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مرد تحصیلکرده،همسرسابق و پسرش را کشت

گروه حوادث /مهندس جوان پس از کشتن
همسر سابق و پسرخردسالش ،با ارسال
پیامکی برای دوستش ،راز این جنایت هولناک
را فاش کرد.تهرانسر ،خیابان بیست و سوم
غربی ،ساختمان شماره  ،49از زمانی که پیامک
«حاللم کنید» را از امیر دریافت کرده بود یک
لحظه هم آرام و قرار نداشت .نمیدانست
همکارش برای چه آن پیام را برای او فرستاده
است .اما میدانست موضوع خیلی جدی و
وحشتناک است .بالفاصله پساز دریافت این
پیام ،چندین بار با تلفن همراه دوستش امیر
تماس گرفت اما او پاسخگو نبود .پس به ناچار
موضوع را بهخانواده امیر اطالع داد و همین
مسأله باعث شد تا خواهران امیر سراسیمه
راهی خانه او در خیابان بیست و سوم غربی
تهرانسر پالک  49شوند.آنها چندین بار زنگ
آپارتمان را به صدا درآوردند اما کسی جواب
نمیداد .نه از پسر  8ساله امیر که از یکسال
قبل با پدرش زندگی میکرد خبری بود و نه
ازپدرش .ترس و اضطراب آنها زمانی اوج
گرفت که خودروی امیر را داخل پارکینگ
دیدند .حاال خانواده مرد  42ساله مطمئن
بودند که برای آنها حادثهای رخ داده است.
بدینترتیب موضوع به آتشنشانی اعالم شد
و مأموران با هماهنگیهای الزم ،در ورودی
آپارتمان واحد  4طبقه دوم مجتمع مسکونی را
شکسته و وارد خانه شدند .اما ب ه محض ورود با
پیکر نیمه جان امیردراتاق پذیرایی روبهروشدند.
در چند قدمی او نیز پسر  8ساله شان -سینا-
روی زمین افتاده بود.
گزارش یک جنایت /ساعت هفت ونیم
شامگاه سهشنبه 15اسفند ،بازپرس کشیک قتل
پایتخت و تیم تحقیق ازماجرای قتل پسرک 8
ساله باخبرشدند.امیر بالفاصله به بیمارستان
منتقل شد اما معاینات متخصصان پزشکی
قانونی نشان داد ،پسرخردسال با وصل شدن
سیم برق به دستهایش کشته شده است.

پلیس

گروه حوادث /تیم پزشکی بیمارستان فوق تخصصی البرز ،مادر
بارداری را که براثر یک اتفاق نادر دچار ایست قلبی ،تنفسی شده
بود از مرگ حتمی نجات داد.دکتر سکینه قربانی -متخصص زنان
و زایمان -دیروز در تشریح این واقعه پزشکی به ایرنا گفت:این
اتفاق نادر برای برخی مادران رخ میدهد که احتمال مرگ و میر
مادر در این شرایط نزدیک به صد درصد است.وی گفت :نجات
این مادر باردار برای ما نیز بسیار شگفت انگیز بود چرا که تاکنون
تقریباً هر بیماری با این مشکل مواجه شده جان خود را از دست
داده است.این مادر باردار در بیمارستان ما دارای پرونده پزشکی
بود و هیچ گونه بیماری یا عالئمی که نشان دهنده بارداری پرخطر
باشد ،نداشت و تنها با درد زایمانی وارد این بیمارستان شد که
هنگام بستری بودن و سیر طبیعی زایمانی ناگهان دچار تشنج و
کبودی بدن شد .این بیمار اگر در مراکز دیگری که شبها پزشکان
مقیم بیهوشی ،داخلی و زنان ندارند انتقال مییافت ،به طور قطع
دوباره احیا نمیشد و به کام مرگ فرو میرفت.وی به شرح حالت
بیماری این مادر پرداخت و گفت :طبق بررسی پزشکی ،آمبولی
مایع آمنیوتیک (مایع اطراف نوزاد) به خون بیمار ورود پیدا کرده
بود که سبب بروز این حالت خاص در وی شد.اما وقوع این حالت
برای بیمار قابل پیشبینی نبوده و قابل پیشگیری هم نیست و
ممکن است خیلی اتفاقی رخ دهد.وی خاطرنشان کرد :به محض
تشنج و ایست قلبی مادر ،با توجه به اینکه امکان انتقال مادر به
اتاق عمل وجود نداشت در زایشگاه پس از ریختن بتادین روی
شکم مادر ،با تیغ جراحی جنین را از شکم مادر باردار خارج کردم.
این درحالی بود که متخصص بیهوشی مشغول احیای قلبی بیمار
بودند.
دکتر قربانی با اشاره به اینکه در این عمل حساس تیم درمانی
بیمارستان نقش اساسی داشتند ،گفت :پزشکان ،کارکنان و
پرستاران حاضر ،آزمایشگاه و بلوک زایمان نقش مهمی داشتند.
وی گفت :پزشکان بیهوشی از ناحیه رگ گردن خون مستقیم به
این مادر تزریق کردند و اقدامهای مؤثر پزشکی آنان سبب شد تا
بیمار نجات یابد .در این جراحی نفسگیر نوزاد پسر به سالمت به
دنیا آمد و مادر از مرگ حتمی نجات یافت.نوزاد زمانی به دنیا
آمد که مادر دچار ایست قلبی شده بود و مدت ایست قلبی وی
حدود  2دقیقه و نیم به ثبت رسید اما با تولد فرزند ،مادر نیز احیا
شد .مادر  26ساله که نخستین زایمان خود را پشت سر گذاشت
پس از انجام اقدامهای پزشکی ویژه همراه با نوزادش به خانه
بازگشت.
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شواهد هم نشان میداد از زمان این جنایت
حدود  7ساعت گذشته است.درحالی که
تحقیقات درباره این جنایت مرموز ادامه داشت،
گزارش کشف جسد زن  38سالهای در خیابان
هفدهم تهرانسر -چند کوچه باالتر از محل قتل
پسرک -به بازپرس «دشتبان» وتیم جنایی
اعالم شد .آنها پس ازورود به خانه زن جوان که
درخانهاشآرایشگریمیکرددرحالیباپیکروی
روبهروشدند که روی مبل خفه شده بود .جسد
قربانیماجرانیزصبحهنگامتوسطکارآموزانش
پیدا شده بود .پزشک قانونی هم زمان جنایت
را حدود  8ساعت قبل اعالم کرد.درحالی که
تحقیق درباره دوجنایت عجیب ادامه داشت،
تیم جنایی دریافتند این زن مادر سینا و همسر
سابق امیربوده است.یکی از همسایههای
فرنگیس ،به خبرنگار حوادث «ایران» گفت:
 31فروردین امسال بود که فرنگیس به این
خانه آمد .زن آرامی بود.البته خیلی کم اورا
می دیدم .میدانستم که تنها زندگی میکند.
شنیده بودم که پرستار است .اما هیچ بدی از او

ندیده بودیم و مشکلی هم نداشت.
باورم نمیشود/یکی از همسایهها نیزدرباره
قتل پسر  8ساله بهخبرنگارحوادث «ایران»
گفت :امیر فوق لیسانس مدیریت داشت و
کارمند یکی ازدستگاههاست .آنها  6ماه قبل به
اینجا آمدند و من تا به حال دو سه بار بیشتر
آنها را ندیده بودم .از چهرهاش اینطور بهنظر
میرسید که معتاد باشد .اما سینا را زیاد دیده
بودم .پسر بازیگوش ،مهربان وپرجنب وجوش
که از سن خودش بیشتر میفهمید .آنقدر در
خانوادهاش دعوا و درگیری دیده بود که بزرگ
شده بود و حرفی نمیزد .بهدلیل اینکه کلید
در ورودی خانه را نداشت ،هر وقت از مدرسه
میآمد زنگ خانه ما را می زد و میگفت
خاله میشود در را برایم باز کنی .پسر شادی
که هرگز تصورش را هم نمیکردم چنین
اتفاق هولناکی برایش رخ دهد .درعین حال
متعجبم که چرا صدای داد و بیداد و کمک
خواستن پسربچه را نشنیدم.یکی دیگر از
همسایهها نیز اظهارداشت« :هیچ صدایی از

این پدر و پسر نشنیده بودیم .همیشه صدای
دیکته گفتن مرد جوان را میشنیدیم و حتی
یکبار هم صدایی نیامد که نشان از دعوا و
درگیری بین پدر و پسر باشد .فقط گاهی
اوقات تلفنی از همسرش میخواست که سر
زندگیاش برگردد .ساعت  6بعد از ظهر بود
که خواهرهای امیر چندین بار زنگ خانه را
زدند و وقتی دیدند که کسی جواب نمیدهد با
آتشنشانی تماس گرفتند و...
جنایت به خاطر اختالفهای خانوادگی/
متهم نیمه جان که پس از خودزنی به
بیمارستان انتقال یافته در نخستین بازجویی
گفت« :حدود یک سال قبل از همسرم جدا
شدم و با پسرم زندگی میکردم .جدایی ما
بهخاطر اختالفهای شدید خانوادگی بود
و این اختالفها بعد از جدایی هم ادامه
داشت .در این  12ماه که فرنگیس از من جدا
شده بود مدام از من پول میگرفت و بهانه
او هم برای گرفتن پولها موضوع مهریهاش
بود .فرنگیس دست بردار نبود و هر بار مبلغ
کالنی از من پول میگرفت .سرانجام درحالی
که به ستوه آمده بودم حدود ساعت  12ظهر
به آپارتمان همسرم رفتم و با او درگیر شدم.
بعد از اینکه او را خفه کردم به خانه خودم
برگشتم .از آنجا که تصمیم داشتم خودم را نیز
بکشم ،با خودم گفتم پسرم بعد از مرگ من
و مادرش آواره میشود .پس او هم باید از این
زندگی نکبت بار خالص میشد .برای همین
به خانه آمدم وسینا را با برق کشتم و بعد از
آن رگ دست هایم را زدم تا به زندگیام پایان
دهم اما افسوس که ازمرگ نجات یافتم».
سرهنگ حمید مکرم  -معاون مبارزه با جرایم
جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ -در این باره
گفت :مرد جوان پس از بهبودی نسبی برای
تحقیقات به شعبه دهم دادسرای امور جنایی
تهران منتقل خواهد شد تا انگیزه این جنایت
وسایرجزئیات واقعه هولناک فاش شود.

قتل هولناک مدیرشرکت برق مشهد

گروهحوادث/مدیر ناحیه  2شرکت برق مشهد که به علت آتشزدن اتاقش توسط
یک مشترک بدهکار ،بشدت سوخته بود ظـــــهر دیروز در بیمارستان امام رضا (ع)
مشهد جان باخت.علیرضا کاشی -مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد-
دراین باره گفت :چندی پیش یکی از مشترکان بدهکار شرکت برق که طی چند
سال اخیر هیچ وجهی به شرکت برق نپرداخته بود با ریختن بنزین روی میز کار
دفتر جعفر حقگو رستمی ،مدیر امور برق ناحیه دو مشهد ،وی و یکی از کارکنان
شرکت را به آتش کشید .با انتقال مدیر مصدوم به بیمارستان و باوجود تالش تیم
پزشکی بیمارستان امام رضا(ع) این فرد ظهرچهارشنبه به علت شدت صدمات
وعفونت جان باخت.عامل این آتشسوزی توسط پلیس دستگیر شده است.
همکار دیگرمان نیز در بیمارستان تحت درمان است.

سرقت از داروخانه با قمه

ایران

ایران

در فاصلهای کمتراز سه دقیقه خود را به آنجا
رسانده و درعملیاتی ضربتی شعلههای آتش
را مهارکردند.یکی ازساکنان ساختمان دراین
باره به خبرنگارحوادث «ایران» گفت« :همه
چیزخیلی ناگهانی اتفاق افتاد .چراکه با شنیدن
صدای فریادهای سرایدار ساختمان ،سراسیمه
از خانه بیرون دویدیم که متوجه شدیم دود
شدیدی راهروها را فرا گرفته است .همان موقع
سعی کردیم سایر ساکنان را که در خواب بودند
بیدار کنیم .اما متأسفانه بهدلیل قطع برق

گروه حوادث /با واژگونی قایق ماهیگیران بندر ترکمنی
در دریای طوفانی خزر 3 ،ماهیگیر جوان در میان امواج
سهمگین گرفتار شدند و تنها یکی از آنان توسط صیادان
محلی نجات یافت .پیکر یک صیاد دیگرهم که چندی
قبل دردریا ناپدید شده بود به تورصیادان افتاد .صیادان
ترکمن تبار ،شامگاه دوشنبه  14اسفند ،سوار بر یک
دستگاه قایق موتوری وارد آبهای ساحلی منطقه ،حد
فاصل سواحل بهشهر و جزیره آشوراده شده بودند که
درمیان امواج ودریای طوفانی گرفتار شدند .بعداز اعالم
این حادثه صیادان محلی برای کمک به سه ماهیگیرکه
از اهالی روستای «چپاقلی» بندر ترکمن بودند وارد دریا شدند .اما طوفان و
امواج سهمگین دریا فرصت نداد تا هر سه ماهگیر از آب بیرون کشیده شوند و
آنها تنها توانستند فقط یکی از آنان را نجات دهند.معاون فرماندار شهرستان
ترکمن گفت :با تالش نیروهای یگان دریابانی و صیادان شرکتهای ماهیگیری
پره ،جسد دو صیادی که در محدوده میانکاله در آبهای استان مازندران مفقود
شده بودند ،پیدا شد.
کشف سومین جسد صیاد گمشده
همچنین دو هفته قبل نیز در حادثه مشابهی
سه ماهیگیر جویباری در استان مازندران سوار
بر قایق وارد دریا شده بودند که با گرفتار شدن
در تور صیادان جان خود را از دست دادند .پیکر
بیجان جابر کاویانی یکی از سه صیاد ناپدید شده
جویباری ،ساعت  4صبح چهارشنبه پس از  17روز
توجو در سواحل «الریم دهنه» توسط یکی
جس 
از تعاونیهای پره صیادی پیدا شد که به ساحل
ش از این پیکرهای علی مسلمی و مهدی هنرورنیا طی روزهای
انتقال یافت.پی 
دوم و سوم اسفند از آب بیرون کشیده شده بود.این سه صیاد شامگاه  29بهمن
جهت صید ماهی به دریای چپکرود جویبار رفته بودند که هر سه جان باختند.

آسانسور ،ساکنان طبقات باالیی درخانههایشان
گرفتارشده بودند .درحالی که آتش بسرعت
زبانه میکشید با آتشنشانی تماس گرفتیم
که خوشبختانه خیلی سریع چند تیم با
خودروهای مجهزبه محل حادثه رسیده و به
مهارآتش پرداختند.وی اظهارداشت :براستی
حضورآتشنشانها و عملیات ضربتیشان قابل
توصیف نیست .چرا که اگر آنها فقط چند دقیقه
دیرتررسیده بودند خودروهای گرانقیمت داخل
پارکینگ منفجرشده و فاجعهای رخ میداد».

گروه حوادث  /پسری که در اقدامی وحشیانه به یک داروخانه در غرب تهران
هجوم برده و با تهدید قمه از آنجا سه میلیون تومان سرقت کرده بود ،با
گذشت  2ماه ازماجرا توسط مأموران پلیس دستگیر شد.
اواسط دی ،صاحب داروخانهای هراسان با پلیس تماس گرفت و گفت:
«داروخانهای در خیابان کارون دارم .در حال کار بودم که ناگهان پسر جوانی
وارد داروخانه شد و با تهدید سالح سردی شبیه قمه ،مجبورم کرد تمامی
پولهای دخل را به او بدهم» .پس ازاین شکایت مأموران پلیس به محل
حادثه اعزام شدند و بهدنبال بررسی تصاویر دوربین مداربسته داروخانه،
تصویرسارق را به دست آوردند.سرانجام با گذشت دو ماه ،مأموران اداره
آگاهی تهران بزرگ موفق شدند جوان سارق را بازداشت کنند.او دیروز به
شعبه یکم بازپرسی دادسرای ناحیه  34انتقال یافت .متهم زمانی که در
برابربازپرس ایستاد ،گفت« :زمان سرقت حال خوشی نداشتم .چراکه آن
موقع قرصهای زیادی مصرف میکردم که به همین دلیل کنترل رفتارم از
دستم خارج شد و با قمه به آن داروخانه در خیابان کارون حمله کردم .متهم
درباره انگیزهاش گفت :من نیاز مالی ندارم و بهدلیل اینکه خرج قرصهایم
باال رفته بود تصمیم گرفتم به داروخانه بروم و قرص بدزدم».
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گروه حوادث /هجدهمین روز عملیات تجسس برای
یافتن پیکر جانباختگان سانحه هوایی پرواز تهران-
یاسوج و بقایای هواپیما ،باوجود وزش باد شدید
وکوالک ،در عمق  2متری برف پیگیری شد.
جست و جو در عمق  2متری برف
در هجدهمین روز عملیات ،نیروهای امدادی
توجوی پیکرهای
سختترین شرایط را برای جس 
جانباختگان سانحه سقوط هواپیمای تهران -یاسوج
تجربه کردند .این نیروها با «هلی برن» به ارتفاعات،
توجو در ارتفاعات دنا را انجام میدهند.
عملیات جس 
جست و جو در عمق بیش از دو متر برف در ارتفاعات
پازن پیر و محل سقوط در شرایطی دنبال میشود
که وزش باد شدید در ساعاتی از روز پرواز بالگردها را
غیرممکن کرده است.
 2روز و  2شب جست و جوی بیوقفه در دنا
داریوش کریمی ،معاون امداد و نجات جمعیت
هالل احمر استان اصفهان درباره آخرین وضعیت
گفت :از پایگاه هالل احمر «پادنا» تیمی  6نفره  2روز
و  2شب در حال عملیات بودند و شب را نیز در محل
سقوط اسکان داشتند .این تیم به اضافه تیمهای
توجوگر دیگر هر آنچه را از قطعات پیکرها
جس 
توانستند جمع کردند و تحویل مقامات قضایی دادند.
براساس آخرین گزارشها تاکنون  8پیکر شناسایی
شدهاند و پس ازاقدامات الزم ،بقیه پیکرها نیز در
توجو
زمانی دیگر شناسایی خواهند شد .عملیات جس 
نیز همچنان ادامه دارد .قرار بود از سمت جبهه شمالی
یعنی از سمت سمیرم و پادنا عملیات را انجام دهیم
اما بهدلیل شرایط بد جوی تیمها را به کمک بقیه
توجوگر فرستادیم تا با همراهی آنها به
تیمهای جس 
ادامه عملیات بپردارند .روزچهارشنبه نیز تیم  6نفره
دیگری جایگزین تیم قبلی شدند و نیروهای عملیاتی
اصفهان نیز برای کمک آماده هستند.
توجو تاکنون قطعات
کریمی افزود :تیمهای جس 
بسیاری از پیکرها را به پایین کوه منتقل کردهاند اما
بهدلیل اینکه برخی قطعات هم پراکنده شده و زیر
توجوها بسیار سخت است.
برف مدفون هستند جس 
اما تا جایی که دسترسی وامکان وجود داشته باشد

میزان

گروه حوادث -معصومه مرادپور /زنی  19ساله که پس ازاجرای دسیسه قتل
شوهرش به قصاص محکوم شده درحالی با کابوس مرگ زندگی میکند که
خواهر نوجوانش نیزدراین پرونده به پرداخت دیه و حبس محکوم شده است.
دختر نوجوان خواستار پرداخت اقساطی دیه شده اما اولیای دم مدعیاند خانواده
عروسشان وضع مالی خوبی دارند و بههمین خاطر دیه را یکجا میخواهند.
بهگزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،دی سال گذشته زن جوانی بهنام «سمیرا»
با همدستی خواهر 14ساله اش«سارا» و مرد غریبهای بهنام «علی» ،شوهرش
را با آبمیوه سمی به قتل رساند .پساز آغاز تحقیقات ،دستگیری عامالن قتل و
اعترافهای متهمان ،پرونده به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد .متهمان
نیز در دادگاهی به ریاست قاضی اصغر عبداللهی پای میز محاکمه ایستادند .در
ابتدای جلسه ،نماینده دادستان با توجه به صدور کیفرخواست با موضوع مشارکت
در قتل برای دو خواهر و معاونت در قتل برای مرد غریبه ،خواستار مجازات
متهمان شدند .سپس اولیای دم نیز برای عامل قتل فرزندشان درخواست قصاص
کردند.وقتی نوبت به متهمان رسید «سمیرا»-همسر مقتول -در دفاع از خود
گفت :همسرم با سارا مشکل داشت و اجازه نمیداد او به خانه ما بیاید .او میگفت
خواهرم مشکل اخالقی دارد .یک روز سارا سراغم آمد و مدعی شد با پسری بهنام
«علی» ارتباط دارد و اگر در قتل شوهرم به «علی» کمک نکنم ،من و فرزندانم را
میکشد .نمیدانم چرا «علی» این نقشه را طراحی کرد« .علی» از من و خواهرم
خواست آبمیو ه مسمومی تهیه کنیم و با آن شوهرم را بکشیم .من قبول نکردم اما
از تهدیدهای علی میترسیدم .روز حادثه سارا به بهانه اینکه برای من تبلت آورده
بهخانهمان آمد و نوشیدنی مسموم را به شوهرم داد .همسرم نیز بیخبر از مسموم
بودن نوشیدنی ،آن را خورد و جانش را از دست داد.
سپس نوبت «سارا» شد اما او نیز قتل را گردن خواهرش انداخت و گفت :سمیرا
دروغ میگوید چراکه او با همدستی علی ،شوهرش را کشت .روز حادثه من چند
بار به شوهرخواهرم گفتم که نوشیدنی را نخور ،اما خواهرم مرا به اتاقی کشاند و
تهدید کرد سکوت کنم .علی و سمیرا این نقشه را اجرا کردند و علی در پیامی ،روش
ساخت نوشیدنی مسموم را به او توضیح داده بود.
«علی» سومین متهم پرونده که از سوی هر دو خواهر مجرم معرفی شده بود ،با
رد ادعاهای آنها گفت :من با این دو خواهر ارتباطی نداشتم و تمام حرف هایشان
کذب محض است.
در پایان این جلسه قضات پس از بررسی شواهد ،مدارک و اظهارات متهمان،
زن جوان را به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم کرده ،خواهر نوجوانش را به
اتهام مشارکت در قتل(با اعمال ماده  91قانون مجازات اسالمی و ممنوعیت اعدام
افراد زیر  18سال) به پرداخت نصف دیه و  5سال زندان بهکانون اصالح و تربیت
فرستادند و مرد غریبه را نیز تبرئه کردند .این احکام در دیوان عالی کشور نیز تأیید
و برای اجرای به شعبه اجرای احکام فرستاده شد.
با تأیید این حکم متهم نوجوان پرونده ،صبح دیروز بهدادگاه درخواست اعسار
داد و خواستار پرداخت اقساطی مبلغ دیه شد .اما اولیای دم به این درخواست
اعتراض کردند و مدعی شدند خانواده متهم متمول بوده و با توجه به اینکه تنها 2
هزار متر زمین به نام دختر کوچک خانواده-متهم ردیف دوم -ثبت شده ،خواستار
دریافت مبلغ کامل دیه هستند.
در پایان این جلسه قضات وارد شور شدند و برای تصمیمگیری درباره
درخواست متهم طی مکاتبه با کارشناسان قضایی استان لرستان ،دستور تحقیق
درباره وضعیت مالی والدین متهم را صادر کردند تا براساس آن درباره متهم
حکم بدهند.

گروه حوادث /شعلههای آتش که نیمه شب از
پارکینگ یک ساختمان درمحله سعادتآباد
تهران زبانه میکشید درعملیات ضربتی و با
حضور بهموقع تیمهای آتشنشانی خاموش
شد.به گزارش خبرنگارحوادث «ایران» ،دقایقی
از بامداد چهارشنبه گذشته بود که صدای
فریادهای چند زن و مرد ،ساکنان محله کوی فراز
را وحشتزده بهخیابانها کشاند.
سرایدار ساختمان  15واحدی ،تنها به
جنگ شعلههای سرکش آتش رفته بود که
از آبگرمکن برقی مجاور اتاقک سرایداری
زبانه میکشید .اوسعی داشت با کپسولهای
آتشنشانی خانگی ،شعلههای سرکش را
مهارکند اما به خاطرشدت حریق ،لحظه به
لحظه آتش گسترش یافت .ازسوی دیگرساکنان
وحشتزده ساختمان -که برخیشان نیز در
آپارتمانها گرفتارشده بودند -درتماس با
سامانه  125آتشنشانی درخواست کمک
کردند .این درحالی بودکه هفت تیم عملیاتی
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توجو ادامه میدهند .تیم جستوجو زمانی
به جس 
هم که به این نتیجه رسیدند دیگر هیچ قطعهای
وجود ندارد یا اینکه متوجه شوند برخی قطعات قابل
دسترسی نیست ممکن است دستور توقف عملیات را
بدهند.
تحویل پیکر جانباختگان از امروز
کامروز امینی-مدیر کل پزشکی قانونی کهگیلویه
و بویراحمد -نیزدیروزاظهارداشت :پیکر  ۸قربانی
پرواز تهران ــ یاسوج پنجشنبه-امروز -تحویل
خانوادههایشان میشود .این  8پیکر با نامهای سکینه
کاظمی ،رحمتاهلل صالحیپرور ،محمد کبیریان،
حامد مهدوی ،ابراهیم جعفریان سیسخت ،زهرا
ایمانیفر ،مریم عامری و محمد عیدینیا میباشند.
هویت این افراد براساس نمونهبرداری و آزمایشات
ژنتیک محرز شده و با توجه به اینکه وضعیت پیکر
آنها نسبت به سایر موارد در شرایط کاملتری قرار
داشته طبق هماهنگی قضایی با مسئوالن دادگستری
استان ،پنجشنبه -امروز -به خانوادههایشان تحویل
داده میشود .سایر بقایای پیکرها در حال جمعبندی
و آزمایشات تخصصی جهت احراز هویت است که در
روزهای آینده تحویل خانوادهها خواهد شد.
انتقاد از ارسال جعبه سیاه به فرانسه
بهرام پارسایی ،یکی از اعضای هیأت رئیسه
کمیسیون اصل  ۹۰مجلس با انتقاد از اصرار سازمان
هواپیمایی کشوری مبنی بر ارسال جعبه سیاه
هواپیمای تهران-یاسوج به کشور فرانسه ،گفت :به
نظر میرسد کسانی که بهدنبال فرستادن جعبه سیاه

هواپیمای تهران-یاسوج به فرانسه هستند ،دو هدف
را دنبال میکنند .اول سعی دارند زمان بخرند و دوم
اینکه ممکن است در مسیر هر اتفاقی بیفتد و نگرانی ما
خطری است که ارسال این جعبه سیاه به کشور فرانسه
دارد.وی با تأکید بر دالیلی که جعبه سیاه را میتوان
در ایران بازخوانی کرد ،افزود :نکته حائز اهمیت این
است که خواندن جعبه سیاه در کشور امکانپذیر است
و در مقاطع پیشین ،بارها این مهم در کشورمان انجام
شده است .همچنین باید توجه داشته باشیم که این
هواپیمای «ایتیآر» تهران–یاسوج که بعد از  ۶سال
فعالیت ،وارد مسیر پروازی شده ،تحت بررسیهای
سنگین بوده که در جریان این بررسی تخصصی موسوم
به «چک سنگین» ،جعبه سیاه هواپیما هم مورد
بازبینی جدی قرار میگیرد.این مسأله نیز نشاندهنده
آن است که ما توان خواندن جعبه سیاه را در کشورمان
داریم .دلیل سوم برای اینکه نیازی به ارسال این جعبه
سیاه به خارج از کشور نیست ،بحث رندوم چک است
که بنابر اصول سازمان هوانوردی بینالمللی (ایکائو)
روی همه هواپیماها انجام و در این مرحله نیز این
جعبه سیاه بازخوانی میشود .در نتیجه میبینیم که ما
بارها در کشور این کار را انجام دادهایم و دلیلی برای
ارسال جعبه به خارج از کشور نیست.
نکته دیگر این است که اگر امکان بازخوانی جعبه
سیاه در داخل کشور نباشد ،جای نگرانی بیشتری
وجود دارد؛ چرا که نشان میدهد رندوم چک درمورد
سایر هواپیماها ازجمله همین هواپیما انجام نشده
که بعید است اینچنین باشد و با این حساب به نظر

میرسد نیازی به ارسال این جعبه سیاه به خارج از
کشور وجود ندارد .براساس گزارشها جعبه سیاه
هواپیمای تهران-یاسوج ضربه خاصی ندیده و در این
شرایط مشخص نیست چرا دوستان اصرار دارند این
جعبه سیاه را به کشور فرانسه بفرستند .ما امیدواریم
این اتفاق نیفتد و کار به جایی نرسد که این پرونده نیز
همچون پروندههای مشابه مشمول مرور زمان شده و
ینتیجه بماند.
ب 
وی افزود :من معتقدم اگر امکان بازخوانی جعبه
سیاه درداخل کشور وجود نداشته باشد ،بهتر است
بهجای فرستادن این جعبه سیاه به فرانسه که خطراتی
آن را تهدید میکند ،هزینه بسیاری دارد و زمان را از
بین میبرد ،یک تیم تخصصی از فرانسه به کشور
بیاورند که یک بار برای همیشه این دانش و تکنولوژی
را در اختیار کارشناسان کشورمان قرار دهند .البته بعید
است این اتفاق بیفتد؛ چرا که کارشناسان ایرانی توانایی
بازخوانی جعبه سیاه را دارند و این درشأن ما نیست
که بهعنوان یک کشور برجسته در سطح منطقه و
بینالمللی بگوییم ما هنوز توانایی بازخوانی یک جعبه
سیاه نداریم .آن هم در شرایطی که کشور ما کشوری
سانحهخیز هستیم و حدود  ۷برابر جهان سانحه
هوایی داریم ،بنابراین بهتر است الاقل این مسائل
داخل کشور انجام شود .متوجه نمیشویم که چرا
هواپیمایی کشوری تا این حد در ارسال جعبه سیاه به
فرانسه عجله دارد .کدام یک از جعبه سیاههای قبلی
را با این عجله و فوریت به خارج از کشور ارسال کردند.
ما در کمیسیون اصل  ۹۰نظرات کارشناسان را دریافت
کردیم و هیچ توجیهی برای ارسال جعبه سیاه به خارج
از کشور وجود ندارد .بدون شک کمیسیون اصل ۹۰
مجلس درصورت ارسال جعبه سیاه هواپیمای تهران-
یاسوج وارد خواهد شد و پرونده را از طریق مراجع
قضایی دنبال خواهد کرد.
پرواز شماره  3704هواپیمای مسافربری «آسمان»،
 29بهمن از تهران به مقصد یاسوج به پرواز درآمد اما
 50دقیقه پس از ترک فرودگاه بر فراز دنا در جنوب
سمیرم از رادار خارج شد و با  60مسافر و  6خدمه
پروازی سقوط کرد.

