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بازداشت نگهبان دانشگاه به اتهام قتل

گروه حوادث /نگهبان دانشگاه امام صادق تهران به خاطر
اختــاف با یکــی از مدیران خدماتی این دانشــگاه وی را به
اخبار
قتل رساند.
سرهنگ آذین -رئیس کالنتری  ۱۳۴شهرک قدس -در تشریح این خبر گفت:
حدود ســاعت  ۲۰یکشــنبه شب در تماس با پلیس از وقوع یک قتل در خیابان
نزدیکی دانشگاه امام صادق باخبر شده و مأموران به محل رفتند.
با شــروع تحقیقات مشخص شــد بین دو نفر از کارمندان دانشگاه درگیری رخ
داده و منجر به قتل شده است.
نخستین بررسیها نشان میداد نگهبان دانشگاه پس از قتل فرار کرده است .اما
ساعتی بعد متهم در خیابان مجاور دانشگاه شناسایی و دستگیر شد.
بازپــرس رحیــم دشــتبان از شــعبه دهم دادســرای جنایــی تهران که مســئول
رسیدگی به این پرونده بود دستور بازجویی از متهم را صادر کرد .مرد میانسال
نیز ضمن اعتراف به قتل گفت :من نگهبان دانشــگاه بودم و مقتول که فردی
 ۴۷ساله است مدیر عمومی و مسئول تدارکات دانشگاه بوده است از مدتی قبل
به خاطر مســائل کاری و تبعیضهایی که وی بین کارمندان قائل میشــد با او
اختالف پیدا کردم تا اینکه امشب  -یکشنبه شب -هنگامی که مسئول تدارکات
(مقتــول) محــل را ترک کــرده و قصد رفتن به خانه را داشــت دوبــاره درگیری
لفظی بین ما پیش آمد و با یک میلگرد به سر او ضربه وارد کردم که این ضربه
موجب کشته شدن او شد.

نجات پسر عاشق پیشه از مجازات مرگ

گروه حوادث -معصومه مرادپور /پسر جوان که به خاطر دختر مورد عالقهاش
دوســت خــود را با چاقو کشــته و بــه قصاص محکوم شــده بــود ،در حالی که با
چوبهدار یک قدم فاصله داشت توانست از اولیای دم رضایت گرفته و از مرگ
نجات یابد ،صبح دیروز این متهم از زندان به شعبه یکم دادگاه کیفری استان
البــرز انتقــال یافت و از نظــر جنبه عمومی و اعمــال ماده  612قانــون مجازات
اسالمی محاکمه شد.
رســیدگی به این پرونده از چهار سال قبل بهدنبال درگیری خونین در کرج بین
دو پسر جوان شروع شد.
عامــل جنایــت که از محــل حادثه گریخته بود مدتی بعد دســتگیر شــد .وی
پس از بازجویی به قتل عمد اعتراف کرد و گفت :چند ماه قبل متوجه شدم
دوستم با دختر مورد عالقهام ب ه نام سمیرا رابطه دارد وهمین قضیه باعث
شــد با او درگیر شــوم و با چاقویی که همراهم بود ناخواسته او را کشتم .فرید
 29ساله پس از محاکمه در دادگاه کیفری یک استان البرز به اتهام قتل عمد
بــه قصاص محکوم شــد اما درحالی که یک قدم با چوبه دار فاصله داشــت
خانــوادهاش توانســتند بــا جلب رضایــت اولیــای دم او را از قصــاص نجات
دهنــد .صبــح دیروز این متهم از زندان به شــعبه یکم دادگاه کیفری اســتان
البــرز منتقــل شــد و از نظر جنبه عمومــی و اعمال مــاده  612قانون مجازات
اسالمی تحت محاکمه قرار گرفت.
متهــم در دفــاع از خودش گفــت :اتهامم را قبــول دارم اما ناخواســته و از روی
عصبانیت با هم درگیر شدیم و این ماجرای تلخ اتفاق افتاد.
االن چهار سال است که در زندان هستم و تقاضای عفو و بخشش دارم .پس از
پایان اظهارات متهم قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

تبرئه مأمور پلیس از اتهام مرگ یک زن

گــروه حوادث /مأمور پلیس که به اتهام ضرب و جرح و مرگ یک زن محاکمه
شده بود با توجه به نبود دالیل و مدارک معتبر تبرئه شد.
به گزارش خبرنگار «ایران» ،حدود  6سال قبل چند نفر از همسایههای یک زن
میانســال در تماس با پلیس از مزاحمتهایی که این زن برایشــان ایجاد کرده
بود شــکایت کرده و درخواســت کمک کردند .مأمور پلیــس پس از مراجعه به
محل ،دریافت زن میانسالی با چند نفر از همسایهها درگیر و زخمی شده است،
بنابراین با درخواست آمبوالنس او را به بیمارستان منتقل کرد اما چند روز بعد
زن میانسال در بیمارستان جان خود را از دست داد.
خانــواده این زن با شــکایت به پلیس اعالم کردند براســاس نظریه پزشــکی
قانونی وی بهدلیل جراحاتی که بر بدنش وارد شــده جانش را از دســت داده
اســت .آنها گفتند :ملیحه دچــار بیماری روانی بود ،او یکبار هم خودکشــی
کــرده بــود روزی که او را برای بســتری به بیمارســتان بردیم اصــاً وضعیت
خوبی نداشــت به همین خاطر هم دکتر او را در بیمارســتان بستری کرد .اما
یــک روز بعــد ملیحه از بیمارســتان روانی فــرار کرده و به خانــه آمده بود اما
از آنجایــی کــه ما در خانه نبودیم و کلید هم نداشــت زنگ خانه همســایهها
را زده بود.
آنها گفتند :ملیحه آن روز حال خوبی نداشته همسایهها هم به جای تماس با
ما به پلیس خبر داد ه بودند ،احتماالً آنها ترسید ه بودند اما وقتی مأموران او را
به بیمارستان منتقل کردند ضرباتی بر بدنش وارد شد ه بود و به همین خاطر
هم ما شکایت داریم.
بدین ترتیب مأمور پلیســی که آن روز در محل حاضر شــده بود احضار و مورد
بازجویی قرار گرفت .او گفت :زمانی که برای مأموریت اعزام شدم در محل زنی
را که بیماری روانی داشــت و با همسایههایش درگیر شده بود دیدم  .او زخمی
بود به همین خاطر هم او را به بیمارستان بردیم ،اما من به او نه ضربهای وارد
کردم و نه حتی درگیر شدیم.
با این حال با توجه به شــکایت اولیایدم کیفرخواســت علیــه این مأمور صادر
و پرونده برای رســیدگی به شــعبه  10دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
متهم روز گذشــته در جلســه دادگاه حاضر شــد .در ابتدای جلسه کیفرخواست
خوانده و سپس اولیایدم در جایگاه حاضر شدند ،آنها شکایت خود را مطرح
کردند و گفتند :ملیحه زمان حادثه زنده بود ه اســت ،همسایهها گفتهاند مأمور
پلیس او را خونین سوار آمبوالنس کرد ه و با او بدرفتاری کردهاست ،ما خواهان
این هستیم که خون عزیزمان پایمال نشود.
وقتــی نوبــت به متهم رســید او اتهــام قتل و حتی ضــرب و جرح را انــکار کرد و
گفت :من چنین کاری نکردم .همسایهها و کسانی که در محل بودند هم شاهد
هســتند که من حتی به این زن دســت هم نزدم و فقط او را هدایت کردم تا به
سمت آمبوالنس برود .او بشدت مجروح بود و به خاطر همین موضوع بود که
منتظر آمبوالنس شدم و او را تحویل تکنیسینها دادم و تا بستری شدنش هم
همراهش بودم.
او گفت شاهدانی که آنجا هستند میتوانند توضیح دهند که من کاری نکردم.
ســپس شــاهدی که متهم به دادگاه معرفی کــرده بود در جایگاه حاضر شــد و
گفــت :مــا در محل بودیم کــه مأمور پلیس آمد ،آن موقع ملیحه زخمی شــده
بــود .ظاهراً همســایههایش او را زده بودند ،مأمور پلیس کمک کرد که او ســوار
آمبوالنس شود و به بیمارستان برود .من شهادت میدهم که مأمور پلیس او را
نزد .در ادامه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچ دلیل
و سندی وجود ندارد که نشان دهد موکلش باعث مرگ این زن شده باشد برای
او درخواست برائت کرد.
در پایان جلسه دادگاه با توجه به نبود مدرک کافی و انکار متهم ،رأی بر برائت
او صادر شد.
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لکههای خون در خودرو راز جنایت را فاش کرد
گــروه حــوادث /مــردی کــه متهــم اســت
شــریک مالیاش را کشــته و جســدش را در
بیابانهــای اطــراف کــرج رهــا کــرده ،صبح
دیــروز در شــعبه یکم دادگاه کیفری اســتان
البــرز در حالــی پای میز محاکمه ایســتاد که
منکر ارتکاب قتل شد.
ســال  96بهدنبال پیدا شــدن جســد خونین
مــردی  46ســاله در حوالــی بیابانهــای
مهرشــهر کــرج کارآگاهان پلیس پــی بردند

وی هوشــنگ نام داشــته و با ضربــات چاقو
کشته شده است.
ردیابــی آخریــن تماسهــای مقتول نشــان
داد کــه وی آخریــن بــار با دوســتش بــه نام
فرید در ارتباط بوده است.
مــرد جوان پــس از دســتگیری منکــر اطالع
از سرنوشــت دوســتش شــد اما با پیدا شدن
آثــار لکههــای خــون در داخــل خــودرواش
مشــخص شــد خون متعلق به مقتول بوده

است.
مدتی بعد فرید لب به اعتراف گشود و این
متهــم صبح دیــروز در شــعبه یکــم دادگاه
کیفری استان البرز به ریاست قاضی قیومی
و بــا حضــور قاضــی فیــروزهای رنجبر تحت
محاکمه قرار گرفت.
در ابتــدای جلســه دادگاه قاضــی دهقــان
نماینــده دادســتان متــن کیفرخواســت را
خوانــد و آنگاه اولیای دم خواســتار قصاص

متهم شدند.
ســپس متهم پشــت میز محاکمه ایســتاد و
در حالی که اتهام قتل عمد را قبول نداشت
گفت :من در اداره آگاهی و دادسرا به خاطر
فشــارهایی که به من وارد میشد اتهام قتل
را پذیرفتم در حالی که بیگناه هستم.
وی در پاســخ بــه ســؤال قضــات دربــاره
اختالفاتــی کــه با مرحــوم داشــته گفت :آن
مرحوم شــریک مالیام بود و با هم اختالف

داشتیم اما من هرگز او را نکشتهام.
رئیــس دادگاه پرســید :دربــاره لکههــای
خونی که داخل خودروات پیدا شــده اســت
چــه پاســخی داری؟ متهم جــواب داد :من
نمیدانم این لکههای خون چیست اما من
مقتول را نکشتهام
جلســه دادگاه پس از دفاعیات وکیل مدافع
متهــم پایان یافت و دادرســان بــرای صدور
حکم وارد شور شدند.

خانواده قربانیان هواپیما در گفت وگو با <ایران> مطرح کردند

انتظاربرایرسیدگیبه پروندهسقوطتلخ

گروه حوادث  -مرجان همایونی /با گذشــت
 7روز از ماجــرای ســقوط بوئینگ  737خطوط
هوایــی اوکرایــن قــرار اســت اجســاد  50تــن از
قربانیــان کــه از ســوی پزشــکی قانونــی تعیین
هویــت شــده اســت تحویــل خانــواده هایشــان
شــود .بــه همیــن خاطــر قرار شــد بــار دیگــر با
ایــن خانوادههــا تمــاس بگیریم و دربــاره نحوه
تحویل اجســاد و درخواستشان درباره چگونگی
رسیدگی به این پرونده تلخ و پر ماجرا بپرسیم.
به ســختی دســتم روی کلیــد شــمارهگیر تلفن
میرفت .برخی جواب ندادند .برخی اعتراض
کردنــد .برخــی حوصله حــرف زدن نداشــتند.
برخــی عصبانی بودنــد اما از میــان این برخی
چند نفری هم پاسخگو بودند.
ëëسریع و قانونی رسیدگی شود
برادر محمد عباســپور که داغدار او و همســر
بــرادرش بــود بــه «ایــران» گفــت :بــه پزشــکی
قانونی رفتیم و آزمایش دی ان ای انجام دادیم
در آنجا مشکلی نداشتیم .اما زمان دقیقی برای
تحویل جسد به ما نگفتهاند .دلمان میخواهد
هر چه زودتر اجساد عزیزانمان را تحویل دهند
تا در آرامش آنها را دفن کنیم.
او در رابطه با شکایت از مقصران این حادثه
نیز میگوید :انتظار بررسی قانونی این ماجرا را
داریم و دلمان میخواهد طبق قانون رسیدگی
بــه ایــن پرونده هر چــه ســریعتر انجام شــود و
مقصــران معرفــی و مجــازات شــوند در حــال
حاضر و تا گرفتن اجســاد ،خود را در بالتکلیفی
میدانیم اما بعد از برگزاری مراسم به موضوع
شکایت فکر میکنیم.
ëëدر انتظار نتیجه آزمایش دی ان ای
برادر فرهــاد نیکنام ،دندانپزشــکی که برای
کار و دیــدن خانــوادهاش بــه ایــران آمــده بــود،
گفــت :بــرای آزمایــش دیانای در پزشــکی
قانونــی مشــکلی نداشــتیم .به ما گفتنــد  10روز
زمان میبرد تا آزمایش دیانای انجام شــود و

هویت اجساد مشخص شود.
او در مــورد برگــزاری مراســم تشــییع جنازه
گفــت :نمیدانــم کــه چطــور مراســم را برگزار
کنیم.
ëëبرگزاری مراسم یادبود
صــدف حاجی آقا وندریال دختر جوانی بود
کــه بــرای ادامه تحصیل بــه کانادا رفتــه و برای
دیدن خانــوادهاش به ایران آمده بود .اما ســفر
او نیــز ماننــد دیگــر سرنشــینان بوئینــگ 737
بیبازگشت ماند .خاله صدف گفت :در پزشکی
قانونی مشــکلی برای آزمایش دی ان ای نبود.
البته من و مادر صدف و بیشتر افراد خانوادهام
پزشــک هســتند و میدانیــم کــه ایــن آزمایش
زمــان زیادی میبرد .آن زمان بــه ما گفتند  2یا
 3روز جواب دی ان ای میآید .اما میدانستیم
کــه باتوجه بــه تعداد زیاد کشــته شــدگان زمان
بیشتری طول میکشد .درنهایت به ما گفتند تا
آخر این هفته جسد را تحویل میدهند.
او در خصوص برگزاری مراسم تشییع جنازه
میگویــد :قرار اســت جمعــه مراســمی را برای
صدف بگیریم .مردم به خاطر اتفاقی که افتاده
اســت همــه عزادار هســتند و خوب میشــد اگر
مراســمی عمومی برای یادبود قربانیان حادثه
گرفته میشد.
ëëفاجعهتلخملی
فیــاض کریمــی ،یکــی از اقوام نزدیک ســارا
ممانــی اســت .زن جوانــی کــه بــرای برگــزاری
مراســم ازدواجــش و تغییر روحیــه مادرش که
ســرطان دارد به همراه همسرش به ایران آمد.
سفر بدون بازگشتی که حادثه تلخی را به همراه
داشت.
او گفت :زمانی که خانواده ســارا برای انجام
آزمایش دی ان ای به پزشــکی قانونی مراجعه
کردند برخورد مناســبی با آنها شده بود .آنطور
که گفتهاند احتماالً سهشــنبه  24دی اجســاد را
تحویل میدهند.

او ادامــه میدهــد :ایــن حادثه یــک فاجعه
تلــخ ملی اســت و تنها برای ما نیســت .دلمان
نمیخواهــد کــه جنبه سیاســی پیدا کنــد اما اگر
بــدون حاشــیه برگــزار شــود دوســت داریــم که
جایــی را بــرای دفــن در نظــر بگیرنــد کــه مــزار
قربانیــان ایــن حادثه تلخ باشــد .ایــن کار برای
آینــدگان و تاریــخ مفیــد اســت .مــا ارتباطــی با
ســایر خانــواده جانباختــگان نداریــم .ولــی اگر

بدون مسائل سیاسی برگزار شود و مجوز داشته
باشیم دوست داریم که مراسم تشییع همگانی
بگیریــم .فعــاً قصــد شــکایت نداریم چــرا که
تقدیر آنها این چنین بوده است.
ëëوکیلگرفتهایم
خواهــر راحلــه ســلمانیزاده ،زن جوانــی
کــه بــه همــراه دو پســر و همســرش اسمشــان
در لیســت قربانیــان بوئینگ  737بــود گفت:

در خصــوص برگــزاری مراســم تشــییع جنازه
همگانــی فکری نکردهایم و بایــد این موضوع
را با خانــوادهام در میان بگذارم .نظر جمع در
ایــن رابطه مهم اســت.همچنین در خصوص
شــکایت و درخواســت مجــازات بــرای حادثه
تلخــی کــه بــرای خواهــر و خانــوادهاش افتاده
گفت :مــا وکیل گرفتهایم و قرار اســت که او به
این مورد رسیدگی کند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور:

تحویل پیکر همه جان باختگان هواپیمای اوکراینی تا پایان هفته

گروه حــوادث  -کامــران علمدهی /
رئیس ســازمان پزشــکی قانونی کل
کشــور از شناســایی هویت  50نفر از
قربانیــان ســانحه هوایــی و تحویــل
اجساد به خانوادهها خبر داد.
به گزارش «ایــران» صبح دیروز
مســجدی آرانــی رئیــس ســازمان
پزشــکی قانونی کل کشــور ،فروزش
مدیــر کل پزشــکی قانونــی اســتان
تهران و قادی پاشــا معاون پزشکی
و آزمایشــگاهی ســازمان پزشــکی
قانونــی در نشســت خبــری بــه
تشــریح اقدامــات پزشــکی قانونــی
پــس از ســقوط هواپیمــای اوکراینی
پرداختند .در ابتدا مســجدی گفت:
از ســاعات اولیه سقوط این هواپیما
کارشناســان در صحنــه حضــور
پیــدا کردنــد و  800نمونــه از پیکــر
جانباختــگان پــس از جمــعآوری
از ســاعت  ۱۱همــان روز بــه مرکــز
تحقیقات ســازمان پزشــکی قانونی
منتقــل شــد و از همــان لحظــه
براســاس دســتور أکیــد رئیــس قــوه
قضائیه به سازمان پزشکی قانونی،
 15تیــم از کارشناســان پزشــکی
قانونــی و متخصصــان ژنتیــک کار
شناســایی هویــت قربانیــان را آغــاز
کردنــد و پــس از تــاش بیوقفــه
و شــبانه روزی کارشناســان و بــر
اســاس بــه روزتریــن تکنولوژیها و
اســتانداردهای علمــی و اســتفاده
از «کیتهــای  ۲۴آلــل» موفــق
شــدیم هویت  50نفــر از قربانیان را
شناسایی کنیم.
ضمن اینکه تاکنون از  5خانواده

نمونه  DNAگرفته نشــده و آن هم
بــه دلیل این بــوده که خانــواده این
افــراد در خــارج از کشــور هســتند و
در پیگیریهــای تلفنی بــه ما اعالم
کردهاند که اقدام بــه اخذ ویزا کرده
و بــزودی به کشــور بــاز میگردند تا
نمونه از آنان اخذ شود.
مســجدی اضافــه کــرد :طــی
یکــی دو روز آینده هم هویت ســایر
مسافران این پرواز مشخص خواهد
شد و اجساد به دستور مقام قضایی
تحویــل خانوادههــا میشــود تــا کار
تدفین انجام شود.
رئیــس ســازمان پزشــکی
قانونــی کل کشــور در پاســخ بــه
ســؤال خبرنگار«ایــران» مبنــی بــر
اینکــه امــکان شناســایی نشــدن
جانباختــهای از میــان  800نمونــه
به دســت آمــده وجــود دارد یا خیر
گفــت :بــا روشهــای بــه روزی کــه
مــا در ایــن ســازمان از آن بهرهمنــد
هســتیم بعید میدانم کــه  176نفر
تــا پایــان هفتــه شناســایی نشــوند و

درصــد بســیار پایینــی وجــود دارد
کــه جانباختــهای از میــان نمونههــا
پیــدا نشــود .از ایــن رو تمــام تالش
ما عــاوه بــر ســرعت ،دقتی اســت
که درصد خطــا را در تحقق این امر
مهم به صفر برسانیم.
فروزش مدیرکل پزشکی قانونی
اســتان تهران هــم دراین بــاره بیان
کــرد :فرآینــد تطبیــق  ۵۰نفــر از
جانباختــگان  ۱۰صبح روز دوشــنبه
نهایــی شــد و بــا خانوادههــا هــم
تمــاس گرفتیــم و اعــام کردیم که
از ســاعت  ۱۲ظهر دوشــنبه به مرکز
تحقیقــات و آزمایشــگاه ســازمان
پزشــکی قانونــی واقــع در کهریــزک
مراجعــه کنند تا کار تحویل اجســاد
به خانوادهها انجام شود .فقط الزم
میدانــم بــه ایــن نکتــه اشــاره کنم
فقط خانوادههایی که با آنها تماس
گرفته میشــود به آن مرکز مراجعه
کننــد و ســایر خانوادههــا در انتظــار
تماس ما باشند.
وی همچنیــن توضیــح داد:

کیتهای  24آلل براســاس آخرین
تکنولــوژی روز دنیــا ســاخته شــده
اســت و امــکان خطــا و اشــتباه را در
آزمایشهای ژنتیک تقریباً به صفر
میرســاند .بنابرایــن بــا قاطعیــت
میتوان گفــت که این کیتها دقت
بســیار زیادی دارند و پــس از انجام
آزمایــش میتــوان بــدون تردیــد
هویــت اجســاد را اثبــات کــرد که در
کیتهــای  16آلــل بــه ایــن صورت
نبود.
مدیــرکل پزشــکی قانونی اســتان
تهران در خصوص تشخیص هویت
اتباع خارجی که مســافر این هواپیما
بودنــد هــم اظهار داشــت :ظرف ۲۴
ســاعت پروفایــل دی ان ای ۱۱نفر از
جانباختــگان اوکراینی بــه ما تحویل
داده شــد و پــس از آن مــا کار تطبیق
نمونههــا بــا پروفایلهای ارســالی را
آغاز کردیم و تالش میکنیم تا پایان
هفته کار شناســایی اجســاد اوکراینی
بــه پایــان برســد و اجســاد را تحویل
آنها بدهیم .البته در این پرواز عالوه
بــر  11اوکراینی ۴ ،نفر ســوئدی ۲ ،نفر
کانادایی و یک نفر دوتابعیتی(ایرانی
 انگلیسی) بودند.وی درباره تطبیق دی ان ای هم
گفــت :خانوادههــای جانباختگان و
همــکاران ناجا بــا اینترپل در ارتباط
هستند تا تطبیق دی ان ای در اسرع
وقت انجام شود.
فــروزش در پایــان در مورد اینکه
آیــا اصابــت موشــک باعث آســیب
به اجســاد شــده اســت نیــز تصریح
کــرد :تجربیــات در این حوزه نشــان

اسامی جانباختگان شناسایی شده به شرح زیر اعالم شد:
 .1کیانا قاسمی
 .2پگاه صفرپور
 .3دانیال قندچی
 .4اوین ارسالنی
 .5کردیا موالیی
 .6هیوا موالیی
 .7فراز فلسفی
 .8فائزه فلسفی
 .9درسا قندچی
 .10مایا زیبایی
 .11شهرزاد هاشمی
 .12محمد مهدی الیاسی
 .13محمود عطار
 .14مطهره احمدی
 .15محسن احمدی
 .16سکینه احمدی
 .17پونه گرجی
 .18مهرداد نقیب الهوتی
 .19پارسا حسن نژاد
 .20بهاره حاج اسفندیاری
 .21میرمحمد مهدی صادقی
 .22آنیسا صادقی
 .23حمیدرضا جوادی اصل
 .24کیان جوادی اصل
 .25پدرام جدیدی

داده کــه حتی اگر هیچ شــلیکی هم
بــه هواپیمــا نمیشــد ،تفاوتــی در
وضعیت اجساد به وجود نمیآمد.
مــا بارها شــاهد بودهایم کــه پس از
یــک ســانحه هوایــی هــم وضعیت
اجســاد به ایــن صورت بوده اســت.

 .26نیلوفر رزاقی خمسی
 .27اردالن ابنالدین حمیدی
 .28کامیار ابنالدین حمیدی
 .29آراد زارعی
 .30امیر مرادی
 .31الناز نبیئی
 .32رحیمه کاتبی
 .33الگا کوبیوک
 .34سمیرا شبیری
 .35محمدامین بیروتی
 .36زهرا نقیبی
 .37محمدجواد میانجی
 .38علی جواهری
 .39مهدی تاجیک
 .40مهدی رضایی
 .41ایمان آقابالی
 .42سیاوش غفوری آذر
 .43محمد صالحه
 .44نسیم رحمانی اصل
 .45آزاده کاوه
 .46دالرام داداش زاده
 .47سارا ممانی
 .48رجا امیدبخش
 .49سیاوش مقصودلو
 .50پریا مقصودلو

مثــاً در ســانحه هوایی یاســوج هم
پیکــر جانباختگان آســیب دیده بود
بنابرایــن خانوادههــا فکــر نکنند که
اگــر اصابتــی صــورت نمیگرفــت
نیازی به گرفتن آزمایش دی ان ای
نبود.

