از یکی حال همین بوئینگدر نجات برای مطوادعایی موشک با بوئینگرکراینی سهام شدید افت است شده ح

از برخی است. بوده بوئینگ از حمایت برای کرده، سقوط هواپیمای به موشک اصابت احتمال بر مبنی سفید کاخ مقامات ادعاهای میشود گفته است.

آم آمررسانههای رئیسجمهور ارتباط از نیز شریکایی این با هواپیماساریکا شزکت دیگر سوی از میدهند. خبر هواپیماساری استزکت کرده اعالم بوئینگ ی
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میولنب دنیس شرکه این مدیرعامل کنارهگیرگ، بارکت برای «الزم اقدامی را استعفا این بوئینگ میکند. بهزی همزمان است. کرده توصیف اعتماد» گرداندن

خب خبرگزارگزارش از نقل به تسنیم آمرگزاری دولت ارشد مقام سه دستکم آسوشیتدپرس اعترافری کشور این کنگره اعضای با غیرعلنی جلسهای در یکا

نیست.دستدرباشدکراینواهواییخطوط800-737بوئینگبهموشکاصابتنشاندهندهکهشواهدیکردهاند

کارشناسان اقدامات دیگر قربانیانازسوی قانونیشناسایی اپزشکی هواپیمای سقوط قربانیان هویت شناسایی برای تهران گفتهواستان به دارد. ادامه کراینی

مدی نائیجی، سازمانرحامد بینالملل امور و عمومی روابط قانونیکل ازپزشکی ا115کشور هواپیمای سقوط سانحه جانباختگان بستگان از درونفر کراینی

شود، انجام باید که آزمایشهایی که چرا است، نشده شناسایی اجساد از یک هیچ هویت کنون تا افزود: وی «ایسنا» گزارش به است. شده نمونه اخذ تهران

کند.طیرامختلفیمراحلبایدواستزمانبر

کراینیوابوئینگسیاهجعبه

یارآبازاردیگر:منابع

هزارانازنکتهیک

میزند؟!راایرانییکخانهزنگباریکدقیقه28هرکهیرشت

بیمارم اثر در بلکه موتورسیکلتها، و خودورها توسط جاده و خیابان در تصادفات اثر در فقط نه است؛ یافته افزایش عجیبی طرز به ما کشور در میر و هاییرگ

خودکشی.واسطهبهنیزوشودمیمنجرسردوگرمسالحباآمیزخشونتبرخوردبهنهایتدرکههاومجادلههایرگیرداثردرمختلف،غیرواگیروواگیر

سازمان گفته قانونیبه هرپزشکی می28در دست از را خود جان تصادف اثر در نفر یک موتورسواراندقیقه هم تصادفات این اغلب کشتگان و مقصر و دهد

حدود امسال، نخست ماهه هشت در باخته10هستند، جان تصادف اثر در نفر امسالهزار ماه آبان در فقط و به1500اند، شدهاند. کشته تصادفات در نفر

است.بودهگذشتهسالبرابر4حدود95سالدرتصادفازناشیفوتیهایمیزانترتیباین

کل مدیر گفته طبق اما ، این جز قانونیبه مازنداپزشکی استان،راستان همین در امسال نخست ماه هشت در خودکشی79ن برنج قرص از استفاده با نفر

هر از یعنی است؛ جهانی میانگین نصف ایران، در خودکشی میزان است. استان یک در خودکشی آمار تنها این ایران،100کردهاند؛ در خودکشی5نفر نفر

نفر صد هر از آن جهانی میانگین که حالی در سوی10میکنند، از شده اعالم آمار است. قانونینفر دارد،پزشکی اختصاص استان آن به تنها مازندران، استان

گرفتهاند.قرارخودکشیهاجدولصدردرایالموتهراناستانهایکهحالیدر

م که افزایشراین حال در ما جامعه در حد این تا خودکشی و تنش افزایش اثر در یا خودکشی اثر در یا رانندگی و راهنمایی قوانین به بیتوجهی اثر در یا گ،

دارد.روانپزشکانوجامعهشناسانبررسینیازمندکهداردترومانوعیازنشاناست؛
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همکا مورد این در که داد هشدار و خبر مردم میان در افسردگی میزان افزایش از بهداشت وزارت که بود پیش چندی است؛رهمین الزم مختلف دستگاههای ی

عمدهت اما ندارد؛ خاص علت یک و صورت یک افسردگی که بیتوجهی،رچرا موجب که مواردی است؛ اجتماعی و اقتصادی نابسامانی ما کشور در آن دلیل ین

میکشاند.گرمکامبهراحتیبهرامردمنهایتدروشده...وحدازبیششدیدخشونتدلزدگی،حواسپرتی،

فو علتسنجی نیازمند و نیستند تصادفی گرفتهاند، پیش در که صعودی روند با حوادثی چنین ذیربطرمسلما مسئوالن و مدیران و دستگاهها سوی از ی

هستند.

انارهزازنکتهیکینش:آفر|خبرخبرادامهادامه
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کارحوادثدرصدی30افزایشکیفیت/فدایسرعتکار؛بعدایمنیاول

آذربایجانشرقی قانونی پزشکی اعالم آنها69بنابر از یکنفر که دادند دست خودرااز جان دراستان کار از ناشی اثرحوادث بر امسال اول ماهه هشت طی در است.زنفر بوده مرد بقیه و ن

دردناکت از میتوان را کار حوادث آناج، گزارش دستربه قطع ارتفاع، از سقوط میشود. ایجاد تصور غیرقابل و فجیعی طور به معموال چراکه نامید حادثهها ین

ب کارخانهای، ماشینآالت بین وردر گرفتگی عمدهترق از معدن مریزش دالیل کارین حوادث در میر و ناظررگ دستگاههای نظارت عدم و ایمنی نبود است، ی

یابدافزایشدرصد30ازبیشگذشتهسالبهنسبتیرکاحوادثاثربراستاندرخسارتهامیزانکهشدهباعث

گی نتیجه باشد نکرده رعایت را ایمنی جوانب پروژهای اگر هستند وابسته یکدیگر به کیفیت و ایمنی که است حالی در نخواهدراین هم را الزم کیفیت و ی

اعالم بنابر قانونیداشت یکنفر69آذربایجانشرقیپزشکی که دادند دست خودرااز جان دراستان کار از ناشی اثرحوادث بر امسال اول ماهه هشت طی در نفر

است.داشتهافزایشدرصد30حدودگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتآمارایناست.بودهمردبقیهونزآنهااز

تعداد مدت این درطی ادارات924همچنین به کار حوادث از ناشی اثرمصدومیت بر نیز قانونینفر تعدادپزشکی این از که کردند مراجعه وزنفر25استان ن

بودند.مردبقیه

امسال ماه آبان در گزارش این اساس کا10بر حادثه علت به قبلرنفر سال مشابه مدت با آماردرمقایسه این که کرده فوت است.2ی داشته افزایش نفر

مدت این در کا109همچنین حوادث مصدومیت علت به اداراترنفرنیز به قانونیی کهپزشکی کردند مراجعه آنها4استان از نسبتزنفر آمار .این بودند ن

دهد.مینشانرایرنفیکافزایشگذشتهسالمشابهمدتبه

کا حوادث شدگان فوت کل تعداد است سالرگفتنی در با97ی آنان73برابر از نفر یک که بود حوادثزنفر مصدومین کل تعداد نیز و بودند مرد بقیه و ن

بودند.مردنفر266یکهزاروونزنفر40تعداداینازکهبودنفر306یکهزاروبابرابر97سالدرکنندهکارمراجعه

پیام/انتهای

رسیدپایانبههواپیماسقوطاجسادبقایایازیرنمونهگی

است.انجامحالدرمتوفیانبستگانازیرنمونهگیحاضرحالدرگفت:رسید،پایانبهاجسادبقایایازیرنمونهبردااینکهبیانباتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

ا هواپیمایی سقوط قربانیان هویت شناسایی روند درباره فروزش مهدی پویا؛ خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه گزارش اعالموبه ابتدای از کرد: اظهار کراینی

بوئینگ هواپیمای سقوط شه737حادثه شهرستان مدیردر گروه قالب در ما همکاران جمعآوریار، نحوه بر داشتند، حضور حادثه محل در بحران اجسادریت ی

شد.منتقلکزیرکهدرواقعتهراناستانقانونیپزشکیآزمایشگاهیوتشخیصیکزرمبهیرنمونهبردابرایوگرفتقرارکاوردراجسادتمامکردند،نظارت

قانونیکلرمدی نمونهبرداپزشکی گذشته روز اینکه بیان با تهران نمونهگیراستان حاضر حال در گفت: رسید، پایان به اجساد بقایای از متوفیانری بستگان از ی

از و است انجام حال تاکنون147در ایرانی، اس130مسافر در میکنیم درخواست بستگان بقیه از ما و کردند مراجعه جانباختگان بستگان از بهرنفر وقت ع

نشویم.مواجهتأخیربابستگانبهاجسادتحویلونهاییتطبیقدرتاکنندمراجعهجانباختگانسکونتمحلاستانقانونیپزشکیکلادارات

هواپیما این در البته افزود: که176وی باختند جان خدمه و ندا29مسافر دسترسی آنها بستگان به که هستند خارجی اتباع مسافران این از دررنفر و یم

شود.انجامنهاییتطبیقتاشودارسالمابرایآنهابستگانD.N.Aنمونههایشدمقررپل،راینتپلیسبامذاکره
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قاعدت کرد: خاطرنشان طفروزش از تا شود احصاء بستگان نمونههای تمام باید فنی اصول اساس بر ورًا دهیم انجام را تطبیق بتوانیم اجساد نمونههای یق
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