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سرک به زیر پوست جامعه
امروز گفت وگو از «آسیب های اجتماعی» ،قطعا از
آن دست مسائلی نیست که مردم با شنیدن ابعاد
آن دچار شگفتی و غافلگیری شوند بلکه اغلب
آحاد جامعه ،این آسیب ها را برابر دیدگان خود
لمس می کنند و چنان چه در نزدیکان خود گرفتار
نوعی از آسیب های متداول اجتماعی نباشند،
دورتر از خود و آن سوتر می بینند موارد متعددی
را که متاسفانه روز به روز نیز بیشتر و عمیق تر
میشود .بنابراین اگر من و شما این سبقت آسیب
های اجتماعی از خدمات و اصالحات اجتماعی
(اگــر خدمات یا اصالحاتی باشد) و افزایش و
سرعت آن را هر لحظه احساس می کنیم ،این
بدان معناست که به همین میزان ،کندی ،غفلت
و نبود تدبیر موثر از سوی نهادهای مسئول در
ماجرای آسیب های اجتماعی موج می زند.
امیدواری برای آغاز حرکتهای جدیتر
قــصــه ،آن جــا غــم انــگــیــزتــر مــی ش ــود کــه حتی
مرتبطترین مسئول و سازمان در حوزه آسیبهای
اجتماعی در ایــن ســال هــا در شمار کــم حرف
ترین مسئوالن کشور بــه حساب مــی آیند که
البته ایــن کم حرفی الزاما به معنای کم کاری
نیست اما باید پذیرفت که گاهی بخشی از این کم
حرفی ،کم کاری و گرفتار آمدن در روزمرگی ها
قلمداد میشود .با این حال روزگذشته  26دی
مــاه ،1400معاون وزیر کشور و رئیس سازمان
امــور اجتماعی کشور در همایش ملی بررسی
آسیبهای اجتماعی با رویکرد اسالمی ،از آماری
پرده برمیدارد که اگرچه تلخ است اما میتوان
آن را حرکت به سمت نگاهی واقعبینانهتر به این
معضالت برشمرد .بیشک این گزارش میتواند
سرآغاز حرکتهای جدیتر برای مواجهه صحیح
با آسیبهای اجتماعی باشد.
آسیب های نوپدید به سبک 1400
در یک نگاه کلی به گزارش رئیس سازمان امور
اجتماعی با این موارد رو به رو می شویم:
*ساالنه بین  ۵۰تا  ۶۰هزارنفر بر اثر مصرف
دخانیات جان خود را از دست میدهند.

*نگرش  ۲۷درصد مردم به مصرف دخانیات،
مثبت است.
* نرخ شیوع الکل در کشور بین  ۹تا  ۱۰درصد
افراد باالی  ۱۵تا  ۶۴سال است و ساالنه بیش از
پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف میکنند.
*ساالنه در کشور حدود  ۱۰۰هزار نفر اقدام به
خودکشی میکنند که البته مرگ و میر ناشی از
این اقدامات حدود  ۵هزار تا  ۵۵۰۰نفر است.
* ۱۱تــا  ۱۳میلیون نفر در سکونتگا ههای
غیررسمیسکونتدارندوبایدساماندهیشوند.
*ساالنه  ۲۳۰هزار و مطابق برخی پژوهشها،
 ۳۰۰هزار تا  ۴۰۰هزار سقط جنین غیر قانونی
انجام میشود.
* صیغهیابی در فضای مجازی در حال گسترش
است.
* گرایش به مهاجرت سیر صعودی دارد.
*و...
چنان چه همه می دانیم برخی از این آسیب ها از
جمله سقط جنین ،اعتیاد ،مهاجرت ،دخانیات و
حاشیه نشینی از شمار مسائلی است که اگرچه
هیچ گاه در فهرست اولویت دولت ها نبوده اما
آسیب شناسان همواره از آن سخن گفته و رسانه
ها نیز در اشکال مختلف به آن پرداخته اند .در
عین حال آن چه درایــن گــزارش بیش از دیگر
موارد ذهن ها را به خود مشغول کرد ،روایت غصه
هایی همچون شیوع  10درصدی مصرف الکل،
گسترش صیغهیابی در فضای مجازی ،میل به
اعتراض و تلقی  45درصدی مردم از قانون گرا
نبودن مسئوالن و ساالنه 100هزار خودکشی
بود که به سادگی نمی توان از کنارشان گذشت
و این یعنی آن قدر زنگ خطرها شنیده نشد که
امروز شاید برای شنیدن صدای بسیاری از این
آسیب ها گویی دیر شده است.
موانع پیش پا افتاده
بــاری! این که برای کاهش و کنترل آسیب های
اجتماعی چه باید کرد ،موضوعی نیست که بتوان
در یک یادداشت مطبوعاتی به تمام و کمال برایش
نسخه پیچید که قطعا ،سازمان مسئول (سازمان
امور اجتماعی) به عنوان نهاد مدیریت این موضوع
از من و شما و همه بهتر راجع به راهکارهای کنترل
آسیب ها آگاهی دارد .امــا مشکل کجاست که
هرگاه مسئله مقابله با آسیب های اجتماعی را
واکاوی می کنیم ،به ابتدایی ترین چالش ها یعنی
نبود هماهنگی کافی میان دستگاه ها و نهادها،
نبود اعتبارات موثر و کوتاه بینی درباره این مسائل
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برمی خوریم .باید نگران شویم که پس از این
همه سال هنوز در سخنان رئیس این سازمان به
عنوان متولی اصلی مدیریت و کنترل آسیب های
اجتماعی نوعی گالیه از نبود نگاه و رویکرد دقیق و
عالمانه به آسیب های اجتماعی احساس می شود.
یعنی این سازمان نه تنها در مسیر رسالت خطیر
خود ،دچار موانع ابتدایی است بلکه باید تالش کند
نگاه سیستم و مخاطبان خود را اصالح کند« :در
دایره آسیب های اجتماعی باید عمیق تر و جامع تر
آن را بررسی کرد .نباید دچار ساده انگاری یا تقلیل
گرایی در این امر شویم و آسیبهای اجتماعی را
صرفا به حوزه اجتماعی معطوف بدانیم   ».
آقایان مسئول گزارش دهید چه کردید؟
موضوع آسیب های اجتماعی و مسایل مرتبط با آن
همواره از جمله دغدغه های جدی رهبر انقالب
بــوده و حــدود سال های  ۹۵با تاکید و در حضور
ایشان نشست های متعدد و دوره ای با مسئوالن
مرتبطدراینامربرگزارشدوحتیتشکیلوتاسیس
شورای عالی و سازمان امور اجتماعی کشور در پی
همین تاکیدات صورت گرفت.لذااکنون مسئوالن
متولی باید گزارش بدهند درباره رفع این معضالت
چه کرده اند و چه کار نامه ای در این زمینه دارند چرا
که اگرچهبرایحلیکمسئلهابتدابایدانرا بهطور
دقیقشناختامامرحلهمهمترواصلیتراقدامهاو
نتایجراهکارهاییاستکهبرایحلنهاییآنبهکار
گرفتهمیشود.
عجله کنیم
بــه ط ــور قطع وق ــت کشی و مــواجــهــه بــه سبک
روزمــرگــی با آسیب هــای اجتماعی که همچون
بید به جان بدنه جامعه نفوذ کرده ،بالی آن را هر
لحظه بیشتر و بیشتر خواهد کرد و شاید سال و
سال های بعد ،آقای رئیس سازمان ،آمار و آسیب
های نوپدید دیگری را به رخمان بکشد که دیگر
هیچ مجالی بــرای جــبــران خساراتش نباشد.
امروز وقت عجله و درنگ است ،برخیزیم نگاهمان
را به آسیب های اجتماعی بازتعریف کنیم و بدانیم
و بــاور کنیم که در ایــن زمانه ،دیگر آسیب های
اجتماعیدرطالقواعتیادوحاشیهنشینیخالصه
نمی شود .بپذیریم که «این مردم» عالوه بر برخی از
موارد که با زیاده روی در اولویت قرار گرفته که البته
به اندازه هم الزمه جامعه است ،به «نشاط» ،امید،
رفاه و آسودگی خیال و خاطر هم نیازمندند.
درد بسیار است و زمان کوتاه ،پس برخیز آقای
مسئول و چشم هایت را بازتر کن؛ واقعیت ها را
ببین و چاره ای کن...

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••مــن تــیــبــا  ۲ثــبــت نــامــی تــحــویــل گرفتم
کارکرد( )۱۳۰۰اولین باران که هفته پیش
شروع شد موتور برف پاک کن ماشین سوخت
و با گذشت ۱۱روز هیچ کس پاسخ گو نیست و
مجدد ماشین برای بارندگی داخل پارکینگ
خوابانده شد!
••چطور هیچ آدم کاربلدی در این مملکت پیدا
نمی شود مگر در فک و فامیل مسئوالن؟!
••تنها فایده ای که فامیل برایم داشــت این
بود که وقتی سر کالس های مدرسه غیبت
میکردم می گفتم یکی شون ُمرده.
••کــشــوری کــه اقتصادش نــابــوده چــرا فکر
میکنیم بورسش باید بره باال؟ فقط ای کاش
در این زمینه آقایانی که نیاز به رای دارند نظر
ندهند چون مردم را بدبین کردند.
••اگــه خــود ایرانسل یک پیام رو صدها بار
بفرسته اشکال نداره ولی اگه ما بخواهیم یک
پیام بدیم می گه موجودی کافی نیست.
••جالبه کــه در عــکـسهــای خــافــکــاران و
زورگیران حوادث مشاهده می شه که ماسک
دارن این یعنی به فکر سالمت و جان خود
بــودن ولــی اهمیتی بــرای جــان و سالمت
دیگران قائل نشدن .واقعا که!
••به همین خیال باشیم که با پیامک زدن در
روزنامه ها مشکالت حل شود!
••اول بولوارسجادیه ،ورودی بزرگراه ،هر
شب پلیس راهور میاد چراغ های گردونش رو
خاموش می کنه و مخفی می شه ،هر ماشینی
رو که خالف میاد ،جریمه می کنه.
•• دیروز از جاده نیشابور به مشهد می آمدم.
فکر کــردم جــاده را بــرای کشت گندم شخم
زدنـــد! چــه آســفــالــت مــزخــرفــی داره .چرا
راهداری جاده رو درست یا آسفالت نمی کنه؟
فاتحه جلوبندی خودروها خونده می شه.
•• االن جــوان ها با مــدرک لیسانس و فوق
لیسانس بیکارند .اون وقت برخی با پارتی
اقوام خود را با مدرک دیپلم آن هم با 40سال
سن استخدام می کنند.
••شما بــه جــای اخــتــیــاری ک ــردن آبنبات،
نیازمندی ها را اختیاری کنید .به درد من که

پیامك2000999 :

تلگرام 9033337010:

نمی خورد .موفق و موید باشید.
•• من که اسمم توی قرعه کشی هیچ خودرو
س ــازی در نیامده ولــی بــی انصافی است
بنویسید کیسه هوای  50خودرو در تصادف
باز نشده .مگه شما در صحنه تصادف بودید؟
خراسان :مخاطب عزیز ،رئیس پلیس راهور
اعالم کرده بود که کیسه هوای هیچ خودرویی
در این تصادف باز نشده است هرچند روز
گذشته دبیر انجمن خــودروســازا نگــفــت
که فقط ایربگ یک خــودرو در این تصادف
زنجیرهای عمل کرده است.
••دل بچه هامون به آبنبات روز چهارشنبه
خوش بود که اونم قراره قطع بشه!
•• سایت دیــوار هزینه آگهی را از  25به 40
هزار تومان افزایش داده است .به  124زنگ
زدم گفت به ما ربطی ندارد و به فضای مجازی
زنگ بزن .به آن جا زنگ زدم گفت به ما ربطی
ندارد .لطفا راهنمایی کنید چه کنم؟
•• توی صفحه حرف مردم این همه انتقاد و
گالیه از اداره های مختلف دولتی می شه از
طرف مردم .برامون جالبه بدونیم آیا فرقی به
حال مسئوالن هم داره واقعا؟
••خواستمبهرئیسپلیسراهورگرامیومردم
عزیز بگم ،تا بررسی دقیق انجام نشده زود
قضاوت نکنیم چون تا جایی که من می دونم
متاسفانهاکثرمردمکلیدایربگخودرویشان
را خاموش می کنند برای این که هزینه شارژ
مجدد آن خیلی باالست و به علت این که با
ترمز شدید ایربگ ها عمل نکند اکثر مردم
آن را خاموش می کنند تا ایربگ ها الکی
عمل نکند.
•• هر چند امید ندارم که چاپ کنید اما یکی
از مصادیق غیرت دینی بــرای شما مدیران
و تحریریه روزنامه خراسان این است که در
مقابل این توفان بدحجابی و نیمه برهنگی
برخی زنــان در جامعه اســامــی بــی اعتنا
نباشید .حداقل دستگاه هایی را که به وظیفه
قانونی خود در برخورد با این گناه علنی عمل
نمی کنند ،به نقد بکشید.
•• واقعا نمی دونم دیگه چطور باید بگیم که

راه حل درست و دایمی برای این هوای آلوده
اتخاذ کنید .خوبه که هوا مثل بقیه چیزها
نیست و خود مسئوالن هم همین هوا را تنفس
می کنند .الاقل برای سالمتی خانوادههای
خودتون هم که شده این وضعیت رو اصالح
کنید برای همیشه.
••چــرا قـــرارداد 25ســالــه با چین را شفاف
نمیکنند؟ همین رفتارها باعث نظرات منفی
می شود .به نظرم باید این موضوع در دستور
کار مجلس قرار بگیرد و جزئیات آن را بررسی
کنند .شاید به نفع کشور باشد .مثل برخی
کشورها اصــوال کــارهــای مخفیانه را مردم
خیانت و فساد می دانند.
•• در تمام دنیا اگــر خــودرویــی مشکل فنی
داشــتــه بــاشــد بالفاصله شــرکــت ســازنــده
فراخوان می دهد و با احترام رفع اشکال
میکند امــا تــوی ایــن مملکت  50خــودرو
تصادف میکند،کیس ه هوای هیچ کدوم عمل
نمیکنه!مسئوالن هم طبق روال گذشته
فقط اعالمیه صــادر میکنند .بدتر از همه
مردمی انــد که تــوی صف نشستن و چشم
انتظار قرعهکشی همین ارابــه هــای مرگ
هستن.
•• این مالیات بر خودروهای مطمئن خارجی
جریمه کسانی است که شعار «سایپا مطمئن»
را قبول نداشتند و رفتند خــودروی خارجی
خریدند.
•• تا زمانی که فساد و مشکل باشد نقد هم
هست .پس کسانی که به هر بهانه ای مخالف
نقد هستند جلوی فساد و مشکل را بگیرند.
••مصاحبه با حجت االسالم والمسلمین آقای
نظافت درباره غیرت دینی بسیار عالی بود.
•• ماشین هــای ما بی کیفیت و نامطمئنه،
مالیات رو دولت آقای رئیسی از خودروهای
باالی یک میلیارد تومان برداره تا ماشین وارد
بشه خیلی بهتره.
•• عوارض سال قبل خودروی سمند 91هزار
و 500تومان و امسال با بیش از  60درصد
افزایش 153 ،هزار تومان شده است .شهر
هرت یعنی همین دیگه!

جوابیه وزارت کار به یادداشت خراسان درباره « وعده های آرمانی  2وزیر در آزمون واقعیت»
وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی در جوابیهای
به یــادداشــت چــنــدروز پیش روزنــامــه خراسان
درباره وعده های وزیر کار و وزیر اقتصاد واکنش
نشان داد .در جوابیه و توضیحات معاونت توسعه
کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کارو رفاه
اجتماعی آمده است:با توجه به درج یادداشتی
با عنوان « وعــده های آرمانی  2وزیــر در آزمون
واقعیت» در تاریخ شنبه  1400/10/18به
استحضار می رســانــد:در تمام جوامع ایجاد
شغل ،یک موضوع فرابخشی است که هم بخش
دولتی و هم بخش خصوصی در ایجاد فرصت
های شغلی نقش دارند .دولت در نقش سیاست
گــذار ،تسهیلگر و ایجاد کننده زیرساخت ها و
بخش خصوصی به عنوان بازوی اصلی سرمایه
گــذاری و تولید مستقیم شغل .تکلیف قانونی
که بــرای دولــت در زمینه اشتغال زایــی تعریف
شده است عمال توسط دستگاه های مختلف
اجرایی که حدود  175الگوی اشتغال زایی از

 75دستگاه است ،محقق می شود و وزارت مردم
به عنوان هماهنگ کننده این بازیگران متنوع در
بازار کار کشور نقش دارد .با روی کار آمدن دولت
سیزدهم ،تحقق وعده های داده شده در موضوع
اشتغال ذیل برنامه جامعی به نام برنامه زیست
بوم ملی اشتغال جمهوری اسالمی ایران طراحی
و تعریف شده است .ایجاد یک میلیون و ۸۵۰
هزارشغل بر مبنای تعهدات دستگاه های اجرایی
و در قالب برنامه های مشخص شده استانی این
دستگاه ها طی سال  1400تا پایان 1401
اســت و رصــد اشتغالهای حــادث شــده توسط
«سامانه رصد» و «سامانه ناظر» ذیل دبیرخانه
شورای عالی اشتغال کشور صورت می گیرد .آن
چه مسلم است مرجع قانونی اعالم نرخ بیکاری و
اشتغال کشور مرکز آمار ایران است ولی این بدین
مفهوم نیست که دبیرخانه شورای عالی اشتغال،
اشتغال هــای جدید را ذیــل برنامه زیست بوم
ملی اشتغال رصد و راستی آزمایی نکند .اعالم

 217هزار شغل ایجاد شده در چهار ماه گذشته
دولت ،بر مبنای ثبت دستگاه های اجرایی در
سامانه هوشمند رصد اشتغال کشور است که به
هیچ وجه تکراری و موازی کاری در دستگاه های
مختلف اجرایی نیست .اختالف آماری این عدد
با آمارهای فصلی اعالم شده توسط مرکز آمار
ایران ،قطعا طبیعی است چرا که هم فرجه زمانی
متفاوتی دارند و هم نوع آمارگیری مرکز آمار ایران
بر اساس نمونه گیری های منطقه ای و فصلی
است و به صورت کل شماری صورت نمی گیرد.
در هر صورت هدف دولت ،اصال اعالم آمار و عدد
نیست و آن چه حائز اهمیت است ،لمس رونق
اقتصادی و اشتغال توسط مردم است و قطعا اگر
در جایی کندی در تحقق برنامه های اعالمی
مشاهده شود صادقانه موضوع با مردم در میان
گذاشته خواهد شد.خواهشمند است دستور
فرمایید بنابرقانون مطبوعات و به منظور تنویر
افکار عمومی پاسخ مذکور در آن رسانه درج شود.

ابهامات قانونی سازمان بازرسی بر انتصاب علی عسگری
مــاجــرای انتصاب علی عسگری در مدیریت
غول پتروشیمی کشور وارد مرحله قضایی شد
و معاون سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای
به وزیر نفت ،ضمن طرح برخی ابهامات و نقض
قوانین در انتصاب علی عسگری ،مهلت  3روزه
به جواد اوجی وزیر نفت داد تا توضیحات خود را
در این باره اعالم کند .مهلتی که با توجه به تاریخ
نگارش نامه تمام شده است.براساس متن نامه
منتشر شده که به امضای مصطفی علی اصغرپور،
معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان
بازرسی کل کشور رسیده است ،هیئت مدیره 3
نفره شرکت که دوره تصدی آن ها در تاریخ 31
شهریور امسال منقضی شده اســت ،براساس

ابالغ وزیر نفت که در صورتجلسه قید شده است،
در تاریخ  20دی ماه  ،1400قبل از برگزاری
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که روز
شنبه  25دی ماه برگزار شد ،به عزل مدیرعامل
قبلی و انتصاب عبدالعلی علی عسگری به سمت
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره اقدام کرده اند.
در این نامه اشاره شده است که این تصمیم فارغ
از صالحیت حرفه ای علی عسگری با  5ابهام و
نقض قانون مواجه است.ابهام در تعیین تکلیف
مدیریت یک شرکت بورسی از سوی وزیر نفت،
انتصاب بدون طی تشریفات قانونی قبل از مجمع
عمومی شرکت و توسط هیئت مدیره ای که دوره
تصدی آن ها منقضی شده است ،دریافت نکردن

تأکید جبلی بر نظارت ساترا بر نمایش خانگی
رئــیــس رســانــه مــلــی ،مسئولیت نــظــارت بر
محتوای نمایش خانگی و نظارت بر انتشار
محتوای آن را بر عهده سازمان تنظیم مقررات
صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)
دانست.به گــزارش خبرگزاری صداوسیما،
پیمان جبلی گفت« :به طور طبیعی مسئولیت
نظارت بر محتوای نمایش خانگی و نظارت بر
انتشار محتوای آن بر عهده ساتراست ».وی
در حاشیه مراسم تجلیل از مادران و همسران
شهدا در جمع خبرنگاران افــزود« :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی هم به عنوان دستگاه
فرهنگی در فرایند نظارت بر محتوای نمایش

خانگی نقش مؤثری دارد ».رئیس سازمان
صداوسیما تصریح کرد« :پیشنویس نظارت
بر مجموعههای تلویزیونی و تولیدات شبکه
خانگی برای مذاکره بین صدا وسیما و وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه و به وزیر ارشاد
ارائــه شــده که با موافقت کلی هر دو طرف
مواجه شده است».به گزارش خراسان ،این
در حالی اســت که بسیاری از کارشناسان
معتقدند سازمان صدا وسیما به عنوان بزرگ
ترین تولیدکننده محتوای تصویری و رقیب
پلتفر مهای و یاودی در ایــن زمینه ،نباید
وظیفه نظارت بر آنها را بر عهده بگیرد.

تاییدیه صالحیت حرفه ای علی عسگری از سوی
سازمان بورس ،نامشخص بودن دالیل و شاخص
های انتخاب وی با قوانین و مقررات و در نهایت،
محدودیت های قانونی انتخاب علی عسگری در
شرایطی که وی همچنان کارمند دولت است،
 5ابهام و نقض قانون اعالم شده در این نامه در
انتخاب علی عسگری محسوب می شود.شایان
ذکر است که تاریخ نامه  21دی ماه و ثبت آن در
دبیرخانه وزارت نفت  22دی ماه است و اشاره
شده که طی  3روز کاری باید وزیر نفت به این
نامه پاسخ دهد که براین اساس انتظار می رود
پاسخ وی به سازمان بازرسی حداکثر امروز اعالم
شده باشد.

جزئیات جدید ازفاجعه عمل نکردن کیسه هوای 50خودرو درتصادف زنجیره ای
دبیر انجمن خودروسازان ایران  :اکثر خودروهای حادثه دیده دارای ایربگ بودند اما در این تصادف از عقب دچار حادثه شده اند
دیروز جزئیات بیشتری از حادثه
تــلــخ تــصــادف زنــجــیــره ای 50
خودرو در محور بهبهان  -اهواز با
پنج فوتی و دهها مصدوم منتشر
شدکه جــای تامل دارد .پس از
این حادثه خونین که  5فوتی و ده
ها مصدوم داشت خودروسازان
هــنــوز واکــنــش درســتــی نشان
نـــداده انــد .در همین حــال اما
نایب رئیس کمیسیون صنایع
مجلس از احتمال استیضاح وزیر
صمت خبر داد و گفت :سازمان
ملی استاندارد یک آزمایشگاه مناسب برای
آزمایش خــودرو نــدارد ،ایــن سازمان وظیفه
داشت که آزمایشگاهی برای خودرو تاسیس
کند ،در جــاده قم زمینی هم بــرای ایــن کار
اختصاص داده شد تا در باره تخریب و تصادف
خودرو آزمایشها انجام شود اما سازمان ملی
استاندارد چندین ســال اســت که هنوز این
پروژه را به نتیجه نرسانده است .این در حالی
است که دبیر انجمن خودروسازان ایــران در
توضیحاتی با اعالم اینکه  ۱۵خودروی حادثه
دیده در این حادثه متعلق به ایران خودرو و ۲۳

خودرو برای شرکت سایپا بوده است ،گفت:
اکثر خــودروهــای حادثه دیــده دارای ایربگ
بودند اما در این تصادف از عقب دچار حادثه
شده اند .احمد بخش افــزود  :البته براساس
قوانین اگر سرعت فاصله دو خودرو در حادثه
کمتر از  15کیلومتر باشد ایربگ آنها باز نمی
شود .ناگفته نماند برخی از خودروهای این
حادثه بعد از تصادف خاموش بوده اند و طبیعی
است که ایربگ عمل نکند .در همین حال،
سردار حمیدی رئیس پلیس راهور تهران در
واکنش به این حادثه و عمل نکردن هیچ کدام

از کیسه هــای هــوای خودروها
گفت:باز نشدن ایربگ خودروها
در تهران بسیار زیاد اتفاق افتاده
اســت .در برخی خــودروهــا اگر
کمی تندتر بپیچید؛ ممکن است
چرخ خودرو باز شود؛ ایربگ که
جــای خــود دارد .امــا همشهری
هم روز گذشته در گــزارشــی از
ســکــوت متهمان عمل نکردن
کیسه هــوای خــودروهــا انتقاد
کــرد و نوشت :چهار شرکت که
عــمــده ایــرب ـگهــای مـــورد نیاز
خودروسازان داخلی را تامین میکنند ،در برابر
بحران بازنشدن تولیداتشان در حادثه اخیر
در خوزستان سکوت کرد هاند .نصب ایربگ
در خودروهای داخلی از چند سال پیش جزو
استانداردهای اجباری ۸۵گانه خودروهای
داخلی است اما رئیس و معاون سازمان ملی
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در کمال
شگفتی از اجرایینشدن  ۹استاندارد اجباری
تولید خــودروهــای داخــلــی ،از جمله ایربگ
(تست تصادف) ،به بهانه تحریمها از چهار سال
پیش خبر دادهاند.

