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منبع بنر سخن رهبر انقالب ،در سایت عصر انتظار است.

كليه منابع در ذيل هر صفحه درج شده است.
در صورتى كه جملهاى از فردى نوشته شده و اسم وى از قلم افتاده است ،لطفا اطالع دهد تا در شماره بعدى اعالم شود.
اگر در هر شماره اين نشريه ،نسبت به اشخاص حقيقى و حقوقى نقدى صورت گرفته باشد ،ايشان مىتواند پاسخ خود را به دفتر نشريه ارسال
كند تا در شماره بعدى درج شود.

ی برداری و نقل از محتوای نشریه با ذکر منبع آزاد است.
هرگونه کپ 
نشریه صنعت موتورسیکلت وابسته به هیچ سازمان دولتی و غیردولتی نیست و کامال مستقل است.
به دلیل محدودیت تعداد صفحات ،این نشریه در قبول و رد ،ویراستاری و خالصه کردن مقاالت آزاد است.
مسئولیت صحت و سقم مطالب و آگهیها به عهده نویسنده و آگهی دهنده است ،پس قبل از هر اطمینانی تحقیق کنید.
نشریه صنعت موتورسیکلت برای رشد و رسیدن به اهداف خود ،نیازمند رهنمودها و یاری صاحبنظران این عرصه است.
ازاینرو ،هرگونه انتقاد و پیشنهادی را ارج نهاده و استقبال میکنیم و پیشاپیش قدردان همه فرهیختگان ارجمند هستیم که
با فکر و قلم توانای خود دعوت ما را اجابت کردهاند.

www.motorcycleindustry.ir
Twitter.com/motorcycle_ind
Telegram.com/motorcycleindustry
Instagram.com/ motorcycle.industry
Facebook.com/motorcycleindustry.iran
Email: motorcycle.industry@yahoo.com
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رسمقاهل

یکی از اساسیترین مشکالت برون صنعتی تولیدکنندگان ،اجرای
طرحهای ضربتی در خصوص صنایع تولیدی است .این موضوع در
صورتی است که معموال دولتها با شعار کارآفرینی و اشتغالزایی وارد
شده ولی وقتی شروع به کار میکنند ،بهدلیل وجود بعضی ساختارهای
غلط ،خواسته و ناخواسته تصمیمگیریهای آنها طوری میشود که در
عمل ،بعضی اوقات برای تولید و تولیدکنندگان مانع ایجاد میکنند و
برای حل یک معضل ،مشکالت دیگری را بهوجود میآورند! از طرفی ما
در دورهای زندگی میکنیم که در ایران هر سال تعداد زیادی جشنواره
و سمینار برای کارآفرینی و کارآفرینان برگزار میشود و حتی چند
سالی است که رشته دانشگاهی با عنوان «کارآفرینی» ،در دانشگاهها
اضافه شده و «مراکز کارآفرینی» نیز در تعدادی از دانشگاههای خوب
کشور ایجاد گردیده است .اما همچنان بدون توجه به شعارهایی که هر
سال توسط رهبر انقالب اسالمی نامگذاری میشود 1و همچنین عدم
توجه به سیاستهای کلی نظام در خصوص اقتصاد ،اشتغال و تولید،
همچنان با اجرای طرحهای درست مطالعه نشده مواجه هستیم .حال
این نشریه شاید بتواند با بازتاب دادن شرایط واقعی یکی از صنایع مهم
کشور ،در حد خود به تصمیمگیریهای مسئوالن کمک کند .در واقع
نیاز است ادارههای جمهوری اسالمی ایران بهطور مداوم بررسی شود تا
هر جا از ریل انقالب اسالمی خارج میشوند ،به آنها تذکر یا پیشنهاد
داده شود و این موضوع باید توسط جامعه دانشگاهی نیز با تفکر هدایت
قدرت دنبال شود.
اما موضوع مهمی که در هر دو بخش قطعهسازی و مونتاژ موتورسیکلت
با آن مواجه هستیم ،این است که در بعضی مواقع توسط مسئوالن
سازمانهای دولتی تصمیمگیریهای نادرستی اتخاذ میشود که
نتیجه آن توقفهای مکرر تولید در چند سال گذشته (به خاطر عدم
کارشناسیهای دقیق مصوبهها و بخشنامههای دستگاههای دولتی)
شده است و از طرف دیگر بعضی تفکرها ،اقدامها و رقابتهای منفی
حاکم در این صنعت ،باعث شده که پیشرفت مناسبی را در آن شاهد
 -1رهبر انقالب :شعار سال با دو منظور مطرح میشود :یکی جهت دادن به
سیاستهای اجرائی و عملکرد مسئولین دولتی و مسئولین حکومتی است،
توجه پیدا کنند به اینکه
یکی توجیه افکار عمومی است؛ یعنی افکار عمومی ّ
چه مسئلهای امروز برای کشور مهم است ()1397/01/01

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39272
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محمدعلی نژادیان
مدیرمسئول
نباشیم! ازاینرو ،این نشریه قصد دارد به تبیین این موضوع بپردازد و
موانع ،مشکالت و راهحلها را به نوبه خود بیان کند.
در نهایت سوالهایی که مطرح میشود ،این است که با این اوضاع و
شرایط حاکم بر صنعت موتورسیکلت ،چگونه میتوان مشکالت این
صنعت را برطرف کرد و آن را در مسیر پیشرفت قرار داد؟
در این خصوص عدهای این عقیده را دارند که باید از این صنعت
حمایت شود و عدهای از مسئوالن نیز در عمل و یا تلویحا در بعضی
مواقع ،اعالم و یا اثبات کردهاند که اعتقادی به حمایت از این صنعت
ندارند! اما ،قطعا راهحلهایی برای بهبود این صنعت وجود دارد که باید
متولیان و جامعه دانشگاهی به بررسی راهحلهای موجود آن بپردازند.
البته عدهای اعتقاد دارند که نمیشود مشکالت صنعت موتورسیکلت
را حل کرد ،زیرا این صنعت قربانی صنایع دیگر و ضعفهای مدیریتی
مسئوالن است و چون معموال زور کسی به صنایعی مانند خودروسازی
نمیرسد ،در نتیجه برخی مسئوالن سازمانها در دورههای مختلف
برای توجیه اینکه در خصوص به فرض آلودگی هوا یا ترافیک و ...تدابیر
مدیریتی اتخاذ کردهاند ،هر از گاهی با پیشنهاد یک قانون و مصوبه و
صدور بخشنامه ،جلوی تولید این وسیله نقلیه را میگیرند و به همین
دلیل برخی افراد از پیشرفت و توسعه این صنعت ناامید هستند! اما،
واقعیت این است که برای حل این موانع نیز راهحل وجود دارد که این
نشریه با همین تفکر متولد شده است.
قابل ذکر است که در همین راستا ،بهزودی در سال  1398اولین «پایگاه
خبری -تحلیلی» برای صنعت موتورسیکلت با عنوان «موتورسیکلت
نیوز» ،2بعد از اخذ مجوزهای الزم شروع به فعالیت خواهد کرد تا عالوه
بر بازتاب اخبار مهم مربوط به صنعت موتورسیکلت ،از حق و حقوق این
صنعت دفاع کرده تا بتواند مسیر پیشرفت خود را هموار سازد و البته
اگر ک موکاستی در درون این صنعت نیز وجود داشته باشد ،بدون هیچ
چشمپوشی مطرح خواهد شد تا از آسیبهای درونی نیز مصون بماند!
 -2موتورسیکلت نیوز .ر.ک:

www.motorcyclenews.ir

نخستین جايگاه شارژ خودرو و موتورسيکلت برقی در ايران افتتاح شد

به نقل از سایت مپنا ،نخستین جايگاه تأمین توان خودرو و
موتورسيکلت برقی در ايران ،توسط «گروه مپنا» 1در برج ميالد
تهران در زمينی به مساحت بيش از  700متر مربع ،عصر روز
چهارشنبه اول خرداد  98افتتاح شد.
براي استفاده از اين جايگاه ،الزم است در گام نخست در سايت
ايستگاههاي شارژر خودور برقي مپنا به نشانی www.mapev.ir
ثبت نام کرده و کارت کاربري مربوط دريافت شود.
در این مراسم «پیروز حناچی» شهردار تهران با تأکید بر ضرورت
فراگیر شدن خودروها و موتورسیکلتهای برقی در راستای کاهش
میزان آالیندههای زیست محیطی ناشی از مصرف سوختهای
فسیلی ،گفت :شهرداری تهران تالش میکند با حمایت و همکاری
با شرکتهای دانش بنیاین از جمله مپنا ،این رویکرد محیط
زیستی را اجرایی و تقویت کند.
همکاری با مپنا و دانشبنیانها برای بومیسازی منبع تغذیه
خودروهای برقی

«پیروز حناچی» در اثنای بازدید از نخستین جایگاه شارژ خودرو
 -1گروه مپنا به عنوان یک شرکت تولیدی ،صنعتی و بازرگانی بینالمللی به همراه
 ۴۱شرکت زیرمجموعه خود ،در زمینه طراحی و احداث نیروگاههای حرارتی (بخار،
گازی و سیکل ترکیبی) و همچنین اجرای پروژههای نفت و گاز و حمل و نقل ریلی
و نیز در حوزه سرمایهگذاری خصوصی در این صنایع به صورت پیمانکار اجرایی
کلید در دست ( )EPCو سرمایهگذاری خصوصی ( )IPPدر سطح بازار ایران و
منطقه فعالیت میکند .ر.ک:

و موتورسیکلتهای برقی کشور در برج میالد ،خاطرنشان کرد:
شهرداری تهران با همکاری شرکتهای دانشبنیان مانند مپنا،
بومیسازی منبع تغذیه خودروها و موتورسیکلتهای برقی را
در دستور کار خود قرار داده است تا تولید این وسایل حمل و
نقل در کشور تسریع شده و میزان مصرف سوختهای فسیلی و
آالیندههای حاصل از این شیوه مصرف کاهش یابد.
وی از تردد بیش از یکصد خودرو برقی در حال حاضر در شهر
تهران خبر داد و افزود :با افتتاح جایگاه عرضه توان الکتریکی برج
میالد ،از این پس موتورسیکلتهای برقی نیز در تهران میتوانند
وسیله نقلیه خود را شارژ کنند.
حناچی تصریح کرد :شهرداری تهران آمادگی کامل دارد با
همکاری شرکت مپنا و دیگر شرکتهای دانشبنیان داخلی ،امور
بومیسازی و تولید منابع تغذیه و باطریهای این خودروها و
موتورسیکلتها را تسریع کند.
وی بر ضرورت توجه به تولید و راهاندازی موتورسیکلتهای ”کار”
برقی در راستای کاهش میزان آالیندههای محیط زیستی نیز
تأکید کرد.
زیرساختهای برقیسازی خودروها در کشور ما فراهم است

در ادامه ،مدیرعامل گروه مپنا با اشاره به مشکالت زیست محیطی
شهرهای بزرگ مانند تهران ،برقیسازی در حمل و نقل را از
جمله راهکارهای کاهش اثرات مصرف سوختهای فسیلی عنوان و

https://www.mapnagroup.com
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خاطرنشان کرد :برقی سازی نیازمند زیرساختهای مناسب است
تا امکان استفاده از خودروهای برقی فراهم شود.
«عباس علیآبادی» گفت :امروز (چهارشنبه اول خرداد  ،)98اولین
ایستگاه شارژ خودروهای برقی با استانداردهای مختلف افتتاح شد
و امیدواریم به زودی با هماهنگی شهرداری تهران در نقاط دیگر
شهر تهران و همچنین در شهرهای دیگر کشور که اعالم آمادگی
میکنند ،این فرایند تکرار شود.
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل گروه مپنا ،ساخت داخل و بومی
بودن را از ویژگیهای مهم جایگاه تأمین توان برقی گروه مپنا
دانست و تصریح کرد :افتتاح نخستین جایگاه در برج میالد ،حاکی
از آن است که این فرآیند برای ایجاد زیرساختهای مناسب آغاز
شده و از نظر تکنیکی کامال امکانپذیر است.
وی با اشاره به ذخایر عظیم گازی در کشور گفت :میتوانیم گاز
طبیعی را در نیروگاهها با سیکل ترکیبی با راندمان باال به برق
تبدیل کنیم و همین برق تولیدی در خودروها برای حمل و نقل
مورد استفاده قرار گیرد ،در این صورت مصرف سوخت به میزان
چشمگیری کاهش خواهد یافت؛ چرا که هزینه شارژ یک خودرو
با برق برای طی مسافت یکصد کیلومتر ،کمتر از هزار تومان است،
در حالی که در صورت مصرف سوخت بنزین برای یکصد کیلومتر،
 10لیتر بنزین مصرف و با بهای کنونی ،ده هزار تومان هزینه
میشود.
دکتر علیآبادی ،تصریح کرد :گروه مپنا آمادگی دارد تا با
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خودروسازها و شرکت تاکسیرانی برای ارتقاء سیستم حمل و نقل
کشور همکاری کند .چرا که زیرساختهای برقیسازی خودروها
در کشور ما حتی باالتر از استانداردهای جهانی فراهم است و 80
هزار مگاوات ظرفیت نصب شده و حدود  20هزار مگاوات نیروگاه
در حال نصب ،برای برقیسازی خودروها کفایت میکند.
دو خط تأمین توان برای خودرو و موتورسیکلت بر اساس
استانداردهای بینالمللی

شایان ذکر است ،این جایگاه دارای دو خط تأمین توان برای
خودرو و موتورسیکلت است که در خط یک ،شارژر سریع و شارژر
کند نصب شده و در خط دو نیز شارژر موتور سیکلت قرار دارد.
همچنین شارژرها بر اساس استانداردهای بینالمللی بومیسازی و
ساخت داخل شده و کنترل و مانیتورینگ برای ارتباطات باالدستی
بر اساس پروتکل  OCPPصورت میگیرد.
در اين ايستگاه ،شارژر سريع خودرو برقی شامل يک خروجی
شارژ  ACبا توان  43کيلووات قابل استفاده برای تمام خودروهای
برقی استاندارد دنيا و يک خروجی شارژ سريع  DCبا توان 50
کیلووات تحت پروتکل  CHAdeMOقابل استفاده برای خودروهای
شرق آسيا شامل خودروهای ميتسوبيشی ،کيا ،نيسان و ...است.
همچنين اين ايستگاه دارای شارژر کند خودرو برقی با توان 7/4
کيلووات است و میتواند همه خودروهای برقی استاندارد را تأمین
توان نماید.

از سویی دیگر ،جایگاه شارژ خودروهای برقی احداثی گروه مپنا
مجهز به دو شارژر  5/5کيلوواتی موتورسيکلت برقی است و به
سهولت توان شارژ موتور سیکلتهای برقی را دارد.
شایان ذکر است ،در مراسم افتتاح نخستین جايگاه تأمین توان
خودرو و موتورسيکلت برقی در ايران در برج ميالد تهران ،شهردار
تهران و جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر تهران ،نایب رئیس
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ،مدیرعامل شرکت مادر
تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ،معاون وزیر نیرو و رئیس
سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)،
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران و جمعی
دیگر از مدعوین با همراهی مدیران ارشد گروه مپنا حضور داشتند.
مزایا و چالش اصلی خودروهای برقی

امروزه «حمل و نقل» بخشی جدایی نشدنی از زندگی بشر بوده و
از منظر انرژی حدود  20درصد کل تقاضای جهانی و از نظر میزان
انتشار آالینده کربن دیاکسید ،حدود  30درصد از میزان انتشار
این آالینده را به خود اختصاص دادهاست؛ از این رو مناسب است
برای ایجاد یک زیستبوم پایدار در موضوع حمل و نقل در دنیا
نگاه ویژهای صورت گیرد .با توجه به نقش عمده خودروها در این
بخش ،فناوریهای بسیار متنوعی برای بهبود عملکرد آنها از
منظر انرژی ،اقتصاد و محیط زیست ارائه شده است .مهمترین
فناوری ارائه شده در این زمینه انواع خودروهای الکتریکی ()xEV
است.
در دیدگاه کالن انرژی ،استفاده از خودرو تمام الکتریکی و
هیبریدی میتواند بسته به نحوه تأمین برق و سوخت اولیه در
اروپا ،در حدود  2تا  3برابر در مصرف انرژی از «چاه تا چرخ»
صرفهجویی نماید .به بیان دیگر ،در خودرو احتراق داخلی ،الزم
است  2تا  3برابر ،سوخت فسیلی بیشتری از چاه استخراج شود تا
بتوانیم انرژی مکانیکی برابر در چرخ خودرو ایجاد نماییم.

در خودروهای الکتریکی به دلیل جایگزینی موتورهای احتراق
داخلی با موتورهای الکتریکی ،میتوان از مزایایی چون کاهش
حجم و وزن موتور ،افزایش شتاب ،بهبود راندمان تبدیل انرژی،
کاهش مصرف انرژی ،کاهش هزینههای تعمیرات و نگهداری ،عدم
مصرف انرژی در زمان آماده به کار ،کاهش آلودگی صوتی و ...بهره
گرفت .همچنین در زمان ترمزگیری ،با بهرهگیری از موتورهای
الکتریکی به عنوان مولد انرژی ،میتوان در سیکلهای رانندگی
شهری بهبود چشمگیری در کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار
آالیندهها داشت.
در خودروهای برقی از انرژی الکتریکی که در باتری ذخیره شده
است ،به عنوان یک سوخت پاک بهره گرفته میشود .منبع تولید
انرژی الکتریکی میتواند از منابع تجدیدپذیر (و یا با استفاده از
نیروگاههای متداول با بهرهگیری از سوخت به نسبت پاک گاز)
تامین شود .لذا نه تنها میزان انتشار آالیندهها کاهش مییابد،
بلکه محل انتشار آنها نیز از درون شهرها به بیرون منتقل شده و
سبب کاهش آثار شدید زیست محیطی و رفع چالش اساسی کالن
شهرها در بحث آلودگی هوا میشود.
چالش اصلی برای بهرهگیری از خودروهای الکتریکی ،توسعه
فناوری در زمینههای مختلف از جمله تجهیزات الکترونیک
قدرت ،موتور الکتریکی ،سیستم کنترل ،باتری و ...به همراه توسعه
زیرساختهای الزم برای شارژ مجدد این خودروها است .برای
تحقق این مهم ،شرکت گروه مپنا اقدام به توسعه این فناوریها
و زیرساختها از جمله ارائه کیت تبدیل خودرو احتراق داخلی به
«خودرو دو توان» و ارائه انواع «ایستگاه شارژ» نمودهاست.
منبع :سایت مپنا

1

1- https://www.mapnagroup.com/fa/news/mapna-news/development-of-clean-energies
https://www.mapnagroup.com/fa/features/development-of-clean-energies
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ابراز ناراحتی رهبر انقالب از شنیدن خبر تعطیلی برخی واحدهای تولیدی!

رهبر انقالب :مسئولین محترم روی خوابیدن و
تعطیلشدن کارخانههای تولیدی و جاهای تولیدی،
حساس باشند .گاهی خبرهایی میرسد
خیلی باید ّ
که واقعاً خبرهای تلخی است!

حضرت آیتاهلل خامنهای در دیدار اخیر مسئوالن نظام 1با تأکید
بر اینکه اقتصاد کشور از زیرساختها و ظرفیتهای خوبی برخوردار
است ،گفتند :اقتصاد کشور از چند بیماری مزمن رنج میبرد که اگر
در شرایط تحریمی فعلی بتوان این بیماریها را برطرف کرد ،اقتصاد
ایران حرکت جهشی خواهد کرد.
ایشان «وابستگی به نفت و خامفروشی»« ،مداخالت غیرالزم
دستگاههای حکومتی در مسائل اقتصادی و عدم اجرای مناسب
سیاستهای اصل  »۴۴و «تخریب فضای کسبوکار و قوانین
دستوپاگیر» را از جمله بیماریهای مزمن اقتصاد کشور برشمردند و
افزودند :اصالح ساختاری بودجه که قرار بود مجلس و دولت ،در چهار
ماههی اول امسال آن را انجام دهند و همچنین اصالح نظام بانکی از
دیگر کارهای مهم و اساسی است که باید انجام شوند:
یکی [از بیماریهای مزمن اقتصاد] ،مسئلهی تخریب فضای کسبوکار
چ و خمها و داالنهای عجیب و غریب دستگاههای دولتی
است؛ این پی 
هم که موجب میشود که فضای کسب و کار در جامعه تخریب بشود،
یکی از مشکالت ما است.
من شنیدم که در بعضی از کشورهای دنیا برای راه انداختن یک
کار تولیدی ،یک نصفهروز مث ً
ال وقت الزم است؛ در اینجا خیلی
مشکالت وجود دارد؛ حاال این دست دولت و دست مجلس و دست
مسئولین است ،بایستی فضای کسب و کار را [تسهیل کنند] .حاال
من بعد راجع به تولید عرض خواهم کرد که چقدر این مسئله
اهم ّیت دارد.
ّ
 -1بیانات در دیدار مسئوالن نظام با مقام معظم رهبری .24/02/1398 ،برای اطالعات
بیشتر ر.ک:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42512
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=42498
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رهبر انقالب با ابراز تلخکامی از شنیدن خبر تعطیلی برخی واحدهای
تولیدی یا کشاورزی ،وزارت صنایع را به تهیهی فهرست موارد مورد
نیاز واحدهای تولیدی (اعم از ماشینآالت ،قطعات و مواد اولیه) و
ارائهی فراخوان برای رفع این نیازها توصیهی مؤکد و خاطرنشان
کردند :بسیاری از این موارد در داخل کشور قابل تأمین است:
جدی گرفت .مسئولین محترم روی
مسئلهی رونق تولید را باید ّ
خوابیدن و تعطیلشدن کارخانههای تولیدی و جاهای تولیدی ،خیلی
حساس باشند .گاهی خبرهایی میرسد که واقعاً خبرهای تلخی
باید ّ
ً
است؛ [مثال] فالن کارخان ه ِی معروف با محصوالت زیاد ،به خاطر یک
مشکلی تعطیل میشود .الب ّته من یادداشت کرده بودم بعدا ً بگویم حاال
همینجا [میگویم]؛ واقعاً [مسئولین] وزارت صنایع نگاه کنند ،ببینند
آن بخشهای مورد نیاز -چه در زمینهی ماشینآالت و قطعات ،چه در
زمینهی کاالهای واسطهای و موا ّد بهاصطالح الزم برای تولید -کجاها
تهیه کنند ،فراخوان بدهند و از مسئولین
کمبود دارند؛ یک فهرستی ّ
گوناگون کشور [بخواهند]؛ حاال که وارد کردنش از خارج مشکالتی
دارد ،میتوانند خیلی از این مواد را تولید کنند .یک چیزهایی هست
که هیچ ربطی هم به مسائل هستهای و مانند اینها ندارد ا ّما روی
خباثت و بدجنسی ،خرید اینها را ،وارد کردن اینها را ممنوع کردهاند
و نمیگذارند؛ خیلی خب ،در داخل تولید کنیم .جوانهای ما آمادگی
دارند ،دارای ابتکارند؛ از اینها بخواهند ،یک نمایشگاههای دائمی
تشکیل بدهند ،نیازها آنجا تعریف بشود ،تولیدات آنجا تعریف بشود.
این یک مسئله است.
تاکید بر سهولت کسبوکار

«سهولت کسبوکار» سومین مسئلهای بود که رهبر انقالب بهعنوان
قوانین بسیار
دستور کار عمومی قوا مطرح کردند و افزودند« :مقررات و
ِ
و گاه متناقض» عم ً
ال مانع رونق فضای کسبوکار شده است که باید
خیلی جدی این مشکل دستوپاگیر را برطرف کرد:
یک مسئلهی س ّوم که آن هم جزو چیزهای اساسی است ،مسئلهی
فضای کسبوکار و افزایش سهولت کسبوکار است که قب ً
ال اشاره
مقررات گوناگون و متناقض در این دستگاه،
کردم .یعنی واقعاً این قدر ّ
آن دستگاه [وجود دارد که] تولید مشکل میشود .ما این را دو سه
مرتبه تا حاال در جلسات مسئولین دولتی هم مطرح کردهایم ،از آنها
همت نشده .من خواهش میکنم
خواستهایم؛ خب به اندازهی الزم ّ
جدی بگیرید .کاری بکنید که کار تولیدی تشویق
قضیه را خیلی ّ
این ّ
حد خیلی زیادی
بشود .خب امروز همه میدانند نقدینگی در کشور به ّ
تورم باشد ،به هر جایی
رسیده؛ این نقدینگی میتواند بال باشد ،مایهی ّ
هجوم بکند مثل سیل ویرانگری کند ،همین نقدینگی اگر هدایت
بشود به سمت تولید ،میتواند مثل یک دریاچه یا مثل یک استخر،
رحمت الهی باشد؛ چرا هدایت نمیشود؟ یکی از عللش این است

که چون تولیدکننده دچار مشکل است ،صرفهی خودش را در این
نمیبیند که کار تولیدی بکند .من امسال ،ا ّو ِل سال در سخنرانی روز
عید( )۲۱گفتم :بعضیها بودند که مشکالت تولید را قبول میکردند،
محض رضای خدا! خود من دیده بودم کسی را که میگفت میتوانم
این سرمای ه را بگذارم در بانک و از سودش استفاده کنم سپردهگذاری
مدت ،دارای منافع زیاد ،هیچ دغدغهای هم ندارد -ا ّما میخواهم
طوالنی ّ
تولید کنم برای خاطر خدا؛ چون کشور به این تولید نیاز دارد .خب
این جور آدمها کم هستند؛ باید کاری کنیم زیاد بشوند؛ موانع تولید
را بایستی برطرف کنیم.
یکی از کارهای اساسی برداشتن موانع تولید

رهبر انقالب در ادامه بیانات خود به چند راهکار اساسی اشاره کردند
که یکی از آن موارد برداشتن موانع تولید بود:
توجه باشد.
چند کار اساسی را من یادداشت کردهام که اینها باید مورد ّ
همهی مسئولین [هم] بحمداهلل اینجا تشریف دارید؛ هم نمایندگان
مجلس هستید ،هم مسئولین رتبهی باالی دولت حضور دارید[ ،هم]
قضائیه هستید؛ این کارها مربوط به شماها است .این
مسئولین ق ّوهی
ّ
چند کار اساسی است که اگر همهی ما اینها را به عنوان یک تف ّکر عام
قبول بکنیم ،آن وقت به همدیگر کمک میکنیم ،همافزایی میکنیم.
یک کار اساسی ،مسئلهی برداشتن موانع تولید است .این «رونق
تولید» که ما امسال به عنوان شعار مطرح کردیم ،کلید ّ
حل بسیاری از
مشکالت اقتصادی ما است؛ تولید این جوری است.
اگر واقعاً ما بتوانیم تولید را رونق بدهیم ،اگر بتوانیم موانع تولید را که
خیلی هم زیاد است در کشور ،از سر راه تولید برداریم -که این کار با
متخصص ممکن
عزم جهادی ممکن است ،با بهکارگیری جوانهای
ّ
است -بسیاری از مشکالت [مانند] مسئلهی اشتغال حل میشود،
تورم حل میشود ،مسئلهی رفاه مردمی حل میشود،
مسئلهی ّ
[مسئلهی] درآمدهای مردم حل میشود ،صادرات رونق میگیرد.
تولید ،ماد ِر عمدهترین مسائل اقتصادی کشور است؛ و به نظر ما
میشود .هر جایی که ما به جوانهایمان اتّکاء کردیم ،اعتماد کردیم،

حداقل امکانات را هم [دادیم] -غالباً جوانها این
به آنها امکانات دادیمّ ،
حداقل امکانات [کار میکنند] -پیش رفتیم.
جور 
ی هستند [که با] ّ
نمونههایش را همین چندساله مالحظه کردید .یک نمونه در این
تولیدات نظامی ما است.
استفاده از جوانان دانشگاهی برای حل مشکالت صنایع

رهبر انقالب ،نیروی انسانی کارآمد ،جوان ،پرانگیزه و خستگیناپذیر
را ثروتی عظیم و بینظیر دانستند و افزودند :هزاران گروه تحقیقاتی
در داخل و خارج از دانشگاهها وجود دارند که میتوانند با ایدهها و
فکرهای خوب و راهگشا ،چرخهی کارها در بخش صنایع و معادن
و دیگر بخشها را روانسازی و مسائل زمینمانده را راهاندازی کنند:
متعددی داریم؛ شاید هزارها
ما امروز بحمداهلل گروههای تحقیقاتی
ّ
گروه تحقیقاتی االن در کشور هست -هم در داخل دانشگاهها هستند،
هم در بیرون دانشگاهها -اغلب هم جوان؛ بنده با بعضی از اینها
ارتباطاتی دارم ،میآیند ،مینشینیم ،از آنها میپرسیم ،همه باانگیزه،
دارای فکرهای خوب .مواردی را اینها به ما میگویند که بنده که با
مسائل دولت آشنا هستم ،میدانم این [چیزی] که او میگوید «من
میتوانم ایجاد کنم» ،درست مورد نیاز دستگاههای دولتی است .گاهی
متصدی
اوقات اتّفاق افتاده که ما اینها را به هم وصل کردیم؛ دفتر ما
ّ
این کار شدند ،گفتیم اقدام کنند ،این گروه تحقیقاتی را به فالن
وزارتخانه وصل کردیم و کارشان راه افتاده .ما امروز از این جهت یک
ثروت عظیمی داریم ،ثروت بیبدیلی داریم :ثروت نیروهای انسانی
کارآمد و پُرانگیزه .جوان ،پُرانگیزه است ،خستهنشو است ،پُرحوصله
است ،دارای ابتکار هم هست -حاال آنهایی که بنده آشنا شدهام و
میشناسم و از دور و نزدیک ّاطالع دارم -غالباً هم جوانهای متدیّن،
انقالبی ،پُرشور و عالقهمندند .از اینها باید دستگاه استفاده کند؛
[مسئوالن] وزارت صنایع باید یک برنامهی روشنی ارائه کنند ،آن
حلقههای مفقودهی صنایع را معلوم کنند ،فراخوان بدهند ،از اینها
بخواهند ،امکانات در اختیارشان بگذارند؛ غالباً این جور است که با
1
پولهای کمی اینها راه میافتند.
 -1منبع عکس:

https://www.leader.ir/fa/content/22734
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مراسم افتتاحیه دفتر جدید «انجمن صنعت موتورسیکلت ایران»

نویسنده :بهمن ضيا مقدم

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران

مکان جدید دبیرخانه انجمن ،با حضور پیشکسوتان و بزرگان صنعت
موتورسیکلت ایران ،در روز سه شنبه  ۱۰اردیبهشت  1398افتتاح
گردید.
مراسم با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز و جناب آقای جلیل مجاهد،
ریاست محترم هیئت مدیره انجمن ،ضمن خوش آمدگویی و تقدیر از
حضور پیشکسوتان و سایر بزرگواران صنعت موتورسیکلت ،در افتتاح
مکان جدید دبیرخانه انجمن ،با یاد و تقدیر از پیشکسوتانی همچون
مرحوم «حاج آقا تفضلی» که به دیار باقی شتافته و دیگر در کنار
ما نیستند ،از زحمات  ۱۲ساله آقای «محمد بهروززاده» در سمت
ریاست محترم هیئت مدیره و سایر همکارانی که در تاسیس انجمن
تالش فراوانی داشتهاند تقدیر و تشکر کرده و مطالبی به شرح ذیل
ابراز داشتند« :باید امروز از تمامی عزیزانی که موسسان اين تشكل
بودهاند ،مخصوصا جناب آقاى محمد بهروززاده كه دوازده سال تالش
كردند ،تقدیر نموده و امروز مىدانم كه چه خون دلها خوردند و بايد
تشكر كنم از آقاى محسن عزيزى و ساير اعضاى هيئت مديره محترم
كه با راى قاطع خود بنده را يارى نمودند تا بتوانيم اين جابجايى را

انجام دهيم و امروز رضايت همكاران را جلب نماييم.
اميدوارم اين جابجايى سبب وحدت كليه اعضاى اين صنعت گردد و
خدا را شاهد مىگيرم كه هدف اعضاى هيئت مديره محترم و بنده
جز ارتقاء اعتبار صنفى ،چيز ديگرى نبوده و نخواهد بود و هر چند
دير هنگام اين اتفاق افتاد ،اما الزم بود که انجام شود».
جناب آقای جلیل مجاهد در آخر بیان داشت که بايد اقرار نمایم آن
ضرب المثل معروف كه مىگويد:

ديگران كاشتند و ما خورديم
ما بکاریم ديگران بخورند

1

در نهایت حاضرین نیز ضمن تبریک افتتاح مکان جدید دبیرخانه
انجمن ،برای هیئت مدیره و صنعت موتورسیکلت ایران آرزوی
موفقیت کردند.
آدرس جدید انجمن صنعت موتورسیکلت ایران :تهران ،خیابان
سهروردی شمالی ،انتهای خیابان شهید قندی ،نرسیده به خیابان
عربعلی ،پالک  ،79طبقه سوم .تلفن88530298 :

 -1ملک الشعرای بهار
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تاريخچه انجمن صنعت موتورسيکلت ايران

نویسنده :محمدعلی نژادیان

انجمن صنعت موتورسیکلت ایران ،تقریبا در زمان شروع رقابتهای
منفی در این صنعت شکل گرفت و به استناد بند ( )5قانون اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سال  1382با نام «سندیکای
تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران» تشکیل شد و بر اساس
سیاستهای اتاق در تیر ماه سال  1392و طی تصویب در مجمع
عمومی مورخ  1392/04/11نام آن به «انجمن صنعت موتورسیکلت
ایران» تغییر یافت.
قابل ذکر است که ریاست انجمن تا سال  ،1395آقای محمد
بهروززاده بود و بعد از ایشان تا سال  1396به مدت یک سال آقای
ابوالفضل حجازی سکاندار آن شد و سپس با توجه به تصویب
مجمع در سال  ،1395قرار شد هر سال برای انتخاب ریاست انجمن

رایگیری مجدد انجام شود .ازاینرو ،در سال  1396اعضای هیات
مدیره ،آقای جلیل مجاهد را بهعنوان ریاست انجمن برگزید و تا امروز
ایشان این مسئولیت را به عهده دارد.
نکتهای که در خصوص انجمن صنعت موتورسیکلت ایران وجود دارد،
این است که همه اعضای هیات مدیره در همه دوران ،تمام سعی
و تالش خود را انجام دادند ولی به دالیل متعدد ،مانند نبود یک
استراتژی مدون ،ذهنیت منفی برخی مسئوالن نسبت به موتورسیکلت
و بهطور کلی به دالیل مشکالت درون صنعتی و برون صنعتی ،این
انجمن با موانع متعددی مواجه بود ،اما همچنان تالش دلسوزان این
صنعت ،برای بهبود وضعیت انجمن و صنعت موتورسیکلت ادامه دارد.

 -1سایت انجمن صنعت موتورسیکلت ایران .ر.ک:

http://motorcyclesandika.org
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افتتاح فروشگاهها و نمایندگیهای اینترنتی موتورسیکلت
به زودی در سراسر ایران!
در آينده نزديك خريد و فروش موتورسيكلت و لوازم یدکی بيشتر اينترنتى خواهد شد!

نویسنده :محمدعلی نژادیان

جريان رشد و افول صنايع در دنيا و مخصوصا در ايران خيلى سريع
بهواسطه فناورىهاى نوين در حال تغيير است! بهطور مثال ،با توجه به
تولید خودروهای خودران ،آينده صنعت خودرو جهان مىتواند از آن
شركتى مثل (گوگل) 1باشد كه تا امروز ما فقط در اينترنت و بهعنوان
2
يك (موتور جستجو) آن را مىشناختيم و اين يعنى يك تغيير پارادايم
اساسى در صنعت خودرو در حال وقوع است!
امروزه سايتهايى مانند (ديجى كاال) 3در ايران
و يا (على بابا) 4در كشور چين ،همه نوع كااليى
را به صورت مجازى مىفروشند .ازاینرو ،در
آينده نزديك در ایران نیز به خاطر:
اجاره باالى فروشگاههاى تجارى
خواب سرمايه در ملك تجارى
باال بودن قيمت ملك تجارى
ترافيك شهرها
كمبود جاى پارك در شهرها و ...پيشبينى
مىشود در آينده ،ملكهاى تجارى فقط در حد چند نمايشگاه مركزى
1- Google

 -2پارادیم :الگو ،مدل ،الگواره ،الگو تفکر ،چارچوب فکری ،چارچوب نظری و فلسفی و...
(قابل ذکر است که این مفهوم با نام فیلسوف و مورخ علم ،توماس کوهن ،مقارن است و
نخستین بار توسط وی در کتاب معروف او ،ساختار انقالبهای علم ،به کار گرفته شدهاست).
paradigm
3- https://www.digikala.com
4- https://www.alibaba.com
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(متعلق به شركتها) براى نمايش محصوالت خود باقى بمانند و
فروشگاههای اینترنتی تخصصی از جمله برای موتورسیکلت ایجاد و
گسترش یابد!
6
5
حال همانطور که مالحظه کردید با ورود (اسنپ) در ايران و (اوبر)
در كشورهاى غربى ،چه شوكى به صنف آژانسها و تاكسىها وارد
شد! حال چیزی که جوانان فعال در صنعت
موتورسیکلت باید به آن توجه بیشتری
داشته باشند ،این است که بعضى اتفاقها
و تغييرها تدريجى پيش مىآيد و بعضى
تغييرات خيلى سريع رخ مىدهد .ازاینرو،
صنعت موتورسیکلت نياز به هوشیاری بیشتر،
خالقيتها و نوآورىهاي جدید دارد كه با فكر،
انگيزه و همت جوانان امروزى قابل دستيابى
است! همچنين مناسب است كه پيشكسوتان
نيز با تجربه و سرمايه خود بهخاطر فرزندان،
نسلهاى آينده ،مسئوليت اجتماعى و حتى آينده خودشان از فكرهاى
نو حمايت كنند! درنتيجه نیاز است فعاالن صنعت موتورسیکلت تا دير
نشده ،روشهای نوین بازاریابی و فروش را فرا گرفته و از امروز به فکر
7
بوکار خود باشند.
پایگاههای مجازی برای کس 
5- https://snapp.ir
6- Uber

 -7منبع عکس:

https://xn--80apfedmab8e4d.xn--p1ai/2017/03/korzina-iz-internet-magazina

جلسه تصمیمگیری برای

تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی فروشندگان صنعت موتورسیکلت ایران
در مورخ  1398/01/24جلسهاى با حضور تعدادى از نمايندگان
محترم صنعت موتورسيكلت در تهران برگزار شد تا نسبت به تاسيس
انجمن صنفى فروشندگان راىگيرى شود .حال در ادامه نشریه
صنعت موتورسیکلت به تعدادی از سواالت که توسط همکاران مطرح
شده ،پاسخ میدهد:
چه تعداد انجمن و اتحادیه در صنف و صنعت موتورسیکلت مستقر
در تهران وجود دارد؟

از جمله تشکلهای مربوط به موتورسیکلت عبارتند از:
 .1انجمن صنعت موتورسیکلت ایران (متعلق به تولیدکنندگان
موتورسیکلت) -رئیس هیات مدیره :آقای جلیل مجاهد
 .2سندیکای تولیدکنندگان مجموعه و قطعات موتورسیکلت و
1
دوچرخه ایران -رئیس سندیکا :آقای ماشاءاله قاسمینژاد
 .3اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه تهران -رئیس
اتحادیه :آقای محمد خادم منصوری
اعضاى حاضر در جلسه چه کسانی بودند؟

آقایان احمد خانزاده ،على بهروززاده ،ايرج حيدرى ،ايرج باستانى،
حسين جديديان محمدى ،محمدرضا كرملو ،على كاشى ،محمد

رمضانى ،رضا مقدمى ،عليرضا غالمى ،على اشرافيان ،بهنام شهريارى،
فريدون شهريارى ،كاظم كريمى ،رضا كريمى ،رضا عليزاده و
محمدعلى نژاديان.
چرا تصمیم به تاسیس انجمن صنفی برای فروشندگان موتورسیکلت
گرفته شد؟!

طی تماس تلفنی که در اواخر سال  1397آقای «حسین جدیدیان»
و اوایل فروردین امسال آقای «علی کاشی» با «محمدعلی نژادیان»
داشتند ،بحث تاسیس انجمن صنفی فروشندگان را با ایشان مطرح
میکنند و آقای علی کاشی میگوید« :طبق صحبتی که با دیگر
همکاران داشتهایم ،به این نتیجه رسیدهایم که یک انجمن تاسیس
کنیم تا مشکالت و موانع صنفی فروشندگان را در سازمانها بتوانیم
بهتر پیگیری نماییم» و در نهایت از نژادیان میخواهد که با توجه به
بیطرفی ایشان ،تاسیس این انجمن را بهعهده بگیرد.
سپس آقایان جدیدیان و کاشی برای تشکیل جلسه ،از دیگر
نمایندگان دعوت کردند و در نهایت در تاریخ مذکور در محل دفتر
آقای «احمد خانزاده» در خیابان هالل احمر تهران جلسه برگزار شد.
آیا نمایندگان به تاسیس انجمن صنفی فروشندگان رای مثبت دادند؟

1- www.simpm.ir
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بله ،در ابتدای این جلسه ،محمدعلی نژادیان به شرح اهمیت و نیاز
انجمنهای صنفی و تفاوت آن با فعالیت اتحادیهها پرداخت و بعد
از توضیحات وی ،حاضران نظرهای خود را بیان کردند که یکی از
موارد ،بحث تامین هزینههای مالی انجمن بود و همچنین موضوع
دیگری که توسط یکی از حاضران مطرح شد ،این بود که چرا آقای
«محمد خادم منصوری» ،رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت و
دوچرخه تهران را دعوت نکردهاید که نژادیان بیان داشت :اوال بنده
مسئول هماهنگی نبودهام و ثانیا همان اول خدمت آقایان جدیدی
و کاشی عرض کردم که نظر بنده بر این است که ابتدا صحبتهاى
نمايندگان را بشنويم و ببينيم چند نفر موافق و چند نفر مخالف
هستند و اگر راىگيرى مثبت بود ،در نهایت با آقایان جلیل مجاهد
و محمد خادم منصوری نیز یک جلسه بگذاريم و تصميمگیری نهايى
را اتخاذ نماییم!
در مجموع رایگیری صورت پذیرفت که  16نفر از حاضران در جلسه
به تاسیس انجمن رای موافق دادند و صورتجلسه را امضاء کردند.
البته به غیر از آقای «علیرضا غالمی» که تقریبا میتوان گفت نظر
ایشان ممتنع بود .زیرا پاسخ دقیقی را بیان نکرد و وقتی از وی سوال
شد که چرا عالمت موافق و مخالف را مشخص نکردهاید و آیا مخالف
هستید؟ ایشان فرمودند :مخالف نیستند ولی (با تشکیل یک کمیته
در داخل اتحادیه) موافق هستند.
نتیجه تاسیس انجمن به کجا رسید؟

محمدعلی نژادیان :بنده هميشه از هر موضوعى كه باعث پيشرفت
اين صنف و صنعت بشود ،استقبال كرده و تا انجا كه در توان اینجانب
بوده است یا ايده دادهام و يا از ديگران حمايت كرده و خواهم كرد و
در برابر بيعدالتى هر شخص يا هر گروهى ايستاده و خواهم ايستاد!
قابل ذکر است که در خصوص انجمن صنفى فروشندگان چند سال
پيش اين پيشنهاد را در گروه تلگرامى «بهترينهاى موتورسيكلت»
مطرح كردم و زمانی كه نمايندگان محترم به اين نتيجه رسيدند كه
اين كار را انجام بدهند ،در حد خود تحقيقات و راهنمايىهاى الزم
را ارائه کردم!
از طرفى هر چند که بسیاری از نمایندگان در سراسر ایران نسبت به
تاسیس این انجمن نظر مساعد داشتند ولی با توجه به مردد شدن
برخی نمایندگان بهخاطر فشارهاى اعمال شده عدهای از همکاران
برای عدم شکلگیری این انجمن و با توجه به مشغله کاری و کمبود
وقت اینجانب که فرصت پرداختن به مسائل حاشیهای را ندارم،
درنتيجه اين موضوع را به خود نمايندگان محترم واگذار كردم تا هر
آنچه كه فكر مىكنند براى حال و آينده آنها بهتر است ،انجام دهند.
البته توضيحات تكميلي برای تاسیس انجمن را نيز ارائه کردم تا هر
فرد يا گروهى كه قصد دارد و فكر مىكند به صالح صنف است ،اين
كار را انجام دهد .از جمله:
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برای تاسیس اين انجمن اگر  ٣نفر از فروشندگان موتورسيكلت كه
چه مغازه داشته باشند و يا شركتى كه موضوع اساسنامه آن خريد
و فروش موتورسيكلت باشد ،مىتوانند بهعنوان «هيات موسس» به
(وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی) در خيابان آزادى مراجعه كنند و
درخواست تاسيس انجمن را بدهند و اگر با تاسيس سراسرى موافقت
نكنند ،همكاران در هر استان يا شهرستان همانند اتحادیهها ،بهطور
مستقل ميتوانند از طريق سازمان تعاون ،كار و رفاه اجتماعى استان،
یک انجمن تاسيس كنند ،يعنى مىتوان در كل استانها نيز انجمن
تاسيس كرد و پيگير مطالبات صنفى شد! (قابل ذكر است كه هيات
موسس تا تعيين هيات مديره برقرار است و بعد از تشكيل هيات
مديره ديگر ماهيتى ندارد)!
مخالفان تاسیس انجمن چه کسانی بودند؟

محمدعلی نژادیان :زمانی که ما در جلسه بودیم طی تماسی که
از اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه با آقای حسین
جدیدیان برقرار شد ،ایشان فرمودند که آقای محمد خادم منصوری
همه نمایندگان را فردا برای کمک به سیل زدهها دعوت کردند و
طبق بیان نمایندگان در جلسه مذکور ،آقای منصوری ابراز ناراحتی
خود را از تاسیس این انجمن بیان میکند .البته عدهای از همکاران
نیز عنوان کردند که تعدادی از شرکتها نیز پشت پرده مخالف این
کار بودند و بیان داشتند که یکی از دلیل مخالفت آنها این است
که این انجمن باعث «اتحاد نمایندگان» خواهد شد( .البته اگر انصاف
را بخواهیم در نظر بگیریم آقای منصوری در چند سال گذشته در
اتحادیه فراتر از مسئولیت خود نیز قدم برداشته و هر جا اگر مشکلی
پیش آمده برای برطرف کردن آن پیش قدم بوده است ولی با توجه
به مشکالت روزافزون برای فروشندگان موتورسیکلت ،نمایندگان
به این نتیجه رسیدند که با توجه به مشغله اتحادیه ،این انجمن
نیز تاسیس شود .قابل ذکر است که بر خالف اتحادیه که مسئول
صدور پروانه کسب و تمدید آن است ،انجمن صنفی فروشندگان هیچ
مجوزی صادر نمیکند).
به هر حال انقدر حرف و حديث پيش امد و انقدر حرف نادرست
بیان شد كه فضای صنف چند روزی متشنج بود! در نهایت بهخاطر
اتمام به حرف و حديثهاى پيش آمده ،بنده در اين خصوص با
جناب « آقای جلیل مجاهد» گفتگويى داشتم كه ايشان به صراحت
فرمودند« :از جانب بنده هيچ موضعگيرى نشده ،چون اين كار مربوط
به فروشندگان است»!
نژادیان در ادامه گفت :هر چه تعداد بازوهای اجرایی و قانونی برای
هر صنفی اضافه شود ،آن صنف بهتر میتواند از خود دفاع کند .به هر
حال هميشه در برابر تغييرات ،مقاومت هست و اين موضوع طبيعى
است و نباید دلسرد شد .همچنین نكته ديگر اين است كه امسال
توسط مقام معظم رهبرى سال (رونق توليد) نامگذارى شد و اين

عنوان زمانى تحقق مىيابد كه فروش رونق بگيرد و تا فروشى نباشد،
توليدى نخواهد بود! پس با توجه به اين مهم و همچنين وضعيت
اقتصادى كشور و تغيير فضاى كسبوكار در دنيا كه به زودى در ايران
نيز آن شرايط فراگیر خواهد شد ،نياز به تغييرات و انجام حركتهاى
جديد در سيستم فروش اين صنف داريم.
در نهايت مجدد اعالم مىكنم كه بنده هميشه مدافع مطالبات صنفى
به حق خواهم بود و تا آنجا که فرصت کنم هر كمكى که بتوانم با
كمال ميل براى تعالى صنعت و صنف موتورسيكلت انجام خواهم داد
و هيچ وقت از نامهربانىها ناراحت نمىشوم ،زيرا وظيفه اجتماعى
خود مىدانم براى پيشرفت صنفى كه  ٢٠سال از جوانى خود را در
آن سپرى كردهام ،صادقانه تالش كنم و قطعا از اين موضوع همه ما
منتفع خواهيم شد! همچنين در حال بررسى چند طرح و ايده جديد
براى صنعت موتورسیکلت هستم كه به امید ایزد منان به محض
رسيدن به نتيجه نهايى ،مطرح خواهم كرد!
انجمن صنفی فروشندگان چه کمکهایی میتواند به صنعت
موتورسیکلت داشته باشد؟

با توجه به این که آخرین زنجیره تولید ،فروش است و اگر زنجیره
فروش تا زمان رسیدن به مصرفکننده نهایی نیز به درستی و به
موقع صورت پذیرد ،تولید نیز رونق میگیرد ،در نتیجه این انجمن
صنفی میتوانست برای موارد ذیل مفید واقع شود .البته هیچ تداخلی
با دیگر انجمنها و اتحادیههای صنفی ندارد ،زیرا هر کدام اهداف و
وظایف خود را دارند:
 -1تحقق شعار سال ( ١٣٩٨رونق توليد) و اهميت فرايند فروش
براى اين مهم
 -2شرايط خاص اقتصادى كشور
 -3تغيير سبك فضاى كسبوكار در دنياى امروزى
 -4ارتقاى سطح علمى و فرهنگى صنعت موتورسيكلت
 -5کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و

قانونی فروشندگان موتورسيكلت
 -6جمعآوری اطالعات ،بررسی و تحقیق درباره مشکالت ،شناخت
نیازها و اولویتها
 -7برنامهریزی برای تامین نیازها ،توسعه و گسترش فعالیتها
 -8ارائه نظر مشورتی و حقوقی درخصوص تهیه لوایح و طرحهای
مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق
قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط
قابل ذکر است که انجمن صنفی بازوی مشورتی ،آموزشی و پایش
دارد و مجوزى صادر نمىكند!

انجمن صنفی یک تشکل مدنی صنفی است .انجمنهای صنفی از
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مجوز میگیرند و به استناد ماده
 ۱۳۱قانون کار فعالیت میکنند .این انجمنها در مقام مشاوره و
کمک به همصنفان خود تشکیل میشوند ،به رصد بازار میپردازند
و پیشنهادهای خود را تدوین و تنظیم کرده و برای مراجع دارای
صالحیت میفرستند .انجمنهای صنفی محلی برای صدور مجوز و
نظارت نيست ولی به رصد بازار و فعالیتهای آموزشی میپردازند
و داشتن انجمن صنفی موجب رشد و پیشرفت صنوف است و
در واقع انجمن حقى است كه دولت براى اصناف قرار داده است،
حتى عالوه بر (انجمن صنفى كارفرمايى) وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی (انجمن صنفى كارگرى) را مجوز مىدهد .همچنین بهطور
کلی اهداف و وظایف انجمنهای صنفی را وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی مشخص کرده است.
ادامه دارد...
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آمار شمارهگذاری موتورسیکلت در ایران

 -1بهدلیل این که آمار  1383تا  1397از منابع مختلف در طی سالیان گذشته تهیه شده است و با وجود اختالف اندک بین آنها ازاینرو تعداد
در بعضی از ماهها و سالها تقربی است و داشتن خطای احتمالی رد نمیشود!
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مرکز پژوهشهای مجلس اعالم کرد:

تحريم داخلی بيش از تحريم خارجی به تولید آسيب زد
مرکز پژوهشهای مجلس با انتقاد از ناهماهنگی بین دستگاههای مرتبط با تولید و تجارت در سال جاری اعالم کرد:
تقریباً همه فعاالن اقتصادی معتقدند در ماههای اخیر «تحریم داخلی» ،بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت
تولیدی آنها آسیب زده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس 1،مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی با انتشار گزارشی با عنوان «ارزیابی فعاالن
کسبوکار از آخرین وضعیت بازارها (گزارش  ۳نشست)» اعالم
کرد :منع یا ُکندی ترخیص مواد اولیه از گمرک در برهههایی و
دستورالعملهای ناگهانی و متناقض به ویژه درباره تخصیص ارز
و پیمانسپاری ،فعاالن اقتصادی را سردرگم کرده است تا حدی
که تقریباً همه فعاالن اقتصادی معتقدند در ماههای اخیر «تحریم
داخلی» ،بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آنها
آسیب زده است.
در بخش «چکیده» این گزارش آمده است« :اطالع از انتظارات و
تجربیات نخبگان و فعاالن کسبوکار برای مهار آثار تحریمها ضروری
است .در این راستا ،مرکز پژوهشهای مجلس به برگزاری سه نشست
با فعاالن عمده کسبوکار اقدام کرده است .نظرات فعاالن تولید و
تجارت در این سه نشست نشان میدهد که بسیاری از مشکالت
فعلی حاکم بر بازارها ناشی از نوعی خودتحریمی و بیتدبیریهایی
است که در صورت مدیریت میتواند بخش مهمی از صدمات ناشی از
تحریمهای خارجی را خنثی کند.
در ایام اخیر بیش از گذشته ناهماهنگی بین دستگاههای مرتبط
با تولید و تجارت به خصوص بانک مرکزی ،گمرک ،کشتیرانی،
وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی همراه بوده است .تعدد
دستورالعملها ،آییننامهها و بخشنامهها ،زمانبر بودن ثبت سفارش
و فرایندهای مربوط به ترخیص کاالها ،عدم امکان برقراری ارتباطات
مالی بینالمللی وعده داده شده ،محدودیتهای حاکم بر صرافیها،
برخی سازوکارهای نادرست در پیمانسپاریهای ارزی و عمل
نکردن مسئوالن مختلف به وعدههای داده شده از عمدهترین مسائل،
معضالت و ابهامات فعلی بیان شده توسط فعاالن کسبوکار در
مواجهه با تحریمهاست.
در این نشست ،نمایندگان تشکلهای تولیدی ،صادراتی و وارداتی
و فعاالن کسبوکارهای مختلف اعالم کردند مشکل تأمین ارز برای
 -1تحريم داخلی بيش از تحريم خارجی به تولید آسيب زد( ،)1397خبرگزاری فارس،
 ،26/12/97کدخبر13971225000951 :
https://www.farsnews.com/news/13971225000951
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1121442

واردات ،مقررات در حال تغییر و زمانبر شدن ترخیص مواد اولیه
بنگاهها را در معرض خطر تعطیلی قرار داده است ،به طوری که
پیشبینی میشود در چند ماه آینده در صورت تغییر نکردن شرایط،
با موجی از تعطیلی و بیکاری گسترده و به تبع آن کمبود برخی
کاالها و افزایش قیمتهای مرتبط با آنها مواجه خواهیم بود.
نمایندگان تشکلهای بزرگ تولیدی کشور همچنین اعالم کردند
میتوانند مشکل تحریمها را همان طور که در سالهای گذشته
توانسته بودند مدیریت کنند ،اما سیاستهای نادرست تجاری ،بانک
و مانند آن ،دور زدن تحریمها و اداره بنگاهها را در عمل بسیار مشکل
کرده است.
اگر دولت قوانین را اجرا کرده بود ،فرصتهای اشتغال کمتری از بین
می رفت

در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در توضیح محور دوم یعنی
ضمانت اجرایی قوانین آمده است« :با وجود تصویب احکام متعدد
قانونی در سالهای اخیر ،بسیاری از آنها اجرا نمیشوند نظیر مشورت
با فعاالن اقتصادی قبل از اتخاذ تصمیم ناظر به تولید و سرمایهگذاری
(مواد ( )۲و ( )۳قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار) منع دولت
از تصمیمهای غافلگیرکننده (ماده ( )۲۴قانون بهبود مستمر محیط
کسبوکار).
اگر این احکام در سالهای قبل اجرا میشد ،چهبسا تولیدکنندگان
در سال  ۱۳۹۷فشار کمتری متحمل میشدند ،خطوط تولید کمتری
متوقف میشد و فرصتهای اشتغال کمتری از بین میرفت.
تعدد بخشنامهها و زمانبر بودن ثبت سفارش و  ...مصداق روشن
خودتحریمی است

بازوی کارشناسی مجلس در توضیح محور سوم یعنی خودتحریمی
و ناهماهنگی بین دستگاهها اعالم کرده است« :ناهماهنگی بین
دستگاههای مرتبط با تولید و تجارت در یک سال اخیر به وضوح
مشهود بوده است .تعدد دستورالعملها ،آییننامهها و بخشنامهها،
زمانبر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص کاالها ،عدم
امکان برقراری ارتباطات مالی بینالمللی وعده داده شده و  ...مصداق
روشن خودتحریمی است».
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اصالحیه

مربوط به (شماره )1نشریه صنعت موتورسیکلت
با توجه به اینکه اعداد جداول صفحات  58و  59در نسخه چاپی (شماره )1نشریه صنعت موتورسیکلت
مربوط به مقاله «بررسی سیاست صنعتی کشور هندوستان در صنعت موتورسیکلت (بخش اول)» ،در هنگام
صفحهآرایی برعکس درج شده بود ،ازاینرو در این شماره به شرح ذیل اصالح میگردد:
سطح داخلیسازی در صنعت موتورسیکلت هندوستان

مطابق با آمارهای انجمن تولید کنندگان خودرو و
موتورسیکلت هندوستان ،داخلیسازی متوسط در صنایع
موتورسیکلتسازی این کشور در برندهای تماما هندی
بهطور میانگین  93/2درصد و در موتورسیکلتهایی با برند
1
خارجی میانگین  ۷۰درصدی داشته است.
عالوه بر افزایش تولید و عمق داخلیسازی ،وضعیت صادراتی
موتورسیکلت در کشور هندوستان به حدی رسیده است که
در سال  2010صنایع سیکلتسازی این کشور  ۱۸میلیون
دستگاه موتورسیکلت را صادر نمودند و این میزان در سال
 ۲۰۱۶به  ۲۸میلیون دستگاه رسید که نشان از دستیابی

صنایع این کشور به بازارهای جدید و همچنین مزیت
صادراتی این محصوالت و کیفیت مشابه کیفیت جهانی و
برندسازی دارد 2.لذا رشد سالیانه صادرات بهطور میانگین
 7/2درصد است که این میزان نسبت به رشد  1/5درصدی
3
رقبای چینی رقم بسیار باالیی محسوب میشود.
از طرف دیگر با توجه به ممنوعیت واردات سیکلت
4
و قطعات منفصله که از سال  2000اجرایی گردید،
تمامی موتورسیکلتهای فروخته شده در بازار این کشور
ساخت داخل خواهند بود .لذا فروش موتورسیکلت در بازار
هندوستان میتواند نشان دهنده سطح تولید سالیانه در
این کشور باشد.

جدول میزان فروش موتورسیکلت در بازار داخلی کشور هندوستان بر حسب میلیون دستگاه.
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جدول میزان صادرات  CBUصنایع سیکلتسازی هندوستان بر حسب میلیون دستگاه.
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مجموع صادرات

)1- International Association of Motorcycle Manufacturers annual report, 2015, (www.immamotorcycles.org
2- International Association of Motorcycle Manufacturers annual report, 2015

 -3همان

4- History of Industrial Policy of India, Ministry of Heavy Industry Annual Report, September 2016

 -5تمامی موتورسیکلتهای فروخته شده در بازار هند تولید داخلی این کشور بوده و قوانین محدود کننده واردات موتورسیکلت و قطعات منفصله در این کشور در
حال اجرا میباشد.

18

فصلنامه صنعت موتورسیکلت /سال دوم /شماره  /3بهار 1398

نمودار زیر به خوبی نشان میدهد که از سال  2000تا  ،2016عالوه بر رشد چشمگیر تولید و فروش در داخل ،صادرات نیز رشد
چشمگیری داشته است ،به نحوی که عالوه بر تولید و فروش  28/8میلیون دستگاه سیکلت در بازار داخلی ،نرخ صادرات نیز به 28/9
میلیون دستگاه در سال رسیده است.

نمودار مقایسه فروش داخلی و صادرات موتورسیکلت کشور هندوستان بر حسب میلیون دستگاه.

در سال  ،2016شش درصد از  GDPکشور هندوستان به صنایع
دوچرخ اختصاص یافت که این رقم در نوع خود بسیار قابل توجه
1
است.
جدول آمارهای اقتصادی هندوستان.
جدول آمارهای اقتصادی هندوستان.

سال  2016به  3/2درصد از کل صادرات کشور هندوستان رسید
5
که رقم باالیی به حساب میآید.

2

2

آمارهای اقتصادی هندوستان بر حسب میلیارد دالر
2250

GDP3

% 7/2

GDP growth

8720

PPP

4

272/4

مجموع صادرات

8/172

مجموع صادرات موتورسیکلت و قطعات منفصله

 1/3میلیارد

جمعیت کل

 26میلیون نفر

جمعیت شاغل در صنایع موتورسیکلت و قطعات منفصله

از طرفی سهم صادرات موتورسیکلت و قطعات منفصله نیز در
1- Ministry of Heavy Industry and public enterprise, Government of
India annual report 2016
2- National Symbols of India”, Know India, National Informatics
Centre, Government of India, retrieved 27 September 2015
3- Gross Domestic Product
4- Purchasing power parity

نمودار درصد صادرات موتورسیکلت و قطعات منفصله از کل
صادرات کشور هندوستان.

با توجه به مستندات فوق ،آنچه که امروز شاهد آن هستیم
عبارت است از رشد بیسابقه صنایع موتورسیکلتسازی هندوستان
و تاثیر چشمگیر این صنعت بر اقتصاد هندوستان.
ادامه دارد...

5- Minstry of Heavy Industry and public enterprise, Government of
India annual report 2015
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بررسی سیاست صنعتی کشور هندوستان در صنعت موتورسیکلت (بخش سوم)

مهندس سیدعباس حسینیمجد
(کارشناس صنعت موتورسیکلت)

اهداف و الزامات اجرایی برنامه جامع صنایع دوچرخ هندوستان

یکی از مهمترین صنایعی که در برنامه جامع صنایع سنگین
هندوستان برای آن برنامهریزی اساسی انجام شده ،صنعت
موتورسیکلت است .با توجه میانگین درآمد سرانه مردم هندوستان
لونقل درون شهری این کشور،
و سهم باالی موتورسیکلت در حم 
توسعه وسایل نقلیه موتوری ارزان قیمتی نظیر موتورسیکلت بسیار
مورد توجه سیاستگذاران صنعتی این کشور قرار گرفت.
پتانسیل باالی نیروی انسانی هندوستان از یک سو و سهم باالی
این کشور در تولید جهانی فوالد از سویی دیگر میتوانست به یک
مزیت اقتصادی بالقوه برای صنایع قطعهسازی و به تبع آن صنایع
موتورسیکلتسازی و خودروسازی تبدیل شود .لذا تولید موتورسیکلت
با دانش بومی عالوه بر اشتغالزایی ،کاهش خامفروشی سنگ آهن
و یا شمش آن ،کاهش واردات بیرویه قطعات موتورسیکلت ،کاهش
وابستگی اقتصاد هند به کشورهای خارجی و در نهایت سهم قابل
توجهی در توسعه صنعتی به همراه داشته باشد .از طرف دیگر عالوه
بر بازار بزرگ داخلی هند ،درآمد سرانه مردم کشورهای همسایه هند
نیز میتوانست به یک بازار بالقوه صادراتی برای محصوالت هندی
تبدیل شود.
مطابق با برنامه جامع صنایع سنگین از مهمترین اصول و اهدافی
که سیاستگذاران هندی با توجه به وضعیت موجود صنعت سیکلت
هند در سال  1999و برای یک چشمانداز  12ساله ترسیم نمودند
میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
تبدیل شدن هندوستان به قطب تولید موتورسیکلت در جهان
تبدیل شدن هندوستان به یک کشور دارای فناوری و پلتفرم
موتورسیکلت
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دستیابی به فناوری و توانمندی طراحی و توسعه موتورسیکلت بر
مبنای پلتفرم بومی
رشد و توسعه سیکلتسازان هندی به عنوان برندهای شاخص
جهانی
افزایش عمق داخلیسازی و اشتغال نیروی کار هندی
جلوگیری از قاچاق قطعات موتورسیکلت
حمایت جدی از تولیدکنندگان داخلی
ایجاد سامانه یکپارچه تولید موتورسیکلت
اعمال تعرفههای باال بر کاالهایی که مشابه داخلی آن وجود دارد.
تنظیم استانداردهای زیست محیطی مبتنی بر استانداردهای
آالیندگی یورو
برای رسیدن به اهداف مذکور سیاستگذاران هندی قاعدهگذاری
خود را در هفت حوزه زیر دنبال کردند که روند اجرایی هریک از این
موارد در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
تنظیم استانداردهای آالیندگی جدید

صنایع موتورسیکلت هندوستان از سال  1995تاکنون به دلیل
حجم باالی تولید همواره با بحران تولید انبوه موتورسیکلت و از رده
خارج نشدن آنها 1روبرو بودهاند.
با توجه به جمعیت باالی کشور هندوستان و حجم باالی افرادی
که هر روز با موتورسیکلت به محل کار خود میروند و از طرفی تعداد
زیاد سیکلتهای کهنه و آالینده ،عالوه بر اثرات زیست محیطی،
مصرف سوخت را نیز به شدت در کشور هندوستان افزایش داد و
از این جهت دولت را با چالش بحران مصرف انرژی و آلودگی هوا
روبهرو ساخت.
لذا دولت هند برنامهریزی خود را در جهت افزایش تولید و همچنین
مبارزه با آلودگی هوا در یک بستر مشخص تنظیم نمود .استراتژی
 12ساله صنعت خودرو و موتورسیکلت هندوستان در چهارچوب و
بستر میزان و سطح آالیندگی 2تنظیم شده است .هوشمندی این
استراتژی از این جهت است که با توجه به پیشرفت صنایع سنگین
موتورسیکلت و خودرو در دنیا و کاهش آلودگی و همچنین تطبیق
ی که صنایع موتوری
هرچه بیشتر با استانداردهای یورو ،3در صورت 
بخواهند به رقابتپذیری جهانی برسند ،الزم است میزان آالیندگی
مطابق با استانداردهای آالیندگی روز اروپا باشد و در این صورت
شرکتهای تولیدکننده تالش خود را در جهت ارتقای فناوری به
کار خواهند بست .هوشمندی این تصمیم به نوعی است که عالوه بر
تمرکز بر کاهش آلودگی بر ارتقای فناوری تولید و همچنین بازاریابی
جهانی و صادرات نیز تاکید میکند .بنابر این گام اول در تنظیم برنامه
1- Mass production of motorcycles and the lack of scrapping crisis
2- Contaminant Level
3- Euro

و استراتژی  12ساله رسیدن از سطح آلودگی فعلی یعنی یورو  1به سطح
(یورو 1)4و در نهایت تا سال  2016به سطح (یورو 2)5و (یورو 3)6بوده
است .بر اساس برنامه  12ساله ،الزم است طی دوازده سال استاندارد

آالیندگی یورو  1موجود به سطح یورو  4در سال  2010برسد .در
نتیجه الزم است به طور متوسط هر  2/5سال یک استاندارد افزایش
یابد.

جدول میزان آالیندگی مجاز برای هر موتورسیکلت در سالهای اجرای طرح
یورو 4

یورو 3

یورو 2

یورو 1

استاندارد آالیندگی

2012

2007

2004

2002

مجاز تا سال

کنترل و استانداردسازی میزان آالیندگی با یک روش ساده پیگیری
میشود :تست هر موتورسیکلت پیش از پالک شدن .در این صورت
فروش هر موتورسیکلت در بازار داخلی منوط به رعایت استانداردهای
آالیندگی خواهد بود .در همین راستا دولت هندوستان اولین برنامه
استاندارد آالیندگی خود با نام  INDIAN STAGEرا تدوین نمود و
برای سالهای بعد این برنامه را توسعه داده و به نام BAHARAT
ادامه داد که در سالهای  2008به بعد این استاندارد بهبود یافت و
منطبق بر استانداردهای یورو  4گردید.
در نتیجه اعمال قواعد جدید در حوزه میزان آالیندگی ،شرکتهای
تولیدکننده موتورسیکلت مجبور هستند برای رسیدن به این
استانداردها از شکاف فناوری عبور نمایند .در نتیجه عالوه بر بهرهمند
شدن از مزایای قانونی و مشوقهای مالیاتی میتوانند در شرایط
رقابت کنترل شده بازار هندوستان به رقابت پذیری جهانی دست
یابند.
سیاستهای تجاری

برای توانمندسازی تولیدکنندگان داخلی و رسیدن به رقابتپذیری
4
جهانی ،اقدامات زیر در حوزه واردات و صادرات انجام گردید:
ممنوعیت واردات انجین موتورسیکلت و گیربکس (قوای محرکه)
به طور کامل یا قطعات منفصله
ممنوعیت واردات تایر ،رینگ و توپی به طور کامل یا قطعات
منفصله
ممنوعیت واردات انواع سامانه های تعلیق و ترمز به طور کامل یا
قطعات منفصله
ممنوعیت واردات موتورسیکلت کامل تا سال 2010
با توجه به ممنوعیتهای فوق ،هر کارخانه تولید موتورسیکلت
الزم بود تجهیزات مورد نیاز خود را یا به طور مستقیم خودش تولید
1- Euro 4
2- Euro 5
3- Euro 6
4- India’s Strategy for Economic Integration with CLMV

کند و یا از یکی از شرکتهای تولیدکننده هندی که تا آن زمان سهم
بازار خیلی کوچکی داشتند خریداری نماید .با توجه به این ممنوعیت
کنترل شده واردات 5و کنترل بسیار شدید گمرک که از طریق ایجاد
سامانه یکپارچه تولید موتورسیکلت 6ایجاد شده بود ،کارخانجات
کوچک هندی که تجهیزات موتورسیکلت تولید میکردند در طی
فرآیند  12ساله و با سیاستهای حمایتی دولت عالوه بر توسعه و
7
رشد به رقابت پذیری جهانی رسیدند.
از طرفی ممنوعیت واردات موتورسیکلت کامل و قطعات یدکی تا
سال  2010ادامه یافت و به منظور تحریک بیشتر تولیدکنندگان
داخلی به رقابت با سیکلتسازان جهانی ،واردات موتورسیکلت کامل
با تعرفه  60درصدی آزاد گردید و تعرفه مذکور هر سال  10درصد
کاهش یافته و در سال  2016به نرخ  10درصد رسید و این نرخ برای
سال  2017نیز  10درصد خواهد بود .همچنین واردات لوازم یدکی
موتورسیکلتهای وارداتی شامل تخفیف تعرفهای نخواهد شد و نرخ
ثابت  60درصد بر آنها اعمال میشود.
عدم کاهش نرخ تعرفه قطعات یدکی موتورسیکلتهای وارداتی
نیز به منظور تقویت قطعهسازان داخلی برای تولید لوازم یدکی
سایر سیکلتهای دنیا انجام شد ه است که این امر نگاه جهانی
8
سیاستگذاران هندی را نشانمیدهد.
سامانه یکپارچه تولید موتورسیکلت

با توجه به اینکه هر موتورسیکلت از تعداد زیادی قطعه ساخته شده
است ،برای جلوگیری از قاچاق و واردات بیرویه قطعات موتورسیکلت
میتوان از یک روش ساده استفاده کرد .هر موتورسیکلت و به طور
کلی هر وسیله نقلیه دارای یک شماره پالک اختصاصی و یک سند
مالکیت است .در سند مالکیت هر وسیله نقلیه مواردی از قبیل
1- Controlled prohibition of imports
2- Integrated system for the production of motorcycles
3-International Association of Motorcycle Manufacturers annual
)report, 2015, (www.immamotorcycles.org
4- India’s Strategy for Economic Integration with CLMV
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شماره شاسی و شماره موتور درج شدهاند .عالوه بر این پیش از هر
شماره شاسی و یا شماره موتور ،یک شناسه اختصاصی درج شده
است که کارکرد آن هماهنگسازی شناسه و شماره سایر قطعات
است .در نتیجه به کمک شماره موتور و شماره شاسی و همچنین
شناسهها کنترل و نظارت بر تولید ،واردات و عرضه موتور و گیربکس
موتورسیکلت میتواند به سادگی انجام شود و هرگونه عملیاتی قابل
ردیابی خواهد بود.
در نتیجه سایر قطعات موتورسیکلت مانند سیستمهای تعلیق و
ترمز ،سیستمهای روشنایی ،برق و باطری و سایر متعلقات که شماره
آنها در سند مالکیت وسیله نقلیه قید نمیشود را نیز میتوان به
کمک سامانه یکپارچه تولید موتورسیکلت ردیابی نمود.
سا زوکار عملکرد سامانه یکپارچه تولید موتورسیکلت به شرح زیر است:
هر یک از قطعات موتورسیکلت دارای یک کد اختصاصی است که
در زمان تولید روی آن درج می شود .این کد شامل دو بخش است:
 -1شناسه قطعه که باید با شناسه شاسی و موتور یکسان باشد.
 -2کد قطعه که یک کد منحصر به فرد است و برای قطعاتی که وارد
خط تولید میشود و به موتورسیکلتساز تحویل میگردد یک کد
خاص و برای قطعاتی که وارد بازار لوازم یدکی میشود کد خاص
دیگری است.
هر کارخانه باید تمامی قطعاتی که تولید میکند را به طور کامل
به شناسه و همچنین شماره قطعه مجهز نماید.
شناسه کلیه قطعات برای هر موتورسیکلتی که از کمپانی خارج
میشود یک عدد ثابت است .به طور مثال تمامی قطعاتی که در
سامانه تعلیق استفاده میشود دارای شناسه مشخصی هستند که
این شناسه با شناسه شماره شاسی و شماره موتور و شماره گیربکس
هماهنگ است.
در نتیجه شناسه شماره شاسی و شماره موتور باید با تمامی ادوات
هماهنگی داشته باشد و در زمان پالک شدن موتورسیکلت عالوه بر
اینکه میزان آالیندگی آن توسط کارشناس مورد تایید قرار میگیرد،
با توجه به شماره شاسی و شماره موتور و شناسه ها سایر قطعات
موتورسیکلت به صورت بصری بازدید میشود .همچنین هر کارخانه
باید کارخانه-هایی که از آنها قطعه و یا مواد اولیه خریداری کرده
است را ساالنه و به همراه شناسه و شمارهها به دولت هندوستان
عرضه کند .به این ترتیب تأمینکنندگان قطعات هر شرکت الزم
است به ازای هر دستگاه موتورسیکلت یک شناسه مشخص را روی
محصولشان درج نمایند.
به این ترتیب و به کمک سامانه یکپارچه عالوه بر اینکه قطعات
ورودی به خط تولید از قطعات ورودی به بازار لوازم یدکی تفکیک
میشود ،میتوان عمق داخلیسازی هر کارخانه و هر تأمینکننده
را به سادگی اندازهگیری کرد و همچنین از قاچاق لوازم یدکی
جلوگیری نمود.
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پس از راهاندازی سامانه یکپارچه تولید ،واردات و قاچاق قطعات
موتورسیکلت به شدت محدود گردید و با توجه به تولید محدود
کارخانجات هندی در آن زمان نسبت به سایر رقبای خارجی اعم از
چین و ژاپن ،قیمت قطعات به شدت باال رفت و این قطعات به نسبت
تولیدات رقبا از کیفیت مطلوبی برخوردار نبودند ،اما به دلیل تاکید
دولت هندوستان بر صادرات که به عنوان اهرم مالیاتی -تعرفهای از
آن استفاده میکرد و همچنین یارانهای که دولت هند برای واردات
ماشینآالت مورد نیاز صنایع سنگین خود در نظر گرفته بود 1و از
همه مهمتر نیاز شدید بازار در اثر ممنوعیت واردات و کنترل آن،
قطعهسازی داخلی با رشد و توسعه چشمگیری روبرو گردید و ظرف
 12ماه قیمت قطعات تولید داخلی به مرز  1/3برابر قیمت قطعات
2
وارداتی رسید.
پیشرفت صنایع قطعهسازی موتورسیکلت در هند پس از اجرای طرح
سامانه یکپارچه به قدری زیاد بوده است که عالوه بر برندهای هندی،
سایر برندهای دنیا نیز بخشی از قطعات خود را از بازار هندوستان
تأمین میکنند .به عنوان مثال  89درصد از قطعات اصلی موجود در
قوای محرکه و تعلیق موتورسیکلتهای امریکایی هارلی دیویدسون
3
در خاک هندوستان و توسط تولیدکنندگان هندی تامین میشود.
تنظیم تعداد بازیگران صنعت سیکلت

در ابتدای اجرای برنامه هندوستان داری  32تولید کننده بوده است
که هریک سهم بازار کوچکی در اختیار داشتند ،اما در حال حاضر این
4
تعداد به  18رسیده است که عبارتست از:
باجاج
5
هارلی دیویدسون هند
6
یاماها هند
7
هوندا هند
8
سوزوکی هند
9
رویال انفیلد موتورز
10
هرو موتورز
11
کارخانه جات دفانکت
12
آتول موتورز
1- National manufacturing policy, India government, Minstry of
commerce and industry report 2011
2- National manufacturing policy, India government, Minstry of
commerce and industry report 2011
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5- Harley Davidson India
6-Yamaha India
7- Honda India
8- Suzuki India
9- Royal onfield motors
10- Hero motors
11- dafencat
12- Atoll motors

سیاست اسقاط ،تولید و صادرات

ماهیندرا

1

TVS

موتوگوزی هند
3
وسپا هند
4
رگال رپتور
 KTMهند
 DUCATIهند
2

INDIAN MOTORCYCLE INDIA

 APRILLAهند
از طرفی شرکت هایی مانند هوندا هند که از برند هوندا استفاده
میکنند یک بخش کامال جدا از هوندا ژاپن هستند که توسط مالکان
هندی سهم بازار آن خریداری شده است.
کاهش تعداد تولیدکنندگان و افزایش سطح تولید به کمک
قاعدهگذاری در حوزه سیاستهای تولید ،اسقاط و صادرات انجام
شده است .در نتیجه هر شرکت به منظور بقا در بازار هند الزم است
به این سیاستها پایبند باشد.

عالوه بر ممنوعیت واردات قطعات ،هر شرکت تولیدکننده سیکلت
الزم بود حداقل میزان مشخصی موتورسیکلت را تولید و میزان
مشخصی را در هر سال اسقاط نماید .این اسقاط اجباری عالوه بر
نوسازی ناوگان ،میتواند در دراز مدت به سود صنعت موتورسیکلت
باشد و تولید و عرضه را به نحوی تنظیم نماید تا کارخانجات
سیکلتسازی با افت تولید مواجه نشوند .لذا از سال  2000هر
موتورسیکلت تولیدی صرفا میتوانست  5سال در بازار حضور داشته
باشد و موتورسیکلتهای پیش از سال  2000نیز به ترتیب اولویت
5
اعالمی در نوبت اسقاط قرار گرفتند.
این تصمیم نتایج ویژه و بسیار خوبی را برجای گذاشت که عبارتند از:
نوسازی ناوگان
کاهش آلودگی هوا
افزایش میزان تولید
ارتقای تکنولوژی
افزایش اندازه بازار

جدول نرخ مرجع تولید 6موتورسیکلت در بازار هندوستان.
2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

سال

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

سطح مجاز تولید به
میلیون دستگاه

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

5

میزان اسقاط
اجباری به ازای
تولید هر دستگاه

با توجه به جدول فوق در سال اول اجرای طرح به دلیل
حجم باالی موتورسیکلتهای فرسوده هر شرکت تولیدکننده
موتورسیکلت الزم بود به ازای تولید هر یک دستگاه موتورسیکلت
 ۵دستگاه موتورسیکلت را از رده خارج نماید.
از طرفی حجم بازار تولید موتورسیکلت در یک سال میبایست به
رقم  4میلیون دستگاه برسد .با توجه به اینکه  32تولیدکننده در
سال اول در بازار حضور داشتند و همچنین واردات قطعات اصلی
ممنوع و متوقف شده بود ،هر تولید کننده میبایست حداقل 125
1-Mahindra
2-Motoguzzi India
3-Vespa India
4- Regal reptor

هزار دستگاه موتورسیکلت را تولید نماید.
با توجه به اینکه بعضی از شرکتها مانند باجاج توانایی تامین
قطعات از بازار داخلی را در سال اول داشتند و توانستند عالوه بر
عبور از مرز  125هزار دستگاه  42درصد تولید مازاد نیز داشته
باشند ،توانستند از بخشودگی مالیاتی برخوردار شوند 8.همچنین
سایر شرکتهایی که این توانایی را نداشتند با مالیات باالی  70درصد
7

5- National manufacturing policy, India government, Minstry of
commerce and industry report 2011

 -6منظور از نرخ مرجع تیراژ تولید ،حداقل تیراژی است که هر شرکت تولیدی
به منظور بقا در صنعت هند الزم است تولید نماید.

7- National manufacturing policy, India government, Minstry of
commerce and industry report 2011
8- National manufacturing policy, India government, Minstry of
commerce and industry report 2011
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روبرو شده و بهطور خودکار از چرخه رقابت حذف شدند .به عنوان
مثال شرکت باجاج  5شرکت را به مالکیت خود درآورد 1و در نهایت
2
تعداد تولیدکنندگان به  27عدد کاهش یافت.
همچنین با توجه به رویکرد صادراتی دولت هندوستان که
تمایل داشت شرکتهای هندی تولیدکننده موتورسیکلت بازارهای
جدیدی را کشف کرده محصوالت خود را به این کشورها و بازارها
صادر نمایند ،در برنامه  12ساله خود از ابزاری جدید استفاده
نمود .با توجه به اینکه اکثر موتورسیکلتهای فرسوده در سال اول
و دوم طرح بازیافت شده بودند ،در سال سوم اجرای طرح تعداد
موتورسیکلتهایی که میبایست اسقاط میشدند به شدت محدود
گردید.
همچنین هر سال طبق برنامه الزم بود یک میلیون دستگاه به حجم
تولید اضافه گردد .از طرف دیگر موتورسیکلتهایی که سال اول
طرح تولید شده بودند هنوز دو سال برای تردد فرصت داشتند .در
نتیجه شرکتهای تولیدکننده موتورسیکلت با کمبود موتورسیکلت
اسقاطی روبرو میشدند.

در برنامه جامع دولت هندوستان این مشکل با استفاده از
ایجاد ابزارهای صادراتی 3رفع شده است .به این ترتیب که هر
تولیدکنندهای که بخواهد در بازار انحصاری هند موتورسیکلت
تولید و عرضه نماید الزم است به ازای تولید هر دستگاه سیکلت
یک دستگاه سیکلت اسقاط کرده و یا یک دستگاه را به صورت
5
( 4)CBUصادر نماید.
همچنین با توجه به افزایش چشمگیر تولید از سال  ۲۰۱۰به بعد
دولت هندوستان به منظور افزایش حجم صادرات تصمیم گرفت
میزان اسمی اسقاط را از نسبت یک به یک به مقدار یک به دو
تغییر دهد.
به این ترتیب هر شرکت موتورسیکلت سازی که بخواهد محصول
تولید و یا عرضه نماید الزم است به ازای تولید هر یک دستگاه
موتورسیکلت در بازار هندوستان یا دو دستگاه اقساط کند ،یا یک
دستگاه موتورسیکلت اسقاط و یک دستگاه صادر و یا دو دستگاه
6
صادر نماید.

جدول نرخ مرجع تولید موتورسیکلت در بازار هندوستان.
2016

2015

2014

2013

2012

2011

سال

20

19

18

17

16

15

سطح مجاز تولید به
میلیون دستگاه

2

2

2

2

2

2

میزان اسقاط اجباری به
ازای تولید هر دستگاه

1- BAJAJ activity report 2012
2- National manufacturing policy, India government, Minstry of
commerce and industry report 2011
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3- Export tools
4- Complete build up
5- Export tools
6- Complete build up

جدولمیزان فروش ،صادرات و اسقاط در بازار هندوستان.
جدول میزان فروش موتورسیکلت در بازار داخلی کشور هندوستان
تولیدات شامل  2چرخ
تولیدات شامل  3چرخ
مجموع

تعداد اسمی موتورسیکلت که باید اسقاط شود

دو چرخ
سه چرخ
مجموع اسقاط اسمی
میزان صادرات  CBUصنایع سیکلتسازی هندوستان
دو چرخ
سه چرخ
مجموع صادرات

مقدار اسقاط واقعی
مجموع تولید و صادرات

همانطور که آمار نشان میدهد ،در شرایطی میتوان به
تحقیق و توسعه ،دستیابی به دانش طراحی ،بهینهسازی و
مالکیت پلتفرم با توجه به استانداردهای روز دنیا دست یافت
که بتوان حداقل تیراژ مشخصی را در سال تولید نمود.
از طرفی با توجه به بررسی بازار جهانی سیکلت برای رسیدن
به نقطه سربهسری و اقتصاد مقیاس این رقم در حدود 150

هزار دستگاه در سال برای هر پلتفرم 1است و عمر هر پلتفرم
قبل از توسعه حداقل سه سال خواهد بود.
در نهایت الزم است حداقل  450هزار دستگاه موتورسیکلت
2
تولید شود تا این فرایند اقتصادی باشد.
لذا با تنظیم تعداد بازیگران بازار ،هندوستان توانست به این
مهم دست یابد.

1- Federation of Asian motorcycle manufacturers association, data base
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2015-16

2014-15
اسقاط واقعی

2013-14

سال

صادرات cbu

2012-13

2011-12

2010-11

تولید و فروش در بازار داخلی هند

نمودار تولید ،اسقاط و صادرات در صنعت سیکلت هند بر حسب میلیون دستگاه.

نمودار به خوبی نشان میدهد که کارخانهجات هندی تولیدکننده
موتورسیکلت به طور متوسط به سیاستهای برنامه جامع در حوزه
موتورسیکلت پایبند بودهاند؛ چراکه در صورت عدم پایبندی به
سیاستهای موجود در برنامه جامع شرکت مذکور با مالیات بسیار
باالیی مواجه شده و این مالیات باال شرکت را در خطر نابودی قرار
خواهد داد .مطابق با شکل در بعضی از سالها ،میزان صادرات و
یا اسقاط اجباری به ازای تولید هر دستگاه موتورسیکلت از میزان
استاندارد کمتر شده است ،در این صورت شرکتهایی که به برنامه
پایبند نبودهاند مجبور به پرداخت جریمه مالیاتی هستند .درنتیجه
شرکتهای فعال در بازار انحصاری هند همواره خود را ملزم به رعایت
سیاستهای کالن دولت هندوستان مینمایند.
سیاست افزایش عمق داخلیسازی

عالوه بر ممنوعیت واردات قطعات اصلی ،دولت هندوستان
سیاستهای حمایتی بسیاری را در جهت افزایش عمق داخلیسازی
در برنامه جامع در نظر گرفت .در صورتی که کارخانه طراحی تولید
انجین و قوای محرکه تاسیس شود ،فارغ از میزانی که تولید خواهد
کرد از مالیات حرفه ،مالیات ارزش افزوده و مالیات غیر مستقیم دولت
معاف خواهد بود .اما شامل مالیات عمومی میشود 1.همچنین به
منظور دستیابی به تکنولوژی ماشینآالت روز دنیا میتواند از یارانه
2
دولت هند برای خرید ماشینآالت نیز استفاده کند.
این عمل عالوه بر ترغیب قطعهسازان به ورود به این حوزه و با
ابزار کاهش مالیات ،میتواند زنجیره تأمین را تکمیل کرده و به ایجاد
1- Ministery of Finance, Government of India, report 2015

 -2همان
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واحدهای توسع ه منجر شود.
همچنین برای اندازه گیری عمق داخلیسازی در سالهای ابتدای
طرح از روش نرمافزاری زیر استفاده شده است:
دولت هندوستان برای واردات قطعات موتورسیکلت ممنوعیت
و یا تعرفههای باالیی را در نظر گرفت .لذا واردات قانونی قطعه
توسط موتورسیکلت سازان به هندوستان مقرون به صرفه نبود .از
طرفی با توجه به اینکه تولید موتورسیکلت در هندوستان و ابزارهای
تعرفهای و مالیاتی منوط به داشتن میزان مشخصی از صادرات در
هر یک از سالها بود ،دولت هند به منظور جلوگیری از قاچاق کاال و
استفاده آنها در موتورسیکلت از روش هوشمندانه اندازه گیری عمق
3
داخلیسازی به کمک صادرات استفاده نمود.
با توجه به اینکه موتورسیکلتهای هندی در بازارهای خارجی و
در سالهای آغازین اجرای طرح از مزیت رقابتی برخوردار نبودهاند،
در صورتی که از قطعات وارداتی و از مبادی قانونی استفاده میشد،
این واردات منجر به افزایش قیمت میگردید و با توجه به قیمت کمتر
رقبا در بازارهای صادراتی ،صادرات موتورسیکلت با این روش برای
شرکت مذکور مقرون به صرفه نبود .از طرفی بازار سایر کشورها در
اختیار شرکتهای ژاپنی و یا چینی قرار داشت و لذا با توجه به فضای
کسب و کار در هندوستان این ممنوعیت عالوه بر اینکه به راحتی
توسط دولت قابل ردیابی بود ،موتورسیکلت سازان را وادار به احداث
کارخانههای زیرمجموعه نمود که این کارخانهها قطعات اصلی را برای
4
موتورسیکلت ساز تامین نمایند.
3- National manufacturing policy, India government, Minstry of commerce and industry report 2011
4- National manufacturing policy, India government, Minstry of commerce and industry report 2011

در نتیجه عالوه بر جلوگیری از قاچاق ،شرکتهای هندی به منظور
رعایت اصل صادرات در برابر تولید مجبور به استفاده از قطعات
داخلی شدند.
هندوستان در شرایطی برنامهریزی برای ورود به این صنعت را
آغاز نمود که بیش از  80درصد از قطعات و همچنین نیمی از
موتورسیکلتهای بازار داخلی وارداتی بودند .اما در حال حاضر
عالوه بر رسیدن به عمق داخلی سازی نزدیک به  100درصدی ،در
سال  2016این کشور  28میلیون دستگاه موتورسیکلت را صادر
نمود .این پیشرفت  16ساله در سایه ممنوعیت واردات ،ایجاد
مشوق های مالیاتی و تعرفهای و در شرایط رقابت کنترل شده
اتفاق افتاده است.
هم اکنون هندوستان دومین تولید کننده بزرگ سیکلت در جهان
به حساب میآید و به عنوان یکی از دارندگان تکنولوژی طراحی و
دانش پلتفرم به شمار میرود.

انتقال فناوری

دولت هندوستان در شرایطی اقدام به ممنوعیت واردات قطعات
اصلی سیکلت از سایر کشورهای دنیا نمود که در گام اول هر یک از
شرکتهای داخلیاش را مجبور به امضای قرارداد انتقال تکنولوژی
با سایر شرکتهای خارجی نمود 1.این انتقال فناوری به معنای
همکاری مشترک نبود ،بلکه هریک از شرکتهای داخلی الزم بود
بخش عظیمی از یک شرکت تحقیقاتی و یا تولیدی خارجی را به
مالکیت خود درآورد .به این منظور و در چهارچوب طرح کالن صنایع
هندوستان 2به شرکتهایی که این عمل را انجام دهند تا  50درصد
3
ارزش شرکت مذکور وام  10ساله پرداخت شده است.
از نتایج مهم این دوره میتوان به خرید  60درصد از سهام شرکت
4
یاماها توسط یک شرکت هندی و تغییر نام آن به یاماهای هند
6
و همچنین خرید شدن کارخانه روسی ایج 5توسط شرکت باجاج
اشاره نمود.

بررسی نسبت آالیندگی موتورسیکلت نسبت به خودرو

احتراما با توجه به اینکه در چند سال گذشته عدهای به
دالیل مختلف این شایعه را دامن زدند که هر موتورسیکلت
در حدود  6برابر خودرو آلودگی دارد و با توجه به مظلوم
واقع شدن صنعت موتورسیکلت در موارد بسیار ،بدینوسیله
نشریه صنعت موتورسیکلت از (کارشناسان ،تولیدکنندگان،
آزمایشگاههای تست آالیندگی و تعیین استانداردهای
موتورسیکلت ،سازمان حفاظت محیط زیست ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،پلیس راهور ،سازمان ملی

استاندارد ایران و دیگر سازمانهای مرتبط) دعوت به عمل
میآورد تا با تشکیل یک کمیته فنی ،فرضیهی آالیندگی
چندین برابری موتورسیکلت نسبت به خودرو را به طور
دقیق ،بین محصوالت صفرکیلومتر و کارکرده انواع خودرو
و موتورسیکلت ،آزمایش کرده تا جهت رفع هرگونه شبهه و
اختالف نظر ،اثبات یا رد این فرضیه را از طریق این نشریه
اعالم کنیم!
نشریه صنعت موتورسیکلت

1- National manufacturing policy, India government, Minstry of commerce and industry report 2011
2- Comprehensive program of India’s Heavy Industries, Approved in 1999
3- National manufacturing policy, India government, Minstry of commerce and industry report 2011
4- Corporate information, India Yamaha Motor, archived from the original on October 6, 2013
5- EDGE
6- BAJAJ activity report 2012

فصلنامه صنعت موتورسیکلت /سال دوم /شماره  /3بهار 1398

27

راه را اشتباه رفتهایم!

نویسنده :مهندس مجتبی انتظاری
(مدیر کنترل کیفیت شرکت توسن سپهر آسمان کویر)

توسعه موتورسیکلتهای برقی در ایران از نگاه بسیاری از کارشناسان
فعال در این حوزه ،پروژهای از ابتدا شکست خورده است ،زیرا
سازمانهایی که به فکر تحقق این امر بودند؛ مهمترین هدف و انگیزه
خود را جایگزینی این محصول با موتورسیکلتهای آالینده موجود در
1
محدودههای مرکزی و پررفت و آمد تهران عنوان میکردند.
لذا نوک پیکان پروژه به سمت جامعه هدفی بود که اکثریت آنها،
از این وسیله نقلیه ارزان قیمت (موتورسیکلتهای بنزینی) ،برای
امرارمعاش خود استفاده میکنند و در چنین شرایطی مسئوالن
به فکر جایگزین کردن موتورسیکلتهای برقی بودند که البته
قیمت باالتری داشت و با توجه به شناخت کم مردم از این وسیله
نقلیه و همچنین با عنایت به نمونههایی که در چند سال گذشته
با کیفیت پایین در بازار عرضه شد ،تا حدی بیاعتمادی نسبت به
موتورسیکلتهای برقی را در جامعه بهوجود آورد!
در پس تحلیلها ،قاعدتاً به عمومیترین راهحل پناه آوردیم و اجرایی
شدن و حیات این پروژه را به آن گره زدیم!
یعنی حمایتهای دولتی از پروژه با پرداخت بالعوض یا کمک هزینه
 -1به نقل از وب سایت دریافت تسهیالت موتورسیکلت برقی از شهرداری
تهران .ر.ک:

http://31.24.238.109/Home
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جایگزینی موتورسیکلتها.
راهحلی که هیچگاه در کشور ما در حمایت از فناوریهای جدید و
توسعه آنها ،جواب موردانتظار را نداشته است و نمونههای گذشته
آن را میتوان در توسعه پنلهای فتو ولتاییک 3خانگی به وضوح دید
و ریشههای آن را باید در یارانههای عظیم به سوختهای فسیلی
جستجو کرد .خرید برق تضمینی از شهروندان ،بهازای استفاده از
پنلهای خورشیدی خانگی با قیمت تعیینشده ،اساساً جذاب نبود و
مطلوبیت خاصی نیز برای عموم مردم ایجاد نمیکرد ،حتی با پرداخت
4
کمک هزینه خرید بالعوض تجهیزات اولیه و خرید برق تضمینی!
قاعدتاً این گونه استراتژیهای تشویقی و حمایتی ،زمانی کارآمد
خواهد بود که الزامات و زیرساختهای آن فراهم شده باشد .از جمله:
هزینه سوختهای فسیلی واقعیتر شود و آگاهی بخشی مناسب نیز
در جامعه صورت گرفته باشد.
این موضوع البته در رابطه با موتورسیکلتهای برقی ،داستان متفاوتی
2

 -2اشاره به ثبت نام افراد حقیقی و حقوقی در سامانه ثبت نام تسهیالت
موتورسیکلت برقی.

3- Photovoltaic Panels

 -4مطابق مصوبه تعرفه خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیرو پاک،
مورخه  19اردیبهشت  95توسط مقام عالی وزارت

دارد و باید آن را در نیاز پنهان جامعه برای حمل و نقل آسودهتر،
ک ُجست .چه بسیار کسانی که ترجیح میدهند در
ایمنتر و پا 
صورت وجود وسیله نقلیه مطمئن ،مناسب و البته ارزانتر نسبت به
خودرو ،در ترددهای روزانه زیر  50کیلومتر از آن استفاده کنند که
موتورسیکلتهای برقی برای چنین هدفی بینظیر هستند.
برنامهریزی روی این بخش از جامعه هدف برای جایگزینی
موتورسیکلت برقی به جای خودرو در ترددهای با مسافت کم ،نه
تنها نیازی به تخصیص بودجههای عظیم و البته ناکارآمد برای تهییج
جامعه در کوتاهمدت را ندارد؛ بلکه در دوره میانمدت و بلندمدت با
اثبات کارآییهای موتورسیکلتهای برقی ،فرهنگ استفاده از آنها
را به صورت صحیح نهادینه میسازد و فرصت ارزشمند جایگزینی
تدریجی را با ناکارآمد نشان دادن موتورسیکلتهای برقی به یکباره
نمیسوزاند.
با نگاهی به حجم باالی خودروهای تک سرنشین و مسافتهای کمتر
از  100کیلومتر در روز ،میتوان امیدوار بود که در صورتی که حتی
اگر  1درصد از حمل و نقلهای با مسافت کوتاه با موتورسیکلتهای

ی و ترافیک شهری را شاهد
برقی انجام شود ،کاهش قابل توجه آلودگ 
باشیم .ازاینرو ،الزم است به جای تبلیغات گسترده برای تخصیص
اعتبارات بالعوض برای توسعه موتورسیکلت برقی برای خریداران-
که درصورت اجرایی شدن -بهصورت بالقوه زمینه ساز ایجاد فساد
و رانت نیز خواهد بود؛ با تسهیل قوانین برای تولیدکننده و ممانعت
از مصوب نمودن قانونهای کارشناسی نشده منجر به تعلیق 1،باعث
رونق تولید موتورسیکلتهای برقی در کشور عزیزمان شویم.
در نهایت تا زمانی که ضمن تاکید بر نقاط ضعف موتورسیکلتهای
برقی و چشم پوشی از نقاط قوت آنها ،این تفکر و نگرش را داشته
باشیم که موتورسیکلتهای برقی را باید جایگزین موتورسیکلتهای
ی کنیم که با طی مسافت روزانه زیاد و جابجایی مسافر و کاال ،ابزار
بنزین 
امرار معاش راکبان آن هستند؛ باید پروژه توسعه موتورسیکلتهای
برقی در ایران را شکست خورده بدانیم .بیایید با ترویج فرهنگ
استفاده صحیح از موتورسیکلتهای برقی و بسترسازی مناسب برای
تولید محصوالت با کیفیت برقی و ارایه آن به عالقهمندان فعلی ،این
پروژه را احیا کنیم.

 -1اشاره به ماده  2قانون هوای پاک (اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده و جایگزینی با موتورسیکلتهای برقی) که نهایتاً توسط هیات وزیران در تاریخ 97/11/17
به مدت یکسال تعلیق شد.

اخبار

کوتاه

حذف دائمی قیمتها؛ عامل تشدید نابسامانی در بازار
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفت:
حذف دائمی قیمت از سایتهای عرضه و فروش کاال ،به
تشدید نابهسامانی در بازار منجر میشود و این امر نتیجهای
جز افزایش دزدی و فساد ،در پی نخواهد داشت.
جمشید پژویان نیز در این باره به «آخرین خبر» گفت:
پشت پرده تاکیداتی که بر عدم شفافیت یا عدم اعالم قیمت
و قیمتگذاری صورت میگیرد؛ کسانی هستند که میلیاردها
مال مردم و خزانه را غارت میکنند ،این عده ترجیح میدهند
که تمامی چیزها پنهان باشد و تا میتوانند و تا دلشان
میخواهد چپاول کنند .لذا حذف دائمی قیمتها از سایتها
و اپلیکیشنهای فروش کاال به تشدید دزدی و فساد ،اتفاق
دیگری در پی نخواهد داشت.
وی عنوان کرد :در واقع حذف دائمی قیمتها در سایتها و
اپلیکیشنهای فروش کاال حرکتی است که بالعکس آن در

تمامی دنیا اتفاق میافتد ،به عبارت دیگر ما گام به گام به عقب
به سمت اختالل و فساد پیش میرویم؛ وگرنه در تمامی دنیا
به ویژه کشورهای پیشرفته ،یکسری روزنامه و مجله به صورت
رایگان در اختیار شهروندان قرار میگیرد و در منازل آنها
تحویل میشود که در آن قیمت تمامی کاالها درج شده است
تا خریدار بداند که از کجا میتواند؟ کاالی مورد نظر خود را با
قیمت بهتر و مناسبتر تهیه کند؟
وی با تاکید بر اینکه تعیین قیمت کاال مسئله پیچیدهای است
و متاسفانه بعضا مدیران و تصمیمگیرندگان این حوزه به ضعف
سواد و دانش اقتصادی در این رابطه دچارند ،تصریح کرد:
شماری از بازارهای ما باید به بازار رقابتی نزدیک شوند و عمال
قیمت کاالهای مربوطه در بازار مرتبط با آن تعیین میشود نه
آنکه مرجعی قیمت را تعیین نماید .در واقع ارگانهای مطلع
1
تنها قیمتها را اعالم میکنند نه آنکه در بازار دخالت نمایند.

 - 1حذف دائمی قیمتها؛ عامل تشدید نابسامانی در بازار ( ،)1398خبرگزاری فارس ،98/03/04 ،کدخبر13980304000685 :

https://www.farsnews.com/news/13980304000685
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رسانهها قبل از قوه قضائیه فساد را کشف کنند!
به نقل از ایرنا ،محسنیانراد استاد دانشگاه ارتباطات بیان داشت
که مهمترین کار رسانهها دیدهبانی قدرت است و گفت :رسانهها
باید قبل از قوه قضائیه و دیگر نهادها و سازمانها با شفافسازی
کاشف فساد در جامعه باشند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا ،نشست تخصصی دفتر مطالعات
و برنامهریزی رسانههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با عنوان
«بررسی الیحه سازمان نظام رسانه» با حضور محمد سلطانی فر
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ،حمید ضیایی پرور رییس دفتر
مطالعات رسانه و جمعی از کارشناسان و صاحبنظران حوزه
رسانه و مطبوعات برگزار شد.
مهدی محسنیان در این نشست گفت :نظام جامع رسانه را باید
از دو نگاه عمومی و کارشناسی بررسی کرد تا به نتایج درستی

درباره آن رسید .وی افزود :رسانهها هم چراغ راهنما و هم آئینه و
1
دیدهبان جامعه هستند.
1- http://www.irna.ir/fa/News/82881863

رئیس قوه قضائیه:

از آزادى مطبوعات حمايت مىكنيم!
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در دیدار مدیران مسئول خبرگزاریها،
روزنامهها ،نشریات و پایگاههای خبری با بیان اینکه رسانهای که
از حاکمیت مجوز گرفته ،مربوط به حاکمیت است ،افزود :البته
آن رسانه میتواند نگاه و سخن خود را منتقل کند و این امر به
خاطر وجود سالیق مختلف است .ايشان بيان داشت :ما رسانهها
را همکاران خود در اجرای عدالت نه در مقابل خود میبینیم و نقد
رسانهها میتواند در جهت اجرای عدالت کمک کند .بنابراین کسی
با نقد هیچ مخالفتی ندارد؛ خصوصاً زمانی که آن نقد ،منصفانه است
و نقد منصفانه میتواند در بهتر دیدن مسائل و رفع مشکالت کمک
کند و از آن استقبال میکنیم .رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه دفتر ریاست ،برقرار بماند .رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه
احساس عدالت در جامعه در گرو اقدامات ما و آگاهی بخشی و امید وجوه مشترکی بین ما هست که نباید از ذهن دور کنیم ،گفت :در
آفرینی اصحاب رسانه است ،گفت :آزادی رسانهها به نفع مردم و این نظام ،همه به رفع ناهنجاریهای اجتماعی فکر میکنیم و فکر
کشور است .وی با اشاره به نخستین جلسه با روسای کل دادگستری نمیکنم رسانهای باشد که به کاهش آسیبهای اجتماعی فکر نکند.
استانها گفت :تاکید من از ابتدا این بوده است که باید نگاهها در باید حتماً به کاهش آسیبهای اجتماعی فکر کرد .در جامعه ،وجود
جهت ارتباط با رسانهها ،نخبگان ،محافل علمی و فرهنگی و در ناهنجاریهای اجتماعی برای همه با هر گرایشی مهم است.
جهت تبیین احکام و تصمیم گیریهای قضایی برای افکار عمومی رئیس دستگاه قضا با اشاره به سودمند بودن مطالب مطرح شده
تغییر کند و این مهم باید شیوه همگان در قوه قضاییه باشد .رئیس در این جلسه از جانب اصحاب رسانه گفت :نکاتی را که دوستان
دستگاه قضا جلسه با اصحاب رسانه را فرصتی مغتنم شمرد و افزود :رسانهای در این جلسه مطرح کردند ،یادداشت کردم و این نکات را
دیدگاهها ،نظرات و صحبتهای اصحاب رسانه و مطبوعات را شنیدم پیگیری میکنیم و افرادی که مطالب دیگری دارند میتوانند به ما
و میخواهیم که این ارتباط هم از طریق مرکز رسانه و هم از طریق منتقل کنند.
1- http://www.hamshahrionline.ir/news/441337
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پیام قدردانی

نویسنده :بهمن ضیا مقدم
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران

مراسم افطاری انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در محیطی
گرم ،صمیمی و عرفانی در روز یکشنبه مورخ  98/02/29با
حضور اعضاء محترم انجمن ،بزرگان و پیشکسوتان این صنعت و
همچنین روسای اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران و سندیکای
تولیدکنندگان مجموعه قطعات و نیز مدیران و کارشناسان ارشد

ارگانها ،سازمانها و شرکتهای بازرسی و سایر افراد ذیربط و
همچنین سایر میهمانان گرامی که به دعوت انجمن لبیک گفتند،
در هتل سیمرغ تهران برگزار شد.
متن پیام قدردانی ریاست هیئت مدیره انجمن صنعت
موتورسیکلت ایران:
بسمهتعالی
همکاران عزیز و محترم ،برپایی ضیافت افطاری در ماه مبارک
رمضان با حضور و مشارکت گرم و صمیمانه شما ،خاطرهای
فراموش نشدنی را در اذهان رقم زد .از همکاری صمیمانه
و حضور با شکوه شما در برگزاری این ضیافت ،کمال تشکر و
قدردانی را دارم .ازاینرو ،صمیمانه از اعضاء محترم هیئت مدیره
و همه میهمانان گرامی که خودشان نیز میزبان بودند و با حضور
گرمشان زینت بخش محفل عرفانی انجمن شدند ،صمیمانه تشکر
و قدردانی نمایم.از خداوند متعال برای شما عزیزان سالمتی و
تندرستی را آرزومندم.
و من اهلل التوفیق
جلیل مجاهد

فصلنامه صنعت موتورسیکلت /سال دوم /شماره  /3بهار 1398
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