چهارشنبه  2بهمن 1398
سال بیستوششم
شماره 7262

نجات پیرمرد  70ساله از چاه  20متری
گروه حوادث /دوربینهای مداربســته کارخانه راز ســقوط
اخبار
و ناپدیــد شــدن  4روزه پیرمــرد  ۷۰ســاله را در چاه  20متری
فاش کردند.
مهدی درفکی رئیس اداره آتشنشــانی پردیس گفت :چند روز قبل خانواده این
پیرمرد با مراجعه به پلیس مدعی شدند پدرشان از  4روز قبل ناپدید شده است
و همــه جــا را بهدنبال او گشــتهاند .از آنجــا که وی آخرین بــار در منطقه صنعتی
توجوها آغاز شــده و سرانجام با رصد دوربینهای
کمرد مشــاهده شده بود جس 
مداربســته مقابل کارخانه مشخص شــد وی به داخل چاهی عمیق سقوط کرده
است .بدین ترتیب با توجه به اینکه  4روز از این سقوط میگذشت بررسیها آغاز
و مشــخص شد پیرمرد زنده اســت .بنابراین با ما تماس گرفتند و پس از آن تیم
 ۵نفره عملیات امداد و نجات آتشنشــانی طــی  ۴۵دقیقه پیرمرد را که بیرمق
و نیمه جان شده بود از درون چاه نجات دادند .این چاه در پوش فلزی نداشت و
درپوش چوبی آن به قدری پوسیده بوده که تحمل وزن پیرمرد را نداشته و باعث
سقوط او به داخل چاه شده است .گفتنی است هر  2پای این پیرمرد پساز سقوط
شکسته بود و ضعف شدیدی بهعلت گرسنگی و تشنگی داشت.

یک روز برفی و هزار تصادف در تهران

گروهحوادث /طبق اعالم مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک هوشمند پلیس راهور
پایتخــت ،در یــک روز برفی پایتخت ،هــزار و  ۱۱۶تصادف رانندگــی در کمتر از 10
ساعت ،به ثبت رسیده است.
روز یکشــنبه  ۲۹دی سالجاری ،نخستین برف زمستانی بارید و با اینکه مدارس
اســتان تهران تعطیل شــد اما ترافیک همانند ســایر روزها ســنگین بــود و تردد
در بســیاری از بزرگراهها به کندی انجام میشــد .ســرهنگ محمد رازقی رئیس
مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک هوشــمند پلیس راهور پایتخــت درباره تعداد
تصادفات در این روز برفی گفت :ثبت تصادفات در پایتخت ۳۰ ،درصد افزایش
داشت که اغلب خسارت به بدنه خودروها وارد شده بود و این تصادف ها منجر
به جراحات سطحی  45نفر شد .این در حالی است که در بسیاری از برخوردهای
جزئی ،رانندگان با چشــم پوشــی از خســارت خود ،تصادف را به پلیس گزارش
نمیدهند و آمار دقیقی از این تصادفها در دست نیست.

خوراندن تریاک به نوزاد یک ماهه

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m
تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

بازداشت پسر
بعد از سقوط پدر

گــروه حــوادث /بازپــرس جنایــی
تهران با اســتناد به چنــد دلیل قضایی
پســر جوانــی را بــه اتهــام قتــل پدرش
بازداشت کرد.
به گزارش خبرنگار جنایی «ایران»،
ســاعت  11شــب  30دی صدای سقوط
مهیبی ساکنان یکی از محلههای نواب
را وحشــتزده بــه خیابــان کشــاند .آنهــا
ناگهــان با جســد خونین مرد همســایه
بهنام شاهرخ روبهرو شدند که از پشت
بام ســاختمان  3طبقه به پایین افتاده
بود .همسایهها بالفاصله موضوع را به
پلیــس و اورژانس خبر دادنــد .با تأیید
مرگ شــاهرخ مأمــوران کالنتــری 108
نواب موضوع را به بازپرس کشیک قتل
پایتخت اعالم کردند.
دقایقــی بعــد بازپــرس جنایــی و
تیــم بررســی صحنــه جــرم در مقابــل
خانه ســه طبقه قدیمــی حضور یافتند
و بررســیها آغــاز شــد .در تحقیقــات
اولیه پســر شــاهرخ به مأمــوران گفت:
من بیــرون از خانه بودم پــدرم در را به
توگو بودیم
رویــم باز کرد .در حــال گف 
کــه او راهی پشــت بــام شــد .ناگهان به
لبه پشت بام رفت و نمیدانم چه شد

کــه تعادلش را از دســت داد و به پایین
افتــاد .اما مأموران در بازرســی بدنی از
پسر جوان بهنام امیر با آثار خراشیدگی
روی دست و صورت او مواجه شدند.
ëëتهدید به قتل
در حالی که پســر جــوان مدعی بود
کــه پــدرش بــه خاطــر از دســت دادن
تعادل از طبقه ســوم و فاصله  8متری
به پایین افتاده اســت ،همســر شاهرخ
اظهــارات متفاوتــی بیان کــرد.او گفت:
پسرم امیر  25ســال دارد ،با آنکه برای
بزرگ کردنش ســختی زیادی کشیدیم
امــا حــاال کــه جــوان برومنــدی شــده
بهجــای آنکه کمک حــال من و پدرش
باشــد مدام ما را اذیــت میکند و کتک
میزنــد او با زور از ما پول میگیرد .یک
مــاه قبل طوری پــدرش را کتــک زد که
دست راستش شکست .امیر بارها من
و همســرم را بــه قتل تهدید کــرده بود.
چند باری هم گفتــه بود که اول پدرش
را میکشــد و بعد هم مرا .زن میانسال
ادامه داد :امروز امیر با پولی که بیخبر
از پدرش برداشته بود یک گوشی تلفن
همــراه خرید .زمانی که شــاهرخ از این
ماجــرا با خبر شــد بــا او دعوا کــرد .امیر

درخواست دیه

برای دو قتل در نجاری

هم مجبور شــد که گوشی را پس بدهد
اما فروشــنده مبلغی را کم کرد و پسرم
ناراحت شــد .شــوهرم که میدانســت
بعــد از آمــدن امیر بــه خانــه او دوباره
دعــوا راه میانــدازد در ورودی خانــه را
قفل کرد .امیر وقتی با در بسته رو به رو
شد شروع به داد و فریاد کرد و بعد هم
پدرش به ناچار در باز کرد.
امیر در طبقــه اول خانهمان زندگی
میکنــد و من و همســرم در طبقه دوم
بودیــم .نمیدانم چه اتفاقــی افتاد که
آنها به ســمت پشــت بــام رفتنــد .من
داخــل خانــه بــودم که صــدای مهیبی
شــنیدم و بعــد از آن از ســقوط مرگبــار
همسرم با خبر شدم.
در بازرســی از پشــت بام و خانه این
مــرد بازپــرس و کارآگاهان بــه دالیل و
مدارکی رسیدند که باعث شد بازپرس
محمد تقی شــعبانی با اســتناد به آنها
پســر  25ســاله را به اتهــام قتل پدرش
بازداشت کند.

از جمله دالیــل بازپرس این بود که
پشــت بام دیــواری با ارتفاع حــدود دو
متر داشــته و مانعی برای ســقوط مرد
میانســال بوده است .از سوی دیگر پسر
جــوان بارها پدر و مــادرش را تهدید به
قتل کــرده بــود .ناراحتی از پــس دادن
گوشــی تلفــن همــراه بــه فروشــنده و
درگیریهــای آن روز دلیــل دیگــری
بــود که فرضیه دخالت امیر در ســقوط
مرگبار پدرش را قوت بخشید.
آثــار خراشــیدگی روی دســت و
صــورت پســر جــوان نیــز حکایــت از
درگیــری داشــت و دلیــل دیگــر اینکــه
شــاهرخ و پســرش اختالفــات قدیمی
داشــتند و در شــب حادثه هر دوی آنها
باهم در پشت بام تنها بودند.
با توجه به این دالیل و مدارک ،امیر
بازداشــت شــد و در اختیــار کارآگاهــان
اداره دهم پلیــس آگاهی پایتخت قرار
داده شــد و بررســیها در این خصوص
ادامه دارد.

 3پیکر ناشناس
در سانحه هواپیمای اوکراین

گروه حوادث  /نوزاد یک ماههای که والدینش به او تریاک خورانده بودند با
تالش پزشکان از مرگ نجات پیدا کرد.
دکتر اسدی پزشک اورژانس بیمارستان شهدای پاکدشت در این باره گفت:
ساعت  9:15دوشنبه شب پسر یک ماههای با عالئم کبودی ناشی از خفگی
بــه بخش  C.P.Rبیمارســتان انتقال داده شــد کــه پس از حــدود  10دقیقه
تالش کادر درمانی موفق شــدند مجرای تنفســی نوزاد را باز کنند و در حال
حاضر حال عمومی نوزاد رضایتبخش است.
این نوزاد پس از احیا بهدلیل مســمومیت با مواد مخدر برای ادامه درمان
به بیمارســتان لقمان انتقال پیدا کرد .بررســی پزشــک اورژانس مشخص
کــرد کــه والدین نوزاد به ســبب دل درد شــدید ،گریههای مکــرر و بیقراری
فرزندشــان مقداری مــاده مخدر تریاک را در حلق نوزاد گذاشــته بودند که
سبب انسداد راه تنفسی نوزاد و مسمومیت وی شده بود.

گروه حوادث /مدیرکل پزشــکی قانونی استان
تهران از شناســایی نشــدن  3پیکر در ســانحه
هواپیمایی اوکراین خبر داد.
مهــدی فروزش در این باره گفت :در مجموع
 ۲۶۷نمونــه خون بــرای انجــام آزمایشهای
مربــوط بــه شناســایی هویت شــهدا از ســطح
کشــور جمعآوری شــد .در کنار این اقدامات از
کشــورهای افغانستان ،کانادا ،سوئد و اوکراین
نیز نمونههای پروفایل دی.ان.ای بازماندگان
شــهدا درخواســت شــد و  ۱۵تیــم بهصــورت
شــبانهروزی بــرای شناســایی هویت شــهدای
هواپیمای سقوط کرده فعالیت میکردند.
وی تأکیــد کــرد :در ایــن مدت یک هــزار و ۱۰۰
نمونه و قطعه بدن شهدای هواپیما شناسایی
شــد و در کنــار هــم قــرار گرفــت و در نهایــت
نخســتین پیکــر  ۵روز بعد حادثه بــه خانواده

آنان تحویل شد.
فــروزش یادآورشــد :شناســایی  3پیکــر باقــی
مانــده بهخاطــر تأخیــر در ارســال پروفایــل
دی.ان.ای از دیگر کشورهاست.
در همیــن رابطــه منصور درجاتــی  -مدیرکل
مدیریــت بحران اســتان تهــران -نیز بــه ایرنا
گفــت :از میان  ۱۷۶جانباخته ســانحه ســقوط
هواپیمای مسافری اوکراین در جنوب تهران،
تاکنون عملیات شناســایی هویــت  ۱۶۹نفر به
اتمــام رســیده امــا پیکــر  ۱۶شــهید ایرانی آن
هنوز تحویل خانوادهها نشده است.
در مجمــوع  ۱۵۳پیکــر جانباختــگان حادثــه
ســقوط هواپیمــای اوکراینــی تحویــل خانواده
آنان شــده اســت که از ایــن تعــداد ۱۳۱ ،پیکر
مربــوط به شــهدای ایرانــی و  ۲۲پیکر متعلق
بــه شــهدا و جانباختگان خارجی این ســانحه

گــروه حوادث /دو پســر جوان که پدرانشــان در جنایتی مرموز در یک
کارگاه نجــاری بــه قتــل رســیده بودند پس از  16ســال بــا مراجعه به
دادگاه کیفری یک اســتان تهران خواهان دریافــت دیه از بیتالمال
شدند.
بــه گــزارش خبرنــگار «ایران» ،این دو پســر  19و  20ســاله کــه همراه
مــادران خــود به شــعبه دوم دادگاه کیفــری رفته بودنــد در حالی که
از پیدا نشــدن قاتل پدرانشــان ابراز ناراحتی میکردند از قاضی زالی
تقاضا کردند تا دستور دهد دیه قانونی را که به آنها تعلق میگیرد از
بیتالمال به آنها بپردازند.
یکی از این پســرها گفت :زمانی که پدرم کشــته شد من  4ساله بودم
و این پســر نیز  3ســاله بود .نمیدانم آن موقع چه اتفاقی افتاده اما
بر اســاس آنچه در پرونده نوشته شده است متوجه شدیم که روز 31
تیر ســال  83جسد پدرم و دوســتش در حالی که حدود  15کیلو گرم
تریاک بســتهبندی شــده کنار اجسادشــان قرار داشــت در داخل یک
کارگاه نجاری در منطقه ازگل تهران پیدا شد.
صاحــب نجــاری وقتــی صبح بــه مغازهاش رفتــه و در را بــاز کرده با
اجســاد در حالی رو به رو شــده که دســت و پایشــان را بســته و آنها را
خفــه کــرده بودند کــه او بالفاصله بــه پلیس خبر داده اســت .وی در
بازجوییها مدعی شــده بود که پدر من و مقتول دوم را نمیشناخته
و کارگــر افغانســتانی مغــازهاش نیــز ناپدیــد شــده اســت .مأمــوران
بســتههای تریاک را به آزمایشــگاه بردند اما مشــخص شــد داخلش
خرما و شــن و ماســه اســت .کارآگاهان پلیس احتمال دادند پدرم و
دوســتش بر ســر معامله مواد مخدر کشته شده باشند .اما با گذشت
 16ســال از قتلهــا بــا توجــه بــه اینکه نــه قاتل پیدا شــد و نه شــاگرد
افغانســتانی مغازه نجــاری بنابراین به دادگاه آمدیم تا درخواســت
دیه بدهیم.
بدین ترتیب قضات برای تصمیمگیری درباره این درخواســت وارد
شور شدند.

مرد افغانستانی از چوبه دار نجات یافت

اســت.درجاتی3 ،پیکری را که هنوز شناسایی
نشــدهاند ،متعلــق بــه اتباع خارجی دانســت
و گفــت کــه خانــواده ایــن افــراد در خــارج از
ایــران بســر میبرنــد و مــا منتظــر همــکاری
آنــان در زمینــه تعییــن هویــت جانباختــگان
هســتیم .درجاتی یادآور شد :تمامی عملیات
شناســایی هویت این شــهدا و جانباختگان در
حضــور کارشناســان بینالمللــی انجام شــده
است.
هواپیمــای بوئینــگ  ۷۳۷شــرکت هواپیمایی
اوکراین با  ۱۷۶مسافر و خدمه پروازی که ۱۴۷
نفــر از آنــان ایرانی بودنــد ،صبح چهارشــنبه
 ۱۸دی ،تهــران را بــه مقصد کییــف پایتخت
اوکرایــن ترک کــرده بــود اما  ۵دقیقــه پس از
پرواز حوالی شــهر جدید پرند در استان تهران
سقوط کرد و همه سرنشینان آن جان باختند.

گروه حوادث /مرد افغانســتانی که  5ســال قبل زن جوانــی را در خانهاش به قتل
رسانده بود با رضایت خانواده مقتول از مجازات مرگ رهایی یافت.
بهگــزارش خبرنــگار «ایــران» ،شــامگاه  10آبان ســال  93خبر قتل زنــی جوان در
خانهاش واقع در خیابان مجیدیه تهران به پلیس اعالم شد.
نخستین بررسیها نشان میداد این زن خفه شده و طالها و پولهایش به سرقت
رفته اســت .با بررســی تماسهای تلفنی مقتول کارآگاهان به یک مرد افغانســتانی
رسیدند که آخرین بار با این زن در تماس بوده است .با شناسایی و دستگیری متهم
وی به قتل اعتراف کرد و گفت :از طریق یکی از دوســتانم با این زن آشــنا شــدم و به
خانهاش رفتم .بعد از برقرار ی ارتباط با وی  100هزار تومان به او پول دادم اما وقتی
او میخواســت پول را داخل کیفش بگذارد چشــمم به مقدار زیادی پول و طال افتاد.
یــک لحظه وسوســه ســرقت به جانم افتاد و میخواســتم کیفش را بــدزدم که با من
درگیر شد و نفهمیدم چه شد که او را خفه کردم .بعد هم حدود  4میلیون تومان پول
و طال دزدیدم وفرارکردم پساز اعترافات متهم خانواده مقتول برای وی درخواست
قصاص کردند اما با گذشت  5سال از این ماجرا سرانجام اولیای دم حاضر شدند در
قبال دریافت دیه از اعدام متهم گذشت کنند.
در جلســهای که صبح دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار
شــد بــا توجه به رضایــت خانــواده مقتول ،مــرد افغانســتانی از جنبــه عمومی جرم
محاکمه شد و در حالی که بار دیگر به قتل زن جوان با انگیزه سرقت اعتراف میکرد
در پایان جلسه قضات از صدور حکم در آینده نزدیک برای وی خبر دادند.

سازمان هواپیمایی کشور دومین گزارش خود را منتشر کرد

تأیید شلیک دو موشک مجاورتی به هواپیمای اوکراینی

ســازمان هواپیمایــی گــزارش دوم خــود از
ســانحه ســقوط پــرواز  752هواپیمــای متعلق
بــه خطــوط اوکرایــن را منتشــر کــرد کــه در آن
مســتندات جدیدی درخصوص وضعیت پرواز
تــا لحظــه ســقوط هواپیمــا آورده شــده اســت.
یک فروند هواپیمــای بوئینگ  ۷۳۷متعلق به
شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال با شماره
پــرواز  ۷۵۲بــا  ۱۶۷مســافر و  ۹خدمــه پــرواز که
در ســاعت  ۶و  ۱۲دقیقــه صبــح چهارشــنبه ۱۸
دی مــاه از فــرودگاه امــام(ره) به مقصد کییف
پــرواز خــود را آغاز کــرد ۶ ،دقیقه بعــد به دلیل
شــلیک غیرعمد پدافند هوایی سپاه ،در حوالی
صباشهر از توابع استان تهران سقوط کرد و همه
سرنشــینان آن جان باختند .به گزارش ایرنا ،در
ایــن گزارش بــا توضیح درباره مختصــات پرواز
یاد شــده آمده است :براســاس مدارک موجود
 167مسافر به گیشه شرکت خدمات فرودگاهی
ســامان در ترمینــال (کانتــر) مراجعــه کــرده و
تمامــی آنهــا سرنشــین هواپیما شــدهاند .فقط
یکی از مســافران که به صورت اینترنتی از شب
قبــل کارت پــرواز را رزرو کرده بــوده ،به فرودگاه
مراجعــه نکرده و لذا از لیســت اعالمی ازســوی
شــرکت هواپیمایــی اوکرایــن حــذف میشــود.
هواپیما در ســاعت  6و  12دقیقــه از باند پروازی
 29راست فرودگاه امام خمینی به پرواز درآمده
و تحویــل واحــد رادار تقــرب فــرودگاه مهرآبــاد
میشــود .پس از آن خلبــان پرواز با واحــد رادار
تقــرب تمــاس گرفتــه و ضمــن معرفــی خود،
طرح پرواز را نیــز اعالم میکند .در ادامه کنترلر
رادار مهرآباد ضمن شناســایی راداری از خلبان
میخواهد تا به سطح پروازی  FL260اوجگیری
کنــد .کنترلــر از خلبــان میخواهد پــس از عبور
از ارتفــاع  6هزار پایی ضمن گردش به راســت،
مستقیم به سمت نقطه  PAROTدر  70مایلی
شمال غرب فرودگاه مهرآباد ادامه مسیر داده و
خلبان نیز آن را بازخوانی کرده است.

 6ëëو 18دقیقههواپیماازصفحهرادارحذفشده
بــر اســاس ایــن گــزارش ،از ســاعت  6و 18
دقیقــه به بعــد کنترلر رادار با توجه به از دســت
رفتــن اطالعــات پــرواز اوکراینــی ،بــه دفعــات
خلبــان را صــدا کــرده کــه پاســخی دریافــت
نمیکنــد .طبــق اطالعــات اســتخراج شــده از
رادار ،هواپیمــا تــا ارتفــاع  8هــزار و  100پایــی
صعــود کــرده و پــس از آن اطالعات شناســایی
و ارتفــاع هواپیمــا از صفحــه رادار حذف و هیچ
پیــام رادیویــی از خلبــان درخصــوص شــرایط
غیر معمول دریافت نشــده اســت .مشــاهدات
راداری ( )SSR,PSRنشــان میدهد که در حدود
ساعت  6و  15دقیقه پرواز از رادار نظارتی ثانویه
( )SSRمحو شــده ولی براســاس اطالعات رادار
اولیه نظارتی فرودگاه مهرآبــاد ( )PSRهواپیما
به ســمت راســت منحرف و احتماالً به ســمت
فــرودگاه در حــال ادامــه مســیر بــوده و پــس از
حدود ســه دقیقه پرواز ،در حدود ساعت  6و 18
دقیقه از رادار اولیه محو شــده اســت .در بخش
دیگــری از گــزارش آمده اســت :براســاس برگه
توزیــن هواپیمــا ( ،)Load Sheetبیشــترین وزن
مجاز برای پرواز هواپیما به مقدار 72هزار و 500
کیلوگــرم درنظر گرفته شــده و شــرکت ســامان
بــه دلیــل محدودیت حداکثــر وزن مجــاز برای
برخاستن هواپیما نســبت به عدم بارگیری 82
بســته برابر  2هزار و  94کیلوگرم از بار مسافرین
کــرده که موجــب تأخیر در پــرواز میشــود و در
نهایت مقدار وزن هواپیما بــرای پرواز به مقدار
 72هــزار و  468کیلوگرم تعیین میشــود که به
میــزان  32کیلوگــرم کمتر از حداکثــر وزن مجاز
بــرای برخاســتن هواپیما اســت و پــس از پایان
مســافرگیری و بارگیــری  Load sheetبــه تأییــد
خلبان پرواز میرســد .در بخش توضیح شواهد
عینی و مســتندات ســایت ســانحه آمده است:
مطابــق گزارشهــای شــاهدان عینــی (افرادی
روی زمیــن و خدمــه پــرواز عبــوری در ارتفــاع

بــاال کــه رویــداد را مشــاهده و گــزارش کردهاند)
آتشســوزی در هواپیما مشــاهده و بر دامنه آن
افزوده شــده و پس از برخــورد هواپیما با زمین،
انفجار ناشی از برخورد به وقوع میپیوندد.
 ëëهواپیما در زمان ســقوط در مســیر بازگشت به
فرودگاهبوده
مســیر برخــورد هواپیمــا نشــان دهنــده این
اســت که هواپیما ابتدا به ســمت شــمال غرب
در حــال خروج از محدوده فــرودگاه بوده و پس
از بــروز یــک مشــکل در هواپیمــا (اعــم از قطع
ارتباط راداری ،مکالمهای و شروع آتشسوزی)
بــه ســمت راســت گــردش کــرده و در زمــان
ســقوط دارای خط ســیری در مسیر بازگشت به
فرودگاه بوده اســت .پــس از برخورد هواپیما به
زمین ،یکی از فرســتندههای اضطراری هواپیما
( )LETفعال شــده ،لیکن آنتن فرستنده آن در
جریان ســانحه از دســتگاه آن جدا شــده است.
جعبههای ســیاه هواپیما شــامل دســتگاههای
ثبــت اطالعــات پــروازی ( )SSFDRو دســتگاه
ضبــط صدای کابیــن خلبان ( )SSCVRتوســط
عوامــل تجســس و نجات پیدا شــده و در اختیار
تیــم بررســی قــرار گرفته اســت .هر دو دســتگاه
در اثــر ســانحه و آتشســوزی آســیب دیدهانــد.
بخــش حافظه اصلــی هــر دو دســتگاه موجود
بوده ولیکن آسیب فیزیکی روی قطعات اصلی
قابــل مشــاهده اســت .بــا درخواســت مســئول
بررســی ســانحه و هماهنگــی مراجــع ذیربــط؛
گروه تخصصی ویژهای تشــکیل شــده تــا موارد
غیرمتعــارف هوانوردی را بررســی نمایند .پس
از نمونهگیــری و آزمایــش در محــل ،احتمــال
برخورد پرتوهای آســیب زننده شامل پرتوهای
لیزری و الکترومغناطیــس (رادیو اکتیو) منتفی
اعــام شــد و در روز وقوع ســانحه نمونهبرداری
برای تشخیص مواد منفجره انجام شد تا اثرات
ســاحهای منفجــره (داخل یا خــارج هواپیما)
در آزمایشــگاه معتبر انجام شــود .بررســیهای

بعــدی از الشــه هواپیمــا ایــن شــبهه را تقویت
میکند که الزم اســت وجود مــواد منفجره روی
بدنه هواپیما مورد بررسی قرار گیرد .مشخصات
لوازم داخل کابین و بار مســافران نشــان از عدم
سرایت آتش به داخل کابین مسافران و احتماالً
قسمت بار هواپیما اســت .در ادامه این گزارش
آمده اســت :در تاریــخ  19دیمــاه  98با حضور
اعضای گروه بررسی ســانحه دستگاههای ثبت
و ضبــط اطالعــات پــروازی هواپیمــا مطابــق
دستورالعملهای ســازمان هواپیمایی کشوری
جمهوری اســامی ایران با شمارههای  6713و
 4913به شرح زیر اقدام شد:
یماه  98با حضور نمایندگان
در تاریخ  19د 
اعزامی از کشور اوکراین در دفتر بررسی سوانح
ســازمان هواپیمایــی کشــوری ایران ،نســبت به
بررســی وضعیــت ظاهــری دو دســتگاه ثبت و
ضبط اطالعــات پــروازی ( SSFDRو )SSCVR
اقدام و عکسبرداری توسط نمایندگان اوکراینی
صــورت پذیرفــت و نیز حســب دســتورالعمل
ســازمان هواپیمایــی کشــوری با شــماره ،4913
قبل از ارســال دســتگاههای  SSFDRو SSCVR
بــه البراتوار تخصصــی بازخوانی؛ مشــخصات
فنی دســتگاههای ثبت و ضبط پــروازی مربوط
بــه ســانحه مطابــق بنــد شــماره  3.4منــدرج
در صفحــه  8ســند FS-CAD-4913-03
متعلــق به ســازمان هواپیمایی کشــوری ایران،
از نماینــده بررســی ســوانح کشــور اوکرایــن،
درخواســت گردیــد .بررســی جهــت بازســازی
و دریافــت محتویــات دســتگاهها با اســتفاده از
توان داخلی کشور با حضور نمایندگان محترم
قضایی و متخصصین داخلــی انجام پذیرفت
و همگی توافق داشــتند که این نوع دســتگاهها
از بهروزتریــن دســتگاههای موجــود دنیا بوده و
امکانات بازخوانی آن در کشــور موجود نیست.
اگــر لــوازم و تجهیــزات جانبــی فراهم شــود ،با
صــرف مدت زمانی کوتــاه میتوان بازســازی و

تخلیــه اطالعــات را انجــام داد .برایــن اســاس
لیســت لوازم مورد نیاز از البراتوارهای بررســی
ســوانح کشــورهای فرانســه ( )BEAو امریــکا
( )NTSBو امــکان انتقــال بــه کشــور اســتعالم
گردید و این کشورها نسبت به انتقال تجهیزات
به کشــور تاکنون پاســخ مثبتــی ندادهانــد ،ولی
لیســت مــورد نیــاز را ارائــه داده کــه در اختیــار
مقامها جهت تالش به منظور خریداری ارسال
گردید.
ëëبررســی اثــرات عملیــات تدافعــی موشــکی
برسانحه
گزارش افزوده است :پس از درخواست تیم
بررســی ســانحه برای انجام بعضی آزمایشات
خاص روی قطعات هواپیما در سایت سانحه،
این فرآیند در شاهدشهر شهریار انجام گردید.
باتوجــه بــه ضــرورت تفکیــک دقیق و بررســی
عالئــم بریدگیهــا در بدنــه هواپیمــا حاصل از
برخــورد هرگونــه شــئ خارجــی ( )FODکلیــه
قطعات جمعآوری و به محل امنی در فرودگاه
حضــرت امام خمینی(ره) انتقال داده شــده تا
پــس از چینش روی زمین ،براســاس رویههای
متعــارف بررســی ســوانح هوایــی ،تحلیل الزم
بهدست آید .تیم اعزامی کشور اوکراین شامل
یــک کارگروه ویژه برای این تحقیق بوده و مقرر
شــد کــه با نظــارت تیم تحقیــق ایرانــی به طور

همزمــان ایــن مســأله روی قطعــات هواپیمــا
مورد بررســی قــرار گیــرد .تیــم تحقیــق ایرانی
شــامل متخصصیــن از نهادهای نهاجــا ،واجا،
پلیس و ســتاد کل نیروهای مسلح بودند .پس
از انجــام جلســه توجیهــی مورخــه  20دیمــاه
 98در ســازمان هواپیمایــی کشــوری ،فرآینــد
تحقیــق روی قطعــات الشــه هواپیمــا انجــام
پذیرفــت .با توجه به اعــام عمومی مورخه 21
دیمــاه  98مبنــی بر پذیرش یکــی از نهادهای
داخلــی درخصوص عملیات دفاعی موشــکی
در زمــان پرواز این هواپیما ،دسترســی مســئول
بررســی ســانحه به اطالعات آن نهــاد فراهم و
مشــخص گردید که دو موشک مجاورتی از نوع
 TOR-M1از ســمت شــمال به سمت هواپیما
شــلیک شــده اســت .نحوه تأثیر این موشکها
بــر وقوع ســانحه و همچنین تحلیــل این اقدام
تحت بررسی میباشد.
 ëëاهماقداماتانجامشدهبرایبررسیسانحه
در بخشــی از توضیحات مرتبــط با اقدامات
انجام شــده بعد از ســانحه آمده است :مطابق
آییننامــه بررســی ســوانح و حــوادث هوایــی
غیــر نظامی مصــوب هیــأت دولــت ،گروههای
11گانه بررســی ســانحه تشــکیل شــده و با توجه
به ضرورت بررســی دلیل آتشسوزی مشاهده
شــده ،یک گــروه خــاص برای بررســی مســائل

مرتبــط با مواد منفجره و پرتــوزا به کارگروههای
11گانه اضافه شد .اطالعیه اولیه برای کشورهای
اوکراین به عنوان کشــور محل ثبت و بهرهبردار
هواپیما ،ایــاالت متحده امریکا به عنوان کشــور
سازنده هواپیما و فرانسه بهعنوان سازنده موتور؛
ســوئد ،کانادا و افغانســتان به عنوان کشورهایی
کــه اتبــاع آنهــا در ایــن هواپیمــا بودنــد ،صــادر
شده اســت و کشــورهای اوکراین و کانادا ضمن
درخواســت حضور در فرآیند بررســی ســانحه،
نسبت به معرفی گروهی برای حضور در فرآیند
بررســی ســانحه ،شناســایی و ســایر وظایفی که
در ایــن شــرایط برعهده کشــور خود میباشــد،
اقــدام کردنــد .در ایــن ســانحه نمایندگانــی از
کشــورهای اوکرایــن ،امریــکا ،فرانســه ،ســوئد،
انگلســتان و کانادا برای دسترســی به اطالعات
بررســی ســانحه معرفــی شــدهاند و تاکنــون
کشــور افغانســتان نماینــدهای معرفــی نکرده
اســت .تیم بررسی سانحه ســازمان هواپیمایی
کشــوری جمهــوری اســامی ایــران ،مطابــق با
اســتانداردهای ضمیمــه شــماره  13پیمــان
شیکاگو نسبت به ادامه بررسی این سانحه اقدام
نموده و باتوجه به درخواســت مکرر ملت عزیز
درخصوص پیشــرفت بررســیها ،ایــن گزارش
را بهمنظــور آگاهــی عمومــی منتشــر میکنــد و
باتوجــه بــه اســتانداردهای بینالمللــی ،هدف
آن پیشــگیری از تکــرار چنیــن ســوانح دردناکی
میباشــد .هماهنگــی و پاســخگویی بــا مراجع
قانونــی و قضایــی کشــور مدنظــر تیــم بررســی
ســانحه بوده و دسترســی کلیه مراجــع قضایی
به مدارک ومســتندات سانحه فراهم میباشد.
شــایان ذکر اســت تمامــی بررســیهای صورت
گرفته فــوق ،اقدامات اولیه بوده و نتیجه نهایی
بررســی ســانحه محســوب نمیشــود و مراحل
جمعآوری و بررسی اطالعات بهمنظور تحلیل
و نتیجهگیــری ســانحه ،کمــاکان ادامــه خواهــد
داشت.

