




3ماهنامه صنعت موتورسیکلت/ سال چهارم/ شماره 10/ خرداد 1400

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

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

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

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

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

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

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر
 محمدعلی نژادیان

مدیریت هنری/ صفحه آرایی
فاطمه رستمی

ارتباط با نشریه
1- تهران، صندوق پستی:  19575-565

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

کدپستی: 1769694541
تلفن: 021-33438587

روابط عمومی و سازمان آگهی ها 
09128237336 

چاپ و صحافی
تهران، خیابان مطهری،  نرسیده به چهارراه 

سهروردی، کوچه سنندج، پالک 6
مجتمع چاپ کهن

تلفن:  54889000 -021

قیمت: 60000 تومان

ماهنامه اختصاصی
 سال چهارم/ شماره 11/ تیر 1400

  کلیه منابع در ذیل هر صفحه درج شده است. 
  در صورتی که جمله ای از فردی نوشته شده و اسم وی از قلم افتاده است، لطفا اطالع دهد تا در شماره بعدی اعالم شود.

  اگر در هر شماره این نشریه، نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی نقدی صورت گرفته باشد، ایشان می تواند پاسخ خود را به دفتر نشریه ارسال 
کند تا در شماره بعدی درج شود. 

فهرست

سرمقاله........................................................................................................................................................................................................2

صنعت موتورسیکلت ایران از نگاه تشکل های فعال......................................................................................................................................... 3

آیا فقط قوانین مانع تحول صنعت موتورسیکلت ایران است؟........................................................................................................................... 6

ابهام در اعالم میزان ساخت داخل موتورسیکلت در ایران.................................................................................................................................... 6

ظلم های وارد شده به مصرف كنندگان موتورسیکلت را پیگیری خواهیم كرد................................................................................................... 7

پیاجیو موتورسیکلت آمبوالنس خود را معرفی كرد............................................................................................................................................. 8

طرح تاسیس »تعاونی تولیدی و توزیعی موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات....................................................................................................... 9

تولید پیشرانه موتورسیکلت به صرفه نیست....................................................................................................................................................... 11

بلند شدن صدای ناقوس مرگ بین موتو رسواران همزمان با كرونا...................................................................................................................... 14

برگزاری اولین كارگروه واردات موتورسیکلت های ورزشی و تفریحی........................................................................................................... 15

باید فرهنگ استفاده از موتورسیکلت در كشور احیاء شود............................................................................................................................. 16

موتورسواری بانوان در پیست مشکلی ندارد با امام جمعه اصفهان صحبت كردیم........................................................................................17

فدراسیون جهانی به دنبال گسترش حضور بانوان در رشته های موتوری است..........................................................................................17

موتورسواران مسافربر، باید مثل سازمان تاكسیرانی و تاكسی های اینترنتی، ساماندهی شوند......................................................................18

استفاده قانونی و صحیح از موتورهای سنگین منافاتی با امنیت عمومی ندارد......................................................................................19

پایتخت ظرفیت این تعداد خودرو و موتورسیکلت بنزینی را ندارد................................................................................................................20

میزان سهم موتورسیکلت ها در ایجاد آلودگی هوا...........................................................................................................................................22

مانع اسقاط موتورسیکلت های فرسوده چیست............................................................................................................................................24

چرا اسقاط وسایل نقلیه فرسوده زندگی بخش است؟...........................................................................................................................................25

نیمه دوم سال آینده تولید موتورسیکلت الکتریکی را به طور مشترک با شركت »كارخانجات مخابراتی ایران« آغاز می كنیم.....31



ماهنامه صنعت موتورسیکلت/ سال چهارم/ شماره 11/ تیر 1400 2

رسمقاهل

نویسنده: محمدعلی نژادیان
سردبیر و مدیر مسئول

 اهمیت تدوین استراتژی برای صنعت موتورسیکلت ایران
مصاحبه های فعاالن این صنعت را در اینترنت جستجو كنید و بخوانید. اكثرا 
محور صحبت های این افراد دو جمله است: »دولت حمایت كند« یا »دولت 
تحول درون  از  باید  توقعی  تفکری چه  با چنین  نمی كند«. خب  حمایت 
صنعتی داشته باشیم. یادمان نرود كه صنایعی پیشرفت كردند كه به دانش 
چنگ زدند. قطعا حمایت و عدم حمایت دولت ها مهم است. اما، تا اراده ای 
برای پیشرفت در داخل این صنعت نباشد، اگر كل دولت های دنیا هم حمایت 

كنند فایده ای ندارد.
متاسفانه در صنعت موتورسیکلت ایران اگر كسی بخواهد علمی صحبت كند 
و یا عیب و ایراد كار را بیان كند، عده ای به جای استقبال جبهه گیری می كنند 
كه البته دلیلش این است كه تفکر مدیریتی بعضی از فعاالن این صنعت اكثرا 

بر اساس منافع شخصی و سود امروز استوار است.
 از شماره 1 نشریه صنعت موتورسیکلت با بررسی این صنعت در كشور هند خواستیم 
بحث اهمیت برنامه و راهبرد را برای فعاالن این صنعت و مسئوالن توضیح دهیم.
ما در صنعتی هستیم كه فعاالن آن هیچ هماهنگی با هم ندارند و هر كسی 
كار خود را بر اساس منافع شخصی انجام می دهد. همچنین به دلیل نبود یک 
استراتژی مدون مهم ترین كار انجمن صنعت موتورسیکلت ایران جابه جایی 
مشکالت به آینده بوده است. البته اگر رئیس فعلی انجمن نبود و مسائل را 
پیگیری نمی كرد همین اتفاق هم رخ نمی داد و تا االن بارها این صنعت به 

تعطیلی های بلندمدت دچار می شد.
اگر قرار بود كه این صنعت از داخل با تحول مواجه شود، االن باید تعداد قطعه سازان 
ما نسبت به دهه های گذشته بیشتر می شد. اما، االن شاهد كاهش آن ها 
هستیم كه دلیل اصلی آن عدم وجود استراتژی مکتوب برای این صنعت است.
این كه دو سه شركت بیایند چند قطعه را تولید كنند و شعار »ساخت داخل« 

بدهند كه داخلی سازی صنعت موتورسیکلت ایران نمی شود.
فعاالن  خود  است  نیاز  استراتژی  تدوین  برای  كه  كرده ام  عرض  بارها   
همفکری  با  و  باشند  داشته  حضور  موتورسیکلت  صنعت  كارشناسان  و 
دستگاه های دولتی و خود این صنعت تدوین شود. بنده مخالف تصمیم گیری 

برای این صنعت پشت درهای بسته بوده و هستم.
این كه عده ای می گویند ما استراتژی داریم درست می گویند آن ها استراتژی 

برای واردات و نابود كردن قطعه سازی در ایران را دارند1.
همان طور كه در شماره اول بیان شد در سال های اخیر صنعت موتورسیکلت 
این كشور  اكنون  را تجربه كرده است و هم  هندوستان رشد بی سابقه ای 
در  می شود.2  محسوب  جهان  در  موتورسیکلت  بزرگ  تولیدكننده  دومین 
كنار كشورهایی مانند ژاپن و چین، هندوستان نیز به عنوان یکی از دارندگان 
تکنولوژی و پلتفرم3 تولید موتورسیکلت در جهان به شمار می آید. افزایش 
سطح تولید به همراه داخلی سازی نزدیک به 100 درصدی از یک طرف و 
همچنین افزایش كیفیت و رسیدن به سطح استانداردهای جهانی در صنایع 

سیکلت هندوستان محقق شده است. 
پیشرفت چشم گیر صنایع سیکلت این كشور ناشی از »برنامه جامعه صنایع 
سنگین هندوستان«4 بوده است كه در سال 1999 به تصویب دولت این 
كشور رسید. در این برنامه عالوه بر برنامه ریزی صنعتی و صادراتی سایر عوامل 
موثر بر تولید از جمله تعرفه ها، میزان مالیات و سایر مشوق ها و امتیازات 
دولتی و... نیز در جهت اجرای هرچه بهتر برنامه در نظر گرفته شده است. 
از طرفی در این برنامه انعطاف پذیری الزم جهت مقابله با بحران های مالی 
و چالش های اقتصاد بین المللی نیز به چشم می خورند. همچنین در برنامه 
فوق منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح در طی 12 سال پیش بینی 
شده است، به نحوی كه در صورت ایجاد هرگونه بحران مالی برای دولت 
هندوستان صنایع سنگین این كشور از آسیب مصون بمانند. نتایج این برنامه 
كه در سال 2012 به پایان رسید، جایگاه صنایع سنگین هندوستان از جمله 
موتورسیکلت سازی را از صنایع كوچک و نسبتا وابسته به صنایع بزرگ و 

تعیین كننده در سطح جهان تبدیل كرد.«5

1- نژادیان، محمدعلی)1400(، مقاومت برخی فعاالن صنعت موتورسیکلت در برابر تدوین 
استراتژی از عدم آگاهی است، پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز، 31 خرداد 1400، كدخبر: 

14586. ر.ک:
https//:www.motorcycletnews.ir/news14586/
2-International  Association  of  Motorcycle  Manufacturers  annual  report, 
),2015www.immamotorcycles.org)
3-Platform
4- Comprehensive program of  India’s Heavy Industries ,Approved in1999 

5- حسینی مجد، سیدعباس)1397(، بررسی سیاست صنعتی كشور هندوستان در صنعت 
موتورسیکلت، ص 57-59، فصلنامه صنعت موتورسیکلت، شماره1، پاییز.
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صنعت موتورسیکلت ایران از نگاه تشکل های فعال 

عدم  به دلیل  صنعت  این  موتورسیکلت،  صنعت  نشریه  گزارش  به 
وجود یک استراتژی مکتوب و مدون همیشه با بی ثباتی همراه بوده 

است. در ادامه نظر فعاالن این صنعت را بخوانید.
قطعات  تولیدكنندگان  اتحادیه  رئیس  خودرو،  خبر  گزارش  به 
اشاره  تهران ضمن  موتورسیکلت  و  دوچرخه  تعمیركنندگان  و 
و  مالی  تقویت  بر  كشور  موتورسیکلت  سازان  قطعه  توان  به 
كرد. تاكید  داخل  تولیدكنندگان  ظرفیت  از  حمایت دولت 
از  داخل  تولید  موتورسیکلت  قطعات  كرد:  صفرخانی عنوان  مصطفی 
استانداردهای الزم برخوردار بوده و حتی در مقایسه با برخی از قطعات 

خارجی دارای كیفیت بهتری هستند.
در  داشت:  اظهار  كشور  موتورسیکلت  قطعه سازان  توان  به  اشاره  با  وی 
صورتی كه بتوانیم از پتانسیل قطعه سازان كشور به نحو احسن استفاده 
برای گفتن خواهیم داشت. ضمن  موتورسیکلت حرف  كنیم در صنعت 
و  مالی  تقویت  به  نیاز  كشور  تولیدكنندگان  توان  از  بهره برداری  اینکه 

حمایت دولتمردان، بانک ها و سازمان صمت از این بخش دارد.

و  دوچرخه  تعمیركنندگان  و  قطعات  تولیدكنندگان  اتحادیه  رئیس 
موتورسیکلت تهران افزود: در حال حاضر موتورسیکلت هایی كه به كشور 
وارد می شوند از حالت مکانیک خارج شده و الکترومکانیک شده اند و اینکه 
موتورسیکلت  الکترونیک  قطعات  تولید  به  موفق  نیز  كشور  قطعه سازان 
به صورت مهندسی معکوس شده اند نشان می دهد كه از این پتانسیل به 
دولت جدید  با حمایت های  امیدواریم  لذا  كرده اند.  استفاده  احسن  نحو 

امکان بهره برداری از ظرفیت های تولید داخل فراهم شود.
صفرخانی در خصوص ظرفیت صادراتی صنعت موتورسیکلت كشور گفت: 
با توجه به این كه تا كنون موتورسیکلت كامال داخلی سازی شده در كشور 
زمینه  این  در  و  است  زود  كمی  صادرات  از  صحبت  برای  نشده  تولید 

نیازمند برنامه ای منسجم و بلند مدت هستیم.
موتورسیکلت در كشور  فروش قطعات  از  نحوه خدمات پس  درباره  وی 
عنوان كرد: ارائه خدمات پس از فروش موتورسیکلت به نسبت سال های 
گذشته بهتر شده و اكثر شركت ها دارای تعمیرگاه مركزی و نمایندگی 
شاهد  دیگر  خوشبختانه  و  هستند  متخصص  و  مجرب  كادر  و  مجاز 

سهل انگاری از سوی شركت ها نیستیم.
و  دوچرخه  تعمیركنندگان  و  قطعات  تولیدكنندگان  اتحادیه  رئیس 
موتورسیکلت تهران در پایان با انتقاد از وزارت دارایی تصریح كرد: متاسفانه 
برای  را  ممیز ساالری و عدم رعایت عدالت در وزارت دارایی مشکالتی 
اصناف به وجود آورده است. لذا از دولت جدید انتظار داریم كه در زمینه 
دارایی تعامل بیشتری با اصناف داشته باشند چرا كه مالیات لطمه زیادی 

به كلیه اصناف وارد كرده است.1
به گزارش خبر خودرو، نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان 
موتورسیکلت كشور به تشریح انتظارات صنعتگران موتورسیکلت از دولت 

سیزدهم پرداخت.
داشت:  اظهار  خبرخودرو  خبرنگار  با  گفتگو  محمودان در  حبیب اهلل 
نیازمند نقطه عطفی است كه امیدواریم در دولت  صنعت موتورسیکلت 
صنعتی  جامعه  نیاز  و  گذشته  اشتباهات  كه  چرا  شود.  محقق  سیزدهم 
صنعت  در  اصالحات  و  تغییرات  ضرورت  كشور  موتورسیکلت سواران  و 

موتورسیکلت را بیش از گذشته كرده است.
كرد:  تصریح  كشور  به  موتورسیکلت  بی رویه  واردات  از  انتقاد  با  وی 
متاسفانه در حال حاضر با سیل عظیمی از موتورسیکلت های وارداتی به 

1- صفرخانی، مصطفی)1400(، بهره برداری از پتانسیل قطعه سازان موتورسیکلت كشور با 
تقویت مالی و حمایت دولت امکان پذیر خواهد شد، 11 تیر 1400، كدخبر: 625018. ر.ک:
https://khabarkhodro.com/fa/news/625018
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كشور مواجه هستیم و بازار 80 میلیونی و به بزرگی ایران را در اختیار 
واردكنندگان قرار دادیم و به نوعی آن را به بهشتی برای واردكنندگان 

تبدیل كرده ایم بدون اینکه از آن ها تقاضای مالیات كنیم.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت كشور افزود: 
روند سرمایه گذاری و نقدینگی در صنعت موتورسیکلت همواره به سمت 
واردات بوده و كشور را با حجم عظیمی از نیازهای جامعه صنعتی تقدیم 
واردكنندگان كرده ایم. البته این مشکل مربوط به امروز نیست و از 55 
سال پیش با این فرمان حركت كردیم و بدین ترتیب واردكنندگان با توان 

و سرمایه بیشتر خود نظام توزیع را در اختیار گرفته و استثمار كرده اند.
چینی  موتورسیکلت های  از  نمایشگاهی  وجود  اینکه  بیان  با  محمودان 
در كشور ناشی از نظام اقتصادی مبتنی بر واردات است، اذعان داشت: 
تولیدكنندگان چینی متوجه مشکالت نقدینگی ایران شدند و از طریق 
موجب  واردات  از  حجم  این  و  كردند  فتح  را  ایران  بازار  دستی  گشاده 
استثمار نظام توزیع كشور شده است. بنابراین، اكنون كه به اشتباه خود 
اقتصادی  مشکالت  به  چین  مقابل  در  دنیا  شده ایم  متوجه  و  برده  پی 
برخورد كرده بهتر است برای رسیدن به نقطه عطف صنعت موتورسیکلت 

بیش از این زمان را معطل نکنیم.
وی با ابراز تاسف از عدم استفاده از توان تولیدكنندگان داخل در صنعت 
موتورسیکلت بیان كرد: موتورسیکلت هایی كه در گذشته در ایران ساخته 
شده نیاز بازار بود و لزومی به این میزان تنوع و واردات موتورسیکلت هایی 
كه مختص بازارهای دیگری است، وجود نداشت. چرا كه بسیاری از این 

موتورسیکلت های اسکوتری در چین مربوط به بانوان است.
موتورسیکلت  قطعه سازان  سندیکای  مدیره  هیأت  رییس  نایب 
كشور درباره انتظارات قطعه سازان موتورسیکلت از دولت سیزدهم تشریح 
كرد: متاسفانه كارخانجات موتورسیکلت سازی ایران عقبه ای ندارند و اكثرا 
واردكنندگان قدیمی هستند كه بیست مدل موتورسیکلت وارد كردند و 
اشرافی بر آن ندارند. بنابراین، قطعه سازان از دولت جدید انتظار دارند كه 
با ایجاد خوشه صنعتی در كشور از توان قطعه سازان داخل استفاده شود.

بدنه  تا زمانی كه مدیران فعلی در  پایان خاطرنشان كرد:  محمودان در 
وزارت صمت حضور دارند نظام بوروكراتیک بر آن حاكم است كه مانعی 
برای پیشبرد امور محسوب می شود. زیرا این مدیران تمایلی به خودكفایی 
باید سر كار بیایند  افرادی  و تولید داخل ندارند. لذا در دولت سیزدهم 
از  اول طبقه بندی درستی  گام  در  و  باشند  ملی  تولید  به  كه عالقه مند 
موتورسیکلت داشته باشند. همچنین برای واردات موتورسیکلت های فول 
سی كی دی200  درصد عوارض گمركی در نظر گرفته شود و كارخانجات 

و  گارانتی  سال  فروش)10  از  پس  خدمات  ارائه  با  موتورسیکلت سازی 
در  مناسب  قیمت  با  را  قطعات  مجاز،  تعمیرگاه های  ایجاد  با  و  وارانتی( 

اختیار مصرف كنندگان قرار دهند.1
كرد:  اظهار  ضیاءمقدم ابتدا  گسترش، بهمن  خبری  پایگاه  گزارش  به 
دالیل مختلفی باعث شده كه ما نتوانیم به تولید یک موتورسیکلت ملی با 
قابلیت صادرات به كشورهای دیگر برسیم. یکی از موارد مهم، نبود فضای 
ثابت كسب وكار است كه در آن قوانین به صورت مداوم تغییر می كند. در 
زمینه  در  را  الزم  این مشکالت سرمایه گذاری  به خاطر  نتیجه شركت ها 
تولید یک موتورسیکلت ملی انجام نمی دهند. در كشورهای اروپایی برای

اجرای هر استاندارد حداقل زمان 4 سال به سازنده فرصت می دهند تا خود 
را به استاندارد الزم برساند. اما در ایران از سال 95 سالیانه یک استاندارد 
جدید تعیین می شود و این قوانین با توجه به توان تولیدكنندگان داخلی 

یا غیرممکن بود یا به سختی انجام می شد.

توان رقابت با چین را نداریم
وی ادامه داد: رقیب بزرگ ما در موتورسازی چین است و ما هركاری كه 
هزینه های  كنیم.  رقابت  با چین  نمی توانیم  تمام شده  قیمت  در  بکنیم 
تولید ما بسیار باالتر از كشور چین است و قیمت تمام شده در نتیجه 
تفاوت خواهد داشت. دو عامل اصلی ذكر شده باعث شد كه ما نتوانیم در 
زمینه های بین المللی با سایر كشورها در موتورسازی رقابت داشته باشیم. 
به  الی 8 سال  این است كه حداقل 4  انجام شود  باید  اولین كاری كه 

تولیدكننده فرصت دهند و قوانین جدید تصویب نکنند.
دبیر انجمن تولیدكنندگان موتورسیکلت در خصوص علت عدم استقبال 
برقی  موتورسیکلت های  با  رابطه  در  بارها  كرد:  اظهار  برقی  مدل های  از 
صحبت و مکاتبه داشتیم. در این زمینه نیز قیمت تمام شده عامل اصلی 
عدم استقبال از این محصوالت است. در ایران با توجه به نوع مصرفی كه 
است  باال  قیمت محصوالت  برای كسب درآمد می شود  موتورسیکلت  از 
و به خصوص مشکل اصلی به بحث باتری و قیمت آن مربوط می شود. 
حتی پیشنهاد دادیم كه مالکیت باتری موتورسیکلت به عهده دولت باشد. 
زمانی كه این اتفاق بی افتد قیمت باتری پایین می آید و در نتیجه انگیزه 

بیشتری برای استقبال از این موتورسیکلت ها ایجاد می شود.
2- محمودان، حبیب اله)1400(، دولت سیزدهم از توان قطعه سازان صنعت موتورسیکلت 

كشور استفاده كند، خبر خودرو، 9 تیر 1400، كدخبر: 624879. ر.ک:
https://khabarkhodro.com/fa/news/624879
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علت عدم استقبال از موتورسیکلت های برقی
باید  افزود: مصرف كنندگان موتورسیکلت مخصوصا پیک موتوری ها  وی 
وسیله نقلیه ای داشته باشند كه بتواند حداقل در یک روز 200 الی 300 
موتورسیکلت های  پیمایش  حداكثر  اما  باشد.  داشته  پیمایش  كیلومتر 
زمان  شود.  شارژ  باتری  دوباره  باید  و  است  كیلومتر   100 حدود  برقی 
شارژ نیز در بهترین نوع موتورسیکلت حدود 4 الی 5 ساعت است. پیک 
موتوری ها معموال از دو مدل یکی برای صبح تا ظهر و دیگری عصر به بعد 

مصرف می شود تا به مشکل كمبود شارژ برنخورند.
دبیر انجمن تولیدكنندگان موتورسیکلت همچنین اظهار كرد: در كشور 
ما به خاطر موقعیت جغرافیایی كه داریم بیشتر شهرها حالت كوهستانی 
تند  شیب های  دارای  مناطق  بیشتر  هم  تهران  در  هستند.  شیب دار  و 
است و موتورسیکلت های برقی توان پیمایش این مسیرها را ندارد. فقط 
موتورسیکلت های 3 هزار وات به باال این توان را دارند كه قیمت آن ها 
نیز به نسبت باال است. نوع مصرف ما از موتورسیکلت در ایران به گونه ای 

است كه باعث شده استقبال خوبی از مدل های برقی نشود.

افزایش تنوع تولیدات
دبیر انجمن تولیدكنندگان موتورسیکلت در رابطه با شرایط تولید و تنوع 
بازار گفت: طی سال های اخیر تنوعی در شکل های موتورسیکلت داشتیم 
و كمتر مردم به سمت مدل های طرح سی جی 125 رفتند. به طور كلی 
سال گذشته جهش خوبی در تولید مدل های جدید داشتیم. اما متاسفانه 
به دلیل گران شدن نرخ ارز و افزایش هزینه ها، قیمت موتورسیکلت نیز 
افزایش پیدا كرد و شیب تقاضا برای مدل های جدید كمتر شد و دوباره 

مردم به سمت خرید مدل های قدیمی تر رفتند.
از 60 درصد  تا بیش  پایان گفت: تیپ های خیابانی و كار  ضیامقدم در 
قطعاتشان در داخل كشور تولید می شود. بنابراین، توجیه اقتصادی برای 
ساخت قالب ها را دارند. اما مدل هایی كه تیراژ پایین دارند و گران تر هم 
هستند با توجه به این تولیدشان توجیه اقتصادی ندارد در نتیجه قطعات 

آن ها نیز به صورت وارداتی به كشور می آید. 1
بهمن ضیاء مقدم در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: از سال 
95 تاكنون تولید موتورسیکلت های كاربراتوری متوقف شده و كارخانجات 
داخلی تنها موتورهای انژكتوری تولید می كنند، اما با وجود این امر، تعداد 

موتورسیکلت های كاربراتوری موجود در بازار بیش از انژكتوری ها است.
وی علت اصلی تعداد زیاد موتورسیکلت های انژكتوری در حال تردد در بازار 
و در سطح شهرها را حذف ماده 8 قانون هوای پاک اعالم كرد و افزود: بر اساس 
این قانون، سن فرسودگی برای خودرو و همچنین موتورسیکلت  لغو شد و در 
حال حاضر، خدمات موردنیاز موتورسیکلت های كاربراتوری ارائه می شود.

بیمه  گذشته  در  گفت:  ایران  موتورسیکلت  صنعت  انجمن  دبیر 
موتورسیکلت های فرسوده با هدف ممانعت از نقل و انتقال آن ها متوقف 
موتورسیکلت   از  استفاده  فرسودگی،  سن  حذف  از  پس  اما  بود  شده 
فرسوده، صرفا منوط به دریافت معاینه فنی شده و بدین ترتیب تعمیر، 
1- ضیاءمقدم، بهمن)1400(، موتورسازی ایران جلوی این كشور كم آورد!، پایگاه خبری 

گسترش، 12 تیر 1400، كدخبر: 183369. ر.ک:
https://www.gostaresh.news/fa/tiny/news-183369

تردد و خرید و فروش موتورسیکلت های دست دوم كاربراتوری افزایش 
یافته و از رده خارج ها به چرخه مصرف بازگشته اند.

اما  معاینه فنی موتورسیکلت موجود است  قانون  بیان كرد:  ضیاء مقدم 
عمال اجرایی نمی شود، زیرا ابزار كنترلی و نظارت بر آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: تعمیركاران موتورسیکلت بیشتر از شیوه های سنتی تبعیت 
می كنند و تعمیر موتورسیکلت های كاربراتوری برای آنها سهل تر است.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با بیان اینکه استفاده از سیستم 
انژكتوری عمری 5 ساله دارد، گفت: البته تمامی تعمیركاران از تجهیزات 

كنترلی و ابزار الزم برای دیاگ سیستم انژكتورها برخوردار هستند.
با  آنها  مقایسه  و  كاربراتوری ها  ویژگی های  خصوص  در  مقدم  ضیاء 
انژكتوری ها و برقی ها گفت: تنظیمات موتورسیکلت كاربراتوری به طور 
تقریبی پایدار نیست و امکان اعمال تغییراتی بر روی سرعت یا مصرف 
گونه  هیچ  اعمال  امکان  اما  دارد،  وجود  كاربر  سوی  از  موتورسیکلت، 
وجود  انژكتوری  موتورسیکلت های  سوخت رسانی  سیستم  در  تغییری 
نیز  و آالیندگی آن  بوده  ثابت  بدین معنا كه مصرف سوخت آن  ندارد، 

بسیار پایین تر از نوع كاربراتوری است.
وی در خصوص ویژگی های موتورسیکلت های برقی و چالش های استفاده 
از این موتورها در داخل كشور گفت: یکی از محدودیت برقی ها نسبت به 
بنزینی ها، پیمایش حداكثر 100 كیلومتر در موتورسیکلت های برقی است 
و از سوی دیگر عمر باتری موتورسیکلت های برقی حداكثر دو سال است 

و بهای باتری نیز نصف بهای تمام شده موتورسیکلت است.
از  بازار  سهم  اینکه  بیان  با  ایران  موتورسیکلت  صنعت  انجمن  دبیر 
موتورسیکلت های برقی بسیار محدود است، گفت: بیشتر مصرف كنندگان 
برقی ها با فرا رسیدن موعد تعویض باتری، استفاده از این موتورسیکلت ها 

را متوقف می كنند.
ضیاء مقدم اذعان داشت: موتورسیکلت های برقی به دلیل محدودیت در 
بخش شتاب، سرعت و میزان پیمایش در زمره موتورهای كار محسوب 
 300 تا   200 كار  موتورسیکلت های  روزانه  پیمایش  زیرا  نمی شوند، 
كیلومتر برآورد می شود و برقی ها پس از 100 كیلومتر پیمایش، به میزان 

5 تا 6 ساعت نیازمند شارژ هستند.
شد:  یادآور  برقی  موتورسیکلت های  واردات  وضعیت  خصوص  در  وی 
موتورسیکلت به شکل CVU وارد نمی شود، بلکه برخی از قطعات آن وارد 
شده و برخی از قطعات آن داخلی است و یا به دنبال واردات به شکل فول 

سی كی دی، مونتاژ در داخل انجام می شود.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در پایان در پاسخ به این پرسش 
كه آیا صنعت موتورسیکلت داخلی، صرفا مونتاژكاری است، خاطرنشان كرد: 
تا حدودی می توان گفت، صنعت موتورسیکلت داخلی، صنعتی مونتاژكاری 
است اما نه مطلقا. زیرا قطعات اصلی كه 35 تا 40 درصد قطعات تمام شده 
محصول را شامل می شود، وارداتی است و 60 درصد قطعات بر اساس مدل 
موتورسیکلت كه عموما موتورهای كار هستند، در داخل كشور تولید می شود.2

1- ضیاءمقدم، بهمن)1400(، 60 درصد از قطعات موتورسیکلت های كار در داخل تولید 
می شوند، خبر خودرو، 15 تیر 1400، كدخبر: 625493

https://khabarkhodro.com/fa/news/625493
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به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت، طی چند سال گذشته به علت عدم 
داخل  میزان ساخت  قطعه سازان  از  موتورسیکلت  مونتاژكنندگان  حمایت 
كاهش زیادی داشته است. با این حال فعاالن این صنعت هر كدام بدون ارائه 
یک الگوی استاندارد همیشه اعداد و ارقام متناقضی را برای میزان ساخت 

داخل اعالم می كنند كه در ادامه به چند مورد اشاره می كنیم:
علی رستگارفر، نایب رییس هیات مدیره متین خودرو در 12 اردیبهشت 

1400 در گفتگو با فارس گفت:
نوع  به  تا 40 درصد است كه بستگی  تولیدات داخلی ما در حدود 20 
و  است  وارداتی  موتورسیکلت ها  همه  انجین  البته  دارد.  موتورسیکلت 
است  ایرانی  و...  زین  فرمان،  تنه،  باک،  الستیک،  چرخ،  مانند  قطعاتی 
تنه  جانبی  اجزاء  به  مربوط  داخلی  قطعات  درصد   40-30 معموال  و 

موتورسیکلت است.1
صنعت  انجمن  دبیر  ضیاءمقدم،  بهمن  امسال  اردیبهشت   4 تاریخ  در 

موتورسیکلت ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان عنوان كرد:
 35 حدود  و  شود  می  تولید  داخل  در  موتورسیکلت  درصد   65 اكنون 
درصد باقی مانده وارد می شود كه بیشترین میزان واردات از كشور چین 
است و كشورهای وارد كننده دیگر شامل تایوان، تایلند، مالزی می شود 

كه بیشترین سهم واردات را از آن خود كرده اند.2
آخرین  از  با كاهش 5 درصدی  تیر 1400  تاریخ 15  در  اما ضیاءمقدم 
آماری كه حدود دوماه پیش اعالم كرده در گفتگو با خبرخودرو اعالم كرد:

تا حدودی می توان گفت، صنعت موتورسیکلت داخلی، صنعتی مونتاژكاری 
است اما نه مطلقا. زیرا قطعات اصلی كه 35 تا 40 درصد قطعات تمام شده 
محصول را شامل می شود، وارداتی است و 60 درصد قطعات بر اساس مدل 
موتورسیکلت كه عموما موتورهای كار هستند، در داخل كشور تولید می شود.3

1- رستگارفر، علی)1400(، افت 90 درصدی تولید موتورسیکلت با سیاست های غلط، 
فارس، 12 اردیبهشت 1400، كدخبر: 14000212000012. ر.ک:

https://www.farsnews.ir/media/140021200012
تامین  واردات  بازار موتور سیکلت توسط  نیاز  بهمن)1400(، 35 درصد  2- ضیاءمقدم، 

می شود، باشگاه خبرنگاران جوان، 4 اردیبهشت 1400، كدخبر: 7736181. ر.ک:
https://www.yjc.news/fa/news/7731181

3- ضیاءمقدم، بهمن)1400(، 60 درصد از قطعات موتورسیکلت های كار در داخل تولید 
می شوند، خبر خودرو، 15 تیر 1400، كدخبر: 625493. ر.ک:

https://khabarkhodro.com/fa/news/625493

ابهام در اعالم میزان ساخت داخل 
موتورسیکلت در ایران

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران: صنعت موتورسیکلت سازی 
اکنون با چالش های متعددی مواجه است و تا زمانی که تغییر قوانین 

اتفاق نیفتد، شاهد تحول در این صنعت نخواهیم بود.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت  به نقل از خبر خودرو، بهمن ضیاءمقدم 
الزام به اعمال استاندارد یورو 5 را از اهم مشکالت صنعت موتورسیکلت اعالم 
كرد و افزود: در حال حاضر پیاده سازی این استاندارد به دالیل مختلف تا سه، 
چهار سال آینده، قابلیت اجرایی ندارد كه عدم آمادگی منابع تامین صنعت 
موتورسیکلت و محدودیت های ارتباطی ناشی از تحریم ها از دالیل عمده آن است.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران همچنین گفت: قرار بر این بود كه 
استاندارد یورو 5 از ابتدای سال 1400 اجرایی شود اما در ماه های پایانی سال 
گذشته، انجمن نسبت به ارائه مدارک و مستندات و تهیه جدول زمانی برای 

اجرای استاندارد یورو 5 اقدام كرد.
ضیاء مقدم بیان كرد: جدول زمانی ارائه شده به طور تقریبی، هماهنگ با 
نرم استاندارد اروپا در اجرای استانداردها و قوانین جدید است، به طوری 
كه می بایست هر چهار سال یک بار نسبت به تغییرات استاندارد آالیندگی 
مبادرت نمود اما در خصوص صنعت موتورسیکلت، این مهلت زمانی تاكنون 

مورد رعایت قرار نگرفته است.
وی تصریح كرد: از سال 95 تا 99 حدود سه تا چهار قانون و مصوبه برای 
صنعت موتورسیکلت به اجرا درآمد در حالی كه در سایر نقاط دنیا، حداقل برای 
اجرای هر قانونی، یک مدت چهار ساله در اختیار تولیدكنندگان قرار می گیرد.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران همچنین به قانون هوای پاک اشاره 
كرد و افزود: قانون هوای پاک از بدو اجرا تاكنون، صنعت موتورسیکلت را با 
چالش های متعددی مواجه كرده، به طوری كه بارها موجب تعطیلی خطوط 

تولید این صنعت گردیده است.
ضیاء مقدم ادامه داد: می بایست یک بررسی كارشناسی دقیق بر روی مصوبه 
هوای پاک انجام شود و نسبت به رفع مشکالت این قانون اگر خواستار اجرای 

آن هستیم، اقدام گردد.
وی در پایان ضمن اشاره به مشکالت تامین ارز و همچنین تامین قطعات در 
كلیه صنایع از جمله صنعت موتورسیکلت سازی خاطرنشان كرد: امیدواریم 
دولت سیزدهم به بخش صنعت و به ویژه صنعت موتورسیکلت توجه بیشتری 

داشته باشد.1
دو معضل  پاک؛  هوای  قانون  و   5 یورو  استاندارد  اجرای  بهمن)1400(،  1- ضیاءمقدم، 

كنونی صنعت موتورسیکلت سازی، خبر خودرو، 5 تیر 1400، كدخبر: 624396. ر.ک:
http://khabarkhodro.com/fa/news/624396

آیا فقط قوانین مانع تحول صنعت 
موتورسیکلت ایران است؟
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بر  نظارت  نژادیان:  موتورسیکلت،  صنعت  نشریه  گزارش  ه 
مونتاژکنندگان موتورسیکلت باید دقیق تر شود تا در این شرایط 

سخت اقتصادی آسیبی به مصرف کنندگان وارد نشود.
با  نوشت:  یادداشتی  نژادیان در  نشریه صنعت موتورسیکلت، محمدعلی 
به  با عنایت  و  برند  به اصطالح  باالی موتورسیکلت های  به قیمت  توجه 
این كه بعضی از شركت ها در تامین قطعات حتی موتورسیکلت های طرح 
هوندا چینی مسئولیت پذیر نیستند، از وزارت صمت، سازمان حمایت از 
تولیدكنندگان و مصرف كنندگان، سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس 
راهور ناجا پیگیری خواهیم كرد تا با اتخاذ یک تصمیم گیری مناسب، مدت 
زمان خدمات پس از فروش و تامین قطعات این محصوالت و همچنین 
كشور سازنده خارجی را برای مردم به صورت واضح و شفاف مشخص نمایند.

و  اصلی  از كشورهای  معروف  برندهای  واردات  تحریم ها  به دلیل  معموال 
وارد  ثالث  از كشورهای  و  نمی پذیرد  ایران صورت  به  مادر  كارخانه های 
موتورسیکلتی  بدانند  كه  است  مصرف كنندگان  نتیجه حق  در  می شود، 
است؟  كشوری  چه  ساخت  كرده اند  خریداری  نجومی  قیمت  با  كه 
باال  قیمت های  با  كه  موتورسیکلت هایی  كه  شود  معلوم  باید  مخصوصا 
به مردم فروخته می شوند، آیا ساخت چین است و به اسم كشور اروپایی 
می فروشند یا خیر؟ و اگر این اتفاق افتاده هر چه سریع تر نسبت به جبران 

خسارت به خریداران اقدام شود.
بعضی  مونتاژكنندگان،  برخی  شنیده ها  طبق  كه  است  حالی  در  این 
كشورهای  فروشگاه های  از  محدود  تعداد  به  را  موتورسیکلت ها  از 
ادعای  و  می كنند  ایران  وارد  دمونتاژ  از  بعد  و  می كنند  تهیه  مختلف 
تحریم ها  به دلیل  كه  می كنند  را  كشوری  و  شركت  از  نمایندگی  اخذ 
هر  باید  نیز  موضوع  این  كه  ندارد  وجود  ایران  به  آن  واردات  امکان 
پذیرد. صورت  مقتضی  اقدامات  تایید  صورت  در  و  بررسی  سریع تر   چه 
برای این موضوع سازمان های مذكور باید از شركت ها بخواهند كه با ارائه 
ثابت كنند و همچنین پیشنهاد  را  ادعای خود  واقعی و درست  مدارک 
مدارک،  آزمایی  راستی  و  شركت ها  از  تعهد  اخذ  ضمن  حتما  می شود 
بخواهند تا حتما بر روی انجین و اسناد و مدارک موتورسیکلت ها نام سازنده 
خارجی و مدت زمان )خدمات پس از فروش و تامین قطعات( را درج كنند.
رئیس  و  تولیدكنندگان  خود  ادعاهای  طبق  كه  است  ذكر  قابل 
كه  تهران  یدكی  لوازم  و  موتورسیکلت  دوچرخه،  فروشندگان  اتحادیه 
واردات  در  موتورسیکلت  مونتاژكنندگان  شده،  منتشر  رسانه ها  در 
هستند.  مواجه  مشکل  با  تحریم ها  به دلیل  موتورسیکلت ها  قطعات 

ظلم های وارد شده به مصرف كنندگان موتورسیکلت را پیگیری خواهیم كرد
مدیر مسئول صنعت موتورسیکلت:
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دارند،  موضوع  این  به  اذعان  آن ها  كه خود  وقتی  است  این  حال سوال 
موتورسیکلت ها  قطعات  تامین  برای  تدابیری  چه  مونتاژكنندگان  حال 
قبالل  در  را  وظایفی  چه  مسئوالن  مقابل  در  و  اندیشیده اند 
مصرف كنندگان دارند و چه تعهداتی را از مونتاژكنندگان اخذ می كنند؟
این در حالی است كه به غیر از بحث تحریم ها ممکن است فردا یک شركت 
تصمیم بگیرد شركت خود را منحل كند و به خارج از كشور مهاجرت كند.
در نهایت نشریه صنعت موتورسیکلت و پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز 
تا ثابت شود بعضی از شركت ها حتی در  آمادگی خود را اعالم می كند 
تامین قطعات موتورسیکلت ها مخصوصا قطعات مربوط به انژكتور ضعف 
دارند و یک عده خیلی راحت به مصرف كنندگان می گویند ما این انجین 
یا این موتورسیکلت را دیگر نمی آوریم و از بازار تهیه كنید. این در حالی 
است كه معموال در بازار قیمت ها بسیار باالتر است و شاید قطعات كیفیت 

پیاجیو موتورسیکلت آمبوالنس خود را معرفی كرد

مناسب را نداشته باشند و بعد از مدتی مجدد مصرف كنندگان با مشکل 
از لحاظ مسائل ایمنی نیز در معرض  و هزینه جدید مواجه می شوند و 

خطر قرار می گیرند.
تا نتیجه آن را به  این رسانه منتظر پاسخ گویی مسئوالن مربوطه است 
از  داریم  تقاضا  نیز  مصرف كنندگان  از  نماید.  اطالع رسانی  مردم  عموم 
طریق راه های ارتباطی با این دو رسانه اختصاصی صنعت موتورسیکلت، 
تجربیات و مشکالت خود را در خصوص خدمات پس از فروش و تامین 
قطعات موتورسیکلت خود، از طریق درج دیدگاه در ادامه همین خبر و یا 

با ارسال ایمیل با ما به اشتراک بگذارند.1

1- نژادیان، محمدعلی)1400(، ظلم های وارد شده به مصرف كنندگان موتورسیکلت را 
پیگیری خواهیم كرد، موتورسیکلت نیوز، 6 تیر 1400، كدخبر: 14716. ر.ک:

https://www.motorcycletnews.ir/news/14716

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت، سرعت در موارد اضطراری چقدر 
حیاتی است؟ به  دالیل زیادی، در برخی از مناطق سخت، آمبوالنس های 
بنابراین،  نیستند.  مناسب  خیلی  اورژانس  خدمات  ارائه  برای  معمولی 
چگونه می توان زمان پاسخ سریع تری به دست آورد؟ در پاسخ باید گفت 

پیاجیو راه حل مناسب را ارائه كرده است.
مناطق  در  به ویژه  كه  است  مفهومی  موتورسیکلت  آمبوالنس  مفهوم 
ممکن  استاندارد  آمبوالنس چهار چرخ  یک  كه  و صعب العبور  روستایی 
است در رسیدن به آنجا مشکل داشته باشد، توانایی های زیادی را ارائه 
می دهد. گرچه ممکن است یک موتورسیکلت، ظرفیت حمل آمبوالنس 
پاسخ  برای  ابزاری  به عنوان  می تواند  قطعاً  اما  باشد،  نداشته  را  معمولی 
اولیه برای ارائه كمک های اولیه و تجهیزات پزشکی بسیار مورد نیاز عمل 
كند. به ویژه هنگامی كه توسط یک امدادگر آموزش دیده هدایت می شود.

در واقع، كمک فوری در شرایط اضطراری می تواند تفاوت بین مرگ و 
زندگی را نشان دهد. همان طور كه به نظر می رسد، پیاجیو اسکوتر سه چرخ 
نسبتاً توانمند MP3 را می سازد كه اگر از فناوری مناسبی برخوردار باشد، 

موتورسیکلت،  چابکی  با حفظ  و  ماشین كوچک  یک  اندازه  به  می تواند 
مطمئناً  وسیله نقلیه ای  چنین  شد،  ذكر  قباًل  كه  همان طور  باشد.  مفید 
پارک های  مانند  است،  مشکل  آمد  و  رفت  كه  مناطقی  در  به خصوص 
با جاده های  روستایی  مناطق  و  تفریحی، سواحل، جاده های كوهستانی 

تنگ و باریک مفید خواهد بود.
با  به لطف تنظیم سه چرخ آن، در مقایسه   MP3 Piaggio عالوه براین، 
موتورسیکلت معمولی، ثبات بیشتری را ارائه می دهد. چیزی كه مطمئناً 
شک و تردیدهای امدادگرانی را كه به سوار شدن به موتورسیکلت معمولی 

تمایلی ندارند، از بین می برد.
البته در شرایطی كه بیمار نیاز به انتقال به بیمارستان داشته باشد، به 
آمبوالنس معمولی نیاز است. در این صورت، پیاجیو می تواند دقایقی یا 
حتی چند ساعت قبل از آمبوالنس در محل حاضر شود و وضعیت بیمار را 
تثبیت كرده و پس از رسیدن آمبوالنس، بیمار را برای حمل ونقل آماده كند.1

موتورسیکلت  خبری  پایگاه  شوید)1400(،  آشنا  پیاجیو  آمبوالنس  موتورسیکلت  با   -1
نیوز، 21 تیر 1400. كدخبر: 14982. ر.ک:

https://www.motorcyclenews.ir/news/14982
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طرح توجیهی كه ارائه خواهم كرد آن ها هم همراه ما شوند.
همچنین در صورت تمایل، قطعه سازان، دانشگاه ها و شركت های دانش 
بنیان كه شرایط الزم را داشته باشند، قطعا از سهام داران شركت تعاونی 
 خواهند بود. زیرا یکی از اهداف این تعاونی توجه به ساخت داخل است.
قابل ذكر است كه به دلیل اینکه این طرح طوری خواهد بود كه شركت 
تعاونی مشکل نقدینگی نخواهد داشت، در نتیجه نمایندگی تمام برندهای 

معروف دنیا را اخذ خواهیم كرد.
این طرح، نمایندگان  بازوهای اصلی  از  باید عرض كنم، یکی  نهایت  در 
فروش موتورسیکلت ایران هستند و همان طور كه ایشان در حال فکر بر 
روی این طرح پیشنهادی هستند، بنده نیز در حال تکمیل آن خواهم 
بود. قطعا جزییات و اهداف بیشتر زمانی شکل خواهد گرفت كه تعاونی 

تاسیس و هیات مدیره تشکیل شود.1

تاسیس تعاونی باعث دوام و پیشرفت صنعت موتورسیکلت خواهد شد
صنعت  مدیرمسئول  نژادیان  محمدعلی  نیوز،  موتورسیکلت  گزارش  به 
از جمله اهدافی كه در قانون بخش  موتورسیکلت در یادداشتی نوشت: 

تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران آمده عبارت است از: 
پیشگیری  غیر،  به  اضرار  و  تورم  احتکار،  انحصار،  از  پیشگیری 
افراد و گروه های خاص جهت  از تمرکز و تداول ثروت در دست 
و اقتصادی  بنگاه های  کارآیی  ارتقای  اجتماعی،  عدالت  تحقق 
بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت پذیری 

در اقتصاد ملی است.
قابل ذكر است كه اگر امروز تعاونی و شركت های جدید در صنعت موتورسیکلت

تولیدی  »تعاونی  تاسیس  طرح  از  جدید  جزییات  محمدعلی)1400(،  1-نژادیان، 
موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات« با همکاری نمایندگان فروش، دانشگاه ها و شركت های 

دانش بنیان، پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز، 8 تیر 1400، كد خبر: 14755. ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/14755

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت نژادیان: در حدود 4 سال 
شرایط،  شدن  مهیا  صورت  در  که  کرده ام  کار  طرح  این  روی  بر 

سریعا اقدامات مقتضی صورت خواهد پذیرفت.
نشریه صنعت موتورسیکلت نیوز، محمدعلی نژادیان مدیرمسئول صنعت 
و  اساسی  قانون   44 اصل  طبق  نوشت:  یادداشتی  در  موتورسیکلت 
سیاست های كلی نظام در این خصوص كه رهبر معظم انقالب به سران 
ابالغ   1384 سال  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  همچنین  و  قوا 
در  تعاونی  این  تاسیس  و  شوند  رقابت پذیر  باید  كشور  صنایع  كرده اند، 

راستای فرمایشات معظم له است.
دو  به  ایران  موتورسیکلت  صنعت  تاریخ  شود  تاسیس  تعاونی  این  اگر 
قسمت تقسیم خواهد شد و اتفاقات مباركی رخ می دهد كه می تواند برای 

همه دنیا الگو شود.
موتورسیکلت  صنعت  فروشندگان  به زودی،  انجمن  امیدواریم 
قطعات با  و  دوچرخه  موتورسیکلت،  تولیدی  ایران و تعاونی 
شركت های  و  دانشگاه ها  ایران،  موتورسیکلت  صنعت  فعاالن  مشاركت 

دانش بنیان تاسیس شود.
فروش  نمایندگان  همه  شود  عملیاتی  دارم  بنده  كه  برنامه ای  اگر 
موتورسیکلت كه سابقه كیفری نداشته باشند و با حداقل 10 سال سابقه 

كار می توانند سهام دار شوند.
تعاونی،  مدیره  هیات  تایید  در صورت  كه عرض شد  مواردی  از  غیر  به 
بود. خواهد  سهامداران  از  یکی  كشور  بزرگ  ارگان های  از  یکی   قطعا 
بلکه  ندارم  را  ایران  بازار  بحث  فقط  بنده  كه  است  این  دالیل  از  یکی 
به  یدكی  لوازم  و  موتورسیکلت  صادرات  قصد  برنامه هایی  اتخاذ  با 
باشد. موثر  ما  برای  می تواند  ارگان  این  حضور  كه  دارم  را  دنیا   همه 
البته عالوه بر تایید هیات مدیره تعاونی بحث توجیه و همراه شدن این 
ارگان با ما هم مسئله است كه البته بیش از 90 درصد احتمال می دهم با 

طرح تاسیس »تعاونی تولیدی و توزیعی موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات«
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تاسیس نشوند، 20 سال دیگر همین صنعت مونتاژ موتورسیکلت را هم 
نخواهیم داشت. چون اكثرا شركت های فعلی قائم به فرد اداره می شوند و 
به معنای علمی دارای سیستم نیستند، همان طور كه نسل قبلی نبودند 
و جای خود را به نسل فعلی دادند. در نتیجه با توجه به تغییر ذائقه هر 
نسل، معلوم نیست نسل بعدی شركت های امروزی حوصله داشته باشند 
در ایران بمانند و كار پدری خود را ادامه دهند. اما اگر یک شركت تعاونی 

ایجاد شود كه سیستماتیک باشد می تواند تا قرن ها ادامه پیدا كند.
یکی از دالیل حساسیت و واكنش های منفی مونتاژكنندگان موتورسیکلت 
از معنی رقابت  نادرست  از تاسیس شركت های جدید، برداشت  امروزی 
است كه دلیل آن نیز نداشتن تفکر سیستمی است. یک عده تاب و تحمل 
رقیبان موجود را هم ندارند و می گویند هیچ كسی نباشد و فقط من باشم. 
همین افراد سعی و تالش های بسیاری طی چند سال گذشته انجام دادند 

كه انحصار ایجاد كنند.
یکی  می شود.  ایجاد  فساد  باشد  انحصار  كه  جا  هر  كه  است  ذكر  قابل 
ایجاد می كند و عدالت  این است كه تقسیم ثروت  از محاسن تعاونی ها 
اقتصادی و اجتماعی را سبب می شود. به نظر اینجانب معموال هر جا تمركز 
ثروت بود یا یک فسادی هست یا یک فسادی ایجاد می شود و برای همین 
موضوع باید صنایع رقابت پذیر شوند. تا در نهایت به عدالت اجتماعی نیز 
نزدیک شویم. وقتی رقابت باشد كم كم علم و دانش نیز میدان پیدا می كند.

اگر همین شركت های موجود كه بیشتر از سال 1381 به بعد تاسیس 
آینده هم همین طور  بیست سال  بود؟  االن چه وضعیتی  نبودند  شدند، 
باشد  دانش بنیان  اگر  مخصوصا  تعاونی  شركت  یک  تاسیس  اما،  است. 

می تواند دوام و پیشرفت صنعت موتورسیکلت ایران را تضمین كند.
كه  این  به جای  و  هستند  هم  موازات  در  افراد  همه  تعاونی  سیستم  در 
همدیگر را هل بدهند تا بتوانند از هم سبقت بگیرند، همه كمک می كنند 
تا مجموعه قوی تر، محکم تر و موفق تر شود. زیرا، می دانند كه پیشرفت 

تعاونی باعث موفقیت همه اعضای آن خواهد شد.

تاریخچه تعاونی در ایران و جهان
انگلستان،  راچدیل  شهر  در  میالدی   1843 سال  جهان: در  در  الف( 
28 نفر از كارگران به علت نارضایتی از عملکرد صاحبان كارخانه ها دور 
كارخانه ها  كه  بود  این  موضوع  بیندیشند.  چاره ای  تا  شدند  جمع  هم 
به جای حقوق و دستمزد نوعی بن خرید به كارگران می دادند كه فقط از 

فروشگاه های وابسته به خودشان ارزش داشت.
فروشگاه ها نیز اجناس را باكیفیتی نامطلوب و بد عرضه می كردند. كارگران 

پس از مشورت با یکدیگر به این نتیجه كه اگر خودشان كاالهای مورد نیاز 
خودشان را تولید كنند می توانند اجناس را با كیفیت بهتر تهیه نمایند 
و در ضمن سودی را كه از فروش كاالها به دست می آورند بین خودشان 
تقسیم كنند. یک سال بعد در دسامبر 1844 آن ها فروشگاه تعاونی خود را 
افتتاح كردند. این اولین شركت تعاونی به شکل امروزی آن در جهان بود.
ب( در ایران: تشکیل شركت های تعاونی در ایران به شکل امروزی برای 
بار به صورت چند ماده قانونی در سال 1303 و 1304 در قانون  اولین 
تجارت مطرح شده است. در فصل دوم ماده 107 قانون تجارت مصوب 
است: شركت  نموده  تقسیم  دو دسته  به  را  تعاونی  سال 1304 شركت 

تعاونی تولید و شركت تعاونی مصرف.
قانونی  ثبت  و  آغاز تشکیل  نقطه  را می توان  در پی آن در سال 1314 
شركت های تعاونی در ایران قلمداد نمود. زیرا در این سال توسط دولت 
داودآباد  منطقه  در  روستائی  تعاونی  شركت  نخستین  تشکیل  به  اقدام 
گرمسار گردید. مبنای تشکیل شركت فوق قانون تجارت سال 1311 بود.
اما پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و خواست به حق ملت ایران 
در  را  تعاونی جایگاه مهمی  اجتماعی، بخش  عدالت  تحقق  در خصوص 

قانون اساسی جمهوری اسالمی به خود اختصاص داد.
كلیه  تعاونی  بخش  به  مربوط  قوانین  تصویب  از  پس   1370 سال  در 
فعالیت داشتند. در  این زمینه  به طور موازی در  ادراتی كه  و  سازمان ها 
وزارتخانه  به  آن ها  اختیارات  و  وظایف  تمامی  و  شدند  ادغام  یکدیگر 
جدیدی به نام وزارت تعاون واگذار گردید. این وزارتخانه در سال 1371 
رسماً آغاز به كار كرده و از آن زمان تا كنون با تمام توان خود در زمینه 
پیشبرد اهداف بخش تعاون كشور تالش می نماید. مهم ترین وظایف وزارت 
تعاون كشور  برنامه ریزی، پشتیبانی، گسترش و هماهنگی بخش  تعاون 
از طریق تحقیق، آموزش و ترویج  این وزارتخانه كوشش می كند  است. 
تعمیق بخشد.1 و  نقاط كشور گسترش  اقصی  را در  تعاونی  فعالیت های 

در حال حاضر بیش از 94 هزار شركت تعاونی با 1.7 میلیون نفر فرصت 
اعتبار، خدمات،  عمران، مسکن، مصرف،  مختلف  گرایش های  در  شغلی 
دوم  بند  مطابق  هستند.  فعالیت  حال  در  توزیعی  و  تولیدی  كشاورزی، 
اصل 43 قانون اساسی و قانون تعاون مصوب سال 1370 ایران، مأموریت 
بخش تعاون، ایجاد اشتغال برای كسانی است كه علیرغم داشتن توانایی 

كار، سرمایه كافی در اختیار ندارند.
با وجود پایین بودن سهم بنگاه های كوچک و متوسط در تولید ناخالص 
داخلی و سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد ملی، شبکه تعاونی ها در كشور 
با اتکا به كاركردهای مثبت خود، تجمیع سرمایه های خرد، تاب آوری و 
پتانسیل های باال، نقش مهمی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی، كاهش 

فاصله طبقاتی و ایجاد اشتغال ارزان ایفا كرده اند.2

1- تاریخچه تعاون، سایت اتاق تعاون استان فارس. ر.ک:
https://www.farspcc.ir/page/viwe/                                      تاریخچه-تعاون
2- آخرین آمار شاغالن بخش تعاون)1399(، ایسنا، 30 تیر 1399. كدخبر: 99043022537. ر.ک:
https://www.isna.ir/news/99043022537
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عابدینی: برخی مدعی هستند، می  خواهند انجین را در داخل تولید 
تولید  نیست.  کار ساده ای  امر  این  که  است  این  واقعیت  اما  کنند 

انجین نیاز به سرمایه  گذاری کالنی دارد.
صنعت  نوشت:  اقتصاد  دنیای  موتورسیکلت،  صنعت  نشریه  گزارش  به 
موتورسیکلت كشور ما پس از نیم قرن تولید موتورسیکلت كاربراتوری با سطح 
آلودگی باال در نهایت با تصویب و اجرای قانون هوای پاک، انژكتوری  و برقی  ها 
را جایگزین موتورسیکلت قدیمی كرد، اما نوسازی وسیله حمل  ونقل شخصی و 
استفاده از موتورسیکلت برقی نیاز به حمایت نهادهای مربوط و به  ویژه دولت دارد. 
كاهش قدرت خرید مردم و قیمت باالی خودروها اعم از ماشین، موتورسیکلت 
و دوچرخه افراد را از جایگزین كردن خودروهای فرسوده غافل كرده است.

 افزایش تیراژ همراه با چالش  های تولید
موتورسیکلت، به  ویژه از نوع برقی برای مسافت كوتاه یکی از وسایل حمل  ونقل 
پاک است كه می  تواند به كاهش آلودگی هوا و سبک كردن بار ترافیکی 
شهرهای بزرگ كمک به سزایی كند. علیرضا عابدینی، مدیر اجرایی شركت 
ایران   دوچرخ، اولین و بزرگ  ترین تولیدكننده موتورسیکلت و دوچرخه در 
كشور درباره وضعیت تولید این شركت با بیان اینکه در سه ماه نخست سال 
نسبت  به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته  است، گفت: شرایط تولید با 
توجه به وضعیت تحریمی كشور و نرخ دالر سخت شده و با افزایش نرخ ارز 

توان ارزی شركت  ها به  شدت كاهش پیدا كرده است.

سرمایه  این  از  بخشی  دارد.  ثابتی  سرمایه  تولیدی  هر شركت  افزود:  وی 
به  وسیله وام از بانک  ها تامین می  شود، بخشی هم آورده سهامدار یا سهامداران 
است. بر این مبنا توان مالی بخشی از محصوالت وارد و بخشی دیگر از داخل 
تامین می شد. بنابراین، زمانی كه نرخ دالر پایین بود با سرمایه  ای كه داشتیم و 
اعتباری كه از بانک  ها دریافت  می  كردیم، می  توانستیم تیراژ مشخصی داشته 
باشیم، اما درحال  حاضر تولیدكننده به آن رقم تولید نخواهد رسید؛ زیرا با 

افزایش نرخ دالر ارزش سرمایه تولیدكنندگان بسیار كاهش یافته است.
او تصریح كرد: تفاوت میزان تولید را می  توان با مقایسه ساده بین دالر حدود 

سه هزار تومانی با 25 هزار تومانی به دست آورد.
این فعال صنعت موتورسیکلت ادامه داد: واردات هر شركتی براساس نرخ ارز 
مشخص است و این وضعیت را باید در كنار نرخ تورم كشورهای مبدا واردات 
دید. درحال  حاضر بیشترین خرید فعاالن صنعت موتورسیکلت كشور از چین 
و هند است؛ بنابراین با احتساب  تورم این دو كشور و قیمت ارز در كشور، 
خریدهای خارجی با هزینه بسیار باالتری انجام می  شود. به  عنوان مثال، قیمت 
محصوالت در چین بین 10 تا 15درصد رشد كرده است. یکی از دالیل این 
رشد قیمتی مربوط به رشد نرخ مواد اولیه بوده كه قیمت جهانی آن افزایش 
یافته است. آلومینیوم یکی از مواد اولیه مورد نیاز است كه نرخ جهانی آن 
بسیار باال رفته است. تمام این مسائل را در كنار این باید دید كه خریدهای 
داخلی هم نقدی شده و دیگر مانند گذشته اعتباری انجام نمی  شود، بنابراین 

با توجه به مشکالت نقدینگی موجود، شرایط تولید بسیار دشوار شده است.

تولید پیشرانه موتورسیکلت به صرفه  نیست

علیرضا عابدینی:
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عابدینی در ادامه یادآور شد: بازار موتورسیکلت مانند خودرو نیست كه با 
باز شدن سایت خرید در مدت زمان كوتاهی تمام تولید دو، سه ماه آینده 
اقساط  و  چک  با  فروش  همچنان  موتورسیکلت  بازار  در  برسد.  به  فروش 
بلندمدت انجام می  شود. درواقع تولیدكننده ای مانند من باید مواد اولیه مورد 
نیاز را نقدی خریداری كند، اما در ادامه محصوالت تولیدی خود را اعتباری و 

با مدت پرداخت طوالنی به  فروش برساند.
وی اظهار كرد: با تمام این مشکالت تولیدات ایران  دوچرخ در سه ماه نخست 

سال نسبت  به مدت مشابه سال گذشته تا حدودی رشد داشته است.

میزان داخلی  سازی قطعات
عابدینی در پاسخ به این پرسش كه موتورسیکلت  هایی كه در ایران  دوچرخ 
این شركت جزو  دارند، عنوان كرد:  ارزی  وابستگی  تولید می شوند چقدر 
تولیدكنندگانی است كه سعی دارد بیشتر قطعات را از منابع داخلی تامین 
كند، اما اینکه فکر شود تمام قطعات را می  توان در داخل تولید و تامین 
كرد اشتباه است. به  عنوان مثال، انجین از قطعات مهمی است كه در داخل 
تولید نداریم. برخی مدعی هستند، می  خواهند انجین را در داخل تولید كنند 
اما واقعیت این است كه این امر كار ساده ای نیست. تولید انجین نیاز به 
سرمایه  گذاری كالنی دارد. ایران  دوچرخ هم زمانی به  دنبال داخلی  سازی انجین 
بود، اما با مطالعاتی كه داشتیم تولید این قطعه در كشور توجیه اقتصادی 
نداشت و قیمت تمام شده 20 درصد باالتر از تولیدكننده چینی درمی  آمد. 

مدیر اجرایی شركت ایران  دوچرخ در توضیح این مساله به تیراژ تولید اشاره 
كرد و گفت: تولیدكننده چینی ساالنه پنج میلیون انجین انواع موتورسیکلت 
را تولید می  كند. این را مقایسه كنید با تیراژ تولید 100 تا 150 هزارتایی 
ایرانی  تولیدكننده  برای  را  انجین  تولید  این شرایط  به  طور قطع  ایران  در 

توجیه  پذیر نمی  كند.
او افزود: چین برای تولید انجین ماشین  آالت مورد نیاز را طراحی كرده و امور 
تولید را مکانیزه انجام می  دهد. به  این ترتیب هزینه  های خود را به  حداقل 

رسانده  است.

طرح  های توسعه  ای
عابدینی درباره طرح  های توسعه  ای این شركت گفت: درحال  حاضر ایران  
حوزه  در  دانش  بنیان  شركت  های  از  یکی  همکاری  با  را  پروژه ای  دوچرخ 
داخلی  سازی سیستم انژكتور اجرا می كند. این قطعه قابل رقابت به  لحاظ 

سطح كیفی و قیمت تمام شده با انژكتورهای چینی است.
وی خاطرنشان كرد: قطعاتی كه امکان ساخت داخل آن ها وجود داشته باشد 
و به  لحاظ كیفیت و قیمت هم سطح قطعات چینی باشند به  طور قطع از سوی 

تولیدكنندگان مبادرت به داخلی  سازی می  شوند.
 ایران  دوچرخ چه تولید می  كند؟

عابدینی درباره محصوالت تولیدی این برند داخلی گفت: محصوالت هوندا با 
میزان داخلی  سازی حدود 40 درصد در حال تولید است. در بحث قیمت این 
موتورسیکلت، داخلی  سازی انجین تاثیر زیادی روی قیمت تمام شده آن دارد، 

زیرا حدود یک  پنجم نرخ این موتورسیکلت مربوط به انجین است.
حدود 35درصد  كه  است   10B ایردوكو ما  دیگر  محصول  داد:  ادامه  وی 
ساخت داخل شده است. این مدل از ابتدای تولید با 35درصد بود كه در 
بین محصوالت ركورددار است. در ادامه عمق ساخت داخل افزایش می  یابد.

این فعال صنعت موتورسیکلت عنوان كرد: تولید و داخلی  سازی دو مدل 
جدید موتورسیکلت بنزینی هم در دستور كار قرار دارد و قرار است یکی از 
این مدل  ها )وترانو 150( با عمق ساخت 17درصدی آغاز شود و در ادامه 

قطعات فلزی و فوالدی آن نیز داخلی  سازی شود.
مدیر اجرایی شركت ایران  دوچرخ در ادامه به محصوالت برقی این شركت 
اشاره و عنوان كرد: سه  چرخ 500 وات این برند با حدود 27درصد ساخت داخل 
تولید می شود. این موتورسیکلت بیشتر برای افراد كم توان و مسن كارآیی دارد.

وی گفت: سایر محصوالت برقی هم با حدود 18درصد ساخت داخل در 
مرحله مونتاژ و پیش  مونتاژ هستند. باتری و تایرها از داخل تامین می  شوند، 

اما هنوز به تیراژی نرسیده  اند كه تعمیق ساخت آن ها را افزایش دهیم.
عابدینی در ادامه سخنان خود عنوان كرد: هزینه قالب  سازی برای داخلی  سازی 
سنگین است. از این رو تیراژ تولید باید به اندازه ای برسد كه هزینه قالب  سازی 

برگشت شود.
این  زیرا  بود،  وات   500 سه  چرخ،  به  استثنای  مساله  این  شد:  یادآور  وی 

موتورسیکلت باوجود تیراژ حدود 3هزارتایی داخلی  سازی آن انجام شد.
گفتنی است عمده امور داخلی  سازی را شركت  های زیرمجموعه ایران  دوچرخ 

انجام می  دهند. 
وی در ادامه افزود: تولید یک محصول جدید هم به  زودی آغاز می  شود. به  طور 

قطع قطعات فلزی این موتورسیکلت هم در داخل تولید خواهد شد.
 داخلی  سازی به  شرط توجیه  اقتصادی

عابدینی اظهار كرد: با ورود هر مدل مطالعات برای داخلی  سازی آن آغاز 
داخلی  سازی  باشد  داشته  توجیه  اقتصادی  تولیدشان  كه  قطعاتی  می  شود. 

می  شود به  ویژه در حوزه قطعات فلزی.
او خاطرنشان كرد: هر محصولی كه به تیراژ اقتصادی برسد داخلی  سازی آن 

توجیه  پذیر خواهد بود.

چالش باتری برقی  ها
عابدینی درباره الزام تولیدكنندگان به اختصاص دادن 10درصد محصوالت 
خود به موتورسیکلت  های برقی گفت: اگر شركتی به این 10درصد نرسد 
به  ازای هر یک موتورسیکلت برقی باید 3 برگه اسقاط موتورسیکلت فرسوده 
ارائه دهد كه ایران  دوچرخ برگه اسقاط تحویل می  دهد. البته ترجیح ما تولید 

ماهنامه صنعت موتورسیکلت/ سال چهارم/ شماره 11/ تیر 1400 12



15ماهنامه صنعت موتورسیکلت/ سال چهارم/ شماره 10/ خرداد 1400

موتورسیکلت برقی است، زیرا خرید برگه اسقاط هزینه  بر است.
وی تاكید كرد: موتورسیکلت برقی آینده خوبی دارد به شرط اینکه از آن 
حمایت شود. برای خرید باید به مشتریان یارانه داده شود همچنین مشکل 

باتری این نوع موتورسیکلت  ها برای همیشه باید حل  وفصل شود.
او گفت: در كشورهای دیگر صاحب موتورسیکلت باتری خالی را تحویل و پر 
دریافت می  كند. در خیلی از كشورها هزینه باتری را نهادی برعهده گرفته و 

از مصرف  كننده هزینه آن دریافت نمی  شود.
وی اظهار كرد: در سال  های گذشته محصوالت از كیفیت پایینی برخوردار 
بودند، اما موتورسیکلت  های فعلی به  لحاظ كیفیت شرایط خوبی دارند. برای 
فرهنگ  سازی و تشویق مردم به استفاده از این وسیله حمل  ونقل پاک باید 

یک تیم كارشناسی پروژه ای حمایتی در حوزه تولید و فروش تعریف كنند.
 تولید دوچرخه از نو آغاز می  شود؟

زمانی شركت ایران  دوچرخ یکی از تولیدكنندگان دوچرخه در ایران بود، 
اما درحال  حاضر تولید ندارد. عابدینی درباره دلیل این امر گفت: در دوره ای 
واردات به قدری زیاد شد كه تولید دوچرخه در كشور صرفه  اقتصادی نداشت. 
اینکه محصوالت هم به  شکل CBU وارد و به  فروش برسد كه شایسته یک 

شركت به  نام داخلی نبود و نیست.
مدیر اجرایی ایران  دوچرخ اظهار كرد:  تولید نیاز به سرمایه  گذاری باال دارد. 
براساس مطالعاتی كه در حوزه تولید دوباره دوچرخه داشتیم هنوز بستر برای 

تولید این وسیله حمل  ونقل پاک در كشور فراهم نیست.
عابدینی یادآور شد: تولیدكننده های داخلی به  سختی می  توانند با دوچرخه  های 
چینی به رقابت بپردازند. ایران دوچرخ به این موضوع )تولید دوچرخه( توجه 

دارد، اما هنوز برنامه مدونی برای تولید دوباره تعریف نکرده است.1

افتتاح اولین فروشگاه دائمی ایران دوچرخ
ایران دوچرخ به منظور تحقق اهداف خود در كسب رضایت هر چه بیشتر 
مشتریان، اقدام به تاسیس اولین نمایشگاه و فروشگاه دائمی خود كرد و 

طی مراسمی افتتاح شد.
صنعت  پیشگامان  و  شركت  ارشد  مدیران  حضور  با  كه  مراسم  این 
دوچرخ  ایران  محصوالت  جدیدترین  از  شد،  برگزار  موتورسیکلت سازی 

رونمایی به عمل آمد.

1-عابدینی، علیرضا)1400(، تولید انجین موتورسیکلت به صرفه  نیست، دنیای اقتصاد، 5 
تیر 1400، كدخبر: 3776021. ر.ک:

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3776021

استریت،  متنوعی چون  رده های  شامل  دوچرخ  ایران  كالس محصوالت 
اسکوتر، ATV، تریل، موتور و سه چرخه برقی می باشد.

عالقمندان می توانند برای بازدید از شوروم مركزی و دایمی این شركت به 
نشانی خیابان آزادی، بین خیابان اوستا و زارع مراجعه نمایند.

ایران دوچرخ با افتتاح رسمی شوروم مركزی خود و با تولید محصوالت 
به روز سعی دارد تا در جهت پاسخ گویی به نیاز مشتریان و عالقمندان به 
موتورسیکلت های حرفه ای، به استانداردهای جهانی تولید متناسب با كاهش 
آلودگی و ارتقاء ایمنی دست یابد و فناوری های روز صنعت را به كشور وارد كند.
تولید  كارخانه  بزرگ ترین  به عنوان  دوچرخ  ایران  شركت  است  گفتنی 
دوچرخه و موتورسیکلت در كشور، همکاری فنی و تجاری با شركت های 
بزرگی مانند پژوی فرانسه و یاماها موتور ژاپن را در كارنامه خود دارد. در 
حال حاضر این شركت توانسته با ارائه محصوالت متنوع و مطابق با نیاز 
روز بازار، سهم قابل توجهی از سبد خرید مشتریان را به خود اختصاص 
و  ایران  در  موتورسیکلت  تولیدكننده  شركت  اولین  دوچرخ  ایران  دهد. 
یکی از مهم ترین صادركنندگان به كشورهای همسایه مانند افغانستان، 

عراق و پاكستان است.
از عرضه محصوالت  ایران دوچرخ  آرمان موسوی مدیرعامل  نیز  از  پیش 
تریل و چهار چرخ در  برقی، موتور  جدید در حوزه موتور و سه چرخه 
برنامه كاری امسال خود خبر داده و اعالم كرده بود ضمن افزایش تنوع 

محصوالت، قصد تولید 7500 دستگاه از محصوالت متفاوت را دارند.
با  كالسیک  اسکوتر  كالس  در  وترانو  و  برقی  موتور  كالس  در  جیران 
طراحی زیبا از جدیدترین محصوالت این شركت و تولید و عرضه انبوه آن 

به بازار آغاز شده است.2

2- اولین شوروم و فروشگاه دائمی ایران دوچرخ افتتاح شد)1400(، سایت ایران 
دوچرخ، 2 تیر 1400. ر.ک:

https://irdo.bahman.ir/
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اصلی  عامل  گفت:  ایران  شهری  اقتصاد  علمی  انجمن  کل  دبیر 
از جمله  دالیلی  به  موتورسیکلت سواران  درصد   ۶0 فوت حدود 
نداشتن کاله ایمنی است که با وجود کرونا می توان گفت ناقوس 
مرگ همزمان با کرونا بین موتور سواران نیز به صدا در آمده است.
محسن  سید  تسنیم،  از  نقل  به  موتورسیکلت  نشریه صنعت  گزارش  به 
اینکه آلودگی هوا معضل تمام فصول سال  با بیان  طباطبایی مزدآبادی 
شده  و در كالنشهرها هزینه های سنگین و حتی جبران ناپذیری به همراه 
دارد، اظهار كرد: بر اساس تحقیقات انجام شده، منابع تولیدكننده آلودگی 
بخش های  و  شهری  صنایع  شهری،  حمل ونقل  بخش  عموما  شهرها  در 
خانگی و تجاری هستند و در حال حاضر حدود 75 تا 80 درصد از تولید 
در  چه  و  ایران  در  چه  كالن شهرها  ویژه  به   شهرها  در  هوا  آالینده های 

جهان، مربوط به بخش حمل  و  نقل شهری است.
كه  موتورسیکلت ها  و  سواری  خودروهای  تراكم  واقع  در  داد:  ادامه  وی 
بسیار زیاد و در عین حال ناكارآ هستند، منابع اصلی تولید آلودگی در 
كالنشهرها به حساب می آیند با توجه به اپیدمی موجود در دنیا و در ایران، 
شهروندان ناگزیرند برای كارهای ضروری از وسایط نقلیه شخصی برای 
تردد در شهر استفاده كنند و انباشتگی و تردد بیش از حد خودروهای 
شخصی آلودگی هوای كالنشهرها را تشدید می كند البته نباید از نقش 
به  غافل شد؛ صنایعی كه  نیز  آالیندگی ها  این  بخش صنایع در تشدید 

شکل متراكم و عموماً در اطراف شهرهای بزرگ، مستقر هستند.  
به سه  نقل شهری  و  اینکه در مورد حمل  بیان  با  طباطبایی مزدآبادی 
گفت:  تراكم  كرد،  اشاره  می توان  بخش  این  آالیندگی  در  مهم  عامل 
وسایل نقلیه، مصرف ناكارآی سوخت وسایل نقلیه و نیز كیفیت سوخت 
درصد  آمار  است؛ چنانچه  آلودگی  تشدید  در  مهم  عامل  سه  مصرفی؛ 
خودروی  و  دوچرخه  تاكسی،  اتوبوس،  مترو،  با  درون شهری  سفرهای 
شخصی را مورد بررسی قرار دهیم، می بینیم كه افزایش مصرف سوخت 
در خودروها، تردد خودروها و تحرک آالینده با وسایط آالینده ساز میزان 

آالیندگی كالنشهرها به ویژه تهران را افزایش داده است. 
مسائل  خودروها،  آالیندگی  بر  عالوه   افزود:  تهران  دانشگاه  مدرس  این 
دیگر  یکی  موافق(  باد  نوزیدن  و  جوی  نزوالت  كاهش  )شامل  محیطی 
از عوامل مهم در تغییر اقلیم و انباشت آلودگی در تهران است؛ براساس 
شهر  در  موتورسیکلت  دستگاه  میلیون   3.5 حدود  موجود  گزارش های 
تهران تردد دارند و بیش از 90 درصد موتورسیکلت های پایتخت از نوع 
آالیندگی  عامل  مهمترین  كه  گفت  می توان  است، بنابراین  كاربراتوری 
شهر تهران به ویژه در منطقه 12 تردد موتورسیکلت هایی است كه قریب 

به 80 درصد از آنها فاقد معاینه فنی بوده و آالیندگی باالیی دارند.  
با  معمولی  خودروی  یک  كه  است  توجه  كرد: قابل  خاطرنشان  وی 
تولید 2.7  به  مجاز  یورو 2 حداكثر  استاندارد  استاندارد، طبق  رانندگی 

بلند شدن صدای ناقوس مرگ بین موتور سواران همزمان با كرونا
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گرم  آالیندگی CO  ،HC و  NOx در هر كیلومتر و طبق استاندارد یورو 
4 حداكثر مجاز به تولید 18. 1 گرم آالیندگی THC ، CO و NOx  در هر 
كیلومتر است؛ درحالی كه خودروهای كنونی در كشور به دلیل فرسودگی 
یا عدم تنظیم موتور و سوخت ناكامل، به طور متوسط بین  50 تا 100 
گرم در هر كیلومتر آلودگی منتشر می  كنند یعنی چیزی در حدود 25 تا 

50 برابر حد استاندارد.  
طباطبایی مزدآبادی با تاكید بر اینکه در مورد كیفیت سوخت مصرفی 
وسایل نقلیه باید گفت كه یکی از عوامل مهم و موثر در كاهش انتشار 
آالینده های خروجی از خودروها، كیفیت سوخت مورد استفاده در آنهاست، 
عدد  از  و  دارد  كمتری  بنزن  و  گوگرد  باكیفیت،  سوخت  كرد:  تصریح 
اكتان باالتری)درجه بهسوزی یا آرام سوزی( برخوردار است و آالیندگی 
هنوز  كه  حالیست  در  این  و  می كند  ایجاد  احتراق  نتیجه  در  كمتری 
به طور كامل دغدغه فروش سوخت بی كیفیت در جایگاه های سوخت، و 
همچنین در بخش سیاست گذاری سوخت و انرژی كشور رفع نشده است.
یادآور شد: در كالن شهرها  ایران  اقتصاد شهری  انجمن علمی  دبیر كل 
بسیاری از افراد برای گریز از ترافیک و اتالف وقت به ویژه پس از اپیدمی 
از موتورسیکلت شخصی یا مسافربری متوسل شده اند  كرونا به استفاده 
موتور  از  پیک،  عنوان  به  یا  بار  حمل  برای  بسیاری  مشاغل  همچنین 
سیکلت استفاده می كنند؛ بنا بر اطالعات بدست آمده، در سال گذشته 
سهم  درصد   44 متاسفانه  درصدی،   8 افزایش  با  موتورسیکلت سوارها 

تصادفات را به خود اختصاص دادند.
طباطبایی مزدآبادی خاطرنشان كرد: بر اساس گزارش های پلیس راهور 
در سال 99 نسبت به سال 85 تعداد موتورسیکلت ها، 260 درصد افزایش 
اثر  بر  فوت شدگان  تعداد  درصد   23.5 اساس  همین  بر  و  است  داشته 
تصادف نیز مربوط به موتورسیکلت سواران بوده است؛ متاسفانه با وجود 
حدود  فوت  اصلی  عامل  هم،  هنوز  رسانه ای  متعدد  تبلیغات  و  آموزش  
60 درصد موتورسیکلت سواران به دالیلی از جمله نداشتن كاله ایمنی 
است كه با وجود كرونا می توان گفت ناقوس مرگ همزمان با كرونا بین 

موتور سواران نیز به صدا در آمده است.1

1- طباطبایی مزدآبادی، سیدمحسن)1400(، ناقوس مرگ بین موتور سواران همزمان با 
كرونا به صدا در آمده است، تسنیم، 2 تیر 1400، كدخبر: 2526636. ر.ک:

http://www.mafiri.ir/News/d?id=134&ts=14000412183709049

واردات  كارگروه  اولین  برگزاری 
موتورسیکلت های ورزشی و تفریحی

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از برنا، در جلسه این كارگروه 
از  كه  درخواست هایی  و  متقاضیان  موجود  درخواست های  گردید  مقرر 
سال های گذشته واصل شده، در اسرع وقت از سوی فدراسیون اتومبیلرانی و 
موتورسواری و با همکاری و هماهنگی وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط بررسی 

و مجوزهای قانونی صادر شود.
برعهده داشت، گفت: بحث  را  ریاست جلسه  نژاد كه  دكتر مهدی علی 
ترخیص واردات یکی از مشکالتی بوده كه در سال های اخیر فدراسیون 
اتومبیلرانی و موتورسواری همواره با آن روبه رو بوده كه باید با دقت نظر 

و شیوه های كارشناسی نسبت به رفع موانع اقدام كرد.
وسواس  با  و  مربوطه  ارگان های  همکاری  با  باید  فدراسیون  افزود:  وی 

نسبت به صدور مجوز اقدام نماید.
اینکه موتورسواری  با اشاره به  معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
ورزشی جوان پسند است، گفت: امروزه در جامعه موتورسیکلت به عنوان 
یک وسیله نقلیه عمومی و كاری مورد استفاده قشر زیادی از مردم است 
باید از ظرفیت این رشته برای فرهنگ سازی استفاده كند.  و فدراسیون 
با آموزش های الزم و فرهنگ  موتورسواری خطرات احتمالی را  می توان 

به حداقل رساند.
از  تفریحی هم  اینکه موتورسواری  بر  تاكید  با  نژاد همچنین  دكتر علی 
جمله رشته هایی است كه باید در سطح گسترده به ترویج آن پرداخت، 
گفت: توسعه این رشته هم می تواند در راستای حمایت از تولیدات داخلی 
باشد هم می تواند خانواده ها را به ورزش های تفریحی و سالم ترغیب كند.
اتومبیلرانی  فدراسیون  زمینه  این  در  است  بهتر  گفت:  همچنین  وی 
و  ورزش  عشایری وزارت  روستایی  ورزش  دفتر  با  موتورسواری 

جوانان همکاری بیشتری داشته باشد.
در این جلسه عالوه بر رییس و سرپرست دبیری فدراسیون اتومبیلرانی 
و موتورسواری، مدیركل دفتر حراست، مدیركل دفتر مدیریت عملکرد، 

مدیركل و معاونین دفتر امور مشترک فدراسیون ها حضور داشتند.1

1- علی نژاد، مهدی)1400(، اولین كارگروه واردات موتورسیکلت های ورزشی و تفریحی 
برگزار شد، برنا، 7 تیر 1400، كدخبر: 1199434. ر.ک:

https://www.borna.news/fa/finy/news-1199434
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جانشین پلیس راهور کشور گفت: هیجان رشته های موتورسواری 
و اتومبیلرانی کمتر از فوتبال نیست.

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از دانا، سردار تیمور حسینی 
جانشین پلیس راهور كشور و عضو هیات رییسه فدراسیون موتورسواری 
و اتومبیلرانی بعد از بازدید پیست آزادی اظهار داشت: باعث افتخار من 
به جرات می توان  فدراسیون عضو شدم.  این  رییسه  است كه در هیات 
بیشتر  فوتبال  از  اتومبیلرانی  و  موتورسواری  رشته  دو  هیجان  اگر  گفت 

نباشد، كمتر هم نیست. 
وی افزود: جنس فعالیت این فدراسیون در دو حوزه موتور و ماشین به 
تعداد آدم هایی است كه به عنوان كاربر این دو وسیله پركاربر محسوب 
می شود. هم باید یک نگاه عامه و همگانی به این فدراسیون داشته باشیم 
هم یک نگاه قهرمانی. ایران این پتانسیل را دارد كه در این دو رشته در 

جهان مطرح شود.
آقای  حضور  با  امیدوارم  داد:  ادامه  كشور  راهور  پلیس  جانشین 
شخصیتی  و  ورزش  جنس  از  جدید  فدراسیون  كه  ناظمی  رییس 
هیات  اعضای  همه  با كمک  و همچنین  است  و شناخته شده  فرهنگی 
رشته  دو  برای  را  خوبی  اتفاقات  بتوانیم  فدراسیون  مجموعه  و  رییسه 
كامال  آن  اثرات  آینده  در  كه  بزنیم  رقم  اتومبیلرانی  و  موتورسواری 

محسوس باشد و یک كار ریشه ای انجام دهیم. 
جامعه  شده  مطرح  مشکالت  و  دغدغه ها  به  اشاره  با  حسینی  سردار 
در  ما  سعی  گفت:  فدراسیون  رییس  توسط  اتومبیلرانی  و  موتورسواری 

تا جایی كه  را  بتوانیم مشکالت مطرح شده  است كه  این  راهور  پلیس 
ورزش  كه  است  این  ما  دغدغه  كنیم.  حل  می دهد  اجازه  ما  به  قوانین 
موتورسواری و اتومبیلرانی از یک انحصار همیشگی خارج شود و مخاطب 
عام ما نیز بتواند به فراخور شرایطش و وسیله ای كه در اختیار دارد از 

امکانات موجود استفاده كند. 
وی افزود: تخلیه هیجان یک امر بسیار مهم و ضروری است. اگر نتوانیم 
این  كنیم  تخلیه  كشور  پیست های  مثل  امن  محیط  یک  در  را  هیجان 
هیجان ها به بزرگراه ها انتقال داده می شود و منجر به اتفاقات تلخ خواهد 
و  خیابان ها  در  موتورسواری  حوادث  خاطر  به  كه  كسانی  تعداد  شد. 
بزرگراه ها دچار مصدومیت و یا فوت می شوند متاسفانه عدد قابل توجهی 
است. دغدغه ما در پلیس راهور این است كه با همگانی شدن رشته های 

موتورسواری و اتومبیلرانی به حوزه انتظامی كشور  نیز كمک كنیم. 
جانشین پلیس راهور كشور خاطرنشان كرد: موتورسیکلت وسیله ای است 
كه اگر درست مصرف شود در موقعیت های بحرانی می تواند فرشته نجات 
باشد. باید این نگاه را در جامعه ایجاد كنیم كه ذهنیت عموم مردم به 
موتورسیکلت تغییر كند. این وسیله باید جایگاه خود را در جامعه پیدا 
كند و وظیفه فدراسیون این است كه فرهنگ استفاده از موتورسیکلت را 
در بین مردم احیا كنیم. جوانان خوبی در كشور حضور دارند كه می توانند 

در رشته موتورسواری به موفقیت برسند.1

1- حسینی، تیمور)1400(، فرهنگ استفاده از موتورسیکلت باید در كشور احیا شود، دانا، 
28 خرداد 1400، كدخبر: 1744157. ر.ک:

https://www.dana.ir/1744157

باید فرهنگ استفاده از موتورسیکلت در كشور احیاء شود
سردار تیمور حسینی:
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رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان گفت: برای 
شرکت بانوان در رشته موتورسواری و حضور در پیست مانعی وجود 
را حفظ می کند. بانوان  این رشته حجاب  لباس مخصوص  ندارد، 
جهان،  نصف  روزنامه  از  نقل  به  موتورسیکلت  نشریه صنعت  گزارش  به 
شهرام شاه زمانی با اشاره به صحبت هایی كه با امام جمعه اصفهان در 
خصوص موتور سواری بانوان داشته است، گفت: با امام جمعه اصفهان در 
خصوص موتور سواری بانوان در پیست صحبت هایی شده است و آیت اهلل 
طباطبایی نژاد به خوبی پذیرای ما بودند و بسیار انتقادپذیر هستند. ما 
با آسودگی خاطر می توانیم اگر مشکالتی داشته باشیم با ایشان در میان 
بگذاریم و در پی حل مشکل تالش كنیم تا بانوانمان بتوانند از هیجان 

این رشته استفاده كند.
وی افزود: در بحث موتورسواری بانوان بستر برای بانوان فراهم است و اعالم 
می كنم موتورسواری برای بانوان در پیست نقش جهان در محیطی ایمن 
و محصور برای بانوان آزاد است. بانوان می توانند در زمان های اختصاصی 
ببرند. لذت  ورزشی  رشته  این  هیجان  از  و  كنند  شركت  كالس ها  در 

وی ادامه داد: خیلی از بانوان نمی دانند می توانند در رشته اتومبیلرانی و 
موتورسواری شركت كنند. مسئله اطالع رسانی بسیار مهم است تا بتوانیم 

از بین مشتاقان این رشته استعدادیابی انجام دهیم.1

1- شاه زمانی، شهرام)1400(، موتورسواري بانوان در پیست بالمانع است، روزنامه نصف 
جهان، 10 تیر 1400، كد خبر: 207851. ر.ک:

https://nesfejahan.net/fa/news/207851

موتـورسـواری بانـوان در پیست 
مشکلی ندارد با امام جمعه اصفهان 

صحبت كردیم

شهرام شاه زمانی:

فدراسیون جهانی به دنبال 
گسترش حضور بانـوان در 
رشـته های موتـوری است

فیروزه سیدمهدی: 

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از روابط عمومی فدراسیون 
اتومبیلرانی، فیروزه سیدمهدی درخصوص برگزاری سومین  موتورسواری و 
این  اظهار داشت:  اتومبیلرانی  فدراسیون جهانی   )FIA) بین المللی  سمینار 
سمینار به مدت دو روز در موناكو فرانسه به صورت وبیناری برگزار شد و هدف از 
برگزاری آن رفع چالش ها، ایجاد آگاهی و ارتقای زنان در رشته اتومبیلرانی بود.

روز  در  افزود:  اتومبیلرانی  و  موتورسواری  فدراسیون  بانوان  رییس  نایب 
اول این سمینار درباره راهکارهایی كه به ورزش اتومبیلرانی و رشته های 
وابسته كمک می كند گفتگو شد و اینکه شرایطی ایجاد شود كه بانوان 

بتوانند بیشتر در این رشته ها موفق باشند و خود را نمایان كنند. 
 10 برنامه  بانوان  برای  اتومبیلرانی  جهانی  فدراسیون  داشت:  اظهار  وی 
بانوان  بتوانیم  اینکه در آینده  (fia( رو به جلو است و  نگاه  ساله دارد و 
بیشتری را به رشته های موتوری و اتومبیل جذب كنیم. همچنین یکی 
دیگر از اهداف این است كه از بانوان در مسائل مهندسی و طراحی و برای 
به عمل  های  استفاده شود. طبق صحبت  مسابقات  برگزاری  مسئولیت 
آمده در این سمینار یکی از راهکارهای موثر برای جذب بانوان برگزاری 

كنفرانس های آموزشی و مسابقات است. 
سیدمهدی ادامه داد: باتوجه به گفتمان این سمینار آقایان نقش مهمی در 
حضور بانوان در رشته های موتوری دارند و اینکه آقایان می توانند مشوق 
خوبی برای بانوان باشند كه در این رشته ها به موفقیت برسند. همچنین 
آموزش و پرورش نیز می تواند در ترویج رشته های اتومبیلرانی و موتوری 

بین دختران تاثیرگذار باشد.
نایب رییس بانوان فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با اشاره به دیگر مبحث 
مطرح شده در سمینار (FIA( اظهار داشت: برداشته شدن نگاه جنسیتی در 
ورزش و به ویژه در رشته های موتوری از دیگر موضوعاتی بود كه به آن تاكید 
شد و اینکه بانوان وقت بیشتری داشته باشند كه در این رشته ها فعالیت 
كنند. در این زمینه می بایست روی مسائل فرهنگی بیشتر كار كنیم و زمینه 
برای ورود بانوان فراهم شود. شبکه های اجتماعی نیز با توجه به گستردگی 
كه در جامعه دارد می تواند به عنوان یکی از ابزارهای تبلیغاتی برای ترویج 

بانوان برای حضور در رشته های موتوری محسوب شود.1

حضور  گسترش  دنبال  به  جهانی  فدراسیون   ،)1400( فیروزه  سیدمهدی،   -1
كدخبر:   ،1400 تیر   19 فدراسیون،  سایت  است،  موتوری  رشته های  در  بانوان 

14000420142223670. ر.ک:
http://www.mafiri.ir/News/d?id=142&ts=14000420142223670
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موتورسواران مسافربر، باید مثل سازمان تاكسیرانی
 و تاكسی های اینترنتی، ساماندهی شوند

تهران كالن شهر  نوشت:  موتورسیکلت، كیهان  نشریه صنعت  به گزارش 
پرامکاناتی است اما از امکانات آن به  درستی استفاده نمی شود.

گفته می شود كه 60 درصد امکانات كشور در تهران است حال آنکه اگر 
جمعیت تهران در روز به 12 میلیون هم برسد نهایتاً 15 درصد اهالی 
ایران را در خود جای داده است اما با وجود این همه امکانات، چرا تهران 

این قدر مشکالت دارد؟
یکساله،  فوری،  اقدامات  به  كالن شهرها  و  تهران  كارشناسان،  گفته  به 

چهارساله و بلندمدت نیاز دارند.
البته طبق قانون شوراها، شورای شهر بدون هماهنگی دستگاه های دولتی 
و حاكمیتی، قادر به انجام كارهای اساسی نیست و معموالً كالن شهرها 
با مشکالت خرد و كالنی روبه روست كه حمایت دولت ها را هم در كنار 

اقدامات شهری می طلبد.
گاهی به رسانه ها نشان می دهد كه سال هاست از ترافیک، آلودگی و...
می گویند و می نویسند و مسئوالن هم قول می دهند و كار هم می كنند 
اما مشکالت تهران و اغلب كالن شهرها همچنان باقی است و البته بیشتر 

هم شده است.
یک روزنامه نگار می گوید: »همه، راهکارهای بهبود وضعیت شهر تهران را 
بلدیم اما عمل نمی كنیم. معضل ترافیک از بیشتر بودن خودروها نسبت 
به معابر است و هر چه تهران بزرگ تر شده بیشتر از آن خودرو اضافه شده 
است. حذف تک سرنشین ها در كنار افزایش وسائل نقلیه عمومی، راهکار 
كاهش ترافیک و آلودگی هواست اما هیچ ارگان و دستگاهی، عمل به آن 

را بر عهده نمی گیرد، به ویژه حذف تک سرنشین ها.«

او می افزاید: »بدون هماهنگی با پلیس راهور، دستگاه های دولتی و... شورا 
و شهرداری كالن شهرهایی مثل تهران توان اجرای همین طرح ساده و 
گره گشا حذف تک سرنشین ها را ندارند. تهران مثل فردی چاق با اندامی 
نامتناسب است كه توان راه رفتن و نفس كشیدن ندارد و در مرز سکته 
است و باید در كوتاه مدت با حذف تک سرنشین ها و در بلندمدت با انتقال 
كارخانجات و سرمایه های اضافی به شهرستان ها، اصالح و قابل زندگی شود.«

یک راننده اتوبوس می گوید: »موتورسیکلت ها، یکی از عوامل شلوغی و 
از پیاده رو و  قانونی هم تن نمی دهند و  بی نظمی شهر شده اند. به هیچ 
راست و چپ و باال و پایین جاده ها عبور می كنند. بیشتر ترمزهای ما كه 

موجب اعتراض مسافران می شود به خاطر موتوری هاست.«
اما  یک كارشناس اقتصادی تصریح می كند: »موتورسیکلت ها نان آورند 
نظم شهر را به هم ریخته اند. موتورسیکلت، وسیله كسب درآمد یا شغل دوم 
بسیاری از ساكنان تهران است. نه می توان در كوتاه مدت حذفشان كرد و 
نه رهایشان گذاشت. موتورسواران مسافربر، باید مثل سازمان تاكسیرانی 
متخلفان  با  باید  هم  پلیس  شوند.  ساماندهی  اینترنتی،  تاكسی های  و 
كاهش  شدیداً  هم  موتورسیکلتی  سرقت های  طوری  این  كند.  برخورد 
می یابد. مشکل دودزا بودن و آلودگی های سفید آن ها هم باید رفع شود.«
یک استاد دانشگاه هم می گوید: »تهران به عنوان یک كالن شهر و پایتخت 
یک كشور اسالمی با وجود امکانات زیاد، نباید دغدغه ای جز علم و فرهنگ 
داشته باشد، اما بی تدبیری و ناكارآمدی شهری، موجب شده كه وضعیت 
حاكم بر این كالن شهر به شرایط یک ابرروستا عقب گرد كند. هنوز باید 
به اتوبوس و نظافت و از این قبیل بپردازیم حال آن كه تهران به شدت 
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راکبان  از  تعدادی  ناهنجاری  و  مشکالت  گفت:  ناظمی  مازیار 
معتقدم  ولی  گردد  نمی  باز  فدراسیون  و  ورزش  به  وسیله  این 
آموزش  با  و  کرد  سازی  فرهنگ  باید  توقیف  و  برخورد  جای  به 

واحترام،  هزینه های اجتماعی آن را کاهش داد.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از روابط عمومی فدراسیون 
واردات  كارگروه  جلسه  در  ناظمی  مازیار  اتومبیل رانی،  و  موتورسواری 
موتورهای سنگین در وزارت ورزش و جوانان كه با حضور دكتر علی نژاد 
معاون وزیر و مدیر كل حراست و سایر اعضا تشکیل شد با اشاره به مشکالت 
متعدد و تعهداتی كه از سال های گذشته برای این بخش در فدراسیون 
بوجود آمده است گفت: با همه مواردی كه االن فدراسیون، وزارت ورزش 
و جوانان و حراست و مجموعه های نظارتی برای ساماندهی این بخش 
با آن مواجه هستند به نظرم داشتن موتور سنگین جرم نیست و باید به 
با  و  فرهنگ سازی و حل مسئله رفت  به سراغ  توقیف  و  برخورد  جای 
 آموزش و احترام، هزینه های اجتماعی و فردی این موضوع را كاهش داد 
مازیار ناظمی گفت: استفاده قانونی و صحیح از موتورهای سنگین منافاتی 

دچار فقر فرهنگی است از نوع رانندگی برخی افراد گرفته تا هنر و...«
شهرداری  و  هستند  عدیده ای  مشکالت  دارای  كالن شهرها  شک  بدون 
و شورای شهری توانمند و دلسوز می خواهند، مردم انتظار دارند فردی 
هماهنگی  با  بی حاشیه  و  فسادستیز  كارآمد،  انقالبی،  پرتالش،  و  پركار 
دولت، مجلس و دیگر دستگاه ها به رفع یا كاهش مشکالت كالن شهرها 
بپردازد نه اینکه مدام از نداری ها ناله كند و به جای كار به نظریه پردازی 

درباره وظایف دیگران بپردازد.
از  بهینه  استفاده  و  جابه جایی  با  می دهد  نشان  كالن شهرها،  به  نگاهی 

امکانات موجود بسیاری از مشکالت رفع یا كم می شود و با اضافه كردن 
امکانات ضروری جدید، می توان كالن شهرها را به خوبی اداره كرد.1

1- ضرورت وجود مدیران توانمند در مدیریت كالنشهرها)1400(، مهر، 12 تیر 1400، 
كدخبر: 5249216. ر.ک:

https://www.mehrnews.com/news/5249216

استفاده قانونی و صحیح از موتورهای سنگین منافاتی با امنیت عمومی ندارد

مازیار ناظمی:

با امنیت عمومی ندارد و  با كمک نهادهای مسئول و ناظر و حراست و 
شورای امنیت كشور، با شناسنامه دار كردن اعضا و ورزشکاران این بخش، 
بدنبال ساماندهی بهتر آن هستیم و تصور می كنم با اینکار كه با همکاری 
ورزشکاران و صاحبان این وسیله كه مرتبط با فدراسیون هستند، بتوانیم 

بسیاری از مشکالت فعلی را حل كنیم.
و  مشکالت  تمام  گفت:  اتومبیلرانی  و  موتورسواری  فدراسیون  رئیس 
ناهنجاری تعدادی از راكبان موتورهای سنگین به ورزش و فدراسیون باز 
نمی گردد و باید همه دارندگان این وسیله كه ورزشکار و عالقمند آن 
هستند كمک كنند چهره بهتر و مطلوبی از این وسیله كه باعث نشاط 
با مسئوالن،  در نزد  قانون مداری و همکاری  با  از جوانان است  بسیاری 

مردم و دیگران ترسیم گردد.1

با  منافاتی  سنگین  موتورهای  از  صحیح  و  قانونی  استفاده  مازیار)1400(،  ناظمی،   -1
كدخبر:   ،1400 تیر   9 اتومبیل رانی،  و  موتورسواری  فدراسیون  ندارد،  عمومی  امنیت 

14000412183709049. ر.ک:
http://www.mafiri.ir/News/d?id=134&ts=14000412183709049
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پایتخت ظرفیت این تعداد خودرو و موتورسیکلت بنزینی را ندارد
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از همشهری، آلودگی هوا، 
ترافیک، كمبود جای پارک و دالیل متعدد دیگری به ما یادآوری می كند 
و هشدار می دهد كه تهران ظرفیت و گنجایش این همه خودرو و حتی 
باید با سرعت بیشتری به سمت توسعه  موتورسیکلت بنزینی را ندارد و 
دوچرخه سواری  به ویژه  پاک  حمل ونقل  گسترش  و  عمومی  حمل ونقل 

حركت كرد.
مهدی اسماعیل پور: این موضوع در منطقه ای مانند 21 كه با آالیندگی 
به صورت جزیره ای  محله هایش  و  نرم می كند  پنجه  و  نیز دست  صنایع 
محله های  در  شهروندان  می شود.  احساس  بیشتر  شده اند،  پراكنده 
مختلف منطقه از جمله »تهرانسر« مشکالتی مانند آلودگی هوا و حتی 
احساس می كنند كه  از گذشته  بیشتر  را  ترافیک  و  آلودگی های صوتی 
با توجه به افزایش جمعیت و استفاده فراوان از خودروهای شخصی در 
دوران شیوع ویروس »كرونا«، كاماًل طبیعی است. بر همین اساس، طی 
سال های اخیر، یکی از برنامه ها و سیاست های مدیریت شهری، گسترش و 
توسعه فرهنگ دوچرخه سواری و توجه ویژه به مقوله حمل ونقل پاک بوده 
است. موضوعی كه با نگاهی به پروژه های عمرانی منطقه نیز می توان به 
آن پی برد. سراغ »محمد علیخانی« دبیر كمیسیون عمران و حمل ونقل 
ترافیک  و  حمل ونقل  معاون  سالمی«،  »محمدرضا  و  تهران  شورای شهر 
شهردار منطقه 21 رفتیم تا از چند و چون اجرا این طرح برایمان بگویند.
در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های شورای شهر پنجم، توجه به موضوع 
دوچرخه سواری  زیرساخت های  و  خطوط  گسترش  و  پاک  حمل ونقل 
شهری نیز به وضوح دیده می شود. دبیر كمیسیون عمران و حمل ونقل 
كه  هنگفتی  خسارت های  به  اشاره  با  این باره  در  تهران  شورای شهر 
محله  همشهری  به  می كند،  وارد  شهروندان  و  شهر  به  هوا  آلودگی 

هوا  آلودگی   ،2018 سال  در  جهانی،  بانک  گزارش  »براساس  می گوید: 
تهران  كالن شهر  به  دالری  میلیارد  دهم   6 و   2 مالی  خسارت  ساالنه 
اساس  بر  دارد.  پی  در  را  نفر  هزار   4 از  بیش  مرگ  و  می كند  وارد 
2/5 PM تا كنون، ذرات معلق ریز  از سال 1390  انجام شده،   مطالعات 

به عنوان عامل اصلی این پدیده نامطلوب در شهر تهران شناخته می شوند. 
و  كامیون ها  دیزلی،  اتوبوس های  خودروها،  جمله  از  متحرک  منابع 
هستند  تهران  شهر   2/5  PM از  67 درصد  انتشار  عامل  موتورسیکلت ها 
از جمله صنایع، سهمی در حدود 33 درصدی در  و سایر منابع آالینده 

انتشار این آالینده  دارند.
با توجه به این موضوع، در این دوره از مدیریت شهری، مطالبه جدی شورای 
اسالمی شهر تهران بر اجرای وظایف دستگاه های اجرایی مرتبط با استان 
پاک«، مصوب مجلس شورای  قانون »هوای  مطابق  تهران،  و كالن شهر 
اسالمی بود.« به عبارت دیگر، خودروها و وسایل نقلیه بیشترین سهم را 
در آلودگی هوای تهران دارند. منطقه 21 هم كه بخش عمده ای از صنایع 
شهر تهران در آن حضور دارند و معابر پر ترددی مانند بزرگراه های »شهید 
لشکری«، »فتح« و »آزادگان« و آزادراه »تهران- كرج« )شهید فهمیده( 
دارد. مناطق  دیگر  به  نسبت  ویژه تری  شرایط  شده اند،  واقع  آن  در  هم 

جلوگیری از ایجاد مسیرهای طوالنی دوچرخه سواری
در  طوالنی  دوچرخه سواری  مسیرهای  تا  بود  این  بر  تالش  گذشته  در 
همه شهر ایجاد شود كه تجربه چندین ساله نشان داد شهروندان تمایل 

چندانی برای ركاب زنی در مسیرهای طوالنی ندارند و این مسیرها 
تردد  و  استفاده  برای  معبری  به  بیشتر  و  بود  دوچرخه  از  خالی  اغلب 

موتورسیکلت سواران تبدیل شد. با توجه به این موضوع، سیاست ایجاد 
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مسیرهای ویژه دوچرخه سواری از سطح كالن به محله مقیاس تغییر كرد.
خطوط  توسعه  حوزه  »در  می گوید:  این باره  در  علیخانی«  »محمد 
دوچرخه سواری نیز با توجه به تجربه ـ های 20 ساله در اجرای مسیرهای 
این  دوچرخه سواری در شهر تهران و احصای مشکالت موجود، رویکرد 
كمیسیون بر سیاست ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری محلی است مانند 
مسیرهای كوتاه تا ایستگاه های حمل ونقل عمومی یا مسیرهای واقع در 
مکان های امن مانند پارک های جنگلی و محیط های ورزشی برای اشاعه 
فرهنگ دوچرخه سواری در تهران، متمركز شد و تذكرات متعددی برای 
جلوگیری از اتالف منابع در طرح های عمرانی فاقد مطالعات توجیهی، آن 
هم در شرایطی كه با كمبود منابع مالی روبه رو هستیم، در جلسات علنی 
شورای اسالمی شهر تهران داده شد.« این همان سیاست و برنامه ای است 
كه در منطقه 21 اجرا شده و دنبال می شود و بر اساس آن شاهد گسترش 

مسیرهای دوچرخه سواری محلی هستیم.

توسعه دوچرخه سواری در محله ها
یکی از مهم ترین برنامه های معاونت حمل ونقل و ترافیک منطقه 21 در 
سال 1400، توسعه حمل ونقل پاک و گسترش مسیرهای دوچرخه سواری 
و فرهنگسازی در این زمینه است. »محمدرضا سالمی«، معاون حمل ونقل 
و ترافیک شهردار منطقه 21، در این باره می گوید: »چند طرح در قالب 
پروژه های كوچک مقیاس محله ای تعریف و طراحی شده است كه برخی 
تمامی  انجام شده،  برنامه ریزی های  براساس  و  اجراست  در حال  آنها  از 
پروژه ها  این  از  یکی  رسید.  خواهند  بهره برداری  به  جدید  سال  در  آنها 
در شهرک »دریا« اجرا می شود.با تهیه و استقرار خانه های دوچرخه در 

شهرک دریا، امکانات و زیرساخت های الزم برای سوق دادن شهروندان 
محله به ركاب زنی فراهم می شود. هم چنین معاونت حمل ونقل و ترافیک 
درباره توسعه دوچرخه سواری در شهرک »وردآورد« 2 طرح دارد. یکی 
احداث  دیگری  و  محله  این  در  دوچرخه«  »خانه های  استقرار  و  تهیه 

»مسیر دوچرخه« از وردآورد تا بوستان »حضرت خدیجه« )س( است.
این مسیر از شهرک وردآورد تا آزادراه »شهید فهمیده« امتداد دارد و در 
ادامه قرار است در یک طرح بزرگ و فرا محلی، این مسیر از طریق یک پل 
روگذر به مسیر دوچرخه سواری بوستان »چیتگر« در منطقه 22 متصل 
شود. هم چنین در شهرک »استقالل« هم شاهد استقرار مسیر و كانکس 
دوچرخه سواری خواهیم بود تا اهالی این محله نیز برای  تردد بتوانند از 
این وسیله سالم و پاک استفاده كنند. با اجرای این طرح ها و تکمیل و 
بهسازی پروژه های كه پیش از سال 1400 آغاز شده است، شاهد تحولی 
اینها الزم است تا  البته در كنار همه  بزرگ در این زمینه خواهیم بود. 
در این زمینه فرهنگسازی و آموزش های الزم شهروندی صورت بگیرد. 
برگزاری همایش ها و برنامه های دوچرخه سواری در مناسب های مختلفی 
كه در محله ها اجرا شده است می تواند سبب تشویق و ترغیب شهروندان 

از جمله كودكان به دوچرخه شود.

پیش به سوی شهر انسان محور
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار منطقه 21، تکمیل و افتتاح مسیرهای 
دوچرخه سواری را از پروژه های اولویت دار منطقه اعالم می كند كه براساس 
برنامه ریزی های انجام شده در سال 1400 به بهره برداری می رسند: »یکی 
از پروژه های اولویت دار منطقه، تکمیل مسیرهای دوچرخه است. سیاست 
سازمان حمل ونقل شهرداری تهران این است كه شهر به جای »خودرو 
محور بودن« به سمت »انسان محور شدن« حركت كند. در این راستا، 
مسیرهای پیاده رو و مسیرهای دوچرخه در اولویت برنامه های شهر تهران 
و  برای عبور  زیرساخت های الزم  فراهم كردن  و در حال  قرار گرفته اند 
دوچرخه   با  یا  پیاده  به صورت  می خواهند  كه  هستیم  شهروندانی  مرور 
اكنون در دستور كار  باشند. مسیرهای دوچرخه سواری كه  تردد داشته 
قرار گرفته، مسیر دوچرخه سواری بلوار »یاس« در تهرانسر است كه بخش 

زیادی از آن انجام شده و در حال تکمیل است.
هم چنین مسیر دوچرخه سواری بلوار گلها و مسیر دوچرخه سواری بلوار 
»شاهد« و مسیر دوچرخه سواری بلوار اصلی تهرانسر حدفاصل بلوار شاهد 
تا بلوار یاس، دیگر مسیرهای دوچرخه ای است كه در اولویت پروژه های 
برنامه ریزی های  براساس  مسیرها  این  و  گرفته اند  قرار  منطقه  عمرانی 
شده  به  فازبندی  و  مقطعی  به صورت  جدید  سال  در  گرفته  صورت 

بهره برداری می رسند«.1
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به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت، در چند سال گذشته عده ای ادعا 
كردند كه یک موتورسیکلت چندین برابر خودرو آلودگی ایجاد می كند 
ولی هیچ وقت برای این ادعا استدالل علمی ارائه نکرده اند و همه به گفته 
دیگران عطف می كنند. در ادامه خبر جدیدی كه خبرگزاری مهر منتشر 

كرده است را می خوانید.
حسین احمدی كیا دانشیار گروه مکانیک و عضو گروه پژوهش آلودگی هوا 
پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان نوشت: از وقتی كه نخستین 
در  مایباخ  و  دایملر  نام های  به  آلمانی  مخترع  دو  توسط  موتورسیکلت 
سال 1885 ساخته شد، تاكنون تغییرات زیادی یافته و هم اكنون بخش 
اختصاص  نقلیه  وسیله  این  به  و جهان  ایران  در  نقل  و  از حمل  مهمی 
دارد. بیشترین میزان استفاده از موتورسیکلت در دنیا به ترتیب پایتخت 
كشورهای ویتنام با 80 درصد، اندونزی با 67 درصد، تایوان با 48 درصد، 
هند، پاكستان و چین است. تهران با 13 درصد و اصفهان با 11 درصد جز 

بیشترین استفاده كنندگان از موتورسیکلت در ایران هستند.
آمارها نشان می دهند كه در شهرهای پرجمعیت و پرترافیک و با درآمد 
كمتر، استفاده از موتورسیکلت بیشتر است. جالب است كه این كشورها 
تصادفات  قربانیان  درصد   25 از  بیش  دارند.  زیادتری  تصادف  آمار  نیز 
اغلب آن ها  ایران، راكبان موتورسیکلت ها هستند كه متأسفانه  رانندگی 

در سنین جوانی می باشند.
میلیون   11 حدود  گذاری ها  شماره  اساس  بر  راهور،  پلیس  آمار  طبق 
موتورسیکلت در كشور )35 درصد وسایل نقلیه( و یک میلیون و دویست 
باشد  واقعی  نمی تواند  آمار  این  اما  دارد.  وجود  اصفهان  استان  در  هزار 

زیرا بسیاری از موتورسیکلت های قدیمی قبل از اسقاط رسمی از چرخه 
حمل و نقل خارج شده اند، بر این اساس بسیاری از آمارهای ارائه شده در 

خصوص سهم آالیندگی آنها نمی تواند صحیح باشد.
طبق آمار معاونت ترافیک شهرداری اصفهان، هر 0.26 خانوار اصفهانی 
دارای یک موتورسیکلت است. از این رو با توجه به این آمار، حدود 200 
هزار موتورسیکلت در شهر اصفهان و حدود 600 هزار در سراسر استان 

آمار صحیح تری است.
هوای  آلودگی  در  زیادی  موتورسیکلت ها سهم  كه  معتقدند  كارشناسان 
برابر   21 تا  سه  از  را  آن ها  آلودگی  سهم  اخبار  در  و  دارند  كالنشهرها 
به  را  هوا  آلودگی  درصد   70 بعضاً  و  كرده اند  ذكر  سواری  خودروهای 
آن ها نسبت داده اند. این در حالی است كه هیچ پژوهشی در ارگان های 
رسمی كشور برای تعیین نرخ انتشار آالیندگی موتورسیکلت ها در حین 
حركت انجام نشده است. تفاوت زیاد این آمارها موجب بی اعتباری آن ها 
شده است و توجه به آن ها می تواند موجب گمراهی مسئوالن برای ارائه 

راهکارهای اجرایی كاهش آلودگی هوا شود.
مشخص  زیرا  نیست؛  صحیح  هوا  آلودگی  لفظ  كلی  طور  به  همچنین 
اكسیدهای   ،)CO) كربن  مونواكسید  آالینده های  از  كدامیک  نیست 
نیتروژن(NOx(، تركیبات آلی فرار غیر متانی (NMVOC(، ذرات معلق 
زیر 2.5 میکرون (PM2.5( و اكسیدهای گوگرد (SOx( مد نظر هستند. 
وقتی صحبت از سهم آلودگی می شود، باید مشخص شود كه منظور كدام 

یک از آالینده های فوق الذكر است.
انتشار  نرخ  اروپا،  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  گزارشات  اساس  بر 

میزان سهم موتورسیکلت ها در ایجاد آلودگی هوا
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و ذرات معلق  نیتروژن  اكسیدهای  فرار،  آلی  تركیبات  منواكسید كربن، 
یک موتورسیکلت چهارزمانه انژكتوری یورو 2 به ترتیب حدود سه، 2.7، 
بسیار  كه  است   2 یورو  متداول  سواری  خودروی  یک  برابر   1.5 و   1.3

متفاوت با آمار ذكر شده توسط كارشناسان است.

یک معیار مناسب برای مقایسه آالینده های هوا، تعیین خسارت اجتماعی 
آلودگی هوا است. خسارت اجتماعی نه تنها به نرخ انتشار و نوع آالینده 
وابسته است بلکه به جمعیت، درآمد، هزینه های پزشکی و شرایط آب و 

هوایی آن شهر نیز بستگی دارد.
بر اساس پژوهش های انجام شده در هلند كه مورد استفاده كنسرسیوم 
انتشار  اجتماعی  هزینه خسارت  است،  بوده  نیز  ایران  برتر  دانشگاه های 
و  (NOx( 13100 دالر  (VOCs( 3140 دالر،  (PM2.5( 80000 دالر، 

(CO( 33 دالر به ازای هر تن آالینده منتشر شده در شهر اصفهان برآورد 

در  موتورسیکلت  یک  آالیندگی  اجتماعی  خسارت  بنابراین  است.  شده 
شهر اصفهان، حدود 1.7 برابر یک سواری است اما باید به این نکته توجه 

داشت كه مقدار پیمایش این دو وسیله نقلیه یکسان نیست.
آنکه  برغم  اصفهان،  شهرداری  ترافیک  معاونت  اطالعات  به  توجه  با 
پیمایش  اما  است  سواری  خودروها  درصد   20 موتورسیکلت ها  تعداد 
خسارت  بنابراین  است.  سواری ها  كل  درصد   11 حدود  آن ها  سالیانه 
 آلودگی كل موتورسیکلت های اصفهان حدود یک پنجم سواری ها است.

برای بررسی هزینه فایده راهکارهای كاهش آلودگی هوای موتورسیکلت ها 
نه تنها خسارت اجتماعی آلودگی هوا مهم است بلکه خسارت تصادفات، 
هزینه اقتصادی و نیز تعداد سرنشین های آنها نیز مهم هستند، ضمن آنکه 
هر راهکاری كه به كاهش تعداد موتورسیکلت ها منجر شود، ممکن است 
افزایش  را  ترافیک  پیمایش خودروهای سواری شود كه  افزایش  موجب 

داده و آلودگی را بیشتر كند.
یا  و  اصالح  برای  راهکار  ارائه  باال،  در  ذكر شده  موارد  تمام  احتساب  با 
تعویض موتورسیکلت ها مقرون به صرفه تر از خودروهای سواری هستند 
است  ضروری  نکته  این  به  توجه  اما  گیرند  قرار  اول  اولویت  در  باید  و 
كه تنها نباید به موتورسیکلت ها بسنده كرد. در زیر، راهکارهای كاهش 

آالینده های موتورسیکلت ها به ترتیب اولویت داده شده است.

 1- تبدیل موتورسیکلت های کاربراتوری به انژکتوری
اغلب موتورسیکلت های موجود در ایران از نوع كاربراتوری هستند. 
موتورسیکلت های انژكتوری به دلیل تنظیم به اندازه مقدار سوخت و به 

موقع پاشش آن، كیفیت بهتری نسبت به موتورسیکلت های كاربراتوری 
دارند اما هزینه آنها بیشتر است.

و  تولید  كاربراتوری،  موتورسیکلت های  زیاد  بسیار  آلودگی  به  توجه  با 
شماره گذاری آنها از مهر 1395 ممنوع شد. آزمون استاندارد شركت توان 
انژكتوری  موتورسیکلت  نوع  دو  تبدیل  آالیندگی  كاهش  میزان  سازان، 
125 سی سی به كاربراتوری را حدود 59 درصد برای منواكسید كربن، 
90 درصد برای هیدروكربن های نسوخته و 21 درصد برای اكسیدهای 
نیتروژن بدست آورده است. بنابراین تبدیل موتورسیکلت های كاربراتوری 
به انژكتوری تأثیر زیادی در كاهش آلودگی هوا دارد اما هزینه این تبدیل 
برای مالکان موتورسیکلت ها موجب عدم استقبال از این طرح شده است. 
در واقع درآمد پایین راكبان موتورسیکلت ها همواره پاشنه آشیل هر نوع 

راهکاری بوده است.
یک موتورسیکلت متعارف بنزینی حدود 35 میلیون تومان قیمت دارد 
حدود  نیز  انژكتوری  به  كاربراتوری  موتورسیکلت  یک  تبدیل  هزینه  و 
3.5 میلیون تومان است. از این رو تبدیل آن ها به كاربراتوری مقرون به 
موتورسیکلت های  كاهش مصرف سوخت  به  توجه  با  بود.  صرفه خواهد 
وام  با  می توان  می دهد،  یارانه  سوخت  بابت  دولت  اینکه  و  انژكتوری 
هوا  آلودگی  از  پرتردد،  موتورسیکلت های  مالکان  به  الحسنه  قرض 
گونه  هر  موتورسیکلت ها،  زیاد  آلودگی  خسارت  به  توجه  با  كاست. 
 حمایتی كه منجر به كاهش آلودگی آن ها شود، مقرون به صرفه است.

2- نوسازی با موتورسیکلت های برقی
در حال حاضر حدود 75 درصد موتورسیکلت های كشور فرسوده هستند 
موتورسیکلت  هر  اسقاط  هزینه  می طلبد.  زیادی  هزینه  آن ها  اسقاط  و 
كه  است  حالی  در  این  شده،  گرفته  نظر  در  تومان  هزار   350 حدود 
بیش از 2 میلیون تومان خرید و فروش می شوند. قوانین الزام به اسقاط 
موتورسیکلت ها نیز در عمل اجرایی نشده است. از این رو با این دست 
فرمان نمی توان به نوسازی آنها امیدوار بود اما اگر نوسازی انجام شود، 

باید تبدیل آنها به برقی در اولویت باشد.
رواج  برقی  موتورسیکلت های  دنیا،  كالنشهرهای  اغلب  در  اكنون  هم 
می كنند  تولید  را  آنها  زیادی  كارخانجات  نیز  ایران  در  یافته اند.  زیادی 
اما متأسفانه استقبال زیادی از آنها نشده است. قیمت موتورسیکلت های 
برقی متعارف در ایران تفاوت آنچنان زیادی با موتورسیکلت های احتراقی 
ندارند اما نسبت قدرت و سرعت به هزینه موتورسیکلت های برقی كمتر 

از موتورسیکلت های بنزینی است.
تعویض زودهنگام باطری و شارژ طوالنی مدت موتورسیکلت های برقی نیز 
مانع از استقبال آن ها شده است ولی باید توجه داشت كه موتورسیکلت های 
و  هوا  آلودگی  نداشتن  دارند.  بنزینی  به  نسبت  زیادی  مزایای  برقی 
باتری(،  پایین و آسان )به جز  آلودگی صوتی، هزینه تعمیر و نگهداری 
كاهش هزینه انرژی به كمتر از 6 درصد، ایمنی بیشتر، رانندگی آسان 
 و حركت یکنواخت از مهمترین مزیت های موتورسیکلت های برقی است.

مهمترین مانع در نوسازی موتورسیکلت های فرسوده و تبدیل آن به برقی 
آن است كه راكبان آن ها معموالً از اشخاص آسیب پذیر جامعه هستند. از 
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این رو تنها با دادن وام های كم بهره به آن ها و حمایت از موتورسیکلت سازان، 
 می توان آنان را به نوسازی و استفاده از موتورسیکلت های برقی ترغیب كرد.

3- نصب کاتالیست
نصب  موتورسیکلت ها،  آلودگی  كنترل  برای  مفید  راهکارهای  از  یکی 
كاربراتوری  موتورسیکلت های  روی  بر  كاتالیست  نصب  است.  كاتالیست 
نصب  كه  حالی  در  می شود؛  زیادی  میزان  به  آن  قدرت  كاهش  باعث 
منوكسید  كنترل  برای  انژكتوری  موتورسیکلت های  روی  كاتالیست 
است. پذیر  امکان  راحتی  به  نسوخته  هیدروكربن های  و   كربن 

4- معاینه فنی موتورسیکلت ها
موتورسیکلت های فرسوده آلودگی زیادی دارند و معاینه فنی آنها مفید 
است. اما با توجه به عدم موفقیت معاینه فنی خودروها، الزام معاینه فنی 

موتورسیکلت ها نیز موجب كاهش آلودگی هوا نخواهد شد. معاینه فنی 
و  منواكسیدكربن  آالینده  دو  برای  تنها  هوا  آلودگی  زمینه  در  خودروها 
هیدروكربن های نسوخته در حالت كار درجا انجام می شود. حتی اگر همه 
خودروها و موتورسیکلت ها این استاندارد را بگذرانند، كمتر از سه درصد 
كاهش در آالینده ها را خواهیم داشت زیرا می توان با تنظیم سوخت در 
نظر  به  رو  این  از  یافت.  استاندارد دست  این  به  راحتی  به  درجا  حالت 
از  بتوان مقدار قابل توجهی  با این سطح استاندارد آالیندگی،  نمی رسد 
شدن  اجرایی  برای  قوی  اراده  آنکه  ضمن  كاست.  هوا  آلودگی  كاهش 
آن نیست، همان طور كه اجباری بودن استفاده از كاله ایمنی در عمل 

موفقیت آمیز نبوده است.1

تیر   19 مهر،  هوا،  آلودگی  در  موتورسیکلت ها  سهم  حسین)1400(،  احمدی كیا،   -1
1400، كدخبر: 5254385. ر.ک:

https://www.mehrnews.com/news/5254385

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از فارس، سید امیر احمدی 
دبیر انجمن مراكز اسقاط و بازیافت كل كشور اظهار داشت: بحث آلودگی 
پنجه  و  آن دست  با  كه  است  و چند سالی  نیست  هوا موضوعی جدید 
نرم می كنیم. یکی از اصلی ترین عوامل تاثیر گذار در آلودگی هوا، تردد 

خودرو های فرسوده است كه روز به روز در حال افزایش است.
وی افزود: موضوع اسقاط خودرو چند سالی است كه به فراموشی سپرده 
شده است و خودروسازان به هیچ وجه خود را درگیر این كار نمی كنند. از 
220 مركزی كه در حوزه اسقاط فعال بودند، اكنون تنها 10 درصد آنها 

فعالیت می كند، از این رو اشتغال زایی در این زمینه از بین رفته است.
احمدی تصریح كرد: با توجه به اینکه قیمت خودرو بسیار افزایش یافته 
است، برای افراد صرف نمی كند كه خودرو را اسقاط كنند و صرفا آن را 
اوراق شخصی می كنند یا  ترجیح می دهند كه این خودرو ها را در بازار 
آزاد با قیمت بیشتری بفروشند و دارندگان خودروهای فرسوده، آنها را 

تعمیر و مجدد استفاده می كنند.
دبیر انجمن مراكز اسقاط و بازیافت با تاكید بر اینکه اگر از خودرو ها خوب 

نگهداری شود، خودرو های سواری تا 2 برابر، خودرو های سنگین تا 3 برابر 
و موتورسیکلت ها تا 4 برابر عمر می كنند، گفت: به دلیل اینکه از وسایل 
نقلیه بد نگهداری می شود، در زمان های كوتاه تری به آالیندگی می رسند، 

اما با عمل به قانون می توان جلوی این اتفاق را گرفت.
وی گفت: مشکلی كه حاال با آن رو به رو هستیم، تفاوت قیمتی است كه 
به وجود آمده است. معلوم نبودن سن اسقاط یکی از معضالت دیگری 
است كه با آن رو به رو هستیم و دیوان عدالت اداری این سن را برداشته 

و اكنون شاخصی برای سن فرسودگی نداریم.
دیگر  بحث  داد:  ادامه  كشور  كل  بازیافت  و  اسقاط  مراكز  انجمن  دبیر 
نمی شود. مراكز  داده  اهمیت  اصال  آن  به  كه  است  فنی  معاینه  موضوع 
باید به خودروهای فرسوده برگه تردد ندهند، در حالی كه  معاینه فنی 

این كار را انجام می دهند.1

1- احمدی، سیدامیر)1400(، فقط 10 درصد مراكز اسقاط خودرو فعال است، فارس، 29 
خرداد 1400، كدخبر: 14000329000611. ر.ک:

https://www.fardnews.ir/news/14000329000611

مانع اسقاط موتورسیکلت های فرسوده چیست؟
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به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از مهر، یکصد و هفتمین 
جلسه كمیته محیط زیست و خدمات شورای اسالمی شهر تهران صبح 
امروز با حضور مدیرعامل شركت كنترل كیفیت هوای تهران و مسئوالن 

سازمان مدیریت پسماند برگزار شد.
بررسی آخرین  به منظور  این جلسه كه  در  سید آرش حسینی میالنی 
طرح ها و برنامه های شركت كنترل كیفیت هوا و سازمان مدیریت پسماند 
شهر تهران در سال 1400 اختصاص داشت، گفت: كمیته محیط زیست 
و خدمات شهری از چند هفته پیش با دعوت از شركت ها و سازمان های 
و  طرح  اقدامات،  وضعیت  آخرین  بررسی  حال  در  شهرداری  به  وابسته 
از  گزارشی  بتواند  تا  است  شهری  خدمات  حوزه  به  مربوط  پروژه های 
دستاوردها و اقدامات انجام شده تهیه و گزارش تحویل و تحولی را نسبت 

به وضعیت موجود به نمایندگان شورای ششم ارائه دهد.
در ادامه این جلسه، حسین شهیدزاده، مدیرعامل شركت كنترل كیفیت 
هوای تهران به تشریح وضعیت آالینده های اصلی هوای تهران در چهار 
براساس تکنیک های پردازش تصاویر  سال گذشته و دامنه تغییرات آن 

ماهواره ای پرداخت.
از سوی شركت  انجام شده  اقدامات  درباره  را  توضیحاتی  وی همچنین 
كنترل كیفیت هوای تهران برای منشایابی بوی نامطبوع در شهر تهران 
براساس مدلسازی های پیشرو و پسرو و بررسی پارامترهای جوی مانند 

سرعت و جهش باد ارائه كرد.
با  تهران  هوای  كیفیت  كنترل  شركت  همکاری های  وضعیت 

جایگزینی  وضعیت  )جایکا(،  ژاپن  بین المللی  همکاری های  آژانس 
فرسوده،  خودروهای  جایگزینی  نامه  آئین  فرسوده،  موتورسیکلت های 
اجرای طرح ترافیک و طرح كاهش )كاهش آلودگی هوای شهر تهران(، 
معاینه فنی موتورهای سیکلت، تکمیل ایستگاه های پایش كیفیت هوا و 
ارتباط تردد خودروها در داخل و بیرون از طرح كاهش بر وضعیت آلودگی 
هوای تهران، موضوعاتی بود كه در این جلسه از سوی رئیس و مشاوران 
كمیته محیط زیست و خدمات شهری مطرح شد كه حسین زاده درباره 

هر كدام از محورها، توضیحاتی ارائه كرد.
از  شده  انجام  اقدامات  زاده،  توضیحات حسین  از  پس  میالنی  حسینی 
برای  گذشته  سال  چهار  در  تهران  هوای  كیفیت  كنترل  شركت  سوی 
بررسی كیفیت هوای تهران را حرفه ای و براساس انتظارات خواند و اظهار 
داشت: آلودگی هوا جزو دو دغدغه اصلی شهروندان تهرانی طی سال های 
با شیب مالیمی  اگرچه شاخص های آالیندگی ها  بوده و هست.  گذشته 
كاهنده بوده اما آنچه مهم است، احساس شهروندان نسبت به وضعیت به 

آنها در ماه های آلودگی هوا است.
نظرسنجی  داد  انجام  می توان  كه  اقداماتی  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
موضوع  این  بررسی  و  هوا  آلودگی  وضعیت  به  نسبت  شهروندان  از 
و  است  اجتماعی  موضوع  یک  هوا  آلودگی  است.  مردم  دید  از 
و  كرده  تنظیم  را  فعالیت ها  شهروندان،  نظرات  براساس  می توان 
آورد. وجود  به  را  هوا  آلودگی  با  مقابله  برای  طلبی  حمایت  نوع   یک 
سخنگوی كمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری، به روزرسانی 

چرا اسقاط وسایل نقلیه فرسوده زندگی بخش است؟
بررسی وضعیت اسقاط موتورسیکلت ها و خودرو ها
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گزارش سیاهه انتشار آلودگی هوا به درخواست
شورای شهر پنجم را یکی از اقدامات كلیدی در شناسنایی منابع تولید 
آالیندگی دانست و تصریح كرد: هنگامی كه سازمان حفاظت از محیط 
این مسئله موجب هم  این گزارش را آغاز كرد،  نیز به روزرسانی  زیست 
افزایی بیشتری برای شناسایی و كنترل هرچه بیشتر منابع تولیدكننده 
با  مقابله  برای  عمومی  مطالبه  یک  گرفتن  شکل  موجب  و  بود  آالینده 

صنایع و واحدهای آالینده در سال 99 شد.
حسینی میالنی بر رفع كمبودهای شركت كنترل كیفیت هوای تهران از نظر 
منابع انسانی، تکمیل ایستگاه پایش كیفیت هوا و استفاده از تصاویر ماهواره ای 
تاكید كرد. به شهرداری  وابسته  واحدهای مختلف  از سوی  پایش  برای 

وی با تاكید بر اینکه برنامه كاهش آلودگی هوا نباید دچار توقف شود، 
خاطرنشان كرد: قانون هوای پاک دارای اهداف و تکالیفی است كه باید به 
آنها عمل شود. متأسفانه ورود كمیسیون اصل 90 به موضوع آلودگی هوا و 
پیگیری های قضائی نشان داد به غیر از شهرداری، سایر دستگاه ها اقدامی 
جدی نسبت به وظایف و تکالیف خود نداشتند. به همین خاطر، گزارش 
دهی و اطالع رسانی به هنگام و مرتب نسبت به این مسئله ضروری است.
برگزاری جلسات كارگروه  رئیسه شورای شهر خواستار  این عضو هیأت 
آلودگی هوای استانداری تهران برای بررسی افزایش آالینده ازن در تهران 
شد و ابراز داشت: جایگزینی موتورسیکلت های فرسوده موضوعی جدی 
قرار  پیگیری  مورد  شهری  مدیریت  بعدی  دوره  در  مورد  باید  كه  است 
گیرد. در این چارچوب، شهرداری اعتباراتی را در این رابطه با توجه به 

توان خود در نظر گرفته اما كافی نیست.
شورای  مجلس  به  را  اعتباراتی  شهری  مدیریت  افزود:  میالنی  حسینی 
با جایگزینی موتورسیکلت های فرسوده پیشنهاد داده  اسالمی در رابطه 
بود اما كمیسیون تلفیق مجلس هیچکدام از پیشنهادات مدیریت شهری 
بودجه 1401 روند  برای  باید  حتماً  البته  كه  نداد  قرار  تصویب  مورد  را 

پیگیری و تعامل را قوی تر كرد.
وی با اشاره به اضافه شدن 240 اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی شهر 
تهران در سال گذشته بیان كرد: اقدامات خوبی در مورد اضافه شدن ناوگان 
اتوبوسرانی انجام شد و سال پیش، پس از 10 سال، 240 اتوبوس جدید به 
ظرفیت های اتوبوسرانی تهران افزوده شد، هرچند كه این تعداد كافی نیست 
و هنوز اتوبوس های فرسوده و قدیمی در تهران مشغول به فعالیت هستند.1

درحالی كه  نوشت:  همشهری  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
رانندگی رشدی  و تصادفات  آلودگی هوا  براثر  ایرانیان  باختن  آمار جان  

چشمگیر دارد، اما روند نوسازی خودروها بسیار كند است.
و  شده  انفجار  و  بمب  كابل  در  دیدم  خواب  اول  »شب  محمدباقرزاده:  
از  پیش  هفته   2-3 همین  كه  ساله    21 احمد  شدم.«؛  گرفتار  هم  من 
كابل به حاشیه تهران رسیده، خاطره اش را نیمه تمام رها می كند، ماسک 
سیاه شده و خیس عرق اش را پایین می آورد، سری به سمت خودروهای

1- حسینی میالنی، سیدآرش)1400(، لزوم كنترل آالینده ازن در تهران، مهر، 19 تیر 
1400، كدخبر: 5254598. ر.ک:

https://www.mehrnews.com/news/5254598

اسقاطی می چرخاند و با بغضی پنهان ادامه می دهد: »بیدار كه شدم دور تا 
دور رختخوابم، همین ماشین های لِه  و لورده بود؛ انگار بمب بزرگی منفجر 
شده باشد. بعد از آن خواب، اینجا مرا یاد انفجارهای كابل جان می اندازد.«

لحظات  در  وطن   خیابان های  یاد  را  افغانستانی  كارگر  این  كه  جایی 
در  خودرو  اسقاط  مراكز  ده ها  از  یکی  می اندازد،  ویرانی  و  بمب  از  پس 

شهرک صنعتی شمس آباد و در 70 كیلومتری پایتخت ایران است.
كارگران  سکوت  و  بغض   تهران،  جنوب  تیر،  اواسط  ظهر  گرمای  وسط 
چندان طوالنی و كش دار نمی شود و احمد هم با جمله ای تازه، سکوت 
گرمای ظهر را می شکند: »اینجا كارگرها همه وطن دار هستند. همین كه 

تنها نیستیم خوب است.«
احمد كه با فرغون پر از سیم های خردشده و رنگی دور می شود، گویی 
رد نگاه ها را هم باخود می برد؛ تا چشم كار می كند دشتی از بتن است و 
چندین ردیف هم خودروهایی كه خسته از عمری دویدن، انگار با آرامش 

در انتظار مراحل دفن در این گورستان اند.
سمتی  در  را  مرگ  بازار  البته  فرسوده  خودروهای  گورستان  كم رمقی 
كه  می گوید  رسمی  آمار  بخشیده است؛  رونق  انسان ها  بین  در  و  دیگر 
و  می دهند  جان  هوا  آلودگی  اثر  بر  ایرانی  40هزار  به  نزدیک  ساالنه 
چند 10 هزار نفر هم در تصادفات همین فلزات خسته متحرک، عضوی 
می شوند. گورستان  راهی  كه  این  یا  می دهند  دست  از  را  خود  بدن   از 

 
از 4 طبقه خودرو تلنبار شده تا دشت خالی

تهران،  كوه  بدون  سمت   3 از  خروج  هنگام  پیش  سال  چند  همین  تا 
قبرستانی از خودروهای پوسیده خودنمایی می كرد اما حاال به هر طرف 
كه سر بزنی با نگهبانی تنها و چندین خودروی خسته روبه رو می شوی 
»شمس آباد«  آدرس  همه  آنها  می گویند.  اسقاط  مراكز  تعطیلی  از  كه 
اونجا  برو شمس آباد.  ببینی  اسقاط رو  را می دهند؛ »اگه می خوای روند 
 65 می شه؛  پیدا  كامیون  و  موتور  و  ماشین  همه جور  و  فعاله  همیشه 
كیلومتر توی مسیر تهران- قم كه رفتی، برو سمت جاده قدیم. بعدش هم 

برو داخل شهرک صنعتی. همه رو بردن اونجا.«
پشت سرگذاشتن  و  تهران  از جنوب  با خروج  باید  را  شهرک شمس آباد 
فرودگاه امام پیدا كرد. نگهبان ایستاده كنار در نخستین مركز می گوید 
كه اینجا خبری نیست؛ » بعضی روزا صاحب شركت می آد و خیلی وقت ها 
نمی آد. شما ماشینی می بینی كه كار و كارگری بخواد؟ همین چندسال 
پیش تمام این دشت، 4طبقه خودرو روی هم تلنبار بود اما االن همین 

ماهنامه صنعت موتورسیکلت/ سال چهارم/ شماره 11/ تیر 1400 26



چند ماشین مونده، خودتون ببینید دیگه.«
روزگار كم رونق مراكز اسقاط را همین خیابان های خلوت فریاد می زند اما 
بحث یکی دو مركز كه نیست؛ شمس آباد بیش از 10 شركت اسقاط خودرو 
اینجا  به  باید  برای دفن  ایران  پایتخت  از  و هر جنبنده چرخ داری  دارد 
منتقل شود. فاصله كارگاه ها زیاد است و پشت هر در بزرگ، چندین هکتار 
دشت خلوت است كه در گوشه  و كنار آن چندین خودرو دیده می شود.

مرد میانسالی كه لباس فرم سبزرنگی پوشیده، شیلنگ آب را داخل بلوار 
اینجا روزگاری غوغا بوده است؛ »این سکوت  جابه جا می كند و می گوید 
بود؛ شلوغ  ترافیک  اینجا  نکنید. همین چندسال پیش  باور  را  و خلوتی 
زیر كامیون  تاكسی  شلوغ. یک بار سر همین چهارراه پشت سرتون، یک 
پرس شد؛ راننده آمده بود كه تاكسی را اسقاط كند و تاكسی نو بگیرد 
ولی كامیون را نمی دانم. تاكسی پرس شد و راننده اش فوت كرد. از بس 

اینجا بروبیا داشت اما چندسالی است كه خبری نیست.«
پای صحبت هر فردی در شمس آباد بنشینید، ماجرا همین كسادی بازار 

و بی رونقی اسقاط خودرو است.
 

ماشین فرسوده؛ دورریختنی ندارد
مصطفی جودی، فعال صنعت خودرو و عضو پیشین هیأت مدیره انجمن 
صنفی مراكز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، مرد میانسالی است 
كه حدود 17 سال پیش قدم در این صنعت گذاشت و یکی از بزرگ ترین 

مراكز اسقاط ایران را بنا كرد.
كردن  طی  و  پرونده  تشکیل  را  خودرو  یک  اسقاط  مرحله  نخستین  او 

مراحل قانونی در دفاتر پلیس می داند.
»مسیر سرنوشت: رفاقت تعطیل«؛ این نوشته پشت پیکانی است كه حاال 
در دومین مرحله اسقاط به انتظار نشسته و جودی هم با یک دست به 
را  اسقاط  از تشریفات  با دست دیگر دومین مرحله  و  تکیه می دهد  آن 
توضیح می دهد؛ »در مرحله بعد حتما باید افسر و كارشناس راهور حضور 
داشته باشند كه تأیید كنند این ماشین، اتاق، شاسی و موتور، مربوط به 
همان پرونده است.« دلیل این سختگیری هم پیشگیری از كار خالف یا 
جایگزین كردن با ماشین های دزدی است. باید سقف اتاق برداشته شود، 
ستون ها برش بخورد، موتور سوراخ شود و شاسی و پالک هم نابود شود.

مردی كه نزدیک به دو دهه خاكسپاری صدها هزار خودروی شخصی، 
كامیون و موتورسیکلت را از نزدیک به چشم دیده، با مثالی معروف این 
دورریختنی  هیچ  گوسفند  می گویند  »عشایر  می دهد:  توضیح  را  مرحله 
ندارد؛ از پوست و كله پاچه بگیرید تا دل و روده. ماشین برای مراكز اسقاط 
هم همین هست، همه چیزش بازیافت می شود. موتور سوراخ می شود كه 
در خودرویی دیگر استفاده نشود، بدنه هم كه باید پرس شود و شاسی 

هم كه شبیه پالک است.
بعد از این مرحله، هرچیزی با قابلیت استفاده یا بازیافت، از ماشین جدا 
انواع سیم و دل  و روده.  آینه و  تا الستیک  و  از شیشه گرفته  می شود. 
وسایل داخلی ماشین، صندلی ها، موكت و همه وسایل پالستیکی جدا 

می شوند و در مرحله بعدی، سراغ فنی ماشین می رویم.«
دل و روده را با خنده می گوید و نام این مرحله را »دمونتاژ« می خواند. 

هرجای این صحرا را كه نگاه كنی با اعضا و جوارح خودروهای از دنیا رفته، 
ایستاده در كنار هم، صندلی ها  روبه رو می شوی؛ درهای جدا شده ولی 
تلنبارشده روی هم، موكت های خاک خورده و هرچیزی كه روزگاری در 

دل این دستگاه فلزی مشغول زندگی بوده است.
در این صحرای گرم از خودرویی با ده ها سال زندگی و خاطره كه با پای 

خود به این گورستان آمده، تپه ای از فلز پرس شده به جای می ماند.
به هر مرحله كه نزدیک می شویم یکی دو كارگر مشغول به كار، با »سالم 
حاج آقا« دست از كار می كشند و نوبت به توضیحات صاحب این شركت 
می رسد؛ »خالصه ما این جا مرحله به مرحله پیش می رویم. این دستگاه ها 
را می بینید اینجا خاک می خوردند؟ 5-4 سال پیش هر كدام400-500 
اما  از كارند  برای یک مرحله  برای ما آب خوردند كه هر كدام  میلیون 
وقتی كه تعداد ماشین ها زیاد باشد به صرفه است كه روشن كنیم نه برای 

این 8-7 اسقاط هفتگی و ماهانه.«
چند صد متر آن طرف تر، دستگاهی شبیه به بیل مکانیکی با دستی بزرگ 
و انگشتانی شبیه به چنگک آماده است كه بدنه خالی شده ماشینی را به 
قطعه ای فلز تبدیل كند؛ انگشتانش را الی اسکلت خالی و سنگین بدنه 

خودرو فرو می برد و آن را به دستگاه پرس یا مچاله كن می سپارد.
و  چندده هزار  و  عمر  دهه  چند  با  متحرک  موجود  از  بعد  دقیقه  چند 
حتی گاهی چندصدهزار كیلومتر حركت و سفر، فقط یک فلز مچاله شده 
داشته  نام ونشانی  روزگاری  هم  آن  بداند  كسی  بی آنکه  می ماند؛  باقی 
خاطره ها  برایشان  و  برده  تلخ وشیرین  سفرهای  به  را  انسان  ده ها  و 
ذوب آهن  كوره های  به  دیگر  سفری  عازم  سرعت  به  او  ساخته. 
بگذارد. زندگی جدید  به  پا  تازه  قامتی  در  دیگر  وقتی  تا شاید   می شود 

 
بر نارفیقان شرم باد

تا همین 3 سال پیش نزدیک به 7 هزار كارگر روزهای خود را در كارگاه 
اسقاط ماشین می گذراندند و 30 هزار نفر هم به طور غیرمستقیم از این 
راه نان می خوردند اما حاال این جمعیت نزدیک به 40 هزارنفری به كمتر 
از 3-2 هزار نفر رسیده است. در همین سال ها هم اسقاط خودرو از سالی 
است. رسیده  خودرو  هزار   2-3 از  كمتر  به  دستگاه  صدهزار   دست كم 

نداشتند،  رسمی  آمار  در  جایی  هم  پیش  سال   3-4 مهاجر   »كارگران 
حاال هم شمرده نمی شوند اما به كار خود ادامه می دهند.«؛ این را مدیر 
یکی دیگر از همین شركت های نیمه فعال اسقاط وسط توضیحاتش درباره 
بی مهری مسئوالن می گفت. خالصه حرفش این بود كه از چندسال پیش 
هم ماشین برای اسقاط كم شد و هم اینکه به دلیل به كار گرفتن كارگران 
كارگاهش  و حاال  برایش صادر شده  میلیون جریمه  غیرمجاز چند صد 
و  طاقت فرساست  و  سخت  اسقاط،  كارگاه های  در  كار  است.  نیمه فعال 

كارگران ایرانی چندان رغبتی به این كار نشان نمی دهند.
اما داستان احمد كه از 9-8 صبح تا حوالی غروب فرغون پر و خالی می كند، 
فرق دارد. او گله ای از سختی كار نمی كند؛ »كار باالخره كار است، سخت 
نیست ولی گرم است. غریبی هم هست.« می گوید البته تنهای تنها هم 
نیست؛ »اینجا وطن دارا هستند. همین حمید رفیق مکتبخانه ام است.«
40-30 متر آن طرف تر و در گوشه ای از این كارگاه اسقاط خودرو، سالنی 
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است كه سیم های خودرو را بازیافت می كند و حمید هم در گوشه ای از 
آن به كارش مشغول است. در این بخش از كارگاه، روكش و رشته های 
سیم از هم جدا می شوند و درنهایت از روكش، لواشک های پالستیکی و از 
رشته ها هم خرده فلزات رنگی به جای می ماند. مشابه زندگی این روزهای 
بشر در هر گوشه از كره خاكی، حمید هم با ماسک بخشی از صورت خود 

را پوشانده است.
ماسک احمد و حمید و كارگران ده ها شغل دیگر البته نه برای مراقبت از 
ورود ویروس كرونا به بدن كه برای فرار از گردوخاک یا دود غلیظ به جا 

مانده از اسقاط است.
 

چگونه نوسازی خاک گرفت؟
اسقاط می شوند، دقیق  آمار كارگران و حتی خودروهای فرسوده ای كه 

نیست اما در گذشته اوضاع جور دیگری بوده است.
»سال 98 تنها 8 هزار خودرو از مجموع 360 هزار دستگاه فرسوده اسقاط 
وجود  ایران  در  فرسوده  خودرو  میلیون   3  ،99 سال  در  همچنین  شد. 
داشت كه در افق 1404 این تعداد به 8 میلیون خواهد رسید؛ این در 
حالی است كه اگر قرار باشد با روند اسقاط سال 98 پیش برویم، هزارسال 

دیگر تازه نوبت خودروهای فرسوده سال 99 می شود.«
وقت  رئیس  شریف،  مشهدی  محمود  سخنان  از  بخشی  جمالت  این 
بهمن  در  فرسوده  خودروهای  بازیافت  و  اسقاط  مراكز  صنفی  انجمن 
كرده  انتقاد  ایران  در  اسقاط خودرو  كند  روند  از  به شدت  كه  است   99
نمی رود. پیش  برنامه  و  قانون  براساس  بازیافت  و  اسقاط  است  گفته   و 

 
اما قانون دراین باره چه می گوید؟

و  فرسوده  خودروهای  بین بردن  از  برای  برنامه ریزی  و  تالش  داستان 
جایگزین كردن آنها با خودروهای تازه به سال 56 برمی گردد؛ به دورانی 
این روزها  وحشت زای  آلودگی   این  از  اثری  چندان  ایران  آسمان  در  كه 
نبود و در خیابان  و جاده ها هم هنوز چنین ترافیکی دیده نمی شد. در 
بیش از 4 دهه، سال به سال، تعداد خودرو و موتورسیکلت ها با شتاب و 
شیبی چشمگیر افزایش پیدا كرد اما روند اسقاط و نوسازی نه تنها رشدی 

نداشت كه دراین چند سال گذشته عقبگرد هم كرده است.
زمزمه های نوسازی سال 56، نزدیک به 2 دهه خاموش شد تا اینکه ناگزیر 
كار به قانون و مصوبه هیأت دولت و قانون هوای پاک رسید. اواسط دهه 
آغاز شد و سال 85-84  ساالنه  باالیی  به سرعت و جدیت  اسقاط   80

بیش از 200 تا 400 هزار خودرو اسقاط می شد.
دهه 80،  اواخر  كه  اسالمی می گوید  پژوهش های مجلس شورای  مركز 
هیأت دولت وقت »آیین نامه از رده خارج كردن خودروهای فرسوده« را 
مصوب كرد كه اسقاط را دست كم وظیفه 2 گروه می دانست: از یک طرف 
خودروسازان موظف شدند كه متناسب با تولید خودروی تازه، تعدادی هم 
خودروی فرسوده از رده خارج كنند و از طرف دیگر برای واردكنندگان 

خودرو هم وظیفه مشابهی تعریف شد.
موتورسیکلت سازان  و  »خودروسازان  می گوید:  آیین نامه  این   6 ماده 
موظفند از ابتدای سال 1388 حداقل معادل 30 درصد تولید ماهانه خود 

گواهی اسقاط به ستاد تحویل دهند.« عالوه  بر این ماده 10 هم می گوید:  
»پس از تأیید اسقاط خودرو در پایگاه اطالعاتی ستاد توسط كارشناس 
مقیم، گواهی اسقاط خودرو جهت استفاده برای شماره گذاری خودروهای 
وارداتی یا استفاده از تخفیفات گمركی و سود بازرگانی توسط ستاد صادر 

و به نیروی انتظامی و گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم می شود.«
به این موارد ماده  8 از قانون هوای پاک را هم باید اضافه كرد: »تمامی 
سبک،  از  اعم  موتوری  نقلیه  وسایل  مالک  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 
را پس  نقلیه خود  نیمه سنگین، سنگین و موتورسیکلت مکلفند وسایل 
از  را  از رده خارج كنند و مسئولیت خود  به سن فرسودگی  از رسیدن 
این جهت، نزد یکی از مؤسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مركزی 

جمهوری اسالمی ایران بیمه كنند.«
این قوانین، هر كدام مواد و تبصره های دیگری هم دارد كه همه به زبانی 
ساده یک خواسته و وظیفه قانونی را مطرح می كند؛ »هر شهروند، نهاد یا 
شركت خصوصی و دولتی كه وسیله نقلیه دارد، هنگام رسیدن این وسیله 

به سن فرسودگی باید آن را اسقاط كند.«
دولت  كمک  و  حمایت  بدون  شهروندان  به  وظیفه  این  واگذاركردن  اما 
ممکن است بی سرانجام باشد و به همین دلیل دولت هم موظف است با 
وام های كم بهره یا كمک های بالعوض شهروندان را به این نوسازی ترغیب 

كند، اتفاقی كه در سال های گذشته كمرنگ شده است.
اگرچه همین حاال آمارهای متفاوتی از تعداد خودروهای فرسوده ایران از 
زبان مسئوالن مختلف شنیده می شود اما در كمترین حالت، نزدیک به 8 
میلیون خودرو، كامیون و موتورسیکلت فرسوده وجود دارد كه روزبه روز 

هم بر تعداد آنها افزوده می شود.
این  از  برخی  نیمه تعطیل شدن  و  فرسوده  افزایش خودروهای  این  ریشه 
كارگاه های اسقاط اما به چند مورد برمی گردد؛ یکی اینکه در سال های 
واردات  عمال  ایران،  علیه  آمریکا  بی سابقه  تحریم های  از  پس  و  گذشته 
خودرو به كشور به صفر رسید و حتی قانونی هم در این زمینه و در سال 

96 به تصویب رسید كه واردات خودرو را ممنوع می كرد.
دریافت  برای  خودرو  اسقاط  وظیفه  این  خودبه خود  خودرو  واردنشدن 
در سمت  كرد.  ساقط  واردكنندگان  دوش  روی  از  هم  را  واردات  مجوز 
دیگر هم در این سال ها خودروسازان وظیفه خود برای اسقاط خودروی 

فرسوده را پشت گوش انداخته اند.
برمی گردد؛ در شرایط  به شهروندان  اما  این مثلث هزینه ساز  ضلع سوم 
تحریم شدید، تورم افسارگسیخته و همچنین رشد ناگهانی قیمت خودرو 
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دیگر امکان اجبار یا ترغیب شهروندان به نوسازی خودروی فرسوده وجود 
نداشت و دستگاه های ناظر هم در این زمینه چندان پیگیر نشدند.

همدستی پنهان این 3 عامل حاال پایتخت ایران و بسیاری از كالنشهرهای 
كشور را به محل جوالن خودروهای فرسوده تبدیل كرده است.

در هر گوشه از مراكز اسقاط خودروهای فرسوده و در شهرک شمس آباد، 
روایت كاملی از این داستان سقوط را می توان از زبان مدیران این كارگاه ها 
این روزهای  ساكنان  شود،  باز  بحث  كه  جهتی  و  سمت  هر  از  شنید؛ 
شمس آباد سفره دلی پردرد و قصه ای طوالنی را می گشایند كه پایانش 

مثنوی هفتادمن كاغذ است.
 چرا اسقاط خودرو زندگی بخش است؟

آخرین مرحله اسقاط خودرو، نزدیک به دیوار انتهایی كارگاه بزرگ است. 
دری  از  می شود.  پرپیچ وخمی  مسیر  وارد  كارگاه(  این  )صاحب  جودی 
فلزی در انتهای كارگاه كه می گذرد، گویی بهار درست پس از تابستان 
سر بر می آورد. نهال های پسته، درخت های انار به گل نشسته، بوته های 
طولی  و  چندده متر  عرض  به  زمینی  در  صیفی جات  انواع  و  كدوتنبل 
برابر طول كارگاه اسقاط خودنمایی می كنند؛ باغی است پنهان در بین 

خودروها و ابزارهای اسقاط شده.
هرچقدر كه »حاج آقا« دل پری در مسیر رفت دارد حاال با دل خوشی از 

به محصول نشستن این باغ و سال كاشت هر نهال می گوید.
هوای دلنشین و صدای پرندگان و چندین مرغ و خروس. بحث های مسیر 
رفت را عوض می كند؛ حیات دوباره در گورستانی كه حاال بی رونق است؟ 
»این باغ برای من مثل همین كشتن ماشین های فرسوده است. می دانید 
را  آدمیزاد  جان  آن  با  و  می سازند  آلودگی  ماشین ها  این  چون  چرا؟ 
می گیرند، مصرف سوخت كشور را باال می برند و بدتر اینکه آمار تصادفات 
اسقاط  با  و گیاه  برای همین می گویم كه كاشتن گل  زیاد می كنند.  را 
خودروهای فرسوده برای من فرقی ندارد، هر دو زندگی را به شهر و انسان 

بر می گردانند. اما حیف و صد حیف.«
پزشکی  علوم  دانشگاه  هوای  آلودگی  تحقیقات  مركز  رئیس   99 بهمن 
تهران اعالم كرد كه »مطالعات نشان می دهد هر سال حدود 40 هزار نفر 
در كشور به دلیل مواجهه با غلظت آالیندگی ذرات معلق كمتر از 5/ 2 
میکرون در هوا جان خود را از دست می دهند كه این تعداد تقریبا معادل 

10 درصد كل موارد فوتی ها در ایران است.«
به مرگ ساالنه 40 هزار نفر بر اثر آلودگی هوا، آمار تصادفات رانندگی را 
هم اضافه كنید؛ مرگ روزانه بیش از 40 نفر و معلولیت بیش از 900 نفر. 
عالوه بر چنین هزینه ای كه از عمر ایرانیان می شود و خسارت سرسام آوری 
فرسوده  خودروهای  این  هزینه زایی  میزان  می زند،  كشور  بودجه  بر  كه 

برای یک شهروند و كشور هم چشمگیر است.
هزینه  هم  عمر،  سال   20-30 با  سواری  »یک  می گوید:  جودی 
و در كل ضرر  این كه مدام جریمه می شود  و هم  است  زیاد  سوختش 
هم  و  می بینند  مالی  و  جسمی  ضرر  مردم  هم  االن  است.  ضرر  روی 
نمایان  محوطه  در  رهاشده  خودروهای  دیگر  بار  حاال  دولت.«.  و  كشور 
شده  رها  اسقاط  انتظار  در  باغ  پشت به  كه  مینی بوس  شیشه  می شوند. 
به  /كه  گلی  ساقه  تن  آرای  »نازک  پیداست:  رفته  رنگ ورو  كلماتی  با 

می شکنند...« برم  به  دریغا  آب/  دادمش  جان  به  و  كشتم   جانش 
بیماری  و  كرده  پیدا  كاهش  تاكسیرانان  درآمد  كه  كنونی  شرایط   در 
كرونا حرفه آنها را تحت تأثیر خود قرار داده، نوسازی ناوگان تاكسیرانی 
در درجه چندم اهمیت قرار گرفته است. در تهران 80 هزار تاكسی وجود 
دارد كه تعداد زیادی از آنها بیش از 10 سال عمر دارند و باید نوسازی 
شوند. این كار قبال با وام های 30 میلیون تومانی امکان پذیر بود اما اكنون 

با وام كمتر از 100 میلیون تومان نمی توان به سراغ آن رفت.
به گفته محمد روشنی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاكسیرانی 
تهران در سال گذشته حدود 3 هزار دستگاه در تهران نوسازی شده اند كه 

78 درصد آنها دوگانه سوز و 13 درصد تک سوز بودند.
برای امسال نیز بنا بود 10 هزار وام نوسازی تاكسی های فرسوده به مبلغ 
90 میلیون تومان و كارمزد 4 درصد به تاكسیرانان  داده شود تا 16 هزار 
تاكسی تهران مورد بازسازی قرار گیرد اما هنوز آماری از تحقق این هدف 

منتشر نشده است.
از  تاكسی  دستگاه  هزار   21 تعمیرات  مصوبه  بازسازی،  موضوع  دركنار 
3منبع مالی مختلف دریافت شده ولی برای انجام هر كاری باید در انتظار 
اعالم فهرست قیمت های ایران خودرو ماند تا بتوان اقدامی انجام داد كه 

تاكنون این فهرست اعالم نشده است.1

 ،1400 تیر   19 آنالین،  همشهری  نمی روند)1400(،  گورستان  به  دیگر  اسقاطی ها   -1
كدخبر: 613222. ر.ک:

https://www.hamshahrionline.ir/news/613222
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خواهد شد و رشد مصرف سوخت نیز خود را در آلوده شدن بیشتر هوای 
كالن شهرها و همچنین افزایش خسارت به محیط  زیست نشان خواهد داد.

 فقط 10 درصد مراكز اسقاط خودرو فعال است
سید امیر احمدی، دبیر انجمن مراكز اسقاط و بازیافت كل كشور با بیان 
اینکه تنها 10 درصد از 220 مركز اسقاط خودرو موجود در كشور فعال 

است، گفت: اشتغال زایی در این صنعت از بین رفته است.
وی اظهار داشت: بحث آلودگی هوا موضوعی جدید نیست و چند سالی است 
كه با آن دست و پنجه نرم می كنیم. یکی از اصلی ترین عوامل تاثیر گذار در 
آلودگی هوا، تردد خودرو های فرسوده است كه روز به روز در حال افزایش است.
وی افزود: موضوع اسقاط خودرو چند سالی است كه به فراموشی سپرده شده 
است و خودروسازان به هیچ وجه خود را درگیر این كار نمی كنند.وی تصریح 
كرد: با توجه به اینکه قیمت خودرو بسیار افزایش یافته است، برای افراد صرف 
نمی كند كه خودرو را اسقاط كنند و صرفا آن را اوراق شخصی می كنند یا  
ترجیح می دهند كه این خودرو ها را در بازار آزاد با قیمت بیشتری بفروشند و 

دارندگان خودروهای فرسوده، آنها را تعمیر و مجدد استفاده می كنند.
دبیر انجمن مراكز اسقاط و بازیافت با تاكید بر اینکه اگر از خودرو ها خوب 
نگهداری شود، خودرو های سواری تا 2 برابر، خودرو های سنگین تا 3 برابر 
و موتورسیکلت ها تا 4 برابر عمر می كنند، گفت: به دلیل اینکه از وسایل 
نقلیه بد نگهداری می شود، در زمان های كوتاه تری به آالیندگی می رسند، 

اما با عمل به قانون می توان جلوی این اتفاق را گرفت.
وی گفت: مشکلی كه حاال با آن رو به رو هستیم، تفاوت قیمتی است كه 
به وجود آمده است. معلوم نبودن سن اسقاط یکی از معضالت دیگری 
است كه با آن رو به رو هستیم و دیوان عدالت اداری این سن را برداشته 

و اكنون شاخصی برای سن فرسودگی نداریم.
دبیر انجمن مراكز اسقاط و بازیافت كل كشور ادامه داد: بحث دیگر موضوع 
معاینه فنی است كه به آن اصال اهمیت داده نمی شود. مراكز معاینه فنی باید به 
خودروهای فرسوده برگه تردد ندهند، در حالی كه این كار را انجام می دهند.1

خودرو  بازیافت  و  اسقاط  مراكز  انجمن  رئیس  شریف،  مشهدی   محمود 
نیز با اشاره به میزان سرمایه گذاری انجام شده در مراكز اسقاط خودرو 
میلیارد   25 حدود  اسقاط  مركز  هر  در  گذاری  سرمایه  حجم  گفت: 
تومان است كه در مجموع 220 مركز سرمایه ای معادل 5 هزار میلیارد 
و  اشتغال  برای  عمال  كه  معنی  این  به  است.  داشته  همراه  به  را  تومان 
میلیون   138 حدود  مراكز  این  در  كارگر  هر  برای  شغلی  فرصت  ایجاد 
خودرو  بازیافت  و  اسقاط  مراكز  انجمن  رئیس  می شود.  هزینه  تومان 
در  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  كشور  در  اسقاط  مراكز  بیشتر  تعطیلی  از 
سال 98 تنها 8 هزار خودرو در كشور اسقاط شد و این در حالی است 
افق  كه تعداد خودروهای فرسوده كنونی 3 میلیون دستگاه است و در 
1404 به 8 میلیون خودرو خواهیم رسید كه با این روند هزار سال دیگر 
می توانیم خودروهای فرسوده طی 5 سال آینده را از رده خارج كنیم.

1- گودرزی، محمدحسین)1400(، سونامی خودروهای فرسوده در راه است، فارس، 11 
تیر 1400، كدخبر: 14000409000479. ر.ک:

https://www.farsnews.ir/news/14000409000479

چرا اسقاط وسایل نقلیه کند پیش می رود؟
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از فارس، رئیس انجمن مراكز 
اسقاط و بازیافت خودرو درباره اسقاط خودرو در برابر تولید خودرو داخلی 
ازای هر 100  به  این زمینه وجود دارد كه  اظهار داشت: قانونی در  نیز 
دستگاه تولید خودرو داخلی باید 30 خودرو فرسوده از رده خارج شود، اما 
از سال 88 تاكنون به دلیل رانت موجود، خودروسازان زیر بار اجرای این 
مصوبه نرفتند و برای شماره گذاری موتور نیز قرار بود این قانون اجرایی 

شود كه این اتفاق تا سال گذشته به تاخیر افتاد.
خبرگزاری فارس ضمن مصاحبه با محمد حسین گودرزی نوشت: صنعت 
اساس  این  بر  و  كرده  فعالیت  به  شروع   1385 سال  در  خودرو  اسقاط 
خودرو های با عمر 25 سال به باال اسقاط می شدند. اما بی توجهی دولتی 
ها به این مسئله و فرار خودروسازان از الزام قانونی به اسقاط خودروهای 
اخیر  سال های  تا طی  باعث شده  محصوالتشان  تولید  ازای  در  فرسوده 
شاهد عدم نوسازی خودروها و نزول فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده 

باشیم كه حوادث قابل توجهی را نیز به همراه داشته است.
به گفته كارشناسان صنعت اسقاط خودروهای فرسوده، تعداد خودرو های 
فرسوده در كشور تا سال 1404 به 8 میلیون دستگاه خواهد رسید و بروز 

سونامی خودروهای فرسوده اتفاق خواهد افتاد.
بازیافت  و  اسقاط  مراكز  صنفی  انجمن  عضو  گودرزی،  حسین  محمد 
خودروهای فرسوده در این مورد معتقد است: در حال حاضر تولید خودرو در 
كشور به حدود یک میلیون و 200 هزار دستگاه رسیده كه با در نظر گرفتن 
است. راه  در  فرسوده  كه سونامی خودروهای  باید گفت  وارداتی  خودروهای 

وی افزود: این در حالی است كه تنها مسیر خروج خودروهای فرسوده  یعنی واردات 
خودرو طی چند سال گذشته مسدود شده است. طبق برآوردها تا سال 1404 
تعداد خودرو های فرسوده در كشور به 8 میلیون دستگاه می رسد، در حالی كه سال 

گذشته تنها 8 هزار دستگاه خودروی فرسوده در كشور اسقاط شد.
برنامه منسجمی  از حدود سه سال گذشته هیچ  اینکه  بیان  با  گودرزی 
است،  نشده  ارائه  كشور  در  سواری  فرسوده های  كنترل  و  خروج  برای 
 98 سال  در  شده  منتشر  زمینه  این  در  كه  آمارهایی  اساس  گفت: بر 
نزدیک به یک میلیون و 900 هزار دستگاه خودروی فرسوده در كشور 
هزار   700 حدود  مجموع  در   1400 و   99 سال  طی  كه  داشته  وجود 
دستگاه دیگر )به طور متوسط ساالنه حدود 350 هزار دستگاه( خودروی 

فرسوده به این تعداد اضافه می شود.
عضو انجمن صنفی مراكز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده ادامه داد: افزایش 
تعداد خودروهای فرسوده باعث افزایش مصرف سوخت و هدررفت انرژی 
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به طور  را  الکتریکی  موتورسیکلت  تولید  آینده  نیمه دوم سال 
مشترک با شركت »كارخانجات مخابراتی ایران« آغاز می كنیم

بین  )برقی(  الکتریکی  خودروهای  تولید  تفاهمنامه  مراسمی  در 
ایران  مخابراتی  کارخانجات  و  جنوب  خودروسازان  شرکت های 

)سهامی عام(، امضاء و مبادله شد.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایلنا، مدیرعامل شركت 
خودروسازان جنوب در این مراسم گفت: اكسیژن اولین خودروی الکتریکی 
ملی ایران است كه تامین انرژی آن با استفاده از یک باطری لیتیوم 8.6 
كیلوواتی تامین می شود و تنها 20 درصد قطعات وابستگی به خارج دارد.
نامه شاهد تحول  تفاهم  این  امضای  با  اینکه  به  اشاره  سیامک حجت با 
عظیمی در صنعت خودرو خواهیم بود، افزود: می توان در دولت جدید و با 
همراهی مجلس، شاهد بازگشت اعتماد مردم به خودروسازان داخلی باشیم.
مدیرعامل شركت خودروسازان جنوب، شیراز را دارای سابقه ای طوالنی 
اخیر  سال های  طی  شیراز  گفت:  و  دانست  الکترونیک  صنایع  حوزه  در 
و  الکترونیک  صنایع  حوزه  در  خود  اصلی  جایگاه  از  متعدد  به دالیل  و 

مخابرات دور شده است.
وی خاطرنشان كرد كه در صورت وجود حمایت جدی از این تفاهمنامه، 
ملی  الکتریکی  خودروی  اولین  امسال  شهریور  كه  بود  امیدوار  می توان 

ایران با نام اكسیژن در شیراز رونمایی شود.
و  ذكر  برنامه ها  از  دیگر  یکی  را  الکتریکی  موتورسیلکت  تولید  حجت 
اضافه كرد: تالش می كنیم كه نیمه دوم سال آینده تولید موتورسیکلت 
به  كنیم؛  آغاز  سی  ام  تی  آی  شركت  با  مشترک  طور  به  را  الکتریکی 
طوریکه 180 قطعه در شركت ITMC  تولید خواهد شد و این موضوع 

زمینه اشتغال بالغ بر 1000 نفر را در شیراز فراهم می كند.
مدیرعامل شركت خودروسازان جنوب گفت: طراحی خودروی الکتریکی 
صادرات  و  كشور  داخل  مصرف  نظر   از  كه  است  گونه ای  به  اكسیژن 
بهترین گزینه باشد؛ امیدواریم بتوانیم تحول در صنعت خودرو را از شیراز 

مهد فرهنگ و علم داشته باشیم.
۸0 درصد خودروی اکسیژن داخلی است

مدیرعامل كارخانجات مخابراتی ایران نیز گفت: خوشحالیم این تفاهم نامه 
و  تالش  در  جدی  اراده  و  عزم  كه  می شود  منعقد  استانی  هم  دو  بین 
توانایی  كار  انجام  در  سرعت  با  لذا  داشت  خواهد  به دنبال  را  همکاری 

خودمان را اثبات خواهیم كرد.
روح اهلل نصیری افزود:  80 درصد قطعات خودرو داخلی است و با ظرفیتی 
كه در كارخانه ITMC  شیراز وجود دارد، می توانیم تولید موتورسیکلت 

برقی را هم در دستور كار قرار دهیم.
نصیری با اشاره به سابقه 50 ساله كارخانجات مخابراتی ایران در زمینه 
الکترونیک و مکانیک، تاكید كرد: در این كارخانه سعی بر شناسایی نیاز 
بازار باتوجه به پیشرفت فناوری های نوین جهان بوده و تحقیقات بر اساس 

نیاز بازار انجام شده است.
 IOT در  پلتفرمی  اینکه  بیان  با  ایران  مخابراتی  كارخانجات  مدیرعامل 
زودی  به  گفت:  است،  شده  تولید  سرمایشی  وسایل  بار  كنترل  برای 
تعریف  نیرو  وزارت  در  را  كنترلی  سامانه  این  اقتصادی  مدل  می توانیم 

كنیم و قرار داد بزرگی منعقد شود. 
به گفته نصیری، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، اینترنت نسل پنجم و... 
سایر مواردی است كه در این كارخانه دنبال می شود و طی پژوهش های 
صورت گرفته نمونه دستگاه ونتیالتور با نصف قیمت جهانی كه 14 هزار 

دالر است و را عرضه و تولید كنیم.1
1- حجت، سیامک)1400(، امضای تفاهمنامه تولید خودروی برقی در شیراز/ اكسیژن 

رونمایی می شود)1400(، ایسنا، 15 تیر 1400، كدخبر: 1400041510903. ر.ک:
https://www.isna.ir/news/1400041510903

می شود  رونمایی  ملی  الکتریکی  خودروی  اولین  (، اكسیژن،  1400( سیامک  حجت، 
)1400(، ایلنا، 15 تیر 1400، كدخبر: 1100383. ر.ک:

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1100383

سیامک حجت:
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