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رسمقاهل
نگرانی عقب افتادن در آمار فروش ،سدی در برابر پیشرفت و توسعه
صنعت موتورسیکلت ایران طى  ٥٠سال گذشته فقط تفكر مونتاژ و فروش داشته و به
اصول بازاریابی علمی توجه نداشته است .صنعتى كه مىتوانست انتقال تكنولوژى را از
همهجاى دنيا در زمانهاى طاليى به ايران منتقل كند ،بهدليل رقابتهاى داخلى و نگرانی
از دست دادن بازار و عقب افتادن از همكاران خود در آمار فروش در اين حوزه فرصتهای

محمدعلی نژادیان
سردبیر و مدیرمسئول

مونتاژکنندگان فعلی موتورسیکلت در کشور اکثرا فروشنده موتورسیکلت بودهاند و شاید

 -متاسفانه بهجای این که شرکتها بهدنبال برتری در تولید داخل و کسب فناوری باشند

اگر از ابتدا تولیدکننده بودند ،وضعیت امروز صنعت موتورسیکلت از سمت مونتاژ به تولید

و به دستاوردهای ساخت داخل خود افتخار کنند ،اما هنوز در تعداد فروش بیشتر با

پیشرفت و توسعه را از دست داد.

پیشرفت بیشتری کرده بود.

یکدیگر مسابقه دارند

در حال حاضر ،کارخانههای مادر مخصوصا محصوالت غیر چینی (برندهای معروف)،

 -عدم توجه به مسائل زیربنایی مانند موضوعات فرهنگی و اجتماعی

بهدلیل تحریمها و نوع روابط سیاسی و اقتصادی عالوه براینکه بهطور مستقیم به ایران

 -مونتاژکنندگان موتورسیکلت به قطعهسازان فعال در این صنعت رحم نکردند و برای

نمایندگی نمیدهند ،امکان اینکه در ایران پایگاه ساخت موتورسیکلت داشته باشند را

کمی سود بیشتر ،واردات را ترجیح دادند و البته اختالفهای بین این دو قشر مانع رشد

ندارند .همچنین شرکتهای معروف خارجی برای این که کیفیت و اعتبار برند خود را در

هر دوی آنها در دراز مدت خواهد شد.

کشورها حفظ کنند تا مورد خدشه وارد نشود ،معموال اجازه ساخت قطعات موتورسیکلت
را به نمایندگان خود نمیدهند ،مگر آن که مراحل تحت لیسانس طی شود که فعال این

بهزودی شاهد تغییر شکل بازار موتورسیکلت خواهیم بود

موضوع نیز در ایران امکانپذیر نیست.

همانطور که در طی سه سال گذشته مشاهده شد ،شرایط به سمتی پیش رفت که

البته در حال حاضر نیز هر سال عالوهبر تدوین و ارتقای استانداردهای ملی و بینالمللی

عدهای از هموطنان به سمت موتورسيكلتهای نو و بیشتر دست دوم سوق پیدا کردند.

جدید ،نسخههای جدید موتورسیکلتها نیز وارد بازار جهان میشوند و این باعث میشود

اما ،امروز شرکتها نیاز دارند که یکسری موارد را در تحلیل بازار مدنظر قرار دهند و ساده

که تولید قالبها و قطعات موتورسیکلتها در ایران با هزینه بسیار زیاد مواجه شود و این

از کنار آن عبور نکنند و سريعا تغيير استراتژى دهند .زیرا ،احتماال شرکتها از اين به بعد

موضوع در کنار رقابتهای منفی بین مونتاژکنندگان داخلی و نوسانات ارز ،کار را برای

وارد مرحلهاى از بازار شوند كه تا به حال آن را تجربه نكردهاند.

خودکفایی مشکل میکند .اما ،اگر تکنولوژی باتری پیشرفت کند و نصب ایستگاههای

با توجه به گزارشات منتشر شده ،بعضی از اتفاقات ممکن است باعث بهبود بازار

شارژ موتورسیکلتهای برقی گسترش یابد ،در این بخش از محصوالت میتوانیم تولیدات

موتورسیکلت شود و برخی دیگر نیز ممکن است باعث رکود یا بحران شود .ازاینرو ،نیاز

داخلی موتورسیکلت را با فناوری روز شاهد باشیم.

است شرکتها ریسک کار خود را علمی محاسبه کنند و نکات زیر را در برنامهريزى (كوتاه

همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که تولیدکنندگان در هر صنعتی تا زمانی

مدت ،ميان مدت و بلند مدت) ،سفارشها و فروش خود در نظر بگيرند:

که دانش علمی و محیط زیستی خود را افزایش ندهند ،نمیتوانند پیشرفت خوبی داشته

 -با توجه به اختالف زیاد بین درآمد و هزینهها ،اغلب مردم پس اندازهاى خود (طال ،پول

باشند .اگر امروز صنعتگران ایران به فکر جان هموطنان خود بودند و برای حفظ ایمنی

نقد و  )...را بهدليل افزايش هزينههاى زندگى خرج كرده و يا خواهند كرد

بیشتر با هم رقابت کردند جای امیدواری است .اما ،تا زمانی که تفکر فروش بیشتر باشد

 -عدهاى براى افزايش وديعه مسكن ،اتومبیلهاى خود را فروخته و يا خواهند فروخت

نتیجهاش این است که باید روی قیمت مانور دهند و این ممکن است باعث شود که از

 -احتمال تغييرات در نحوه تخصیص و قيمت حاملهاى انرژى وجود دارد

کیفیت محصوالت خود بکاهند.

 وضعيت جهش كرونا و عواقب آن هنوز نامعلوم و بحرانى است و برخی افراد که دو نوبتواکسن زدهاند هم به کرونا مبتال میشوند و ممکن است جهش کرونا ،شرایط اقتصادی

چرا صنعت موتورسیکلت ایران پیشرفت نکرده است

را بحرانیتر کند

 -موضوعی که این صنعت از آن رنج میبرد نداشتن «تفکر سیستمی» است که مبحث

 -فشار اقتصادی وارد شده بر خانوارها ناشی از گرانی مسکن و اجارهها در بازار

بسیار مفصلی دارد که در شماره  10به آن پرداخته شد

موتورسیکلت نیز تاثیر خواهد گذاشت.

 -هر چند که برای پیشرفت نیاز به حمایت دولت وجود دارد ،اما نگاه مونتاژکنندگان

با توجه به مواردی که به آن اشاره شد و همچنین تغییر رفتار خریداران و با عنایت

موتورسیکلت بیشتر به دولتها بوده است تا به نخبگان ایران

به رقابتی بودن صنعت موتورسیکلت ،خواب سرمایه ،حوادث غیرمترقبهای که همیشه

 -مقرون به صرفه نبودن از لحاظ اقتصادی برای ساخت قطعات اصلی مثل پیشرانه و

همراه این صنعت بوده است و هزینههای پیشبینی نشده ،در نتیجه مناسب است

تغییر سریع استانداردهای ملی و بینلمللی

مونتاژکنندگان در خصوص روش بازاریابی و فروش خود تجدیدنظر کنند.

 -رقابت های منفی در صنعت موتورسیکلت و عدم اتحاد و همیاری فعاالن صنعت

امیدوارم که آقای دکتر رئیسی با اندیشه و تفکرات جهادی که در ذهن دارد و همچنین

موتورسیکلت .اکثریت این صنعت همدیگر را قبول ندارند و همین موضوع باعث میشود

با استفاده از نخبگان اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی بتواند بر مشکالت فائق بیایند و شرایط

به یکدیگر آسیب برسانند

فعلی به سمت اتفاقهای خوب تغییر مسیر دهد.

 نهادینه شدن تفکر بازرگانی بهجای تفکر تولیدی در صنعت موتورسیکلت آسیبهایبسیاری را به بدنه این صنعت وارد کرده است.
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حبیباله محمودان:

باید برای مجوز واردات قطعات اصلی و یدکی موتورسیکلت
از سندیکای سازندگان قطعات استعالم به عمل آید
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از خبر خودرو ،چندی
پیش جلسه هماندیشی میان اعضای هیات مدیره سندیکای قطعهسازان
موتورسیکلت کشور با موضوع «بررسی سیاستهای جدید وزارت صمت
در خصوص واردات قطعات موتورسیکلت بهصورت سی کی دی و بهعنوان
خدمات پس از فروش» برگزار شد.
حبیب اهلل محمودان نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعهسازان
موتورسیکلت کشور با اشاره به موارد مطروحه در این جلسه تشریح
کرد :طبق نظر اعضای سندیکا یکی از سیاستهایی که باید در زمینه
واردات قطعات موتورسیکلت صورت بگیرد ،واردات قطعات به صورت
هوشمند و با توجه به سیاستهای کالن اقتصادی و تجاری کشور به
صورت سی کی دی و یا آزاد است و باید از واردات کلیه قطعاتی که امکان
تولید در داخل دارند به مدت  5سال جلوگیری بهعمل آید.
وی افزود :همچنین استفاده از قطعه منفصله وارداتی بهعنوان مواد مصرفی
کارخانجات تلقی غلطی است و باید قطعاتی که امکان ساخت تولید داخل
دارند از شمول این قانون مستثنی شوند .برای مجوز واردات قطعات اصلی
و یدکی نیز باید از سندیکای سازندگان قطعات استعالم به عمل آید.
نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعهسازان موتورسیکلت کشوربا
اشاره به دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بیان کرد :نحوه
محاسبه حقوق گمرکی برای قطعات و همچنین موتورسیکلت بهصورت

شفاف اعالم و چنانچه نیاز به اصالح است در این خصوص اقدام گردد.
محمودان ادامه داد :با توجه به شرایط فعلی و نیاز مبرم سیاستهای
کالن اقتصادی مبنی بر تغییر نگرش در سیاستهای وارداتی و تکیه بر
توان تولید داخلی بهعنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی ،کلیه قوانین
و مقررات حاکم بر نهادهای قانونگذاری و نظارتی باید بازنگری و با
شرایط روز تدوین گردد .ضمن اینکه این قوانین حوزههای مالیاتی ،تامین
اجتماعی ،گمرکی ،بانکی و  ...را شامل میشوند.
رییس هیأت مدیره سندیکای قطعهسازان موتورسیکلت کشور خاطرنشان
کرد :در این جلسه مقرر شد کمیتهای مرکب از برخی اعضای هیات
مدیره سندیکا تشکیل شود و پس از استعالم هر یک از قطعات و نظرات
1
کارشناسی اعضا ،نتایج را به وزارت صمت منعکس کنند.
داخلیسازی قطعات فلزی و پالستیکی موتورسیکلتها رشد
چشمگیری داشت ه است
حبیباهلل محمودان با تاکید بر اینکه دولت جدید باید در زمینه
واردات قطعات موتورسیکلت هوشمند عمل کند ،اظهار داشت :یکی از
سیاستهای مهم دولت جدید باید جلوگیری از واردات بیرویه قطعات
موتورسیکلت باشد تا تنها شرکتهای صادر کننده قطعات موتورسیکلت
 -1محمودان ،حبیباله( ،)1400سیاستهای جدید واردات قطعات موتورسیکلت تشریح
شد ،خبر خودرو 9 ،مرداد  ،1400کدخبر627839 :
http://khabarkhodro.com/fa/news/627839
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مجاز به واردات قطعه باشند به این شکل که قطعاتی مانند زین ،باک،
چراغ ،تنه ،گلگیر و  ...که در ایران داخلیسازی شده را به کشورهایی مانند
عراق صادر کنیم و در ازای آن قطعاتی چون شاتون ،پیستون ،کمکها
و مغزی کیلومتر را وارد کنیم .در این صورت شاهد رشد و بالندگی
صنعت موتورسیکلت خواهیم بود.
وی درباره میزان داخلیسازی قطعات موتورسیکلت در کشور گفت:
خوشبختانه قطعات فلزی و پالستیکی داخلیسازی چشمگیری داشتند
و حتی قطعاتی مانند رینگ ،پیستون و شاتون که به کشور وارد میشوند
نیز قابلیت داخلیسازی دارند .اما بهدلیل آسیبی که به تیراژ تولید قطعات
وارد شده بومیسازی آنها صرفه اقتصادی ندارد و در واقع نمیتوانیم
مانند کشور پاکستان 90درصد موتورسیکلت را داخلیسازی کنیم.
نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعهسازان موتورسیکلت کشور با
اشاره به اینکه هر قطعهای که تولید آن صرفه اقتصادی داشته باشد امکان
داخلیسازی دارد ،عنوان کرد :تکنولوژی ساخت داخل در کشور ما باال است
و حتی ساخت انجین کار سختی نیست .اما عدم بومیسازی آن به این
دلیل است که صرفه اقتصادی نداشته است .بهعنوان مثال بازار قطعات توپی
موتورسیکلت که در گذشته در اختیار چین بود اکنون به  80درصد بومیسازی
رسیده و امکان داخلیسازی بیشتر از این نیز وجود دارد که امیدواریم
دولت جدید نسبت به تعمیق داخلیسازی قطعات موتورسیکلت اقدام کند.
محمودان در پایان خاطرنشان کرد :متاسفانه در حال حاضر عدم هماهنگی
میان موتورسیکلتسازان ،قطعهسازان ،واحدهای خدمات پس از فروش،
اتحادیه توزیع کنندگان و فروشندگان موتورسیکلت و همچنین نهادهای
حاکمیتی مانند سازمان استاندارد و وزارت صمت به مانعی بزرگ برای
پیشرفت صنعت موتورسیکلت تبدیل شده است .لذا این صنعت نیازمند
حضور رهبری است که با مشخص کردن وظایف هر یک از اعضا و تبیین
مسائل ،زمینه رشد و بالندگی صنعت موتورسیکلت را فراهم کند و تا
دو سال آینده شاهد افزایش صادرات قطعات موتورسیکلت حداقل به
1
کشورهای همسایه باشیم.

 -1محمودان ،حبیباله( ،)1400لزوم جلوگیری از واردات بی رویه قطعات موتورسیکلت
در دولت جدید 20 ،مرداد  ،1400کدخبر .629016 :ر.ک:
http://khabarkhodro.com/fa/news/629016
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حكم اغفال خريدار نسبت به سازنده،
محل ساخت و مشخصات اصلى

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت ،محمدعلی نژادیان مدیرمسئول
صنعت موتورسیکلت گفت :در بند «ر» ماده  122قانون امور گمرکی آمده
است :واردات کاالهای دارای نشانی یا نام یا عالمت یا مشخصات دیگری
بر روی خود کاال یا روی لفاف آنها بهمنظور فراهم کردن موجبات اغفال
خریدار و مصرفکننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا
مشخصات اصلی آن کاال ممنوع است.
وی عنوان کرد :عالوهبر قانون امور گمرکی ،قانون مبارزه با قاچاق کاال
و ارز نیز به صراحت ورود برخی کاالها به کشور را جزء مصادیق قاچاق
دانسته است.
نژادیان افزود :بند «ث» ماده  ۲قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز میگوید:
آن کاالهایی که مشمول بند «ر» ماده  ۱۲۲قانون امور گمرکی هستند
قاچاق تلقی میشود.
آیا اگر شرکتی کاالیی را با مارک ایرانی وارد کند مجاز است؟
مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت اظهار کرد :واردات کاال با عالئم و
برندهای داخلی مشمول بند «ر» ماده  ۱۲۲قانون امور گمرکی بوده و
طبق قانون ورود آنها به کشور ممنوع است.
وی گفت :همچنین طبق بند «ج» قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز :اظهار
کاالی وارداتی با نام یا عالمت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از
مراجع ذیربط با قصد متقلبانه نیز مصداق قاچاق شناخته شده است.
مثال :به فرض ممکن است مونتاژکنندگان قطعهای مانند چراغ و ...را در چین
سفارش داده و با برند ایرانی به کشور وارد کنند که بگویند ما ساخت داخل هم
1
داشتهایم یا به فرض بهدلیل کیفیت برتر کاالی ایرانی این کار صورت پذیرد.

 -1نژادیان ،محمدعلی( ،)1400ماده  122قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کاال
و ارز ،...موتورسیکلت نیوز 9 ،مرداد  ،1400کدخبر .15666 :ر.ک:
ttps://www.motorcycletnews.ir/news/15666

موتورسیکلت من ساخت کجاست؟
نژادیان :وقتی نظارت درست دولتی برای اثبات ادعاهای
مونتاژکنندگان وجود ندارد ،مردم باید خود مطالبهگری کنند.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از موتورسیکلت نیوز ،محمدعلی
نژادیان مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت گفت :وقتی یک چوب کبریت
نمیشود از کشورهای مطرح در حوزه موتورسیکلت وارد کرد ،چطور
عدهای ادعای نمایندگی و واردات موتورسیکلتهای برند را دارند؟ آیا
نمیشود موتورسیکلتی در چین تولید شود و بعد از یک دور دریایی و
ثبت شرکت در ترکیه و دبی مبداء را تغییر داد؟ این سوالهایی است که
صحت و سقم آن باید بررسی و راستیآزمایی شود.
مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت گفت :دستگاههای مرتبط با صنعت
موتورسیکلت باید درج نام کشور سازنده را در اسناد و مدارک
موتورسیکلتها و حتی بر روی قوای محرکه جدی بگیرند و ادعاهای
اخذ نمایندگی و نام کشور سازنده را استعالم و راستی آزمایی کنند.
همچنین باید بین کشور صاحب برند و کشور سازنده تفکیک قائل شد و
در صورت واردات از کشورهای ثالث نام هر دو کشور و شرکتهای اصلی
و مونتاژکننده آن در مدارک موتورسیکلت درج شود.
نژادیان افزود :شرکتها باید برندی را که از کشورهای ثالث وارد میکنند
و یا تحت لیسانس است ،بهطور صادقانه به خریداران و سازمانهای مرتبط
اعالم کنند .زیرا ،این حق مصرفکننده است که بداند موتورسیکلتی که با
قیمتهای نجومی خرید میکند برای کجاست و آیا طی  10سال آینده
بامشکل تامین قطعه مواجه خواهد شد یا خیر؟

وی گفت :با توجه به این که دولت طی  8سال گذشته در خصوص
اخذ گواهی فعالیت نمایندگی شرکت خارجی و راستیآزمایی مدارک
مونتاژکنندگان کوتاهی داشت ،ازاینرو ،یکی از کارهای مهم دولت
جدید باید تعیین تکلیف این گواهی و روال دریافت آن باشد تا به اسم
کشورهای صاحبنام در تولید موتورسیکلت حقی از مصرفکنندگان
ضایع نشود .همچنین باید بررسی شود موتورسیکلتهایی که تا به امروز
بهعنوان کشورهای معروف و شرکتهای برند فروخته شده است توسط
کدام کشور و کدام کارخانهها ساخته شده و در صورت مشخص شدن
عدم صداقت باید از طریق صدا و سیما فراخوان داده شود و هر چه
1
سریعتر نسبت به جبران خسارت به خریداران اقدام شود.

 -1نژادیان ،محمدعلی( ،)1400دعوت برای پیوستن به پویش مردمی «موتورسیکلت من
ساخت کجاست؟» شروع شد 8 ،مرداد  ،1400کدخبر .15615 :ر.ک:
https://www.motorcy51cletnews.ir/news/15615
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موتورسیکلت نیوز در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان
اخباری که باید مسئوالن پیگیری کنند را در سایت مشخص کرد
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از موتورسیکلت نیوز،
محمدعلی نژادیان گفت :همیشه در کنار تولیدکنندگان سالم عدهای
نیز هستند که از خالءهای قانونی سوءاستفاده میکنند و با عملکرد
خودخواهانه خود باعث آسیب به پیکر جامعه و صنعت کشور میشوند.

وی عنوان کرد :با توجه به گران شدن موتورسیکلتها ،کمبود قطعات
موتورسیکلت در بازار و مشخص نبودن کشور سازنده موتورسیکلتهای
گران قیمت و به اصطالح الکچری ،مشکالت بسیار زیادی برای خریداران
موتورسیکلت بهوجود میآید که متاسفانه خریداران بهدلیل مشغله
زیاد ممکن است فرصت پیگیری را نداشته باشند .اما ،یکی از وظایف
ذاتی رسانهها مطرح کردن مشکالت موجود در جامعه و پیگیری برای
برطرف شدن آن است که گروه رسانهای پایگاه خبری موتورسیکلت
نیوز و ماهنامه صنعت موتورسیکلت قصد دارد بهطور جدی در این
خصوص ورود پیدا کند.
در نهایت خریداران موتورسیکلت میتوانند از امروز مشکالت خود را به
ایمیل  motorcyclet.news@yahoo.comارسال کنند تا در اسرع وقت
1
نسبت به پیگیریهای الزم و ارائه گزارش خبری اقدام شود.
 -1نژادیان ،محمدعلی( ،)1400موتورسیکلت نیوز در راستای حمایت از حقوق
مصرفکنندگان اخباری که باید مسئوالن پیگیری کنند را در سایت مشخص کرد،
موتورسیکلت نیوز 6 ،مرداد  ،1400کدخبر .15594 :ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/15594

دستور ویژه رییس قوه قضاییه برای برخورد با ادارات متخلف
و کسانی که چوب الی چرخ میگذارند و یا خدماتشان با فساد همراه است
رییس سازمان بازرسی کل کشور پیرو سخنان رییس قوه قضائیه مبنی
بر جلوگیری از معطل ماندن مردم در ادارات ،طی ابالغیهای در روز
گذشته به معاونین و بازرسان کل ستادی و استانی این سازمان دستور
داد تا ناظر بر “دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و
کارمندان و پیشگیری از آن” نسبت به اجرای فوری دستور رییس قوه
قضائیه اقدام کنند.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایسنا ،در ابالغیه حجت
االسالم والمسلمین درویشیان ،بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی و
شناسایی عوامل معطل ماندن مردم در ادارات و سازمان ها مورد تاکید
قرار گرفته است.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای در جلسه دوشنبه شورای
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عالی قوه قضائیه یکی از وظایف اصلی حراستهای دستگاهها را برخورد
با عوامل معطل ماندن مردم در ادارات و کسانی که چوب الی چرخ
میگذارند و یا خدماتشان با فساد همراه است دانست و به سازمان
بازرسی کل کشور دستور داد تا از آنها گزارش بخواهد.
همچنین در ابالغیه حجت االسالم والمسلمین درویشیان به معاونین و
بازرسان کل این سازمان ،پیرو تاکید رییس قوه قضائیه درخصوص کنترل
افزایش قیمت برخی کاالهای مورد نیاز کشور به دادستان کل کشور و
سازمان بازرسی کل کشور ،برخورد مقتضی بازرسان سازمان بازرسی با
1
عناصر خاطی در دستگاههای اجرایی تصریح شده است.
 -1بازرسان سازمان بازرسی موظف به شناسایی عوامل معطل ماندن مردم در ادارات
شدند( ،)1400ایسنا 30 ،تیر  ،1400کدخبر:
https://www.isna.ir/news/1400043021786

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران:

هنوز منابع تامین خارجی آمادگی اجرای استاندارد یورو  5را ندارند
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از خبر خودرو ،بهمن
ضیاءمقدم دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت :ساخت داخل
برخی از قطعات و یا موتورسیکلت نیازمند واردات نمونه است که با
چالشهایی در مرحله صدور مجوز و یا ثبت سفارش مواجه است.
بهمن ضیاء مقدم در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت:
تولیدکنندگان موتورسیکلت در حوزه خدمات پس از فروش متعهد به
ارائه خدمات گارانتی و تامین قطعات یدکی به خریداران موتورسیکلت به
مدت  10سال هستند.
وی افزود :موتورسیکلتسازان درصدی از سفارشات مربوط به قطعات
وارداتی را به بخش خدمات پس از فروش اختصاص میدهند که البته
در حال حاضر تولیدکنندگان در این حوزه با مشکالتی مواجه هستند.
بر همین اساس با ارسال نامهای به وزارت صمت ،رفع چالشهای صنعت
موتورسیکلت در بخش خدمات پس از فروش را خواستار شدیم که
اقدامات الزم در این زمینه در حال انجام است.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص موانع موجود در بخش
حقوق گمرکی موتورسیکلت گفت :بر اساس درخواست وزارت صمت
از انجمن مبنی بر ارائه نظرات و دیدگاهها دراین باره ،پیشنهاداتی در
خصوص درصد حقوق ورودی گمرکی در قالب لیست  IPIمطرح شد که

در صورت پذیرش ،اجرایی خواهد شد.
ضیاء مقدم ادامه داد :برخی از قطعات موتورسیکلت ساخت داخل آن با
موانعی مواجه است و یا در صورت فراهم بودن شرایط برای داخلی سازی،
ممکن است با مشخصههای قطعه موردنیاز سازندگان موتورسیکلت
همخوانی نداشته باشد که در این صورت نیازمند واردات آن قطعه و
صدور مجوز واردات است.
وی بیان کرد :در همین زمینه میتوان به برخی از انواع تایر موتورسیکلت
اشاره کرد که به دلیل تیراژ پایین ،ساخت قالب آن برای تولیدکنندگان
مقرون به صرفه نیست و به همین دلیل واردات آن ضرورت دارد .شاید
وزارت صمت به صورت موردی در برخی از موارد با تولیدکنندگان
مساعدت کرده باشد اما در مجموع نیازمند وضع قانون مبنی بر صدور
مجوز واردات برای این قطعات هستیم.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران همچنین به مشکالت ثبت سفارش
نمونه موتورسیکلت اشاره کرد و افزود :قبل از تولید انبوه موتورسیکلت
میبایست نسبت به واردات نمونه ،آزمون و بازاریابی اقدام شود و از
آنجایی که ثبت سفارش آن مسدود بوده ،به منظور رفع موانع و مشکالت
این بخش ،طی هفته گذشته ،نامهای تنظیم و به وزارت صمت ارسال شد
که هنوز پاسخی در این رابطه دریافت نکردهایم.

مرداد 1400
/12خرداد
شماره/10
چهارم/شماره
سالچهارم/
موتورسیکلت/سال
صنعتموتورسیکلت/
ماهنامهصنعت
ماهنامه

97

زمانی تولید موتورسیکلت افزایش مییابد که موتورسیکلتهای
فرسوده از چرخه مصرف خارج شوند
بهمن ضیاءمقدم ضمن اشاره به موانع اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده
گفت :زمانی تولید موتورسیکلت افزایش مییابد که موتورسیکلتهای
فرسوده از چرخه مصرف خارج شوند.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران اظهار داشت :قانون اسقاط
موتورسیکلتهای فرسوده در مهر ماه سال  97به تصویب رسید و بدون ارائه
مهلت زمانی و آمادگی تولیدکنندگان در آبان ماه همان سال اجرایی شد.
وی افزود :اجرای این مصوبه شش ماه به طول انجامید و در سه ماه نخست
اجرای آن ،ملزومات موردنیاز از سوی تولیدکنندگان موتورسیکلت ،مراکز
اسقاط ،ستاد اجرایی فرمان امام ،پلیس راهور ،حتی ستاد مدیریت
حمل ونقل سوخت کشور به عنوان بانی از رده خارج سازی خودروها و
موتورسیکلتهای فرسوده فراهم نبود به طوری که ایجاد سامانه اسقاط
نیز در مدت زمانی بیش از دو ماه عملیاتی شد.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با بیان اینکه تامین زیرساختهای
اجرای این مصوبه موجب تعطیلی کارخانجات موتورسیکلتسازی تا بهمن
یا اواخر سال  97شد ،گفت :در اواخر سال  97با حمایت وزارت صمت و
ارائه مستنداتی ،اجرای این مصوبه یک سال به تاخیر افتاد.

ضیاء مقدم در ادامه بیان کرد :در زمان اجرای این مصوبه در سال ،98
مشکالت سامانه اسقاط از طریق ستاد مدیریت حمل ونقل مرتفع شد و
مراکز اسقاط نیز با تصویب در ستاد بنیاد حملونقل ،قادر به تامین برگه
اسقاط خودرو به عنوان معادل شد.
وی با اشاره به جمعیت  16هزار نفری نیروی کار شاغل در صنعت
موتورسیکلت گفت :برای پرهیز از بیکاری نیروی کار و ایجاد معضالت
اجتماعی ،تولیدکنندگان استفاده از برگه اسقاط خودرو و معادلسازی آن
با موتورسیکلت را پذیرفتند.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران عنوان کرد :در حال حاضر
موتورسیکلت در بازار فرسودهها بهایی ندارد و از سوی دیگر ،قیمت
موتورسیکلت افزایش یافته و مهمتر از آن ،ماده  8آییننامه هوای
پاک مبنی بر لزوم اسقاط توسط مالکان موتورسیکلتهایی که به سن
فرسودگی رسیدهاند ،در حمایت از مصرفکنندگان کمدرآمد حذف و با
حذف سن فرسودگی ،اسقاط منوط به اخذ معاینه فنی شد.
ضیاء مقدم با بیان اینکه یک بازوی موثر نظارتی بر اجرای معاینه فنی
موتورسیکلت.وجود ندارد ،گفت :اخذ معاینه فنی موتورسیکلت الزامی
است اما آماری مبنی بر مراجعه مالکان برای دریافت معاینه فنی
موتورسیکلتهایی وجود ندارد.
وی ادامه داد :اکنون به ازای تولید هفت موتورسیکلت یک خودرو اسقاط
میشود و از دو سال و نیم گذشته تاکنون ،پالک گذاری هفت دستگاه
موتورسیکلت منوط به خرید برگ اسقاط یک دستگاه خودرو شده است.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در پایان خاطرنشان کرد :زمانی
تولید موتورسیکلت افزایش مییابد که موتورسیکلتهای فرسوده از
چرخه مصرف خارج شوند .با حذف سن فرسودگی ،تردد و خرید و فروش
موتورسیکلتهای با عمر  10و  15سال آزاد شد و بازار تقاضایی برای
تولید موتورسیکلت نو وجود ندارد .تعمیرات موتورسیکلت با هزینهای
حدود یک میلیون تومان جایگزین خرید موتورسیکلتهای کنونی با کف
2
قیمتی  20میلیون تومان شده است.

ضیاء مقدم در پایان با توجه به مهلت یک ساله مقرره برای
موتورسیکلتسازان در راستای پیادهسازی استاندارد یورو  5در خصوص
وضعیت آمادهسازی مقدمات اجرای آن خاطرنشان کرد :هنوز منابع
تامین خارجی آمادگی اجرای استاندارد یورو  5را ندارند ،ضمن اینکه
آزمایشگاههای مربوطه ،تجیهزات موردنیاز از جمله دستگاه آناالیزر برای
انجام آزمون را در اختیار ندارند .بر همین اساس ،سال گذشته درخواست
ارائه مهلت سه یا  4ساله برای پیادهسازی این استاندارد درخواست
شد .انجمن درخواست تعویق مجدد و طوالنی شدن مهلت اجرای این
1
استاندارد را مطرح خواهد کرد.

-1ضیاءمقدم ،بهمن( ،)1400چالشهای تولیدکنندگان در واردات قطعه و موتورسیکلت
نمونه ،خبر خودرو 15 ،مرداد  ،1400کدخبر .628442 :ر.ک:

 -2ضیاءمقدم ،بهمن( ،)1400افزایش تیراژ موتورسیکلت در گرو اسقاط فرسودها است ،خبر
خودرو 6 ،مرداد  ،1400کدخبر .627638 :ر.ک:

http://khabarkhodro.com/fa/news/628442
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قانونگذار باید در تصادفات سهم تقصیر تولیدکنندگان
موتورسیکلت را مشخص کند
نژادیان :با توجه به میزان زیاد فوتیهای موتورسواران در کشور ،نقص
عضوهای جوانان و برای بهبود کیفیت موتورسیکلتها نیاز است سهم
تقصیر کارخانهها در حوادث مشخص شود .چه بسا یک تصادف باعث
صدمه به پیکر یک خانواده شود و باعث جدایی زوجین شود و یا از ازدواج
یک جوان جلوگیری به عمل آید.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از موتورسیکلت
نیوز ،محمدعلی نژادیان مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت گفت :در حال
حاضر برای اخذ مجوزهای شمارهگذاری موتورسیکلتها کارخانهها مسیر
طوالنی را طی میکنند و با زحمت بسیاری استاندادها و مجوزهای الزم را
اخذ میکنند .اما ،باید توجه داشت که همه این مسیر بر روی یک دستگاه
موتورسیکلت انجام میشود و اثبات اینکه موتورسیکلتهای مونتاژ شده
بعد از اخذ مجوزها چقدر تطابق با نمونه اولی را دارد کار آسانی نیست.
نژادیان افزود :قابل ذکر است که بعد از تولید شرکتها ،معموال بعضی
اوقات شرکتهای بازرسی برای تطبیق نمونههای مونتاژ شده با نمونه
اولیه ( )COPبه کارخانهها مراجعه میکنند ولی آیا این موضوع کافی
است و روش کاملی دارد؟
وی عنوان کرد :موضوع دیگر که در این خصوص بسیار مهم است بحث
تامین قطعات توسط شرکتهاست ،زیرا وقتی یک شرکت نسبت به
خدمات پس از فروش و تامین قطعات کوتاهی کند ،موتورسوار مجبور
میشود از بازار قطعات فیک ،دست دوم و یا گران قیمت تهیه کند که

این موضوع نیز باعث صدمههای جبرانناپذیر به موتورسواران میشود.
در نهایت مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت پیشنهاد داد :دستگاههای
نظارتی و قانونگذاران باید سهم تقصیر مونتاژکنندگان موتورسیکلت را
در کیفیت پایین قطعات و مونتاژ ضعیف مشخص کنند تا در این شرایط
سخت اقتصادی و هزینههای زیاد درمان ،زندگی مردم متالشی نشود.
زیرا ،این عامل باعث میشود مونتاژکننده از این به بعد بیشتر مراقب حق
1
مصرفکنندگان باشد و سطح کیفی کار خود را افزایش میدهد.
دکتر محمدرضا دنیازاد :کارایی و عمر مفید فعالیت موتورسوار
بعد از تصادف کاهش پیدا میکند
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از خبرگزاری صدا
و سیما ،دکتر محمدرضا دنیازاد در گفتگوی اختصاصی با
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره خطر استفاده نکردن از کاله
ایمنی در موتورسواری افزود :متاسفانه موتورسواران سهم عمدهای در
تصادفات دارند و اگر کاله ایمنی به سر داشته باشند؛ وقتی تصادف رخ
میدهد در بدترین حالت آسیب اندامها از جمله اندام فوقانی؛ تحتانی و
لگن را به دنبال دارد.
 -1نژادیان ،محمدعلی( ،)1400قانونگذار باید در تصادفات سهم تقصیر کارخانههای
تولیدکننده موتورسیکلت را مشخص کند ،موتورسیکلت نیوز 10 ،مرداد  ،1400کدخبر:
 .15696ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/15996
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وی گفت :اما اگر کاله کاسکت نداشته باشند فاجعه رخ میدهد و
موتورسوار از ناحیه گردن و نخاع آسیب میبیند و خونریزیهای مغزی و
شکستگیهای مختلف رخ میدهد.
دکتر دنیازاد افزود :بجز استفاده از کاله ایمنی؛ بحث سرعت مجاز هم در
موتورسواران اهمیت بسزایی دارد و اگر سرعت غیر مجاز باشد میتواند در
تصادفات موتورسواران را دچار آسیبهای بسیار جدی کند.
وی گفت :در همه این اتفاقات انواع شکستگیها به ویژه در ناحیه لگن رخ
میدهد که میتواند در مواردی حتی کشنده هم باشد و اگر شکستگی
ران در دو سمت باشد متاسفانه باعث مرگ خواهد شد.
دکتر دنیازاد افزود :متاسفانه در تصادفات مربوط به موتورسیکلت در کم
خسارتترین حالت هم با کاهش کارایی فرد مواجه هستیم و به طور کلی
مدت عمر مفیدی که یک موتور سوار میتواند برای جامعه داشته باشد
بعد از تصادف از بین میرود.
وی گفت :توصیه میکنیم که موتورسواران حتما از کاله ایمنی استفاده
و با سرعت مناسب حرکت و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند
تا آسیب کمتری ببینند.
دکتر دنیازاد افزود :وقتی یک موتور سوار تصادف میکند در کوتاه مدت
از ناحیه سر آسیب میبیند؛ انواع خونریزیها و شکستگیهای جمجمه؛
فک و صورت رخ میدهد .این افراد خیلی کوتاه مدت بستری میشوند،
اما کل داستان همان  ۵یا  ۱۰روز مدت بستری نیست.
وی گفت :پیامدهای این تصادفات حداقل برای چندین سال با این افراد
همراه است ،خونریزیها در هر نقطهای از مغز باعث کاهش کارایی حسی
و حرکتی و شناختی در فرد آسیب دیده میشود.
دکتر دنیازاد افزود :انواع شکستگی در فک و صورت به جز بحث زیبایی
میتواند تاثیر منفی به دنبال داشته باشد و در تصادف موتورسیکلت
آسیب گردنی در تصادفات خیلی شایع است .چون کاله ایمنی فقط سر
را پوشش میدهد و گردن و ستون فقرات را حفظ نمیکند.
وی گفت :آسیب فقرات گردنی اگر از حدی بیشتر باشد ،باعث فلج چهار
اندام میشود و اگر از حدی کمتر باشد فلج حداقل  ۲اندام تحتانی را به دنبال
دارد و داستان فلج شدن بسیار طوالنی است و بازتوانیهای پرهزینه دارد.
دکتر دنیازاد افزود :از موتورسواران درخواست میکنم برای حفظ ایمنی
حتما از کاله استفاده کنند و با سرعت مطمئن حرکت کند و به رعایت
1
قوانین توجه داشته باشند.
 -1دنیازاد ،محمدرضا( ،)1400کاهش کارایی و عمر مفید فعالیت موتورسوار بعد از
تصادف ،خبرگزاری صدا و سیما 10 ،مرداد  ،1400کدخبر .3180443 :ر.ک:
https://www.iribnews.ir/fa/news/3180443
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 ۶۰درصد از آمار فوتیهای موتورسیکلت در سنین  ۱۸تا  ۵۰سال
قرار دارند
خانم فرزانه مهدی زاده مدیر کل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی
قانونی نیز گفت ۵۰ :درصد از این افراد به علت ضربه به سر فوت کرده اند
که نشان دهنده رعایت نکردن قوانین و استفاده نکردن از کاله ایمنی است.
مهدی زاده افزود ۶۰ :درصد از این آمار افرادی هستند که در سنین ۱۸
تا  ۵۰سال قرار دارند و این نشان میدهد که جوانان و نوجوانان آمار
بیشتری در این تصادفات دارند .حدود  ۵۰درصد تلفات هم مربوط به
جادههای بین شهری است که امیدواریم با رعایت قوانین از این آمارها
کاسته شود.

مهدی زاده افزود :آمار تلفات تصادفات مربوط به موتورسیکلت و ضربه
به سر موتورسوار رقم بسیار باالیی است و از هر دو نفر موتورسوار که به
علت رعایت نکردن قوانین فوت میکنند یک نفر به علت ضربه به سر
جان میدهد.
وی گفت :دیدن اجسادی که به خاطر رعایت نکردن ایمنی در رانندگی
موتورسیکلت به سازمان ارجاع میشوند ،بسیار ناراحت کننده است به
ویژه درباره کسانی که در سنین پایینتر قرار دارند.
مدیرکل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی افزود :مادامی که
استفاده معقولی از این وسیله نقلیه شود و قوانین به صورت همه جانبه
رعایت شوند چه برای حمل بار و چه برای نوع رانندگی؛ آمار تلفات هم
2
کاهش خواهد یافت.
وی گفت :در کوتاه مدت قوانین میتواند کمک کننده باشد ،اما فرهنگ
سازی کار بسیار درستی است ،ولی نتیجه آن در دراز مدت مشخص
خواهد شد و همه بدانند که اتفاق همیشه برای همسایه نیست ،به
سالمت خود فکر کنیم.

 -2مهدیزاده ،فرزانه ( ،)1400ضربه به سر؛ علت  ۵۰درصد تلفات موتورسیکلت،
خبرگزاری صدا و سیما 10 ،مرداد  ،1400کدخبر .3180441 :ر.ک:
https://www.iribnews.ir/fa/news/3180441

محمدعلی نژادیان:

جلوگيرى از انحصار و ايجاد رقابت سالم باعث پیشرفت میشود
نژادیان :رفتار و فهم ما از (كسبوكار خود ،منافع كشور و اقتصاد) به
آينده تك تك  ٨٠ميليون ایرانی و حتى آينده خود ما و فرزندان ما
ارتباط دارد.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از موتورسیکلت نیوز،
محمدعلی نژادیان در یادداشتی نوشت :در سال  1397کتابی تالیف کردم
با عنوان «موفقیت شناسی اقتصادی در راستای حمایت از تولید داخلی»
که در آن بهطور مفصل به بحث تولید داخل و عوامل موثر در رونق آن
و همچنین اقتصاد مقاومتی پرداختهام .اما ،طی  10سال گذشته بهطور
عملی سعی کردم با انجام فعالیتهای فرهنگی  ٤موضوع را در صنعت
موتورسیکلت ایران تبیین نمایم.
 شفافيت كه براى اين كار از تاسیس گروههاى وايبر ،تلگرام و واتسآپ وعضویت فعاالن صنعت موتورسیکلت در آن شروع كردم تا تاسيس پايگاه
خبرى موتورسیکلت نیوز و مجله صنعت موتورسیکلت که از ابتدای سال
 1400از فصلنامه به ماهنامه تبدیل شد
 جلوگيرى از انحصار و ايجاد رقابت سالم نفى رانت و رشوه اهميت موضوع فرهنگ و تاثير آن در اقتصادپیگیری این موارد که فعاالن صنعت موتورسیکلت خود گواه آن هستند
به این دلیل بود که میدانستم رانت ،رشوه ،انحصار ،خودخواهىها و عدم

توجه به فرهنگ چه باليى به سر يك كشور و اقتصاد آن مىآورد .این
موارد فقط نسخه اینجانب برای پیشرفت صنعت و اقتصاد نیست ،بلکه
اقتصاددان معروفی چون نورث نیز بر همین باور هستند که در ادامه
اندیشه او را میخوانید.
انديشه و نسخه آقای داگالس سیسیل نورث براى نجات اقتصاد
آقاى نورث برنده جايزه نوبل اقتصاد ( ،)١٩٩٣دارنده باالترين كرسى
استادى در دانشگاه واشينگتن و پدر مكتب نهادگرايى جديد است.
نورث میگوید“ :در بسیاری از نسخههایی که برای حل مشکالت اقتصادی
ارائه میشود شاهد اشتباهات زیادی هستیم”.
در سالهای پایانی قرن بیستم و در زمانی که نسخههای اقتصاددانان
راستگرا و چپگرا در حل مشکالت اقتصادی کشورهای جهان سوم
ناکارآمد و اشتباه از آب درمیآمد ،یک اقتصاددان نوگرا افقهای جدیدی
برای حل این مشکالت ارائه کرد.
تا قبل از نورث اقتصاددانان براى رهايى كشورها از دايره فقر  ٢راهحل
ارائه مىدانند -١ :برنامه ريزى دولتى  -٢سپردن اقتصاد به بازار آزاد
اما ،نورث ايده جديدى به علم اقتصاد اضافه كرد و نشان داد به غير از
اين دو مورد موضوع فرهنگ ،انگيزه كاركنان و قواعد و مقررات موجود در
موفقيت يا شكست اقتصاد كشورها موثر است.
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جزئیات اصالح طبقهبندی انواع
گواهینامه چه بود؟
چرا اقتصاد بعضى كشورها درجا مىزند؟
از نگاه نورث پاسخ را بايد در فضاى پرانحصار نهادهاى اقتصادى اين
كشورها جستجو كرد .او مىگويد با حاكميت رانتجويى در سيستم،
انحصارگران رشد مىكنند .آنها منافع دوستان خود را تضمين و از اين
انحصار مراقبت مىكنند.
از نگاه نورث عامل اصلى رشد اقتصادى كشورها وجود فضاى رقابتى ايمن
و باثبات كسبوكار است .او در توضيح اين ادعا مفهوم مهمى را طرح كرد:
هزينه مبادله او مىگويد در اقتصادهاى بىثبات مردم مجبورند هزينههاى
زيادى را در حاشيه معامالت و فعاليتهاى اقتصادى خود متحمل شوند.
(يعنى پرهزينه بودن كسبوكار)
سوال اينجانست كه چنين هزينههايى براى جويندگان كسبوكار
چگونه ايجاد مىشود؟
نورث در كتاب مهم «نهادها ،دگرگونىهاى اقتصادى» از گروهى نام
مىبرد كه بهخاطر رانت همه منافع اقتصادى را در انحصار خود مىگيرند
و به ديگران اجازه ورود به بازار را نمىدهند .او نشان مىدهد فعاليت
انحصارگران چقدر باعث كاهش رشد اقتصادى كشورها مىشود.
اقتصاددانان بر اساس آموزههاى نورث نشان دادهاند كه در كشورهاى مبتال به
رانت و انحصار ،انحصارگران و رانتخواران به سياستمداران رشوه مىدهند
تا درهاى باز را به روى داوطلبان جديد بسته نگهدارند و اطالعات بازار را
شفاف نكنند .بر اين اساس شاگردان نورث كه امروزه نهادگرا ناميده مىشوند
براى حل مشكالت اقتصادى سه راهحل ساده و عامه فهم ارائه مىدهند:
 -١حذف رانتها و انحصارها  -٢حذف قوانين دست و پاگير  -٣حاكميت قانون
از نظر نهادگرايان ايجاد رقابت ،شفافيت و تضمين حقوق مالكيت با پليس
و دادسراهاى سالم و كارآمد داروهاى معجزه آسا براى كشورهاى فقير از
ركود و بىكارى است.
پس در نتیجه رقابت ،شفافيت ،بهبود محيط كسبوكار و حاكميت قانون
1
كليدهاى معجزه آساى نجات اقتصاد هستند.
 -1نژادیان ،محمدعلی( ،)1400جلوگيرى از انحصار و ايجاد رقابت سالم باعث پیشرفت
صنعت موتورسیکلت میشود ،موتورسیکلت نیوز 9 ،مرداد  ،1400کدخبر .15641 :ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/15641
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به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت ،باتوجه به بازنگری صورت گرفته
در طبقهبندی انواع گواهینامه موتورسیکلت ،وزارت کشور متن اصالحی
آیین نامه صدور انواع گواهينامه مربوطه را به هیئت دولت ارائه نموده است.
به تعبیر آییننامه راهنمایی و رانندگی ،موتورسیکلت وسیله نقلیهای
است مجهز به قوای محرکه ،دارای دو محور و وزن خالص حداکثر
( )۵۵۰کیلوگرم که برای حرکت در معابر عمومی طراحی گردیده است.
در چهارچرخهای موتوری الکتریکی ،وزن باطریها به وزن وسیله نقلیه
افزوده میشود و نباید دارای توان بیش از ( )۱۵کیلووات باشد.
مطابق آییننامه صدور انواع گواهینامه رانندگی ،صرفاً یک نوع گواهینامه
برای رانندگی با موتورسیکلت در نظر گرفته شده است .بر این اساس،
دارنده گواهینامه مجاز است با موتورسیکلتهای تا حجم ( )۲۰۰سیسی
رانندگی نموده و پس از سه سال از اخذ گواهینامه و رسیدن به سن ۲۳
سال تمام میتواند با موتورسیکلتهای با حجم موتور بیش از ()۲۰۰
سیسی رانندگی نماید.
در چند سال اخیر ،استفاده از موتورسیکلت در نظام حملونقل در کنار
تولید و ورود انواع موتورسیکلتهای با حجم ،نوع سوخت متفاوت(بنزینی
و برقی) و تنوع شکل و کاربری آن ها بسیار گسترش یافته است بهگونهای
که شاید بتوان اذعان نمود بخشی از مشکالت و مسائل مختلف ترافیک
مانند چالشهای مربوط به فضای پارک حاشیهای و آلودگی هوا در
زمره استفاده از موتورسیکلتهای با استاندارد آلودگی باال و به ویژه،
موتورسیکلتهای برقی میباشد.
در همین راستا و به منظور فراهم آوردن شرایط قانونی و فضای انگیزشی
برای تولیدکنندگان و بهرهبرداران و نیز ساماندهی موتورسیکلت ،وزارت
کشور نسبت به اصالح طبقهبندی انواع گواهینامه موتورسیکلت (دوچرخ،
سهچرخ ،چهارچرخ ،برقی و بنزینی) با همکاری نیروی انتظامی اقدام کرد ،در
حال حاضر نیز متن اصالحی آیین نامه مربوط به انواع گواهينامه این وسیله
نقلیه موتوری را جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارائه نموده است.
گفتنی است این متن پیشنهادی ،مراحل بررسی خود را در کمیسیون
1
امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.
 -1پیشنهاد اصالح آیین نامه صدور انواع گواهينامه موتورسيكلت( 22 ،)1400اردیبهشت
 ،1400کدخبر .9173 :ر.ک:
https://dotic.ir/news/9173

مهدی اسماعیلبیگی:

وقتی محصول تازهای در کشور تولید میشود باید استانداردهای
آن دو پله با استانداردهای جهانی فاصله داشته باشد
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از خبر خودرو ،امروزه
حملونقل بخشی جدانشدنی از زندگی است و از منظر انرژی حدود
20درصد کل تقاضای جهانی و از نظر میزان انتشار آالیند ه کربن
دیاکسید ،حدود 30درصد میزان انتشار این آالینده را ب ه خود اختصاص
داده است؛ از این رو مناسب است برای ایجاد یک زیستبوم پایدار در
موضوع حملونقل در دنیا ،نگاه ویژهای صورت گیرد .باتوجه به نقش عمده
خودروها در این بخش ،فناوریهای بسیار متنوعی برای بهبود عملکرد
آنها از منظر انرژی ،اقتصاد و محیطزیست ارائه شده است .مهمترین
فناوری در این زمینه خودروهای الکتریکی هستند .در سال  ۱۸۸۰ترووه،
یک موتوربرقی «زیمنس» کوچک را ارتقا بخشید و آن را با یک باتری
قابل شارژ در یک سهچرخه انگلیسی ساخت شرکت «جیمز استارلی»
قرار داد و نخستین خودرو برقی جهان را اختراع کرد .این روزها صحبت
از جایگزینی موتورسیکلتهای برقی به جای موتورهای بنزینی در کشور
است .درباره این موضوع با مهدی اسماعیلبیگی ،معاون حملونقل بار
و کاالی سازمان حملونقل ترافیک شهرداری تهران گفتوگویی انجام
دادیم که در ادامه میخوانید.

همکاری دولت برای گسترش موتورسیکلتهای برقی
معاون حملونقل بار و کاالی سازمان حملونقل ترافیک شهرداری تهران
درباره روند تولید موتورسیکلتهای برقی در کشور گفت« :تقریبا دو
سهسال است که موتور برقی در ایران تولید میشود .باتوجه به پیگیریهای
انجام شده ،تولیدکنندههای خاص موتور برقی در کشور آغاز بهکار کردند،
به این صورت که تولیدکنندههای موتور بنزینی یا تولیدکنندههای جدید،
شروع به تولید موتوربرقی کردند .البته از  ۱۰سال گذشته کارهایی در
زمینه تولید موتور برقی شروع شده بود ،اما در این مدت تولیدات به
خروجی درست و نتیجهبخش رسیده است  .با این تفاصیل میتوان
گفت تولیدکننده اختصاصی موتور برقی در کشور داریم ».وی درباره
مزایا و معایب موتورهای برقی افزود« :چندی پیش صحبتهایی مطرح
شد مبنیبر اینکه موتور برقی کارآیی چندانی ندارد و در مقایسه با
موتورهای بنزینی بسیار ضعیف و کمظرفیت است که پس از پیگیری،
ی داریم
این مشکالت رفع شد .درحالحاضر در تولیدات داخلی ،موتوربرق 
که از نظر قدرت و سرعت از موتوربنزینی بسیار بهتر است .هرچند۶
درصد حملونقل در شهر تهران بر عهده موتورسیکلتهاست ،اما از لحاظ
آلودگی هوا  ۲۱تا ۲۵درصد و از نظر آلودگی صوتی ۵۵درصد توسط این
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وسایلنقلیه تولید میشود .بنابراین اگر همه موتورهای بنزینی به برقی
ی کاسته خواهد شد .ازسویدیگر
تبدیل شوند قطعا از این حجم آلودگ 
از نظر راندن ،موتورسیکلتهای برقی برخالف موتورهای بنزینی بسیار
نرم هستند و برای راکبان و شهروندان ناراحتی وجود نمیآورند .اما
شاید بتوان گفت بزرگترین ایراد آنها هزینه باالست .درحالحاضر رقیب
موتورهای برقی ،بنزینیها هستند .بههمیندلیل مردم وقتی میتوانند با
قیمت کمتر موتورسیکلت بنزینی تهیه کنند ،کمتر سراغ موتورهای برقی
میروند .در وهله نخست شهرداری باید همکاریهای الزم را انجام دهد تا
روند توسعه به مقصد نهایی خود برسد .دولت هم باید شرایطی را فراهم
کند که استفاده از موتورسیکلتهای برقی گسترش یابد».
استانداردهای سختگیرانه؟
وی با اشاره به کاربری متفاوت موتورسیکلتها گفت« :باتوجه به
مطالعات انجامشده توسط کارشناسان ما در دانشگاه تهران؛ دو گروه
از کاربران ،هدف مشخص تولیدات موتوربرقی هستند .دسته نخست؛
کاربرانی هستند که از موتور برای کسبوکارشان استفاده میکنند مانند
پیکموتوری .دسته دوم؛ کاربران حملونقلی هستند مانند کارمندها و
دانشجویان ».مهدی اسماعیلبیگی درباره استانداردهای الزم در تولید
این دسته از موتورسیکلتها گفت« :استانداردهای این تولیدات قبال در
کشور وجود نداشت بنابراین تدوین و اعمال استانداردها زمانبر است.
بنابراین باید استانداردهای تولیدکنندهها را مطابق استانداردهای جهانی
درنظر بگیریم .اما وقتی محصول تازهای در کشور تولید میشود اما
هنوز ظرفیت محصول کامل نیست باید استانداردهای آن نیز دو پله با
استانداردهای جهانی فاصله داشته باشد تا شروع به گسترش و رشد کند.
از این طریق از تولیدات داخلی هم حمایت میشود».
مافیای داخلی مانع تولید است
معاون حملونقل بار و کاالی سازمان حملونقل ترافیک شهرداری
تهران در ادامه افزود« :درحالحاضر بعید است بتوانیم در این زمینهها
با تولیدکنندههای بزرگ دنیا رقابت کنیم .اغلب تولیدکنندههای بزرگ،
برنامهریزی کردهاند که در ۲۰سال آینده دیگر خودروهای بنزینی تولید
نکنند اما هنوز برای تولید خودروهای قدیمی سماجت داریم .درحالحاضر
در کشور ،تعداد تولیدکنندهها موتوربرقی وجود دارد که اگر سطح کیفی
و تولیداتش در سطح یک جهانی نباشد ،قطعا سطح دو جهانی به آن ها
تعلق خواهد گرفت .یعنی اینکه ما قدرت و دانش طراحی این محصوالت
را داریم .اگر حاکمیت به معنای عام (شهرداری ،پلیس ،مجلس و )...شروع
به حمایت از تولیدکنندهها کنند و مافیایی که باعث منع تولیدات داخلی
میشوند ،کمی عقبنشینی کنند و منافع ملی را در نظر بگیرند ،میتوان
گفت در  10سال آینده جزو تولیدکنندههای مطرح دنیا خواهیم شد .اما اگر
1
این روند را انجام ندهیم در  10سال آینده ،همین روند ادامه پیدا میکند».

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایرنا ،این بخشودگی در
خصوص جریمه بند ب ماده  ۲۴قانون بیمه اجباری شخص ثالث انجام
میشود و دارندگان وسایل نقلیه موتورسیکلت و ماشین آالت کشاورزی
در صورت خرید بیمه نامه یکساله از پرداخت جریمه ،معاف خواهند شد.
در ماده  ۲۴قانون بیمه اجباری شخص ثالث آمده است که مبلغی معادل
حداکثر یکسال حق بیمه اجباری از دارندگان وسیله نقلیهای که از
انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول میشود .میزان مبلغ
مذکور ،نحوه وصول ،تخفیف ،تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه
مرکزی به تصویب مجمع عمومیصندوق میرسد.
بر اساس این گزارش ،مولفههایی همچون درک شرایط اقتصادی آحاد
جامعه ،فشار تحریمهای ظالمانه بر معیشت مردم ،گسترش همهگیری
ویروس کرونا و همچنین توسعه فرهنگ بیمه در کشور از مهمترین دالیل
این معافیت جریمه بیمهای است.
مشموالن معافیت یاد شده میتوانند از تاریخ  ۱۵مرداد تا پایان شهریور
سال جاری با دریافت بیمه نامه معتبر از این امتیاز استفاده کنند و بدیهی
است که شرکتهای بیمه در این بازه زمانی از دریافت هرگونه جریمه
خودداری خواهند کرد.
این دستورالعمل از سوی معاونت نظارت بیمه مرکزی به تمامی
شرکتهای بیمه که در رشته بیمه شخص ثالث فعالیت دارند ،ابالغ
شده است.
بیمه شخص ثالث ،بیمهای اجباری است که خسارات جانی و مالی
اشخاص ثالث را در حوادث رانندگی پوشش میدهد.
با تصمیم شواری عالی بیمه مرکزی ،نرخ بیمه ثالث وسایل نقلیه  ۱۴۰۰با
 ۳۷درصد (  ۸.۵درصد تخفیف شرایط کرونا) رشد نسبت به سال  ۹۹به
این صورت اعالم شد که وسایل نقلیه کمتر از چهار سیلندر یک میلیون
و  ۹۳۷هزار و  ۵۰۰تومان ،پیکان ،پراید و سپند دو میلیون و  ۲۹۴هزار و
 ۳۰۰تومان ،سایر چهار سیلندرها  ۲میلیون و  ۶۹۷هزار و  ۱۰۰تومان و
1
بیش از چهار سیلندر سه میلیون و  ۱۸هزار و  ۴۰۰تومان باید بپردازند.

 -1اسماعیلبیگی ،مهدی( ،)1400استانداردهای تولید موتورسیکلت برقی کاهش یابد،
دنیای خودرو 18 ،مرداد  ،1400کدخبر .235898 :ر.ک:

 -1بخشودگی جرایم بیمهای وسایل نقلیه موتورسیکلت و ماشین آالت کشاورزی(،)1400
ایرنا 23 ،مرداد  ،1400کدخبر .84436304 :ر.ک:

https://www.donyayekhodro.com/news/235898
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گفتگو درباره صنعت موتورسیکلت ایران و نحوه تعیین قیمت موتورسیکلتها

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت 18 ،مرداد  1400گفتگوی
رادیویی با حضور بهمن ضیاءمقدم دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت
ایران و محمدعلی نژادیان کارشناس صنعت موتورسیکلت درباره نحوه
تعیین قیمتها انجام شد که در ادامه مشروح این گفتگو را میخوانید.
مجری رادیو گفتگو :آقای ضیاءمقدم چه کسی مسئول
قیمتگذاری است؟ ماست ،خوراکی ،شیر و لبنیات هر کدام یک
مسئولی دارد ،در موتورسیکلت چه کسی قیمت میگذارد؟
بهمن ضیاءمقدم :بحث قیمتگذاری موتورسیکلت با سایر صنایع کمی
متفاوت است به این دلیل که تک محصول نیست و تعدد مدلها در
موتورسیکلتها زیاد است و تولیدکنندگان نسبت به نوع قطعات ،شرایط
تولیدی که دارند و قیمت تمام شده محصول خود هر کدام سیاستهای
داخلی خود را دارند و اینطور نیست که هیچ نظارتی نباشد به هر حال
در یک محدودههایی از سمت سازمان حمایت از مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان نظارت هست و شرایط تولید هم به گونهای شده که بهدلیل
رقابت شدیدی که وجود دارد و همچنین تقاضای کم بازار ،قیمتها در
حد معقول است و اینطور نیست که هر کسی هر قیمتی که بخواهد
بتواند تعیین کند .در خصوص قیمتگذاری نیز خود تولیدکنندگان
قیمت میگذارند .ما واردکننده نداریم و قطعات بهصورت «سیکیدی»
وارد و در داخل کشور مونتاژ میشود.
مجری رادیو گفتگو :آقای نژادیان این سبک قیمتگذاری را تایید
میکنید؟
محمدعلی نژادیان :برای اینکه یک نتیجهگیری درستی شود فکر
میکنم اگر که یک توضیحی در خصوص کاالها ،نحوه قیمتگذاری و
نظارت بدهم مناسب باشد.
ما یکسری کاالهای اساسی و اولویتدار داریم و یکسری هم کاالهای
غیراساسی و غیراولیتدار و یکسری کاالهایی هست که باید ظوابطی را

رعایت کنند و یکسری کاالهای دیگری هست که اگر شکایت زیادی شود،
مراجع ذیصالح ورود پیدا میکنند.
دسته اول که کاالهای اساسی هست ،قیمت از طریق سازمان حمایت
به کارگروه تنظیم بازار پیشنهاد میشود و تنظیم بازار میتواند قیمت
پیشنهادی را بپذیرد یا کمتر و یا بیشتر کند .در واقع یکسری تصمیمات
جهت تعادل بازار ،ثبات قیمتها و رعایت حقوق مصرفکننده در
ستاد تنظیم بازار اتخاذ میشود که بر اساس شرایط و کاالهای هدف
است .مثال ،امروز ممکن است که سیمان و مرغ مهم باشد .در نتیجه
این تصمیمات برای این دسته از کاالها یک خط کش میشود.
دسته دیگر کاالهایی هستند که باید یکسری ظوابط را رعایت کنند و
موتورسیکلت نیز جزو آن قرار دارد .مثال خودروساز را مقید میکنند که اگر
میخواهید فروش داشته باشید ،باید با هر کدملی یک دستگاه بیشتر نفروشید
یا کلیه شرکتها (تولیدکننده و مونتاژکننده) باید خدمات پس از فروش
داشته باشند و اگر نداشته باشند دستگاههای ذیصالح ورود پیدا میکنند.
دسته دیگر ،کاالهایی هست که شکایتهای زیادی از آنها میشود و
اینجا سازمان حمایت ورود پیدا میکند .یعنی شرکت را صدا میزند و
میگوید صورتحسابهای مالی و هزینهها را بیاورید .سپس هزینهها را
بررسی میکند که ببینند آیا قیمت سود با توجه به قیمت تمام شده
منطقی بوده است یا خیر؟
روال هم تقریبا برای همه کاالها حتی موتورسیکلت به یک صورت هست.
البته فکر میکنم تجهیزات پزشکی اینطور نباشد .یعنی هزینههای
سال گذشته را جدا میکنند و  17درصد سازمان حمایت به قیمت
(هزینههای سال قبل) اضافه میکند و احتماال  3درصد هم هیات تعیین
و تثبیت قیمتها اضافه کند که جمعا  20درصد میشود .تعیین قیمت
در بازار موتورسیکلت نیز بیشتر بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود.
مجری رادیو گفتگو :آیا تا به حال عرضه و تقاضا منجر به کاهش
قیمتها شده است؟
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محمدعلی نژادیان :بله ،چون بر اساس عرضه و تقاضا هست و از طرفی
همانطور که آقای بهمن ضیاءمقدم فرمودند ،رقابت زیادی در صنعت
موتورسیکلت وجود دارد و از طرفی خواب سرمایه هم برای تولیدکنندگان
و مونتاژکنندگان مهم است .در نتیجه بعضی وقتها باعث میشود قیمت
نیز پایین بیاید که این اتفاق شب عید افتاد و شرکتها تقریبا یک قیمتی
که در زمستان تعیین کرده بودند ،کمی تعدیل کردند و پایینتر آوردند.
امسال نیز افزایش قیمت نبوده و یا اگر بوده نسبت به تورم و مسائل دیگر
بازار ،خیلی جزئی بوده است.
مجری رادیو گفتگو :آقای ضیاءمقدم من در آمار و ارقام نگاه
میکردم یک کاهش تولید موتورسیکلت در کشور داریم .شاید
دلیل آن کاهش تقاضا باشد و دلیل این نیز شاید تورم و عدم تناسب
و همخوانی درآمد مردم با بازار موتورسیکلت باشد .آیا ممکن است
که تولیدکننده یا عرضهکننده یا بازرگان ما در حوزه موتورسیکلت
به این نتیجه برسد که باید قیمت را پایین بیاورد و یک قیمت
شکنی صورت بگیرد یا خیر؟ حال چون که بازار و عرضهکننده هم
محدود است فکر کنم ما انحصار هم در عرضه داریم و فکر نمیکنم
تنوع عرضه هم داشته باشیم؟ یعنی فرد دست خودش هست نگه
میدارد تا به قیمت مناسب برسد و بعد بفروشد؟ این صحبتهای
من کدام قابلیت اصالح دارد و کدام را تایید میفرمایید؟
بهمن ضیاءمقدم :خیر ،ببینید درباره صنعت موتورسیکلت من فکر
نمیکنم اینطور باشد به این دلیل که واقعا بازار رقابت خیلی شدید است
و تولیدکنندگان موتورسیکلت به گونهای عمل میکنند که تا آنجا که
میتوانند صنعت خودشان را حفظ کنند و موجب بیکاری کارگران نشوند.
درباره بحث اول که گفتید کاهش تولید ،دالیل بسیاری وجود داشت.
از جمله این که در نرم جهانی استانداردهایی که میخواهند مورد اجرا
قرار دهند  4سال فرصت به تولیدکنندگان میدهند که خودشان را به
آن استاندارد برسانند .اما ،متاسفانه از سال  1395تا  1400در صنعت
موتورسیکلت ایران حدود  4استاندارد مورد اجرا قرار گرفت و به عناوین
مختلف باعث توقف تولید شدند.
اگر به آماری که فرمودید مراجعه کنید ،میانگین تولید سالیانه
موتورسیکلت یا تقاضای موتورسیکلت بین  400تا  500هزار دستگاه
در سال بوده است ولی االن این رقم حدودا به  150-140هزار دستگاه
رسیده است .خب این کاهش شدیدی است.
یکی دیگر از مسائل بحث تصویب قوانین است که بهصورت خیلی
شتابزده و غیرکارشناسی عمل میشود .نمونه آن تولید موتورسیکلت
انژکتوری را میتوانم مثال بزنم که بهدلیل این که میخواستند آلودگی
هوا را کاهش بدهند ،کاربراتور را حذف کردند (یعنی انژکتور جایگزین
کاربراتور شد) و همین عامل باعث شد که به شدت کاهش تولید
بهوجود بیاید چون مصرفکننده و تعمیرگاههایی که بهصورت سنتی کار
میکردند با این سیستم که تقریبا دارای تکنولوژی جدیدتری بود ،آگاهی
و اطالع نداشتند و یک تبلیغات خیلی منفی بهوجود آمد که کسی خرید
نکند .زیرا ،انژکتور به درد نمیخورد و ما یکدفعه با کاهش مواجه شدیم.
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از طرفی چیزی که بازار را بدتر کرد ،این بود که قانون هوای پاک (مواد
 11و  12آییننامه اجرایی ماده  2قانون هوای پاک) میگوید که هر
تولیدکننده مکلف است که برای پالکگذاری هر دستگاه موتورسیکلت
(بنزینی) یک برگه گواهی اسقاط بدهد .ماده  12نیز که برای موتورسیکلت
برقی بود میگوید که شرکتها باید  10درصد از محصوالت خود را به
برقی اختصاص دهند که عمال هیچ جای دنیا تولیدکننده را مکلف به این
کار (اسقاط) نمیکنند ،بلکه مکانهایی وجود دارد که برگه گواهی اسقاط
را مثل خودرو که در ایران بود تهیه میکنند .ولی متاسفانه در مورد
موتورسیکلت این اتفاق رخ نداد .همچنین موتورسیکلت فرسودهای نیز
وجود نداشت که بشود راحت از سطح شهرها و یا مراکز اسقاط تهیه شود.
البته این بحث مفصلی دارد که شاید نشود االن باتوجه به وقت کم توضیح داد.
همچنین موضوع دیگری که تاثیرگذار شد ،این بود که ماده  8قانون هوای
پاک را ابطال کردند .در این ماده مشخص کرده بودند که تمام صاحبان
خودروها و موتورسیکلتها مکلفاند که بعد از رسیدن به سن فرسودگی،
نسبت به از رده خارج کردن آن اقدام کنند و متاسفانه این موضوع را حذف
کردند و منوط شد به اخذ معاینه فنی برای موتورسیکلتها که در عمل هم
اجرا نمیشود و این موضوع باعث شد که موتورسیکلتهایی که با سن 10
یا  15سال در پارکینگهای منازل وجود داشت با هزینه یک یا دو میلیون
تومان دوباره به چرخه مصرف آورده شود که  99درصد هم کاربراتوری
است و بهجای اینکه کاهش آلودگی بیاورد ،افزایش آلودگی میآورد.
مجری رادیو گفتگو :آقای نژادیان در یک دقیقه جمع بندی می کنید
محمدعلی نژادیان :در تکمیل صحبتهای آقای بهمن ضیاءمقدم یک
موضوعی را اشاره کنم .در  5سال اول دهه  90حدودا تعداد  2میلیون و
 500هزار دستگاه موتورسیکلت شمارهگذاری شد .یعنی میانگین سالی
 500هزار دستگاه پالک شد و در  5سال دوم دهه  90در مجوع حدودا
تعداد  1میلیون و  400هزار دستگاه شمارهگذاری شد .یعنی میانگین
سالی  280هزار دستگاه پالک شده است.
بزرگترین مشکلی که وجود دارد این است که سازمانها پشت درهای بسته
تصمیمگیری میکنند و با تعطیلیهای مداوم باعث میشوند که به تولید
صدمه وارد شود .همانطور که عرض کردم به هر حال یک خواب سرمایهای
و یک تعیین هزینهای هست و باعث به هم خوردن برنامهریزیها میشود.
در مجموع بهخاطر اینکه ماشین و بنزین گران شده است ،تقاضا زیاد
هست ولی موانع هم زیاد است .یعنی اگر یک مقدار موانع تسهیل شود و
با توجه به این که بازار رقابتی هست و قیمتها زیاد باال نرفته است .در
1
نتیجه مصرفکنندگان میتواند بیشتر موتورسیکلت تهیه کنند.

 -1نژادیان ،محمدعلی و بهمن ضیاءمقدم( ،)1400گفتگو درباره صنعت موتورسیکلت ایران و
نحوه تعیین قیمت موتورسیکلتها ،موتورسیکلت نیوز 18 ،مرداد  ،1400کدخبر .15818 :ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/15818

نژادیان ،محمدعلی و بهمن ضیاءمقدم( ،)1400تولیدکننده مسئول قیمتگذاری
موتورسیکلت است ،رادیو گفتگو 18 ،مرداد  ،1400کدخبر .175107 :ر.ک:
http://radiogoftogoo.ir/programArchive/?m=175107=884939

ایجاد شبهه در قانونی بودن طرح «موتوریار»
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از فارس ،افرادی با
کاورهای سفید و معموال چرکگرفته و تابلوی ایستی در دست ،ایستاده
بر سرچهارراههای شهر .موتورسوارانی که قرار است اینگونه با عنوان
«موتوریار» برای تخلفاتشان تنبیه شوند.
در موتوریاری راکب متخلف به جای جریمه شدن یا انتقال موتورش به
پارکینگ چند ساعت در کنار مأمور پلیس میایستد تا در انجام وظایف
به او کمک کند .پلیس افزایش بردباری و شکیبایی موتور سواران را
علت اجرای این طرح عنوان کرده و مدعی است که بیشتر تخلفات
موتورسواران مانند عبور از خط ویژه یا چراغ قرمز به دلیل عجوالنه رفتار
کردن این افراد است.
به گفته محمدحسین حمیدی رئیس پلیس راهور پایتخت «طرح مجازات
جایگزین با نام «موتوریار» با هماهنگی واخذ مجوز از مقام قضایی ونیز
مشورت با بیمهها و ...اجرا میشود ».و تا کنون در این طرح که از ابتدای
زمستان سال گذشته در تهران به صورت پایلوت (آزمایشی) آغاز شده
است ،بیش از  ۷۰هزار موتورسوار متخلف تنبیه شدهاند.
پلیس این طرح را مستند به «قانون» میداند و معتقد است که مجوزهای
الزم برای اجرای این طرح را دارد با این حال تا کنون مستندی برای
این طرح منتشر نشده است و برخی حقوقدانان با انتقاد به طرح
«موتوریاری» ،آن را مخالف اصل حاکمیت قانون ،مصداق ترک فعل
پلیس و ناقض کرامت انسانی موتورسواران میدانند.
سعید سعادتی ،حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتوگو با خبرنگار

خبرگزاری فارس به نقد و بررسی این طرح از نگاه حقوق و قانون پرداخته
است .مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
**شما به عنوان یک حقوقدان معتقد هستید که طرح «موتوریار»
و پوشاندن کاور بر تن راکبان متخلف غیرقانونی است .ادلهتان
برای این موضوع چیست؟
به عنوان مقدمه باید بین جرم و تخلف و همچنین مجازات و جریمه
تفکیک قائل شویم .طبق قانون ،جرم مجازات دارد و تخلف جریمه .مث ً
ال
قانونگذار ما در بحث تعزیرات حکومتی ،قاچاق کاالهای غیر ممنوعه را
جرم تلقی نکرده و تخلف دانسته است که به آن ها تخلفات تعزیراتی
میگویند؛ یعنی سازمان تعزیرات فارغ از انتقادات موجود به ساختار آن،
صرفاً افراد را در این موارد جریمه میکند و نمیتواند مجازاتی اعمال کند.
در تخلفات رانندگی با مجرم طرف نیستیم!
در بحث تخلفات رانندگی نیز ما اساساً با تخلف مواجه هستیم و در
عنوان قانون حاکم در این حوزه نیز تصریح شده «قانون رسیدگی
به تخلفات رانندگی»؛ بنابراین ما با جرم طرف نیستیم و اظهار نظر رئیس
محترم پلیس راهور تهران بزرگ درباره این طرح که «ما داریم از مجازات
جایگزین استفاده میکنیم» عنوان دقیقی نیست؛ چرا که ما اساسا با
مجرم طرف نیستیم.
اگر هم بگوییم که این طرح به عنوان مجازات درنظر گرفته شده است،
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موضوع با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تضاد قرار میگیرد .این
اصل بیان میکند که فقط فعل یا ترک فعلی که قانونگذار در قانون برای
آن مجازات تعیین کرده است ،جرم است .البته این اصل قابل تسری به
تخلفات نیز هست ،به این معنا که هر برخورد سلبی مجریان قانون با
افراد متخلف باید مستند به وجود قانون یا مقررات مرتبط با قانون باشد.

سابقه ابطال اعمال خالف قانون پلیس
مواردی نیز بوده است که هیئت وزیران یا ناجا مصوبه ای خالف قانون
صادر کرده اند که توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است .برای مثال
در سال  94هیئت وزیران در مصوبه ای جریمههای رانندگی را نزدیک به
 ۲۰برابر کرد اما یک وکیل از مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کرد
و مصوبه ابطال شد؛ چرا که برخالف قانون تخلفات رانندگی بود و قانون
تخلفات رانندگی مقرر نموده که جریمهها باید هر سه سال یکبار براساس
نرخ تورم افزایش پیدا کند .این نشان از لزوم تقید کلیه دستگاه های
اجرایی ولو هنگام اتخاذ تصمیمات و صدور بخشنامه ها و دستورالعمل
ها به قانون می باشد.
پس ما اساساً در این بحث با مجازات روبرو نیستیم و نمیتوانیم از عنوان
مجازات جایگزین استفاده کنیم .مجازات جایگزین را قانونگذار در قانون
مجازات اسالمی مصوب  ۹۲در فصل مجازات جایگزین حبس پیش بینی
کرده است که آن هم توسط مقام قضایی و براساس اصل فردی بودن
مجازات ها یا به عبارتی با در نظر گرفتن شرایط وقوع جرم و شخصیت
متهم اعمال می شود .مث ً
ال فردی محیط زیست را آلوده کرده است ،ممکن
است به خدمات عمومی پاکبانی به مدت مشخص و با شرایط مشخص
محکوم شود؛ بنابراین موضوع مجازات جایگزین را ابدا ً نمیتوانیم به
موضوع موتوریاری تسری بدهیم و اصوالً این موضوع خروج موضوعی دارد.
در قانون «مجازات جایگزین حبس» داریم اما «جریمه جایگزین» خیر
نکته دیگر که باید به آن توجه شود این است که اقدام اخیر ناجا در این
طرح ،یک نوع اعمال مجازات است؛ مسلما نمیتوان کسی را که صرفاً
مرتکب تخلف شده ،مجازات کنیم! ارائه خدمات عمومی طبق قانون،
نوعی مجازات جایگزین «حبس» است و نمیتوانیم برای تخلف رانندگی
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مجازات ارائه خدمات عمومی اعمال کنیم .از سویی این ادعا که برای
اجرای این طرح با مقامات قضایی اعم از دادستانی یا معاونت اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هماهنگی به عمل آمده نیز منطبق با
قانون نیست؛ چرا که مقام قضایی نیز خود مجری قانون است و نمی تواند
حکم کلی صادر کند و باید برای هر مورد به طور خاص تعیین تکلیف نماید.
**در قوانین موجود برای تخلفات رانندگی چه جریمههایی
تعیین شده و آیا این طرح مخالفتی با قوانین موجود نیز دارد؟
در خصوص قوانین موجود ،ماده  ۲۰قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
تصریح میکند« :کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل
و عبور و مرور در مورد موتورسیکلتها نیز جاری است ».در ادامه ماده
قانونگذار چند تخلف خاص را احصا کرده است که عبارتند از« :حرکت
در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز ،ایجاد عمدی صدای ناهنجار،
حمل بار غیرمتعارف ،حرکت نمایشی مارپیچ ،تکچرخ ،حمل یدک ،عدم
استفاده از کاله ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت»
و تصریح کرده است« :مأموران موضوع ماده( )۲این قانون موظفند ضمن
صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک
هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند».
مجری قانون حق تغییر در قانون را ندارد
باید توجه کنیم که نیروی انتظامی مجری قانون است و مجری قانون به
هر شکلی حق اعمال تغییرات در قانون را ندارد و تغییر قانون نیازمند
تصویب مجلس و طی فرایند قانونی آن است .در این ماده با تکلیف نیروی
انتظامی برای جریمه کردن موتورسواران متخلف مواجه هستیم و نیروی
انتظامی نمیتواند جریمه را حذف کند یا به جای آن اقدام دیگری انجام
دهد و یا مرتکب نوعی ترک فعل شود .به عالوه بنا بر تصریح این ماده
موتورسیکلت راکب متخلف باید توقیف شود و این حکم قانون است و
مادامی که این قانون مجری می باشد ،نمیتوانیم جلوی توقیف را بگیریم.
کار پلیس ،یک کار حرفه ای و تخصصی است
موضوع دیگر این است که چه کسی صالحیت جریمه کردن و اعمال
قانون دارد؟ ماده  ۲قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بیان میکند« :به
افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل
و عبور و مرور تعیین شده و آموزش الزم را دیده اند اجازه داده میشود،
تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند».
حال باید چرا قانون تأکید دارد که فقط نیروی کادر و یا پیمانی آموزش
دیده نیروی انتظامی اجازه برخورد با متخلف را دارد و حتی سرباز وظیفه
فاقد این اجازه می باشد؟ به این دلیل که برخورد با تخلفات رانندگی
یک کار حرفهای است و باید توسط مقام صالحیتدار انجام شود ولی
متأسفانه در بحث «موتوریار» ما افراد آموزش ندیدهای مواجه هستیم که
با پوشاندن کاور بر تنشان به برخورد با متخلفان گمارده میشوند و چه
بسا در برخورد این افراد با متخلفین اتفاقات ناگواری مانند درگیری و
توهین بین طرفین رخ دهد که به خاطر مشخص نبودن فرد قابل پیگیری

هم نیست .به بیانی مسئله این است که پلیس چطور فردی را به عنوان
موتوریار میآورد و از او به عنوان پلیس استفاده میکند در حالی که کار
پلیس یک کار حرفهای است؟ این موضوع می تواند نتایج نامطلوب زیادی
را از این حیث به دنبال داشته باشد.
عدم اطالع رسانی دقیق درباره «موتوریار»
آنچه مسلم است کلیه قوانین و مقررات باید به طرق مقتضی به اطالع
عموم مردم برسد؛ مثال قوانین مصوب مجلس پس از ابالغ رئیس جمهور
در روزنانه رسمی کشور منتشر می شود اما اکنون مواجهیم با اینکه
جزئیات طرح «موتوریار» که به صورت آزمایشی در تهران در حال
اجراست به صورت کامل بیان نشده است .در حالی که اگر ما میخواهیم
تغییری در قانون اعمال کنیم باید آن را به صورت دقیق اطالعرسانی
کنیم؛ اما معلوم نیست که طرح مزبور برای کدام تخلفات و چگونه اعمال
میشود و متأسفانه در مصاحبه یکی از مقامات پلیس عنوان شده بود
که «در اجرای این طرح ،مامور پلیس میتواند از  ۱دقیقه تا  ۱۲ساعت
موتورسوار متخلف را به کارگیری کند که ما تنها  ۲ساعت آن را اجرا
میکنیم!» چطور ممکن است که حتی  ۱دقیقه فردی سر چهارراه نگه
داریم در حالی که مستند قانونی ندارد؟ این موضوع عم ً
ال نوعی توقیف
غیرقانونی است که در قانون مجازات جرم انگاری شده است اما در حال
حاضر دارد در پوشش یک کار قانونی صورت میپذیرد.
**پلیس راهور اعالم کرده که در این طرح موتورسوار متخلف را
بین توقیف و موتوریاری مخیر میکند و موتورسوار حق انتخاب
دارد ،این موضوع تغییر در مسئله ایجاد میکند؟
در این مورد باید توجه داشت :اوالً که پلیس نمیتواند چنین کاری کند،
چرا که قانون چنین اجازه ای را نداده و اگر موتورسیکلتی قرار است بر
اساس قانون توقیف شود ،باید توقیف بشود و مادامی که قانون حاکم
است ،نمیشود از آن تخطی کرد .ثانیاً اگر خود موتورسوار هم این را
بخواهد -که البته معموال بین توقیف و این طرح نتیجه مشخص است -باز
هم جوازی برای تخطی پلیس از قانون نیست .البته عم ً
ال دیگر کفیهای
توقیف موتورسیکلت در خیابانها وجود ندارد و خود مسئوالن نیروی
انتظامی هم عنوان کردهاند که دیگر توقیف موتور صورت نمیگیرد و
در واقع آن اختیاری که بیان میشود ،وجود ندارد و موتورسوار چارهای
جز پوشیدن کاور ندارد و اگر موتورسوار نخواهد چنین کاری کند ،عم ً
ال
جایگزینی برای آن پیش بینی نشده است.
انتقاد از این طرح لزوما به معنای موافقت با توقیف موتورسیکلت ها
نیست
ناگفته نماند که به توقیف موتورسیکلتها بر صرف ارتکاب یک تخلف نیز
انتقادات جدی وارد است؛ چراکه هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی
تبعاتی دارد .حمل و نقل موتورها و نگهداری آن ها برای ناجا هزینه دارد و
در مواردی با انبوه موتورهایی مواجه هستیم که در پارکینگها دپو شدهاند
و کسی سراغشان نمیرود و جا دارد که از طریق قانون گذاری سازوکاری

اندیشه شود که اگر موتوری توقیف شد و صاحبش سراغ آن نیامد ،موتور
به عنوان اموال بالصاحب توسط سازمان امالک تملیکی و راهکارهایی
نظیر آن به فروش برسد .به نظر می رسد اگر این خوف برای راکب وجود
داشته باشد که موتورش با انجام و تکرار تخلفات حادثه ساز کام ً
ال از
دستش برود ،شاید با این حجم از تخلفات موتورسواران مواجه نبودیم.
آنچه مورد توجه است ما قوانین موجود را نیز به درستی و مستمر اجرا
نکردیم؛ ماده  ۷و  ۸قانون تخلفات رانندگی ضمانت اجراهایی مانند نمره
منفی ،ابطال گواهینامه و توقیف در صورت بیش از یک میلیون شدن
جریمه را پیش بینی کرده است ولی عم ً
ال در خصوص موتورسواران این
موارد اجرا نمی شود و مشکالتی که در حال حاضر هم به وجود آمده
ناشی از اجرا نشدن قوانین یا بخشی از آن ها است.

قانون بد هم قانون است
یک بحث اجتماعی هم درباره این موضوع وجود دارد و آن این است که
قشر موتورسوار اغلب جزو اقشار زحمتکش و کمدرآمد جامعه هستند و
بسیاری از موتورها وسیله امرار معاش راکبانشان هستند؛ بنابراین توقیف
کردن موتورها برای هر تخلفی ،راهکار مناسبی نبوده و نیست اگرچه
معتقدم مقررات مربوط به توقیف نیز به درستی و به صورت مستمر
پیگیری و اجرا نشد .اما باالخره باید در نظر گرفت که قانون بد هم
قانون است و الزم االجراست و مادامی که نقض نشده و قانونگذار در
آن تغییری ایجاد نکرده ،مجری نمیتواند در آن تغییری ایجاد کرده یا
آن را اجرا نکند.
جا دارد که مجلس شورای اسالمی با استفاده از نظر کارشناسان متخصص
راهنمایی ورانندگی ،حقوق ،جامعه شناسی ،فرهنگیان و حتی کارشناسان
اقتصادی و استفاده از ظرفیت اندیشکده های مرتبط ،برای این معضل
چارهاندیشی جدی کند؛ چرا که در حال حاضر واقعا کنترل موتورسواران
متخلف در جامعه سخت شده است و بخشی از جامعه هم مطالبهشان
برخورد شدیدتر با موتورسواران متخلف است.
**برخی معتقدند که این طرح مخالف کرامت انسانی متخلفین
است ،نظر شما در این باره چیست؟
بنده معتقدم تشهیر افراد متخلف سر چهارراه ها خود نوعی مجازات است؛
حالتی را تصور کنید که یک فرد آبرومند در جامعه که حال مرتکب
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تخلفی شده (مثال مدارک موتور به همراه خود ندارد) را کاور متخلف
بر تنش بپوشانیم و بر سر چهارراه ها وی را به دیگران نشان دهیم! در
سالهای اخیر آیتمهایی با عنوان کنترل نامحسوس پلیس پخش می
شود که کلیه این برنامهها تصویر چهره متخلفین برای حفظ کرامت
انسانی آن ها محو میشود .درست است که فرد مرتکب تخلف شده
ولی به همان دلیل که ما حتی چهره مجرم را هم نمایش نمیدهیم و
شطرنجی میکنیم ،اجازه تشهیر متخلفین در جامعه را نیز نداریم! حال
یا پوشاندن کاور و انگشتنما کردن متخلف در کف خیابان خالف کرامت
انسانی و حقوق شهروندی او نیست؟
از طرفی ممکن است برای موتوریارها حادثهای رخ دهد ،چه کسی این
موضوع را پاسخ میدهد؟ البته فرماندهان محترم ناجا از هماهنگی با
بیمه در این خصوص خبر داده اند اما سازوکار آن هنوز مشخص نیست!
آیا موتوریارها همانند پرسنل ناجا از حمایت قضایی برخوردار میشود؟
آیا عمل این افراد انجام وظیفه است که اعمال آنان را در راستای انجام
وظیفه حساب کنیم؟ آیا در صورت ارتکاب تخلف یا حتی جرم دیگری
در برخورد با سایر متخلفین از جانب موتوریاران ،نحوه شکایت از ایشان
همانند شکایت از پرسنل ناجا می باشد و دارای همان ضمانت اجراهای
پیشبینی شده برای پرسنل ناجا هستند؟ اصال مرجع شکایت از ایشان
کجاست؟ متأسفانه گاهی اجرا نکردن یک قانون یا ابتکار عمل های این
چنینی و طرح های شتاب زده که مسیر صحیح قانونگذاری را عبور
نکرده ،انبوهی از قوانین را تحت تأثیر قرار میدهد!

کند شدن تیغ بازدارندگی قانون!
نکته دیگری که در خصوص این طرح وجود دارد خوف از بین رفتن
بازدارندگی قانون برای متخلفین حرفه ای است و باید توجه داشته
باشیم که اگر ما قانون را اجرا نکنیم ،بیم تجری متخلفین میرود .یعنی
متخلفین حرفهای به گونه ای خیالشان راحت میشود .این طرح نیز
به نظر تنبه الزم برای متخلفین را ایجاد نمیکند .متخلف میگوید دو
ساعت سر چهارراه میایستم و بعد میروم به کارم میرسم .ما متأسفانه
مابهازای این طرح را توقیف گذاشتهایم و میگوییم که این بهتر است؛
اما خب برای متخلف هم بهتر است و متخلف هم از این طرح خوشحال
میشود و این خود دارای تبعات است! شاید ظاهر این طرح در قیاس با
توقیف بهتر باشد و بگوییم که متخلف در این طرح زحمت کار پلیس را
میچشد اما این طرح برای برخی از متخلفین کارآمد نخواهد بود.

حرمت لباس پلیس باید حفظ شود
از طرف دیگر باید شأن لباس و عنوان پلیس هم حفظ شود؛ چرا که
هرکسی لیاقت و صالحیت حرفهای پوشیدن لباس پلیس را ندارد و
نمیشود که به تن هر فردی لباس پلیس را که مستلزم سال ها آموزش
و تمرین و احراز صالحیت های اخالقی و روانی و ...می باشد بپوشانیم؛
ممکن است آن فرد متخلف که او را به عنوان موتوریار توقیف نموده و
وی را ملزم به فعالیت به جای پلیس نموده ایم ،حتی از لحاظ روانی
مشکالتی داشته باشد و سبب ایجاد خطراتی شود! اصوالً افراد عادی برای
کار حرفهای پلیس ساخته نشدهاند و این ادعا که در محل آموزش های
الزم به او داده می شود نیز ادعایی عجیب به نظر می رسد؛ دیده شده
که این افراد ،معموالً یا خط ویژه را کنترل می کنند یا جلوی موتورهای
متخلف دیگر را میگیرند .این در حالی است که اساسا تشخیص تخلف و
جلوی موتورها را گرفتن ،یک کار حرفهای است که سپردن آن به افراد

**همانطور که گفتید توقیف راهکار مناسبی برای مقابله با
تخلفات موتورسیکلتها نبوده است و موتوریاری نیز راهکار
مناسبی نیست پس برای کنترل این حجم از تخلفات رانندگی
چه باید کرد؟
البته من معتقدم که منتقد لزوما نباید راهکار بدهد اما اصلی ترین راه
حل این معضل فرهنگ سازی است .قانونگذار ما در بند دال ماده ۲۳
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ،پنج درصد جریمههای دریافتی را
جهت تبلیغ و فرهنگ سازی در اختیار نیروی انتظامی قرار میدهد
که استفاده درست از این منبع میتواند بسیاری از مشکالت فرهنگ
رانندگی این حوزه را حل کند .قانونگذار خود یک بودجه ای برای فرهنگ
سازی در نظر گرفته است و من معتقدم که بهترین راه برای اصالح
مشکالت این حوزه فرهنگسازی از طریق رسانهها و البته آموزش های
پایه در مدارس از طریق آموزش و پرورش ،در کنار اعمال جریمه های
قانونی است .ما تجربیات موفق در فرهنگسازی مثبت در حوزه رانندگی
داریم که بهترین مثال آن بحث بستن کمربند ایمنی است و ما از تلفیق
فرهنگسازی و ضمانت اجرای قانونی مستمر ،به نتیجه نسبتا مطلوب
رسیدهایم ولی در حوزه موتورسواران نه فرهنگسازی درست و حسابی
صورت گرفته و نه جریمه ها به درستی اعمال شده است.
ما باید بپذیریم که این وضعیت موتورسیکلتها در جامعه ما زیبنده
ی و محیط زیستی که موتورسیکلتها
نیست و رفع آلودگی صوتی و بصر 
ایجاد میکنند ،همچنین جلوگیری از خطرات جانی که برای خودشان
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غیرحرفه ای ،چه بسا موجب تنزل جایگاه پلیس در جامعه نیز بشود!
خطر انتقال ویروس کرونا همچنان جدی است!
همانطور که می دانید ما هنوز با سویههای مختلف کرونا مواجه هستیم
اما در این طرح شاهدیم که یک کاور را که اغلب کثیف و چرک گرفته و
مستعمل است بر تن چندین نفر میکنند که در کنار تجمعی که اجرای
این طرح سر چهارراه ها به وجود می آورد ،می تواند از عوامل گسترش
ویروس کرونا باشد!

و شهروندان به وجود میآورند نیازمند اندیشیدن جهت رسیدن به یک
راهکار و اقدام جدی است.
حاکمیت قانون؛ همیشه و برای همه
دلیل مخالفت حقوقدانان با این طرح نیز بخشی به علت مخالفت این
پدیده با قانون و بخشی به علت کافی نبودن این طرح برای حل مشکالت
حوزه موتورسیکلت ها است .نباید این تلقی به وجود بیاید که مخالفت ما
با این طرح ،مخالفت با برخورد با تخلف یا بیتوجهی نسبت به تخلفات
راکبین موتورسیکلت است .بلکهمعتقدیم باید از طریق قانون ،نسبت به
هر پدیده متخلفانه جریمه متناسب با تخلف و مصالح افراد و جامعه در
نظر گرفته شود و ما نباید حاکمیت قانون را حتی اگر قانون ،قانون بدی
باشد نقض کنیم؛ چرا که اگر حرمت قانون شکسته شود ،دیگر انتهایی
برای آن وجود ندارد و هر نقطهای که قانون نقض میشود باید به صورت
جدی با آن مقابله کرد.
**برخی معتقدند که مسیر قانونی طوالنی است و در حال حاضر
هم این طرح کارآمد است و چرا باید جلوی آن را گرفت؟
در پاسخ به دوستانی که این نظر را مطرح میکنند باید گفت که ظرفیت
تغییر قانون به صورت فوری ،با دادن فوریت به طرحهایی که مجلس
وارد میشود ،پیشبینی شده است و اگر نیروی انتظامی تصور میکند
که قانون حاضر کارآمد نیست میتواند از طریق واحد حقوقیاش و آن
هم از طریق وزارت کشور الیحهی اصالحی تنظیم کند و مجلس هم
میتواند به فوریت در قانون تغییر ایجاد کند .ما نباید از ظرفیتهای
ی
قانون اساسیغافل شویم و اینگونه فکر کنیم که چون روند قانونگذار 
ممکن است طوالنی باشد ،پس این مجوزی برای ترک تکلیف قانونی یا
انجام اعمال فراتر از قانون است.
مجری قانون از تغییر خودسرانه قانون بپرهیزد
در مجموع باید توجه داشت که اقتضای حاکمیت قانون ،پایبندی آحاد
افراد و سازمان ها و دستگاه های اجرایی به قانون بوده و حفظ حرمت
قانون امری واجب برای همگان می باشد و مقتضی است هنگامی که
مجری قانون تصور میکند قانونی ناکارآمد است یا کارآمدی کافی را
ندارد ،موضوع را از طرق پیش بینی شده در قانون پیگیری کند و از تغییر
خودسرانه قانون پرهیز نمایند؛ تصور ما این است که طرحهای اینچنینی
بدون محمل قانونی ،گذرا و مقطعی است و ریشه را حل نمیکند و اگرچه
ممکن است نمودهای خوبی نیز به همراه داشته باشد؛ بنابراین بهترین
راهکار استفاده از نظرات اندیشمندان در حوزه های مرتبط با این معضل
اجتماعی و تبدیل آن به قانون از طریق مجلس شورای اسالمی به عنوان
1
مرجع تخصصی تقنین در کشور میباشد.

یاماهاطیگزارشمفصلیاستراتژی
خود را تا سال  2050اعالم کرد
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت ،در  19ژوئیه سال  ،2021شرکت
یاماها موتور ضمن ارائه برنامه جامع خود تا سال  ،2050اعالم کرد که قصد
دارد تا آن سال  90درصد موتورسیکلتها و اسکوترهای خود را برقی کند.
بعد از آن که در اوایل اردیبهشت  1400هوندا برنامههای مفصل خود را تا سال 2040
اعالم کرد ،حال یاماها نیز پرده از اهداف خود برداشت.
دیروز ،یاماها موتور اعالم کرد که اهداف کاهش  CO2در برنامه زیست
محیطی  2050را که گروه یاماها موتور در سال  2018برای اولین بار تدوین
کرده است ،تجدید نظر کرده و هدف جدیدی را برای دستیابی به خنثی شدن
کربن در همه کشورهایی که این مارک تجاری وجود دارد تعیین کرده است.
این تصمیم یاماها فقط چند روز پس از اعالم معامله سبز اروپا صادر میشود .این بازنگری
در برنامه زیست محیطی  2050مأموریت (اهدافی) را تعیین میکند و همچنین اهدافی
که باید به ترتیب تا سال  2030و  2035محقق شود .یاماها اعالم کرد که در حال بررسی
برنامه میان مدت است که هر سه سال یک بار به منظور پیشبرد ابتکارات و فعالیتها در
جهت رسیدن به این اهداف انجام دهد.
قابل ذکر است که استراتژی یاماها موتور دارای بخشهای مختلفی از جمله توسعه
موتورهای برقی و استفاده از سوختهای بدون کربن است .این شرکت با هدف
خنثیسازی کربن در کل چرخه عمر محصول از تهیه و تولید مواد اولیه تا استفاده و
اسقاط ،برنامه خود را به صورت کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت مشخص کرده است.
در حالی که یاماها در مورد برنامههای توسعه موتور احتراقی /الکتریکی خود اعداد و
ارقامی را ارائه نداده ،نمودار موجود در این گزارش ایدهای را برای آنچه این شرکت در
نظر دارد ارائه میدهد .در واقع یاماها نشان میدهد که تا حدود سال  2030به آرامی
در حال پیشرفت موتورهای الکتریکی است و پس از آن درصد بیشتری از موتورهای آن
برقی میشوند وسپس در آن موقع تولید دوچرخ احتراقی شروع به کاهش شدید میکند.
در حدود سال  ،2035یک بخش کوچک از دوچرخ که از سوختهای بدون کربن استفاده
میکنند نیز ممکن است به کار بیافتد ،زیرا بخش برق غالب میشود .یاماها پیشبینی
میکند که تقریباً  2.6درصد از دوچرخهای آن تا سال  20 ،2030درصد تا سال 2035
و سرانجام  90درصد تا سال  2050وسایلنقلیه الکتریکی باشد.
برای رسیدن به این هدف ،برنامه فعلی یاماها ادامه توسعه استراتژیهای وسایلنقلیه برقی
خود از جمله موتورسیکلتها ،اسکوترها و دوچرخههای الکتریکی است.
برای دستیابی به یک جامعه بیکربن تا سال  ،2050یاماها موتور همچنان به ایجاد
ارزشهای جدید نه تنها با موتورسیکلتهای خود بلکه با پیشنهادهای جدید و منحصر به
فرد برای تحرک شخصی کار خود را ادامه خواهد داد.

1

 -1سعادتی ،سعید( ،)1400موتوریاری؛ خالقیتی خالف قانون ،فارس 6 ،مرداد ،1400
کدخبر .14000503000535 :ر.ک:
https://www.farsnews.ir/news/14000503000535

 -1یاماها طی گزارش مفصلی استراتژی خود را تا سال  2050اعالم کرد( ،)1400موتورسیکلت
نیوز 29 ،تیر  ،1400کدخبر .15202 :ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/15202
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محمد خادم منصوری:

با کمبود قطعات موتورسیکلت مواجه هستیم
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از خبر خودرو ،محمد
خادم منصوری ،دوچرخه و لوازم یدکی گفت :برنامهای برای افزایش
قیمت موتورسیکلت وجود ندارد و رواج فروش اقساطی موتورسیکلت
موجب رقابتی شدن بازار به سود مصرفکنندگان شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت اظهار داشت :برنامهای برای
افزایش قیمت موتورسیکلت وجود ندارد و در انتظار استقرار دولت
سیزدهم هستیم.
وی افزود :اکنون فروش اقساطی موتورسیکلت در شرایطی که میزان
عرضه با تقاضا همخوانی ندارد ،رواج یافته و همین امر بازار را به سمت
رقابتی شدن سوق داده که به سود مصرفکنندگان است.
رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت ،دوچرخه و لوازم یدکی افزایش
عرضه را موجب رقابتی شدن بازار دانست و گفت :هر ساله رشد تقاضای
موتورسیکلت در دو فصل بهار و تابستان اتفاق میافتاد ،اما اکنون افزایش
قیمت موتورسیکلت در مقایسه با گذشته ،مالکان را بر آن داشته که
بیشتر نسبت به انجام تعمیرات اقدام نمایند.
خادم منصوری بیان کرد :تولید  700هزار دستگاه موتورسیکلت
در سالهای گذشته به ساالنه  150تا  200هزار دستگاه رسیده که
کاهش تقاضا مانع از بروز کمبود شدید در بازار شده ،ضمن اینکه اکنون
فروشگاههای موتورسیکلت مملو از موتورسیکلت هستند.
وی در خصوص تفاوت مدلهای  1400با سال  99به تفاوت نه چندان
زیاد قیمتها اشاره کرد و گفت :اکنون شمارهگذاری موتورسیکلتهای
 1400با موانعی مواجه است .پالکگذاری موتورسیکلت در دورههای
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قبل ،در کارخانجات انجام و سپس به بازار عرضه میشد ،اما اکنون نظر
پلیس راهور بر این است که شمارهگذاری همانند خودرو پس از خروج از
کارخانجات انجام شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت ،دوچرخه و لوازم یدکی در
خصوص دلیل عدم شمارهگذاری موتورسیکلت در کارخانه گفت :اگر در
زمان فروش موتورسیکلت انتقال سند صورت نگیرد ،با دست به دست
شدن موتورسیکلت ،مالک اصلی موتورسیکلت که مرتکب تخلف شده،
قابل شناسایی نخواهد بود و مشکالتی را برای پلیس راهور ایجاد خواهد
کرد.
خادم منصوری ادامه داد :طی جلسه هفته گذشته با انجمن تولیدکنندگان
موتورسیکلت بر سر راهکارها و ارائه طرحهایی در این زمینه به توافق
رسیدیم که ارتباط میان فروشگاهها و پلیس راهور و ارائه مهلتی مبنی بر
ثبت فوری مشخصات خریدار در سیستم ،صدور برگ سبز و ثبت سند
به نام خریدار یکی از این راهکارها است .امیدواریم بعد از تعطیالت این
مشکل مرتفع شود و شمارهگذاری موتورسیکلت طبق روال سابق ادامه
یابد.
رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت ،دوچرخه و لوازم یدکی در
خصوص سرعت ترخیص قطعات از گمرک توضیح داد :متاسفانه بازار با
کمبود برخی از قطعات که ساخت داخل ندارند ،مواجه است که نیازمند
همکاری گمرک در جهت سرعت بخشی به فرآیند ترخیص و ورود کاال
به بازار هستیم که امیدواریم با انتقال دولت ،در جهت رفع این موانع
گامهای اساسی برداشته شود.

خادم منصوری افزود :قطعات هندی در بازار با کمبود مواجه است اما
واردات قطعات چینی و ارائه خدمات پس از فروش آن بدون مشکل
خاصی در جریان است.
وی اذعان داشت :تولیدکنندگان داخلی به منظور تامین بخش خدمات
پس از فروش ،قطعاتی را به تولید رساندهاند که با مشابه خارجی آن
تفاوت چندانی ندارد که بیشتر قطعات بدنه ،گلگیر ،فرمان ،رکاب و جک
را شامل میشود.
رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت ،دوچرخه و لوازم یدکی
در خصوص میزان استقبال از قطعات داخلی و وارداتی گفت :برخی
مصرفکنندگان نسبت به فابریک بودن قطعهای نظیر گلگیر موتورسیکلت
حساسیت دارند که البته درصد باالیی را تشکیل نمیدهد و مردم بیش از
گذشته به استفاده از قطعات داخلی ترغیب شدهاند.
خادم منصوری یادآور شد :خوشبختانه بیشتر قطعات بدنه هوندا 125
داخلی است و صرفا واردات انجین آن انجام میشود اما موتورسیکلتهای
هندی ،قطعات آن در حال ساخت است و در مواجهه با فقدان برخی از
قطعات ،مردم ناچار از خرید قطعات ایرانی هستند و البته استقبال خوبی
نیز از قطعات ایرانی میشود.
وی در خصوص کیفیت قطعات یدکی موتورسیکلت از لحاظ کیفیت،
ت
قاچاق و تقلب تصریح کرد :واردکنندگان قطعات یدکی موتورسیکل 
ی
نسبت به واردات برندهای باکیفیت اقدام میکنند و به دلیل اطالعرسان 
قوی ،فروش قطعات در بستهبندیهای جعلی اتفاق نمیافتد و در صورت
شبیه سازی قطعات وارداتی ،اتحادیه سریعا به موضوع ورود کرده و ضمن
اخذ تعهد از متخلفان ،در صورت تکرار ،عامیلن به مراجع ذی صالح
معرفی میشوند.
رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت ،دوچرخه و لوازم یدکی افزود:
جلساتی با وزارت صمت در خصوص اختصاص کد رهگیری برای قطعات
موتورسیکلت برگزار شده و برخی از قطعات نیز از شناسه کاال برخوردار
هستند که البته این موضوع در حیطه وظایف سندیکای تولیدکنندگان
موتورسیکلت است.امیدواریم اقدامات الزم در این خصوص در آینده
نزدیک صورت گیرد.
خادم منصوری در پایان در خصوص جایگاه استانداردهای یورویی در
صنعت موتوسیکلت به ویژه شرایط موردنیاز برای اعمال استاندارد یورو 5
در این صنعت خاطرنشان کرد :سازندگان در مرحله تولید ملزم به رعایت
استانداردها هستند و کنترل کیفیت بر روی محصوالت انجام میشود.
انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت با حضور در جلسات متعدد ،به بیان
دیدگاهها و نظرات کارشناسی پرداختهاند و آمادهسازی پیش نیازهای
1
اعمال استاندارد یورو  5در حال انجام است.

 -1منصوری ،محمد خادم( ،)1400فروش اقساطی موتورسیکلت بازار را رقابتی کرد3 ،
مرداد  ،1400کدخبر .627278 :ر.ک:

http://khabarkhodro.com/fa/news/627278

انجمن صنعت موتورسیکلت ایران
ادعای قطعهسازان را رد کرد

به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از خبر خودرو ،بهمن ضیاءمقدم در خصوص
عمق ساخت داخل قطعات موتورسیکلت و عوامل موثر بر رجوع به واردات در
این صنعت توضیحاتی مطرح کرد.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص عمق ساخت داخل
موتورسیکلت در داخل کشور اظهار داشت :پرتیراژترین موتورسیکلتهای کنونی
در بازار که مدل کار به آنها اطالق میشود ،از جمله مدل سیجی  125هوندا و
مدل سیجیال هوندا ،به دلیل تیراژ باال ،قطعاتی از آن که توجیه اقتصادی دارد،
در داخل کشور ساخته میشود.
وی افزود :طرح جدید هوندا کلیک که یکی از مدلهای برند هوندا با نامهای
مختلف است ،بدنه و شاسی آن ساخت داخل است .این مدلها که تیراژ باالیی
دارند و حدود  80درصد از کل مدلهای موجود در بازار موتورسیکلت را
دربرمیگیرند ،ساخت داخلی آنها ،توجیه اقتصادی دارد؛ بنابراین ،قطعات آن در
داخل کشور ساخته میشود.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت :سایر مدلها و برندهای
موتورسیکلت که تیراژ بسیار پایینی دارند و ساخت قالب آنها در داخل کشور،
مقرون به صرفه نیست ،ترجیحا قطعات آن خارج از کشور وارد میشود.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در پاسخ به برخی انتقادات قطعهسازان
مبنی بر تمایل موتورسازان به واردات قطعات با وجود توانایی  80درصدی در
داخلیسازی مواد و قطعات موتورسیکلت در ایران گفت :این موضوع مقداری از
حقیقت فاصله دارد .بیشتر قطعات ساخت داخل ،طرح قدیم است و طرحهای
جدید نیز مستلزم ساخت قالب است .با توجه به هزینه باالی ساخت قالب،
برخی از قطعهسازان اعالم میکنند که هزینه ساخت قالب را تولیدکنندگان
موتورسیکلت عهدهدار شوند و ساخت قطعه بر عهده قطعهسازان باشد.
ضیاء مقدم با بیان اینکه نخستین عامل برای رجوع به تامینکنندگان داخلی
یا واردات ،تامین تیراژ موردنیاز است ،بیان کرد :برای بسیاری از قطعهسازان
داخلی ،توانایی تامین تیراژ ساالنه موردنیاز موتورسازان به عنوان مثال  200هزار
قطعه در سال وجود ندارد .دوم اینکه ،قیمت تمام شده این قطعات ،قطعا باالتر
از بهای قطعات وارداتی است.
وی گفت :قراردادهای میان موتورسیکلتسازان و قطعهسازان میبایست برد -برد
باشد ،به نحوی که طرفین تنها به فکر تامین منافع خود نباشند .ضمن برابری
قیمت قطعات ساخت داخل با قطعات چینی ،میبایست این قطعات متضمن
کیفیت نیز باشند .قطعات میبایست بر اساس مفاد تعهدات منعقده میان
قطعهسازان و موتورسیکلتسازان تحویل شود ،زیرا تولید میبایست پیوسته در
جریان بوده و متوقف نشود.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در پایان خاطرنشان کرد :اکنون بسیاری
از قطعات از جمله شاسی و بدنه موتورسیکلت از طریق قطعهسازان داخلی
تامین میشود و برخی قطعات که عمدتا جزو قطعات برقی هستند ،نظیر چراغ
1
موتورسیکلت ،نسبت به واردات آن اقدام میشود.
 -1ضیاءمقدم ،بهمن( ،)1400قطعات موتورسیکلت بیشتر داخلی است یا وارداتی؟ ،خبر
خودرو 28 ،تیر  ،1400کد خبر .626732 :ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/15945
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علی عرب:

سازمان حمایت بهعنوان یک مرجع دولتی قیمت موتورسیکلت را رصد میکند
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از خبر خودرو ،علی
عرب عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت :فروش
اقساطی ،تمام انواع موتورسیکلت ارزان قیمت و گران قیمت در محدوده
قیمتی کمتر از  20میلیون تومان تا  100میلیون تومان را شامل میشود.
علی عرب اظهار داشت :سازمان حمایت به عنوان یک مرجع دولتی قیمت
موتورسیکلت را رصد میکنند .اما در یک فضای کامال رقابتی ،محصوالت
با قیمت کمتر و کیفیت باالتر ،مشتری بیشتری را به خود جذب خواهد
کرد .بر همین اساس ممکن است گروهی از محصوالت حتی پایینتر از
قیمتهای مصوب به فروش برسند.
وی افزود :در صنعت موتورسیکلت به دلیل رقابتی که حاکم است ،برابری
قیمت میان محصوالت تولیدکنندگان متعدد وجود ندارد .به عنوان مثال
موتور هوندا  125هیچگاه به شکل تک نرخی و با یک قیمت ثابت به بازار
عرضه نشده و یکی از انواع موتورسیکلتها است که همواره فروش آن با
قیمت رقابتی بوده است.
عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت :اکنون
موتورسیکلت در اقساط  20ماهه به فروش میرسد و عالوه بر رقابت در
قیمت ،در فروش با اقساط بیشتر و سهولت خرید برای مشتری نیز حالت
رقابتی حاکم است .مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار تحت عنوان سود
همانند محصول خودرو برای کاالی موتورسیکلت وجود ندارد.
عرب با بیان اینکه در گذشته ارز  4200تومانی به صنعت موتورسیکلت
اختصاص داشته است ،گفت :اکنون خرید مواد اولیه و قطعات بر اساس
ارز نیمایی انجام میشود و با گذشت چهار سال از اختصاص ارز 4200
تومانی به صنعت موتورسیکلت و با تولید حدود یک میلیون و  200هزار
دستگاه طی این مدت ،وجود کاال و مواد اولیه با ارز  4200تومانی در انبار
تولیدکنندگان بعید به نظر میرسد.
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وی با بیان اینکه اکنون قیمت نهایی موتورسیکلت ،قیمت واقعی است،
بیان کرد :قیمت موتورسیکلت در مقایسه با صنعت خودرو بسیار پایینتر
از بهای تمام شده است ،اما از آنجایی که در صنعت موتورسیکلت رقابت
جدی حاکم است ،تولیدکنندگان به منظور حفظ سهم بازار خود از
بسیاری از سودهای پیشبینی شده صرفنظر میکنند.
عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران بیان کرد :صنعت
موتورسیکلت با حداقل سود تولید را آغاز کرده به طوری که با سطح درآمدی
مشتریان که اغلب قشر کمدرآمد جامعه هستند ،در تطابق و هماهنگی قرار دارد.
عرب در خصوص این موضوع که فروش اقساطی کدام نوع از
موتورسیکلتها را شامل میشود ،گفت :موتورسیکلتهایی که در یک
تیپ و مدل رقیب دارند ،به شکل اقساطی به فروش میرسند و  5تا 10
درصد از محصوالت به شکل انحصاری و با اقساط کمتر و یا به شکل
نقدی به فروش میرسد .اما در مجموع میتوان گفت در حال حاضر99 ،
درصد از میزان فروش موتورسیکلت به شکل اقساطی بوده و یک درصد
باقی مانده فروش نقدی است.
وی در پایان در خصوص محدوده قیمتی فروشهای اقساطی
موتورسیکلت خاطرنشان کرد :فروش اقساطی ،تمام انواع موتورسیکلت
ارزان قیمت و گران قیمت را شامل میشود و از کمتر از  20میلیون
تومان نظیر مدلهای طرح هوندایی و موتورسیکلتهای کار تا نزدیک
به  100میلیون تومان از جمله مدل کلیک با برند هوندا را دربرمیگیرد.
موتورسیکلتهایی با بهای بیش از  100میلیون تومان درصد چندان
1
باالیی را به خود اختصاص نمیدهند.
 -1عرب ،علی( ،)1400فروش  99درصد از موتورسیکلتهای بازار با اقساط  20ماهه،
خبر خودرو 24 ،مرداد  ،1400کدخبر .629435 :ر.ک:
http://khabarkhodro.com/fa/news/629435

مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت:

احتمال ضررهای سنگین به خریداران موتورسیکلت در آینده نزدیک وجود دارد
نژادیان :با توجه به افزایش بیرویه واردات و مونتاژ انواع موتورسیکلتی
که بدون هیچ نظارت دقیقی بر تامین قطعات و خدمات پس از فروش
آن عرضه میشوند .همچنین با عنایت به وضعیت تحريمها ،تغيير سريع
استانداردها و معلوم نبودن حضور شركتها در بازار طى چند سال آينده
احتمال کمبود قطعات و بازار سیاه لوازم یدکی وجود دارد.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت ،محمدعلی نژادیان در یادداشتی
نوشت :انتقاد مدیرعامل «شرکت البرزموتور» در خصوص تنوع
موتورسیکلتها با تیراژ پایین کامال درست است .زیرا ،وقتى محصوالت
متنوع مىشوند تامين قطعات آن برای مونتاژکننده سخت مىشود و البته
اندک قطعاتی که در داخل ساخته میشود با مشکل مواجه میگردد زیرا
به هر حال توليد داخل نياز به قالب دارد و هزينه ساخت آن نیز باالست.
با توجه به اینکه تامين قطعات موتورسيكلت انژكتورى مانند كاربراتورى
نيست و با عنایت به اینکه در حالت عادى هر ثانيه مردم بيشتر به
خط فقر نزدیکتر میشوند (به واسطه سوءمدیریتهای  8سال گذشته
و البته سوءاستفاده عدهای از مونتاژکنندگان و واردکنندگان از طريق
رانت ،چپاول ثروت ملى ،سوءاستفاده از خالءهاى قانونى و )...در نتیجه
بیانصافی است که شرکتها فقط امروز و منافع خود را ببینند و صرفا
برای تنوع سبد کاالی خود و یا تست بازار مردم را در آینده به ضرر
بیاندازند .واقعا چه تضمینی هست که مونتاژکنندهای که امروز فعال
است تا  2سال آینده در بازار یا حتی در ایران حضور داشته باشد؟
اين كه امروز بعضی از شركتها مىگويند هر قطعهاى مصرفکننده
بخواهد در انبار موجود داریم ،کامال درست مىگويند .زیرا ،هنوز تمام
نکردهاند ولى اگر از فردا تصميم بگيرند آن محصول خاص را وارد نكنند،
بعد از چند ماه قطعات آن تمام مىشود و شركتها چون تعهد قانونى
الزماالجراء باالى سرشان نيست ،در نتیجه انگيزه براى تامين قطعات

نخواهند داشت و خریداران در خوشبینانهترین حالت یا باید به سراغ
قطعات دست دوم بروند و یا به بازار سیاه با قیمتهای نجمومی رجوع کنند.
قابل ذكر است كه در حال حاضر به دليل تحريمها ،توليدكنندگان
هندى به ايران موتورسيكلت و قطعات نمىدهند و شركتها و بازرگانان
ايرانى به سختى و بعضا از فروشگاههاى خارج از كشور قطعه تهيه و
وارد مىكنند .يعنى مستقيم از شركتهاى مادر نمىتوانند خريد كنند
و همين امر باعث كمبود لوازم يدكى و گرانى مىشود .البته اين موضوع
براى محصوالت و كشورهاى ديگر هم صادق است يا ممكن هست در
آينده اين اتفاق براى آنها نيز رخ دهد.
همچنین تشکلهای فعال در این صنعت باید بهدنبال تغییر نام انجمن
صنعت موتورسیکلت ایران باشند .زیرا ،همانطور که دیروز آقای حبیباله
محمودان از سندیکای قطعهسازان فرمودند ،مونتاژکنندگان که مقر اصلی
آنان این انجمن است ،هیچ همراهی با آنها نکرده و بر اساس پیشینهای که
داشتهاند ،پیشبینی میشود که از این به بعد هم حتی برای اندک قطعاتی
1
که توان ساخت داخل آن وجود دارد ،همکاری ارزندهای نخواهند کرد.
در نهایت با توجه به اینکه قطعات انژکتور حساس است و نمیتوان
یک قطعه را در محصوالت مختلف استفاده کرد ،در نتیجه به سندیکای
قطعهسازان موتورسیکلت و سایر تشکلها در سراسر ایران پیشنهاد
میدهم که از طریق وزارت صمت ،سازمان حمایت از مصرفکنندگان و
سایر دستگاههای نظارتی این موضوع مهم را پیگیری کنند .زیرا ،از طریق
انجمن صنعت موتورسیکلت ایران به نتیجه نخواهید رسید.

 -1نزادیان ،محمدعلی( ،)1400احتمال ضررهای سنگین به خریداران موتورسیکلت در
آینده نزدیک وجود دارد ،موتورسیکلت نیوز 24 ،مرداد  ،1400کدخبر .15945 :ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/15945
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زمانی که انجین بیش از حد گرم میشود چه کار باید کرد؟
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از مجتمع فنی پایتخت،
گرم شدن بیش از حد انجین موتورسیکلت در بهترین حالت ممکن
است دردسرساز باشد .این که آیا ما آن را از دوست خود شنیده ایم
یا خود آن را تجربه کرده ایم ،مدیریت یک انجین موتوری که بیش از
حد گرم شده است در ابتدا می تواند گیج کننده باشد .غالباً غریزه به ما
می گوید که انجین موتور را استراحت دهیم و بگذاریم خنک شود ،تا یکبار
دیگربتوانیم آن را سوار شویم .با این حال ،این کار ممکن است همیشه
بهترین و مسئولترین روش برای اداره یک انجین موتوری که  بیش از
حد گرم شده است نباشد.
ً
بیش از حد گرم شدن انجین موتور تقریبا همیشه عالمت یک مشکل غالب
در موتورسیکلت شما است .بنابراین ،در نهایت یافتن و رفع علت اصلی
می تواند یک راه حل طوالنی مدت برای حل این مشکل ارائه دهد .با این
حال ،هنگامی که به انجین موتور فشار وارد می شود موتورسیکلت شما
در هنگام رانندگی بیش از حد گرم می شود ،درک دقیق آنچه می تواند
و باید انجام شود می تواند شما را از ساعات طوالنی کنار جاده ایستادن و
تعمیرات شدید و پرتنش بر روی انجین موتور نجات دهد .در اینجا کارهایی
است که می توانید در مورد انجین موتور بیش از حد گرم شده انجام دهید.
علت بیش از حد گرم شدن انجین موتور چیست؟
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دو دلیل عمده برای گرم شدن بیش از حد انجین موتور سیکلت وجود دارد.
اولین دلیل اصلی احتماالً به دلیل سختی کار موتور و دور موتور زیاد است.
گرمای موتور در دور باال ،دور  RPMافزایش می یابد ،بنابراین اصطکاک
داخل موتور نیز افزایش می یابد .به عنوان یک قانون اساسی فیزیک،
اصطکاک مداوم منجر به گرما می شود که منجر به گرم شدن بیش از
حد انجین موتور سیکلت می شود.
اگر گمان می کنید دلیل گرم شدن بیش از حد انجین موتور خنک
کننده هوا ،این دلیل استف انجام دورهای باال را قطع کرده و اجازه دهید
موتور خنک شود .اگر موتور سیکلت شما به تنهایی زیاد دور کار می
کند  ،ممکن است الزم باشد پیچ دور موتور کاربراتور را تنظیم کنید تا
موتورسیکلت بین  ۱۰۰۰-۷۰۰دور در دقیقه کار کند .هر چیزی باالتر از
 ۱۵۰۰دور در دقیقه بیش از حد است.
دلیل دوم گرم شدن بیش از حد انجین موتورسیکلت ،به دلیل گردش
نامناسب روغن است .روغن به عنوان یک خنک کننده موتور در یک
موتور سیکلت به عنوان خنک کننده هوا عمل می کند زیرا تمام آنچه
را که در داخل جریان است روان می کند .روانکاری به کاهش اصطکاک
بین قطعاتی که با یکدیگر در تماس هستند کمک می کند و در نتیجه
میزان گرمای ساطع شده را کاهش می دهد.
گرم شدن بیش از حد انجین موتورسیکلت به دلیل کمبود گردش روغن

و روغن کاری به راحتی قابل تشخیص و جلوگیری از آن است .شما به
سادگی باید روغن خود را تعویض کنید ،نشتی روغن که ممکن است
اتفاق بیفتد را برطرف کنید ،و  /یا تغییرات منظم روغن را حفظ کنید.
در صورت گرم شدن بیش از حد انجین موتور ،نسبت خنک کننده به
آب را بررسی کنید .شما همیشه باید مخلوطی از  ٪۵۰آب مقطر و ٪۵۰
خنک کننده موتور سیکلت را نگه دارید .یک مخلوط ناهموار می تواند
باعث گرم شدن بیش از حد انجین موتور سیکلت شود.
هرگز از آب لوله کشی در سیستم خنک کننده موتور سیکلت استفاده
نکنید زیرا در آن مواد افزودنی زیادی وجود دارد چراکه شهرداری معموال
موادی مانند آهن یا کلسیم در آن قرار می دهد .این مواد افزودنی برای
ما انسانها قابل شرب است اما برای موتورهای موتورسیکلت وحشتناک
است .همیشه در موتور سیکلت با آب خنک از آب مقطر استفاده کنید.
گاهی اوقات خطوط خنک کننده می توانند به گونه ای به هم متصل
شوند که از گردش مخلوط خنک کننده جلوگیری می کند .اگر احساس
می کنید این موضوع ممکن است مشکل شما باشد ،از یک دماسنج
مادون قرمز استفاده کنید و آن را به ورودی رادیاتور و سپس در خروجی
رادیاتور نشان دهید و دما را مقایسه کنید .دما باید به طور چشمگیری با
یکدیگر متفاوت باشد .اگر اینگونه نباشد  ،خنک کننده به درستی گردش
نمی کند و مقصر احتمالی شما خطوط برق است.
تشخیص انجین موتور بیش از حد گرم شده
قبل ازاینکه مستقیما وارد موضوع گرم شدن انجین موتور شویم
و تشخیص و راه حل ها را برای شما شرح بدهیم  ،ابتدا باید درک
کنید که چگونه انجین موتور بیش از حد گرم می شود .برای بسیاری
از موتورسواران با موتور سیکلت های مدرن ،پاسخ می تواند به سادگی
هشدار بیش از حد داغ شدن انجین موتور یا چراغ هشدار دهنده بر روی
صفحه نمایش  ،یا اندازه گیری اندازه تاحد باال باشد .از طرف دیگر،
بسیاری دیگر از موتورسواران ممکن است سوار بر دستگاهی شوند که
الکترونیک مدرن ندارد .برای این شرایط  ،درک برخی از عالئم موتور
بیش از حد گرم مهم است.
عالئم معمول یک موتور بیش از حد گرم  ،غیر از توجه به هوای بسیار
گرم اطراف موتور ،شامل کاهش قدرت موتورو یک موتور بد بو است که
ممکن است گاهی اوقات دود تولید کند ،همچنین یک موتور کوبنده و در
بدترین موارد ،یک موتور توقیف شده که روشن نمی شود نیز می توانند
این مشکل را داشته باشند .وقتی انجین موتور بیش از حد گرم می شود،
گاهی اوقات روغن موتور می تواند به نقطه جوش خود برسد و بخار شود.
بخار همراه با بوی گرمای بیش از حد فلزات ،بوی بسیار قابل توجهی
ایجاد می کند که یکی از عالئم بارز موتور بیش از حد گرم شدن انجین
موتور است.
عالوه بر این ،فلزات بیش از حد گرم شده در موتور و پیستون ها اغلب
نرم می شوند و تغییر شکل بسیار کمی دارند ،که می تواند باعث احتراق
ناکارآمد شود و منجر به کاهش قدرت شود .همین احتراق ناکارآمد می
تواند صدای پینگ یا کوبیده شدن ایجاد کند که می تواند باعث افزایش

بیشتر درجه حرارت موتور شود ،و در حاالت شدید ،حلقه های پیستون
داخل موتور تا دمای شدید گرم می شوند و آنها خود را به دیواره های
سیلندر جوش می دهند ،و به طور موثر و کامل یک موتور را از بین می برند.
در حالی که شرایط شدید در واقع بسیار ممکن است ،اکثر موتورسواران
عالئم خفیف تری را تجربه می کنند و نباید زمینه ساز وحشت شوند.
اگر هشدار گرم شدن بیش از حد انجین موتور روی صفحه نمایش شما
ظاهر می شود ،یا اگر هر یک از موارد باال شروع به نشان دادن می کند
 ،مهم است که بالفاصله یک مکان امن برای کشیدن یا خاموش کردن
موتور خود و شروع پروتکل های اساسی پیدا کنید.

پروتکل های مربوط به بیش از حد گرم شدن انجین موتورسیکلت
با تجربه هر یک از عالئم ،اولین و مهمترین کاری که باید انجام دهید
یافتن یک مکان امن برای کشیدن و بالفاصله خاموش کردن انجین
موتور سیکلت است .خاموش کردن موتور مهمترین وظیفه است زیرا
این امر باعث می شود تا تنها منبع احتراق موتور متوقف شود .پس
از خاموش کردن موتور ،موتور سیکلت خود را بگذارید تا خنک شود.
پاشیدن آب بر روی موتور می تواند باعث خنک شدن غیرطبیعی فلزات
موتور شود و این مسئله را حتی بیشتر کند .بهتر است موتورسیکلت خود
را به مدت  ۳۰-۲۰دقیقه خنک کنید .هرگزسعی نکنید موتور سیکلت
خود را روشن کنید.
اگر در این مرحله می توانید موتور سیکلت خود را به مرکز خدمات
نمایندگی یا مکانیک معتمد خود بکشید ،ایده آل ترین راه حل خواهد
بود .اگر عالئم شدید مانند دود موتوررا تجربه کرده اید ،یدک کشیدن
موتو سیکلت باید تنها گزینه شما باشد .با این حال ،اگر عالئم خفیف
تری را تجربه کرده اید و اگر شرایط مانع از انجام آن می شود ،انجام
یک بازرسی  DIYکه در واقع خودتان می توانید آن را پس از خنک
شدن انجین موتور انجام دهید مناسب خواهد بود.
نحوه تشخیص این مشکل
بیش از حد گرم شدن انجین موتور معموالً به دلیل خنک کنندگی و
روغن کاری معیوب ایجاد می شود و نشت روی هر یک از این دو باعث
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نگرانی می شود .به سادگی چراغ قوه تلفن خود را بیرون بیاورید و به
دنبال نشانه هایی از نشت یا سوراخ در سیستم رادیاتور موتور سیکلت،
سیستم خنک کننده روغن یا خود موتور بگردید .رادیاتور یا کولر روغن را
پیدا کرده و شروع به شکار تغییر رنگ و نشانه های نشت کنید.
شلنگ های متصل به کولرها را ردیابی کنید و سعی کنید موتور را از هر
طرف بازرسی کنید .اگر توانستید نشتی را پیدا کنید ،دیگر سعی نکنید
موتور خود را سوار شوید زیرا ممکن است به موتور آسیب دائمی برساند.
در عوض ،با یک سرویس یدک کشی تماس بگیرید و موتورسیکلت خود را
برای تعمیر به مرکز خدمات نمایندگی خود یا یک مکانیک معتمد بیاورید.
اگر نتوانستید نشتی پیدا کنید ،مورد بعدی که باید مورد بررسی قرار
دهید ،احتراق موتور است .پس از خنک شدن کامل انجین موتور سیکلت
خود ،سعی کنید موتور را روشن کرده و آن را به دمای کار باال ببرید .به
صداهایی که موتور شما تولید می کند توجه زیادی داشته باشید .اگر می
توانید بی نظمی موتور خود را از قبیل ضربه زدن یا پینگ ،خاموش شدن
موتور ،لرزش بیش از حد یا لغزش موتور مشاهده کنید ،بالفاصله موتور
خود را خاموش کنید و دوباره موتورسیکلت خود را به مرکز خدمات
نمایندگی خود یا یک مکانیک معتبر برای تعمیر بکشید.
اگر موتور شما کام ً
ال خوب روشن شده است و به نظر می رسد که به
طور عادی کار می کند ،موتور خود را به دمای کار بیاورید و فن های
رادیاتور یا کولر روغن را بررسی کنید .فن هایی که کار نمی کنند قادر به
خنک سازی مناسب موتور نیستند و می توانند باعث گرم شدن بیش از
حد انجین موتور شوند .اگر متوجه شدید فن هایتان کار نمی کنند ،موتور
خود را دوباره خاموش کنید و موتور خود را برای تعمیر به فروشگاه بکشید.
با این حال ،اگر متوجه شدید که آنها به طور عادی کار می کنند ،سوار
شدن موتور سیکلت باید نسبتاً ایمن باشد .توجه داشته باشید که اگر بار
دیگر هرکدام از عالئم گرم شدن بیش از حد را مشاهده کردید ،از همان
پروتکل های باال پیروی کنید و برای نجات شما از مشکالت یک انجین
موتور بیش از حد گرم ،یک سرویس یدک کش را فراخوانی کنید.
صرف نظر از شرایطی که ممکن است در آن قرار داشته باشید ،بدانید
که گرمای بیش از حد انجین موتور به خودی خود یک پدیده غیرطبیعی
است وبرای حل این مشکل نیاز دارید تا چندین جنبه موتورسیکلت را
دوباره بررسی کنید تا از وقوع چنین اتفاقی در آینده جلوگیری کنید.
زمانی که انجین موتور بیش از حد گرم میشود چه باید کرد؟
بسیاری از موتورسیکلت ها دارای اندازه گیری دما نیستند بنابراین ممکن
است دشوار باشد که بدانید موتوربیش از حد گرم شده است یا خیر .در
صورت مشکوک بودن به داشتن موتوری که بیش از حد گرم شده است ،
چند عالمت واضح وجود دارد که می توانید به دنبال آنها باشید.
بزرگترین نشانه شما بوی سوختن مایعات مانند روغن یا ماده خنک
کننده خواهد بود .اینها بوهایی هستند که نباید بطور منظم آنها را ببویید.
نشانه بارز دیگر دود ناشی از موتور یا دود بیش از حد از اگزوز است.
اگرچه اکثر موتورسیکلت ها از درجه حرارت برخوردار نیستند  ،اما چراغ
های دیگری نیز روی خوشه ابزار وجود دارد که می تواند نشانه ای از یک
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مشکل باشد .بعضی از موتورسیکلت ها دارای چراغ موتور چک یا نوعی
چراغ هشدار دهنده هستند که به راننده خبر می دهد مشکلی وجود
دارد .ممکن است چراغ روغن موتورسیکلت های قدیمی روشن شود.
اگر مشکوک به گرم شدن بیش از حد انجن موتور خود هستید ،سریعاً
خود را به امن ترین مکان ممکن برسانید و موتور سیکلت خود را خاموش
کنید .قبل از اقدام به راه اندازی مجدد موتور در صورت لزوم ،اجازه دهید
موتورسیکلت شما حداقل  ۱۵دقیقه خنک شود .ممکن است کمک کند
تا مقداری آب روی موتور ریخته شود تا به خنک شدن آن کمک کند.
اگر می خواهید دوباره آن را روشن کنید و بیش از حد گرم می شود،
بالفاصله دوباره آن را خاموش کرده و استفاده از موتور سیکلت را متوقف
کنید .برای تحویل گرفتن شما به احتمال زیاد به یک دوست یا شرکت
یدک کش احتیاج دارید تا بتوانید به درستی علت مسئله را در گاراژ خود
یا با مکانیک برطرف کنید.
جلوگیری از گرم شدن بیش از حد انجین
با توجه به اینکه مقصر اصلی گرم شدن بیش از حد انجین موتور شامل
خنک سازی اشتباه و روغن کاری یا احتراق معیوب است ،با تغییر روغن
موتور و شستشوی مایع خنک کننده رادیاتور شروع کنید .با این کار
مایعات تازه ای در اختیار موتور خود قرار می دهید که می توانند به طور
موثری با گرمای موتورسیکلت مقابله کنند .همچنین موتورسواران باید
فن های رادیاتور را از نظر نقص بررسی کنند .حتی اگر فن ها در طول
دمای کار در حال چرخش باشند ،ممکن است با سرعت کمتری نسبت
به حالت ایده آل در حال چرخش باشند که این امر به تعمیرات نیاز دارد.
برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد انجین موتورسیکلت ،باید با
تعمیرات اساسی موتورسیکلت مانند تعویض روغن منظم و داشتن سطح
خنک کننده مناسب (برای موتورسیکلت های خنک شونده با آب)
از وقوع آن جلوگیری کنید .اطمینان حاصل کنید که پیچ دور موتور
کاربراتور در جای مناسبی قرار دارد تا موتور در حالت دور از کار نماند.
فراموش نکنید که حتما از زمان گرم شدن انجین موتور ،سیستم اشتعال
و سیستم سوخت را به درستی بازدید کرده باشید .اگر از موتور کاربراتی
استفاده می کنید ،کاربراتور را توسط مکانیک تمیز و تنظیم کنید.
احتراق معیوب ممکن است منجر به گرمای بیش از حد درون انجین
موتور شود .وقتی انجین موتور نشتی بدهد یا خراب باشد ،نیز ممکن
است به قطعات تعویض نیاز داشته باشد که به راحتی توسط یک مکانیک
آموزش دیده کار می شود.
سرانجام ،پیروی از برنامه های اساسی نگهداری موتور تا حد زیادی از
وقوع این اتفاق پیشگیری خواهد کرد .چند دقیقه وقت صرف مطالعه
کتابچه راهنمای مالک کنید و در موعد مقرر موتورخود را برای سرویس
شدن به مکانیکی ببرید تا در صورت تشخیص انجین موتور معیوب
دستورکارهای الزم برای تعمیر و تعویض آن را انام دهید .به هر حال
1
پیشگیری مقرون به صرفه ترین بیمه شما است.
 -1علت بیش از حد گرم شدن انجین موتور ،مجتمع فنی پایتخت .ر.ک:

https://fannipaytakht.com/engine-engine-overheating/

فهیمه نعمتاللهی:

برای دختران ایران انگیزه میشوم
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از شهرآرا ،اولینبار است که
یک بانوی موتورسوار در رشته کراس به مسابقات جهانی اعزام میشود .این
مسابقات با عنوان  WMXاست که جزو باالترین سطح مسابقات جهانی
محسوب میشود و بهترینهای دنیا در رشته موتورکراس حضور دارند.
فهیمه نعمتاللهی نماینده کشورمان در این مسابقات است که عنوان
قهرمانی موتورکراس بانوان کشور را در اختیار دارد.
نعمتاللهی ورزشکار سیوسهساله ،حدود ۱۵سال بهصورت حرفهای
در رشته ورزشی کاراته فعالیت داشته و ۱۱مدال بینالمللی در سبک
شوتوکان را نیز کسب کرده است ،اما از شهریور ۱۳۹۵فعالیت در رشته
موتورسواری را بهصورت حرفهای آغاز کرد .او بهعنوان اولین بانوی
موتورسوار در جنوب کشور محسوب میشود که با شرکت در مسابقات
موتورکراس جام دهه فجر در کالس ۲۵۰سیسی در گروه  Bتوانسته
است عنوان قهرمانی این رقابتها را از آن خود کند.
فهیمه نعمتاللهی ،ورزشکار تیم موتورکراس کشورمان ،در گفتگو با
سایت فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری درباره حضورش در مسابقات
جهانی موتورکراس که قرار است شهریور در ترکیه برگزار شود ،گفت :این
مسابقات بزرگترین رویداد موتورکراس جهان است .مسابقات جهانی در
بخش بانوان در  ۵کشور برگزار میشود که  ۲راند آن بهمیزبانی ترکیه
است .هر ورزشکاری که بتواند از خط پایان این مسابقات عبور کند ،به آن
ردهبندی جهانی داده میشود.

رقابت با بهترینهای دنیا
او ادامه داد :ورزشکاران  ۴۰کشور ازجمله آمریکا ،فرانسه ،نروژ ،ایتالیا و
استرالیا که جزو قدرتهای موتورکراس جهان هستند ،در مسابقات حضور
دارند .تا آنجا که برنامه مسابقات را دیدم ،از آسیا فقط من در مسابقات
حضور دارم و کشور دیگر آسیایی حضور ندارد و این یک افتخار بزرگ برای
من محسوب میشود .ورزشکار موتورکراس ایران در پاسخ به این سؤال
که هدف از حضورش در مسابقات ترکیه فقط کسب تجربه است یا خیر،
اظهار کرد :شرایط تمرینی و مسابقهای ما در ایران با مسابقات جهانی فرق
میکند و اولینبار است که میخواهم در یک زمین مسابقه جهانی حضور
پیدا کنم و قطعا شرایط برای من با ورزشکاران کشورهای دیگر متمایز است.
حضور در جمع  ۱۰موتورسوار برتر
او افزود :باتوجهبه شرایط مسابقات جهانی که پیشرو دارم ،اینطور نیست
که حریف دستوپابستهای برای دیگر رقبا باشم .باتوجهبه آنالیزی که از
قبل برای این مسابقات انجام دادیم و شناختی که از دیگر موتورسواران
دارم ،اگر اتفاق ناخواستهای پیش نیاید ،میتوانم جزو  ۱۰موتورسوار برتر
مسابقات باشم .فدراسیون زحمت زیادی برای من کشید و شرایطی ایجاد
کرد تا بتوانم برای این مسابقات آماده شوم .برای این حضور تاریخی
تالش چشمگیری از سوی خودم و مسئوالن فدراسیون صورت گرفته
است و امیدوارم این اتفاق سرآغاز اتفاقات بهتری در حوزه بانوان باشد.
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افتخار «اولینبودن»
نعمتاللهی درباره تاریخشکنیای که قرار است انجام دهد و بهعنوان
اولین بانوی موتورسوار در مسابقات جهانی شرکت کند ،خاطرنشان کرد:
بانوان ورزشکار کشورمان برای این تاریخشکنی و مرزشکنیها زحمات
زیادی کشیدهاند .بانوان ورزشکار ما بارها و بارها نشان دادند که اگر
حمایت شوند و به آنها میدان داده شود ،میتوانند بهترین نتیجه را در
میادین بینالمللی و داخلی کسب کنند .بانوان ورزشکار ایران الگوهای
بسیار خوبی برای همه دختران نوجوان و جوانی هستند که میخواهند
در رشتههای مختلف حاضر شوند و برای کشورشان افتخار کسب کنند.
خوشحالم که حضور من در مسابقات جهانی باعث خواهد شد عدهای که
به این رشته عالقهمندند ،انگیزه بیشتری پیدا کنند.
هفتهای  ۲میلیون هزینه الستیک
او گفت :موفقیت بانوان در مسابقات در گرو حمایت مسئوالن ورزش
و فدراسیونهاست؛ رشتهای مانند موتورکراس هزینههای زیادی برای
ورزشکاران دارد و در صورتی که حمایت نشوند ،قطعا بعد از مدتی
بهدالیل مشکالت مالی دلسرد خواهند شد .بهعنوان مثال من هفتهای
 ۲میلیون تومان هزینه تعویض الستیک میدهم که شاید هر ورزشکاری
نتواند این هزینهها را تأمین کند.
نعمتاللهی گفت :یکی از مشکالت ما در رشته موتورکراس نبود اسپانسر
است و حاال هم که مجوز حضور در مسابقات جهانی را پیدا کردم ،هیچ
اسپانسری ندارم .در صورتی که همه استانها دارای امکانات الزم و
پیستهای مناسب باشند ،عالقهمندان به این رشتهها میتوانند حضور
پیدا کنند و فدراسیون و هیئتهای استانی استعدادها را شناسایی کنند.
درهای پیستها باید به روی بانوان باز شود و این موضوع باعث درآمدزایی
بیشتر برای فدراسیون نیز خواهد شد .زمانی پیشرفت میکنیم که تعداد
عالقهمندان بیشتر شود.
او اظهار کرد :رشته موتورکراس یکی از رشتههای جذاب برای بانوان است،
چون در این رشتهها خیلی چیزها را تجربه میکنیم .حتی موتورسوارانی
که در رشته ریس نیز حضور دارند ،به فعالیت در رشته کراس عالقهمندند
1
که بهدلیل هزینههای زیاد این رشته معموال فعالیت نمیکنند.
 -1نعمتاللهی ،فهیمه( ،)1400مرزشکنی نخستین بانوی ورزشکار با موتورکراس در
مسابقات جهانی ،شهرآرا نیوز 17 ،مرداد  ،1400کدخبر .76860 :ر.ک:
https://shahraranews.ir/fa/news/76860
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موتورسواری زنان؛ نه نامشروع نه فعل حرام
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از همشهری ،نه پلیس میتواند
در مقابل زنان موتورسوار که میگویند هیچ کجای قانون نیامده که راندن
موتورسیکلت برای زنان ممنوع است و به آنها گواهینامه داده نشود ،استدالل
قانعکنندهای بیاورد و نه قانونگذار حاضر است این معضل بین پلیس و زنان
موتورسوار راببیند و برای حل آن آستین باال بزند.
کل قوانین مربوط به رانندگان موتورسیکلت در ماد ه  ۲۰قانون رسیدگی
ل  ۱۳۷۵تصویب و در روزنامه رسمی اعالم
به تخلفات رانندگی که در سا 
عمومی شده ،خالصه میشود.
در این ماده قانون آمده است« :کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به
حملونقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلتها نیز جاری است .حرکت در
پیادهرو یا در جهت مخالف مسیر مجاز ،ایجاد عمدی صدای ناهنجار ،حمل بار
غیرمتعارف ،حرکت نمایشی مارپیچ ،تکچرخ ،حمل یدک ،استفاد ه نکردن از
کاله ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب
شده و مأموران موضوع ماد ه ( )۲این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه
نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر بهمدت یک هفته و درصورت تکرار
یکماه اقدام کنند .تبصرهـ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای
مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران است».
اغلب وکالی دادگستری تفسیرشان از قانون موجود این است که ممنوعیتی برای
صدور گواهینامه زنان وجود ندارد و فقط مرجع صادرکننده آن نامعلوم است.
عبدالصمد خرمشاهی ،وکیل پایه یک دادگستری در اینباره به همشهری
میگوید« :تاکنون اظهارنظر پلیس درباره زنان موتورسوار دوپهلو بوده؛ از یک
طرف میگویند که منعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد و از طرف دیگر
امکان دریافت گواهینامه را از آنها گرفتهاند .تنها مسئله شفاف و عیان در
این میان خأل قانونی است که باید برطرف شود تا زنان بتوانند مانند دریافت
گواهینامه ماشین ،گواهینامه خلبانی ،گواهینامه قایقرانی و ملوانی ،از این حق
نیز برخوردار شوند».
خرمشاهی معتقد است که سکوت مراجع قانونگذار در اینباره بیمعناست:
«آنها باید شفاف و دقیق به این سؤال در دادگاه عمومی پاسخ دهند که
رانندگی زنان با حجابی که عرف جامعه است و شرع و قانون هم آن را تأیید
کرده ،چه ایرادی دارد و چرا زنان میتوانند بهعنوان سرنشین روی موتور
باشند اما بهعنوان راکب این حق از آنها سلب شده است؟»
این وکیل پایه یک دادگستری گفت« :حق راندن موتور برای زنان طبق قانون
نه نامشروع است و نه یک فعل حرام ،پس بنابراین نباید قوانین جاری برخالف
قانون اساسی که در اغلب موارد حقوق زن و مرد را یکسان دانسته ،عمل کند.
به عقیده بنده ،زنان تا گرفتن حق خود در اینباره باید بهصورت فردی در
2
دادگاهها اعالم شکایت کنند تا قانونگذار در باالدست آن را تصویب و اجرا کند».

 -2خرمشاهی ،عبدالصمد( ،)1400پای صحبت زنان موتورسوار | موتور سواری اعتراض
مدنی نیست ،همشهری 6 ،مرداد  ،1400کد خبر .617228 :ر.ک:
https://www.hamshahrionline.ir/news/617228

راهکار دریافت گواهینامه موتورسیکلت برای زنان ایرانی
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از مدارا ،سیدمهدی
حجتی گفت :امکان صدور گواهینامه رانندگی با موتورسیکلت توسط
بانوان را توسط نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران را منطبق با قانون
دانست و گفت :اگرچه در تبصره ماده  ۲۰قانون رسیدگی به تخلفات
راهنمایی و رانندگی مقرر شده که صدور گواهینامه رانندگی موتور
سیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است .اما عبارت «مردان» در
تبصره این ماده از باب غلبه است نه از باب احصاء ذوالحقوق.
حجتی با اشاره به رأی صادره از شعبه  ۳۱دیوان عدالت اداری و تجویز
صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان تصریح کرد :این رأی اگرچه
ناظر بر شکایت یک بانوی اصفهانی بود و قابل تعمیم به عموم نیست اما
تفسیری از قانون ارائه کرد که با واقعیات اجتماعی جامعه ما منطبق بود
و مورد استقبال عموم نیز قرار گرفت .لذا همین امر حکایت از آن دارد که
عرف نیز به عنوان یکی از منابع غیرمدون حقوق ،ممنوعیتی برای صدور
گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای بانوان قائل نیست.
عضو هیئت مدیره کانون وکالی دادگستری مرکز با اشاره به اینکه زنان
ایرانی میتوانند در کشورهای دیگر اقدام به دریافت گواهینامه موتور
سیکلت کنند ،ادامه داد :زنان ایرانی میتوانند در بسیاری از کشورها
نسبت به دریافت گواهینامه رانندگی موتور سیکلت اقدام کنند و در
صورتی که کشور صادر کننده گواهینامه در زمره  ۶۰کشوری باشد که با
ایران توافقنامه تبادل گواهینامه رانندگی دارند ،منع قانونی مصرحی برای
مراجعه شخص متقاضی به مرجع ذیصالح جهت صدور گواهینامه معادل
ایرانی وجود ندارد ،بنابراین نمیتوان در حالی که گواهینامه رانندگی با
موتورسیکلت صادره از سایر کشورها برای زنان ایرانی معتبر است ،مراجع
داخلی را از صدور گواهینامه رانندگی با موتورسیکلت با تفسیری نادرست
از قانون منع کرد.

حجتی با تاکید بر اینکه پدیدههای اجتماعی را باید در بستر زمان و
منطبق با رویکرد عرف مورد توجه و تفسیر قرار داد ،خاطرنشان کرد :در
حال حاضر اذهان عمومی مقاومتی در قبال این موضوع در کشور از خود
بروز نمیدهند و از طرفی دیگر با توجه به قیمت باالی خودرو در کشور
و اینکه بسیاری از زنان ،شاغل و برای تردد به محل کار خویش مجبور
به استفاده از وسایل نقلیه هستند ،منع آنها از استفاده از موتورسیکلت
نادیده گرفتن یکی از حقوق شهروندی ایشان است و نتیجه آن تردد
زنان با موتور سیکلت در سطح شهر بدون داشتن گواهینامه و درگیری
مستمر پلیس با زنان برای جلوگیری از تردد آنها با موتور سیکات در
سطح شهر است.
این وکیل دادگستری در پایان یادآور شد :استفاده زنان از موتور سیکلت
به عنوان یک وسیله نقلیه و یا به عنوان وسیلهای برای شرکت در مسابقات
موتور سواری با هیچ ممنوعیتی مواجه نیست و زنان نیز مانند مردان حق
دارند که گواهینامه رانندگی موتور سیکلت دریافت کنند و وقتی که
زنان میتوانند گواهینامه رانندگی با خودرو دریافت کنند ،در مورد موتور
سیکلت نیز به عنوان یک وسیله نقلیه باید از چنین حقی برخوردار باشند
و به نظر می رسد که اگر ابهامی در قانون در این زمینه وجود دارد ،این
ابهام باید به نفع زنان تفسیر شود و قانونگذار نیز اصالحات الزم را در
1
قوانین موجود در این زمینه در دستور کار قرار دهد.

 -1حجتی ،سیدمهدی( ،)1400صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای زنان
ممنوعیت قانونی ندارد ،مدارا 22 ،مرداد  ،1400کدخریدار .171139 :ر.ک:
http://modara.ir/fa/news/171139
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