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گزارش استاندار از وضعیت
شیوع کرونا در فارس:

بازگشاییهای انجام شده
ضرورت جامعه بوده است
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دبیر شورای زکات
استان فارس اعالم کرد

تاریکروشنای بهارانه
کتاب در فارس
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انبار  380ميلياردي احتكار خودرو
در كازرون لو رفت

تدارک 597
پایگاه جمع آوری
زکات فطره
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یک مقام نظامی مسئول:

 ۷۲هزار نفر در استان
فارس مشمول بیمه
بیکاری شدند

معاون رئیس پارلمان عراق:

اخراج آمریکا واجب است
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تعیین ضرب االجل برای خروج
خودروهای صفر از پارکینگ  ها و
انبارها

وزیر دفاع:

هیچگونه مزاحمتی برای
نفتکشهای خود را
تحمل نخواهیم کرد

معاون گمرک اعالم کرد

ابعاد تازه از خودروهای دپو شده
حذف محدودیت زمانی برای
ترخیص  ۲۴۷۱دستگاه
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تصمیمات بیگانگان تاثیری بر
اجرای ماموریت نیروهای مسلح
ایران نخواهد داشت
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کشف بیش از
 300کیلوگرم حشیش
در فارس
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محمود عباس در آستانه روز قدس :تمامی    توافقات با آمریکا و اسرائیل را لغو میکنیم
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قیمت نفت با سیگنالهای مثبت
تقاضا باال رفت
10

آنچه در دادگاه رسیدگی به پرونده سانحه هواپیمای تهران -یاسوج گذشت
جلسـه دادگاه رسـیدگی به پرونده سـانحه هواپیمای
مسـیر تهران -یاسـوج مربوط به شـرکت هواپیمایی
آسـمان به ریاسـت قاضی عالیشـاه در شـعبه ۱۰۵۷
مجتمـع قضایـی کارکنان دولت برگزار شـد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از قـوه قضاییـه ،قاضی
عالیشـاه در ابتـدای جلسـه دادگاه از مدیـر ایمنـی
وقـت شـرکت فرودگاههـا و ناوبـری هوایـی ایـران
خواسـت تـا اظهـارات خـود را بگویـد.
ایـن متهـم گفـت :ادعـای کارشناسـان در گـزارش
مبتنی بر هیچ اسـتداللی نیسـت .در پیمان شـیکاگو
تمـام مقـررات و ضوابـط درج شـده و مـا نیـز عضو
ایـن پیمان هسـتیم و اساسـا هواپیمای سـانحه دیده
بـه فـرودگاه یاسـوج نرسـیده اسـت و هواپیمـا در
مسـیر اصفهـان  -یاسـوج بـه کـوه برخـورد کـرده
اسـت.
وی افـزود :هواپیمـا در  ۲نوبـت در سـاعتهای
 ۹:۱۹و  ۹:۲۵بـا فـرودگاه یاسـوج ارتبـاط داشـته و
اطالعـات ایـن مـوارد ضبـط شـده و موجـود اسـت.
هواپیمـای آسـمان در شـمال کوه دنا با کـوه برخورد
کـرده و حـدود  ۱۴تـا  ۱۵کیلومتر با فرودگاه یاسـوج
فاصلـه داشـته که این مـورد در گزارش کارشناسـان
مورد غفلت واقع شده است.
متهـم با اشـاره بـه تفاهـم نامـه شـرکت فرودگاهها
و ناوبـری هوایـی و سـازمان هواشناسـی گفـت:
تفاهـم نامـهای میـان شـرکت فرودگاهها و سـازمان
هواشناسـی منعقـد شـده کـه وظایـف هـر سـازمان
مشـخص شـده است.
قاضـی عالیشـاه بیـان کرد :بایـد تمام شـرایط وجود
داشـته باشـد تـا پـرواز انجام شـود .چـرا نظـارت بر
عملکـرد هواشناسـی از سـوی شـرکت فرودگاههـا
وجود نـدارد؟
متهـم گفـت :متصـدی هواشناسـی یاسـوج در روز
سـانحه اظهاراتـی را بـه کارشناسـان بیان کـرده که
بـا مسـتندات در تعارض اسـت.
قاضـی عالیشـاه اظهـار کـرد :شـما بـه همـراه سـه
متهـم دیگـر۱۵ ،درصـد بـه عنـوان مقصـر سـانحه
شـناخته شـدهاید .اظهـارات خـود را توضیـح دهیـد.
ایـن متهـم گفـت :یـک صفحـه و نیـم اصالحیه بر
روی اظهاراتـم به بازپـرس تحویل دادم و تاکید دارم
کـه کارشناسـان پرونده دانش کافی بـرای اظهارنظر
نداشـتهاند و فاقـد تخصـص فرودگاهـی و بـرج
مراقبـت بودهانـد.
وی گفـت :بـر اسـاس اطالعات موجود در شـرایطی
کـه هواپیمـا وارد محدوده فرودگاه یاسـوج میشـود،
تنهـا در شـرایطی کـه اگـر موتـورش از بیـن برود و
یـا شـرایط فشـار داخلـی کابین افـت کنـد ،میتواند
ارتفـاع آن را از  ١٥هـزار پـا پایین آورد.
متهـم افـزود :ایـن هواپیمـا در  ٢٥مایلـی فـرودگاه

ارتفـاع زیـر  ١٧هـزار پـا میآیـد در حالی کـه اصال
شـرایط غیرنرمالی نداشـته اسـت و هواپیما تا ارتفاع
 ١٤هـزار پایـی بـا اختیـار خلبـان پایین آمده اسـت.
وی یـادآور شـد :بر اسـاس اطالعـات هواپیما در ٤٢
ثانیـه انتهایـی بـه برخـورد بـا کـوه ،دچار شـرایطی
شـد کـه بغرنـج بـوده اسـت و تا قبـل از آن شـرایط

نامناسـبی نداشـته است.
ایـن متهـم تاکید کرد :در سـاعت  ٩:٢٢دقیقه خلبان
مجـاز میشـود از ارتفـاع  ٢١هزارپایی بـه  ١٧هزارپا
برسـد بعـد از  ٢٥ثانیـه از این مجـوز ،خلبان کاهش
ارتفـاع میدهـد بعـد از آن خلبـان کاهـش ارتفـاع
خـود بـه زیـر  ١٧هزارپایـی خـود را به بـرج مراقبت
اطلاع نمیدهـد و ایـن کاهش ارتفاع بـه  ١٥هزارپا
مکاتباتـی بـوده بیـن خلبـان و کمـک خلبـان ضبط
شـده اسـت که ایـن اولین اشـتباه خلبـان بود.
متهـم گفـت :خلبـان در حـدود  ٤دقیقـه دیرتـر از
قواعـد مقـرر ،ارتفـاع خـود را تغییـر میدهـد که این
دومیـن خطـای خلبـان بوده اسـت.
در ادامـه قاضـی خطـاب به یکـی دیگـر از متهمان،
بعـد از تفهیم اتهـام به وی از او خواسـت توضیحات
خـود را بیـان کند.
ایـن متهـم افـزود :رد کامـل صالحیـت هیـات
کارشناسـی و عـدم وجود رابطه سـببیت بیـن نتیجه
حاصلـه و عملکـرد مـا از محورهـای مـورد دفاع من
ا ست .
وی افـزود :شـرکت فـرودگاه و ناوبری آن بر اسـاس
اساسـنامه خـود ،ماموریتهایـی دارد کـه در ایـن
چارچـوب مقرراتـی را بـرای بودجـه دارد و در نهایت
هیـچ شـخصی نمیتوانـد ریالـی را خـارج از بودجـه
مصـوب بپـردازد زیـرا جرم تلقی میشـود از سـویی
دیگـر هیـچ وظیفـهای در زمینـه تامیـن تجهیـزات
بـرای سـازمان هواپیمایـی نداریم.
ایـن متهـم دربـاره عـدم تامیـن نیروهـای انسـانی
گفـت :ایـن موضـوع اصلا جـز وظایف من نیسـت
و ایـن کار نیازمنـد مجـوز اسـت.حوزه فرودگاهـی
هیـچ تاثیـری در سـانحه نداشـته و مهمتریـن نقش
بـر عهـده مدیـر فـرودگاه اسـت ۴۵ .میلیـارد تومان

بـرای ارتقای استانداردسـازی فرودگاه یاسـوج هزینه
کردیم.
قاضـی عالیشـاه بیـان کـرد :نمیتوانیـد بگوییـد که
اقدامـات هواشناسـی مرتبـط به شـما نیسـت.
متهـم مدعـی شـد :اقدامـات هواشناسـی بـه مـا
ارتباطـی نـدارد .آیـا تجهیـزات هواشناسـی از روز
سـانحه تاکنـون ارتقـا یافتـه اسـت؟
وی افـزود :دربـاره ازدحـام در بـرج نیـز بایـد گفـت
کـه هیـچ دلیلـی بـر ایـن مـورد ارائـه نشـده و
ازدحامی    وجود نداشـته اسـت .درخصـوص مکالمات
بـرج نیـز گفتـه شـده کـه غیراسـتاندارد بـوده و در
پاسـخ میگویـم که مکالمـات برج ،حرفـهای بوده و
فـرودگاه هیـچ مشـکلی نداشـته اسـت.
قاضـی تصریح کرد :طبق گزارش کارشناسـان شـما
در تقصیر نقش داشـتید.
ایـن متهـم گفت :هیچ نقشـی نداشـتم و اعتقاد دارم
که نظریه کارشناسـی غیرقابل اسـتناد اسـت.
قاضـی عالیشـاه اظهـار کـرد :کارشناسـان را دعوت
میکنیـم تـا در حضـور آنهـا بحثهـای مـورد
اختلاف مطـرح شـود.
قاضـی عالیشـاه ضمـن تفهیـم اتهـام بـه رییـس
سـازمان هواپیمایـی کشـور از وی خواسـت تـا
اظهـارات خـود را بیـان کنـد.
ایـن متهـم گفـت :قوانین مصـوب مجلـس و دولت
را اجـرا میکنیـم و اختیـار داریـم که مقرراتـی نیز از
سـوی سـازمان هواپیمایـی وضع شـود .کارشناسـان
پرونـده بایـد بگوینـد کـه کـدام مقـررات را اجـرا
نکردهایـم؟
در ادامـه رییـس سـازمان هواپیمایی کشـوری گفت:
مـا نظارتهـای خودمـان را بـر اسـاس آنچـه بایـد
اتفـاق میافتـاد انجـام دادیـم و کوتاهـی نکردیم.
وی ادامـه داد :بایـد به این نکته توجـه کرد که کلیه
فرودگاههـای دنیـا محدودیتهایـی را بـرای پـرواز
دارنـد ،ایـن محدودیتهـا بـرای خلبـان مشـخص
اسـت کـه بایـد بـا توجـه بـه اینگونـه محدودیتها
چگونـه پـرواز کنند حال اگـر این محدودیـت در هر
شـرایطی شکسـته شـود ما دچار سـانحه میشـویم.
ایـن متهـم افـزود :خلبـان ،کاملا نسـبت بـه دیـد
خـود آگاهـی داشـته و تمـام اطالعـات هواشناسـی
نیـز درسـت بـوده اسـت از سـویی دیگر ایـن خلبان
عـادت داشـته بـه اینگونـه پـرواز ،یعنـی از  ١٠٠تـا
پـروازی کـه انجـام مـیداده  ١٠پـرواز را بـه ایـن
صـورت انجـام مـیداد.
گفتنـی اسـت در ایـن میـان شـکات اعتـراض
کردنـد کـه ایـن سـخن شـما عـذر بدتـر از گنـاه
اسـت و اگـر میدانسـتید خلبـان ایـن اشـتباهات
را انجـام مـیداد چـرا بـه وی اجـازه پـرواز
میدادید.

