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آیا برخی از مسئوالن مرتبط با صنعت موتورسیکلت التزام عملی به 
والیت فقیه دارند؟

سال های طوالنی است که تولیدکنندگان در حال جنگ هستند؛ اما نه فقط 
درگیر جنگ اقتصادی و تحریم ها، نه فقط درگیر جنگ آمریکا و اروپا با ایران، 

نه فقط درگیر جنگ با غریبه ها، بلکه درگیر جنگ با خودی ها !
قابل ذکر است که طی چند سال گذشته رهبر انقالب شعار هر سال را در 
افراد  یکسری  ولی  برمی گزیند1  مقاومتی  اقتصاد  و  تولید  از  راستای حمایت 

به جای حمایت و اقدام عملی، به انهدام عملی این صنعت می پردازند.2
آیا پاسخ و عاقبت فرزندان این میهن که مفهوم وطن را فراتر از جناح و حزب 
می بینند و امروز در خط مقدم جبهه اقتصادی سربازی می کنند، باید تخریب باشد؟

آیا پاسخ سربازانی که به امر رهبر خود و به عشق ایران مشغول جهاد اقتصادی 
هستند، باید دلهره و اظطراب از خودی ها باشد؟ مسئوالن گرامی، پس چه 

موقع می خواهید درک کنید که ما همه با هم، هموطن هستیم؟
بیان  به دنیا و آخرت و کلماتی که  بپذیرید که نسبت  چه موقع می خواهید 

می کنید، مسئولیت دارید؟
- اگر راه حلی برای مشکالت محیط زیست ندارید

- اگر می خواهید از کیفیت بنزین دفاع کنید
تا  دبستان  از  ما  آموزشی  سیستم  اگر  نکردید،  به موقع  فرهنگ سازی  اگر   -

دانشگاه فرهنگ رانندگی و احترام به قوانین را درست درس نداد
- اگر به هر دلیل زیرساخت ها نادرست است و یا امکانات الزم برای جلوگیری 

از حوادث رانندگی کافی نیست
- اگر زورتان به خودروسازها نمی رسد

- اگر می خواهید همه تقصیرها و مشکالت را به گردن موتورسیکلت ها و صنعت 
موتورسیکلت بیاندازید، لطفا به سفره هایی که از طریق موتورسیکلت تامین 
می شوند، نگاه کنید، لطفا انتقاد منصفانه داشته باشید، لطفا جمله معروف و 
اثبات نشده »یک موتورسیکلت چندین برابر یک خودرو آلودگی دارد« را تا 
زمانی که اثبات علمی، منطقی و منصفانه نشده، بیشتر از این به آن استنباط 

نکرده و شایعه پراکنی نکنید.
ازاین رو، در ادامه به چند مورد از سخنان مسئوالن که در رسانه های مختلف 

منتشر شده است، اشاره می کنم:
انتظامی تهران بزرگ: »موتورسیکلتی که  سردار حسین رحیمی فرمانده 
۷برابر یک خودرو ایجاد آلودگی می کند، تا کی باید به صورت زیرپله ای تولید 
شود؟ در پایتخت بیش از ۳میلیون موتورسیکلت وجود دارد. موتور هایی که 
به صورت زیرپله ای تولید می شوند و دارای کم ترین استاندارد هستند که جدای از 
بحث هوای آلوده جان انسان ها را نیز به خطر انداخته اند که از سویی دیگر اقشار 

با درآمد ضعیف و متوسط جامعه از این موتورسیکلت ها استفاده می کنند«.۳
مهندس بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت: »وی در پاسخ به این که چه میزان 
از آلودگی هوای تهران به کیفیت بنزین باز می گردد گفت: محیط زیست قباًل 
اعالم کرده است که تاثیر کیفیت بنزین بر آلودگی هوا بسیار ناچیز است. از 
استانداردی  بلکه موتورسیکلت های غیر  نیز مسئله نیست  بنزین  نوع  طرفی 
است که آلودگی ایجاد می کنند و آن طور که گفته می شود هر موتورسیکلت 
زیادی  تعدادی  و  می کند  ایجاد  آلودگی  ۷خودرو  اندازه  به  استاندارد  غیر 

موتورسیکلت داریم که استاندارد نیستند«.4
دو ماه بعد مجدد وزیر نفت بدون ارائه مدرک ادعا کرد: »گفته می شود که 

یک موتورسیکلت کاربراتوری1٠برابر یک سمند آلودگی ایجاد می کند«.5
 محمدمهدی میرزایی قمی، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان 
حفاظت محیط زیست نیز بدون ارائه مدرک گفت: »این تعداد موتورسیکلت، 
این  و  ایجاد می کنند  آلودگی  تردد  در حال  اندازه 12٠میلیون خودروی  به 

درحالیست که حدود 24میلیون خودرو در سطح کشور داریم«.6
پس مسئوالن باید مراقب باشند تا سابقه ی خوب آن ها طی سال های طوالنی که 
صادقانه و خالصانه خدمت کردند، از روی بعضی ناآگاهی ها، نقل قول های غلط، 
تحلیل های اشتباه و بیان نادرست کلمات خدشه دار نشود! زیرا، بعضی کلمات و 
تصمیم گیری ها مستقیم با سفره دیگران ارتباط دارد. البته بعضی وقت ها عده ای 
از مسئوالن می خواهند حمایت کنند ولی به دلیل )حمایت بد( از این صنعت، بدتر 

به صنعت موتورسیکلت ضربه وارد می کنند.
در نهایت اگر قرار باشد همچنان و مکرر مسئوالن بدون استناد به منبع موثق 
صحبت کنند، آیا این موضوع باعث هرج و مرج و ایجاد مشکالت در صنعت 
کشور نخواهد شد؟ آیا یک مسئول تحصیل کرده باید درباره یک موضوع مهم، 

صرفا به یک ادعای ثابت نشده استناد کند؟ 

پیامبر اسالم )صل اهلل علیه و آله و سلم(  می فرماید: 

همه شما نسبت هب )دین و جامعه( نگهبانید و همه شما نسبت هب آن هچ هک نگهبان هستید، مسئولیت دارید!7

رسمقاهل

محمدعلی نژادیان
مدیرمسئول و سردبیر

ایرانی،  سرمایه  و  کار  از  حمایت  ملی،  تولید   :1۳91 سال  اقتصادی،  جهاد   :1۳9٠ سال   -1
سال 1۳92: حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، سال 1۳9۳: اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و 
مدیریت جهادی، سال 1۳94: دولت و ملت، همدلی و همزبانی، سال 1۳95: اقتصاد مقاومتی، 
کاالی  از  اشتغال، سال 1۳9۷: حمایت  تولید-  مقاومتی،  اقتصاد  و عمل، سال 1۳96:  اقدام 

ایرانی، سال 1۳98: رونق تولید. 
2- رهبر انقالب: شعار سال با دو منظور مطرح می شود: یکی جهت دادن به سیاست های اجرائی و 
عملکرد مسئولین دولتی و مسئولین حکومتی است، یکی توجیه افکار عمومی است؛ یعنی افکار عمومی 

توّجه پیدا کنند به این که چه مسئله ای امروز برای کشور مهم است )٠1/٠1/1۳9۷(.
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39272

خبرنگاران  باشگاه  پله...،  زیر  در  موتورسیکلت ها  تولید   ،)1۳98( رحیمی، حسین  سردار   -۳
جوان، ۳٠ بهمن 1۳98، کدخبر: ۷25289٠. ر.ک: 

https://www.yjc.ir/fa/news/7252890

خبرگزاری  است،  ناچیز  هوا  آلودگی  بر  بنزین  کیفیت  تاثیر   ،)1۳98( بیژن  نامدارزنگنه،   -4
ایسنا، 26 آذر 1۳98، کدخبر: 98٠92619۷16. ر.ک: 

https://www.isna.ir/news/98092619716

5- نامدارزنگنه، بیژن )1۳98(، عوارض آالیندگی منبع درآمدی برای شهرداری ها شده است، 
خبرگزاری ایرنا، 2۷ بهمن 1۳98، کدخبر: 8۳6۷65٠9. ر.ک:  

https://www.irna.ir/news/83676509

6- میرزایی قمی، محمدمهدی )1۳98(، موتورسیکلت ها به اندازه 12٠ میلیون خودرو آلودگی 
ایجاد می کنند، پایگاه اطالع رسانی محیط زیست اصفهان، ۳ دی 1۳98. ر.ک:  

http://isfahan-doe.ir

۷- کلکْم راٍع، َو کلکْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعیِتِه )میزان الحکمه، جلد4، صفحه ۳2۷(. 
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 فراهم نشدن شرایط مناسب برای اجرای واقعی قانون هوای پاک

به گزارش موتورسیکلت نیوز، ضیاء مقدم گفت: انجمن و تولیدکنندگان 
قانون  فنی  آئین نامه  ماده2  اجرای تصویب مصوبه  موتورسیکلت مخالف 
هوای پاک یا هر قانون و مصوبه دیگری نبوده ولی فراهم نبودن شرایط 
کاهش  به  کمکی  تنها  نه  پاک  هوای  قانون  مصوبه  اجرای  روند  و  الزم 
زیرا،  است.  شده  نیز  هوا  بیشتر  آلودگی  باعث  بلکه  نکرده،  هوا  آلودگی 
و عرضه  تولید  از  و  کارخانه ها شد  تعطیلی  به  منجر  اجرای مصوبه  اوال 
جلوگیری  )یورو4(  اروپا  روز  استاندارد  با  انژکتوری  موتورسیکلت های 
به عمل آمد و دوم این که بازار خرید و فروش موتورسیکلت های کهنه و 
دست دوم بیش از ۳٠درصد افزایش یافته است و حتی موتورسیکلت هایی 
مصرف  چرخه  به  مجدد  تعمیر  یک  با  بوده،  منازل  انبار  در  سال ها  که 

بازگشته و افزایش چند برابری آلودگی هوا را منجر شده اند.
پایگاه  خبرنگار  با  مصاحبه  در  ایران،  موتورسیکلت  صنعت  انجمن  دبیر 
وزیران  هیات  ۳٠مهر1۳9۷  تاریخ  در  گفت:  نیوز  موتورسیکلت  خبری 
تصویب  را  پاک  هوای  قانون  آیین نامه  ماده2  اجرای  بر  مبنی  مصوبه ای 
را  موتورسیکلت  تولیدکنندگان  مصوبه،  آن  ماده11  اساس  بر  و  کرد 
مکلف کردند که برای شماره گذاری هر موتورسیکلت، باید یک دستگاه 

موتورسیکلت   فرسوده از رده خارج کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس ماده12 همین مصوبه، تولیدکنندگان موظف 

شده اند که1٠درصد از سبد محصوالت هر دوره ۳ماهه خود را بر مبنای 
تعداد تولید به موتورسیکلت برقی اختصاص دهند و در غیر این صورت 
میزان 1٠درصد  از  موتورسیکلت  ازای شماره گذاری هر دستگاه  به  باید 
با در  یعنی  از رده خارج کنند.  مذکور، ۳دستگاه موتورسیکلت فرسوده 
نظر گرفتن یک دستگاه موتورسیکلت تعیین شده در ماده11، باید برای 
موتورسیکلت  4دستگاه  جمعاً  موتورسیکلت  دستگاه  یک  گذاری  شماره 
گواهی  اخذ  و  اسقاط  برای  اداری  مراحل  نیز  خودشان  و  تهیه  فرسوده 
تولیدی  موتورسیکلت های  شماره گذاری  امکان  تا  داده  انجام  را  اسقاط 
خود را فراهم نمایند. که واقعا کارشناسی این موضوع جای پرسش دارد.

این که  اول  اینجا چند مشکل وجود داشت؛  تا  اذعان کرد:  ضیاء مقدم 
طبق ماده8 قانون هوای پاک، از رده خارج کردن موتورسیکلت یا خودرو 
فرسوده به عهده مالک است و نه تولیدکنندگان که این موضوع یکی از 
اشکاالت اساسی مصوبه مذکور است که به آن توجه الزم و کافی نشده 
و بعید می دانم که در  سایر کشورها تولیدکننده خود مکلف به یافتن و 

تهیه موتورسیکلت فرسوده و از رده خارج کردن آن باشد.
او گفت: براساس مفاد ذکر شده در قانون هوای پاک و هدف از اجرای 
آن، کاهش آلودگی هوا بوده است، و در تبصره ذیل ماده11مصوبه مذکور 
اعمال  نسبت  است،  موظف  ناجا  راهور  پلیس  که  ذکر شده  به صراحت 

موتورسیکلتدرایرانبراساساستانداردروزاروپاتولیدمیشود

        بهمن ضیاءمقدم
)دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران(



فصلنامه صنعت موتورسیکلت/ سال دوم/ شماره 6/ زمستان 1398 6

محدودیت های قانونی تردد موتورسیکلت های فرسوده و جمع آوری آن ها 
اقدام نماید که عمال پس از گذشت یک سال چنین اتفاقی صورت نگرفته 
اتفاق مهم رخ  است. در نتیجه اگر این موضوع درست اجرا می شد، دو 
می داد. اول این که موتورسیکلت های فرسوده از سطح شهرها جمع آوری 
می شدند و بازار تقاضای جدید برای تولیدکنندگان موتورسیکلت به وجود 
دارای  و  کیفیت  با  انژکتوری  موتورسیکلت های  این که  دوم  و  می آمد 
استاندارد روز اروپا جایگزین موتورسیکلت های کاربراتوری فرسوده می شد 
که در کاهش چشم گیر آلودگی هوا بسیار  موثر بود. اما به این اهداف 
نرسیدیم و مسئوالن نیز عالوه بر عدم حمایت درست، باعث تعطیلی چند 

ماهه کارخانجات در نیمه دوم سال1۳9۷ شدند.

به  را  در سال گذشته  اسقاط  انجام  موانع  و  ضیاءمقدم مشکالت 
شرح زیر عنوان کرد:

از  استعالم  و  بررسی  بدون  که  مصوبه  شتاب زده  اجرای  و  تصویب    
بدون  شرایط،  بودن  فراهم  خصوص  در  توان سنجی  و  امر  این  متولیان 
هیچ فرصتی ظرف یک روز ابالغ و اجرا شد )تاریخ تصویب مصوبه مذکور 
۳٠مهر9۷ و ابالغ و اجرای آن از اول آبان9۷ بود که تعطیلی چند ماهه 

کارخانجات از ابتدای آبان ماه تا اواسط بهمن9۷ را به همراه داشت.
  مکلف نمودن تولیدکنندگان به تهیه موتورسیکلت فرسوده و از رده 
خارج کردن آن ها که مغایر با ماده8 قانون هوای پاک است و طبق ماده8 
قانون هوای پاک، از رده خارج کردن موتورسیکلت های فرسوده به عهده 

مالک اصلی این گونه موتورسیکلت ها تعیین شده است.

فراهم نبودن زیرساخت و شرایط الزم برای اجرای مصوبه از جمله:
ستاد  سامانه  در  تولیدی  کارخانه  هر  اختصاصی  صفحه  وجود  عدم    
مدیریت حمل ونقل سوخت که جمع آوری اطالعات و ایجاد آن در سامانه 

چند ماه به  طول انجامید.

  عدم انجام وظیفه پلیس راهور )تعیین شده در تبصره ماده11 مصوبه 
موضوع جمع آوری موتورسیکلت های فرسوده از کالن شهرها(.

برای  فرسوده  موتورسیکلت های  قیمت الشه  نبودن  به صرفه  مقرون    
قابل  ارزش  آن ها  بازیافت  خودرو  همانند  این که  به دلیل  اسقاط  مراکز 
توجه ای ندارند و قادر به جبران هزینه های جانبی مراکز اسقاط نیستند، 
همچنین با توجه به افزایش نرخ ارز و قیمت موتورسیکلت صفر کیلومتر، 
انگیزه ای برای متقاضیان برای استقبال و اسقاط کردن موتورسیکلت خود 

ایجاد نمی کند.
و  مالی  تسهیالت  گرفتن  نظر  در  برای  الزم  بودجه  اختصاص  عدم    
پرداخت وام کم بهره به متقاضیان برای اسقاط موتورسیکلت های فرسوده.

  عدم وجود موتورسیکلت فرسوده در مراکز اسقاط و عدم امکان تامین 
گواهی اسقاط از مراکز.

موتورسیکلت های  از  استفاده  برای  قانونی  مشکالت  و  موانع  وجود    
فرمان  اجرایی  ستاد  و  راهور  پلیس  پارکینگ های  در  توقیفی  فرسوده 

امام)ره( جهت اسقاط.
  عدم همکاری بین سازمان ها و ارگان های مرتبط برای اسقاط کردن 

موتورسیکلت های رسوبی موجود در پارکینگ ها.

وی پیگیری ها و اقدامات انجمن را از سال گذشته تاکنون به شرح 
ذیل بیان کرد:

تمامی  از  مساعدت  درخواست  و  پیگیری  مصوبه  ابالغ  ابتدای  از    
اجرای  شرایط  کردن  فراهم  امکان  برای  ذیربط  سازمان های  و  ارگان ها 
مصوبه اسقاط جهت جلوگیری از تداوم تعطیلی کارخانجات انجام شد و 

نتیجه ای حاصل نگردید.
  تشکیل جلسات مختلف از جمله جلسه با ریاست محترم وقت ستاد 
مدیریت حمل ونقل سوخت کشور و کارشناسان آن ستاد و بررسی موضوع 
که با مساعدت ایشان نامه ای به مشاور محترم ریاست سازمان حفاظت 
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در شرایط  که  داشتند  اعالم  و  ارسال  تاریخ 18آذر98  در  محیط زیست 
فعلی هیچ گونه آمادگی برای انجام اسقاط وجود ندارد و پیشنهاد استفاده 
از گواهی معادل به دلیل نبود موتورسیکلت فرسوده را مطرح که این امر 

هم میسر نبود.
  ارسال بیش از 5٠ فقره نامه طی دو ماه به تمامی ارگان ها و سازمان های 
مجلس،  محترم  ریاست  جمهور،  محترم  )ریاست  اسقاط  امر  در  مرتبط 
ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر محترم صنعت و ...( و 
درخواست مساعدت با ارائه دالیل و مدارک مربوطه و پیشنهادات مختلف 

از جمله خرید 1٠٠هزار گواهی اسقاط که موفقیتی حاصل نگردید.
  تهیه شیوه نامه اجرایی چگونگی از رده خارج کردن موتورسیکلت های 
ارگان های مذکور که پاسخی  به تمامی سازمان ها و  ارائه آن  فرسوده و 

دریافت نشد.
ایران تاکید کرد: انجمن پیگیری های  دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت 
خود را ادامه داد که این کار طبق قانون انجام شود. اما، در مراکز اسقاط 
حدود  شدیم،  متوجه  همچنین  نداشت.  وجود  فرسوده ای  موتورسیکلت 
وجود  بود  شده  اعالم  که  فرسوده ای  موتورسیکلت  دستگاه  5٠٠هزار 
در  طوالنی  سال های  که  بود  رسوبی  موتورسیکلت های  به  مربوط  دارد، 
که  داشت  وجود  امام)ره(  فرمان  اجرایی  ستاد  و  پلیس  پارکینگ های 
هویت  احراز  موتورسیکلت ها  آن  باید  اول  زیرا،  نداشتند.  اسقاط  قابلیت 
می شدند که بعضی از آن موتورسیکلت ها مالک داشتند و نمی توانستند 
آن موتورسیکلت ها را اسقاط کنند و یا پروسه آن بیش از یک  سال به  

طول می انجامید.
وی گفت: انجمن از ابتدا مکاتبات و جلسات متعددی با همه ی سازمان ها 
و مسئوالن مرتبط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، 
پلیس  کشور،  سوخت  و  حمل ونقل  مدیریت  ستاد  و  تجارت،  و  معدن 
انجام داد و حتی حدود دو هفته  امام)ره(  فرمان  اجرایی  راهور و ستاد 
زمان  آن  در  اما،  کرد.  پیگیری  را  آن  اجرای  نحوه  مصوبه،  ابالغ  از  بعد 

حتی سامانه  مربوطه در ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت تعریف نشده 
هر  و  بود  ایجاد شده  اسقاط خودرو  برای  قباًل  که  سامانه ای  یعنی  بود. 
تولیدکننده صفحه ای اختصاصی برای ثبت اطالعات داشت، چنین روشی 
امر ماه ها طول کشید و ستاد این سامانه را برای  این  اجرا نشده بود و 
موتورسیکلت نیز ایجاد کرد. بعد از آن با ارائه مدارک و مستندات الزم 
مبنی بر عدم امکان اجرای آن، فقط ماده11 این مصوبه به مدت یک سال 

تا 2۷بهمن98 به تعویق افتاد.
ضیاء مقدم در ادامه عنوان کرد: باید بگویم که اجرای ماده12 مصوبه مذکور، 
در خصوص این که طی یک دوره سه ماهه، معادل 1٠درصد از محصوالت 
هر تولیدکننده باید موتورسیکلت برقی باشد و در غیر این صورت به ازای 
هر پالک باید ۳ دستگاه موتورسیکلت از رده خارج کنند، در حال حاضر 
نیز قابل اجرا نیست و البته این موضوع نیز منجر به تعطیلی کارخانه ها شد 
و حدود 2 ماه طول کشید و انجمن با ارائه اسناد و مدارک توانست از 6 
تیر1۳98 این ماده را به  مدت یک  سال به تاخیر بیاندازد که احتماال به دلیل 
تعطیلی  با  آینده  ماه  سال  تیر  از  این مشکل، مجدد  عدم حل ریشه ای 

کارخانه های تولید موتورسیکلت مواجه خواهیم شد.
فوری  اجرای  و  تصویب  در  به  دلیل شتاب زدگی  داشت:  اذعان  ضیاءمقدم 
برخی از قوانین مختلف از جمله: ارتقاط سطح استاندارد آالیندگی یورو۳ به 
یورو4، ممنوعیت تولید موتورسیکلت های کاربراتوری و اجرای قانون هوای 
پاک، باعث شد تا تولید موتورسیکلت حدود 8٠درصد کاهش پیدا کند که 

نمودارهای ذیل نشان گر کاهش تولید طی چند سال گذشته است.
او گفت: انجمن ماه ها قبل از اتمام فرصت یک ساله و با توجه به اعالم آمادگی 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، ستاد مدیریت حمل  و نقل و انجمن صنفی 
مراکز اسقاط و بازیافت خودرو جهت تامین گواهی اسقاط موتورسیکلت، 
شروع به مذاکره نموده و در نهایت پس از ماه ها تالش و پیگیری مشخص 
گردید که به دالیل فراهم نبودن شرایط که توضیح داده شد، فعال امکان 
جمع آوری موتورسیکلت های فرسوده در حال تردد در شهرها وجود ندارد 
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از  استفاده  بر  مبنی  مذکور  سازمان های  مسئوالن  اعالم  اساس  بر  ولی 
برگه های گواهی اسقاط خودرو، انجمن علی رغم آگاهی از این که استفاده 
از برگه های اسقاط خودرو مغایر با اهداف قانون هوای پاک بوده و ربطی به 
موتورسیکلت نداشته ولی به  منظور احترام به قانون و جلوگیری از تعطیلی 
مجدد کارخانجات و بیکاری کارگران طی انعقاد قرارداد همکاری با انجمن 
صنفی مراکز اسقاط اقدام به خرید برگه گواهی خودرو که بر اساس معادل 
یک به ۷، تعداد حدود 15٠هزار برگه گواهی موتورسیکلت نموده است که تا 
این لحظه مراحل ثبت و انتقال گواهی ها به صفحات تولیدکنندگان در حال 
انجام است ولی از آنجائیکه انجام مراحل بعدی و ارسال به پلیس راهور نیز 
با اشکاالتی مواجه شده، لذا علی رغم تالش فراوان انجمن و همکاری ستاد 
مدیریت حمل  و نقل و انجمن صنفی مراکز اسقاط برای به سرانجام رساندن 
این موضوع متاسفانه از ابتدای روز یکشنبه 2۷بهمن ماه که فرصت تعویق 
یک ساله به اتمام رسید، مجددا شماره گذاری موتورسیکلت ها در کارخانجات 
متوقف گردیده است که در این خصوص مساعدت پلیس راهور را می طلبد.

ضیاءمقدم گفت: همان طور که عرض کردم انجمن مخالف استفاده از برگه 
گواهی اسقاط خودرو برای موتورسیکلت است. زیرا، این امر هیچ تاثیری در 
کاهش آلودگی هوا و بازار تقاضای موتورسیکلت برای تولیدکنندگان ندارد و 
موتورسیکلت های فرسوده نیز از سطح کشور جمع آوری نمی شود. از این رو، 
طی مفاد ذکر شده در قرارداد نامه فی مابین انجمن صنفی مراکز اسقاط 
و این انجمن، این امر به  صورت موقت تا اردیبهشت سال آینده خواهد 
بود و پس از استفاده از برگه های اسقاط خریداری شده باید برگه اسقاط 

موتورسیکلت در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
وی گفت: بهتر است دولت برای اجرای مناسب این طرح حمایت عملی کند 
و به هر طریق ممکن به مصرف کنندگان موتورسیکلت فرسوده، تسهیالتی 
اختصاص دهند و وام کم بهره در اختیار صاحبان موتورسیکلت فرسوده قرار 
دهد، تا انگیزه ای برای مالکین موتورسیکلت های فرسوده ای که در حال 

تردد هستند، ایجاد نماید و نسبت به از رده خارج کردن موتورسیکلت های 
خود اقدام نمایند.

موتورسیکلت های  کرد:  اذعان  ایران  موتورسیکلت  صنعت  انجمن  دبیر 
انژکتوری که در حال حاضر در ایران تولید می شوند، برابر استاندارد روز 
روز  استاندارد  از  2سال  خودرو  این که  جالب  و  است  یورو4  یعنی  اروپا 
اروپا عقب تر است. یعنی استاندارد روز اروپا یورو6 است و در حال حاضر 

خودروهایی که در کشور تولید می شوند دارای استاندارد یورو4 هستند.
موتورسیکلت های  تعداد  غیرواقعی  اظهارات  به  پایان  در  ضیاءمقدم 
کاربراتوری و فرسوده اشاره کرد و گفت: متاسفانه هر روزه شاهد هجمه 
فراوان تبلیغاتی علیه صنعت موتورسیکلت از سوی برخی از مسئوالن که 
بروز کارخانجات  امکانات و تجهیزات  تولید و  از وضعیت  آگاهی کمتری 
دارند هستیم. از میزان آلودگی ۷برابری یا حتی ده ها برابری موتورسیکلت 
نسبت به خودرو گرفته تا تعداد غیر واقعی موتورسیکلت موجود در کشور 
و تهران و جالب تر این که برخی نیز مدعی هستند که  موتورسیکلت در 

کارگاه های زیر پله ای تولید می شود.
وی گفت: از تمامی افرادی که چنین مواردی را در رسانه ها عنوان می کنند 
دعوت می شود که حتما با انجمن ارتباط برقرار کرده و حداقل یک بار از 
یکی از کارخانجات تولیدی موتورسیکلت بازدید به عمل آورند، تا متوجه 
شوند که چه سرمایه گذاری هنگفتی در این صنعت توسط بخش خصوصی 
صورت گرفته و توانسته اند با سرمایه های شخصی خود و بدون هیچ حمایت 
دولتی نقش مهمی در چرخه اقتصادی و ایجاد اشتغال داشته باشند و در 

این شرایط سخت سعی کرده اند که به فعالیت خود ادامه دهند.
تهران  و  در کشور  موتورسیکلت  واقعی  تعداد  مورد  در  بهمن ضیاءمقدم 
گفت: برخی از مسئوالن اظهار می کنند که در حدود 12میلیون دستگاه 
دستگاه  هزار  پانصد  و  2میلیون  از  بیش  و  کشور  در  موتورسیکلت 
افراد  تمامی  که  در صورتی  است.  تردد  در حال  تهران  در  موتورسیکلت 
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به تعداد شماره گذاری 18ساله گذشته استناد کرده و هرگونه محاسبات 
در زمینه میزان آلودگی موتورسیکلت ها را براساس تعداد پالک گذاری در 
کشور یا تهران در نظر و اعالم می فرمایند که امری اشتباه و غیرواقعی است 

و جهت روشن شدن این مطلب توضیحاتی را عرض می کنم:
1. از مردادماه سال1۳82 شماره گذاری موتورسیکلت در کارخانجات آغاز 
و تعداد حدود یازده  میلیون  و چهارصد و چهل  و سه هزار و ۳۳۷دستگاه 
موتورسیکلت پالک شده طی این 18سال بوده که در حدود 6٠ درصد 
از این موتورسیکلت ها کاماًل نابود و وجود خارجی ندارد که می توان به 
و  میلیون  در حدود چهار  و  امسال صادر  که  کارت سوخت هایی  تعداد 
5٠٠ هزار دستگاه است، توجه شود و همچنین می توان گفت که تعداد 
موتورسیکلت های فعلی کشور در همین حدود است و همه آن ها از صبح 
تا شب در حال تردد در کشور نیستند که چنین آلودگی را که مرتب در 

رسانه ها و توسط برخی مسئولین عنوان می شود، به وجود آورد.
2. درصدی از این تولیدات با توجه بازار تقاضای کشورهای همسایه مانند 

افغانستان و عراق به آن کشورها صادر می شد.
۳. طول عمر موتورسیکلت کاربراتوری در ایران 6سال تعیین شده است 
و همچنین عمر مفید استفاده از محصوالت چینی نیز عموما 6سال است 
و مصرف کنندگان این گونه موتورسیکلت ها پس از 5 الی 6 سال اقدام به 
خرید موتورسیکلت نو کرده اند و موتورسیکلت قبلی غیرقابل استفاده و 
معدوم شده است و یا در روستاهای کوچک کشور به فروش می رسد که 

تاثیری در ایجاد آلودگی هوا در کالن شهرها نداشته است.
تعداد  خصوص  در  گفت:  ایران  موتورسیکلت  صنعت  انجمن  دبیر 
موتورسیکلت های موجود در شهر تهران نیز باید عرض کرد که از سال82 
تا سال92 که پالک ملی ایجاد شد، نیازی به احراز سکونت و اختصاص 
از پالک های  و درصدی  نداشت  وجود  مالک  زندگی  استان  برای  پالک 
و  ارسال  نیز  مختلف  شهرهای  به  تهران  پالک  با  حتی  موتورسیکلت 
استفاده می شد و چنان چه به نمودار پالک ۷ساله تهران هم توجه گردد، 

و  گذشته  6سال  پالک  آمار  محاسبه  و  بررسی  و  موضوع  این  فرض  با 
تعدادی  احیانا  برای وجود  تهران  استان  مازاد  نظر گرفتن یک  سال  در 
یافته  از 6 سال، تعداد کل پالک تخصیص  با عمر بیشتر  موتورسیکلت 
پانصدونودوهفت هزارو 1٠8دستگاه  گذشته  تهران طی ۷سال  استان  به 

بوده است.
ضیاءمقدم عنوان کرد: متاسفانه در جلسات بسیار مهم و حیاتی که در 
ارگان ها و سازمان های ذیربط تشکیل و منجر به تصمیم گیری هایی برای 
این صنعت می گردد نماینده ای از انجمن و تولیدکنندگان حضور نداشته و 
شاهد ارائه آمار اشتباه از سوی مسئوالن هستیم که می توان به آمار نادرست 

وجود دو میلیون و5٠٠هزار دستگاه موتورسیکلت در تهران اشاره کرد.
می توان  تهران  اساس جمعیت  بر  که  ساده  محاسبه  یک  در  گفت:  وی 
محاسبه کرد، باید گفت که جمعیت استان تهران در حدود دوازده میلیون و 
هشت میلیون و5٠٠  از  بیش  کمی  تهران  شهر  جمعیت  و  نفر  5٠٠هزار 
شامل  را  تهران  استان  جمعیت  کل  ۷٠درصد  حدود  یعنی  است.  نفر 
می شود، از آنجائی که کل پالک تخصیص یافته به استان تهران، داخل 
بر  آمار رسمی مبنی  شهر تهران مورد استفاده قرار نگرفته و همچنین 
تعداد پالک تخصیص یافته به شهر تهران موجود نیست، درنتیجه معیار 
بر اساس میزان جمعیت  محاسبه تعداد موتورسیکلت ها در شهر تهران 

شهرستان های استان تهران در نظر گرفته شده است.
حدود  در  تهران  شهر  موتورسیکلت های  تعداد  یعنی  فرض  این  با   
آنجائی که  از  و  می شود  زده  تخمین  چهارصدوشانزده هزارو88٠دستگاه 
تمامی این تعداد موتورسیکلت ها هر روز مورد استفاده قرار نمی گیرند، 
ازاین رو با تخمین 5٠درصدی از استفاده کنندگان در روز، تعداد کمتر از 
اعالم می گردد  مکررا   تعدادی که  با  و  است  دویست  و1٠هزار دستگاه 
)2میلیون  و چهارصد هزار دستگاه در حال تردد در شهر تهران است( 
و مهم ترین عامل آلودگی شهر تهران را موتورسیکلت می دانند، اختالف 

آماری بسیاری وجود دارد.



بررسی دیدگاه قرآن درباره شایعه پراکنی و راه های مبارزه با آن
است.  آسایش  و  آرامش  و  رفاه  و  امنیت  تامین  اجتماع،  وجودی  فلسفه 
بنابراین، هر چیزی که این فلسفه اجتماعی را تهدید کند، به عنوان دشمن 
اجتماع تلقی شده و باید حذف شود. از جمله مهم ترین عوامل تهدید درونی 
قرار  معرض خطر  در  را  جامعه  روانی  امنیت  که  است  شایعاتی  اجتماع، 
می دهد و امنیت را از آن سلب می کند. نویسنده در این مطلب با مراجعه 
به آموزه های قرآن نقش شایعات را در تخریب امنیت اجتماعی و راه های 

مبارزه با شایعات را تبیین کرده است.1

   شایعه چیست؟
از واژه »شیع« به معنای خبری است که فاش شود، ولی صّحت  شایعه 
و نادرستی آن معلوم نباشد.2 در زبان عربی و فرهنگ قرآنی نیز واژه های 

مختلفی برای شایعه آمده است.۳

   شایعه بیشتر در چه مواردی منتشر می شود؟
شایعات، بیشتر در مسائل مهم و با اهمیتی است که به سبب ابهامات و 

کمبود اطالعات و آگاهی درباره آن موضوع به سرعت در اجتماع منتشر 
می شود. در حقیقت اگر اهمیت موضوع و ابهامات نباشد، شایعات نه تولید 
از  ابهام  و  اهمیت  ویژگی  دو  این  بنابراین،  می یابد.  انتشار  نه  و  می شود 

مهم ترین عناصر تولید و انتشار شایعات است.
از  رشته  سه  اساس  بر  شایعه  که  باورند  این  بر  اجتماعی  روانشناسان 
احساسات »ترس، امید و تنّفر« انتشار می یابد؛ زیرا انسان ها هنگامی که 
از پدیده ای احساس ترس داشته باشند یا از موضوعی احساس تنفر کنند 
و یا به چیزی امید بسته باشند، از آمادگی الزم برای ساخت و رواج شایعه 
درباره آن، برخوردار هستند. افراد، شایعه را به این دلیل تکرار می کنند که 
بعضی از نیازهای آنان از این طریق، ارضا می شود. شایعه ای که سوءظن 
یا تنّفر را به همراه دارد یا شایعه ای که ترس یا امیدواری را بیان و اثبات 
می کند، قادر به تکرار شدن است و توسط احساسات و هیجان های گوینده 

شایعه تقویت می شود.
از آیات قرآن به دست می آید که شایعات از سوی شیطان و دوستانش در 
این  در حقیقت  قرآن،  نظر  از  می شود.4  منتشر  و  تولید  اسالمی  اجتماع 
منافقان هستند که در اجتماع اسالمی افزون بر جاسوسی برای کافران5 

همان طور که در سرمقاله این شماره مواردی ذکر شد، در سال های گذشته صنعت موتورسیکلت ایران همیشه توسط 
ادعاهای اثبات نشده ای قضاوت شده و به طور مکرر به دنبال آن ادعاها، برخی از مسئوالن تصمیم گیری های نسنجیده ای 
را اتخاذ کرده اند. ازاین رو، در این مقاله سعی شده است با نگاه اسالمی و فرهنگ قرآنی به عواقب شایعه پرداخته شود تا 

بلکه در دل ها و فکرها نفوذ کند و با منطق بیشتری به این صنعت نگریسته شود.

بررسی ادعاهای مکرر و اثبات نشده درباره موتورسیکلت ها
 و صنعت موتورسیکلت ایران از نگاهی دیگر

درراستایامربهمعروفونهیازمنکرمسئوالن

1- بررسی دیدگاه قرآن درباره شایعه پراکنی و راه های مبارزه با آن )1۳96(، خبرگزاری 
بین المللی قرآن، 28 مرداد 1۳96، کدخبر: ۳6۳1862. ر.ک:  

https://iqna.ir/fa/news/3631862

2- لغت نامه، دهخدا، ج 9، ص 124۳5، »شایعه«؛ از معجم الوسیط.
۳- در زبان عربی برای بیان این مفهوم و اصطالح، واژگانی چون »تزییف« و »تضلیل« 
و مانند آن ها به کار گرفته می شود. البته در فرهنگ قرآنی کلمه »شیع« در بیان مفهوم 

اصطالحی شایعه به کاربرده شده است؛ خداوند می فرماید:
كارى رد ميان آانن هک ايمان آورده  اند شيوع پیدا كند رباى آانن رد دنيا و آرخت عذابى رپ ردد  كسانى هک دوست دارند هک زشت

خواهد بود و خداست هک مى  داند و شما نمى دانید. )سوره نور، آهی ۱۹(. 
در این آیه واژه »شیع« به معنای شیوع و گسترش امری چون فحشاء به کار برده شده 

است که می تواند به شکل گفتاری یا رفتاری باشد.
مفهوم  همین  بیان گر  که  کرد  پیدا  قرآنی  فرهنگ  در  را  دیگری  واژگان  می توان  البته 

اصطالحی شایعه در زبان فارسی است. 
به عنوان نمونه واژه »رجف« به عنوان شایعاتی به کار رفته است که موجب تزلزل و لرزه در 
اجتماع می شود و امنیت روانی اجتماع را به خطر می افکند و آرامش را از مردمان سلب 

می کند؛ خداوند می فرماید:
تو را سخت رب آانن مسلط  باز انيستند،  ارگ منافقان و كسانى هک رد دل اهيشان رمضى هست و شايعه  افكنان رد دمينه از كارشان 

مى  كنيم ات زج دمتى اندك رد همسايگى تو نپايند. )سوره ازحاب، آهی 6٠(
واژه »رجف« به معنای جنباندن و حرکت آرام و یا شدید پیوسته است. »ارجف القوم« 
یعنی شروع به نشر اخبار و فتنه ها کردند تا مردم را به اضطراب آورند. »اراجیف« که جمع 
آن ارجاف است، به خبرهای موحش و مدهش گفته می شود. »مرجفون« همان بیهودگان 
و کسانی هستند که سخن های دروغ و بی اصل و خبرهای نادرست و شایعات را در اجتماع 
به قصد تزلزل روانی مردم پخش می کنند. شایعات و اراجیف در زمان بحران ها و خطرات 

بیشتر از دیگر زمان ها است؛ از همین رو گفته اند: 
هر گاه خوف و ترس پیش بیاید، اراجیف)شایعات( زیاد می شود.

البته آیات دیگری به مفهوم اصطالحی شایعه  اشاره دارد که از جمله می توان به شایعاتی  
اشاره کرد که از سوی منافقان درباره قدرت و آمادگی نظامی دشمنان در اجتماع اسالمی 
آنان گفتند:  به  از مردم،  بعضی  بودند که  اینها کسانی  منتشر می شود. خدا می فرماید: 
»مردم یعنی لشکر دشمن  برای حمله به شما اجتماع کرده اند؛ از آن ها بترسید!« اما این 
سخن، بر ایمان مومنان افزود؛ و گفتند: »خدا ما را کافی است؛ و او بهترین حامی و وکیل 
ماست.« جز این نیست که شیطان اولیای خویش را می ترساند. پس شما از آنان مترسید 

و از من خدا بترسید اگر از مومنان هستید. )آل عمران، آیات 1۷۳ و 1۷4(
4- نساء، آیه 8۳؛ مائده، آیه 41 

5- سوره مائده، آیه 41
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برای تضعیف روحیه مسلمانان و مومنان به تولید شایعات متنوع می پردازند 
و اجتماع را از حالت تعادل روانی خارج می کنند.1

   آثار تخریبی شایعات در اجتماع
به عنوان  تایید نشده،  انتشار اخباری که صحت و سقم آن  از نظر قرآن، 
شایعه بد تلقی شده و حرام شمرده می شود؛ زیرا تولید اخبار مشکوک و 
بی پایه، جایز نیست2 و آثار مخربی بر رفتار فردی و جمعی افراد جامعه به جا 
می گذارد و انسان و اجتماع را از حرکت در مسیر درست و راست خارج و 

دور می سازد.
اصوال از نظر قرآن، اجتماع قرآنی و امت اسالمی، جامعه ای عقالنی است، 
به طوری که عقالنیت و منطق بر اندیشه ها و انگیزه های آن حاکمیت دارد. 
بنابراین، آن چه جزم او را شکل می دهد، منطق عقالنی است. قضایایی که 
در عقل و اندیشه او شکل می گیرد، براساس مبادی و مبانی منطق است. 

در اجتماع جاهلی، آنچه در مقام اندیشه حرف اول را می زند همانا وهم و 
خیال است که در قالب ظن)گمان( و تخرص )تخمین( مدیریت اندیشه را 
به عهده می گیرد. شکی نیست ظن و گمان نمی تواند جایگزین مطمئنی 

برای علم قطعی و یقینی جازم باشد:
و ايشان را هب این كار علم و آگاهى نيست، زج ظن و امگن خود را ريپوى نمى كنند؛ و رد واقع امگن رد 

وصول هب حقيقت چيه سودى نمى  رساند.۳
از نظر قرآن هر جامعه ای که به جای مبادی و مبانی عقالنی، بر مبادی و 
مبانی ظنی می اندیشد و عمل می کند، جامعه ای جاهلی است. در این جوامع 
اخباری که رد و بدل می شود، ظنی است؛ بنابراین در تولید اخبار و انتشار آن 
براساس وهم و خیال و ظن و گمان و تخمین عمل و رفتار می شود و افراد 
بدون آن که تحقیق قطعی از صحت و سقم اخبار به دست آورند، به انتشار آن 
می پردازند. این همان عملی است که امروزه به عنوان شایعه سازی و شایعه 
پراکنی مطرح است و به عنوان عامل مخرب امنیت اجتماعی و آرامش روانی 

مورد تحلیل عالمان و کارشناسان و نخبگان در علوم انسانی قرار می گیرد.
همچنین ظهور ابزارهای نوظهور همچون شبکه های اجتماعی و اطالع رسانی 
بستری بسیار روان و آسان برای بروز انواع شایعات و شایعه سازی شده است. 
از این رو پرداختن به مقوله شایعه سازی در عصر حاضر و آثار آن ضروری 

می نماید.

از مهم ترین آثار مخرب شایعه پراکنی به معنای انتشار اخباری که 
صحت و سقم آن از نظر منطقی تایید نشده است، می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:

1- اضطراب: انتشار اخبار بی پایه و اساس، موجب اضطراب در افراد جامعه 
می شود و امنیت روانی اجتماع را در معرض خطر قرار می دهد. تشویش، 
نگرانی و رفتارهای نامتعادل با توجه به تاثیر خبر می تواند شدت و ضعف 
داشته باشد. تاثیر خبر نیز بستگی به میزان اهمیت محتوای آن در زندگی 
مردم دارد. پس هر خبری که امنیت جانی، مالی و عرضی مردم را نشانه 
بگیرد از درجه حساسیت بیشتری برخوردار خواهد بود. اخبار نادرست و 
بی پایه از حمله نظامی یا احتمال آن، می تواند بحران فراگیری را موجب 
می شود و موجی عظیم و سهمگین از اضطراب در سطح وسیعی از مردم 
ایجاد کند. اصوال هر خبری که به حوزه امنیت و ناامنی اجتماعی بستگی 
دارد، باید پیش از انتشار از سوی  افراد، از صحت و سقم آن تحقیق شود 
اخباری  انتشار چنین  زیرا  قرار گیرند؛  و مسئوالن مربوط در جریان آن 
می تواند جامعه ای را با بحران مواجه کرده و موجبات هرج و مرج و شورش 

گسترده را فراهم آورد.4
باالی  حساسیت  درجه  با  اخبار  درباره  قرآن  در  خداوند  که  تعبیری   
است.  ارجاف  اصطالح  آورده،  اساس  و  بی پایه  حال  عین  در  و  اجتماعی 
ارجاف به چیزی گفته می شود که همچون زلزله دارای تکانه های شدید 
است. مرجفون کسانی هستند که نه تنها به انتشار اخبار بی پایه و شایعات 
می پردازند؛ بلکه خود آنان شایعه سازانی هستند که اخبارشان همچون زلزله 
جامعه را به لرزه در آورده و گاه به سبب ایجاد شورش آن را زیر و رو کرده 

و شخم می زند و اثری از اجتماع باقی نمی گذارد.5
از دیگر آثاری که برای شایعات و اخبار  ۲- ارتداد و نابودی اجتماع: 
بی پایه و اساس می توان بر شمرد، ایجاد فضایی است که افراد اجتماع را 
به واگرایی سوق می دهد و زمینه ساز ارتداد افراد آن و در نتیجه فروپاشی 
اجتماعی به نام امت می شود؛ زیرا امت، مجموعه افراد از اقوام و قبایل و 
فرهنگ ها و نژادهای گوناگون است که به هدف متعالی گرد هم آمده و به 
قصد تحقق آن براساس یک رویه به نام شریعت عمل می کنند. در حقیقت، 
امت دارای فلسفه و سبک زندگی خاصی است که مرامنامه آن را تشکیل 
می دهد. امت اسالم، یکی از امت های مهم از اجتماع بشری است که بیرون 
از دایره قومیت و نژاد و مانند آن شکل گرفته و همه افراد بشری را تحت 
پوشش خود قرار می دهد. برخی از شایعات آنچنان مخرب و زیانبار است 

که می تواند افراد یک امت را متزلزل کرده و اجتماع امت را نابود سازد. 
خداوند نسبت به چنین رویکردی از سوی امت اسالم هشدار می دهد؛ اما این 
هشدار الهی نشان می دهد که ظرفیتی در شایعات است که می تواند چنین 
آثار مخرب و زیانباری را به جا گذارد و امت را از اسالم و اهداف آن دور سازد.6

3- عمل شیطانی: از نظر قرآن، شایعه پراکنی در میان مسلمانان عملی 
بدانند  باید  و  می دهند  انجام  شیطانی  کاری  افراد  این  و  است  شیطانی 

خداوند با آنان به عنوان اولیای شیطان برخورد می کند.۷ 1- فرزادی، علی )1۳98(، راه کارهای مقابله با شایعات از نگاه قرآن، سایت کیهان، 8 مهر 
1۳98، کدخبر: 1۷1261. ر.ک:

http://kayhan.ir/fa/news/171261

2- نساء، آیه 8۳؛ احزاب، آیات 6٠ و 61؛ نور، آیات 11 تا 19
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4- سوره نساء، آیه 8۳؛ احزاب، آیه 6٠
5- سوره احزاب، آیه 6٠

6- سوره آل عمران، آیه 144
۷- آل عمران، آیات 1۷۳ و 1۷5؛ نساء، آیه 8۳
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و  شایعه سازی  با  مقابله  و  مبارزه  در  قرآنی  راهکارهای    
شایعه پراکنی

برخوردار  اهمیت  نخست  درجه  از  آرامش  و  امنیت  قرآن، حفظ  نظر  از 
است و باید مسلمانان  به گونه ای عمل کنند که این مهم ترین عنصر و 
مولفه سعادت بشر و اجتماع حفظ و تضمین شود. از این رو خداوند ضمن 
حکم به حرمت شایعه سازی و شایعه پراکنی ، احکام سخت و شدیدی را 
به شکل کیفری مطرح کرده است. از جمله راهکارهای قرآنی در مبارزه 

و مقابله با شایعه سازی و شایعه پراکنی1 می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. تهدید: خداوند شایعه پراکنان را تهدید می کند تا از انجام آن خودداری 

کنند و به عنوان حرام و منکر به سراغ آن نروند.2
۲. لعن: از نظر قرآن شایعه سازان و شایعه پراکنان دشمن خدا و امت اسالم 
و افرادی ملعون هستند. خداوند شایعه سازان و شایعه پراکنان به ویژه آنان 
که موجب اضطراب اجتماعی و بحران روانی در اجتماع شده را لعن کرده 

و آنان را به عنوان ملعونین معرفی می کند.۳
3. بغض و خشم الهی: از نظر قرآن کسانی که به شایعه پراکنی می پردازند 
به جای آن که محبوب خدا باشند، مبغوض خدا خواهند شد. از این رو آنان 

را مورد سرزنش قرار می دهد.4
امنیت  که  پراکنانی  شایعه  به  نسبت  اسالم  احکام جزایی  از  تبعید:   .4
اجتماعی را مورد تهدید قرار می دهند و اجتماع را به اضطراب می کشانند، 

تبعید و طرد اجتماعی است.5
5. عذاب اخروی: از نظر قرآن، شایعه پراکنان مستحق عذاب های دنیوی 

همچون تبعید و اعدام و عذاب های اخروی چون آتش دوزخ هستند.6
6. ارجاع به رهبری: از جمله راهکارهای قرآنی برای مقابله و مبارزه با 
شایعه سازی و شایعه پراکنی ارجاع اخبار مشکوک و شایعات به رهبران 
جامعه است تا آنان با اتخاذ مواضع و تصمیم های درست جلوی شایعه و 

انتشار آن را بگیرند و حقایق را برای مردم روشن سازند.۷
بنابراین،  است.  عقالنی  اجتماع  قرآنی  جامعه  تفحص:  و  تحقیق   .7
مدار اندیشه و انگیزه را عقل نظری و عقل عملی شکل می دهد. بر این 
با ظن و گمان و شهوت و غضب  به جای آن که  اساس، مردم مسلمان 
عمل کنند، به علم قطعی و عقل عملی توجه یافته و براساس آن عمل 
به اخبار و شایعات به  اقدامی نسبت  از هر  لذا پیش  و رفتار می کنند. 
یا  تایید  از  پیش  واکنشی  و هیچ گونه  اقدام می کنند  تفحص  و  تحقیق 

تکذیب اخبار مشکوک و شایعات نشان نمی دهند. خداوند می فرماید: 
اى كسانى هک ايمان آورده  اید ارگ افسقى ربايتان خبرى آورد نيك وارسى كنید مبادا هب اندانى، 

رگوهى را آسيب ربسانید و بعد از آنچه ركده  اید، پشيمان شوید.8
عدم  و  قطعی  علم  و  حق  مواضع  بر  پایمردی  و  استقامت  همچنین 
تاثرپذیری در برابر اخبار مشکوک،9 اظهار تعجب نسبت به شایعات و عدم 
پذیرش آن،1٠ تکذیب و دروغ دانستن شایعات و اخبار مشکوک11 از جمله 

راهکارهای دیگر قرآن برای مقابله با شایعات و آثار آن است.
از نظر قرآن کسانی که اهل ایمان و تقوا و فضل الهی باشند هرگز به شایعه 

توجهی نمی کنند و تحت تاثیر آن کنش و واکنشی ندارند.12 
قرآن به برخی از طیف ها و گروه های شایعه پراکن اشاره کرده که عبارتند از: 

بیماردالن،1۳ منافقان،14 سست ایمان ها،15 جاسوسان16 و ساده لوحان.1۷ 
از نظر قرآن عوامل روان شناختی نیز در انتشار شایعه نقش اساسی دارد؛ 
زیرا بسیاری از کسانی که به شایعه دامن می زنند، کسانی هستند که 
به  را  هر چیزی  تفحص  و  تحقیق  به جای  و  زودباور هستند  و  ساده لوح 

سرعت باور کرده و بر اساس آن رفتار و عمل می کنند.18
به  آثار آن می توان  و  پراکنی  با شایعه  مقابله  برای  قرآنی  راهکارهای  از 
ضرورت جبهه گیری و مقابله مسلمانان با شایعه های ناروای دیگران اشاره 

کرد19 که در آیات قرآن بیان شده است.2٠
همچنین در توضیح موارد باال می توان برای پیشگیری از شایعه و 

تأثیر آن موارد ذیل را نیز برشمرد:
روانی  تزلزل  در  افراد  بعضی  حربه  مهم ترین  شایعات  آنجایی که  از 
و  تولید  از  پیشگیری  برای  وحیانی  آموزه های  است،  اسالمی  اجتماع 
نشر شایعه و نیز تأثیر آن راهکارهایی را بیان کرده است که برخی از 

آن ها عبارتند از:
1. تحریم شایعه: یکی از راهکارها برای پیشگیری از تولید و نشر شایعه، 
تحریم شایعه در چارچوب تشریع و قانونگذاری است. از همین رو خدا 
هرگونه تولید و نشر اخبار بی پایه و اساس و شایعه را حرام کرده است 
تا مومنان از آن به عنوان گناه اجتناب کنند. برهمین اساس خداوند در 
قرآن تولید و انتشار شایعات و اخبار جنگی و امنّیتی را امری مذموم و 
ناپسند معرفی کرده که بیانگر حرمت آن است.1 همچنین از این که خداوند 

1- نساء، آیه 8۳؛ احزاب، آیات 6٠ و 61؛ نور، آیات 11 تا 19
2- همان

۳- سوره احزاب، آیات 6٠ و 61
4- نساء، آیه 8۳؛ نور، آیات 11 تا 19

5- همان
6- سوره نور، آیات 11 تا 19

۷- نساء، آیه 59؛ حجرات، آیات 6 و ۷
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9- سوره آل عمران، آیه 1۷۳
1٠- سوره نور، آیات 11 تا 19

11- همان
12- سوره نور، آیات 11 تا 19

1۳- سوره احزاب، آیه 6٠
14- همان، نساء، آیه 8۳؛ آل عمران، آیه 1۷۳

15- سوره احزاب، آیه 6٠
16- سوره آل عمران، آیه 1۷۳

1۷- نساء، آیه 8۳، نور، آیات 11 تا 19
18- سوره نور، آیات 11 تا 19

19- آل عمران، آیات 144 و 1۷۳؛ نساء، آیه 8۳؛ نور، آیات 11 تا 19
2٠- بررسی دیدگاه قرآن درباره شایعه پراکنی و راه های مبارزه با آن )1۳96(، خبرگزاری 

بین المللی قرآن، 28 مرداد 1۳96، کدخبر: ۳6۳1862. ر.ک:
https://iqna.ir/fa/news/3631862
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احکامی  چون تبعید و قتل را برای مرجفون بیان کرده معلوم می شود که 
شایعه سازی و شایعه پراکنی نه تنها مذموم و حرام است، بلکه از نظر قرآن 
در موضوع امنیتی و نظامی، جرم و جنایت است.2 به هر حال، خدا در 
قرآن با تحریم بلکه تشدید مجازات قانونی بر آن است تا جلو شایعه سازی 

و شایعه پراکنی به عنوان یک رفتار نابهنجار اجتماعی را بگیرد.
۲. تفسیر مثبت: از دیگر روش هایی که قرآن برای جلوگیری از تولید 
و نشر شایعات در پیش گرفته است، درخواست از مومنان و مسلمانان به 
تفسیر مثبت و نیک نسبت به شایعات است؛ یعنی به جای آن که تفسیر 
نادرستی کنند، تفسیری مناسب و مثبت و درست از مطلب ارائه دهند تا 

جلوی شایعه گرفته شود.۳
آن  درباره  است  بهتر  رسید  فردی  گوش  به  شایعه ای  اگر  سکوت:   .3
سکوت کند و سخنی در نفی و اثبات آن بیان نکند تا این گونه از گسترش 

و تأثیر شایعه کاسته شود.4
جلوی  می تواند  که  روش هایی  از  شواهد:  و  ادله  درخواست   .4
شایعه سازی و شایعه پراکنی را بگیرد، درخواست ادله و شواهد متقن است؛ 
چنان که مومنان می بایست از کسانی که شایعات جنسی پخش می کنند، 

چهار شاهد عادل بخواهند.5
5. ابهام زدایی و شفافیت سازی: آگاهان و رهبران اجتماع برای جلوگیری 
از تولید و نشر شایعات می بایست به شفافیت سازی و ابهام زدایی بپردازند؛ 
زیرا چنان که گفته شد ابهامات نقش اساسی در تولید و نشر شایعات دارد.6

6. تهدید شایعه سازان و شایعه پراکنان: بی گمان یکی از راهکارهای 
جلوگیری از جرم و جنایت، تهدید شایعه سازان و شایعه پراکنان به انواع 
مجازات است؛ زیرا اگر شایعه سازی و شایعه پراکنی هزینه ای نداشته باشد، 

موجب تقویت و تشویق رفتار آنان می شود.۷
7. تشدید مجازات: اگر هزینه شایعه سازی و شایعه پراکنی سنگین باشد، 
افراد از آن اجتناب خواهند کرد. از همین رو خدا مجازاتی چون تهدید، 
لعن و تبعید و اعدام، در صورت تداوم شایعه پراکنی در شایعات مهم و با 

اهمیت اجتماعی تعیین کرده است.8
8. دیرباورپذیری: از نظر قرآن از مهم ترین عللی که موجب گرایش به 
اجتماع  افراد  نشر آن می شود، زودباوری و ساده لوحی  و  تولید  و  شایعه 
قرار  دیگران  رفتار  و  افکار  و  سخنان  تأثیر  تحت  زود  که  افرادی  است. 
می گیرند به سادگی در دام شایعات می افتند. بنابراین الزم است تا مومنان 
از زودباوری به دیرباورپذیری برسند. این نیز جز به این نیست که مومنان 
به  مراجعه  با  و  آورند  رو  تحقیق  و  آگاهی  به  گمانه ها  از  پیروی  به جای 

آگاهان و تحقیق از ایشان موضع گیری های خود را له یا علیه شایعه داشته 
باشند.9 خداوند در آیات قرآن مومنان را چنان پرورش می دهد تا بدون 
علم سخنی نگویند و کاری را انجام ندهند. خداوند همچنین به مومنان 
هشدار می دهد در اموری که علم ندارند وقوف نکنند و سخن  یا کاری را 

انجام ندهند. خداوند می فرماید: 

هب چیزى هک علم و اطمينان ندارى، اعتماد مکن و آن را رب زبان مياور، زریا گوش و چشم و دل و انديشه 
آدمى  مسئول خواهند ربد.1٠

9. استقامت: از نظر قرآن، استقامت و پایمردی بر مواضع حق می تواند 
دشمن را مایوس کند و او نتواند با شایعه سازی و شایعه پراکنی به اهداف 

شوم خویش برسد.11
10. واکنش منفی: واکنش مثبت نسبت به شایعات عامل تولید و نشر 
به شایعات می تواند جلو  واکنش منفی مردم نسبت  اما  بیشتر می شود؛ 
تولید و نشر شایعات را بگیرد؛ از همین رو خدا از مردم می خواهد تا نسبت 
به سادگی  را  آن  و  باشند  داشته  تعجب آور  و  منفی  واکنش  شایعات  به 
نپذیرند؛12 زیرا »سبحان« در این آیه بنا بر قولی به معنای تعّجب است.1۳

11. توکل: مومنان در برابر شایعات نمی بایست خود را ببازند، بلکه باید با 
توکل بر خدا بر استقامت خویش بیفزایند و به خدا تکیه و اعتماد کرده و 

امور اجتماعی را چنان که رهبر جامعه خواسته پیش برند.14
جهت  مناسبی  عکس العمل  اساس،  بی  شایعات  تکذیب  تکذیب:   .1۲
مقابله با آن است.15 بنابراین، تصدیق شایعه به معنای تشویق شایعه سازی 
و شایعه پراکنی است که به آن دامن می زند، اما دروغ دانستن آن موجب 

می شود تا جلوی آن گرفته شود.
13. ایمان: ایمان، بازدارنده انسان از دامن زدن به شایعه های ناروا علیه 
دیگران است؛16 زیرا منافقان که ایمان به خدا ندارند گرفتار شایعه سازی 
و شایعه پراکنی هستند. بنابراین، برای جلوگیری و نیز پیشگیری از شایعه 
بهترین روش، تقویت ایمان افراد است. کسانی که بیماردل هستند بیشتر 

گرفتار شایعه سازی هستند.1۷ 
حضرت علی)علیه السالم( در این باره می فرماید: آدم معیوب، دوست می دارد 

تا عیوب مردم در میان جامعه فاش شود تا عذری برای او فراهم آید.18

1- سوره نساء، آیه 8۳
2- سوره احزاب، آیات 6٠ و 61

۳- سوره نور، آیات 11 تا 19
4- سوره نور، آیات 11 و 16
5- سوره نور، آیات 11 تا 19

6- سوره نساء، آیه 8۳
۷- سوره احزاب، آیات 6٠ و 61؛ سوره نور، آیات 11 تا 19

8- همان

9- سوره نور، آیات 11 تا 19؛ نساء، آیه 8۳

1٠- ل تقف ما ليس لك هب علم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئك كان عنه مسئول )ارساء، آهی ۳6(

11- سوره آل عمران، آیه 1۷۳
12- سوره نور، آیات 11 و 16

1۳- مجمع البیان، ج -۷  8، ص 2٠8؛ لباب الّتأویل، ج ۳، ص 289
14- سوره آل عمران، آیه 1۷۳
15- سوره نور، آیات 11 تا 16

16- همان، آیات 11 تا 19
1۷- فرزادی، علی )1۳98(، راه کارهای مقابله با شایعات از نگاه قرآن، سایت کیهان، 8 مهر 

1۳98، کدخبر: 1۷1261. ر.ک:
http://kayhan.ir/fa/news/171261

18- غررالحکم
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برمبنای مصوبات یکصدودهمین اجالس شورای عالی استاندارد مورخ 
1۳9۷/٠6/19 موتورسیکلت های دو، سه و یا چهارچرخ - الزامات ویژه 
قوای محرکه الکتریکی مشمول مقررات استاندارد اجباری قرارگرفته و 
استاندارد ملی ایران به شماره 1۳8۷9 تحت عنوان موتورسیکلت های 
در  الکتریکی  محرکه  قوای  ویژه  الزامات   - چهارچرخ  یا  و  سه  دو، 
نیرومحرکه  و  هشتصدوهشتادوپنجمین اجالسیه کمیته ملی خودرو 
الزامات  به  توجه  و  اطالع عموم  مراتب جهت  به تصویب رسیده  که 

قانونی آگهی می گردد.

   الزامات قانونی:
که  محصوالتی  برای  مذکور  استاندارد  اجباری  اجرای  شروع  الف: 
تاکنون از این سازمان گواهینامه تایید نوع دریافت نکرده اند، شش ماه 

پس از انتشار در روزنامه رسمی می باشد.
از  دسته  آن  برای  موتورسیکلت  تولیدکنندگان  کلیه  همچنین 
ازاین سازمان دریافت نموده اند  تاییدنوع  محصوالتی که قباًل گواهی 
خواهند  مهلت  رسمی  درروزنامه  آگهی  انتشار  از  پس  ماه  نیز شش 

داشت تانسبت به اخذ تاییدیه استاندارد مذکور اقدام نمایند.
ب: نشانه گذاری فرآورده هایی که استاندارد آن ها اجباری شده با اخذ 
این  فروش  و  توزیع  تمرکز،  تولید،  و  است  الزامی  نوع  تایید  گواهی 
فرآورده ها باکیفیت پایین تر از استاندارد و یا بدون اخذ گواهی تایید 

نوع ممنوع می باشد.

ج: عالمت گذاری فرآورده مشمول  استاندارد اجباری مستلزم دریافت 
گواهینامه تایید نوع ازاین سازمان می باشد.

تامین  به  تولیدی منوط  واحدهای  به  نوع  تایید  اعطاء گواهینامه  د: 
بااستانداردهای ملی  انطباق کیفیت فرآورده  تولید و  شرایط عمومی 

مربوط می باشد.
ه: رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری و سایر قوانین و مقررات 
جاری درمورد کاالهای وارداتی الزامی می باشد و کیفیت مواد و کاالهای 
وارداتی برحسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سالمت، ایمنی، 
یا  با استانداردهای ملی و  باید  اقتصادی  بهداشتی، زیست محیطی و 

استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد.
به  منوط  اجباری  استاندارد  اجرای  مشمول  فرآورده های  صادرات 
کشور  توسط  شده  تعیین  استاندارد  اساس  بر  انطباق  صدورگواهی 
هدف یا استانداردهای بین المللی مورد قبول طرفین و یا مشخصات 
فنی اظهار شده توسط مراجع قانونی و یا ذیصالح کشور هدف و یا 

صدور گواهی انطباق توسط سازمان ملی استاندارد ایران خواهدبود.
کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر در مرکز به سازمان ملی استاندارد ایران و در استان ها به ادارات 

کل استاندارد مراجعه نمایند .

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل 
سازمان ملی استاندارد ایران

1- آگهی، روزنامه جام جم، 4 دی 1۳98

آگهی اجرای استاندارد اجباری ایمنی الکتریکی موتورسیکلت برقی

اطالعیهسازمانملیاستانداردایران
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رونمایی از نخستین موتورسیکلت برقی در شرکت توزیع برق استان تهران

از  رونمایی  مراسم  در  اردکانیان«  »رضا  نیوز،  موتورسیکلت  گزارش  به 
افزود:  تهران  استان  برق  توزیع  برقی در شرکت  نخستین موتورسیکلت 
۳هزار دستگاه موتورسیکلت در گام نخست برقی می شود و طرح برقی 

کردن در گام نخست از زیر مجموعه های وزارت نیرو آغاز شده است.
وی به وجود1٠میلیون موتورسیکلت فرسوده اشاره کرد و گفت: باید برای 

جایگزینی آن ها تالش کرد.
اقدام  تعداد موتورسیکلت فرسوده  این  برای اصالح  باید  وزیرنیرو گفت: 
کرد که وزارت نیرو در گام نخست از سازمان های خود شروع کرده است.

از  که  وزارتخانه هایی  سایر  به  بعد  گام  در  طرح  این  گفت:  اردکانیان 
موتورسیکلت برای خدمت رسانی استفاده می کنند تسری داده می شود.

توجیه  به  باتوجه  داخلی  موتورسیکلت  سازندگان  با  هماهنگی  از  وی 
اقتصادی باالی این طرح خبر داد.1

اردکانیان در حاشیه آیین رونمایی از موتورسیکلت های برقی گروه های 
عملیاتی برق توزیع تهران بزرگ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وزارت 
ارتباطات و دیگر دستگاه ها که برای انجام وظایف خود از موتورسیکلت ها 

به ویژه در کالن شهرها استفاده خواهند کرد در اولویت هستند.
با سازندگان موتورسیکلت ها صورت  نیرو گفت: هماهنگی های هم  وزیر 
ساخت  نیز  و  برقی  به  موجود  موتورسیکلت های  تبدیل  کار  و  گرفته 
برخوردار  باالیی  اقتصادی  توجیه  از  کشور  در  برقی  موتورسیکلت های 
شهرهای  آلودگی  کاهش  در  را  خود  سهم  کار  این  می رود  امید  است. 

بزرگ نشان دهد.
اردکانیان افزود: همکاران ما در شرکت توزیع برق تهران بزرگ با همکاری 

دیگر شرکت های توزیع در مجاورت تهران کار را شروع کرده اند و ۳ هزار 
دستگاه در برنامه هست که برای سال آینده هم این کار توسعه یابد.

 وی ادامه داد: امیدواری ما این است که با همکاری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، سیستم بانکی کشور و شهرداری ها به ویژه برای در اختیار قرار 
دادن زمین حداقل مورد نیاز برای استقرار جایگاه های شارژ و همکاری 
دیگر دستگاه ها، قدم بلندی در جهت افزایش تاب آوری شهرهای بزرگ 

برداریم.
تولید  از  قانون حمایت  رعایت  با  توانند  می  سازندگان  گفت:  اردکانیان 
و ساخت داخل و توجیه هایی که به لحاظ اقتصادی برای آن ها خواهد 

داشت از ظرفیت هاو داخلی استفاده کنند.
 

   تامین نیاز ارزی کار با صادرات بنزین صرفه جویی شده
مقدار  است  ممکن  ابتدا  در  چنینی  این  کارهای  طبیعتاً  افزود:   وی 
در  به صرفه جویی هایی که  توجه  با  که  باشد  داشته  ارزو  نیاز  محدودی 
کاهش مصرف بنزین برای این موتورسیکلت ها وجود دارد و امکان خوبی 
موضوع،  این  است،  فراهم  شده  جویی  صرفه  بنزین  صادرات  برای  که 

موضوع کامال موجهی است.
 

   صرفه جویی 5 میلیون تومانی
نیرو،  پژوهشگاه  گفت:  شارژ  جایگاه های  استقرار  درخصوص  وی 
خواهند  استفاده  خود  امکانات  همه  از  برق  توزیع  و  توانیر  شرکت های 
کرد که دامنه این کار هر چه زودتر وسیع شود و نه تنها سازمان های 
دولتی و خدماتی بلکه مردم هم از منافع آن بهره مند شوند. وقتی در سال 
هر دارنده موتورسیکلت 5 میلیون تومان می تواند صرفه جویی در هزینه 
سوخت خود داشته باشد طبیعتا رو به این کار می آورد تا در سالمت خود، 

خانواده و هموطنانش نقش موثری ایفا کند.

توزیع  در شرکت  برقی  موتورسیکلت  نخستین  از  رونمایی   ،)1۳98( رضا  اردکانیان،   -1
برق استان تهران، پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز، 6 بهمن 1۳98، کدخبر: 4145. ر.ک:
http://www.motorcycletnews.ir/news/4145
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ویژه  دولتی  تسهیالت  از  بهره مندی  برای  مذاکرات  آغاز     
خریداری موتورهای برقی

از  بهره مندی  برای  دولتی  تسهیالت  از  استفاده  مورد  در  اردکانیان 
با  اما  ارقام آن نهایی نشده  موتورسیکلت های برقی گفت: هنوز اعداد و 
سیستم بانکی مذاکراتی را شروع می کنیم که بتوانیم از تسهیالت خوب 
بانکی استفاده کنیم و مردم احساس کنند کار کامال به صرفه و موجه 

است. با وزارت صنعت هم مذاکره کرده ایم.
و  کردیم  تقدیم  جمهوری  رییس  خدمت  تفصیال«  را  طرح  افزود:  وی 
ایشان به وزارت صنعت دستورات الزم را داده اند و همکارانم با هماهنگی 

کامل موضوع را دنبال می کنند.

باشیم  کرده  را شروع  کار  مقداری  نیرو گفت: چون می خواستیم  وزیر 
در محدوده وزارت نیرو کار را به این مرحله رساندیم و امید است دیگر 

دستگاه ها تأسی کنند و بتوانیم شرایط مناسب تری داشته باشیم.
 

   تعطیلی شهرها و تولید به خاطر آلودگی ها کار موجهی نیست
خاطر  به  تولید  و  ادارات  شهرها،  مدارس،  کردن  تعطیل  افزود:  وی 
انجام  باید  ما مربوط می شود  به  و آن چه  نیست  کار موجهی  آلودگی ها 

داده و دیگران هم مشارکت کنند.
اردکانیان در پایان نسبت به فراهم شدن امکان خریداری موتورسیکلت های 
برقی با بهره مندی از تسهیالت دولتی از سال آینده ابراز امیدواری کرد.2

به گزارش خبرگزاری میزان، مدیر بازرگانی یکی از شرکت های مشهور 
فروش موتورسیکلت در کشور می گوید خریداران آن تنها جوانان نیستند؛ 
او از خریداران 5٠ ساله ای می گوید که موتورسیکلت سوار شدند و تنها 

این شرکت 12 هزار دستگاه موتورسیکلت در سال می فروشد!
آن طور که این مدیر می گوید: نوع استفاده از موتورسیکلت نسبت به گذشته 
استفاده  و معاش  امرار  برای  موتور  از  تغییر کرده است؛ در گذشته مردم 
می کردند، اما در حال حاضر از موتورسیکلت ها برای تردد و حمل ونقل روزمره!

به گفته وی »افزایش قیمت سوخت«، »فرار از تراکم ترافیک« و »کمبود 
جای پارک« از جمله عوامل عالقه و استقبال مردم به موتورسیکلت است.

   در مورد پیشگیری از تلفات چه اقداماتی توسط کارخانجات 
موتورسیکلت انجام شده است؟ 

را  فرهنگ سازی  نقش  موتورسیکلت سازی  کارخانه  این  مدیربازرگانی 
استفاده  برای  »فرهنگ سازی  می افزاید:  و  می داند  اقدامی  هر  از  مهم تر 
از موتورسیکلت، اولین اقدامی است که می توان برای کاهش تصادفات و 
جراحات انجام داد.« او البته می گوید که سقف سرعت موتور سیکلت های 
وارداتی را قبل از فروش کاهش می دهیم. همچنین نکات ایمنی را هنگام 

فروش به خریدران تذکر می دهیم.

   آیا داشتن گواهینامه می تواند شرط خوبی برای جلوگیری برخی 
از حوادث باشد؟

 وی می گوید: می تواند شرط خرید باشد، اما سخت گیرانه است.

وی عالوه بر این می گوید: قبل از ارائه موتورسیکلت ها به بازار، بخش فنی 
شرکت، کنترل کیفی موتور ها را چک می کند و پس از کنترل نهایی به 
بازار عرضه می شود، عواملی مانند ترمز، باک، برق، سوخت رسانی و … 

همچنین در حین تولید نیز این عوامل بررسی می شود.
افراد عموما تحصیل کرده و از قشر متوسط می داند  او اسکوترسواران را 
همچنین  می کنند،  رعایت  بیشتر  را  قوانین  افراد  این  که  می گوید  و 
نیز  پلیس  با  موتورسیکلت سازی  شرکت های  تعامل  نحوه  خصوص  در 

می گوید: تعامل ما تنها در بحث پالک های موتورسیکلت است.
او با بیان اینکه اکثر موتور های این شرکت وارداتی از چین است، می گوید: 
مردم چین نیز رانندگان خوبی نیستند، اما درباره تلفات آن ها تا به حال 
می شود  گفته  آنچه  مورد  در  بازرگانی  مدیر  این  ندادیم.  انجام  بررسی 
تولید  آلودگی  افزود:  نیز  بیشتر است  از خودرو  آلودگی موتورسیکلت ها 
شده موتورسیکلت ها بسیار کمتر از خودروهاست. خودرو ۷ تا 1٠ لیتر 
بنزین در 1٠٠ کیلومتر می سوزاند، اما موتورسیکلت ها در 1٠٠ کیلومتر، 

۳ لیتر، بنابراین نمی توان گفت آلودگی موتور ها بیشتر است.1

چرا جوانان موتورسوار شدند؟

2- اردکانیان، رضا )1۳98(، در برنامه وزارت نیرو چه تعداد موتورسیکلت قرار است برقی شود، پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز، 6 بهمن 1۳98، کدخبر: 4148. ر.ک: 
http://www.motorcycletnews.ir/news/4148

1- چرا جوانان موتور سوار شدند؟/ موتورسیکلتی که دیگر تنها وسیله امرار و معاش نیست )1۳98(، خبرگزاری میزان، 14 بهمن 1۳98، کدخبر: 59212۷. ر.ک: 
https://www.mizanonline.com/fa/news/592127
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روزانه تا ۵۰۰ هزار تومان با موتورسیکلت کار می کنم

به گزارش خبرگزاری ایرنا، همگان موتورسیکلت را وسیله ای ارزان قیمت، 
کم استهالک، سریع و آسان می شناسند که در کالن شهرهایی همچون 
تهران برای رسیدن به موقع برای محل کار و دانشگاه یا جابجایی بار و 

مسافر در سطح شهر از آن استفاده می شود.
حتی چند سالی است در میان تهرانی ها باب شده است که جنس های 
یا  موتورسیکلت ها  همین  طریق  از  را  تجاری  مراکز  از  شده  خریداری 

به عبارتی با پیک موتوری جابجا می کنند.
که  بوده  دیگری  عامل  هم  اخیر  ماه های  در  سوخت  نرخ  شدن  گران 
بسیاری از شهروندان را به استفاده از موتورسیکلت در پایتخت تشویق 

کرده است.
خبرنگار ایرنا گزارش می دهد: این روزها، در روزهای سرد زمستان بازار 
تهران، خیابان جمهوری و خیابان های اطراف آن که مرکز تجاری پایتخت 
در آن واقع است، مملو از تردد موتورسیکلت هایی است که با سرعت از 
خیابان های اصلی یا کوچه های فرعی با عجله و شتاب در میان خودروها 
پیچ و تاب می خورند تا هر چه سریع تر، خود را از هیاهوی ترافیک نجات 

دهند.
روی  آن،  رانندگان  که  نیز هستند  موتورهایی  خیابان ها،  این  گوشه  در 

ترک موتور نشسته و انتظار مسافر را می کشند.
سعید یکی از آن ها است. او  خود را ۳٠ ساله معرفی می کند و به خبرنگار 
حاضر  و  است  آن  با  درآوردن  نان  و  موتورسواری  عاشق  می گوید:  ایرنا 

نیست در شغلی غیر از موتورسواری کار کند.
وی می افزاید: چند سالی است که در فصل گرما و سرما در بازار با موتور 
اگر  اما  اذیت کننده است،  کار می کنم. گرچه در زمستان موتورسواری 

عاشق کارت باشی این سختی ها را به جان می خری.
موقع ها  بعضی  می گوید:  موتور  با  درآمدش  کسب  میزان  درباره  سعید 

همین  با  نیز  تومان  هزار  تا 5٠٠  روزانه  تابستان  و  عید  ایام  در  به ویژه 
موتور کار می کنم. اما این رقم در فصل زمستان به دلیل سرما و کاهش 

مسافران کمتر می شود.
چنین  پایتخت  موتورسیکلت سواران  همه  اما  دارد.  ایمنی  کاله  سعید 
نیستند. بسیاری از آن ها نه کاله ، نه بیمه و نه گواهینامه دارند ولی با 

این حال برای کار و جابجایی از موتورسیکلت استفاده می کنند.
سعید می گوید: در این حدود 5 تا 6 سال 2 بار تصادف کرده ام و تا چند 

وقت پیش، به دلیل شکستگی پا خانه نشین بودم.
وی می افزاید: پس از هر بار تصادف تصمیم گرفتم که دیگر با موتور کار 
نکنم، اما موتورسواری عالوه بر کسب درآمد، جذابیت هم برای من دارد 

و به همین دلیل، به کار با آن عادت کرده ام.
او یادآور می شود: این روزها خیابان های تهران به ویژه در مناطق مرکزی 
و جنوبی مملو از موتورسیکلت است و روزانه انواع و اقسام تصادف را با 

موتور می بینم که اغلب به دلیل بی احتیاطی و سرعت باال رخ می دهد.
سعید اعتراف می کند: بیشتر این موتورها قیمت و امنیت باالیی ندارند 
ولی راکبان آن ها چنان در خیابان ویراژ می دهند که شهروندان از آن ها 

می ترسند.
یک موتورسوار دیگر که می گوید سابقه 15 ساله فعالیت در این زمینه 
نیست  موتورسواری  مناسب  اصال  شهر  خیابان های  می گوید:  هم  دارد، 
ناچار  بودن مسیرها  نامناسب  و  ترافیک سنگین  به دلیل  مواقع  برخی  و 
از  نیز  گاهی  و  فرعی  خیابان های  یا  کوچه ها  پس  کوچه  از  هستیم 

پیاده روها برای رانندگی استفاده کنیم.
وی که خود را محسن معرفی می کند، می افزاید: اکثر خیابان های مرکزی 
شهر به دلیل توسعه خطوط اتوبوس های تندرو محدود شده است. اما در 

برخی مواقع از مسیر تردد اتوبوس های تندرو هم استفاده می کنیم.
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این موتورسوار اعتراف می کند: بیشتر موتورسواران از کاله ایمنی مناسب 
استفاده نمی کنند گرچه پلیس در این سال ها با سخت گیری زیاد سعی 

کرده است آن ها را وادار به این کار کند.
محسن می گوید: در بیشتر تصادفات، موتورسواران به دلیل عدم استفاده 

از کاله، جان خود را از دست می دهند.
موتورسیکلت،  از  استفاده  دامنه  گسترش  به  توجه  با  دارد  عقیده  وی 
و  تصادفات  کاهش  در  مناسب  مسیرهای  ایجاد  با  باید  شهری  مدیران 
که  موتورسوار  این  کنند.  نقش  ایفای  آن ها  حرکت  مسیر  ساماندهی 
)عج(  ولیعصر  خیابان  محدوده  در  موتوری  پیک  یک شرکت  در  اکنون 
فعالیت می کند، می افزاید: درآمد این شغل به دلیل این که در پایتخت کار 

می کنیم راضی کننده است. اما باید از این قشر حمایت بیشتری شود.
او می گوید: در این ترافیک زیاد تهران اگر ما موتورسواران نباشیم خیلی 
از کارمندان و دانشجویان به موقع به محل کار و تحصیل نمی رسند و 

حتی بسیاری از محموله های باری به موقع جابجا نمی شود.

   روزهای فاجعه بار

یک موتورسوار دیگر نیز زمان بارش برف و باران و لغزندگی مسیرها را 
به ویژه در فصل زمستان، روزهایی فاجعه بار برای راکبان آن ها می داند.

او می گوید: در کنار سرعت باال، برف و باران نیز برای موتورسواران می تواند 
فاجعه باشد، چرا که به دلیل بارندگی، سطح خیابان ها لغزنده می شود و به 

همین دلیل، میزان تلفات و تصادفات موتورسیکلت افزایش می یابد.
ایرنا  خبرنگار  به  مطلب  این  تایید  با  هم  تهران  اورژانس  مرکز  رئیس   
یک  روز  هر  متوسط  به طور  پایتخت،  رانندگی  حوادث  در  می گوید: 

موتورسوار جان خود را از دست می دهد.
تهران  اورژانس  مصدومان  درصد   ۳٠ این که  بیان  با  صابریان«  »پیمان 
مربوط به حوادث رانندگی است، افزود: متاسفانه بیشتر مصدومان ترومایی 

که با آمبوالنس به بیمارستان منتقل می شوند، موتورسوار هستند.
تهران  در  رانندگی  از حوادث  ناشی  روزانه ۳5٠ مصدوم  داد:  ادامه  وی 

داریم که اغلب آن ها موتورسوار هستند.
رئیس مرکز اورژانس تهران تاکید کرد: با توجه این که تعداد موتورسواران 

در شهر تهران بسیار باالاست، اگر این موتورسواران اصول ایمنی را رعایت 
نکنند، احتمال افزایش آمار مرگ ومیر ناشی از حوادث رانندگی در شب 
از لباس  به گفته وی، موتورسواران در صورتی که  پیدا می کند.  افزایش 
حوادث  در  آن ها  فقرات  ستون  و  سر  زانو،  آرنج،  کنند،  استفاده  مناسب 
ترافیکی کمتر آسیب می بیند. اما به دلیل عدم رعایت این نکات، متاسفانه 

بسیاری از موتورسواران در حوادث ترافیکی دچار معلولیت می شوند.

   تردد روزانه یک میلیون موتورسیکلت
رئیس مرکز کنترل پلیس راهور تهران بزرگ نیز در این باره به خبرنگار 
در  موتورسیکلت  میلیون  یک  از  بیش  روزانه  پایتخت  در  گفت:  ایرنا 
توجه  با  افزود:  رازقی  محمد  سرهنگ  می کنند.  تردد  شهر  خیابان های 
به اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی در زمینه استفاده از کاله ایمنی 
ایمنی  کاله  از  موتورسواران  برخی  همچنان  سرنشینان  و  راکب  برای 
استفاده نمی کنند و علت مرگ آن ها در بیشتر تصادفات نیز همین نکته 

است.
به گفته وی، حجم تردد موتورسیکلت ها در ایام پایانی سال با توجه به 
موتورسواران  اگر  و  می کند  پیدا  افزایش  خیابان ها  در  عید  شب  خرید 
مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نکنند، شاهد افزایش تلفات جانی 

در این گونه حوادث خواهیم بود.

   موتورسیکلت ها؛ عامل اصلی تصادفات فوتی پایتخت
 رئیس پلیس تهران نیز اعالم کرد: در مجموع 84 درصد از تصادف های 

فوتی پایتخت، عابران پیاده و موتورسیکت ها هستند.
 48 گفت:  تهران  استان  ترافیک  شورای  جلسه  در  مهماندار  محمدرضا 
درصد  از عرض خیابان ها، ۳6  عابران  عبور  به  مربوط  فوتی ها  از  درصد 

موتورسیکلت ها و 16 درصد خودروهای سواری است.
معادل  امسال  ابتدای  از  تهران  قانونی  پزشکی  آمار  براساس  افزود:  وی 
شهر  و  شده  کاسته  پایتخت  تصادفات  فوتی های  میزان  از  درصد  هفت 

تهران در این زمینه رتبه اول کشور در کاهش مرگ ومیر را دارد.
تصادفات  از  بسیاری  این که  بیان  با  بزرگ  تهران  راهور  پلیس  رئیس 
بین خطی در  آن ها  اتفاق می افتد که جداسازی  در مسیرهای دوطرفه 
نیست، خاطرنشان کرد: با  جداسازی مسیرهای دوطرفه می توان تعداد 
کشته ها را کم کرد. وی گفت: با مهندسی ترافیکی اثرگذار،  اولویت بندی 
مهار  سرعت،  کنترل  بیمارستانی،  پیش  خدمات  و  حادثه خیز  نقاط 
عمومی  حمل ونقل  وسایل  رانندگان  سالمت  کنترل  و  موتورسیکلت ها 

می توان میزان تصادف های منجر به فوت را کاهش داد.
 

   موتورسوار خوب
دامنه  افزایش  و  پایتخت  در  موتورسیکلت  از  استفاده  دامنه  گسترش 
تلفات آن، شهرداری تهران را واداشته است در هفته های اخیر پویشی با 
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عنوان »موتورسوار خوب« راه اندازی کند تا در قالب آن، نکات آموزشی و 
توصیه های الزم را برای حفظ جان راکبان و سرنشینان موتورها به آنان 

یادآور شود.
رییس مرکز اورژانس تهران معتقد است، برگزاری کمپین های این چنینی 

می تواند در ارتقای فرهنگ درست ترافیک بسیار موثر باشد.
صابریان تصریح کرد: یک موتور سوار وقتی صبح از منزل خارج می شود 
اگر در تمام طول روز  به این فکر باشد که خانواده اش منتظر بازگشت 
او هستند، با استفاده از کاله و لباس مناسب و احترام به قوانین می تواند 

جان خود را حفظ کند.
فرهنگی  و  اجتماعی  معاونت  شهروندی  آموزش های  امور  مدیرکل 
هدف  با  کار  این  که  گفت  پویش  این  جزئیات  درباره  هم  شهرداری 
تبلیغات در سطح شهر  و  تابلوها اطالع رسانی  از طریق  و  فرهنگ سازی 
تا برگزاری دوره های آموزشی با همکاری شهرداری و پلیس راهنمایی و 

رانندگی انجام می شود.
مجتبی دانشور افزود: مخاطب کارگاه های آموزشی، عالوه بر موتورسواران، 
دانش آموزان و و زنان خانه دار هستند که به آن ها آموزش داده می شود، 
به عنوان سفیران کمپین موتوسوار خوب، نکات ایمنی الزم را به اطرافیان 

خود از قبیل پدر یا برادر که راکب موتور هستند یادآوری کنند.
فرهنگی شهرداری  و  اجتماعی  معاونت  آموزش های شهروندی  مدیرکل 
تهران ادامه داد: استفاده از کاله ایمنی، عدم ورود به خط ویژه، پیاده راه، 
تونل و دیگر موارد، نکات آموزشی این کالس ها هستند و کودکان آموزش 
راکبانی که  موتور  یا  را روی کاله  برچسب هایی  دوره  این  از  دیده پس 
موتورسوار  به عنوان  را  آن ها  تا  رعایت می کنند، می چسبانند  را  قوانین 

خوب به جامعه معرفی کنند. 
منطقه   5 در  موتورسوار خوب  کمپین  آموزشی  و  عملی  فاز  گفت:  وی 
پایتخت که ساکنان آن برای تردد در شهر بیشتر از موتورسیکلت استفاده 

می کنند، اجرا می شود.
دانشور یکی از ویژگی های شاخص این پویش را توجه به محیط پیرامونی 

موتورسواران برشمرد و گفت: در این راستا از ظرفیت فرزندان و همسران 
موتورسواران به عنوان مروجین این کمپین استفاده می شود.

پویش  کرد:  تصریح  تهران  شهرداری  شهروندی  آموزش های  مدیرکل 
موتورسوار خوب با تمرکز بر طراحی فعالیت های متنوع تبلیغی- آموزشی، 
موضوع هایی همچون استفاده از کاله ایمنی، عدم رانندگی در خط ویژه 
اتوبوس، تجاوزنکردن به حریم عابر پیاده، عدم ورود به تونل های شهری 
مورد  را  مراقبتی شهروندان  افزایش سهم خود  برای  خانواده  قهرمان  و 

توجه قرار می دهد.
مختلف  مباحث  با  همچنین  پویش  این  در  شرکت کنندگان  افزود:  وی 
و حادثه  تخلفات پرخطر  از  اعم  موتورسواری  پیرامون  قانونی  و  حقوقی 
ساز، مجازات ها، بایدهای استفاده یا عدم استفاده از موتورسیکلت، دالیل 
توقیف موتورسیکلت، علل تصادفات و مسائل مربوط به آن آشنا می شوند.

به گفته دانشور، از زمان آغاز به کار این پویش، شهرداری تهران از تمام 
فرصت های  و  اختیار  در  تبلیغاتی  و  آموزشی  موقعیت های  و  ظرفیت ها 
کردن  همراه  و  حساس سازی  برای  مجازی  فضای  و  رسانه ها  بی بدیل 
شهروندان به ویژه موتورسواران با این پویش فرهنگی- آموزشی، استفاده 
کرده و امیدوار است به سهم خود در مسیر بهترشدن انضباط ترافیکی و 

امنیت شهروندان گام موثری بردارد.
وی، یکی از بهترین روش های آموزشی برای تغییر رفتار در موتورسوران 
را آموزش چهره به چهره ذی نفعان به ویژه خانواده ها و افراد پیرامون آن ها 
عنوان کرد و گفت: در آموزش های حضوری به دلیل ارتباط مستقیم مربی 
و آموزش گیرنده، پرسش ها و نظرات شهروندان آزادانه مطرح می شود و 

بحث و گفت وگو پیرامون موضوع پویش شکل می گیرد.
برگزاری  برای  دلیل همکاری  به  راهور  پلیس  از  قدردانی  دانشور ضمن 
کارگاه ها و کالس های آموزشی در مناطق دارای بیشترین سطح درگیری 
به  آموزشی  دوره های  این  اظهارداشت:  موتورسواران  تخلفات  موضوع  با 
مدت چهار هفته و با همکاری معاونت های اجتماعی مناطق 1٠، 14، 15 
و 8 برای گروه های مختلف اجتماعی اعم از زنان خانه دار، دانش آموزان، 

دانشجویان، مربیان مهدهای کودک و موتورسواران برگزار می شود.
با  کرد  امیدواری  ابراز  تهران  آموزش های شهروندی شهرداری  مدیرکل 
شاهد  آموزشی،  کارگاه های  در  موتورسواران  و  خانواده ها  جدی  حضور 
کاهش رفتارهای پرخطر با افزایش سهم باالی خودمراقبتی، امنیت بیشتر 
پیاده روها، کاهش آمار مرگ ومیر و جراحت موتورسواران و افزایش میزان 

رضایت مندی عموم شهروندان در آینده ای نه چندان دور باشیم.
هزار   5٠٠ و  میلیون  یک  از  بیش  حاضر،  حال  در  گزارش ها،  به  بنا 
موتورسیکلت سوار در پایتخت تردد می کنند و  بررسی ها حکایت از آن 
از شیوه های موتورسواری در کالن شهر تهران  نارضایتی  دارد که میزان 

بیش از ۷٠ درصد است .

1- موتورسواری به قیمت جان )1۳98(، خبرگزاری ایرنا، 14 بهمن 1۳98، کدخبر: 8۳64٠18۳. ر.ک:
https://www.irna.ir/news/83640183
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 ،1۳98 بهمن ماه   15 تا   1۳ تاریخ  در  نیوز،  موتورسیکلت  گزارش  به 
همایش خودروهای آینده برگزار شد.1 در این رویداد عالوه بر برگزاری 

نمایشگاه، چند تفاهم نامه نیز امضا شد.
بر  تاکید  با  آینده،  همایش خودروهای  اولین  دبیر  زینی،   سیدشهریار 
گفت:  برقی  خودروهای  حوزه  در  صنعتی  دستاوردهای  آخرین  ارائه 
خودروهای  حوزه  در  کشور  دستاوردهای  آخرین  نمایشگاه  این  در 
و  خودروسازان  توسط  که  برقی  اتوبوس  و  موتورسیکلت ها  برقی، 
موتورسیکلت سازهای بزرگ کشور با همکاری شرکت های دانش بنیان 

بومی سازی شده اند، به نمایش گذاشته شدند. 
از جمله  بخش دیگر نمایشگاه اختصاص به حوزه زیرساخت های شارژ 
خودروها،  کنار  در  بود.  آن  به  مربوط  قطعات  و  شارژ  ایستگاه های 
موتورسیکلت ها و ایستگاه های شارژ، انواع قطعات هایتک و ماژول های 
برقی که در انواع خودرو به کار می رود و توسط نخبگان و متخصصان 
ایرانی بومی سازی شده بود به نمایش گذاشته شد. به واقع این همایش 
و  وسائط نقلیه  برقی سازی  حوزه  در  کشور  فناوری های  آخرین  عرضه 

زیرساخت های مرتبط با آن بود.

همایش  این  برگزاری  در  دولتی  و سازمان های  ارگان ها     چه 
مشارکت دارند؟

و  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  محوریت  با  همایش  این 
توسط ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته و 

با مشارکت شهرداری تهران و وزارت صنعت )سازمان مدیریت صنعتی( 
برگزار شد.

تقریبا تمامی سازمان ها و نهادهای مرتبط با موضوع کاهش آالینده ها، 
کارگیری  به  و  سوخت  مصرف  بهینه سازی  هوا،  کیفیت  سطح  ارتقا 
مشارکت  همایش  در  وسائط نقلیه  برقی سازی  در  نوین  فناوری های 
بهینه سازی مصرف سوخت،  به سازمان  از آن جمله می توان  دارند که 
نیرو)پژوهشکده  وزارت  مپنا)مکو(،  زیست،  محیط  از  حفاظت  سازمان 
مرکز  و  سایپا  خودروسازی  گروه  خودرو،  ایران  صنعتی  گروه  نیرو(، 

همکاری های تحول و پیشرفت نام برد.

   اهداف اصلی از برگزاری این همایش چه بود؟
آخرین  ارایه  اول  وهله  در  همایش  این  برگزاری  از  اصلی  هدف 
و  ساخت  طراحی،  حوزه  در  بنیان  دانش  شرکت های  توانمندی های 
تست ماژول ها و قطعات کلیدی خودروها، موتورسیکلت ها، اتوبوس های 
برقی، ایستگاه های شارژ و صنایع وابسته به آن بود. در گام دوم سعی 
کردیم موانع و مشکالتی که در مسیر توسعه و سیاست گذاری این حوزه 

قرار گرفته اند را تشریح کنیم. 
از جمله این قوانین که می تواند در توسعه خودروهای برقی داشته باشد 
ارتقای نظام مالی کشور  ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
توسعه حمل و  از  از محل صرفه جویی مصرف سوخت حاصل  که  است 
در  متاسفانه  که  کرد  پرداخت  یارانه  بخش  این  به  می توان  برقی  نقل 
حال حاضر به صورت جدی اجرا نمی شود. از دیگر اهداف مهم همایش 
و  هوا  آلودگی  کاهش  در  برقی  حمل ونقل  به سزایی  نقش  به  می توان 

بهینه سازی مصرف سوخت اشاره داشت.

عرضه آخرین فناوری های وسائط نقلیه برقی در همایش خودروهای آینده

در  واقع  شماره2،  ساختمان  صنعتی،  مدیریت  سازمان  همایش های  مرکز  محل  در   -1
خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی خیابان نهم، برگزار شد.



   چند شرکت در این همایش ثبت نام کرده اند؟
15 شرکت اصلی کشور که در حوزه برقی سازی فعالیت عمده ای دارند 
در همایش حاضر بودند که برخی از آن ها در قالب ارایه نیازمندی های 
ایران  ارایه نیازهای خود پرداختند. مانند  فناورانه )revers pitch( به 
 )pitch( خودرو و سایپا و برخی دیگر توانمندی های خود را ارایه دادند
خصوص  در  هستند.  دانش بنیان  شرکت های  عمدتا  دوم  گروه  که 
شرکت کنندگان در همایش نیز بیش از 25٠ نفر جهت حضور در این 
رویداد و بازدید از آن در سایت همایش به نشانی  futurecar.ir ثبت 

نام کردند.

   آیا در این همایش یا نمایشگاه توافق یا قانونی برای پشبرد 
اهداف ملی به دست خواهد آمد؟

در این همایش امضای چند تفاهم نامه انجام شد. قطعا بازتاب و انعکاس 
مشکالت و موانع توسعه برقی سازی وسائط نقلیه می تواند نقش به سزایی 
جهت  به  متعددی  قوانین  کشور  در  باشد.  داشته  حوزه  این  رشد  در 
حمایت از خودروهای برقی و هیبریدی وجود دارد که اگر همان قوانین 
تاکید  لذا  و  نباشد  قوانین جدیدی  به  نیاز  شاید  شود  اجرا  درستی  به 
به   12 ماده  تعمیم  منجمله  قوانین  این  اجرای صحیح  بر  هم  همایش 

اتوبوس برقی است.1

1- زینی، سیدشهریار )1۳98(، عرضه آخرین فناوری های وسائط نقلیه برقی در همایش خودروهای آینده، پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز، 1۳ بهمن 1۳98، کدخبر: 4۳٠2. ر.ک: 
http://www.motorcycletnews.ir/news/4302

اولین همایش خودروهای آینده محفلی برای هم افزایی صنعت و دانشگاه

به گزارش موتورسیکلت نیوز، عضو هیأت علمی و دانشیار پژوهش جهاد 
دانشگاهی و معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی 
و  دانشگاهی  ظرفیت های  هم افزایی  برای  محفلی  همایش  این  گفت: 
صنعتی است. دکتر حمیدرضا صادق محمدی با اشاره به این که صنعت 
خودروسازی جهان درحال گرایش به سمت تولید خودورهای برقی است، 
پیش بینی کرد: معضالتی چون محدودیت استفاده از سوخت های پایه نفت 
و گاز به لحاظ هزینه ها و مشکالت آالیندگی ها این خودروها به ویژه در 
کالن شهرها از یک سو و کاهش هزینه های تجهیزات اصلی خودروهای 
برقی و هیبرید در کنار توسعه فناوری های مرتبط موجب خواهد شد که 
این خودروها سهم قابل مالحظه ای را در حمل و نقل شخصی و عمومی در 

آینده ایفاء کنند. مشروح این گفت وگو را بخوانید.

اولین همایش تخصصی خودروهای آینده را چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر دهه 2٠2٠ تا 2٠۳٠ را به عنوان دهه تحول جدی در ترکیب خودروهای 

شخصی پیش بینی کنیم  به گمانم به بی راهه نرفته ایم. معضالتی چون 
لحاظ هزینه ها و  به  گاز  و  نفت  پایه  از سوخت های  استفاده  محدودیت 
مشکالت آالیندگی ها این خودروها به ویژه در کالن شهرها از یک سو و 
کنار  در  هیبرید  و  برقی  اصلی خودروهای  تجهیزات  هزینه های  کاهش 
توسعه فناوری های مرتبط موجب خواهد شد که این خودروها سهم قابل 
مالحظه ای را در حمل و نقل شخصی و عمومی در آینده ایفاء کنند. از 
این رو فراهم آوردن تمهیدات الزم برای همفکری و هم افزایی متخصصان 
و  پیشرفته  حمل ونقل  و  خودرو  عرصه  در  ایران  صنعتی  و  دانشگاهی 
مهم  بسیار  گامی  عنوان  به  این حوزه می تواند  ذینفعان  و  نقش آفرینان 
ارزیابی شود و برگزاری اولین همایش تخصصی خودروهای آینده در این 

چارچوب حرکتی مقدماتی اما کاماًل مفید ارزیابی می گردد.
در خصوص فعالیت ها و امور تخصصی که بخش دانشگاهی و همچنین 

جهاد دانشگاهی برای تولید خودورهای برقی انجام داده اند، توضیح دهید.
بر اساس اطالعاتی که دارم، اجرای برخی طرح های مطالعاتی و پژوهشی و 
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حتی نمونه سازی توسط مجموعه های متفاوت دانشگاهی به ویژه دانشگاه های 
و  برقی  موتورسیکلت  و  اتومبیل  اتوبوس،  زمینه  در  مهم صنعتی کشور 
همچنین برخی مراکز پژوهشی در زمینه سامانه های شارژ باتری خودرو از 
جمله اقدامات بخش دانشگاهی است. اجرای پروژه های مرتبط با سیستم 
رانش قطار مترو در جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت و نیز طراحی و 
ساخت موتورهای آهنربای دائم که محرکه ای مهم در سیستم های خودرو 
برقی محسوب می شوند در سازمان جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین 
طوسی که تجربه ساخت چنین موتورهایی را با قدرت های متفاوت را دارد 
و طراحی و ساخت نمونه موتور تراکشن جریان مستقیم برای خودروهای 
تشریفاتی برقی اماکن عمومی از جمله فعالیت های جهاد دانشگاهی در این 
عرصه است. البته باید یادآور شد که بخش مهمی از این پژوهش ها با حمایت 
مادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و برخی صنایع خودروسازی 

امکان اجرا یافته اند.

یا  تولید  برای  دانشگاهی  دربخش  ظرفیت های  چه  حاضر  حال  در 
راه اندازی صنایع مرتبط با خودروهای برقی وجود دارد؟

کنار  در  آن  عام  مفهوم  به  پژوهشی کشور  و  دانشگاهی  نظرم بخش  به 
شرکت های دانش بنیان  از استعداد مناسبی برای فعالیت در این عرصه 
برخوردار است اما نباید به خصوص از بخش دانشگاهی و پژوهشی به مفهوم 
خاص آن انتظار تولید یا راه اندازی صنایع مرتبط با خودروهای برقی را 
داشت، زیرا این امر اصوالً با مأموریت های این بخش سنخیتی ندارد. بلکه 
در صورت فراهم آمدن زیست بوم مناسب برای این حوزه صنعت، باید از این 
بخش انتظار داشت که در چارچوب برنامه ای کامل و جامع که از سوی 
سیاست گذاران با همکاری مجموعه ذی نفعان و نقش آفرینان تدوین و اجرا 
شود در کنار سایر بخش ها نقش خود را به خوبی ایفاء نماید و هم افزایی 

مناسبی را به منصه به روز و ظهور بگذارد.

برگزاری این گونه همایش های تخصصی چه نقشی در پیشبرد اهداف 
صنعتی و ملی کشور دارند؟

و  برنامه ریزی  صورت  در  تخصصی  همایش های  چنین  تأثیر  مهم ترین 
اجرای مناسب آن را باید در گردآوردن کلیه نقش آفرینان برای همفکری 
و هم افزایی ایشان در پرداختن به مباحث مهم و کالن و تمهید شرایط 
برای ایجاد شناخت کامل متقابل و پرداختن به اولویت ها، چالش ها و نیازها 
و فراهم آوردن زمینه برای جلب توجه سیاست گذاران عالی در کشور به 
موضوع مورد نظر دانست که به صورت خالصه از آن می توان به عنوان توجه 

اساسی به اهمیت ایجاد زیست بوم الزم در آن عرصه یاد کرد.

 کشور و صنعت برای دستیابی به صنعت ساخت خودروهای برقی چه 
نیازهای دارد؟

این  در  الزم  فناوری  و  دانش  این حوزه  در  اصلی  معضل  من  دیدگاه  از 
هم  برقی  کارآمد  خودروهایی  تولید  خط  ایجاد  حتی  نیست.  خصوص 
علی رغم برخورداری از پیچیدگی های قابل مالحظه مشکل اصلی محسوب 
نمی شود. واقعیت آن است که دستیابی جدی به صنعت ساخت خودروهای 
برقی در کشور نیازمند توسعه استفاده از آن در سطح وسیع است و برای 
تحقق آن نخست باید زیست بوم توسعه این فناوری در کشور پدید آید و این 
امر بدون دارا بودن کسب و کار کاماًل اقتصادی و نه گلخانه ای امکان پذیر 
نیست و این همه نیازمند اجرای برنامه ای کالن و جامع و بلند مدت در ایران 
است. ناگفته نماند که تدوین و اجرای چنین برنامه ای با توجه به مشکالت 
اقتصادی فعلی ایران جندان هم ساده نیست. کافی است که به خاطر بیاوریم 
که مجموعه تدابیر و اقدامات اتخاذ شده در ایران برای توسعه خودروهای 
گازسوز به عنوان جایگزین خودروهای بنزینی و گازوئیلی چند سال طول 
کشیده است چه میزان بر روی آن سرمایه گذاری شده است و تا حال حاضر 
چقدر جایگزینی انجام شده است. البته توجه داشت که توسعه خودروهای 
برای خودروسازان، کسب و کار  به ویژه  تا حد زیادی،  ایران  گازسوز در 

اقتصادی محسوب می شوند.

تولید خودروهای  اهداف  به  با وجود ظرفیت های موجود، چه زمانی 
برقی دست پیدا خواهیم کرد؟

فراهم آمدن  به  تمام  و  تام  بستگی  امر  این  تحقق  گفتم،  که  همان گونه 
زیست بوم مناسب و فراهم آوردن شرایط کسب و کار کاماًل اقتصادی دارد 
تازه آن هم در صورت تداوم حمایت مؤثر دولت از بخش خصوصی به صورت 

کاماًل رقابتی اما بدون ایجاد انحصار و رانت در قالب برنامه ای بلند مدت.

آنچه شما گفته اید آیا به مفهوم آن است که توسعه صنعت خودرو برقی 
در کشور امکان پذیر نیست و نباید روی آن سرمایه گذاری کرد؟

خیر. کاماًل بر عکس. با توسعه فناوری های مورد استفاده خودروهای برقی 
و هیبرید نقشی مهم در صنعت حمل و نقل به ویژه حمل و نقل شهری در 
آینده پیش رو دارند و به خصوص با توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و 
کاهش قیمت تمامش شده و هزینه استفاده از این نوع انرژی ها این خودروها 
رونق بیشتری خواهند یافت و پرداختن به این موضوع کاماًل ضروری است. 
همه بحث بر سر آن است که چه سیاست هایی اتخاذ شود و چه مسیری 
را در کشور طی کنیم که سرنوشت ساخت خودرو برقی مشابه سرنوشت 
تولید خودروهای سنتی ظرف بیش از پنجاه سال گذشته نباشد. بر همین 
اساس است که برگزاری اولین همایش تخصصی خودروهای آینده را در این 
چارچوب کامالً مثبت ارزیابی می کنم، به هر حال نباید فراموش کرد که این 
گامی بسیار کوچک اما مقید است و نباید انتظار زیادی از آن داشت. مهم 
آن است که چه استفاده ه ای از چنین همایش هایی ببریم و گام های آتی در 

این تا چه میزان حساب شده برداشته شود.1
1- زینی، سیدشهریار )1۳98(، عرضه آخرین فناوری های وسائط نقلیه برقی در همایش خودروهای آینده، پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز، 1۳ بهمن 1۳98، کدخبر: 4۳٠2. ر.ک: 

http://www.motorcycletnews.ir/news/4302
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تفاهمنامه همکاری بین ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد شد

و  فضایی  فناوری  توسعه  ستاد  نیوز،  موتورسیکلت  گزارش  به 
و  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  پیشرفته  حمل ونقل 
شرکت مکو از زیرمجموعه های شرکت مپنا تفاهنامه ای را در زمینه 
تولید خودروهای الکترونیکی و زیرساخت های الزم در این زمینه را 

به امضا رساندند.
فناوری  توسعه  ستاد  دبیر  منطقی  منوچهر  امضای  به  تفاهنامه  این 

فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و محمدحسین رفان مدیرعامل شرکت مکو منعقد شد. در قالب این 
خودورهای  حوزه  پیشتازان  از  یکی  به عنوان  مکو  تفاهمنامه شرکت 
الکترونیکی و زیرساخت های آن، به عنوان هسته ایده پردازی و جذب 
ایده های نو فعالیت های خود را در حوزه خودروهای برقی گسترش 

می دهد.1

1- تفاهنامه همکاری بین ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد شد )1۳98(، پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز، 15 
بهمن 1۳98، کدخبر: 4۳54. ر.ک:

https://www.mehrnews.com/news/4721690

به گزارش موتورسیکلت نیوز، مدیرعامل مکو1 در مراسم امضای تفاهنامه 
معاونت  پیشرفته  و حمل ونقل  فضایی  فناوری  توسعه  ستاد  با  همکاری 
علمی و فناوری ریاست جمهوری از احداث ۳٠ ایستگاه شارژ برقی سریع 

در کشور خبرداد.
از خودورهای  استفاده  بودن،  به توجیه پذیر  اشاره  با  رفان  محمدحسین 
برقی درکشور گفت: تحقق اهداف صنعتی، اجتماعی و ملی کشور در گرو 
حمایت نهادهای حاکمیتی است و مپنا2  نیز در این زمینه امور فرهنگی 

را اجرا کرده است. 
مدیرعامل مکو اضافه کرد: مپنا وظیفه خود می داند که در امور فرهنگی 
و صنعتی پیشتاز باشد و به همین دلیل اولین ایستگاه شارژ برقی را در 
کنار برج میالد راه اندازی کرد و بر همین اساس برنامه ریزی شده که ۳٠ 

شارژر سریع در استان ها احداث و راه اندازی کنیم.
وی به تشکیل کمیته عالی راهبردی برقی سازی در مپنا اشاره کرد و 
افزود: پتانسیل خوبی برای تولید خودوری برقی در کشور وجود دارد که 
بالندگی  و  رشد  به  هم  صنعتی  بخش  این  الزم،  حمایت های  درصورت 

خواهد رسید.
رفان ادامه داد: در کشور توان و ظرفیت های زیادی در حوزه های صنعتی، 

با  تفاهنامه  بر همین اساس ۳  افزاری وجود دارد و  نرم  سخت افزاری و 
شرکت های خودروساز کشور منعقد کرده ایم. 

برقی  موتورهای  در  باطری  قیمت  بودن  باال  به  اشاره  با  مکو  مدیرعامل 
گفت: پیشنهاد کردیم که برای کاهش قیمت باطری در موتورهای برقی 
از ایستگاه های  سوآپ استفاده کنیم، تا معضل آلودگی ناشی از استفاده 

از موتورها که امروز گریبان اکثر شهرها را گرفته است، حل شود.
رفان در پایان ابراز امیدواری کرد که با امضای این تفاهنامه، روند حرکت 
برقی سازی و ایجاد زیرساخت های وسایط نقلی برقی در کشور شتاب 

گیرد.۳

استفاده  از ایستگاه های سوآپ برای کاهش قیمت باتری موتورسیکلت های برقی

1- شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا )مکو(.
2- گروه مپنا به عنوان یک شرکت تولیدی، صنعتی و بازرگانی بین المللی به همراه 41 
شرکت زیرمجموعه خود، در زمینه طراحی و احداث نیروگاه های حرارتی )بخار، گازی و 
سیکل ترکیبی( و همچنین اجرای پروژه های نفت و گاز و حمل و نقل ریلی و نیز در حوزه 
 )EPC( سرمایه گذاری خصوصی در این صنایع به صورت پیمانکار اجرایی کلید در دست

و سرمایه گذاری خصوصی )IPP( در سطح بازار ایران و منطقه فعالیت می کند.

در  باطری  قیمت  کاهش  برای  کردیم  پیشنهاد   ،)1۳98( محمدحسین  رفان،   -۳
پایگاه خبری موتورسیکلت  استفاده کنیم،  ایستگاه های سوآپ  از  برقی  موتورسیکلت های 

نیوز، 15 بهمن 1۳98، کدخبر: 4۳51. ر.ک:
http://www.motorcycletnews.ir/news/4351
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به گزارش ایرنا، وزیر نفت در 
بهمن   15 تلویزیونی  برنامه 
نخستین بار  برای  گفت:   98
کردن  گازسوز  کشور  در 
موتورسیکلت ها نیز در دستور 
کار قرار گرفته و ما به دنبال 

با  تا  تولید شود  برای موتورسیکلت ها  این هستیم که مخازن کوچکی 
نصب آن برای موتورها نحوه سوخت گیری آن ها نیز تسهیل شود تا مردم 
برای گاز سوز کردن موتورسیکلت های خود انگیزه بیشتری داشته باشند. 
به جای  موتورسیکلت ها  دارندگان  صورت  این  در  گفت:  وی  همچنین 
این که به ازای هر لیتر مصرف بنزین ۳هزار تومان پرداخت کنند، مبلغی 

بین ۳٠٠ تا ۳5٠ تومان برای هر لیتر گاز پرداخت خواهند کرد .

1- نامدار زنگنه، بیژن )1۳98(، دولت در بودجه 99 پیشنهادی برای افزایش قیمت حامل های انرژینداده است، خبرگزاری ایرنا، 15بهمن 1۳98، کدخبر: 244۳. ر.ک: 
https://www.irna.ir/news/83661283

خبر منوچهر منطقی در خصوص تولید موتورسیکلت های برقی در شرکت های دانش بنیان

و  فناوری های فضایی  توسعه  نیوز، دبیر ستاد  به گزارش موتورسیکلت 
حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی گفت: تولید موتورسیکلت های برقی در 
کشور که از چندسال پیش شروع شده و کمتر از دو الی سه سال آینده و 

زودتر از اتوبوس های برقی وارد سطح شهر خواهند شد.
و  اتوبوس  از  استفاده  شهرها  کدام  در  این که  به  پاسخ  در  وی 
متقاضی  شهرها  برقی عمومی می شود، گفت: معموالً  موتورسیکلت های 
هستند، اما در ابتدا در تهران، اصفهان و مشهد این اقدام آغاز خواهد شد.

منطقی افزود: تولید این اتوبوس و موتورسیکلت های برقی که در یکی دو 
سال آینده به بهره برداری می رسند، عمدتاً توسط شرکت های دانش بنیان 

به نتیجه رسیده است.
وی با بیان این که خوشبختانه کشور استعدادهای خوب و فوق العاده ای 

برقی روی 4  افزود: شاکله خودروهای  برقی دارد،  تولید خودروهای  در 
الکتریسیته است که  و  ارتباطات، کنترل  الکترونیک،  فناوری حوزه های 
در این زمینه محققان استعدادهای خوبی دارند؛ به قدری خوب در این 
داشته  گفتن  برای  حرفی  دنیا  در  می توانیم  که  کرده ایم  عمل  زمینه ها 

باشیم.
به گفته منطقی، فعاًل بهره برداری اتوبوس، موتورسیکلت و خودروی برقی 
در اولویت ما است و بعد از آن امیدوار هستیم به سمت تولید خودروهای 

خودران برویم.
وی با بیان این که برای تولید خودروهای خودران نیاز به پلتفرم خودروهای 
نیاز است  و  بر است  تولید خودروهای خودران زمان  برقی داریم گفت: 

که اول خودروهای برقی را در کشور داشته باشیم و به تولید برسانیم.1

1- منطقی، منوچهر )1۳98(، بهره برداری از اتوبوس، موتورسیکلت و خودروی برقی در اولویت ما است، پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز، 15 بهمن 1۳98، کدخبر: 4۳4۷. ر.ک
http://www.motorcycletnews.ir/news/4347

به دنبال گازسوز کردن موتورسیکلت ها هستیم
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بازنده سهمیه بندی  موتوری ها  پیک  روزنامه شهروند،  سایت  گزارش  به 
بنزین شدند. این جمله را به وفور از زبان شان  می شنوی. مردهای جوان و 
گاه بازنشسته هایی که ساعت های طوالنی البه الی صف های به هم فشرده 
خودرو و  ترافیک خیابان های تهران ویراژ می دهند که به لقمه نانی برسند.

بهمن ضیا مقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت به »شهروند« می گوید 
دستگاه  هزار  پانصد  و  میلیون  از   یازده  بیشتر  ایران  خیابان های  در  که 
وسیله  به عنوان  8٠درصدشان  حدود  که  می کنند  تردد  موتورسیکلت 

کسب وکار و درآمد مورد  استفاده است.  
در این میان حدود ۷5 درصد موتورسیکلت هایی که در خیابان های ایران 
تردد می کنند، فرسوده هستند و  وزارت نفت به آن ها هیچ سهمیه بنزینی 
بنزین  سهمیه  که  هم  موتورسیکلت هایی  معدود  است.  نداده  اختصاص 
 گرفته اند، تنها 25 لیتر سهمیه دارند. این درحالی است که پیک های بازار 
تهران می گویند گاهی روزانه تا   2٠٠کیلومتر پیمایش دارند و باید سه بار 
نیست.  آن ها  نیاز  این سهمیه جوابگوی  و  کنند  پر  را  باک خود  روز  در 
 این مسائل درحالی رخ می دهد که موتورهای برقی از  سال 9۷ تا به االن 
تا سه برابری  را تجربه می کنند و درعین حال هیچ  جهش های قیمت دو 
خبری از اقدام جدی نهادهای رسمی برای پرداخت تسهیالت در این  بخش 
نیست و وضع گازسوزکردن موتورسیکلت ها هم به مراتب بدتر است، ضمن 
این که راکبان پیک های  موتوری هم نه از این تسهیالت و اخبار خبر زیادی 

دارند و نه اعتقاد دارند که این موتورها به کارشان می آید. 

   سهمیه بنزین به خیلی از موتورسوارها نرسید  
وقتی که نرخ سوخت اصالح شد، همه از مشکالتی که ممکن بود برای 
راننده های تاکسی و آژانس ها و تاکسی  های آنالین پیش بیاید، می گفتند 

اما در این میان کسی به فکر پیک موتوری ها و افرادی که زندگی خود را از 
 طریق کارکردن با موتور سپری می کردند، نبود. اوضاع برای موتورسواران 
به دلیل  1٠ سال  باالی  به  موتورسیکلت های  که  می شد  بغرنج تر  وقتی 
فرسودگی کارت سوخت داده نمی شود. کسانی که با موتورسیکلت  کار 
انجام می دهند، می گویند هزینه بنزین آن ها  حمل ونقل بسته و کاال را 

سه برابر شده اما دستمزدشان  تغییری نکرده است.
  کارگروه صنایع اسقاط به تازگی اعالم کرده از بین 11 میلیون و 65٠ هزار 
فرسوده  موتورسیکلت  تا   8 میلیون   ۷ ایران  در  موتورسیکلت  دستگاه 
کارت  دریافت  به  موفق  آن ها  از  هیچ کدام  که  می کنند  تردد  درکشور 
به  بود  گفته  دولت  نشده اند.  سهمیه بندی  بنزین  از  و  استفاده  سوخت 
موتورسیکلت هایی که بیشتر از 1٠ سال سن  دارند، سهمیه بنزین نداده 
تا ۳ میلیون  پانصد  و  میلیون  بین دو  تقریبا  این حساب  با  و حاال  است 
حدود  چیزی  فقط  واقع  در  که  بنزین  گرفته اند  سهمیه  موتورسیکلت 

یک چهارم موتورسیکلت های ایران سهمیه بنزین دارند.
  

   وام موتورهای برقی روی هوا

ریسک تولید موتورسیکلت غیربنزینی
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برقی  موتور  خرید  برای  این  از  پیش  تا  که  شهرداری  میان  این  در   
آبان 98  وام خرید کم بهره می داد،  در  تومان  هزار  پانصد  و  دو  میلیون 
اعالم کرده است که با توجه به جهش قیمت موتور برقی این وام را به 
1۳ میلیون تومان با سود 4 درصد رسانده است اما وقتی به سامانه ثبت نام 
موتورهای برقی شهرداری مراجعه می کنید، هیچ  خبری از پرداخت وام 
این  لیزینگی موتور برقی داشت،  بانک شهر هم که قبال فروش  نیست. 
طرح را جمع  کرده و فقط به سه مدل دوچرخه برقی محدود کرده است. 
از آن سمت وزارت نیرو اعالم کرده است که طرح  جایگزینی موتورهای 
دستگاه های  دست  به  است  قرار  موتورها  این  اما  کرده،  شروع  را  برقی 
دولتی برسد و  فعال برای مردم عادی و پیک های موتوری برنامه ای ندارند. 
وضعیت گازسوزکردن موتورسیکلت ها به مراتب بدتر است و وزارت نفت 
هیچ  اما  کرده،  آغاز  را  بنزینی  رایگان  خودروهای  گازسوزکردن  گرچه 

گزینه ثبت نامی برای موتورسوارها قرار نداده است.
  

   موتورهای گازسوز خطرناک هستند  
به جز این، تولیدکنندگان موتور هم که نان را در موتورهای کاربراتوری 
و بنزینی می بینند، کمتر زیِربار تغییر  پلتفرم موتورها به برقی و گازسوز 
می روند. آن ها می گویند که موتورهای گازسوز در دنیا متداول نیست و 

 موتور برقی هم به دلیل قیمت گزاف در ایران طرفداری ندارد. 
طرح  این که  درباره  موتورسیکلت  صنعت  انجمن  دبیر  ضیا مقدم،  بهمن 
گازسوز کردن موتورسیکلت ها تا چه  اندازه امکان پذیر است، به »شهروند« 
ایران  در  موتورسیکلت ها  مصرف  و  کاربری  نوع  به  توجه  »با  می گوید: 
اجرای  می کنند،  استفاده  آن  از  درآمد  کسب  برای  افراد  که   8٠ درصد 
صاحبان  برای  را  بزرگی  مشکالت  کردن  موتورسیکلت ها  گازسوز  طرح 
آن ها ایجاد می کند.«  او می گوید: »متأسفانه برخی مسئوالن در رسانه ها 
ادعاهایی مطرح می کنند که چندان درست نیست و  قابلیت اجرایی شدن 
ندارد. در کشور ما هم با توجه به نوع استفاده از موتورسیکلت، نمی توانیم 
چنین  بزنیم.  حرفی  موتورها  این  کردن  برقی  یا  از  گازسوز  به راحتی 
عنوان  به  نبودند.  ولی  موفق  اجرا شده  از کشورها  برخی  در  طرح هایی 
مثال یکی از مشکالت گازسوز کردن خودروها این است که یک موتور با 

سوخت گاز  نمی تواند بیشتر از ۷٠ کیلومتر راه برود.«
 

   کسی موتور برقی نمی خرد
اینکه  به دلیل  است،  دیگری  مسأله  نیز  برقی  موتورهای  موضوع   
موتورسیکلت ها در ایران بسیار گران  قیمت هستند و بیشتر آن ها باالتر از 

۳٠ میلیون تومان قیمت خورده اند.  
ضیا مقدم درباره اینکه آیا بازار آمادگی ورود موتورهای برقی را دارد و این 
موتورها مشتری دارند یا نه،  می گوید: »بازاری برای موتور برقی در ایران 
وجود ندارد. همان طور که گفتم عمده افرادی که در ایران از  موتورسیکلت 
استفاده می کنند برای کسب درآمد است، بنابراین، استفاده از موتور برقی 

برای این افراد به صرفه  نیست و موتورهای برقی و گازی که حداکثر بین 
8٠ تا 1٠٠ کیلومتر پیمایش دارند، برای آن ها به صرفه نیست. با توجه به 
اینکه اغلب خیابان های تهران شیب زیادی دارد، موتورهای برقی در این 

شهر  کارایی زیادی ندارد.«
ایستگاهی  هیچ  ما  تهران  در  حاضر  حال  »در  می افزاید:  همچنین   او 
باتری  قیمت  دیگر  از  سوی  نداریم.  برقی  موتورهای  باتری  شارژ  برای 
این موتور ها هم بسیار گران است و 5٠ درصد قیمت محصول را تشکیل 
می دهد.  یعنی اگر قیمت یک موتوربرقی ۳٠ میلیون تومان باشد، باتری 
آن 15 میلیون تومان است و بعد از دوسال هم  باید عوض شود. به همین 
دالیل افراد زیادی که در ایران از موتورسیکلت استفاده می کنند توانایی 

خرید  این موتورها را ندارند.«
 

   دولت باید از تولید موتورهای برقی حمایت کند
با تمام این اوصاف سازمان حفاظت محیط زیست ادعاهای تولیدکنندگان 
محیط زیست  معاون  مسعود  تجریشی،   ندارد.  قبول  را  موتورسیکلت 
موتورسیکلت های  تغییر  درباره  محیط زیست  حفاظت  سازمان  انسانی 
از  عمده ای  »بخش  می گوید:  »شهروند«  به  برقی  و  به  گازی  بنزینی 
آلودگی کالنشهرها به موتورسیکلت ها برمی گردد و  نمی توان این موضوع 
را نادیده گرفت و فقط به یک طرف قضیه که مشکالت مصرف کننده های 
به کسانی که  ما نمی خواهیم  نگاه کرد.  موتورسیکلت  را شامل می شود 
این وسیله  با  از  کار  امرار معاش می کنند و درآمدشان  با موتورسیکلت 
به دست می آید هزینه های گزاف برای تغییر سوخت موتورشان تحمیل 
شود یا این که  وادارشان کنیم با توجه به گرانی موتورهای برقی، از این 
موتورها استفاده کنند، بلکه به دنبال راه حل هایی  هستیم که هم کمکی به 

کاهش آلودگی هوا شود هم این که این افراد متضرر نشوند.«
 تجریشی با اشاره به این که کارخانه های سازنده موتورسیکلت طبق قانون 
باید 1٠ درصد از تولیدات خود را به  موتور برقی اختصاص دهند، ادامه 
می دهد: »باتوجه به این که موتورهای برقی مشتریان زیادی ندارند، وقتی 
 کارخانه های تولید کننده می خواهند این موتورها را بسازند باید تدبیری 
هم برای فروش آن ها  بیندیشند. موتورسازان باید تحقیق کنند که چطور 
می توان با کمک  دولت وام های کم بهره برای  خریداران موتورهای برقی 



موتورهای  به  بنزینی خود  موتورهای  تغییر  برای  افراد  تا  بگیرند  درنظر 
نشوند. ضمن  و متحمل هزینه های سنگین هم  انگیزه  پیدا کنند  برقی 
برنامه و  بودجه طرحی را در  این که درحال حاضر شهرداری و سازمان 
برقی  موتورهای  به  را  کاربراتوری  موتورسیکلت  5٠ هزار  که  دارند  نظر 

تبدیل کنند.«
 او ادامه می دهد: »در این زمینه صنف اسقاط هم اعالم کرده منابع مالی 
این اقدام را تأمین می کند. درواقع  تغییر موتورهای کاربراتوری به برقی 
مسأله الینحلی نیست. اما باید مثل زمانی که خودروها به صورت لیزینگی 
برای  مردم  تا  شود  گرفته  درنظر  تمهیداتی  هم  االن  می شد،   فروخته 
است  الزم  نشوند.  مواجه  مشکل  مالی  با  خود  موتورسیکلت های  تغییر 

جایگاه هایی برای شارژ باتری های موتورهای برقی درنظر گرفته  شود.«
»ما  داده شده می گوید:  دولت  به  که  پیشنهادی  به  اشاره  با  تجریشی   
به وزارت کشور پیشنهاد دادیم که  خود موتورهای برقی فروخته شوند 
و مردم باتری های این موتورها را اجاره کنند که قیمت آن کمتر شود. 

یک  طرح دیگر هم این است که وزارت نیرو با استفاده از ماده 1٠ قانون 
محل  از  شده  ارایه  هم  شورای عالی  اقتصاد  به  که  سوخت  صرفه جویی 
باال  کیفیت  با  موتورسیکلت برقی  سوخت۳٠٠ هزار  جویی  صرفه  درآمد 
تولید  کند. این عدد شاید عدد کوچکی باشد، اما باید از یک جایی شروع 
کنیم تا هم موتورهای اسقاطی جمع شوند  و هم آلودگی هوای ناشی از 

موتورسیکلت های بی کیفیت کاهش پیدا کند.«
 حدود ۷5 درصد موتورسیکلت هایی که در خیابان های ایران تردد می کنند، 
اختصاص  بنزینی  سهمیه  هیچ  آن ها  به  نفت  و  وزارت  هستند  فرسوده 
بنزین  گرفته اند،  سهمیه  که  هم  موتورسیکلت هایی  معدود  است.  نداده 
تهران  بازار  است که پیک های  این درحالی  دارند.  لیتر سهمیه  تنها 25 
می گویند گاهی روزانه تا   2٠٠کیلومتر پیمایش دارند و باید سه بار در روز 
باک خود را پر کنند. ضمن این که موتورهای برقی از  سال 9۷ تا به االن 
جهش های قیمت دو تا سه برابری  را تجربه می کنند و وضع گازسوزکردن 

موتورسیکلت ها هم به مراتب بدتر است.1

1- ریسک تولید موتورسیکلت غیربنزینی )1۳98(، سایت روزنامه شهروند، 15 بهمن 1۳98، کدخبر: 1۳445. ر.ک:
http://shahrvanddaily.ir/13445/1398/11/15

بنزین آالینده نیست، خودروها و موتورسیکلت های فرسوده آالینده اند

نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد در یک نشست خبری با 
بیان این که نتایج بررسی بنزین تولیدی و مصرفی کشور در فصل سرد 
نداشته  ازنظر آالیندگی وجود  تاکنون نشان می دهد که مشکلی  سال 
است، گفت: »امسال 8٠ هزار و 81۳ نازل بنزین را در سال جاری بازرسی 
کردیم که از بین این تعداد 191۷ نازل بنزین مشکل فنی و کم فروشی 

داشتند«. 

پیروزبخت درباره کیفیت بنزین داخلی گفت: »از آغاز فصل سرد سال 
جایگاه های  یورو 4  توزیعی  بنزین های  از  آزمایش  نمونه  تاکنون 1۳2 
سوخت اخذ شده که نتیجه بررسی ۳8 مورد آن ها مشکلی را در موضوع 
آالیندگی نشان نداده است«. به گفته وی شاخص اکتان این نمونه ها 
91.5، آروماتیک ها 11.5، اولفین ها چهار، بنزن ٠.48 و گوگرد ۳2.8 بوده 

که همگی پایین تر از حد مجاز بوده است.
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اشاره: پس از آلودگی شدید هوا در پاییز و زمستان امسال که کالن شهرهای 
سازمان  رئیس  انداخت،  خطر  به  را  مردم  سالمت  و  تعطیل  را  کشور 
بر  نظارت  معاون  و  استاندارد  ملی  رئیس سازمان  محیط زیست کشور، 
اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد اعالم کردند که »بنزین« تولیدی 
کشور که آالیندگی آن در آزمایشگاه های تخصصی سازمان سنجش شده 
است نشان داده که شاخص آالیندگی بنزین پایین تر از حد استاندارد 
است. کارشناسان معتقدند که استانداردهای 85 گانه تولید خودرو در 
کشور رعایت نمی شود، خودرو، موتورسیکلت و وسایل حمل ونقل عمومی 
فرسوده، عامل اصلی آلودگی هوا هستند. این در حالی است که کیفیت 
بنزین در کالن شهرها یورو 4 و5 است، اما خودروها با استاندارد یورو 2 
تولید می شوند و ۷٠ درصد شبکه حمل ونقل کشور فرسوده ولی  و ۳ 
معلوم نیست چرا این خودروها از رده خارج نمی شوند. در ادامه تازه ترین 

اظهارنظرها درباره علل آالینده ها در شهرهای ایران را می خوانید.

   آالیندگی بنزین در فصل سرد و گرم
پیروزبخت بابیان این که در فصل سرد سال فقط اوکتان ٠.5 از میزان 
مجاز بیشتر بوده، اما مشکل خاصی ایجاد نمی کند، ادامه داد: فصل گرم 
سال درمجموع 55 نمونه از بنزین برداشت شده که میانگین پارامترهای 
آن ها خوب است و بر این اساس اکتان بنزین سوپر 95.4۳، یورو4 معادل 
92 و بنزین معمولی 88 است؛ درحالی که حداقل مجاز 91 است. وی 
درباره نتایج آزمایش بنزین در فصل گرم سال افزود: میزان آروماتیک در 
بنزین سوپر 16.5، یورو 4 معادل 14.۷ و در بنزین معمولی 18.5 است 
و میزان مجاز ۳5 است که اوضاع در این مورد هم نگران کننده نیست. 
به گفته پیروزبخت، میزان الفین در بنزین سوپر ۳.5، در بنزین یورو 4 
معادل ۳.11 و در بنزین معمولی 4.۳6 است که حداکثر مجاز 18 تعریف 
 شده است. وی میزان بنزن در بنزین سوپر و یورو 4 را معادل ٠.5 عنوان 

کرد و گفت: میزان بنزن بنزین معمولی 1.1 بوده است.

   1917 نازل مردود
از اول فروردین امسال تا 26 بهمن، 8٠ هزار  بابیان این که  پیروزبخت 
و 81۳ نازل در کشور مورد بازرسی قرارگرفته اند، گفت: بر این اساس، 
191۷ نازل مردود شدند؛ اما این مردودی منجر به قطع فعالیت آن ها 
نمی شود و اگر وزارت نفت در مورد اصالح این نازل ها اقدام کند، حتماً به 
مدارباز خواهند گشت. به گفته وی نازل ها به لحاظ فنی مشکل داشته که 

ازجمله این مشکالت نیز کم فروشی است.

   تبدیل خودرو بنزینی به گازسوز
کارخانه  در  که  خودروهایی  این که  بر  تأکید  با  ادامه  در  پیروزبخت 

دوگانه سوز هستند، ازنظر استاندارد مشکلی ندارند، تصریح کرد: در دنیا 
استانداردی برای تبدیل کارگاهی خودروهای بنزینی به گازسوز وجود 
پژوهشی  کار  موضوع  این  برای  استاندارد  ملی  بنابراین، سازمان  ندارد. 
بابیان  است. وی  تدوین  این بخش در حال  استاندارد  و  انجام می دهد 
برگزارشده،  پیش  هفته  استاندارد  این  نهایی  کمیسیون  جلسه  این که 
تصریح کرد: نبود استاندارد مشخص در این زمینه موجب نگرانی نیست 
چراکه تاکنون این تبدیل کارگاهی بر اساس رویه وزارت نفت انجام  شده، 
اما خطری در این زمینه وجود نداشته و تاکنون شاهد انفجاری نبودیم. اما 
برای سروسامان دادن به این کار تهیه استاندارد در دستور کار قرارگرفته 
و بعد از اجرای آن دریافت کارت سوخت منوط به ارائه گواهی استاندارد 

خواهد بود.

   خودروهای فرسوده
ملی  سازمان  استاندارد  اجرای  بر  نظارت  معاون  مقدم،  مرندی  وحید 
استاندارد ایران در نشستی خبری در پاسخ به این که چرا باوجود این که 
است، در فصل زمستان  بنزین  مناسب  از کیفیت  ارقام حاکی  و  اعداد 
هوا  آلودگی  منبع  تنها  »بنزین  گفت:  دارد،  وجود  هوا  آلودگی  معضل 
نیست و در این زمینه باید منابع ساکن و متحرک را در نظر گرفت. البته 
طبق آمارها ۳٠ درصد آالینده ها مربوط به خودروها است. کیفیت بنزین 
تهران چندین  توجه شود که در  نکته  این  به  باید  اما  استاندارد است، 
میلیون خودروی یورو 2 و یورو ۳ وجود دارد که در دهه 8٠ تولید شدند، 

فرسوده هستند و باید از رده خارج شوند«. 
وی بابیان این که تنها خودرو یورو 5 می تواند از بنزین یورو 5 استفاده کند 
و در غیر این صورت کارایی الزم را در کاهش آالیندگی ندارد، تصریح 
کرد: »تا زمانی که خودروهای یورو 2 و یورو ۳ در کشور تردد می کنند، 
منابع آالینده وجود دارد«. او درباره استانداردهای 85 گانه خودرو گفت: 
»این 85 استاندارد مربوط به همه خودروها نیست، برای مثال استاندارد 
خودروهای هیبریدی کم تر است. به طور متوسط همه خودروها باید بیش 

از 6٠ استاندارد را پاس کنند«.1 

1- پیروزبخت، نیره )1۳98(، بنزین آالینده نیست، خودروهای فرسوده آالینده اند، سایت روزنامه ستاره صبح، 29بهمن 1۳98، کدخبر: ۷16۷5. ر.ک: 
http://setaresobh.ir/fa/news/detail/71675
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اکثر موتورسواران تهرانی قانون گریزند

به گزارش موتورسیکلت نیوز، عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای 
اسالمی شهر تهران، درباره وضعیت موتورسواران در پایتخت اظهارداشت: 
اغلب زمان ها تردد از طریق موتورسیکلت صورت می گیرد و همگان اگر 
بتوانیم فرهنگ استفاده صحیح از این وسیله نقلیه را داشته باشیم، حتما 

شهر بهتری برای زندگی خواهیم داشت.
عنوان  راکبان  از  برخی  ناصحیح  رفتار  سبب  به  تاسف  ابراز  ضمن  وی 
کرد: برخی از موتورسواران این وسیله نقلیه را به عنوان وسیله حمل ونقل 
قانونی نیست، در  نمی دانند و فکر می کنند موتورسیکلت مشمول هیچ 
بر موتورسیکلت هم  برخودروها  می شود،  قواعدی که  تمام  صورتی که 

جاری است.
عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر افزود: به صورت مداوم 
شاهد استفاده موتورسواران از پیاده روها، عدم توجه آنان به چراغ قرمز، 
قابل  درصد  و  بوده ایم  ورودممنوع  تابلوهای  به  عزیزان  این  بی توجهی 
برای  قانون و مقرراتی  از راکبان موتورسیکلت ها تقریبا به هیچ  توجهی 

تردد پایبند نیستند.
فرهنگ سازی  را  شهر  در سطح  موتورسواران  تردد  چالش  عمده  نظری 
برای قانون مندی راکبان دانست و گفت: کمپین موتورسوار خوب می تواند 

این موضوع را تا حد قابل توجهی به سرانجام برساند.
 وی با بیان این که اکثر موتورسوران تهرانی قانون مند نیستند، خاطرنشان 
از موتورسیکلت  را که  امر آن است کسانی  این  کرد: شرط الزم اجرای 
استفاده می کنند یا یکی از افراد نزدیک خانواده راکبان به عنوان جامعه 

هدف این طرح در نظر گرفته شود تا به صورت مستقیم روی اشخاصی 
که مشمول این موضوع می شوند، کار شود.

این که به  بر  تاکید  با  عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر 
هیچ وجه به دنبال آن نیستیم که راه امکان امرارمعاش برخی از شهروندان 
که از طریق موتورسیکلت ارتزاق می کنند را مسدود کنیم، گفت: حتما 
همه شهروندان باید به این موضوع واقف باشند که شهر فقط و فقط برای 
به  اگر  به همه ما است،  این شهر متعلق  نفر ساخته نشده است و  یک 
این مهم توجه نکنیم که اجرای قانون می تواند شهر زیست پذیر را برای 
همگان فراهم کند، حتما خودمان نیز نمی توانیم در آن امرار معاش موفق 

عمل کنیم.
نظری با اشاره به این که اگر راکبان قوانین را رعایت کنند، با ایجاد نظم 
هزینه هایشان نیز کاهش می یابد، اظهار کرد: در صورت ایجاد نظم در رفتار 
موتورسواران دیگر شهروندان نیز در شهر با امنیت و آرامش تردد می کنند.

وی افزود: کاهش هزینه ها از این جهت است که بسیاری از تصادفات و 
خطرات ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات که توسط موتورسیکلت ها 
به وقوع می پیوندد، یا به صورت مستقیم به جان و مال راکب ضربه می زند، 
براساس  که  می آورد  بار  به  را  خساراتی  یعنی  غیرمستقیم،  به صورت  یا 

قانون راکبان باید آن خسارت را جبران کنند.
تهران ضمن حمایت  و فرهنگی شورای شهر  اجتماعی  عضو کمیسیون 
از »کمپین موتورسوار خوب« گفت: اجرای درست این کمپین با دایره 

شمول دقیق و از پیش تعیین شده می تواند این امر را محقق کند.1

1- نظری، حجت )1۳98(، اکثر موتورسواران تهرانی قانون  گریزند، پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز، 19 بهمن 1۳98، کدخبر: 442۷. ر.ک:
http://www.motorcycletnews.ir/news/4427



به گزارش همشهری آنالین، تحقیق و پژوهش درباره شیوه خدمت رسانی به 
مسافران، افزایش کیفیت ناوگان حمل ونقل همگانی و اصالح نواقص مربوط به 
طراحی معابر، بخشی از موضوعات مطالعاتی در حوزه حمل ونقل است که به 
گفته »شهاب الدین کرمانشاهی«، دکترای برنامه ریزی حمل ونقل و عضو هیئت 
علمی دانشگاه تهران، با همین مطالعات و نتایج حاصل از آن ها می توان به شبکه 
حمل ونقل مطلوب و ایده آل دست یافت. در گفت وگو با دکتر کرمانشاهی، نقش 
تحقیق و پژوهش در حوزه حمل ونقل کالن شهر تهران را رمزگشایی می کنیم. 

   کارشناسان براین باورند که حمل ونقل شهری یک علم است. نظر 
شما در این باره چیست؟

حمل ونقل شهری نه تنها یک علم بلکه دانش چند تخصصی است. موضوع 
حمل ونقل تنها به مهندسی ترافیک و مهندسی عمران معطوف نمی شود 
و با موضوع هایی چون طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، جامعه شناسی، 

روان شناسی، اقتصاد و آی. تی )IT( نیز ارتباط دارد.

   با توجه به موارد مطرح شده، به نظر می رسد که دامنه تحقیقات در 
حوزه حمل ونقل بسیار گسترده است؟

بی تردید همین  است. پژوهش های این حوزه بسیار وسیع و گسترده است، 
اما آنچه امروز در حوزه حمل ونقل خیلی مرسوم شده، برنامه ریزی درباره 
کاربری زمین، طراحی خیابان و مسائل تخصصی و مهندسی ترافیک است و 
می توان از این پژوهش ها برای سیاستگذاری و مدیریت و برنامه ریزی در حوزه 

حمل ونقل استفاده کرد.

  ارتباط دانش حمل ونقل با دیگر موضوع ها را بیشتر تشریح می کنید؟
موارد زیاد است، اما موجز به چند مورد اشاره می کنم. استفاده از سیستم های 
هوشمند  روش های  از  استفاده  تقاطع ها،  هوشمند  کنترل  هوشمند، 
اطالع رسانی در حمل ونقل همگانی و شخصی، استفاده از تجهیزات مسیریابی 
مناسب برای عابران پیاده و دوچرخه سواران، موضوع های مشترک حمل ونقل 
و آی. تی هستند. بررسی اثرات طرح هایی چون قیمت گذاری محدوده زوج 
و فرد، توسعه بزرگراه ها و ایجاد پیاده راه ها وجه مشترک حمل ونقل و حوزه 
اقتصادی است. می توان بررسی رفتار و واکنش موتورسیکلت سواران و عابران 
پیاده را به مدت زمان تعیین شده چراغ های راهنمایی و رانندگی و هدایت 

مسیر در وجه روان شناسی بررسی کرد.

    چه نهادهایی متولی پژوهش در حوزه حمل ونقل شهری هستند؟
نهادها و ارگان های زیادی در حوزه حمل ونقل تحقیق و پژوهش می کنند. 
حمل ونقل  بخش  در  مطالعات  متولیان  شاخص ترین  از  یکی  دانشگاه ها، 
شهری اند. مرکز پژوهش های مجلس نیز در این بخش فعال است، اما انتظار 
می رود در این بخش، توسعه و فعالیت بیشتری داشته باشد. مرکز مطالعات 

و برنامه ریزی شهر تهران و بخش مطالعات سازمان ترافیک هم در حوزه 
شریف،  صنعتی  مانند  مهم  دانشگاه های  در  می کنند.  تحقیق  حمل ونقل 
دانشگاه تهران، امیرکبیر، علم و صنعت و خواجه نصیر طوسی، رشته های 
مرتبط با حمل ونقل و ترابری تدریس می شود و از جمله نهادها و متولیان 

اصلی پژوهش حمل ونقل محسوب می شوند.

    در حوزه حمل ونقل پاک هم تحقیقاتی انجام شده است؟
 کمتر از 1٠ سال است که به طور ویژه حوزه حمل ونقل پاک مورد توجه قرار 
گرفته است. تحقیق هایی هم در این حوزه انجام شده که می توان به موضوع 
ترویج و نهادینه کردن فرهنگ پیاده روی، بررسی رفتار عابران پیاده و موانع 
پیاده روی و بررسی موانع دوچرخه سواری که یکی از شیوه های حمل ونقل 
فعال است، اشاره کرد. به طور کلی واقعیت این است که در بخش پیاده و 
دوچرخه، نه تنها از نظر پژوهش کمبودهای جدی داریم، بلکه با مسئله پایه ای 
و فراهم نبودن شبکه حمل ونقل پاک از دید مهندسی مواجه هستیم و باور 
دارم یکی از نخستین اولویت های شهر تهران، اصالح پیاده روها  و اصالح شبکه 

پیاده روی و افزایش ایمنی و امنیت شبکه پیاده روی است. 

   مهم ترین چالشی که تهران در حوزه حمل ونقل با آن مواجه 
است چیست؟

پیاده روی نخستین و مهم ترین چالش شهر تهران است. موضوع موتورسیکلت ها 
و مدیریت پارک حاشیه ای هم موارد دیگری هستند که نبود اعمال قانون و 
مقررات جدی به این چالش ها دامن می زند. آلودگی هوا مسئله دیگری است 
که شهروندان با آن دست به گریبانند و می توان با استفاده از فن آوری نوین 
مانند بهره گرفتن از اتوبوس های برقی جدید که با باتری کار می کنند، این 

معضل را به حداقل رساند. 

    حمل ونقل کاال چه سهمی از تحقیق ها و پژوهش ها دارد؟
است.  کاال  حمل ونقل  تهران،  حمل ونقل  حوزه  در  مغفول  نکات  از  یکی   
فقر اطالعاتی و مطالعاتی داریم. در هر صورت زمینه  متأسفانه دراین باره 
پژوهش در حمل ونقل، آنقدر گسترده است که باید با دقت نظر بیشتری 
اولویت بندی  شود. برای کاربردی شدن پژوهش ها می توان 2 پیشنهاد ارائه 
داد. نخست، استفاده از توان محققان و کارشناسان داخلی مسلط به مسائل 
تهران و دوم، فراهم کردن و ایجاد پایگاه اطالعات است. مسائل حمل ونقل 
شهری به سبب گستردگی جغرافیایی، تنوع شیوه ها و تنوع تصمیم گیران، 
نیازمند جمع آوری اطالعات است. شهرداری می تواند با ابزار مکانیزه مانند 
دوربین های ثبت پالک، دوربین های  تردد شمار و شناسگرهای  تردد، اطالعات 
را ثبت کند و پایگاه اطالعاتی مناسبی در اختیار پژوهشگران قرار دهد و انتظار 
داشته باشد براساس این امکانات، راهکارهای مفید و مؤثری از پژوهش های 

کاربردی به دست آورد .

ضرروت ایجاد پایگاه اطالعاتی ترابری شهری/ تحلیل رفتار و واکنش موتورسواران 
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