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پنج شنبه  2۳دی 1400
 10جمادی الثانی .144۳شماره 2085۱

جلسهجنجالیبابالگرهایزنو 3سرقتازیکماشین!




3.9 M views

جوابیه وزارت ارشاد
به گزارش «کاغذ؛
بحران متام نشدین!»

3.1 M views

سارقبیخیالدربرابرعابرانبیتفاوت
ویدئوی سرقت از یک عتیقه فروشی در شبکه های اجتماعی
دست به دست شد که بی خیالی مردم و خونسرد بودن سارق
مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفت .در شرح
این ویدئو آمده است که حوالی ساعت  8و نیم صبح روز یک
شنبه سارقی با شکستن قفل مغازه عتیقه فروشی در بازار
تبریز به سرقت اجناس این عتیقه فروشی اقدام کرد .در
ویدئو می بینیم که سارق با خونسردی در حالی که چند عابر
پیاده در حال عبور هستند به شکستن قفل و سرقت اجناس
این مغازه اقدام می کند .کاربران از این که عابران اقدامی
برای جلوگیری از سرقت نکردند به بی تفاوتی آن ها انتقاد
کردند .کاربری نوشت« :یکی از معضل های جامعه امروزی
همین بی تفاوتی مردم به اتفاقات پیرامون شونه».



سرقتبارمز«تا 3نشهبازینشه»!
ویدئویی از سرقت در خیابان ابوذرغفاری مشهد منتشر
شد که در آن می بینیم یک خودرو در حوالی ساعت  17تا
 18سه بار مورد سرقت قرار می گیرد .در سری اول سارق
ها لوازم داخل خودرو را به سرقت می برند .چند دقیقه بعد
دوباره به سراغ خودرو رفته و باتری آن را سرقت می کنند
و در سری بعد هم کامپیوتر خودرو را می برند .به دلیل این
که این سرقت در ساعت پر رفت و آمد این خیابان رخ داده
واکنش های زیادی را به همراه داشت .کاربری نوشت:
«احتماال سارق ها گفتن تا سه نشه سرقت کامل نمی شه!»
کاربری هم نوشت« :یه بنده خدایی بود رو ماشینش یه
نوشته زده بود که سارقین عزیز چیزی نمونده همکارهاتون
همه رو دزدیدن ،صاحب این ماشین هم باید یه همچین
نوشته ای بزنه که به بار چهارم ،پنجم وششم نرسه دیگه!»



2.8 M views

حسادت،آتشبهخودرویپولدارانانداخت!
اظهارات متهمی که به آتش زدن خودروهای گران قیمت
اقدام می کرد ،یکی از پر واکنش ترین های فضای مجازی بود.
این جوان  25ساله در اظهاراتش می گوید که هیچ مشکل یا
خصومتی با صاحبان خودروهایی که آتش زده نداشته و تنها
به دلیل حسادت به این افراد به این کار اقدام می کرده
است .طبق گفته پلیس تا کنون مشخص شده  4خودرو را
آتش زده که باعث خسارت  3میلیارد تومانی شده است.
کاربری نوشت« :باید با این افراد که به اموال دیگران آسیب
می زنن برخورد بشه تا امنیت جامعه به خطر نیفته ».کاربری
هم نوشت« :هرچقدر پولدارها فرار مالیاتی داشته باشن و
اختالف طبقاتی وتعداد فقرا بیشتر بشه امنیت اونا هم کمتر
میشه ،پولدارها اگه می خوان امنیت بیشتری داشته باشن
باید این اختالف طبقاتی رو کاهش بدن ».کاربری هم نوشت:
«حسادت به داشته های دیگران یکی از بدترین نوع حسادت
هاست که باعث میشه هیچ لذتی از زندگی نبرید».



3.4 M views

جنجالریختوپاشمیلیاردیدرسفربهلیتوانی
فدراسیون فوتبال در خصوص خبری مبنی بر بدهکار شدن
به یک شرکت بابت سفر به لیتوانی سکوت عجیبی دارد و
کسی توضیح نمی دهد که دلیل این هزینه سنگین چیست؟
صدا و سیما در گزارشی آورده است که  3ماه پیش در خالل
مسابقات جام جهانی فوتسال در لیتوانی رئیس فدراسیون
به همراه چند نفر از نزدیکانش به این کشور رفته و در
این بین خبر رسید که عزیزی خادم برای دیدار با رئیس
فدراسیون آلمان چند روزی هم به آلمان سفر می کند اما
طبق گزارش صدا و سیما فقط در این سفر با سفیر ایران
در آلمان دیداری برقرار شده است .گفته شده این سفرها
حدود  10میلیارد تومان هزینه داشته است که از طریق
شرکت توسعه بازرگانی برنا پرداخت شده و حاال این شرکت
به دنبال پولی است که داده .با این حال فعال فدراسیون
فوتبال در این ماجرا هم سکوت کرده درست مثل ماجرای
حذف سرخابی ها از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا!



2.4 M views

یک زن استرالیایی گیاه خوار از همسایه خود به دلیل بوی
کباب به دادگاه شکایت می کند و از دادگاه می خواهد از
این کار همسایه اش جلوگیری کند چون او به خاطر بوی
کباب و ماهی نمی تواند از حیاط خانه اش استفاده کند .هر
چند دادگاه شکایت او را فاقد شواهد کافی دانست اما به
دلیل این که این زن بارها همسایه ها را به بهانه های واهی به
دادگاه کشانده توسط اهالی محل به شکل عجیبی تنبیه شد.
همسایههابرایانتقامازاینزنباربیکیویبزرگیجلویخانه
او درست و شروع به پختن کباب های مختلف کردند .کاربران
بهاینشیوهانتقامواکنشنشاندادند.کاربرینوشت«:حاال
درسته این خانم هی به بهانه های مختلف اینا رو می کشونده
دادگــاه ولی اذیت کردنش به نظرم جالب نیست ».کاربر
دیگری نوشت« :امان از همسایه بد که آدم رو پیر می کنه».

واردات کاغذ از لحظه ثبت سفارش تا
ورود به کشور نزدیک به  4ماه زمان نیاز
دارد که با توجه به استقرار دولت سیزدهم و
مقامات مسئول در وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی ،این زمان برای اقدام و مالحظه آثار آن
در بازار نشر ،مستلزم صبر بیشتر برای ارزیابی
عملکرد دولت جدید است.
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با دستور ریاست محترم جمهور به تاریخ
 7آذرماه و اختصاص  20میلیون دالر ارز
ترجیحی برای واردات کاغذ ،مراحل مقدماتی
انجام شده و جلسه نهایی تعیین شرکت های
واردکــنــنــده کاغذ ،در تاریخ  21دی مــاه در
معاونت مطبوعاتی با حضور نمایندگان وزارت
صمت ،بانک مــرکــزی ،تعزیرات حکومتی،
سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات
برگزار خواهد شد .ذکر این نکته ضروری است
مکاتبه با تعزیرات برای استعالم از شرکت ها،
اخذ پرفورم از شرکت های تولیدکننده کاغذ و
ضمانت نامه محضری از داوطلبان و با برگزاری
جلسه مذکور و تعیین تکلیف شرکت ها ،پیش
بینی می شود تا پایان هفته جاری در خواست
تخصیص ارز از سوی معاونت مطبوعاتی نهایی
و ارسال شود.

2

2.1 M views

انتقامبرایشکایتازبویکباب!

از آن جایی که چند سالی است مشکالت کاغذ
برای روزنامه ها دردسرهای زیادی ایجاد کرده
و هر بار به صورت مقطعی مشکل برطرف و بعد
از مــدت کوتاهی دوب ــاره مشکل بحرانی تر از
قبل می شد در تاریخ  14دی گزارشی با عنوان
«کاغذ؛بحرانتمامنشدنی!»دراینصفحهمنتشر
شد .البته ذکر این نکته هم ضــروری است که
اکنونکاغذروزنامهکاالینادریاستکهحتیبه
قیمتکهکشانیکیلویی45هزارتومانهمیافت
نمی شود و برخی روزنامه ها از جمله ،همشهری،
جام جم ،شرق و  ...به همین دلیل روزنامه را روی
کاغذ سفید چاپ می کنند و روزنامه هفت صبح
همبهدلیلچاپروزنامهرویکاغذهاینامرغوب
از مخاطبان خودش عذرخواهی کرده و دلیل
این اتفاق را نایاب شدن کاغذ مرغوب روزنامه
اعالم کرده است .در گزارشی که 14دی منتشر
کردیم از مشکالت نبود کاغذ روزنامه در سال
های مختلف و وعده های داده شده در دولت
جدیدنوشتیم.روزگذشتهجوابیهایازمدیرکل
مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد
برای روزنامه ارسال شد که عینا در ادامه آن را می
خوانید.

غرقشدننوزادتوسطمیمون!
در هند همه چیز تخیلی است حتی حوادثی که رخ می دهد.
در حادثه ای تکان دهنده چند روز پیش یک نوزاد  ۲ماهه
هندی توسط یک میمون به داخل مخزن آب انداخته می شود
که باعث کشته شدن این کودک می شود .چندی پیش هم
گزارش ها از قتل عام سگ ها توسط میمون ها در هند خبر
ساز شده بود .والدین این کودک به رسانه های محلی گفته
اند که پیش از این هم کودک شان مورد حمله میمون ها قرار
گرفته است .کاربران به این حادثه تلخ واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :واقعا چیزی که هندی ها توی فیلم ها شون
نشون میدن برای خودشون خاطره است ولی برای ما تخیلی!»
کاربریهمنوشت«:احتماالبااتفاقاتاخیرحجممیمونکشی
گسترده ای رو در آینده در هند خواهیم دید».

جلسهجنجالیوزارتورزشبابالگرهایزن
در روزهای اخیر ویدئویی از حضور تعدادی بالگر زن جوان فعال در عرصههای
مختلف در ساختمان شماره  ۲وزارت ورزش و جوانان منتشر شد که حواشی و
انتقاداتی به همراه داشت ،پس از این واکنشها ،وزارت ورزش و جوانان با
انتشار بیانیهای ،جلسه مذکور را «جلسه مجمع ملی خیرین ازدواج» اعالم میکند
که تنها به منظور «ترویج امر ازدواج در فضای مجازی» تشکیل شده است .با این
حال وحید یامین پور معاون وزیر ورزش هم در توئیتر نوشت« :اگر مجمع خیرین
ازدواج تونسته آدم های متفاوتی رو که هیچ وقت صدای ما بهشون نمیرسه جمع
کنه و درباره ازدواج باهاشون حرف بزنه ،دمشون گرم ».او در ادامه هم نوشته:
«این جلسه رو نبودم و از جزئیات مطلع نیستم ولی اعتراف میکنم در همین مدت
از آخوند تا شلحجاب و از قهرمان المپیک تا کارتنخواب رو دعوت و باهاشون گفت
وگوکردم».کاربرینوشت«:خوبهکهمسئوالنصدایهمهمردمکشورروبشنون
و از ظرفیت هاشون استفاده کنن ».در عین حال کاربری نوشت«:واقعیتش اینه
که عمده این بالگر ها عمال سبک زندگی غربی رو ترویج می کنن» .

عالوه بر اقدامات فوق ،با توزیع  350تن
کاغذ وارد شده به کشور و کشف انبار
احتکار کاغذ در جنوب تهران ،وضعیت فعلی تا
حدودی مدیریت شده است.
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اساساتامینکاغذدرانحصارووظیفهذاتی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیست و
توزیع یارانه مطبوعات که در واقع برای تامین
کاغذتوسطصاحبانامتیازوازبازاراختصاصمی
یابد ،برعهده این وزارتخانه است .چرا که تجار
تحت ضوابط وزارت صمت برای مصارف دیگر
صنعتی نیز به ورود کاغذ اق ــدام می کنند و
شایسته است با نظارت دقیق نهادهای مسئول
چون تعزیرات ،بانک مرکزی و سازمان حمایت از
مصرفکنندگان،اینامرمدیریتشود.

4

جاده هایی اب بوی مرگ!
درروزهایگذشتهچندتصادفزنجیرهایمرگباردرجادههایکشوراتفاقافتاده
مرگبارترینجادههایکشوردرسالهایاخیرکدامجادههابودهاند؟

رعیت نواز -داستان تصادفهای وحشتناکی که حتی به اعالم عزای عمومی منجر میشود انگار پایان ندارد و هر از گاهی شاهد
تصادف های خونینی در جاده های کشور هستیم که باعث داغدار شدن بسیاری از خانواده ها می شود .متاسفانه از اول دی تا کنون
چند تصادف زنجیره ای خونین در جاده های کشور داشته ایم که حتی به اعالم عزای عمومی در خوزستان منجر شده است .اوایل
دی ماه بود که تصادف پنج دستگاه خودرو در جاده قدیم اهواز به آبادان۱۰ ،کشته به جا گذاشت .در صبح روز بیستم دی ماه هم
 ۵۹خودرو در محور بهبهان رامهرمز چنان به هم کوبیدند که در آخرین آمار پنج کشته و  ۴۱مصدوم به جا مانده است .به گفته مدیر
روابط عمومی اورژانس علوم پزشکی اهواز در روزهای 18و  19دی هم  ۲تصادف زنجیرهای دیگر به دلیل غلظت باالی مه صبحگاهی
در محور آبادان و اهواز به رامهرمز اتفاق افتاده بود که در محور آبادان  ۷خودرو و دیگری  ۲۸خودرو با هم برخورد کردند 21 .دی
ماه هم براثر تصادف بین یک دستگاه سواری پیکان با دو دستگاه کامیون و تریلر در محور فیروز آباد به الشتر  4نفر جان باختند و
یک نفر هم مجروح شد .در این گزارش سعی کرده ایم در کنار بررسی آمار مرگ و میرهای جاده ای به جاده هایی اشاره کنیم که در
چند سال اخیر به دلیل تصادف های خونینی که در آن ها رخ داده به جاده مرگ مشهور شده اند.
▪آمار مرگ و میرهای جاده ای

جاد ههای ایــران در ردیف مرگبارترین جاد ههای جهان قرار
دارد .بررسی برخی دادههــای آمــاری نشان میدهد ایــران در
جایگاه هفتمین کشور با میزان مرگ و میر جادهای باال در قاره
آسیا قرار گرفته و در قیاس با امنترین کشورهای جهان از نظر
میزان حوادث جادهای ،گاه ساالنه تا  ۱۰برابر موارد مرگ و میر
بیشتری در این زمینه به ثبت میرساند .آمارهای سال 1400
هنوز منتشر نشده اما در سال  ۱۳۹۹تعداد  15هزار و 396
فوت ناشی از تصادف رانندگی در سازمان پزشکی قانونی به ثبت
رسیده است .استانهای فارس ،تهران ،سیستان و بلوچستان،
اصفهان ،کرمان ،خراسان رضوی و خوزستان بیشترین سهم را
در کشته های تصادفات در سال  ۱۳۹۹داشتهاند.
▪جاده های مرگبار

بانگاهی به جدول فوت ناشی از تصادف در پزشکی قانونی می
بینیم که فارس با  1241فوتی در صدر استان های حادثه خیز
رانندگی قرار دارد .بعد از فارس تهران با  1210فوتی ،سیستان
و بلوچستان با  1005فوتی ،اصفهان با  991فوتی ،کرمان با
 984فوتی ،خراسان رضوی با  931فوتی و خوزستان با 863
فوتی قرار دارند .با این حال در کشور جاده هایی وجود دارند که
آمار تصادفات و مرگ و میر در آن ها به قدری باالست که به جاده
های مرگ معروف شده اند .در ادامه به معرفی تعدادی از این
جاده ها پرداخته ایم.
جاده وهن آباد
وهن آباد منطقهای نزدیک به رباط کریم تهران است .یکی
از مسیرهای پرتردد این ناحیه آن گذرگاهی است که به شهر قم
میرسد و متاسفانه از پرحادثهترین جادههای کشورمان محسوب
میشود و هر سال چندین تصادف منجر به فوت در این جاده اتفاق
می افتد .نور نامناسب و نبود دید کافی رانندگان از دالیلی است
که درباره حادثه خیز بودن این جاده ذکر شده است.
محور بندرعباس به الر
این مسیر  300کیلومتر طول دارد و جالب است بدانید
که هیچ گونه آبادی ،پمپ بنزین ،استراحتگاه یا تعمیرگاهی در
نزدیکی آن به چشم نمیخورد .بعضی از قسمتهای این محور از
وضعیت بدی برخوردار است و حتی خطکشی و عالیم راهنمایی
نیز ندارد؛ همین عوامل باعث شده تا محور بندرعباس به سمت الر
یکی از مرگبارترین محورهای کشور برای رانندگی در شب باشد.
جاده شهر بجنورد
در شهر بجنورد جادهای به نام گلستان وجود دارد که بسیار
خطرناکومرگباراست.بومیانمناطقاطرافبیانکردهاندکههر
هفته حوادثی مرگبار در این جاده رخ میدهد و دیدن خودروهای
واژگون و آسیب دیده در این محور برای آن ها امری عادی است.
نبودروشناییکافیوساختنادرستواشکاالتمهندسیموجود
در این محور از مهم ترین دالیل مرگبار بودن این مسیر است.
جاده کیاسر
کیاسر محوری است که ساری را به سمنان متصل میکند.
شاید در نگاه اول تصور کنید که ایــن جــاده خطرناک نیست
اما جالب است بدانید که بزرگ ترین معضل این مسیر بارش
برف است .هر سال بارش برف در کیاسر ،حادثه آفرین است و
خساراتی جبران ناپذیر به بار میآورد  .در جست و جوهایی که
داشتیم هر سال هنگام بارندگی تصادف های وحشتناکی در آن
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رخ داده است .گفته می شود این جاده بیشترین عارضه نخاعی
در تصادفات را داشته است.
جاده تهران به مشهد
مسیر تهران-سمنان -مشهد نیز یکی دیگر از محورهای
حادثهساز کشور است .طول این مسیر  900کیلومتر است که
به دلیل تردد زیاد خودروها و یکنواخت بودن جاده حادثهساز
میشود .در حقیقت علت اصلی قرار گرفتن این محور در فهرست
جاد ههای خطرناک کشور به دلیل خوا بآلودگی و خستگی
رانندگان از یکنواخت شدن و طوالنی بودن محور تهران ،سمنان،
مشهد است .متاسفانه تا به امروز حوادث زیادی در این جاده رخ
داده و جان افراد بسیاری را گرفته است.
جاده های خوزستان
جاده های استان خوزستان ،از جمله دلهره آورترین جاده
های موجود در کشور هستند .جاده هایی که تاکنون نتوانسته اند
ساعتی خالی از خون را تجربه کنند .جاده هایی مملو از ماشین
های سنگین و سبک که در بیشتر مواقع با حادثه های مرگبار در
آن ها رو به رو می شوید .جاده هایی که روزانه میلیاردها میلیارد
جا به جایی ارزی در مسیرهای بین استانی آن دارد صورت می
گیرد ولی همزمان جان هموطنان مان را هم می گیرد .به گزارش
ایرنا از ابتدای سال تا کنون  510نفر در تصادفات جاده ای این
استان جان خود را از دست داده اند.

5

6

▪آن چه باید اتفاق بیفتد

بهطورکلی هر تصادفی که صــورت میگیرد بر اثــر  ۴عامل
انسان ،جاده ،وسیله نقلیه و محیط است و هر کدام نقشی در
میزان تصادف و شدت آن دارد .همچنین مطالعات انجام شده
در کشورمان نشان می دهد عوامل عمده تصادف ،بی توجهی
به جلو ،رعایت نکردن حق تقدم ،رعایت نکردن فاصله طولی،
سبقت و سرعت غیرمجاز است که دو مورد آخر بیشترین سهم را
در تصادفات منجر به فوت داشته است ،اما از استاندارد نبودن
جاده ها و نا ایمن بودن خودروها هم نباید غافل شد .روز گذشته
رئیس پلیس راهور اعالم کرد که در تصادف زنجیرهای بهبهان
هیچ کدام از ایربگهای خودروها باز نشده بود!»
▪چه باید کرد؟

ازآنجاییکهحوادثرانندگیوجادهایوتلفاتناشیازآنهزینه
های مادی و معنوی زیادی بر جامعه تحمیل و بخش های گوناگون
ودستگاههایمختلفقوایمجریه،قضاییهومقننهکشوررادرگیر
می کند باید فکر بنیادی برای آن کرد .قطعا استاندارد سازی جاده
ها می تواند نقشی در کاهش تلفات داشته باشد .از سوی دیگر
باید خودروسازهای داخلی را ملزم به باال بردن ایمنی خودروها
کرد چون هم اکنون به دلیل انحصاری بودن آن ها نشانی از بهبود
کیفیتدیدهنمیشود.البتهازآنجاکههیچکاریبدونمشارکت
جدی آحاد جامعه به موفقیت کامل نمی رسد ،الزم است عالوه بر
ایمن سازی راه ها و جاده ها و بهبود کیفیت فنی خودروها ،آموزش
عمومی ،فرهنگ سازی و باال بردن سطح مهارت و سپس اعمال
قانون دربــاره متخلفان بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد تا
سبب کاهش محسوس حوادث شود .در حقیقت بیشترین لطمه و
آسیب در تصادفات جاده ای به خانواده های دغدار وارد می شود و
باید از مسئوالن خواست برای کاهش تصادفات جاده ای تالش و
تمهیدات بیشتری داشته باشند.

