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قطار مرگ

«هفتخوان»،قتلگاه 45سرنشینقطارتبریز -مشهدشد

ســمانه شــهباز /برخــورد دو قطــار در نزدیکــی ایســتگاه هفتخــوان ســمنان ،یکــی از مرگبارتریــن حــوادث ســال گذشــته بــود.
ســاعت۷:۳۵دقیقه صبح 5آذر 95دو دســتگاه قطار مسافربری در ایســتگاه هفت خوان بین دامغان و سمنان با هم برخورد کردند
و آتــش گرفتنــد کــه این حادثه هولناک 45کشــته وچندین زخمی بر جا گذاشــت .با اعالم ایــن حادثه هولناک به نیروهــای امدادی و
انتظامی،بالفاصلهآنهاخودرابهمحلصعبالعبوررساندند.بهدلیلگستردگیاینحادثه،دوفروندبالگردازشاهرودوسمناننیز
برای امدادرســانی بهتر به مجروحان ،راهی منطقه شــدند .در این سانحه ریلی 103،تن مصدوم شدند که ٧١مصدوم به بیمارستان
والیت دامغان و ٩مصدوم به بیمارستان کوثر سمنان منتقل شدند .درادامه مشخص شد قطار تبریز-مشهد شامگاه 4آذر از تبریز به
سمتمشهدحرکتکردهبودکهدرحدفاصلچهارهزارو ۸۰۰متریایستگاههفتتپهدرمنطقهایمابینسمنانودامغانبهدلیل
تعویض خط و هدایت قطار به ریل مقابل متوقف شده بود.

 ctcدرســت عمل کرده و لوکوموتیــوران با اجازه از متصدی ctc
اقــدام به خامــوش کردن سیســتم و حرکت به صورت دســتی
کرده است.
حســین عاشوری در جلســه کمیســیون که با حضور معاون
اول رئیسجمهــوری برگزارشــد اظهــار کــرد :در ایــن جلســه
گــزارش اولیــه حادثــهای کــه توســط این کمیســیون بــا حضور
در محــل حادثــه و جمــعآوری اســناد و مدارک تهیه شــده بود
مورد بررســی قرار گرفت .همچنین به دلیل تردد باال در مســیر

دث

حوا

جمهــوری اســامی نیــز پــس از بــروز این حادثــه هولنــاک در
برنامــه زنده خبری شــبکه سراســری ســیما اســتعفای خود را
از ســمت مدیرعاملــی راهآهــن اعالم کــرد .رئیس کمیســیون
عالی ســوانح راهآهن نیز با بیان اینکه سیستم  ctcحرکت قطار
مشــهد  -ســمنان را متوقف کرده بود ،اظهارداشــت :سیســتم
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تشکیل پرونده قضایی
قاضــی آســیابی دادســتان عمومــی و انقالب ســمنان که از
ابتــدای وقوع ایــن حادثه به همراه یکــی از معاونین و بازپرس
شــعبه ســوم دادســرای مرکــز اســتان و همچنین تیم پزشــکی
قانونــی در محل حادثه حضوریافته بــود دراین باره گفت :این
حادثه در  ۱۰۰کیلومتری سمنان رخ داد.
وی دربــاره چگونگــی وقــوع ایــن حادثــه گفتــه بــود« :پس
از اینکــه قطــار مســافربری تبریز-مشــهد از ایســتگاه ســمنان
عبورکــرد ،در  ۵۰کیلومتری ســمنان و در بین دو ایســتگاه از کار
افتاد .مســافران هم داخل قطار حضور داشــتند تا مشکل رفع
شــود .از ســوی دیگر قطار محلی سمنان-مشــهد که از سمنان
حرکت کرده بود درطول مســیرناگهان با قطار متوقف برخورد
کرد.
بازداشت سه نفر از عوامل حادثه
دادستان سمنان درعین حال ازدستگیری سه تن از عوامل
حادثه نیزخبرداد.
وی گفت :در جریان رسیدگی به این پرونده سه تن از عوامل
از جمله مســئول مرکز کنترل فرماندهی راهآهن شــمال شرق
کشور-مســتقر در شــاهرود -و همچنین مســئول مرکــز کنترل
خطوط و مســئول شیفت مرکز کنترل بازداشت و آنها با تفهیم
اتهام و صدور قرار تأمین روانه زندان شدند.
استعفای مدیر عامل راهآهن
محســن پورســید آقایی مدیرعامــل وقت شــرکت راهآهن

پس از اینکه قطار مسافربری
تبریز-مشهد از ایستگاه
سمنان عبورکرد ،در  ۵۰کیلومتری
سمنان و در بین دو ایستگاه از کار افتاد.
مسافران هم داخل قطار حضور
داشتند تا مشکل رفع شود .از سوی
دیگر قطار محلی سمنان-مشهد که از
سمنان حرکت کرده بود درطول
مسیرناگهان با قطار متوقف
برخورد کرد

محل حادثه این مســیر به سیســتم مکانیزه کنترل قطار مجهز
بــود کــه اجازه ســرعت بیــش از حــد مجــاز را بــه لوکوموتیوران
نمیدهــد و اگــر در مســیر چراغی قرمز باشــد ،مانــع از حرکت
قطار میشود.
وی در ادامــه بیــان کــرد :ســاعت  ۷صبــح روز حادثــه زمان
تعویــض شــیفت متصــدی  CTCبــوده و نفراتی کــه در بخش
کنترل هســتند موظفنــد در صورت بــروز هرگونه مســأله مهم
آن را در دفاتــر ثبــت کننــد امــا متصــدی جدیــد بــدون توجــه
بــه اینکــه قطــاری در مســیر متوقــف اســت ،اجــازه حرکــت
به صورت دســتی را به قطار مشهد  -ســمنان میدهد و راننده
لوکوموتیــو نیز با بخش کنترل تــردد قطارها برای گرفتن مجوز
اصلــی و نهایــی تمــاس نمیگیــرد .طبــق قوانیــن راهآهــن،
لوکوموتیــوران بایــد پــس از دریافــت مجــوز اولیــه بــا بخــش
کنتــرل تــردد حرکــت قطارهــا بــا اســتفاده از بی ســیم تماس
میگرفــت ولــی متأســفانه لوکوموتیــوران ایــن کار را نکــرد و با
همــان مجــوز اولیه سیســتم مکانیــزه را خاموش کــرده و قطار
بــه حرکــت درآمــد .بــا توجــه به فاصلــهای کــه دو قطــار از هم
داشــتند سرعت قطار دوم از صفر تا نقطهای که به قطار بعدی
برخورد میکند به  ۱۳۰کیلومتر در ســاعت میرسد .اگر چه این
قطــار مجاز بــوده تا  ۱۴۰کیلومتر بر ســاعت نیز بــرود و از طرفی
چــون قطار اول ســر قــوس متوقف شــده و دو طــرف آن نیز تپه
بــوده اســت لوکوموتیــوران قطار دوم موفق شــده تنها هشــت
ثانیه قبل ترمز قطار را بکشد.
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