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تورم دی ماه 
خ تورم ساالنه دی  بر اساس اعالم مرکز آمار نر
ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ٣٨,٦ درصد 
رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، ١.٤ 
تورم  خ  نر می دهد.  نشان  کاهش  درصد  واحد 
نقطه ای دی ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ١,٥ 
تورم  خ  نر است.  یافته  کاهش  درصد  واحد 
نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« با کاهش 4 واحد درصدی به ٢٤درصد 
با  خدمات«  و  خوراکی  غیر  »کاالهای  گروه  و 
کاهش ٠.٣ واحد درصدی به ٢٧.٤ درصد رسیده 

است.

آب  دزدی در تهران 
ساالنه ۳۰ میلیون مترمکعب آب در استان 
تهران به  صورت غیرمجاز استفاده می شود که 
این انشعابات بیشتر در شهرهای پیرامون 
غیرمجاز  ساخت وسازهای  امور  در  و  استان 
که  است  موضوعی  این  می شود.  استفاده 
کرمی نژاد، معاون نظارت بر بهره برداری آبفای 
استان تهران به آن اشاره کرده و به ایسنا گفته 
هزار   ۱۰ تاکنون  سال  ابتدای  از  که  است 
انشعاب غیرمجاز شناسایی و به شبکه آب 
انشعاب  این استان پیوسته است. ۱۲ هزار 
در  و  شده  شناسایی  نیز  دیگر  غیرمجاز 
اعالم  او  دارد.  قرار  تکلیف  تعیین  وضعیت 
کرده است که در صورت مشاهده انشعاب 
ج شده و به  ، این انشعاب از مدار خار غیرمجاز

شبکه شهری متصل می شود.

 کاهش مصرف روزانه بنزین 
میزان  درباره  نفت،  وزیر  زنگنه،  بیژن 
صرفه جویی در مصرف بنزین گفت: »اگر چه 
آغاز  از  پس  بنزین  مصرف  مقدار  هنوز 
سهمیه بندی تثبیت نشده است، اما اکنون 
۱۹ تا ۲۰ میلیون لیتر از مصرف بنزین کاسته 
شده است؛ البته فکر می کنیم مصرف دوباره 
با اشاره به  باال برود.« بیژن زنگنه همچنین 
مصرف باالی گاز در بخش خانگی ادامه داد: 
فشار  نیروگاه ها  و  صنعت  به  مسأله  »این 
قطع  را  خانه ها  گاز  نمی توانیم  زیرا  می آورد؛ 
کنیم. در این شرایط به صنایع فشار می آید و 
مایع  سوخت  از  استفاده  به  مجبور 

می شوند.«

عـــدد خــبــــر
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میلیون لیتر  ]پریسا اسالم زاده[ خط تولید یک مدل از خودروی پراید در ایران بعد از ۲4 سال متوقف شده است  اما 
همچنان این خودرو در بازار ایران خبرسازی می کند و قیمت آن، این روزها به 6۰ میلیون تومان  رسیده است. 
جواد سلیمانی،  مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اعالم کرده که از اوایل دی  ماه تولید پراید ۱۳۲ متوقف شده 
است و مطابق برنامه اعالم شده، خودروهای پراید ۱۱۱ و پراید   ۱۳۱ هم در چندماه آینده از چرخه تولید کنار گذاشته 
می شوند .   با این حال درست درهمین  روزها قیمت پراید تا 6۰ میلیون تومان صعود کرده است. این موضوع 
درحالی رخ می دهد که خط  تولید یک مدل خودرو در کشورهای پیشرفته معموال بیشتر از ۱۰ سال قدمت ندارد. 
با این حال،  پراید ارزان ترین خودروی بازار انحصاری ایران است و حاال مدیران خودروسازی می گویند که  جایگزین 
خاصی به جز تیبا برای پراید نداریم. فربد زاوه، کارشناس خودرو به »شهروند« می گوید که  احتماال خودروسازان 
پراید را با کمی تغییر ظاهری و با اسم جدید دوباره به بازار وارد کنند؛ چراکه  قدرت خرید بخش زیادی از مردم ایران 

پایین است و کفاف خرید خودروی دیگر را نمی دهد.  
در همین راستا و مطابق با اعالم بانک مرکزی چیزی حدود 5۱ درصد مردم ایران از عهده خرید همان پراید  هم 

برنمی آیند و بدون خودرو هستند. 

پراید از کجا به ایران آمد؟
خاستگاه پراید برخالف آنچه خیلی تصور می کنند کره جنوبی نبوده است. پراید در واقع همان مزدا ۱۲۱ است 
 که در ابتدا در ژاپن تولید می شد و مدتی بعد با نام فورد فستیوا به بازار آمریکای شمالی راه پیدا کرد. فورد  فستیوا یا 

همان مزدا ۱۲۱ در  سال ۱۹86 لقب ناامن ترین خودروی آمریکا را از آِن خود کرد.  
در  سال ۱۹87 میالدی، تولید این خودرو به کیا موتورز رسید و به این ترتیب کره جنوبی به مقصد جدید آن 
 تبدیل شد  . در اوایل دهه7۰ کیا موتورز پراید را راهی ایران کرد. تولید این خودرو در  سال ۲۰۰۰ میالدی در  کره جنوبی 
به پایان رسید و کیا ریو جای آن را گرفت و در  سال ۲۰۰۱ میالدی، لیسانس این محصول به  صورت رسمی به سایپا 
فروخته شد تا این شرکت خودروسازی ایرانی، به مدت بیش از دودهه به تولید این  خودرو ادامه بدهد.  جالب 

اینجاست که کیا ریو هم وارد بازار ایران شد و نسبت به پراید، خودروی بسیار موفق تر و متفاوت تری  بود. 

تولید 7 مدل پراید در ایران
تولید پراید، به صورت رسمی از  سال ۱۳7۲ در شرکت سایپا آغاز شد و این شرکت خودروسازی با ایجاد 
 زنجیره ای از قطعه سازان فنی و با حمایت قطعه سازان بخش خصوصی، آن را با نام های نسیم )هاچ بک(، صبا 
  )سدان(، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱4۱ و سایپا ۱5۱ )پراید وانت( در ایران عرضه کرد. در  سال  های 
گذشته همواره انتقادات زیادی به ایمنی و کیفیت پراید وارد بوده و همین باعث شد در اواخر  سال ۱۳8۹  شرکت 
سایپا، تولید محصوالت خود را بر پایه پلتفرم قدیمی متوقف کند و پلتفرم جدیدی را با نام  X ۱۰۰ به  خط تولید 
خود آورد. به این ترتیب محصوالت سایپا با نام های سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۳۲ و سایپا ۱4۱  روانه بازار شد تا 

مشکالت پلتفرم قبلی برطرف شود اما همچنان تغییری در وضع ایمنی این خودرو ایجاد  نشد. 

پراید یا ارابه مرگ؟
از اوایل دهه۹۰ بود که انتقادات از ناامنی و مشکالت فنی پراید باال گرفت. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران 
 در  سال ۱۳۹۲، پراید را به عنوان رکورددار وسایل نقلیه در کشته شدن سرنشینان خودرو معرفی و اعالم کرد  بر 
اساس آمار این سازمان، ۲ هزار و 454نفر در این سال براساس تصادف رانندگی با این خودرو جان خود را  از دست 

دادند و ۱۳.6 درصد از تصادفات منجر به فوت به این خودرو اختصاص پیدا کرد. 
در یک دوره زمانی قرار بود طرحی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی اجرا شود که براساس آن، خودروی  پراید 
تنها اجازه تردد در جاده های درون شهری را داشته باشد و نتواند در معابر برون شهری مورد استفاده قرار  بگیرد؛ 
اما با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از مردم از این خودرو استفاده می کنند، اجرای این طرح  نارضایتی های 

بسیاری را به وجود می آورد و به همین دلیل از اجرای آن صرف نظر شد. 
ضمن اینکه سازمان استاندارد ایران هم خودروهای پراید، ام وی ام ۱۱۰ و پژو 4۰5 را به عنوان بی کیفیت  ترین 
خودروهای داخلی معرفی کرد. همین چندماه پیش بود که رئیس پلیس راهور ناجا اعالم کرد امروز سهم 
 خودروسازها در تصادفات کم نیست و آنها در واقع ارابه مرگ تولید می کنند. سردار سیدکمال  هادیان فر در 
 انتقادات خود از خودروهای ایرانی به وضوح از پراید انتقاد کرده و گفت نباید اجازه تردد به این خودرو در  کشور 

داده شود.  

پراید رکورددار تصادف  
عالوه بر اینها، آمار اعالم شده از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی نشان می دهد که در سوانح رانندگی بازه 
 زمانی ۱۰ماهه فروردین تا پایان دی ۹7 در 7۹.5 درصد سوانح خودرو های سواری شخصی نقش داشتند که 
 در ۲8.5 درصد پراید و ۲6 درصد پژو نقش داشته اند. این حوادث در بخش برون شهری در مجموع ۱۰ هزار و 

  8۹۰نفر جان باخته اند. همچنین آمار پلیس از سوانح رانندگی نوروز ۹8 نشان می دهد، پراید و پژو به ترتیب در 
  ۲5 و ۲۳ درصد حوادث نقش داشته اند. پراید عالوه بر اینکه در تصادفات جاده ای نقش پررنگی را ایفا کرده،  در 
بحث معاینه فنی هم مشکالتی داشته است. تابستان امسال مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای 
 تهران اعالم کرد پراید در بحث های امنیتی مثل تست  ترمز، انحراف فرمان و مباحث ظاهری مانند الستیک، 
 کمک فرمان و چراغ بیشترین مشکالت را داشته که ظاهرا این مسائل هم روی توقف تولید این خودرو نقش 

 پررنگی داشته است. 

داستان دنباله دار توقف تولید پراید
وزارت صنعت در سال ۱۳۹6 اعالم کرد تولید پراید در سال ۱۳۹7 متوقف می شود و همان زمان پروسه  تولید 
سایپا ۱۱۱ در شهریور سال ۱۳۹6 متوقف شد. البته این توقف تولید تنها یک ماه دوام آورد و شرکت  سایپا با 
انتقال خطوط تولید از کاشان به تهران تولید این خودرو را از سر گرفت. در آبان ماه ۱۳۹8، رئیس  سایپا اعالم کرد 
روند توقف تولید پراید از بهمن ۹7 آغاز شده است و در تیرماه ۹۹ این خودرو به طور کامل  از رده خارج می شود. 
براین اساس، تولید سایپا ۱۳۲ در دی ماه ۹8، سایپا ۱۱۱ در اردیبهشت ۹۹ و سایپا ۱۳۱ در  تیر ۹۹ به پایان خواهد 
رسید. البته طبق گفته های مدیرعامل کارخانه سایپا تولید پراید برای عرضه و فروش در  داخل کشور متوقف 
می شود اما تولید آن برای صادرات ادامه خواهد داشت. توقف تولید پراید درحالی رخ داده  که در روزهای اخیر 
قیمت پراید ۱5۱ به 6۱ میلیون تومان رسیده،  درحالی که در روزهای ابتدایی دی ماه  قیمت این خودرو 54 میلیون 

بوده است. 

پراید با اسم جدید تولید می شود! 
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درباره توقف تولید پراید به »شهروند« می گوید: »تا زمانی که درهای کشور 
 روی صنعت خودروسازی بسته باشد و بازار رقابتی نباشد،  بعید است تولید خودروی بی کیفیتی مثل  پراید 

متوقف شود. درواقع با وضع فعلی بازار بعید است که خداحافظی با پراید قطعی باشد. «
او ادامه می دهد: »بارها شنیده ایم که قرار است تولید پراید متوقف شود، اما کارخانه های خودروسازی 
هرگز به  صورت کامل با این خودروهای قدیمی خداحافظی نمی کنند و با اعمال تغییراتی جزئی در این خودروها 
مدل  های جدید آنها را به بازار عرضه می کنند، درحالی که هیچ تغییری در کیفیت خودروها رخ نمی دهد و فقط 
 تغییراتی در ظاهر آنها اعمال  و اسمی جدید برایشان انتخاب می شود و دوباره به بازار عرضه می شوند  که به 
احتمال فراوان این داستان درباره پراید هم رخ خواهد داد. «این کارشناس درباره اینکه چرا پراید همچنان 
مشتری دارد و حتی قیمت آن رو به افزایش است، می  گوید: »بسته بودن دست مردم برای انتخاب و پایین بودن 

قیمت پراید نسبت به سایر محصوالت داخلی از  دالیل اقبال مردم به آن است.« 

پراید به کدام کشورها صادر می شود؟
پراید باوجود انتقادات زیادی که از آن می شود هم در داخل کشور خواهان دارد و هم در برخی کشورهای 
 همسایه مثل عراق و سوریه. فربد زاوه درباره پرطرفدار بودن پراید در عراق و سوریه می گوید: »پراید ارزان ترین 
 خودرو در کل جهان است. در هیچ کجای دنیا شما نمی توانید خودروی 5 یا 6 هزار دالری بخرید. بنابراین  طبیعی 
است که عراقی ها،  سوریه ای ها و حتی مردم جمهوری آذربایجان از خرید پراید استقبال  کنند. تا زمانی هم که پراید 

در این کشورها طرفدار داشته باشد، صادرات ادامه دارد.« 
زاوه با اشاره به دالیل ناامن بودن پراید ادامه می دهد: »در اینکه پراید خودرویی بی کیفیت و ناامن است 
شکی  نداریم، اما بخشی از آمار باالی تصادفات با این خودرو هم مربوط به خطای انسانی می شود. شما تا زمانی 
که  قوانین رانندگی را به درستی رعایت نکنید اگر سوار بنز هم شوید، تصادف می کنید. ضمن اینکه بخشی از باال 
 بودن آمار تصادفات با پراید هم طبیعی است چون درحال حاضر حدود 7 میلیون دستگاه پراید در خیابان ها  
 و جاده های شهر تردد می کند و وقتی یک خودرو به تنهایی آمار باالیی از ناوگان زمینی را به خود  اختصاص دهد 

کامال مشخص است که بخش عمده ای از تصادفات هم با آن خودرو رخ می دهد. «
او ادامه می دهد: »تصور می کنم بعد از توقف تولید پراید این نقش به خودروهای ۲۰6 و 4۰5 منتقل و  بیشترین 
تصادفات به اسم این خودروها ثبت شود، چون بعد از پراید، این دو خودرو بخش عمده ای از بازار را  به خود 
اختصاص می دهند. البته اینکه ۲4 سال یک خودرو را تولید کنیم هم تأثیر زیادی روی بی کیفیتی آن  دارد ضمن 
اینکه با توجه به قیمت پراید نمی توان انتظار بیشتری از آن داشت.«  زاوه تأکید می کند : » قرار است تیبا جانشین 
پراید شود، درحالی که از تولید تیبا هم ۱۰ سال گذشته و احتماال تا ۱۰ سال دیگر میهمان ما  خواهد بود. با وجود این، 
اگر سیاست گذاران تولید خودرو همچنان بخواهند خودروی 5 هزار دالری تولید کنند،  نمی توانند خودروی 
باکیفیت تری به بازار عرضه کنند چون با این قیمت نمی شود خودروی امنی ساخت که  اگر می شد چینی ها با 
توجه به توانایی باالیی که در تکنولوژی ساخت خودرو دارند، تاکنون این کار را انجام  داده بودند بنابراین بعید 

است که محصول جانشین پراید خودروی باکیفیت تری نسبت به خود آن باشد.« 

ع خودروی پرحاشیه در بازار پس از توقف خط تولید یکه تازی بالمناز

نشد بازنشســته  پراید 

خبرگزاری ایرنا 

از اوایل دهه90 بود که 
انتقادات از ناامنی و 

مشکالت فنی پراید باال 
گرفت. رئیس سازمان 

پزشکی قانونی ایران  در 
 سال 1392، پراید را به عنوان 

رکورددار وسایل نقلیه در 
کشته شدن سرنشینان 

خودرو معرفی و اعالم کرد 
 بر اساس آمار این سازمان، 
2 هزار و 454نفر در این سال 

براساس تصادف رانندگی 
با این خودرو جان خود را  از 

دست دادند و 13.6 درصد 
از تصادفات منجر به فوت 

به این خودرو اختصاص 
پیدا کرد. 

در یک دوره زمانی قرار 
بود طرحی توسط پلیس 

راهنمایی و رانندگی 
اجرا شود که براساس 

آن، خودروی  پراید تنها 
اجازه تردد در جاده های 

درون شهری را داشته 
و نمی تواند در معابر 

برون شهری مورد استفاده 
قرار  بگیرد؛ اما با توجه به 

اینکه تعداد قابل توجهی از 
مردم از این خودرو استفاده 

ح  می کنند، اجرای این طر
 نارضایتی های بسیاری را به 

وجود می آورد و به همین 
دلیل از اجرای آن
 صرف نظر شد.  


