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عوارض جادهای اب منظره بکر!

برادههایزعفرانیوبهانههایفراموشیکودکغرقشده!


نحوه تعیین عوارض و وضعیت عوارض آزادراههای دیگر کشورها چگونه است؟



3.1 M views

3.9 M views

بهانههایی برای فرار از مسئولیت!

برادههای زعفرانی!

ویدئویی تلخ از لحظه کشف جسد کودک  ۷ساله در
داخــل یک گــودال عمیق در شهر نصرت آبــاد استان
سیستان و بلوچستان منتشر شد .بر اساس آن چه در
فضای مجازی ادعا شده این کودک به دلیل سقوط به
داخل گودالی عمیق که پیشتر توسط شهرداری حفر و
توسط سیالب پر شده بود ،غرق شده و جان باخته است.
همچنین ادعا شده بعد از اطالع از غرق شدن کودک در
این گودال با هالل احمر شهر نصرت آباد تماس گرفته
شده تا آب گودال با امکانات هالل احمر تخلیه شود
که هالل احمر اعالم میکند کف کشها خراب است .از
شهرداری خواسته میشود تا با لودر به آنها کمک کنند
که گفته میشود ،راننده لودر خواب است! در نهایت هم
مردم محل با بستن طناب به کمر یکی از شهروندان در
ساعت  ۴صبح جنازه کودک را از آب بیرون میکشند!
کاربری نوشت« :اگر این ادعاها واقعی باشند باید مدیر
هاللاحمر و شهردار اون منطقه برکنار بشن».

روز گذشته در فضای مجازی ویدئویی منتشر شد که
نشان میداد داخل برخی از بسته بندیهای زعفران
براده آهن وجود دارد .شخصی با استفاده از آهنربا
سعی در جدایی این بــراد ههــای آهن دارد و ادعا
کرده است برخیها برای سنگینتر شدن زعفران
به آن براده آهن اضافه میکنند و به قیمت زعفران
میفروشند .از آن جایی که آرم بسته بندی مشخص
نیست و همچنین شکل بسته بندی بستهای که در
ویدئو نمایش داده میشود ،استاندارد نیست برخی
این ویدئو را ساختگی و روشی برای جمع کردن الیک
دانستهاند .با این حال کاربری نوشت« :چرا این قدر
دزد و بی رحم شدیم ما!» کاربر دیگری نوشت« :بعضی
آدمها فقط به فکر سود بیشتر هستن و به فکر منفعت
خودشونن و براشون سالمتی مردم مهم نیست در
حالی که این جور درآمدها خرج دوا و دکتر میشه!»





3.4 M views
2.8 M views

فروچاله مرموز در شیلی!
بر اساس تصاویر و ویدئوهایی که توسط رسانههای
شیلی منتشر شده فروچاله یا فروگودالی غول
پیکر در کنار یکی از معادن این کشور ایجاد شده که
باعث تعجب بسیاری شده است .بر اساس گزارش
سرویس ملی زمین شناسی و معدن کاری شیلی،
این فروچاله  25متر قطر و  200متر عمق دارد .گفته
شده مــاد های جز آب در این فروچاله وجود ندارد.
طبق بیانیهای که شرکت معدن کار منتشر کرده،
این فروچاله تاثیری روی کارگران نداشته و از زمانی
که شناسایی شده ،پایدار بوده است .این شرکت
همچنین اعالم کرده مشغول بررسیهای فنی است
تا علت شکلگیری این فروچاله عظیم مشخص شود.
به گفته این شرکت ،فاصله چند صد متری میان این
فروگودال و نزدیکترین خانه وجود دارد .معدن کاری
این منطقه به عهده یک شرکت کانادایی بوده است.

تعمیرکار موبایل خودتان باشید
سامسونگ از برنامه جدیدی برای گوشیهای سری
گلکسی  S20و  S21و تبلت گلکسی تب  S7پالس
رونمایی کرده که اجازه میدهد کاربر خودش دستگاه
را تعمیر کند .بنابراین کاربر حاال میتواند کیت تعمیر
را بخرد و نمایشگر ،شیشه قاب عقب یا درگاه شارژ
را بدون مراجعه به تعمیرکار و پرداخت هزینههای
هنگفت تعویض کند .غول کره جنوبی قرار است در
آینده گوشیها و قطعات بیشتری را به این برنامه
اضافه کند .سامسونگ میگوید با این برنامه نه
تنها به افزایش طول عمر گوشیها کمک خواهد
کرد ،بلکه مقدار زباله ناشی از این دستگاهها را هم
کاهش میدهد .کاربری نوشت« :فکر کنم سامسونگ
میخواد قطعه فروشیش بره باال که این کار رو کرده
چون با ویدئو دیدن کسی تعمیرکار نمیشه!»





2.4 M views
2.4 M views

ادعای واردات بنزین غیر استاندارد!
در روزهــای اخیر زمزمههایی در خصوص واردات
بنزین از یک کشور همسایه توسط برخی در شبکههای
اجتماعی به گوش میرسد که تاکنون نه تایید و نه
تکذیب شده است .با این حال برخی مدعی شدهاند
با توجه به قیمت پایین بنزین ترکمنستان احتماال قرار
است از این کشور واردات بنزین صورت بگیرد که
واکنشهایی را در پی داشته است .این در حالی است
که سخنگوی گمرک از صادرات 366هزار تنی بنزین به
ارزش 133میلیون دالر در چهار ماه امسال خبر داده
است .با این حال کاربری نوشت« :خواهش میکنم اگه
قراره واردات هم داشته باشیم از جایی بنزین وارد
کنیم که استانداردهای محیط زیستی رو داشته باشه».

هر فحش یک سیلی!
با توجه به تحقیقات جدید هر توهین و ناسزا معادل
یک سیلی روی مغز تاثیر میگذارد .بر اساس گزارش
محققان ،مغز انسان به شنیدن کالم منفی و خصوصا
ناسزا و توهین واکنش نشان میدهد و به آن حساس
است .محققان با بررسی امواج مغزی گرفته شده
با دستگاه الکتروانسفالوگراف و ثبت واکنشهای
پوست میگویند شنیدن توهینهای کالمی و ناسزا
برای مغز حکم سیلی روی صورت را دارد .تحقیق
دانشمندان نشان میدهد که حساسیت مغز انسانها
به کلمات منفی در مقایسه با کلمات مثبت افزایش
یافته است .در واقع ،یک توهین بالفاصله توجه مغز ما
را به خود جلب میکند .کاربری نوشت« :قبال میگفتن
دو تا فحش بهاندازه یک مشت درد داره االن فهمیدن
که درد فحش بیشتر هم بوده!»

اصال حسین (ع) جنس غمش
فرق یمکند
ناصری -این روزهــا در هر کوچه و محلهای که پا بگذاری
پرچمهای مشکی به چشم میخورد و صدای نوحه به گوش
میرسد .خیابانها پر از خیمهها و ایستگاههای صلواتی شده،
انگار محشری به پاست و هرکس به هر شکلی میخواهد نامش
در بین عزاداران حسینی نوشته شود .روز گذشته تصاویری
از یک هیئت که متعلق به عزاداران نابینا بود در شبکههای
اجتماعی دست به دست شد که بازتاب زیادی پیدا کرد .در
این مطلب میخواهیم به چند نمونه از عزاداریهای متفاوت
در این ایام بپردازیم.
▪هیئت عزاداران نابینای ارسباران
اهالی ایــن هیئت از شهرها و روستاهای مختلف استان
آذربایجان شرقی میآیند و هیئت ع ــزاداران روشندالن
را در اهر برپا میکنند .میگویند تمام سال را برای محرم
لحظهشماری میکنند .مشهدی غالمعلی جلوتر از همه سر
طناب را به دست میگیرد و بقیه پشت سر او میایستند.
از پیرمرد  ۸۰ساله تا نوجوان  ۱۴ساله به ترتیب سن و سال
ردیــف میشوند و با دستی طناب را میگیرند و با دست
دیگر سینه میزنند و مردم کوچه و خیابان هیئت را همراهی
میکنند .میگویند هیئت روشندالن بیریاترین هیئت
عزاداری است .پرچم هیئت که وارد خیابان اصلی میشود
مردم از خانههایشان بیرون میآیند .یک نفر با سینی شربت و
دیگری با جعبه کیک .پسر جوانی ظرف اسپند را باال میگیرد
و یکی از همسایهها گوسفند را برای قربانی جلوی هیئت
آماده میکند .حاج اکبر جعفری هم کنار دسته عزاداری
حرکت میکند؛ کسی که سالهاست نابینایان را از شهرها
و روستاهای مختلف استان جمع میکند و روز تاسوعا دسته
روشندالن را در اهر به راه میاندازد .چند باری هم نابینایان
را به زیارت امام رضا(ع) فرستاده و میگوید هر چه در زندگی
دارد از برکت دعای همین نابینایان است.
▪ در این هیئت  ،هیچ صدایی نمیشنوید!
مراسم عزاداری ناشنوایان هم یکی از آن هیئتهایی است
که با بقیه هیئتها متفاوت است و حال و هوای عجیبی دارد.
در این هیئت مداح و سخنران با ایما و اشاره برای ناشنوایان
روضه و نوحه میخوانند و عــزاداران به جای صوت روضه را
میبینند و گریه میکنند .یکی از این هیئتهای ناشنوایان
در مشهد است که بیش از  10سال است به همت حجت
االسالم «رضا اژدر محمدی» در حال برگزاری است .در این
هیئت سخنران و مداحی که زبان اشاره نمیدانند مطلب
شان را میگویند و شعرشان را میخوانند و یک مترجم زبان
اشاره آن را برای مستمعین ترجمه میکند .شاید جالب باشد
برایتان بگویم در دسته هیئت ناشنوایان هم ،بساط طبل و
سنج به راه است .شاید برایتان سوال باشد که چرا طبل و
سنج باید در جمعی که صدایی نمیشنوند ،باشد اما حجت
االسالم محمدی میگوید« :واقعیت این است که ناشنوایان،
ضرب طبل را متوجه میشوند و با کمک همان ،میتوانند
ِ
خودشان را با ریتم سینهزنی هماهنگ کنند .ضمن این که
ما در جمعمان ،کمشنوا هم داریم و صدای طبل و سنج برای
آنها قابل درک است».

رعیت نواز -این روزها بحث عوارض بزرگراهی در فضای مجازی داغ است اگر چه برخی کاربران انتقادهایی را
به افزایش این نرخ ها بیان کردهاند اما بد نیست بدانید در بسیاری از کشورهای جهان برای استفاده از جادهها و
مسیرهای خاصی عوارض در نظر گرفته میشود .این عوارض بسته به نوع مسیر و موقعیت متفاوت است و حتی مناظر
بکر مسیر نیز در تعیین نرخ عوارض موثر است .استفاده از جادههای دارای عوارضی در سراسر دنیا بسیار متفاوت
است و به اشکال مختلف دیده میشود .گاهی یک بار پرداخت برای عبور از یک پل یا تونل است گاهی هم به میزان
مسیر بستگی دارد .مبلغی که باید پرداخت شود هم بسیار متفاوت است .در این گزارش سعی داریم به نحوه تعیین
میزان عوارض برای هر جاده بپردازیم و نگاهی هم داشته ایم به میزان عوارض دیگر کشورها.
▪چگونگی تعیین نرخ عوارض

در تعیین نرخ عوارض قیمت تمام شده احداث جاده ،مسیر
و نوع امکانات از مهمترین عوامل تاثیرگذار هستند و به
طور کلی نرخ عوارض بر حسب خدمات ارائه شده تعریف
میشود .عالوه بر کشورهای اروپایی در کشورهای آسیایی
هم نرخ عوارض برای موارد مختلفی نظیر نوع وسیله نقلیه،
میزان قدرت و وزن آن متفاوت است .البته همه کشورها
برای مسافران تنوع انتخاب قرار دادند و آنها میتوانند از
جادههایی که الزم به پرداخت عوارض نیست هم حرکت
کنند .قاعدتا در تمامی جادههای خارج شهری باید ایمنی
مسافران به طور کامل رعایت شود که این شامل حال
آزادراههای بدون عوارض نیز میشود اما آزادراههایی که
عوارض دریافت میکند ،عالوه بر این مورد باید از خدمات
و امکانات رفاهی مناسبی هم برخوردار باشد.
براساس گزارش وب سایت استرالیایی Budget Direct
در برخی کشورها برای یک مسیر مشخص چند آزادراه
وجود دارد که بر اساس امکاناتی که در آزادراه در نظر
گرفته شده مسافران باید عوارض بپردازند .مسیرهایی
که پل ،تونل و مناظر بکرتری داشته باشد نرخ عوارض
هم باالتر مــیرود البته در ایــن گــزارش آمــده اســت که
آزادراههایی با عوارض کمتر ،هزینه ساخت کمتری هم
داشته و در مقابل ترافیک بیشتری نیز خواهد داشت و
این قضیه برای آزادرا ههایی با عوارضی بیشتر برعکس
است .در نهایت مسافران میتوانند تنوع انتخاب داشته
باشند و از میان مسیرهای پیش رو بر حسب میزان عجله
و هزینهای که برای مسافرت در نظر گرفتهاند یک مورد
را انتخاب کنند.
▪عوارض جادهای در دیگر کشورها

عــوارض جــاد های ،جزو هزینههایی است که رانندگان
یک سری از کشورها نمیدانند چیست و در یک سری
از کشورها نیز به اشکالی متفاوت اخذ میشود؛ مث ً
ال در
آلمان ،خودروهای سنگین باید برای عبور از بزرگراهها
عوارض بپردازند؛ درحالی که خودروهای سواری از این
قاعده مستثنا هستند و میتوانند بدون محدودیت در
جادههای آن جا تردد کنند .در بعضی از کشورها هم این
عوارض ،تنها از گردشگران خارجی اخذ میشود .در واقع،
اشکال مختلفی برای دریافت عوارض جادهای و بزرگراهها
وجود دارد که بر کیفیت ترافیک کشورها نیز اثرگذار است.
تحقیقاتی  Budget Directدر تازهترین گزارش
مرکز
ِ
خود ،فهرستی از کشورهایی با گرا نترین نرخ عوارض
بزرگراهی را منتشر کرده که دادههای آن طبق آنالیز 400
جاده در  20کشور جهان ب ه دست آمده است.
▪گرانترین عوارضی جادهای در جهان

گرا نترین عوارض جاده متعلق به یکی از بزرگرا ههای
ایالت پنسیلوانیاست .این جــاده  580کیلومتر طول
دارد و برای عبور از آن باید مبلغ  112.91دالر برای

باجههای عوارضی کنار بگذارید! اگر قیمت دالر را 30
هزار تومان در نظر بگیرید برای عبور از این بزرگراه بیش
از  3میلیون تومان باید بپردازید .با این حال بر اساس
گزارش  Budget Directباالترین نرخ عوارض جادهای را
رانندگان کشور «سوئیس» با متوسط 26.52دالر (795
هزار تومان) میپردازند .اینعدد ،شامل افزایش هزینه
تردد از سازههای بینراهی مانند بعضی از تونلها و پلها
هم میشود .اتریش با  16.31دالر در رتبه دوم ایستاده
و جزایر فــارو با  16.28دالر جایگاه سوم را از آن خود
کرده است .کرواسی و دانمارک هم به ترتیب با  15.30و
 10.75دالر در ردههای چهارم و پنجم قرار دارند.
▪گرانترین و ارزانترین عوارض استرالیا

در استرالیا گرانترین جاده کشور شبکه شهری ملبورن
اســت که رانندگان بــرای طی  ۲۲کیلومتر  7.4دالر
پرداخت میکنند .با این حال به جز شبکه شهری هفت
عــوارض گرا نقیمت بعدی در استرالیا همه در New
 South Walesیافت میشوند ،امــا همه جــاد ههــای
استرالیا برای رانندگی خیلی گران نیستند مانند جاده
نظامی  E-Rampاز  A8در سیدنی که مبلغ  1.2دالر و
بزرگراه لوگان که مبلغ  1.3دالر عوارض جادهای دارد.
▪گرانترین و ارزانترین عوارض انگلیس

در انگلیس برای رانندگی در مرکز لندن رانندگان باید
مبلغ  ۱۵پوند ( 18.9دالر) عــوارض پرداخت کنند که
برای کاهش میزان انتشار گازهای شهری از این عوارض
استفاده میشود ،این هزینه فقط بــرای یک روز است
به همین دلیل بسیاری از رانندگان مسیر زیرزمینی را
انتخاب میکنند .در انگلیس برای سا لهای طوالنی
عوارض جادهای وجود داشته و برای دسترسی به مسیر
مبلغی را ساکنان از مسافران و رانندگان دریافت میکنند.
مانند پل عوارض سوینفورد در آکسفوردشایر که یکی دیگر
از جادههای عوارضی خصوصی است و برای عبور از آن ۵
پوند ( 6.3دالر) باید پرداخت کرد.
▪گرانترین و ارزانترین عوارض ایاالت متحده آمریکا

عــــوارض در ایــــاالت مــتــحــده بــســیــار رایــجتــر از دیگر
کشورهاست ،صدها جاده ،پل و تونل در ایاالت متحده
وجود دارد که برای عبور از آنها باید عــوارض جاد های
پرداخت کنید .در حالیکه برخی از آ نها دارای مسیر
کوتاه و کم عرضی هستند و برخی دیگر مسافت بسیار
زیادی را شامل میشوند ،مانند بزرگراه پنسیلوانیا ،اگر
بخواهید تمام  ۵۸۰کیلومتر را در سراسر ایالت طی کنید
مبلغ باورنکردنی  ۱۱2.9۱دالر برای شما هزینه خواهد
داشــت .گرا نترین بزرگراه بعدی در این کشور ایالت
نیویورک ترووی است که عوارضش  27دالر می شود.
همچنین ارزانترین عوارض در ایاالت متحده مربوط به
«پل نیکل» است که هزینه  0.3۵دالری دارد.

