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پیشرفتبرایخودروسازانداخلییعنیناقصتروبیکیفیتتر!

رئيس سازمان استاندارد :تعليق  9استاندارد خودرو در دولت قبل به مردم آسيب زد و سازمان استاندارد یک ماه به خودروسازان برای اصالح کیفیت و اجرای استانداردهای اجباری مهلت داده است
در پ�ي تص�ادف زنجی�رهای خودروه�ا در
بهبهان ،واكنش تند رئيس پليس بخ کیفیت
خودروه�ای تولید داخل و رس�انهاي ش�دن
خبر خ�ودروي پژو رئيس كميس�يون صنايع
مجلس كه در كمتر از يك م�اه 14ايراد اصلي
پي�دا ك�رده ،هجمههاي بس�يار زي�ادي اين
روزها عليه خودروس�ازان به راه افتاده كه با
هيچ جوابيه و توضيحي قابل توجيه نيس�ت.
در این می�ان رئيس س�ازمان اس�تاندارد از
تعيي�ن مهلت يكماه�ه براي خودروس�ازان
جه�ت اصلاح كيفي�ت توليداتش�ان خب�ر
ميده�د و ميگويد« :ما كف اس�تانداردها را
ب�راي خودروس�ازان تدوين كردهاي�م ،ولي
آنها ب�ه بهانههاي مختلف از جمل�ه تحريم از
اجراي همين حداقلها هم س�ر باز ميزنند».

اكنون در س��ال 2022خودروسازان دنيا در حال
حذف بنزين و گازوئيل ازچرخه حملونقلشان
هستند و به سمت الكتريكيشدن پيش ميروند،
اما در ايران ما هر روز درگير آپشن زه بغل ،راهنماي
گلگي��ر ،دنده اتومات هس��تيم .وقت��ي آنها روي
آخرين متد و سيس��تمهاي ضدتصادف و ايمني
كار ميكنن��د ،خودروهاي م��ا در جادهها بعد از
تصادف شبيه كاغذ ،مچاله ميش��وند .اين روزها
توليد خودروهاي بيكيفيت و غيراستاندارد كار
دست خودروس��ازان داده اس��ت .اكنون سازمان
استاندارد،پليس و حتي نمايندگان مجلس پاي
كار آمدهاند تا در دولت س��يزدهم كه ش��عارش
اجراي عدالت اس��ت ،يكبار براي هميش��ه توليد
خودرو در كش��ور را تعيين تكلي��ف كنند .بيش
از چهار دهه است خودروس��ازان در فضاي امني
كه براي خود درس��ت كردهان��د ،از حمايتهاي
دولتها برخوردار شدهاند و هر از گاهي هم با البي
و رايزني ضعفهايش��ان را الپوش��اني و تحريم را
سپر بالي خود كردهاند .در يك هفته اخير در پي
حادثه بهبهان و تصادف هولناكي كه آسيبهاي
مال��ي و جاني فراوان��ي به همراه داش��ت ،رئيس
پليس كشور از بازنش��دن ايربگ خودروها پرده
برداش��ت و خودروسازان را به س��اخت ارابههاي
مرگ محكوم كرد .همچنين همزمان با اين اتفاق
رئيس كميسيون صنايع مجلس نيز با سند واقعي
از بيكيفيتي خودروي داخلي خود پرده برداشت.

حتي كف استاندارد هم رعايت نميشود
رئيس سازمان ملي استاندارد كه به تازگي به اين
سازمان آمده ،در قدم نخس��ت مهلت يكماهه به
خودروسازان داده تا استاندارهاي اجباري خودرو
را كه به حالت تعليق درآمده ،اجرا كنند .اسالمپناه
در گفتوگو ويژه خبري با تأكيد براينكه حتي كف
استانداردها رعايت نميشود،ميگويد« :در دفاع
از حقوق مصرفكننده با هيچ دستگاه و سازماني
مسامحه نميكنيم .ابتداي دي ماه نامهاي در مورد
اصالحيه استانداردهاي خودرويي به خودروسازان
ارس��ال كرديم و گفتيم يكماه ب��راي اجراي آن
فرصت دارند».
اس�لامپناه با تأكيد بر اينكه خودروسازان بايد به
تعهداتشان در قبال حقالناس عمل كنند ،اظهار
داشت« :ش��ركتهاي خودروس��از بايد كيفيت
توليداتش��ان را باال ببرند وگرنه با كمك پليس از
پالكگذاري خودروه��ا جلوگيري خواهيم كرد.
در حال حاضر بازار خودرو انحصاري و غيررقابتي
است و مردم محكوم به خريد هس��تند .از زماني
كه سنگ آهن ورق فوالدي بدنه خودرو هنوز در
معدن است ،خودرو پيشفروش ميشود ،اما براي
اجراي استانداردهاي اوليه اما و اگر ميآورند .از نظر
ما ورق فوالدي مصرفي در بدنه خودرو هم مشكل
دارد و استاندارد نيست».
ورقفوالديبدنهخودروغيراستاندارداست
اسالمپناه بیان کرد«:در حال حاضر ورق فوالدي
كه در خودروهاي داخلي استفاده ميكنند از نظر
س��ازمان ملي استاندارد مش��كل دارد و مشمول
اس��تاندارد اجباري نيس��ت .جالب اين است كه
شماره دنده خودرو مشمول اس��تاندارد اجباري
ميش��ود ،ولي بدنه خ��ودرو و ورق ف��والدي آن
مشمول استاندارد اجباري نميشود».
وی گفت« :در برنام��هاي كه تدوي��ن كرديم در
شوراي عالي استاندارد تمامي اين موارد را مطرح
ميكنيم و مصوبه شوراي عالي استاندارد را خواهيم
گرفت كه ناظر به موضوع ارگونوميك ،ديناميك،
قابليت تصادف و آيرو ديناميك ،ساير آزمونها و
حتي چرخه عمر و خدمات ميباشد و اين موارد را
به زودي در دستور كار قرار خواهيم داد».
در 8سالاخيرخودروكيفيخوبيتوليدنشد
رئيس سازمان ملي استاندارد ايران با بيان اينكه

گزارش

بهناز قاسمی

نمای نزدیک

خودرو صفرنماينده مجلس 14نقصفني داشت
روحاهللعباسپور ،سخنگويكميسيونصنايعو معادن مجلس شوراي
اسالمي در گفت وگو با واحد مركزي خبر ،از ايرادات فني خودروي
داخلي خود در كمتر از يك ماه پرده برداشته و ميگويد« :اگر سازمان
ملي استاندارد وظايف خود را به خوبي انجام دهد ،به هيچ وجه اين عدم
كيفيت كه در بخش خودرو وجود دارد ،اتفاق نميافتاد290 .خودرو
تحويل مجلس شوراي اسالمي شده است و در اختيار ترابري مجلس
قرار گرفت كه براي نمونه خودرو دنا پالس صفر در خيابان جمهوري

جوش آورد و متوقف ش��د .خودروي پژو پ��ارس  TU5را به قيمت
335ميليون تومان خريداري كردم ،ولي بعد از يك هفته استفاده به
مدت دو هفته در تعميرگاه شماره يك در خيايان آزادي قرار داشت
كه براس��اس برگه تحويلي اين خودرو 14نقص فني دارد .در بخش
نظارتي هم در مجلس نهم تحقيق و تفحص را انجام داديم و ضعف
خودروسازي را در كشور پيدا و در جلسه علني مجلس قرائت كرديم و
به قوه قضائيه هم فرستاديم».

در هشت سال اخير محصول كيفي خوبي كه در
ارزيابي كيفيت خودرو بتوان��د نظر مردم را جلب
كند ،توليد نشده است ،ميگويد۹ «:استاندارد در
دولت قبل تعليق شده كه اين تعليق موجب آسيب
به مردم شده است».
اسالمپناه ميافزايد« :موضوع طرح تحول كيفيت
و زنجيره تأمين صنع��ت در حوزه خودروس��از و
قطعهساز ،حوزه گستردهاي است كه ضمانت اجراي
تعهدات را مديران عال��ي اين طرحهاي زنجيرهاي
دارند ،اما متأسفانه در تعارض منافع جدي هم قرار
دارندو اين تعارض منافع تقريباًموجببهبودنيافتن
كيفيت خودروها شده است».
وي تأكيد ميكند« :خودروها در چند سال گذشته
از لحاظ كيفي ريزش داش��تند ،ب��ه خصوص در
هش��ت س��ال اخير محصول كيفي خوبي كه در
ارزيابي كيفيت خودرو بتواند نظ��ر مردم را جلب
كند ،توليد نشده است .بيكيفيتي خودرو و برخي از
كاالهاي شبيه خودرو موضوعي است كه ما هم به آن
واكنش نشان دادهايم ،چون ما وكيل مردم هستيم و
حقالناس مردم برآورده و رعايت نشده است».
اسالمپناه خاطرنشان ميكند« :چرا امكان انجام 9
استاندارد خودرو را در كشور نداريم و به چه دليل
43سال است كه آزمون تصادف را ايجاد نكرديم؟!
در س��قف قيمت كاالي تمام شده و بدون در نظر
گرفتن ذائقه مصرفكننده پيشفروش ميكنيم،
اما چرا نبايد آزمون تصادف داشته باشيم؟»
رئيس سازمان ملي استاندارد ايران ميافزايد« :يك
بازار يك سويه درست كرديم كه مزيت رقابتي در
آن وجود ندارد و مصرف كننده محكوم به خريد و
پيش خريد است ،زماني كه سنگ آهن ورق هنوز
در معدن ميباشد ما خودرو را فروختيم ،بنابراين
اين نظارتها ناظر بر اين است كه ما مصرفكننده
را به گروگان خودمان نگيريم ،انحصار را بشكنيم و
در كنار اعتماد عمومي كه خواست مردم ميباشد،
بايستيم .بنابراين سازمان ملي استاندارد ،وزارت
صمت و دس��تگاههاي ناظر ديگر اتحاد و انسجام
دروني را در اين موضوع دارند».
اس�لام پناه در پاس��خ به س��ؤالي مبني بر اينكه
خودروس��ازان و وزارت صمت اعالم ميكنند كه
9استاندارد از استانداردهاي هشتاد و پنج گانه را
به دليل تحريم نميتوانيم انجام دهيم ،ميگويد:

«فرض بر نتوانستن مس��ئلهاي را حل نميكند،
چون اصل موضوع ايمني و كيفيت خودرو است
كه بايد راهكارهايي را ب��راي آن در نظر بگيرند و
درصدد اين باشند كه بتوانند و بايد بتوانند ،بانيان
وضع موجود كه ترك فعل كردهاند همچنان بر ساز
نتوانستن ميكوبند ،ولي ما آمدهايم كه بتوانيم».
رايزن�ي خودروس�ازان ب�راي تعلي�ق
استاندارد يورو5
باید از اسفند خودروهايي را با يورو  5اروپا توليد
كنيم ،ولي براس��اس خبرهايي كه داريم برخي
رايزني ميكنند ك��ه اين قانون اجرا نش��ود و به
تعويق بيفت��د ،البته اين قانون از س��ال  97ابالغ
شده است.
س��رهنگ عيناهلل جهاني ،مع��اون اجتماعي و
فرهن��گ ترافيك پلي��س راهور ناج��ا ميگويد:
وقتي در ترمز  ABSو كيسه هوا كه در خودروها
ميباشد ،اگر از سوي اس��تاندارد نظارتي نباشد،
ممكن اس��ت در خط تولي��د خودروهايي توليد
ش��ود كه با آن چه به عنوان نمونه و تس��ت شده
ارائ��ه دادند ،همخواني نداش��ته باش��د .تصادف
اخير در بهبهان كه كيس��ه ه��واي خودروها باز
نش��د ،نش��ان داد بايد نظارتها باالتر برود و به
استانداردهايي كه چند سال پيش اجباري شده
است ،برسيم و اينكه چرا اجرا نميشود و هر سال
به تعويق ميافتد و جالب اينجاس��ت كه وزارت
صمت از خودروس��از حمايت ميكند ،اص ً
ال چرا
نظام رتبهبندي كيفي در كش��ور براي خودروها
انجام نميش��ود و تا چه زماني بايد اين شرايط را
تحمل كنيم؟
جهاني گفت :واقعيت اين اس��ت كه خودروهاي
داخلي بيكيفيت هس��تند ،ول��ي پليس مكلف
است وقتي تأييد شد ،ش��ماره گذاري كند .اگر
ش��رايط به همين ش��كل ادامه پي��دا كند وضع
ايمن��ي و تصادفات بهت��ر نخواهد ش��د .در دنيا
مالك خريد خ��ودرو كيفيت آن اس��ت ،ولي در
ايران به دنبال خودرو با قيمت پايينتر هستند،
وقتي ك��ه توليدكننده ،تعيينكنن��ده قیمت و
نظارتكننده خود خودروساز باشد ،وضع همين
است .بنابراين از س��ازمان ملي استاندارد انتظار
داريم حتماً آزمون خودروها را به صورت تصادفي
نظارت كنند.

