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سرمقاله

وضعی���ت صنع���ت موتورس���یکلت ای���ران در  9ماهه

اول سال 1399

با توجه به ش��یوع ویروس کرونا و خطرات اس��تفاده از
حملونقل عمومی ،استفاده از موتورسیکلت و دوچرخه
در جهان نسبت به گذشته بیشتر مورد توجه قرار گرفته
اس��ت .اما ،در ایران افزایش قیمت ارز و کوچک ش��دن
س��فره مردم همه کس��بوکارها را تحت تاثیر قرار داد
و بازار موتورس��یکلت نیز از این موضوع مس��تثنی نبود
و اگر این اتفاق رخ نمیداد ،قطعا تولید موتورس��یکلت
بیشتر از آمار فعلی بود.
س��ال گذش��ته در آذر ماه تعداد  19هزار و  382دس��تگاه
موتورسیکلت تولید شد و این رقم در آذر  ۱۳۹۹با افت
 ۷۰درصدی مواجه ش��د و تعداد  5هزار و  745دس��تگاه
شمارهگذاری شد.
البته در  ۹ماهه اول امسال تعداد  148هزار و  294دستگاه
موتورسیکلت تولید شد ،1در حالی که این رقم در مدت
مش��ابه س��ال  ۱۳۹۸تعداد  79هزار و  709دس��تگاه بود
و این یعنی در مجموع  ۹ماهه امس��ال نس��بت به س��ال
گذشته رشد  ۸۶درصدی داشته است.
همچنان دو ش��رکت پیش��رو در صنعت موتورس��یکلت
ب��ا اختالف بس��یار زی��اد از ش��رکتهای دیگر عبارتند
از :گ��روه کوی��ر موتور(17/5درص��د) و گ��روه نی��رو
موتور(17/05درصد) که در مجموع حدود  34/5درصد
بازار را در اختیار دارند.
تقریبا تعداد ش��رکتهایی که در صنعت موتورس��یکلت
فع��ال ،نیم��ه فع��ال و یا تعطیل هس��تند حدود  ۴۱واحد
تولیدی است.
پیشبینی قیمت موتورسیکلت

همانط��ور ک��ه اس��تحضار دارید ،امس��ال قیمت دالر
ت��ا ح��دود  ۳۲ه��زار تومان افزایش یاف��ت و بعد به رقم
حدود  ۲۶هزار تومان رس��ید .ازاینرو ،با توجه به موارد
 .1آمار فوق تحقیقی اس��ت و احتمال خطا رد نمیش��ود .قابل ذکر
است که آمار  9ماهه سال  1399توسط سردار هادیانفر تعداد 156
هزار و  658دستگاه اعالم شده است:
هادیانف��ر ،س��یدکمال( ،)1399کاهش  ۳۵ت��ا  ۴۰درصدی تردد در
کشور با شیوع کرونا ،ایسنا 2 ،دی  ،1399کدخبر.99100201011 :
ر.ک:
https://www.isna.ir/news/99100201011
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محمدعلی نژادیان
مدیرمسئول و سردبیر

ذیل پیشبینی میش��ود برای ش��روع سال جدید قیمت
موتورسیکلت افزایش یابد:
عدم هماهنگی برای تحویل ارز نیمایی که باعث ش��د
تعدادی از واحدها با مشکالتی مواجه شوند و بعضا ارز
آزاد تهیه کنند
زمانی که ش��رکتها از چین یا کش��ورهای دیگر خرید
میکنند ،حداقل چند ماه طول میکشد تا کاال به ایران
برسد .در نتیجه باال و پایین شدن قیمت ارز باید با توجه
به این نکته سنجیده شود و اینطور نیست که اگر امروز
ارز پایین آمد ،پس باید قیمت موتورسیکلت نیز همین
امروز پایین بیاید
در حال حاضر خواب س��رمایه در صنعت موتورس��یکلت
زیاد شده است و با توجه به هزینههای جاری شرکتها
باعث میشود تولیدکنندگان نسبت به قبل ضرر بیشتری
را متحمل شوند
بهطور معمول با شروع هر سال یکسری هزینهها برای
شرکتها افزایش مییابد و...
اگر امروز بعضی ازش��رکتها تخفیف میدهند بهدلیل
سود زیاد نیست ،بلکه به این دلیل است که ضرر بیشتری
را متقبل نشوند .زیرا ،بعضی تولیدکنندگان (بدهکاری،
چک ،وام و هزینههای جاری) زیادی دارند و در نتیجه
مجبور هستند تخفیف دهند تا بلکه یک تعداد محدودی
بفروشند و مشکالت خود را حل کنند .در صورتیکه همه
میدانن��د ک��ه همین محصولی که امروز در حال فروش
هستند با قیمت خیلی باالتر باید جایگزین کنند.
با توجه به اینکه وضعیت تقاضا نس��بت به نیاز واقعی
جامعه تناسب ندارد (یعنی مصرفکننده میخواهد خرید
کند ولی قدرت خرید ندارد) ،در نتیجه حتی شرکتهایی
که تخفیف دادند نیز نتوانستند تعداد زیادی بفروشند.
ظرفیت تولید موتورسیکلت

حداکثر ظرفیت صنعت موتورس��یکلت با  ۴۱ش��رکت
تا س��الی یک میلیون دس��تگاه نیز امکانپذیر است و با
توجه به وجود  ۹میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده
در کشور ،2اگر از امروز سالی یک میلیون موتورسیکلت
تولید ش��ود ،حدود  ۹س��ال طول میکش��د تا این چرخه
بهروزرسانی شود .هر چند در آن موقع مجدد تعداد زیادی
موتورسیکلت فرسودهی جدیدتر وجود خواهد داشت.
 .2همان
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تولید موتورسیکلت برقی

نکتهمهمدیگرایناستکهاجبارتولیدموتورسیکلتهای
برقی (به ازای تولید هر 10دستگاه بنزینی ،یک دستگاه
برقی) 3با توجه به کیفیت پایین این محصوالت و عدم
وجود زیرساختهای مناسب ،ظلم به مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان است و در نهایت توفیقی را در کاهش
آلودگی هوا نیز ش��اهد نخواهیم بود .البته بهجای اجبار
تولی��د موتورس��یکلت برقی با وضعیت فعلی پیش��نهاد
میشودکهبرایحفظسالمتیهموطنانوایمنیراکبان
موتورسیکلتها ،حفظ محیط زیست و بهبود تولید ،بهتر
اس��ت موضوع «معاینه فنی موتورسیکلتها» بهطور
جدیتر در دستور کار مسئوالن قرار گیرد.
پیشنهاد به فروشندگان موتورسیکلت

ب��ا توج��ه به ش��يوع ويروس كرونا ،رون��د خريد مردم از
س��ايتهاى آنالی��ن فروش و بهص��ورت تلفنى هر روز
زيادتر ش��ده و پيشبينى مىش��ود که نهايت تا دو سال
آین��ده ،بي��ش از  ٨٠درص��د از ف��روش تولیدکنندگان
بهصورت ( b2cمعامله مستقیم شركت با مصرفكننده)
انجام شود.
البت��ه ام��روز عالوه بر روند صعودى خریدهاى آنالین،
روند تاس��یس نمایشگاههاى مرکزى توسط شرکتها
رو به افزایش است.
ازای��نرو ،بای��د واقعیتهاى امروز دنیا را پذیرفت .زیرا،
ب��ا رون��د گس��ترش تکنولوژىه��ای مختلف و هوش
مصنوع��ى ،معامله ش��رکت با مصرفکنن��ده افزایش
خواه��د یاف��ت و این موضوع نه تنها براى این صنعت و
نه تنها براى کس��بوکارهاى ایران بلکه براى کل دنیا
اینگونه خواهد بود.
در نتیج��ه ام��روز فروش��ندگان در ی��ک زمان طالیى
هس��تند و اگر از این فرصت اس��تفاده نکنند ،تجربهها و
سرمایههاى مادى و معنوى آنها تا دو یا نهایت سه سال
آینده تباه ش��ده و زیان میکنند و در خوشبینانهترین
حالت باید تغییر شغل دهند .پس بهتر است که از همین
امروز به فکر تولید موتورس��یکلت باش��ند و نگران موانع
تولید نباشند.
 .3تجریش��ی ،مسعود( ،)139سهم موتورسیکلتها در آلودگی هوا،
ایرنا 28 ،آذر  ،1399کدخبر .84132568 :ر.ک:
https://www.irna.ir/news/84132568

درخواست تعویق اعمال استاندارد آالیندگی
صنعت موتورسیکلت ارائه شد
وزرات صنع��ت ،مع��دن و تجارت ب��ه دلیل عدم امکان
اعمال استاندارد یورو  ۵در صنعت موتورسیکلت از ابتدای
سال آینده ،درخواست ارائه فرصت برای استاندارد مزبور
در این صنعت را به هیات دولت ارائه کرده است.
صنع��ت موتورس��یکلت از جمل��ه صنای��ع مهم حوزه
حملونق��ل در جه��ان به ش��مار میرود ک��ه با توجه به
مزیت محصوالت این صنعت ،انواع موتورس��یکلت از
بازار مناس��ب و رو به رش��دی برخوردار اس��ت .صنعت
موتورس��یکلت کش��ورمان نیز همپ��ای روند جهانی از
پیش��رفت خوبی برخوردار بوده اس��ت به طوری که با
وجود مش��کالت موجود ،در حال حاضر حدود  ۱۵هزار
نفر به صورت مس��تقیم در این صنعت اش��تغال به کار
داشته و توانمندی تامین نیاز داخلی توسط این واحدها
وجود دارد.
در این میان ضرورت اعمال استاندارد یورو  ۵از ابتدای
سال  ۱۴۰۰به واسطه مصوبه سال  ۱۳۹۷دولت از جمله
نگران��ی واحده��ای فعال تولیدی این صنعت به ش��مار
میرود .به اس��تناد ای��ن تصویبنامه ،حداقل حد مجاز
آالیندگی موتورسیکلت از سال  ۱۴۰۰برابر استاندارد روز
اتحادیه اروپا تعیین شده و با وجود اینکه حداقل فاصله
زمانی بین این دو استاندارد در اتحادیه اروپا چهار سال
مقرر شده ،مطابق این مصوبه ،فاصله زمانی دوساله از

س��ال  ۱۳۹۸تا  ۱۴۰۰جهت تغییر حد مجاز یورو  ۴به
یورو  ۵تعیین شده است.
در حال حاضر قطعات اصلی موتورسیکلتسازی ،شامل
قوای محرکه از کشور چین تامین می شود که حد مجاز
آالیندگی در آن کشور و سایر کشورهای آسیای جنوب
ش��رقی معادل یورو  ۴اس��ت .از طرف دیگر ،امکانات
آزمایشگاهی جهت آزمون کامل الزامات استاندارد یورو
 ۵در کشور فراهم نیست.
به همیین منظور و با هدف جلوگیری از ایجاد مشکل
در رون��د فعالیت واحدهای تولیدی صنعت یادش��ده به
دلی��ل ع��دم امکان اعمال اس��تاندارد ی��ورو  ۵از ابتدای
س��ال آینده ،وزرات صنعت ،معدن و تجارت درخواست
اص�لاح تصوی��ب نام��ه فوق و ارائه فرص��ت انطباق با
استاندارد یورو  ۵به صنعت موتورسیکلتسازی مطابق
متن پیش��نهادی به ش��رح جدول زیر را به هیات دولت
ارائه کرده است.
وزارت صمت بر این عقیده است گرچه الزام ارتقا به یورو
 ۴به استاندارد یورو  ۵میتواند تا حدی در مقابله با آلودگی
هوا موثر واقع شود ولی برای تحقق این مهم ،الزم است
معاین��ه فنی موتورس��یکلتهای درحال تردد و نظارت
کامل بر روند اجرای آن و اس��قاط وس��یله نقلیه فرسوده
(عمدتا با موتور کاربراتوری) توسط مالکان براساس مواد

( )۶و ( )۸قانون هوای پاک توسط مسئوالن ذیربط نیز
مورد اقدام جدی قرار بگیرد.
براس��اس جدولی در این زمینه ،س��ال  ۱۴۰۰و ۱۴۰۱
(تعویق دوس��اله تا پایان س��ال  ۱۴۰۱برای تحقیقات،
تهیه نقشهها و تولید قطعات منیفولد و  ECUو تجهیز
آزمایش��گاهها) ،س��ال ( ۱۴۰۲اخذ عالمت اس��تاندارد
قطع��ات و اخ��ذ گواهی تایید نوع اول محصوالت جدید
جه��ت ارائ��ه به بازار) ،س��ال ( ۱۴۰۳تولید محصوالت
براساس استاندارد یورو  ۵و انجام آزمونهای مرتبط با
اخذ گواهی تایید نوع اول تمامی محصوالت) و س��ال
( ۱۴۰۴تولی��د انب��وه محصوالت و انجام آزمون تطابق
تولید و تعویض سیس��تم انژکتور موتورس��یکلتهای با
پیمایش بیش از  ۱۰۰کیلومتر دارای استاندارد یورو )۴
عنوان شده است.
همچنی��ن،ای��ن پیش��نهاد مراحل بررس��ی خ��ود را در
کمیسیون امور زیربنایی،صنعت و محیط زیست هیات
دولت طی میکند.1

 .1درخواست تعویق اعمال استاندارد آالیندگی صنعت موتورسیکلت
ارائه شد( ،)1399ایرنا 24 ،آذر  ،1399کدخبر .84146603 :ر.ک:
https://www.irna.ir/news/84146603
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آسیبشناسی اجرای طرح ترخیص
موتورسیکلتهای رسوبی از پارکینگها
این طرح که از  18آبان به مدت دوماه برنامهریزی
شده بود تا پایان بهمنماه تمدید گردید و از تعداد
 830هزار دستگاه موتورسیکلت رسوبی در سراسر
کشور ،حدود  120هزار دستگاه آن تقریبا تا اواسط
دیماه ترخیص شد.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت در شرایطی
که آلودگی هوا در شرایط بحرانی قرار دارد ،تقریبا به
اندازه تولید یک س�ال صنعت موتورسیکلت ایران،
موتورس�یکلتهای رس�وبی از پارکینگهای کشور
ترخیص شد.
البت�ه «س�ردار محمدحس�ین حمی�دی» ریی�س
پلی�س راه�ور تهران بزرگ درب�اره تاثیر ترخیص
موتورس�یکلتهای رس�وبی در آلودگی هوای شهر
تهران گفت :در تهران آلودگی هوا به عوامل متعددی

بس�تگی دارد و ای�ن موتورس�یکلتهای ترخیصی
در س�ن فرس�ودگی نیس�تند و موتورس�یکلتهای
فرسوده ترخیص نمیشوند.1
اما ،آیا واقعا نمیش�د با روند بهتری این طرح اجرا
شود؟ برای بررسی این طرح با ما همراه باشید.
پــــیگیــ���ری آیـــ���تهللا رئیــــس���ی بـــرای تــرخیص

موتورسیکلتهای رسوبی

حجتاالسالم درویشیان ،رئیس سازمان بازرسی
کل کش�ور در  19آب�ان  1399در جلس�ه ش�ورای
عال�ی ق�وه قضایی�ه ،گفت :پیرو دس�تور رئیس قوه
قضائیه ب�رای تعیین تکلیف این موتورس�یکلتها،
بازرسی فوقالعادهای در این زمینه انجام و بستهای
از پیشنهادات برای رفع مشکل ارائه شد که نیروی
انتظامی بر اساس پیشنهادها اقداماتی را در دستور
کار قرار داد.
آیتاهلل س�یدابراهیم رئیس�ی؛ رئی�س قوه قضائیه
نی�ز در واکن�ش ب�ه این گزارش ب�ا بیان اینکه این
موتورس�یکلتها پارکینگهای بزرگ را در شهرها
ب�ه خ�ود اختص�اص دادهان�د و برخی از ای�ن اموال
 .1حمیدی ،محمدحس��ین( ،)1399روش��نایی معابر تامین نش��ود،
سازمان مقصر در بروز حوادث را به دستگاه قضایی معرفی میکنیم/
موتورسیکلتهای فرسوده ترخیص نمیشوند ،ایلنا 17 ،دی ،1399
کدخبر .1020115 :ر.ک:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1020115
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در ش�رایط متف�اوت ج�وی و زی�ر آفت�اب و باران در
ح�ال از بی�ن رفت�ن هس�تند ،از س�ازمان بازرس�ی
خواس�ت همانط�ور ک�ه پیگیر تعیی�ن تکلیف این
موتورسیکلتها بوده ،موضوع را تا رفع کامل مشکل
دنبال کند.2
تعداد موتورسیکلتهای رسوبی

س�رهنگ محمدباق�ر س�لیمی ،رئی�س پلی�س
ترافی�ک ش�هری راه�ور ناج�ا گف�ت :از مجم�وع
موتورسیکلتهایی که بهدالیل مختلف توقیف شده
بودن�د ،بی�ش از  ۷۰درص�د در فرصته�ای قانونی
تعیی�ن ش�ده (ی�ک روز تا  ۸۲س�اعت) و یا تا زمان
تعیین و تکلیف پرونده قضائی ،ترخیص ش�دهاند و
تنها  ۳۰درصد این موتورس�یکلتها در پارکینگها
رسوب کردهاند.
س�لیمی ادام�ه داد :ب�ر اس�اس آماری که س�امانه
جام�ع پارکین�گ نیروی انتظامی اعالم کرده اس�ت
حدود  ۸۳۰هزار موتورسیکلت از سالهای گذشته
در پارکینگه�ای  ۱۲۴۷ش�هر مختل�ف رس�وب
کردهاند.
 .2س��ازمان بازرس��ی موضوع موتورس��یکلتهای رس��وبی را تا رفع
کامل مش��کل دنبال کند( ،)1399تس��نیم 19 ،آبان  ،1399کدخبر:
 .2386156ر.ک:
https://www.tasnimnews.com/fa/
news/1399/08/19/2386156

مدارک و روش ترخیص

رئی�س پلی�س ترافی�ک ش�هری راه�ور ناج�ا ب�ا
اش�اره ب�ه تس�هیالت وی�ژهای ک�ه ب�رای ترخیص
موتورسیکلتهای رسوبی در نظر گرفته شده است،
گفت :تقس�یط خالفی و سوابق تخلفاتی این دسته
از موتورس�یکلتها بخشودگی دو برابری جرایمی
ک�ه از قب�ل وج�ود داش�ت ،کاهش هزین�ه پارکینگ
و محاس�به آن ب�ر اس�اس نرخ تصوی�ب ش�ده در
س�ال  ،۱۳۹۴اخ�ذ تعه�د از اف�رادی ک�ه در لحظ�ه
توقی�ف موتورس�یکلت فاق�د گواهینام�ه بودند ب�ه
منظور ترخیص موتورس�یکلت از نمونه تس�هیالتی
اس�ت که برای ترخیص موتورس�یکلتهای رسوبی
در نظر گرفته شده است.
به گفته وی افرادی که در لحظه توقیف موتورسیکلت
فاقد گواهینامه بودند بر اساس یک تعهد میتوانند
موتورس�یکلت خود را ترخیص کنند اما تا زمانی که
گواهینامه دریافت نکنند اجازه رانندگی و یا استفاده
از هر گونه وسیله نقلیه را ندارند.
س�لیمی تصری�ح کرد :در رابط�ه با بیمهنامه و دیگر
م�وارد مختل�ف هماهنگیه�ای الزم ب�ا دفاتر پلیس
 ۱۰+و دفاتر خدمات انتظامی انجام ش�ده اس�ت تا
افراد بتوانند با روال سریعی موتورسیکلتهای خود
را ترخیص کنند.
رئیس پلیس ترافیک ش�هری راهور ناجا با اش�اره
به اینکه متصرفان هم میتوانند موتورس�یکلتهای
رس�وبی را ترخیص کنند ،گفت :یک س�ری از افراد،
متص�رف موتورس�یکلت هس�تند نه مال�ک آن .این
افراد اگر قبض پارکینگ داش�ته باش�ند و یا س�ندی
مبن�ی ب�ر اینک�ه در لحظ�ه توقی�ف موتورس�یکلت،
متص�رف آن بودهان�د ،میتوانن�د همانن�د مال�کان
ب�ا شرایط سهل و آس�انی که ارائ�ه ش�ده اس�ت،
از خدمات ترخی�ص موتورس�یکلتهای رس�وبی
استفاده کنند.
همچنی�ن س�رهنگ حمیدطریق�ت رئی�س اداره
راهنمای�ی و رانندگ�ی منطقه  ۱۶نیز درباره چگونگی
و زمانبن�دی اج�رای ای�ن طرح گف�ت :مالکان این
ن�وع وس�ایل نقلی�ه با ارائه اس�ناد مالکی�ت و اوراق
هویتی و حتی با وجود نداش�تن گواهینامه ،بیمهنامه
موتور ،با دریافت تسهیالت ویژه از جمله تخفیف در
پرداخت خالفی و بخشش جریمه دیرکرد میتوانند
موتورسیکلتهای خود را ترخیص کنند.1
س�رهنگ جهانی نیز درباره هزینه نگهداش�ت این
موتورس�یکلتها در پارکینگه�ا یادآور ش�د :معیار
هزین�ه نگهداش�ت در پارکینگه�ا مصوب�ه هیئ�ت

 .1طریق��ت ،حمی��د( ،)1399تس��هیالت وی��ژه ب��رای ترخی��ص
موتورس��یکلتهای توقیف��ی ،همش��هری 12 ،آذر  ،1399کدخبر:
 .569300ر.ک:
https://www.hamshahrionline.ir/news/569300

نظ���ر رئی���س پلی���س ترافیک ش���هری راه���ور ناجا

وزیران در س�ال  ۹۴و متناس�ب با شرایط توقفگاهها
اس�ت که باید بگویم بیش�ترین نرخ این پارکینگها
بر مبنای مصوبه اش�اره ش�ده برای ش�هر تهران در
طول یک شبانه روز  ۷۲۰تومان است.
مع�اون اجتماع�ی و فرهن�گ ترافی�ک پلیس راهور
ناج�ا همچنی�ن درباره جرایم این موتورس�یکلتها
خاطرنش�ان کرد :هزینه جریمه موتورس�یکلتها به
حال�ت اولی�ه باز میگ�ردد و در واقع طی مدتی که در
پارکین�گ متوق�ف بودهاند ش�امل جریمه دو برابری
نمیشوند .از طرفی مالکان میتوانند با طرح تقسیط
جرایم بدون پرداخت «پیش پرداخت» بهصورت یک
ساله و تقسیطی جریمهها را پرداخت کنند.
وی در بخ�ش دیگری از س�خنان خ�ود توضیح داد:
تمهیداتی پیشبینی شده که فرآیند ترخیص موتور
س�یکلتهای رس�وبی ب�ا مراجعه مالک ی�ا نماینده
قانون�ی (متص�رف) با به همراه داش�تن اس�ناد کامل
ش�امل کارت ملی ،برگ س�بز موتورس�یکلت ،برگه
پارکین�گ و مراجع�ه به دفات�ر پلیس  ۱۰+بتوانند در
کمت�ر از ی�ک س�اعت فرآیند ترخی�ص موتور خود را
انجام دهند.2

وی در پاس�خ به س�والی مبنی بر اینکه گفته میشود
مردم استقبال خوبی از این طرح نکردهاند ،آیا شما
این موضوع را تأیید میکنید؟ خاطرنشان کرد :هزار و
 ۲۰۰دفتر پلیس  ۱۰+و بیش از  ۳۰۰مرکز ترخیص
در کشور را فعال کردهایم تا این  ۱۵۰۰دفتر خدماتی
بتوانند خدمات س�ریعی را به درخواس�ت کنندگان
ارائه دهند .تا به امروز درخواستی در راستای ترخیص
موتورسیکلتهای رسوبی نداشتهایم که روی زمین
مانده باش�د .یعنی هر کس�ی که درخواست ترخیص
داش�ته ،ب�ا تکمیل مدارک توانس�ته ای�ن خدمات را
دریافت کند.
س�لیمی اف�زود :ام�ا اینک�ه گفت�ه میش�ود از ای�ن
ط�رح اس�تقبال خوبی نش�ده یک دلیل�ش مربوط
به محدودیتهای سراس�ری کرونایی در سراس�ر
کش�ور اس�ت ک�ه از یک�م آذرم�اه اعم�ال ش�د و در
همین راس�تا ،دفات�ر خدم�ات الکترونیکی انتظامی
فعالیتش بر اس�اس اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا
توقف شد.

آیا از طرح ترخیص موتورس���یکلتهای رس���وبی

نظ���ر رئی���س پلیس راه���ور نیروی انتظامی درباره

در این خصوص خبرگزاری میزان نوش�ت :بس�یاری
از موتورهای توقیف ش�ده در تهران سالهاس�ت در
پارکینگه�ا جاخ�وش کردهاند و صاحبانش�ان برای
ترخیص آنها باید چند هفتهای وقت صرف کنند .جدا
از وقتی که میبایست در ادارات مربوطه از این اتاق به
آن اتاق بروند تا مراحل اداری طی شود چند روزی هم
وقت نیاز دارند تا در این پارکینگ موتور خود را پیدا
کنند و چند ساعتی هم زمان برای بیرون کشیدن آن از
البالی این دریای موتورهای توقیفی نیاز است که اگر
صاحب موتور نتواند آن را پیدا کند .بعضی از پارکینگ
دارها مبلغی را به عنوان شیرینی دریافت میکنند تا
موتور را پیدا کنند .در پایان بیش�تر افراد باید مبلغی
باالت�ر از قیم�ت موتور ب�ه پارکینگها پرداخت کنند
چیزی حدود  ۷۰۰تومان در هر  ۱۰۰۰تومان تا شاید
بقایای موتورش�ان تحویل بگیرند و بس�یاری از این
افراد ناچار به تحویل دادن موتورسیکلت به پارکینگ
داران میش�وند .کس�انی هم که کمی از این فرایند
بدانند از ابتدای دیدن کفیهای توقیف موتورسیکلت
با موتورشان خداحافظی میکنند.3

همچنین س�ردار س�یدکمال هادیانفر ،در پاس�خ به
س�والی مبن�ی بر اینکه چرا م�ردم از طرح ترخیص
موتورس�یکلتهای رسوبی استقبال نکردند ،اظهار
کرد :اینطور نیس�ت که از این طرح اص ً
ال اس�تقبال
نشده باشد ،بهدلیل اینکه اطالعرسانی گستردهای
در این زمینه انجام شد هرکسی که برای آن بهصرفه
بود به ما مراجعه و موتورسیکلتش را ترخیص کرد.
وی افزود ۵۴ :درصد از کل موتورسیکلتهای رسوبی
( ۸۳۷هزار موتورس�یکلت) به دلیل تخلفات قضائی
توقی�ف ش�ده بودن�د ،یا اینک�ه در تصادفات فوتی و
جرحی نقش داشتهاند ،یا اینکه رها شده بودند و یا
اینکه موتورسیکلت ابزار جرم بوده است.
رئی�س پلی�س راهور نیروی انتظامی گفت :درس�ت
اس�ت ک�ه پلی�س راه�ور فرایند ترخی�ص را انجام
میده�د ،ام�ا باید مراحلی طی ش�ود ت�ا متقاضی به
پلیس راهور برسد بهعنوان مثال شاید برای ترخیص
موتورس�یکلتی نیاز باش�د کالنت�ری ،آگاهی ،پلیس
مب�ارزه ب�ا م�واد مخدر ،قاضی پرون�ده و… مراجعه
کند تا بتواند برگه ترخیص موتورسیکلت را از آنها
بگی�رد .به گفته س�ردار هادیانف�ر  ۴۶درصد از تمام
موتورسیکلتهای رسوبی بهدلیل تخلفات راهنمایی
و رانندگی توقیف هستند و البته فرآیند ترخیص یک
موتورسیکلت زمانبر است.
وی خاطرنشان کرد :برای آن  ۴۶درصدی که بهدلیل
تخلفات راهنمایی و رانندگی توقیف بودند تسهیالتی
مانن�د تقس�یط بیم�ه و… در نظ�ر گرفتهای�م تا فرد

استقبال شد؟

 .2جهان��ی ،عینال��ه( ،)1399تمدی��د اج��رای ط��رح ترخی��ص
موتورسیکلت های رسوبی تا پایان بهمن ماه ،ایرنا 14 ،دی ،1399
کدخبر .84172448 :ر.ک:
https://www.irna.ir/news/84172448

 .3گورس��تان موتورس��یکلت یا پارکینگ توقیفیها( ،)1399میزان،
 17آذر  ،1399کدخبر .681336 :ر.ک:
https://www.mizanonline.com/fa/news/681336

درباره وضعیت استقبال از طرح ترخیص

وضعیت استقبال از طرح ترخیص
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مشکلی برای ترخیص نداشته باشد .سردار هادیانفر
خاطرنشان کرد :برخی از موتورسیکلتهای رسوبی
اس�قاط و قدیمی ش�دهاند و برای فرد ارزش�ی ندارد
ت�ا وق�ت بگ�ذارد و هزینه کند تا یک موتورس�یکلت
بالاستفاده را ترخیص کند.1

نظر گرفته ش�ده بود اما با توجه به اس�تقبال و اقدام
مالکان و راکبان برای و آزاد سازی موتورسیکلتها
از توقفگاهها و بهرهمندی از شرایط در نظر گرفته
شده ،اجرای این طرح تا پایان بهمن ماه سال جاری
تمدید شد.

چ���را ط���رح ترخیص موتورس���یکلتهای رس���وبی

تمدید شد؟

س�رهنگ عیناله جهانی با اش�اره ب�ه اجرای طرح
ترخی�ص موتورس�یکلتهای رس�وبی از  ۱۸آب�ان
ماه س�ال جاری افزود :بنا بر تدبیر و دس�تور س�ردار
«حسین اشتری» فرمانده نیروی انتظامی از  ۱۸آبان
ماه فرآیند اجرای طرح ترخیص موتورسیکلتهای
رس�وبی از پارکینگه�ا و توقفگاهه�ا به مدت  ۲ماه
اجرایی شد.
وی ب�ا بی�ان اینک�ه ای�ن اق�دام گام�ی در راس�تای
خدماتده�ی به مردم ،احقاق حقوق آنان و توس�عه
س�رمایه اجتماعی اس�ت ،توضیح داد :تدبیر بر این
بود موتورس�یکلتهای رس�وبی که (از س�ال  ۹۰تا
 ۹۸ـ از تاریخ  ۲۹/۱۲/۹۸به قبل) که در پارکینگها
هستند با رفع موانع و ایجاد شرایطی خاص ترخیص
میشوند.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا
ادامه داد  :بازه زمانی در نظر گرفته شده برای اجرای
ای�ن ط�رح ،دو م�اه و از  ۱۸آبان ماه تا  ۱۸دی ماه در
 .1هادیانفر ،سیدکمال( ۴۶ ،)1399درصد موتورسیکلتهای رسوبی
جرائ��م راهنمای��ی و رانندگ��ی دارن��د ،مه��ر 3 ،دی  ،1399کدخبر:
 .5102630ر.ک:
https://www.mehrnews.com/news/5102630
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استقبال کدام شهرها بیشتر بود؟

رئی�س پلی�س ترافی�ک ش�هری راهور ناج�ا اظهار
داش�ت :آذربایجان غربی ،اردبیل ،خراسان جنوبی،
کهکیلوی�ه و بویراحم�د و هم�دان اس�تانهایی
هس�تند که بنا بر تناس�ب نرخ موتوره�ای موجود
در پارکینگها اس�تقبال بیش�تری از طرح ترخیص
موتورسیکلتهای رسوبی کردند.
س�لیمی ادام�ه داد :همچنی�ن آذربایج�ان غرب�ی،
ف�ارس ،ته�ران بزرگ ،خراس�ان رضوی و اصفهان
استانهایی هستند که از نظر عدد مطلق ساماندهی
ش�دن موتورس�یکلتها از اعداد باالتری در مقایسه
با سایر استانها قرار دارند.
وضعیت موتورسیکلتهای بالصاحب

س�رهنگ جهانی گفت :بدیهی است که اگر افرادی
که مش�مول بهرهمندی از این طرح میباش�ند طی
مدت اشاره شده و تا پایان بهمن ماه سال جاری در
راستای ترخیص موتورسیکلت رسوبی خود مراجعه
نکنن�د ،موت�ور مذکور تحویل مراجع قانونی ش�ده و
بهعنوان بالصاحب و رهاش�ده به فروش میرس�د؛
البته هزینه این فروش به مدت  ۶ماه توسط مراجع
نگه�داری میش�ود و اگر در ای�ن بازه فرد مراجعه و
پیگی�ری نکن�د ،پ�ول حاصل از ف�روش به بیتالمال
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واگذار میشود.
س�رهنگ محمدتقی س�لطانی گفت :هدف ما تحویل
همه موتورس�یکلتهای توقیفی به مالکان است ،در
غیراینصورت موتورسیکلتهای بالصاحب به ستاد
اجرایی فرمان امام (ره) تحویل خواهند شد.
س�رهنگ س�لطانی تصری�ح ک�رد :ط�رح ترخیص
موتورس�یکلتهای توقیف�ی ش�امل پروندهه�ای
کیفری و موادمخدر نمیشود.2
سرهنگ محمدباقر سلیمی گفت :بعد از پایان طرح
ترخیص موتورس�یکلتهای رس�وبی ،ا مکان دارد
تع�دادی از موتورس�یکلتها هن�وز در پارکینگه�ا
باقی مانده باش�ند .این موتورس�یکلتها اگر پرونده
مفتوح قضائی داشته باشند تا زمان تعیین و تکلیف
در پارکینگه�ا باقی میمانند .رئیس پلیس ترافیک
ش�هری راه�ور ناج�ا ادام�ه داد :ام�ا بخ�ش دیگ�ر
موتورس�یکلتها طب�ق قان�ون اموال بالصاح�ب و
متروک�ه ب�ه مق�ام قضائ�ی تحوی�ل داده میش�ود
ت�ا از آن طری�ق ب�ه مزای�ده گذاش�ته ش�ود و ی�ا
تحویل مراکز اسقاطی شود.
وی در پای�ان خاطرنش�ان ک�رد :در هر صورت مقام
قضائی برای موتورسیکلتهای بالصاحب رس�وب
شده در پارکینگها تصمیمات الزم را میگیرد.3

 .2س��لطانی ،محمدتقی( ،)1399طرح ترخیص موتورسیکلتهای
توقیفی با ش��رایط ویژه در شهرس��تان ملکان ،پایگاه خبری اخبار
ملکان 18 ،آذر  .1399کدخبر .12652 :ر.ک:
http://akhbaremalekan.ir/12652/

 .3س��لیمی ،محمدباقر( ،)1399ساماندهی  ۱۱۸۶۱۰موتورسیکلت
رسوبی ،مهر 14 ،دی  ،1399کدخبر .5112428 :ر.ک:
https://www.mehrnews.com/news/5112428

آییننامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها موضوع ماده ( )۲قانون هوای پاک
ماده۱۱ـ شمارهگذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است .موتورسیکلتهای برقی از شرط اسقاط معاف هستند.
تبصره ـ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است نسبت به اعمال محدودیتهای قانونی تردد موتورسیکلتهای
بنزینی فرسوده از جمله ماده ( )۸قانون و ماده ( )۱۸قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ اقدام کند.
ماده۱۲ـ تولیدکنندگان و واردکنندگان موتورسیکلت از تاریخ ابالغ این تصویبنامه موظفند ده درصد (۱۰درصد) سبد محصوالت هر دوره سه ماهه خود
را بر مبنای تعداد تولید ،به موتورس��یکلت برقی اختصاص دهند و در صورت عدم امکان ،به ازای ش��مارهگذاری هر دس��تگاه موتورس��یکلت از میزان ده درصد
(۱0درصد) مذکور ،سه دستگاه موتورسیکلت فرسوده از رده خارج کنند.1
معاون اول رئیس جمهور -اسحاق جهانگیری

 .1مصوبه هیات وزیران ،شماره ابالغیه /۱۰۰۶۰۲ :ت۵۵۰۷۲هـ ،تاریخ ابالغیه  ،1397/06/21تاریخ تصویب  .1397/07/30ر.ک:


انتق���ادمع���اونس���ازمان محی���ط زیس���ت به طرح

ترخیص موتورسیکلتهای رسوبی

مسعود تجریش�ی مع�اون محیطزیس�ت انس�انی
س�ازمان حفاظ�ت محیطزیس�ت در اینباره گفت:
قانون هوای پاک میگوید از هر  ۱۰موتورس�یکلتی
ک�ه تولی�د میش�ود باید یکی برقی باش�د .همچنین
تاکید شده که اگر این اتفاق نیفتد شمارهگذاری نباید
انجام شود .اما ،االن میبینم نه تنها این قانون اجرا
نمیش�ود بلکه ش�مارهگذاری هم میشود و انگار نه
انگار که قانون هوای پاک داریم.
مع�اون محیطزیس�ت انس�انی س�ازمان حفاظ�ت
محیطزیس�ت ب�ا انتق�اد ب�ه اجرای ط�رح ترخیص
موتورسیکلتهای رسوبی از سوی پلیس راهنمایی
و رانندگ�ی اش�اره ک�رد و اف�زود :بس�تهای که برای

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1080003

اجرای این کار پیش�نهاد کردهاند تش�ویقی اس�ت.
مثلا اینکه بیمه ش�خص ثال�ث نمیخواهد یا دیگر
نیازی به پرداخت جریمهها نیس�ت تا افراد بیایند و
موتورها را تحویل بگیرند؛ این یک قس�مت مس�اله
اس�ت ،مس�اله بعدی موتورس�یکلتهایی است که
کس�ی دنبالش�ان نمیآید .بنابراین ،آنها باید حتماً
اس�قاط ش�وند .یعنی اگر اس�قاط نش�ود آنها را به
مزایده میگذارند و میفروشند و دوباره وارد چرخه
مصرف میش�وند .بنابراین ،این بخش مشکلس�از
خواهد بود.
تجریش�ی اظهار داش�ت :س�ازمان محیطزیس�ت
هم�واره دنبال ای�ن بود که این موتورس�یکلتهای
رسوبی اسقاط شوند .اما ،االن به نظر میرسد دنبال
این هستند که با این روش به مردم کمک کنند؛ البته

این روش به آلودگی دامن میزند.
وی گفت :چن�د بار درخواس�ت دادی�م که برای این
موتورس�یکلتهای رس�وبی برگه اس�قاط گرفت�ه
ش�ود ت�ا ب�ه کاه�ش آلودگی هوا کمک کن�د .اما ،کار
به جایی نرس�ید .چون س�ازمان محیطزیس�ت یک
دس�تگاه اجرایی نیست .بنابراین ،درخواستهایی
که میکنیم انگار فقط یک پیش�نهاد اس�ت و مسوول
آن میتواند این پیش�نهاد را قبول کند یا قبول نکند
ک�ه تم�ام اینه�ا موج�ب بیش�تر ش�دن آلودگی هوا
میشود.2
 .2تجریشی ،مسعود( ،)1399سهم موتورسیکلتها در آلودگی هوا،
ایرنا 28 ،آذر  ،1399کدخبر .84132568 :ر.ک:
https://www.irna.ir/news/84132568
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وضعیت صدور گواهی فعالیت نمایندگی خارجی در ایران چگونه است؟
آیا استعالمها وتعهدهای کافی اخذ میشود؟

نژادی�ان :پیش�نهاد میش�ود برای اخ�ذ «گواهی
فعالی�ت نمایندگ�ی ش�رکت خارج�ی» یک روال
جدید گذاشته شود و در این خصوص تصمیمهای
جدیتری اتخاذ گردد.

به گزارش پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز ،محمدعلی
نژادیان مدیرمس��ئول نش��ریه صنعت موتورسیکلت در
یادداشتی نوشت:
یکی از راههای مهم برای جلوگیری از سوءاستفادههای
ی از برنده��ای خارجی و نام کش��ورهای مطرح
احتمال�� 

در حوزه صنعت موتورس��یکلت ،صدور گواهی فعالیت
نمایندگ��ی خارج��ی و اس��تعالمهای مطمئن از طریق
وزارت امور خارجه و سفارتخانهها است .اما ،باید دید با
تغییر و تحولهای صورت گرفته طی دو س��ال گذش��ته
آیا در صدور این گواهی تأخیر بهوجود آمده یا خیر؟ اگر
با تأخیر مواجه بوده ،باید بررس��ی ش��ود تا ببینیم دالیل
آن چه بوده است:
 -1آی��ا ب��ه فرض «هی��ات مقرراتزدایی و تس��هیل
مجوزهای کس��بوکار» وزارت اقتصاد مسبب تأخیر یا
عدم صدور گواهی بوده؟

 -2آیا روال کار سختتر شده؟
 -3آیا عدم هماهنگی بین دستگاهها مسبب عدم صدور
یا تأخیر در صدور بوده؟
 -4آی��ا خ��ود ش��رکتها برای اخذ ای��ن گواهی تمایل
نداشتهاند؟ و یا علتهای دیگری داشته است؟
البت��ه ب��رای ارائه پیش��نهادهای دقیقتر باید ابتدا روال
کار و ارتباط س��ازمانهای مرتبط با این موضوع مانند
ذیل بررس��ی و تحلیل ش��ود تا بعد به این نتیجه رس��ید
ک��ه ه��ر کدام چ��ه خدماتی را میتوانند انجام دهند تا از
سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود:

«دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای کشور»« ،اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری»« ،شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران»« ،معاونت امور صنایع
(در مورد خودرو) و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (در مورد سایر کاالها)»« ،دفتر صنایع حمل و نقل»« ،گمرک جمهوری اسالمی ایران»« ،سازمان
ملی استاندارد ایران»« ،پلیس ناجا و راهور» و سامانههایی مانند «سامانه جامع گارانتی»« ،سامانه شناسه کاال»« ،سامانه ثبتارش» و «سامانه جامع تجارت»
همچنین باید بین کش��ور صاحب و س��ازنده برند ،کشور
س��ازنده ثال��ث (ش��رکتهای تحت لیس��انس) و اخذ
نمایندگی از طریق نماینده یا ش��عبه ش��رکت صاحب
برند در کشورهای ثالث فرق قائل شد و حتم ًا در گواهی
توضیح داده ش��ود .همچنین اگر برندی در یک کش��ور
به کش��ور دیگر فروخته ش��د ،ش��رکت ایرانی موظف به
اطالعرس��انی به س��ازمانهای مربوطه بوده و گواهی
اصالح ش��ود .در واقع در این حالت باید بررس��ی ش��ود
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چه چیزی به کش��ور دیگر واگذار ش��ده است؛ الف -آیا
تکنولوژی فروخته ش��ده؟ ب -آیا برند فروخته ش��ده؟
ج -آیا برند و تکنولوژی با هم فروخته ش��ده (فروش
کامل)؟ و همچنین باید مشخص شود که اگر به فرض
یک برند خارجی  90یا حتی  99درصد سهام خود را به
کش��ور دیگری واگذار کرد ،آیا هنوز آن برند متعلق به
کشور قبلی محسوب میشود یا متعلق به کشور جدید؟
ازای��نرو ،برای حمای��ت از حقوق مصرفکنندگان نیاز
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است تمام این موارد بررسی و در گواهی درج شود.
هم��ه ای��ن موارد کمک میکند تا از سوءاس��تفادههای
احتمالی جلوگیری شود.
به فرض ممکن اس��ت که برخی افراد موتورس��یکلتها
را از چی��ن ی��ا کش��ورهای دیگر وارد ای��ران کنند و بعد
ب��ا ن��ام کش��ورهای اروپایی و ژاپن به مردم بفروش��ند.
ازای��نرو ،مجدد امروز تاکی��د میکنم که حقالناس بر
گردن سازمانهای مربوطه است.

نژادیان :در مجموع برای جلوگیری از سندسازی احتمالی برای اثبات نمایندگی خارجی پیشنهاد میکنم:

 -1در صورتی که ش��رکتی در ایران توانس��ت طبق قوانین جدید ،گواهی فعالیت نمایندگی ش��رکت خارجی را اخذ کند ،در نتیجه ش��رکتهای دیگر اجازه ورود آن
محصول را با آن برند خارجی (مانند هوندا) از هیچ کشور ثالث دیگری نداشته باشند.
 -2مسووالن مرتبط با صنعت موتورسیکلت فرایند صدور «گواهی فعالیت نمایندگی شرکت خارجی» را جدی بگیرند و برای اعطای این مدرک از سفارتخانههای
کش��ورهای ادعا ش��ده و یا هر دس��تگاه دولتی بین دو کش��ور اس��تعالمهای مورد نیاز اخذ ش��ود و دقیق ًا س��ؤال ش��ود که آیا چنین ش��رکتی در حال حاضر در آن کشور
فعالیت دارد یا خیر؟ زیرا ،ممکن اس��ت یک برند از یک ش��رکت (در یک کش��ور) به ش��رکت دیگری (در یک کش��ور دیگر) در گذش��ته یا آینده فروخته ش��ده باش��د یا
احیان ًا فروخته شود ولی در ایران همچنان به نام کشور اولی که مطرحتر است به هموطنان بفروشند!
 -3برای بررسی ،میتوانند از مصرفکنندگان سؤال کنند که موقع خرید به آنها گفتهاند که این موتورسیکلت متعلق به چه کشوری است؟
 -4اجباری شدن توضیحات کامل در خصوص برند و کشور سازنده در سایت شرکتها در قسمت درباره ما
 -5از خود شرکت مادر یا شعبه آنها (مثل هوندا در ژاپن) استعالم شود که آیا در ایران نمایندگی دارند یا خیر؟
 -6از ش��رکتها برای صدور گواهی فعالیت نمایندگی ش��رکت خارجی تعهد کتبی بگیرند و متناس��ب با آن برای موارد خالف واقع و همچنین برای اینکه حق
مردم ضایع نشود ،مجازات مناسب در نظر بگیرند.

ازاینرو ،باید دستگاههای مرتبط با صنعت موتورسیکلت
ایران درج نام کش��ور س��ازنده و وضعیتهای مختلف که
بیان کردم را در اسناد و مدارک موتورسیکلتها و حتی بر
روی قوای محرکه جدی بگیرند و ادعاهای اخذ نمایندگی
و نام کشور سازنده را استعالم و راستیآزمایی کنند .قابل
ذکر است که عدهای در صنعت موتورسیکلت بهطور سالم
درح��البازاریاب��یوف��روشهس��تندوخودرابهقلهاین

صنعت رساندهاند و عدهای نیز برای اینکه خودشان را به
این نقطه برسانند ،دست به هر کاری میزنند .همچنین
ش��رکتها باید برندی را که از کش��ور ثالث وارد میکنند
و یا تحت لیس��انس اس��ت ،بهطور صادقانه به خریداران و
س��ازمانهای مرتبط اعالم کنند .پیشنهاد میشود برای
اخ��ذ «گواهی فعالیت نمایندگی ش��رکت خارجی» یک
روالجدیدگذاش��تهش��ودودراینخصوصتصمیمهای

جدیتری اتخاذ گردد .البته تاکید میکنم که صدور این
گواهییکاتفاقمبارکیبودولیبایددربارهراستیآزمایی
واستعالمهایآناقدامهایبیشتروبهتریصورتپذیرد.
در شماره  4نشریه صنعت موتورسیکلت موارد ذیل را بیان
کردم .اما با توجه به تغییر مسئوالن مرتبط با این صنعت
و اهمیت این موضوع مجدد در اینجا نیز مطرح میکنم تا
بلکه تصمیمات مقتضی در اسرع وقت اتخاذ گردد.

اگر به سایت دبیرخانه هیات نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مراجعه کنیم ،نوشته است:

«بدینوسیله به اطالع کلیه متقاضیان واردات به استثنای کاالهای ممنوعه میرساند:
به اس��تناد دس��تور معاون محترم بازرگانی داخلی ،گواهی فعالیت نمایندگی ش��رکتها تا پایان س��ال  ۱۳۹۸تمدید گردیده اس��ت .در خصوص شرکتها و متقاضیان
جدید نیز مقرر شد فرایند بررسی خدمات پس از فروش پس از ارائه تأییدیه از دفاتر تخصصی و تأییدیه دفتر خدمات امور بازرگانی صورت پذیرد».1

در همین س�ایت اطالعیهای به ش�رح ذیل نیز درج
شده است:

«بدینوس��یله به اطالع کلیه ش��رکتها و مؤسس��ات
تجاری اقتصادی متقاضی مجوز نمایندگی شرکتهای
خارجی در ایران میرس��اند ،با توجه به ابالغیه ش��ماره
 187245/60م��ورخ  1397/07/15وزیر محترم وقت



صنعت ،معدن و تجارت متن در پیوست آمده است) ،از
تاری��خ  1397/09/01ص��دور و یا تمدید گواهی فعالیت
نمایندگی از س��وی این مرکز متوقف ش��ده است و ثبت
نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مطابق ضوابط
اداره کل ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات غیرتجاری در آن
مجموعه به آدرس س��ایت https://sherkat.ssaa.ir

 .1سایت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور .98/04/22 ،ر.ک:
 .2سایت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور .97/10/04 ،ر.ک:

انج��ام میگ��ردد .ل��ذا از آن دس��ته از متقاضیانی که در
دوره گذش��ته موفق به اخذ مجوز نمایندگی نش��دهاند
درخواست میگردد ،با معرفینامه معتبر جهت دریافت
پرون��ده خ��ود به گروه صدور مجوزها در مرکز اصناف و
بازرگانان به آدرس (بلوار کش��اورز روبروی بیمارس��تان
پارس ساختمان شهید زمردی) مراجعه نمایند».2
https://iranianasnaf.ir/view/content.aspx?id=4451
https://iranianasnaf.ir/view/content.aspx?id=4363
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شماره187245/60 :
تاریخ1397/7/15 :

وزیر

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

جناب آقای سینکی
معاون محترم امور اقتصادی و بازرگانی
جناب آقای صالحینیا
معاون محترم امور صنایع
جناب آقای خسروتاج
معاون محترم صادراتی وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت ایران
جناب آقای ن ّوابی
معاون محترم وزیر و رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
موضوع :سازوکار جدید واردات کاالهای سرمایهای و مصرفی بادوام

باسالم
در اجرای مصوبه "هيأت مقررات زدایی و تس��هیل صدور مجوزهای کس��ب و کار" ،ابالغی طی نامه ش��ماره  ۷۶۳۲۱مورخ  1395/4/30وزیر محترم وقت امور اقتصادی
و دارایی ،مبنی بر حذف گواهی فعالیت نمایندگی ش��رکتهای خارجی در ایران از فهرس��ت مجوزهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،س��از و کار جدید واردات کاالهای
سرمایهای و مصرفی بادوام که واردات آنها به کشور مستلزم ثبت نمایندگی رسمی شرکت خارجی در ایران است ،به شرح زیر ابالغ میگردد:
 .1براس��اس ماده واحده "قانون اجازه ثبت ش��عبه یا نمایندگی ش��رکتهای خارجی" ،مصوب  1376/8/21و آییننامه اجرایی آن ،ش��رکتهای خارجی که در کش��ور محل
ثبت خود شرکت قانونی شناخته میشوند ،مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع ،میتوانند در زمینههایی که توسط دولت جمهوری اسالمی ایران تعیین میشود،
در چارچوب قوانین و مقررات کش��ور به ثبت ش��عبه یا نمایندگی اقدام نمایند .لذا الزم اس��ت متقاضیان ابتدا به اداره کل ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات غیر تجاری مراجعه و
نسبت به ثبت نمایندگی اقدام کنند.
 .2اشخاص حقیقی یا حقوقی که نسبت به ثبت نمایندگی در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری اقدام کردهاند در صورتی که بخواهند کاالهای سرمایهای یا مصرفی
بادوام مشمول ثبت نمایندگی (براساس ماده ( )۴قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان) از قبیل خودرو (سبک و سنگین) ،ماشینآالت صنعتی ،کشاورزی ،راهسازی،
لوازم خانگی ،مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی ،صوتی ،تصویری و وسایل ارتباطی را وارد کشور نمایند ،قبل از ثبت سفارش باید تعهدات الزم برای ارائه خدمات پس
از فروش به مصرفکنندگان را به معاونت امور صنایع (در مورد خودرو) و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (در مورد سایر کاالها) ارائه کنند.
 .3سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و معاونت امور صنایع پس از ابالغ ضوابط و مقررات مربوط به خدمات پس از فروش و اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر
ارائه خدمات مطلوب به مصرفکنندگان ،مراتب را به دفتر مقررات صادرات و واردات برای انجام ثبت سفارش ارسال مینمایند.
 .4دفتر مقررات صادرات و واردات پس از دریافت اطالعات مربوط به نماینده اقدامات الزم برای ثبت سفارش کاالهای مورد نظر را بهعمل خواهد آورد.
 .5نماینده موظف اس��ت اطالعات مربوط به میزان واردات کاالهای مش��مول ثبت نمایندگی خود را در مقاطع س��ه ماهه برای اعمال نظارت بر فرآیند ارائه خدمات پس از
فروش به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و معاونت امور صنایع اعالم نماید.
 .6در هر مرحله از فعالیت نماینده ،در صورتی که ش��اکی خصوصی وجود داش��ته باش��د و یا از س��وی مراجع نظارتی فوق االش��اره ،عملکرد نمایندگی براس��اس ش��اخصهای
نظارت��ی م��ورد عم��ل در ارائ��ه خدم��ات پ��س از فروش ،مطلوب ارزیابی نش��ود مراتب به دفتر مقررات صادرات و واردات اعالم ،و دفتر مزبور موظف اس��ت بالفاصله پس از
دریافت نظر مراجع فوق ،از ثبت س��فارش کاال برای نماینده مدنظر جلوگیری بهعمل آورد .فعالیت مجدد نماینده منوط به موافقت کمیتهای متش��کل از س��ازمان حمایت،
معاونت تخصصی و معاونت امور اقتصادی و بازرگانی خواهد بود.
 .7کلیه اقدامات فوق به صورت الکترونیکی و در بس��تر س��امانههای پیشبینی ش��ده با حداقل نیاز به مراجعه حضوری صورت میگیرد و معاونتهای مختلف مرتبط با
موضوع در س��طح وزارتخانه موظفند با محوریت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی تمهیدات الزم برای عملیاتی ش��دن این فرآیند از  1397/9/1را فراهم نمایند .بدیهی
است از تاریخ مذکور صدور گواهی فعالیت نمایندگی در مرکز اصناف و بازرگانان متوقف و ساز و کار جدید عملیاتی خواهد شد.3
محمد شریعتمداری
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 .3سایت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور .ر.ک:
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پیرو ابالغ مورخ  1397/07/15وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،صدور گواهی فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی در مرکز اصناف و بازرگانی متوقف و فرایند
جدید ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی از تاریخ  1397/09/01اجرایی میگردد:

«پیرو ابالغ وزیر صنعت ،معدن و تجارت در اجرای س��اماندهی فرایند ثبت نمایندگی ش��رکتهای خارجی جلس��های با حضور روس��ا و نمایندگان ادارات ذیربط از
جمله س��ازمان حمایت ،دفتر امور خدمات بازرگانی ،دفتر امور اقتصادی و سیاس��تهای تجاری دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه ،دفتر مقررات صادرات و واردات و
گمرک جمهوری اس�لامی ایران و همچنین ادراه کل ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات غیر تجاری در محل مرکز اصناف و بازرگانان تش��کیل و پیرامون س��از وکار فرایند
جدید و چگونگی فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی بر اساس مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار و مفاد ابالغ وزیر صنعت ،معدن و
تجارت بحث و تبادل نظر ش��د و در نهایت مقررگردید از تاریخ  1397/09/01س��از و کار اجرای فرایند ثبت نمایندگی در مرکز اصناف و بازرگان متوقف و بر اس��اس
مفاد ابالغیه مزبور کلیه واردکنندگان مواد مرتبط با کاالهای با دوام سرمایهای مشمول ثبت نمایندگی موضوع ماده  ۴قانون حمایت از مصرفکنندگان میبایستی
قبل از ثبت س��فارش ،تعهدات الزم را به معاونت امور صنایع و س��ازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وزارت صمت ارائه و پس از طی مراحل تأیید و اخذ
موافقت ،مراتب از طریق سازمان توسعه تجارت پیگیری نمایند».1
جه��ت مش��اهده راهنم��ای ثب��ت (ش��عبه ی��ا نمایندگ��ی) ش��رکتهای خارج��ی ،در س��ایت اداره کل ثب��ت ش��رکتها و مؤسس��ات غیرتج��اری درقس��مت ن��وار باال به
(ثبت تأسیس -شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی) رجوع کرده و یا از طریق لینک ذیل مالحظه بفرمایید:
https://sherkat.ssaa.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=18&pageid=567



 .1سایت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور .98/04/22 ،ر.ک:

https://iranianasnaf.ir/View/content.aspx?id=4310

تفاهمنامه شهرداری تهران و معاونت علمی ریاست جمهوری برای توسعه موتورسیکلتهای برقی
ای��ن تفاهمنامه با هدف جذب ،س��ازماندهی ،مدیریت
و همافزایی ش��تابدهندهها ،استارتاپها ،شرکتهای
فن��اور و دانشبنیان فعال حوزه حملونقل پیش��رفته با
کاربری شهری امضا شد.
س��یدمناف هاش��می با اب��راز خرس��ندی از تفاهمنامه
بی��ن معاون��ت علمی و ش��هرداری تهران ب��ه برخی از
محورهای این همکاری اشاره کرد و گفت :محورهای
همکاری ش��هرداری تهران در مس��اعدت و پشتیبانی
الزم از وس��ایل نوآوری حمل و نقل پیش��رفته ،صدور
مجوزه��ای الزم و ارائ��ه مش��وق در راس��تای موضوع
تفاهمنامه و همچنین کاهش ریس��ک تجاریس��ازی
موتورسیکلتهای برقی است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران تصریح کرد:
از دیگ��ر محورهای ای��ن همکاری میتوان به اعطای
مش��وقهای مال��ی ،الزام بکارگی��ری موتور کار برقی در
فعالیتهای جاری مؤسسات وابسته به شهرداری تهران
و همچنین حمایت از تنظیم مقررات سازوکار و توسعه
کاربری این محصول در شهر تهران اشاره کرد.
هاش��می ادام��ه داد :محوره��ای هم��کاری معاون��ت
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری نیز ش��امل کمک
ب��ه کاهش موانع تجاریس��ازی ،حمایتهای مادی و
کمک به ایجاد زیرساختهای تخصصی و عمومی مرکز
ن��وآوری حمل و نقل پیش��رفته ،هماهنگی و همکاری
ب��ا ش��هرداری ته��ران در اخذ مصوب��ات و مجوزهای

الزم ،تس��هیلگری و هماهنگی در بهرهمندی از منابع
مختلف برای تجاریس��ازی طرحهای حاصل از نتایج
تفاهمنامه است.
وی در ادامه گفت :با این اقدام و با توجه به تردد حدود
س��ه میلیون موتورس��یکلت در ش��هر ،اتفاق بزرگی رخ
خواهد داد؛ امیدواریم با امضای این تفاهمنامه و تعهداتی
ک��ه برای دول��ت ایجاد خواهد ش��د در حوزه حمایت از
سرمایهگذاران و زیرساختهایی که شهرداری باید آماده
کن��د ،بتوانی��م موتورهای برقی باکیفی��ت را جایگزین
موتوره��ای فعلی کنیم و ش��اهد تاثی��رات خوب آن در
کاهش الودگی هوا نیز باش��یم و به الگویی برای س��ایر
1
کالن شهرها تبدیل شویم.
شهردار تهران با اشاره به امضای تفاهمنامه با معاونت
علمی و فناوری رییس جمهوری گفت :تالش میکنیم
تس��هیالتی فراهم ش��ود تا در آینده نزدیک موتوربرقی،
وسیله یا به عبارتی موتورسیکلت کار شود.
پیروز حناچی افزود :موضوع سوآپ باتری در دستور کار
اس��ت چراکه قیمت موتور برقی بدون باتری خیلی باال
نیس��ت و می توانیم قیمت باتری را از قیمت تمام ش��ده
موت��ور برداری��م به صورتی که اقتصادی باش��د و مورد

استقبال عموم قرار گیرد.2
س��ورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری
در مراس��م امضای این تفاهم نامه ،گفت :همکاریها
و اقدام��ات خوب��ی در ح��وزه توس��عه موتورهای برقی
ش��کل گرفته است و خوشبختانه با تالش شرکتهای
دانشبنیان و استارتاپها در این حوزه توانمند هستیم.
ریی��س بنی��اد ملی نخبگان در ادام��ه بیان کرد :صنعت
خودرو در جهان به سمت برقیسازی محصوالت حرکت
کرده است .ما هم برای راهبری این صنعت نیاز داریم که
با کمک شرکتهای دانشبنیان به تولید این خودروها و
موتورها ورود کنیم .البته این کار را آغاز کردیم و در حال
رفع چالشها و مش��کالت پیش روی این کار هس��تیم.
س��تاری اف��زود :م��ا در ح��وزه تولید موتوره��ای برقی
پیش��رفت زی��ادی داریم .یک��ی از مهمترین چالشها
در ای��ن ح��وزه تامی��ن بات��ری آنها اس��ت که با کمک
ش��رکتهای دانشبنی��ان و توانمن��د در ح��ال رفع این
چالشها هستیم.3
 .2حناچی ،پیروز( ،)1399موتورسیکلت برقی برای کار هدفگذاری
شدهاست ،ایرنا 21 ،دی  ،139کدخبر .84180710 :ر.ک:
https://www.irna.ir/news/84180710

 .1هاشمی ،سیدمناف( ،)1399تفاهمنامه شهرداری تهران و معاونت
علمی ریاس��ت جمهوری برای توسعه موتورهای برقی ،خبرگزاری
اقتصادی ایران 21 ،دی  .1399کدخبر .2865081 :ر.ک:
http://econews.ir/fa/content/2865081

 .3س��تاری ،س��ورنا( ،)1399با تولید موتورهای برقی گامی اثرگذار
در کاهش آلودگی هوا برداش��ته میش��ود ،دولت 21 ،دی ،1399
کدخبر .355397 :ر.ک:
http://dolat.ir/detail/355397
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سردار سیدکمال هادیانفر توضیح داد:

موانع و مشکالت موتورسیکلتهای برقی
رئی��س پلیس راهور نی��روی انتظامی ضمن حمایت از
تولید موتورس��یکلتهای برقی گفت :زیرس��اختهای
الزم برای تولید این موتورها در کشور وجود ندارد.
س��ردار س��ید کم��ال هادیانف��ر گف��ت :پلی��س راهور
بهص��ورت کامل از تولی��د این موتورها حمایت میکند
ام��ا تولیدکنن��دگان باید به گونهای این موتورها را تولید
کنن��د ک��ه م��ورد قبول مردم باش��د .وی ادامه داد :فقط
با حمای��ت و اص��رار برای تولید این موتورس��یکلتها
نمیتوان انتظار داشت که مردم از این موتورها استفاده
کنند .زیرا ،باید در ابتدا زیرس��اختهای آن در کش��ور
فراهم شود.
رئیس پلیس راهور گفت :در بحث موتورس��یکلتهای
برقی نکاتی حائز اهمیت است ،بهعنوان مثال اگر برق
ای��ن موتوره��ا در خیابان و معابر تمام ش��ود ،راکب این
موتورها باید چه کار کنند؟ اول اینکه در خیابان و معابر
بستر برق ۲۲۰ولت برای موتورهای برقی وجود ندارد.
اگر باتری موتوری وسط خیابان خالی شود ،راکب این
موتورها باید به کجا مراجعه کند؟
سردار هادیانفر افزود :باید مکانی برای شارژ باتری این
موتورها تعبیه شود .از دیگر مشکالت این نوع موتورها
ش��تاب ،س��رعت و سرباالیی است ،هزینه باالی باتری
و مصرفی بودن باتری نیز از دیگر مش��کالت این نوع
موتورها است.
وی تصری��ح ک��رد :ب��ا این وج��ود پلیس راه��ور بعد از
تایید س��ازمان اس��تاندارد ،سازمان محیطزیس��ت و
وزارت صمت ،ش��رایط تولید این موتورها را به گونهای
بهوجود آورده که مانعی برای تولید وجود نداشته باشد.
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اما اینکه چه تعداد تولید میشود و چه تعدادی از آنها
به فروش میرس��د از موضوعاتی اس��ت که باید مورد
توجه قرار گیرد.
هادیانف��ر اضافه کرد :باید زیرس��اختهای تولید این
موتورها توس��عه یابد و به گونهای تولید ش��ود که مورد
مطالب��ه و عالقه مردم باش��د .پلی��س راهور برای تولید
آن مانع��ی ایج��اد نک��رده و کم��ک میکنیم تا این نوع
موتورها تولید شود.
براس��اس آمار پزش��کی قانونی در س��ال  ،۱۳۹۸تعداد
 ۱۶هزار و  ۹۴۷نفر در حوادث رانندگی ترافیکی کشته
شدهاند .از مجموع تلفات رانندگی سال  ،۹۸حدود ۲۰.۸
درصد عابر پیاده و  ۱۹.۴درصد موتورسیکلتسوار بودند.
هر چند براس��اس این آمار طی س��ال  ۱۳۹۸نس��بت به
سال گذشته ،تلفات راکبان خودروی سواری  ۳.۱درصد
کاهش داشته ،اما علت اصلی مرگ  ۳۸.۵درصد از افراد
ضربه به س��ر ۳۰.۹ ،درصد شکس��تگیهای متعدد۷.۵ ،
درص��د بهدلی��ل خونری��زی و  ۱۶.۴درصد بهدلیل علل
اش��تراکی (موارد دارای بیش از یک علت) ۶.۷ ،درصد
سایر موارد بوده است .آنچه که ماده  ۸قانون هوای پاک،
دولت ،س��ازمان محیطزیس��ت ،پلیس و وزارت صنعت،
معدن و تجارت از آن حمایت میکند ،موتورهای برقی
است .زیرا ،نقش آن در تصادفات و حوادث بسیار پایین
است .از سوی دیگر موتورسیکلتهای برقی هم سرعت
مناسبی دارند و هم به هوای شهرها لطمه نمیزند.
بس��یاری از کالن ش��هرها نه فق��ط در ای��ران بلکه در
کش��ورهای پیشرفته به تولید موتورسیکلتهای برقی
روی آوردهان��د .در ته��ران  3میلی��ون و پانص��د ه��زار
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دس��تگاه موتورسیکلت تردد دارد که تقریبا بیشتر آنها
هفت براب��ر ی��ک خودرو آلودگی تولید میکنند .این در
حالی اس��ت که از ابتدای س��ال جاری تاکنون فقط ۱۴
راکب موتورس��وار برای دریاف��ت گواهی معاینه فنی و
بررس��ی تس��تهای آالیندگی موتورهایشان به مراکز
مربوط مراجعه کردهاند.1
ماده  ۵۳برنامه پنج ساله سوم ،شهرداری تهران را موظف
ک��رده ت��ا با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی تهران
بزرگ برنامه اجرایی س��اماندهی موتورس��یکلتهای
ش��هر را ب��ا ه��دف کاه��ش آلودگی و انتظام بخش��ی
اج��را کن��د .در این ماده ،هویت بخش��ی ،شناس��ایی و
شناس��نامهدار کردن موتورسواران شامل الزام به نصب
پالک جلو و اعمال سیاس��تهای تش��ویقی برای بهبود
و استانداردس��ازی ناوگان با اقداماتی از جمله پرداخت
یارانه س��ود تس��هیالت و کمک بالعوض برای کمک
به تبدیل موتورس��یکلتهای کاربراتوری به انژکتوری
و جایگزین��ی موتورس��یکلتهای بنزینی با موتورهای
برقی ،اشاره شدهاست.2
 .1این تعداد توس��ط مدیرعامل س��تاد معاینه فنی خودروهای ش��هر
تهران  34مورد اعالم شده است:
مقدم ،حسین( ،)1399معاینه فنی موتورسیکلت ها اجباری می شود؟،
فارس 29 ،آذر  ،1399کدخبر .13990929000203 :ر.ک:

https://www.farsnews.ir/news/13990929000203

 .2هادیانفر ،س��یدکمال( ،)1399زیرس��اختهای الزم برای تولید
موتورس��یکلتهای برقی وجود ندارد ،ایرنا 7 ،دی  ،1399کدخبر:
 .84158444ر.ک:
https://www.irna.ir/news/84158444

طرح جدید مجلس
برای اِسقاط موتورسیکلتهای فرسوده

رئی�س فراکس�یون محی�ط زیس�ت مجلس
شورای اسالمی از تدوین طرحی برای ا ِسقاط
موتورسیکلتهای فرسوده با کاربری شغلی
با ارائه تسهیالت بانکی خبر داد .سمیه رفیعی،
رئی�س فراکس�یون محی�ط زیس�ت مجلس
ش�ورای اسلامی با تدوین طرحی در قالب
پیش�نهاد به کمیس�یون تلفی�ق در چارچوب
بررسی الیحه بودجه سال  ،1400خواستار از
رده خارج کردن موتورسیکلتهای فرسوده،
با کاربری شغلی شده است.
دالیل توجیهی
با عنایت به تبصره ( )2مادههشتم قانونهوای
پ�اک مصوب  25/4/1396مجلس ش�ورای
اسلامی و با توجه به فرس�ودگی بیش از یک
میلیون دستگاه موتور سیکلت کاربراتوری در

شهر تهران و به طور مشابه سایر کالنشهرها
و روند هشداردهنده افزایش فرسودگی آنها،
پیشنهاد میشود نوسازی موتورسیکلتهای
فرس�وده کاربراتوری از طریق حمایت مالی
دول�ت در دس�تورکار قرار گی�رد .جایگزینی
موتورس�یکلتهای فرس�وده و ا ِس�قاط آن،
حداق�ل کاه�ش هفت برابری میزان انتش�ار
آالیندگیرادربردارد.پیشنهادجهتنوسازی
ناوگان موتورس�یکلت با کرابری شغلی تهیه
ش�ده اس�ت ک�ه با توج�ه به پیمای�ش باالی
آنها نس�بت به موتورس�یکلتهای با کرابری
ش�خصی ،کاهش آالیندگی بیش�تری انجام
میش�ود .قطع به یقی�ن ،کاهش آالیندههای
هوا در کاهش بیماریهای قلبی و تنفسی در
ته�ران مؤث�ر بوده و از تحمیل هزینه مضاعف
به بخش درمان ش�هرها جلوگیری میش�ود.

در این پیش�نهاد با ارائه تس�هیالت سعی در
تحریک میزان تقاضای برگه ا ِسقاط و تسهیل
از رده خارج کردن موتورسیکلت کاربراتوری
و آالینده دارد.
متن پیشنهادی
حمای�ت مالی نوس�ازی موتورس�یکلتهای
فرس�وده کاربرات�وری از طری�ق تأمی�ن و
پرداخت مابهالتفاوت بهره تس�هیالت بانک
عام�ل از مح�ل افزای�ش  0.5درص�دی نرخ
جرائ�م راهنمای�ی و رانندگ�ی ت�ا س�قف 63
میلی�ارد توم�ان ب�ا هدف ایج�اد تحرک برای
ا ِسقاط موتورس�یکلتهای فرسوده فعال در
شرکتهای توزیع کاال به جهت جلوگیری از
بازگشت به شبکه حمل و نقل در کالنشهرها
انجام شود.1

 .1رفیعی ،سمیه( ،)1399طرح جدید مجلس برای ا ِسقاط موتورسیکلتهای فرسوده ،تسنیم 3 ،دی  ،1399کدخبر .2416692 :ر.ک:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/03/2416692
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آیا مپنا میتواند آینده صنعت موتورسیکلت ایران را متحول کند؟

محمدعلی نژادیان :نخس��تین موتورسیکلت برقی مپنا
روز یکش��نبه  23آذر  1399ب��ا حض��ور مدیرعامل گروه
صنعتی این شرکت در کارخانه شرکت مهندسی و ساخت
ژنراتور مپنا (پارس) مستقر در شهرستان فردیس استان
البرز رونمایی شد .اما ،با توجه به تواناییهای عظیم گروه
مپنا و دس��تاوردهای استثنایی آن در حوزههای مختلف،
اگر این ش��رکت در مرحله اول بر س��اخت (قوای محرکه
موتورسیکلت برقی ،باتری و جایگاههای شارژ) آن تمرکز
کند ،بهتر نتیجه میگیرد.
گروهمپنابهعنوانیکشرکتتولیدی،صنعتیوبازرگانی
بینالمللیبههمراه ۴۱شرکتزیرمجموعهخود،درزمینه
طراح��ی و اح��داث نیروگاهه��ای حرارتی (بخار ،گازی و
سیکل ترکیبی) و همچنین اجرای پروژههای نفت و گاز
و حملونقل ریلی و نیز در حوزه سرمایهگذاری خصوصی
در این صنایع بهصورت پیمانکار اجرایی کلید در دس��ت
( )EPCو سرمایهگذاری خصوصی ( )IPPدر سطح بازار
ایران و منطقه فعالیت میکند .مدیرعامل گروه صنعتی
مپن��ا در آیین رونمایی از این ۲دس��تاورد علمی تولیدی
گفت :موتورسیکلت برقی شرکت پارس ژنراتور نیز با به
کارگیری فناوری موتور محرک درونچرخ (in-wheel
 )driveطراحی ش��ده است .علی آبادی افزود :همکاری
خوبی را با خودروس��ازان آغاز کردیم که جای امیدواری
استتابتوانیمدرآیندهوسایلنقلیه در شانایرانیعرضه
کنیم.ویتوضیحداد:درزمینهایجادزیرساختهایتولید
کارهای بسیار بزرگی در گروه صنعتی مپنا شده و امروز به
فناوری های نوین جهانی دست پیدا کردهایم.1
 .1علیآب��ادی ،عب��اس( ،)1399ژنرات��ور  ۲۵۰مگاول��ت آمپری و
موتورس��یکلت برق��ی در البرز رونمایی ش��د ،ایرن��ا 23 ،آذر ،1399
کدخبر .84145239 :ر.ک:
https://www.irna.ir/news/84145239
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مجموعه صنایع نیروگاهی مپنا تامین کننده تجهیزات
م��درن صنای��ع نیروگاهی ،ماش��ین آالت و تجهیزات
صنع��ت نف��ت و حملونقل ریلی در کش��ور و خاورمیانه
2
است که قبال نیز اولین جایگاه شارژ موتورسیکلت برقی
را نیز ساخته بود.
پیشنهاد به گروه مپنا
مدیر مس��ئول نش��ریه صنعت موتورس��یکلت و پایگاه
خبری موتورسیکلت نیوز افزود :دغدغه مپنا برای تولید
موتورسیکلت برقی قابل تقدیر است ولی این مجموعه
باید درباره صنعت موتورس��یکلت ایران و جهان بیش��تر
تحقیق و بررس��ی کند .زیرا ،اگر این ش��رکت بخواهد
تولید انبوه داش��ته باش��د ،مردم از این محصول استقبال
نمیکنند و سرمایه مادی و معنوی این شرکت به هدر
میرود.
وی اظهار کرد :با توجه به اینکه مپنا هنوز توضیح کامل
و جامعی درباره برنامههای خود در حوزه موتورسیکلت
منتشر نکرده ،در نتیجه پیشنهاد میدهم که این شرکت
فعال به فکر تولید و فروش موتورس��یکلت کامل نباش��د
و تواناییه��ای خ��ود را بر روی تحقیق و س��اخت قوای
محرکه موتورسیکلت برقی ،ایستگاههای شارژ و باتری
ق��رار ده��د .زیرا ،اگر در این ح��وزه بتواند موفقیتهای
چش��مگیری داش��ته باشد ،شاید تعدادی از شرکتهای
مونتاژکننده موتورسیکلت در ایران و حتی خارج از ایران
مشتری دستاوردهای آن شوند.
محمدعل��ی نژادیان گفت :هن��وز اطالعات فنی کافی
 .2این نوع ش��ارژرها مناس��ب برای شارژر  ACانواع موتوسیکلتها
هستند .توان خروجی این شارژرها  ۵/۵کیلووات و با قابلیت نصب
در محیطهای داخلی و خارجی است .در این شارژرها از کارتخوان
 RFIDبرای شناسایی کاربر استفاده شده است.
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از موتورس��یکلت تولید ش��ده توس��ط مپنا منتشر نشده
اس��ت ول��ی این محص��ول از لحاظ ظاهری اصال برای
مصرفکنندگان جذابیت نخواهد داشت.
وی عنوان کرد :ظاهرا قطعات بدنه این موتورس��یکلت
به غیر از قسمت محفظه باتری در جلوی موتورسیکلت،
ترکیب��ی از ل��وازم یدک��ی موجود در بازار بوده که تهیه و
مونتاژ شده است .اما ،با این حال باید منتظر ماند و قوای
محرکه آن را بررسی کرد تا ببینیم چه تحول و خالقیتی
را در تولید موتور برقی داشتهاند.
نژادیان افزود :البته تولید و داخلیس��ازی اکثر قطعات
موتورس��یکلتها در ایران مقرون به صرفه نیس��ت ولی
طی چند س��ال گذش��ته ،بعضی دانش��گاهها از لحاظ
طراح��ی موتورس��یکلت برقی با هم��ه محدودیتهای
مال��ی خ��ود بس��یار حرفهایت��ر و زیبات��ر عم��ل
کردهاند.
وی گف��ت :ب��ا توجه به تولید محص��والت و تجهیزات
عظیم توسط این شرکت در حوزههای مختلف از جمله
صنع��ت حم��ل و نقل ریل��ی ،صنعت نیرو و صنعت نفت
و گاز ،بهتر بود از این موتورس��یکلت رونمایی نمیش��د.
زیرا ،توقع جامعه از چنین شرکت معظمی بسیار بیشتر
است.3
در نهایت مدیرمس��ئول نش��ریه صنعت موتورسیکلت
ب��ا اش��اره به تواناییهای مپن��ا پیشبینی کرد :اگر این
ش��رکت با مطالعه ،برنامهریزی و انگیزه بیش��تر به حوزه
موتورس��یکلت ورود پیدا کند ،در آینده نزدیک میتواند
صنعت موتورسیکلت ایران را متحول نماید.
 .3نژادی��ان ،محمدعل��ی( ،)1399از مپن��ا انتظ��ار بیش��تری
بــ��ود ،موتورس��یــکلت نی��وز 23 ،آذر  ،1399کدخب��ر.10333 :
ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/10333

اولین پایگاه خبری صنعت موتورسیکلت در ایران
اخبار روزانه ایران و جهان را در موتورسیکلت نیوز بخوانید
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پیشنهاد جدید سازمان محیطزیست
به هیات دولت برای اسقاط وسایلنقلیه
بهدنب��ال ابط��ال آییننامه ماده  ۸قانون هوای پاک که
درباره س��ن فرس��ودگی انواع وسایل نقلیه بود ،سازمان
حفاظت محیط زیست اخیرا پیشنهاد جدید خود را برای
اسقاط خودروها به هیات دولت فرستاده است.
دبی��ر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی س��ازمان
حفاظت محیطزیس��ت میگوید که در آییننامه جدید
مالک اس��قاط انواع خودروها معاینه فنی تعریف ش��ده
است.
ح��دود پنج ماه گذش��ته آییننامه م��اده  ۸قانون هوای
پاک که درباره سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه بود ،بر
اساس استعالم دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان
ابطال شد.
ماج��را از ای��ن قرار ب��ود که فردی درباره این آییننامه
به دیوان عدالت اداری ش��کایت کرده و دیوان عدالت
اداری نیز در این زمینه از شورای نگهبان استعالم گرفته
بود .پس از آن ،بر اساس نظر فقهای این شورا تعیین سن
فرسودگی برای خودروها خالف شرع اعالم شد و رای
به ابطال این آییننامه قانون هوای پاک دادند.
اکن��ون باتوج��ه به ابطال آیین نامه قبلی ماده  ۸قانون
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ه��وای پاک درباره تعیین س��ن فرس��ودگی خودروها،
س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت پیشنویس جدید این
آییننامه را به هیات دولت ارائه کرده است.
به��زاد اش��جعی  -دبیر کمیته فنی ص��دور مجوزهای
خودرویی س��ازمان حفاظت محیطزیست درباره برخی
جزیی��ات آییننام��ه جدید اظهارکرد :در آییننامه جدید
م��اده  ۸قان��ون هوای پ��اک  -برخالف آیین نامه قبلی
 مالک اس��قاط انواع خودروها معاینه فنی اس��ت ایندرحالیست که پیش از این برای خودروهای مختلف سن
فرس��ودگی تعریف کرده بودیم و الزم بود که خودروها
پس از رسیدن به سن فرسودگی اسقاط شوند.
وی ادامه داد :بر این اساس در آییننامه جدید که به هیات
دولت ارائه ش��ده اس��ت ،پیشنهاد دادهایم هر خودرویی
که نتواند طی دو دوره متوالی معاین ه فنی را پاس کند،
فرسوده محسوب میشود و باید اسقاط شود.
اشجعی در ادامه با اشاره به اینکه عالوه بر این سنی را
بهعنوان س��ن فرسودگی برای انواع مختلف خودروها
مشخص کردهایم ،تصریح کرد :از اینرو هر خودرویی
که به سن فرسودگی برسد نیاز است که نظارتها روی
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آن افزایش پیدا کند و برای مثال بهجای سالی یکبار در
سال سه بار به مراکز معاینه فنی مراجعه کند.
ب��ه گفتهدبیر کمیته فن��ی صدور مجوزهای خودرویی
سازمان حفاظت محیطزیست این سن برای خودروهای
مختلف متفاوت اس��ت .برای مثال س��ن فرس��ودگی و
افزایش نظارتها روی خودروهای ش��خصی  ۱۵س��ال
است.
وی در ادامه با بیان اینکه در کش��ورهای مختلف دنیا
نیز چنین روش��ی مالک اس��قاط خودروها است ،گفت:
بههرحال در کشور در زمینه معاین ه فنی مشکالتی وجود
دارد و اعتماد  ۱۰۰درصدی به آن نیست اما اکنون که
پیش��نهاد دادهایم مالک اس��قاط خودروهای فرسوده،
معاینه فنی باشد ،نیاز است که اهرمهای نظارتی روی
این مسئله تقویت شوند.
ل حاضر
اش��جعی در پایان اظهار کرد :برای مثال درحا 
خودروهایی که معاینه فنی ندارند فقط در تهران و چند
کالنشهر دیگر جریمه میشوند و سایر شهرها موضوع
معاینه فنی را روی خودروهای مختلف چک نمیکنند.
از سوی دیگر نیاز است که نظارتها روی مراکز معاینه

فنی نیز بیشتر شود .بنابراین اصالح فرآیندها ضروری
است .باتوجه به نظری که دیوان عدالت اداری داده بود،
معاینه فنی تنها راهکاری است که میتوان برای اسقاط
خودروهای فرسوده دنبال کرد.
به گزارش ایسنا ،بر اساس آخرین مطالعات  ۴۰درصد
آلودگی ش��هر ته��ران مربوط به خودروهای فرس��وده
است .همچنین درحال حاضر آلودگی هوا ساالنه سبب
مرگ  ۳۰هزار نفر در ایران میشود و  ۲.۶میلیارد دالر
خسارتهای اقتصادی به کشور وارد میکند.1
همچنین مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر
تهران با اش��اره به اینکه از ابتدای س��ال فقط  34مورد
مراجع��ه معاینه فنی برای موتورس��یکلت انجام گرفته
اس��ت ،گفت :موتورس��یکلتهای فاقد معاینه فنی باید
جریمه شوند.
حس��ین مقدم مدیرعامل س��تاد معاینه فنی خودروهای
شهر تهران ،درباره موضوع معاینه فنی موتورسیکلتها

 .1اشجعی ،بهزاد(« ،)1399معاینه فنی» مالک اسقاط خودروهای
فرسوده میشود؟ ،ایسنا 29 ،آذر  ،1399کدخبر.99092922088 :
ر.ک:
https://www.isna.ir/news/99092922088

در پایتخت اظهار داش��ت :حدود  ۱۵س��ال است که ۱۰
خط ویژه مکانیزه معاینه فنی موتورس��یکلت در تهران
داریم ولی فقط از ابتدای سال  ۳۴مورد مراجعه معاینه
فنی برای موتورسیکلت انجام گرفته است.
وی اف��زود :تهران حدود  ۳میلیون موتورس��یلکت دارد
و ای��ن وس��ایل نقلیه بهویژه اینک��ه اکثر کاربراتوری و
فرس��وده هس��تند در آلودگی هوا نقش دارند بنابراین از
پلی��س و وزارت کشور خواس��تاریم که موضوع معاینه
فنی موتورسیکلتها را زیر ذرهبین قرار دهند.
مدیرعامل س��تاد معاینه فنی خودروهای ش��هر تهران
ادام��ه داد :تکمی��ل اج��رای فاز ی��ک و دو طرح کاهش
آلودگی هوا بر این اساس بوده که موتورسیکلتها هم
در آن دیده شوند ولی تا کنون متأسفانه این مسأله اجرا
نش��ده و موتورس��یکلتها در سطح شهر نه معاینه فنی
آنها مورد رصد قرار میگیرد و نه جریمه میشوند.
وی بیان داشت :در فاز دوم طرح کاهش ،کنترل معاینه
فنی بهصورت مکانیزه با دوربین به کل دوربینهای شهر
تهران تسری پیدا کرده و فقط مختص به دوربینهای
ط��رح کاه��ش یا طرح ترافیک نیس��ت و کل دوربینها
باید معاینه فنی را کنترل کنند.
مقدمخاطرنشانکرد:موضوعمعاینهفنیموتورسیکلتها

باید بهصورت ملی توسط وزارت کشور در نظر گرفته شود
و در سامانه سیمفا نیز امکان پذیرش موتورسیکلتها
برای انجام معاینه فنی تحقق یابد.
وی تأکید کرد :همچنین الزامی شدن معاینه فنی برتر
جه��ت تردد در ط��رح کاهش آلودگی هوا باید اقدامات
قانونی آن فراهم و توسط شورای عالی ترافیک تصویب
ش��ود ت��ا از ای��ن طریق نیز بتوان با آلودگی هوا بیش��تر
2
مقابله کرد.
مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با تاکید بر
اینکه انجام معاینه فنی موتورسیکلتهای کابراتوری
نمیتوان��د بهعنوان راه��کار موثر در کاهش آالیندگی
تولیدی از این وس��ایلنقلیه باش��د ،گفت :تنها راه مفید
خارج کردن این نوع از موتورها از چرخه تردد در ش��هر
است.3
 .2مق��دم ،حس��ین( ،)1399معاین��ه فنی موتورس��یکلت ها اجباری
می ش��ود؟ ،فارس 29 ،آذر  ،1399کدخبر.13990929000203 :
ر.ک:
https://www.farsnews.ir/news/13990929000203

 .3مقدم ،حسین( ،)1399موتورسیکلت کاربراتوری از چرخه تردد در
تهران خارج شود ،ایرنا 6 ،آذر  ،1399کدخبر .84124880 :ر.ک:
https://www.irna.ir/news/84124880
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یک راهکار جدید به جای توقیف موتورسیکلتها

بیا خودت پلیس شو
طرح موتوریار جایگزین توقیف موتورسیکلتها

در  8دی  1399سردار حمیدی رئیس پلیس راهور تهران
اعالم کرد :طرح موتوریار به منظور فرهنگ س��ازی و
رعایت قوانین برای موتورس��یکلت س��واران متخلف به
طور رس��می آغاز ش��د .در طرح جدید موتوریار که به
عنوان مجازات جایگزین در نظر گرفته ش��ده اس��ت ،به
دنب��ال کاهش هزینهها هس��تیم ت��ا ضمن عدم توقیف
موتورس��وار متخلف ش��اهد رفتارهای جایگزین در این
خصوص باشیم.
رئی��س پلی��س راهور تهران ب��زرگ گفت :در این طرح

18

از ظرفیت خود موتورس��یکلت سواران متخلف استفاده
خواهد ش��د به گونهای که اگر موتورس��واری تخلف کند
ماموران از وی میخواهند که در کنار پلیس قرار بگیرد
و با دادن یک کاور پلیس را یاری کند.
وی گفت :در این طرح ،موتورسوار متخلف سعی خواهد
کرد بقیه موتورسواران که قوانین راهنمایی و رانندگی را
رعایت نمیکنند دعوت به رعایت قوانین کند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود :طرح موتوریار با
حمایت مراجع قضایی و بیمه است و اگر خدای ناکرده
در ای��ن ط��رح برای موتوری��ار اتفاقی بیفتد بیمه جبران
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خسارت خواهد کرد.
س��ردار حمیدی گفت :البته برخورد با موتور س��وارانی
ک��ه اص��رار بر تخلف دارن��د همچنان با جریمه و انتقال
موتورس��یکلت به پارکینگ به قوت خود باقی اس��ت ،اما
اگر موتورسواری از ارشاد ماموران متنبه شد بایستی در
طرح موتوریار شرکت کند.
وی ادامه داد :در طرح موتوریار س��عی ش��ده اس��ت از
همکاری دو س��ه ساعته موتورسیکلت سواران متخلف
استفاده شود ،زیرا شاهدیم  ۵۰تا شصت درصد حوادث
درون ش��هری مربوط به موتورس��یکلت س��واران است

که بایس��تی نس��بت به کاهش حوادث به ویژه در بخش
موتورسواران اقدام کنیم.
رئی��س پلی��س راه��ور تهران بزرگ گف��ت :البته طرح
موتوریار  ۱۰روزی است به صورت آزمایشی آغاز شده،
اما از امروز به طور رس��می کلید خورد 1و در این هفته
در  ۶۰نقطه از شهر تهران اجرایی میشود.
وی ب��ا بی��ان اینکه برخ��ورد با موتورسیکلتس��واران
متخلف ،تاریخچه دیرینهای دارد و ماحصل برخوردها،
کاه��ش حوادث و ارتقا انضب��اط ترافیکی بود ،افزود :با
این حال علیرغم هزینههای زیادی که انجام شد ،باز
هم نارضایتیهای بسیاری وجود دارد.
سردار حمیدی گفت :در چندماهه گذشته با بررسی این
مسئله از زوایای مختلف و برگزاری جلسات کارشناسی
ب��ا ق��وه قضایی��ه و بیمه و آموزش به همکاران این طرح
آغاز شد.
این مقام انتظامی اظهار کرد :در حال حاضر از س��اعت
 ۷تا  ۱۰صبح در  ۶۰نقطه ،افس��ران ما این طرح را اجرا
میکنند.
رییس پلیس راهور پایتخت گفت :دو راه برای برخورد
با متخلفان موتورسیکلت وجود دارد که اولین راه کفی،
توقیف و پارکینگ است .اما تصمیم گرفتیم از وقت افراد
استفاده کنیم یعنی کاوری با آرم پلیس و اسم موتوریار
به راکبان پوشیده می شود ،راکت ایست پلیس در دست
میگیرد و برای ساعاتی در نقاطی که پلیس مشخص
میکند ،میایستد تا به انضباط شهری کمک کند و به
متخلفان تذکر دهند.
وی افزود :پلیس تا  ۱۲ساعت میتواند در نقاط مذکور
ای��ن اف��راد را نگه دارد .اگر مج��ددا تخلفی انجام دهد،
س��اعت حض��ور افزایش پیدا میکند .س��ردار حمیدی
گف��ت :البت��ه تخلفات فرد در سیس��تم ثبت میش��ود تا
در ص��ورت تک��رار در دفعات بعد توقیف و دیگر اقدامات
انجام شود.
وی ادام��ه داد :تص��ور میکنی��م این طرح اثربخش��ی
بیشتری داشته باشد و هزینه ها را کم کند.2
البت��ه رئی��س پلیس راهور ناجا در  3دی  1399گفت :ما
دنبال این هس��تیم تا فرآیند توقیف را به حداقل ممکن
برسانیم و قانونی کنیم و به عنوان مثال طرح قفل چرخ
 .1حمیدی ،محمدحس��ین( ،)1399آغاز طرح موتوریار در پایتخت،
خبرگزاری صدا و سیما 8 ،دی  ،1399کدخبر .2968020 :ر.ک:
https://www.iribnews.ir/fa/news/2968020

 .2حمیدی ،محمدحس��ین( ،)1399موتورس��واران متخلف ،همیار
پلیس می شوند ،آنا 8 ،دی  ،1399کدخبر .551871 :ر.ک:
https://ana.press/fa/news/41/551871

را ارائه دادیم تا دیگر نیاز نباش��د وس��یله نقلیه متخلف
را توقیف کنیم .س��ردار هادیانفر گفت :اس��تقبال از طرح
ترخیص موتورسیکلتهای رسوبی خوب نیست اما حد
انتظار ما همین بوده است چرا که حجم بیشتر آنها یعنی
 ۵۴درصد موتورسیکلتهای رسوبی نیاز به طی کردن
یک فرآیند طوالنی برای ترخیص دارند.3
جلوگیری از انتقال  ۵هزار دستگاه موتورسیکلت
به پارکینگ

س��ردار محمد حس��ین حمیدی در  20دی  1399اظهار
کرد :در طرح مذکور که از چند روز پیش آغاز شده و ادامه
خواهد داش��ت ،تاکنون پنج هزار دستگاه موتورسیکلت
به پارکینگ منتقل نشده و راکبان آنها در همان محل
مورد آموزش و فرهنگسازی قرار گرفتهاند.
حمیدی متذکر شد :البته این آموزش و کمک به پلیس
انتخاب خود راکب متخلف اس��ت و جریمه و انتقال به
 .3هادیانفر ،سیدکمال( ۴۶ ،)1399درصد موتورسیکلتهای رسوبی
جرائ��م راهنمای��ی و رانندگ��ی دارن��د ،مه��ر 3 ،دی  ،1399کدخبر:
 .5102630ر.ک:
https://www.mehrnews.com/news/5102630

پارکینگ نیز در صورت قبول نکردن و پذیرش آموزش
در انتظار موتورسوار متخلف خواهد بود.
رئیس پلیس راهور فاتب بیان کرد :اگر پلیس قصد داشت
طبق قانون و در اجرای مقررات این موتورس��یکلتها
را به پارکینگ منتقل کند ،تعداد این موتورها را باید به
موتورسیکلتهای رسوبی فعلی اضافه میکرد و منتظر
میش��د تا صاحبان آنها برای ترخیص مراجعه کنند و
چنانچه مدارک ناقصی نیز داش��ته باش��ند بر مدت این
ترخیص اضافه میشد.
وی عن��وان ک��رد :ب��ا بررس��یهای ص��ورت گرفته و
نتایج حاصل از نظرس��نجیها مش��خص ش��ده میزان
رضایتمن��دی از ای��ن ط��رح بس��یار باال اس��ت و این
ن��وع آم��وزش در مقابل رفتن به پارکینگ بس��یار مورد
اس��تقبال راکبین متخلف قرار گرفته و پلیس نیز از این
رضایتمندی بسیار استقبال میکند.4
 .4حمی��دی ،محمدحس��ین( ،)1399جلوگی��ری از انتق��ال  ۵هزار
موتورسیکلت به پارکینگ با اجرای طرح موتوریار ،تسنیم 20 ،دی
 ،1399کدخبر .2428947 :ر.ک:
https://www.tasnimnews.com/fa/
news/1399/10/20/2428947

فصلنامه صنعت موتورسیکلت /سال سوم /شماره /8زمستان1399

19

دالیل اصلی رانندگی بدون گواهینامه
س��ردار هادیانف��ر :صدور گواهینامه موتورس��یکلت به
صورت مجازی و از طریق آموزش��گاههای مجازی در
دستور کار است.
رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به کمبود آموزشگاههای
رانندگی موتورس��یکلت گفت :در گذش��ته به این حوزه
توجه کمی شده است ،روند جدیدی را پیگیری کردهایم
ک��ه ب��ا نقل و انتقال و تعویض پالک بهصورت اینترنتی
شروع شده و میخواهیم صدور گواهینامه موتورسیکلت
نیز بهصورت مجازی و از طریق آموزشگاههای مجازی
انجام شود.
وی ادامه داد :اگر این اقدام انجام شود ،سرعت دریافت
گواهینامه بس��یار باالتر خواهد رفت .همچنین در حال
حاضر نیز به تمام آموزش��گاههای رانندگی کشور ابالغ
کردهای��م که اگ��ر آمادگی دارند عالوه بر انجام مراحل
گواهینام��ه خودرو ،گواهینامه موتورس��یکلت نیز صادر
کنند.
رئیس پلیس راهور ناجا اضافه کرد :به نظر بنده کمبود
آموزشگاههای رانندگی موتورسیکلت را داریم و امسال
این تعداد را افزایش خواهیم داد.1
 .1هادیانفر ،س��یدکمال( ،)1399صدور گواهینامه موتورسیکلت به
صورت مجازی ،باش��گاه خبرنگاران جوان 2 ،آبان  ،1399کدخبر:
 .7534408ر.ک:
https://www.yjc.ir/fa/news/7534408
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سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
ب��ه ب��اال بودن هزینه کالسهای آموزش رانندگی و به
ضرورت کاهش آن اشاره کرد و گفت :باال بودن هزینه
دریاف��ت گواهینامه موجب کاهش اس��تقبال از کالس
آموزش رانندگی بهویژه در میان رانندگان موتورسیکلت
شده است.
علی بابایی کارنامی ،ب��ا اش��اره ب��ه باال ب��ودن هزینه
کالسهایآموزشرانندگیگفت:هزینهی کالسهای
آموزش رانندگی به شکل غیر متعارفی در حال افزایش
بوده و این موضوع موجب کاهش استقبال از این کالس
ها شده و افراد به جای دوره آموزشی و دریافت گواهینامه
وارد مسیرهای انحرافی میشوند که زمینهساز بسیاری
از اتفاقات جبران ناپذیر است.
نماینده مردم س��اری و میان دورود در مجلس ش��ورای
اس�لامی ب��ا بی��ان اینکه یک��ی از مق��ررات مربوط به
راهنمایی و رانندگی ،الزامی بودن داش��تن گواهینامه
رانندگی اس��ت ،عنوان کرد :اهمیت داشتن گواهینامه
رانندگی به اندازهای است که قانونگذار ،رانندگی بدون
گواهینام��ه را ممن��وع اعالم نموده و برای آن مجازات
در نظ��ر گرفتهاس��ت ،ام��ا باال بودن هزینه کالسهای
آموزش رانندگی در ماههای اخیر موجب ش��ده برخی
ب��رای دریاف��ت گواهینامه اقدام نکنند ،این مس��ئله در
رانندگان موتورس��یکلت که اکثراً از قش��ر متوسط رو به
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پایی��ن ،کارگ��ران فصل��ی و کم درآمد و یا افراد با درآمد
غیرپایدار هستند ،پر رنگتر است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :اگر بخواهیم رانندگان را موظف به گذراندن
دوره آموزشی و دریافت گواهینامه کنیم باید حمایتهای
الزم را نیز برای آنها در نظر بگیریم و معتقدم در شرایط
ایدهآل ،دولت باید تمامی هزینههای مربوطه به آموزش
رانندگی را برعهده گرفته و دریافت گواهینامه را برای
مردم حداقل در مرحله اول رایگان کرده و رانندگان در
مرحله تمدید گواهینامه مش��مول پرداخت هزینه شوند
تا جلوی بسیاری از تخلفها گرفته شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ،سردار هادیانفر
ریی��س پلیس راهور ناج��ا طی مصاحبهای به افزایش
غیرمتعارف هزینه کالسهای آموزش��ی موتورسیکلت
و کالسهای رانندگی اتومبیل اش��اره و تاکید کرد که
این هزینهها باید برای هنرجویان کاهش پیدا کند ،وی
در ادام��ه صحبته��ای خود از طرح نمایندگان مجلس
ش��ورای اسالمی برای کاهش هزینههای کالسهای
2
رانندگی خبر داد.
 .2باباییکارنام��ی ،عل��ی( ،)1399ب��اال ب��ودن هزینه کالسهای
آموزش رانندگی عامل اصلی رانندگی بدون گواهینامه ،خبرگزاری
خانه ملت 8 ،دی  ،1399کدخبر .463811 :ر.ک:
https://www.icana.ir/Fa/News/463811
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سردار هادیانفر درباره موتورسیکلتها توضیح داد:

 ۹میلیون موتورسیکلت در سن فرسودگی

تعداد شمارهگذاری موتورسیکلت در سال  1399نسبت به سال گذشته افزایش یافت .رئیس پلیس راهور ناجا از عدم اسقاط خودروهای فرسوده نیز گالیه کرد
و گفت :در کش�ور  ۳۵میلیون دس�تگاه وس�یلهنقلیه داریم که  ۱۲میلیون دس�تگاه آن موتورس�یکلت اس�ت .از این  ۱۲میلیون موتورس�یکلت  ۹میلیون دستگاه در سن
فرسودگی است .سردار هادیانفر تصریح کرد :برابر ماده  ۸قانون هوای پاک شرایط اسقاط خودرو و الزامات آن بیان شده اما متاسفانه دو سال است که توجهی
به این موضوع نش�ده و اس�قاط بس�یار کمی رخ داده اس�ت .بهطوریکه س�ال گذش�ته  ۱۱هزار دس�تگاه و امس�ال چیزی بیشتر از  ۹۰۰۰دستگاه وسیلهنقلیه اسقاط
شده است.
نسبت تولید خودرو و موتورسیکلت

ریی��س پلی��س راهور ناجا از ش��مارهگذاری  ۶۷۰هزار و
 ۸۹۱دس��تگاه خودروی صفر از ابتدای س��ال جاری تا
پایان آذرماه خبر داد و گفت :این آمار در مقایسه با مدت
مش��ابه س��ال قبل پنج درصد کاهش داش��ته است .وی
تعداد موتورسیکلتهای نوشماره را نیز در همین مدت
 ۱۵۶هزار و  ۶۵۸دستگاه اعالم کرد و با اشاره به نوبت
دهی اینترنتی مراکز شمارهگذاری خودروها گفت :از سه
میلیون و  ۷۷هزار خدماتی که در مراکز ش��مارهگذاری
طی این  ۹ماه ارائه شده یک میلیون و  ۲۰۰هزار خدمت
از طریق نوبت دهی اینترنتی انجام شده است.

22

نقل و انتقال وسایل نقلیه

سردار هادیانفر در عین حال از افزایش سه درصدی نقل
و انتقال خودرو در  ۹ماهه امسال نسبت به مدت مشابه
سال قبل خبر داد و گفت :طی این مدت دو میلیون و ۹۳۲
هزار و  ۹۶۱وسیلهنقلیه نقل و انتقال شده است.
وی اف��زود :در ح��ال حاض��ر در تمام��ی مراکز تعویض
پالک و ش��مارهگذاری ،نوبت دهی به ش��کل اینترنتی
انجام شده و میزان رضایتمندی از این خدمات نیز بالغ
بر  ۹۵درصد است.
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وضعیت نمره منفی گواهینامهها

وی در پاس��خ به پرسش��ی درباره نمرات منفی رانندگان
نی��ز گف��ت :در ح��ال حاض��ر  ۸۷۸۴راننده پایه  ۳ ،۲ ،۱و
موتورس��یکلت در م��رز نم��ره منفی قرار گرفتند که این
افراد اگر مرتکب تخلف دیگری ش��وند گواهینامه شان
باطل شده و به منزله فرد بدون گواهینامه با آنان برخورد
خواهد شد.
هادیانفر ش��رط پاک ش��دن نمره منفی از گواهینامهها
را نی��ز اع�لام کرد و گفت :اگر این افراد به مدت ش��ش
م��اه تخلف��ی نکنند نمره منفی از گواهینامهش��ان پاک
خواهد شد.

پاس���خ بـــــ���ه انتقـــــاده���ا درب���اره ترخی���ص
موتورسیکلتهای فرسوده

رئی��س پلی��س راهور ناجا در بخش دیگری از نشس��ت
خبری خود به ترخیص موتورسیکلتهای رسوبی اشاره
کرد و گفت :از بیش از  ۸۰۰هزار موتورسیکلت رسوبی
تا کنون بیش از  ۷۳هزار دس��تگاه در طرح ترخیص با
تس��هیالت ارائه ش��ده ترخیص ش��ده اند البته افزایش
قیمت قطعات موتورس��یکلت ،فرسودگی و موارد دیگر
از جمله مواردی اس��ت که باعث ش��ده برخی از مالکان
ی��ا متصرفان تمایلی به ترخیص وس��یله خود نداش��ته
باش��ند اما بهطور مثال همین روز گذش��ته یک دستگاه
موتورسیکلتی که از سال  ۸۲در توقیف بود با تسهیالت
ویژه ترخیص شد.
وی دربارهاینانتقادکهطرحترخیصموتورسیکلتهای
توقیفی س��بب ترخیص موتورهای فرس��وده و آالینده
میش��ود گف��ت :برابر رای دیوان عدال��ت اداری معیار
و مالک فعالیت وس��یله نقلیه ،نه س��ن فرسودگی بلکه
س�لامت این وس��یله است .از این رو کارشناسان پلیس
راهور س�لامت این وس��ایل را هنگام ترخیص بررسی
ک��رده و ع�لاوه ب��ر آن میتوان در مراکز معاینه فنی نیز
این موضوع را بررسی کرد.
س��ردار هادیانفر س��ومین عامل مرگ و میر در کشور را
تصادفات اعالم کرد و گفت :متاس��فانه عابران پیاده و
موتورسیکلتسواران سهم زیادی میان قربانیان حوادث

رانندگی دارند بهطوریکه در برخی از شهرهای شمالی
ت��ا  ۸۵درصد متوفی��ان حوادث ترافیکی عابران پیاده و
راکبان موتورسیکلت هستند.
منع تردد شبانه موتورسیکلتها

سردار هادیانفر درباره اینکه آیا در طرح منع تردد شبانه
موتورسیکلتها نیز جریمه میشوند یا خیر؟ نیز گفت :هر
وسیلهای که پالک داشته باشد ،مشمول این ممنوعیت
شده و در صورت تردد غیرمجاز جریمه خواهد شد.
حمایت پلیس از موتورسیکلت برقی

رئی��س پلی��س راه��ور ناج��ا درب��اره حمای��ت پلیس
از موتورس��یکلتهای برق��ی نی��ز گف��ت :م��ا از ای��ن
موتورسیکلتها حمایت میکنیم اما هم باید زیرساخت
ها فراهم باش��د و هم تولیدکنندگان طوری عمل کنند
که محصولشان مورد تایید و استقبال مردم واقع شود.
این موتورها در حال حاضر جایی برای شارژ در خیابان
ندارند .در س��رباالییها دچار مش��کل میشوند و موارد
دیگر که باید رفع شود وگرنه ما از آنها حمایت کردیم
و منعی نیز برایشان نگذاشتیم.1

 .1هادیانفر ،س��یدکمال( ۹ ،)1399میلیون موتورس��یکلت در س��ن
فرسودگی ،ایسنا 2 ،دی  ،1399کدخبر .99100201011 :ر.ک:

مسنترین دریافت کننده گواهینامه

س��ردار هادیانف��ر از ص��دور  ۴۸۱هزار و  ۲۸۴گواهینامه
رانندگی جدید در سال جاری خبر داد و گفت :در میان
دریافتکنندگان گواهینامه مس��نترین فرد برای دریافت
گواهینامه پایه  ۳اقدام کرده و با  ۸۰س��ال س��ن موفق
شد.
وی ادام��ه داد :م��ردی  ۷۴س��اله نی��ز موفق به دریافت
گواهینام��ه موتورس��یکلت ش��ده ،در گواهینامه پایه۲
مس��نترین فرد  ۶۴س��ال سن داش��ته و گواهینامه پایه
یک نیز مسنترین فرد مردی  ۶۱ساله و خانمی  ۵۳ساله
موفق به دریافت گواهینامه خود شدند.
س��ردار هادیانفر مجموع خدمات مربوط به گواهینامه
را  ۶۸۷ه��زار مورد با احتس��اب م��وارد گواهینامههای
جدی��د و المثن��ی دانس��ت و گفت :این آمار در مقایس��ه
با مدت مش��ابه س��ال قبل  ۴۲درصد کاهش داش��ته
2
است.

.2هادیانفر،سیدکمال(،)1399شیوهجدیدبرایآموزشغیرحضوری
رانندگی ،ایسنا 2 ،دی  ،1399کدخبر .99100201052 :ر.ک:
https://www.isna.ir/news/99100201052

https://www.isna.ir/news/99100201011
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کارآفرینی به روش عباسعلی رضایی

مروری بر تاریخچه شرکت کویر موتور
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سالها قبل و در زمانی که دوچرخه به عنوان یک وسیلهنقلیه رایج نزد مردم شناخته میشد ،عباسعلی رضایی همزمان با کار در
یک تعمیرگاه کوچک ،اندیشههایی به مراتب بزرگتر در سر داشت تا اینکه تفکر تولید موتورسیکلت در ذهن وی نقش بست و
از اواخر دهه هفتاد خورشیدی شرکت کویر موتور بهمنظور تولید و عرضه انواع موتورسیکلت آغاز به کار کرد.

آغاز یک تولد

عباس��علی رضای��ی در مصاحب��ه ب��ا نش��ریه صنع��ت
موتورس��یکلت درباره سرگذش��ت خود و ایده تأس��یس
ش��رکت تولی��دی کوی��ر موت��ور گفت :م��ن در یکی از
ش��هرهای اصفهان به نام محمدآباد جرقویه در س��ال
 ۱۳۲۸متولد ش��دم 7 .یا  8س��ال داش��تم که پدرم در
محمدآب��اد ب��ه رحمت خدا رفت .بعد از آن همراه مادر و
چه��ار ب��رادرم که همه از من بزرگتر بودند به اصفهان
آمدی��م و س��پس ب��ا یکی از برادران��م در یک تعمیرگاه
دوچرخ��ه ب��ه عنوان ش��اگرد با روزی  ۵ریال دس��تمزد
اس��تخدام ش��دیم .شرایط سختی داش��تیم ولی امید به
خداوند باعث شد روحیه خود را از دست ندهیم.
من اصول کسبوکار را از کودکی و نزد استاد خودم حاج
ابوالقاس��م و در تعمیرگاه وی در خیابان ش��هدا اصفهان
آموختم .س��پس بعد از مدتی یک مغازه تعمیر دوچرخه
ب��از ک��ردم و صبحه��ا از س��اعت  6و  7تا آخر ش��ب کار
میکردم تا ش��اید مش��تری بیاید و درآمدی کسب کنم.
کمکم با ورود موتورس��یکلت به ایران ،این وس��یله با
اس��تقبال بس��یاری از جوانان به خصوص آنهایی که
عاشق سرعت و هیجان موتورسواری بودند مواجه شد
و به تدریج بهعنوان یک وس��یله ضروری زندگی جای
خود را در میان مردم باز کرد.
ب��ا افزای��ش تع��داد موتورس��یکلتها ،واردات قطعات
یدکی موتورس��یکلت نیز افزایش یافت و در این میان
یک��ی از نق��اط عطف کاری م��ن اخذ نمایندگی قطعات
موتورس��یکلت بود و در نتیجه فروش بهصورت خرد را
آغاز کردم و کمکم از س��ود فروش لوازم یدکی ،اولین
اتومبیل خود که یک ماش��ین ژیان بود را در س��ن ۱۸
س��الگی خریدم و این برای من که از صفر ش��روع کرده
بودم ،موفقیت بزرگی بود.

در دهه چهل ،مدتی نیز با برادرانم یک نمایشگاه اتومبیل
افتتاح کردیم که بهدلیل مشکالتی مجبور شدیم آن را
تعطیل کنیم ولی بعد از ازدواج با همس��رم ،هر کدام از
برادرها برای خود فروش��گاهی افتتاح کردند و من هم
در خیابان زینبیه فروشگاه لوازم یدکی موتورسیکلت و
دوچرخه را مثل همان اول افتتاح کردم .از درآمد مغازه
کمک��م زمین��ی خریده و خانهای س��اختم .این موضوع
برای من یک برکت الهی و موفقیت خجس��تهای بود.
در خانهی جدید اولین فرزندم به دنیا آمد .خداوند  2پسر
و  2دختر به ما هدیه داد.
در ده��ه ش��صت ،با اس��تفاده از اعتب��اری که نزد عمده
فروش��ان قطعات یدکی موتورسیکلت در تهران کسب
ک��رده ب��ودم اقدام ب��ه خرید اعتباری قطع��ات و توزیع
آن در سراس��ر اس��تان اصفهان بهصورت عمده و خرد
ک��ردم .ب��ا توجه به تجربه خود در هنگامی که پدرم را از
دس��ت دادم معتقد بودم که فرزندانم باید کس��بوکار را

از کودکی بیاموزند تا چنانچه روزی من نبودم ،آنها نیز
بتوانند روی پای خود بایس��تند .ازاینرو دو فرزند پس��رم
از هم��ان کودک��ی در کنارم بودند هم درس میخواندند
و به مدرس��ه میرفتند و هم به مغازه میآمدند و کمک
من بودند .شاید دیدن اینکه دوستان و همکالسیهای
فرزندانم پس از پایان ساعات درس و یا در تابستان به
بازی و سرگرمی میپردازند ولی پسرانم باید به سرکار
میآمدند ،برایم خوش آیند نبود ولی نمیخواستم آنها
در آینده سختیهایی که من در کودکی کشیدم را تجربه
کنند .البته من در آن زمان ،شاهد عالقه فرزندانم به این
نوع کسبوکار و موتورسیکلت بودم .حتی پسر بزرگم در
سن نوجوانی قهرمان موتور کراس استان بود .از اینرو،
باور داشتم که موفقیت آنها در این مسیر که قرار دارند،
حتمی است .در نتیجه تمام تالش خود را انجام دادم و
بس��تر مناسب جهت پیشرفت در حوزه موتورسیکلت را
برای آنها آماده کردم.
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شروع تجربه تولید

در اواخر دهه ش��صت همزمان با فروپاش��ی ش��وروی،
دره��ای صادرات کش��ورهای دیگر ب��ه روی ایران باز
ش��د .من در کنار فروش قطعات یدکی ش��روع به خرید
موتوره��ای روس��ی ایژ ،کوبا ،مینیس��ک ،واس��خود و
س��ه چ��رخ م��وراوی از واردکنندگان عم��ده کردم و در
سراس��ر اس��تان توزیع عمده و خرد انجام میدادم .در
ب س��ازان و
همین حین با عقد قرارداد با تعدادی از قال 
تولیدکنندگان در اصفهان ،ساخت قالب و تولید قطعات
مصرفی محصوالت روس��ی را ش��روع کرده و س��پس
آن قطعات را در کل کش��ور و در س��طح گس��ترده توزیع
میک��ردم .قابل ذکر اس��ت که تمامی مس��ؤولیت این
کار را به پس��ر کوچکترم س��پردم تا اینکه ایش��ان نیز
بتواند از س��ن نوجوانی تجربه کس��ب کند .در این زمان
نمایندگ��ی برن��د کلویناتور را هم برای کل اس��تان اخذ
کردم.
در دهه هفتاد بود که س��روکلهی محصوالت چینی در
ایران پیدا ش��د و با اعتباری که در کل اس��تان بهعنوان
یک توزیعکننده کالن و عمده کسب کرده بودم موفق
ب��ه اخذ چن��د نمایندگ��ی از تولیدکنندگان محصوالت
چین��ی در اس��تان ش��دم و کار ف��روش و توزی��ع من به
صورت چشمگیری توسعه پیدا کرد .حال از آنجایی که
حفظ اعتبار مالی در بین تولیدکنندگان و فروش��ندگان
موتورسیکلت و صداقت در کار ،سیاست اصلی و کلیدی
م��ن بود و همچنین فرزندان��م که دیگر فارغالتحصیل

شده و بهصورت تمام وقت در کنار من و کمک حال من
بودند ،باعث ش��د که گس��تره تجارت من به استان ختم
نشود سپس فروش به استانهای دیگر را آغاز کردم .از
اصفهان مرکز ایران به دورترین ش��هر در جنوب کش��ور
موتورسیکلت و قطعه میفروختم.
تولد کویر

س��رانجام با گذش��ت بیش از چهل س��ال کار س��خت،
رویاهایم در س��ال  ۸۰تحقق پیدا کرد در نتیجه اولین
کارخانه تولید موتورسیکلت خود را با برند کویر با شرکای
خود در کاشان احداث کردم.
کار تولید با سختیهای بسیاری همراه بود .اما با تالش،
پش��تکار ،عشق ،همدلی و همبستگی بین سهامداران،
کارها به خوبی پیش میرفت و توس��عه کس��بوکار با
س��رعت انجام میش��د .در اصل ما ش��رکاء تیم خوبی را
تش��کیل داده بودیم .زیرا برخی از ما دارای دانش فنی
باالیی بوده و درنتیجه باعث شد در کیفیت تولید ،مونتاژ
و کاه��ش هزینهها بس��یار مؤثر عم��ل کنیم .عالوه بر
آن دانش فروش و اعتبار باالیی داش��تیم و در مجموع
باعث شد موفق عمل کنیم .همچنین حضور فرزندانم
با انرژی و انگیزه باالیی که به کار داش��تند ،س��بب ش��د
در نهای��ت خروج��ی مطلوبی ایجاد ش��ود .همچنین در
ترکیب پرس��نل و نیروهای کار نیز س��عی میکردم افراد
فن��ی ،فع��ال ،با اخالق ومؤم��ن را جذب کنم تا اینکه
اولین موتورس��یکلت با برند کویر ( ۱۲۵س��یجی) در

س��رمای زمس��تان کویر کاش��ان در  ۲۵دیماه س��ال
 1380س��اعت  ۱۰ش��ب از خط تولید پایین آمد و باعث
ش��د کلیه س��ختیها و رنجهای گذش��ته را فراموش
کنم.
بهترین شدن اتفاقی نیست

از آنجای��ی ک��ه چه��ل س��ال تجرب��ه تعمی��ر و فروش
موتورسیکلت را داشتم و میدیدم که عموم ًا خریداران
موتورسیکلت از افراد کم درآمد جامعه هستند که گاهی
مجب��ور میش��دند برای خرید موتورس��یکلت ،طالی
همس��ر و یا فرش زیر پای خود را بفروش��ند ،ازاینرو ،به
فرزندانم که مس��ؤولیت خرید قطعات ایرانی و خارجی
را داش��تند توصیه میکردم که همیش��ه بهدنبال یافتن
و تهیه با کیفیتترین قطعه و بهترین تولیدات باش��ند.
س��رانجام لطف خداوند باعث ش��د برند کویر از همان
ابتدای ورود به بازار با اس��تقبال زیادی روبهرو ش��ود .در
ح��دی ک��ه دیگر تولید جوابگ��وی تقاضا نبود .به همین
دلیل ما موتورس��یکلتها را برای تحویل یک س��ال بعد
پیش فروش میکردیم و این امر موجب شد تا در اواخر
س��ال  1381کارخانه دوم را ،اینبار در ش��هرک صنعتی
مورچه خورت اصفهان احداث کنیم که باعث شد برای
 250نفر اش��تغال ایجاد ش��ود .بنده رمز موفقیت خود
را در ام��ر تولی��د تلفیقی از  ۴۰س��ال تجربه و همکاری
ب��ا نیروه��ای کار ج��وان و ایدههای جدید و الهامبخش
فرزندانم میدانم.

بحران در صنعت موتورسیکلت ایران

بعد از مدتی قانون چک در مجلس ش��ورای اس�لامی
از قان��ون کیف��ری به قانون حقوقی تغییر یافت .این امر
موجب شد تا تعداد بسیاری از چکهای مدتدار که از
نمایندگیهای سراسر کشور طلبکار بودیم وصول نشود
و ما با بدهیها و تعهدهای بس��یاری مواجه ش��دیم .در
نهایت این بحران باعث شد تا سال  ۱۳۸۵کارخانهها را
تعطیل کنیم .اما همچنان عش��ق به کار و صنعت ،امید
را در من زنده نگه میداشت تا اینکه دو سال بعد با دو
تن از مدیران س��ابق ش��رکت و دوستان قدیمی آقایان
پارچهباف در قم و غفاری در یاسوج همکاری جدیدی
را آغاز و تولید را در این دو شهر از سر گرفتیم.
عبور از بحران

بعد از گذشت مدتی در شهرک صنعتی مبارکه اصفهان
کارخان�� ه اس��تیجاری دیگ��ری گرفتیم .پس��رم که در
زمان بروز بحران در صنعت موتورس��یکلت به تجارت
بینالمللی خود در خارج از کشور و صادرات به کشورهای
آفریقایی و خاورمیانه مشغول بود ،بهدلیل تسلط به زبان
انگلیسی و قانون تجارت و کسبوکار بینالمللی ،موفق
شد نمایندگی موتورهای خارجی را از چند کشور مختلف
اروپایی و آسیایی اخذ کند.

در س��ال  ،1387هنگام��ی ک��ه  ۸۰درص��د صنع��ت
موتورس��یکلت ایران را محصوالت چینی و  ۲۰درصد
باق��ی مان��ده را محصوالت هندی تس��خیر کرده بود و
محصوالت ژاپنی نیز بیش از دو دهه میشد که کشور
را ت��رک ک��رده بودند ،با عقد قرارداد بین ش��رکت کویر
موتور و کیتیام اتریش ،شاهد حضور اولین برند اروپایی
در کشور بودیم.
شایان ذکر است که تحریمهای دو دهه گذشته و ترک
صنعت موتورسیکلت ایران توسط کمپانیهای ژاپنی از
دهه شصت ،اهمیت و ارزش همکاری کویر با کیتیام
اتریش را دو چندان میساخت و در واقع این یک رویداد
ملی بود و س��د انحصار صنعت کش��ور را با چین و هند
شکست و میتوان گفت که این حرکت آغاز یک انقالب
در صنعت موتورسیکلت کشور محسوب میشد.
متاسفانه برای تولید محصوالت کیتیام با موانع قانونی
مواجه بودیم .زیرا ،محصوالت کیتیام در آن زمان یا دو
زمانه بودند و یا چهار زمانه با حجم موتور  ۲۵۰سیسی
و باالت��ر ک��ه تولید همه آنها در آن زمان ممنوع بود .از
اینرو با مکاتبات و مذاکرات طوالنی با مسئوالن و در
حین مذاکره برای عقد قرارداد با کمپانی کیتیام موفق
به تغییر ممنوعیت حجم از  ۲۰۰تا  ۲۵۰سیسی شدیم
و کیت��یام بهعنوان اولین محصول  ۲۵۰سیس��ی در

کش��ور بعد از  ۴۰س��ال ممنوعیت شمارهگذاری و راهی
خیابانها شد.
به تبع آن و در س��ال  ۱۳۸۸کویر موتور با پیاجیو ایتالیا
تولیدکنن��ده محص��والت با برندهای (پیاجیو ،وس��پا،
آپریلیا و دربی) ،موفق به عقد قرارداد شد و سپس تولید
محصوالت (ریجو و اماچ) اسپانیا را در ایران رقم زد.
هم��کاری تجاری با ش��رکتهای بنام و معتبر اروپایی
موج��ب ش��د تا هم ش��رکت م��ا با اس��تاندارهای آنها
همخوانی پیدا کند و هم یک شهرت بینالمللی کسب
کنیم تا اینکه در س��ال  1394پس از معاهده برجام ،با
توجه به یک دهه مذاکره و حفظ ارتباط مستمر ،موفق
به اخذ نمایندگی از کمپانی بزرگ کاواساکی ژاپن شدیم.
قاب��ل ذکر اس��ت که بی��ش از دو دهه از غیبت ژاپنیها
در صنعت و بازار ایران میگذش��ت .س��پس بالفاصله با
همکاری این کمپانی و پیاجیو ایتالیا کلنگ مجهزترین
خ��ط تولید موتورس��یکلت در خاورمیان��ه و منطقه را با
بهرهگیری از تکنولوژی نس��ل چهارم در تیرماه س��ال
 1395در شهرک صنعتی رازی اصفهان به زمین زدیم
که در بهمن ماه همان س��ال به بهرهبرداری رس��ید و با
افتخار مجوز تولید تحت لیسانس را از کاواساکی ژاپن
دریافت کردیم.
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رسالت و شعار سازمانی

رس��الت س��ازمانی ما« ،تغییر نگرش جامعه نس��بت به
موتورسیکلت» و شعار سازمانی «تمایز در حرکت» و از
ارکان اساسی در اهداف راهبردی شرکت سبب شدند تا
اخذ نمایندگی موتورسیکلتهای خارجی بیشتری را در
برنامه کاری خود قرار دهیم و با تعداد بسیاری از برندهای
مط��رح صنعت موتورس��یکلت در جه��ان ارتباط برقرار
کردیم تا بتوانیم به انواع س�لایق و نیازهای مش��تریان
پاس��خ مثبت دهیم و بس��تر مناسبی را برای کارآفرینی
و اش��تغالزایی جوانان فعال و کوش��ا فراهم کنیم همین
امر سبب شد تعداد پرسنل شرکت که از  ۱۰۰نفر شروع
شد سپس تا  ۷۰۰نفر در سال  1399تحت پوشش بیمه
تأمین اجتماعی گسترش یافت و اینگونه شد که حدود
 ۲۰۰۰نف��ر بهص��ورت مس��تقیم و  5000نفر بهصورت
غیرمس��تقیم از کوی��ر موتور امرار مع��اش میکنند .ما
سیاس��ت فروش مس��تقیم از کارخانه به مش��تری را در
دستور کار خود قرار داده و شعب کویر موتور را در تهران
و شهرهای سراسر کشور افتتاح کردیم.
در س��ال  ،1397تکانههای ش��دید ارزی باعث افزایش
شدید قیمت موتورسیکلت و کاهش قدرت خرید مردم
ش��د و در نتیجه برای فروش موتورس��یکلت با بحران
ش��دیدی مواجه شدیم .نش��انههای زوال کارخانههای
تولیدی موتورسیکلت آشکار شد و این صنعت از حدود
 ۱۰۰کارخان��ه ب��ه چی��زی در ح��دود  ۴۰کارخانه فعال
تقلیل یافت.

کویر موتور اس��ت ،خط تولید موتورس��یکلتهای برقی
را در کارخانه شهرک رازی شهرضا در استان اصفهان
با حضور معاون وزیر و اس��تاندار وقت افتتاح کردیم که
ل و نقل برقی
ای��ن ج��زء افتخارات بزرگ در صنعت حم 
در کشور بود .در حال حاضر این مجموعه توسط دخترم
که ایشان پزشک است مدیریت میشود،
شروع به قطعهسازی

همچنین هم اکنون در حال تأسیس کارخانه قطعهسازی
هستیم تا بتوانیم قطعات کلیدی که در داخل کشور تولید
نمیشود را در جهت کاهش ارزبری و وابستگی به خارج
ب��ه ی��اری خداون��د متعال تولید و روان��ه بازار کنیم .این
کارخانه انش��اااهلل تا بهار  ۱۴۰۰به بهرهبرداری خواهد
رس��ید و نی��ت م��ا در ایجاد این کارخانه ایجاد اش��تغال
معلول عزیز کش��ورمان با همکاری س��ازمان بهزیستی
استان است.
امروز که گذشته را مرور میکنم و به یاد میآورم فرزند
آخ��ری ک��ه تنها ،یتیم ،غریب و فقیر بود ،االن با عنایت
الهی یک خانواده چند هزار نفری دارد ،تمام سختیهای
تولید و صنعت ،به یکباره از دیدگانم محو میشود ،آری،

تأس���یس خ���ط تولی���د موتورس���یکلت برقی در

کویر

در این اواخر با س��فرهای متعدد به کش��ورهای مختلف
متوجه ش��دیم که در آینده نزدیک موتورس��یکلتهای
برقی جایگزین موتورس��یکلتهای بنزینی خواهد شد.
بنابراین ،برای ارتقاء کیفیت آالیندگی موتورسیکلتها
و در راستای فرهنگسازی و احترام به سالمت انسان و
محیطزیست که جزء اهداف اصلی واحد تحقیق و توسعه
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دیدگاه بنیانگذار کویر
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این در حقیقت لطف و رحمت خداوند بود که مرا واسطه
فیض قرار داد و مجموعهای بنا شد تا هزاران نفر در آن
کار کنند و از دسترنج خود ارتزاق کنند.
اکنون  ۷۲س��ال س��ن دارم و صبحها زودتر از کارکنان
وارد کارخانه میش��وم و دیرتر از همه از کارخانه خارج
میش��وم و دیدن کارکنان که در س��رمای زمس��تان و
گرمای تابستان مصمم از صبح تا بعدازظهر در خط تولید،
کار میکنند و از برکت زحمات خود نان حالل بر س��ر
س��فره خانواده خود میبرند ،تمام خس��تگی از وجود من
خارج میش��ود و روزی چندبار خدا را ش��کر میکنم که
چنی��ن نعمت��ی نصیب من کرده تا و دعا میکنم که این
افتخار و نعمت را از من و فرزندانم دریغ نکند.
یادمان باش��د که آینده این کش��ور توس��ط کارآفرینان
موفقی س��اخته میش��ود که انسانیت داشته باشند و در
این راه همه مسائل را با پشتکار و توکل به خدای بزرگ
و ائم��ه اطهار در رقابت س��الم ب��ا همراهان خود ،حل و
فصل نمایند و سعی کنند تا مایه افتخار و برکت خانواده
و کشور خود باشند و در نهایت باور داشته باشند که اگر
بخواهند ،میتوانند.
آقای دکتر مجید رضایی معاونت استراتژی کویر موتور
در ادامه به خبرنگار نشریه صنعت موتورسیکلت گفت:
همانط��ور ک��ه پدرم فرمودند تاریخچه ش��رکت کویر
برمیگردد به سال ( 1336تقریب ًا حدود  63سال پیش)
یعنی وقتی بنیانگذار کویر کار خود را در یک تعمریگاه
کوچک در اصفهان ش��روع کرد و بعد از این فعالیت در
حوزه فروش قطعات یدکی و موتورس��یکلت بهصورت
 B2Cو  B2Bدر کل استان و ایران کار خود را گسترش
دادند تا این که برند کویر در اواخر دهه هفتاد در استان
اصفهان متولد شد و پدرم اولین تجربه خود را در تولید
و صنعت موتورسیکلت کشور شروع کرد.
استراتژی و اقدامهای خاص کویر موتور

کویرموتوربراساسشعارسازمانیخود«تمایزدرحرکت»
شکل گرفته است .شعاری که تقریب ًا یک دهه از بهوجود
آم��دن آن میگ��ذرد .همچنین دومین اصلی که پایهها و
س��تون کویر موتور را تش��کیل میدهد ،رسالت آن یعنی

دكتر مجيد رضايى :کویر موتور بر اساس شعار سازمانی خود «تمایز در حرکت»
ش�کل گرفته اس�ت .ش�عاری که تقریبا یک دهه از بهوجود آمدن آن میگذرد.
همچنین دومین اصلی که پایهها و ستون کویر موتور را تشکیل میدهد ،رسالت
آن یعنی «تغییر نگرش جامعه ،نسبت به موتورسیکلت» است.
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«تغییر نگرش جامعه ،نسبت به موتورسیکلت» است.
کویر موتور در راس��تای ش��عار سازمانی خود اقدامهای
بسیارسازنده،اثربخشوماندگاردرصنعتموتورسیکلت
ایران از خود به یادگار گذاشته است.
اقدامهای���ی ک���ه کوی���ر برای اولینبار در ایران

انجام داد ،عبارتند از:

تولید محصوالت  250سیس��ی که در س��ال 1387
برای اولینبار و بعد از سه دهه ممنوعیت تولید ،توسط
کویر با کی.تی.ام اتریش رقم خورد
واردات و تولی��د اج��زاء و قطعات موتورس��یکلتهای
س��نگین بهص��ورت قانونی ،و نمای��ش و فروش آنها
پشت ویترین نمایشگاههای کویر ،جزء دیگر اقدامهای
اثربخش این شرکت محسوبمیشود
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اخ��ذ اولی��ن مج��وز اس��تاندارد یورو  3جه��ت تولید
محصوالت
اخ��ذ مج��وز تولید اولین موتورس��یکلت با سیس��تم
سوخترسانی انژکتور
تولید اولین موتورسیکلت با سیستم ترمز ABS/ASR
از همه مهمتر میتوانیم به این موضوع اشاره کنیم که
بعد از  2دهه غیبت کمپانیهای بزرگ ژاپنی کویر موفق
شد در سال  1394سند همکاری خود را با شرکت قدرتمند
کاواساکی ژاپن امضاء کند و تولیدات محصولهای این
ش��رکت را در کش��ور با لیسانس کاواساکی ژاپن تولید و
به بازار عرضه کند
اخی��راً نی��ز خان��واده کوی��ر ای��ن افتخ��ار را دارد که
ش��مارهگذاری محصولهای سهچرخ را که تابهحال در
کشور ممنوعیت داشته است ،در شهریور  1399به نام
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خود ثبت کند
در راستای رسالت سازمانی خود یعنی «تغییر نگرش
جامعه نسبت به موتورسیکلت» نیز این شرکت گامهای
زی��ادی را برداش��ته و ت�لاش کرده که نگرش جامعه را
به موتورس��یکلت تغیی��ر دهد .میتوان گفت کویر جزء
شرکتهایی است که نوع توزیع و فروش موتورسیکلت
را در کش��ور تغییر داد و فروش موتورس��یکلتها را از
مغازههای کوچک و بدون استاندارد الزم به فروشگاهها
و نمایش��گاههایی که اس��تانداردهای جهانی در آنها
استفاده شده تغییر داد.
همچنین باعث ایجاد تغییر و تحولهای بیبدیلی در
تعمیرات موتورس��یکلت ش��د .به این صورت که از روی
زمی��ن برداش��ته و برروی جکه��ای مخصوص تعمیر
موتورسیکلت انجام میپذیرد.

کویر شرکتی برای تأمین نیازهای مشتریان

ما در اصفهان سه خط تولید داریم که یکی از آن خطها
از تکنولوژی نسل چهارم تولید بهره میبرد که میتوانیم
بگوییم در خاورمیانه و در منطقه منحصر به فرد اس��ت
و نمون��ه دوم��ی را نداری��م .در این خط هدف ما متمرکز
بر تیراژ تولید نیست ،بلکه تمرکز بر کیفیت تولید است.
همچنین در حوزه بهداشت و سالمت ،این شرکت معتقد
اس��ت ک��ه افراد باید فرهن��گ و مهارتهای رانندگی و
راندن موتورسیکلت را از دوران کودکی بیاموزند ،از این
رو در کوی��ر محصوالت��ی را میبینیم که برای کودکان
دو سال به باال تولید شده است.
مسؤولیت اجتماعی کویر

کویر فعالیت خود را به تولید موتورسیکلت بسنده نکرده
و مسؤولیت اجتماعی ما را ترغیب کرد تا حفاظت سر تا
پای راکب را مسؤولیت اجتماعی خود بدانیم و اینگونه
ش��د که توزیع کاله ایمنی ،کاپش��ن ،شلوار ،دستکش،
شولدر ،کفش و چکمه موتورسواری نیز در سبد کاالی
کویر موتور جای گرفت.
در ح��وزه فعالیته��ای اجتماعی ،کویر موتور باش��گاه
فرهنگی و ورزش��ی خود را س��ه س��ال پیش در کشور به
ثبت رس��اند و امروز بیش از  30موتورس��وار و قهرمان
برتر کش��ور در این باش��گاه فعالیت میکنند و دورههای
آموزشی و تمرینهای خود را سپری مینمایند .باشگاه
ورزشی کویر مفتخر است که در اولین سال فعالیت خود
در س��ال  1398مقام دوم تیمی کش��ور را کس��ب کند و

در س��ال  1399تا این لحظه مقام اول تیمی کش��ور را
کسب کرده است.
همچنی��ن کارآفرن��ی از اقدامات دیگ��ر کویر در حوزه
فعالیتهای اجتماعی است .موضوعی که امروزه یکی
از مس��ائل کلیدی برای رفع بحران کش��ور در ش��رایط
سخت تحریمها است .ازاینرو ،کویر در کارخانه جدید
خود که تولید باتری موتورسیکلتهای برقی را در برنامه
دارد ،با همکاری سازمان بهزیستی اصفهان از معلوالن
عزیز کشورمان دعوت به همکاری کرده است.
تعداد پرسنل کویر

امروزه کویر بیش از  ۷۰۰نفر نیرو بهطور مستقیم تحت
پوشش خود دارد و حدود  ۵۰۰۰نفر بهطور غیرمستقیم
از کویر امرار معاش میکنند.
همچنی��ن بی��ش از  51نمایش��گاه متعلق به ش��رکت
کوی��ر ،بهع�لاوه  130عامل توزی��ع و نمایندگی مجاز
در سراس��ر کش��ور و همچنین بیش از  100تعمیرگاه
تخصصی موتورس��یکلت ،در مجموع ش��بکه توزیع و
فعالیت کویر را در سطح کشور تحت پوشش خود قرار
دادهاند .اما در حوزه محیطزیست ،کویر موتور اقدامات
خیل��ی خوب��ی را در تولی��د محصوالت برقی در کش��ور
ایج��اد ک��رد و گامهای خود را فراتر از محصوالت برقی
گذاشت .یعنی در حوزه قطعات کلیدی محصوالت برقی
که امکان تولید آن در کشور وجود نداشت ،مانند :باتری
ی��ا الکت��رو موتور ،اقدامات خوبی را با ش��رکای تجاری
خ��ود انجام داده اس��ت ک��ه امیدواریم کارخانه باتری تا

چند ماه آینده به س��رانجام برس��د و محصوالت آن به
بازار ارائه شود.
محصولهای کویر موتور

ام��روز در کویر ش��اهد تولید ح��دود  200نوع محصول
هس��تیم .ما تالش کردیم که به هرگونه درخواس��تی
از طرف جامعه پاس��خ مثبت دهیم و هر نوع محصولی
را که مورد اس��تفاده در خیابانها و جادههای ش��هری،
آسفالت ،شنی ،جنگلی ،سنگ الخی ،گلی ،پیستهای
موتورسواری ،برفی و آبی وجود دارد را در سبد محوالت
کوی��ر ق��رار دادهای��م و ای��ن افتخار را داری��م که با این
طیف گس��ترده محصوالت که االن در ش��رکت وجود
دارد ،بهصورت شش سال متوالی طبق بازررسی که از
طرف وزارت صنعت ،معدن و تجارت میشود ،رتبه اول
کشوری را بین  44شرکت را کسب کنیم.
سخن آخر

توجه به کیفیت محصوالت و همچنین س��لیقه جامعه
باعث شده امروز کویر موتور با بهرهمندی از بیش از ۷۰۰
نفر نیروی کارآمد ،پرچمدار تولید و تنوع انواع دوچرخ،
س��هچرخ ،چهارچرخ ،نفربرهای آبی و دوچرخه باش��د.
همچنین تعامل با دوایر دولتی ،سازمانها و ارگانهای
نظارتی همواره کویر موتور را از سایر رقبا متمایز کرده و
اخذ جوایز همه ساله خدمات پس از فروش نشان از نگاه
پرمعنای بنیانگذار این شرکت به مقوله مشتریمداری
است .پايان رپورتاژ آگهى/
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