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«ایران خودرو» و «مرسدس» قرارداد امضا کردند

«بنز» هم به ایران آمد

براســاس ایــن قــرارداد ،در مرحلــه اول شــرکت
مشــترک فــروش و خدمــات پــس از فــروش و ســپس
شرکت تولید مشترک ایجاد میشود
شــرکت دوم کــه قــرارداد آن در مــاه آینــده نهایــی
میشود ،مسئولیت تولید را برعهده دارد

اول
دفتر
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عکس :امیرحسین خیرخواه  /میزان

«االهلی »عربستان حریف پرسپولیس  10نفره هم نشد
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سفر پیاده  60روزه  در اعتراض به «کنسرتبندان»
احیای دوچرخه سواری بانوان در اصفهان

گزارشهــا و آمارهای مربوط به حوادث جادهای
در ســالهای اخیر بویژه در شهریور ماهها که اوج
سفرهای تابستانی است نشان میدهد به دالیل
مختلف میزان تصادفات رانندگی و تلفات ناشی
از آن در کشــورمان رو بــه افزایش بــوده و حتی از
حسن نصیری
اســتانداردهای جهانــی فراتر اســت ،بهطوری که
مدرس دانشگاه
همین مســأله هر ســال هزینهها و خســارتهای
مالی و جانی ســنگینی را به شــهروندان و جامعه
تحمیل میکند.
بــه اعتقــاد کارشناســان اگــر این اتفاقــات و حــوادث به وقوع پیوســته
بــه صورت ریشــهای و بر پایه مطالعات علمــی و تجربیات جهانی رصد
و مورد آســیب شناسی جدی کارشناســان و متولیان امر قرار گیرد بهطور
حتــم آمار اینگونه ســوانح و حوادث ناگوار جــادهای کاهش پیدا خواهد
کرد،بــه شــرطی که همه دســتگاهها و ســازمانهای مرتبط بــا تصادفات
جادهای به جای متهم کردن یکدیگر و شانه خالی کردن از بار مسئولیت
در جهــت کاهــش و اصــاح ایــن معضــل اجتماعــی گامهــای اساســی
و جدی بردارند.
یکــی از اقداماتی که میبایســت از ســالهای قبل صــورت میگرفت
آموزش اســت چرا که به گفته کارشناســان در تصادفــات رانندگی جاده،
وســیله نقلیــه ،انســان و محیط چهــار عامل اساســی اســت .بنابراین اگر
بخواهیــم این چهــار عامــل را درجهبندی کنیــم به این نتیجــه خواهیم
رســید که  30درصد از عوامل حوادث جادهای مربوط به محیط ،خودرو
و جاده است و  70درصد دیگر عامل انسانی است.
حال اگر این مسأله را دقیقتر بررسی کنیم درمییابیم که اصلیترین
دلیل تصادفات این روزها در جادههای کشــور عامل انسانی است .نکته
دیگری که باید به آن اشــاره کرد این اســت از ســال  1305که خودرو وارد
ایران شده تا به امروز متأسفانه ما نتوانستیم فرهنگسازی کنیم .چطور
برخــی خانوادههــا نوجوانانشــان را دســت افــرادی میدهند کــه تعلیم
رانندگــی ندیدهاند ،رانندگــی فقط یک کتاب خواندن و یاد گرفتن اصول
حرکت ماشــین نیست .در این باره هم پلیس مقصر نیست .ما از دوران
کودکــی تــا دانشــگاه نتوانســتیم ایــن موضــوع را بــه جوانــان و نوجوانان
آمــوزش دهیــم .آنهــا مهــارت الزم را درباره فرهنــگ رانندگــی ندارند.
صــدا و ســیما و مطبوعــات آمــوزش الزم را ندادند حاال چــرا باید پلیس
را مؤاخذه کنیم .پلیس ناظر این رفتار اســت آموزش دهنده که نیســت.
این آموزش هم توســط ســازمان مربوطه باید داده شود ،وزارت آموزش
و پرورش و وزارت علوم باید متولی آموزش باشند.
با این اوصاف حاال که اتفاق افتاده همه همدیگر را مؤاخذه میکنند.
باالخره یک ســازمان باید بیاید و بگوید من مسئولیت کاهش تصادفات
را برعهــده دارم ،ایــن ســازمان هماکنــون در کشــور مــا وجــود نــدارد.
تمام کشــورهای پیشــرفته درباره این موضوع متولی دارند ،اگر فردی در
کشور اروپایی از چراغ قرمز رد شود چطور با جدیت با او برخورد میشود
اصــاً تــا مدتها اجازه رانندگی به فرد نمیدهنــد اما در ایران وضعیت
چگونه است؟
مــردم مــا اگــر ببیننــد جایــی پلیــس ایســتاده بــا چــراغ بــه همدیگر
عالمــت میدهنــد ،ما خودمــان قانــون را دور میزنیم .همین میشــود
که قانون رانندگی هم برای ما مسخره بهنظر میرسد.
به نظرم باید در این زمینه فعالیت جدیتری انجام شــود و پیشنهاد
میکنم کــه رئیسجمهوری ،رئیس شــورای عالی ترافیــک یا تصادفات
شــود تــا او بتوانــد با جدیــت وظایــف ســازمانها را بــه آنها گوشــزد کند
و در نهایــت پلیــس در کنــار ایــن ســازمان ناظــر فعالیتهــا باشــد .ما با
امتحــان دادن یــک کتــاب آییننامــه راهنمایــی و رانندگــی نمیتوانیم
مردم را با فرهنگ رانندگی آشنا کنیم.

بررسی کارشناسی «ایران» از ریشه های حوادث جادهای
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عکس ها :حمید حاجی پور  /ایران

صعود رویایی با تعویضهای طالیی

ضرورت مسئولیتپذیری
در حوادث جادهای

سقوط مرگبار؛ اینبار در جاجرود

ســاخت داخــل شــرکت مشــترک تولیــدی در ســال
نخست به  ۲۰درصد خواهد رسید
شــرکت دیگــر در حــال مذاکــره ،در خصــوص تولید
موتور میان شــرکت ایــران خودرو دیــزل و دایملر بوده
که وظیفه آن تولید موتورهای جدید است

داورزنی :بخشی از «آزادی» برای حضور بانوان مسقف میشود

دیگر
صفحهها

گزارش میدانی «ایران» از حادثه واژگونی اتوبوس با  11کشته و  27مجروح

پنجشنبهگذشتهثبتشد

رکوردشکنی مصرف بنزین
با  104میلیون لیتر

«ایران»ازفعالیتهایسیاسیبانوانگزارشمیدهد
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<نه> پارلمان عراق به همه پرسی جدایی اقلیم کردستان

گــروه جهان /پارلمان عراق روز گذشــته با اکثریت آرا
به همهپرســی اســتقالل اقلیم کردســتان عــراق رأی
منفــی داد و آن را غیرقانونــی اعالم کــرد .نمایندگان
کــرد پارلمــان در اعتــراض بــه رونــد ایــن نشســت و
موضعگیــری نماینــدگان عراقــی صحــن پارلمــان را
ترک کردند.
به گــزارش «ایران» بــه نقل از خبرگــزاری رویترز،
در مصوبــه پارلمــان عــراق تأکیــد شدهاســت« :ایــن
رفرانــدوم فاقــد وجاهــت قانونــی اســت و بنابرایــن
غیرقانونی تلقی میشــود ».محمد الکربولی ،یکی از
نماینــدگان ســنی پارلمان عراق در همیــن ارتباط به
رویتــرز گفت« :نمایندگان کــرد پارلمان وقتی متوجه
طــرح این مصوبه و همراهــی اغلب نمایندگان با آن
شــدند ،پارلمان را تــرک کردند .با این حال این طرح
بــا اکثریت آرا تصویب شــد ».ســه نماینــده کردی که
دیــروز پارلمــان را تــرک کردنــد ،تهدید کردنــد علیه

مصوبــه پارلمــان عــراق بــه دادگاه قانــون اساســی
شــکایت میکننــد .در مقابــل ســه نماینــده مخالــف
همه پرســی نیــز پیشدســتی کــرده و بهطــور رســمی
شکایتی را علیه این همهپرسی تقدیم دادگاه کردند.
یکــی از نمایندگان کرد پارلمان کــه نامش را فاش
نکــرده ،تأکید کرده کــه این مصوبه الزام آور نیســت و
اقلیم کردستان عراق همهپرسی را برگزار خواهد کرد.
اشواق جاف ،از نمایندگان کرد پارلمان عراق نیز تأکید
کرد :اصل مصوبهای که تصویب شــده مغایر بندهای
 3و  46و  5قانون اساسی است .با این حال نمایندگان
پارلمــان عــراق از حیــدر العبــادی ،نخســتوزیر
عــراق خواســتند از قــدرت خــود بــرای جلوگیــری از
ایــن همهپرســی اســتفاده کــرده و بــا اقلیم کردســتان
عــراق وارد مذاکره شــود تا بــا رفع اختالفــات موجود،
همهپرســی لغو شــود .در پی رأی منفی پارلمان عراق
به همهپرسی ،مسعود بارزانی ،رئیس اقلیم کردستان

احزاب؛ پله اول
پرورش مدیران زن
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عراق در واکنشی تند گفت« :به تهدیدات بچگانه برای
ایجــاد جنگ توجهــی نداریم!» به گــزارش خبرگزاری
مهر به نقل از شــبکه سومریه نیوز ،مسعود بارزانی که
به کرکوک ســفر کرده ،تأکید کرد« :ایــن مردم کرکوک
هســتند که سرنوشــت خود را تعیین میکنند ».استان
نفتخیز کرکوک از جمله مناطقی است که بارزانی بر
لــزوم الحاق آن به اراضی اقلیم کردســتان تأکید دارد
اما دولت عراق مخالف آن است.
رأی منفی نمایندگان پارلمان عراق به همهپرسی
اســتقالل کردســتان در حالــی اســت کــه نــه تنهــا
کشــورهای منطقه که کشــورهای غربــی نیز مخالفت
خود را با این همهپرسی اعالم کردهاند .امریکا و اروپا
نگران هســتند ،این همهپرسی و رأی مثبت احتمالی
بــه آن باعــث افزایــش تنشها در کردســتان عراق با
اقلیتهای مختلف ،شــده و توجهها را از روند مبارزه
با تروریسم منحرف کند.

هشدار اتحادیه اروپا به میانمار برای دسترسی فوری مسلمانان به کمکهای بشردوستانه
گروه جهان /مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا
در بیانیــهای از دولت میانمار خواســت فوراً گامهای
الزم بــرای حل بحران به وجود آمده در این کشــور را
بردارد.
به گــزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری
«اســپوتنیک»« ،فدریــکا موگرینی» در ایــن بیانیه از
دولت میانمار خواست تا ریشهها و پیامدهای بحران
قومیتــی در اســتان راخیــن را در مــدت زمــان هفتــه
جاری بررســی کرده و به آن رســیدگی کنــد .در بیانیه
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا آمده است:
«همانطور که چند روز پیش نیز اعالم کردم ،اولویت
فعلــی فراهم کردن دسترســی فوری بــه کمکهای
بشردوســتانه اســت و به طــور همزمان و بــه موازات
آن ،ریشههای این درگیریها نیز باید مورد رسیدگی

قــرار گیــرد .طرفین بــه ما اطمینــان دادهانــد که این
هفته گامهــای الزم را بر میدارنــد و ما انتظار داریم
کــه این اتفاق بیفتد .در همین حــال «اال گاندی» ،نوه
ماهاتمــا گاندی ،رهبر سیاســی و معنــوی هندیها نیز
برای آنگ سانســوچی ،رهبر دموکراسی خواه میانمار

نامه نوشت و به وی تأکید کرد تا از قدرتش برای توقف
حمالتعلیهمسلمانانروهینگیاییدرراخیناستفاده
کند .پیشــتر «دزموند توتو» ،فعال سابق ضدآپارتاید و
اسقف بازنشســته نیز برای آنگ سان ســوچی نامه ای
نوشــته و در آن بــه وی تأکید کــرده بود تا مانــع از رفتار
نادرست با مسلمانان روهینگیایی در راخین شود .خبر
دیگــر اینکه یک مســئول هالل احمر ایران با اشــاره به
بارگیــری محمولــه ۱۰۰تنی این جمعیت بــرای مردم
میانمــار ،گفــت :ایــن محمولــه حــاوی اقالم زیســتی،
بهداشــتی ،درمانی و غذایی اســت که پس از بارگیری
بــرای مــردم مســلمان روهینگیــای میانمــار ارســال
میشــود .الزم به ذکر اســت ،قرار اســت امشــب بنا بر
درخواســت انگلیس و سوئد شــورای امنیت بهمنظور
بررسی اوضاع میانمار نشستی رسمی برگزار کند.
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جهانگیری بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی را
ابالغ کرد

معــاون اول رئیــس جمهــوری و رئیــس ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی
«بســته حمایت از توســعه صادرات غیرنفتی» را به کلیه دستگاههای اجرایی
ابالغ کرد .به گزارش پایگاه اطالعرســانی معاون اول رئیس جمهوری ،بســته
حمایــت از توســعه صــادرات غیرنفتــی که بــه پیشــنهاد کارگــروه برنامه ملی
پیشــبرد بــرون گرایــی اقتصــاد (توســعه صــادرات غیرنفتی) در جلســه مورخ
 1396/5/9ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتی به تصویب رســید در راســتای
تحقق اهــداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صــادرات غیرنفتی «برنامههای
حمایتــی و تشــویقی توســعه صــادرات غیرنفتــی کشــور» ،از ســوی معــاون
اول رئیــس جمهــوری بــرای اجــرا بــه کلیــه دســتگاههای اجرایی ابالغ شــد تا
صادرکنندگان کاال و خدمات به طرق مختلف مورد حمایت قرار گیرند.

سرلشکر باقری :هیچ قدرتی توان تهاجم به ایران را ندارد

رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح بــا بیان اینکــه هیچگونــه کموکســری برای
تولیــد ســختافزار و مهمات نظامــی نداریم ،گفت :هیچ قدرتــی توان تهاجم
بــه جمهوری اســامی را ندارد .به گزارش تســنیم ،سرلشــکر محمــد باقری در
همایش پیشکســوتان جهاد و شــهادت طی سخنانی اظهار داشــت :ما از دفاع
مقــدس درس ایثــار و خوداتکایــی گرفتیــم و فهمیدیــم باید دســت بــه زانوی
خودمــان بگیریــم بر همین اســاس امــروز در جایگاهی هســتیم کــه هیچگونه
کموکســری برای تولید ســختافزار و مهمات نظامی نداریم و هر وســایلی که
بخواهیم به آن اتکا کنیم در داخل کشور تولید و به کارگیری میکنیم .سرلشکر
باقری با بیان اینکه از اول انقالب بخش دفاعی کشــور مورد تحریم بود و حتی
یک ســوزن تهگرد این بخش را به ما ندادند ،گفت :در ســایر بخشهای کشــور
وضعیت اینگونه نبوده اســت و ما در ســایر بخشهــا راحتتر از بخش دفاعی
میتوانستیم پیشرفت کنیم.

