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نخستین نشریه اختصاصی صنعت موتورسیکلت در ایران
) علوم پایه و فنی و مهندسی- خودروسازی و تعمیرات خودرو(

   هرگونه کپی  برداری و نقل از محتوای نشریه با ذکر منبع آزاد است.
   نشریه صنعت موتورسیکلت وابسته به هیچ سازمان دولتی و غیردولتی نیست و کامال مستقل است. 

   به دلیل محدودیت تعداد صفحات، این نشریه در قبول و رد، ویراستاری و خالصه کردن مقاالت آزاد است.
   مسئولیت صحت و سقم مطالب و آگهی ها به عهده نویسنده و آگهی دهنده است، پس قبل از هر اطمینانی تحقیق کنید.

   نشریه صنعت موتورسیکلت برای رشد و رسیدن به اهداف خود، نیازمند رهنمودها و یاری صاحبنظران این عرصه است. 
ازاین رو، هرگونه انتقاد و پیشنهادی را ارج نهاده و استقبال می کنیم و پیشاپیش قدردان همه فرهیختگان ارجمند هستیم که 

با فکر و قلم توانای خود دعوت ما را اجابت کرده اند. 

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

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر
 محمدعلی نژادیان

اعضای هیات تحریریه
مهندس سیدعباس حسینی مجد

مهندس مجتبی انتظاری

مدیریت هنری/ صفحه آرایی
سپیده سلیمانی

ارتباط با نشریه
1- تهران،صندوق پستی:

19575-565 
2- تهران، خیابان 17 شهریور، خیابان کیامنش، 
خیابان شکوری- کوچه مسجد شهابی- پالک 9

کدپستی: 1769694541
تلفن: 021-33438587

روابط عمومی و سازمان آگهی ها 
09128237336 

چاپ و صحافی
گل آذین - تهران، ابتدای جاده قدیم کرج، باالتر 
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صنعت موتورسیکلت را بسازیم
در چند سال گذشته که ایران در زمینه های مختلف تحریم شد، از 
مسئوالن دولتی در دوره های مختلف به صورت شفاهی صحبت های 
اما  شنیده ایم،  داخلی  تولید  از  حمایت  خصوص  در  را  بسیاری 
واقعیت این است که تا استراتژی مدون و مکتوب برای همه صنایع 
وجود نداشته باشد، نمی توان به پیشرفت و سهولت در کسب و کار 

امیدوار بود. 
صنعت  در  مدت  بلند  برنامه  یک  نبود  که  است  ذکر  شایان 
شاهد  بار  یک  وقت  چند  هر  که  است  شده  باعث  موتورسیکلت 
از  جدیدی  دستورالعمل های  و  بخشنامه ها  قوانین،  مصوبه ها،  
سوی سازمان های مختلف باشیم که نتیجه این موضوع نیز از بین 
رفتن آرامش و تمرکز تولیدکنندگان برای برنامه ریزی های الزم و 

ضرروی در امر تولید است. 
همچنین نبود یک استراتژی مکتوب کار را به جایی رسانده است 
که تولیدکنندگان و سازمان ها در بعضی موارد به جای اینکه در کنار 
یکدیگر باشند، در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند و البته این دعواها 
و اختالف ها فقط به درون سازمان ها ختم نمی شود بلکه مسئوالن 
مرتب با مصاحبه های یک طرفه باعث تخریب صنعت موتورسیکلت 
با  در مصاحبه  از مسئوالن  بعضی  وقتی  اذهان می شوند. حال  در 
ایران نیست،  بیان می کنند که در شان ملت  را  رسانه ها جمالتی 
چه توقعی می توان از حل مشکالت تولید و پیشرفت کشور داشت؟! 
به عنوان مثال معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 

زیست در مصاحبه ای بیان داشته است:

»شرکت های موتورسیکلت سازی دارای نفوذ زیادی در بین برخی 
بهانه اشتغال و مشکالت  به  بتوانند  تا  نهادها و سازمان ها هستند 
اقتصادی به درخواست هایشان جامه عمل پوشانده و باعث افزایش 

آالیندگی شوند«1. 

که  است  نشده  مطالعه  به خاطر یک طرح درست  باال  البته جمله 
از  قابل ذکر است که طرح جلوگیری  اجرا شود.  بهتر  می توانست 
شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری قطعا اقدام پسندیده ای 
بود ولی چنان این طرح با عجله و تحت فشار انجام شد که عالوه 
بر ایجاد اختالف بین تولیدکنندگان و سازمان ها، باعث شد مابین 
ایجاد  بسیاری  نارحتی های  و  دلخوری  نیز  تولیدکنندگان  خود 
نتوانستند همه  به گفته خود آن ها  از جمله دو شرکتی که  شود. 
موتورسیکلت های کاربراتوری خود را شماره گذاری کنند. ازاین رو، 
این موضوع باعث شده است که امروز بعد از 3 سال هنوز در رسانه ها 
نسبت به صنعت موتورسیکلت، کم لطفی هایی صورت پذیرد و کل 
صنعت موتورسیکلت را به زیر سوال ببرند. مانند خبرگزاری آنا که 

به نقل از مسوالن محیط زیست تیتر زد:

قائل  مردم  سالمت  برای  ارزشی  کشور،  موتورسیکلت  »صنعت 
نیست/ درخواست موتورسازان وقیحانه است«2 

همچنین در خبری دیگر نوشته شد:

»البی گری موتورسازان برای نابودی سالمت مردم«3 

متوجه  ببینیم،  عمیق تر  کمی  را  مسائل  این  همه  اگر  نتیجه  در 
خواهیم شد که نبود یک استراتژی مدون و مکتوب باعث همه این 
آشفتگی ها و اختالفات است. حال در همین راستا »مجله صنعت 
موتورسیکلت« و »پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز« به زودی اولین 
میزگرد تخصصی برای تدوین استراتژی برای صنعت موتورسیکلت 
و  موتورسیکلت  تولیدکنندگان  مسئوالن،  از  دعوت  با  را  ایران 
صنعت  برای  بدینوسیله  بلکه  تا  کرد  خواهد  برگزار  قطعه سازان 

موتورسیکلت ایران شروع جدیدی را شاهد باشیم.

محمدعلی نژادیان
مدیرمسئول

1- اقدام نامتعارف شرکت های موتورسازی برای شماره گذاری 12هزار 
موتورسیکلت کاربراتوری )1398(، خبرگزاری آنا، 23 مرداد 1398، کدخبر: 

410369. ر.ک:
http://ana.ir/fa/news/42/410369

2- صنعت موتورسیکلت کشور، ارزشی برای سالمت مردم قائل نیست 
)1398(، خبرگزاری آنا، 13 مرداد 1398، کدخبر: 408538. ر.ک:

http://ana.ir/fa/news/42/408538
3-  البی گری موتورسازان برای نابودی سالمت مردم )1398(، خبرگزاری آنا، 

9 مرداد 1398، کدخبر: 408003. ر.ک:
http://ana.ir/fa/news/113/408003

رسمقاهل
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 مقدمه ای بر صنعت موتورسیکلت ایران
صنعت  دستی  پایین  بخش  به عنوان  موتورسیکلت  تولید  صنایع 
حمل و نقل در دنیا به شمار می آید، به نحوی که سهم این صنعت 
این عدد  از کل است که  در حمل و نقل در حدود 15.6 درصد 

شامل جابه جایی نفرات و بار است.1 
کشور  وارد  موتورسیکلت هایی   1305 سال  حدود  از  ایران  در 
تا  روند  این  و  داشتند  را  لوکس  کاالی  جنبه  بیشتر  که  گردید 
بی شماری  محصوالت  عرضه  با  آن  از  پس  یافت.  ادامه   30 دهه 
موتورسیکلت  قیمت  یاماها  و  هوندا  نظیر  ژاپنی  شرکت های  از 
بیشتر  باعث گرایش هرچه  اتفاق  این  و  یافت  تا حدودی کاهش 
افراد جامعه به استفاده از موتورسیکلت شد. اوج توجه به صنعت 
آغاز شد.   50 دهه  از  آن  مونتاژ  و  و شروع ساخت  موتورسیکلت 
بر واردات موتورسیکلت به صورت کامل،  این ترتیب که عالوه  به 
تعدادی موتورسیکلت نیز با واردات قطعات منفصله و مونتاژ آن ها 

در کشور تولید می شدند.
رشد سریع شرکت های مونتاژکننده موتورسیکلت از حدود دهه 70 
در ایران آغاز گردید و کاهش قیمت این محصول، موتورسیکلت را 
تبدیل به وسیله ای ارزان برای حمل و نقل کرد و سهم موتورسیکت 

را در جابه جایی بار و مسافر به طور قابل مالحظه ای افزایش داد.
ایران،  در  موتورسیکلت  تولید  طوالنی  نسبتا  سابقه  به  توجه  با   
سهم بازار داخلی از تولید قطعات همواره کمتر از 40 درصد بوده 
است.  ساده  بسیار  قطعات  شامل  خود  نیز  میزان  این  که  است 

همچنین سهم بازار داخلی از تولید قطعات پیچیده همواره کمتر 
از 2 درصد از کل قطعات بوده است.  از طرف دیگر تولید با تیراژ 
غیراقتصادی، صادرات ناچیز و وابستگی شدید به  خارج از کشور 
از دیگر چالش های جدی تولید موتورسیکلت در ایران به حساب  

می آید.
بودن  دارا  عین  در  ایران  موتورسیکلت  صنعت  حاضر  حال  در 
صنعتی،  و  تجاری  ناکارامد  سیاست های  به دلیل  باال،  پتانسیل  های 
در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. تعطیلی کارخانجات تولیدی، 
سیاست های آالیندگی، اسقاط، قیمت تمام شده، نوسانات قیمت ارز 
و... از جمله مهم ترین چالش های این صنعت در  سال های اخیر بوده 
و  جامع  نگاهی  با  است  مقاالت سعی شده  از  این سری  در  است. 
تیزبینانه صنعت موتورسیکلت ایران مورد مطالعه قرار گیرد. عالوه بر 
کشف شبکه مسائل این صنعت در سطح کالن و در سطح بنگاه ها، 

برای هریک از این چالش ها نیز راهکارهای سیاستی ارائه می شود.

این سری مقاالت در 5 بخش زیر ارائه خواهد شد:
1- بررسی زنجیره صنعت موتورسیکلت در سطح جهانی

2- بررسی بازار موتورسیکلت ایران
3- بررسی زنجیره صنعت موتورسیکلت در ایران

4- چالش های تولید موتورسیکلت در ایران
5- راهکارهای سیاستی و تجاری در جهت اصالح زنجیره صنعت 

موتورسیکلت در ایران 

2- International motorcycle manufacturers association report 2015, 
subdivision/Iran, (www.immamotorcycles.org)

1-  International motorcycle manufacturers association report 2015, 
(www.immamotorcycles.org)

صنعت موتورسیکلت ایران )چالش ها و راهکارهای سیاستی(

        مهندس سیدعباس حسینی مجد
)کارشناس صنعت موتورسیکلت(
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 اجزاء زنجیره صنعت موتورسیکلت
و  بنگاه ها  دیگری  محصول  هر  همانند  موتورسیکلت   تولید  برای 
شرکت های مختلفی باید فعالیت کنند تا محصولی به نام موتورسیکلت 
نتیجه فعالیت آن ها باشد. شرکت های طراحی مهندسی، تأمین مواد 
تامین  موتورسیکلت،  مونتاژ  مجموعه سازی،1  قطعه سازی،  اولیه، 
مالی همچون بانک ها و خدمات پس از فروش و بیمه ها از مهم ترین 

شرکت هایی هستند که در این زنجیره نقش آفرینی می کنند.
را  فعالیت های خاص خود  و  وظایف  زنجیره  این  اجزاء  از  یک  هر 
اجزا  این  فعالیت ها،  این  شدن  تخصصی  به دلیل  واقع  در  و  دارند 
ایجاد و یا به این زنجیره افزوده شده اند. بزرگ تر شدن این زنجیره 
سبب تخصصی تر شدن فعالیت ها می شود و درعین حال مدیریت بر 
این زنجیره را سخت تر می کند. در یک موتورسیکلت از مواد اولیه 
متنوعی همچون فوالد، پالستیک، شیشه، روغن و... استفاده شده 
زنجیره  اولین جزء  اولیه  مواد  تأمین  گفت  می توان  بنابراین  است. 

صنعت موتورسیکلت است.
مواد اولیه به قطعه سازان سپرده می شود تا قطعات موتورسیکلت را 
را  قطعه سازان  توسط  تولیدی  قطعات  مجموعه سازان  کنند.  تولید 
مونتاژ می کنند و در عمل بخشی از فرآیند مدیریت زنجیره تأمین از 
جمله طراحی، تأمین و مونتاژ را برعهده دارند. موتورسیکلت سازان 
قطعات و مجموعه های تولید شده توسط قطعه سازان و مجموعه سازان 

را مونتاژ کرده و محصول نهایی را تولید و روانه بازار می کنند.
فروشندگان، واحدهای تجاری هستند که یا به طور مستقل و یا زیر 
نیاز  به  توجه  با  واحدها  این  هستند.  موتورسیکلت سازها  مجموعه 
بازارهای  مشتری و یا میزان عرضه توسط موتورسیکلت سازان، در 

غیر انحصاری تنظیم کننده اصلی قیمت موتورسیکلت می باشند.
   موتورسیکلت همانند هر کاالی مصرفی دارای عمر مفیدی بوده و 
قبل از سر رسید عمر مفید نیز این محصول نیازمند تعمیر و رسیدگی 
است. خدماتی همچون تعمیر و تایید سالمت موتورسیکلت بر عهده 
واحدهای خدمات پس از فروش است. این واحدها به دلیل اینکه نیازمند 
قطعات مورد استفاده در موتورسیکلت می باشند و همچنین به دلیل 
اینکه می توانند اطالعات خوبی را از کارایی موتورسیکلت به دست آورند، 

معموال توسط موتورسیکلت سازان اداره و کنترل می شوند. 
هریک از شرکت ها یا واحدهای خدماتی و تولیدی ذکر شده می توانند 
دارای واحدهای تحقیق و توسعه باشند و یا اینکه از شرکت هایی که 
ارائه می دهند بهره ببرند. ولی آنچه که مشهود  چنین خدماتی را 
است در دنیای رقابتی امروز بدون فعالیت های تحقیقاتی که سبب 
افزایش توان رقابت شرکت ها می شود یک شرکت توان رقابت و بقا 

را نخواهد داشت.

در  موتورسیکلت سازی  شرکت های  مأموریت های  و  جایگاه 
زنجیره صنعت موتورسیکلت

تولید  از  بعد  و  قبل  قسمت  دو  به  را  تولید  زنجیره  اجزای  اگر 
موتورسیکلت تقسیم  بندی کنیم، اجزای قبل از تولید موتورسیکلت 
و  توسعه  و  تحقیق  بنگاه های  مجموعه سازها،  قطعه سازها،  شامل 
موتورسیکلت سازها و اجزای بعد از تولید موتورسیکلت نیز بنگاه های 

خدمات پس از فروش، بیمه و خدمات مالی هستند.
همان طور که از تقسیم بندی مشهود است، موتورسیکلت ساز بنگاهی 
است که از نتیجه فعالیت دو بنگاه قطعه سازی و تحقیق و توسعه 
استفاده می کند و محصوالتی که مشتری از آن استفاده می نماید 
موتورسیکلت ساز مصرف کننده  اینکه  به  توجه  با  می کند.  تولید  را 
و  قطعه سازی  محصول  مصرف  بازار  اصطالح  در  یا  و  خدمات 
دارد  بنگاه  دو  این  بر  بسیاری  تاثیرگذاری  است،  توسعه  و  تحقیق 

1- مجموعه سازی فرایندی است که طی آن قطعات جزعی و منفصله با یکدیگر 
ترکیب شده و یک مجموعه را به وجود می آورد. به عنوان مثال از مونتاژ تک تک 
اجزای انجین با یکدیگر انجین کامل تولید شده و به صورت یک مجموعه در می آید.

بخش
 اول

بررسی زنجیره صنعت موتورسیکلت در سطح جهانی
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1- منظور از کالس موتورسیکلت دسته بندی موتورسیکلت ها است که در کشورهای مختلف بر اساس نوع کاربرد دسته بندی های مختلفی وجود دارد.  به عنوان مثال 
دسته بندی در بازارهای اروپا به صورت A,B,C,…  طبقه بندی می شود. در برنامه جدید ارزیابی موتورسیکلت ها در اروپا، این دسته بندی به 11 زیر دسته نقسیم شده 

است. در آمریکا و انگلستان نیز طبقه بندی متفاوتی متناسب با بازار این کشورها وجود دارد.

و به طور غیرمستقیم مدیریت این دو دسته بنگاه را بر عهده دارد. 
است.  توسعه  و  تحقیق  واحدهای  دارای  خود  موتورسیکلت ساز 
همچنین قطعه سازی نیز می تواند دارای واحدهای تحقیق و توسعه 
باشد و به طور معمول مجموعه های کلیدی موتورسیکلت نظیر انجین 
و قوای محرکه توسط موتورسیکلت ساز طراحی و توسط قطعه ساز 
ساخته می شود. موتورسیکلت ساز به دالیلی همچون صرفه اقتصادی، 
اجزا  تمامی  ساخت  و...  فناورانه  محدودیت های  ساالری،  شایسته 
قطعات،  ساخت  برون سپاری  با  و  نمی گیرد  عهده  بر  را  قطعات  و 

مدیریت این زنجیره و تولید محصول نهایی را برعهده دارد.
و  طراحی  بازار،  سنجش  شامل  موتورسیکلت ساز  اصلی  فعالیت 
تکوین محصول، مدیریت زنجیره تامین و در نهایت مونتاژ قطعات 
و مجموعه های موتورسیکلت است. البته موتورسیکلت سازان معموال 
جهت پیشبرد مقاصد و اهدافشان و نیز افزایش سود، فعالیت های 
دیگری همچون قطعه و مجموعه سازی و خدمات مالی را نیز انجام 

می دهند.
پس از آنکه موتورسیکلت ساز نیازهای بازار هدف را تشخیص داد، 
طراحی  قسمت  مهم ترین  که  می کند  محصول  طراحی  به  اقدام 
فرم یکسان  به  پلتفرم  است.  پلتفرم  یا طراحی  و  انتخاب  محصول 
چند مدل موتورسیکلت گفته می شود که شامل قسمت های طراحی، 
ساخت و تولید یکسان است و معموال بیشتر مجموعه های کلیدی 
سیستم  قدرت،  انتقال  و  تولید  مجموعه های  نظیر  موتورسیکلت 
تعلیق، سیستم الکتریکی، شاسی و... را شامل می شود. یکسانی این 

بخش ها سبب کاهش هزینه های تولید و صرفه مقیاس می شود.
هزینه  باشد،  یکسان  موتورسیکلت  چند  انجین  اگر  مثال  به طور 
تحقیق و توسعه، هزینه اولیه دستگاه های ساخت و خط مونتاژ به 
دلیل تیراژ بیشتر تولید، سرشکن شده و هزینه نهایی کمتر می شود.

کالس های  از  یک  هر  در  موتورسیکلت سازی  شرکت های  امروزه 
موتورسیکلت1 مالک پلتفرم هایی هستند. مالکیت معنوی و حقوقی 
پلتفرم استفاده کرده است به  از آن  نهایی که  پلتفرم و محصول  

موتورسیکلت-سازان اجازه می دهد تا برند و یا مدل معرف شرکت 
خود را دارا باشند.

فرق تولیدکننده و مونتاژکننده
یک  برند  تحت  جدید  پلتفرم  یا  و  محصول  یک  تولید  امروزه 
و یک  موتورسیکلت  مونتاژکننده  تمایز یک شرکت  شرکت، فصل 
صرفا  که  بنگاه هایی  امروزه  است.  سبک  صاحب  موتورسیکلت ساز 
اقدام به مونتاژ موتورسیکلت می کنند و صاحب پلتفرم و برند خود 
به عنوان  را  آن ها  و صرفا  نمی دانند  موتورسیکلت ساز  را  نمی باشند 
یک مونتاژکننده می شناسند. سنجش بازار و توسعه محصول به دلیل 
توانایی  پلتفرم سبب می شود که موتورسیکلت ساز  و  برند  مالکیت 
تغییر و توسعه محصول خود را با توجه به بازخورد نظرات مشتری 
ایجاد  و  محصوالت  کیفیت  افزایش  سبب  نیز  امر  این  باشد.  دارا 
توانایی رقابت می شود. اگر موتورسیکلت سازی توانایی تغییر و توسعه 
محصوالت خود را نداشته باشد، در بازارهای امروزی که شرکت ها 
به دنبال جذب مشتری به وسیله بر آورده کردن خواسته های او از نظر 
فناوری و یا قیمت هستند، توان رقابت نخواهد داشت، چرا که اجازه 
تغییر در محصوالت خود را ندارد. همچنین توسعه صادرات که الزمه 
حیات بنگاه های موتورسیکلت سازی در دنیای امروز است با مالکت 

پلتفرم و برند تحقق می یابد.

انواع روش های تولید و عرضه موتورسیکلت 
 موتورسیکلت های عرضه شده در یک منطقه را با توجه به برند و 
مالکیت معنوی محصول می توان تقسیم بندی کرد. موتورسیکلت های 
برند خارجی ممکن است به شکل موتورسیکلتی کامال مونتاژ شده 
منفصله  مجموعه های  و  قطعات  به شکل  یا  و  شوند  وارد   )CBU(
وارد و در داخل مونتاژ شوند. واردات بسته های منفصله نیز به دو 
مجموعه های  با  تولید  و   )CKD( منفصله  قطعات  با  تولید  دسته 

منفصله)SKD(  تقسیم بندی می شود.

قسمتی از زنجیره صنعت موتورسیکلت.

انواع روش های عرضه 
موتورسیکلت

واردات از خارج CBU

SKD

CKDتولید در داخل

برند، قطعات، تحقیق
و توسعه و دانش بومی
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بسته های منفصله1 شامل قطعاتی هستند که برای تولید محصول 
نهایی به مونتاژ نیاز دارند.

 این قطعات معموال در یک کشور و یا یک منطقه تولید می شوند 
یا  نهایی  تولید محصول  برای  یا منطقه دیگر  به کشور و  و سپس 
مونتاژ فرستاده )صادر( می شوند که به اختصار به انواع آن KD گفته 
می شود. بسته های منفصله با توجه به  میزان مونتاژ انجام شده به دو 

دسته  تقسیم می شود:
  قطعات منفصله

  مجموعه های منفصله
تجزیه  قطعات  و  اجزاء  کوچک ترین  به  را  موتورسیکلت  یک  اگر 
یک  اگر  و  می شود  گفته  منفصله  قطعات  یا   CKD2 آن  به  کنیم 
موتورسیکلت به مجموعه های آن تجزیه شود به مجموعه های حاصل 

مجموعه های منفصله و یا  SKD3 گفته می شود.
در صنعت موتورسیکلت سازی به تولید موتورسیکلت به دو صورت 
)منفصله صادراتی( می گویند   KDX کلی  به طور   CKD و   SKD
و به موتورسیکلت های کامال مونتاژ شده و کامل که به منطقه ای 
صادر می شوند  CBU4 )محصول نهایی( یا  BUX5  )محصول نهایی 

صادراتی( می گویند.
با توجه به اینکه موتورسیکلت ساز تمام قطعات و اجزای موتورسیکلت 
را خود تولید نمی کند می توان گفت که تمامی موتورسیکلت سازها 
در  که  آنچه  ولی  است،   KDX شکل  به  تولید  فعالیتشان  بیشتر 
این نوع تولید معموال مورد مناقشه و بررسی قرار می گیرد، میزان 
این  در  لذا  است.  تولید  روش های  بین  در  افزوده  ارزش  و  ارزبری 
سری مقاالت منظور از تولید به روش های  KDX تولید و همبندی 
به وسیله قطعات و مجموعه های خارجی واردات از یک کشور دیگر 

است و در مقابل آن تولید داخلی قرار دارد. 

 مقایسه روش های تولید از منظر ارزش افزوده و اشتغال زایی 
 یک موتورسیکلت ساز به یکی از روش های زیر برای بازار هدف خود 

اقدام به تأمین موتورسیکلت می کند:
CBU 1. واردات

SKD 2. تولید به روش
CKD 3. تولید به روش

4. داخلی سازی کامل موتورسیکلت با برند خارجی
5. طراحی و تولید داخلی )برند داخلی(   

در واقع موتورسیکلت ساز با توجه به توانایی هایی که در خود ایجاد 
کرده است، روش تولید خود را از نوع دوم به نوع پنجم نزدیک تر 
می کند. زیرا این کار میزان ارزش افزوده تولیدی داخل کشور و سود 

حاصله برای کل زنجیره صنعت را افزایش می دهد.6 در شکل زیر 
میزان ارزش افزوده اجزا اولیه زنجیره صنعت موتورسیکلت در سال 

2011 بررسی شده است.
و  قطعه سازی  افزوده  ارزش  است،  مشهود  در شکل  که  همانطور   
مونتاژ قطعات )مجموعه سازی( بالغ بر 79 درصد کل این سه واحد 
است. یعنی هر چقدر به تولید داخل نزدیک تر شویم میزان ارزش 
بخش  افزوده  ارزش  از  حاصل  که  صنعت  این  در  تولیدی  افزوده 
قطعه سازی و مجموعه سازی است بیشتر خواهد شد. زیرا در روش 
CBU هیچ ارزش افزوده ای در بخش قطعه سازی بلکه در بخش های 

دیگر نیز ایجاد نمی شود.

نهایی  مونتاژ  افزوده  ارزش  فقط  نیز   SKD روش  به  تولید  در 
موتورسیکلت وجود دارد. در روش CKD ارزش افزوده افزایش یافته 
و عالوه بر مونتاژ قطعات و تبدیل آن به مجموعه های منفصله، مونتاژ 
مدل  یک  داخلی سازی  در صورت  می یابد.  افزایش  نیز  مجموعه ها 
خارجی میزان ارزش افزوده تولید افزایش می یابد و عالوه بر ارزش 
نیز کسب  قطعات  تولید  افزوده  ارزش  ذکر شده  روش های  افزوده 
افزوده های  ارزش  بر  (تولید داخل) عالوه  تولید کامل  در  می شود. 
ذکر شده در انواع قبلی ارزش افزوده بیشتری در تولید قطعات ایجاد 

می شود.
مدل  یک  تولید  به  اقدام  موتورسیکلت سازی  که  صورتی  در   
تیراژ  مدل ها  دیگر  تولید  به دلیل  کند،  بومی  غیر  موتورسیکلت 

قطعات پایین آمده و صرفه مقیاس از بین می رود. 
در بعضی از قراردادها نیز به دلیل وجود فاصله های زیاد تکنولوژیکی، 
داخلی سازی و ایجاد توانایی برای ساخت قطعات مشابه به قدری 
به درازا می کشد که ارزش افزوده و یا سود مورد نظر در زمان مقرر 

ایجاد نمی شود. 
این افزایش مدت زمان داخلی سازی و یا انتقال تکنولوژی سبب 
می شود که تکنولوژی به دست آمده برای زمان های گذشته باشد 
المللی  و فاصله تکنولوژی مورد نیاز برای رقابت در بازارهای بین 

افزایش یابد.8

1- KNOCK-DOWN KIT
2- complete knock-down
3- semi knock-down
4- complete build-up
5- built-up export

تولید  شدن  نزدیک  صورت  در  است  ممکن  کشورها  و  زمان ها  از  بعضی  در   -6
موتورسیکلت سازی به طراحی و تولید داخلی ـ در یک بازه زمانی نسبتا کوتاه ـ نه تنها 

سود برای موتورسیکلت سازی نداشته باشد و حتی ضرر نیز به همراه داشته باشد.
7- Uorum challenges”, and opportunities golobal markets: privatized 
newly in business doing, miller r. Russell books, london 2000

8-   که در این موقعیت دولت ها با توجه به اهمیت راهبردی مالکیت برند، حمایت های 
دولتی را شدت می بخشند که این کار باعث رغبت موتورسیکلت سازان به طراحی و 

تولید داخلی شود.

  ارزش افزوده قسمت های مختلف صنعت موتورسیکلت سازی7
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 مقایسه روش های تولید از منظر ارز بری
میزان ارزبری تولید موتورسیکلت در 5 حالت مختلف ذکر شده در 
بخش قبلی نسبت عکس با میزان ایجاد ارزش افزوده دارد به نحوی 

که در روش های قبلی در هر قسمت تولید که ایجاد ارزش افزوده 
نکرده است نیاز ارز برای خرید و یا کسب نتایج آن قسمت تولید 

است. مقایسه این ارزبری در  جدول زیر آمده است.

طراحی و تولید داخل  داخلی سازی موتور
موتورسیکلت با برند خارجی CKD SKD CBU

• • • • مونتاژ نهایی موتورسیکلت

• • • مونتاژ مجموعه

• • تولید قطعات 

• طراحی و تحقیق و توسعه

طراحی و تولید داخل  داخلی سازی موتور
موتورسیکلت با برند خارجی CKD SKD CBU

• • • • مونتاژ نهایی موتورسیکلت

• • • مونتاژ مجموعه

• • تولید قطعات 

• طراحی و تحقیق و توسعه

امکان ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی در روش های مختلف تولید.

جدول بررسی ارزبری واحدهای ارزش افرین در روش های مختلف تولید.

1-  Uorum challenges”, and opportunities golobal markets: privatized newly in business doing, miller r. Russell books, london2000

  سطح اشتغال در قسمت های مختلف صنعت موتورسیکلت سازی1

به  توجه  با  است.  برقرار  نیز  اشتغال زایی  مورد  در  وضعیت  این   
شکل میزان اشتغال زایی در واحدهای تحقیق و توسعه 7 درصد و 
در  و  بر 85 درصد  بالغ  و مجموعه سازی  قطعه سازی  واحدهای  در 

واحدهای مونتاژ 8 درصد بوده است. با توجه به نوع فعالیت واحدها و 
برقراری ارتباط بین روش های تولید می توان به صورت تقریبی  جدول 

باال را نتیجه گرفت.
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1- البته با توجه با اهمیت راهبردی صنعت موتورسیکلت برای توسعه صنعتی کشورها، همه دولت ها در شرایط بحران حمایت جدی از صنعت موتورسیکلت دارند. 
نظیر حمایت گسترده دولت آمریکا از شرکت هارلی دیویدسون در خالل بحران مالی. 

نمودار شماتیک ارزبری روش های مختلف تولید.

 همان طور که مشهود است بیشترین میزان ارزبری تولید را واردات 
موتورسیکلت به شکل CBU دارد و هر چه به طراحی و تولید بومی 

نزدیک شده این میزان کاهش می یابد. 
فاصله   CBU از  هرچه  که  است  این  دارد  اهمیت  بسیار  که  آنچه 
گرفته شود، نه تنها میزان ارزبری کاهش می یابد بلکه میزان ارزآوری 
افزوده می شود. به نحوی که در تولید با برند داخلی در صورت توانایی 
رقابت با محصوالت مشابه خارجی میزان ارزبری با میزان ارزآوری نه 
تنها خنثی می شود، بلکه مجموع این میزان و یا تراز تجاری مثبت 

نیز خواهد شد. 
در نمودار زیرکه به صورت شماتیک است، می توان مشاهده کرد که تا 
داخلی سازی موتورسیکلت تولیدی میزان ارز خالص منفی است. به 
این معنا که ارز مورد نیاز برای تولید در مقایسه با میزان ایجاد شده 
در صورت صادرات، مقدار بیشتری است و در داخلی سازی کامل و 
هر چه تولید به طراحی و تولید بومی نزدیک شود، میزان ارزآوری 
نسبت به ارزبری افزایش یافته و در طراحی و تولید بومی ارزآوری 

بیشتر از ارزبری خواهد بود.

 برندینگ و مالکیت پلتفرم، تفاوت کلیدی موتورسیکلت سازان   
 منطقه ای و جهانی 

آن ها  فعالیت  بازارهای  گسترش  براساس  را  موتورسیکلت سازها   
تقسیم  جهانی  و  منطقه ای  موتورسیکلت ساز  نوع  دو  به  می توان 
کرد. موتورسیکلت سازان منطقه ای موتورسیکلت سازانی هستند که 
محصوالت آن ها در منطقه مشخص که معموال در داخل مرزهای 
معموال  می رسد،  فروش  به  است  کننده  تولید  کشور  بین المللی 
دولت ها در جهت حمایت از این دسته از موتورسیکلت سازها اقدامات 
حمایتی و تشویقی در صنعت موتورسیکلت سازی و صنایع وابسته 
لحاظ می کنند و موتورسیکلت سازان منطقه ای بدون این حمایت ها 
موتورسیکلت سازهایی  جهانی،  موتورسیکلت ساز  ندارند.1  بقا  توان 
می باشد  دارا  را  دولتی  حمایت های  بدون  رقابت  توان  که  هستند 
و این سبب می شود که عالوه بر توانایی رقابت با محصوالت مشابه 
خارجی توانایی تولید و رقابت در کشورهای دیگر را نیز داشته باشد. 

این شرکت ها معموال در چندین کشور پایگاه های تولید دارند.
بسیار  موتورسیکلت ساز  شرکت های  برای  پلتفرم  و  برند  مالکیت 

پر اهمیت بوده و میزان سود آن ها را تعیین می کند، ولی این امر 
پذیرش  نیز  و  سرمایه گذاری  چابک،  و  هوشمند  مدیریت  نیازمند 
ریسک است. لذا شرکت هایی که امروزه توانایی فعالیت با این وسعت 
را دارند محدود هستند. یکی دیگر از مزیت های موتورسیکلت سازان 
که  حالی  در  است،  پذیر  رقابت  برند  و  پلتفرم  بودن  دارا  جهانی 
موتورسیکلت سازان منطقه ای به دلیل فاصله تکنولوژیکی در بهترین 

برند داخلی با دانش بومی

CBU
SKD

CKD
روش تولید

میزان ارزبری

+

-
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با  رقابت  توانایی  که  می باشند  برند  یا  و  پلتفرم  یک  دارای  حالت 
رقبای جهانی خود را ندارند. موتورسیکلت سازان منطقه ای به دلیل 
در  خاصی  اهمیت  از  زیاد  مالی  گردش  همچنین  و  اشتغال زایی 
کشورهای تابعه خود برخودارند و دولت ها معموال برنامه های حمایتی 
ویژه ای را در رابطه با این شرکت ها و برای رشد و یا بقای آن ها اتخاذ 
مدت  دراز  برنامه های  در  معموال  منطقه ای  شرکت های  می کنند. 
خود به وسیله روش های متعدد انتقال تکنولوژی، خلق و استفاده از 
فرصت های منطقه ای سعی در تبدیل شدن به موتورسیکلت سازهای 
این  آفرینی در  ارزش  را دارند. در واقع سهم اصلی سود و  جهانی 
صنعت به طور مستقیم و غیرمستقیم توسط موتورسیکلت سازان و 

مجموعه سازان جهانی ایجاد و استفاده می شود. 
از آنجا که موتورسیکلت سازان ایرانی در دسته موتورسیکلت سازان 
منطقه ای ارزیابی شده و در برنامه ها و اهداف خود اشاره به این دارند 
موتورسیکلت ساز جهانی هستند.  به یک  تبدیل شدن  که خواهان 
در  داخلی  و  جهانی  موتورسیکلت سازان  مقایسه  و  بررسی  به  لذا 
به روزآوری  تعداد موتورسیکلت، سبد محصوالت، زمان  موضوعات 
توسعه  استراتژی  و  پلتفرم  استراتژی  جدید،  مدل های  معرفی  و 
در  داخلی  موتورسیکلت سازان  روند حرکت  تا  محصول می پردازیم 

جهت جهانی شدن قابل ارزشیابی باشد.
توسعه  استراتژی  تعیین  برای  آینده  و  حال  موقعیت  شناخت 
محصوالت از اهمیت بسیاری برخودار است. جهت رسیدن به شناخت 

و فرضیات کامل باید به سواالتی همچون سواالت زیر پاسخ داد:
  مشتریان در آینده چه موتورسیکلت هایی را به چه تعداد خریداری 

خواهند کرد؟
  سبد کامل محصوالت شرکت به لحاظ برند، تیپ بندی و مدل 

موتورسیکلت ها چگونه خواهد بود؟
  آیا این کافی است که به محصوالت موجود بسنده و تنها آن ها را 

بهینه نماییم یا اینکه به مدل و تیپ های جدید نیاز است؟
شرکت های  بین  در  شده  ذکر  متغیرهای  در  تفاوت  وجود  با 
میان  در  استراتژی ها  از  قسمتی  حال  این  با  موتورسیکلت سازی، 
این  جمله  از  است.  مشترک  موتورسیکلت سازی  شرکت های 
از  بهره مندی  و  تغییر  و  تفاوت  ذائقه  به  پاسخ  به  نیاز  اشتراکات 
محصوالت  در  تغییر  دلیل  همین  به  است.  آسایش  و  تکنولوژی 
جدانشدنی  استراتژی های  جزء  موتورسیکلت سازی  شرکت های 
موتورسیکلت سازان است. این تغییرات در پلتفرم، عمر تولید و مدل 
دیده می شود. تعداد مدل هایی که شرکت های جهانی در طول یک 

سال تولید می کنند با توجه به بازارهای هدف متنوع است.

همکاری موتورسیکلت سازان بر مبنای پلتفرم مشترک
از  حاصل  منافع  کارگیری  به  در جهت  جهانی  موتورسیکلت سازان 
مشارکت در انجام فعالیت های مختلف و به اشتراک گذاشتن سطح 
یادگیری، الگوهای همکاری مختلفی را طراحی کرده اند. به کارگیری 
هر یک از این الگوها با توجه به عوامل مختلفی از قبیل قابلیت های 
محوری شرکت ها، مزیت های رقابتی، دسترسی به بازار، استراتژی های 

رشد و... تعیین می شود.
در زمینه همکاری استراتژیک بر مبنای پلتفرم می توان به این نکته 
از  پلتفرم است و می توان  نتیجه همکاری فقط یک  اشاره کرد که 
پلتفرم حاصله موتورسیکلت های متفاوت با برندهای متفاوت تولید 

کرد که این امر وابسته به قرارداد میان دو شرکت است.
نوع دیگر این نوع همکاری می تواند خرید پلتفرم و توسعه محصوالت 
وابسته به آن باشد که این زمینه نیز چون شرکت فروشنده پلتفرم 
صاحب معنوی و حقوقی پلتفرم است، معموال در خصوص مواردی 
همچون توسعه محصول و صادرات، شروط و یا موانعی قرار می دهد 

تا شرکت خریدار امکان تبدیل شدن به یک رقیب را نداشته باشد.

1-  International motorcycle manufacturers association report 2015

تعداد مدلهای  متوسط تعداد موتورسیکلت تولیدی روی هر پلتفرم
موتورسیکلت

تعداد 
پلتفرم نام شرکت

3 24 8 سوزوکی

2.8 34 12 هوندا

1.6 18 11 یاماها

2.6 16 6 KTM

2.4 34 14 BMW

3.25 13 4 دوکاتی

جدول پلتفرم های استفاده شده توسط تعدادی از موتورسیکلت سازان جهانی در یک سال1



وزارت نفت - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت راه و شهرسازی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

وزارت نیرو - وزارت کشور - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان حفاظت محیط زیست - سازمان ملی استاندارد ایران

هیئت وزیران در جلسه 1398/4/2 به پیشنهاد شماره 60/89551 مورخ 1398/3/27 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به 
استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد:

1- ماده )12( آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها )موضوع ماده )2( قانون هوای پاک( موضوع تصویب نامه 
شماره 100602/ت55072هـ مورخ 1397/7/30 یک سال پس از تاریخ ابالغ این تصویب نامه الزم االجرا خواهد بود.

2- تولید کنندگان و وارد کنندگان موتورسیکلت در بازه زمانی مذکور تمهیدات الزم را برای اجرای ماده یاد شده فراهم نمایند.
3- وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش جامعی ازنحوه اجرای ماده )12( را به هیئت وزیران ارایه کند.

   اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

رونوشت:
 به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان 
اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور، 
دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه ها، 
سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقالب اسالمی، روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران، دبیر خانه شورای اطالع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت 

ابالغ می شود. 

جمهوری اسالمی اریان

رئیس جمهور
 تصویب انهم هیأت وزریان

بسمه تعالی

»با صلوات بر محمد و آل محمد«

شماره : 40058  /ت56693هـ            
تاریخ:  1398/4/6
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مرکز پژوهش های مجلس:

اظهارنظر کارشناسی درباره تعلیق یک ساله ماده )11( آیین نامه اجرایی ماده )2(
قانون هوای پاک جهت اسقاط موتورسیکلت های فرسوده از سوی هیئت وزیران

مقدمه ................................................................................................
آمار پالک موتورسیکلت کشور از ابتدا تا کنون حدود 12میلیون 
این  از  تعدادی  نیست که چه  اما مشخص  است،  بوده  دستگاه 
همین  مطابق  است.  تردد  حال  در  کشور  در  موتورسیکلت ها 
قانون هوای  )ماده )8(  بر حسب مصوبه سن فرسودگی  و  آمار 
سال   6 را  کاربراتوری  موتورسیلکت  فرسودگی  سن  که  پاک( 
تعیین کرده، تعداد 9 میلیون دستگاه ـ مطابق قانون ـ فرسوده 
مشخص  نیز  فرسوده  دستگاه  تعداد  این  از  می شود.  محسوب 
اگر  حتی  اما  هستند،  فعال  کشور  در  تعدادی  چه  که  نیست 
نیمی از این ناوگان فعال باشد، آمار حدود پنج میلیون دستگاه 
موتورسیکلت کاربراتوری فرسوده با موتور چهار زمانه بسیار قابل 
توجه است. هیئت وزیران با تصویب ماده )11( آیین نامه ماده 
از  با این سازوکار،  )2( قانون هوای پاک سعی داشته است که 
آمار موتورسیلکت های فرسوده در حال تردد در کشور کاسته و 
آن ها را با موتور سیکلت های جدید جایگزین کند. از زمان ابالغ 
آیین نامه اجرای )ماده )11(( ماده )2( قانون هوای پاک، سازمان 
حفاظت محیط زیست پیگیری های الزم را برای اجرایی کردن 
ماده )11( به  عمل آورده است ولکن به رغم همه پیگیری های 
انجام شده و تدوین بسته های اجرایی توسط کارشناسان دولت 
این ماده اجرایی  تاکنون  برای اجرایی شدن ماده )11( مذکور 
نشده است. متأسفانه در ماه جاری موتورسیکلت سازان با حمایت 
خود  هزینه های  افزایش  از  پیشگیری  هدف  با  صمت  وزارت 
پیشنهاد حذف ماده )11( آیین نامه ماده )2( قانون هوای پاک 
را به دولت برده و هیئت وزیران اجرای این ماده قانونی را بدون 

توجه به راهکارهای احتمالی به تعویق انداخته است.

 )2( ماده  فرسوده  موتورسیکلت های  درباره  قانونی  مستندات 
قانون هوای پاک و ماده )11( آیین نامه اجرایی این ماده

ماده )2( قانون ـ تمامی اشخاص، دستگاه ها و مؤسسات اعم از 
آن ها  بر  قانون  شمول  که  دستگاه هایی  و  دولتی  غیر  و  دولتی 
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 رعات نمایند. 

می باشد.  قانونی  این  اجرای  ُحسن  بر  نظارت  مسئول  سازمان 
آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی های موضوع این 

قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
بر این اساس، آیین نامه فنی ماده )2( قانون هوای پاک توسط 
تاریخ  در  و  رسید  وزیران  هیئت  تصویب  به  و  تهیه  سازمان 
1397/7/30 به همه دستگاه های اجرایی ابالغ شد. در ماده )11(، 

این آیین نامه به شرح زیر آمده است:
ماده )11( آیین نامه اجراییـ  شماره گذاری موتورسیکلت بنزینی 
منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است. موتورسیکلت های 

برقی از شرط اسقاط معاف است.
به دلیل عدم اعمال قانون در خصوص وسایل نقلیه فرسوده، عماًل 
هیچ محمل و انگیزه ای برای دارندگان موتورسیکلت های فرسوده 
برای اسقاط وجود ندارد. از طرفی، مطابق قانون یک برگه اسقاط 
براساس  و  شده  قیمت گذاری  برابر 25/00/000ریال  خودرویی 
موتورسیکلت  اسقاط  برگه  معادل سازی  وزیران،  مصوبه هیئت 
و خودرو )7 به 1( تعیین شده است. براین اساس، برگه اسقاط 
یک دستگاه موتورسیکلت حدود 3/500/000ریال ارزش گذاری 
دارندگان  به  الزم  تشویق  ایجاد  توانایی  مبلغ،  این  می شود. 
موتورسیکلت را برای اسقاط ندارد و در خأل اعمال قانون برای 
توقیف موتورسیکلت های فرسوده، ضعیف بودن مکانیسم تشویقی 
نیز باعث کارکرد دائمی این موتورسیکلت ها می شود. عالوه بر آن، 
افزایش قیمت های اخیر شامل موتورسیکلت نیز شده و جذابیت 

برای اسقاط بیش از پیش از بین رفته است.
یک دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری چهار زمانه اعم از فرسوده 
برابر 15 گرم در  انجام شده  مطالعات  فرسوده، مطابق  غیر  یا 
کیلومتر آالیندگی تولید می کند. در مقام مقایسه، یک دستگاه 
موتورسیکلت بنزینی انژکتوری تولید سال 1396 به بعد، کمتر 
دیگر  سوی  از  می کند.  تولید  آلودگی  کیلومتر  بر  گرم   2 از 
هفت  کاهش  آن،  اسقاط  و  فرسوده  موتورسیکلت  جایگزینی 
برابری میزان انتشار آالیندگی را در بر دارد. لذا به نظر می رسد 
می داند،  خود  اولویت  را  زیست  محیط  ظاهر  در  که  دولتی 
به منظور دستیابی به هوای پاک، سالم و کنترل منابع آالینده 
راهکارهای  و  زوایا  به  توجه  بدون  کشور  شهرهای  کالن  در 
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احتمالی به سرعت به نزدیک ترین راه حل فکر می کند.

جمع بندی
با توجه به اینکه تعویق اجرای این ماده، با بند »ش« ماده )38( 
قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی »اعطای تسهیالت و پیش بینی اعتبارات الزم در بودجه 
ساالنه جهت از رده خارج ساالنه ده درصد از موتورسیکلت های 
بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت های برقی« و ماده )2( و )8( 
قانون هوای پاک در تضاد است. این مرکز صراحتاً با مصوبه اخیر 
هیئت دولت با تعویق افتادن یک ساله ماده )11( آیین نامه قانون 

هوای پاک مخالف است.

به منظور اجرایی شدن ماده )11( مذکور و عدم آسیب احتمالی، 
به اشتغال حوزه موتورسیکلت پیشنهادهای این مرکز به شرح 

زیر است:
1. مطابق قانون ستاد اجرایی فرمان امام مالک موتورسیکلت های 
این  آمار  از  است.  پارکینگ ها  در  شده  رها  و  بالصاحب 
اما تعداد آن حدود  موتورسیکلت ها اطالعاتی در دست نیست، 
سازمان  میان  این  در  می شود.  برآورد  دستگاه  هزار   500
حفاظت محیط زیست برای حل معضل کوتاه مدت سازندگان 
موتورسیکلت برای در دسترس نبودن برگه اسقاط، تعهد اسقاط 
از پارکینگ های ستاد اجرایی  25هزار دستگاه موتورسیکلت را 
فرمان امام گرفته است. این در حالی است که موتورسیکلت های 
مذکور در صورت عدم اسقاط به صورت عادی یا قطعات یدکی 

مجدداً به چرخه مصرف باز می گردند.
2. به دولت پیشنهاد می شود تا پایان خرداد ماه 1398 و برای 
حل معضل کوتاه مدت موتورسیکلت سازان در نبود برگه اسقاط 
به جای  خودرویی  اسقاط  برگه  معادل سازی  از  موتورسیکلت، 

موتورسیکلت استفاده کند.
معادل سازی  نسبت  تغییر  با  دولت  تا  است  الزم  همچنین   .3
برگه اسقاط خودرویی و موتورسیکلت از )7 به 1( به میزان )4 
به 6/250/000ریال  را  موتورسیکلت  اسقاط  برگه  ارزش  به 1( 
افزایش داده و جذابیت اسقاط را برای دارندگان موتورسیکلت های 

فرسوده افزایش دهد.
4. در خصوص کمک به نوسازی موتورسیکلت از محل تبصره »18« 
قانون بودجه سال 1397 برای اشتغال زایی دارندگان موتورسیکلت 
کار دولت اقدام کرده و یا ارائه بسته حمایتی به صورت یارانه سود 
تسهیالت، به نوسازی ناوگان دارندگان موتورسیکلت های کار که 

از اقشار ضعیف و کم درآمد هستند، کمک کند.

از درآمد  از بخشی  با صرفه نظر کردن  از سوی دیگر دولت   .5
موتورسیکلت  اسقاط  برگه های  واردات،  عوارض  محل  از  خود 
واردات  عوارض  پرداخت  برای  معتبر  مالی  اسناد  به عنوان  را 
توسط  اسقاط  برگه  خرید  تا  بپذیرد  موتورسیکلت سازان  از 

موتورسیکلت سازان موجب افزایش قیمت موتورسیکلت نشود.

نظر  مد  که  نتایجی  فوق  راهکارهای  اجرایی شدن  صورت  در 
دولت و شاغلین حوزه موتورسیکلت است به شرح زیر حاصل 

خواهد شد:
الف( افزایش جذابیت اسقاط موتورسیکلت با افزایش ارزش برگه 
اسقاط حاصل شده و امکان اسقاط داوطلبانه موتورسیکلت های 

فرسوده توسط مالکان آن ها فراهم می شود.
عرضه  و  تولید  مشکل  اسقاط،  موضوع  از  گشایی  گره  با  ب( 
موتورسیکلت های جدید مرتفع شده و اشتغال این بخش دست 

نخورده باقی می ماند.
ج( مراکز اسقاط که عماًل تعطیل هستند، بازگشایی شده و اسقاط 

موتورسیکلت این صنعت اشتغال زا را فعال می کند.
د( اشتغال در فعالیت هایی که با موتورسیکلت کار انجام می شود، 
جان می گیرد. نوسازی پیک های موتوری و موتورسیکلت های کار 

در پویایی این بخش خدماتی بسیار مؤثر است.
هـ( با تهاتر برگه های اسقاط در گمرک، قیمت موتورسیکلت به 
عنوان یک وسیله نقلیه مورد استفاده اقشار کم درآمد، افزایش 

نمی یابد.
است.  اشباع  کشور  موتورسیکلت  بازار  حاضر  حال  در  و( 
موتورسیکلت سازان سال به سال با فروش کمتر مواجه خواهند 
شد. از طرفی، این محصول چندان مانند محصوالت خودرویی به 
کشورهای پیشرفته وابسته نیست و امکان بومی سازی فراوانی 
است. ازاین رو، اجرایی شدن ماده )11( باعث ایجاد بازار داخلی 
برای صنعتی خواهد شد که می تواند گردش مالی و اشتغال قابل 

توجهی در کشور ایجاد کند.
در  )بنزینی(  فسیلی  موتورسیکلت های سوخت  تعداد  ز( سقف 
کشور ثابت مانده و هر موتورسیکلت بنزینی که به زنجیره مصرف 
و  سوخت  مصرف  )با  موتورسیکلت  دستگاه  یک  می شود،  وارد 

آلودگی چند برابر( از زنجیره مصرف خارج می شود.
و  فرسوده  و  کاربوراتوری  موتورسیکلت های  تعداد  کاهش  ح( 
تقریباً  و  موتورسیکلت های جدید، در کوتاه مدت  با  جایگزینی 
بالفاصله، منجر به کاهش انتشار آالیندگی و بهبود کیفیت هوا به 

ویژه در مراکز کالن شهر و شهر تهران خواهد شد.1 

1 -   معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی ، دفتر: مطالعات زیربنایی، شماره مسلسل: 25016344، تاریخ انتشار: 97/12/07. ر.ک:
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1116826
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 جمع بندی و نتیجه گیری
کشور  سنگین  صنایع  به  مربوط  اسناد  گردآوری  و  مطالعه  نتایج 
که  نشان می دهد  موتورسیکلت سازی  از جمله صنعت  هندوستان 
در  جهان  رقابتی  بازارهای  به  ورود  برای  شرایطی  در  هند  دولت 
حوزه موتورسیکلت برنامه ریزی کرد که کشورهای رقیب از جمله 
چین و ژاپن عالوه بر نفوذ در بازار داخلی هند در سایر بازارهای 

جهانی نیز نفوذ قابل توجه ای داشتند.
صنعت  توسعه  جدی  شروع  به منظور  هندوستان  دولت  لذا 
به  شده  کنترل  رقابتی  شرایط  ایجاد  روش  از  خود  موتورسیکلت 
همراه استفاده از ابزارهایی که بتواند صنایع داخلی را تقویت نماید 

مانند ممنوعیت واردات استفاده نمود. 
     

برنامه جامع  به طور خالصه موارد مهمی که دولت هندوستان در 
خود لحاظ نمود عبارتند از :

  ممنوعیت واردات موتورسیکلت کامل و همچنین قطعات اصلی 
موتورسیکلت از جمله موتور گیربکس و سایر متعلقات

کمک  به  قاچاق  از  جلوگیری  و  داخلی سازی  عمق  بر  نظارت    
قاعده گذاری

  تنظیم تعداد بازیگران صنعت
  اسقاط اجباری به ازای تولید هر دستگاه موتورسیکلت در بازار 

انحصاری هند
  صادرات اجباری به ازای تولید هر دستگاه موتورسیکلت در بازار 

انحصاری هند
  اعمال مالیات های برنامه ریزی شده در جهت افزایش سطح تولید 

و عمق داخلی سازی
  اعمال تشویق و تنبیه های مالیاتی در صورت پایبندی و یا عدم 

پایبندی به برنامه جامع دولت  هندوستان
  پرداخت وام های دراز مدت در جهت کسب سهام شرکت های 

خارجی صاحب تکنولوژی.

من

        مهندس سیدعباس حسینی مجد
)کارشناس صنعت موتورسیکلت(

[1] International Association of Motorcycle Manufac-
turers annual report, 2015
[2] Comprehensive program of India’s Heavy Indus-
tries, Approved in 1999
[3] SIAM annual report, September 2015
[4] Corporate information, India Yamaha Motor, ar-
chived from the original on October 6, 2013
[5] International Association of Motorcycle Manufac-
turers annual report, 2015
[6] Society of Indian Automobile Manufacturers 
(SIAM), annual report, 2016
[7] Ministry of Heavy Industry and public enterprise, 
Government of India annual report 2016
[8] History of Industrial Policy of India, Ministry of 
Heavy Industry Annual Report, September 2016
[9] Heavy Industries and Public Enterprises, Automo-
tive Mission plan 2006-2012
[10] World bank annual report, 2015
[11] Ministry of Finance, Government of India, report 
2015
[12] India’s Strategy for Economic Integration with 
CLMV
[13] National manufacturing policy, India government, 
Ministry of commerce and industry report 2011
[14] BAJAJ activity report 2012
[15] Federation of Asian motorcycle manufacturers 
association, data base
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احتماالً اولین سوالی که بعد از شنیدن موتورسیکلت برقی به ذهنتان 
اگر  باشد.  باتری ها  و هزینه  نحوه شارژ، میزان مصرف  خطور کند، 
سررشته ای در حوزه برق و باتری نیز داشته باشید، به نوع و تعداد 
در حال  بود.  نیز حساس خواهید  آن ها  احتمالی  و خطرات  باتری 
موتورسیکلت های  در  رفته  به کار  باتری های  پرکاربردترین  حاضر، 
برقی، از نوع »سیلد لید اسید«1 یا »لیتیوم یون«2 هستند که هر دو 

قابلیت شارژ و دشارژ شدن برای دفعات زیاد را دارند.
برخالف  اما  است،  اسیدی  مایع  دارای  اسید  لید-  باتری های 
تا  باتری های معمول به صورت پلمپ شده هستند و نیازی نیست 
در طول عمرشان مایع اسید را اضافه یا کم کرد. این نوع باتری ها 
دفعه   600 تا   400 برای  دشارژ  و  شارژ  قابلیت  معمول  به صورت 
هر  محرکه  قوای  نیاز  مورد  انرژی  تامین  برای  معموالً  دارند.  را 
باتری را کنار هم چید و  این نوع  از  باید چند عدد  موتورسیکلت 
به صورت سری بهم متصل کرد. معموالً زمان شارژ کامل این نوع 

باتری ها نیز بین 5 تا 8 ساعت است.
هستند  لیتیومی  باتری های  استفاده،  مورد  باتری های  دیگر  نوع   

و  باالتری  نسبت  به  قیمت  اسید  لید-  سیلد  نوع  به  نسبت  که 
باتری  همانند  باتری ها  نوع  این  دارند.  نیز  بیشتری  کارایی  البته 
گوشی های هوشمند به صورت یکپارچه با خروجی موردنظر تولید 
می شوند. برای شارژ کامل آن ها زمان کمتری در محدوده 3 تا 5 
ساعت نیاز هست و قابلیت شارژ و دشارژ برای 600 تا 800 دفعه 
را خواهند داشت. همان گونه که اشاره شد؛ باتری لیتیومی قیمت 

باالتری نسبت به انواع لید- اسید خود دارند.
در صورتی که موتورسیکلت برقی دارای باتری لید اسید باشد، باید 
انتظار داشته باشیم که با یک کاربری شهری، بعد از گذشت 2سال 
نیاز به تعویض باتری ها داشته باشیم، هرچند که می توان این گونه 
باتری ها را برای یک دفعه احیای مجدد نمود و برای مدت چندماه 
اولیه  با صرف هزینه  که  است  اما طبیعی  کرد.  استفاده  نیز  دیگر 
بیشتر برای باتری های لیتیومی، این زمان به 4 تا 5 سال افزایش 
موتورسیکلت  در  لیتیوم  باتری های  که  صورتی  در  بنابراین،  یابد. 
برقی خود استفاده کنیم در طول عمر مفید موتورسیکلت حداکثر 
2بار نیاز به تعویض باتری خواهیم داشت که نسبت به هزینه های 

سوخت و مشکالت آلودگی ناشی از آن معقول به نظر می رسد.
قابل ذکر است در صورت عدم انجام عمل شارژ و دشارژ باتری های 
باتری ها  یک سال(،  تا  طوالنی)6ماه  زمانی  بازه  در  موتورسیکلت 
آسیب خواهند دید و حتی ممکن است تغییر شکل ظاهری دهند.

الزم بذکر است که دیرزمانی است که استفاده از عناصر خطرناک 

بررسی باتری موتورسیکلت های برقی

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

1-  sealed lead acid battery
2-  Lithium battery
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است.  شده  منسوخ  باتری ها  تولید  در  کادمیوم2  و  سرب1  مانند 
در  شده  اشاره  باتری های  از  استفاده  که  سال هاست  طرفی  از 
کشورهای توسعه یافته رایج است و شاهد گزارش هیچ اتفاق خاص 
بنابراین،  نبوده ایم.  باتری ها  این  از  استفاده  یا وحشتناک در حین 
در صورتی که از موتورسیکلت برقی استفاده می کنید، از رانندگی 
با وسیله پاک خود لذت ببرید و در صورت هرگونه اشکال یا ابهام 
در سیستم باتری ها فقط به نمایندگی های مجاز اعالم شده توسط 

تولیدکننده مراجعه نمایید.

توصیه های شارژ باتری های موتورسیکلت برقی
 عمر باتری ها تا حد بسیار زیادی به نحوه شارژ آن ها بستگی دارد 
اکثر  نیست!  یکسان  باتری ها  تمامی  شارژ  نحوه  که  بدانیم  باید  و 
باتری های به کار رفته در موتورسیکلت های برقی، از نوع سیلد لید 
اسید و یا لیتیوم هستند. در این جا نحوه شارژ باتری های سیلد لید 

اسید که عمومی تر هستند را با هم مرور می کنیم. 
خود،  موتورسیکلت  از  استفاده  در  باشید  داشته  عادت  شما  شاید 
و سپس  شوند  تخلیه  کامل  بصورت  باتری ها  شارژ  تا  نمایید  صبر 
آن ها را به صورت کامل شارژ کنید و یا این که قبل از دشارژ کامل، 

آن ها را به صورت مداوم شارژ نمایید.
برایتان جالب خواهد بود که بدانید اتفاقاً یکی از پارامترهای مهم 
و تاثیرگذار بر طول عمر باتری این است که تا چه سیکلی3 باتری 
شارژ گردد. در حال کلی، هرچه سیکل های شارژ باتری کمتر باشد، 

باتری طول عمر بیشتری را خواهد داشت.
به عبارت ساده تر، اگر باتری پس از رسیدن به سطح 75درصد، شارژ 
مجدد شود نسبت به حالتی که پس از رسیدن به سطح 30درصد، 
و  شده  کمتر  دشارژ  سیکل های  تعداد  متوسط  شود،  مجدد  شارژ 

باتری شما طول عمر بیشتری خواهد داشت.
 بنابراین، اینکه چه مدتی باتری مورد استفاده شما عمر خواهد کرد؛ 
به شرایط استفاده شما از باتری بستگی دارد. میزان و مدت استفاده 
از باتری ها و تعداد دفعات شارژ مجدد، از جمله عواملی هستند که 

برای  قاعده عمومی  به عنوان یک  تاثیر دارند.  باتری  در طول عمر 
هر نوع باتری، در هر دشارژ کامل، اندکی از ظرفیت باتری از دست 
می رود. پس منطقی است که ما تعداد سیکل های دشارژ را کاهش 

دهیم.
 عموماً تولیدکنندگان باتری، بازه تعداد دفعات شارژ و دشارژ را در 
حالتی به شما می دهند که بخواهید به صورت 100درصد از ظرفیت 
باتری استفاده کنید و مجدداً آن ها را شارژ نمایید که البته این عمل 
به »دشارژ عمیق« شناخته می شود. دشارژ عمیق باتری باعث بروز 
باتری می شود که  نام »خوردگی شبکه« در صفحات  به  پدیده ای 

شدیداً در کاهش طول عمر باتری تاثیرگذار است.
تعداد  برای  برقی  موتورسیکلت  تولیدکننده  که  صورتی  در  پس 
کرد؛  اعالم  شما  به  را  بار  عدد 500  عمیق  دشارژ  و  شارژ  دفعات 
می توانید امیدوار باشید با شارژدهی مناسب و جلوگیری از کاهش 
ظرفیت باتری به زیر 30 درصد، سیکل های دشارژ را کاهش داده و 

عمر و کارایی باتری خود را افزایش دهید. 
همچنین دو پارامتر مهم و کلیدی برای انتخاب یک موتورسیکلت 
برقی برای کاربران وجود دارد که باید در هنگام خرید به آن ها توجه 

داشت: 1- ظرفیت باتری 2-قدرت موتورالکتریکی.
ظرفیت باتری ها بسیار متفاوت اند و قاعدتاً هرچه بیشتر باشد، بهتر 
هم خواهد بود. اما این بدان معنا نیست که هر چه ظرفیت باتری 

بیشتر باشد؛ موتور الکتریکی بهتر و سریع تر کار خواهد کرد.
بتواند  کنترلر4  واسط  با  الکتریکی  موتور  که  این  برای  در حقیقت 
جفت  باتری ها  با  درستی  به  باید  باشد  داشته  را  عملکرد  بهترین 
باتری موتورسیکلت شما خیلی قوی باشد،  و جور شده باشد. اگر 
ممکن است به موتورالکتریکی شما آسیب بزند و بر خالف انتظار 

شما، عملکرد آن را پایین نیز بیاورد.
باتری های یک موتورسیکلت  افزایش تعداد  با  اینکه  درنتیجه، تصور 
برقی، می توان لزوماً قدرت موتورالکتریکی را افزایش داد، تصور اشتباهی 

است و باید به پاسخ گویی توان موتورالکتریکی نیز توجه داشت.5

1- Plumbum
2- Cadmium
3- Cycle

4- Controller
5- www.mywayebike.com/info
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/
pii/037877539080053G#
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/85/1/012011



شرکت هوندا واحد تولیدی خود در نزدیکی دهلی نو را متوقف کرد

از  تعدادی  محصوالت  فروش  کردند  اعالم  هندی  مقامات 
شرکت های خودروسازی هند در مقایسه با سال گذشته 30 
این  خودروسازی  شرکت های  و  است  داشته  کاهش  درصد 
کشور به علت رکود فروش خودرو 350 هزار نفر از نیروی کار 

خود را به صورت موقت اخراج کردند.
به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از ایرنا، شبکه خبری “ان 
دی تی وی” روز چهارشنبه به نقل از یک مقام اگاه اعالم کرد 
شرکت ژاپنی یاماها، والیو و سوبرو فرانسه تاکنون مجبور به 
اخراج دوهزار و 500 نفر از نیروی کار  خود در هند شده اند. 
دلیل این تصمیم کاهش شدید فروش خودرو در هند بوده 
است. در همین حال شرکت قطعه سازی “ویل ایندیا” قصد 
دارد 800 نیروی کار خود را اخراج کند. شرکت های بزرگ 
خودروسازی هند مانند تاتا موتورز، ماهیندرا و هوندا به دلیل 

کاهش تقاضا، سطح تولید خودرو خود را کاهش داده اند. 
ناخالص  تولید  درصد   7 از  بیش  هند  خودروسازی  صنعت 
داخلی این کشور را به خود اختصاص می دهد. این بخش بیش 
از 35 میلیون نفر را به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول 
به کار کرده است. بر اساس داده های شرکت خصوصی “سی 
ام آی ای”، نرخ بیکاری هند در ماه جوالی سال 2019  به 
7.55 درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری در مدت مشابه 
این  بر اساس گزارش  بوده است.  سال گذشته 5.66 درصد 
سازمان، در ماه های اخیر  هفت  درصد از  کارگران موقت  در 

15 شرکت خودروسازی هند شغل خود را از دست داده اند.
شرکت ماروتی سوزوکی که بزرگ ترین شرکت خودروسازی 
هند است، در شش ماه گذشته بیش از شش درصد از نیروی 
کار خود را کاهش داده است. شرکت تاتا موتورز در دو هفته 
گذشته مجبور به تعطیلی یک هفته ای چهار واحد تولیدی 
خود شده است. شرکت ماهیندرا نیز اعالم کرده است که در 
ماه های آوریل تا ژوئن حدود 10 تا 15 روز با تعطیلی کامل 
تولید  تاکنون  از ماه جوالی  بوده است. شرکت هوندا  روبرو 
تعدادی از مدل های خودرو در هند  را متوقف کرده  است. این 
شرکت همچنین از ماه گذشته تاکنون تولید خودرو در واحد 
تولیدی خود در منطقه صنعتی نویدا واقع در نزدیکی دهلی نو 

را به طور کامل متوقف ساخته است.
صنعت خودروسازی هندوستان یکی از بزرگ ترین بازارهای 
تا مدتی  بازار  این  به شمار می رود.  خودرو در سطح جهان 
پیش از این یکی از باالترین نرخ های رشد در بازارهای متعدد 
خودرو در سطح جهان را در اختیار داشت. در سال های اخیر 
هندوستان از نظر تعداد خودروهای سواری و تجاری تولیدی 
در سطح جهان نیز از برزیل پیشی گرفته و با تولید 3 میلیون و 
900 هزار دستگاه در سال 2011 در رده ششمین تولیدکننده 

بزرگ خودرو در جهان قرار گرفت.1 
شرکت هوندا واحد تولیدی خود در نزدیکی دهلی نو را متوقف 

کرد.

اخبار

1 - شرکت هوندا واحد تولیدی خود در نزدیکی دهلی نو را متوقف کرد )1398(، موتورسیکلت نیوز، 17 مرداد 1398، کد خبر: 821. ر.ک:
  http://www.motorcycletnews.ir/news/821
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1 -   آماده تفویض اختیارات به انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی هستیم )1398(، موتورسیکلت نیوز، 15 مرداد 1398، کدخبر: 764. ر.ک:
http://www.motorcycletnews.ir/news/764

کارخانه های تولید موتورسیکلت در هند دست به تعدیل نیرو زدند

آماده تفویض اختیارات به انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی هستیم

هند،  در  موتورسیکلت  و  خودرو  فروش  شدید  کاهش  با 
خودروسازی ها، قطعه سازان و کارخانه های تولید موتورسیکلت 

در این کشور دست به تعدیل نیرو زده اند.
ایلنا، شبکه خبری  از  نقل  به  نیوز  به گزارش موتورسیکلت 
ان دی تی وی از تعدیل نیروی گسترده در هند خبر داد و به 
نقل از یک مقام هندی اعالم کرد که شرکت های خودرو سازی 
و موتورسیکلت سازی هند تاکنون 15 هزار نیروی کار خود را 

اخراج کرده اند.
این مقام هندی همچنین اعالم کرده است که شرکت های 
سازنده قطعات یدکی در هند مجبور به اخراج بیش از 100 
هزار  نفر شده و نمایندگی های وابسته نیز نیروی کار خود را 

تعدیل کرده اند.
در این گزارش آمده است که شرکت های خارجی یاماها، والیو 
و سوبرو که در هند فعالیت دارند نیز به دنبال کاهش شدید 

فروش خودرو دو هزار و 500 نفر از نیروی کار  خود را اخراج 
کرده اند.

بحرانی که از 9 ماه پیش صنعت خودروسازی هند با آن درگیر 
شده بزرگ ترین بحران تاریخ این صنعت در این کشور است. 
نرخ بیکاری در هند نسبت به سال گذشته افزایش یافته و از 

5.6 به 7.5 رسیده است.1

1 - کارخانه های تولید موتورسیکلت در هند دست به تعدیل نیرو زدند )1398(، موتورسیکلت نیوز، 17 مرداد 1398، کد خبر: 818. ر.ک: 
http://www.motorcycletnews.ir/news/818

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرایط تحریمی جدید 
بخش خصوصی باید پرچم دار عبور از این شرایط و حرکت به 

سمت توسعه و پیشرفت باشد.
به گزارش موتورسیکلت نیوز، رضا رحمانی در سومین جلسه 
شورای عالی نظارت بر اتاق ایران بیان کرد: اگر اتاق و بخش 
خصوصی در این شرایط سخت تحریم، پای کار نبودند و با 
مشکل مواجه می شدیم و در این شرایط توان بخش خصوصی 

پیشران اقتصاد کشور است.

فعال شدن تشکل ها و بخش خصوصی از راهکارهای 
مقابله با تهاجم اقتصادی است

راهکارهای  از  را  بخش خصوصی  و  تشکل ها  فعال شدن  او 
مقابله با تهاجم اقتصادی دانست و تصریح کرد: در روند فعالیت 
بخش خصوصی باید تسهیل ایجاد شود و در این راستا باید 
نقش و جایگاه اتاق در تصمیم گیری و تصمیم سازی و پیگیری 

امور بیشتر شود.

 بخش خصوصی پرچم دار باشد
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه به 
بخش خصوصی نیاز داریم، اضافه کرد: یک الزام و ضرورت 
است که این بخش پای کار بیاید و در شرایط تحریمی جدید 

باید بخش خصوصی پرچم را در دست بگیرد.

آماده تفویض اختیارات به انجمن ها و تشکل های بخش 
خصوصی هستیم

به  اختیارات  تفویض  آمادگی  که  کرد  تأکید  همچنین  او 
انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی هم در تصمیم گیری 

و هم اجرا را داریم.
گفتنی است که در این جلسه آیین نامه اجرایی عضویت در 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مورد بررسی و 
تبادل نظر قرار گرفت و موارد اصالحی مورد موافقت اعضای 

حاضر واقع شد.1
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جمع آوری فهرست توانمندی های تولیدی و خدماتی
 با هماهنگی تشکل ها و انجمن های صنفی

از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  صنایع  امور  معاون 
کشور  در   ... و  معدنی  صنعتی،  نیاز  70هزار  شناسایی 
خبرداد و گفت: نیازهای خارجی اکثر دستگاه های اصلی 
دفاتر  محوریت  با  آن ها  داخلی سازی  و  احصاء  اجرایی 

تخصصی در دستور کار قرار گرفته است.
سلسله  در  مقیمی  فرشاد  نیوز،  موتورسیکلت  گزارش  به 
نشست های هم اندیشی توسعه ساخت داخل که با حضور 
نمایندگانی از وزارت کشور و مدیران کل وزارت صنعت، 
استمرار  به  توجه  با  گفت:  شد،  برگزار  تجارت  و  معدن 
تحقق  ضرورت  و  کشور  در  بین المللی  محدودیت های 
نهضت ساخت داخل با همکاری سایر دستگاه ها و نهادها، 
اجرای » برنامه توسعه ساخت داخل «  به صورت جهادی 
و  متبوع  وزارت  ارکان  نقش  و  قرار گرفت  دستور کار  در 
این نهضت مقدس مشخص  حتی دستگاه های ذیربط در 

شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ابالغ قانون 
حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور توسط 
از  یکی  به عنوان  قانون،  این  تصریح کرد:  رییس جمهوری 
مهم ترین ابزارهای توسعه ساخت داخل به شمار می رود و 

تحقق آن عزم همه ارکان نظام را می طلبد.
رادر  داخل«  ساخت  توسعه  »نهضت  راه اندازی  مقیمی 
گفت:  و  توصیف کرد  ملی  قانون  این  اجرای  راستای 
سازمان های  توسط  کاالها  خارجی  خرید  ممنوعیت 
مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 
جمله  از  داخلی  کاالهای  خرید  به  آن  تبدیل  و  کشور 
و  است  گرفته  قرار  پیگیری  مورد  که  است  موضوعاتی 
خارجی  مشابه  کاالی  خرید  از  توانستیم  مدت  این  طی 
محصوالتی نظیر پمپ های کرایوژنیک، کیسه خون، پست 
آتش  سیستم های  فرودگاهی،  موبایل  مطبوع  تهیه  برق، 
با  و...  تینر  ترانس  جرثقیل های  نیروگاهی،  خاموش کن 

توجه به تولید داخلی جلوگیری نماییم.
وی جمع آوری فهرست توانمندی های تولیدی و خدماتی 
با هماهنگی تشکل ها و انجمن های صنفی و به روزرسانی 
جهت  در  اقدامات  دیگر  از  را  یادشده  فهرست  مستمر 
حمایت از توسعه ساخت داخل برشمرد و گفت: نیازهای 
به  و  شناسایی  اجرایی  اصلی  دستگاه های  اکثر  خارجی 
تخصصی  دفاتر  توسط  آن ها  داخلی سازی  بررسی  منظور 

در حال بررسی است.1 

1- جمع آوری فهرست توانمندی های تولیدی و خدماتی با هماهنگی تشکل ها و انجمن های صنفی )1398(، موتورسیکلت نیوز، 20 مرداد 1398، 
کدخبر: 879. ر.ک:

http://www.motorcycletnews.ir/news/879
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هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره 
»انجمن صنعت موتورسیکلت ایران«

هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت 
ایران در روز چهارشنبه مورخ 2 مرداد ماه سال جاری با حضور 
اتاق  قانونی  نماینده  و  عضو(  )43شرکت  انجمن  اعضاء  تمامی 
بازرگانی آقای سلیمانی در ساعت 15 در دبیرخانه انجمن واقع 
قندی،  شهید  خیابان  انتهای  شمالی،  سهروردی  خیابان  در 
و  تشکیل  سوم  طبقه   ،79 پالک  عربعلی،  خیابان  به  نرسیده 
انجام امور ثبت قانونی حاضرین توسط نماینده محترم  از  پس 
اتاق بازرگانی و انجام موارد دستور جلسه و ارائه گزارش جامعی 
از اقدامات و موفقیت های سه سال گذشته توسط جناب آقای 
دوران  سخت ترین  از  که  انجمن  هیئت مدیره  ریاست  مجاهد 
صنعت موتورسیکلت بوده و با چالش های فراوانی مواجه گردید 
ارائه و گزارشات صورت های مالی و درآمدها و هزینه های انجام 
شده توسط جناب آقای مکاریان خزانه دار و جناب آقای کالنتر 
بازرس انجمن در جلسه قرائت شد و پس از آن نسبت به انتخاب 
اعضاء هیئت مدیره اقدام گردید که پس از رای گیری نتایج ذیل 

حاصل شد:
آقایان جلیل مجاهد، رضا مکاریان، سیدمحسن عزیزی کاشی، 
به عنوان  کالنتر  محمود  و  پیروی  علی  خیالی،  رضا  عرب،  علی 
اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای امیر حسین پژوهی به عنوان 

بازرس انجمن به مدت سه سال انتخاب شدند.1 
همچنین در تاریخ 7 مرداد 98 جلسه هیئت مدیره انجمن جهت 
انتخاب و تعیین سمت های اعضای هیئت مدیره تشکیل و پس 

از رای گیری نتایج ذیل حاصل شد:
سمت  به  اعضا  تمامی  تصویب  و  توافق  با  مجاهد  جلیل  آقای 
رئیس هیئت مدیره، آقای سید محسن عزیزی کاشی به سمت 
نایب رئیس، آقای رضا مکاریان نجف آبادی به سمت خزانه دار و 
آقای علی عرب به سمت منشی جلسات انتخاب و قبول سمت 

کردند. 

1-   سایت انجمن صنعت موتورسیکلت ایران. ر.ک:
www.motorcyclesandika.org
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اولین پایگاه خبری رسمی صنعت موتورسیکلت تاسیس شد

در   85519 پروانه  شماره  به  نیوز«  »موتورسیکلت  خبری  پایگاه 
وزارت  مطبوعات  بر  نظارت  هیات   1398 تیر   17 مورخ  جلسه 
صنعت  خبری  پایگاه  نخستین  به عنوان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
موتورسیکلت در ایران مجوز دریافت کرد و از تاریخ 25 تیر 1398 
نیز فعالیت آن آغاز گردید. گرایش این رسانه اختصاصی و زمینه 
تعمیرات  و  خودروسازی  مهندسی-  و  فنی  و  پایه  علوم  حوزه  آن 

خودرو است. 
شایان ذکر است که اخبار موتورسیکلت نیوز برای کل کشورها و 

رسانه های جهان قابل استناد است.

   خط مشی موتورسیکلت نیوز
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و 
همواره ناظر بر اعمال انسان است و همچنین با اعتقاد به اصول اخالق 
اسالمی، رعایت قانون مطبوعات و قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران و با اعالم این که موتورسیکلت نیوز به هیچ ارگان، سازمان، 
به صورت مستقل  و کامال  ندارد  وابستگی  تشکیالت و حتی حزبی 
فعالیت می کند، بدینوسیله این پایگاه خبری خط مشي خود را با 

توجه به اهداف اصلي از تاسیس، به شرح ذیل ایفاد می کند.

   اصول و اخالق حرفه ای موتورسیکلت نیوز
1- صحت: صحت اخبار به معناي روایت واقعي و دقیق از رویدادها، 
پایگاه  این  نیوز و هیات تحریریه  تاکید جدي موتورسیکلت  مورد 
خبری است. در همین راستا اخبار موتورسیکلت نیوز تنها پس از 
اطمینان کامل از صحت آن برمبنای منابع موثق و یا اسناد معتبر 

خبری منتشر می شود.
و  انعکاس  جمله  از  خبرنویسی  حرفه ای  اصول  رعایت  دقت:   -2
ذکر  علمی،  و  حرفه ای  روش های  مبنای  بر  خبر  صحیح  نگارش 

دقیق جزئیات موجود در خبر، روشنی و وضوح متن خبر و رعایت 
آیین نگارش صحیح زبان فارسی، مجموعا تعریف »دقت« در نگاه 

تحریریه موتورسیکلت نیوز است.
3- سرعت: ارسال خبر در سریع ترین زمان ممکن پس از رعایت 
صحت و دقت یکی از اصول خبری حاکم بر تحریریه موتورسیکلت 

نیوز است.
نیوز  موتورسیکلت  که  درصورتی   خبر:  منبع  انتشار  عدم   -4
تشخیص دهد خبری حاوی ارزش های خبری قابل اعتماد است، اما 
منبع خبر می خواهد نامش محفوظ بماند، می تواند پس از اطمینان 
منبع  نام  ذکر  بدون  را  خبر  مستندات،  و ضبط  ثبت  و  از صحت 
منتشر کند، بدیهی است در این صورت نام منبع خبر در این پایگاه 
قابل  قضایي  رسمی  مراجع  حکم  با  تنها  و  است  محفوظ  خبری 

انتشار خواهد بود.
5- افکار عمومی: این پایگاه خبری توجه و پاسخگوی به مطالبات 
و موضوعات مورد عالقه مردم را در چارچوب قانون در سرلوحه کار 

خود قرار می دهد.
6- نوآوری های خبری: تحریریه موتورسیکلت نیوز جریان سازی های 

www.motorcycletnews.ir
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مثبت را از طریق روش های نوین از اصول حرفه ای خود می داند.
7- توجه ویژه به اخبار علمي و دانشگاهی: تحریریه موتورسیکلت 
موارد  در  به ویژه  دانشگاهی  و  علمی  اخبار  به  خاصي  توجه  نیوز 

مربوط به پیشرفت های علمی و دانشگاهی کشور دارد. 
و  حقیقت  پی جویی  راستای  در  تالش  جویی:  حقیقت  اصل   -8
وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت و ارائه اخبار، 

تحلیل ها و بررسی ها در چارچوب اخالق
9- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و 

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

و معنوی مطالب مندرج در این پایگاه خبری
11- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن 
پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل فعالیت پایگاه خبری 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
12- اصل رعایت انصاف، امانت و قضاوت منصفانه: تعهد به اجتناب 
و  اعتدال  حد  رعایت  و  گروهی  و  شخصی  جانب داری  هرگونه  از 
میانه روی در مورد افراد، تصمیم گیری و داوری مقاالت و یادداشت ها 
بدون توجه به نژاد، جنسیت، باورهای مذهبی، قومی، سیاسی و...

نویسندگان و صرفا بر اساس ارزش علمی، تخصصی و درجه اهمیت 
مطالب انجام می شود. 

13- مسئولیت پذیری: شایان ذکر است در صورت اشتباه سهوی 
را موظف می داند بالفاصله  پایگاه خبری خود  این  اخبار،  ارائه  در 

توضیحات، تکذیبیه ها و اصالحیه های الزم را منتشر کند.
به  رسیدن  و  پیشرفت  برای  نیوز  موتورسیکلت  نقدپذیری:   -14
عرصه  این  صاحب نظران  یاری  و  رهنمودها  نیازمند  خود،  اهداف 
است. از این رو، هرگونه انتقاد و پیشنهادی را ارج نهاده و استقبال 
می کنیم و پیشاپیش قدردان همه فرهیختگان ارجمند هستیم که 

با فکر و قلم توانای خود دعوت ما اجابت کرده اند.
محرمانه  اطالعات  و  اسرار  از  به صیانت  تعهد  15- اصل رازداری: 

افراد، شرکت ها، سازمان ها و نهادهای مرتبط با تحقیق
انجام  در  حرمت ها  و  حریم ها  رعایت  به  تعهد  احترام:  اصل   -16
تحقیقات، اخبار، گزارشات و مطالب پایگاه خبری و رعایت جانب 
انسانی  کرامت  رعایت  و  از هرگونه حرمت شکنی  و خودداری  نقد 
در  فعال  همکاران  با  تعامل  و  رجوع  ارباب  و  مخاطبان  پرسنل، 

مطبوعات کشور و صنعت موتورسیکلت ایران
تحقیقات  نتایج  اشاعه  و  دانش  رواج  به  تعهد  ترویج:  اصل   -17
از  غیر  به  نیوز  موتورسیکلت  طریق  از  آن  انتقال  و  پژوهشگران 

مواردی که منع قانونی دارد.
18- اصل برائت:  التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای 
پایگاه  فعالیت  و  خبر  حوزه  که  کسانی  به  نسبت  موضع  اعالم  و 

خبری را به شائبه های غیر علمی و غیراخالقی می آالیند.

   اهداف و چشم انداز موتورسیکلت نیوز
این پایگاه خبری به طور کلی در راستای توسعه و گسترش مرزهای 
دانش و فن آوری، تحقق اهداف سند چشم انداز جمهوری اسالمی 
اساسی  قانون  در  که  اهدافی  پیشبرد  ه.ش،   1404 افق  در  ایران 
بیان شده، تنویر افکار عمومی، باال بردن سطح آگاهی، معلومات و 
دانش مردم و مخصوصا فعاالن و کارشناسان صنعت موتورسیکلت 
و دیگر مواردی که در قانون مطبوعات نیز به آن اشاره شده است، 
پیش خواهد رفت و با نگاه ملی و فرا ملی مبادرت به انتشار مقاله، 
گفتگوها، یادداشت ها، اخبار، گزارش ها و دیگر رویدادهای مربوط 
به صنعت موتورسیکلت می نماید. در این راستا قصد داریم با ارائه 
دستاوردهای برجسته همکاران محقق، طوری طی طریق نماییم تا 
روز  به  و  بدیع  رسمی  مرجعیت  یک  عنوان  به  خبری  پایگاه  این 

فعالیت نماید.
همچنین یکی از وظایف مهم ما به عنوان یک رسانه کمک موثر به 
پیشرفت و توسعه کشور است که این مهم از طریق اطالع رسانی 
می کنیم  سعی  رو  این  از  می پذیرد.  صورت  موقع  به  و  درست 
دانشگاهیان،  حضور  از  خبری  پایگاه  این  اهداف  به  رسیدن  برای 
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 کمک به باالبردن کیفیت صنعت موتورسیکلت به 

انجام برسانیم.
از جمله اهداف این پایگاه خبری 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  نمودن  فراهم   -2
تولیدکنندگان، نمایندگان، مصرف کنندگان و مسئوالن

اندیشمندان و پژوهشگران ملی و بین المللی در حوزه  3- معرفی 
صنعت موتورسیکلت و ایجاد ارتباط بین آن ها

مراکز  با  تعامل  ایجاد  کلی  به طور  و  دانشگاه  و  ارتباط صنعت   -4
علمی کشور

5- گردآوری اطالعات جدید و به روز برای کمک به ارتقای سطح 
صنعت  در  متخصص  نیروهای  فنی  و  علمی  توان  کمی  و  کیفی 

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

دانش مربوط به تولید موتورسیکلت و قطعات آن
7- آگاه سازی دانشگاهیان و پژوهشگران از موضوعات مورد نیاز این 
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صنعت و به طور کلی نیازسنجی صنعت و دانشگاه نسبت به یکدیگر
8- کمک به نزدیک شدن بین پژوهش های علمی و نیازهای جامعه 
و همچنین کاربردی نمودن مباحث نظری و پژوهش های به  عمل 

آمده در حوزه صنعت موتورسیکلت
9- انعکاس طرح ها و پژوهش های )کاربردی، بنیادی و توسعه ای( 

برای تقویت پایه های علمی کشور
ارتقاء مستمر دانش  ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش،   -10
فنی و کیفیت تولیدات و خدمات و فراهم ساختن فضای نوآوری و 

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

دستاوردهای نوین ملّی
12- فراهم کردن فضای تحقیق و پژوهش در حوزه علوم مربوط 
به صنعت موتورسیکلت که این خود فرصتی را برای پایگاه خبری 
حاضر ایجاد خواهد کرد تا با مشارکت محققان و اندیشمندان ضمن 
در  بدینوسیله  و  بپردازد  جامعه  در  دانش  تعالی  به  کیفی ،  ارتقاء 
رویکرد کمال انسانی نقش موثری را ایفا نماید و در نهایت به اندازه 
تولید  باعث  و  شده  کشور  تحقیقاتی  نیاز  تامین  باعث  خود  توان 

ایده های نو در صنعت موتورسیکلت شود
13- این پایگاه خبری در صدد آن است که با انتشار 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.
14- فرآهم آوردن زمینه تبادل و تضارب آرا در مسائل مربوط به 
صنعت موتورسیکلت و تبیین و پیگیری مشکالت صنفی )عوامل 

درونی و بیرونی( و تالش در ارائه راه حل برای آن ها
در  موجود  افزاری  نرم  و  افزاری  سخت  ظرفیت های  معرفی   -15

صنعت موتورسیکلت
16- ایجاد و تکمیل مستمر یک بانک اطالعاتی دقیق از شرکت ها، 
فنی  اطالعات  و  موتورسیکلت  فروش  نمایندگان  متخصصان، 

موتورسیکلت ها
17- کمک به مدیران اجرایی و مسئوالن وزارتخانه ها، سازمان ها و 

ارگان ها برای تصمیم گیری بهتر درباره صنعت موتورسیکلت
18-  ارائه اخبار مهم و اطالع رسانی از وضعیت صنعت موتورسیکلت

19- نقد و بررسی نظریه های جدید و قدیم در زمینه های تخصصی 
صنعت موتورسیکلت

تولیدکننده  شرکت های  پیشنهادهای  و  انتقادها  انتشار   -20
به صنعت  مربوط  مسائل  در خصوص  آن  قطعات  و  موتورسیکلت 

موتورسیکلت و نحوه تصمیم گیری های مسئوالن برای این صنعت
و  نقاط ضعف  تهدیدها،  بررسی فرصت ها،  و  21- تحلیل محیطی 
بخشنامه های  و  قوانین  و  ایران  موتورسیکلت  صنعت  قوت  نقاط 

سازمان ها

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

صنعت ایران
کردن  فراهم  با  تا  کرد  خواهیم  سعی  خبری  پایگاه  این  در   -24
بین المللی  و  ملّی  پژوهشگران  بین  موثر  ارتباط  و  فکری  محیط 
به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در جهت کمک 
نتایج تحقیقات  به گسترش اطالعات و پژوهش های علمی و نشر 
تازه و ارزشمند در زمینه های مختلف صنعت موتورسیکلت تحول 
علمی و فرهنگی بزرگی را در این صنعت رقم بزنیم. ازاین رو، امید 
بخشیده  بهبود  را  این صنعت  بتواند وضعیت  رسانه  این  که  است 
این صنعت  برای مسائل نظری و عملی پیش روی  و راه حل هایی 
جهت قانون گذاران، سیاست گذاران، پژوهشگران و اساتید گرانقدر 

ارائه نماید.

   چشم انداز موتورسیکلت نیوز
پایگاه خبری موتورسیکلت  تا سال 1400 ه.ش  نظر است که  در 
نیوز با قابیلت مرجعیت در مجامع علمی و صنعتی درحوزه مسائل 
با حوزه صنعت موتورسیکلت جایگاه خود را تثبیت نماید  مرتبط 
و همچنین یکی از رسانه های قابل اتکا و اعتماد در ایران با اعتبار 

علمی و تخصصی باال قرار گیرد.
تولیدات  نفوذ  حوزه  گسترش  سبب  موضوع  این  است  امید   
خبری و علمی آن در میان طیف وسیع مخاطبان جهانی صنعت 

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

و دوست داران صنعت موتورسیکلت است.
ما  به  را  اندیشیدن  و  اندیشه  قادر که قدرت  از خداوند  نهایت  در 
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.

محمدعلی نژادیان
صاحب امتیاز و مدیرمسئول
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خبری  پایگاه  فرهنگی  گروه  کتاب  حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
موتورسیکلت نیوز، کتاب تاریخچه صنعت موتورسیکلت ایران برای 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  نخبگان  و  جوان  پژوهشگران  باشگاه 

پردیس، توسط محمدعلی نژادیان تالیف و راهی بازار نشر شد. 

دانشگاه  و  ارتباط صنعت  اهمیت  کتاب در خصوص  این  در  مولف 
نوشته است: معموال جامعه مدیریتی و صنعتی ایران با چند گروه از 
افراد مواجه است. گروه اول مدیرانی که دانش آموخته ی رشته های 
آموزشی  ساختار  به دلیل  گروه  این  هستند.  دانشگاه ها  از  مختلف 
تئوریک مراکز علمی، فقط با کوله باری از نظریه های شعارگرایانه راهی 
بازار کار می شوند و درک عملی از معنا و مفهوم کارآفرینی، اشتغال 
ندارند. گروه دوم مدیران تجربی هستند که کسب وکار  و مدیریت 
خود را به شیوه سنتی، مدیریت  می کنند و مهم ترین ابزار مدیریتی 
آن ها، تجربه صحیح و غلط و آزمون و خطاست و البته عده ای نیز 
از مدیران و کارآفرینان موفق، تحصیل کرده واقعی هستند. در این 
فضا، خالء بسیار بزرگی بین علم مدیریت و عمل مدیریت احساس 
می شود. حال آن چه که این خالء را می تواند پر کند، ارتباط بیشتر 
صنعت و دانشگاه است و از این طریق می توان، مدیریت کسب و کار 
را به )علم، تجربه، هنر و مهارت( مجهز کرد. در واقع این کتاب در 
پی آن است که بتواند، تبیین کند که نیاز داریم )تجربه را علمی و 

علم را عملی( کنیم. 
وارد صنعت موتورسیکلت  بیان داشت: در سال 1378 که  نژادیان 

به  شروع  زود  خیلی  خود،  کار  به  شدن  عالقه مند  به دلیل  شدم 
آسیب شناسی این صنعت کردم تا اینکه در سال 1385 برای اولین بار، 
تصمیم گرفتم درباره صنعت موتورسیکلت بنویسم و مقاله ای با عنوان 
»گذشته، حال و آینده صنعت موتورسیکلت در ایران« را نوشتم و بعد 
از آن نیز تاریخچه صنعت موتورسیکلت را چندین دفعه با ویرایش 
جدید در نشریات مختلف و از جمله در یک کتاب نیز منتشر کردم تا 
اینکه در سال 1398 با توجه به شرایط بحرانی حاکم بر این صنعت 
و دالیل ذیل، طی یک نیازسنجی به این نتیجه رسیدم که این کتاب 
را تالیف کنم. وی افزود از مهم ترین دالیل تالیف این کتاب، عبارتند:

1-  تاریخچه مکتوب هر صنعت، می تواند به عنوان یک منبع و مرجع 
برای آیندگان مورد استفاده قرار گیرد.

2-  برقراری ارتباط و ایجاد تعامل، بین دانشگاه و صنعت که در اسناد 
باالدستی )سند نقشه جامع علمی کشور( نیز دیده شده است. )قابل 
ذکر است که اسناد باالدستی، مسیر حرکت علمی و تعلیم و تربیت 
را مشخص می کند ولی در عمل توجه کافی به آن نمی شود که باید 
نسبت به اجرا و اولویت های آن نیز توجه ویژه شود و موانع اجرایی 

آن را بر طرف کرد(. 
3-  آگاه سازی دانشگاهیان و پژوهشگران از موضوعات مورد نیاز این 
صنعت و به طور کلی نیازسنجی صنعت و دانشگاه نسبت به یکدیگر.

4-  یکی از اساسی ترین مشکالت برون صنعتی تولیدکنندگان، اجرای 
طرح های ضربتی در خصوص صنایع تولیدی است. این موضوع در 

صنعت موتورسیکلت ایران دانشگاهی شد
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صورتی است که معموال دولت ها با شعار کارآفرینی و اشتغال زایی 
بعضی  وجود  به دلیل  می کنند،  کار  به  شروع  وقتی  ولی  شده  وارد 
ساختارهای غلط، خواسته و ناخواسته تصمیم گیری های آ ن ها طوری 
می شود که در عمل، بعضی اوقات برای تولید و تولیدکنندگان مانع 
ایجاد می کنند و برای حل یک معضل، مشکالت دیگری را به وجود 
ایران هر  از طرفی ما در دوره ای زندگی می کنیم که در  می آورند! 
سال تعداد زیادی جشنواره و سمینار برای کارآفرینی و کارآفرینان 
برگذار می شود و حتی چند سالی است که رشته دانشگاهی با عنوان 
»کارآفرینی«، در دانشگاه ها اضافه شده و »مراکز کارآفرینی« نیز در 
تعدادی از دانشگاه های خوب کشور ایجاد گردیده است. اما همچنان 
انقالب اسالمی  بدون توجه به شعارهایی که هر سال توسط رهبر 
نام گذاری می شود و همچنین عدم توجه به سیاست های کلی نظام 
اجرای طرح های  با  تولید، همچنان  و  اشتغال  اقتصاد،  در خصوص 
درست مطالعه نشده مواجه هستیم. حال این کتاب شاید بتواند با 
بازتاب دادن شرایط واقعی یکی از صنایع مهم کشور، در حد خود به 
تصمیم گیری های مسئوالن کمک کند. در واقع نیاز است اداره های 
جمهوری اسالمی ایران به طور مداوم بررسی شود تا هر جا از ریل 
انقالب اسالمی خارج می شوند، به آن ها تذکر یا پیشنهاد داده شود 
با تفکر هدایت قدرت  باید توسط جامعه دانشگاهی  این موضوع  و 

دنبال شود.
5- برقراری شرایط مناسب برای توسعه آموخته ها، تبادل تجربیات، 
و  دانشجویان  اساتید،  بین  پژوهشی  علمی-  دستاوردهای  و  دانش 
متخصصان صنعت موتورسیکلت و همچنین اشاعه و گسترش دانش 

مربوط به تولید موتورسیکلت و قطعات آن.
و  سازمان ها  وزارتخانه ها،  و مسئوالن  اجرایی  مدیران  به  6- کمک 

ارگان ها برای تصمیم گیری بهتر درباره صنعت موتورسیکلت.
بنیادی و توسعه ای(  انعکاس طرح ها و پژوهش های )کاربردی،   -7

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

در صنعت موتورسیکلت.

9- فراهم کردن فضای تحقیق و پژوهش در حوزه علوم مربوط به 
صنعت موتورسیکلت که این کتاب خود فرصتی را ایجاد خواهد کرد تا 
با مشارکت محققان و اندیشمندان ضمن ارتقاء کیفی ، به تعالی دانش 
در جامعه بپردازد و بدینوسیله در رویکرد کمال 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.
10- فرآهم آوردن زمینه تبادل و تضارب آرا در مسائل مربوط به 
)عوامل  پیگیری مشکالت صنفی  و  تبیین  و  موتورسیکلت  صنعت 

درونی و بیرونی( و تالش در ارائه راه حل برای آن ها.
11-  کمک به نزدیک شدن بین پژوهش های علمی و نیازهای جامعه 
به  عمل  و پژوهش های  و همچنین کاربردی کردن مباحث نظری 

آمده در حوزه صنعت موتورسیکلت.
در  موجود  افزاری  نرم  و  افزاری  سخت  ظرفیت های  معرفی   -12

صنعت موتورسیکلت.
13- همیت و نیاز به بررسی صنایع در دانشگاه ها. زیرا تلفیق )علم 
و تجربه( باعث تسریع در پیشرفت خواهد شد. )در حال حاضر یک 
نکته مهم در خصوص موضوع کارآفرینی، نبود یک نقشه راه جامع 
و کامل در کشور است. ما برنامه های تلویزیونی، سخنرانی و حتی 
کتاب های ارزشمند بسیاری برای کارافرینی داریم که در جای خود 
هر کدام قابل تقدیر است ولی یا به فرض کلی بحث می شود، یا صرفا 
انگیزشی هستند، یا مواردی مطرح می شود که استثناء هستند و یا 
منابع کامال علمی و نظری است. ازاین رو، یکی از اهداف این کتاب 

نزدیک کردن محیط علمی و عملی به یکدیگر است(. 
14- در گذشته به دلیل شرایط و طرز تفکر حاکم بر فضای تولید 
نگاه  تولید  به  بازرگانی  دید  با  بیشتر  تولیدکنندگان  برخی  ایران، 
می کردند ولی امروز با توجه به پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی و 
ارتقای سطح استانداردها، شاهد تغییر و تحول های 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 کتاب نوشته 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. 
15-  با توجه به شعار سال 1398، )رونق تولید( این کتاب سعی دارد 
با بررسی و تحلیل در نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای 
موجود در صنعت موتورسیکلت تا حدی به رونق تولید در صنعت 

موتورسیکلت کمک کند. 

نژادیان گفت: با عنایت به یکی از اهداف مهم »باشگاه پژوهشگران 
نیازهای  تأمین  جهت  در  اسالمی«  آزاد  دانشگاه  نخبگان  و  جوان 



و  برای کارآفرینی  اهمیتی که  علمی- پژوهشی کشور و همچنین 
پرورش کارآفرینان دانشگاهی قائل است و با توجه به نگرش حاکم بر 
آن که اعتقاد دارد، این ثمره پژوهش است که امر آموزش را ممکن 
می کند و بدون پژوهش، موردی برای یادگیری وجود نخواهد داشت! 
ازاین رو، این باشگاه، پژوهش را از پایه های اساسی توسعه و زیربنای 
تصمیم گیری های کالن و بنیادی می داند، زیرا در مجموع پژوهش 
منجر به تولید علم می شود و در نهایت تولید علم نیز، می تواند باعث 
پیشرفت و توسعه تکنولوژی و تولید محصوالت مورد نیاز کشور شود. 
استعدادهای درخشان  و  اینکه نخبگان  برای  راستا  حال در همین 
دانشگاه ها، با اوضاع و شرایط یکی از صنایع مورد نیاز کشور آشنا 
شوند، این کتاب برای این مرکز مهم دانشگاه، منتشر شد تا بلکه با 
خالقیت و نوآوری، علم روز و اندیشه های ناب نخبگان، آینده صنعت 
تولید،  و  طراحی  نوین  )روش های  در خصوص  ایران  موتورسیکلت 
کارآفرینی، بازاریابی و فروش...( مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا در 
آینده به رشد و پیشرفت مطلوب برسد و شاهد خودکفایی در این 
برای  بتواند راه حل هایی  امید است که کتاب حاضر  باشیم.  صنعت 
مسائل علمی، نظری و عملی پیش روی صنعت موتورسیکلت ایران، 

گرانقدر  اساتید  و  پژوهشگران  سیاست گذاران،  قانون گذاران،  جهت 
ارائه نماید.

 در نهایت خداوند متعال را شاکرم که توفیق تالیف کتاب دیگری را به 
این حقیر، عطا نمود و بر خود وظیفه می دانم، از شما خواننده محترم 
نیز که این اثر را برای مطالعه انتخاب کردید، تشکر  کنم. همچنین 
از تمامی افرادی که در تهیه، چاپ و نشر این اثر یاری رسانده اند، 
قدردانی می نمایم و امیداورم به اهداف مدنظر از تدوین کتاب، دست 
یافته باشم. اما از آنجا که همیشه، هر اثر با تمامی دقتی که در تهیه 
آن صورت می گیرد، خالی از کاستی و کمبود نیست و از طرفی این 
تاریخچه بیشتر تجربه، برداشت و تحلیل اینجانب از این صنعت 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 برای اینجانب ارسال نمایند تا بتوانیم این تاریخچه را به مرور 
زمان تکمیل تر کنیم و اگر نیاز به اصالح داشت، لحاظ نماییم تا برای 
نسل های جدید و آینده، یک منبع و مرجع کامل به یادگار بماند. 
پیشاپیش از رهنمودها و یاری فعاالن صنعت موتورسیکلت و جامعه 

دانشگاهی و نخبه کشور سپاسگزارم.

بدینوسیله به اطالع کلیه متقاضیان واردات به استثنای کاالهای ممنوعه می رساند:
به استناد دستور معاون محترم بازرگانی داخلی، گواهی فعالیت نمایندگی شرکت ها تا پایان سال 1398 تمدید گردیده 
است. در خصوص شرکت ها و متقاضیان جدید نیز مقرر شد فرایند بررسی خدمات پس از فروش پس از ارائه تاییدیه از 

دفاتر تخصصی و تاییدیه دفتر خدمات امور بازرگانی صورت پذیرد.1

توقف صدور و تمدید گواهی نمایندگی شرکت های خارجی

اطالعیه

بدینوسیله به اطالع کلیه شرکت ها و موسسات تجاری اقتصادی« متقاضی مجوز نمایندگی شرکت های خارجی در ایران« 
می رساند، با توجه به ابالغیه شماره 60/187245 مورخ 97/07/15 وزیر محترم وقت صنعت، معدن و تجارت، از تاریخ 
97/09/01 صدور و یا تمدید گواهی فعالیت نمایندگی از سوی این مرکز متوقف شده است و ثبت نمایندگی شرکت های 

خارجی در ایران مطابق ضوابط اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در آن مجموعه به آدرس سایت
 http://sherkat.ssaa.ir انجام می گردد.

لذا از آن دسته از متقاضیانی که در دوره گذشته موفق به اخذ مجوز نمایندگی نشده اند درخواست می گردد، با معرفی نامه 
)بلوار کشاورز روبروی  به آدرس  بازرگانان  و  اصناف  به گروه صدور مجوزها در مرکز  پرونده خود  معتبر جهت دریافت 

بیمارستان پارس ساختمان شهید زمردی( مراجعه نمایند.2 

1http://iranianasnaf.ir/view/content.aspx?id=4451-  سایت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، 98/04/22. ر.ک:
2http://iranianasnaf.ir/view/content.aspx?id=4363-    سایت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، 97/10/04. ر.ک:
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جناب آقای سینکی 
معاون محترم امور اقتصادی و بازرگانی 

جناب آقای صالحی نیا 
معاون محترم امور صنایع 

جناب آقای خسروتاج 
معاون محترم صادراتی وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت ایران 

جناب آقای نّوابی 
معاون محترم وزیر و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

موضوع: سازوکار جدید واردات کاالهای سرمایه ای و مصرفی بادوام

باسالم
در اجرای مصوبه »هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار«، ابالغی طی نامه شماره 76321 مورخ 
1395/4/30 وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر حذف گواهی فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی در ایران 
از فهرست مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ساز و کار جدید واردات کاالهای سرمایه ای و مصرفی بادوام که واردات 

آن ها به کشور مستلزم ثبت نمایندگی رسمی شرکت خارجی در ایران است، به شرح زیر ابالغ می گردد: 
1. براساس ماده واحده »قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی«، مصوب 1376/8/21 و آیین نامه اجرایی 
آن، شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور 
متبوع، می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسالمی ایران تعیین می شود، در چارچوب قوانین و مقررات کشور 
به ثبت شعبه یا نمایندگی اقدام نمایند. لذا الزم است متقاضیان ابتدا به اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 

مراجعه و نسبت به ثبت نمایندگی اقدام کنند. 
2. اشخاص حقیقی یا حقوقی که نسبت به ثبت نمایندگی در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اقدام کرده اند در 
صورتی که بخواهند کاالهای سرمایه ای یا مصرفی بادوام مشمول ثبت نمایندگی )براساس ماده )4( قانون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان( از قبیل خودرو )سبک و سنگین(، ماشین آالت صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات 
الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی را وارد کشور نمایند، قبل از ثبت سفارش باید تعهدات الزم برای 
ارائه خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان را به معاونت امور صنایع )در مورد خودرو( و سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان )در مورد سایر کاالها( ارائه کنند. 
3. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و معاونت امور صنایع پس از ابالغ ضوابط و مقررات مربوط به خدمات 
پس از فروش و اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر ارائه خدمات مطلوب به مصرف کنندگان، مراتب را به دفتر مقررات صادرات و 

واردات برای انجام ثبت سفارش ارسال می نمایند. 
4. دفتر مقررات صادرات و واردات پس از دریافت اطالعات مربوط به نماینده اقدامات الزم برای ثبت سفارش کاالهای مورد 

جمهوری اسالمی اریان

وزارت صنعت، معدن و تجارت 

شماره : 60/187245          
تاریخ:  1397/7/15
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نظر را به عمل خواهد آورد. 
5. نماینده موظف است اطالعات مربوط به میزان واردات کاالهای مشمول ثبت نمایندگی خود را در مقاطع سه ماهه برای 
اعمال نظارت بر فرآیند ارائه خدمات پس از فروش به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و معاونت امور صنایع 

اعالم نماید. 
6. در هر مرحله از فعالیت نماینده، در صورتی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد و یا از سوی مراجع نظارتی فوق االشاره، 
عملکرد نمایندگی براساس شاخص های نظارتی مورد عمل در ارائه خدمات پس از فروش، مطلوب ارزیابی نشود مراتب به دفتر 
مقررات صادرات و واردات اعالم، و دفتر مزبور موظف است بالفاصله پس از دریافت نظر مراجع فوق، از ثبت سفارش کاال برای 
نماینده مدنظر جلوگیری به عمل آورد. فعالیت مجدد نماینده منوط به موافقت کمیته ای متشکل از سازمان حمایت، معاونت 

تخصصی و معاونت امور اقتصادی و بازرگانی خواهد بود. 
7. کلیه اقدامات فوق به صورت الکترونیکی و در بستر سامانه های پیش بینی شده با حداقل نیاز به مراجعه حضوری صورت 
می گیرد و معاونت های مختلف مرتبط با موضوع در سطح وزارتخانه موظفند با محوریت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی 
تمهیدات الزم برای عملیاتی شدن این فرآیند از 1397/9/1 را فراهم نمایند. بدیهی است از تاریخ مذکور صدور گواهی فعالیت 

نمایندگی در مرکز اصناف و بازرگانان متوقف و ساز و کار جدید عملیاتی خواهد شد.1  

         محمد شریعتمداری

پیرو ابالغ وزیر صنعت، معدن و تجارت در اجرای ساماندهی فرایند ثبت نمایندگی شرکت های  خارجی جلسه ای  با حضور 
روسا و نمایندگان ادارات ذیربط از جمله سازمان حمایت، دفتر امور خدمات بازرگانی، دفتر امور اقتصادی و سیاست های 
تجاری دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه، دفتر مقررات صادرات و واردات و گمرک جمهوری اسالمی ایران و همچنین ادراه 
کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در محل مرکز اصناف و بازرگانان تشکیل و پیرامون ساز وکار فرایند جدید و 
چگونگی فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی بر اساس مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار 
و مفاد ابالغ وزیر صنعت، معدن و تجارت  بحث و تبادل نظر شد و در نهایت مقررگردید از تاریخ 1397/09/01 ساز و کار 
اجرای فرایند ثبت نمایندگی در مرکز اصناف و بازرگان متوقف و بر اساس مفاد ابالغیه مزبور کلیه واردکنندگان مواد مرتبط  
با کاالهای با دوام سرمایه ای مشمول ثبت نمایندگی موضوع ماده 4 قانون حمایت از مصرف کنندگان  می بایستی قبل از ثبت 
سفارش، تعهدات الزم را به معاونت امور صنایع و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صمت ارائه و پس 

از طی مراحل تایید و اخذ موافقت، مراتب از طریق سازمان توسعه تجارت پیگیری نمایند.2 

پیرو ابالغ مورخ 1397/07/15 وزیر صنعت، معدن و تجارت، صدور گواهی فعالیت نمایندگی شرکت های 
خارجی در مرکز اصناف و بازرگان متوقف و فرایندجدید ثبت نمایندگی شرکت های خارجی از تاریخ 

1397/09/01 اجرایی می گردد

1http://iranianasnaf.ir/System/Upload/docs/vazir.pdf- سایت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور. ر.ک:

2http://iranianasnaf.ir/View/content.aspx?id=4310- سایت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، 98/04/22. ر.ک:

و  ثبت شرکت ها  اداره کل  سایت  در  نمایندگی( شرکت های خارجی،  یا  )شعبه  ثبت  راهنمای  مشاهده  جهت 
موسسات غیرتجاری درقسمت نوار باال به )ثبت تاسیس- شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی( رجوع کرده و یا 

از طریق لینک ذیل مالحظه بفرمایید:

http://sherkat.ssaa.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=18&pageid=567
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دعوتنامه

اولین میزگرد تخصصی با موضوع:

تدوین استراتژی برای صنعت موتورسیکلت ایران         

انجمن صنعت موتورسیکلت ایران
سندیکای تولیدکنندگان مجموعه و قطعات موتورسیکلت و دوچرخه ایران

سازمان ملی استاندارد ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت محترم فنی و مهندسی راهور ناجا
سازمان حفاظت محیط زیست

باسالم
بدینوسیله »مجله صنعت موتورسیکلت« و »پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز« جهت برگزاری اولین میزگرد تخصصی با 
عنوان »تدوین استراتژی برای صنعت موتورسیکلت ایران« از مسئوالن محترم دعوت به عمل می آورد تا بلکه با یک خرد 

جمعی بتوانیم در آینده نزدیک، رشد یک صنعت پویا، منظم و رو به پیشرفت را شاهد باشیم.

محمدعلی نژادیان 
مدیر مسئول
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مزایای تدوین استراتژی برای صنعت موتورسیکلت ایران

صنعت موتورسیکلت می تواند صنعتی پویا برای ایران باشد. 
بررسی ها نشان می دهد این حوزه با شرایط و ویژگی هایی 
مورد  قدرت  دارای  مثابه یک صنعت  به  دارد می تواند  که 
و  نارسایی ها  دالیل  از  یکی  ازاین رو،  گیرد.  قرار  توجه 
کاستی های موجود، به دلیل نبود یک استراتژی و دورنمای 

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

آسیب های جدی ببیند.
نکات برجسته ای که 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

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

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

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

ظرفیت ها و...( در استراتژی
همچنین یک استراتژی چند گزینه را مشخص می کند که 

از جمله عبارت است از:
- چه اهدافی باید محقق شود )کوتاه مدت، میان مدت و 

بلند مدت(؟
تمرکز  باید  و محصول ها  بازارها  اقدامات،  کدام  روی  بر   -

کرد؟
- چگونه برای بهره برداری از فرصت های محیطی و مواجه 
با تهدیدهای محیطی به منظور کسب یک مزیت رقابتی، 

منابع تخصیص یابد و چه فعالیت هایی انجام گیرد؟
البته در حال حاضر با توجه به انباشت تجربه های خوب و 
بد پیشین، پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی، ورود نسل 
جدید به این صنعت و تدوین و اجرای استانداردهای تولید 
شاهد  ایران  ملی  استاندارد  سازمان  توسط  موتورسیکلت 

تغییرات مثبت در صنعت موتورسیکلت ایران هستیم.  
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  زندگی نامه بنیان گذار شرکت تولیدی و صنعتی تیزپر توس

مرحوم »ناصر علیپوریان ازغد« فرزند علی اکبر موسس شرکت 
تیزپرتوس، ظهر روز جمعه مورخ 28 تیر 1398 در مشهد مقدس 
دارفانی را وداع گفت. وی تولید موتورسیکلت را در سال 1381 در 
مشهد آغاز کرد و تا آخرین روز حیات، به همراه پسر بزرگ خود 

این شرکت را مدیریت کرد. 
حال به همین مناسبت تصمیم گرفتیم تا درباره مرحوم ناصر 
علیپوریان، پیشکسوت صنعت موتورسیکلت و دوچرخه مشهد، 
مروری بر زندگی ایشان داشته باشیم تا برای آیندگان نیز به یادگار 
بماند. از روش و منش زندگی آن مرحوم همین بس که دوست و 
همکار قدیمی ایشان، جناب آقای کاظم نیکبخت، مدیریت محترم 
شرکت انرژی موتور بعد از شنیدن خبر فوت آن مرحوم، در وصف 
ایشان گفت: »به جز خوبی، رفاقت و انسانیت خاطره ای از ناصر 

علیپوریان ندارم«.
حال در ادامه مجله صنعت موتورسیکلت با پسر ارشد ایشان و 
برادر  علیپوریان«  »غالمرضا  مهندس  آقای  جناب  با  همچنین 
مرحوم مصاحبه ای انجام داده است که به شرح ذیل ایفاد می گردد: 

  جناب آقای غالمرضا علیپوریان لطفا کمی درباره زندگی 
برادر خود توضیح دهید! 

برادرم در روز 24 مهر 1326 در شهر رشت به دنیا آمد. نام 
او را ناصر گذاشتند تا اولین فرزند خانواده علیپوریان یاور پدر 
و مادر خود باشد و به حق این نام برازنده او بود. پدرم متولد 
مشهد بود و مادرم متولد رشت. در آن تاریخ مادر ما به دیدن 

برادر خود در رشت می رود که ناصر آنجا متولد می شود.
برادرم در دوران زندگی پربار خود تا آنجا که توانست به تمام 
افراد خانواده و مخصوصاً 4 خواهر و 3 برادر خود یاری رساند. 
باف ها  حوله  محله  تهران،  پامنار  در  ناصر  تولد  زمان  در  ما 
نزدیک کوچه مروی زندگی می کردیم. ناصر دوره دبستان را 
در مدرسه امیر معزی در مشیر خلوت سپری کرد و دبیرستان 
را در مدرسه امیرکبیر گذراند. قابل ذکر است که در زمان ما 

دوره راهنمایی نبود و فقط دوره دبستان و دبیرستان بود. 
ناصر در سال 1347 به خدمت سربازی اعزام شد و در سال 
1349 بعد از پایان خدمت که تشکیالت پدر ما در این مدت 

زندگی صحنه  یکتای هنرمندی ماست    رهکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه  پیوسته هب جاست                         رخم آن نغمه هک رمدم بسپارند هب یاد
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به علت عدم یاری وی از توان افتاده بود، در کارخانه حاجی 
میهن به همکاری رئیس صنف قنادان تهران همت گماشت و 

در آنجا مدیر کارگاه بود. 
توکل  نام  به  کارخانه ای  پدرشان  با  برادرم  که  است  ذکر  قابل 
داشتند که در آن گز، آبنبات و نبات درست می کردند. نام برند 

گز آن ها پوری لوکس بود که برگرفته از فامیلی ما بوده است.
ادامه  4سال  مدت  به  تقریباً  میهن  حاجی  با  ناصر  همکاری 
داشت تا اینکه با ازدواج با دختر دوست دیرینه پدرمان، خانم 
عازم  قیطانی  عرفانی  ابوالقاسم  حاج  فرزند  عرفانی،  مرضیه 
مشهد شد. فعالیت جدید ناصر در کار و حرفه ای به جز آن چه 
که با آن بزرگ شده بود، به عنوان فصل جدیدی از زندگی اش 
شروع شد و به حق خیلی قابل و موفق از آن سربلند بیرون 
از امنیت و همکاری را برای  آمد و توانست محیطی سرشار 
اطرافیان خود به وجود آورد. روح بلند و بخشنده برادرم امید 
گرمی  او  مثبت  و  سازنده  افکار  و  خانواده  افراد  سایر  بخش 

بخش تمام کسانی بود که با وی در تماس بودند.

درباره  کمی  نیز  شما  لطفا  علیپوریان  علی  آقای  جناب    
زندگی پدر خود توضیح دهید! 

دیپلم  ایشان  می کند.  ازدواج   1354/04/17 تاریخ  در  پدرم 
حسابداری داشت و بعد از ازدواج  به مشهد می آید و از سال 
حاج  مرحوم  پدربزرگم،  حسابدار  به عنوان   1359 تا   1354
با  کار می شود. در سال 1359  به  عرفانی مشغول  ابوالقاسم 
و  موتورسیکلت  فروش  مغازه  یک  شراکتی  به صورت  ایشان 

لوازم یدکی راه اندازی می کنند. 
سپس در سال 1363 تا سال 1368 نیز مدیرعامل یک شرکت 
تعاونی موتورسیکلت و دوچرخه در خیابان سیدی مشهد بود و 
بعد از مدتی از این شراکت خارج می شود و در خرداد 1378 
به عنوان مدیرعامل در شرکت »به پر موتور« که در زمینه تولید 
اسداهلل  رباطی،  آقایان حسین  با  فعالیت داشت  موتورسیکلت 
رستگارمقدم، حسن طلوع و محمد باقری در این شرکت شریک 
موتور  به پر  در شرکت  را  مدتی سهام خود  از  بعد  و  می شود 
می فروشد و  سپس هتل آپارتمان ثامن السرور در نزدیکی فلکه 
آب مشهد در راستای خدمت به زائران امام رضا علیه السالم 
تیزپر توس در زمینه  بعد در سال 1381 شرکت  می سازد و 
تولید موتورسیکلت را تاسیس می کند. همچنین در سال 1389 
بنده سهام اصلی کارخانه را از پدرم خریداری کردم و از آن سال 
تا آخرین روز، ایشان مدیرعامل، مشاور و راهنمای بنده بودند.

  دلیل فوت مرحوم ناصر علیپوریان چه بود؟
ایشان چندین سال از ناراحتی ریه رنج می بُرد و از اکسیژن 
استفاده می  کرد و سپس به ناراحتی پروستات دچار شد و در 
نهایت بعد از عمل جراحی، به دلیل اینکه مشکل تنفسی نیز 
داشت، در روز 28 تیر 1398 مصادف با روز کشیک خود به 

کما فرو رفت و دار فانی را وداع گفت.

  پدر شما از چه سالی خادم حرم امام رضا علیه السالم بود؟
از سال 1366 تا سال 1398 خادم افتخاری حضرت بودند و 
به همین دلیل طبق روال آستان قدس رضوی، آرامگاه ابدی 
ایشان در صحن آزادی معین شد و برای همیشه در این مکان 

مقدس آرام گرفت.

  از مرحوم ناصر علیپوریان چند فرزند به یادگار مانده است؟
ما دو برادر و یک خواهر هستیم. بنده متولد 1356 هستم، 

برادرم متولد 1359 و خواهرم متولد 1362 است.

  معموال انسان ها از فرد یا افرادی در زندگی تاثیر می پذیرند، 
آیا در زندگی ایشان الگوی خاصی وجود داشت؟

بله، پدرم عالقه بسیار زیادی به پدرخانم خود داشت و می توانم 
بگویم »مرحوم حاج ابوالقاسم عرفانی« الگوی پدرم بود.

فرزندان خود چه  به  زندگی  نحوه  ایشان درباره    سفارش 
بود؟

سفارش همیشگی ایشان این بود که صادق باشید و در زندگی 
تاکید  خیلی  همچنین  بگیرید.  پیش  را  درست  و  راست  راه 

داشت که در کسب و کار خود مرتکب خالفی نشوید.
پدرم بر روی کارآفرینی و نگه داشتن کارخانه اصرار زیادی 
داشت و همیشه می گفت تحت هر شرایطی کارخانه را حفظ 
به  خداوند  از  بعد  امیدشان  و  چشم  نیروها  این  زیرا  کنید، 
این کارخانه است و اعتقاد داشت وقتی چند نفر در کارخانه 
مشغول به کار باشند، زندگی با برکت می شود و این برکت در 

حفظ و صالح شدن فرزندان خیلی موثر است.

بدینوسیله  دیگر  بار  موتورسیکلت  صنعت  مجله  نهایت  در 
مراتب تاسف و اندوه خود را از درگذشت مرحوم حاج ناصر 
خاندان  برای  منان  خداوند  از  و  می نماید  ابراز  علیپوریان 

محترم ایشان سالمتی و عاقبت بخیری مسئلت دارد.
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