
رئیس س��ازمان بهزیستی کش��ور با اش��اره به اینکه ۹۲ درصد 
کودکانی که در طرح جدید س��اماندهی، جمع آوری ش��ده اند از 
اتباع خارجی هس��تند، گفت: از این تع��داد، ۵۰ درصد کودکان 
اوراق هویتی ندارند و کودکانی هستند که از طریق قاچاق انسانی، 
از خارج مرزها وارد کشور شده اند. وحید قبادی دانا در گفت و گو با 
ایرنا افزود: موضوع کودکان کار، موضوعی است که نه تنها از سوی 
افرادی که این کودکان را به خیابان می کش��انند بلکه از س��وی 
افراد جنجال ساز دیگری که همواره در حال برجسته سازی آنچه 

کم کاری مسئوالن یا کاستی ها عنوان می کنند، مورد 
سوءاستفاده قرار می گیرد، بر این اساس باید نسبت 
به آن از طریق رس��انه ها، اطالع رسانی کامل صورت 
گی��رد. وی ادام��ه داد: پیش از این عنوان می ش��د 
که ۷۰ درصد ک��ودکان کار خیابان از اتباع خارجی 

هستند و بخش عمده ای از آنها اوراق هویتی ندارند. تالش کردیم 
با پیاده س��ازی طرح جدید س��اماندهی کودکان، ضمن گسترش 
دایره حضور مس��تقیم س��ازمان های مردم نهاد به این صورت که 

۵۰ درصد فعالیت سازمان های مردم نهاد هم توسط 
ان جی اوهای پیگیر اتباع خارجی انجام شود، وضعیت 
هویتی کودکان کار خیابانی که به دفعات در خیابان 
مش��اهده ش��ده اند را هم از طریق انگش��ت نگاری و 
تشخیص هویت از طریق عنبیه چشم مورد بررسی 
قرار دهیم. قبادی دانا خاطرنشان کرد: در این مسیر، بنا شد کار 
توسط دستگاه های مختلف دخیل در این امر و سازمان بهزیستی 
و شهرداری ها با هم در قالب سازمان اجتماعی کشور انجام شود.

اجتماعی پنجشنبه 27 تیر   1398    شماره 5506  aftab.yz@gmail.com ۹۲ درصد کودکان کار، اتباع خارجی هستند

 با پژوهش در خصوص بازاریابی شبکه ای می توان به این موضوع رسید که 
اعضای این شرکت معموال روی افرادی که از وضع مالی خوبی برخوردار نیستند 

سرمایه گذاری می کنند و آن ها را به کار می گیرند، در واقع از شرایط آن ها سوءاستفاده 
می کنند و ذهنشان را برای رسیدن به درآمد خوب شست وشو می دهند

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 30001۴1۴27 در میان بگذارید.
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 گزارش تحلیلی آفتاب یزد درباره اشتیاق جوانان به بازاریابی شبکه ای

نتورک مارکتینگ
 یعنی زندگی در رؤیا

شهرداری نیر در نظر دارد پروژه احداث بلوار ورودی نیر از سمت سخوید به استناد ماده )27( قانون الحاق برخی از مواد قالو بخشی از مقررات 
مالی دولت )2( مصوب مجلس شورای اسالمی و دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بخش غیردولتی، در 
قالب قراردادهای مشارکت بخش عمومی، به متقاضیان واجدالشرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان و سرمایه گذاران )حقیقی و حقوقی( 

می توانند نسبت به ارائه طرح و پیشنهاد خود حداکثر ظرف مدت 15 روز از انتشار این آگهی اقدام نمایند.

شرح مختصر پروژه:
متقاضیان می توانند طرح های پیشنهادی و روش مشارکت خود را ارائه دهند.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند در ساعت اداری به آدرس شهر نیر واقع در خیابان شهیدصدوقی مراجعه نموده یا با شماره 
تلفن 226537۴۴ تماس حاصل فرمایند.

فراخوان مشارکت 

ردیف  

1

پروژه   

احداث بلوار ورودی
 نیر از سمت سخوید

روش واگذاری پروژه  

B.O.T

   مبلغ سرمایه گذاری 
پیش بینی شده )ریال(  

36/803/۴۴1/369

     مدت بهره برداری
 توسط سرمایه گذار   

15 سال

    آدرس

شهرستان تفت، شهر نیر 
ابتدای امام زاده سیدمحمد

 به سمت نیر

م.الف: 56۴

 آمار ازدواج و طالق در سال ۹۷
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور آخرین آمار ثبت ازدواج و طالق را تا 15 

تیرماه سال 98 اعالم کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، سیف اهلل ابوترابی 
درباره آمار ازدواج و طالق در سال 97 و 98 اظهار کرد: 550 هزار و 565 

رویداد ازدواج در سال 97 تا 15 تیرماه سال 98 و  175 هزار و 61۴ رویداد 
طالق در سال 97 تا تیرماه 98 ثبت شده است.

ستون سبز

 رکورد کمینه دما
 در تهران شکست

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان 
هواشناسی، از رکوردزنی کمینه دمای هوای 
تهران در روزهای س��ه ش��نبه و چهارشنبه 
خب��ر داد. احد وظیفه در گفتگ��و با میزان 
گفت: کمینه دما در تهران در روز سه شنبه 
۳۳.۶ و دیروز ۳۳.۸ بوده است، این دما صبح 
تاکنون بی سابقه بوده است. وظیفه با تاکید 
بر اینکه بیشینه دما در تهران ۴۳ درجه بوده 
است، تصریح کرد: به نظر می رسد تابستان 
گرمی  در پیش باش��د البته در کش��ور های 

دیگر نیز دمای هوا افزایش یافته است.

پایتخت فقط 126 هزار 
جای پارک خودرو دارد

مع��اون ش��هردار تهران با اش��اره به اینکه 
پایتخت فقط 1۲۶ هزار جای پارک خودرو 
دارد، گف��ت: در حال حاض��ر طبق قانون، 
ش��هرداری می تواند براساس نرخ سال ۹۳ 
اقدام به اخذ هزینه پارک حاش��یه ای کند. 
به گزارش فارس، محس��ن پورس��یدآقایی 
در مورد اینکه عضو کمس��یون حمل ونقل 
ش��ورا اعالم کرده است شهرداری سبب از 
دس��ت رفتن ۹۰۰ میلی��ارد تومان درآمد 
پارک حاش��یه ای شده اس��ت،  طی نامه ای 
اظهارداش��ت:  اینکه گفته می شود حدود 
یک میلیون فضای پارک حاش��یه ای قابل 
مدیریت اس��ت، با واقعی��ت فاصله زیادی 
دارد و تع��داد فضاهایی ک��ه واقعا می توان 
باب��ت پارک در آن ه��ا از خودروها دریافت 
وج��ه کرد، ب��ه 1۵ درصد ای��ن تعداد هم 

نمی رسد.

 تهران تا سه سال آینده مشکلی
 در دفن اموات ندارد

سعید خال مدیرعامل س��ازمان بهشت زهرا 
)س( با تأکید بر اینکه س��ازمان تا س��ه سال 
آینده مش��کلی در دفن اموات ته��ران ندارد، 
در گفتگو با ایسنا گفت: تا پایان سال 1۳۹۸ 
مطالعات جانمایی آرامستان یا آرامستان های 
جدید در ش��هر تهران مطاب��ق با الگوی دفن 
شهرهای پیشرفته در تهران به پایان می رسد 
و به محض جمع بندی نتایج آن اعالم خواهد 

شد.

 خبر کوتاه  نگاه 

پرداخت مستمری مددجویان
  باید مورد بازنگری قرار بگیرد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر 
اینکه میزان پرداخت مس��تمری مددجویان 
س��ازمان بهزیس��تی باید مورد بازنگری قرار 
بگیرد، گفت: مس��تمری مددجویان سازمان 
بهزیستی در مقابل افزایش سرسام آور قیمت ها 
بسیار ناچیز است. مسعود رضایی در گفت و گو 
ب��ا خانه مل��ت، در رابطه با احتم��ال افزایش 
مستمری مددجویان سازمان بهزیستی، گفت: 
مجلس ش��ورای اس��المی  در جریان بررسی 
بودجه س��ال ۹۸ نگاه حداکثری به س��ازمان 
بهزیس��تی داش��ته و تا ح��دودی بودجه این 

سازمان را افزایش داده است.

نقطه کور و دغدغه امنیتی
 در مرزها نداریم

فرمانده مرزبانی ناجا با بیان اینکه مرزها آماده 
سرمایه گذاری اس��ت، گفت: امنیت مرزهای 
کشور با وجود نیروهای مسلح پایدار است. به 
گزارش ایسنا، س��ردار قاسم رضایی ، فرمانده 
مرزبان��ی نیروی انتظامی ب��ا بیان اینکه نقطه 
ک��وری در مرزهای جمهوری اس��المی ایران 
نداریم، گفت: مرزهای کش��ور آماده س��رمایه 
گ��ذاری اس��ت. رضایی با اش��اره ب��ه اهمیت 
مرزهای اس��تان گلس��تان اظهار کرد: روابط 
بس��یار خوبی با کشور ترکمنس��تان داریم و 
مرزهای گلستان هم دارای امنیت پایدار است.

افزایش سهمیه حجاج  ایرانی
محمودرض��ا فقیهی مدیر عملیات بهداش��ت 
و درمان حج ۹۸ با اش��اره به موافقت کش��ور 
عربس��تان با افزایش سهمیه حجاج ایرانی در 
حج امسال به باشگاه خبرنگاران گفت: تعداد 
درمانگاه ها بر اس��اس تعداد زائ��ران تعیین و 
طراحی ش��ده اس��ت و افزایش درمانگاه های 
عمومی در مجموعه ه��ا و هتل ها امکان پذیر 
نیست. وی با اشاره به افزایش سهمیه حجاج 
در مک��ه مکرمه اف��زود: ممکن اس��ت تعداد 
درمانگاه ه��ا در مکه مکرمه نی��ز افزایش یابد، 
به همین دلیل منتظر دس��تور سازمان حج و 

زیارت هستیم.

نصب سامانه مه پاش
 در هواسازهای  مترو

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه 
گفت: س��امانه جدید مه پاش در هواس��ازهای 
ایس��تگاه مترو محمدیه نصب و راه اندازی شد. 
به گزارش فارس، علی امام درباره نصب سامانه 
مه پاش در هواس��ازهای مترو اظهارداش��ت: با 
نصب و راه اندازی این س��امانه؛ هوای تازه پس 
از کاهش دما و افزایش رطوبت، برای رفاه حال 

مسافرین در ایستگاه دمیده می شود.

آفت�اب یزد-گ�روه اجتماع�ی: ش��اید برای 
ش��ما هم اتفاق افتاده باشد که به تازگی یکی از 
دوس��تان یا آشنایان قدیمی که خیلی وقت است 
از آن خبری ندارید ناگهان به طور اتفاقی با شما 
تماس بگیرد و بگوید که دلتنگ اس��ت و دوست 
دارد هر چه زودتر با ش��ما قراری بگذارد و ش��ما 
را ببیند؛ مطمئن باشید در چنین شرایطی حتما 
پای یکی از ش��رکت های بازاریابی ش��بکه ای در 
میان اس��ت! سرشاخه های این شرکت ها به عضو 
جدیدی که وارد می ش��ود تکلی��ف می کنند که 
اس��م تمام افرادی را که می شناس��ند و حتی تا 
حاال یک بار هم آن ها را دیده اند لیس��ت کنند و 
بع��د هم تک به تک با آن ه��ا تماس بگیرند و به 
هم��راه لیدر به دی��دار او بروند ت��ا او را برای کار 
دع��وت کنن��د و در واقع عضوگی��ری کنند! این 
ابتدایی ترین کار هر شخص تازه واردی است که به 
یک شرکت بازاریابی شبکه ای وارد می شود؛ اما به 
همین جا ختم نمی شود چرا که شما هر شخصی 
را ک��ه دعوت می کنید باید بار ها و بارها پیگیری 
کنید و در گوشش از مزایای این شغل بخوانید تا 
بتوانید او را جذب کنید و ش��اید این سخت ترین 
مرحله کاری هر عضو باش��د! ام��ا در رابطه با کار 
این شرکت ها همچنان با ابهاماتی رو به رو هستیم 
که باید مورد بررسی قرار بگیرد، مخصوصا که باز 
هم گفته می شود پای شرکت های هرمی  به میان 
آمده!  باید بررسی شود که فرق بین شرکت های 
هرمی  و بازاریابی شبکه ای چیست؟ چرا جوانان 
به این کار اشتیاق نشان می دهند و اینکه این نوع 

اشتغال چه آسیب هایی را به همراه دارد؟

<فرق شرکت های هرمی  و شرکت های بازاریابی 
شبکه ای چیست؟

عضوگیری شبکه ای اولین چیزی را که در ذهن 
ه��ر کس زن��ده می کن��د ش��رکت های هرمی  و 
گلدکوئست است که کالهبرداری های میلیاردی 
در آن ها صورت گرف��ت و خیلی ها از این طریق 
به خاک س��یاه نشستند، اما چند سالی است که  
شرکت هایی با عنوان بازاریابی شبکه ای، با همان 
روند کاری در کش��ور فعال هس��تند؛ سوالی که 
مطرح است این است که فرق بین این شرکت ها 
با شرکت های هرمی  و گلدکوئست چیست؟ شاید 
بزرگ ترین فرق بین این شرکت ها با گلدکوئست 
در ارائه جنس خالصه شود، در گلدکوئست هیچ 
جنس واقعی وجود نداشت و تنها پول افراد دست 
به دس��ت می ش��د، به همین دلیل هم عضو های 
مجموعه تنها با عضوگیری می توانستند به درآمد 

برس��ند، در واقع کس��ی را بدبخت می کردند تا 
خودش��ان به درآمد برسند و در این بین کسانی 
که سرشاخه قرار داشتند بیشترین پول را دریافت 
می کردند چرا که از هر عضوی که وارد مجموعه 
می ش��د و پولی پرداخت می کرد درصدی به این 
اف��راد تعلق می گرفت. در ش��رکت های بازاریابی 
ش��بکه ای هم ماجرا به همین منوال اما به شکل 
دیگری است. اکثر این شرکت ها جنس هایی برای 
فروش دارند، در واقع از ش��یر مرغ گرفته تا جان 
آدمیزاد در فروشگاه های اینترنتی این شرکت ها 
به فروش می رس��د. افرادی که عضو این شرکت 
می ش��وند باید ماهیانه مبلغی را خرید کنند، این 
خرید ها معموال ازخرید ماهانه خانه شروع می شود 
و تا س��فارش برای دوس��ت و آشنا و حتی خرید 
و فروش اجناس از طریق صفحات اینس��تاگرامی 
 ادامه پیدا می کند، هر چه که هست این است که 
شما مبلغی را خرید می کنید از این مقدار مبلغی 
به عنوان سود به شما تعلق می گیرد حاال هر چه 
مقدار خرید بیش��تر باش��د مبلغ سود هم بیشتر 
خواهد بود و از طرف دیگر هم در صورت داشتن 
زیرمجموعه مبلغی از فروش هر عضو زیرمجموعه 

به عنوان سود به شما تعلق می گیرد!
شاید شما هم با کس��انی روبه رو شده باشید که 
از طریق همین بازاریابی های ش��بکه ای به مبالغ 
زیادی پول رس��یده اند و حاال ب��ه قول نتورکر ها 
اکان��ت باالی ۲۰ میلیون داش��ته باش��ند، یعنی 
ماهان��ه ب��االی ۲۰ میلیون تومان پ��ول دریافت 
کنند اما موضوع این است که آیا همه افرادی که 
وارد نتورک می شوند به چنین جایگاهی خواهند 
رسید؟ قطعا نه! چرا که معموال لیدر های رده باال 
با داشتن بیشتر از ۵۰۰ نفر زیرمجموعه می توانند 
به چنین درآمدی برس��ند و این شانس در خانه 
هر کس را در نتورک نخواهد زد! اما س��والی که 
مطرح می شود این اس��ت که پس چطور برخی 
افراد با وجود نداشتن درآمد سال ها در این شغل 

می مانند؟

<نتورک برای شما رؤیا می سازد!
نتورک برای ش��ما رؤیا های داش��تن خانه چند 
صدمیلیون��ی در باالش��هر، ماش��ین های چن��د 
میلیاردی و ویال و غیره را می س��ازد و با نش��ان 
دادن سرشاخه هایی که به مبالغ باال رسیده اند این 
رؤیا را برای ش��ما قابل دسترسی جلوه می دهد، 
سرشاخه ها برای اینکه بتوانند درآمدشان را حفظ 
کنند یا افزایش دهند به حضور بیشتر عضو های 
جدی��د نیاز دارند و بنابراین با برپایی س��مینار ها 

و جلس��اتی انرژیتی��ک س��عی می کنن��د که از 
موفقیت هایشان بگویند تا افراد بیشتری به نتورک 
جذب ش��وند و درآمد آن ه��ا افزایش یابد! رؤیای 
رسیدن به تمام چیز هایی که در ضمیر ناخودآگاه 
هر انس��انی میل به آن وجود دارد سبب می شود 
که افرادی سال ها در این حرفه باقی بمانند و افراد 
دیگری را هم به این کار دعوت کنند، هر وقت که 
حس ناامیدی در یکی از عضو ها پدیدار ش��ود به 
سرعت لیدر مجموعه به کمک او می آید تا حس 
ناامی��دی را از او دور کند، رؤیاهایش را برایش بار 
دیگر ترس��یم کند و او را به سمت تالش بیشتر 
برای فروش محصول یا عضوگیری سوق دهد! این 
دقیقا کاری است که برای هر نتورکر  تعریف شده 
است اما اگر کسی در این کار شکست بخورد چه 

اتفاقی برای او خواهد افتاد؟

<نتورک مارکتینگ یعنی زندگی در رؤیا
واقعیت این است که همه دوست دارند یک شبه 
راه صدساله را بروند و به همه آنچه که می خواهند 
داشته باش��ند، خیلی زود برسند اما این موضوع 
به واس��طه نتورک مارکتینگ برای چند درصد از 
افراد میسر می ش��ود؟ واقعیت این است که آمار 
نشان می دهد بیش از ۹۰ درصد افرادی که وارد 
نتورک مارکتینگ می شوند سرخورده و پشیمان از 
این چرخه خارج می شوند و به طور کلی دور همه 

شغل های مربوط به بازاریابی را خط می کشند! 
ش��ادان کریم��ی، جامعه ش��ناس و پژوهش��گر 
اجتماع��ی در رابطه با س��رخوردگی بعد از  کار 
در نتورک مارکتینگ می گوید: »فکر کنید همه 
آنچه را که سال ها در آرزوی آن هستید روبه روی 
شما قرار دهند و بگویند اگر ظرف یک سال تالش 
کنید به همه این ها می رسید، هر روز رؤیایتان را 
برایتان ملموس تر کنند و افرادی را با ش��ما آشنا 
کنند که از جایگاه شما شروع کرده اند و حاال یکی 
از میلیونر ها هس��تند، هر کسی با چنین چیزی 
روبه رو شود شب و روزش را به هم می دوزد تا به 
جایگاهی که می خواهد برسد اما واقعیت این است 
که این اتفاق ممکن اس��ت برای افرادی به تعداد 
انگش��ت های دست رخ دهد! افرادی که شانس و 
اقبال با آن ها یار بوده و حاال جزو سرشاخه ها قرار 
گرفته اند! عضوهای دیگر تازه بعد از گذشت چند 
وقت متوجه می شوند که کار آن ها هیچ ماحصلی 
ندارد و در واقع دویدن روی یخ اس��ت! این افراد 
معموال سرخورده می شوند و مشکل اساسی را در 
خودشان می بینند چرا که فکر می کنند همه به 
آنچه که می خواس��تند رسیده اند و او تنها کسی 

بوده که نتوانس��ته به آنچه می خواهد برسد! این 
افراد معموال س��رخورده و گوش��ه گیر می شوند 
و خیل��ی طول می کش��د تا بخواهن��د به صورت 
معمولی س��ر یک کار عادی برون��د و به زندگی 
نرم��ال برگردند! در واقع نتورک مارکتینگ یعنی 
زندگی در رؤیا و وقت��ی فردی که مدتی در رؤیا 
زندگی کرده پایش به زمین می رسد تازه متوجه 
اطراف��ش می ش��ود و همی��ن موضوع ه��م او را 

سرخورده می کند!«
او در ادام��ه تاکید ک��رد: » در برخی از موارد هم 
با کس��انی رو به رو می شویم که تا فاصله کوتاهی 
از رؤیایش��ان هم رفته اند اما به یکباره همه چیز 
از بین رفته اس��ت. این افراد کس��انی بوده اند که 
زیرمجموعه جمع کرده اند اما به هر دلیل ناگهان 
به قول خودش��ان با ری��زش در مجموعه روبه رو 
ش��ده اند یعنی زیر مجموعه های خود را از دست 
داده ان��د! ای��ن افراد بیش از دس��ته قبلی خود را 
س��رزنش می کنند چ��را که احس��اس می کنند 
خودشان همه تالش هایشان را با دست خودشان 

به باد داده اند!« 

<ذهن را شست وشو می دهند
او درباره اش��تیاق جوانان به این کار می گوید: » 
همه دوست دارند به پول و ماشین و ویال برسند، با 
پژوهش در خصوص بازاریابی شبکه ای می توان به 
این موضوع رسید که اعضای این شرکت معموال 
روی اف��رادی که از وضع مال��ی خوبی برخوردار 
نیستند سرمایه گذاری می کنند و آن ها را به کار 
می گیرند، در واقع از ش��رایط آن ها سوءاستفاده 
می کنند و ذهنش��ان را برای رس��یدن به درآمد 
خوب شست وشو می دهند، ما در این شرکت ها با 
کسانی روبه رو شده ایم که حتی فرش زیر پایشان 
را هم فروخته اند تا در ش��رکت س��رمایه گذاری 
کنند بلکه ب��ه درآمد چند ده میلیو نی برس��ند 
در آخ��ر هم با همه فش��ار ها و س��رخوردگی ها 
همه آنچه را هم که داش��تند از دس��ت داده اند! 
جوانان ما نباید فراموش کنند که اندازه انگشتان 
 دس��ت کس��انی هس��تند که در ای��ن کار موفق

 می شوند!«

آگهی مزایده 
شهرداری نیر باس�تناد مجوز شماره 98/112۴ 
و 98/1125 و 98/1126 ش�وای اس�المی شهر 
در نظ�ر دارد نس�بت ب�ه فروش قطع�ه زمین 
ش�ماره11 واقع در شهرک صنعتی نیر به متراژ 
۴500 متر مربع به قیمت پایه ۴95/000/000ریال 
و قطع�ه زمی�ن ش�ماره A5 واقع در ش�هرک 
گلخان�ه گل رز نیر به مت�راژ 3000 متر مربع به 
قیم�ت پای�ه 660/000/000ری�ال و قطعه زمین 
شماره 1۴-15-16 واقع در شهرک صنعتی نیر 
ب�ه متراژ کل 30537 متر مرب�ع به قیمت پایه 
2/۴۴2/960/000 ریال از طریق مزایده عمومی 
اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت 
اس�ناد مزایده و کس�ب اطالع بیشتر تا تاریخ 
98/0۴/29 به شهرداری نیر مراجعه و یا با تلفن 

035326533۴۴ تماس حاصل فرمایند.
تاریخ چاپ نوبت اول: 98/۴/20

تاریخ چاپ نوبت دوم: 98/۴/27

نوبت دوم 

چندی پیش روزنامه آفتاب یزد گزارشی تحت 
عنوان » چ��را ارابه های مرگ ش��ماره گذاری 
می ش��وند؟« منتش��ر کرد که ب��ا واکنش های 
بس��یاری همراه ش��د، پس از آن رئیس مرکز 
ش��ماره گذاری و تعوی��ض پ��الک پلیس راهور 
ناج��ا از کاه��ش ۵۶ درصدی ش��ماره گذاری 
خودروه��ای نوش��ماره و ۷۵ درصدی اس��قاط 
خودروه��ا در س��ال ج��اری خب��ر داد اما روز 
گذش��ته فرمانده پلیس راه کشور با بیان اینکه  
تولید خودروه��ای بی کیفیت توجیه اقتصادی، 
فن��ی و ایمنی ندارد، در این ب��اره گفت: تاثیر 
این خودروها در حوادث جاده ای غیرقابل انکار 
اس��ت. در بیش��تر موارد خودرو به دلیل اینکه 
بدنه ضعیفی داش��ته و از آلی��اژ مقاومی  تولید 
نشده اس��ت، بدنه آن به طور کامل جمع شده 
و حت��ی نمی ت��وان اجس��اد را از داخل خودرو 
خارج کرد. س��ردار محمدحس��ین حمیدی در 
گفت وگو ب��ا ایلنا درباره لزوم اس��تفاده صنایع 
خودروس��ازی از ظرفیت های دانشگاهی برای 
تولی��د خودروه��ای باکیفیت گف��ت: به غیر از 
فساد، وابستگی و مس��ائل این چنینی موضوع 
دیگری درخصوص عدم استفاده از ظرفیت های 
دانش��گاهی وجود ندارد. متاسفانه تولید چنین 
خودروهای��ی توجیه اقتصادی، فن��ی و ایمنی 
ندارد، اما باز هم تولید می ش��ود و کش��ور را با 
آن به چالش می کش��ند و معتقدم جز فس��اد 
چیز دیگری در میان نیس��ت. وی با بیان اینکه 
وقتی انحصار ایجاد می کنید، فس��اد نیز ایجاد 
می ش��ود، ادام��ه داد: محصول انحصار فس��اد 
اس��ت، پلیس بارها و با صدای بلند اعالم کرده 
اس��ت، اما آنهایی که باید گ��وش کنند، گوش 
نمی دهند و توجه نمی کنند، چراکه برای ش��ان 

مهم نیس��ت. فرمانده پلیس راه کش��ور با بیان 
اینک��ه بی کیفیت ترین خودروه��ا با گران ترین 
قیمت به مردم فروخته می ش��ود، خاطرنش��ان 
کرد: متاسفانه کنترل و نظارتی بر خودروسازی 
وجود ندارد و واردات محدود است، افرادی که 
مسئول استاندارد، صنعت و اقتصاد هستند، در 
این وادی نیستند. متاسفانه شعار و حرف های 

پوپولیس��تی زیاد گفته می ش��ود، اما در عمل 
مردم و پلیس در ادوار گذش��ته چیزی ندیدند. 
س��ردار حمیدی با اش��اره به واردات خودروها 
گفت: در داخل کش��ور ظرفیت ب��رای ارتقای 
کیفیت صنعت خودروس��ازی وج��ود دارد. به 
طور مثال ما الستیک تولید می کنیم و تولیدات 
داخلی به مراتب بهتر از الس��تیک های وارداتی 
اس��ت، اما باز هم این مرض واردات دست بردار 
نیست و این فسادی که در واردات وجود دارد، 
طمع ایجاد می کن��د و اجناس بی کیفیت وارد 
کشور می کنند و به مردم می دهند و نتیجه آن 
می ش��ود که در جاده های کشور به طور مداوم 
با ترکیدگی الس��تیک ها مواجه هس��تیم. وی 
ب��ا بیان اینکه پلیس طبق قان��ون بیش از این 
کاری نمی تواند انجام دهد، تصریح کرد: برخی  
از کارشناسان مطرح کرده اند که اگر پلیس به 
تولید خودروی داخلی ایراد می گیرد، پس چرا 
آن را شماره گذاری می کند. من در پاسخ به این 
افراد می گویم، پلیس طبق قانون عمل می کند. 
قانون می گوید وقتی دولت، صنعت و استاندارد 
خودروی��ی را تایی��د ک��رد، پلی��س مکلف به 
ش��ماره گذاری است. براساس قانون پلیس باید 
هر خودروی بی کیفیتی را ش��ماره گذاری کند، 
بنابرای��ن این قانون مش��کل دارد یا باید قانون 
اصالح شود یا استاندارد و صنعت اصالح شود. 
سردار حمیدی تصریح کرد: وقتی تولیدکننده 
می بین��د، مردم برای جن��س بی کیفیت آن در 
صف های طویل ایس��تاده و هزین��ه خودرویی 
که قرار اس��ت، س��ال آینده دریاف��ت کنند را 
امسال می پردازند، بنابراین به دنبال ارتقای آن 
نیس��ت، چراکه مردم با این کار نشان می دهند 

که همین محصول را می خواهند.

 فرمانده پلیس راه کشور

بی کیفیت ترین خودروها با گران ترین قیمت فروخته می شود

برخی  از کارشناس��ان مط��رح کرده اند 
ک��ه اگ��ر پلی��س ب��ه تولید خ��ودروی 
داخل��ی ایراد می گیرد، پ��س چرا آن را 
ش��ماره گذاری می کن��د. من در پاس��خ 
به ای��ن اف��راد می گوی��م، پلی��س طبق 
قان��ون عمل می کن��د. قان��ون می گوید 
اس��تاندارد  و  صنع��ت  دول��ت،  وقت��ی 
خودروی��ی را تایید ک��رد، پلیس مکلف 
به شماره گذاری اس��ت. براساس قانون 
پلیس بای��د هر خ��ودروی بی کیفیتی را 
ش��ماره گذاری کند، بنابراین این قانون 
مشکل دارد یا باید قانون اصالح شود یا 

استاندارد و صنعت اصالح شود


