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برگ سبز سوارى سايپا هاچ بك مدل1396 سفيد  به 
ــپ 111sE   به  ــماره پالك 761ج68 ايران 98 تي ش
ــماره شناسايى  شماره موتور   M13/6010521  ش
NAS431100H1005764  بنام مهديس ترجمان  

مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است.
ايالم

مفقودى
ــتم آزما   تيپ CDI 125   رنگ  ــيكلت سيس پالك موتور س
ــماره  ــماره پال ك  23795   688      ش قرمز  مدل 1386  ش
   NBD125C8600489   موتور3001206     شماره شاسى
بنام محمود اسدى   كد ملى 2512115798 مفقود گرديده 

 هرمزگان  واز درجه اعتبار ساقط ميباشد. 

ــند كمپانى و بنچاق محضرى خودرو سوارى رنو  ــبز، س برگ س
ــماره  ــفيد روغنى به ش تيپ پارس تندر مدل 1395 به رنگ س
-K4MA690 پالك ايران 10 – 351 ص 45 به شماره موتور
  NAPLSRALDG1260144 و شماره شاسى W155571
متعلق به مجيد بنده با كد ملى  1728489237 مفقود شده و از 

البرزدرجه اعتبار ساقط مى باشد.

شركت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه با اطالعات ذيل را  از طريق مناقصه عمومى به  يكى از شركتهاى حائز شرايط واگذار نمايد. 
 نام و نشانى مناقصه گزار: شركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان كمربندى شمالى- ابتداى زيباشهر كد پستى 4514978757

عنوان و مشخصات كلي پروژه:
تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (ريال)محل تامين اعتباربرآورد اوليه (ريال)نام و محل پروژهشماره مناقصه

1400-83
خدمات تعميرات موردى تجهيزات منصوب چاههاى

 آب شرب استان زنجان
    ( تخليه و نصب تجهيزات منصوب چاه هاى آب شرب )

490/000/000منابع جارى شركت12/000/000/000

صالحيت مورد نياز: كليه شركتها و يا پيمانكارانى كه داراى نمايندگى يا عامليت فروش و خدمات پس از فروش يكى از كارخانجات معتبر داخلى توليد كننده الكتروپمپ را دارند 
www.znabfa.  و http://iets.mporg.ir تاريخ وآدرس دريافت اسناد مناقصه: اسناد مناقصه فوق از مورخه 1400/11/03 لغايت مورخه 1400/11/10  در سايتهاى

irبصورت رايگان جهت دريافت موجود است و مناقصه گر مى بايست جهت شركت در مناقصه ، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نمايد .
نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار مى بايست به يكى از صور درج شده در آيين نامه تضمين براى معامالت دولتى و كسر از مطالبات 

ارائه گردد كه جزئيات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضيح داده شده است. 
مدت اعتبار پيشنهادها : مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمديد تا 3 ماه ديگر مى باشد.

 , http://iets.mporg.ir www.znabfa.ir , http://tender.nww.ir : سايتهاى ثبت آگهى
مهلت تحويل پاكات مناقصه : مهلت تحويل پاكات مناقصه فوق حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخه 1400/11/20  مى باشد.          

ــهر زيباش ــداى  ابت ــمالى-  ش ــدى  كمربن ــان  زنج آدرس  ــه  ب ــان  زنج ــتان  اس ــالب  فاض و  آب  ــركت  ش ــه  دبيرخان ــاكات:  پ ــل  تحوي ــكان   م
كد پستى:4514978757 

زمان گشايش پاكات : پاكات مناقصه فوق در ساعت 10 روز شنبه مورخه 1400/11/23 در سالن جلسات شركت آب و فاضالب استان زنجان بازگشايى خواهد شد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

به پيشنهادهاى فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنين پيشنهاداتى كه پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
هزينه آگهى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 دفتر روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان زنجان

آگهي تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى 
نوبت اولهرگونه اتالف قابل توجه آب(شكستگى لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روى آب در هر نقطه)را به مركز ارتباطات مردمى(122)اطالع دهيد.

آگهى تجديد مناقصه  عمومى
شهردارى شهريار در نظر دارد به استناد درخواست شماره 3289 
ــاى عمرانى درخصوص  ــر پروژه ه ــت فنى و نظارت ب ــورخ1400/02/27 معاون م
ــبز در شهرك المهدى) با اعتبار  تجديد مناقصه عمومى (تكميل پارك و فضاى س
10/000/000/000  ريال با شماره فراخوان 2000093897000098 در سامانه 
ــبت به انتخاب پيمانكار اقدام نمايد. لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت بعمل  نس
ــرح ذيل تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران  ــناد مناقصه به ش مى آيد جهت دريافت اس
و بازگشايى با كت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد ) به 

آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.
 1- مبلغ سپرده شركت در مناقصه 500/000/000 ريال ميباشد. سپرده  نفرات اول 
و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد ( سپرده بصورت واريز 

نقدى به حساب سپرده اشخاص شهردارى و يا ضمانت نامه بانكى)
 2- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به واگذارى در اسناد مناقصه درج گرديده است.

 3- شهردارى در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 4 -هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

5-متقاضيان مى بايست داراى حداقل رتبه 5 رشته ابنيه و تاسيسات از سازمان برنامه 
و بودجه كشور باشند.

ــا تاريخ 1400/11/14  ــناد مناقصه از تاريخ 1400/11/06 ت 6- مهلت دريافت اس
ساعت 14/00 از سامانه تداركات الكترونيكى دولت.

7- مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت 14/00 مورخ 1400/11/24 در سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت .

8- زمان بازگشايى پاكت ها : ساعت 14/30 مورخ1400/11/25 در محل : شهريار 
- ميدان نماز - جنب پايانه 22 بهمن - شهردارى شهريار.

محمد صادق كولى وند- شهردار شهريار

نوبت دوم 

خودروسازها اشتباهشان را بپذیرند
رئیس پلیس راهور کشور: خودروسازها تأییدهای استاندارد سه گانه را اخذ می کنندو ما ملزم به شماره گذاری هستیم

اما در یک تصادف تبدیل به آهن پاره می شوند!
 تبدیل شدن خودروهاي داخلي به آهن 

غالمرضا مسکنی
پاره در جریان سوانح رانندگي سال هاي   گزارش

زیادي اس�ت که در حال رق�م خوردن 
است، با این حال خودروسازان بدون توجه به مرگ جمعي مردم در 
جریان این س�وانح به تولیدات خود ادامه مي دهن�د. بي توجهي به 
نقدهاي صورت گرفته و بي تفاوتي نس�بت به مرگ مردم حكایت از 
قدرتي پنهان در پس این تولیدات دارد. ب�ا این که در جریان حادثه  
تصادف زنجیره اي بهبهان پلیس دور تازه اي از نقدهاي خود را متوجه 
ش�رکت هاي خودروس�ازي کرده اما این نقدها با دفاع شرکت هاي 
خودروساز از تولیدات خود مواجه شده که شگفتي عمومي را به همراه 
داشته است. روز گذشته سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور بار 
دیگر از خودروسازان خواست به جاي فرافكني، اشتباهشان را قبول 
کنن�د و ب�راي حف�ظ ج�ان م�ردم خ�ودروی ایم�ن بس�ازند. 
به گزارش جوان ، صبح ديروز سردار س��یدكمال هاديانفر، رئیس پلیس 
راهور كشور  در نشست خبري بار ديگر با انتقاد از خودروسازان گفت كه 
خودروسازان اس��تانداردها را در تولید خودرو رعايت نمي كنند و همین 
موضوع باعث افزايش تلفات جاده اي و خیاباني مي شود. وي گفت: به نظرم 
خودروسازان مزاح مي كنند كه رانندگان بايد با زوايه مناسب تصادف كنند 
كه ايربگ ها باز شود. رئیس پلیس راهور انتظامي به اظهارات اخیر مطرح 
شده از سوي خودروسازان در مورد بازنشدن كیسه  هوا واكنش نشان داد 
و با تأكید بر اينكه مستندات باز نشدن كیسه هاي هوا در تصادف بهبهان 
موجود است، گفت: » گفتند ايربگ ها س��وئیچي است، ايربگ راننده كه 
اصالً سوئیچي نیست، ايربگ سرنشین سوئیچي است كه در اين حادثه هم 
سوئیچ تمام آنها باز بوده و عمل نكرده و ما فیلم و عكسش را هم داريم. از 

طرفي در همین حادثه بهبهان چرا سه پرايد و يك سمند آتش گرفتند؟ 
مگر خودروساز نمي گويد باك استاندارد بوده؟ پس چرا خودرو منفجر شد؟ 
بار TNT كه با خود حمل نمي كردند.« وي با بیان اينكه فرافكني نكنید و 
برويد خودروی ايمن تولید كنید، ادامه داد: » هفته گذش��ته در عوارضي 
دماوند يك پژو توقف كرده بود كه با برخورد يك خودرو با آن آتش گرفت، 
آيا نبايد گفت اين چه وضع ايمني خودرو اس��ت؟ االن به جاي فرافكني 
بگويید اشتباه كرديم و برويد خودروي ايمن تولید كنید.« سردار سیدكمال 
هاديانفر در بخش ديگري از سخنانش به سهم تقصیر جاده و راننده هم در 
تصادفات پرداخت و با انتقاد از خودروسازان اظهار داشت: » حدوداً رانندگان 
در ۶۰ درصد تصادفات مقصرند، اما اين مهم  است كه اگر راننده قصور كرد 
خودرو چطور از جان او و سرنشینان محافظت كند. كیسه هوا، كمربند و 

آلیاژ فلز همگي مهم است، چرا بايد خودرو منفجر شود؟«.
وي با اش��اره به اينكه خودروس��ازان تأكید مي كنن��د تأيیديه هاي الزم 
استاندارد را اخذ كرده اند، گفت: »آنها همان ابتدا يك خودرو را به عنوان 
نمونه مي فرستند و برايش تأيیديه مي گیرند، اما مسئوالن استاندارد ديگر 
به خط تولید نمي روند و بر تولیدات نظارتي ندارند كه آيا خودروهاي ديگر 
كه بر اساس همان نمونه تولید مي شوند، مثالً ايربگ هاي آنها باز مي شود 
يا نه ؟«  رئیس پلیس راهور ناجا همچنین به خودروسازان هشدار داد اگر 
بخواهیم كروكي 11  ساله را تحلیل و بررسي كنیم و بگويیم در اين مدت 
چند كیسه هوا باز شده است خیلي به ضرر خودروسازان است، ادامه داد: 
» به همین خاطر االن به مأموران ابالغ كرديم هر جا در تصادفات ايربگ 
باز نشد خودروس��از را به مقام قضايي معرفي كنند تا مردم از خودروساز 

خسارت بگیرند.«
وي در پاس��خ به سؤالي اگر خودروها ناايمن هس��تند چرا شماره گذاري 

مي شوند، گفت: » وقتي خودرويي تأيیديه وزارت صمت، سازمان استاندارد 
و سازمان محیط زيست را اخذ كند برابر قانون پلیس ملزم به شماره گذاري 
است و ما نمي توانیم به شكل س��لیقه اي با شماره گذاري خودرو موافقت 
كنیم. تمام اين خودروهايي كه شماره گذاري مي شوند اين تأيیديه ها را 
اخذ كردند، اما مي بینیم كه در بسیاري از تصادفات خودرو به يك آهن پاره 
تبديل مي شود. من خواهش مي كنم كه خودرو سازان براي حفظ جان مردم 
و براي حمايت از تولید، خودروهاي ايمن بسازند و به دست مردم بدهند.«

  پلیس مسئول تصادف نیست 
سردار هاديانفر در پاسخ به سؤالي كه آيا پلیس در تصادفات سهم قصوري 
براي خود متصور است يا نه؟ گفت: » پلیس به ازاي هر 37میلیون وسیله   
نقلیه نمي تواند يك مراقب بگذارد، در مرحله نخست راننده، مسئول حفظ 
جان راننده و سرنشینان است، دوم بحث ايمني وسیله  نقلیه مطرح مي شود، 
يعني در صورت بي مباالتي راننده ايمني خودرو مانع تلفات جاني شود و 
سومین مورد بحث ايمني جاده ها و نقاط حادثه خیز است ، پلیس در تمام 
دنیا ناظر قانون اس��ت، همه بايد به تكالیف قانوني عمل كنند و اگر عمل 
نكردند پلیس بايد با ابزار موجود اعمال قانون كند . تعیین سهم دستگاه ها 
مربوط به كروكي اي است كه توسط كارشناسان ما تعیین مي شود.  مثاًل 
در حادثه تصادف زنجیره اي در بهبهان مه به صورت ناگهاني حادث شد، ما 
تابع آنچه هستیم كه سازمان هواشناسي به ما اعالم مي كند، ما كارشناس 
هواشناسي نیستیم و متناسب با آنچه توسط هواشناسي اعالم مي كند اقدام 

به انسداد جاده مي كنیم.«
 وي با بیان اينكه پلیس مسئول تصادف نیست و مسئولیت رسیدگي به 
تصادفات را به عهده دارد، ادامه داد: »اگر زماني حادثه اي روي دهد كه پلیس 
قصور كرده باشد، هم پلیس، هم راهور و هم سازمان قضايي برخورد خواهند 

كرد، به طور مثال در تصادف بهبهان سه گروه اعزام شد، گروه نخست براي 
بررسي اقدامات پلیس راه اس��تان به آنجا اعزام شدند و خداراشكر اعالم 
كردند هیچ قصوري نداشتند.  از آنجايي كه پلیس فرمانده رسیدگي به 
تصادف است و سهم تقصیر را مشخص مي كند من تأكید كردم كه سهم 
خودروسازان در تصادفات به مقام قضايي گزارش شود و بیمه ها هم بايد 

مطالبه كنند كه خسارت خود را از خودروسازان بگیرند.«
  اسقاط »صوري« خودروها

سردار هاديانفر با انتقاد از وضعیت اسقاط خودروهاي فرسوده اظهار داشت: 
» آنچه كه به عنوان اسقاط خودرو انجام مي شود عمدتاً صوري است و بیشتر 
حواله ها باطل مي شود تا اينكه خودرويي اسقاط شود، اين يك آسیب جدي 
است و سهم قابل توجهي هم در تصادفات دارد. به طوري كه حدود 8۰ درصد 
موتور سیكلت و 8۰ درصد ناوگان حمل و نقل عمومي ما فرسوده است كه 
اين هشداري جدي اس��ت براي تلفات تصادفات جاده اي و در مجموع از 

37 میلیون وسیله نقلیه سبك و سنگین در كشور كه در حال تردد هستند، 
حدود 32 درصد از اين وسايل فرسوده هستند كه نگران كننده است.«

به گفته وي حدود 3۴  درصد از تصادفات رانندگي در كشور ما در جاده ها 
رخ مي دهد، اما حدود 73 درصد از جانباختگان در جاده ها هستند كه اين 
نشان مي دهد بايد به جاده ها توجه ويژه تري شود. اين در حالي است كه 
االن 7هزار واحد گشتي پلیس در جاده ها فعال است و ۴هزارو۶۰۰ دوربین 

جاده اي و ۵هزارو3۰۰ دوربین شهري نیز براي ثبت تخلفات فعال است. 
رئیس پلیس راهور با بیان اين كه 33 دستگاه به طور مستقیم و غیر مستقیم 
در حوزه ايمني و كاهش تصادفات مسئولیت دارند، گفت: »هفت دستگاه 
داراي مسئولیت مستقیم هستند كه از اين میان سهم وزارت راه 33 درصد ، 
پلیس 1۹ درصد وزارت صنعت و معدن و تجارت 1۵ درصد ، صدا و سیما 
12 درصد ، وزارت بهداش��ت 11 درصد و وزارت كش��ور و ش��هرداري ها 

1۰ درصد است.«

 مرگ جمعي م�ردم در جریان س�وانح 

حسین فصیحی
محبوبه قربانی

  گفت وگو
رانندگ�ي و پیامده�اي ناش�ي از آن 
آس�یب هاي بس�یاري را متوجه جامعه 
کرده اس�ت. هر چن�د محرز ش�ده که 
کیفیت پایی�ن خودروه�اي تولید داخل نقش�ي مضاع�ف در این 
کش�تارهاي جاده اي داش�ته با این حال خودروس�ازان بي توجه به 
حوادث صورت گرفته به حیات خود ادامه مي دهند. درباره کیفیت 
پایین خودروها و چرایي بي توجهي به آسیب هاي آن موضوع را در 
گفت و گو با سرهنگ هادي هاشمي، رئیس اسبق پلیس راهور تهران 

،  کارشناس ترافیک و استاد دانشگاه  بازکاوي کرده ایم. 
      

کیفیت پایی�ن خودروهاي تولید داخل معضلي اس�ت که 
سال هاس�ت وجود داش�ته و با ای�ن که صدها ه�زار نفر از 
جمعیت کش�ور به دلیل نقص این خودروها جانش�ان را از 
دس�ت داده اند و انتقادهاي گس�ترده  اي علی�ه آن مطرح 
بوده با این حال این خودروها با کیفیت پایین تر نس�بت به 
قبل تولید و با قیمت کالن به مردم عرضه مي شود. ساختار 
خودروسازي به چه چیزي رسیده که نقد را حتي به قیمت از 

دست رفتن جان شهروندان پذیرا نیست؟
اين بر مي گردد به قاعده اي كه در كشور ما در خصوص خودروسازها حاكم 
است، ولي در هیچ جاي دنیا وجود ندارد و آن حمايت دولت از خودروسازان 
است. در كشور ما تعرفه هاي سنگین گمركي و دولتي مردم را نیازمند به 
خريد خودروهاي داخلي مي كند. از طرف��ي مجلس هم به داليلي ورود 
خودروها را ممنوع مي كند. مجموع اين دو مورد باعث انحصاري ش��دن 
خودرو مي شود، بنابراين رقابتي وجود ندارد.  دولت به تعرفه هاي سنگین 
گمركي و مالیاتي، به درآمدهاي خودش مي رسد و براي دولت و مجلس 
ايمني مهم نیست و اينكه كارشناسان مي گويند رانندگان در جاده ها دچار 
حوادث مي شوند، اين حرف براي آنها هیچ جايگاهي ندارد زيرا حمايت 
دولت و درآمد خودروسازان بدون دغدغه به مافیايي تبديل شده كه معلوم 
نیست پشت آن چه خبر است كه هیچ احساس دغدغه اي براي سالمت 

مردم و استفاده از خودروها در كشور نباشد. 
در تصادف بهبهان نشان داده شد كه خودروس��ازان با پررويي  در چشم 
مردم نگاه كردند و گفتند خودروهاي ما عالي اس��ت. بنده از اين جواب 
ش��رم كردم و جالب اينكه هیچ مسئول و س��ازماني از جمله استاندارد 
هیچ واكنشي نشان نداد و اين عدم احساس مسئولیت خیلي خطرناك 
است. بنابراين هیچ امیدي به شرايط بهتر براي استاندارد شدن خودروها 

وجود ندارد. 
 ارزیابي کیفیت خودروها کجا انجام مي شود؟ با وجود این 
کیفیت پایین آیا اساساً ارزیابي آن صورت مي گیرد یا خیر؟ 

این رویه در کشورهاي پیشرفته چگونه است؟
در كشورهاي پیشرفته دولت مس��ئول ايمني و جان مردم است. در آن 
كشورها دستگاه ها و مؤسساتي هستند كه خودروها را از حیث فرمانپذيري 
و س��ازگاري با سرنش��ینان، بازدارندگي ترمز ، میزان آس��یب پذيري در 

تصادفات را ارزيابي و از يك تا پنج ستاره مي دهند. مردم چون تخصص اين 
كار را ندارند خودشان به آنها اعالم مي كنند كه سه ستاره و پايین تر از آنرا 
نخرند چون دولت خودش را مسئول ايمني و جان مردم مي داند. لذا تكلیف 
مردم روشن است تا خودروهاي ايمن و ناايمن را انتخاب كنند. در كشور ما 
متأسفانه اين ارزيابي صورت نمي گیرد و شرايط ارزيابي و نظردادن درباره 
ايمني خودروها به گونه اي است كه در هیچ جاي دنیا پیدا نمي شود. بنده 
با داشتن 3۰ سال تجربه در حرفه تصادفات، معلم تصادفات هستم لذا به 
جرئت مي گويم خودروهاي ما كیفیت بسیار پايیني دارند و اين كیفیت 
پايین جان مردمی را كه اغلب از دهك هاي پايین هس��تند مي گیرد يا 
نقص عضو مي كند. مسئول اين كیفیت و ايمني وزارت صمت، سازمان 
استاندارد و خود خودروساز است. در دنیا خودروسازها تنها با استاندارد 
پايه نمي توانند خودروهايشان را بفروش��ند، بلكه بايد با استانداردهاي 
كارخانه اي به مدد كیفیت خودروها آنها را به فروش برسانند. ولي در كشور 
ما خودروها به مدد دولت و قوانین و مقررات عجیب و انحصاري خودروها 

به فروش مي رود كه جاي تأسف دارد. 
پلیس سال هاست که در صحنه سوانح حاضر شده و علت 
وقوع حادثه را اعالم کرده است. در مورد سوانحي که نقص 
فني خودروي داخلي علت وقوع حادثه بود چرا توان پلیس 
نتوانسته باعث رفع اشكال از خودرو بشود؟ چرا کسي توان 

متوقف کردن خط تولید را تا رفع اشكال نداشته است؟
مسئولیني كه بايد خط تولید را به خاطر نقص فني متوقف كنند وزارت 
صمت، سازمان استاندارد و سازمان حفاظت محیط زيست است. با توجه 
به رابطه نزديك آنها بنابراين انتظاري نمي رود كه اين مهم انجام ش��ود. 
همه آنها اين نواقص را مي دانند و بهتر از همه خود خودروسازها مي داند 
كه اوالً در قطعات به صورت تكي و به صورت تجمعي كیفیت بسیار پايین 
است. بارها در تصادفات، قدرت مانور خودروها نشان داده شده است كه 
اين قطعات بسیار ضعیف هستند و بايد اولین كسي كه تولید را متوقف 
مي كند خود خودروساز بعد وزارت صمت و  سپس سازمان استاندارد و 

محیط زيست باشد كه متأسفانه اين اتفاق نمي افتد. 
از طرفي استانداردها بر اساس ضوابط به پلیس براي شماره گذاري اعالم 
مي شود، پلیس موظف است آن را شماره گذاري كند. عكس آن هم صادق 
است يعني اگر اين استانداردها وجود نداش��ت وزارت صمت مي تواند از 

مشروعیت شماره گذاري خودرو را رد كند و خودرو پالك نشود. 

البته انتظاري نداريم چون سالهاست خودشان اقرار كرده اند كه خودروها 
كیفیتشان پايین است و اجازه دهید اين معايب برطرف شود، اما معلوم 
نیست چند سال طول مي كش��د و چقدر مردم بايد بمیرند، چقدر تاوان 

داده شود تا درست شود. 
وظیفه پلیس چیست؟ پلیس مي داند كه هیچ كدام از خودروها بر اساس 
ضوابط و قانون داراي اس��تانداردهاي ابالغي نیس��ت، لذا شماره گذاري 
خودرويي بايد متوقف شود. خودروهاي ما از س��ال ۹1 به شرط داشتن 
ايربگ قابلیت شماره گذاري دارند، اما ثابت شده به خصوص در تصادف 
بهبهان كه هی��چ كدام ايربگش��ان عم��ل نمي كند، بنابراي��ن مي توان 
ش��ماره گذاري را متوقف كرد. اين وظیفه پلیس است كه پالك هايي كه 
از س��ال ۹1 به بعد را پس بگیرد؛ چرا كه خودروها جعلي پالك داده شده 
است. صحنه سازي و سند سازي كرده اند و پلیس را در قالب مصوبه وزارت 
صمت گذاشته اند تا پالك شوند در حالي كه خودروها آن استانداردهاي 
الزم را نداشته اند. تكلیف پلیس است كه شماره گذاري را متوقف كند تا 
ايمني و استاندارد خودروها تعیین تكلیف شود و خط تولید متوقف شود. 
اما متأسفانه در همین روزهاي اخیر شاهد فروش فوق العاده خودروهاي 
داخلي هستیم كه ما را به اين نتیجه مي رساند كه بايد فاتحه ايمن سازي 

را خواند. 
نمي دانم چرا وزارت و سازمان ها پشت به مردم كرده اند و رو به خودروسازها 
هس��تند. هر چقدر در مورد تلفات مردمي گفته مي ش��ود ارزشي قائل 

نیستند. حاال تنها از پلیس انتظار مي رود كه به فكر مردم باشند و به جرئت 
مي توان گفت شماره گذاري اين خودروها خالف قانون و مقررات است؛ 
چرا كه شرايطش را از دست داده است و نیازي نیست پلیس از كسي اجازه 
بگیرد و به حكم همان قانون استاندارد بايد شماره گذاري را ممنوع كند؛ 
چرا كه با توجه به ماهیت پلیس او كار ممنوعه نمي كند و خودروهاي از 

سال ۹1 به بعد نیز تعیین تكلیف شوند. 
 یكي از موضوعاتي که همواره باعث جوالن خودروس�ازها 
در بازار ش�ده انحصاري بودن بازار است. چه سازوکاري در 
جریان اس�ت که خودروهاي خارجي ب�دون گمرکي کالن 

بتواند وارد رقابت با این خودروها شود؟
خودروسازها در كشور انحصاري هستند. مردم بايد بدانند اين خودروها 
را كسي نمي خرد. با وجود تعرفه هاي سنگین گمركي بايد گفت كه دولت 
با برداشتن اين تعرفه ها مي تواند مدرن ترين و ايمن ترين خودرو را كه با 
قیمت پرايد امروز در ايران برابري مي كن��د را در اختیار مردم بگذارد. با 
اين شرايطي كه دولت ايجاد كرده اس��ت هیچ بهبودي در خودرو ايجاد 

نخواهد شد. 
بسیاري از مردم بي گناه به خاطر س��هل انگاري در خودروسازي مردند و 
اين همه معضالت و ناهنجاري هاي اجتماعي ايجاد شد، اما دولت و وزارت 
صمت حتي يك عذرخواهي هم از مردم نكردند. با هیچ معادله اي در جهان 

امروز قابل قیاس نیست و مسئله بسیار عجیبي است. 
اگر جان مردم براي وزارت و سازمان ها مهم باشد بايد تعرفه هاي بزرگ 
گمركي برداشته شود تا ايجاد رقابت شود و مردم نیز با پول يك پرايد يك 
خودروي استاندارد بخرند تا جانشان در حوادث حفظ شود تا اگر راننده 
به داليل مختلف مرتكب تخلف شد تاوانش مرگ يا نقص عضو در نتیجه 
خاموش شدن چراغ خانواده نباش��د. خودرو بايد كمك به سرنشینان و 

حافظ جان آنها باشد. 
بنابراین خود سازمان استاندارد هم می داند خودرو کیفیت 

ندارد؟
استاندارد  با داليل و شواهدي كه احس��اس مي شود آن داليل و شواهد 
جعلي است،  می گويد خودروها بايد پالك شود. خود سازمان استاندارد 
مي داند كه خودرو آن كیفیت الزم را ندارد. پلیس هم مي داند. بنابراين 
پلیس اس��ت كه نبايد خودروي��ي  را كه با داليل و ش��واهد جعلي اعالم 
استاندارد مي  شود، شماره گذاري كند و هیچ نیازي به آوردن دلیل نیست. 

اين نو ع شماره گذاري ها غیرمجاز و ممنوع است. بايد متوقف شود. 
در آخر روي صحبتم با خودروسازان است، تاريخ قضاوت خوبي در مورد 
شما نخواهد كرد. تولید شما ارتباط مستقیمي با جان مردم دارد و تولیدات 
شما به جهت نداش��تن كیفیت الزم جان مردم را به خطر مي اندازد. در 
تصادفات سرنشینان به سه صورت دچار آسیب مي شوند، برشي، فشاري 
و كشي. در برشي قطعات ماشین مثل چاقو اعضا و بدن سرنشینان را برش 
مي دهد. در فشاري برخورد سرنشینان با قسمت داخلي باعث له شدگي 
مي شود و در كشي، نس��وج داخلي بدن بر اثر فشار منفي پاره مي شود و 
شخص به ظاهر سالم، اما خونريزي داخلي مي كند و در آخر فوت مي كند. 
لذا در هر سه نوع اين تصادفات، كمربند و ايربگ مؤثر است؛ چرا كه انرژي 
جنبشی اش را خنثي مي كند و از مرگ و میر جلوگیري يا شدت جراحات 

را كاهش مي دهد. 
اما اين مهم در خودروها وجود ندارد و مثال آن تصادف بهبهان بود.  شما 
مي دانید كه خودروها چه كیفیتي دارند و مرد با اعتماد به ش��ما آنها را 
خريداري مي كنند، اما ش��ما آنها را به كمینگاه م��رگ مي بريد... بايد به 
وزارت صمت و س��ازمان هاي مربوطه و همكارانم در پلیس راهنمايي و 
رانندگي بگويم، حافظ جان مردم شماها هستید. شماها با هويت دادن  به 
خودروهاي تان اجازه مي دهید كه آنها در هر شهر و هر نوع جاده اي تردد 
كنند و شما به نوعي تضمین سالمت و ايمني مردم هستید. در حالي كه 
همه مي دانید خودروها اي��ن نقص را دارد و به جاي خ��ودروي ايمني و 
حامي سرنشین تبديل به آلت قتاله و بمب متحرك، جان سرنشینان را 
مي گیرد، اما سكوت مي كنید و آنها پالك مي شوند. اين در هیچ مكتبي 

پسنديده نیست. 
به همكارانم در خانواده پلیس كه جانشان را براي حفظ ايمني مردم به 
خطر مي اندازند و هر بار شاهد شهید ش��دن تعدادي از آنها نیز هستیم، 
مي گويم اين خودروها استاندارد نیستند و مشروعیت شماره گذاري را از 
دست داده اند و بايد متوقف شود و رو به مردم هم مي گويم كه اين خودروها 
نامحرم هستند. آنها جعلي و امنیت شمارا به خطر مي اندازند.  آنها را نخريد 
اگر هم داريد استفاده نكنید. از مجلس به عنوان يك كارشناس خواهش 
مي كنم با ممنوع كردن ورود خودروها چراغ خانه هموطنانمان را خاموش 
نكنند. ساالنه بیش از 1۵ هزار نفر به خاطر اين مهم كشته مي شوند كه 
اكثراً نیز سرپرست خانواده ها هستند. آنها با اين كار ارتقای كیفي و ايمنی 
را هم نابود مي كنند. نه تنها ممنوعیت خودروها باي��د از بین برود بلكه 

تعرفه هاي گمركي و مالیاتي حذف شود تا جان مردم حفظ شود. 
به وزارت صمت نیز مي گويم براي درست شدن كیفیت خودروها تنها زمان 
مي خريد، اما از هر مسئولي كه حامي خودروساز است حمايت مي كنید. 
اگر اين دو كارخانه را ببنديد و حق و حقوق پرسنل آنها را از سرانه مردم 
بگیريد، مي ارزد تا جان مردم از بین نرود. اين همه حمايت از خودروساز 
هیچ گونه وجاهت مشروعي ندارد. آنها دارند جان مردم را مي گیرند. در 
تصادفاتي كه مردم جانشان را از دست مي دهند هیچ پشیماني در چهره 
خودروسازها و سازمان هاي مقصر ديده نمي شود. اين قصور به چه كسي 
گفته شود و به كجا پناه ببريم. خدايا خودت شاهد باش كه مردم چه كنند 

و چه كسي به داد آنها برسد. 

 شماره گذاری خودروهای بدون استاندارد
 باید متوقف شود

شماره گذاری خودروهای غیراستاندارد  در گفت وگوی »جوان« با کارشناس ترافیک


