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 بخوان به نام پروردگارت كه جهان را آفرید2. همان كه با قلم
 ]و كتابت انسان را[ آموزش داد٣. )قرآن کریم، علق: 1و4(

در ابتدا خداوند را شاکریم که توانستیم از طریق این نشریه با شما 
خوبان ارتباط برقرار نماییم و امیدوار هستیم از طریق این تعامل 

باعث تکامل صنعت موتورسیکلت ایران شویم. 
ما در عصر دانش و فناوری هستیم و  دانش نیز بر پایه  اطالعات 
قرار دارد، یعنی اطالعات سلول شکل گیری دانش است و  بر همین 
اقتصادی،  تجاری،  کاری،  مناسبات  گذشته،  دهه های  طی  اساس 
تولیدی و... در صنایع مختلف تغییر کرده و هر صنعتی که خودش 
صرفا  دنیا،  صنایع  در  امروز  است!  فنا  به  محکوم  نکند،  روز  به  را 
از  که  هست  سریع  این  بلکه  نمی کند  مغلوب  را  کوچك  بزرگ، 
البته  که  می رسد  موفقیت  به  و  می گیرد  را  سبقت  گوی  دیگران 
پیش زمینه این موضوع، مستلزم داشتن یك بانك اطالعاتی علمی، 

اختصاصی و به روز است! 
همچنین در گذشته به دلیل شرایط و  طرز تفکر حاکم بر فضای 
تولید ایران، برخی تولیدکنندگان بیشتر با دید بازرگانی به تولید 
و  علم  روزافزون  پیشرفت  به  توجه  با  امروز  ولی  می کردند  نگاه 
تحول های  و  تغییر  شاهد  استانداردها،  سطح  ارتقای  و  تکنولوژی 
جدیدی در صنایع گوناگون و از جمله صنعت موتورسیکلت هستیم 
که بر همین اساس نیاز است برای پیشرفت همه جانبه، فعالیت های 
علمی و فرهنگی خاصی در هر صنعت صورت پذیرد تا به خودکفایی 

برسیم و در همین راستا نیز این نشریه متولد شد! 
البته همان طور که مستحضر هستید، فعالیت های علمی و فرهنگی 
وقت بسیاری برای تفکر، تحلیل و اقدام الزم دارد و امروزه به دلیل 
مقرون به صرفه نبودن اقتصاد فرهنگی، معموال چنین فعالیت هایی 

نیز کمتر مورد توجه ویژه قرار می گیرد.
حال اینجانب به دلیل این که ٢٠ سال از جوانی خود را در صنعت 
موتورسیکلت سپری کرده ام، همیشه در حد توان خود پیگیر امور 
فرهنگی و علمی برای این صنعت بوده ام و اعتقاد دارم که ما در این 
عرصه کوتاهی داشته و آسیب دیده ایم و باید برای جبران کاستی ها 
و پیشرفت این صنعت به فکر ارتقاء سطح علمی و فرهنگی صنفی 
گرفته  صورت  نیازسنجی های  به  توجه  با  نتیجه  در  باشیم!  خود 
تصمیم به انتشار این نشریه گرفتم تا بتوانیم با همکاری متولیان، 

متخصصان و فعاالن صنعت موتورسیکلت، مسائل صنفی را مطرح و 
نسبت به مصوبات و بخشنامه های سازمان های مختلف، تحلیل های 
و  روز  به  و  تخصصی  علمی،  مقاالت  ارائه  با  و  داده  انجام  را  الزم 
همچنین با ارائه اخبار و گزارش ها ی دقیق، باعث پیشرفت و توسعه 
صنعت موتورسیکلت ایران بشویم و این صنعت را از آسیب بیشتر 
دور کنیم! در واقع یکی از اهداف این است که می خواهیم از این 
مسئوالن  گوش  به  را  ایران  موتورسیکلت  صنعت  صدای  طریق 
برسانیم و در چارچوب علم، منطق و اخالق از حق این صنعت دفاع 
محیا  دلسوزان  و  عالقه مندان  همه  برای  فرصت  این  البته  کنیم! 
است تا نتایج پژوهش ها و تحلیل های خود را از این طریق به جامعه 

علمی، صنعتی و فرهنگی کشور ارائه کنند.
همچنین، ما نمی خواهیم مانند بعضی مجله ها که بر خالف قانون 
مطبوعات بر روی مجله از کلمه تخصصی استفاده می کنند و یا 
بدون مجوز در حال فعالیت هستند، صرفا یك کار تبلیغاتی کنیم 
و یا از اینترنت چند صفحه مطلب را کپی کرده و منتشر نماییم 
کار  یك  می خواهیم  بلکه  بدهیم،  انجام  نمایشی  کار  یك  فقط  و 
حرفه ای انجام شود تا این نشریه در حد خود، بتواند چراغ، هویت 
و شخصیت صنعت موتورسیکلت شود و نه با چند صفحه محتوای 
خام و تکراری و بعضا نامرتبط، باعث لطمه به این صنعت شویم! 
ازاین رو، وقتی می گوییم حرفه ای، یعنی این مسائل را لحاظ و تولید 
محتوا کردن و نه فقط چندین صفحه را با مطالب غیر مفید که با 
یك جستجوی ساده در اینترنت نیز به دست می آید، صفحات را 

پر کنیم!
قابل ذکر است که صنعت موتورسیکلت، دقیقا به دلیل نبود یك 
نشریه اختصاصی ضربات زیادی خورد، زیرا اوال در بسیاری مواقع 
این صنعت نتوانست از حق خود در سازمان ها و وزارتخانه ها به طور 
شایسته و بایسته دفاع کند که البته مهم ترین دلیل آن وقت کم 

محمدعلی نژادیان
مدیرمسئول

1- Editorial
َِّك الَِّذي َخلََق  ٢- اْقَرأْ بِاْسِم َرب

3- الَِّذي َعلََّم بِالَْقلَِم

رسمقاهل
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مسئوالن است و ثانیا زمانی که مطالب صنفی در رسانه های »غیر 
اختصاصی« مطرح می شود، ممکن است زیاد جلب توجه نکند، ولی 
درست  مسیر  در  را  اتفاقات  می تواند،  بهتر  رسانه ای  چنین  وجود 

خود هدایت کرده و صنعت را به اهداف خود برساند.
اهمیت مجله صنعت موتورسیکلت برای وزارتخانه ها و سازمان ها

کارشناسان  و  مسئوالن  محترم،  وزرای  اداری  وقت  در  شاید 
سازمان ها وقت کافی برای شنیدن نظرها، پیشنهادها و انتقادهای 
فعاالن و متخصصان صنعت موتورسیکلت را نداشته باشند و ممکن 
است به دلیل عدم اطالع از جزییات و نظر کارشناسان این صنعت، 
در تصمیم گیری های خود فقط مباحث کالن را ببینند ولی وقتی 
یك نشریه اختصاصی متشکل از تحلیل ها و مقاله های متخصصان 
و فعاالن صنعت موتورسیکلت آماده می شود و در اختیار آن ها قرار 
می گیرد، در نتیجه سر فرصت تحلیل ها )انتقادها، پیشنهادها، نقاط 
ضعف و نقاط قوت( مربوط به طرح ها، مصوبه ها و بخشنامه هایی که 
پشت در بسته برای این صنعت صادر می نمایند را مطالعه می کنند 
دقیق تر  و  بهتر  تصمیم گیری  به  کمك  مدت  دراز  در  کار  این  و 
مسئوالن می نماید و باعث کاهش فشار به صنعت موتورسیکلت نیز 
می شود و البته مسئوالن محترم نیز می توانند، از طریق این رسانه 
نظرهای خود را به گوش فعاالن و عالقه مندان صنعت موتورسیکلت 
برسانند. پس مناسب است، از این فرصت استفاده کنیم تا بتوانیم 
با قدرت و صالبت، صنعت موتورسیکلت را به قله های موفقیت و 

پیشرفت برسانیم!

ارتباط صنعت موتورسیکلت و دانشگاه
یکی از اهداف این نشریه برقرای ارتباط صنعت و دانشگاه است، زیرا 
اعتقاد اینجانب بر این است که تلفیق )علم و تجربه( باعث تسریع 
در پیشرفت خواهد شد و در واقع صنعت و دانشگاه می تواند، مکمل 

هم باشد!
شایان ذکر است که همیشه یکی از پیشنهادها و انتقاداتی که از 
بوده  موضوع  این  داشته ام  دانشگاه ها  مسئوالن  به  رسانه ها  طریق 
به طور  باید  دانشگاه(  و  صنعت  بین  ارتباط  )مسئوالن  که  است 
دولتی،  مختلف  سازمان های  و  صنایع  با  میدانی  تحققات  پیوسته 
تعاونی و خصوصی داشته باشند و ببینند که چه نیازهای جدیدی 
در بازار کار شکل گرفته است و  به این صورت نباشد که دانشجوی 
بسیار  تالش های  و  زحمات  با  و  نیازسنجی  کار شناسی،  بدون  ما 
پیدا نشود و  برای آن  تولید محتوا کند، ولی در   نهایت خریداری 
برعکس اگر صنایع ما از نتایج تحقیقات و پژوهش های دانشگاه ها 
استفاده نکرده و نیازهای خود را به جامعه دانشگاهی مطرح نکنند، 
هر روز به جای پیشرفت، پسرفت را تجربه خواهند کرد و هیچ وقت 
در یك سری از صنایع به خودکفایی نخواهیم رسید! لذا این مجله 
دانشگاه  و  موتورسیکلت  بین صنعت  موثری  ارتباطی  پل  می تواند 

نشریه  فنی  و  علمی  تحریریه  هیات  طریق  از  مهم  این  که  شود 
می تواند به خوبی رخ دهد! 

تولیدکننده  شرکت های  فنی  مدیران  از  خاص  به طور  حال 
پژوهشگران  و  اساتید  و  صنعت  این  کارشناسان  موتورسیکلت، 
دانشگاه، جهت این رویداد علمی و فرهنگی دعوت به عمل می آورم 
که  موتورسیکلت  صنعت  فعاالن  و  مسئوالن  همه  از  نهایت  در  و 
قلبشان برای پیشرفت صنعت کشور و مخصوصا صنعت موتورسیکلت 
ایران می تپد و دغدغه حل مشکالت این صنف را دارند، دعوت به 
بتوانیم  این رسانه،  از طریق  بلکه  تا  همکاری و همیاری می نمایم 

پایه و اساس پیشرفت همه جانبه این صنعت را مهیا نماییم. 

سپاسگزاری ها
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مشهد  توس  تیزپر  شرکت  مدیره  هیات  رئیس  ازغد«  علیپوریان 

کمال تشکر را دارد. 
نهایت  که  موتورسیکلت  فعاالن صنعت  و  از همکاران  - همچنین 
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جواد علیپوریان،  بهروز اخوان و...
-  از جناب آقای »فرهاد اسفندیاری« که طی سالیان گذشته، با 
انتشار مجله در این صنف، زحمت های بسیاری را متقبل شد و از 
این که همیشه نسبت به این حقیر نیز نهایت لطف و محبت را ابراز 
داشته، سپاسگزارم و برای ایشان از خداوند سالمتی و عاقبت بخیری 
مسألت دارم.  همچنین از هفته نامه خودرو امروز به ویژه جناب 
آقای »امیرحسین برخورداری« که طی 3 سال اخیر، همیشه نسبت 

به اینجانب و صنعت موتورسیکلت لطف داشته اند، سپاسگزارم.
ابتدای  از  که  مختلف  رسانه های  همه  از  خود  نوبه  به  نهایت  در   
پرداختند،  صنف  این  مسائل  به  صادقانه  صنعت،  این  شکل گیری 
قدردانی می کنم و برای همه آن ها آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. 



کاظم نیکبخت
مدیر عامل شرکت تولیدی و صنعتی انرژی موتور

97/٠8/٢5

60 سال انتظار

در سال 1338 بعد از اخذ دیپلم از مدرسه دارالفنون، نزد پدرم که در آن موقع 
در خیابان ناصر خسرو فروشگاه دوچرخه داشت، مشغول کار شدم و به زودی 

دریافتم که عالقه ام به دوچرخه و موتورسیکلت انتها ندارد!
در آن دوران کسب اطالعات عمومی و فنی، مخصوصا در مورد موتورسیکلت 

بسیار محدود و مشکل بود!
تجربه شصت ساله، من  را به این نتیجه رسانده که بدون همکاری صادقانه، 
هیچ صنعتی رشد نمی کند و اینك این امکان برای خانواده بزرگ این رشته 
با پیدایش این نشریه با همت آقای »محمدعلی نژادیان« به وجود آمده که در 

شصت سال گذشته، جای آن خالی بوده است!
همکاری تك تك دست اندرکاران این صنعت، از شرکت های بزرگ تولیدی 

تا تولیدکنندکان کوچك ترین قطعات مربوط به آن، بسیار مهم و الزم است!
اگر کمك و همکاری صادقانه تمام همکاران در این مجموعه میسر گردد، 
نتایج باور نکردنی آن را همه احساس خواهند کرد و همه از منافع آن برخوردار 

خواهند گشت!

یکی از مهم ترین فعالیت های صنایع مولد و دارای تکنولوژی روز که پویایی و 
پیشرفت آن صنعت را نشان می دهد، نشریه اختصاصی آن است. حال با کمال 
مسرت به استحضار می رساند، پروانه نشریه با عنوان »صنعت موتورسیکلت« 
در زمینه )علوم پایه و فنی و مهندسی- خودروسازی و تعمیرات خودرو(، 
دارای گرایش اختصاصی، قابلیت انتشار مطالب با دو زبان فارسی و انگلیسی، 
گستره توزیع به طور سراسری در ایران و با ترتیب انتشار به صورت فصلنامه به 
نام محمدعلی نژادیان در تاریخ 97/٠7/16 با شماره ثبت 83133 از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز دریافت کرد و طبق قوانین و مقررات جمهوری 

اسالمی ایران، تاسیس و در چارچوب اخالق و منطق عمل خواهد کرد! 
شایان ذکر است در صورت حمایت همه جانبه، ترتیب انتشار این نشریه از 
فصلنامه به )دوماه نامه، ماه نامه، دو هفته نامه، هفته نامه و حتی روزنامه( نیز 

قابل تبدیل است.

تاسیس نخستین نشریه اختصاصی در صنعت موتورسیکلت ایران1 

پیام پیشکسوت صنعت موتورسیکلت و دوچـرخه2
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1-   Establishment of the First Exclusive Magazine in Iran’s Motorcycle Industry
2- The veteran leader of motorbike industry’s message
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اهداف و چشم انداز نشریه صنعت موتورسیکلت1  

این نشریه به طور کلی در راستای توسعه و گسترش مرزهای دانش 
و فن آوری، تحقق اهداف سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران 
در افق 14٠4 ه.ش، پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی بیان شده، 
تنویر افکار عمومی، باال بردن سطح آگاهی، معلومات و دانش مردم و 
مخصوصا فعاالن و کارشناسان صنعت موتورسیکلت و دیگر مواردی 
اشاره شده است، پیش خواهد  به آن  نیز  قانون مطبوعات  که در 

رفت و با نگاه ملی و فرا ملی مبادرت به انتشار مقاله، 
دیگر  و  گزارش ها  اخبار،  یادداشت ها،  گفتگوها، 

موتورسیکلت  صنعت  به  مربوط  رویدادهای 
می نماید. در این راستا قصد داریم با ارائه 

دستاوردهای برجسته همکاران محقق، 
طوری طی طریق نماییم تا این نشریه 
به عنوان یك مرجعیت رسمی بدیع و 

به روز فعالیت نماید. 
ما  مهم  وظایف  از  یکی  همچنین 
به  موثر  کمك  رسانه  یك  عنوان  به 

این  که  است  کشور  توسعه  و  پیشرفت 
و  درست  رسانی  اطالع  طریق  از  مهم 

سعی  رو  این  از  می پذیرد.  صورت  موقع  به 
می کنیم برای رسیدن به اهداف این نشریه از حضور 

دانشگاهیان، اساتید فرهیخته و افراد با تجربه و اندیشمند که 
هر کدام از آن ها سرمایه های فکری و معنوی ایران عزیز هستند، 

بهره مند شویم. 
و  دلسوزان  همه  همدلی  و  همراهی  با  هستیم  امیدوار  نهایت  در 
فعاالن صنعت موتورسیکلت ایران، بتوانیم در جهت پیشرفت کشور 
و مخصوصا این صنعت، قدم های مثبت برداریم و بتوانیم رسالت 
از  جلوگیری  درجهت  تخصصی  و  علمی  اطالعات  نشر  با  را  خود 
تخریب بیشتر و کمك به باالبردن کیفیت صنعت موتورسیکلت به 

انجام برسانیم.
از جمله اهداف این نشریه عبارتند از:

1- انتشار و ترویج نظریه ها، پژوهش ها، دستاوردها، یافته های علمی 
و معرفی محصوالت جدید صنعت موتورسیکلت ایران و جهان

صدای  شدن  شنیده  برای  مناسب  فضایی  کردن  فراهم   -٢

تولیدکنندگان، نمایندگان، مصرف کنندگان و مسئوالن
3- معرفی اندیشمندان و پژوهشگران ملی و بین المللی در حوزه 

صنعت موتورسیکلت و ایجاد ارتباط بین آن ها 
مراکز  با  تعامل  ایجاد  به طور کلی  و  دانشگاه  و  ارتباط صنعت   -4

علمی کشور
- گردآوری اطالعات جدید و به روز برای کمك به ارتقای سطح 
کیفی و کمی توان علمی و فنی نیروهای متخصص در 

صنعت موتورسیکلت و دانشگاه ها
توسعه  برای  مناسب  شرایط  برقراری   -
و  دانش  تجربیات،  تبادل  آموخته ها، 
بین  پژوهشی  علمی-  دستاوردهای 
متخصصان  و  دانشجویان  اساتید، 
همچنین  و  موتورسیکلت  صنعت 
به  مربوط  دانش  گسترش  و  اشاعه 

تولید موتورسیکلت و قطعات آن
- آگاه سازی دانشگاهیان و پژوهشگران 
و  صنعت  این  نیاز  مورد  موضوعات  از 
دانشگاه  و  صنعت  نیازسنجی  کلی  به طور 

نسبت به یکدیگر 
- کمك به نزدیك شدن بین پژوهش های علمی و 
نیازهای جامعه و همچنین کاربردی کردن مباحث نظری و 

پژوهش های به  عمل آمده در حوزه صنعت موتورسیکلت
- انعکاس طرح ها و پژوهش های )کاربردی، بنیادی و توسعه ای٢(  

برای تقویت پایه های علمی کشور
- ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش، ارتقاء مستمر دانش فنی 
و  نوآوری  فضای  ساختن  فراهم  و  خدمات  و  تولیدات  کیفیت  و 

خالقیت در صنعت موتورسیکلت
و  فنی  علمی-  توانمندی ها ی  معرفی  و  تخصصی  رسانی  اطالع   -

دستاوردهای نوین ملّی

1- Aims and Perspective of  the Motorcycle Industry Magazine

2- تحقیق بنیادی: عبارت است از تحقیق طراحی شده برای ایجاد درک نوینی از اصول و 
فرایندهای اساسی و اصلی )یونسکو(

تحقیق كاربردی: عبارت است از تحقیقی که طراحی می شود برای ایجاد )خلق( فناوری 
جدید )یونسکو(

پژوهش توسعه ای: پژوهشی است که با هدف ترویج نتایج پژوهش های بنیادی و کاربردی 
و به منظور استفاده در تولید مواد، فراورده ها، وسایل، ابزار، فرایندها و روش های جدید و یا 

بهبود آن ها انجام می گیرد )یونسکو(
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- فراهم کردن فضای تحقیق و پژوهش در حوزه علوم مربوط به 
صنعت موتورسیکلت که این خود فرصتی را برای مجله حاضر ایجاد 
خواهد کرد تا با مشارکت محققان و اندیشمندان ضمن ارتقاء کیفی ، 
کمال  رویکرد  در  بدینوسیله  و  بپردازد  جامعه  در  دانش  تعالی  به 
انسانی نقش موثری را ایفا نماید و در نهایت به اندازه توان خود باعث 
تامین نیاز تحقیقاتی کشور شده و باعث تولید ایده های نو در صنعت 

موتورسیکلت شود.
- این نشریه در صدد آن است که با چاپ مقاله هایی که از پژوهش های 
انجام شده توسط محققان عزیز کشورمان با استفاده از جدیدترین 
اطالعات علمی دنیا در زمینه صنعت موتورسیکلت صورت پذیرفته، 
قدم های موثری در جهت رفع »معضالت محیط زیستی« نیز بردارد.

به  مربوط  مسائل  در  آرا  تضارب  و  تبادل  زمینه  آوردن  فرآهم   -5
)عوامل  پیگیری مشکالت صنفی  و  تبیین  و  موتورسیکلت  صنعت 

درونی و بیرونی( و تالش در ارائه راه حل برای آن ها
6- معرفی ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری موجود در صنعت 

موتورسیکلت
7- ایجاد و تکمیل مستمر یك بانك اطالعاتی دقیق از شرکت ها، 

و  موتورسیکلت  فروش  نمایندگان  متخصصان، 
اطالعات فنی موتورسیکلت ها 

8- کمك به مدیران اجرایی و مسئوالن وزارتخانه ها، 
سازمان ها و ارگان ها برای تصمیم گیری بهتر درباره 

صنعت موتورسیکلت 
9- ارائه اخبار مهم و اطالع رسانی از وضعیت صنعت 

موتورسیکلت
در  قدیم  و  جدید  نظریه های  بررسی  و  نقد   -1٠

زمینه های تخصصی صنعت موتورسیکلت
شرکت های  پیشنهادهای  و  انتقادها  انتشار   -11
تولیدکننده موتورسیکلت و قطعات آن در خصوص 
نحوه  و  موتورسیکلت  صنعت  به  مربوط  مسائل 

تصمیم گیری های مسئوالن برای این صنعت
تهدیدها،  بررسی فرصت ها،  و  تحلیل محیطی   -1٢
نقاط ضعف و نقاط قوت )صنعت موتورسیکلت ایران 

و قوانین و بخشنامه های سازمان ها( 
13- فرهنگ سازی در خصوص استفاده از محصوالت 

تولید داخلی
اصول  تبیین  و  حرفه ای  واالی  اخالق  ترویج   -14
قانونی و حقوقی که دانستن آن برای فعاالن صنعت 
موتورسیکلت ایران مهم است. از جمله بررسی اسناد 
خصوص  در  نظام  کلی  سیاست های  و  باالدستی 

صنعت ایران
15- در این نشریه سعی خواهیم کرد با فراهم نمودن 

ارتباط موثر بین پژوهشگران ملّی و بین المللی به  محیط فکری و 
منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در جهت کمك به 
گسترش اطالعات و پژوهش های علمی و نشر نتایج تحقیقات تازه و 
ارزشمند در زمینه های مختلف صنعت موتورسیکلت تحول علمی و 
فرهنگی بزرگی را در این صنعت رقم بزنیم. ازاین رو، امید است که 
این نشریه بتواند وضعیت این صنعت را بهبود بخشیده و راه حل هایی 
برای مسائل نظری و عملی پیش روی این صنعت جهت قانون گذاران، 

سیاست گذاران، پژوهشگران و اساتید گرانقدر ارائه نماید.  

چشم انداز:
در نظر است که تا سال 14٠٠ ه.ش نشریه صنعت موتورسیکلت با 
قابیلت مرجعیت در مجامع علمی و صنعتی درحوزه مسائل مرتبط 
با حوزه صنعت موتورسیکلت جایگاه خود را تثبیت نماید و همچنین 
یکی از رسانه های قابل اتکا و اعتماد در مطبوعات ایران با اعتبار علمی 
و تخصصی باال قرار گیرد. امید است این موضوع سبب گسترش حوزه 
نفوذ تولیدات علمی آن در میان طیف وسیع مخاطبان جهانی صنعت 

موتورسیکلت شود. 
همت  بدون  نشریه ای،  چنین  انتشار  که  است  واضح 
صنعت  صاحب نظران  و  متخصصان  فعال  مشارکت  و 
موتورسیکلت، جامعه علمی کشور و همکاری سازمان ها 
و نهادهای حکومتی امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین 
و  ارجمند  محققان  گرانقدر،  اساتید  از  بدینوسیله 
با  می شود  دعوت  موتورسیکلت  صنعت  متخصصان 
این  به  نیل  به منظور  خود  ارزشمند  مقاالت  ارسال 
اهداف، نشریه صنعت موتورسیکلت را یاری نمایند تا 
به خودکفایی  را  این صنعت  با کمك یکدیگر  بتوانیم 
و  پیشنهادها  پذیرای  افتخار  با  همچنین  برسانیم. 
انتقادهای سازنده کارشناسان این عرصه هستیم، زیرا 
این رسانه متعلق به همه فعاالن و دوست داران صنعت 

موتورسیکلت است. 
در نهایت با توجه به این که هر شماره از این نشریه در 
اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی  آرشیو مرکز 
ایران ثبت و نگهداری خواهد شد، لذا پیشنهاد می شود، 
و  تحقیق  موتورسیکلت  کارشناسان  و  شرکت ها  اگر 
پژوهشی انجام می دهند در این مجله به چاپ برسانند 
فرهیختگان  شما  علمی  تولیدات  و  زحمات  نتایج  تا 

ارجمند ماندگار شود. 
از خداوند قادر که قدرت اندیشه و اندیشیدن را به ما 
ارزانی داشته است، می خواهیم که در این راه نیز ما را 
یاری نماید تا بتوانیم وظایف اجتماعی خود را نیز به 

درستی انجام دهیم. 

در نظر است كه تا 
سال ١400 ه.ش نشریه 
صنعت موتورسیکلت 
با قابیلت مرجعیت 
در مجامع علمی و 

صنعتی درحوزه مسائل 
مرتبط با حوزه صنعت 
موتورسیکلت جایگاه 
خود را تثبیت نماید 
و همچنین یکی از 

رسانه های قابل اتکا و 
اعتماد در مطبوعات 

ایران با اعتبار علمی و 
تخصصی باال قرار گیرد. 
امید است این موضوع 
سبب گسترش حوزه 

نفوذ تولیدات علمی آن 
در میان طیف وسیع 

مخاطبان جهانی صنعت 
موتورسیکلت شود
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آیین نامه اخالق حرفه ای نشریه صنعت موتورسیکلت1 

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و 
همواره ناظر بر اعمال انسان است و به منظور پاس داشت مقام بلند 
دانش و پژوهش و نظر به اهمیت اعتالی فرهنگ و تمدن بشری، 
اخالق  اصول  به  اعتقاد  با  نشریه،  این  حرفه ای  اخالق  آیین نامه 
اسالمی،  رعایت قانون مطبوعات و قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران و با اعالم این که به هیچ ارگان، سازمان، تشکیالت و حتی 
حزبی وابستگی ندارد و کامال به صورت مستقل فعالیت می کند، به 

شرح ذیل ایفاد می گردد:
و  حقیقت  پی جویی  راستای  در  تالش  حقیقت جویی:  اصل   -١
ارائه  و  حقیقت  پنهان سازی  هرگونه  از  دوری  و  آن  به  وفاداری 

تحلیل ها، پیشنهادها و انتقادها در چارچوب اخالق
2- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و 

پژوهیدگان ) انسان، حیوان و نبات( و سایر صاحبان حق 
٣- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی 

و معنوی مطالب مندرج در نشریه
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن 
پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل فعالیت نشریه و نداشتن 
گرایش به هیچ کدام از جناح های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و 

البته حفظ ارتباط و تعامل با جریان های سیاسی رسمی در کشور
5- اصل رعایت انصاف، امانت و قضاوت منصفانه: تعهد به اجتناب از 
هرگونه جانب داری شخصی و گروهی و رعایت حد اعتدال و میانه 

روی در مورد افراد و تصمیم گیری و داوری مقاالت  بدون توجه به 
نویسندگان و  و...  باورهای مذهبی، قومی، سیاسی  نژاد، جنسیت، 
صرفا بر اساس ارزش علمی، تخصصی و درجه اهمیت مطالب انجام 
می شود. )شایان ذکر است در صورت اشتباه سهوی در ارائه مطالب، 
نشریه خود را موظف می داند در شماره بعدی و در همان صفحه 

جبران و اصالح نماید(
6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطالعات محرمانه افراد، 

شرکت ها، سازمان ها و نهادهای مرتبط با تحقیق
انجام  در  حرمت ها  و  حریم ها  رعایت  به  تعهد  احترام:  اصل   -٧
تحقیقات، اخبار، گزارشات و مطالب نشریه و رعایت جانب نقد و 
خودداری از هرگونه حرمت شکنی و رعایت کرامت انسانی پرسنل، 
مطبوعات  در  فعال  همکاران  با  تعامل  و  رجوع  ارباب  و  مشتریان 

کشور و صنعت موتورسیکلت ایران
تحقیقات  نتایج  اشاعه  و  دانش  رواج  به  تعهد  ترویج:  اصل   -8
پژوهشگران و انتقال آن از طریق نشریه به غیر از مواردی که منع 

قانونی دارد.
از هرگونه رفتار غیرحرفه ای  التزام به برائت جویی  ٩- اصل برائت: 
و اعالم موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش و فعالیت 

نشریه را به شائبه های غیر علمی و غیراخالقی می آ الیند٢ .

1-The Professional Moral Regulations of Motorcycle Industry 
Magazine

٢- برگرفته از منشور اخالق پژوهش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس و ... 
http://www.pardisiau.ac.ir/tabid/120/Default.aspx

منبع عکس:
https://article.irna.ir/fa/c25331-1
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دستورالعمل نگارش و نحوه داوری مقاالت برای نشریه صنعت موتورسیکلت1 

فرهیختگان  ارزشمند  مقاله های  علمی  ارزش  برای حفظ  احتراما، 
گرانقدر، موارد ذیل ایفاد می شود:

همان طور که در اهداف و چشم انداز »نشریه صنعت موتورسیکلت« 
ذکر شد، به طور کلی از مهم ترین اهداف این نشریه، فراهم آوردن 
پژوهش های  زمینه ی  در  اطالعات  تبادل  برای  مناسب  بستری 
متخصصان  و  دانشگاهی  جامعه  میان  در  تخصصی  و  فنی  علمی، 
صنعت موتورسیکلت و اعتالی سطح دانش نظری و علمی آنان و 
نیز تهیه  مجموعه ای مفید از اطالعات مربوط به این صنعت است. 
اندیشمندان گرانقدر در  ازاین رو، چاپ مقاالت و مطالب ارزشمند 

این نشریه منوط به دارا بودن یکی از ویژگی های ذیل است:
1. مقاله هایی در اولویت انتشار قرار دارد که حاوی مطالب بدیع در 
زمینه های علمی و فنی و ترجیحا مبتنی بر تحقیقات نظری و علمی 
پیشرفته، همراه با نقد و بررسی در موضوعات فنی و مهندسی باشد 
و  به طرح نظرهای جدیدی پرداخته و به نتایج تازه دست یافته 
برجسته ی  آثار  برخی  از  استنتاج  و  تلخیص  پژوهش،  یا  و  باشند 
علمی و فنی باشد و یا بایستی به دست آمده از مطالعات، تجربه ها و 

پژوهش های نویسنده یا نویسندگان باشد.
٢. مقاله  های رسیده با توجه به معیارهایی چون کیفیت، چگونگی 
تجزیه و تحلیل، نحوه اظهار نظر، نتایج به دست آمده، درج دقیق 
منابع و نیز با درنظر گرفتن جنبه  های نوآوری، کاربردی، گستردگی 
و فراگیری آن ها، پس از داوری در هیأت تحریریه مطرح و در مورد 

قبول یا رد آن تصمیم  گیری خواهد شد.
3. مسئولیت نتایج علمی و فنی نوشته به عهده نویسنده مقاله خواهد بود.

4. این نشریه، در قبول، رد، ویرایش، خالصه و چاپ مطالب رسیده 
و  شد  نخواهد  فرستاده  پس  شده  دریافت  مطالب  و  است  آزاد 
انعکاس نظرها و دیدگاه های ارائه شده توسط نویسندگان مقاله ها 
به معنی تأیید و پذیرش آن ها از سوی  الزاماً  و مصاحبه شوندگان 

نشریه نیست. 
5. درج منبع مطالب ضرروی است.

6. نویسنده باید در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی دقتی در 
مقاله خود شود، نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصالح 

آن اقدام یا مقاله را بازپس گیرد.
7. اصل مقاله های رد شده یا انصراف داده شده پس از سه ماه از 
آرشیو فصلنامه خارج خواهد شد و فصلنامه هیچگونه مسئولیتی در 

قبال آن نخواهد داشت.
8. مقاله های ارسالی نباید به طور همزمان برای سایر نشریه ها ارسال 

شده باشد.
9. مقاله هایی که ترجمه است، حتما باید متن انگلیسی و منبع آن 

نیز ارسال شود.
نحوه داوری مقاالت:

1. قابل ذکر است که داوران انتخاب شده نیز  پس از بررسی اولیه، 
بالفاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار خواهند داد، از 
جمله: عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله )در حوزه ی کار 
داور و یا موضوع نشریه(، کمبود وقت، عدم رعایت موارد ذکر شده در 

دستورالعمل نگارش مقاله و...
در  مندرج  کافی  استدالل  و  علمی  مستندات  اساس  بر  داوران   .٢
مقاله ها، داوری می کنند و نقطه  نظرهای خود را با وضوح و به روشنی 
بیان می نمایند و در نهایت این مدارک به نشریه و نویسندگان ارائه 

می شود و هرگز اعالم نظر سلیقه ای و شخصی نخواهد شد.
1-Writing Instructions and Judgment of the Articles for Motorcycle 
Industry Magazine



ن، سوگند به قلم و آنچه را با قلم می نویسند )قرآن کریم، قلم:1(.

راه موفقیت هر قوم و ملتی از راه قلم و کتابت می گذرد و در اهمیت 
آن همین بس که سوره ای در قرآن به نام قلم است و خداوند به آن 
قسم یاد کرده و در واقع هر فردی از آن حمایت کند، قدم در راه حق 

گذاشته است!

اهمیت و نقش »قلم و نوشتن « در زندگی انسان ها
تمام  پیدایش  سرچشمه  که  است  چیزی  همان  نوشته،  و  »قلم 
تمدن های انسانی، پیشرفت و تکامل علوم، بیداری اندیشه ها و افکار، 
شکل گرفتن مذهب ها و سرچشمه هدایت و آگاهی بشر است، تا آنجا 
که دوران زندگی بشر را به دو دوران تقسیم می کند: »دوران تاریخ«  
و »دوران قبل از تاریخ«، دوران تاریخ بشر از زمانی شروع می شود که 
خط اختراع شد و انسان توانست ماجرای زندگی خود را بر صفحات 

نقش کند«6. 
»گردش نیش قلم بر صفحه کاغذ، سرنوشت بشر را رقم می زند، لذا 
پیروزی و شکست جوامع انسانی به نوک قلم ها بسته است. قلم حافظ 
علوم و دانش ها، پاسدار افکار اندیشمندان، حلقه اتصال فکری علما، 

پل ارتباطی گذشته و آینده بشر است. حتی ارتباط آسمان و زمین 
نیز از طریق لوح و قلم حاصل شده است! قلم انسان هایی را که جدا از 
هم، از نظر زمان و مکان، زندگی می کنند پیوند می دهد، گویی همه 
متفکران بشر را در تمام طول تاریخ و در تمام صفحه روی زمین در 
یك کتابخانه بزرگ جمع می بینی! قلم رازدار بشر و خزانه دار علوم 
و جمع آوری کننده تجربیات قرون و اعصار است و اگر قرآن به آن 
سوگند یاد می کند به همین دلیل است، زیرا همیشه سوگند به یك 
برای  است  وسیله ای  قلم  البته  می شود.  یاد  ارزش  پر  و  عظیم  امر 
)مایسطرون( و نوشته ها که قرآن به هردو سوگند یاد کرده است، هم 

به »ابزار« و هم به »محصول« ابزار7 .
پیشوایان اسالم در احادیث متعددی به یاران خود تاکید می کردند 
که به حافظه خود قناعت نکنند و احادیث اسالمی و علوم الهی را 
به رشته تحریر درآورند و برای آیندگان به یادگار بگذارند. بعضی از 
دانشمندان گفته اند: بیان دو گونه است، بیان زبان و بیان قلم، بیان 
زبان با گذشت زمان کهنه می شود و از بین می رود ولی بیان قلم ها 

تا ابد باقی است.

نحوه نگارش:
1. مقاله های علمی که متن آن دارای )جدول ، شکل ، نقشه ، نمودار، 
ذکر  با  دقیق  و  کامل  به طور  باید  موارد  همه  هست،  و...(  فرمول  

شماره، منبع و توضیح الزم درج شود.
٢. مناسب است، منابع مطالبی که از )کتاب ها، نشریه ها، اینترنت، 
سخنرانی ها و...( دیگران استفاده کرده اید را در پاورقی درج شود، 

حتی اگر یك جمله باشد. 
3. نمونه نحوه نوشتن ارجاع درون متنی برای کتاب: بعد از جمله 
مشخصات  پاورقی  در  و   )61-56  :1397 )نژادیان،  پاراگراف  یا 
محمدعلی  نژادیان،  می شود:  درج  کامل  به صورت  کتاب  آن 
انتشارات  تهران:  اول،  چاپ  اقتصادی،  موفقیت شناسی   ،)1397(

موفقیت شناسی.
محمدعلی  نژادیان،  باشد:  نشریات  از  منبع  که  صورتی  در    -

)1397(، »عنوان مقاله«، سال، شماره، نوبت چاپ، شماره صفحه.
عنوان   ،)1397( محمدعلی  نژادیان،   : باشد  اینترنتی  منبع  اگر   -
خبر، نام خبرگزاری، تاریخ، کدخبر. و در ذیل آن لینك خبر درج 

می شود و در زیر لینك خط کشیده شود.

نازنیـن«٢  »بـی  فونـت  لطفا  فارسـی  برای  نگـارش:  لحاظ  از   .4
فرعی تیترهای  و  استفـاده کنیـد  نیو رمن«3  »تایمز  انگلیسـی   و 

»بی نازنین بولد« و تیترهای اصلی نیز »بی تیتر«4  باشد.
5. اندازه فونت فارسی، در متن 1٢ و در صورتی که در متن فارسی، 
کلمه انگلیسي هست، اندازه آن 11 باشد. همچنین پاورقی فارسی 
1٠ و پاورقی انگلیسی 8.5 و فاصله خط 1.5 باشد. )البته پیشنهاد 
می شود، در متن از کلمات و اصطالحات انگلیسی، عربی و... استفاده 

نشود و فقط در پاورقی آورده شود(.  
6. اگر در متن، اصطالح انگلیسی به فارسی وجود دارد، حتما در 

پاورقی، انگلیسی آن آورده شود.
و  نقطه  شود،  رعایت  )نیم فاصله ها(  مخصوصا  نگارش  قواعد   .7
ویرگول و مانند آن حتما باید چسبیده به کلمه قبلی و یك فاصله 
با حرف بعدی داشته باشد و عالمت استمرار »می« مانند )می شود( 
باید با نیم فاصله از فعل جدا شود. جهت نیم فاصله می توانید از 
ضمن  نهایت  در  کنید.  استفاده  ات ساین«5  شیفت+  »کنترل کی+ 
صورت  در  است  خواهشمند  گرانقدر،  فرهیختگان  توجه   از  تشکر 

داشتن سوال های بیشتر با نشریه تماس حاصل نمایند.
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6- تفسیر نمونه، جلد٢4، صفحه 369

2- B Nazanin
3- Times New Roman
4- B Titr
5- Ctrl+Shift+@

7- همان، صفحه 374

هدف مجله صنعت موتورسیکلت  از نگاهی دیگر



و نیز گفته اند: پایه امور دین و دنیا بر دو چیز استوار است، »قلم« و 
»شمشیر« و شمشیر زیر پوشش قلم قرار دارد.

همین معنی را بعضی از شعرای عرب چنین به نظم آورده اند8:
 )خداوند این گونه برای قلم از آن روز که تراشیده شد مقدر کرده 
است که شمشیرهای تیز خدمت گزار آن باشند(! این تعبیر اشاره 
لطیفی است به تراشیدن قلم به وسیله چاقو و قرار گرفتن تیغ های 

تیز در خدمت قلم از آغاز کار.
شاعر دیگری با استناد به آیات مورد بحث در این زمینه می گوید9:

»آن روز که جنگ جویان قهرمان به شمشیرهای خود سوگند یاد کنند 
و آن را اسباب بزرگی و افتخار بشمرند، برای قلم نویسندگان همین 
افتخار و سربلندی در تمام دوران جهان بس که خداوند سوگند به 

قلم یاد کرده است و نه به شمشیر«!
و راستی چنین است چرا که پیروزی های نظامی، اگر از ناحیه فرهنگ 
نیرومندی تضمین نگردد، هرگز پایدار نخواهد بود. مغول ها در تاریخ 
ایران بزرگ ترین پیروزی را کسب کردند ولی چون ملت بی فرهنگی 
بودند به زودی در فرهنگ اسالم و ایران حل شدند و مسیر خود را 

تغییر دادند1٠«.  
»خداوند سبحان از این جهت این سوگند را یاد کرده که قلم و نوشته 
از عظیم ترین نعمت هایی است که خدای تعالی بشر را به آن هدایت 
کرده، به وسیله آن حوادث غایب از انظار و معانی نهفته در درون دل ها 
را ضبط می کند و انسان به وسیله قلم و نوشتن می تواند هر حادثه ای 
را که در پس پرده مرور زمان و بعد مکان قرار گرفته نزد خود حاضر 
سازد )مثل این که حادثه قرن ها قبل، همین االن دارد اتفاق میافتد 
و حوادث هزاران فرسنگ آن طرف تر در همین جا دارد رخ می دهد( 
پس قلم و نوشتن هم دست کمی از»کالم« ندارد و در عظمت این 
دو نعمت همین بس که خدای سبحان بر انسان منت نهاده که وی 

را به سوی کالم و قلم هدایت کرده و طریق استفاده از این دو نعمت 
را به او یاد داده است. 

در مورد کالم فرموده:
انسان را آفرید، به او بیان ) آنچه در دل است( آموخت١١ )قرآن 

کریم، رحمن: 3 و4(

و در مورد قلم فرموده : 
همان كه با قلم )وكتابت انسان را( آموزش داد و آنچه را كه 
انسان نمی دانست )به تدریج به او( آموخت١2 )قرآن کریم، علق: 

4و5(

می نویسند،  آنچه  و  قلم  به  تعالی  خدای  خوردن  سوگند  بنابراین، 
سوگند به یکی از نعمت ها است. از ظاهر سیاق بر می آید که منظور 
از قلم، مطلق قلم و مطلق هر نوشته ای است که با قلم نوشته می شود 
ولی مفسران برداشت های مختلفی را بیان کرده اند. بعضی از مفسران 
در  که  است،  آفرینش  قلم  یعنی  اعلی،  قلم  قلم،  از  مراد  گفته اند 
آفرید و منظور  اولین موجودی است که خدایش  حدیث آمده که 
الکاتبین  کرام  و  حفظه  فرشتگان  که  اعمالی  آن  »مایسطرون«  از 

می نویسند.13« 

که  کرده اند  تفسیر  قلمی  به  اینجا  در  را  قلم  مفسران،  از  »بعضی 
نامه  یا  و  می نویسند  آن  با  را  آسمانی  وحی  خدا  بزرگ  فرشتگان 
اعمال آدمیان را با آن رقم می زنند ولی مسلما آیه مفهوم گسترده ای 
از مصداق های آن است، همان گونه  بیان یکی  این تفسیر  دارد که 
که »مایسطرون« نیز مفهوم وسیعی دارد و تمام آن چه را در طریق 
هدایت و تکامل فکری و اخالقی و عملی بشر به رشته تحریر می آورند 
شامل می شود و منحصر به وحی آسمانی یا اعمال انسان ها نیست14.«  
البته تمام آن چه که گفته شد درباره قلم هایی است که در مسیر حق 
و عدالت و در صراط مستقیم گردش می کند، اما قلم های مسموم و 
گمراه کننده بزرگ ترین بال و عظیم ترین خطر برای جوامع انسانی 

محسوب می شود.
سخن را با حدیث پیغمبر اسالم )صل اهلل علیه و آله  وسلم( در این زمینه 

پایان می دهیم:
»سه صدا است که حجاب ها را پاره می کند و به پیشگاه با عظمت 
خدا می رسد: صدای گردش قلم های دانشمندان به هنگام نوشتن، 
صدای قدم های مجاهدان در میدان جهاد و صدای چرخ نخ ریسی 

زنان پاک دامن15«. 

8- کذا قضی اهلل لالقالم مذ بریت          ان السیوف لها مذ ارهفت خدم!
9- اذا اقسم االبطال یوما بسیفهم        و عدوه مما یجلب المجد و الکرم

    کفی قلم الکتاب فخرا و رفعه            مدی الدهر ان اهلل اقسم بالقلم !
1٠- همان، صفحه377 و376 و 375

11- َخلََق اْلِنَساَن، َعلََّمُه الَْبَیاَن 
1٢- الَِّذي َعلََّم بِالَْقلَِم، َعلََّم اْلِنَساَن َما لَْم یَْعلَم

13- ترجمه تفسیرالمیزان، جلد 19، صفحه 616 و 617
14- تفسیر نمونه، جلد ٢4، صفحه 37٠

15-  همان، صفحه377
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زندگینامه بنیانگذار نشریه صنعت موتورسیکلت 1

اینجانب محمدعلی نژادیان٢  در 13 خرداد 1358 در محله شکوفه، 
نزدیك به دروازه دوالب تهران متولد شدم. از دوران کودکی تمایل 
بسیاری به فروشندگی داشتم و در تابستان هنگام تعطیلی مدارس 
با عشق و عالقه بسیاری نزد پدر خود »جناب آقای داود نژادیان« 
که لوازم خودرو می فروخت کار می کردم و به همین دلیل خیلی 

زود با نحوه کسب و کار آشنا شدم. 
همچنین از سن نوجوانی نیز به امور فرهنگی عالقه مند شده و 
در همین راستا، فعالیت های مختلف فرهنگی و اجتماعی انجام 
داده ام و در حدود سن هجده سالگی نیز مدتی مسئول و سرپرست 
1378در  سال  اواسط  نهایت  در  بودم.  شهابی  مسجد  کتابخانه 
ابتدای جوانی، وارد صنعت موتورسیکلت ایران شدم و کار خود 
موسس  رجبعلی بنا«  حسن  آقای  »جناب  با  صنعت  این  در   را 

گروه صنعتی بنا، آغاز کردم و بعد از آن نیز تا به امروز به طور مستمر، 
حدود بیست سال است که در این صنعت فعالیت می کنم. 

فعالیت های علمی، فرهنگی و پژوهشی محمدعلی نژادیان

   مدرس کارآفرینی و خالقیت

   عضو اهل قلم )خانه کتاب(

   عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان )دانشگاه آزاد اسالمی(

نهاد  )دفتر  به  متعلق  چشمه«  »نشریه  تحریریه  هیات  عضو     

نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس(
   صاحب امتیاز و مدیر مسئول »نشریه موفقیت شناسی«، )گرایش 

عمومی و زمینه فرهنگی و اجتماعی(
   مدیر مسئول »انتشارات موفقیت شناسی«

صنعت  »نشریه  سردبیر  و  مسئول  مدیر  امتیاز،  صاحب     

پایه و فنی و  موتورسیکلت«، )گرایش اختصاصی و زمینه علوم 
مهندسی- خودروسازی و تعمیرات خودرو(

سوابق علمی و تحصیلی 

   دیپلم: ریاضی و فیزیك-  دبیرستان مروی تهران

   کاردانی: مکانیك گرایش صنایع اتومبیل- دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد یادگار امام )ره( تهران
   کارشناسی: مهندسی تکنولوژی مکانیك خودرو- دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد پردیس تهران
کار  و  کسب  گرایش  کارآفرینی  مدیریت  ارشد:  کارشناسی     

جدید-  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

تقدیرها

   پژوهشگر برتر )دانشگاه آزاد اسالمی(- 1393
   کارآفرین برتر)در جشنواره کارآفرینان برتر دانشگاهی استان 

تهران در بخش صنعت(- 1394
   دانشجوی نمونه )دانشگاه آزاد اسالمی(- 1395

   تقدیر در هفته پژوهش )دانشگاه آزاد اسالمی(- 1394
خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  رهبری  معظم  مقام  دفتر  تقدیر     

)مدظله العالی( برای تالیف و تحقیق- 1394

    تقدیر ریاست اسبق تشخیص مصلحت نظام مرحوم حضرت 

آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی برای تالیف کتاب- 1394
    تقدیر توسط بنیاد پروفسور سیدمحمود حسابی برای تالیف 

کتاب - 139٢
   تقدیر فرمانده دانشگاه افسری امام علی )علیه السالم( برای تالیف 

کتاب- 1394 
نهاد  مسئول  فالح رفیع  دکتر  تقدیر حجت االسالم والمسلمین     

برای  تربیت مدرس  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
فعالیت رسانه ای و فرهنگی- 1395 و 1396

   تقدیر جناب آقای دکتر احمد توصیفیان پور مدیر کل تعاون کار 
و رفاه اجتماعی استان همدان برای پیگیری و انجام فعالیت های 

کارآفرینانه- 1396 

1-  The Biography of Motorcycle Industry Magazine Founder
2- Mohammadali Nejadian

سایت رسمی و اختصاصی محمدعلی نژادیان:
www.successology.ir
Email: successologist@gmail.com
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از  حمایت  راستای  در  اقتصادی  موفقیت شناسی  کتاب     

تولید داخلی-  1397- انتشارات موفقیت شناسی )به همراه 
ارائه یك طرح ملی( - تالیف برای دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

پردیس- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
مهرآمین-  انتشارات    -1391 موفقیت شناسی-  کتاب     

)کتاب موفقیت شناسی اولین کتاب با این عنوان است که با 
نگاهی علمی تالیف شده است. یعنی همان طور که هر علمی 
و  تقسیم  روش(  و  موضوع  )هدف،  لحاظ  از  و   دارد  مبانی 
تعریف می شود، این موضوع را نیز به همین صورت ارائه کرده 
و برای رسیدن به تعریف مطلق از موفقیت، نظریه و فلسفه 

موفقیت شناسی نیز مطرح شده است(.      

 -1393 اقتصادی-  و  فرهنگی  موفقیت شناسی  کتاب     

انتشارات کارآفرینان بزرگ
انتشارات  موفقیت شناسی- 1393-  اصول  و  مبانی  کتاب     

کارآفرینان بزرگ
انتشارات   -1394 مقدس-  دفاع  موفقیت شناسی  کتاب     

کارآفرینان بزرگ
   همکاری در کتاب )کارآفرینی به شیوه علی اصغر خیالی بناب( 

دانشگاه  کارآفرینی  مرکز  از  میدانی  و  تحقیقاتی  کاری 
صنعتی شریف که توسط انتشارات کارآفرینان بزرگ در سال 
کتاب  این  در  و  کرده  همکاری  است،  شده  منتشر   1394

)تاریخچه صنعت موتورسیکلت ایران و جهان( را نوشته ام.

   سومین مجمع جهانی مدیریت، 1389

رکود،  دوره  در  فروش  و  بازاریابی  بین المللی  همایش  اولین     
139٠

   سومین مجمع جهانی تبلیغات، 139٠

   دومین همایش بین المللی بازاریابی اینترنتی، 139٠

   مهندسی فروش، 1391

1391 ،)TRIZ( مدیریت حل خالقانه مسائل با تکنیك   

   سومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، 1394

درخشان،  استعدادهای  چهره های  برتر  اعضای  هم اندیشی     

اعضای مخترع، روسای باشگاه های پژوهشگران جوان و نخبگان 
آموزشی  کارگاه  و  تهران  استان  باشگاه های  و  استان ها  مراکز 

)المپیاد مدیریت ذهن(، 1396
با رهبر  برتر علمی  استعدادهای  و  نخبگان  شرکت در دیدار     

انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی(- 1397 

   عنوان دوره: مدیریت ارشد کسب و کار MBA((، گرایش 

تخصصی مدیریت استراتژیك، 
محل برگزاری: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مدت دوره: 

45٠ ساعت- یك سال، 139٢

   حدود یکسال و نیم ) 1389/11/3٠ الی ٢٢/٠5/1391( 

روزانه حداقل هشت ساعت به طور مستقل در خصوص )علوم 
انسانی و موفقیت انسان( به تحقیق و پژوهش پرداخته ام و 

نتیجه آن  تالیف کتاب )موفقیت شناسی( است.

تالیفات

سمینارها و دوره های علمی و آموزشی )كوتاه مدت( گذرانده شده

دوره ها و مطالعات علمی )بلند مدت( گذرانده شده



دیدار محمدعلی نژادیان با سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری، فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

طرح ملی ارائه شده توسط محمدعلی نژادیان در مجلس و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران4 

کتاب موفقیت شناسی اقتصادی در راستای حمایت از تولید داخلی توسط محمدعلی نژادیان برای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس نوشته شده است. این کتاب در مردادماه 1397 وارد بازار نشر شد.

تولید داخلی« زمانی که در  از  اقتصادی در راستای حمایت  ایده در فصل هفتم کتاب »موفقیت شناسی  این  نژادیان:  محمدعلی 
خصوص نبود یك سیستم دقیق استخدامی بر اساس شایسته محوری می نوشتم، به ذهنم خطور پیدا کرد و در صفحه 157 کتاب، 

در قسمت پیشنهادها ارائه کردم.

  نژادیان، محمدعلی )1397(، بررسی طرح محقق ایرانی در مجلس، خبرگزاری فارس، 1397/٠6/٠7، کدخبر: 1397٠6٠6٠٠٠843. ر.ک:
https://www.farsnews.com/news/13970606000843
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استقبال سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری، فرمانده محترم 
ناجا  از طرح محمدعلی نژادیان:

با سردار سرتیپ  تاریخ 14 شهریور 1397 طی دیداری که  در 
تشریح  به  داشتم،  ناجا  محترم  فرمانده  اشتری  حسین  پاسدار 
این طرح پرداختم که مورد پسند ایشان نیز قرار گرفت و دستور 
و  انتظامی  علوم  »پژوهشگاه  در  را  طرح  این  بررسی  و  پیگیری 

مطالعات اجتماعی ناجا« صادر کردند.

طی دیدار یك روزه، »محمدعلی نژادیان« با جناب آقای »دکتر 
رفاه  و  کار  تعاون،  سازمان  کل  مدیر  توصیفیان پور«،  احمد 
اجتماعی استان همدان، درباره )مشکالت کارآفرینی، ضعف های 
زیرساختی و جاری برای کارآفرینی، تجزیه و تحلیل فرصت های 
بخشیدن  تحقق  جهت  راهبردی  و  عملی  برنامه  های  و  شغلی 

اقتصادمقاومتی( به گفتگو و تبادل اندیشه پرداختند.
 همچنین در حاشیه این دیدار محمدعلی نژادیان با کارشناسان 
محترم این سازمان و همچنین مدیر شعب بانك توسعه و تعاون 
امور  تسهیل  به  مربوط  مسائل  و  داشت  نیز مالقات هایی  استان 

تولید و اشتغال را بررسی کردند. 

روشن  انداز  چشم  شهروندی  »حقوق  نشست  در  همچنین 
کارافرینی« که با حضور نمایندگان دولت، مجلس و... در ستاد 
مرکزی علمی کاربردی خانه کارگر در٢ مرداد 1397 به همت 
علمی-  مرکز  محترم  ریاست  علیپور،  فروغ  دکتر  خانم  سرکار 
کاربردی خانه کارگر برگزار شد، این طرح را ارائه کردم و مورد 
خانم  سرکار  توسط  و  گرفت  قرار  محترم  نمایندگان  استقبال 
مهندس زهرا سعیدی نماینده محترم مبارکه به مجلس شورای 
اسالمی برده شد و در حال حاضر توسط »مرکز پژوهش ها« و 

»کمیسیون اجتماعی« مجلس در حال بررسی است.

نهاد  مسئول  رفیع،  فالح  علی  دکتر  حجت السالم  تقدیر 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس از 

محمدعلی نژادیان برای فعالیت های فرهنگی و رسانه ای

جلسه هم اندیشی محمدعلی نژادیان
 با جناب آقای دکتر احمد توصیفیان پور 
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در سال های گذشته، صنعت موتورسیکلت با نامهربانی های بسیاری 
کند،  پیشرفت  این صنعت  است  قرار  اگر  حال  است،  بوده  مواجه 
پس باید سازمان های مرتبط، دیدگاه های خود را نسبت به صنعت 
موتورسیکلت اصالح کنند و حمایت همه جانبه داشته باشند، زیرا 
وقتی توقع است که تولیدکنندگان ملی فکر کنند، در نتیجه نیاز 
به حمایت ملی دارند! حال در این نشریه سعی خواهد شد که تا 
حد امکان، مصوبات و بخشنامه های مربوط به صنعت موتورسیکلت 
مورد بررسی قرار گیرد تا شاید باعث تصمیم گیری بهتر مسئوالن 

در حل مشکالت حال و آینده این صنعت شود! 

خصوص  در  وزیران،  هیات   ١٣٩5 سال  مصوبه  آسیب شناسی    
   موتورسیکلت های كاربراتوری )برای جلوگیری از زیان مصوبه ای 

 دیگر در سال ١٣٩٧، در خصوص اسقاط موتورسیکلت ها(
هیأت وزیران در جلسه 1397/٠6/٢1 به پیشنهاد شماره 43693ـ1 
مورخ 1396/11/٠1 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده 
آیین نامه فنی در زمینه  ـ  قانون هوای پاک ـ مصوب 1396   )٢(
کنترل و کاهش آلودگی ها )موضوع ماده٢ قانون یاد شده( را که در 
ادامه ذکر شده است را تصویب کرد و مجدد بدون کارشناسی های 
صنعت  تولیدکنندگان  و  متولیان  نظر  کردن  لحاظ  عدم  و  دقیق 

موتورسیکلت، دستور اجرا صادر شد. 
پاک  هوای  قانون  به  انتقاد  خصوص،  این  در  که  است  ذکر  قابل 
)مصوب مجلس شورای اسالمی( نیست، بلکه انتقاد به نحوه تنظیم 
و اجرای آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها )موضوع 
ماده٢ قانون یاد شده( است که قرار بود طبق ماده فوق، سازمان 

حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد!
 البته در این که اسقاط موتورسیکلت های فرسوده برای جلوگیری 

از آلودگی هوا موثر است و باعث گردش تولید نیز می شود، تردیدی 
قانون تمکین کنند ولی مشکل اصلی  از  باید  نیست و قطعا همه 
در نحوه اجرا و عدم بررسی های کافی در خصوص محدودیت های 
اقتصادی  شوک  یك  با  جامعه  که  است  سالی  در  تولیدکنندگان 
با  مصرف کنندگان  و  تولیدکنندگان  از  مردم  همه  و  شده  مواجه 
اجرا،  نحوه  درباره  اگر  و  هستند  مواجه  بسیاری  روزمره  مشکالت 
بحران  زودی  به  است  ممکن  نگیرد،  صورت  درستی  کارشناسی 
فرسوده  موتورسیکلت های  صاحبان  و حتی  برای صنعت  جدیدی 

به وجود بیاید!
انجمن  هیات مدیره  رئیس  جودی،  مصطفی  نیز  گذشته  سال 
گفت وگو  در  فرسوده  خودروی  بازیافت  و  اسقاط  مراکز  صنفی 
اسقاط  طرح  آخرین  این که  به  اشاره  با  »دنیای خودرو«1  با 
موتورسیکلت ها مربوط به چندسال قبل بود که خودروسازان اقدام 
از آن هیچ طرح دیگری اجرا نشد، گفت:  به اسقاط کردند و بعد 
»مراکز اسقاط قابلیت و آمادگی آن را کامل دارند تا در این زمینه 
کردن  خارج  رده  از  چگونگی  اما  باشند  داشته  اجرایی  مشارکت 
موتورسیکلت ها و هماهنگی با مالکان ازجمله مواردی هستند که 

ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت باید آن را اجرایی کند.
 اگر این تصمیم و اراده برای تهیه پیش نویس طرح از رده خارج 
از ما  ایجاد شود و  کردن موتورسیکلت های فرسوده در سازمان ها 
درخواست  فرسوده  خودروی  اسقاط  مراکز  انجمن صنفی  به عنوان 
نظر  و  همکاری شود، قطعا همکاری خواهیم کرد. اما تاکنون طرح 

جدی در این زمینه وجود ندارد«.

مصوبه های هیات دولت و عملکرد مسئوالن
 در زیر َذّره بین نشریه صنعت موتورسیکلت!

1- جودی، مصطفی )1396(، خالء قانونی برای موتورسیکلت های فرسوده، اخبار 
خودرو، 1396/1٠/3٠، کدخبر: ٢٠98٢٢. ر.ک:

http://www.donyayekhodro.com/news/209822

  نویسنده: محمدعلی نژادیان
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   سن جدید فرسودگی موتورسیکلت
»همچنین به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، هیات وزیران بنابر پیشنهاد سازمان های مسوول ازجمله 
تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست،  و  ، معدن  وزارت صنعت 
سازمان ملی استاندارد و بیمه مرکزی ایران و به استناد قانون هوای 
پاک همچینن سن فرسودگی موتورسیکلت بنزینی کاربراتوری را 

6سال، بنزینی انژکتوری 8سال، برقی 1٢سال اعالم کرد٢«. 
    مصوبه كمیسیون صنایع برای اسقاط موتورسیکلت های فرسوده،  

  در راه مجلس
مصطفی جودی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد3 : »مصوبه کمیسیون 
صنایع باید در صحن علنی مجلس مطرح شده و به تصویب نهایی 
برسد. همچنین ایشان تصریح کرد: امیدواریم نمایندگان مجلس با 
از  تا فرایند اسقاط خودروهای فرسوده  این موضوع موافقت کنند 
وضعیت توقف فعلی خارج شود؛ آن هم در شرایطی که در آستانه 
فصل تشدید آلودگی هوا هستیم و اجرایی شدن این قانون تاثیر 

مثبتی در این زمینه خواهد داشت. 
وی خاطرنشان کرد:  حدود ٢٠٠ مرکز اسقاط خودروی فرسوده در 
فعالیت  واردات خودرو،  ممنوعیت  دنبال  به  که  دارد  وجود  کشور 
اسقاط  ماندن  متوقف  و  فعلی  وضعیت  ادامه  و  شده  متوقف  آنها 
خودروهای فرسوده، باعث به خطر افتادن سرمایه بخش خصوصی 

و از بین رفتن اشتغال موجود در این مراکز خواهد شد«. 
 ،1395 سال  مصوبه  بررسی  و  یادآوری  با  است،  امید  نهایت  در 
از آن که دیر شود، مسئوالن محترم صحبت های کارشناسان  قبل 
معضل  مشکل،  یك  برای حل  تا  بشنوند،  نیز  را  تولیدکنندگان  و 

دیگری به جامعه وارد نشود!
نامه  آیین  همچنین  پاک،  هوای  قانون  از  قسمت هایی  ادامه  در 
قانون  ماده٢  )موضوع  آلودگی ها  کاهش  و  کنترل  زمینه  در  فنی 
هوای پاک( مربوط به موتورسیکلت ها و شرط جدید شماره گذاری 
موتورسیکلت ها ذکر شده و در نهایت به آسیب شناسی مصوبه سال 
1395 در خصوص موتورسیکلت های کاربراتوری و... پرداخته شده 

است4 .
   قانون هوای پاک، در تاریخ 1396/٠4/٢5توسط مجلس شورای 

مورخ   83/4٠38٢ شماره  نامه  توسط  و  شد،  تصویب  اسالمی 
1396/٠5/18 به رئیس جمهور ابالغ گردید. 

همچنین این قانون در مورخ 1396/٠5/٢3 طی نامه شماره 61599  
از طرف رئیس جمهور به سازمان حفاظت محیط زیست جهت اجرا 
ابالغ گردید. قابل ذکر است این قانون در تاریخ 1396/٠5/11 به 

تایید شورای نگهبان رسیده است.

٢-  هیات وزیران )1397(، سن جدید فرسودگی انواع خودرو و موتورسیکلت 
تعیین شد، خبرگزاری مهر، 1394/٠7/٢4، کدخبر: 443٢3٠4. ر.ک: 

https://www.mehrnews.com/news/4432304
3-  جودی، مصطفی )1397(، احتمال الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای 
1397/٠7/15،کدخبر:  )ایسنا(،  ایران  دانشجویان  خبرگزاری  فرسوده، 

97٠714٠8٠57. ر.ک: 
https://www.isna.ir/news/97071408057

شرکت  سه  محصوالت  از  جمهور،  محترم  ریاست  بازدید  به  متعلق  عکس   -4
دانش بنیان، در مورخ 1395/1٠/٢9 در حیاط ساختمان هیات دولت است. ر.ک:
https://www.isna.ir/news/95102918802



حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دكتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

عطف به نامه شماره 73993/5٠٢٢٠ مورخ 1393/6/31 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم)1٢3( قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران قانون هوای پاک که با عنوان الیحه اصالح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به مجلس شورای 
اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1396/4/٢5 و تأیید شورای محترم نگهبان، به 

پیوست ابالغ می گردد. 
رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

مواد 1 و 2 از قانون هوای پاک1

ماده١ـ اصطالحات به کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:
١ـ آلودگی هوا: عبارت است از انتشار یك یا چند آالینده اعم از آالینده های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون ساز و غیر 
یون ساز،  بو و صدا در هوای آزاد، به صورت طبیعی یا انسان ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به  گونه ای تغییر دهد 
که برای سالمت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم شناختی)اکولوژیکی( یا آثار و ابنیه زیان آور بوده و یا سبب از بین 

رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد. 
2ـ حدود مجاز انتشار آالینده ها: میزان مجاز خروجی آالینده ها از منابع آلوده کننده هوا

٣ـ منابع آلوده كننده هوا به شرح زیر عبارتند از:
ـ منابع طبیعی: شامل طوفان های گرد و غبار، طوفان های شن، آتش سوزی جنگل ها و مراتع، آتشفشان ها و هواویزهای 

دریایی می باشد.
ـ منابع انسان ساخت: شامل؛ 

 الف( منابع متحرک: هرگونه منبعی از قبیل وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که در اثر حرکت ایجاد آلودگی می کند.
ب( منابع ثابت: هرگونه منبعی از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخش های خدماتی، تجاری، اداری و خانگی که 

در محلی ثابت سبب انتشار آالینده ها می شود.
4ـ سازمان: برای رعایت اختصار، در این قانون واژه »سازمان« به  جای »سازمان حفاظت محیط زیست« آورده می شود.

5 ـ مواقع اضطراری: مواقعی است که با استمرار پایداری جوی )براساس اعالم سازمان هواشناسی( و یا افزایش میزان 
غلظت آالینده ها )براساس اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان( شرایط به گونه ای در 

کوتاه مدت، سالمت انسان و محیط زیست را دچار مخاطره جدی بنماید.
ماده2ـ تمامی اشخاص، دستگاه ها و  مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم 
ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک ها و 
نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند. سازمان )حفاظت محیط زیست( مسؤول نظارت بر حسن 

اجرای این قانون می باشد.
آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی های موضوع این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران 

می رسد.
قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم تیرماه یکهزار 

و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 1396/5/11 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

1-  لینك دسترسی به متن کامل قانون هوای پاک. ر.ک: 
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/1030618
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سازمان حفاظت محیط زیست

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به پیوست »قانون هوای پاک« که در جلسه 
علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
1396/5/11 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4٠38٢/83 مورخ 1396/5/18 مجلس شورای اسالمی 

واصل گردیده، جهت اجرا ابالغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی

بعضی از مواد آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها )موضوع ماده2 قانون هوای پاک(
مربوط به موتورسیکلت ها1

ماده١ـ دراین آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند
الف ـ قانون: قانون هوای پاک ـ مصوب1396 

ب ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
پ ـ شهرهای دارای اولویت: شهرهای واجد شرایط برنامه ریزی ویژه جهت کاهش آلودگی هوا شامل تهران، کرج، مشهد، 

شیراز، اصفهان، تبریز، اراک و اهواز
ماده١١ـ شماره گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یك دستگاه موتورسیکلت است. موتورسیکلت های برقی از 

شرط اسقاط معاف هستند.
تبصره ـ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است نسبت به اعمال محدودیت های 
قانونی تردد موتورسیکلت های بنزینی فرسوده از جمله ماده )8( قانون و ماده )18( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 

ـ مصوب1389ـ اقدام کند.
سبد   )%1٠( درصد  ده  موظفند  تصویب نامه  این  ابالغ  تاریخ  از  موتورسیکلت  واردکنندگان  و  تولیدکنندگان  ماده١2ـ 
محصوالت هر دوره سه ماهه خود را بر مبنای تعداد تولید، به موتورسیکلت برقی اختصاص دهند و در صورت عدم امکان، 
به ازای شماره-گذاری هر دستگاه موتورسیکلت از میزان ده درصد )1٠%( مذکور، سه دستگاه موتورسیکلت فرسوده از 

رده خارج کنند.
ماده١٣ـ صدور مجوز جدید برای شرکت های حمل و نقل پیك موتوری منوط به برقی بودن کل ناوگان موتورسیکلت 
مورد استفاده آن ها در شهرهای دارای اولویت است. همچنین تمدید مجوز شرکت های حمل و نقل پیك موتوری موجود 

از ابتدای سال 1399 مشمول حکم این ماده می شود. 
ماده١4ـ دستگاه های موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ موظفند تا پایان سال 1397 
کلیه ناوگان موتورسیکلت ملکی شهری خود را در شهرهای دارای اولویت به موتورسیکلت برقی تبدیل کنند. وسایل نقلیه 
امدادی موضوع بند )1٠٠( ماده )1( آیین نامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویب نامه شماره ٢٠873/ت٢9169هـ مورخ 

1384/4/8 و اصالحات بعدی آن از شمول این ماده مستثنی هستند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

1- مصوبه هیئت وزیران، شماره: 1٠٠6٠٢/55٠7٢، 1397/٠7/3٠. ر.ک: 
 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/1080003
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بسمه تعالی

از: پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا- معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک 
به: وزارت صنعت، معدن، تجارت- مدیر كل محترم صنایع خودرو و نیرو محركه

موضوع: شرط جدید شماره گذاری موتورسیکلت )آئین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا )موضوع ماده ٢ قانون هوای پاک(

سالم علیکم
صلوات بر محمد )ص( و آل محمد )ص( و با احترام

به استناد ماده 11 تصویب نامه شماره 1٠٠6٠٢/ت 55٠7٢ ه- تاریخ 97/٠7/3٠ هیئت محترم وزیران »شماره گذاری موتورسیکلت 
بنزینی منوط به اسقاط یك دستگاه موتورسیکلت است. موتورسیکلت های برقی از شرط اسقاط معاف هستند«. لذا خواهشمند 
است دستور فرمایید به کلیه شرکت های موتورسیکلت سازی ابالغ تا در راستای مصوبه مذکور، از طریق ستاد مدیریت حمل و نقل 

و سوخت کشور نسبت به اجرایی نمودن مفاد مصوبه اقدام نمایند. 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا

سرتیپ پاسدار تقی مهری
گیرندگان: 

سازمان حفاظت محیط زیست- معاونت محترم محیط زیست انسانی برای آگاهی.
ریاست محترم ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، خواهشمند است دستور فرمایید تمهیدات الزم را در راستای اجرای مصوبه فوق اتخاذ و نتیجه را اعالم نمایند.

ریاست محترم سندیکای موتورسیکلت سازان برای آگاهی و اقدام الزم1 .

   پیرو مصوبه مذکور در تاریخ 1397/٠8/٢٠ نامه ای به شماره 97٠13٢٠=14-1٠-1٢٠8-13/4 به شرح ذیل صادر شد:

1- این نامه در مورخ 97/٠8/٢3 به شماره 97/٢58 در انجمن صنعت موتورسیکلت ایران به ثبت رسیده است.
٢- لینك متن تصویب نامه در خصوص تشکیل کارگروهی بر اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کالن شهرها )شماره تصویب نامه: 5317٢/ه مورخ 

95/٠3/19 به شماره ابالغیه: 38454/ت مورخ 95/٠4/٠٢(. ر. ک: 
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/974815

تصویب نامه درخصوص تشکیل کارگروهی بر اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کالنشهرها

 بند ١-5-  تولید و  شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری از 1397/٠7/٠1 ممنوع است.
تبصره- دستورالعمل شماره گذاری موتورسیکلت های برقی ظرف یك ماه از تاریخ ابالغ این تصویب نامه تهیه و ابالغ می شود. 

مجری/ همکار: وزارت صنعت، معدن و تجارت )همکار: پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران(
 زمان اجرا: ٠1/٠7/1395

بند 2-5- ثبت سفارش موتورسیکلت های کاربراتوری از تاریخ ابالغ این تصویب نامه )1395/٠4/٠٢( ممنوع است.
تبصره- موتورسیکلت هایی که موتور آن ها قبل از ابالغ این تصویب نامه ثبت سفارش شده باشند تا انتهای سال 1395 از شمول این حکم 
مستثنی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یك ماه پس از ابالغ این تصویب نامه فهرست شماره موتورهایی را که ثبت سفارش 

آن ها قبل از ابالغ این تصویب نامه بوده است به پلیس راهور ناجا اعالم نماید.

مجری/ همکار: وزارت صنعت، معدن و تجارت
زمان اجرا: از تاریخ ابالغ این تصویب نامه
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   در سال 1395 نیز هیات دولت تصویب کرد که کارگروه بر اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کالن شهرها تشکیل شود٢  

که در دو بند مهم آن بیان شده بود:



بسمه تعالی
جناب آقای عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر محترم كشور

باسالم
احتراما، به موجب ردیف )٢-5( از جدول پیوست تصویب نامه شماره 38454/ت 5317٢ ه- مورخ 1395/٠4/٠٢ هیات محترم 
وزیران، ثبت سفارش موتورسیکلت های کاربراتوری از تاریخ ابالغ این مصوبه ممنوع گردید و برابر تبصره ذیل این ردیف به شرح 
»موتورسیکلت هایی که موتور آن ها قبل از ابالغ این تصویب نامه ثبت سفارش شده باشند تا انتهای سال 1395 از شمول این حکم 
مستثنی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یك ماه پس از ابالغ این تصویب نامه فهرست شماره موتورهایی را که ثبت 
سفارش آن ها قبل از ابالغ این تصویب نامه بوده است به پلیس راهور ناجا اعالم نماید.« فهرست مربوطه طی نامه شماره 139469/6٠ 

مورخ 1395/٠6/17 توسط وزارت متبوع به پلیس راهور اعالم شده است. 
لیکن پلیس مذکور از تاریخ 1395/٠8/1٢ با اعالم به کلیه مراکز شماره گذاری خود در سراسر کشور، شماره گذاری این موتورسیکلت ها 
را بر خالف متن مصوبه فوق متوقف نموده است. نظر به این که تصمیم مذکور موجب اختالل در واحدهای تولیدی کشور گردیده 
است، خواهشمند است به جهت رفع این مشکل و ادامه روند شماره گذاری، دستور فرمایید پلیس راهور بر اساس مصوبه فوق الذکر، 

نسبت به انجام شماره گذاری اقدام و نتیجه را به این وزارتخانه منعکس نماید. /14857٢7

محمدرضا نعمت زاده
رونوشت:

جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهور جهت استحضار
سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری، فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار

سردار سرتیپ دوم پاسدار مهری، رئیس محترم پلیس راهور جهت استحضار
جناب آقای حاج میرزایی، دبیر محترم هیات دولت جهت آگاهی

جناب آقای صالحی نیا، معاون محترم امور صنایع جهت اطالع و پیگیری

بررسی دقیق نمونه ای از عدم هماهنگی در دستگاه ها و سازمان های مختلف

   متن نامه به شماره 6٠/19٠/٢85 مورخ 1397/٠8/٢9 از طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزیر کشور:

که  است  در حالی  موضوع  این  که  است  ذکر  نکته١: شایان     
بدون در نظر گرفتن موجودی دقیق شرکت ها، ثبت سفارش های 
صورت گرفته، رکود بازار، توان و ظرفیت تولید و شماره گذاری این 

محصوالت، چنین تصمیمی اتخاذ شد.
   نکته2: از طرفی بعد از حدود دو ماه تعطیلی کارخانه ها، زمانی 
این مصوبه دچار بحران شد، مکاتبات  به دلیل  این صنعت  که 
صنعت  خروج  برای  مسئوالن  تامل  قابل  و  جالب  تالش های  و 
موتورسیکلت از این شرایط، شروع شد که بازتاب این موارد در 
این نشریه، می تواند درس و تلنگری باشد، برای مصوبه های دیگر 

که قرار است در آینده تصویب شود!

)در این مکاتبات، وزیر محترم صنعت معدن و تجارت جناب آقای 
مهندس محمدرضا نعمت زاده، نامه هایی به جناب آقای عبدالرضا 
اسحاق  آقای دکتر  و جناب  وزیر محترم کشور  رحمانی فضلی 
قید  آن  در  و  ارسال کرد  رییس جمهور  اول  معاون  جهانگیری 
شده بود که »عدم شماره گذاری موتورسیکلت ها توسط پلیس، 
بر خالف متن مصوبه بوده و باعث اختالل در واحد های تولیدی 
کشور شده است و درخواست رفع این مشکل را خواستار شد« 
و چندین جلسه حضوری و مکاتبات دیگر نیز به شرح ذیل بین 
مسئوالن مربوطه برگزار شد تا در نهایت بر خالف مصوبه، بعد از 

6 ماه موجودی شرکت ها شماره گذاری شد(!
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بسمه تعالی
سردار سرتیپ دوم پاسدار مهری

رئیس محترم پلیس راهور ناجا

سالم علیکم
با احترام، به پیوست تصویر نامه شماره 6٠/19٠٢85 مورخ 95/٠8/٢9 وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزیر محترم کشور، در 
خصوص عدم شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری توسط پلیس راهور ناجا ارسال می گردد. با امعان نظر به بندهای )1-5( و )٢-5( 
از مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 38454/ت/5317٢ه مورخ 95/٠4/٠٢ )پیوست( با توجه به اهمیت موضوع لطفا دستور فرمایید 

برابر مقررات و مصوبه مربوط توسط آن پلیس اقدام الزم معمول و از نتیجه این اداره کل را مطلع نمایید.

علیرضا عادلی
مدیركل امور انتظامی وزارت كشور

تاریخ  در  به شماره 115658  را  نامه ای  وزارت کشور  انتظامی  امور  مدیر کل  عادلی،  علیرضا  آقای  نیز جناب  مذکور  نامه  پیرو     

1395/٠9/٠6 به رئیس پلیس راهور ناجا به شرح ذیل ارسال می کند.

   بعد از این مکاتبات نیز شماره گذاری انجام نمی شود! در نتیجه وزیر صنعت، معدن و تجارت این بار مستقیم به معاون اول رئیس 
جمهور نامه ای به شماره 6٠/199645 به تاریخ 95/٠9/15، به شرح ذیل ارسال می کند و تقاضای رفع این مشکل و شروع شماره گذاری 

این موتورسیکلت ها را می نماید:

بسمه تعالی
جناب آقای دكتر اسحاق جهانگیری

معاون محترم رئیس جمهور

موضوع: شماره گذاری موتورسیکلت

باسالم
احتراما به استحضار می رساند، به موجب ردیف )٢-5( از جدول پیوست تصویب نامه شماره 38454/ت 5317٢ ه- مورخ ٠٢/٠4/1395 
هیات محترم وزیران، ثبت سفارش موتورسیکلت های کاربراتوری از تاریخ ابالغ این مصوبه ممنوع گردید و برابر تبصره ذیل این ردیف 
به شرح » موتورسیکلت هایی که موتور آن ها قبل از ابالغ این تصویب نامه ثبت سفارش شده باشند تا انتهای سال 1395 از شمول این 
حکم مستثنی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یك ماه پس از ابالغ این تصویب نامه فهرست شماره موتورهایی را که ثبت 
سفارش آن ها قبل از ابالغ این تصویب نامه بوده است به پلیس راهور ناجا اعالم نماید.« فهرست مربوطه طی نامه شماره 139469/6٠ 
مورخ 1395/٠6/17 توسط وزارت متبوع به پلیس راهور اعالم گردید. لیکن پلیس راهور حسب دستور وزیر محترم کشور از تاریخ 
1395/٠8/1٢، شماره گذاری این موتورسیکلت ها را بر خالف متن مصوبه فوق، متوقف نموده است. الزم به ذکر است مراتب طی نامه 
شماره 6٠/19٠٢85 مورخ 1395/٠8/٢9 به وزیر محترم کشور منعکس شد که متاسفانه تا این تاریخ محدودیت شماره گذاری برای 
موارد فوق برطرف نشده است. نظر به این که تصمیم مذکور موجب اختالل در فعالیت واحدهای تولیدی و همچنین عدم تعادل در بازار 
موتورسیکلت گردیده است، خواهشمند است به جهت رفع این مشکل و ادامه شماره گذاری، دستور فرمایید پلیس راهور بر اساس مصوبه 

داده شده، نسبت به انجام شماره گذاری اقدام نماید.
محمدرضا نعمت زاده

رونوشت:
جناب آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر محترم کشور جهت استحضار و دستور اقدام الزم

جناب آقای صالحی نیا، معاون محترم امور صنایع جهت اطالع و پیگیری
جناب آقای حاج میرزایی، دبیر محترم هیات دولت جهت آگاهی

جناب آقای صالحی نیا، معاون محترم امور صنایع جهت اطالع و پیگیری
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   دوباره حدود ٢٠ روز دیگر می گذرد و هیچ اتفاقی رخ نمی دهد! سپس این بار وزیر صنعت، معدن و تجارت مجدد به وزیر کشور نامه ای 

به شماره 6٠/٢٢8569 مورخ 1395/1٠/٢3 به شرح ذیل ارسال می کند:

بسمه تعالی
سردار سرتیپ دوم مهری

رئیس محترم پلیس راهور ناجا

باسالم و احترام
پیرو نامه شماره 6٠/1751٠6 مورخ 1395/٠8/٠9 و با عنایت به مذاکره صورت گرفته فنی مابین وزرای محترم کشور و صنعت، معدن 
و تجارت و نشست مشترک صورت گرفته با فرماندهی محترم نیروی انتظامی در تاریخ 1395/٠9/16 و در راستای سیاست های دولت 
محترم برای کاهش آلودگی هوا با کاهش تولید موتورسیکلت های کاربراتوری، با بررسی های به عمل آمده از سوی این دفتر، به پیوست 
فهرست انجین های ترخیص شده و موجود در کارخانه های تولیدی )علیرغم این که تعداد قابل توجهی از انجین های اعالم شده قبلی در 
کارخانه ها باقی خواهد ماند(، حضورتان اعالم می گردد. لذا خواهشمند است بر اساس تبصره ذیل بند ٢-5 تصویب نامه شماره 38454/

ت5317٢ه مورخ 1395/٠4/٠٢ هیات محترم وزیران، دستور الزم جهت شماره گذاری آن ها تا پایان سال جاری صادر گردد. الزم به ذکر 
است از لیست تعداد کل انجین های اعالمی، تعداد موتورسیکلت های قابل شماره گذاری هر شرکت به شرح جدول ذیل بوده و آن ها مجاز 

به انتخاب انجین از لیست مربوط به خود در لوح فشرده پیوست ممهور به مهر این دفتر می باشند.
)در این قسمت نام 45 شرکت به تفکیك، با اعالم تعداد مجاز برای شماره گذاری هر کدام از آن ها درج شده است که در مجموع ٢93/99٠ 

)دویست و نود و سه هزار و نهصد و نود( دستگاه جهت شماره گذاری اعالم می شود(!

امیرحسین قناتی
مدیركل صنایع خودرو و نیرو محركه

بسمه تعالی
جناب آقای عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر محترم كشور

موضوع: شماره گذاری موتورسیکلت

باسالم
احتراما، پیرو نامه 6٠/19٠٢85 مورخ 1395/٠8/٢9 و همچنین مذاکره حضوری در خصوص شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری 
که موتور آن ها قبل از ابالغ تصویب نامه شماره 38454/ت 5317٢ه- مورخ 1395/٠4/٠٢ هیات محترم وزیران، ثبت سفارش شده است، 
به استحضار می رساند، فهرست بازنگری شده این موتورسیکلت ها در راستای همکاری این بخش از صنعت در امر کاهش آلودگی هوا و 
علیرغم تعداد قابل توجه انجین موجود در کارخانجات، طی نامه شماره 6٠/٢13٢٢3 مورخ 1395/1٠/٠4 به پلیس راهور اعالم و ارسال 

شده است که حسب اطالع واصله تا کنون اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته است.
نظر به این که عدم شماره گذاری این موتورسیکلت ها تا این تاریخ موجب اختالل در واحدهای تولیدی کشور گردیده است، خواهشمند 
است جهت رفع این مشکل و ادامه روند شماره گذاری، دستور فرمایید پلیس راهور، نسبت به انجام شماره گذاری اقدام نماید. بدیهی است 
در صورت عدم انجام مراتب شماره گذاری، واحدهای تولیدی قادر به فروش محصوالت خود در بازه زمانی مصوبه فوق الذکر نخواهند بود.

محمدرضا نعمت زاده

   در ادامه حدود ٢٠ روز از نامه قبلی می گذرد، اما هنوز شماره گذاری موتورسیکلت آغاز نشده است، درنتیجه نامه ای از وزارت صنعت، 

معدن و تجارت به شماره 6٠/٢13٢٢3 مورخ 1395/1٠/٠4برای رئیس پلیس راهور ناجا به شرح ذیل ارسال می شود:
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   متن نامه ذیل بسیار مهم است: حدود 11روز دیگر از نامه مذکور می گذرد و این بار در مورخ 1395/11/٠4 جلسه ای با حضور 

مسئولین امور صنایع، راهور ناجا، محیط زیست، امور عمرانی وزارت کشور برگزار می شود و در تاریخ 1395/11/٠5 نامه ای به شماره 
1459٠7 از طرف جناب آقای حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور به وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین 

فرمانده ناجا به شرح ذیل ارسال می شود:

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس محمدرضا نعمت زاده، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری، فرمانده محترم نیروی انتظامی

سالم علیکم
با احترام، پیرو دعوتنامه شماره 14٢789 مورخ 95/1٠/٢9 در خصوص بررسی وضعیت شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری 

مصوبات به شرح ذیل جهت دستور اقدام الزم ارسال می گردد:
نظر به مفاد نامه شماره 6٠/٢٢8569 مورخ 1395/1٠/٢3 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و به دستور وزیر محترم کشور در خصوص 
بررسی وضعیت موتورسیکلت های تولیدی کاربراتوری ثبت سفارش شده قبل از تصویب نامه دولت در مورخه 1395/٠4/٠٢ در ساعت 
15:٠٠ مورخ 95/11/٠4 جلسه ای با حضور مسئولین امور صنایع، راهور ناجا، محیط زیست، امور عمرانی وزارت کشور در محل دفتر 

معاونت امنیتی، انتظامی وزارت کشور تشکیل و با مبنا قرار دادن تصویب نامه دولت، موضوع به طور دقیق بررسی گردید:
سابقه:

در مورخه 1395/٠4/٠٢ بر اساس تصویب نامه دولت مقرر می گردد، تولید و شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری ممنوع و آن 
تعداد که تا تاریخ تصویب نامه ثبت سفارش شده است، از این قاعده مستثنی و حداکثر تا پایان سال 1395 نسبت به شماره گذاری آن ها 
اقدام گردد. هم چنین تاکید می گردد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یك ماه فهرست موتورسیکلت های ثبت سفارش شده 

را به راهور ناجا اعالم نماید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاخیر حدود یك ماه و نیم لیست موتورسیکلت های ثبت سفارش شده را به راهور ناجا ارائه می نماید.

در جلسه مورخ 95/٠8/11 شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای کشور موضوع مطرح می شود و صرفا تاکید بر اجرای بند 5-1 
تصویب نامه هیات وزیران که اشعار می دارد »تولید و شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری از 95/٠7/٠1 ممنوع است« می گردد.

تصمیم شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای کشور در مورخ 95/٠8/11 بدون در نظر گرفتن تصویب نامه هیات وزیران در بند ٢-5 
که اشعار می دارد »ثبت سفارش موتورسیکلت های کاربراتوری از تاریخ ابالغ این تصویب نامه ممنوع می باشد« و در تبصره ذیل این بند 
آمده است »موتورسیکلت هایی که موتور آن ها قبل از ابالغ این تصویب نامه ثبت سفارش شده باشند تا انتهای سال 1395 از شمول این 
حکم مستثنی می باشند«. بر اجرای بند 1-5 تاکید می نماید که این امر موجب شده است راهور ناجا از شماره نمودن موتورسیکلت های 

موضوع بند ٢-5 خودداری نماید.
وضعیت:

بر اساس اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس بررسی های صورت گرفته و کنترل های انجام شده تعداد ٢95٠٠٠ دستگاه 
موتورسیکلت قبل از مورخ 95/٠4/٠٢ ثبت سفارش شده است.

بر اساس اعالم انجمن صنعت موتورسیکلت ایران تعداد 33٠٠٠٠ دستگاه موتورسیکلت قبل از مصوبه 1395/٠4/٠٢ ثبت سفارش شده 
و اکنون این تعداد موتورسیکلت تولید و آماده فروش است.

برابر اعالم انجمن مزبور در حال حاضر تعداد 3٢٠٠٠ کارگر به صورت مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند و در صورت عدم 
شماره گذاری موتورسیکلت های تولیدی حدود ٢٠٠٠ میلیارد تومان خسارت به این صنعت وارد می شود و در نتیجه حداکثر تا پایان سال 
با تسهیالت بانکی می توانند پایدار باشند. اما در پایان با مشکل پرداخت حقوق کارگران مواجه و پس از آن نیز کارگران بیکار خواهند شد.

لذا با توجه به تصویب نامه هیات دولت و شرایط فوق:
پایان  تا  می بایست  ثبت سفارش شده اند  از ٠٢/٠4/1395  قبل  که  موتورسیکلت هایی  دولت  هیات  مصوبه  اساس  بر  این که  به  نظر 
سال 1395 نسبت به شماره گذاری آنان اقدام گردد. صرف نظر از تاخیر یك ماه و نیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعالم لیست 
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موتورسیکلت ثبت سفارش شده به لحاظ قانونی دلیلی بر عدم شماره گذاری تعداد ٢95٠٠٠ دستگاه موتورسیکلت ثبت سفارش شده در 
موعد مقرر که به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده است، وجود ندارد.

مقرر گردید:
از هم اکنون تا پایان سال 1395 راهور ناجا نسبت به شماره گذاری موتورسیکلت های مشمول بند ٢-5 تصویب نامه هیات دولت به تعداد 

٢95٠٠٠ دستگاه اقدام نماید.
با توجه به فضای افکار عمومی، دستگاه های مرتبط از طرح موضوع در رسانه های ارتباط جمعی خودداری نمایند.

حسین ذوالفقاری
معاون امنیتی و انتظامی

رونوشت:
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، وزیر محترم کشور مزید استحضار

جناب آقای خندان دل، معاون محترم عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی جهت اقدام

    مجدد در تاریخ 95/11/٠6 یعنی یك روز بعد از نامه مورخ 95/11/٠5 به شماره 1459٠7 که در باال درج شده است، نامه ای به 

شماره 14675٢ از طرف وزیر کشور برای فرمانده ناجا به شرح ذیل ارسال می شود:

بسمه تعالی
سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری

فرمانده محترم نیروی انتظامی

سالم علیکم
بر اساس بررسی های صورت گرفته در جلسه مورخ 95/11/٠4 و به استناد تصویب نامه شماره 38455/ت 5317٢ه- مورخ ٠٢/٠4/95 

هیات محترم دولت که در بند ٢-5 آن اشعار می دارد:
»ثبت سفارش موتورسیکلت های کاربراتوری از تاریخ ابالغ این تصویب نامه ممنوع می باشد«

تبصره: »موتورسیکلت هایی که موتور آن ها قبل از ابالغ این تصویب نامه ثبت سفارش شده باشند، تا انتهای سال 1395 از شمول 
این حکم مستثنی می باشند، وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یك ماه پس از ابالغ این تصویب نامه فهرست شماره موتورهایی 

را که ثبت سفارش آن ها قبل از ابالغ این تصویب نامه بوده است به پلیس راهور ناجا اعالم نماید«.
مقتضی است دستور فرمایید نسبت به شماره گذاری تعداد ٢95٠٠٠ دستگاه که بر اساس تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل 

از مورخ 95/٠4/٠٢ ثبت سفارش شده اند تا پایان سال 1395 اقدام گردد.

عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر كشور

گیرندگان:
95/1٠/٢3 جهت  تاریخ   6٠/٢٢8569 شماره  نامه  به  بازگشت  تجارت  و  معدن  محترم صنعت،  وزیر  زاده،  نعمت  محمدرضا  مهندس  آقای  جناب 

استحضار و اقدام الزم.
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   ده روز بعد از نامه وزیر کشور به فرمانده ناجا، و پس از شش ماه از تعطیلی کارخانه ها باالخره رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی- 

معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیك- اداره فنی و مهندسی ترافیك به موسسه راهگشا دستور شماره گذاری تعداد ٢93/99٠ 
دستگاه را طی نامه به شماره 13/6/3/1٠٠/519/95٢34385 به شرح ذیل صادر نمود1 :

بسمه تعالی

از: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی- معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک- اداره فنی و مهندسی ترافیک
به: بنیاد تعاون ناجا- موسسه راهگشا

موضوع: موتورسیکلت های کاربراتوری

سالم علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد )ص(

پیرو دستورالعمل های شماره 95158635 مورخ 95/٠8/٠9 و شماره 9514٢5٢1 مورخ 95/٠7/14 و شماره 9516164٠ 
مورخ 95/٠8/1٢ برابر نامه شماره 6٠/٢13٢٢3 مورخ 95/1٠/٠4 وزارت صنعت، معدن و تجارت- اداره کل صنایع خودرو 
ناجا( حاوی تعداد  و نیرومحرکه به پیوست لوح فشرده به شماره کد ٢53٢٠LC٢34456 )دارای هالوگرام خیلی محرمانه 
تصویب نامه شماره  بند ٢-5  ذیل  تبصره  اساس  بر  ارسال می گردد.  کاربراتوری  موتورسیکلت های  انجین  ٢93/99٠ شماره 
38454/ت 5317٢ ه- مورخ 95/٠4/٠٢ هیئت محترم وزیران ارائه خدمات شماره گذاری به شماره انجین های موجود در لوح 
فشرده مذکور برابر تعداد مندرج در لیست پیوست برای هر شرکت تا پایان سال جاری )95/1٢/3٠( با لحاظ سایر شرایط 
و مقررات بالمانع می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحوه مقتضی به واحدهای شماره گذاری تابعه ابالغ 
گردد. ضمنا نماینده آن موسسه با در دست داشتن معرفی نامه به دایره اداری این یگان جهت تحویل لوح فشرده موصوف 
مراجعه نماید. الزم به ذکر است مهلت مذکور تحت هیچ شرایط تمدید نشده و در صورت عدم ثبت کامل مشخصات موتور 
و عدم تایید نهایی مراحل شماره گذاری به نام نمایندگی فروش )به نحوی که با ورود شماره پالک در قسمت خالصه پرونده 

کلیه مشخصات موتور و مالك قابل رویت شده باشد( مسئولیت بر عهده آن موسسه و کاربر مربوطه می باشد.

در کنار نامه دستور ذیل درج شده است:

دستورات:
در تاریخ 95/11/16

16٠6
از: شعبه اداری و پشتیبانی

به: مرکز تعویض پالک یادگار امام ره

بسمه تعالی
باسالم و احترام- برابر ضوابط و مقررات اقدام شود.

1-  احتمال خطا در نوشتن شماره نامه مذکور، به علت خوانا نبودن وجود دارد. 
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   در نهایت در مورخ 95/1٢/٢5 نامه به شماره 13/4/3/1٠٠/64٠/95٢7٢٢1٢ از رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی- معاونت فنی 

مهندسی و خدمات ترافیك- اداره فنی و مهندسی ترافیك به مدیرعامل بنیاد تعاون ناجا- موسسه راهگشا ارسال و تعداد مازاد بر 
٢93/99٠ دستگاه، یعنی تعداد 1٠6/٠1٠ دستگاه باقی مانده را اجازه شماره گذاری با شرایط خاصی صادر نمود. در کل برای حدود 

4٠٠ هزار دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری مجوز شماره گذاری اخذ شد1٠ . متن نامه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

از: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی- معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک- اداره فنی و مهندسی ترافیک
به: مدیرعامل محترم بنیاد تعاون ناجا- موسسه راهگشا

موضوع: موتورسیکلت های کاربراتوری )1٠6/٠1٠ دستگاه باقی مانده(

سالم علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد )ص(

شماره  مصوبه   5-٢ بند  به  توجه  با  و  کشور  محترم  وزیر   95/1٢/18 مورخ   173374 شماره  نامه  استناد  به 
38454ت/ 5317٢ ه- مورخ 95/٠4/٠٢ هیئت محترم وزیران با توجه به این که آمار موتورسیکلت های موصوف 
وزارت کشور  تاکید  و  تایید  اساس  بر  و  دارد حدود 4٠٠ هزار دستگاه می باشد  قرار  بند مذکور  که در شمول 
طی نامه مذکور، خواهشمند است دستور فرمایید با بسیج کلیه امکانات در روزهای باقیمانده سال جاری )حتی 
به   95/1٢/3٠ تاریخ  تا  باقیمانده  دستگاه   1٠6/٠1٠ به  ارائه خدمات شماره گذاری  به  نسبت  تعطیل(  روزهای 

شرح ذیل اقدام نمایند.
سهم انجین هر شرکت از 1٠6/٠1٠ دستگاه جدید برابر لیست پیوست می باشد.

الزاما بایستی شماره انجین های لیست جدید در لوح فشرده موضوع نامه پیروی موجود باشد.
شرکت ها موظفند به ازاء شماره گذاری هر دستگاه از لیست جدید، نسبت به اسقاط یك دستگاه موتورسیکلت 
فرسوده اقدام نمایند. لذا به منظور تسریع در کار نسبت به شماره گذاری 1٠6/٠1٠ دستگاه موتورسیکلت مذکور 
اقدام، لیکن از تحویل اسناد شماره گذاری و فیزیك پالک به کارخانه سازنده خودداری گردد. چگونگی اسقاط و 

مسیر تحویل مدارک در آتی اعالم می گردد.

1٠-  احتمال خطا در نوشتن روز تاریخ و شماره نامه مذکور، به علت خوانا نبودن وجود دارد.
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نتیجه عدم هماهنگی سازمان ها  در خصوص موتورسیکلت های 
كاربراتوری

همان طور که در تاریخچه صنعت موتورسیکلت ایران نیز بیان شد، 
در مجموع حدود 6 ماه صنعت موتورسیکلت به دلیل عدم توجه به 
نظر متولیان و کارشناسان این صنعت و همچنین عدم هماهنگی 
سازمان ها و ارگان های مربوطه با یکدیگر تعطیل شد! شایان ذکر است 
که جلوگیری از شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری از ابتدای 
مهر سال 1395 این صنعت را با چالشی جدی مواجه کرد و دلیل 
افزایش شماره گذاری در این سال همین موضوع بود، زیرا شرکت ها 
مجبور به شماره گذاری همه موجودی خود شدند و در نهایت تعدادی 

از آن محصوالت را در سال 1396 توزیع کردند. 
شایان ذکر است، اجرای این طرح به دلیل آماده نبودن بسترهای تولید 
موتورسیکلت انژکتوری و حتی برقی، باعث کاهش تولید موتورسیکلت 
از سال 1396 شد و این موضوع سبب بیکاری بسیاری از فعاالن این 
صنعت شد و ضررهای بسیاری را متوجه تولیدکنندگان کرد و حتی 
طبق بیان آقای حسن زمردی مدیریت شرکت زمرد که در برنامه 
پایش شبکه1 سیما پخش شد، ایشان عنوان کرد که کاربر در انجمن، 
هنگام ورود اطالعات به جای عدد 1٠٠39 رقم 1٠39 را درج کرده 
و باالخره ایشان بعد از تالش های بسیار توانست موتورسیکلت های 
خود را شماره گذاری کند. البته یکی دو شرکت دیگر نیز ادعا کردند 
که چون عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران نبودند، از آمار ارائه 
شده توسط انجمن جا مانده اند و نتوانستند موتورسیکلت های خود را 
که در مجموع حدود حدود 1٠ هزار دستگاه بود، پالک کنند که این 

موضوع تا سال 1397 ادامه پیدا کرد11...! 
نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد، این است که این شوک 
به این دلیل رخ داد که اکثر موتورسیکلت های تولیدی در ایران تا به 
امروز از کشور چین تامین قطعه می شود و در آن زمان در چین برای 

تولید  ایران،  داخل  مجاز  حجم های  با  انژکتوری  موتورسیکلت های 
از اجباری  از شرکت های چینی بعد  انبوه وجود نداشت و بسیاری 
شدن انژکتور در ایران تازه به سراغ تولید این نوع قوای محرکه رفتند. 
به دلیل محدود بودن  نیز  از کشور چین  از طرفی محصوالت غیر 
آن ها و با توجه به اینکه به بیشتر از یك شرکت ایرانی نمایندگی 
بازار،  نیاز  پاسخگوی  نمی توانستند  نیز  آن ها  نتیجه  در  نمی دهند، 
حداقل برای5٠٠هزار دستگاه باشند. زیرا عالوه بر محدودیت ظرفیت 
تولید آن شرکت ها، قیمت محصوالت »غیر چینی« نیز باالتر هست! 
قابل ذکر است که قطعا محاسن سیستم انژکتور بیشتر از کاربراتور 
است و در این موضوع هیچ شکی وجود ندارد، اما بهتر بود با توجه به 
شرایط و موقعیت اقتصادی کشور با اتخاذ سیاست های بهتر و طبق 
یك روال منطقی تر تغییرات الزم را در زمان مناسب، انجام دهند. 
زیرا به هر حال حدود 11 تا 1٢میلیون موتورسیکلت کاربراتوری در 
کشور در حال تردد هستند و اگر واقعا شدت آسیب موتورسیکلت های 
کاربراتوری انقدر زیاد بود که نیاز به برخورد ضربتی داشت، پس بهتر 
بود عالوه بر جلوگیری از تولید موتورسیکلت های کاربراتوری، به طور 
هم زمان تردد چندین میلیون موتورسیکلت کاربراتوری در کشور 
را نیز ممنوع می کردند! پس به همین دلیل که این کار را نکردند، 
مناسب بود جلوگیری از شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری 
را نیز با مالحظه بیشتری لحاظ می کردند تا با از بین بردن به فرض 

یك آسیب، مشکل و معضل دیگری به جامعه وارد نشود! 

بررسی راهکارهای صحیح اجرای طرح١2:
- بهتر بود قبل از مصوبه هیات دولت از نظرهای متولیان صنعت 
موتورسیکلت استفاده می کردند. )ولی این اتفاق زمانی رخ داد که این 

طرح با بحران مواجه شد(!
یا شهرهایی که  بزرگ  استان های  در  ابتدا  و  به صورت مرحله ای   -
موتورسیکلت های  شماره گذاری  ممنوعیت  بود،  بیشتر  هوا  آلودگی 
کاربراتوری را اجرا می کردند و یا این طرح را با لحاظ نمودن میزان 

موتورسیکلت های در حال تردد در هر شهرستان اعمال می کردند!
به صورت  را  کاربراتوری  موتورسیکلت های  حذف  زمان  مدت   -

شماره گذاری  صنعتدرباره  وزارت  توضیح   ،)1397( امیرحسین  قناتی،   -11
)ایسنا(،  ایران  دانشجویان  خبرگزاری  کاربراتوری،  موتورسیکلت  هزار   1٠

1397/٠3/٢9، کدخبر: 97٠3٢91379٢
https://www.isna.ir/news/97032913792



انتقاد شهردار وقت تهران از دولت، برای موتورسیکلت های كاربراتوری!

منطقی تر تعیین می کردند که با تعطیلی کارخانه ها مواجه نمی شدیم!
و  می شدند  توجیه  کامال  مربوطه  ارگان های  و  سازمان ها  اول   -
طرح  این  و سپس  می آمد  عمل  به  آن ها  بین  الزم  هماهنگی های 

اجرایی می شد!
- زیرساخت های شهری را برای موتورسیکلت برقی حاضر می کردند و 
بعد به کارخانه ها فشار می آوردند که موتور برقی بیاورید. به طور مثال 
فرد می خواهد موتورسیکلت خود را شارژ کند، داخل پارکینگ خانه 
که مشاع هست، در خیابان هم که جای شارژ تعبیه نشده! پس کجا 

شارژ کند؟ داخل آپارتمان؟

خالصه تحلیل اجرای طرح :
نقاط ضعف: فرصت کم جایگزینی موتورسیکلت های کاربراتوری به 
انژکتوری و برقی، عدم هماهنگی بین ارگان ها، عدم مشورت کافی با 

صنعت موتورسیکلت، عدم توجه به تعداد دقیق موتورسیکلت موجود و 
ثبت سفارش شده، نبود زیرساخت های الزم برای موتورسیکلت برقی.

چندین  موتورسیکلت،  صنعت  ماهه   6 حدود  تعطیلی  تهدیدها: 
میلیارد تومان ضرر به صنعت موتورسیکلت، گسترش بیکاری، نبود 
انجین انژکتوری در کشور چین برای موتورسیکلت های مصرفی در 
ایران، افزایش قیمت موتورسیکلت کاربراتور موجود در ایران، کاهش 
قدرت خرید مردم به دلیل باال بودن قیمت موتورسیکلت های برقی 

و انژکتوری.
نقاط قوت: کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت و...

ارتقاء سطح کیفی  از محیط زیست،  به محافظت  فرصت ها: کمك 
برای  اجباری  استانداردهای  سطح  ارتقاء  موتورسیکلت،  صنعت 
سیستم  در  کننده  مصرف  کاری  دست  امکان  عدم  موتورسیکلت، 

سوخت رسانی انژکتوری13. 

* قابل ذکر است که خبرگزاری صدا و سیما، در مورخ ٢٠/٠9/1395 
مصاحبه ای با شهردار تهران داشت که به شرح ذیل منتشر نمود14 :

قالیباف:
عقب نشینی دولت از جمع آوری موتورسیکلت های كاربراتوری

شهردار تهران: دولت از جمع آوری موتورسیکلت های كاربراتوی 
عقب نشینی كرده است.

محمد باقر قالیباف در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا 
آلودگی  برای کاهش  این سوال که طرح وی  به  پاسخ  در  و سیما 
هوای تهران به کجا رسیده است، افزود: با توجه به این که مدت های 
طوالنی درباره مساله آلودگی هوا مطالعه دقیق و کارشناسی با برخی 
دانشگاه های داخلی و خارجی داشتیم، طرحی را برای کاهش آلودگی 

هوای پایتخت مدون کردیم.
شهردار با بیان این که طرح کاهش آلودگی هوای تهران را به دولت 
ارائه کرده است،  تصریح کرد: طرح در جلسه ای به معاون اول رئیس 
جمهور ارائه شد و البته پس از آن نیز جلساتی با معاون اجرایی رئیس 

جمهور داشتیم که در نهایت طرح را دولت پذیرفت.
قالبیاف ادامه داد: ظاهرا پس از تکمیل تحقیقات، این طرح به جلسه 

هیئت دولت برده شد که بنده در جریان جزئیات آن نیستم.
 شهردار تهران تصریح کرد: دولت مسئولیت اجرای این طرح را قبول 
کرده است تا اجرایی شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا طرح 
اخیرا  متاسفانه  خیرگفت:  یا  است  درآمده  اجرا  مرحله  به  یادشده 
مطلع شده ام نخستین بند طرح یعنی توقف تولید موتورسیکلت های 
کاربراتوری و جمع آوری باقی مانده این وسیله نقلیه با عقب نشینی 
دولت مواجه شده است که امیدوارم دولت در سایر بندهای این طرح 

عقب نشینی نکند. 
شهردار تهران اواخر سال گذشته از تدوین یك بسته عملیاتی با 5 
برنامه زودبازده برای »مهار منابع آالینده ها« و »جلوگیری از تکرار 

وضعیت قرمز آلودگی هوا« خبر داد.
محمدباقر قالیباف همچنین در شهریور امسال هم تاکید کرده بود که 

شهرداری علمی ترین برنامه را برای کاهش آلودگی هوا دارد. 

بحرانی كه صنعت موتورسیکلت در آن قرار گرفته  حال در میان 
بود، بحث ها و دعواهای سیاسی مسئوالن نیز به موتورسیکلت های 

كاربراتوری رسید!

12-SWOT
14- قالیباف، محمد باقر )1395(، عقب نشینی دولت از جمع آوری موتورسیکلت های 

کاربراتوری، خبرگزاری صدا و سیما، 1395/٠9/٢٠، کدخبر: 1414٢38.  
http://www.iribnews.ir/fa/news/1414238
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تهران- ایرنا- معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به این که دولت به هیچ وجه از مصوبه ممنوعیت 
شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری کوتاه نیامده است،گفت: 
انجام  قانون  براساس  کشور  در  شماره گذاری  ممنوعیت  هرگونه 
اظهارنظر  این خصوص  در  که  آقایانی  و  تهران  شهردار  و  می شود 
می کنند بهتر است زحمتی به خود داده و قبل از هرگونه اظهارنظر 

غیرواقعی، مصوبه دولت را مطالعه کنند!
به گزارش روزچهارشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست، سعید متصدی با اشاره به مصوبه 1٠ اردیبهشت 1393 
دستگاه های  تکالیف  و  هوا  آلودگی  کاهش  راهکارهای  درخصوص 
رئیس  دستور  حسب   94 سال  در  افزود:  حوزه،  این  در  مرتبط 
جمهوری برای تدوین راهکارهای کوتاه مدت مقابله با آلودگی هوا 
مضاف بر راهکارهای بلند مدت مصوب 1393، همچنین پیگیری های 
معاون اول و معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست، نهایتا با بررسی ٢٠٠ راهکار کوتاه مدت، پیشنهادی 
در جلسه  های کمیسیون کالن شهرهای کشور، مصوبه جدید دولت 

در تیرماه سال  جاری تدوین و ابالغ شد.
به  مربوط  جاری  سال  مصوبه  بندهای  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
موتورسیکلت های  خروج  موضوع  البته  است.  موتورسیکلت ها 
کاربراتوری پیش از ابالغ مصوبه دولت، در اسفند ماه سال 1394 در 
کمیته ملی کاهش آلودگی هوا به تصویب رسیده بود و مصوبه دولت 

تاکیدی بر اجرای مصوبه کمیته ملی کاهش آلودگی هوا بود.

   فقط اورژانس و آتش  نشانی اجازه استفاده از موتورسیکلت های 
  كاربراتوری را دارد

 آقایان تبصره مصوبه دولت را نخوانده اند!
متصدی ضمن یادآوری موضوع مصوبه مبنی بر توقف و ممنوعیت 
مهرماه  اول  از  کاربراتوری  موتورسیکلت های  شماره گذاری  و  تولید 
1395، خاطرنشان کرد: مصوبه تیرماه 1395 دو تکلیف دیگر نیز 
از:  عبارتند  که  کرده  مشخص  کاربراتوری  موتورسیکلت های  برای 

و  مصوبه  ابالغ  تاریخ  از  کاربراتوری  موتورسیکلت  خرید  ممنوعیت 
اورژانس و  به جز  استفاده دستگاه های دولتی  همچنین ممنوعیت 

آتش  نشانی از موتورسیکلت کاربراتوری است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در یکی از بخش های 
این مصوبه که ممنوعیت شماره  گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری 
دارد  تبصره ای وجود  بر می گیرد،  را در  اول مهرماه سال جاری  از 
مبنی بر این که اگر موتورسیکلت  سازی پیش از تاریخ مصوبه )تیرماه 
کرده  موتورسیکلت(  )موتور  انجین  سفارش  ثبت  به  اقدام   )1395
به شماره  گذاری  پایان سال جاری نسبت  تا  تنها  اجازه دارد  باشد، 

موتورسیکلت های تولیدی اقدام کند.
به گفته وی، تنها استثناء مصوبه ممنوعیت شماره گذاری و تولید 
موتورسیکلت های کاربراتوری از اول مهرماه 1395، مربوط به ثبت 
سفارش های صورت گرفته پیش از ابالغ مصوبه و با در نظر گرفتن 

شرایط اشتغال و اقتصاد در کشور است.
متصدی با اشاره به اقدام های صورت گرفته توسط سازمان حفاظت 
محیط زیست برای اجرای این مصوبه، اظهار کرد: یکی از اقدام های 
برای جایگزینی موتورهای  برنامه موتورسیکلت سازان  مهم دریافت 

کاربراتوری در خط تولید از بهمن ماه سال 1394بود.

بـرای    دولت هیچ گونه عقب نشینی در خصـوص مصـوبه خـود 
 موتورسیکلت های كاربراتوری نداشته است

وی ادامه داد: از آنجا که تمامی برنامه های ارائه شده تا شهریورماه 
مجوز  هیچ   1395 مهرماه  اول  از  لذا  می گرفت،  بر  در  را   1395
جدیدی برای شماره گذاری و تولید موتورسیکلت کاربراتوری صادر 

   سپس سازمان حفاظت محیط زیست، از شهردار تهران در خصوص اظهارات ایشان درباره موتورسیکلت های کاربراتوری انتقاد نمود که 

خبرگزاری جمهوری اسالمی در مورخ 1395/٠9/٢4 به شرح ذیل منتشر کرد 15 :

انتقاد سازمان محیط زیست ازاظهارات قالیباف درخصوص شماره گذاری 

موتورسیکلت های کاربراتوری

15- متصدی، سعید )1395(، انتقاد سازمان محیط زیست از اظهارات قالیباف 
در خصوص شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری، خبرگزاری جمهوری 

اسالمی، 1395/٠9/٢4، کدخبر: 8٢346595
http://www.irna.ir/fa/News/82346595
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نکردیم، اما متاسفانه اخیرا برخی افراد بدون اطالع دقیق از مصوبه، 
صحبت هایی مبنی بر عقب نشینی دولت از تصمیم خود برای توقف 
تولید و شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری یا صدور مجوز 
برای 5٠٠ تا 6٠٠ هزار موتورسیکلت کاربراتوری مطرح می  کنند 
که هیچ کدام صحت ندارد و تکذیب می شود. زیرا دولت هیچ گونه 

تغییری در مصوبه ٢ تیرماه 1395 خود انجام نداده است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت یکی از دستگاه هایی است که خود را مکلف به اجرای 
مصوبه دولت می داند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز نظارت 

کافی و دقیق بر این موضوع دارد. 
وی اشاره ای به برخی صحبت ها مبنی بر وظیفه دولت برای جمع آوری 
افزود: مصوبه  موتورسیکلت های کاربراتوری در حال تردد داشت و 

دولت تنها توقف شماره گذاری و تولید را در بر می گرفت.

   شهردار تهران پیش از انجام مصاحبه یا سخنرانی مصوبه دولت 
   را مطالعه كند!

روزنامه  که  تهران  شهردار  صحبت های  مرور  ضمن  متصدی 
دولت  مصوبه  نقض  بر  مبنی  کرده  آن  انتشار  به  اقدام  همشهری 
توسط دولت، از شهردار تهران خواست پیش از انجام مصاحبه یا 
سخنرانی، اقدام به مطالعه مصوبه دولت کند تا از طرح صحبت های 

غیرواقعی پیشگیری کند.

  شهرداری تهران هیچ طرحی برای موتورسیکلت های كاربراتوری 
و  جمهور  رئیس  شخص  تاكید  با  طرح  این  و  است  نکرده  ارایه    

 پیگیری معاونان رئیس جمهور مصوب شده است
ارائه  بر  مبنی  قالیباف  صحبت های  از  بخشی  به  اشاره  با  وی 
موتورسیکلت های  ساماندهی  برای  تهران  شهرداری  توسط  برنامه 
کاربراتوری، خاطرنشان کرد: برنامه مصوب در سال جاری که موضوع 
موتورسیکلت های کاربراتوری را نیز پوشش می دهد با تاکید شخص 
رئیس جمهوری و پیگیری معاونان رئیس جمهور، همچنین همکاری 
دانشگاه ها و دستگاه های مختلف تهیه، تصویب و ابالغ شده است و 
شهرداری تهران تنها موردی که در ارتباط با این مصوبه به کمیسیون 
مربوطه ارائه داد، سومین سیاهه انتشار آالینده های تهران همراه با 

نواقص فراوان بود.

سیاهه منتشر شده توسط شهرداری تهران همراه با نواقص فراوان بود
به گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع نواقص سیاهه 

انتشار منتشر شده به شهرداری تهران اعالم شده است.
متصدی ضمن ابراز امیدواری برای تالش شهرداری تهران در راستای 
رفع نواقص سومین سیاهه انتشار آالینده های تهران، تاکید کرد: هیچ 
برنامه ای در خصوص موتورسیکلت های کاربراتوری توسط شهرداری 

این راستا صورت نگرفته است.  اقدامی هم در  ارائه نشده و  تهران 
ضمن آن که مصوب دولت بسیار جامع و کامل است و تمامی مباحث 
مربوط به خودروهای فرسوده، موتورسیکلت ها، وظایف وزارتخانه ها و 
دستگاه های مختلف را در خود جای داده است. متصدی اعالم کرد: از 
شهرداری تهران می خواهم در صورتی که برنامه یا پیشنهادی در این 
حوزه دارد با ارائه آن به سازمان حفاظت محیط زیست امکان بحث و 
بررسی آن را فراهم کند تا در صورتی که قابلیت اجرا داشته باشد با 

همکاری فرابخشی برای اجرای آن اقدام شود.

  شهرداری تهران بر توسعه سیستم حمل و نقل عمومی و مدیریت 
 ترافیک تمركز كند

وی تاکید کرد: یکی از مباحث مهمی که شهرداری تهران باید به 
آن توجه کند این است که در خصوص شهری همچون تهران یکی 
توسعه سیستم  آلودگی هوا،  برای کنترل  استراتژی ها  از مهم ترین 
شهرداری  به  لذا  و  است  ترافیك  مدیریت  و  عمومی  نقل  و  حمل 
تهران توصیه می شود با تمرکز بر این دو حوزه و توسعه حمل و نقل 
عمومی و افزایش اطمینان شهروندان به سیستم حمل و نقل عمومی 
از طریق افزایش خطوط مترو و بی آر تی و اتوبوسرانی در راستای 

کاهش آلودگی هوای تهران گام بردارد.

  شهرداری تهران در زمان آلودگی هوا همچون شهرهای بزرگ اروپا 
 حمل و نقل عمومی را رایگان كند

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آلودگی هوای اخیر 
در پاریس، گفت: یکی از اقدامات مهم در این شهر مهم جهان، رایگان 
کردن سیستم حمل و نقل عمومی توسط شهرداری بود که می تواند 
الگویی مناسب برای شهرداری تهران به منظور توسعه همکاری ها با 

دولت برای کاهش آلودگی هوا باشد. 

  افزایش 50 روزه تعداد روزهای پاک و سالم در سال جاری نسبت 
 به سال ٩2 

تهرانی ها امسال )٩5( نسبت به سال ٩2 حدود 2 ماه هوای آلوده 
كمتری تنفس كردند
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یازدهم و سازمان حفاظت  اراده دولت  و  بر عزم  تاکید  وی ضمن 
محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا، تصریح کرد: رئیس جمهوری 
بارها اعالم کرده اند که دولت یازدهم، دولت محیط زیستی است و 
تالش دولت برای رفع معضل ها و چالش های محیط زیست است. 
با  تهران  مانند  در شهری  که  اساسی  نکته  این  به  توجه  ازاین رو، 
مشخص   ،9٢ سال  با   95 سال  در  پاک  و  سالم  روزهای  قیاس 
می شود، روزهای سالم و پاک طی بازه زمانی مشابه 5٠ روز افزایش 
داشته و این نشان می دهد استراتژی های انتخابی، نظارت سازمان 
حفاظت محیط زیست، تالش دستگاه ها و مصوبه های دولت کارآمد 

بوده است. 
متصدی با اعالم این که امسال تهران در قیاس با سال 9٢ به رغم 
آلودگی  ماه   ٢ ترددها حدود  و  موتورسیکلت ها  افزایش خودروها، 
کمتری داشته است، اظهار کرد: این نتیجه مشارکت و تالش مردم 
و دولت و دستگاه ها و بخش های مختلف برای مقابله با آلودگی هوا 

بوده است. 

  شهرداری تهران به جای سخنرانی در خصوص توانمندی های خود 
 برای مقابله با آلودگی هوا، گامی عملی در این راستا بردارد

تا به جای سخنرانی در خصوص  از شهرداری تهران خواست  وی 
توانمندی های خود برای مقابله با آلودگی هوا، گامی عملی در این 
راستا بردارد و در همکاری با سایر دستگاه ها برای کاهش آلودگی 

هوا در تهران تالش کند. 
تیرماه  مصوبه  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  معاون  گفته  به 
در  را  فرسوده  خودروهای  همچون  موضوعاتی  دولت،  جاری  سال 
برمی گیرد که خوشبختانه تاکنون حدود 3٠ هزار تاکسی فرسوده 
شهر تهران از رده خارج شده است و در همین راستا فعالیت بسیار 
برنامه  ریزی  و  مدیریت  سازمان  و  کشور  وزارت  سوی  از  خوبی 
البته  و  فرسوده صورت گرفت  تاکسی های  از خروج  برای حمایت 

خودروسازان نیز در این حوزه کمك کردند.
وی خاطرنشان کرد: چرخه خروج تاکسی های فرسوده از سیستم 
حمل و نقل عمومی برای 9٠ هزار تاکسی در سراسر کشور تعریف 
شده است که در حال حاضر، در حال انجام است و تا کنون 55 هزار 
تاکسی فرسوده در کل کشور از چرخه حمل و نقل عمومی خارج 

شده که بخش عمده آن مربوط به شهر تهران است.
متصدی در خصوص مباحث مربوط به خروج اتوبوس های فرسوده 
ارائه  به  مربوط  موارد  کرد:  اظهار  جاری،  سال  تیرماه  مصوبه  در 
به  دیگری  کارگروه  در  نیاز  مورد  مالی  منابع  تامین  و  تسهیالت 
ریاست معاون اجرایی رئیس جمهوری عالوه بر کارگروه ملی مقابله 

با آلودگی هوا در حال پیگری است.
وی اعالم کرد: بر اساس آخرین تصمیم های این کارگروه مقرر شد 
اتوبوس فرسوده از چرخه ناوگان حمل و  برای خروج هر دستگاه 

نقل عمومی، 35٠ میلیون تومان از طریق تسهیالت تامین شود و 
البته مینی بوس ها هم در قالب همین مصوبه در حال پیگیری است.

  روند آلودگی هوا در كشور نه تنها ثابت شده بلکه در سیر نزولی 
 و كاهشی قرار گرفته است

فعالیت های  کرد:  تاکید  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  معاون 
صورت گرفته در دولت یازدهم برای کاهش آلودگی هوا در شهر 
تهران و سراسر کشور به ویژه کالن شهرها بی سابقه است و به همین 
بلکه در سیر  ثابت شده  تنها  نه  آلودگی هوا در کشور  دلیل روند 

نزولی و کاهشی قرار گرفته است.
متصدی گفت: موفقیت دولت یازدهم برای مقابله با آلودگی هوا، در 

اصل یك موفقیت بزرگ برای کشور است. 
وی با اعالم این که بر اساس آخرین آمار کشوری حدود 11 میلیون 
موتورسیکلت در کشور در حال تردد است، اظهار کرد: از این تعداد 

حدود ٢.5 میلیون موتورسیکلت در تهران در حال تردد است.
کشور  موتورسیکلت های  از  کمی  بسیار  درصد  این که  بیان  با  وی 
انژکتوری است، افزود: تا فروردین سال جاری حدود 99.9 درصد 
موتورسیکلت های کشور کاربراتوری بود که از ابتدای سال بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده این روند به سمت انژکتوری شدن پیش 

رفته که منجر به افزایش پایداری سیستم می شود.
ساخت  تکنولوژی  که  موضوع  این  یادآوری  ضمن  متصدی 
موتورسیکلت طبق این مصوبه افزایش پیدا کرده است، خاطرنشان 
کرد: این اقدام منجر به کاهش آلودگی و افزایش پایداری سیستم 
می شود و البته پیش بینی می شود در خصوص اخذ مجوزهای قبلی 
نیز توان تولید موتورسیکلت سازان کشور بیش از 3٠٠ هزار موتور 
کاربراتوری نباشد این در حالی است که برخی از موتورسیکلت  سازان 

در حال حاضر بیش از 1٠ محصول انژکتوری تولید می  کنند.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: اگرچه اولویت ما رفع 
آلودگی هوا است، اما هر اقدامی باید در روند تعادلی صورت گیرد 
بنابراین، موضوع ثبت سفارش های  تا همکاری الزم صورت گیرد. 
گذشته نیز باید در تعامل و مذاکره مورد بررسی و اتخاذ تصمیم 

قرار گیرد.
تکنولوژی  تغییر  روند  مسیر  در  خوشبختانه  افزود:  وی 
موتور  تولید  عدم  دلیل  به  کشور،  تولیدی  موتورسیکلت های 
موتورسیکلت  ها در داخل کشور، تغییر تکنولوژی راحت تر و در زمان 
کمتری صورت گرفت. البته این موضوع فشارهایی بر وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و موتورسیکلت  سازان داشت ولی خوشبختانه حل 

شد.
متصدی گفت: به لحاظ قیمت نیز تفاوت چندانی میان موتورسیکلت 
کاربراتوری با انژکتوری نیست ازاین رو فشار اقتصادی بر افراد وارد 

نمی شود!
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پیامبر اسالم )صل اهلل علیه و آله و سلم(: همه شما نسبت به 
كه  چه  آن  به  نسبت  شما  همه  و  نگهبانید  جامعه(  و  )دین 

نگهبان هستید، مسئولیت دارید١!

همان طور که اگر در میدان جنگ، ابزار نبرد را سربازان بگیرند و 
یا از آن ها حمایت نکنند، خیانت به کشور و به آن سرباز کرده اند، 
تولیدکنندگان،  زیرا  دارد،  وجود  مصداق  این  نیز  حاضر  حال  در 

سربازان اقتصادی هستند!
امروز برخی از تولیدکنندگان در کشور، نیاز به کار کردن ندارند و 
فقط به خاطر این که تعدادی از افراد بر سر سفره آن ها هستند و 
به دلیل عالقه ی به تولید، کار می کنند! این افراد نیز می توانستند 
تجارت های  به  و  کنند  خارج  مختلف  صنایع  از  را  خود  سرمایه 
زودبازده و بدون دردسر دیگر روی آوردند و یا سرمایه خود را در 
بانك بگذارند و روال کار خود را کامال تغییر بدهند ولی با تمام 
آن ها  از  حمایت  ازاین رو،  نکردند!  را  کار  این  تولید،  سختی های 

امری واجب و ضرروی است!
استکبار  برنامه های  العالی(: من  )مدظله  آیت اهلل خامنه ای  حضرت 
اول،  می کنم:  خالصه  جمله  سه  در  را  ایران  ملت  علیه  جهانی 
پیشرفت  با  مقابله  سوم،  و  اقتصادی؛  جنگ  دوم،  جنگ روانی؛ 

قلم  سه  این  در  ما  ملت  با  استکبار  دشمنی های  علمی.  اقتدار  و 
تبلیغاتی  دستگاه های  باید  را  این ها  البته  می شود.  عمده خالصه 
توضیح  مردم  برای  بیشتر  سیاسی  شخصیت های  و  رسانه ها  و 

بدهند٢. 

»امروز  فرمودند:  اعالم  بارها  رهبری  معظم  مقام  که  همان طور 
ایران درگیر جنگ اقتصادی است«. ازاین رو، اگر فردی با وجود 
)رکود، مشکالت اقتصادی، هزینه ها، ریسك باالی تولید، وارادات 
بانك ها جهت اخذ وام و  باال بودن نرخ بهره  غیر اصولی، قاچاق، 
و کارآفرینی مشغول هست،  تولید  به  تهدیدهای گوناگون دیگر( 

در حال جهاد اقتصادی  است.

اقتصاد مقاومتی و همچنین کاهش وابستگی   حال جهت تحقق 
با  ارگان ها  و  بعضی سازمان ها  است  مناسب  نفتی،  درآمدهای  به 
کارشناسی و بررسی بیشتر در تصمیم گیری های خود نسبت به 
هستند،  اقتصادی  رزمندگان  که  کارآفرینان  و  تولیدکنندگان 
زودتر  تا هر چه  کرده  آن ها هموار  برای  را  راه  و  نمایند  برخورد 
افزایش  و  بیکاری  نرخ  کاهش  صنعت،  در  اقتصادی  رشد  شاهد 

باشیم. اشتغال زایی 

جنگ اقتصادي و جهاد اقتصادي تولیدکنندگان موتورسیکلت

  نویسنده: محمدعلی نژادیان

1- کلکْم راٍع، َو کلکْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعیِتِه )میزان الحکمه، جلد4، صفحه 3٢7(
٢- بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، ٠1/٠1/1386

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3378
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تفاوت در سیاست های اعالمی و سیاست های اعمالی دولت ها٣
را  آن  ]نتیجه[  كند  نیکی  ذره ای  وزن  هم   كه  هر  پس 
خواهد دید4 و هر كه هم  وزن ذره  ای بدی كند ]نتیجه[ آن 

را خواهد دید5 )قرآن کریم، زلزله: 7و 8(.
به فرض طی سیاست های کلی نظام اعالم می شود که از امسال 
باید از تولیدکنندگان و کارآفرینان حمایت های ویژه شود ولی 
در عمل بعضی اوقات این اتفاق نمی افتد و باعث بروز مشکالت 
جاری در صنایع مختلف می شود که در مواردی نیز مقام معظم 

رهبری بارها در خصوص آن تذکر و هشدار داده اند. 

چرا باید از صنعت موتورسیکلت حمایت شود؟
از نظر دید علمی- اقتصادی باید صنایعی را که دارای بازار گسترده 
آن  و گستردگی  تقویت  برای  و  داد  قرار  توجه  مورد  است،  داخلی 
تمام امکانات دولتی و غیردولتی به کار گرفته شود، ولی در صنعت 
موتورسیکلت که دارای چنین مشخصه ای است، به دالیل مختلف، 
از جمله دیدگاه های غلط داخلی و بیرونی حاکم بر این صنعت، هر از 
گاهی شاهد یك شوک و صدمه به بدنه صنعت موتورسیکلت هستیم.

همان طور که قبال گفته شد، چیزی که بیش از همه باعث صدمه 
به این صنعت شده است عدم هماهنگی بین دستگاه های مختلف، 
خصوص  در  کارشناسان  و  متولیان  با  موقع  به  مشورت  عدم 

تصمیم گیری های مهم برای این صنعت، ذهنیت منفی بعضی مسئوالن که عملکرد آن ها نسبت به این صنعت به گونه ای بوده که تقریبا 
خواستار محدود شدن و یا تعطیلی این صنعت است! همچنین سلیقه ای عمل کردن بعضی سازمان ها نسبت به صنعت موتورسیکلت، 
اعالم خبر اثبات نشده، مبنی بر این که هر موتورسیکلت 6 برابر خودرو آلودگی ایجاد می کند و... باعث ضرر و زیان های بسیاری شده 

که مهم ترین تاثیر منفی این عوامل، پایین آمدن انگیزه کارآفرینی در صنعت موتورسیکلت است. 

قانون نادرست فساد و رانت ایجاد می كند! 
با توجه به شرایط سخت اقتصادی، مناسب است مسئوالن 
زودتر  چه  هر  تولید،  و  کار  موانع  بعضی  رفع  به  نسبت 
اقدامات مقتضی را انجام دهند، در غیر این صورت عالوه 
و  قوانین  به صنایع مختلف، وجود   وارده  زیان  و  بر ضرر 
مقررات و تصویب مصوبه های درست مطالعه نشده، باعث 

ایجاد فساد و رانت می شود6 !

3- نژادیان، محمدعلی )1396(، »آسیب شناسی صنعت موتورسیکلت در جهت 
تحقق اقتصاد مقاومتی«، ص18 هفته نامه خودرو امروز، سال11، شماره 366، پاییز.

ٍة َخْیًرا یََرُه 4- َفَمْن یَْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
ا یََرُه ٍة َشرًّ 5- َوَمْن یَْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

6- منبع عکس ها:
https://www.smtnews.ir/car/19011
http://bayanbox.ir/view/6768462559850204436
http://bayanbox.ir/view/7122186441327148928
http://bayanbox.ir/info/3244068084703283191
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تاریخچه صنعت موتورسیکلت ایران 1
)ویرایش جدید به همراه بررسی و تحلیل بعضی از وقایع- پاییز ١٣٩٧(

از جمله صنعت  جهـان  خـودرو  گذشـته صنعت  دهـه های  طـی 
موتورسیکلت به  دلیل ارتباطات گسترده خود با سایر صنایع، نقش 

بسیار موثری در توسعه صنعتی کشورها داشته اند. 
خود  صنعتی  توسعه  در  را  خودرو  صنعت  توسعه  که  کشورهایی 
تحقیقات  که  دریافته اند  خوبی  به  داده اند،  قرار  استراتژیك  محور 
عمده  بخش های  حوزه،  این  در  شده  انجام  سرمایه گذاری های  و 
صنعتی و اقتصادی کشور را به حرکت واداشته و باروری در مدیریت 

صنعتی را به ارمغان می آورد.
 تا سه چهار دهه پیش در بازارهای رقابتی جهان، سهم بیشتر از 
آن تولیدکنندگانی بود که می توانستند کاالهای خود را با قیمتی 
رشد شگفت آور  با  امروز  که  صورتی  در  کنند.  انبوه سازی  ارازن تر 
مختلف  مناطق  تولیدکنندگان  تعداد  افزایش  و  بشر  فنی  دانش 
جهان، سهم بیشتر بازارهای جهانی برای شرکت هایی است که در 
خصوص کیفیت، نوآوری، تنوع محصول و... حرف های تازه ای برای 

گفتن دارند.
اکنون تولیدکنندگانی در جهان ظهور پیدا کرده اند که می توانند با 
نیمی از نیروی کار، سرمایه، مکان و زمان... که برای تولیدکنندگان 
نظر  از  که  کنند  عرضه  به جهان  را  محصوالتی  بود،  الزم  قدیمی 
کیفیت و جنبه های نوآورانه برتر باشد. بنابراین، نیاز است که بررسی 
کنیم تا ببینیم تولیدکنندگان محصوالت برتر، چگونه توانسته اند در 
علم  قد  اینگونه  تجارت  و  تولید  در  قدیمی،  تولیدکنندگان  مقابل 

کنند و موفق شوند؟!

    بررسی دوره های صنعتی در جهان2

در  است  بهتر  ایران،  موتورسیکلت  صنعت  دقیق تر  بررسی  برای 
ابتدا نگاهی گذرا و اجمالی به دوران صنعتی جهان و دیدگاه های 
حاکم بر آن کنیم و سپس به بررسی تاریخچه این صنعت در ایران 

بپردازیم.
در  کرد:  تقسیم بندی  انقالب  چهار  به  توان  می  را  صنعتی  دوران 
زمانی که »انقالب کشاورزی« رخ داد، محور تولید انسان ها بودند 
و آن چیزی که تولید را افزایش می داد، سالمتی نیروی انسانی بود 
و در زمانی که »انقالب صنعتی« رخ داد، محور تولید ماشین آالت 
شد و  آن چیزی که تولید را افزایش می داد عالوه بر نیروی انسانی 
سالمت، روش استفاده از ماشین آالت بود. این دوران نیز سپری 
شد و »انقالب فراصنعتی« به وجود آمد. در این دوران محور تولید 
فکر انسان شد و آن چیزی که باعث افزایش تولید و فروش شد، 
می آورد،  به وجود  را  خالقیت  که  چیزی  آن  البته  و  بود  خالقیت 

آزادی تفکر و اندیشه است. 
حال ما در دورانی زندگی می کنیم که می توان آن را عصر فضای 
مجازی نامید. در واقع بعد از سه دوره تغییرات و پیشرفت های بشر 
نامیده  فراصنعتی  انقالب  و  صنعتی  انقالب  کشاورزی،  انقالب  که 
شد، حال با تغییرات و انقالب جدیدی روبه رو هستیم که می توان 
آن را موج چهارم یا »انقالب فضای مجازی« نیز نام نهاد. در واقع 

   نویسنده: محمدعلی نژادیان

1-The History of Iran’s Motorcycle Industry
2- Study of Industrial Courses in the World
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موج چهارم تکامل و توسعه یافته انقالب فراصنعتی است که عصر 
فرصت   نظر می توان  از یك  را  موج چهارم  بود.  دانش  و  اطالعات 
پیشرفت  به دلیل  زیرا،  کرد.  تلقی  چالش  یك  دیگر  نظر  از  و  دید 
از جمله شبکه های  و  رسانه ها  تکنولوژی، خصوصا  و  علم  ثانیه ای 
اجتماعی و در اختیار بودن انبوهی از اطالعات درست و غلط در 
رسانه های مختلف، انسان ها و باالخص نوجوانان و جوانان را با شك 
و شبهه های بسیاری در خصوص مسائل زندگی مواجه کرده است. 
در این عصر عالوه بر نیروی انسانی سالمت و باهوش و در اختیار 
باعث  که  چیزی  جدید،  تکنولوژی  و  دانش  اطالعات،  داشتن 
این  آثار  است.  بودن  چابك  می شود  فروش  و  تولید  امر  در  تمایز 

ذخیره سازی،  ظرفیت  و  سرعت  است.  مشهود  روشنی  به  انقالب 
راه  از  سریع  رسانی  اطالع  امکانات  اطالعات،  بازیابی  و  پردازش 
دستاوردهای صنعت  سایر  و  تصویرنگاری  و  محاسباتی  توان  دور، 
ریزپردازنده ها بر همه شئون زندگی روزمره، مسیر علم و تکنولوژی 
و ارکان مدیریت و سازماندهی اقتصادی و اجتماعی اثر گذاشته و 

همچنان خواهد گذاشت.
 حال بررسی دقیق این که کشور ایران در کدام یك از این دوران ها 
قرار دارد و چه دیدگاهی بر صنایع ایران حاکم است، نیاز به بحث 
آن  به  بعدی  های  شماره  همچنین  و  ادامه  در  که  دارد  مفصلی 

پرداخته می شود.

انقالب فضای مجازیانقالب فراصنعتیانقالب صنعتیانقالب كشاورزی 

8٠٠ سال قبل از میالد تا زمان
از ٢٠1٢ تا امروزاز 195٠ تا ٢٠1٢از قرن 17 تا قرن ٢٠قرن 17

تولید چابكتولید نابتولید انبوهتولید دستینوع تولید

فکر انسان ها، خالقیت و صنعت و تیراژ تولیدزمین، تولید و کشاورزیارزش ها
اطالعات

فکر انسان ها، خالقیت و 
اطالعات

انرژی خورشیدی و انرژی انرژی فسیلی، نفت و گاز آب، باد و درختانانرژی
اتمی

انرژی خورشیدی و انرژی 
اتمی

محل مبادله کاال بدون بازار
هدف سودگری

محل خرید و فروش همه 
چیز با اهداف مختلف

بازار المکان است و 
معامالت از طریق اینترنت 

نیز انجام می شود

بازار المکان است و 
معامالت از طریق اینترنت 

نیز انجام می شود

چشم انداز پیشرفت 
بازار

ما جدا از هم هستیم و ....
باید رقابت کنیم

ما با یکدیگر مرتبط 
هستیم و باید به یکدیگر 

کمك کنیم

ما یکی هستیم و باید 
همکاری خالقانه را 

برگزینیم
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3- William Henry “Bill” Gates III

چند نکته مهم برای موفقیت در یک بازارصنعتی

1- در فضایی که تولیدکننده و مصرف کننده از هم تفکیك باشند، 
موفقیت،   برای  لذا  می کند.  برقرار  رابطه  آن ها  بین  بازار  مکانیزم 

شناخت و تشخیص مکانیزم بازار در هر دوره بسیار ضرروی است.

٢- در هر کدام از دوران های صنعتی یك سری قواعد حاکم می شود 
و تنها با درک و بهره گیری از آن قواعد، موفقیت فردی و گروهی 
امکان پذیر است. مثال قواعد تولید انبوه در عصری که قواعد تولید 

ناب حاکم است، نمی تواند موفقیت  آمیز باشد.

3- چهره زندگی مادی در کره زمین، بر اثر دو تحول بزرگ در علم 
و تکنولوژی در حال دگرگونی  پرسرعتی است و این موضوع یعنی 
اگر تولیدکنندگان خود را به روز نکنند از بازار حذف خواهند شد. 

وجود  با  زندگی  در  موفقیت  و  تحول  می کنند  تصور  عده ای   -4
باعث تحول در زندگی  اما آن چیزی که  تکنولوژی آغاز می شود، 
می شود در درجه اول تحول در نگرش های انسان است و ثروت و 

فقر هر کشوری اندیشه های مردمان آن است. 

حال  در  سرعت  به  حاضر  قرن  در  مجازی  فضای  از  استفاده   -5
پیشرفت است، به طوری که بیل گیتس3 می گوید: اینترنت معدن 
قرن ٢1 است. از این رو استفاده مناسب از فضای مجازی، می تواند 

بازار شرکت ها را گسترش دهد.

صنعت موتورسیکلت، صنعتی پویا برای ایران

می خواهیم  شد،  جهان  صنعتی  دوران  از  که  تفسیر  این  با  حال 
ببینیم صنعت موتورسیکلت در ایران چه دورانی را طی کرده، چه 

باید  آینده  به  با چه نگرشی نسبت  بوده و  بر آن حاکم  دیدگاهی 
این صنعت که  در  به خودکفایی  ارزش ها  با حفظ  تا  حرکت کرد 

نهایت تعالی نیز همین است، پیش برویم.
ایران  برای  پویا  موتورسیکلت می تواند صنعتی  این که صنعت  اول 
ویژگی هایی  و  با شرایط  این حوزه  می دهد  نشان  بررسی ها  باشد. 
که دارد می تواند به مثابه یك صنعت دارای قدرت مورد توجه قرار 
گیرد. ازاین رو، اگر نارسایی ها و کاستی هایی وجود دارد، عمدتا به 

چند دلیل است:

برای صنعت  مکتوب  و  مدون  دورنمای  و  استراتژی  یك  نبود   -1
موتورسیکلت. )قابل ذکر است، تدوین یك استراتژی منطقی عالوه 
می شود،  موتورسیکلت  صنعت  پیشرفت  و  رشد  باعث  این که  بر 
بلکه این صنعت را از گزند آسیب های وارده دور کرده و همچنین 
امور  دیگر  بر  موتورسیکلت  صنعت  احتمالی  متقابل  آسیب های 
جامعه، مردم و محیط زیست را بر طرف می کند ولی به علت نبود 
یك استراتژی معین و برنامه راهبردی بلند مدت باعث شد که در 
سال های گذشته، این صنعت هر از گاهی با چالشی جدید مواجه 

 شود و آسیب های جدی ببیند(!

نکات برجسته ای كه تدوین استراتژی در پی خواهد داشت عبارت 
است از

- حفظ بقا و موجودیت صنعت موتورسیکلت
- از بین بردن نقاط ضعف، بعالوه افزایش نقاط قوت این صنعت

- رساندن صنعت موتورسیکلت به جایگاه مناسب، در بین صنایع 
مختلف

- عامل سازنده با سازمان های مرتبط با صنعت موتورسیکلت
موتورسیکلت،  صنعت  برای  ضربتی  تصمیم های  از  جلوگیری   -

توسط سازمان های مرتبط 
- جلوگیری از ناهماهنگی هایی که بعضی اوقات در بین سازمان ها، 

نسبت به صنعت موتورسیکلت وجود دارد
- ارتقاء سطح کارایی در صنعت، به دلیل مشخص بودن )اهداف، 
در  و...(  ظرفیت ها  منابع،  فرصت ها،  تهدیدها،  روش ها،  برنامه ها، 

استراتژی

همچنین یک استراتژی چند گزینه را مشخص می كند كه از 
جمله عبارت است از: 

بلند  و  مدت  میان  مدت،  )کوتاه  شود  محقق  باید  اهدافی  چه   -
مدت(؟

بر روی کدام اقدامات، بازارها و محصول ها باید تمرکز کرد؟
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با  مواجه  و  محیطی  فرصت های  از  بهره برداری  برای  چگونه   -
منابع  رقابتی،  مزیت  یك  کسب  منظور  به  محیطی  تهدیدهای 

تخصیص یابد و چه فعالیت هایی انجام گیرد؟
1- دیدگاه های غلط حاکم بر آن )درون صنعتی و برون صنعتی(

٢- عدم علمی نگاه کردن در امور این صنعت

فعاالن صنعت  و  کارشناسان  با  کشور  مسئوالن  مشورت  عدم   -3
موتورسیکلت در بعضی مواقع حساس

موتورسیکلت؛  صنعت  با  منطقی  و  منصفانه  برخورد  عدم   -4
اجرای طرح های تقریبا ضربتی و فوری و عدم حمایت های الزم و 

کارشناسی های دقیق و همه جانبه

بد  و  خوب  های  تجربه  انباشت  به  توجه  با  حاضر  حال  در  البته 
پیشین، پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی، ورود نسل جدید به 
موتورسیکلت  تولید  استانداردهای  اجرای  و  تدوین  و  صنعت  این 
توسط سازمان استاندارد ملی ایران شاهد تغییرات مثبت در صنعت 

موتورسیکلت ایران هستیم.  
تقویت  را  صنایعی  باید  اقتصادی  علمی-  دید  نظر  از  همچنین 
کرد که از یك سو دارای تکنولوژی برتر هستند و از سوی دیگر 
با این ویژگی ها صنعت  بازار گسترده داخلی برای آن وجود دارد. 
موتورسیکلت قطعا عمیق و قابل توجه است و باید برای تقویت و 

توسعه آن برنامه ریزی کرد.
صنایع  بزرگ  گروه  دو  به  را  موتورسیکلت سازی  همچنین صنعت 

»قطعه سازی« و »مونتاژ« می توان تقسیم کرد. 

صنایع قطعه سازی به عنوان صنایع کلیدی و مادر در این بخش از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا این موضوع نتیجه مستقیم با 

خودکفائی این صنعت در ایران دارد.

هفت  كشوری،  هر  در  موتورسیکلت  صنعت  كلی  به طور 
مرحله را برای توسعه و شکوفائی طی می كند

١- مونتاژ قطعات )سی.کی.دی(4 وارده از کارخانه لیسانس دهنده
2- ایجاد پایگاه های ساخت داخل

٣- تولید چابك
4- ایجاد پایگاه های طراحی - مهندسی قطعات

5- ایجاد مراکز تحقیقاتی برای طراحی و ساخت موتورسیکلت های 
جدید و نوسازی شبکه قطعه سازی

6- طراحی و ساخت ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز خط تولید
٧- ایجاد پایگاه های صادراتی

از نقطه نظـرهای گوناگون، در تعریـف  البته مولفـه های متفـاوتی 
شکوفایی صنعت موتورسیکلت وجود دارد. از جمله می توان ارتقاء 
کمی و کیفی، تحقق استقالل و خود اتکائی در موتورسیکلت سازی 

و روند هزینه های تولید موتورسیکلت برشمرد. 

تولد صنعت موتورسیکلت در ایران

این صنعت از اواخر دهه 134٠ همزمان با تاسیس صنایع جدید 
به صورت  انقالب  از  پیش  دوران  در  و  است  شده  ایجاد  ایران  در 
صنایع مونتاژ وارد فهرست صنعت خودروی کشور شد. در آن زمان 
است.  نداشته  وجود  مصنوعات  این  ورود  برای  محدودیتی  هیچ 
وارد  ساخت  تمام  به صورت  موتورسیکلت  عمده  بخش  نتیجه  در 
نمی رسید. در  به ده درصد هم  تولید داخل  ایران می شد و سهم 
همانند  داخل  ساخت  سهم  میزان  بردن  باال  برای  تالش  حقیقت 
خودروسازی، از سال های 137٢ و 1373 شروع شد، یعنی زمانی 
الجرم  و  گردید  مواجه  ارزی  درآمدهای  محدودیت  با  دولت  که 
اجرای برنامه های سخت گیرانه در مصرف منابع ارزی ضرورت پیدا 
نتوانستند  نیز  موتورسیکلت  تولیدکننده  کارخانه های  طبعا  کرد. 
ارز اختصاصی وزارت صنایع بهره مند شوند. این  از  به میزان الزم 
دشواری سبب شد که سازندگان موتورسیکلت برای کاستن از نیاز 
به سرعت  و  شوند  متمایل  داخل  به سوی صنعت گران  خود  ارزی 
سهم تولید داخلی را در این صنعت بهبود بخشند )هر چند که در 
دهه 9٠ شاهد هستیم بعضی شرکت قطعاتی که در داخل نیز تولید 

می شود را وارد می کنند مانند باک موتورسیکلت(. 

4- بسته ای کامل، شامل تمام قطعاتی است که برای تولید وسیله ی نقلیه باید 
سوار )assemble( شود.

Complete Knock Down )CKD(
اولیه شده اند(،  نیمه سوار شده  وارداتی )قطعاتی که مونتاژ  همچنین قطعات 
SKD نام دارند و پس از ورود به کشور خارجی، مونتاژ نهایی روی آن ها صورت 

می گیرد.
 Semi Knock Down )SKD( 
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هوندا   طرح  موتورسیکلت های  پیشرانه های  عمدتا  حاضر  حال  در 
به  نسبت  ایران  در  که  سی سی   ٢٠٠ و   15٠  ،1٢5 حجم های  با 
انواع دیگر موتورسیکلت مصرف بیشتری دارد، از کشور چین تامین 
می شود. به طور کلی از نظر کمی، بخش عمده این موتورسیکلت ها 
ارز  مصرف  از  میزان  همین  به  و  می شود  ساخته  ایران  داخل  در 
جلوگیری شده و ارزش افزوده برای تولید این قطعات صرف اقتصاد 
داخلی می گردد. البته از اوایل دهه 137٠ با وارد کردن دانش فنی 
قوای محرکه )انجین( صنعت موتورسیکلت عمق بیشتری پیدا کرده 
انجین چینی  بتواند جایگزین  قوای محرکه ای که  اما هنوز  است، 
مهم ترین  و  اولین  زیرا  است،  نشده  در سطح وسیع ساخته  بشود 

دلیل آن مقرون به صرفه نبودن اقتصادی است. 
)قابل ذکر است که در دهه 7٠ شرکت »نیرو محرکه« و همچنین 
بنا،  گروه صنعتی  مدیره  هیات  رئیس  بنا«  رجبعلی  آقای »حسن 
پیگیر تولید انجین موتورسیکلت بودند که در نهایت به دلیل ذکر 
شده به سرانجام نرسید! تقریبا از سال 1396 نیز جناب آقای »جلیل 
مجاهد« رئیس هیات مدیره گروه صنعتی نیرو موتور شیراز، پیگیر 
مونتاژ انجین در مجموعه خود هست که با توجه به شرایط بازار، 
منتظر  باید  موجود،  موانع  و  موتورسیکلت  صنعت  فعلی  وضعیت 

نتیجه ی بررسی های نهایی ایشان باشیم.
توجه  با   1396 سال  همان  در  مجاهد  جلیل  آقای  جناب  البته   
تولیدکننده  شرکت های  دیگر  به  صنف  در  شده  ایجاد  فضای  به 
در  می توانند  یك شرکت  قالب  در  که  داد  پیشنهاد  موتورسیکلت 
کارخانه انجین سازی شریك شوند که بعد از گفتگوها و جلسه های 
به  تنهایی  به  ایشان  نهایت  در  و  نشد  ایجاد  شراکت  این  متعدد، 

دنبال تاسیس این کارخانه هست(!
و  در کالس ها  چینی  محصوالت  از  بسیاری  که  است  ذکر  شایان 
و  چین  کشور  از  )سی. کی .دی(  به صورت  اکثرا  دیگر،  مدل های 
بیشتر  البته  می شود.  وارد  کشورها  دیگر  و  مالزی  هندوستان،  یا 
کارخانه های  می گیرد  قرار  مردم  استقبال  مورد  که  محصوالتی 
داخلی سعی می کنند بعضی از قطعات آن  را در داخل تولید کنند. 

با  خاص  موتورسیکلت های  ساخت  در  خودکفایی  برای  همچنین 
برای  تا  است  به حمایت های وسیع دولت  نیاز  دنیا  روز  طرح های 

تولیدکننده ایرانی ساخت آن مقرون به صرفه باشد.

دلیل  به  که  آن هستیم  ایران، شاهد  موتورسیکلت  باراز  در  امروز 
از  استقبال  و...  ژاپنی  موتورسیکلت های  واردات  عدم  و  تحریم ها 
موتورسیکلت های تولیدی کشورهای مالزی، اندونزی، کره جنوبی و 
مخصوصا هندوستان به دلیل کیفیت باالی محصوالت آن نسبت به 
محصوالت چینی در بین مردم ایران بسیار خوب بوده و محبوبیت 
برخی  حاضر  حال  در  که  است  ذکر  قابل  کرده اند.  پیدا  ویژه ای  
در  را  برقی  موتورسیکلت های  واردات  تولیدکننده،  شرکت های  از 
دستور کار خود قرار داده اند که این امر نیاز به همکاری و مساعدت 

دستگاه های دولتی، شهرداری و دیگر ارگان های مربوطه دارد.
در  آن  یدکی  لوازم  و  موتورسیکلت  انواع  برای  تقاضا  همچنین 
دهه های اخیر به شدت افزایش یافته و صنایع وابسته به این بخش 
چند  ولی  انداخته  تولید  بر  افزودن  برای  گسترده  تکاپوی  به  را 
سالی است که تولیدکنندگان قطعات از وضعیت حاکم بر صنعت  

موتورسیکلت راضی نیستند.
صنعت  که  است  این  کرد،  اشاره  آن  به  باید  که  مهمی  نکته 
موتورسیکلت باید وارد مرحله جدیدی از حیات خود بشود تا بتواند 
این  شود؛  کشور  صنعت  رشد  باعث  و  کرده  حفظ  را  خود  بقای 
نیاز است  ایران است! همچنین  به  انتقال تکنولوژی  مرحله همان 
برای این کار هر چه زودتر به طور جدی کارخانه های تولیدکننده 
موتورسیکلت مراکز تحقیق و توسعه خود را راه اندازی و ارتباط خود 

را با دانشگاه ها بیشتر کنند.

افزایش  باعث  گذشته،  دهه های  در  كه  عواملی  مهم ترین 
تقاضا برای موتورسیکلت، در ایران شده است:

از  ایران بر اساس استفاده های گوناگون  ١- بازار موتورسیکلت در 
این وسیله با کشورهای توسعه یافته متمایز است. اساسا در ایران 
موتورسیکلت عالوه بر آن که یکی از وسایل پر اهمیت در جابجایی 
و نقل و انتقال مردم به حساب می آید، یکی از وسایل کسب و کار 

نیز هست.

2- افزایش قیمت اتومبیل و عدم امکان تهیه آن برای اقشار کم 
درآمد.

از  استفاده  برای  شهرها،  در  آمده  به وجود  محدودیت های   -٣
اتومبیل )پارک، محدوده طرح ترافیك و…( 

4- کاهش زمان رفت و آمد نسبت به اتومبیل.
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5- کاهش هزینه رفت و آمد.

6- هزینه پایین تعمیر و نگهداری.

موتورسیکلت  بازار   137٢ سال  تا  است  ذکر  قابل  ٧-همچنین 
منحصرا در اختیار چهار شرکت بزرگ تیزرو )نماینده هوندا(، جهانرو 
نیرومحرکه  و  یاماها(  )نماینده  ایران دوچرخ  کاواساکی(،  )نماینده 
بوده است که هر کدام دارای تنوع محصول محدودی بوده اند. بعد 
از سال های 1371 و 137٢ شرکت های جدید وارد عرصه رقابت 

شدند که باعث تنوع محصوالت و قیمت ها شدند. 

  قابل ذکر است که آقای »حسن رجبعلی بنا« رئیس هیات مدیره 

را  خود  مجموعه   8٠ دهه  اوایل  و   7٠ دهه  در  جهانرو،  شرکت 
گسترش داد و »گروه صنعتی بنا« شامل چندین شرکت از جمله 
کومش فنر،  گوهرراد،  توان حرکت،  شکوه  موتور،  )تندروسیکلت، 
شیرویه و...( ایجاد شد که می توان فعالیت های اولیه این مجموعه را 
به عنوان تحول و رویدادی جدید در بحث محصوالت و قیمت های 
متنوع و همچنین رخدادهای دیگر در صنعت موتورسیکلت دانست. 
البته به دالیل گوناگون، در همان دهه 8٠ شرکت های این گروه 
منحل و فقط جهانرو باقی ماند و در اواخر دهه 8٠ مدت کوتاهی 
به خاطر شرایط خود تولید این شرکت نیز تقریبا متوقف شد ولی 
بعد از مدتی مجدد تولید خود را شروع کرد و در حال حاضر نیز 
بر اساس شرایط و سیاست های داخلی خود و وضعیت بازار به طور 

آهسته و پیوسته در حال فعالیت است(! 

   شرکت تیزرو نیز در اواخر دهه 8٠ نفس های آخر خود را زد و 

در نهایت منحل شد!

   امروز شرکت  نیرومحرکه و شرکت ایران دوچرخ )از گروه بهمن( 
نیز در حال فعالیت هستند و تقریبا می توان گفت به دلیل تاسیس 
و همچنین سیاست های  شرکت های جدید طی دهه های گذشته 
صنعت  ساالنه  تولید  از  کمی  درصد  بازار،  شرایط  و  داخلی 

موتورسیکلت ایران متعلق به این دو شرکت قدیمی است.

8- تا پایان دهه هفتاد، موتورسیکلت به عنوان کاالی سرمایه ای 
جهت  مردم  از  عده ای  ازاین رو،  داشت.  قرار  مردم  توجه  مورد 
سرمایه گذاری سودآور، به پیش خرید موتورسیکلت روی می آوردند 
رسمی  نمایندگی های  طریق  از  محصوالت  فروش  پیش  با  و 
شرکت های تولیدکننده، سود خوبی نصیب خریداران می شد. شایان 
ذکر است که در دهه هفتاد، کیفیت محصوالت نیز بسیار مطلوب 

و قابل توجه بود.

موتورسیکلت های  تحویل  در  تاخیر  دلیل  به   1379 سال  از   -٩

پیش فروش  سیستم  به  نسبت  مردم  تمایل  به تدریج  نامی  ثبت 
شرکت ها کم شد و از سال های 138٠ تا 138٢ بازار خرید و فروش 
موتورسیکلت به صورت اقساطی و چکی درآمد و به همین دلیل نیز 
یافت،  افزایش  نیز  موتورسیکلت  برای  خرید  تمایل  گفت  می توان 
و چکی  فروش شرکت ها چکی می خریدند  نمایندگان  زیرا عمدتا 

می فروختند!

بین  منفی  رقابت  گرفتن  شدت  با   1381 سال  اواخر  از   -١0
شدت  به  موتورسیکلت ها  قیمت  ناگهان  تولیدکننده،  شرکت های 
کاهش یافت )حدود 5٠ تا 65 درصد( و این موضوع باعث افزایش 

درخواست برای موتورسیکلت شد... 

مهم ترین عواملی كه طی چند سال گذشته، باعث بحران در 
صنعت موتورسیکلت ایران شد:

١- بزرگ ترین تجربه تاریخی، برای نسل های جدید و آینده 
صنایع ایران: در سال 1381 به بهانه های مختلف، از جمله خارج 
کردن رقبا از میدان تولید و تا حدی لج بازی چند شرکت، باعث شد 
البته  ایجاد شود.  ایران  یك رقابت منفی در صنعت موتورسیکلت 
یکی از آن شرکت ها که تقریبا امروز فعالیتی نیز ندارد، ادعا می کند 
که خواسته است، قیمت موتورسیکلت را به قیمت واقعی برساند و 
برای همین تخفیف های خود را شروع می کند، اما حتی اگر نیت 
این شرکت در آن زمان همین موضوع بوده باشد که البته جای تامل 
دارد، سبب شد این صنعت تا مرز ورشکستگی پیش برود! قابل ذکر 
است، افرادی که آن رقابت سیاه را شروع کردند و ادامه دادند، خود 
آن ها زودتر از همه خسته شده و از بازار موتورسیکلت خارج شدند 
و اگر هم باقی ماندند، دیگر نتوانستند مثل گذشته فعالیت کنند. در 
عوض شرکت هایی که به طور جدی وارد این بازی نشدند )به فرض 
مانند شرکت تکتاز موتور( و یا تعدادی شرکت دیگر که تقریبا در 
همان سال های 1381 و 138٢ تاسیس شده بودند، امروز می توان 
گفت رتبه اول تا دهم میزان تولید موتورسیکلت ایران را در اختیار 
در  هستند!  تولید  حال  در  پیوسته  و  آهسته  همچنان  یا  و  دارند 
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موتورسیکلت  تولیدکنندگان  تا 1385  نهایت در سال های 138٢ 
شرایط خیلی سختی را سپری کردند.  

برای  مدون  و  معین  استراتژی  و  برنامه  یك  نبود  به دلیل   -2
تولیدکنندگان این صنعت، با حداقل ضوابط و شرایط مجوز تولید به 
افراد داده می شد و قوانین موجود طوری بود که افراد غیرمتخصص 
و غیرمتعهد نیز مجوز تولید می گرفتند و افراد با پشتوانه وضعیت 
مالی ضعیف به علت شرایط آسان شروع به تولید کردند )البته اگر 
تخصص و تعهدی وجود داشت، در نتیجه هیچ ایرادی نبود تا فردی 
بدون پشتوانه مالی خوب شروع به تولید نماید، زیرا در طول تاریخ 
دنیا معموال کارآفرینان از صفر شروع کرده اند(. به هر حال در آن 
زمان به راحتی می شد اجناسی که از خارج از کشور تامین می شد را 
از طریق یوزانس5 وارد کرد. از طرفی بانك ها به راحتی وام تولید در 
اختیار افراد می گذاشتند که البته در این مدت، بسیاری از شرکت ها 
در صنایع مختلف، بدون ضمانت کافی وام دریافت کردند که بعدا 

بانك ها نیز با مشکالت جدی روبرو شدند! 
این  و  شد  زیادتر  روز  هر  جدید  تولیدکنندگان  تعداد  نتیجه  در 
موضوع باعث به وجود آمدن همان رقابت منفی و سیاه شد. عده ای 
از شرکت های بزرگ، با توجیه و بهانه های مختلف قیمت محصوالت 
را به شدت پایین آوردند و این عامل باعث به وجود آمدن مشکالت 
بسیاری شد و به علت این که قبل از این رقابت، فروش محصوالت 
شرکت ها به صورت اقساطی بود، عده ای افراد سودجو نیز با توجیه 
این که موتورسیکلت توسط شرکت ها گران به آن ها فروخته شده، 
اقساط خود را پرداخت نکردند و از طرفی، تولید توجیه اقتصادی 
به  امروز خود  برای حل مشکل  بعضی شرکت ها  ازاین رو،  نداشت. 
و  می کردند  وارد  یوزانس  به صورت  را  موتورسیکلت  اجناس  ناچار 
تقریبا در حد  ضرر، به صورت نقدی عرضه می کردند تا مشکالت 
روز خود را سپری نمایند تا بتوانند تعهدات سررسید شده خود را 

پاسخگو باشند. 

٣- از طرف دیگر در حالی که قیمت های عرضه، توجیه اقتصادی 

نداشت، قانون چك نیز تغییر کرد و باز آتش گرفتاری تولیدکنندگان 
اخذ  مشتریان خود  از  قبل  از  که  بسیاری  و چك های  بیشتر شد 

کرده بودند، وصول نشد.

4- با توجه به بحث شکستن قیمت ها و شوک های وارد شده به 
با  شرکت ها  اکثر  و...  چك  قانون  شدن  حقوقی  همچنین  و  بازار 
یوزانس های سررسید  و  وام های خود  بازپرداخت  تاخیر در عودت 
راضی  خود  معوقه  وام های  دیرکرد  دادن  به  و  گشته  مواجه  شده 
این  به  مجدد  اعتبارات  دادن  از  نیز  بانك ها  حال  عین  در  شدند. 

شرکت ها خودداری کردند. 

صنعت  در  منفی  رقابت  شروع  از  قبل  از  است،  ذکر  قابل   -5
موتورسیکلت، بعضی شرکت های تولیدکننده، تبلیغات عجیبی در 
رسانه ها داشتند! از جمله دادن شمش طال را برای غرعه کشی های 
این  امثال  با  می دیدیم  را  رسانه ای  هر  و  می کردند  تبلیغ  خود 
تبلیغ ها مواجه می شدیم! سپس در این شرایط و رقابت های ایجاد 
شده، دولت و زیر مجموعه های آن نیز در خصوص شرایط حاکم بر 
این صنعت بیشتر به فکر افتاده و قانون شماره گذاری در کارخانه ها 
از  خروج  ممنوعیت  مالیات ها،  بحث  همچنین  و  کردند  اجرا  را 
کشور تولیدکنندگان به خاطر عدم بازپرداخت وام ها و موارد دیگر 
را با قاطعیت بیشتری برخورد و اجرا کردند. البته قابل ذکر است 
هیچ تولیدکننده ای با قوانین صحیح، استانداردهای مختلف تولید 
باعث  عوامل  این  به هر حال  ولی  نیست  مخالف  ترتیب  و  نظم  و 
برای  موارد  این  البته سریعا  بحران در آن چند سال شد.  تشدید 

تولیدکنندگان توجیه و عادی شد. 

6- در چنین شرایطی برخی تولیدکنندگان به این فکر فرو رفتند 
که به جای تولید به دنبال تجارت بروند و یا به دنبال تولید کاالهایی 
این  که  است  ذکر  قابل  نداشتند.  آن  در  تجربه ای  هیچ  که  بروند 
موضوع از لحاظ علم اقتصاد در یك صنعت فاجعه است. زیرا یك 
عده به این نتیجه می رسند سرمایه خود را از ایران خارج نمایند 
که البته بسیاری از افراد این کار را انجام دادند! ثانیا بازتاب سیاسی 
این موضوع خطرهای بسیاری جهت سرمایه گذاری خارجی و عدم 

اطمینان به سرمایه گذاری داخلی را در پی خواهد داشت. 

از  وام  دریافت  سهولت  و  یوزانس  از  استفاده  مانند  عواملی   -٧
بانك ها، باعث شد یك عده موتورسیکلت تولید و به قیمت پایین 
در حد ضرر عرضه نمایند و پول بدست آورده را صرف خرید ملك 
کرده و یا به سمت کارهایی که سود زودبازده دیگر داشت بردند که 
این قضیه به دالیل مختلف، از جمله با ندادن یوزانس به ایران پایان 
کیفیت   )138٢-1385( سال  این چند  در  است  ذکر  قابل  یافت. 

محصوالت بسیار نامطلوب شد.  5-  یوزانس )Usance(: نوعی از اعتبارات اسنادی است که در آن فروشنده ی 
کاال به خریدار مهلتی می دهد تا بتواند در این فاصله وجه اعتبار را بپردازد.
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8- از ابتدای دهه8٠ برخی مسئوالن ذهنیت مردم را با بیان )تولید 
موتورسیکلت های زیرپله ای( به چالش کشیدند و در دهه9٠ با بیان 
اذهان جامعه  آلودگی دارد  برابر خودرو  اینکه هر موتورسیکلت 6 
بیلبوردهایی در سطح  نیز  امروز  و  این موضوع جلب کردند  به  را 
شهر تهران توسط شهرداری نصب شده و در آن درج کرده اند که 
موتورسیکلت کاربراتوری هوا را 6 برابر بیشتر از »انژکتوری« آلوده 
می کند! اما هیچ وقت آمار و استدالل درستی ارائه نکردند و همین 

امر یکی از دالیل نگرش منفی نسبت به موتورسیکلت شده است!

٩- در سال 1391 به دلیل گران شدن ارز، قیمت موتورسیکلت نیز 
افزایش یافت و مردم نیز با یك شوک اقتصادی مواجه شدند و با توجه 
به اینکه سطح درآمدها نسبت به هزینه ها رشد مناسبی نداشت، این 
نهایت  خود  اختیار  در  کاالهای  از  کنندگان  مصرف  باعث شد  امر 
استفاده را داشته باشند و همین امر دلیل اصلی کاهش تولید سال 
1391 نسبت به 139٠ بود و البته به همین دلیل در سال 139٢ نیز 
مجدد با کاهش تولید نسبت به سال 1391 مواجه بودیم. در نهایت 
در سال 1393 این صنعت به دلیل نیاز انباشته شده طی دو سال 

قبل، افزایش 7٠ درصدی تولید و فروش را در پی داشت.

و  بودند  قیمت ها  کاهش  منتظر  مردم  اغلب  برجام6  از  بعد   -١0
سال  به  1394نسبت  سال  تولید  که  شد  باعث  موضوع  همین 

1393 کاهش یابد.

١١- در سال 1395 هیات دولت تصویب کرد که کارگروه بر اجرای 
برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کالن شهرها تشکیل شود7. 

حال بر اساس بند1-5 این تصویب نامه تعیین شد که از اول مهر 
1395 تولید و  شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری ممنوع 
موتورسیکلت هایی  تولید   5-٢ بند  ذیل  تبصره  اساس  بر  و  شود 
سال  پایان  تا  شده اند  سفارش  ثبت  مصوبه  این  ابالغ  از  قبل  که 
نظر  در  بدون  که  است  حالی  در  این  و  شد  اعالم  بالمانع   1395
گرفتن موجودی دقیق شرکت ها، ثبت سفارش های صورت گرفته، 
این محصوالت،  و شماره گذاری  تولید  و ظرفیت  توان  بازار،  رکود 
چنین تصمیمی اتخاذ شد و در نهایت در تاریخ 16 بهمن 1395 
یعنی بعد از حدود 4 ماه تعطیلی کارخانه های این صنعت، بعد از 
باالخره  جلسات  تشکیل  و  یکدیگر  با  مسئوالن  نگاری  نامه  کلی 
وزیر  نعمت زاده  محمدرضا  مهندس  آقای  جناب  پیگیری های  با 
پلیس  رییس  به  کشور  وزارت  تجارت،  و  معدن  صنعت،  محترم 
ابالغ  شماره گذاری  جهت  را  الزم  دستورات  رانندگی  و  راهنمایی 
و ایشان نیز به رهگشا اجازه شماره گذاری موتورسیکلت ها را اعالم 
کرد و به دلیل عدم توجه به نظر متولیان صنعت موتورسیکلت که 
اعالم کرده بودند، تعداد موتورسیکلت های موجود بیش از چیزی 
بوده است که قبال ظرفیت سنجی و بررسی شده است، دوباره در 
اواخر اسفند 1395 بعد از پیگیری های صورت گرفته توسط انجمن 
صنعت موتورسیکلت ایران، قرار شد با قبول شرایطی اجازه تولید 
الباقی محصوالت کاربراتوری کارخانه ها را بدهند!  و شماره گذاری 
در مجموع حدود 6 ماه صنعت موتورسیکلت به دلیل عدم توجه به 
نظر متولیان و کارشناسان این صنعت و همچنین عدم هماهنگی 

سازمان ها و ارگان های مربوطه با یکدیگر تعطیل شد!
در نتیجه جلوگیری از شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری 
از ابتدای مهر سال 1395 این صنعت را با چالشی جدی مواجه 
کرد و دلیل افزایش شماره گذاری در این سال نیز همین موضوع 
خود  موجودی  همه  شماره گذاری  به  مجبور  شرکت ها  زیرا  بود، 
 1396 سال  در  را  محصوالت  آن  از  تعدادی  نهایت  در  و  شدند 
توزیع کردند. شایان ذکر است، اجرای این طرح به دلیل آماده نبودن 
بسترهای تولید موتورسیکلت انژکتوری و حتی برقی، باعث کاهش 
تولید موتورسیکلت از سال 1396 شد و این موضوع سبب بیکاری 
متوجه  را  بسیاری  ضررهای  و  شد  این صنعت  فعاالن  از  بسیاری 

6-  برجام: برنامه جامع اقدام مشترک
)Joint Comprehensive Plan of Action(

برجام در سه شنبه ٢3 تیر 1394 )14 ژوئیه ٢٠15( در وین اتریش بین ایران، 
و  آمریکا  بریتانیا،  روسیه،  فرانسه،  چین،  یعنی   )5+1( گروه  و  اروپا  اتحادیه 
آلمان منعقد شد. قابل ذکر است پس از چندین دوره مذاکرات، در ٢4 نوامبر 
٢٠13 )3 آذر 139٢(، توافق موقت ژنو بر سر برنامه هسته ای ایران بین ایران و 
کشورهای )1+5( در ژنو سوئیس امضاء شد. مذاکرات رسمی برای طرح جامع 
بر روی  ژنو  موقت  توافق  پذیرفتن  با  ایران  اتمی  برنامه  درباره  اقدام مشترک 
برنامه هسته ای ایران در نوامبر ٢٠13 شروع شد. تنظیم و پیاده سازی توافق از 
٢٠ ژانویه ٢٠14 شروع شد. کشورها به مدت ٢٠ ماه درگیر مذاکره بودند و در 
آوریل ٢٠15 تفاهم هسته ای لوزان شکل گرفت. در نتیجه برجام در راستای 
توافق جامع بر سر برنامه هسته ای ایران و به دنبال تفاهم هسته ای لوزان، در 
سه شنبه ٢3 تیر 1394 )14 ژوئیه ٢٠15( در وین اتریش بین ایران، اتحادیه 
همشهری  پایگاه   ،)1396( برجام  با  آشنایی  شد.  منعقد   )5+1( اروپا و گروه 

آنالین، 1٠/٢1/ 1396، کد مطلب: 395178  بازیابی از اینترنت: 
http://hamshahrionline.ir/details/395178
http://www.hamshahrionline.ir/details/119949

برنامه  اجرای  بر  کارگروهی  تشکیل  خصوص  در  تصویب نامه  متن  لینك   -7
جامع کاهش آلودگی هوای کالن شهرها )شماره تصویب نامه: 5317٢/ه مورخ 

95/٠3/19 به شماره ابالغیه: 38454/ت مورخ ٠٢/٠4/95(
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/974815
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تولیدکنندگان کرد و حتی طبق بیان آقای حسن زمردی مدیریت 
ایشان  پایش شبکه1 سیما پخش شد،  برنامه  شرکت زمرد که در 
عنوان کرد که کاربر در انجمن، هنگام ورود اطالعات به جای عدد 
1٠٠39 رقم 1٠39 را درج کرده و باالخره ایشان بعد از تالش های 

بسیار توانست موتورسیکلت های خود را شماره گذاری کند.
انجمن  نیز ادعا کردند که چون عضو  البته یکی دو شرکت دیگر   
صنعت موتورسیکلت ایران نبودند، از آمار ارائه شده توسط انجمن جا 
مانده اند و نتوانستند موتورسیکلت های خود را که در مجموع حدود 
حدود 1٠ هزار دستگاه بود، پالک کنند که این موضوع تا سال 1397 

ادامه پیدا کرد...!8
نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد، این است که این شوک 
به این دلیل رخ داد که اکثر موتورسیکلت های تولیدی در ایران تا به 
امروز از کشور چین تامین قطعه می شود و در آن زمان در چین برای 
موتورسیکلت های انژکتوری با حجم های مجاز داخل ایران، تولید انبوه 
وجود نداشت و بسیاری از شرکت های چینی بعد از اجباری شدن 
انژکتور در ایران تازه به سراغ تولید این نوع قوای محرکه رفتند. از 
طرفی محصوالت غیر از کشور چین نیز به دلیل محدود بودن آن ها و 
با توجه به این که به بیشتر از یك شرکت ایرانی نمایندگی نمی دهند، 
در نتیجه آن ها نیز نمی توانستند پاسخگوی نیاز بازار، حداقل برای 
5٠٠ هزار دستگاه باشند. زیرا عالوه بر محدودیت ظرفیت تولید آن 
شرکت ها، قیمت محصوالت »غیر چینی« نیز باالتر هست!  قابل ذکر 
است که قطعا محاسن سیستم انژکتور بیشتر از کاربراتور است و در 
این موضوع هیچ شکی وجود ندارد، اما بهتر بود با توجه به شرایط 
بهتر و طبق یك  اتخاذ سیاست های  با  اقتصادی کشور  و موقعیت 
روال منطقی تر تغییرات الزم را در زمان مناسب، انجام دهند. زیرا به 
هر حال حدود 11 تا 1٢میلیون موتورسیکلت کاربراتوری در کشور 
موتورسیکلت های  آسیب  شدت  واقعا  اگر  و  هستند  تردد  حال  در 
کاربراتوری انقدر زیاد بود که نیاز به برخورد ضربتی داشت، پس بهتر 
بود عالوه بر جلوگیری از تولید موتورسیکلت های کاربراتوری، به طور 
هم زمان تردد چندین میلیون موتورسیکلت کاربراتوری در کشور 
را نیز ممنوع می کردند! پس به همین دلیل که این کار را نکردند، 
مناسب بود جلوگیری از شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری 
را نیز با مالحظه بیشتری لحاظ می کردند تا با از بین بردن به فرض 

یك آسیب، مشکل و معضل دیگری به جامعه وارد نشود! 

١2- دلیل کاهش تولید در سال 1397 نیز عالوه بر کیفیت پایین 
بعضی محصوالت انژکتوری، افزایش ناگهانی قیمت  ارز و شوک های 

اقتصادی به مردم شد.

تاسیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران٩

    محمد بهروززاده          جلیل مجاهد       ابوالفضل حجازی

این انجمن تقریبا در زمان شروع رقابت های منفی در این صنعت 
صنایع  و  بازرگانی  اتاق  قانون   )5( بند  استناد  به  و  گرفت  شکل 
تولیدکنندگان  »سندیکای  نام  با   138٢ سال  در  ایران  معادن  و 
اتاق  سیاست های  اساس  بر  و  شد  تشکیل  ایران«  موتورسیکلت 
مورخ  عمومی  مجمع  در  تصویب  طی  و   139٢ سال  ماه  تیر  در 
139٢/٠4/11 نام آن به »انجمن صنعت موتورسیکلت ایران« تغییر 

یافت. 
محمد  آقای   ،1395 سال   تا  انجمن  ریاست  که  است  ذکر  قابل 
بهروززاده بود و بعد از ایشان تا سال 1396 به مدت یك سال آقای 
تصویب  به  توجه  با  سپس  و  شد  آن  سکان دار  حجازی  ابوالفضل 
ریاست  انتخاب  برای  سال  هر  شد  قرار   ،1395 سال  در  مجمع 
انجمن رای گیری مجدد انجام شود. ازاین رو، در  سال 1396 اعضای 
هیات مدیره، آقای جلیل مجاهد را به عنوان ریاست انجمن برگزید.

وجود  ایران  موتورسیکلت  انجمن صنعت  در خصوص  که  نکته ای 
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 
به  نسبت  مسئوالن  برخی  منفی  ذهنیت  مدون،  استراتژی  یك 
موتورسیکلت و به طور کلی به دالیل مشکالت درون صنعتی و برون 
صنعتی، این انجمن با مشکالت متعددی مواجه بود، اما همچنان 
تالش دلسوزان این صنعت، برای بهبود وضعیت انجمن و صنعت 

موتورسیکلت ادامه دارد!

بهبود نسبی وضعیت صنعت موتورسیکلت ایران 
به  ایران  بانك های  که  این  به  توجه  با  بعد  به   1385 سال  از 
تحریم،  علت  به  طرفی  از  و  ندادند  وام  به راحتی  تولیدکنندگان 
کشورهای خارجی نیز از دادن یوزانس به ایران خودداری کردند، 
لذا این موضوع باعث بهبود وضعیت صنعت موتورسیکلت ایران شد. 
اقتصادی  از وضعیت  تولید شدند که  به  افرادی مشغول  زیرا فقط 
خوبی بهره مند بودند و این فضا باعث به وجود آمدن شرایط سالم  شماره گذاری  صنعتدرباره  وزارت  توضیح   ،)1397( امیرحسین  قناتی،   -8

)ایسنا(،  ایران  دانشجویان  خبرگزاری  کاربراتوری،  موتورسیکلت  هزار   1٠
1397/٠3/٢9، کدخبر: 97٠3٢91379٢

https://www.isna.ir/news/97032913792
9- سایت انجمن صنعت موتورسیکلت ایران. ر.ک:

http://motorcyclesandika.org
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سال های  در  که  ناهنجاری هایی  و  شد  محصوالت  توزیع  و  تولید 
از بین  بازار به وجود می آمد  نیازهای مالی در  گذشته نیز به خاطر 
برنامه ریزی تولید  با توجه به سرمایه خود  رفت و هر تولیدکننده 
کرد. چون همه از شرایطی که در گذشته به وجود آمده بود خسته 
برای  اقتصادی بسیار  ثبات  یوزانس، در شرایط  )البته  بودند.  شده 
پیشرفت صنایع مناسب است ولی در شرایطی مثل سال های 1391 
از  استفاده  داد،  رخ  ایران  در  زیادی  ارزی  نوسانات  که   1397 و 
یوزانس در این مواقع نوعی خودکشی اقتصادی محسوب می شود! 
زیرا تولیدکننده کاال را با قیمت ارز در گذشته وارده کرده و فروخته 
و بعد از شش ماه باید با قیمت چند برابری ارز، بدهی خود را تسویه 

حساب کند(!
 در حال حاضر تقریبا حدود 45 شرکت تولیدکننده موتورسیکلت 
به صورت فعال و نیمه فعال در ایران وجود دارد و همه تولیدکنندگان 
این را می دانند که اگر کسی نگاه اقتصادی سالم و علمی نداشته 
باشد و اگر فردی دوباره بخواهد محصوالت خود را به دلیل رقابت 
منفی با تولیدکنندگان دیگر، بدون سود و یا به زیر قیمت تمام شده 
عرضه نماید یقینا آبروی خود را به خطر خواهد انداخت و از این 
صنعت حذف خواهد شد. همان طور که برای آن عده ای که رقابت 
منفی را در اوایل دهه 138٠ در صنعت موتورسیکلت ایران به وجود 

آوردند، این اتفاق افتاد.
 لذا سعی همه تولیدکنندگان در حال حاضر بر این است که سالم 
و بدون رقابت منفی ادامه حیاط دهند، هر چند که بعضی اوقات 

شیطنت هایی از برخی تولیدکنندگان دیده می شود.
ارز  نرخ  افزایش  زمان  از  مخصوصا  بعد  به   139٠ سال  از  تقریبا 
به  زیادی  تمایل  در سال 1391، مصرف کنندگان  کاالها  گرانی  و 
با کیفیت پیدا کرده اند و از طرفی شرکت ها نیز بر  خرید اجناس 
اساس تجربه، خواسته مصرف کنندگان و البته افزایش استانداردها 
و قوانین و مقررات جدید به این نتیجه رسیدند که باید از لحاظ 
کیفی محصوالت خود را ارتقاء دهند و در حال حاضر نیز بسیاری 
البته  داده اند.  ارتقاء  را  کیفیت خود  این صنعت  تولیدکنندگان  از 
ایمنی  و  کیفیت  ارتقای  افزایش  در  نیز  صنعت  این  بودن  رقابتی 

موتورسیکلت ها موثر بوده است. 
امروز  که  است  این  شود  اشاره  آن  به  است  نیاز  که  نکته ای  حال 
یقینا هر کدام از تولیدگنندگانی که کیفیت مونتاژ و قطعات خود 
را باال نبرند و اصرار به مدیریت و نگرش سنتی خود داشته باشند و 
اگر بخواهند بدون در نظر گرفتن شیوه های جدید تولید، فروش و 
بازاریابی ادامه فعالیت بدهند و اخالق حرفه ای و صداقت را نادیده 
باشند،  موفق  خودشان  نگاه  از  حاضر  حال  در  اگر  حتی  بگیرند، 
خریداران  بین  در  جایگاهی  و  رفت  خواهند  حاشیه  به  زودی  به  
برای  مهم  شرط  یك  لذا  داشت.  نخواهند  نیز  مصرف کنندگان  و 

ایجاد  بزرگ  و  کوچك  اقتصادی  بنگاه  هر  ماندگاری  و  موفقیت 
تغییرات مثبت در سیستم مدیریتی و تفکری آن است.

همچنین طی چند سال گذشته با ورود محصوالت برند اروپایی و 
یا تحت لیسانس، برای صنعت موتورسیکلت یك بازار جدید ایجاد 
شد و  افرادی که قبال به دلیل کیفیت پایین و یا عدم عالقه به طرح 
موتورسیکلت های موجود تمایلی به استفاده از این نوع وسیله نقلیه 
را نداشتند، این محصوالت جدید، انگیزه خرید در آن ها ایجاد کرد 
نیز که قبال می گفتند محصوالت  را  و تصور برخی تولیدکنندگان 

گران قیمت را نمی شود در ایران به فروش رساند، دگرگون کرد!

حمایت دولت از تولید

 مسئله دیگر این است که اگر دولت حمایت از تولید را در همه 
زمینه های تولیدی افزایش دهد، قطعا تولیدکنندگان نیز هر کدام 
در هر صنعت ترجیح خواهند داد که به دنبال تولید محصولی باشند 
که در آن سال ها کسب تجربه کرده اند. در غیر این صورت صنایع 
از  که  اشتغال زایی  و  شد  خواهد  مشکل  و  خستگی  دچار  کشور 

اهداف دولت ها بوده است، دچار مشکل می شود.
البته از دید کارآفرینی باید مرتب پیگیر حوزه های مختلف شغلی 
جدید بود، اما همیشه در عین حال باید حوزه کاری که سال ها فرد 
در آن کسب تجربه کرده است را حفظ کند و در صورت کشف حوزه 
کاری جدید و مناسب آن  را در کنار حوزه تخصصی خود قرار دهد. 
حداقل تا زمانی که به بهره برداری مورد قبول از شغل جدید رسید، 
باید شغل تخصصی قبلی خود را حفظ کرد. این موضوع نکته ای بود 
تولیدکنندگان صنعت موتورسیکلت رعایت  از  که متاسفانه برخی 
نکردند و با توجه به موقعیت های خوبی که در این صنعت داشتند، 
با این اشتباه که شغل های دیگر برایشان پر درآمدتر و بهتر است، 
از صنعت موتورسیکلت خارج شدند ولی هیچ نتیجه مثبتی از این 
تصمیم گیری خود نگرفتند و تقریبا پل های پشت سر خود را نیز 
خراب کردند و زمانی که مجدد به صنعت موتورسیکلت برگشتند، 

دیگر نتوانستند موقعیت قبلی خود را احیاء نمایند! 
ازاین رو صنعت گران عزیز باید به این نکته توجه داشته باشند که 
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مسئله بحران همیشه در هر صنعتی، در هر کشوری و در هر زمانی 
به وجود آمده و در آینده نیز خواهد آمد. اما اکثر راه حل های نجات 
از بحران های داخلی صنایع نیز قبال توسط کشورهای توسعه یافته 
کشف شده است و نیازی به کشف فرمول خاصی توسط ما نیست. 
سرمایه گذاری  به  نسبت  ما  اعتقادی  و  مدیریتی  نگرش  نوع  فقط 
به  را  ما  امور،  در  حوصله  و  صبر  کمی  و  عزیزمان  کشور  و  خود 
به معنی عدم تحرک  این جمله  البته  سرمنزل مقصود می رساند. 
فیزیکی، عدم تفکر، عدم خالقیت و ابتکار نیست بلکه در جاهایی 
که با محدودیت زمان، امکانات و سرمایه مواجه هستیم و آزمون 
و خطا هزینه زیادی دارد، می توانیم با مطالعه و تحقیق از تجربه 
بحران در یك  زمان  در  استفاده کنیم. همچنین  دیگر  کشورهای 
صنعت گران  کمك  به  کامل  درایت  با  دارد  وظیفه  دولت  صنعت، 
و  شود  گرفته  عجوالنه  تصمیم های  اگر  قطعا  بشتابد.  صنعت  آن 
به جای حمایت و کنترل وضعیت به سوی تعدیل و ثبات، دست به 
با  و  بزند  قوانین فوری  برنامه های سخت گیرانه و تحمیل یکسری 
آزمون و خطا پیش بروند، آن صنعت رو به نابودی خواهد رفت. به 
هر حال در کشور در حال توسعه بحث بودن یا نبودن و رشد یك 
صنعت از مسائل حیاتی است که در خصوص حمایت و کنترل بقای 

آن باید تصمیم درست، در زمان درست اتخاذ گردد.

برخورد دولت با رقابت های منفی در صنایع ایران
و  توجه  بر  عالوه  مقاومتی  اقتصاد  اجرای  محورهای  از  یکی  اوال   
تقویت تولید داخل و حمایت از کارآفرینی، اجرای صحیح اصل 44 
قانون اساسی است و طبق این اصل و همچنین با توجه به ابالغیه 
اصل  کلی  سیاست های  خصوص  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
44 قانون اساسی، باید صنایع داخلی رقابت پذیر شوند. ثانیا عالوه 
کلی  قانون سیاست های  از  نصفی  بحث خصوصی سازی، حدود  بر 
اصل 44 در مورد رقابت پذیری و ضد انحصار شدن صنایع است تا 
فضای کشور رقابتی شود و بدینوسیله بخش خصوصی کارایی خود 
را بتواند باال ببرد. لذا برای رقابت پذیری نیز نباید انحصارطلبی و 
انحصارنگری وجود داشته باشد )چه در دید کالن دولتی و چه در 
دید خرد خصوصی( و اگر این امر محقق شود، اقتصاد رقابت پذیر 
شده و وضعیت در راستای شعار و انتظارات مقام معظم رهبری و 

قانون قرار خواهد گرفت.
استراتژی  تدوین  با  باید  صنایع،  از  بر حمایت  عالوه  دولت  حال   
به موقع،  و  مناسب  برنامه ریزی های  قیمت ها،  کنترل  باعث  مدون 
استانداردهای  اجرای  و  عرضه  و  تولید  برای  ویژه  شرایط  تعیین 
خاص در همه امور یك صنعت شود تا از رقابت منفی، به گونه ای که 
باعث تباهی صنایع گردد، جلوگیری نماید تا دیگر شاهد یك چنین 
وضعیتی که در اوایل دهه 138٠ در صنعت موتورسیکلت به وجود 
آمد نباشیم.  متاسفانه برخی افراد، رقابت را در نابودی می دانند. در 

صورتی که در بازی حیات، مهم ترین موضوع این است که حریف 
منصف و درستی باشیم، این حتی از برنده شدن هم مهم تر است.  
مفهوم واقعی در رقابت این نیست که حریف را قلع و قمع کرده و از 
میدان به در کنیم، بلکه رقابت باید به صورتی انجام شود که زندگی 

تمام شرکت کنندگان را بهبود بخشد.
رقابت یك اصل دارد: »باید برای همه نافع باشد و شرکت کنندگان 
را ترغیب به سعی و کوشش بیشتر نماید. این اصل واقعی رقابت 
و خالق  مولد  نیرویی  شود،  اعمال  به صورت صحیح  اگر  که  است 
و خالقیت ها.  توانایی ها  تقویت  یعنی  رقابت  واقعی  می شود. هدف 
رقابت باید به صورتی اعمال شود که نتیجه آن برای مصرف کننده 
به  توکل  با  است  امید  نهایت  در  باشد«.  کیفیت  بهبود  افزایش 
آینده  در  سرزمین،  این  متعهد  و  متخصص  نیروهای  و  پروردگار 
نزدیك شاهد خودکفایی در همه صنایع کشور و از جمله صنعت 

موتورسیکلت ایران باشیم1٠.
در نهایت با توجه به این که نقل این تاریخچه از دیدگاه اینجانب 
است، ازاین رو، از فعاالن و همکاران در صنعت موتورسیکلت دعوت 
به عمل می آورم تا برای ویرایش بعدی، تجربیات و نقطه نظرهای 
ارزشمند خود را به نشریه ارسال نمایند تا به امید خداوند متعال، 
نیاز  اگر  نماییم و  به مرور زمان تکمیل تر  را  تاریخچه  این  بتوانیم 
به اصالح داشت، لحاظ کنیم تا برای نسل های جدید و آینده، یك 

منبع و مرجع کامل به یادگار بماند.

1٠- نژادیان، محمدعلی )1385(، »گذشته، حال و آینده صنعت 
موتورسیکلت در ایران«، ص7-4، فصلنامه موتورسیکلت، شماره3، تابستان

نژادیان، محمدعلی )1385(، »وضعیت بازار موتورسیکلت در ایران«، ص6-7، 
فصلنامه موتورسیکلت، شماره4، پاییز

نژادیان، محمدعلی )1388(، »تاریخچه صنعت موتورسیکلت در ایران«، ص5-
3، فصلنامه موتورسیکلت، شماره11، بهار

نژادیان، محمدعلی، رضا یادگاری و مهشید سنایی فرد )1394(، کارآفرینی به 
شیوه علی اصغر خیالی بناب، تهران: کارآفرینان بزرگ )برای مرکز کارآفرینی 

دانشگاه صنعتی شریف(
ایران«،  در  موتورسیکلت  صنعت  »تاریخچه   ،)1394( محمدعلی  نژادیان، 
ص٢1-19، هفته نامه خودرو امروز: ضمیمه موتورسیکلت، سال نهم، ش ٢5٢، 

تابستان
موتورسیکلت  صنعت  فردای  و  امروز  »دیروز،   ،)1395( محمدعلی  نژادیان، 

ایران« ص86، هفته نامه خودرو امروز: ویژه نامه نوروز، سال 1٠.
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دالیل  به  حاضر  حال  در  البته  كه  ایران  در  موتورسیکلت  تولیدكننده  شركت های  از  تعدادی   *
مختلف  )فعال، نیمه فعال و یا تعطیل( هستند:

1. جهان همتا سیکلت بناب- آذربایجان شرقی
٢. اصفهان سیکلت- اصفهان

3. بهرو سیکلت- اصفهان
4. پیشرو گستر فارس- اصفهان

5. زمرد کویر- اصفهان 
6. سپاهان سیکلت کوهپایه- اصفهان

7. سهند سیکلت سپاهان- اصفهان
8. شباب خودرو روز- اصفهان

9. ماشین سازی شاهین شهر- اصفهان
1٠. یکتاز سیکلت کویر- اصفهان

11. انرژی موتور- البرز
1٢. صنعتی تالش- البرز

13. صنعتی و تولیدی جهانرو- تهران
14. پیشتاز موتور توس- خراسان رضوی

15. تیزپر توس- خراسان رضوی
16. ثامن سیکلت- خراسان رضوی

17. عرفان سیکلت ایرانیان- خراسان رضوی
18. اکسین موتور پارس- خوزستان

19. سابین خودرو- زنجان
٢٠. سپهر خودرو زنجان- زنجان

٢1. متین خودرو- زنجان
٢٢. مهتا سیکلت سنگسر- سمنان

٢3. پاسارگاد سیکلت فارس- فارس
٢4. کبیر موتور کازرون- فارس

٢5. ایران دوچرخ- قزوین
٢6. تکتاز موتور- قزوین

٢7. روان سیکلت- قزوین
٢8. چابکرو البرز- قزوین
٢9. نیرومحرکه- قزوین

3٠. تندر شهاب- قم
31. ثاقب خودرو- قم

3٢. دینو موتور قم- قم
33. سرعت سیکلت- قم

34. ساالر گستر آسیا- قم
35. سهیل سیکلت قم- قم

36. سیکلت سازان آسیا- قم
37. شاهین موتور- قم

38. صنعت موتور شکوهیه- قم
39. کاریزان گستر پارت- قم
4٠. کیان خودرو سهند- قم

41. گروه صنعتی نیرو موتور- قم
4٢. نیکران موتور پاسارگاد- قم

43. پارس موتور هرمزگان- هرمزگان
44. تك آور میبد- یزد
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1- به  دلیل این  که آمار 1383 تا 1397 از منابع مختلف در طی سالیان گذشته تهیه شده است و با وجود اختالف اندک بین آن ها ازاین رو تعداد 
در بعضی از ماه ها و سال ها تقربی هست و احتمال داشتن خطای احتمالی رد نمی شود!



1
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در  فرود هایی  و  فراز  با  همواره  ایران  در  موتورسیکلت  صنعت   
حوزه های مختلف روبرو بوده و هدف از نگارش این متن بررسی روند 
تحوالت فنی در تولید موتورسیکلت در طول دو دهه گذشته است. 
نظارت بر کیفیت تولید در صنایع مختلف، از سوی سیاست گذاران 
با توجه  امر  این  امر کیفیت، همواره امری مهم بوده و  و متولیان 
به ارتقاء کیفیت و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان و ذی نفعان 
همواره جزء مهم ترین نکات در استانداردهای جهانی است و بدیهی 

است کشور عزیزمان ایران نیز، از این امر مستثنی نیست.
در  موتورسیکلت  صنعت  داخلی سازی  سهم  افزایش  با  همزمان 
سال های 137٢و 1373، متولی اصلی تولید یعنی وزارت صنایع، 
معادن و فلزات به فکر تدوین دستورالعمل ها و روش های اجرائی 
مناسب جهت نظارت بر کیفیت تولیدات در صنعت موتورسیکلت 
روشی  وجود  عدم  زمان،  آن  در  کمبودها  مهم ترین  از  یکی  افتاد. 
بود.  کیفیت  بر  نظارت  جهت  مشخص  استانداردی  یا  و  مدون 
ازاین رو، معاونت برنامه ریزی وزارت صنایع، معادن و فلزات ماموریت 
سیاست گذاری، تدوین و اجرای نظارت بر تولیدات در این صنعت 
در حال رشد را، عهده دار شد. در نیمه دوم سال 1378 با نهایی 
با  معاونت،  این  اجرائی  روش های  تدوین  و  دستورالعمل ها  شدن 
استان های  در  بازرسی  و   مهندسی  خدمات  شرکت های  گزینش 

مختلف، مأموریت اجرای روش های اجرائی را به آن ها واگذار کرد.
در سال های 1379 لغایت 138٢ فرایند نظارت بر کیفیت تولید، 
تحت مدیریت اداره خدمات مهندسی وزارت صنایع، معادن و فلزات 
و با تشکیل کمیته های تخصصی مختلف، اجرا و مورد ارزیابی قرار 
می گرفت. در سال 1383 با تدوین استاندارد ملی 7558 با موضوع 
وسایل نقلیه دو یا سه چرخ- مقررات تایید نوع، بر اساس استاندارد 
نظارت  اجرائی  فرآیند  »ایی ایی سی/6/9٢«1  اروپایی  بین المللی 

عنوان   6 الزام شدن  با  تولیدی  محصوالت شرکت های  کیفیت  بر 
استاندارد، از مجموعه استاندارد های ایمنی- عملکرد موتورسیکلت 
از  نمونه ای  الزامات  این  اساس  بر  گرفت.  خود  به  جدیدی  شکل 
محصوالت تولیدی شرکت ها در آزمایشگاه های تحت نظر سازمان 
نتایج  اساس  بر  و  گرفته  قرار  آزمون  مورد  ایران،  استاندارد  ملی 
تاییدیه ای تحت عنوان »تایید  اقدام به صدور  از آزمون ها،  حاصل 
نوع موتورسیکلت«٢ می شد. وجود این تاییدیه به منزله مجوز تولید 
و همچنین یکی از الزامات شماره گذاری موتورسیکلت توسط مراجع 
شامل  نظارت  این  شروع  در  الزامی  استانداردهای  بود.  ذیصالح 
سیستم ترمزگیری موتورسیکلت، هشدار دهنده  شنیداری، حداکثر 
سرعت  طراحی، حداکثر توان خالص، مشخصات کنترل ها، هشدار 
دهنده ها و نشانگرها، نصب تجهیزات روشنایی و چراغ ها بوده و با 
تجهیز آزمایشگاه ها و افزایش توانمندی آن ها 4 استاندارد با عناوین 
مصرف  و  تایرها  موتورسیکلت،  باتری  )جك(،  گاه  تکیه  پایداری 
سوخت به مجموعه استانداردها ی تحت نظارت افزوده شد. همزمان 
با این امر و با توسعه توانمندی انجام آزمون های مصرف سوخت، 
از اگزوز موتورسیکلت  اندازه گیری میزان آالینده های منتشر شده 
نیز عملی شده و موتورسیکلت ها بر اساس الزامات استاندارد »٠1- 
4٠ آر ایی سی ایی«3 مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایشگاه های ارائه 
ملی  سازمان  نظارت  تحت  زمان،  آن  در  آزمون  خدمات  دهنده 

استاندارد ایران ارائه خدمات می کردند. 
با تدوین و تصویب 6 عنوان استاندارد دیگر در سال 1384 و تجهیز 
موتورسیکلت،  ابعاد  و  جرم  استانداردهای  مربوطه،  آزمایشگاه های 
پالک های  سرقت،  ضد  تجهیزات  موتورسیکلت،  سنج  سرعت 
دستگیره  و  عقب  پالک  نصب  موقعیت  موتورسیکلت،  شناسایی 
سرنشین به اجرا درآمده و کلیه تولیدکنندگان، مکلف به تکمیل 
آزمون های الزام شده جهت محصوالت تولیدی خود شدند. قابل ذکر 
است که کلیه مراحل تکمیل و توسعه نظارت کیفیت بر تولیدات 

همگام با الزامات جهانی در این صنعت به مورد اجرا در می آمد.
در سال 1389 شورای عالی محیط  زیست، ضمن تصویب معیارهای 
مجاز آلودگی صوتی، اجرای الزامات و نظارت بر تولید را بر اساس 
ارتقاء  کرد.  اجرائی  و  مصوب   1٠٢8٢ ملی  استاندارد  الزامات 
معیارهای آالیندگی گازهای منتشر شده از اگزوز موتورسیکلت نیز 
آالیندگی  آزمون  مرکز  و  انجام  استانداردهای »یورو1«4  توسعه  با 
سال ها  آن  در  ایران  در  موجود  آزمون  مرکز  تنها  به عنوان  خود 

تاریخچه فنی صنعت موتورسیکلت ایران

    EEC/92/61-

   نویسنده: مهندس سیدعلیرضا موسویان

2- Type Approval )TA(
3-  ECE R 40-01
4-  EURO I
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ارتقاء  رسانید.  می  انجام  به  را  مرتبط  آزمون های  انجام  عملیات 
تا  »یورو4«7  و  »یورو3«6  و  »یورو٢«5  به  استانداردها  این  سطح 
کنون ادامه داشته و در حال حاضر تولیدات موتورسیکلت تحت 

الزامات استاندارد »یورو4« تولید و ارائه می شود.
با تجدید نظر در استاندارد 7558 در سال 139٢ نظارت بر کیفیت 
نیز به  تولیدات وارد فاز جدید خود شده و فرآیند تطابق تولید8 
محصوالت  انطباق  هدف  با  عملیات  این  شد.  گذاشته  اجرا  مورد 
تولیدی با نمونه های آزمون شده و همچنین ارزیابی سیستم های 
سیستم های  همچنین  و  کارخانه ای  آزمون های  انبارش،  تولید، 
مدیریت کیفیت در کارخانجات تولید موتورسیکلت به مورد اجرا 
گذاشته شد. شرکت های بازرسی به عنوان بازوهای اجرائی سازمان 

ملی استاندارد ایران، عملیات اجرائی الزامات را عهده دار شدند. 
ارتقاء  و  تولید  تکنولوژی های  توسعه  با  و  سال ها  این  طول  در 
برخی  تولید  در  استفاده  مورد  قطعات  و  اجزاء  فنی،  مشخصات 
بر اساس  از استانداردهای مورد اجراء، باطل و نسخ جدید آن ها 

شده،  باطل  استانداردهای  جایگزین  جدید   تکنولوژی  و  دانش 
گردید.

 از جمله این موارد، می توان به استانداردهای حداکثر توان، جك 
موتورسیکلت، هشدار دهنده شنیداری )بوق(، ترمز و برخی دیگر 

از استانداردها اشاره کرد.
تجهیز  با  تولید،  کیفیت  بر  نظارت  توسعه  از  مرحله  آخرین  در 
مجموع  به  دیگری  استانداردهای  جدید،  آزمایشگاه های 
به  استاندارد  عنوان   ٢5 مجموعاً  و  اضافه  اجرائی  استانداردهای 
همراه ٢ استاندارد آالیندگی زیست محیطی و سطح صدا، مجموعه 
استانداردهای نظارتی را شامل و در حال حاضر کلیه محصوالت 
بر اساس نوع محصول تحت پوشش الزامات این استانداردها )در 
صورت کاربرد( می باشند و عملیات نظارت بر اجرای این الزامات 
با حاکمیت سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط 
زیست و با همکاری شرکت های بازرسی و آزمایشگاهای فعال در 

این حوزه، به فعالیت های خود ادامه می دهند.

جدول استانداردهای الزامی در صنعت موتورسیکلت

 شماره
استاندارد ملی

 شماره استاندارد
Titleعنوانمرجع

1
13263

93/14/EEC موتورسیکلت-  سیستم ترمزگیری
Motorcycle- Braking of two or three- wheel motor 

vehicles 13263-a

26787ISO 9021

موتورسیکلت-  الزامات تائید نوع اجزاء 
موتورسیکلت های دو یا سه چرخ در خصوص 
شناسائی عملگرها، خبردهنده ها و نشانگرهای 

آن ها و ویژگی ها 

Motorcycle- Identification of controls, tell- tales and 
indicators for two- or   three- wheel motor vehicles

31326293/31/EEC موتورسیکلت-  جك های موتورسیکلتMotorcycle- Stands for two- wheel motor vehicles

41380693/92/EEC موتورسیکلت-  نصب تجهیزات روشنایی و وسایل
عالمت  دهنده نوری 

Motor cycle- Installation of lighting and light-signal-
ing devices on two or three-wheel motor vehicles

5
6482

خودرو-  هشدار دهنده صوتی -
Road vehicles- Audible warning devices- Specifica-

tion and test methods 6482-a

6
6197JIS D53002 باتری موتورسیکلت Lead acid batteries for motorcycle

4248-1IEC 60254-1)باتری ها سرب-  اسیدی کششی )موتورسیکلت برقیGeneral requirements  and test method of test 

71380795/1/EC موتورسیکلت-  حداکثر سرعت
Motor cycle- Maximum design speed, maximum 

torque and maximum net engine power of two or three 
wheel motor vehicles

8
665395/1/ECموتورسیکلت-  توان خالصRotating electrical machines

3772-1IEC 60034-1)ماشین الکتریکی دوار )موتورسیکلت برقی
Pneumatic tyre of motorcycle- Specifications and test 

methods

5- EURO II
6- EURO III
7- EURO IV
8- COP
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976397/24/EC C1 موتورسیکلت-  تایر بادیPneumatic tyre of motorcycle- Specifications and test 
methods 

106626ISO 7860:195 موتورسیکلت-  روش های اندازه گیری مصرف
سوخت موتورسیکلت ها

Motorcycles- Methods of Measuring Fuel consumption

موتورسیکلت-  تعیین معیار مصرف سوخت و -6626-2
دستورالعمل برچسب انرژی 

Motorcycles- Fuel consumption, criteria for CO2 emis-
sion and energy labeling instruction 

11831493/93/EEC موتورسیکلت-  جرم و ابعاد
Two or three- Wheel motor vehicles- Masses   and 

dimensions 

1283152000/7/EC موتورسیکلت-  سرعت سنجTwo or three- Wheel motor vehicles- Speedometer

13831693/33/EEC موتورسیکلت-  تجهیزات ضد سرقتTwo or three- wheel motor vehicles- Anti   theft devices

14831793/34/EEC موتورسیکلت-  پالک شناسایی
Two or three- wheel motor vehicles- Statutory   mark-

ings   

15831893/94/EEC  موتورسیکلت-  موقعیت نصب پالک عقبTwo or three- wheel motor vehicles- Registration plate         

16831993/32/EEC  موتورسیکلت-  دستگیره سرنشین
Two or three- wheel motor vehicles- Passenger         

hand- holds on two- wheel motor vehicles  

17
10283

97/24/EC C2 چراغ های موتورسیکلت )وسایل روشنایی و 
عالمت دهنده های نوری( 

Moped and motorcycle- Lightings and  light- signalling  
devices 

10283-a

181141097/24/EC C6 موتورسیکلت-  مخزن سوخت
Motorcycle- Fuel tanks of two or three- wheel motor 

vehicles

191141197/24/EC C7 موتورسیکلت-  معیارهای عدم دست کاری
Motorcycle- Anti- tampering measures for two-wheel 

mopeds and  motorcycles

201141297/24/EC C10 موتورسیکلت-  وسایل اتصال یدک کش
موتورسیکلت های دو چرخ و سه چرخ  

Motorcycle- Trailer coupling devices of two or   three- 
wheel motor vehicles 

211141397/24/EC C11
موتورسیکلت - نقاط تکیه گاه کمربندهای ایمنی 

و کمربندهای ایمن
Motorcycle- Safety belt anchorages and safety- belts of 
bodied three- Wheel mopeds, tricycles and quadricycles

221141497/24/EC C12 موتورسیکلت-  شیشه، شیشه شور و برف پاک
کن شیشه جلو ، برف زدا و مه زدا 

Motorcycle- Three- wheel mopeds, tricycles and quad-
ricycles glazing, windscreen wipers, washers, de-icers 

and demisters of  bodied

231722097/24/EC C4 موتورسیکلت-  آینه ها دید عقب
Two or three- wheel motor vehicles- Rear view mirrors- 

Specifications and test method 

241910197/24/EC C8 موتورسیکلت-  سازگاری الکترومغناطیسی
Two or three-wheel motor vehicles- Electromagnetic 
compatibility of motor vehicles and electrical or elec-

tronic separate technical units 

252012797/24/EC C3 موتورسیکلت-  برجستگی های بیرونیTwo or three -wheel vehicles - External projections 

جدول استانداردهای زیست محیطی در صنعت موتورسیکلت

 شماره
 استاندارد

ملی
 شماره استاندارد

Titleعنوانمرجع

1678997/24/EC C5 موتورسیکلت-  معیارهای جلوگیری از آالیندگی
Two or three- wheel motor vehicles- Measures to be 
taken against air pollution and determination of fuel 

consumption  

21028297/24/EC C9 موتورسیکلت-  سطح صدا و سیستم اگزوز Moped and motorcycle- Sound level    
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در سال های اخیر صنعت موتورسیکلت هندوستان رشد بی سابقه ای 
را تجربه کرده است و هماکنون این کشور دومین تولیدکننده بزرگ 
موتورسیکلت در جهان محسوب می شود.1 در کنار کشورهایی مانند 
ژاپن و چین، هندوستان نیز به عنوان یکی از دارندگان تکنولوژی و 
پلتفرم٢ تولید موتورسیکلت در جهان به شمار می آید. افزایش سطح 
تولید به همراه داخلی سازی نزدیك به 1٠٠ درصدی از یك طرف و 
همچنین افزایش کیفیت و رسیدن به سطح استانداردهای جهانی 

در صنایع سیکلت هندوستان محقق شده است. 
پیشرفت چشم گیر صنایع سیکلت این کشور ناشی از برنامه جامعه 
صنایع سنگین هندوستان3 بوده است که در سال 1999 به تصویب 
دولت این کشور رسید. در این برنامه عالوه بر برنامه ریزی صنعتی و 
صادراتی سایر عوامل موثر بر تولید از جمله تعرفه ها، میزان مالیات 
و سایر مشوق ها و امتیازات دولتی و... نیز در جهت اجرای هرچه 

بهتر برنامه در نظر گرفته شده است.
 از طرفی در این برنامه انعطاف پذیری الزم جهت مقابله با بحران های 
می خورند.  چشم  به  نیز  بین المللی  اقتصاد  چالش های  و  مالی 
این  اجرای  برای  نیاز  مورد  مالی  منابع  فوق  برنامه  در  همچنین 
طرح در طی 1٢ سال پیش بینی شده است، به نحوی که در صورت 
هندوستان صنایع سنگین  دولت  برای  مالی  بحران  ایجاد هرگونه 

این کشور از آسیب مصون بمانند.
 نتایج این برنامه که در سال ٢٠1٢ به پایان رسید، جایگاه صنایع 

سنگین هندوستان از جمله موتورسیکلت سازی را از صنایع کوچك 
در سطح جهان  کننده  تعیین  و  بزرگ  به صنایع  وابسته  نسبتا  و 

تبدیل نمود.

فضای حاكم بر صنعت موتورسیکلت كشور هندوستان

تولید موتورسیکلت در هندوستان به دو صورت انجام می شود: 
1-  موتورسیکلت هایی با برند اختصاصی هند که در جهان نیز با 
همین برندها و با نام کشور هندوستان شناخته می شود. مانند برند 

باجاج4 و یا تی وی اس5 که برند تماما هندی به شمار می آیند.
که  نحوی  به  جهانی  برندهای  سایر  با  موتورسیکلت  تولید    -٢
قرار گرفته است.  اختیار هندوستان  مالکیت کارخانه های فوق در 
مانند یاماها هندوستان که در ابتدای امر در مالکیت کامل یاماها 
و  به عنوان شرکتی مستقل  اما در سال ٢٠٠8  قرار داشت،  ژاپن 

تحت برند یاماها هندوستان به فروش رسید.6 

     با توجه اینکه برنامه جامع 1٢ ساله صنایع سنگین هندوستان از 
سال ٢٠٠٠  آغاز گردید، در سال های پایانی طرح یعنی سال ٢٠1٠ 
تاکنون صنعت تولید موتورسیکلت هند به طور متوسط سالیانه ٢.8 
تیراژ  افزایش  شامل  رشد  این  است.7  کرده  تجربه  را  رشد  درصد 
تولید و همچنین تامین قطعات یدکی موتورسیکلت های صادراتی 
این صنعت  تیراژ فروش  برندهای دنیا است.  از هند و حتی سایر 
نیز از سال ٢٠1٠ تا کنون از سالی٢1.3 میلیون دستگاه در سال 

٢٠1٠ به ٢8.1 میلیون دستگاه در سال ٢٠16 رسیده است.8
 6٠ هندوستان  در  موتورسیکلت  تولیدات  کل  بین  از  همچنین    
به موتورسیکلت و 1٠  به ریکشا9، 3٠ درصد  بازار  از سهم  درصد 

درصد به اسکوتر اختصاص دارد.1٠

داخلی  سازی

 طبق تعریف انجمن جهانی تولیدکنندگان موتورسیکلت11، به تولید 

بررسی سیاست صنعتی کشور هندوستان در صنعت موتورسیکلت

        مهندس سیدعباس حسینی مجد

1-International Association of Motorcycle Manufacturers annual 
report, 2015, (www.immamotorcycles.org(
2- Platform
3- Comprehensive program of India’s Heavy Industries, Approved 
in 1999

4-BAJAJ
5-TVS
6-Corporate information, India Yamaha Motor, archived from the 
original on October 6, 2013
7-International Association of Motorcycle Manufacturers annual 
report, 2015, (www.immamotorcycles.org(
8- International Association of Motorcycle Manufacturers (IMMA), 
)www.immamotorcycles.org(
9- Autoriksha
10- Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), annual 
report, 2015, (www.siamindia.com(
11-  International Association of Motorcycle Manufacturers (IMMA), 
)www.immamotorcycles.org(

)کارشناس صنعت موتورسیکلت(
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کشوری،  خاک  داخل  در  خارجی  برند  موتورسیکلت های  قطعات 
توسط نیروی کار داخلی و دانش بومی، داخلی سازی گفته می شود. 
این دانش بومی مد نظر انجمن جهانی موتورسیکلت در این حوزه 
دانشی است که بتواند کشور مذکور را به توانمندی فناورانه برساند، 

به نحوی که توان طراحی و تولید قطعات مشابه ایجاد گردد.1٢

  سطح داخلی سازی در صنعت موتورسیکلت هندوستان

     مطابق با آمارهای انجمن تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت 
موتورسیکلت سازی  صنایع  در  متوسط  داخلی سازی  هندوستان، 
این کشور در برندهای تماما هندی به طور میانگین 93.٢ درصد و 
در موتورسیکلت هایی با برند خارجی میانگین 7٠ درصدی داشته 

است.13 
     عالوه بر افزایش تولید و عمق داخلی سازی، وضعیت صادراتی 

در  که  است  رسیده  حدی  به  هندوستان  کشور  در  موتورسیکلت 
دستگاه  میلیون  این کشور 18  سال ٢٠1٠ صنایع سیکلت سازی 
موتورسیکلت را صادر نمودند و این میزان در سال ٢٠16 به ٢8 
به  این کشور  از دستیابی صنایع  نشان  میلیون دستگاه رسید که 
بازارهای جدید و همچنین مزیت صادراتی این محصوالت و کیفیت 
مشابه کیفیت جهانی و برندسازی دارد.14 لذا رشد سالیانه صادرات 
به طور میانگین 7.٢ درصد است که این میزان نسبت به رشد 1.5 

درصدی رقبای چینی رقم بسیار باالیی محسوب می شود. 
     از طرف دیگر با توجه به ممنوعیت واردات سیکلت و قطعات 
منفصله که از سال ٢٠٠٠ اجرایی گردید16، تمامی موتورسیکلت های 
لذا  بود.  خواهند  داخل  ساخت  کشور  این  بازار  در  شده  فروخته 
فروش موتورسیکلت در بازار هندوستان می تواند نشان دهنده سطح 

تولید سالیانه در این کشور باشد.

طبقه بندی 20١0 20١١ 20١2 20١٣ 20١4 20١5

تولیدات شامل 2 چرخ 7/9 8/8 8/3 8/1 9/4 9/6

تولیدات شامل ٣ چرخ 13/3 15/4 15/8 16/1 18/4 19/٢

مجموع ٢/٢1 ٢/٢4 1/٢4 ٢/٢4 8/٢7 8/٢8

طبقه بندی 20١0 20١١ 20١2 20١٣ 20١4 20١5

دو چرخ 18/3 19/5 19/3 ٢٠/8 ٢4/5 ٢4/8

سه چرخ 3/6 3/6 3/1 3/9 4 4/1

مجموع صادرات 9/٢1 1/٢3 4/٢٢ 7/٢4 5/٢8 9/٢8

1٢- همان 
13- International Association of Motorcycle Manufacturers annual report, 2015, (www.immamotorcycles.org(
14-  International Association of Motorcycle Manufacturers annual report, 2015

15- همان 
14- History of Industrial Policy of India, Ministry of Heavy Industry Annual Report, September 2016

17- تمامی موتورسیکلت های 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 می باشد.

جدول  میزان فروش موتورسیکلت در بازار داخلی كشور هندوستان بر حسب میلیون دستگاه١٧.

جدول میزان صادرات CBU صنایع سیکلت سازی هندوستان بر حسب میلیون دستگاه.
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   نمودار زیر به خوبی نشان می دهد که از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠16، عالوه بر رشد چشمگیر تولید و فروش در داخل، صادرات نیز رشد 
چشمگیری داشته است، به نحوی که عالوه بر تولید و فروش ٢8.8 میلیون دستگاه سیکلت در بازار داخلی، نرخ صادرات نیز به ٢8.9 

میلیون دستگاه در سال رسیده است.

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

 در سال ٢٠16، شش درصد از GDP کشور هندوستان به صنایع 
دوچرخ اختصاص یافت که این رقم در نوع خود بسیار قابل توجه 

است. 18

جدول آمارهای اقتصادی هندوستان. 19

آمارهای اقتصادی هندوستان بر حسب میلیارد دالر
GDP1 ٢٢5٠

GDP growth % 7/٢ 

PPP2 87٢٠

مجموع صادرات ٢7٢/4

مجموع صادرات موتورسیکلت و قطعات منفصله 8/17٢

جمعیت کل 1/3 میلیارد

جمعیت شاغل در صنایع موتورسیکلت و قطعات منفصله ٢6 میلیون نفر

از طرفی سهم صادرات موتورسیکلت و قطعات منفصله نیز  در 

سال ٢٠16 به 3.٢ درصد از کل صادرات کشور هندوستان رسید 
که رقم باالیی به حساب می آید. ٢٠

  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 بی سابقه صنایع موتورسیکلتسازی هندوستان 

و تاثیر چشمگیر این صنعت بر اقتصاد هندوستان.

ادامه دارد...

18- Ministry of Heavy Industry and public enterprise, Government 
of India annual report 2016
19- National Symbols of India”, Know India, National Informatics 
Centre, Government of India, retrieved 27 September 2015

20- Minstry of Heavy Industry and public enterprise, Government of 
India annual report 2015
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نمایشگاه میالن1، معتبرترین و معروف ترین نمایشگاه موتورسیکلت 
در سطح دنیاست و بهترین های این صنعت، از سراسر کشورها خود را 
به این نمایشگاه می رسانند. این رویداد هر سال در محل نمایشگاه های 
بین المللی میالن در محل »آراچ او فیرا«٢ و به نام نمایشگاه بین المللی 
)ایسما( 3 برگزار می شود. امسال  هفتاد و ششمین سال برگزاری این 
نمایشگاه بود که در 6 سالن برگزار شد و شرکت های بزرگ و مطرح 
دنیا، محصوالت جدید سال ٢٠19 خود را در آن به نمایش گذاشتند. 
این نمایشگاه از 6 تا 11 نوامبر4 سال ٢٠18؛ )٢٠-15 آبان 1397( 

به مدت 6 روز برگزار گردید.

 محصوالت عرضه شده در هفتاد و ششمین نمایشگاه میالن
- موتورسیکلت های برقی که پیش نمایش آخرین نوآوری در حمل و 

نقل الکتریکی انواع موتورسیکلت است
- انواع موتورسیکلت سازگار با محیط زیست

- موتورسیکلت های سفارشی و دست ساز
- انواع موتورسیکلت های انژکتوری
- انواع دوچرخه های »ای دی وی«5

- انواع جدیدترین تجهیزات ایمنی؛ انواع لباس، پوتین و کاله های ایمنی
- دوچرخه های ورزشی

-  انواع دوگانه های ورزشی
- مسافرین لوکس

- ماشین های »اندوره«6 و  قطعات 

 نمایشگاه میالن 
مسئوالن برگزاری این نمایشگاه، دو روز اول آن را برای متخصصان و 
مدعوین در نظر گرفته بودند و هر روز تا ساعت 18:3٠ به فعالیت و 

ارائه خدمات می پرداختند.

بیشترین فضای 6 سالن این نمایشگاه، مربوط به 8 غول بزرگ 
تولیدكننده موتورسیکلت دنیا، به شرح ذیل بود : 

دوکاتی ایتالیا، بی ام و آلمان، هوندا، کاواساکی، یاماها، سوزوکی ژاپن، 
 ،9 سالن های  در  که  اتریش  کی تی ام  و  آمریکا  دیویدسون7  هارلی 
و  محصوالت  آخرین  و  بودند  شده  مستقر   ٢4 ،٢٢ ،15 ،13 ،11

تکنولوژی های خود را به بازدیدکنندگان معرفی  کردند. 
همچنین می توان گفت، تعداد حضور تولیدکنندگان موتورسیکلت 
در نمایشگاه ٢٠18 میالن، نسبت به 15 سال گذشته، بسیار کمتر 
بود و به همین دلیل، فضای کمتری را برای نمایشگاه موتورسیکلت 
دالیل  از  یکی  شاید  بودند!  گرفته  نظر  در   ٢٠17 سال  به  نسبت 
حضور کمتر تولیدکنندگان موتورسیکلت در نمایشگاه امسال، ابالغ 
استاندارد اجباری »یورو5«8  از ابتدای سال ٢٠19 باشد. البته با این 
افت شدید، همچنان نسبت به نمایشگاه دو ساالنه اینترموتو9 آلمان 

کامل تر و فراگیر تر است.

به نظر می رسید، شركت ها در سه گروه  نمایشگاه 20١8  در 
محصوالت، تمركز بیشتری داشتند:

١. موتورسیکلت های برقی 
2. موتورسیکلت های کالس اسکوتر

٣. موتورسیکلت های سه چرخ و چهار چرخ 

گزارش از نمایشگاه میالن 2018

   تهیه کننده: مهندس علیرضا بیك پور

1- Milano
2- Rho Fiera
3- EICMA
4- November
5- ADV
6-Endure

7-HARLEY DAVIDSON
8-Euro5
9- Intermoto
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با توجه به این که هر سال بسیاری از فعاالن صنعت موتورسیکلت 
ایران به نمایشگاه گوانگجو سفر می کنند، ازاین رو تاریخچه، آمار و 

اطالعات این نمایشگاه نیز به شرح ذیل ایفاد می شود:
نمایشگاه گوانگجو1 کار خود را در سال 1957 در شهر گوانجو٢، )با 

نام سابق کانتون3( در مرکز استان گوآنگ دونگ4 آغاز کرد. نمایشگاه 
گوانجو در آن زمان تنها مکانی بود که خریداران خارجی می توانستند 
به فروشندگان چینی دسترسی پیدا کنند. این نمایشگاه به صورت 
مشترک توسط وزارت تجارت و فرمانداری استانی گوآنگ دونگ ایجاد 
شد. مدیریت و سازماندهی این نمایشگاه توسط مرکز تجارت خارجی 
چین انجام می شود. نمایشگاه گوانجو با هدف شکستن ممنوعیت ها 
و تحریم های دولت های کاپیتالیستی و پیدا کردن منابع جدید برای 
گسترش تجارت خارجی در دهه 195٠ راه اندازی شد؛ دهه ای که در 
آن دولت چین تنها با ٢٠ کشور روابط معمولی دیپلماتیك داشت 
و 8٠ درصد تجارت خارجی چین با کشورهای سابقا سوسیالیستی 
انجام می شد. چین در آن زمان به گام برداشتن در جاده ای به سمت 

از موارد دیگر در نمایشگاه امسال، طراحی و غرفه سازی شرکت ها 
بود که  به نظر می رسید، همانند سال های گذشته باشد و این موضوع 
یعنی دکور نمایشگاه سال گذشته، بعد از جمع آوری نگهداری و در 

نمایشگاه هفتاد و ششم نیز نصب شده بود.

  جدیدترین موتورسیکلت های ارائه شده در نمایشگاه 20١8  
  میالن

در این نمایشگاه، بعضی از تولیدکننده موتورسیکلت دنیا، محصوالت 

جدید خود را به نمایش گذاشته بودند که می توان به»کاوازاکی اچ ٢« 1٠  
جدید، با قدرت ٢31 اسب بخار اشاره کرد! قابل ذکر است که این 

شرکت هر سال با محصوالت جدید خود، رقبا را به رقابت می طلبد.
 در پایان این گزارش، می توان به پیشرفت به سزای کشورهای آسیایی، 
مانند چین، هند، کره جنوبی و تایوان و نزدیك شدن آ ن ها به میدان 
رقابت کشورهای بزرگ تولیدکننده موتورسیکلت های اروپایی اشاره 
کرد که این موضوع یعنی، دیگر تنها رقیب شرکت های اروپایی، کشور 

ژاپن نیست و این اتفاق تهدید بسیار جدی، برای اروپایی ها است.

تاریخچه نمایشگاه گوانگجو چین

10- 2019 Kawasaki Ninja H2 SX SE+ Completes H2 Lineup
1-Guangzhou

٢-  شهر گوانگجو، مرکز استان گوانگ دونگ، در جنوب کشور چین قرار گرفته 
مختار  خود  مناطق   ،  )Foshan( فوشان   ،)Shenzhen( شنزن  شهرهای  است. 
ماکائو )Macau( و هنگ کنگ )Hong Kong( از مناطق و شهرهای شناخته 
شده چین هستند که همگی در جنوب شهر گوانگجو قرار گرفته اند. این شهر 
گوانگجو،  می شود:  خوانده  مختلفی  نام های  با  ایران  در  چین،  شده  شناخته 
گوانجو، گوانژو و گوانگژو. گوانجو و گوانگجو مصطلح ترین این نام ها هستند. برای 
ما ایرانی ها نام شهر گوانگجو چین یادآور نام نمایشگاه Canton Fair )نمایشگاه 
 China Import and Export( چین  واردات  و  صادرات  نمایشگاه  یا  گوانجو( 

Fair( است. ر.ک:
https://booralan.com/exhibition/canton-fair

3-Canton
4-Guangdong
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تجارت جهانی نیاز داشت. گوانجو برای موقعیت جغرافیایی ایده آلش 
در نزدیکی به ماکائو و هنگ کنگ و رابطه تاریخی و فرهنگی خوبش 
با کشورهای دیگر برای به راه اندازی این نمایشگاه انتخاب شد. گوانجو 
محلی است که صنایع تولیدی چین در این بخش از کشور متمرکز 
شده اند؛ همین موضوع تاثیر به سزایی در جذابیت این رویداد تجاری 

داشته است.
از زمان گشایش تاکنون، نمایشگاه به صورت مداوم دو بار در سال 
اوایل دهه 196٠ در  نمایشگاه گوانجو حتی در  برگزار شده است. 
سال های تحول اجتماعی سیاست یك گام بزرگ به جلو5، انقالب 
شیوع  حتی  و  دهه 197٠  اوایل  و  دهه 196٠  اواخر  در  فرهنگی 
سارس در ٢٠٠3 بدون توقف برگزار شد. تخمین زده می شود تا دوره 
119ام، کل حجم صادرات این نمایشگاه به عدد 1.٢ تریلیون دالر 
و تعداد شرکت کنندگان خارجی به 7.64 میلیون نفر رسیده است. 
محوطه نمایشگاه در مجموع 1.18 میلیون متر مربع مساحت داشته 
و تعداد غرفه داران داخلی و خارجی نمایشگاه از عدد ٢4 هزار گذشته 
است. با داشتن 356 هزار متر مربع فضای سربسته نمایشگاهی، این 
از  اکنون در مقام سوم جهان قرار دارد. در هر دوره  نمایشگاه هم 
نمایشگاه گوانجو حدود ٢٠٠ هزار خریدار از ٢1٠ کشور از سرتاسر 

دنیا خود را به این رویداد تجاری مهم می رسانند.
نمایشگاه واردات و صادرات چین )نمایشگاه گوانجو( تا پیش از این 
نمایشگاه  نمایشگاه کاالهای صادراتی چین شناخته می شد.  نام  با 
با خود یدک  را  نمایشگاه چین  اولین  و  بهترین  گوانجو که عنوان 
می کشد، هر سال دو بار در فصل های بهار و پاییز در مرکز بین المللی 
گردهمایی و نمایشگاهی گوانجو مجموعه پاجو6 برگزار می شود. این 
نمایشگاه در هر یك از دوره هایش در 3 فاز و هر فاز به مدت 5 روز 

برگزار می شود. 

تحوالت ساختاری در نمایشگاه گوانجو

مدیریت و ساختار نمایشگاه گوانجو در طول سال ها تکامل یافته تا 
بازتاب دهنده محبوبیت روز افزونش و نقشش در تجارت چین باشد. 
اولین نمایشگاه گوانجو در سالن نمایشگاهی اجناس صادراتی چین 
برگزار شد. در طول سال ها نام نمایشگاه و محل برگزاریش تغییرات 
زیادی کردند. در سال ٢٠٠8 نمایشگاه گوانجو دستخوش تغییرات 
قابل توجهی شد. این اصالحات شامل تغییر به سه فاز در هر برگزاری 
از این  بود؛ فازهایی که هر کدام 5 روز به طول می انجامند. پیش 
نمایشگاه در دو فاز و در دوره های 6 روزه برای هر فاز برگزار می شد. 
فازهای نمایشگاه در زمان حاضر با فرجه های 3 روزه نسبت به هم 
برگزار می شوند. تغییرات زیادی نیز در دسته بندی محصوالت )36 

نمایشگاهی صورت گرفت. همراه  و بخش های  به 5٠ دسته بندی( 
در سال ٢٠٠8  گوانگجو  نمایشگاه  مجتمع جدید  تغییرات،  این  با 
افتتاح شد و با اسم مرکز بین المللی نمایشگاهی و کنفرانسی گوانگجو 
نامگذاری شد. بزرگترین مرکز نمایشگاهی آسیا در جزیره پاجو در 
شهر گوانگجو قرار گرفته است. زیرساخت های جدید اجازه به روز 
رسانی های قابل توجه در اندازه و مدت زمان برگزاری نمایشگاه را 
نمایشگاه  بزرگترین  عنوان  به  نمایشگاه  موقعیت  کرد  و کمك  داد 
تجاری چین و یکی از بزرگترین نمایشگاه های دنیا تثبیت شود. در 
اوایل کارش، این نمایشگاه بیشتر نشان دهنده ارتباط قوی بین چین 
و کشورهای  مناطق  فزاینده،  به گونه ای  ولی  بود؛  و شوروی سابق 
دیگر در نمایشگاه شرکت کردند. اوایل بیشتر از آسیا بودند و بعدها و 
نه خیلی دیرتر از باقی جهان در این نمایشگاه شرکت کردند. آماری 
که نمایشگاه در سال ٢٠1٢ منتشر کرد نشان می دهد که حدود 54 
درصد بازدیدکنندگان از آسیا، ٢1 درصد از اروپا، 15 درصد از آمریکا، 

7 درصد از آفریقا و 3 درصد از اقیانوسیه هستند.

محصوالت فاز یک : الکترونیك، تجهیزات نورپردازی و روشنایی، 
انواع ماشین آالت، سخت افزار، ساختمان، منابع انرژی و وسایل نقلیه و 
قطعات یدکی شامل دوچرخه، موتور سیکلت، قطعات خودرو، وسایل 

نقلیه غیر ساخت و ساز.

محصوالت  روشنایی،  و  نورپردازی  تجهیزات  دو:  فاز  محصوالت 
تبلیغاتی و هدایا، دکوراسیون خانگی.

محصوالت  کفش،  و  منسوجات  و  پوشاک  سه:  فاز  محصوالت 
اداری، کیف، تفریح و سرگرمی، دارو، تجهیزات پزشکی و محصوالت 

بهداشتی، مواد و محصوالت غذایی7.

نمایشگاه صادرات و واردات گوانجو چین در سال ٢٠18 در تاریخ های 
ذیل برگزار شد8 :

نمایشگاه بهاره گوانجو چین

- تاریخ برگزاری فاز 1: )٢6 الی 3٠ فروردین 97(، تاریخ برگزاری 
فاز ٢: )3 الی 7 اردیبهشت 97(، تاریخ برگزاری فاز 3: )11 الی 15 

اردیبهشت 97(.

نمایشگاه پاییزه گوانجو چین

- تاریخ برگزاری فاز 1: )٢3 الی ٢7 مهر 97(، تاریخ برگزاری فاز ٢: 
)1 الی 5 آبان 97(، تاریخ برگزاری فاز 3: )9 الی 13 آبان 97(

5-Great Leap Forward
6-Pazhou

7-  https://lastsecond.ir/news/cantonfair
8-  http://lastevent.net
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تغییر و تحوالت انقالبی، دیر به صنعت موتورسیکلت راه یافت، اما 
زمانی که »هوندا سی بی75٠« در نمایشگاه توکیو٢ 1969ظاهر شد، 

دنیای موتورسیکلت را برای همیشه متحول ساخت.
اولین نمایش سی بی75٠ در نمایشگاه توکیو باعث غوغا شد.

 پیروزی صد پدر دارد!

داستان های زیادی در باب پیدایش این مدل آمده است. بعضی ها 
می گویند که »سوییچیرو  هوندا«3 هنگامی که در حال سفر در اروپا 
بود، یك پلیس موتور سوار را بر روی یك موتورسیکلت کاپ4مربوط 
به شرکت تریومف5 دید و با خود فکر کرد که شرکت نیاز به ساخت 

یك موتورسیکلت بزرگ تر دارد.

مسئوالن هوندای آمریکایی، دوست داشتند به  ایده ها و نظرات باب 
هنسن )مسوول برنامه های آموزش هوندای آمریکا(  اعتبار بدهند. 
حدود 15 سال پیش از این تاریخ )1954(، سوییچیرو  هوندا  با 
هنسن، درباره توسعه سی بی75٠ بحث کرد. وی احساس می کرد 
پرورش  و  ایجاد  در  خود  وظایف  اجرای  از  باب  است  ممکن  که  
ایده های جدید خسته شود ، اما او برنامه های  آموزش خدمات در 

ایاالت متحده و ایجاد یك تیم مسابقه رسمی را به اجرا درآورد و 
اولین شخص خارجی بود که به عنوان یکی از مدیران ارشد هوندا 

نایل آمد.

آقای  با  دیدار  برای  هنسن  که  رفت  پیش  ترتیب  این  به  داستان 
هوندا در ژاپن بود. هنسن در یکی از دیدارهای خود در کارخانه، 
از ورود به یك منطقه تحقیق و توسعه منع شد. به او گفته شده 
بود که یك »موتور محرمانه« در حال بررسی در آن بخش است. 
در آن روز، او هنگام ناهار از سوییچیرو هوندا درباره پروژه محرمانه 
سوال کرد. سوییچیرو لبخندی زد و پاسخ داد که آن ها روی پادشاه 

موتورسیکلت ها کار می کنند.

هنسن می دانست که هوندا یك موتورسیکلت خودکار دو سیلندر  
را  آن   دارد  قصد  که شرکت  بود  نگران  او  و  دارد  6 سی سی   6٠٠
به عنوان پایه ای برای بونویل-بیتر7 )یکی از محصوالت تریومف(8 
اما او همچنین می دانست که تریومف و بیاسآ9 یك  استفاده کند. 
دارند؛  استفاده  برای  آماده  75٠سی سی  گانه  سه  موتورسیکلت 

هـوندا سی بی 750 ، آغازکننده تحول1   

   مهندس سیدعلیرضا موسویان

1- Honda CB 750, Initiator of development
2- Tokyo
3- Soichiro Honda
4-cop
5- Triumph

6- Cylinder
7-  Bonneville-beater, Triumph

8- تریومف در سال 19٠٢ بنیان نهاده شد، اما توسط جان بلور در سال 1984 
و پس از اینکه شرکت اصلی؛ مهندسی تریومف به جان بلور سپرده شد، کار 
خود را توسعه داد. بیشترین آمار فروش تریومف، مربوط به سال ٢٠1٢ است، که 
فروش 49.٠٠٠ دستگاه موتورسیکلت ثبت کرد و آمار کارکنان استخدامی خود 

را به 1.6٠٠ نفر افزایش داد.
9- BSA

   مهندس مهراد حاج محمدعلی
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بود  این  نکردند،  تجاری  را  محصول  این  آن ها  این که  دلیل  تنها 
که تریومف قبال تمام بونویل هایی را که می توانست در بازار ایاالت 

متحده به فروش برساند، فروخته بود.
هنسن به آقای هوندا گفت: آیا بهتر نیست که دو سیلندر باشد!

آقای هوندا پرسید: چرا شما این را می گوئید؟
هانسن مطمین بود که 3 سیلندرهای بریتانیایی به زودی به بازار 
محصول   یك  »باید  کرد:  ارائه  جسورانه  پیشنهاد  یك  و  می آیند 

چهارسیلندر ارایه شود«!
آقای هوندا سرش را تکان داد و گفت: ما تجربه ساخت موتورهای 

چهار سیلندر را برای مسابقه داریم.

احتماال هنسن با ارایه این نظر بر روی طراحی تأثیر گذاشت، اما 
تنها فردی که مسئولیت سی بی75٠ را بر عهده داشت، یك مهندس 
ارشد هوندا به نام یوشیرو هارادا11 بود. هارادا تا آن زمان بزرگ ترین 
در  مدل  این  بود.  کرده  طراحی  یعنی سی بی45٠را  هوندا،  موتور 
افکن  با عنوان »بمب  این محصول  سال 1965 معرفی شد. ورود 
سیاه« 45٠ به تولیدکنندگان بریتانیا ترس داد و آن ها را در بازار 
داخلی دچار آسیب کرد. با این حال، سی بی45٠، با وجود قیمت 
باال، در مقایسه با بازار ایاالت متحده آمریکا فروش زیادی نداشت.

یوشیرو هارادا در سال 1967 به ایاالت متحده سفر کرد و امیدوار 
بود که بتواند نمایندگی های هوندا را به فروش بیشتر سی بی45٠ به 
موتورسواران آمریکایی تشویق کند. در عوض، این نمایندگی ها بودند 
که بر هارادا تأثیر گذاشتند و او را متقاعد کردند که آمریکایی ها 
آنقدر   موضوع  این  هستند.  بیشتر  توان  با  موتورسیکلت  به دنبال 
اهمیت داشت که هارادا در بازگشت به ژاپن به این اطمینان رسید 
که سی بی45٠ برای استفاده کنندگان اروپایی و ژاپنی ابعاد مناسبی 

آمریکا،  راه های  و  از جاده ها  اساس مشاهدات خود  بر  ولی  داشته 
نمایندگان فروش آن منطقه  درست می گفتند.

بازسازی موتورسیکلت و روند توسعه آن

توسعه یك  برای  تاییدیه  به گرفتن  فوریه 1968 موفق  تا  هارادا 
یك  تقریباً  بیاسآ  زمان،  آن  در  نشد.  جدید  سیلندر  چهار  موتور 
ایجاد و در  برای موتورسیکلت 75٠سی سی 3سیلندر  خط تولید 
به  هوندا  اما  بود.  آن  راه اندازی  حال  در  هیت1٢  اسمال  کارخانه 
تازگی سرمایه گذاری بزرگی در سیستم های کامپیوتری کرده بود 
از  بیشتری  بسیار  استفاده  زمان  آن  تا  هارادا  محرمانه  پروژه  و 
فرآیند  این  بر کامپیوتر داشت که موجب تسریع  طراحی مبتنی 
نفر،   ٢٠ تنها حدود  ابتدا  در  و  بود  کوچك  اصلی  تیم  بود.  شده 

به صورت تمام وقت بر روی این پروژه مشغول به کار بودند.

 خالصه طرح هارادا:

گرند  مسابقه  موتورهای  یاد  که  سیلندر  چهار  موتور  یك   -
پریکس13 هوندا را زنده می کند

بر  کیلومتر   16٠ تا  دستیابی  قابل  و  پایدار  مطمئنه  سرعت   -
ساعت

- ترمزها قادر به توقف سریع و متوالی در سرعت های باال باشند
- حداقل لرزش و سر و صدا به منظور کاهش خستگی راننده در 

طول سواری
- ارگونومی راحت )مهندسی عوامل انسانی(

- کیفیت استـاندارد و بهینـه شـده بـرای نـورپـردازی، و تمـام 
کنترل کننده ها

- خدمات فنی گسترده
- مقرون به صرفه بودن تمام فاکتورها برای تولید انبوه

در طی شش ماه، تیم هارادا نمونه اولیه یك موتور چهار سیلندر 
را ساخت و آن را در یك شاسی سی بی45٠ آزمایش کرد. تست 
از مهم ترین  انجام شد. یکی  باال  با سرعت  نمونه  بر روی  سواری 
تصمیمات هارادا، چگونگی کاهش سرعت آن در زمان ترمزگیری 
ترمزهای  دارای  اولیه  نمونه های  از  بسیاری  که  حالی  در  بود. 
دیسکی، جایگزین  ترمز  که یك  کرد  احساس  او  بودند،  کاسه ای 
زمینه  در  فقط  دیسکی  ترمزهای  زمان،  آن  در  است.  بهتری 

موتورهای مسابقه استفاده می شدند.

و  سی بی75٠  از  رونمایی  به  تصمیم  هوندا  که  می دانست  هارادا 

10-Bob Hansen
11- Yoshiro Harada

12- Small heath
13- Grand Prix

باب هنسن1٠، شخص مسئول برنامه آموزش هوندای آمریکا
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اولین موتورسیکلت 75٠ چهار سیلندر، در نمایشگاه توکیو در ماه 
نوامبر را دارد. این تصمیم بر اساس یك استراتژی تجاری تعریف 
شده بود که مانع از توسعه موتورسیکلت های سه سیلندر تریومف و 
بیاسآ می  شد، تا هیچگاه نتوانند به جای پای امنی در بازار کلیدی 
آمریکا دست یابند. معضل او این بود که او می توانست یك ترمز 
موتورسیکلت های  تمام  که  بود  چیزی  که  کند  انتخاب  کاسه ای 
3سیلندر تریومف و بیاسآ داشتند. ترمز کاسه ای نیاز به آزمایش 
نداشت و احتماال هیچ چالشی برای تولید به وجود نمی آورد. ترمز 
نمایشگاه  در  می توانست  به راحتی  و  می کرد  کار  بهتر  دیسکی 
از  مناسبی  ترکیب  با  ترمزها  اما ساخت  درآید،  نمایش  به  توکیو 
اصطکاک و سایش چه مدت طول می کشد؟ و این می تواند تولید 
را با چالش مواجه کند! هارادا هر دو گزینه را به هوندا سوییچیرو 

ارائه کرد که او بالفاصله دیسك را انتخاب کرد.

السوگاس١4  در  سپس  و  كرد  خواهیم  شروع  توكیو  در  ما    
  ادامه می دهیم

هوندا یك موتور مناسب و با کیفیت  سی بی75٠ را بر روی سکو 
در توکیو به نمایش گذاشت و این موتور جدید، موجب شوک در 
دنیای موتورسیکلت شد. هوندا یك موتور با استفاده شهری و با 
ترمز دیسکی به نمایش درآورد که این ویژگی غوغایی تقریباً به 
ایجاد کرد. یك  موتور چهار سیلندر  نام  بزرگی شهرت سراسری 
و  بود  آشنا  موتورسیکلت  برای طرفداران  موتورسیکت که  از  نوع 

تنها در چند موتور اروپایی با تولید اندک، استفاده می شد.

بازار آمریکا هدف اصلی بود و رویداد بزرگ بعدی در ماه ژانویه 
پیش رو در الس وگاس اتفاق افتاد،  زمانی که شرکت هوندا موتور 
آمریکا، اولین عرضه بزرگ فروش خود را برگزار کرد. سوییچیرو 
واقعا دوست  او  و  بود  بزرگ  این یك فروش  بود،  آنجا  هوندا هم 

نداشت آنجا را ترک کند.

هنگامی که کیهاشیرو کاواشیما15، به متقاضیان حاضر در جلسه 
دالر   1٢95 فروشی  خرده  قیمت  است  ممکن  که  کرد  اعالم 
از  بیشتر  آن  قیمت  کردند.  تشویق  به  شروع  سریعاً  آن ها  باشد، 
به سرعت  متقاضیان  بود.  تمام رقیب هایشان  از  1٠٠٠دالر کمتر 
برای موتور جدید درخواست های خود را عرضه کردند. کاواشیما 
 1495 به  را  تولیدکننده  پیشنهادی  فروشی  خرده  قیمت  سریعاً 

دالر افزایش داد!

و  تریومف  سفارش  کاهش  برای  انتظار  مورد  تأثیر  عرضه،  این 
تعداد  زمان  آن  در  چه  اگر  داشت.  پی  در  را  سیلندر  سه  بیاسآ 

کمی از مردم متوجه این تأثیر بودند لیکن نمایش سی بی75٠ در 
توکیو و الس  وگاس موجب شد تا کاواساکی16 بالفاصله پروژه ی 
متوقف  را  بود  سیلندر  چهار  75٠سی سی  یك  که  خود  مخفی 
کند. )کاواساکی چند سال بعد به طرح مخفی خود برگشت و مدل 

9٠3سی سی زد1 را ارائه نمود(.

واکنش متقاضیان هارادا را تحت تاثیر قرار داد. او مجبور بود که بر 
ایجاد خطوط مونتاژ )در واقع دو خط( نظارت کند و مراحل نهایی 
نمونه اولیه و تست تولید اولیه، به ویژه آزمایش های ایمنی معمول 
که زمان بر نیز هستند را سرعت ببخشد. این رویه بالفاصله بعد از 
نمایشگاه الس  وگاس آغاز شد. در حقیقت، 3 نمونه هوندا که به 
الس وگاس سفر کرده بودند، در نوادا17 ماندند، جایی که یك تیم از 
مهندسان هوندا، بالفاصله با آن ها رانندگی کردند و آن موتورها را 
5٠٠٠ مایل در 5 روز راندند. موتورسیکلت ها و پرسنل فنی ژاپنی 
و آمریکایی، به سرعت برای انجام تست های ایمنی بیشتر به ژاپن 

بازگشتند. 

داد،  نشان  را  هارادا  طراحی  نبوغ  از  دیگری  جنبه  تولید  فرایند 
مطمئنا طرح چهار سیلندر از موتورهای مسابقه گرند پریکس هوندا 
الهام گرفته شده بود، اما آن موتورسیکلت ها دارای میل لنگ هایی 
بر روی دو طرف، چرخ دنده  بلبرینگ های سوزنی پرس شده  با  

14-  Las vegas
15- Kihachiro Kawashima  

فروش  شبکه  توسعه  بخش  در  و   پیوست  شرکت  به   1951 سال  در  او   -16
در سال 1958،  کار مشغول شد،  به  فوجی ساوا  نظر  زیر  ژاپن  در  موتوسیکلت 
کاواشیما به ریاست قسمت برنامه  ریزی ویژه منصوب شد، این قسمت مسوول 
با  همزمان  کاواشیما،  بود.  بازارها  سایر  به  موتوسیکلت  صدور  امکانات  بررسی 
سرپرستی این گروه، به کار در تشکیالت فروش داخلی شرکت هوندا نیز ادامه 
بی درنگ  شود،  آمریکا  بازار  وارد  گرفت  تصمیم  فوجی ساوا  آن که  از  پس  داد. 
کاواشیمای 39 ساله را به باالترین مقام تشکیالت تازه تاسیس بازاریابی آمریکا 

برگماشت.
17- Nevada

امروزه موتورهای مشابه این یك درآمد بزرگ را به ارمغان می آورند.

 1969-  هوندا سی بی75٠  
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انتقال قدرت، شفت باال بادامك دوتایی و چهار سوپاپ بودند. در 
مقابل، سی بی75٠ برای سادگی، دارای یك میل لنگ یك تکه در 
یك یاطاقان تخت و یك زنجیر انتقال قدرت به همراه دو سوپاپ 

در هر سیلندر بود.

کارخانه هوندا در  شهر سایتاما18 یك خط مونتاژ موتور ساخت و 
در  فرستاد، جایی که شاسی ها  هاماماتسو19  به شهر  را  آن  سپس 
تاریخ 15  واقعی سی بی75٠ در  تولید  اولین  آنجا ساخته می شد. 

مارس 1969 از خط خارج شد.

برای راه اندازی خطوط همه ی سختی های معمول وجود داشت. در 
ابتدا، آن ها با درست کردن 5 موتور در روز کار خود را آغاز کردند. 
اما سیل سفارشات به این معنا بود که هوندا می توانست فروش خود 
را هر میزان که توان تولید دارد، تنظیم کند. پیش بینی اولیه 5٠٠ 
دستگاه موتورسیکلت در سال 1969 بود. اما در پایان همان سال 

هوندا به ظرفیت 15٠٠دستگاه موتورسیکلت در ماه دست یافت.

  سی بی ٧50 همه چیز را تغییر داد )گرچه عمدتًا به همان 
 شکل مانده بود(

و  تریدنت٢٠  تریومف  بود،  کرده  پیش بینی  هانسن  که  همان طور 
»بیاسآ راکت 3«٢1 بازار ایاالت متحده را برای پذیرش سی بی75٠  
آماده کردند. موتورسیکلت هوندا با ترمز دیسکی، استارت الکتریکی 
و جعبه دنده پنج سرعته با سیستم تعویض دنده چپ پا که همه 
آن ها برای مشتریان ایاالت متحده محبوب بودند و همچنین قیمت 
در  بودند.  خود  زمان  در  رقابتی  مزیت های  از  آن،  پایین  بسیار 
حقیقت هیچ چیز به جزء موتور 75٠ چهار سیلندر نبود که در آن 

زمان،  صنعت موتورسیکلت بریتانیا را نابود کرد. 

در آن وقت که نمایندگی های هوندا سی بی75٠ در آمریکا مشغول 
عرضه این موتورسیکلت بودند، سهامداران هارلی دیویدسون٢٢ به 
سرمایه  از  حفاظت  دنبال  به  آن ها  آوردند.  روی  شهری  تبلیغات 

شرکت خود بودند.

هوندا سهم بزرگی از بازار ایاالت متحده را به خود اختصاص داده 
به عنوان  ماشین  ریخته گری  )شرکت  ایاماف  که  هنگامی  و  بود 
شریك تجاری هارلی دیویدسون(٢3 نمی توانست راه را برای آینده 
خود روشن ببیند، سعی کرد تولید را بدون سرمایه گذاری بیشتر 

افزایش دهد که منجر به مشکالت کیفیتی شد و  این امر باعث 
شد که هارلیها حتی با اقبال بدتری نسبت به هوندا مواجه شوند.

سی بی75٠ برخی از شرکت ها را فلج کرد. اما تاثیرات بزرگ تر آن 
در بازار بود، جایی که به طور کامل انتظارات مشتری را عوض کرد 
قبول کنند  بودند،  مانده هوندا که مجبور  باقی  رقبای  و در میان 
ایجاد شده است. مهم ترین مثال این تحول را  در  که این تحول 
سال 197٢و تولید کاوازاکی زد یك٢4 با حجم انجین  9٠3سی سی 
موتورسیکلت ها  پادشاه جدید  به عنوان  این محصول  دید.  می توان 
معرفی شد ولی هوندا پاسخی به این تولید جدید نداد، شاید به این 
دلیل که در آن زمان این شرکت تمرکز خود را بر روی تولید یك 

خودروی جدید قرار داده بود.

تولیدکنندگان اروپایی، مانند دوکاتی٢5 و  بیام دبلیو٢6 نمی توانستند 
وارد  ژاپنی ها رقابت کنند. هر چند که دوکاتی  با  از لحاظ قیمت 
رقابت بر روی مشخصه بازدهی انجین شد و در سال 1971 مدل 
75٠ جی تی٢7 خود را عرضه کرد و در سال 1973 شرکت بی ام دبلیو 
نیز مدل آر9٠اس٢8 خود را با ظاهری زیبا و سرعت باال عرضه کرد.

پس  و  بود  وابسته  زمانه  دو  فناوری  به  پیش  از  بیش  سوزوکی٢9 
قوای  )با  آرای5  معرفی  با  و  زد  دست  بزرگی  ریسك  به   آن  از 
یك  این  اما  نمود.  حضور  اعالم   1974 سال  در  وانکل(3٠  محرکه 
قمار نابخردانه بود تا زمانی که شرکت نهایتا چهار سیلندر- چهار 
زمانه خود را رونمایی کرد و  جی اس75٠  در سال 1977، احتماال 
بهترین محصول  از دوچرخ های  عرضه شده توسط بزرگان ژاپنی 

بود.

این که آیا سی بی75٠  نخستین موتورسیکلت در نوع خود بود یا 
خیر، بحث انگیز است. اما آن چه مسلم است این بود که نخستین 
محصول مقرون به صرفه و قابل اعتماد بود! این محصول با آمدنش 

در5٠ سال پیش تمام مشخصات  بازار آن زمان را تغییر داد.

Saitama -18 : مرکز و پرجمعیت ترین شهر استان سایتاما در ژاپن است.
Hamamatsu -19: شهر هاماماتسو )در جزیره ی هانشو - ژاپن(

20- Trident
21- BSA Rocket
22- Harley-Dividson
23- AMF

24-  Kawasaki Z1
25- Ducati
26- BMW
27-  GT 750
28- R90S
29- Suzuki
30- RE5 )Wankel(  
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  مقدمه
هدف از طراحی خودرو، مانند اتومبیل و موتورسیکلت، ساخت یك 
این خصوص  در  را  ما  نیازهای  بتواند  که  است  نقلیه ای  وسیله ی 
برآورده سازد. برای این منظور در خودرو مجموعه هایی وجود دارند 
که همگی در راستای این هدف مشترک، یعنی تأمین نیازهای یك 

وسیله نقلیه، نقش دارند. این مجموعه ها عبارتند از: 

١ـ شاسی و بدنه: 
شاسی همان اسکلت بندی اصلی خودرو است. بدنه خودرو نیز که 
محل قرارگیری سرنشینان است، بر روی آن نصب می گردد. شاسی 
با یکدیگر شالوده اصلی خودرو را تشکیل میدهند و سایر  و بدنه 

سیستمها و تجهیزات خودرو بر روی آن نصب میگردند. 

2- سیستم تعلیق: 
نمودن  مستهلك  و  جاده  سوی  از  وارده  ضربات  جذب  منظور  به 
توسط  خودرو  بدنه ی  و  چرخ ها  بین  ارتباط  که  الزمست  آن ها، 
این  به  برقرار گردد.  از فنرها و دمپرها )کمك فنرها(  مجموعه ای 

مجموعه سیستم تعلیق گفته می شود. 

٣- سیستم فرمان: 
دارد.  برعهده  را  خودرو  هدایت  و  کنترل  وظیفه ی  سیستم  این 
سیستم فرمان امکان تغییر جهت در سرپیچ ها را برای خودرو فراهم 
میآورد و باعث می شود که خودرو در مسیر دلخواه قرار گیرد و از 

جاده منحرف نگردد. 

4- سیستم ترمز: 
ترمزها وظیفه ی متوقف کردن خودرو و کاهش سرعت آن را برعهده دارند. 

5- مولد قدرت )موتور(:
بر  بتواند  تا  به قدرتـی داریـم  نیاز  تأمین حرکت خـودرو،  بـرای 
نیروهـای مقاوم غلبـه نموده و خـودرو را به حرکـت درآورد. این 
قدرت توسـط موتور خـودرو که معموالً یك موتور احتراق داخلی 

می باشد، تولیـد می گردد.

6- سیستم انتقال قدرت: 
قدرت تولید شده در موتور توسط این سیستم به چرخ ها منتقل 
می گردد و باعث به حرکت درآوردن خودرو می شود. به طور کلی 
در خودروها، سیستم انتقال قدرت شامل کالچ، گیربکس، گاردان، 

دیفرانسیل، اکسل، پلوس و چرخ ها است.

٧- برق خودرو: 
تغذیه،  منبع  عنـوان  به  باتــری  شامـل  خـودرو  برق  سیستم 
راه اندازی  به منظــور  استـارت  برای شـارژ کردن آن،  دینـام 
موتور و اجزای سیستم جرقه زنی همچون کوئل، دلکو و شمع 

می باشد.

پاک کن،  برق  موتور  همچون  برقی  تجهیزات  کلیه ی  همچنین   
محسوب  مجموعه  این  جزء  نیز  روشنایی  و  کولر  بخاری،  فن 

می گردند.

سیستم های کنترل هوشمند نیز که در خودروهای امروزی کاربرد 
دارند، در این معقوله می گنجند. 

بنابراین برای آشنایی با خودرو، الزم است که به شناسایی دقیق 
سعی  نشریه،  از  شماره  هر  در  که  شود  پرداخته  مجموعه ها  این 

می کنیم به صورت گام به گام، به این سیستم ها بپردازیم.

)بخش اول(تکنولوژی موتورسیکلت
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  تعریف موتور احتراقی2

 وسیله  ای که با تبدیل نوعی از انرژی به انرژی  های دیگر، قابلیت 
به طور  می شود.  نامیده  موتور  باشد،  داشته  مکانیکی  قدرت  تولید 
مثال موتورهای الکتریکی که نوعی موتور می باشند با تبدیل انرژی 
حالتی   در  می نمایند.  تولید  قدرت  مکانیکی،  انرژی  به  الکتریکی 
نهفته در  انرژی شیمیایی  احتراق،  فرآیند  از  استفاده  با  که موتور 
تبدیل  مکانیکی  قدرت  به  سپس  و  حرارتی  انرژی  به  را  سوخت 

می نماید، موتور احتراقی نامیده می شود. 
اکثر خودروهای گذشته و حال به گونه  ای طراحی شده اند که قوای 
محرکه مورد نیاز آن ها توسط موتورهای احتراقی تأمین می گردد. 
البته الزم به ذکر است که امروزه تحقیقاتی در راستای شناسایی 
انرژی  های نوین و به کارگیری آن ها در تأمین قوای محرکه خودرو 

به  می توان  نوین،  انرژی  های  دست  آن  از  که  است  گردیده  آغاز 
انرژی  های الکتریکی و خورشیدی اشاره نمود.

 انواع موتورهای احتراقی٣
آن ها  در  که  هستند  موتورهایی  احتراقی،  موتورهای  متداول ترین 
یکی از مشتقات نفت خام4 همچون بنزین5، گازوئیل6، گاز مایع7، 
آن  درون  نهفته  انرژی  و  شده  محترق  الکل9  یا  و  طبیعی8  گاز 
احتراق  موتورهای  گروه  دو  به  احتراقی  موتورهای  می شود.  آزاد 
در  احتراق خارجی11 تقسیم بندی می شوند.  موتورهای  و  داخلی1٠ 
موتورهای احتراق داخلی، احتراق درون محفظه  ای بسته و محدود 
آن ها  به  دلیل  همین  به  می پذیرد.  انجام  احتراق1٢  محفظه  به نام 
موتورهای درون سوز نیز گفته می شود. در فرآیند احتراق، سوخت 
به محصوالت  تبدیل  با  و  ترکیب شده  هوا  در  موجود  اکسیژن  با 
احتراق مقدار زیادی نیز انرژی آزاد می شود که باعث افزایش فشار 
و در نهایت افزایش حجم گازهای حاصل از احتراق می شود. همین 
انرژی به عنوان عامل تولیدکننده قدرت مکانیکی است. توجه داشته 
باشید که در موتورهای احتراق داخلی خود سیال عامل )مخلوط 

هوا و سوخت( در سیکل موتور می سوزد.

اما در موتورهای احتراق خارجی، احتراق در فضایی بیرونی و باز 
عامل  به سیال  آن  از  نهایت حرارت حاصل  در  و  می پذیرد  انجام 
منتقل می شود. به همین دلیل این مدل موتور را موتور برون سوز 
نیز می نامند. در موتورهای احتراق خارجی، هوا و سوخت به صورت 
یك جریان پیوسته و دانمی وارد محفظه احتراق شده و از سوی 
عامل  سیال  ولی  می شود  خارج  احتراق  از  حاصل  گازهای  دیگر 

نمی سوزد و فقط حرارت حاصل از احتراق به آن منتقل می شود.

1- Combustion Engines
2-  Combustion Engine Description
3-  Combustion Engines Types
4- Oil
5- Gasoline
6- Gas Oil
7- Liquefide Petroleum Gases (LPG)
8- Compressed Natural Gas )CNG(
9- Alcohol

10- Internal Combustion Engines
11- External Combustion Engines
12- Combustion Chamber

 موتورهای اشتعال- تراکمی )دیزل(

موتورهای احتراقی1

 موتور وانکل

موتور استرلینگ 

موتورهای پیستونی        موتور استرلینگ

موتورهای دوار

موتورهای احتراق خارجی

موتورهای احتراقی

موتورهای احتراقی داخلی

موتورهای پیستونی
موتورهای اشتعال - جرقه ای

موتورهای دوار

توربین بخار

توربین گازی

موتور جت
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به  هم موتورهای احتراق داخلی و هم موتورهای احتراق خارجی 
دو گروه تقسیم بندی می شوند. یك مدل مکانیزم رفت و برگشتی 

)پیستونی( و مدل دیگر حالت دوار است.

 موتورهای احتراق داخلی پیستونی، متداول ترین شکل موتورهای 
و  )بنزینی(  جرقه  ای   - اشتعال  به صورت  یا  که  هستند  احتراقی 
موتور  معروف ترین  است.  )دیزل(  تراکمی   – اشتعال  به صورت  یا 
احتراق داخلی دوار نیز موتور وانکل است. البته موتور شبه توربینی 
معروف ترین  است.  دوار  داخلی  احتراق  موتور  از  دیگری  نوع  نیز 
در  است.  استرلینگ  موتور  نیز  پیستونی  خارجی  احتراق  موتور 
توربین گازی و موتور جت مدل  های مختلف  بخار،  توربین  ضمن 

موتورهای احتراق خارجی دوار محسوب می شوند.

  موتورهای احتراق داخلی پیستونی١٣

متداول ترین و پرکاربردترین شکل موتور احتراقی، همین موتورهای 
احتراق داخلی مدل پیستونی است. در این مدل، یك محفظه احتراق 
بسته وجود دارد که از بغل توسط جداره  های سیلندر، از باال به وسیله 
سرسیلندر و از پایین توسط پیستون محصور شده است. هنگامی که 
احتراق درون این محفظه احتراق بسته رخ می دهد، گازهای حاصل 
از احتراق، منبسط گردیده و پیستون به عقب رانده می شود. حرکت 
خطی پیستون نیز از طریق شاتون به میل لنگ منتقل شده و باعث 

حرکت دورانی آن و ایجاد گشتاور مکانیکی می شود.

موتورهای احتراق داخلی پیستونی براساس نوع سیکل کاری موتور 
و سیستم سوخت رسانی، به دو گروه موتورهای اشتعال جرقه  ای و 
موتورهای اشتعال – تراکمی )دیزل( تقسیم بندی می شوند. با توجه 
به اهمیتی که این گروه از موتورها دارند، هر یك از این دو مدل در 
فصلی جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت )خرازان، 139٢: 

14 .)13-18

موتورهای احتراق داخلی١5

که  است  الزم  باشد،  داشته  حرکتی  قابلیت  خودرو  این که  برای 
واحدی به عنوان تولیدکننده قدرت وجود داشته باشد. این قدرت، 
بر نیروهای اصطکاکی و اینرسی غلبه نموده و خودرو را به حرکت 
درمی آورد. غالباً موتورهایی که به عنوان مولد قدرت در خودرو به 

کار میروند، موتورهای احتراق داخلی است. 

اصول کار موتورهای احتراق داخلی، بر مبنای ایجاد احتراق درون 
انبساط  اثر  در  پیستون،  شدن  رانده  عقب  به  و  سیلندر  محفظه 
گازهای ناشی از احتراق است. با به حرکت درآمدن پیستون، یك 
حرکت خطی ایجاد می گردد. این حرکت خطی، توسط اهرمی به 
نام شاتون به حرکت دورانی میللنگ تبدیل می گردد. گشتاوری که 
در انتهای میللنگ ایجاد می شود، توسط سیستم انتقال قدرت به 

چرخ ها منتقل شده و باعث به حرکت درآمدن خودرو می گردد. 

به طور کلی می توان گفت که در موتورهای احتراق داخلی، انرژی 
مکانیکی  انرژی  به  سپس  و  حرارتی  انرژی  به  سوخت  شیمیایی 
احتراق  موتورهای  اکثر  که  گفت  می توان  تقریباً  می گردد.  تبدیل 
دارای  و  بوده  پیستونی  نوع  از  استفاده در خودروها،  مورد  داخلی 
ساختمان یکسانی است ولی براساس نوع سوخت و نحوه ی احتراق 

به دو دسته ی بنزینی و دیزلی تقسیم می شوند. 

موتورهای بنزینی١6 

نمودار تئوری چرخه اتو

در موتورهای بنزینی که بیشتر در خودروهای سواری مورد استفاده 
قرار میگیرند، برای ایجاد احتراق در داخل سیلندر، نیاز به سیستم 
جرقه زنی داریم. بدین معنا که ابتدا هوا و بنزین با یکدیگر مخلوط 
شده و پس از متراکم شدن آن، توسط شمع جرقه ای زده می شود. 
نسبت تراکم در موتورهای بنزینی کمتر و در حدود 7:1 الی 1:1٢ 
است؛ زیرا اگر مخلوط هوا بنزین، بیش از این مقدار متراکم شود، 

13-Pistion Internal Combustion Engines
14-  خرازان، مهدی )139٢(، طراحی موتورهای پیستونی، چاپ اول، مشهد: 

انتشارات نما
15- Internal Combustion Engines
16- Gasoline Engines
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دچار خودسوزی و احتراق خود به خود می گردد. 
همچنین قابل ذکر است، تحوالت درون سیلندر موتورهای بنزینی 
تا ٢ نشان دهنده ی  اتو پیروی می نماید. که فرآیند 1  از چرخه ی 
تراکم هوای درون سیلندر و فرآیند ٢ تا 3 بیان گر لحظه ی احتراق 
و فرآیند 3 تا 4 مرحله ی انبساط و ایجاد قدرت است. در مرحله ی 
4 تا 1 تخلیه و مکش صورت میپذیرد که در نمودار تئوری جزئیات 
این دو مرحله نشان داده نمی شود. قابل ذکر است که در موتورهای 
بنزینی، عالوه بر بنزین از گاز و الکل نیز می توان به عنوان سوخت 

استفاده کرد.

 موتورهای دیزلی١٧ 

موتورهای دیزل در صنعت دارای اهمیت خاصی است. زیرا عالوه 
بر خودروهای سنگین، در کشتی ها، قطارها، ماشین آالت صنعتی و 

کشاورزی، موتورهای مولد انرژی الکتریکی و ... نیز کاربرد دارند. 

هرچند از نظر تئوری، چرخه ی اتو که برای موتورهای بنزینی است، 
دارای راندمان باالتری است، ولی در عمل موتورهای دیزل به علت 
قابلیت تراکم باال و همچنین احتراق بهتر، دارای راندمان باالتری 
می باشند. همچنین میزان آالیندگی محیط زیست آن ها کمتر بوده 
به  بودن، مقرون  از نظر قیمت سوخت )گازوئیل( و کم مصرف  و 

صرفه نیز است.

در موتورهای دیزل، ابتدا هوا به تنهایی متراکم شده، سپس سوخت 
توسط انژکتور بر روی آن پاشیده می شود. در این حالت چون هوا 
در  باال  تراکم های  نسبت  از  می توان  می گردد،  متراکم  تنهایی  به 
به  که  باشید  داشته  توجه  نمود.  استفاده   ٢٢:1 الی   14:1 حدود 
محض پاشش سوخت بر روی هوای متراکم شده، احتراق به صورت 
خودبه خود رخ داده و دیگر نیازی به سیستم جرقه زنی نیست. زیرا 
در اثر تراکم زیاد، حرارت زیاده ایجاد می گردد، که می تواند عامل 

خودسوزی باشد. 

همچنین در موتورهای دیزل دریچه گاز وجود ندارد. دور موتور و 
توان آن فقط با تنظیم مقدار سوخت پاشیده شده در داخل سیلندر 
کنترل می شود. یعنی هر چقدر سوخت بیشتری پاشیده شود، توان 

موتور بیشتر افزایش می یابد. 
در ضمن به منظور راحتتر روشن شدن موتورهای دیزل، مخصوصاً 
در هوای سرد، معموالً مانیفولد هوای آن ها دارای گرمکن سوخت 
است. فرآیندهای درون سیلندر موتورهای دیزل از چرخه ی دیزل 
پیروی می نماید. مطابق نمودار تغییرات فشار – حجم – یك سیکل 
کامل موتور دیزل، فرآیند a تا b، بیان گر زمانی است که پیستون 

فرآیند  در  می نماید.  متراکم  را  هوا  و  کرده  حرکت  باال  سمت  به 
شده،  فشرده  داغ  هوای  روی  بر  انژکتور  توسط  سوخت   ،c تا   b
پاشش  طول  در  که  نمایید  توجه  می دهد.  رخ  احتراق  و  پاشیده 
افزایش است، ولی  باالی پیستون در حال  این که حجم  با وجود 
انبساط  اثر  در   ،d الی   c فرآیند  در  ندارد.  تغییرات چندانی  فشار 
ناشی از احتراق، پیستون به سمت پایین رانده شده و قدرت تولید 
می گردد. این فرآیند با افزایش حجم و کاهش فشار توأم است. در 
نقطه ی d سوپاپ دود باز شده، و با تخلیهی گازها یك افت فشار 
محسوس داریم. با مکش مجدد هوا، سیکل دوباره تکرار می گردد. 
در  که  است   ،a تا   e فرآند  همان  مکش  فرآیند  که  نمایید  دقت 

نمودار تئوری نشان داده نمی شود.

نمودار چرخه دیزل

و  بهتر  احتراق  در  مؤثر  عوامل  كه  است  یادآوری  به  الزم 
آلودگی كمتر موتورهای دیزلی، عبارتند از: 

به منظور اختالف  احتراق،  ایجاد حالت گردباری در محفظه ی   -1
بهتر هوا و سوخت 

در  گوگرد  درصد  بودن  باال  )مثاًل  مناسب  سوخت  انتخاب   -٢
گازوئیل، باعث رسوب در انژکتور و گرفتگی آن می شود.(

انژکتور )توجه نمایید که طراحی شکل  3- تزریق سوخت توسط 
مناسب برای انژکتور، بسیار مؤثر است. هرچقدر ذرات سوخت به 
 وسیله ی انژکتور، ریزتر و پودریتر گردند، اختالط سوخت و هوا بهتر 

خواهد بود و احتراق مطلوب تری حاصل می گردد.(

4- تنظیم دستگاههای سوخت رسانی )فشار مناسب برای سوخت 
در حدود ٢٠٠ اتمسفر می باشد.(

5- انتخاب نسبت تراکم مناسب )تراکم بیش از حالت استاندارد، 
سبب نشتی بیشتر پیستون، افزایش اصطکاک و حرارت ناشی از آن 

و باعث تولید اکسید ازت می گردد.(
17-Diesel emgines 
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6- استفاده از توربوشارژ و یا سوپر شارژ )توربوشارژ امکان ورود هوای 
بیشتر به درون سیلندر را فراهم آورده و باعث افزایش توان و راندمان 

حرارتی می گردد. در نتیجه احتراق مطلوبتری خواهیم داشت.(

7- نصب دستگاه های پس سوز یا فیلترهای مخصوص در لوله اگزوز. 

مقایسه موتورهای دیزلی و بنزینی: 

سیستم  وجود  ولی  ندارد.  جرقه زنی  سیستم  دیزل  موتور   -1
جرقه زنی در موتورهای بنزینی ضروری می باشد. 

٢- با توجه به این که در موتورهای دیزل، ابتدا هوا متراکم و سپس 
سوخت بر روی آن پاشیده می شود، در موتور دیزل کاربراتور وجود 

ندارد و برای ترکیب سوخت با هوا، از انژکتور استفاده می شود. 

دارای  بیشتر،  تراکم  دلیل داشتن ضریب  به  موتورهای دیزل،   -3
راندمان باالتری هستند. 

در  مینمایند؛  کار  ثابت  گشتاور  در  تقریباً  دیزل  موتورهای   -4
صورتی که در موتورهای بنزینی چنین نیست. 

سوختی  هر  از  و  نبوده  حساس  سوخت  به  دیزل  موتورهای   -5
می توان استفاده نمود. 

6- دور موتور ایجاد شده در موتورهای دیزلی معموالً کمتر است. 

7- عمر موتورهای دیزلی معموالً بیشتر است. 

از  کمتر  دیزلی،  موتورهای  توسط  زیست  محیط  آالیندگی   -8
بنزینی است. 

 مراحل عملکرد موتور١8

اصوالً تولید قدرت در داخل سیلندرهای موتور، طی چهار مرحله 
انجام میپذیرد. مکش، تراکم، احتراق و تخلیه

١ـ مکش )تنفس(١٩ 

پایین  به سمت  پیستون  و  باز شده  هوا  مرحله، سوپاپ  اولین  در 
از  سیلندر  داخل  فضای  پیستون،  حرکت  اثر  در  می کند.  حرکت 
هوا خالی شده و خالء ایجاد می گردد. به خاطر افت فشار در داخل 
طریق  از  که  می کنند  پیدا  تمایل  بنزین  و  هوا  مخلوط  سیلندر، 

سوپاپ هوا وارد سیلندر شود. هنگامی که پیستون به نقطه ی مرگ 
پایین رسید و شروع به برگشتن نمود، بالفاصله سوپاپ بسته شده 

و مرحله ی مکش پایان میپذیرد. 

2- تراكم )كمپرس(20

از  در این مرحله، هر دو سوپاپ هوا و دود بسته بوده و پیستون 
نقطه مرگ پایین، شروع به باال آمدن نموده و به تدریج هوای داخل 
سیلندر را متراکم می نماید. در این مرحله ممکن است حجم فضای 
داخل سیلندر به یك هشتم و یا حتی کمتر برسد. که به این مقدار، 

نسبت تراکم گفته می شود. 

٣- احتراق )انبساط(2١

به  و  نمود  متراکم  را  سیلندر  داخل  هوای  پیستون  که  هنگامی 
زده می شود  توسط شمع جرقه  باال رسید،  نقطه ی مرگ  نزدیکی 
و مخلوط هوا و بنزین منفجر می گردد. در اثر این انفجار حرارت 
زیادی تولید می شود. افزایش حرارت، باعث سوخت گازها و افزایش 
شروع  فشار  رفتن  باال  با  ابتدا  موضوع  این  می شود.  آن ها  حجم 
افزایش  به  تمایل  گازها  پایدار،  حالت  به  رسیدن  برای  و  می شود 
پایین  به  زیادی  قدرت  با  پیستون  بنابراین،  می کنند.  پیدا  حجم 
رانده می شود. در نهایت نیروی وارد بر پیستون، از طریق شاتون به 
میل لنگ منتقل گردیده و باعث به گردش در آمدن آن می شود. 

4- تخلیه22
هنگامی که پیستون در اثر انفجار به پایین رانده شد و به نقطه ی 
مرگ پایین رسید، در اثر اینرسی موجود در میل لنگ و فالیویل، 
دوباره پیستون شروع به باال آمدن می نماید. در این مرحله، سوپاپ 
می شود.  خارج  سیلندر  احتراق،  از  ناشی  گازهای  و  شده  باز  دود 
از  قبل  کمی  عمل  در  دود،  سوپاپ  شدن  باز  و  تخلیه  مرحله ی 
رسیدن پیستون به نقطه ی مرگ پایین شروع شده و پس از رسیدن 
پیستون به نقطه ی مرگ باال نیز، مدتی ادامه می یابد؛ تا عمل تخلیه 

به طور کامل انجام پذیرد )خرازان، 1387: 9-٢٠(٢3.

18-  Engine cycle
19- Suction

20- Compression
21- Combustion
22- Discharge

٢3- خرزان، مهدی )1387(، تکنولوژی خودرو )مولد قدرت خودرو(، 
جلد٢، مشهد: آستان قدس رضوی

ادامه دارد...
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برای این که یك فرد به یك بازاریاب موفق تبدیل شود، باید بداند که 
بازاریابی چیست؟ چگونه عمل می کند؟ چه چیزی باید بازاریابی شود 

و چه کسی مسئولیت بازاریابی را بر عهده دارد؟

حال قصد بر این است که در هر شماره از نشریه صنعت موتورسیکلت، 
به صورت گام به گام، علم بازاریابی را تشریح کنیم.

بازاریابی به معنی فروش نیست!

هدف بازاریابی: شناسایی و ارضاء نیازهای مختلف افراد و جامعه 
شکل  بهترین  به  مشتریان  شناخت  بازاریابی  هدف  واقع  در  است. 
ممکن است به نحوی که محصوالت و خدمات شرکت دقیقا مطابق 

فروش  به  را  بتوانند خودشان  تا  نیازهای مشتری طراحی شوند  با 
برسانند. در حالت ایده آل، بازاریاب ها باید به گونه ای فعالیت کنند 
که مشتریان به خرید محصوالت شرکت متمایل شوند و احتیاجی 
به فروش محصول به آن ها وجود نداشته باشد. در این حالت تنها 
و  محصوالت  که  است  این  دهد  انجام  باید  شرکت  که  وظیفه ای 

خدمات خود را در دسترس مشتریان قرار دهد.

می توان  جایی  هر  در  را  بازاریابی  اثرات  امروزه  بازاریابی:  اهمیت 
مشاهده کرد. مردم و سازمان ها چه به طور رسمی و چه به طور غیر 
رسمی درگیر فعالیت هایی هستند که می توانیم آن ها را فعالیت های 

بازاریابی بنامیم: 
- بازاریابی نقش کلیدی در عبور از بحران های مالی را دارد!

- فلسفه وجودی بخش های مالی، حسابداری، تولید و سایر بخش های 
یك شرکت بدون وجود تقاضا برای محصوالت و یا خدمات آن، زیر 
سوال می رود. به عبارت دیگر همیشه باید تقاضایی وجود داشته باشد 
تا شرکتی پیدا شود و محصول یا خدمتی را برای ارضاء آن عرضه 
کند. بنابراین موفقیت مالی شرکت ها به توانایی های بازاریابی آن ها 

وابسته است.
- یکی دیگر از اهمیت های بازاریابی اثری است که بر جامعه می گذارد. 
زندگی  که  جدیدی  محصوالت  انداختن  جا  و  معرفی  به  بازاریابی 

انسان ها را راحت تر و یا غنی تر می کنند، کمك می نماید.
- بازاریاب ها ضمن تالش برای ارتقاء جایگاه شان در بازار، می کوشند 
زندگی  طریق،  این  از  و  دهند  بهبود  را  موجودشان  محصوالت  تا 

انسان ها را نیز بهبود می دهند. 
- بازاریابی موفق، تقاضا برای محصوالت و خدمات گوناگون را افزایش 

مدیریت بازاریابی 
بر اساس آموزه های كاتلر١- كلر2  )بخش اول(

و  اندیشمندان  معتبرترین  از  یکی  کاتلر  فیلیپ  آقای   :)Kotler( کاتلر   -1
بازاریابی  شاخص  استاد  ایشان  است.  جهان  سراسر  در  بازاریابی  نظریه پردازان 
دانشگاه مدیریت کالگ در دانشگاه نورث وسترن است. وی مدرک کارشناسی 
ارشد خود را از دانشگاه شیکاگو و مدرک دکتری تخصصی خود را از دانشگاه 
ام آی تی و هر دو را در رشته اقتصاد کسب کرده است. این استاده ارزنده بازاریابی، 
دو مدرک فوق دکترا در رشته ریاضیات از دانشگاه هاروارد و در رشته علوم رفتاری 
از دانشگاه شیکاگو دارد. او به عنوان مشاور با بسیاری از شرکت های بزرگ، مانند 
هواپیمایی اس ای اس، بانك آمریکا، جنرال الکتریك، آی بی ام و چندین شرکت 
بازاریابی،  برنامه های  تهیه  بازاریابی،  استراتژی های  تدوین  حوزه های  در  دیگر 

سازماندهی واحدهای بازاریابی و بازاریابی بین المللی همکاری داشته است.
اساتید  معتبرترین  از  یکی  عنوان  به  کاتلر  لین  کوین  آقای   :)Keller( کلر   -٢
بازاریابی  شاخص  استاد  ایشان  می شود.  شناخته  اخیر  سال   ٢5 در  بازاریابی 
دانشکده بازرگانی تاک در دانشگاه دارتموث است. وی مدارک دانشگاهی خود 
را از دانشگاه های کرنل، کارنگی- ملون و داک اخذ کرده است. او در دانشگاه 
بازرگانی تاک در مقطع کارشناسی ارشد و در زمینه مدیریت بازاریابی و مدیریت 
استراتژیك نام های تجاری تدریس می کند. دکتر کلر به عنوان یکی از مشهورترین 
اساتید بین المللی در زمینه مدیریت نام های تجاری و  نام سازی شناخته می شود. 
ایشان به عنوان مشاور بازاریابی با برخی از نام های تجاری موفق دنیا مانند فورد، 

سامسونگ، اینتل، اکسنچر، امریکن اکسپرس، دیزنی و... همکاری داشته است.
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می دهد، امری که به نوبه خود، باعث ایجاد مشاغل مختلف می شود. 
بازاریابی با تشویق شرکت ها سعی می کند آن ها را به شهروندان کامال 

مسئولیت پذیر تبدیل کند.
تعریف بازار٣: بازار جایی است که در آن تبادل ارزش انجام می شود. 
باشند،  تفکیك  هم  از  مصرف کننده  و  تولیدکننده  که  فضایی  )در 
مکانیزم بازار بین آن ها رابطه برقرار می کند(. قابل ذکر است که بازار 
به بخش های مختلفی تقسیم می شود که در شماره های بعدی به آن 

پرداخته می شود.
تعریف بازاریابی4: تعاریف بسیاری برای بازاریابی وجود دارد که در 
ادامه، با مطالب ارائه شده، معنی آن قابل درک تر می شود، اما در ابتدا 
نیاز است که به این نکته اشاره کرد که موفقیت در بازاریابی اتفاقی 
نسیت، بلکه حاصل برنامه ریزی و اجرای دقیق برنامه های مختلف 

است و یك فعالیت همیشگی و مستمر است.
- بازاریابی، مدیریت تبادل ارزش در بازار است.

ازاین رو،  دانست.  هنر  نوعی  هم  و  علم  هم  می توان  را  بازاریابی   -
تضادهای متعددی بین جنبه علمی و هنری )خالقانه ی( بازاریابی 
وجود دارد. فراگیری جنبه علمی بازاریابی بسیار راحت تر از یادگیری 

جنبه هنری آن است.
- بازاریابی، ارضاء سودآور نیازها است.

فعالیت ها  از  مجموعه ای  شامل  سازمانی  وظیفه  یك  بازاریابی   -  
است که برای خلق، مبادله و ارائه )ارزش( به مشتریان و مدیریت 
ارتباط با مشتریان با هدف کسب سود برای شرکت و سهام داران 

آن انجام می شود.
هدف  بازارهای  انتخاب  علم  و  هنر  بازاریابی5:  مدیریت  تعریف 
سودآور و جذب، حفظ و افزایش مشتریان از طریق خلق، مبادله و 

ارائه ارزش های برتر به آن ها است.
در  بازاریابی  که  است  نقشی  بیان گر  بازاریابی:  اجتماعی  تعریف 
اجتماع به عهده دارد که تعاریف ذیل را می توان برای آن ارائه نمود:

- در این حالت وظیفه بازاریابی افزایش سطح استانداردهای زندگی 
مردم یك جامعه است.

مختلف  گروه های  و  افراد  که  است  اجتماعی  فرآیند  بازاریابی   -
آزادانه  مبادله  و  پیشنهاد  تولید،  از طریق  و  آن  با کمك  می توانند 
محصوالت و خدمات مختلف، به چیزهایی که نیاز دارند دست یابند.

بازاریابی از دیدگاه مدیریتی: از دیدگاه مدیریتی، بازاریابی به عنوان 
از فرایندهای مختلف برای خلق،  وظیفه ای سازمانی و مجموعه ای 
اعالم و عرضه )ارزش های مختلف( به مشتریان شرکت و مدیریت 

ارتباطات آن ها با شرکت به نحوی که منافع شرکت و ذی نفعان آن 
تامین گردد، تعریف می شود.

وظیفه بازاریاب ها: مهم ترین وظیفه بازاریاب ها عبارتند از: مدیریت 
تقاضا، توسعه استراتژی ها و برنامه های بازاریابی، کسب دانش و بینش 
الزم از بازار، برقراری ارتباط با »مشتریان هدف«، خلق نام های تجاری 
ارائه ارزش های مدنظر  بازاریابی، اعالم و  قوی، طراحی پیشنهادات 

شرکت و خلق زمینه های رشد بلندمدت شرکت.
چه چیزی بازاریابی می شود؟ بازاریاب ها همواره به دنبال راه های 
مناسب تری برای اثرگذاری بر سطح، زمان و ترکیب تقاضا هستند. 
بازاریاب ها مشغول بازاریابی پدیده های مختلفی می باشند: محصوالت، 
خدمات، رویدادها، تجارب، افراد، مکان ها، اموال، سازمان ها، اطالعات 
فعالیت  مختلف  بازار  حوزه   4 در  بازاریاب ها  و...  خالق  ایده های  و 
بازارهای  )تجاری(،  صنعتی  بازارهای  مصرفی،  بازارهای  می کنند: 
جهانی و بازارهای دولتی و سازمان های غیرانتفاعی )در شماره بعدی 

به موارد مذکور پرداخته خواهد شد(. )کاتلر، 1393: 49-14(
بازارهای هدف: شرکت ها معموال از توان الزم برای برقراری ارتباط 
با همه مشتریان و بازارهای مختلف برخوردار نیستند. اما در عوض 
می توانند بازارهای مختلف را به گروه های مشتریان یا بخش هایی با 
نیازها و خواسته های متمایز و واضح تقسیم کنند. بعد از تقسیم بازار 
شرکت، بخشی که می تواند به بهترین نحو ممکن به آن خدمت کند 
را انتخاب می کند. اخذ چنین تصمیماتی نیازمند درک عمیق رفتار 
بهترین  برای طراحی  است.  استراتژیك  تفکرات  و  مصرف کنندگان 
برنامه های بازاریابی، مدیران بازاریابی باید ویژگی های خاص هر بخش 

بازار را شناسایی کنند. 
حال در ذیل به دو سوال مهم در این خصوص پاسخ داده شده است 

)همان، 31٠(:

الف- برای كسب موفقیت در رقابت با دیگران چه كار كنیم؟
- راه حل موفقیت در رقابت با دیگران، بازاریابی هدفند است. در این 
روش شرکت ها به جای پراکنده کاری، بر مشتریانی تمرکز می کنند که 

بتوانند نیازهایشان را بهتر از رقبا برآورده کنند.

ب- وظایف بازاریاب ها در روش بازاریابی هدفمند چیست؟!
- گروه های مختلف مشتریانی که نیازها و ترجیحات مختلفی دارند 

را شناسایی کنند )بخش های بازار(
- یك یا چند بخش بازار را انتخاب کنند )هدف گرفتن بازار(

- برای هر کدام از بازارهای هدف، مزایای خاصی را طراحی و عرضه 
کنند. )موقعیت یابی(6

6-کاتلر، فیلیپ و کوین لین کلر )1393(، مدیریت بازاریابی، مترجم مهدی 
امیر جعفری، جلد1، چاپ٢، تهران: نص

3-Market
4-Marketing
5-Marketing Management
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 معاون حمل ونقل ترافیك شهرداری تهران از طرح »کلید به کلید«
 خبر داد که طی آن دارندگان موتورسیکلت ها می توانند موتور خود
را تحویل داده و موتور جدید را با وام های بلند مدت دریافت کنند.

علنی  جلسه  در  پورسیدآقایی  محسن  مهر،  گزارش خبرنگار  به 
روز یکشنبه گفت: براساس گزارش بانك جهانی، خسارت آلودگی 
هوای تهران ساالنه بیش از دو میلیارد و ششصد میلیون دالر است. 
شهرداری تهران به دولت بودجه ای معادل دو میلیارد دالر پیشنهاد 
کرده تا با نوسازی ناوگان های حمل و نقل بتواند مانع از زیان 6.٢ 

میلیارد دالری شود.
پورسیدآقایی از طرحی خبر داد که در آن نیاز به هفت هزار میلیارد 
بودجه )معادل دو میلیارد دالر سال گذشته( بود که قرار بود دولت 
آن را تامین کند و مابقی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی 
و  اتوبوس ها  کامیون ها  نوسازی  برای  برنامه ای  این  می شد.  انجام 
کاتالیست  تاکسی ها اعمال می شود. وی ادامه داد: معاینه فنی در 

تهران به صورت ٢4 ساعته و در تمام شهر تهران اعمال می شود. 
این فرد  و  زوج  محدوده  در  و  طرح  ساعات  برای  فقط   تاکنون 
 رصد انجام می شد. از آبان ماه به کل تهران تعمیم داده می شود.
مجهز نیز  تخلف  ثبت  سامانه های  به  تهران  شهر  ورودی   مبادی 
خواهد شد که مناقصه و خرید دوربین های آن در حال انجام است.
مجهز پروژکتور  به  تهران  سطح  دوربین های  کرد:تمام  اضافه   وی 
این کنند.  رویت  را  پالک ها  می توانند  نیز  هنگام شب  در  و   شده 
 ضعف تا پیش از این وجود داشت که دوربین ها توانایی عکس برداری
 در شب را نداشتند. پورسیدآقایی همچنین از طرح کلید به کلید

 که برای ساماندهی موتورسواران شهر تهران آماده شده، خبر داد و
 گفت: در حوزه آالیندگی موتورسیکلت ها؛ متأسفانه نقش موتورهای
 کاربراتوری بسیار مخرب است. برای این سه حوزه، سه برنامه داریم

که به موازات هم در حال پیگیری است:
 1. تبدیل به انژکتوری ٢. طرح کلید به کلید 3. موتورسیکلت برقی.

تبدیل  »طرح  را  زمینه  این  در  طرح  دست یافتنی  پورسیدآقایی 
کاربراتوری به انژکتوری« اعالم کرد و گفت: هم اکنون فاز پایلوت 
آن آغاز شده و چند نمونه هم تبدیل شده اند که در حال برآورد 
موتورسیکلت های  آالیندگی  هستیم.  آن ها  آالیندگی  میزان 
با  که  است  پیمایش  کیلومتر  هر  بر  گرم   15 بر  بالغ  کاربراتوری 
از یك سوم )5 گرم در هر کیلومتر  انژکتوری به کمتر  به  تبدیل 
پیمایش( می رسد و حتی پیش بینی تا ٢ گرم بر کیلومتر نیز وجود 

دارد.
وی ادامه داد: هزینه این کار برای هر موتورسیکلت در فاز آزمایشی 
و  اجرا  مرحله  در  که  است  شده  برآورد  تومان  میلیون   ٢ حدود 
هر  برای  تومان  میلیون  یك  از  کمتر  به  احتماال  زیاد،  تعداد  در 
در  تواند  می  و  است  به صرفه  واقعا  که  می رسد  موتورسیکلت 
کوتاه مدت دستاوردهای خوبی در زمینه کنترل آالیندگی ناشی از 

موتورسیکلت ها داشته باشد.
با کلید«  به  »کلید  طرح  از  همچنین  ترافیك  حمل ونقل   معاون 
 همکاری انجمن موتورسیکلت سازان خبر داد که طی آن دارندگان
 موتورسیکلت ها می توانند موتور خود را تحویل داده و موتور جدید

را با وام های بلندمدت دریافت کنند.

اجرای طرح »کلید به کلید«
 برای دارندگان موتورسیکلت های فرسوده1

1- پورسیدآقایی، محسن )1397(، اجرای طرح کلید به کلید برای دارندگان موتورسیکلت های فرسوده، خبرگزاری مهر، 1397/٠6/18، کدخبر: 43981٠٢.
https://www.mehrnews.com/news/4398102
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معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان تهران در پاسخ 
کاهش  و  تعطیالت  به  توجه  با  پایتخت  هوای  آلودگی  چرایی  به 
ترددها در تهران، گفت: صرفا آلودگی هوا فقط به بحث ترددها و 

رفت و آمد خودروها در سطح شهر مربوط نمی شود.

پدیده  با  وقتی  کرد:  بیان  ایسنا  با  گفت وگو  در  رستگاری  محمد 
را  آالینده ها  افزایش  قطعاً  باشیم،  مواجه  دما(  )وارونگی  اینورژن1 

شاهد خواهیم بود.
به بحث ترددها نیست و  آلودگی هوا مربوط  ادامه داد: صرفا  وی 
ما روزانه چندین میلیون متر مکعب در تهران گاز مصرف می کنیم 
و هنگامی که امکان خروج این آالینده ها در شهر نباشد آالینده ها 

جمع می شوند.
معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار 
کرد: منابع مختلف آالینده در سطح شهر سبب آلودگی هوا شده و 

فقط خودروها عامل این اتفاق نیستند.
محیط  حفاظت  سازمان  معاون  متصدی  سعید  ایسنا،  گزارش  به 
زیست پیش از این با تاکید بر این که اینورژن یك پدیده طبیعی 
است و کسی نمی تواند برای آن راهکار داشته باشد، گفته بود: باید 
اقداماتی  با  که  گیرد  صورت  آلودگی  انتشار  کم ترین  کنیم  تالش 
انتشار  داریم  این موضوع سعی  تعطیلی مدارس و علت یابی  چون 
آلودگی  دچار   135٠ سال  از  ما  کشور  دهیم.  کاهش  را  آلودگی 

هوا بوده است و هر شهری که به کالن شهر تبدیل شده در زمره 
و  تصمیمات  مدت  این  در  ولی  است  گرفته  قرار  آلوده  شهرهای 
تالش های درستی برای مقابله با آلودگی هوا اتفاق نیفتاده تا این که 
در سال 79 برنامه ای برای کاهش آلودگی هوا طراحی شد که این 

برنامه 1٠ ساله تنها تا سال 84 اجرا شد.
آلودگی هوا  این که مدیریت کنترل و کاهش  به  اشاره  با  متصدی 
جزو مصوبه های دولت است اظهار کرده بود: 47 برنامه تدوین شده 
نتیجه رسیده است. حذف  به  نیز  و در دست اجراست و بسیاری 
نتیجه  در  که  است  مهم  اقدامات  این  جمله  از  پتروشیمی  بنزین 
این اقدام میزان بنزن هوا از 6٠٠ پی پی  ام٢ به 3٠ پی پی  ام رسید، 
مثبت  تاثیرات  و  اقدامات  این  منکر  می تواند  کسی  چه  بنابراین، 

ناشی از آن ها شود.
همچنین محمد حقانی رییس کمیته محیط زیست شورای شهر 
تهران نیز پیش از این با بیان این که احصاء کم کاری دستگاه های 
اجرایی که در رویارویی با آلودگی هوا کوتاهی کردند ضرورت دارد، 
گفته بود: روشن است آلودگی هوا حاصل چه فرآیندی است و البته 
آلودگی هوا محصول کم کاری  از  زیادی  مردم می دانند که بخش 
دستگاه هایی است که به جای انجام وظایف قانونی خود توپ را به 

زمین یکدیگر می اندازند.
این که بیان  با  تهران  شهر  شورای  زیست  محیط  کمیته   رییس 

آیا منشاء آلودگی هوای تهران، از وسایل نقلیه است؟

1-Inversion2-PPM
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3-رستگاری، محمد )1395(، منشاء آلودگی هوای تهران چیست، خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، 1395/٠9/1٢، کدخبر: 95٠91٠٠5754.
www.isna.ir/news/95091005754

4- صالحی، سیدعباس )1397(، اعمال محدودیت صدور مجوز برای نشریات تازه تاسیس، خبرگزاری کار ایران )اینا(، 1397/٠6/٢٠، کدخبر: 667537
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-667537

5- دربندی، محمدرضا )1397(، نمایشگاه مطبوعات امسال برگزار نمی شود، خبرگزاری صدا و سیما، 1397/٠6/٠3، کدخبر: ٠5-٢٢116
http://www.iribnews.ir/fa/news/2211605

رسانه های تازه تاسیس تا سه سال یارانه دریافت نخواهند کرد!

 به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان 
اینکه متاسفانه پیش از این در زمینه موافقت با تقاضاهایی که برای صدور مجوز 
نشریات به این وزارتخانه اعالم می شد، دقت الزم انجام نشده، گفت: با این نگاه 
مجوزها از نظر کمی در کشور رشد و توسعه یافته اند. در رویکرد جدید ساماندهی 
این وضعیت در دستور کار قرار گرفته و محدودیت هایی برای نشریات تازه تاسیس 
اعمال می شود که نمونه آن عدم برخورداری از یارانه های این وزارتخانه به مدت 

سه سال است4.

محمدرضا دربندی مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی در 
مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: روزنامه ها در این 
روز ها، وضع مناسبی ندارند و نقدینگی آن ها به علت گرانی کاغذ، کم 
شده است و حتی عده ای از آن ها اعالم کرده اند که قصد دارند یك 
مرخصی شش ماهه تا یك ساله بگیرند و اصال منتشر نشوند و با توجه 
اهالی مطبوعات  برای  این کار  تزئین آن،  به هزینه غرفه و تجهیز و 
سخت بود.دربندی گفت: ما بعد از بررسی دالیل، برای بحث »برگزار 
تصمیم  نهایت  در  و  کردیم  نظرخواهی  مطبوعات  نمایشگاه  نشدن« 

گرفتیم این نمایشگاه بعد از ٢5 سال برگزار نشود5.

پس از 25 سال برپایی؛

 نمایشگاه مطبوعات، امسال برگزار نمی شود!

 افزایش بارگذاری در شهر تهران و متراکم تر کردن جمعیت این
 شهر پر تراکم باعث شده که مردم برای رفت و آمد در این شهر
 هر روز ده ها کیلومتر پیمایش کنند، عنوان کرده بود: متاسفانه
 مسووالن برای حل مشکالت آلودگی هوا، دالیل اصلی را فراموش
و زیاد  پیمایش  که  گونه ای  به  چسبیده اند،  فرعیات  به  و   کرده 
 استفاده بی رویه سوخت های فسیلی از جمله دالیل عمده آلودگی

 هواست3.

اخبار
کوتاه
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