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حمله با اتوبوس سرقتی در چین
 5کشته و  21زخمی به جای گذاشت

 9دانشجو در حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد تهران جان باختند

یکهفتهبعدازسوختنچهاردانشآموززاهدانی
این بار  9دانشجو در حادثه واژگونی اتوبوس
دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران در
محوطهایندانشگاه جانباختند.ساعت12:20
ظهردیروزاتوبوس حاملدانشجویانواحدعلومو
تحقیقات دانشگاه آزاد که در شمالی ترین منطقه
پونک تهرانواقعاستدرحالیکهازقسمتهای
شمالی دانشگاه به سمت جنوب در حرکت بود و
با توجه به این که بخشهایی از معابر دانشگاه در
ارتفاعات با شیب تند قرار دارد در انتهای مسیر در
بخشی از راه از مسیر خارج می شود واین فاجعه
رقممیخورد.بهگفتهسردارمحمدرضامهماندار
رئیس پلیس راهور تهران  ،اتوبوس بعد از خارج
شدنازمسیر واردفضایسبزمحوطهدانشگاهمی
شود و حدود ۹۰متر در فضای سبز قل میخورد و
به دلیل این که در شیب تند قرار گرفته با پایه بتنی
که تأسیسات آب از آن عبور میکرده برخورد می
کند ،بخش عمدهای از اتوبوس از بین مـیرود و
تنهاانتهایاتوبوسباقیمیماند.مهماندارادامه
داد :به نظر میرسد یکی از دالیل شدت حادثه و
افزایش تعداد کشته شدگان برخورد شدید با پایه
بتنیبودهاستالبتههمکارانمشغولبررسیعلت
حادثههستندودرحوزهانتظامیهمهمکاریهای
قضایی در حال انجام است .در این میان در حالی

تصویرفرم دفاع پایان نامه خونین یک دانشجو

«اتوبوسمرگ»ترمزبرید
کهابراهیمکالنتری(معاونفرهنگیودانشجویی
دانشگاه آزاد اسالمی) در گفتوگو با ایلنا اعالم
کرده بود  :طبق آن چیزی که شاهدان حاضر در
صحنهحادثهبهمناعالمکردهاند،رانندهاتوبوس
به دلیل سکته کنترل اتوبوس را از دست میدهد
و همین اتفاق موجب واژگونی اتوبوس میشود.
محمد کرم درآبــادی مدیر روابــط عمومی مرکز
اورژانس تهران اعالم کرد که موضوع سکته قلبی
راننده اتوبوس که توسط برخی منابع به عنوان
عاملحادثهاعالمشدههنوزموردتاییدمانیستو
علتمرگویدردستبررسیاست.

تحقیقات درخصوص حادثه واژگــونــی اتوبوس
دانشجویانخبرداد.بهگزارشایلنا،محمودجعفری
دولتآبادیدادستانتهرانبابیاناینکه رانندههم
میان فوتیهاست ،افزود :وضعیت جاده ،اتوبوس
و بیمه بودن راننده در دست بررسی است .حادثه
وقتیشدیدشدهکهبدانیمدراینمنطقهتاسیسات
بوده و این به شدت آسیبها افزوده است .در این
خصوص دو فرد پیمانکار حملونقل و تاسیسات
آن جا بــازداشــت شدند .دو مسئول دانشگاه به
دادستانیاحضارشدندتادربارهاینحادثهتوضیح
دهند .در این میان محمد علی کرونی مدیر سابق
کنترل پروژه سامانه حمل ونقل کابلی (تله کابین)
علوم و تحقیقات مدعی شد  :اگــر اجــازه تکمیل
تلهکابینرامیدادند،اینسانحهرخنمیداد.
▪واکنشهایفضایمجازی

▪روایت دو دانشجوی مصدوم از لحظه حادثه؛
اتوبوس ترمز بریده بود

تصویر برخورد شدید اتوبوس با پایه بتنی تاسیسات آب

در همین حال به گــزارش ایسنا ،دختر جوانی
که روی تخت بستری شده و بیش از  ۳۰سال
نیز نــدارد به ایسنا میگوید :ســوار اتوبوس که
شدیم نزدیک ایستگاه کتابخانه دست اندازی
بود که وقتی اتوبوس از روی آن رد شد سرعتش
زیاد بود و همه بچهها به باال و پایین پرتاب شدند.
پسرها داد و بیداد کردند که چقدر تند میروی،
آروم برو اما دیدیم که سرعتش همین طور تندتر
میشد .من هندزفری داشتم و وقتی درآوردم
دیدم بچهها از جلوی اتوبوس به عقب میآیند،
به سرشان میزنند و مــدام داد میزنند :ترمز
نمیگیره ،اتوبوس ترمزش نمیگیره .اتوبوس
همین طور سرعتش زیــاد میشد .از روی پیچ
که رد شد افتاد پایین و من دیگه چیزی متوجه
نشدم و وقتی چشمام رو باز کردم دیدم بیرون
اتوبوس هستم .مصدوم دیگری که دانشجوی
مقطع دکتری علوم وتحقیقات است ،میگوید :از
ساختمانابنسیناپایینمیاومدیم،رانندهگفت
ترمز ماشینش نمیگیره ،البته اولش نگفت اما
وقتی به وسط راه رسیدیم بلند داد میزد که "ترمز
ماشین نمیگیره" .البته بچههایی که اون ماشین

رو میشناختند میگفتند که دیــروز هم همین
مشکل رو داشته و راننده گفته که ترمز نمیگیره
ولی بازم امروز مسافر سوار کرده! سرعتش همین
جوری زیاد و زیادتر میشد این قدر سرعتش زیاد
شد که در پشتی اتوبوس باز شد و بچهها که از جلو
بلند می شدند و به عقب می اومدند یکی یکی از
اتوبوس به بیرون پرت شدند و من هم از در پشتی
به بیرون پرت شدم و دیگه نفهمیدم چی شد.
اما ماشین راننده مشکل داشت و این که گفتند
سکته کرده درست نیست .چون خودش گفت
ترمز نمیگیره و خیلی بد میرفت .در همین
حال پیام صابریان رئیس مرکز اورژانس تهران
گفت :ایــن حادثه ساعت  12:20ظهر دیــروز
(سه شنبه) در دانشگاه علوم و تحقیقات رخ داده
است.ویافزود:متاسفانهدراینحادثه 9نفرجان
باختندکههفتنفردرمحلودونفردربیمارستان
فوت کرده اند و  27نفر مجروح شدند.بر اساس
گزارشها سه نفر از فوت شدگان زن و شش نفر
مرد بوده اند .طبق شنیدهها سرنشینان اتوبوس،
تعدادی از دانشجویان رشته هوا و فضا بوده اند.

▪اتوبوسمتعلقبهپیمانکاربودهاست

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با
بیان این که اتوبوس حادثه دیده در واحد علوم و
تحقیقاتدانشگاهآزادمتعلقبهشرکتپیمانکاری
طرف قرارداد با همین دانشگاه بوده است ،تاکید
کرد :برابر قانون ،پلیس اجازه حضور در فضاهای
دانشگاهی اعم از دانشگاه آزاد و دانشگاههای
دولتی را ندارد و مسئولیت راهنمایی و رانندگی
دراینمنطقهنیزبرعهدهخوددانشگاهبودهاست.

این حادثه در فضای مجازی نیز بازتاب گسترده
ای داشت و کاربران با هشتگ اتوبوس مرگ به آن
پرداختند .کاربری نوشت :سال ها پیش ،یک بار
اون مسیر و شیب غریبش رو دیدم و برای مدتها
سؤال کابوسگونهای تو ذهنم مونده بود که چرا
اونجا با اونجور مسیری دانشگاه ساختن؟خدا
به خانوادههاشون صبر بده .کاربری زیر عکس
برگه های خونین پایان نامه یک دانشجو نوشت :با
هزاران امید در راه بود تا فرم دفاعشو تحویل بده.
کاربر دیگری نیز نوشت  :اسم بزرگ ترین دانشگاه
خاورمیانه رو ،رو خودتون گذاشتید یک اتوبوس
درستبذارید،اونجا.کاشجان9دانشجو،آنقدر
ارزشداشتکهفقطوفقطجهتتسکیندردورنج
بیپایانخانوادههایداغدارشون،رئیسدانشگاه
علوموتحقیقاتبرکنارشود.

▪چرامسیرگاردریلنداشتهاست؟

در این میان شهربانو امانی رئیس کمیته ایمنی
شــورای شهر تهران با اشــاره به شیب تند مسیر
دانشگاه گفت :پلیس باید بررسی کند اما برای
منجایسوالاستکهچرامسیرایمننبود؟چرا
گاردریلنداشتند؟چراسرعتگیرنبود؟
▪بازداشت ۲پیمانکارواحضار ۲مسئول

در همین حال دادستان تهران از بازداشت دو
پیمانکار و احضار دو مسئول دانشگاه علوم و

سارقان  ۵۰۰راس دام در تور پلیس گرفتارشدند




این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد
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ژست های مجلسی و سرقت آش با جاش!






سرقت آش با جاش !
این روزهــا که پسته به گــران ترین روزهــای
خودش رسیده و دانه ای هزار تومان ارزش
دارد سارقان را بیشتر برای دزدیدن وسوسه
می کند .برای نمونه فیلمی در فضای مجازی
پخش شد که در آن نشان می داد خانمی یک
کیسه بزرگ پسته را به چشم برهم زدنی در
روز روشن و در جلوی چشم همه بدون این که
کسی متوجه شود دزدید .کاربری نوشت« :اینو
دیگه باید گینس ثبت کنن کیسه پسته به اون
بزرگی رو چه جوری برداشت ؟!» کاربر دیگری
نوشت« :عجب ،اون گونی چند کیلو می شد؟
چه راحت برداشت ،به جای اون من کمرم درد
گرفت ».کاربری هم نوشت« :ضرب المثل آش
با جاش رو به درستی برام معنی کرد».



3.1 M views

ژست های مجلسی!
دیروز عکس هایی از ژست برخی نماینده ها در
جلسه ارائه الیحه بودجه مجلس که به تصمیمات
دولت درباره انتقال آب معترض هستند در فضای
مجازی چرخید که واکنش های زیادی به همراه
داشت و خیلی ها نوشته بودند« :این نمایندهها با
این فیگورهاشون آدم رو یاد بزن بهادرهای سابق
میندازن» .کاربری نوشت « :این عکسها آدم رو
یاد آن روزهای مدرسه میندازه که میگفتن جرئت
داری زنگ آخر وایستا کارت دارم » کاربر دیگری
نوشت « :امیدوارم این ژستها فقط برای جلوی
دوربین نباشه و واقعا این نمایندگان مشکالت
مــردم را به طور جدی پیگیری کنند » کاربری
هم نوشت «:نماینده ها حق دارن برای رفتن به
مجلس کلی تالش کنن چون اون جا بهشون خیلی
خوش می گذره».

2.2 M views

مراقب زحمتکشان شهر باشیم
تصویر پاکبانی زحمتکش در حالی که دست های
خود را برای گرم کردن به فر مغازه ای چسبانده
بود از تاثیرگذارترین های فضای مجازی بود .در
شرح این عکس نوشته شده بود« :در فصل سرما
با رعایت نظافت شهری مراعات شریفترین و
زحمتکشترین قشر شهرمان را بکنیم» کاربری
نوشت « :هر کسی به اندازه خود نظافت شهر و
اطراف زندگی شخصی اش را رعایت کند شهری
پاک و خالی از آلودگی خواهیم داشت ».کاربر
دیگری نوشت« :همیشه همین موضوع رو میگیم
ولی تا از خودمون شــروع نکنیم هیچ اتفاقی
نمیفته از همین االن زباله رو زمین نریز»





3.4 M views

پسری که مرد بود
فیلمی احساسی و تاثیرگذار از پسر شهید
لبنانی «جمیل فقیه» در فضای مجازی پخش
شد که واکنش های زیادی داشت .در این فیلم
فرزند شهید در مراسمی که پدرها از جبهه
برگشته بودند وقتی می دید همرزمان پدرش
فرزندانشان را در آغوش می کشند خیلی تالش
کرد که مقاوم بماند و اشک نریزد اما نشد.
کاربری نوشت« :پسرم رو تصور کردم و قلبم
داشت از جا کنده میشد .زار زار گریه کردم»
کاربر دیگری نوشت« :چقدر حجم تنهایی اش
بزرگ بود وسط اون شلوغی» کاربری هم نوشت:
«الهی که این اشک ها مثل سیلی  ،ریشه ظلم و
ستم رو از جا بکنه و با خودش ببره».

توکلی -فرمانده انتظامی بردسیر از دستگیری
سارقان دام واحشام این شهرستان خبرداد.
به گــزارش خبرنگار ما ،سرهنگ غضنفری در
این باره گفت :در پی اعالم گزارش وقوع چندين
فقره سرقت احشام در سطح شهرستان ،ماموران
پلیس آگاهی ،دستگیری سارق یا سارقان را در

1.2 M views
1.6 M views

کنایهعلیضیابهسرقتعلمینمایندهمجلس
فیلمی از برنامه علی ضیا در فضای مجازی پخش
شد که نشان می داد او در حالی که مهمانش
درباره مقاالتی که نوشته بود صحبت می کرد
کنایه ای به ماجراهای اخیر مجلس زد و خطاب
به مهمانش مدعی شد « :یه عده با مقاله تقلبی
آمده اند و نماینده مجلس شده اند» .کاربری
نوشت« :واقعا سرقت مقاله های علمی بدترین
کاریه که میشه کرد یعنی خودت هیچی حالیت
نیست و میری علم یکی دیگه رو میخوای مال
خود کنی اونم نه این که یاد بگیری»

زندگی مسالمت آمیز حیوان و انسان
فیلمی از پیرمرد و گربه ای در فضای مجازی
بازنشر شد که در آن پیرمردی که می خواست آب
بخورد وقتی دید گربه ای در حال آب خوردن است
صبر کرد که او با خیال راحت سیراب شود و بعد
جلو رفت تا حیوان نترسد .کاربری نوشت« :کاش
همگی رعایت می کردیم ،جهان چه جهان زیبایی می
شد» کاربر دیگری نوشت« :چقدر خوبه که طوری
آبخوری رو ساختن که گربه ها هم بتونن به راحتی
آب بخورن» کاربری هم نوشت« :میشه کنار
حیوانات با مسالمت زندگی کرد فقط به شرطی که
حریم مون رو هم باهاشون رعایت کنیم»

دستور کار خود قرار دادند .وی افزود  :در ادامه
تحقیقات میدانی و پیگیری های پلیسی ،سه
ســارق که اهــل نقاط همجوار بودند،دستگیر
شدند .وی خاطرنشان کرد  :متهمان به ۱۵فقره
سرقت و در مجموع سرقت۵۰۰راس دام اعتراف
کردند.

کالهبرداری زوج جوان با تأسیس شرکت صوری
سرهنگ سعید سلیمیان  ،رئــیــس پلیس
آگاهی استان اصفهان ،اظهار کرد :با شکایت
شهروندان مبنی بر این که یک خانم و آقا با
تاسیس یک شرکت صوری و تخصیص سهام
و سود مشارکت به سهامداران ،مبالغی را
دریافت کرده و متواری شده اند ،بالفاصله

2.4 M views
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کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهان وارد عمل
شدند .به گزارش میزان ،وی خاطرنشان کرد:
در بررسیهای به عمل آمده توسط کارآگاهان
مشخص شد ،این خانم و آقا که همسر بودند
مبلغ سه میلیارد ریال از پنج شهروند اصفهانی
با این شیوه کالهبرداری کرده اند.

درامتدادتاریکی

قربانیهوس

امــروز بعد از گذشت  17سال از آن کابوس
هولناکی که زندگی ام را نابود کرد می خواهم
با صدای بلند فریاد بزنم من فقط یک قربانی
هستم! می خواهم داد بکشم که امثال مرا به
قضاوت ننشینند و  ...زن  28ساله در حالی
که بیان می کرد من قربانی هوسرانی های
چند جوان شیطان صفت شدم و امروز حتی
توان کار کردن ندارم و با کمک خیران روزگار
می گذرانم ،به مشاور و کارشناس اجتماعی
کالنتری پنجتن مشهد گفت 17 :سال قبل
زمانی که کــودک  11ساله ای بیش نبودم
غذایپدرمرابهزمینهایکشاورزیمیبردم
آن روزها در یکی از روستاهای اطراف مشهد
زندگی می کردیم و پــدرم مخارج زندگی ما
را از دل زمین کوچک کشاورزی اش تامین
می کرد من نیز در حالی که امور خانه داری را
انجام می دادم با آوازهای مادرم کنار دار قالی
هم صدا می شــدم .آن زمــان خانه کوچک ما
رنگ و بوی خوشبختی داشت و عطر محبت
و عشق در فضای کلبه روستایی ما می پیچید
ولــی همه ایــن خوشبختی ها در یک غروب
سرد پاییزی رنگ بدبختی و سیه روزی به خود
گرفت.آنروزوقتیاززمینکشاورزیبهمنزل
باز می گشتم با چند جــوان ناشناس روبــه رو
شدم که حالت طبیعی نداشتند و برای تفریح
و خوشگذرانی به روستا آمده بودند .آن ها به
فریادها و گریه های من هیچ توجهی نکردند
و مرا مورد آزار قرار دادند .وقتی با سر و وضعی
آشفته و دامنی لکه دار به خانه رسیدم مادرم با
دستبهسرشکوبیدودرگوشهاتاقفقطاشک
ریخت .پدرم که از سر کار بازگشته بود وقتی از
بیآبروییمنشنیددستانپینهبستهاشرابه
دیوارکاهگلیخانهمیکوبیدروزگاررنگارنگم
دیگر سیاه شده بود همه اهالی روستا از بی
آبرویی من سخن می گفتند .دوستانم دیگر
با من بازی نمی کردند .از نگاه های سرزنش
آمیز زنان روستا هم وحشت داشتم حتی دیگر
نتوانستم به مدرسه بــروم با وجــود این چهره
های زشت و چشمان از حدقه درآمده آن چند
جــوان شیطان صفت را فراموش نمی کردم
چرا که کابوس های آن روز وحشتناک پایانی
نداشت .همواره صدایی در گوشم می پیچید
که تو دیگر رسوایی بی آبرو هستی! برخی از
اطرافیانم مرا سرزنش می کردند که حتما
حرکات و رفتار من موجب بروز این حادثه تلخ
شدهاستولیمنفقطکودکی 11سالهبودم
کهقربانینگاههایناپاکشدمازآنروزبهبعد
دیگر نمی توانستیم در روستا رفت و آمد کنیم
به همین دلیل پدرم دار و ندارش را فروخت و
برای فرار از نگاه های سرزنش آمیز به مشهد
مهاجرت کردیم .پدرم مشغول کارگری شد و
برادرانم نیز درس و مدرسه را رها کردند .شش
سالبعددرحالیکهپدرمبهدلیلبیماریقلبی
خانه نشین شده و یکی از برادرانم نیز به دلیل
معاشرت با فروشندگان مواد مخدر به اعتیاد
روی آورده بود ،کیومرث به خواستگاری ام آمد
اوخانوادهایکامالآشفتهداشتوجوانیبیکار
ومعتادبودپدرشبااعتیاددستوپنجهنرممی
کرد و مادرش نیز آن ها را ترک کرده بود ولی
هیچ کدام از این ها برای خانواده من مهم نبود
همین که نام مردی در شناسنامه ام ثبت می
شد و پوششی بر بی آبرویی ام قرار می گرفت
برای خانواده ام رضایت بخش بود .خالصه در
حالی که یک سال بعد از ازدواج با کیومرث،
پسرم را باردار بودم متوجه ارتباط همسرم با
زنان دیگر نیز شدم .با وجود این برای حفظ
زندگیامتالش می کردم ولی در نهایت بعد از
شش سال زندگی مشترک کارمان به طالق
کشیدومنبرایگرفتنحضانتپسرمهمهحق
وحقوقمرابخشیدماکنوننیزدرحالیباکمک
خیران بخشی از هزینه های زندگی را تامین
می کنم که فقط به خاطر فرزندم زنده مانده ام
با وجود این کابوس های آن حادثه وحشتناک
هنوز رهایم نمی کند و می خواهم فریاد بزنم
پدرانومادران!هیچگاهدستکودکتانرارها
نکنید.شایانذکراستبهدستورسروانولیان
(رئیسکالنتریپنجتن)پروندهاینزندردایره
مددکاریموردرسیدگیقرارگرفت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیس
پیشگیریخراسانرضوی

