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ستادیاخبار

کشتههابرابر20تصادفاتمصدومان

حدود با ساالنه رانندگی،800ایران سانحه بین17هزار از را انسانی سرمایههای برآنکه عالوه رانندگی تصادفات است. جهانی آمار برابر دو تلفات این که میگذارد برجا کشته هزار
میکند.تحمیلکشوروخانوادفرد،بهمالیواقتصادیسنگینینههایزهآنتبعاتوسوانحاینکهمیگذاردجابرمعلولومصدوممجروح،نیزآماراینبرابر20امامیبرد،

است.رسیدهنفر670وهزاربهافزایشدرصد15باامسالمهردرتصادفاتفوتیهایآمارآنالین:جوانجامعهسرویس

برونشه و درون جادههای و میکند خبر روزانهرحادثه اساس براین میگیرند. قربانی همچنان دست55ی از رانندگی سوانح انواع در را خود جان نفر

سازمان خصوص این در قانونیمیدهند. وپزشکی هزار کرد: جا670اعالم سال مهر در رقمرنفر این که دادهاند دست از را خود جان رانندگی حوادث در ی

و هزار با گذشته سال مشابه مدت با مقایسه امسال4/15فوتی،447در مهر کشور در رانندگی حوادث فوتیهای کل از تعداد این از که یافته افزایش درصد

و و295هزار مرد بازنفر375نفر خوزستان استانهای مدت این در است حاکی گزارش این بودند. با125ن تهران با121، فارس بیشت107و ورنفر فوتی ین

داشتهاند.رارانندگیحوادثتلفاتآمارینرکمتفوتی24بابویراحمدوکهگیلویهو23باکدامهریرمحالوبختیاچهاروگلستان،20بااردبیلاستانهای

کشوردرتصادفهزار٨٠٠ساالنهوقوع

برونشه جادههای نبودن سببرمناسب متولی دستگاههای توسط ناکافی نظارتهای و خودروها استانداردنبودن و رانندگی مقرارت و قوانین رعایت عدم ی،

بیشت تصادفات تا هرشده ساالنهزین اینکه به اشاره با بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه رئیس خصوص این در کند. تحمیل ایرانی جامعه بر را ینههایش

متوسط طور کشور٨٠٠به در تصادف ترهزار زالی علیرضا دارد. وجود کشور در تصادفات قربانی جهانی، آمار برابر دو از بیش گفت: مىدهد، بخشأخ کرد: کید

بار دارد، پی در خانوادهها و فرد برای روانى و روحی جسمی، صدمات اینکه بر عالوه موضوع این و میدهد تشکیل جوانان را تصادفات قربانیان از عمدهای

گفت: وى میکند. وارد کشور به هم شدیدى بز800اقتصادی رقم ساالنه تصادف ورهزار راهها ناایمنبودن رانندگی، فرهنگ نبود از ناشی این که است گی

خودروهاست.بودننامناسب

از بیش اینکه بیان با ارتوپدى٩٠زالی حوزه در تروماها بیشتردرصد کرد: اظهار مىدهد، میکنیم،رخ نرم پنجه و دست آن با بیمارستانها در که مشکالتی ین

میطلبد.پیچیدهایدرمانهایکهاستنرموسختآسیبهایبودنتوأم

و هزار امسال مهر در است برونشه131گفتنی مسیرهای در درونشه387ی،رنفر مسیرهای در راههای122ی،رنفر در نفر شش روستایی، مسیرهای در نفر

دادهاند.دستازراخودجانمسیرهاسایردرنیزنفر24واختصاصی

تصادفاتکشتههایبرابر20مجروحان

بسیا آمار کشور در رانندگی سوانح مصدومان بلکه نمیگذارد برجا یتیم و کشته فقط بعضرتصادفات میدهند؛ اختصاص خود به را باالیی تای تلفات20ًا برابر

سازمان گزارش در قانونیجادهای. جاأتپزشکی سال ماهه هفت در است: شده رشدرکید با رانندگی حوادث جانباختگان در1/2ی که بود مواجه درصدی

مدت و22این گذشته،28هزار سال مشابه مدت در رقم این دادند. دست از را خود جان رانندگی حوادث در و10نفر مدت799هزار همین در که بود 227نفر

کردند.مراجعهقانونیپزشکیمراکزبهرانندگیحوادثمصدوم836وهزار

امسال مهر در و32همچنین مراکز808هزار به رانندگی حوادث قانونیمصدوم تعدادپزشکی این از که کردند و23مراجعه و765هزار مرد و9نفر 43هزار
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گذشتهزنفر سال مشابه مدت با مقایسه در آمار این که بودند ه4/6ن هم تصادفات مصدومان فوتیها، بر عالوه است. یافته افزایش بسیارزدرصد ینههای

است.زمانبربسیارهممواردیدروغیرممکنًابعضینههازهاینجبرانکهمیکنندتحمیلخانوادهوکشوربرسنگینی

ملیچنداننهخودرویینرارزانتازحاشیهنویسی

زدداخلیتولیدبرچسبآنبهنمیتوانومیشودتولیدایرانازجرخادرپرایددرصد50

نگارامینی_روزنامهمائده

دیگر گ26حاال پراید معضل که میشود ارسال گاهی از هر است. گرفته را کشور خودروی بازار وریبان خودرو کارشناسان یا ناجا مثل مختلف نهادهای و گانها

ف خبرایمنی هم سایپا است. رسیده پراید تولید توقف نوبت که برمیآورند تاریاد و میکند منتشر محتوا همین با خودری خودروی تولید توقف برای دقیقی یخ

پرتیراژت تولید به باز نهایت در اما میکند آنراعالم دستگاه هر عمل در و میشود نامیده ملی خودروی کاغذ روی که پرایدی میدهد؛ ادامه خود خودروی ین

و هزار خا400حداقل کشور از ارزانتریورو ترتیب این به میکند. جایگرج بود قرار که بازار در موجود خودروی اززین بیش به امروز شود، پیکان میلیون50ین

خ تا رسیده حداقلرتومان پسانداز به آن تحقق که رؤیایی شود! بهرؤیا تبدیل جامعه کمدرآمد دهکهای از خیلی برای آن نقدی نیاز30ید آنها درآمد ماه

این طول در که است شرایطی در این و ن30دارد خودروسازان آمرماه، و نکنند تعیین خود محصوالت برای تازهای اقتصادرخ برای دوبارهای نشان و خط یکا

باشد.نکشیدهما

آمد؟کجاازپراید

ش از ماجرا شروع شرنقطه این بود؛ ژاپن مزدا مزدارکت نام با خودرو این اول نسل فورد، سفارش به آم121کت در فستیوا فورد نام با و ژاپن در شمالیررا یکای

خودرو این ایمنی و امنیت آنکه از بعد اما کرد. اینزتولید صندوقدار پراید طراحی با و کردند پراید تولید به شروع که بودند کرهایها این رفت سؤال یر

شد.واردماکشوربهخودرو

سال همان از خ1986پراید کم و جور و جمع خودرویی کارش- به شروع سال کمتر- که بود جهانرج خاطره از زود خیلی و داشت را دنیا روز استانداردهای ین

شد.حذف

شد؟اینطورکهشدچه

سال همکا1382از هیچ دیگر سایپا و کیا غر، و عجیب مدلهای از آورد؛ پراید سر خواست که بالیی هر سایپا و نداشتند پراید زمینه در تاریای گرفته یب

بود!کردهخودمالراپرایددیگرسایپامیشد.ایجادقبلیامکاناتحذفازمعموالالبتهکهآپشنهایی

پرایدجرمخاوجرخ

کشتههاابربر20تصادفاتمصدومانآنالین:جوان|خبرخبرادامهادامه
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ساالنه و کند استفاده آن از استاندارد شکل به پراید راننده یک بین20اگر ماهانه برود، راه کیلومتر استهال300تا200هزار احتساب (بدون تومان بایدکهزار (

سالرخ هر باشد قرار اگر کند. پیدا افزایش منطقی آهنگی با یا بماند ثابت کنونی تورم که است حالی در این البته کند. خود خودروی ن10ج به تورمردرصد خ

رسید.خواهدهمماهدرتومانهزار500بهپرایدیرنگهداینهزهمیانگینشود،اضافه

نیست!ملیخودروییکپراید

و هزار گذشته سال در پراید خودروی دستگاه هر که کردهاند اعالم گذشته سال در سایپا رسمی مقامات بخورد. داخل تولید برچسب نمیتواند یورو400پراید

است.بودهیورو770وهزار،96سالدررقماینکهداشتهیرارزب

ارزب است قرار میگویند تأثیررسایپاییها آنقدر پراید کیفیت روی کاهش، این که باورند این بر کارشناسان اما بیاورند پایین هم یورو هزار تا را خودرو این ی

شد.خواهدبالاستفادهخودرواینکهگذاشتخواهد

تیراژ به توجه با که میدهد نشان ساده بررسی و138یک ارزب884هزار و خودرو این وردستگاهی هزار گذشته400ی سال در آن، دستگاه هر یورویی

است.شدهجرخاپرایدتولیدواسطهبهکشورازارزیوروهزار437ومیلیون194

ارزب میزان با پراید دستگاه هر تمامشده قیمت حداقلرمقایسه که میدهد نشان آن خا50ی در خودرو این وارداتردرصد به یا میشود تولید کشور از ج

دارد.وابستگی

کوچککابینیدرگومیررم

بهمنماه در97در ساختمانی دیوار به که پرایدی از عکسی ورمت24، کرده پرواز ساندرو، رنو با تصادف اثر در پراید این شد. منتشر بود، چسبیده سعادتآباد ی

بود.کردهاصابتعمودیشکلبهساختماندیواربه

امتیاز و بیاید بیرون سربلند تصادف تست از جهان در نتوانسته اینکه بهدلیل پراید که گفتهاند و داده هشدار خودرو این امنیت به نسبت بارها کارشناسان

شود.تولیدایراندرباالتیراژاینبانبایدوشدهجرخاردهازکندکسبخوبی

سازمان و استاندارد سازمان پلیسراهور، سوی از شده منتشر گزارشهای قانونیبراساس درپزشکی حدود5کشور، از پراید سهم اخیر تصادف800سال هزار

است.بودهدرصد24میانگینبهطورساالنه،رانندگی

سال در بز92پراید بحث،رگتر، مورد سال در شد. شناخته ایرانیها قاتل و2ین دادند454هزار دست از را خود جان پراید خودروی تصادف وقوع بهدلیل نفر

کند.پیدااختصاصخودرواینبهگ،رمبهمنجرتصادفاتازدرصد13.6تاشدباعثمسئلهاینکه

ت پراید تولید توقف روی که است افرادی از یکی ناجا- راهور پلیس رئیس هادیانفر- سیدکمال آخأسردار از یکی در او دارد. خبرکید نشستهای ازرین خود ی

شود.قطع99سالازپرایدتولیدخطتاایستادهایمحرطاینرویوکردیمابالغراموضوعاینگفت:ودادخبر99سالازپرایدتولیدخطتوقف

است.بردهگرمکامبهرانفرهزار40ازبیشسال20طیخودرواینکهمیدهدنشانناجاازمنتشرشدهآمارهایبررسی

پرایدبهمتعلق%24میانگینبهطورسال5دررانندگیتصادفهزار800

استبردهگرمکامبهرانفرهزار40ازبیشسال20

تومانمیلیون50بهمیلیون5ازپرایدرسیدنسیر

بود.تومانمیلیون5و72سالدردید،بهخودشپرایدکهنرخیاولین

ن صفرنخستین پراید رسمی بینرخ را خودرو این زمان آن در سایپا نوشتهاند وقت جراید شد. اعالم بعد سال یک قیمتگذا6تا5کیلومتر، تومان یرمیلیون

است.کرده

سال تا کشور به ورودش آغاز از پراید بین90قیمت بازهای پیدا8تا5در محصول این فروش برای مناسبی بازار که هم سایپا بود. نوسان در تومان میلیون
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کرد.کسبخوبیدرآمدپایین،کیفیتوقیمتوباالتیراژسیاستباسال8ایندربود،یدهرخیکاییرآمکرهای-خودروسازانازراآنامتیازوکرده

سال تیرماه از90در و شد آغاز پراید قیمت جهش و رشد روند ایجادشده، بینالمللی تنشهای واسطه به به8اما سال ابتدای تومان تومان10میلیون میلیون

رسید.اسفندماهدر

سال پراید91پاییز بحث، مورد سال آبان در شد. گذاشته پراید قیمت جهش نخستین بنای سنگ این12، در ایستادن خیال قیمتها اما شد. تومان میلیون

از کمتر و نداشتند را پراید2نقطه خبر بعد، ب14ماه آنقدر قیمت ترمز شد. روزنامهها یک تیتر تومانی سالرمیلیون پایان در جایی تا شد صفر91یده پراید که

رسید.تومانمیلیون20به

آم خروح از سالربعد اوایل در دالر قیمت رفتن باال و برجام از هم97یکا به هم خودرو بازار کمکم نر، ازریخت. کمتر در پراید از2خ به20سال تومان میلیون

رسید.تومانمیلیون30

سال پایان در سال97پراید اوایل انحصار،98و و بازار در موجود نابسامانیهای واسطه به و کرد ثبت خود برای تازهای نرکورد امروز خودروسازان، مدلری خ

است.رسیدهتومانمیلیون50ازبیشبهآن111

است.بودهدستگاه531وهزار159تلفنیتاکسیآژانسهایواتومبیلکرایهمؤسساتدرشدهاستفادهپرایدهایتعدادآمار،ینرآخبراساس

پراید قیمت که سالهایی سایپا7در برای پراید که بود شایع مردم بین بود، تومان مدیرعامل3میلیون قلعهبانی- احمد زمان آن در میشود. تمام تومان میلیون

دارد.ینهزهسایپابرایتومانمیلیون4حدودپرایدتولیدبودگفتهسایپا-سابق

هستند.پرایدخیابان،درموجودخودروهایازدرصد33

تیراژنوسانهای

برساند.سالدرخودروهزار400بهراسایپاتیراژتوانستپرایدمحبوبخودروی80دههدر

است.دادهکاهشدرصد50راپرایدتیراژیمهارتحکهکرداعالمبارهاوبارها91سالدرسایپا

سال آمارهای شد. متوقف بعد به جایی از پراید سوددهی تیراژ96روند با پراید اگرچه که میدهند پژو200نشان تیبا، چون خودروهایی از باالتر نسخه، هزار

است.کردهپیداکاهشروزبهروزنهایتدرامااستداشتهقرارپارسپژوو405پژو،90تندر،206

سال در پراید تیراژ کاهش به97روند که یافت شدت حدی و138به به884هزار نسبت پراید تولید میدهد نشان رقم این رسید. چی96دستگاه حدودز، ی

است.کردهپیداکاهشدرصد38

است.بودهپرایدتولیدازناشی95سالدرسایپادرآمدکلازدرصد37.6

ایراندرپرایدانواع

نسیم

هاچبکپراید

صبا

سدانپراید

132سایپا

131سایپا

111سایپا

141سایپا
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