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دانشجویان به وضعیت اتوبوس های فرسوده دانشگاه اعتراض کردند

گروه حوادث /واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان
دانشــگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران در
جاده داخلی این مرکز آموزشــی دســت کم  9نفر
را بهکام مرگ برد و  25مجروح بر جای گذاشت.
بهگزارش گروه حوادث «ایران» ،این حادثه مرگبار
ســاعت  12و  20دقیقه ظهر دیــروز در حالی اتفاق
افتاد که اتوبوس شــرکت واحد که برای جابهجایی
دانشــجویان در محوطــه داخلــی دانشــگاه تــردد
داشــت بــا بیــش از  30دانشــجو بهســمت میدان
دانشــگاه آزاد در حرکــت بود که ناگهان ســر پیچ از
مسیر خارج و وارد فضای سبز محوطه دانشگاه شد
و پس از واژگونیدر شــیب تنــد قرار گرفت و با پایه
بتنی که تأسیسات آب از آن عبور میکرده برخورد
کرد.
ëëعملیات نفسگیر برای نجات دانشجویان
ســید جالل ملکی ،سخنگوی آتشنشــانی تهران
گفــت« :بــه محــض گــزارش واژگونــی اتوبــوس
 ۴ایســتگاه آتشنشــانی در کمتــر از ســه دقیقــه
درمحــل حادثــه حضور پیــدا کردنــد .بــا توجه به
اینکــه اتوبــوس بعــد از چند بــار معلــق زدن روی
چرخهــای خود فــرود آمده بــود و احتمــال وجود
افــرادی زیــر اتوبوس وجود داشــت آتشنشــانان
بدنه آهنی اتوبوس را بریدند تا بتوانند موقعیت را
بررسی کنند».مجتبی خالدی ،سخنگوی اورژانس
کشــور نیز گفت« :با گزارش این حادثه یک بالگرد

اورژانس ۱۵،دستگاه آمبوالنس ۲،دستگاه اتوبوس
و  ۲دســتگاه موتورالنــس بــه محــل حادثــه اعزام
شــدند .در بررســیهای مقدماتی مشخص شد 2
زن و  5مرد در دم کشته شدهاند و  27نفر دیگر نیز
مصدوم شــدند که پس از انتقال به  4بیمارســتان
عرفان نیایش ،حضرت رسول ،امام خمینی(ره) و
شریعتی دو نفر از مصدومان نیز جان باختند .دو
نفر از مردان قربانی باالی  40سال داشتند .راننده
نیز در این حادثه جان باخت .برخی از مصدومان
وضعیت جســمانی وخیمی داشــتند و از آنجا که
برخــی خانوادههــا در محــل حادثــه حاضر شــده
بودند کار امدادرسانی سختتر شد».
ëëدستور ویژه دادستان کل کشور برای رسیدگی
محمــد جعفر منتظــری ،دادســتان کل کشــور به
جعفری دولت آبادی  -دادســتان تهران -دستور
داد موضــوع وقــوع حادثــه مرگبــار در واحد علوم
تحقیقات دانشگاه آزاد را پیگیری و نتیجه آن را هر
چه سریعتر گزارش دهد.
ëëگمانههای ضــد و نقیض دربــاره واژگونی
اتوبوس
ســاعاتی پــس از ایــن حادثــه ،ابراهیــم کالنتــری،
معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشگاه آزاد اظهار
داشــت« :طبق گفته شــاهدان ســکته راننده دلیل
واژگونی اتوبوس دانشجویان بوده است ».در حالی
که کارشناســان اورژانس چنیــن موضوعی را تأیید

نکردند و احتمال نقص فنی اتوبوس و کار نکردن
ترمــز آن قویتــر اســت .یکــی از مجروحــان نیز با
قاطعیت از بریدن ترمز اتوبوس خبر داده است.
ëëدانشگاه با مسببان برخورد می کند
رضا مسعودی -سرپرست دانشــگاه آزاد اسالمی
واحــد علــوم و تحقیقات -درخصــوص وضعیت
اتوبوسهای دانشــجویی به خبرنگار ما گفت :این
اتوبوسها زیر نظر شــهرداری نیســت .اتوبوسها
تحــت نظر یــک شــرکت پیمانکاری فعــال بودند
کــه در حــال حاضر اســم ایــن شــرکت پیمانکاری
را بــه خاطــر نــدارم .چــون مربــوط بــه امــور فنــی
دانشــگاه اســت .ما در قرار داد پیمانکاری الزامات
فنی و ایمنی را قید کردهایم معاینه فنی ،شــرایط
اتوبــوس ،شــرایط راننــده ...،در قرارداد ذکر شــده
اســت .وی در رابطــه بــا این ســؤال که دانشــجویان
مدعی شدهاند هزینه زیادی برای دانشگاه پرداخت
میکنند اما اتوبوسهایی که از آن استفاده میکنند
مســتهلک و فرســوده اســت ،گفــت :در قــرار داد
مــا با شــرکت مــورد نظــر تمــام الزامــات فنی چه
درخصــوص اتوبــوس و چه شــرایط راننــده آمده
اســت و بایســتی این الزامات رعایت شود و بدون
آن اجــازه تــردد ندارنــد .ایــن حادثــه یــک اتفــاق
بــود و بایســتی بــا یــک بررســی کارشناســی علت
سانحه مشخص شود .دانشــجویان بیمه انددکتر
مســعودی همچنیــن افــزود :دانشــجویان حادثه

دیده و قربانیان تحت پوشش بیمه هستند و هزینه
آنها از ســوی بیمــه پرداخت خواهد شــد .او ادامه
داد . :مــا تمام امکانات دانشــگاه را به کار خواهیم
گرفت تا خدمات پزشــکی به بهترین شــکل برای
مجروحان انجام شود و هر چه سریعتر بهبود پیدا
کننــد .خــودم از ابتدای حادثه در محــل بودم و دو
روز آینــده نیــز دانشــگاه تعطیل خواهد بود و ســه
روز عزای عمومی در دانشــگاه اعالم شــده اســت.
همچنین به معاونتهای مربوطه دستور دادهام
تا به سرعت و جدیت حادثه را پیگیری کنند .بعد
از مشــخص شــدن علت واقعــه ،دســتور پیگیری
ســریع برای بررســی دوبــاره وضعیــت اتوبوسها
صادر شده و هر قصور و تقصیری باشد با مسببان
آن برخورد خواهد شد.
بنا به اعالم سازمان اورژانس کشور؛ هویت چهار نفر
ازقربانیانقابلشناسایینبودهوتنهاهویتاحسان
ســجادپور ،علی حسینزاده ،احســان صفایی ،سارا
رادمنش و محمد علی ابوالفتحی شناســایی شــده
است.اســامی تعــدادی از مصدومــان نیز به شــرح
زیــر است:بیمارســتان امــام خمینــی(ره)؛ علیرضا
ولــی محمدی ،مینا نعمتی ،محمــد ابراهیمی فر،
میرمهنا یوزباشــی ،ملیکا ســادات افتخــار عزیزی،
شکوهنعمتی،فاطمهعبداللهی،ثناعابدی،فاطمه
رحیمــی ،کیارش اســدی کمــال ،ســامان قضاوتی،
مهــدی مغنیــان ،هدیــه جلیلــی ،کــوروش ثابــت،

ظهر دیروز اتوبوس حامل دانشجویان
دانشگاه علوم تحقیقات واژگون شد
کامیاباهری،خدیجهوکیلی.بیمارستانشریعتی؛
محمــد امیــن عابدینــی ،ســید آریــن حقیقــت.
بیمارســتان حضرت رســول(ص)؛ علــی هروانی،
بهارهکوچهباغیان،علیعربنژاد،ملیکافراهانی،
محمدمهدیقدیمی.
ëëبیمارستانشریعتی
بیمارســتان شــریعتی یکی از  4مرکــز درمانی بود
کــه امدادگران مصدومان حادثه را به آنجا منتقل
میکردند .پشت در اتاق عمل بیمارستان خانواده
مجروحان جمع شده و همه نگران بودند .در میان
آن شلوغی یکی از دانشجویان که همکالسیاش را
به اتاق عمل برده بودند ،آرام و قرار نداشت وی به
خبرنگار «ایران» گفت« :یکی از همکالســی هایم
لحظاتی پیش از واژگونی اتوبوس تماس گرفت و
گفت ترمز بریدیم .چرا باید چنین اتفاقی بیفتد؟!
ایناتوبوسازدانشکدهفنیپایینمیآمد.دانشگاه
آزاداینهمهازدانشجویانشپولمیگیرداماهیچ
هزینهای برای اتوبوسهای فرسوده دانشگاه که در
هررفتوبرگشتیکساعتیدراینمسیرهستند،
نمیکنند».دکتر داوود نوروزی ،معاون بیمارستان
شــریعتی نیز درباره آخرین وضعیت مصدومان
گفت« :سه تن از مجروحان که همه مرد بودند ،را
به این بیمارستان آوردند که یک نفر فوت شد .دو
نفــر مجروح نیز که خونریزی داخلی و شکســتگی
دارندبهاتاقعملاعزامشدهاند».علیرضامرادی،
استاد رشــته میکروبیولوژی این دانشگاه نیز که در
بیمارســتان حضور داشــت گفت« :دو دانشجوی
مجروح  22ساله هستند و فرد فوت شده با هویت
محمد علی ابوالفتحی 66ساله شناسایی شده که

هنوزازرابطهاوبادانشگاهاطالعینداریمواحتمال
میرودرانندهباشد».
ëëبیمارستانعرفاننیایش
ســه تن از مجروحان به بیمارستان عرفان منتقل
شدند .محســن رحمانی ،محمد مهدی رسولی و
محمد رضا فضیلتی پس از انتقال به بیمارستان
تحــت درمــان قــرار گرفتنــد .در میــان ایــن ســه
نفــر محمــد رضا دچــار خونریــزی مغزی شــده و
وضعیتش وخیم تشــخیص داده شــده است .اما
دو نفر دیگر شکســتگی دســت و پا و جراحتهای
عمیــق دارنــد .هــر ســه نفر شهرســتانی هســتند
و خانــواده هایشــان در تهــران حضــور نداشــتند.
دوستانشــان که برای همراهی آنها به بیمارستان
آمدهانــد در حالــی که بشــدت از ایــن حادثه متأثر
هستند به خبرنگار «ایران» میگویند :بسیار تأسف
بار اســت دانشــگاهی کــه حداقــل هر تــرم حدود
 3میلیــون تومــان از مــا شــهریه میگیــرد حاضر
نیســت اتوبوسهــای این مســیر را تعویض کند و
ما مجبوریم سوار اتوبوسهایی شویم که به نوعی
اسقاطیبودهودراینمسیرخطرناکبایدبادلهره
رفتوآمدکنیم.ازآنبدتربهعلتکمبوداتوبوس
باید بیش از ظرفیت دانشجو سوار کند مثالً در این
اتوبوس حدود  40نفر ســوار بودند و خیلیها سرپا
ایستادهبودندکهبیشترآسیبدیدند.
ëëترمز اتوبوس از روز قبل مشکل داشت
یکــی دیگــر از نجات یافتــگان اتوبــوس مرگ در
حالی کــه روی برانکارد بود ،گفت« :این اتوبوس
روز قبــل هم ترمــز خالی کرد و به جــدول خورد.
متأسفانه هیچ کس تعمیرش نکرد و این اتفاق

افتاد» .چند ســالی اســت که مسئوالن دانشگاه به
ما وعده می دهند که قرار اســت برای ســهولت در
رفت و آمد دانشــجویان ،تله کابین راه اندازی می
شود اما در این چند سال هیچ ترتیب اثری ندادند.
این درحالی اســت که اگر تله کابین راه اندازی می
شــد دانشجویان هر روز با خطرات اینچنینی روبرو
نبودند.
ëëسرگردانی خانوادهها و دانشجویان در راهروی
بیمارستان  رسولاکرم(ص)
بخشاورژانسبیمارستانرسولاکرم(ص)بیشتراز
بیمار،باتجمعخانوادهها،دوستانوهمکالسیهای
دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات شلوغ شده
بود.نگرانیدرصورتشانموجمیزد.تعدادزیادی
جلــوی پذیرش جمع شــده بودنــد تا شــاید ردی از
گمشدهشــان بگیرند اما...دکتر نادر توکلی ،معاون
درمانعلومپزشکیایرانبهخبرنگار«ایران»گفت:
«پس از این حادثه سه زن و سه مرد را به بیمارستان
رســول اکرم(ص) آوردند .همه آنها مصدوم بودند
براســاس بررســیهای خبرنگار مــا« ،بهــاره کوچه
باغیان» 26ساله از ناحیه فک آسیب دیده« ،ملیکا
فراهانی»دانشجویرشتهصنایعغذایی،دستوپا
و گردنش مصدوم است« .محمد مهدی قدیمی»
 18ساله دانشجوی برق پایش شکسته ،علی عرب
نژاد 19ســاله نیز در این بیمارستان بستری هستند.
یکی از دانشــجویان گفت« :به ما گفتند که هر دو در
اتوبوس باز بوده که میتواند علت باالرفتن تلفات
باشــد .خیلی از خانوادهها و دانشــجویان معترض
هستندکهچرابااینهمههزینهایکهازدانشجویان
میگیرند،خدماتنمیدهند».

