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یک توئيت

اتحاد قوا علیه خودروسازها
پس از انتقادات تند و تیز پلیس راهور ،حاال مجلس ،قوه قضاییه و وزارت صمت هم به بی کیفیت بودن خودروها
معترض شده اند .وزیر صنعت  70درصد مشکل را متوجه قطعه سازان می داند اما آن ها معتقدند
سفارش خودروسازان همین چیزی است که تحویلشان می شود

رسانه های جهان
اســـپـــوتـــنـــیـــک:
یــک دوره مسابقه
بینالمللی دو در
دمـــای مــنــهــای 53
درجه ،در جمهوری
ساخاروسیهبرگزارشد.دراینمسابقه
کــه سردترین دوی جهان بــه شمار
میآید 65 ،دونــده شرکت کردند.
اسپوتنیک از این مسابقه ،گزارشی
تصویری نیز منتشر کرده است که در
بخشی از آن شرکتکنندگان در حال
آبتنی در چشمه آبگرم هستند.
الــجــزیــره :وزارت
بــهــداشــت هــنــد روز
دوشنبه  306هزار
مــورد ابتالی جدید
روزانــه را اعــام کرد
که حدود  8درصد کاهش نسبت به
میانگین مــوارد روزانــه گزارششده
در چهار روز قبل ازآن داشته است.
آمار مرگ و میر نیز  439نفر بود که
کمترین میزان در پنج روز گذشته
است .کارشناسان میگویند که موارد
ابتال به کووید در هند به باالترین حد
خود در  8ماه گذشته رسیده است.
به گفته کارشناسان ،شهرهای بزرگ
هند ممکن است هفته آینده شاهد اوج
ابتال به کووید باشند.
فـــــرانـــــس :24یک
مـــطـــالـــعـــه ج ــدی ــد
س ــط ــوح بـــاالیـــی از
آنـــتـــیبـــادیهـــای
ویروسکرونا را نشان
میدهد که 4ماه پس از تزریق سومین
دوز واکــســن فــایــزر بــا نــوع امیکرون
مبارزه میکند،که نشانهای مثبت
از ماندگاری اثربخشی تزریق دوز
تقویتکننده اســت .هفته گذشته،
مطالعه مرکز کنترل و پیشگیری از
بیمار یهای ایاال تمتحده()CDC
نشان داد که واکسن سوم  90درصد
در پیشگیری از بــســتــر یشــدن در
بیمارستان موثر اســت ،در حالی که
بــرای افــرادی که  6ماه از تزریق دوز
دومشان گذشته ،این میزان فقط 57
درصد اثربخشی در برابر امیکرون بوده
است .روشل والنسکی ،رئیس CDC
هفته گذشته گفت :محافظت در برابر
عفونت و بستریشدن در بیمارستان
بــا نــوع امــیــکــرون بـــرای کسانی که
واکسیناسیون خود را به روز کردهاند،
در باالترین میزان ایمنی است.

مصطفی عبدالهی  -انگار اینبار دیگر مثل
دفعات قبل نیست و خودروسازان نمیتوانند
از زیــر بــار فجایع بـهبــار آمــده از بیکیفیتی
خــودروهــایــشــان قسر در بــرونــد؛ هــم پلیس
راهور قرص و محکم پای دفاع از حقوق مردم
ایستاده ،هم نمایندگان مجلس وزیر صمت
را به صحن علنی کشاندهاند و هم قوه قضاییه
دربـــاره ک ـمکــاری دستگا ههای نظارتی بر
کیفیت خودرو هشدار داده است.
▪مگر داخل خودروها تی.ان.تی بود ؟

بعد از تصادف زنجیرهای هولناک در بهبهان
که  59خــودرو را به هم گره زد و کیسههای
هوای هیچ یک از خودروها هم باز نشد ،فریاد
پلیس راهــور بر سر خــودروســازان از همیشه
بلندتر شــد تــا شاید یـکبــار بــرای همیشه،
ماجرای نقص فنی خودروها حل و فصل شود.
«سردار هادیانفر» که پیشتر از خودروسازان
به خاطر تولید ارابههای مرگ انتقاد کرده
بود ،دیــروز هم دوبــاره محکم پای حرفهای
خود ایستاد و عالوه بر نقص کیسههای هوای
خودروها ،نکات مهمتری را هم بیان کرد:
 در تصادفات غالب ًا با یک آهنپاره مواجهیم وتأکید ما بر ایمنی خودرو است؛ از خودروسازان
میخواهیم که خــودروی ایمن تولید کنند و
دست مردم دهند.
 چرا در بهبهان باید سه پراید و یک سمند آتشبگیرد؟ این خودروها تی.ان.تی .نداشتند که
منفجر شوند.
 گمان میکنم خودروسازها مزاح میکنندو میگویند «مــردم با زاویــه مناسب تصادف
کــنــنــد» ،خــواهــش مـیکــنــم خــودروســازهــا
فرافکنی نکنند ،باید اشتباهشان را قبول کنند
و قول بدهند خودروی ایمن تولید کنند.
 اگر بخواهیم کروکی11ساله را تحلیل کنیمو بگوییم چند کیسه هوا باز شده است که خیلی
بهضرر خودروسازها خواهد شد.
▪اعتراف وزیر صمت

دیـــروز هــمــزمــان بــا نشست خــبــری ســردار
هادیانفر ،نمایندگان مجلس هم در جلسه
علنی خود وزیر صمت را بهخاطر مشکالت
خــودروهــا بازخواست کردند و «سیدرضا
فاطمی امین» هم بیکیفیتبودن خودروها
را پذیرفت و گفت« :اینکه کیفیت خودروها
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا ،از آغاز
پیک ششم کرونا خبر داد و وزیر کشور هم تاکید
کرد که اگر شهروندان پروتکلهای بهداشتی
را رعایت نکنند و ُامیکرون شــدت پیدا کند،
بیتردید محدودیتها بازمیگردد .البته این
اظــهــارات درحــالــی اســت که تعداد مبتالیان

سازنده خودرو مشخص شود» .همچنین به
گفته او ،سازمان استاندارد و وزارت صمت به
عنوان ناظران صنعت خودروسازی باید به این
موضوع توجه کنند و قوه قضاییه هم باید از باب
حقوق عامه به موضوع ورود کند.
▪بــازدارنــدگــی محکومیت قضایی برای
خودروسازان

پایین است موردتأیید ما هم هست ،موضوع
بیکیفیتی خــودروهــا قابل انکار نیست و
خــریــداران خـــودرو در ایــن زمینه شکایت
دارند».
▪انداختن توپ به زمین قطعه سازان

البته فاطمیامین درباره دالیل این موضوع
گفته است« :حدود  70درصد کیفیت خودرو
مربوط به کیفیت قطعه میشود و  30درصد
مربوط به مونتاژ و خودروسازی .اینکه کیفیت
قطعه پایین باشد به روابط بین خودروسازان
و قطعهسازان برمیگردد؛ چراکه این روابط
بــه خوبی تنظیم نشده و پــول قطعهساز با
تأخیر داده میشود ،گاهی مبالغ و قیمتها
به درستی تعیین نمیشود و قطعهساز هم
کیفیت را پایین میآورد».
وزیر صمت این وعده را داده که در دو برنامه
کوتا همدت و بلندمدت ،درصــدد رفــع این
مشکالت خواهند بود.
▪ قــوه قضاییه :دستگاه هــای ناظر باید
پاسخگو باشند

دیــروز سخنگوی قوه قضاییه هم به موضوع
تصادفات اخیر و خسارتهای سنگین ناشی
از ناامنبودن خــودروهــا ورود کــرد و گفت:
«از مسئوالن خودروساز برای ارائــه گزارش
دعوت کردیم تا توضیحات الزم را ارائه دهند،
دستگاههای ناظر بر استانداردسازی خودرو
باید به وظیفهشان عمل کنند و طبیعتا اگر
به وظیفهشان عمل نکنند ،مسئول هستند
و باید پاسخگو باشند ،البته سازمان بازرسی
از سازنده خودرو درباره بازنشدن کیسههای
هوا توضیح خواسته و خودروساز پاسخ خود را
اعالم و برخی از موارد را رد کرده است».

▪تکلیف قــضــایــی بــــرای کــارشــنــاســان
تصادفات و متولیان

ذبیحا ...خداییان این نکته را هم گفت که:
«تصادفات اخیر تلنگری به دستگاههایی بود
که در رانندگی و امنیت رانندگی نقش دارند؛
متأسفانه در پروندهها کمتر به این موضوعات
توجه میشود و کارشناسان غالب ًا خطای
راننده را علت وقوع تصادف اعالم میکنند
و حکم به محکومیت راننده میدهند» .وی
افزود« :اگر استانداردنبودن جاده باعث وقوع
تصادف شده ،وزارتخانه مربوط محکوم شود،
اگر نقصی در عالیم راهنمایی و رانندگی وجود
دارد برای متولی امر تقصیر مشخص شود،
اگر خــودرو استاندارد نیست ،میزان تقصیر

▪سهامداری خودروسازان در شرکت های
قطعه سازی

در این میان البته یکی از نکاتی که می تواند
پــازل گم شــده ایــن ماجرا باشد سهامداری
خــودروســازان در شرکت های قطعه سازی
است که برخی معتقدند وقتی قطعه ساز و
خــودروســاز یک مرجع باشد احتمال سهل
گیری در اعمال مالک های کنترل کیفیت
بسیار محتمل است.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در گفتوگو با خراسان:

فناوری خودروسازی ما با فناوری های جدید فاصله دارد
افتادن توپ به زمین قطعهسازان،
سبب شد تا پاسخ آ نهــا را هم برای
این گزارش دریافت کنیم .مهندس
«محمدرضا نجفیمنش» ،رئیس
انجمن صنایع همگن قطعهسازی
کشور و عضو هيئت مديره انجمن مدیریت
کیفیت ،دراینباره به خراسان گفت:
 حــرف آقــای وزیــر درســت اســت امــا نکتهاینجاست که قطعهسازان ،همان قطعاتی
را تولید میکنند که خــودروســاز به آ نها
سفارش داده است؛ اگر محصول تولیدی
متفاوت با سفارش باشد که اصال خودروساز
آن را تحویل نمیگیرد.

وزیر کشور در پی افزایش مبتالیان کرونا خبر داد

احتمال بازگشت محدودیت های کرونایی

روزانه هم به بیش از  9هزار نفر افزایش یافته و
این یعنی امیکرون جوالنش را آغاز کرده است.
در همین زمینه ،دکتر حمیدرضا جماعتی دبیر
کمیتهعلمیکشوریمقابلهباکرونادیروزگفت:
وضعیت بیماری تقریبا در بسیاری از استانها
به این سمت پیش میرود که امیکرون تبدیل به
سویه غالب شود و این در حالی است که در برخی

سخنگوی قــوه قضاییه همچنین گفت :از
کارشناسان راهنمایی و رانندگی ،پلیس
راهور و همکاران قضایی درخواست دارم در
علتیابی تصادفات به تمام عوامل توجه داشته
باشند ،اگر شرکت سازنده خــودرو ببیند در
پروند ههای متعددی محکوم شده است ،به
استاندارد شدن وسایل نقلیه توجه میکند».

استانها نیز به سویه غالب بدل شده است .به
نظر میرسد بیماری در حرکت به سمتی است
که در اکثر استانها ظرف چند هفته آینده سویه
غالبُ ،امیکرون شود؛ بنابراین اکثر مبتالیان به
این سویه از کرونا دچار خواهند شد .بر اساس
بررسیهای انجامشده ما در آستانه آغاز پیک
ششم کرونا با سویه امیکرون هستیم .

 نارضایتیها از کیفیت خــودرو ،بهاین دلیل است که فناوری و کیفیت
خودروهایمادرحالتکلیبافناوریو
کیفیت خودروهای جدید فاصله دارد.
مردم تا چندسال قبل از کیفیت پیکان
و پراید و پژو رضایت داشتند اما حاال با توسعه
فناوری و ارتقای فنی خودروها ،حق دارند از
کیفیت همان خودروها ناراضی باشند.
 اگــر دولــت خــودش را از مدیریت صنعتخودرووقیمتگذاریآنخارجکند،میتوان
به بهبود شرایط امــیــدوار بــود؛ در غیر این
صورت حتی بیل گیتس هم در این وضعیت
دوام نمیآورد و نمیتواند کاری از پیش ببرد.

وحیدی وزیر کشور هم دیروز در پاسخ به سوالی
درخصوص بازگشت محدودیتها در صورت
افزایش شهرهای قرمز و نارنجی در رنگبندی
کرونایی گفت :بیتردید این اتفاق خواهد
افتاد اگر تعداد شهرهای نارنجی و قرمز در
کشور بیشتر شــود .فعال یک شهر نارنجی
داریــم که اگر رعایت نشود و ُامیکرون شدت
پیدا کند محدودیتها برمیگردد؛ لذا رعایت
دقیق پروتکلها باید به گونهای باشد که نیاز به
بازگشت محدودیتهای سابق نداشته باشیم.

۹
گزیده
نقلقول قالیباف از رهبر انقالب
درباره آسیبهای اجتماعی:

 20سال غفلت کردهایم

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :در جلسهای
که در محضر رهبر انقالب در رابطه با آسیبهای
اجتماعی داشتیم ،ایشان به مسئوالن فرمودند
که  ۲۰سال نسبت به موضوع زنان و آسیبهای
اجتماعی غفلت و کوتاهی کردهایم .به گزارش
فــارس ،در جلسه علنی دیــروز مجلس و بعد از
قرائت و بررسی گــزارش کمیسیون اجتماعی
مجلس درباره اقدامات انجامشده در حوزه زنان
و خانواده که با حضور معاون رئیسجمهور در
امور زنان و خانواده انجام شد ،دکتر محمدباقر
قالیباف ،رئیس مجلس ،در جمعبندی مطالب
مطر حشده اظهار کــرد :امــروز موضوع زنــان و
خانواده مستقیما بر پویایی و پیشرفت کشور
تاثیر دارد.وی با بیان اینکه ،توجه به خانواده
از اولویتهای جدی کشور است ،به نقل یکی
از سخنان رهبر انقالب پــرداخــت و گفت :در
جلسهای که در محضر رهبر انقالب در رابطه
بــا آســیـبهــای اجتماعی داشــتــیــم ،ایــشــان به
مسئوالن فرمودند  ۲۰سال نسبت به موضوع
زنــان و آسیبهای اجتماعی غفلت و کوتاهی
کرد هایم .رئیس مجلس تصریح کرد :بخشی از
این غفلت و کوتاهی درواقع متوجه یکایک ما در
دولت و مجلس است .ما امروز قریب به  5میلیون
نفر زن سرپرست خانوار داریم و  52درصد اینها
فاقد بیمه و مستمری هستند 38 ،درصد آنها
جزو  3دهک پایین جامعهاند و  19درصد آنها
نیز تحت هیچ پوشش حمایتی نیستند .قالیباف
گفت :در شرایط اقتصادی امروز که خانوادههایی
که مرد و زن خانه هردو شاغلند و در مشکالت
اقتصادی دست و پا میزنند ،یک زن سرپرست
خانوار چه وضعیتی دارد؟ همه ما در دولــت و
مجلس باید دست به دست هم دهیم و این مشکل
را حل کنیم.

افزایش  3برابری حقوق سربازان
نایب رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه
،۱۴۰۱از مصوبه این کمیسیون برای افزایش
سه برابری حقوق سربازان خبر داد و گفت که
سال  ،۱۴۰۱هیچ سربازی کمتر از  ۳میلیون
و  ۳۵۰هــزار تومان دریافتی نخواهد داشت.
سیدمحسن دهــنــوی در مطلبی در صفحه
توئیتر خود با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق
نوشت« :طبق مصوبه امــروز ما در کمیسیون
تلفیق ،حداقل حقوق سربازان در سال آتی به ۳
میلیون و  ۳۵۰هزار تومان خواهد رسید .حقوق
ماهیانه سربازان متاهل نیز  ۵میلیون تومان
خواهد شد .به طور میانگین ،حقوق سربازان
نسبت به امسال  ۳برابر میشود تا بخشی از
آالم این عزیزان التیام یابد .لذا حقوق سربازان
مجرد غیرعملیاتی معادل  ۶۰درصد یک پایور،
ســربــازان مجرد عملیاتی مــعــادل  ۷۵درصــد
یک پایور و سربازان متاهل معادل  ۹۰درصد
یک پایور خواهد شد .پارسال ،متوسط حقوق
سربازان  ۳۰۰هزار تومان بود؛ این رقم امسال به
 1/5میلیون تومان رسید و سال بعد باالی 3/5
میلیون تومان خواهد شد.در سال  ،۱۴۰۱هیچ
سربازی کمتر از  ۳میلیون و  ۳۵۰هزار تومان
دریافتی نخواهد داشت.به عنوان نماینده مردم و
بر اساس قولی که قبال به شما جوانان داده بودم،
تا حد توان پای حقوق سربازان میایستم».

