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مرد افغان كه متهم است در درگيري همسر جوانش را 
به قتل رسانده است، پس از دستگيري مدعي شد كه 
همسرش از او پول خواسته كه او را به قتل رسانده است. 
به گزارش »جوان«، شامگاه دوش��نبه 30 خرداد امسال 
قاضي ساس��ان غالمي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران با تماس تلفني مأموران كالنتري بي سيم از 
قتل زن جواني در خانه قديمي حوالي خيابان 17 شهريور 
با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 

راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه با جسد زن 20 ساله اي به نام 
شيرين روبه رو شدند كه حكايت از آن داشت بر اثر خفگي 

به كام مرگ رفته است. 
نخستين بررس��ي ها نش��ان داد مقتول تبعه افغان است 
كه س��اعتي قبل در درگيري با ش��وهرش به نام بشير به 
قتل مي رس��د. پس از اين حادثه بش��ير تلفني موضوع را 
به عموی مادرش خبر مي دهد و س��پس خودش از محل 

فرار مي كند. 
عموي قاتل گفت: » ساعتي قبل بشير با من تماس گرفت 
و گفت با همسرش درگير شده اس��ت و از من خواست به 
خانه اش بروم. او همزمان با مادرش هم تماس گرفته بود 
كه دو نفري به خانه اش رفتيم و با جسد همسرش روبه رو 
شديم. ما بالفاصله با اورژانس تماس گرفتيم، اما نيروهاي 
اورژانس وقتي به محل آمدند و معاينه كردند، اعالم كردند 

عروسمان فوت كرده است.«
همزمان با انتقال جس��د به پزش��كي قانوني براي انجام 
آزمايش هاي الزم، مأموران قاتل فراري را تحت تعقيب قرار 
دادند تا اينكه ساعتي بعد، او را در خانه يكي از بستگانش 

شناسايي و دستگير كردند. 
متهم صبح ديروز پس از انتقال به دادس��راي امور جنايي 
تهران با اعتراف به قتل همسرش گفت: » شش سال قبل از 
افغانستان براي كار به ايران آمدم و مدتي بعد هم با شيرين 
كه از بستگان نزديك من اس��ت، ازدواج كردم. ما زندگي 
خوبي داشتيم و حتي دو س��ال قبل هم كه پسرم به دنيا 
آمد، زندگي ما شيرين تر شد . من كارم ضايعات جمع كن 
بود و در آمد خوبي نداش��تم و همين موضوع باعث شد از 
مدتي قبل با همسرم اختالف پيدا كنم. او هميشه از من 
پول زياد مي خواس��ت و مي گفت دوست دارد لباس هاي 
قش��نگ بخرد و بپوش��د، اما من پول زيادي نداشتم و از 
طرفي هم هزينه هاي زندگي خيلي زياد ش��ده بود. به هر 
حال ما هر چند وقت يكبار سر همين موضوع با هم درگير 
مي ش��ديم، اما هر گز فكر نمي كردم درگي��ري ما با مرگ 
همس��رم پايان يابد. « وي ادامه داد: » شب حادثه خسته و 
كوفته از محل كارم به خانه آمدم و انتظار داشتم همسرم 
براي من شام آماده كرده باش��د، اما او دوباره شروع به غر 
زدن كرد و گفت چرا وضع مالي ما خوب نيست. هر چقدر 
تالش كردم او را آرام كنم، فايده اي نداشت و مدام نق نق 
مي كرد. تصميم گرفتم از خانه بيرون بروم كه ديدم او دراز 
كشيده تا بخوابد، به همين خاطر برگشتم، اما او باز هم با 
من شروع به مشاجره لفظي كرد. عصباني شدم و پارچه اي 
برداشتم به دور گردنش انداختم و كشيدم تا اينكه ديدم 
صورتش كبود شده است و نفس نمي كشد. خيلي ترسيده 
و پشيمان هم شده بودم كه با مادرم و عمويم تماس گرفتم 

و درخواست كمك كردم.«
متهم پس از اعتراف به قتل به دستور بازپرس جنايي براي 
تحقيقات بيش��تر در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهي قرار گرفت. 

مرد قصاب كه به اتهام قتل يكي از بس�تگانش دستگير شده بود، در جلسه دادگاه 
ماجرا را شرح داد. 

به گزارش »جوان«، 15 مهر سال 1400 مأموران پليس تهران از درگيري منجر به قتل 
در يكي از خيابان هاي اسالمشهر باخبر و راهي محل شدند. بررسي هاي اوليه نشان 
مي داد  درگيري بين دو مرد جوان اتفاق افتاده است و در آن درگيري، يكي از آنها به 
نام ياشار با ضربه چاقو كشته شده است. جسد به پزشكي قانوني منتقل شد و عامل 
قتل كه از محل گريخته بود، تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه چند روز بعد از حادثه 

شناسايي و بازداشت شد. 
متهم كه مهران نام داشت، به پليس آگاهي منتقل شد و تحت بازجويي قرار گرفت. 
مهران در همان بازجويي هاي اوليه به قتل اعتراف كرد و گفت: »همسرم عاطفه نام 
دارد. او مدت ها به من بي توجه بود و به بچه ها و زندگي مان اهميتي نمي داد. چند بار با او 
صحبت كردم، اما او اعتنايي به حرف هايم نمي كرد تا فهميدم با ياشار رابطه دارد. ياشار 
از بستگان دور ما بود. او آنقدر بي شرم بود كه از عاطفه خواسته بود طالق بگيرد تا با 

او ازدواج كند. روز حادثه همسرم 
را به آرايشگاه برده بودم كه ياشار 
را نزديك يكي از خيابان هاي حوالي 
آرايشگاه ديدم. نزديكش رفتم و 
با هم بحثمان شد. كار به درگيري 
كشيد و از آنجايي كه قصاب بودم 
و هميشه چاقو همراهم بود با همان 

چاقو چند ضربه به او زدم.«
ب�ا اقراره�اي مته�م، وي بع�د از 
بازس�ازي صحن�ه ج�رم راه�ي 
زندان ش�د و پرونده بعد از صدور 
كيفرخواس�ت ب�ه دادگاه كيفري 
يك اس�تان تهران فرستاده شد. 
جلسه محاكمه در شعبه سيزدهم 
دادگاه به رياس�ت قاضي شجاعي 
برگزار شد. ابتداي جلسه اولياي دم 
درخواس�ت قص�اص كردن�د. در 
ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت 
و با قبول اتهام�ش گفت: »مقتول 
مهدورال�دم بود، ب�ه همين خاطر 
او را كش�تم. « او در ش�رح ماج�را 
گفت: »من و همسرم دو فرزند 13 و 
شش ساله داريم. زندگي مان خوب 
و آرام بود تا فهميدم رفتار عاطفه 
تغيير كرده اس�ت و به من و بچه ها 
توجه�ي نمي كند. ش�غلم قصابی 
بود. وقتي به خانه مي آمدم، انتظار 
داش�تم همس�رم به من و بچه ها 
رسيدگي كند، اما او يك چاي مقابل 

من مي گذاشت و بدون اينكه حرفي بزند، مدام سرش تو تلفن همراه بود. چند بار تذكر 
دادم، اما مي گفت سرش به گوشي مشغول است و نبايد دخالت كنم. اين گذشت تا 
اينكه روزي يكي از اقوام تماس گرفت و گفت مي داني ياشار به همسرت عالقه مند 
شده است و با هم رابطه دارند. از شنيدن اين حرف شوكه شدم و در اين مورد با همسرم 

صحبت كردم، اما عاطفه وقتي حرف هايم را شنيد، خنديد و گفت دروغ است.«
متهم ادامه داد: »در آن ش�رايط تصميم گرفتم خانه مان را عوض كنم و در محل 
ديگري ساكن شويم، اما اين تصميم هم بي فايده بود. مدتي گذشت كه از فاميل و 
اقوام شنيدم ياشار تصميم دارد همسرش را طالق بدهد و مدام زير گوش عاطفه 
زمزمه مي كند تو هم طالق بگير تا با هم ازدواج كنيم. اين شرايط خيلي مرا اذيت 
مي كرد و نمي دانستم بايد چكار كنم. هر چقدر هم با همسرم صحبت مي كردم، 

گوشش بدهكار نبود.«
متهم در خصوص قتل گفت: »روز حادثه همس�رم گفت قصد دارد به آرايشگاهي 
در اسالمشهر برود. آماده شدم و قرار ش�د او را برسانم. با هم سوار ماشين شديم و 
عاطفه را  به  آرايشگاه رساندم. مي خواستم برگردم كه متوجه شدم ياشار هم حوالي 
آرايشگاه در حال پرسه زدن است. دور زدم و مسيرم را عوض كردم. ياشار وقتي مرا 
ديد داخل يك سوپرماركت رفت و مخفي شد. داخل مغازه رفتم و او را صدا كردم. 
خواستم از مغازه بيرون بيايد. ياش�ار وقتي صدايم را شنيد از زير ميزي كه مخفي 
شده بود، بيرون آمد. نزديكش رفتم و گفتم اينجا چكار داري،  گفت به تو ربطي ندارد. 
اين حرف مرا عصباني كرد، طوري كه كنترل اعصابم را از دست دادم. به خاطر شغل 
قصابي هميشه يك چاقو همراهم بود. نفهميدم چطور دست به چاقو شدم و چند 

ضربه به سينه و دست او زدم.«
متهم در آخر گفت: »مقتول با رفتارهايش آبروي مرا بين فاميل و دوستان برده بود. او 
روزهاي سياهي را برايم رقم زده بود و مي خواست همسرم و زندگي ام را از من بگيرد. 

مقتول مهدورالدم بود، به همين خاطر او را كشتم.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

 قتل همسر 
  به خاطر پول 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 140060306022000990 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسـمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد عظيمى 
فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 10 صادره از فريمان در يك قطعه زمين 
مزروعى به مسـاحت 1156،40 مترمربع پالك 43 فرعى از 334 اصلى واقع در 
بخش 5 از محل مالكيت مشاعى متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401،4،2  

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401،4،16 
محمدرضا رجايى مقدم- رئيس ثبت اسنادوامالك فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 140060306022000991 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسـمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد عظيمى 
فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 10 صادره از فريمان در يك قطعه زمين 
مزروعى به مسـاحت 7749،40 مترمربع پالك 43 فرعى از 334 اصلى واقع در 
بخش 5 از محل مالكيت رسمى متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401،4،2  

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401،4،16 
محمدرضا رجايى مقدم- رئيس ثبت اسنادوامالك فريمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 140060306022000992 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسـمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد عظيمى 
فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 10 صادره از فريمان دريك قطعه زمين 
مزروعى به مساحت 16695،70 مترمربع پالك 43 فرعى از 334 اصلى واقع در 
بخش 5 از محل مالكيت رسمى متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401،4،2  

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401،4،16 
محمدرضا رجايى مقدم- رئيس ثبت اسنادوامالك فريمان

مفقودى
بـرگ سـبز و كارت خـودرو دنـا پـالس اتومـات مدل 
1401 به شـماره شاسـى ne562936 و شـماره موتور 
ايـران57-286ج98 پـالك  و   153h0063623 
به نام حسين سهرابى با  كدملى 0558429343 مفقود 
شيراز و از درجه اعتبار ساقط است.   

مفقودى
بـرگ سـبز  و كارت خـودرو دنا پـالس اتومـات مدل 
1401 به شـماره شاسـى ne488407  و شـماره موتور 
153h0054438 و پالك ايران61-898م61 به نام هيوا 
چهرى  با كدملى 3750182019 مفقود شـده و از درجه 
شيراز اعتبار ساقط است.   

مفقودى
كليه مدارك اعم از سـند مالكيت (سـند كمپانى)، كارت 
ماشين و برگ سبز پرايد مدل 1384 به رنگ يشمى به شماره 
موتور 00687708 و شماره شاسى s1412283222948  و 
به شماره انتظامى ايران152/15هـ24 مفقود شده و از درجه 
تبريز اعتبار ساقط است.   

چهارش�نبه  روز  بام�داد  ريش�تری  زلزل�ه6/1 
2 ه�زار  در جنوب ش�رقی افغانس�تان بي�ش از 
گذاش�ت. برج�ای  زخم�ی  و  كش�ته   500 و 
 بامداد روز چهارش��نبه يكم تيرماه، زمين لرزه ای به بزرگی 
6/1 ريش��تر در 44كيلومتری ش��هر »خوس��ت« واقع در 
جنوب شرقی افغانس��تان رخ داد. اين زمين لرزه بسياری از 
شهرهای افغانستان را لرزاند، اما در واليت پكتيكا و خوست 
تلفات بااليی داشت. زلزله در كشورهای پاكستان و هند نيز 
كه در محدوده ۵00 كيلومتری كان��ون اين زمين لرزه قرار 

دارند، احساس شد. 
بعد از وقوع اين حادثه، هرچند نيروهای امدادی افغانستان، 
آمبوالنس، تيم های نجات، نيروهای امنيتی و مردمی محلی 
و نيروهای هوايی بالفاصله به محل اعزام شدند، اما مقامات 

محلی به خبرگزاری دولتی »باختر« اعالم كردند اگر دولت 
مركزی كمك های اضطراری ارائه نكند با افزايش تلفات روبه رو 
خواهند شد، چراكه خسارات ناش��ی از اين زلزله در مناطق 
دورافتاده و فقيرنشين به طور ويژه شديدتر بوده و خانه های 
گلی مردم ويران شده است. در برخی مناطق نيز خانه های 

مردم در حاشيه كو ه ها بر اثر ريزش كوه تخريب شده است. 
به گفته مقامات طالبان، شمار جانباختگان زلزله تا عصر ديروز 
به دست كم هزار نفر افزايش يافته است و در اين حادثه هزار و 

۵00 نفر زخمی شده اند .
واليت پكتيكا از جمله واليات فقير افغانستان است و در مناطق 
دورافتاده آن، مردم در خانه های گلی زندگی می كنند، به همين 

دليل احتمال تخريب گسترده ناشی از زلزله وجود دارد.
از سوی ديگر مسئوالن محلی در جنوب شرق افغانستان از 

كمبود شديد امكانات برای نجات زيرآوارماندگان زمين لرزه 
در استان های خوست و پكتيكا ابراز نگرانی كرده اند.

   ارس�ال 2 هواپيمای ح�اوی كمك ه�ای اوليه به 
افغانستان 

در پی زلزله مرگبار افغانستان، به گفته سفارت ايران در كابل 
دو فروند هواپيما حاوی كمك های اوليه به قربانيان اين حادثه 

از ايران به افغانستان ارسال شده است.
سعيد خطيب زاده، س��خنگوی وزارت امور خارجه ايران نيز 
با ابراز مراتب تأسف و اندوه دولت و مردم جمهوری اسالمی 
ايران به ملت دوست و برادر افغانستان از آمادگی اين كشور 

برای هرگونه كمك به زلزله زدگان خبر داد.
همچنين محمدرضا رضايی، مديرعامل جمعيت هالل احمر 
خراس��ان جنوبی از آمادگی نيروهای هالل احمر خراسان 
جنوبی خبر داد و گفت: »تمامی تيم های عملياتی س��تاد و 
شعب مرزی جمعيت هالل احمر استان، به  همراه تيم واكنش 
س��ريع هالل احمر برای كمك به زلزله زدگان افغانستان در 

حالت آماده باش كامل قرار گرفته اند.« 
سازمان پزش��كی قانونی جمهوری اسالمی ايران نيز در پی 
وقوع اين حادثه، بعد از ابراز همدردی با مردم افغانستان، برای 
كمك به مردم و پزشكی قانونی اين كشور اعالم آمادگی كرد. 
تالش ب��رای آواربرداری و نجات افراد گرفتار ش��ده و بيرون 
كشيدن اجساد باقيمانده در زير آوار از سوی نيروهای امدادی 
افغانستان در حالی ادامه دارد كه مسئوالن اين كشور به خاطر 
عمق فاجعه و كمبود امكانات از كشورهای ديگر درخواست 

كمك كرده اند.

   غالمرضا مسكنی
رئي�س پليس راه�ور فراجا در پاس�خ به 
پرسش خبرنگار »جوان« درباره واردات 
خودروه�ای بی كيفي�ت از خ�ارج گفت 
كه ش�نيده ايم قص�د دارن�د خودروهای 
دپو ش�ده بی كيفي�ت و ناايم�ن را از هند 
به ن�ام خودروه�ای خارجی وارد كش�ور 
كنند كه پلي�س با اين امر مخالف اس�ت. 
به گزارش »ج��وان«، حوادث و تلفات رانندگی 
هميش��ه يك��ی از دغدغه ه��ای مس��ئوالن و 
به خصوص پليس بوده و هس��ت. آم��ار تلفات 
جاده ای و خيابانی كه نش��ان می دهد هر ساله 
حدود 17 ه��زار نفر در اين ح��وادث جان خود 
را از دس��ت می دهند و بي��ش از 300 هزار نفر 
هم مصدوم يا نقص عضو می ش��وند، به خوبی 
روشن كرده اس��ت كه مسئوالن در پيشگيری 
از اينگونه حوادث موفق عمل نكرده اند و كارنامه 

درخشانی ندارند. 
از آنجايی كه حوادث رانندگی امری اجتناب ناپذير 
اس��ت و در همه جوامع رخ می ده��د، موضوع 
كيفيت و ايمنی خودرو نقش تعيين كننده ای 
در حفظ جان راننده و سرنش��ينان هنگام بروز 
حوادث دارد. هرچند بحث پايين بودن كيفيت 
خودروهای داخلی و ناايمن بودن آنها از سال های 
قبل مورد توج��ه بوده، اما تص��ادف زنجيره ای 
دی ماه سال گذشته در جاده بهبهان كه به گفته 
پليس، ايربك هيچ يك از خودروهای سانحه ديده 
داخلی باز نشده بود به موضوع مهم آن روز بدل 
شد، به طوری كه سردار كمال هاديانفر، رئيس 
پليس راهنمايی و رانندگی فراجا انتقادات تندی 
را عليه خودروس��ازان در خصوص پايين بودن 
كيفيت و ايمنی خودروه��ای داخلی مطرح و 
خودروهای داخلی را به ارابه مرگ يا خودروهای 
حلبی تشبيه كرد. وی اعالم كرد گزارش حادثه 
و سهم تقصير هر دستگاهی را به سران سه قوه 
گزارش كرده و منتظر جواب است و تهديد كرد 
چنانچه خودروس��ازان به تعهد خود در مقابل 
كيفي��ت و ايمنی خودرو عم��ل نكنند، پليس 
خودروهای آنها را ش��ماره گذاری نخواهد كرد. 
از اين رو قرار شد خودروسازان داخلی تمهيداتی 
را برای باال ب��ردن كيفيت و ايمن��ی خودروها 
بينديش��ند تا كمتر ش��اهد حادثه های ناگوار 
رانندگی باش��يم و خانواده های كمتری عزادار 

عزيزانشان شوند. 
   ايمنی و كيفيت خودروهای داخلی در 

هاله ای از ابهام 
سردار هاديانفر صبح ديروز در همايش »كودكان 

را در تصادفات نجات دهيم«، در پاس��خ به اين 
پرس��ش خبرنگار »جوان« كه آيا گزارش های 
شما به سران سه قوه در خصوص كيفيت و ايمنی 
پايين خودروها در تصادفات جاده ای باعث تغيير 
در كيفيت خودروها ش��ده يا نه، گفت: »پس از 
پيگيری زياد و انتقاداتی كه مطرح شد، مدتی 
قبل از شركت ايران خودرو پيش ما آمدند و اعالم 
كردند كه اصالحاتی در مورد خودروها و مديريت 
آن انجام داده اند كه ب��ه آنها گفتيم بحث های 
اصالحی در راس��تای مديري��ت ايران خودرو و 
سايپا موضوعات داخلی خودشان است و خيلی 
به حوزه كاری ما مربوط نمی شود، اما آنچه تأكيد 
مقام معظم رهبری، س��ران سه قوه و مطالبات 
پليس راهور و مردم است، موضوع كيفيت توليد 
وسايل نقليه چه وارداتی و چه توليد داخلی است. 
موض��وع دوم ايمنی خودروها س��ت كه من به 
خودروسازان گفتم برنامه اجرايی را برای اين دو 
موضوع اعالم كنيد و بگوييد چه زمانی وضعيت 
كيفيت و ايمنی خودروها را شروع می كنيد و در 

چه تاريخی به پايان می رسانيد.« 
وی ادام��ه داد: »من از آنها س��ؤال می كنم كی 
خودرو ايمن خواهيم داش��ت كه در تصادفات 
رانندگی با كاهش جانباخت��گان و مجروحان 
روبه رو شويم، چون تصادف يك امر اجتناب ناپذير 
است، اما اينكه داخل خودرو، راننده يا سرنشينان 
بميرند يا بس��وزند خيلی منطقی نيست و در 

بسياری از كشورهای دنيا اتفاق نمی افتد.« 
   پليس موافق واردات خودرو است 

پس از حادثه بهبهان، حوادث ديگری هم رخ داد 
كه همگی حكايت از بی كيفيت بودن خودروهای 
داخلی و درس��ت عمل نكردن خودروسازان به 
وظايف خود داش��ت، به خاطر همين موضوع 
بحث واردات خودروهای ايمن و باكيفيت و البته 
با قيمت مناس��ب از خارج مطرح شد. پليس از 
همان ابتدا با واردات خودرو از خارج برای ايجاد 

انگيزه رقابت در خودروسازان داخلی و باال بردن 
كيفيت خودروهايشان موافق بود، اما به گفته 
سردار هاديانفر اين نگرانی وجود دارد كه برخی 
دنبال اين هستند خودروهای ناايمنی مثل پرايد 

و تيبا وارد كشور كنند. 
رئيس پليس راهنمايی و رانندگی فراجا در ادامه 
گفت: »بحث واردات خودرو از اهميت ويژه ای 
برخوردار است و ما از همان ابتدا به دولت اعالم 
كرديم پليس موافق واردات خودرو است،  چون 
واردات خودرو دو نتيجه مثبت به همراه دارد، در 
سال 8۵، ما حدود 28 هزار كشته در تصادفات 
رانندگی داشتيم كه چند كار اساسی انجام داديم 
و كشته ها تا االن 10 هزار نفر كاهش پيدا كرده 
است كه يكی از موارد مهم آن واردات خودروهای 
ايمن با قيمت مناسب از خارج بود كه جايگزين 
خودروهای ناايمن شد و اين موضوع سبب شد 
خودروهای ايمنی كه مجهز به استانداردهای 
روز جهانی مثل كيس��ه هوا، ترم��ز  ای بی اس و 
كروز كنترل بودند به جای خودروهای ناايمن در 
چرخه رانندگی قرار گيرند. نكته دوم واردات اين 
بود كه سبب شد خودروساز داخلی يا مونتاژكار 
داخلی، خ��ودش را يكه تاز اين ح��وزه نداند و 
احس��اس نكند مردم فقط ناگزيرن��د توليدات 
آنها را بخرند و همين واردات باعث حس رقابت 
شد، به طوری كه از سال 8۵ آرام  آرام خودروهای 
داخلی به سوی ايمنی بيشتر مثل كيسه هوا و 

موارد ديگر رفتند.« 
   خودروه��ای بی كيفي��ت هن�دی 

وارد نكنيد 
در حالی كه قرار است برای تنظيم بازار و رقابت 
با خودروسازان داخلی به زودی واردات خودرو با 
شرايطی آزاد شود، پليس از واردات خودروهای 
بی كيفيت و ناايمنی كه شبيه خودروهايی مانند 
پرايد است، ابراز نگرانی می كند و معتقد است 
خودروهايی كه وارد می ش��وند بايد در تس��ت 

تصادف ايمن��ی و پايداری نم��ره قبولی گرفته 
باشند و تنها صرف خارجی بودن نشانه ايمن و 

باكيفيت بودن نيست. 
سردار كمال هاديانفر در جلسه پرسش و پاسخ 
به خبرن��گار ما گف��ت، پليس مواف��ق واردات 
خودروهای بی كيفيت هندی نيست. او ادامه داد: 
»از هر كسی كه از واردات خودرو حمايت كرد تا 
رقابت در خودروسازان داخلی ايجاد شود كمال 
تش��كر را دارم، اما انتظار اين است خودروهای 
كيفی و ايمن وارد كش��ور ش��ود. متأسفانه در 
برخی خبرها شنيده ام كه می خواهند خودروی 
6 هزار دالری از هند بياورند كه ما قطعاً مخالف 
چنين اقدامی هستيم. امروز در هيچ جای دنيا 
خودروی ايمن كمتر از 10 ه��زار دالر نداريم. 
اينكه می گويند می خواهند از هند خودروی 6 
هزار دالری دپو ش��ده را وارد كنند كار درستی 
نيس��ت، چون تنها صرف خارجی بودن نشانه 
ايمن و كيفی بودن خودرو نيست. اگر اصرار به 
واردات خودروهای 6 هزار دالری است بايد اعالم 
كنم همين پرايد و تيبا را داريم و ديگر نيازی به 

واردات نيست.« 
وی همچنين با انتقاد از محدود كردن واردات 
خ��ودرو در برابر ص��ادرات خودرو ي��ا صادرات 
قطعات خودرو گفت: » درب��اره واردات خودرو 
ش��رط گذاش��ته اند در ازای صادرات خودرو و 
قطعات خودرو، خ��ودروی خارجی وارد كنيم 
كه اين سؤال پيش می آيد كه  ما قطعات پرايد را 
به كجا صادر كنيم تا ارز وارد كنيم؟ البته اينكه 
منشأ ارز خارجی باش��د قبول داريم، اما نبايد 
واردات خودرو را به صادرات محصوالت داخلی 
محدود كرد. به نظرم با اين محدوديت ها، واردات 
درس��ت و معناداری اتفاق نخواهد افتاد و اين 
تصميم دولت و مجلس به سرانجام نمی رسد، در 
صورتی كه ما بايد برای ايجاد رقابت و باال بردن 
كيفيت و ايمنی خودروهای داخل��ی، واردات 

خودرو داشته باشيم. 
وی درباره واردات اتوبوس های دس��ت دوم نيز 
گفت: »در دولت قبل مصوبه ای مبنی بر واردات 
اتوبوس های پايين سه سال از مدل وجود داشت. 
در حال حاضر نيز حدود 2 هزار اتوبوس از 8 هزار 
اتوبوس استوک وارد شده پالک شده است. اين 
اتوبوس ها دست دوم و كار كرده به آن معنايی 
كه در ذهن ايجاد می ش��ود، نيس��تند. در واقع 
اتوبوس های استوكی هستند كه كيفيت خوبی 
دارند. 6 هزار دستگاه اتوبوس ديگر نيز در سراسر 
كشور منتظر شماره گذاری هستند، اما شرط آن 

اسقاط اتوبوس يا كاميون است.«

 محاكمه مرد قصاب پلیس: قطعاً مخالف واردات خودروی هندی هستیم
به اتهام قتل فامیل دور 
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