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دلیل حل نشدن مشکالت صنعت موتورسیکلت ایران چیست؟
در شماره های قبلی به موانعی که باعث عدم پیشرفت صنعت موتورسیکلت 
نداشتن  سیستمی،  تفکر  نداشتن  به  جمله  از  کردم.  اشاره  است  شده 
مهم  موارد  به  نیز  این شماره  در  و  منفی...  رقابت های  استراتژی، وجود 

دیگری می پردازم که در ادامه می خوانید.
ایران  موتورسیکلت  در صنعت  فعالیت مستمر  دو دهه  از  بیش  در طی 
همیشه دغدغه این را داشته ام که سطح کیفی و علمی این صنعت نیز 
انجام  اقسام فعالیت های فرهنگی را  انواع و  رشد کند و به همین دلیل 
داده ام. از جمله تاسیس )همین نشریه، پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز 
راه اندازی  یا گروه ها و کانال های مختلف( که در شبکه های اجتماعی  و 
انجام  برای  مقاومت  شاهد  گوناگون  به صورت های  همیشه  اما،  کرده ام. 
کارهای فرهنگی در این صنعت بوده ام که البته یکی از مهم ترین دالیل 
رفتن  باال  مخالف  موتورسیکلت  صنعت  فعاالن  بیشتر  که  است  این  آن 
آگاهی دیگران هستند. زیرا، عده ای اعتقاد دارند با افزایش آگاهی برای 
روشنگری ها  با  فکر می کنند  دیگر  و عده ای  ایجاد می شود  رغیب  آن ها 
راه  برای  تلنگر  هرگونه  که  در صورتی  ایجاد می شود.  موانع  آن ها  برای 
باعث  مدت  دراز  در  ولی  کند  کم  را  سرعت  کمی  امروز  شاید  اشتباه 
خودش  کاری سختی های  هر  حال  هر  به  می شود.  همه جانبه  پیشرفت 
را دارد و فعالیت های فرهنگی نیز از این موضوع مستثنی نیست و شاید 
مقرون به صرفه  فرهنگی  اقتصاد  عالوه براین که  زیرا،  باشد.  سختر  حتی 

نیست، بلکه صبر و تحمل زیادی را می طلبد.
چین مدتی است استراتژی به کار گرفته که به جای »ساخت چین« می نویسد 
»خلق شده در چین« و این یعنی این کشور برای معنی مفاهیم ارزش قائل 
است، اهمیت صنایع خالق و فرهنگی را می داند و اقتصاد خالق را پیگیری 
می کند و نتیجه آن نیز یک ملت خالق است. اما، ما چگونه فکر می کنیم؟

نداشتن عرق ملی
نسل جدید فعال در صنعت موتورسیکلت مشکل مالی ندارند ولی تفکرات 
می کنند  سعی  بیشتر  و  است  امروز  منفعت  و  سود  حول  بیشتر  آن ها 

مشکالت را موکول به فردا کنند. 
این  ایران  موتورسیکلت  صنعت  پیشرفت  موانع  بزرگ ترین  از  یکی 
بلکه  نمی شود،  بررسی  و  آنالیز  مشکالت  کالن  و  ملی  دید  با  که  است 
کامال منفعت گرایانه و آن هم به صورت غلط برخورد می شود. وقتی که 
نهایت دفاع مونتاژدکنندگان این صنعت از خود جمله تکراری »بیکاری 

کارگران« است چه توقعی از پیشرفت و حل مشکالت دارید؟
و  ظاهری  شعارهای  را  آن  جای  باشد،  کم  ملی  عرق  وقتی  نهایت  در 

و  شرکت ها  یکسری  البته  می کند.  پر  منفعت طلبی ها  و  خودخواهی ها 
فعاالن این صنعت هستند که کال ترجیح می دهند نسبت به همه چیز 
بی تفاوت باشند و می گویند ما اهل حاشیه نیستیم و کار خود را می کنیم. 
مشهود  نیز  ایران  موتورسیکلت  صنعت  انجمن  در  حتی  بی تفاوتی  این 
است. زیرا، عده ای از روند حاکم بر این صنعت خسته شده اند و عده ای 
نیز حوصله ندارند و می بینند به طور خودکار به فرض هیئت مدیره ای در 
انجمن وجود دارد که کارها را )درست یا غلط( انجام می دهند و پیگیر 
اموراند و نهایت همکاری این افراد پرداخت حق عضویت، حضور چند سال 
یک بار در جلسات و بیان کلمات موافقم و مخالفم هست و در نهایت یک 
سیکلی تکرار می شود که نتیجه آن پیچیده شدن مشکالت است. البته 
یکی از مشکالت دیگر صنعت موتورسیکلت ایران این است که عده ای هیچ 
کسی و یا هیچ چیزی به غیر از خود را قبول ندارند و یا دچار غرور کاذب 
هستند و خود را برتر می دانند و یا صبح تا شب تالش می کنند که خود را 
برتر نشان دهند و همه این نوع تفکرات باعث ایجاد درگیری و دعواهای 
صنفی می شود. البته انسان های خوب زیاد داریم ولی تا تفکر سیستمی 
بود. خواهد  هست  که  همین طور  وضعیت  نشود  حاکم  صنعت  این  در 
انواع  به  تفصیلی  به طور  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  اول  شماره  در 
انقالب ها پرداخته شد و در آنجا اشاره کردم که در عصر انقالب صنعتی 
دیدگاهی که بر بازار حاکم شد این بود که »ما جدا از هم هستیم و باید 
رقابت کنیم«، در دوران انقالب فراصنعتی دیدگاهی که حاکم شد این 
بود که »ما با یکدیگر مرتبط هستیم و باید به یکدیگر کمک کنیم« و در 
عصر حاضر و در انقالب فضای مجازی این دیدگاه حاکم شد که »ما یکی 

هستیم و باید همکاری خالقانه را برگزینیم«.
اگر بررسی کنید طی چند سال گذشته غول های موتورساز جهان نشستند 
نتیجه رسیدند که منافع آن ها حکم می کند که یک  این  به  و  دور هم 
کنسرسیوم برای باتری های قابل تعویض تشکیل دهند و استانداردهای 
ایجاد کنند. چرا؟ چون که می دانند  مشترک و مشخصات فنی یکسان 
نبینند. گذشت  را  منافع خود  فقط  دنیا حکم می کند که  امروز  شرایط 
انجام دهیم و خوشحال که فقط  دورانی که در خفا یک ثبت اختراعی 
و  است  کارتیمی  و  مشارکت  عصر  امروز،  هستم.  ایده  این  صاحب  من 
بر  قانون حاکم  این  است.  موفق تر  کند  مشارکت  بیشتر  که  گروهی  هر 
بازار عصر حاضر است. البته در صنعت موتورسیکلت ایران نبود صداقت 
که  افرادی  اکثر  و  انجام شود  تیمی  کار  کمتر  که  اعتماد سبب شده  و 

به دنبال چنین کارهایی بودند ضررهای زیادی کردند.
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اگر صحبت های مدیران 4 شرکت بزرگ موتورساز را که در ادامه به آن 
اشاره شده است با دقت بخوانید، خواهید دید که چقدر آینده از لحاظ 
آن ها مهم است و فقط سود امروز و صرفا منافع خود را نمی بینند و این 

موضوع یعنی دارای »تفکر سیستمی« هستند.
به گزارش موتورسیکلت نیوز، در مارس 2021، )هوندا، کی تی ام، پیاجیو 
و یاماها( همه دور هم جمع شدند و توافق نامه  اولیه ای را در مورد برنامه 
های تعویض باتری وسایل نقلیه الکتریکی خود امضا کردند. هدف اعالم 
که  بود  مشترک  استانداردهای  از  مجموعه ای  بر سر  توافق  پروژه،  شده 
هر چهار شرکت قصد داشتند به آن پایبند باشند. در آن زمان، هر چهار 
شرکت برنامه ریزی کرده بودند که کار خود را حدود ماه مه 2021 آغاز 
کنند. بنابراین، در 6 سپتامبر پیاجیو به طور رسمی اعالم کرد که هر چهار 
در  رفتند،  پیش  پروژه  این  مورد  رسمی در  امضای توافق نامه  با  شرکت 

نتیجه کنسرسیوم موتورسیکلت باتری قابل تعویض ایجاد شد.
آن ها متعهد به ترویج استفاده گسترده از وسایل نقلیه برقی سبک، مانند 
)موپدها، اسکوترها، موتورسیکلت ها، سه چرخ ها و چهارچرخ ها( در بخش 
حمل ونقل و مدیریت پایدارتر چرخه عمر باتری ها در چارچوب سیاست های 
است  معتقد  کنسرسیوم  بنیانگذار  اعضای  شدند.  هوا  و  آب  بین المللی 
که در دسترس بودن سیستم های باتری قابل تعویض که به طور معمول 
است. پایین  ولتاژ  با  الکتریکی  حرکت  توسعه  کلید  است،  یافته  توسعه 
هدف اساسی کنسرسیوم یافتن راه حل هایی برای نگرانی های مشتریان در 

مورد آینده موتورهای الکتریکی مانند محدوده )برد(، زمان شارژ، زیرساخت 
اصلی محقق می شود: به چهار هدف  توجه  با  امر  این  است.  و هزینه ها 

1. توسعه مشخصات فنی مشترک سیستم های باتری قابل تعویض
2. تایید استفاده اشتراکی از سیستم های باتری

3. مشخصات مشترک کنسرسیوم را در سازمان های استاندارد اروپایی و 
بین المللی به عنوان استاندارد تبدیل و ارتقا دهید

4.  استفاده از مشخصات مشترک کنسرسیوم را در سطح جهانی گسترش 
دهید

با همکاری نزدیک با ذینفعان و نهادهای استاندارد ملی، اروپایی و بین المللی، 
اعضای موسس کنسرسیوم در ایجاد استانداردهای فنی بین المللی مشارکت 
خواهند داشت. در واقع، در دسترس بودن ایستگاه های شارژ بین کشورها، 
متفاوت است و هنوز اطالعات محدودی برای کاربران نهایی وجود دارد. 
برای  تصمیم گیرندگان  درگیر  شرکت  چهار  کنسرسیوم،  این  با  بنابراین، 
توسعه و استقرار زیرساخت های شارژ برای ارتقاء افزایش وسایل نقلیه برقی 

سبک هستند.
چهار عضو موسس همه ذینفعان را به همکاری جهت غنی سازی تخصصی 
کنسرسیوم تشویق می کنند تا از انتشار گسترده باتری های قابل تعویض 
استاندارد در آینده اطمینان حاصل شود. شرکت هایی که مایل به پیوستن 
به SBMC هستند می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با یکی از اعضای 

موسس تماس بگیرند.

پیاجیو اعالم کرد:
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میچله کالنینو رئیس استراتژی و محصول گروه پیاجیو گفت:
تحرک شهری در حال گذر از یک لحظه حساس تاریخی به سمت برق 
است. به لطف کنسرسیوم ما که نماینده چهار بازیگر بزرگ جهانی است، 
موتورسیکلت ها همچنان نقش کلیدی در بافت شهری ایفا خواهند کرد. 
باتری های قابل تعویض پاسخ درستی را برای سرعت بخشیدن به زمان 
شارژ مجدد وسایل نقلیه ارائه می دهند که انتخاب ارزشمندی در اختیار 
کاربران قرار می دهد. تحرک شهری بخشی از DNA و تاریخ پیاجیو است 
و هدف ما این است که تمام دانش فنی و نگرش خود را در زمینه نوآوری 

شرکت  موتورسیکلت،  عملیات  ارشد  مدیر  نومورا،  یوشیشیگه 
هوندا موتور گفت:

هوندا معتقد است که استقبال گسترده از موتورسیکلت های برقی می تواند 
نقش مهمی در تحقق یک جامعه پایدارتر داشته باشد. برای این منظور، 
ما باید چندین چالش مانند افزایش برد، کوتاه کردن زمان شارژ و کاهش 
راحتی مشتریان حل  افزایش  برای  را  زیرساخت ها  و  هزینه های خودرو 
صنعت  بنیانگذار  اعضای  کرده ایم،  ایجاد  ما  که  کنسرسیومی  در  کنیم. 
موتورسیکلت و سایر ذینفعان با هم در جهت استانداردسازی باتری های 
از  استفاده  برای  زیرساخت ها  و  آن ها  شارژ  سیستم های  تعویض،  قابل 
آن ها تالش خواهند کرد. هدف نهایی ما این است که اطمینان حاصل 
کنیم که موتورسیکلت ها همچنان در حمل ونقل آینده به عنوان یک روش 

حمل ونقل مفید انتخاب می شوند.

استفان پیرر، مدیرعامل PIERER Mobility AG گفت:
امضای این قرارداد کنسرسیوم یک گام کلیدی در اطمینان از این است 
که شرکت ما می تواند به جلو حرکت کند، نوآوری را با سرعت ارائه دهد 
و چشم انداز استراتژیک روشن خود را برای دوچرخ های برقی پیش ببرد. 
بر اساس استانداردهای فنی بین المللی، یک  به همراه شرکای خود، ما 
سیستم باتری قابل تعویض برای خودروهای ولتاژ پایین )48 ولت( تا 11 
اطمینان  تا  منتظریم  مشتاقانه  بسیار  ما  داد.  ارائه خواهیم  را  وات  کیلو 
حاصل شود که خودروهای دوچرخ متحرک نقش خود را در آینده تحرک 

شهری و غیر شهری حفظ خواهند کرد.

یاماها  شرکت  اجرایی  ارشد  مدیران  از  یکی  کینوشیتا،  تاکویا 
موتور گفت:

کنسرسیوم موتورسیکلت باتری قابل تعویض در اروپا سرانجام آماده کار است. 
امیدوارم این اولین گام به جلو چراغی باشد که شرکت های همفکر خود را 
به سمت ماموریت ما بکشاند و منجر به تغییرات دگرگون کننده برای آینده 
شود. ما در یاماها موتور اطمینان داریم که از طریق این ابتکار می توانیم به 
یکپارچه سازی مشخصات فنی و استانداردهای مختلف کمک کرده و به حداکثر 
رساندن مزایای نیروی الکتریکی برای مشتریان در سراسر جهان کمک کنیم.
این  سریع تر  چه  هر  که  است  مشتاق  موتورسیکلت  صنعت  نشریه 
کنسرسیوم به نتیجه برسد و اعتقاد داریم اگر هدف تسهیل انطباق عموم 
مردم با فناوری های جدید است، بنابراین داشتن استانداردهای مشترک 

ساده ترین و سرراست ترین راه برای رسیدن به آن است1.
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  1400 اردیبهشت  در  موتورسیکلت،  صنعت  نشریه  گزارش  به 
کمبود  به  خود  سخنرانی  در  اروپا  موتور  یاماها  دی ساینس مدیرعامل 
تراشه ها1 اشاره کرد و در پایان ماه فوریه 2021 نیز باجاج گزارش داد 
که کمبود نیمه هادی ها بر توانایی تولید موتورسیکلت ها مانند هاسکوارنا، 
مدیرعامل  باجاج،  نظر راجیو  می گذارد.  منفی  تأثیر  دومینار  و  کی تی ام 
باجاج این بود که اگر می توانستند روی این اجزای سازنده کار کنند، آن ها 

قادر بودند دو برابر بیشتر دوچرخ بفروشند.
اما، کارشناسان پیش بینی می کنند که با تداوم کمبود تراشه ها محصوالتی 
که دارای تکنولوژی روز هستند کمیاب شده و همین امر باعث افزایش 
قیمت ها می شود. همچنین با توجه به افزایش درخواست موتورسیکلت در 
جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا بازار خرید و فروش موتورسیکلت های 

دست دوم نیز داغ تر خواهد شد.

بحران کمبود تراشه ها تا چه موقع ادامه دارد؟
شرکت تحقیقاتی آی اچ اس مارکیت در گزارشی ضمن پیش بینی مذکور، 
اعالم کرد بحران کمبود تراشه تا سه ماهه دوم سال میالدی آینده ادامه خواهد 
داشت و اوضاع در نیمه دوم سال 2022 بهبود پیدا می کند. این دورنمای 
تیره گواه آن است که بحران کمبود تراشه به این زودی برطرف نمی شود. 
پیش بینی آی اچ اس مارکیت جدیدترین کاهش تولید شرکت تویوتا را در 
نظر گرفته است. این شرکت خودروسازی ژاپنی قصد دارد موقتا تولید 14 
کارخانه خود را ماه آینده متوقف کند و تولیدش را 40 درصد کاهش دهد.

محققان آی اچ اس مارکیت در گزارش خود نوشتند: این وضعیت همچنان 
سرشار از چالش است. ما شاهد نوسانات بیشتر به دلیل تدابیر قرنطینه 

1-Semiconductor

کووید 19 در مالزی هستیم که بسیاری از فعالیت های مربوط به تولید و 
تست تراشه در آنجا انجام می شود.

پایین  نرخ  نوشت:  کرد  منتشر  امسال  مرداد   29 ایسنا  که  گزارشی  در 
باعث تعطیلی  ابتال در جنوب شرقی آسیا  نرخ  افزایش  و  واکسیناسیون 
کارخانه های مونتاژ انواع نیمه رساناها شده است. شرکت فورد موتور روز 
چهارشنبه اعالم کرد فعالیت کارخانه تولید پیکاپ اف 150 در نزدیک 
کانزاس سیتی میسوری را هفته آینده به دلیل کمبود قطعات نیمه رسانا 

که ناشی از پاندمی کووید 19 در مالزی است، متوقف می کند.
تویوتا که تراشه ها را انبار کرده و پیش از این اختالل کمتری را تجربه 
کرده بود، به شیوع کرونای دلتا در آسیا به عنوان عامل کاهش تولید خود 

در سپتامبر اشاره کرد.
کازوناری کوماکورا، مدیر گروه خرید تویوتا گفت: به خصوص در جنوب 
شرقی آسیا شیوع کووید و قرنطینه ها روی فعالیت تامین کنندگان بومی 

ما تاثیر گذاشته است.
شرکت آی اچ اس مارکیت اکنون انتظار دارد بحران تراشه، تولید جهانی 
میلیون دستگاه در سال 2021 کاهش  تا 7.1  میزان 6.3  به  را  خودرو 
دهد. تنها در سه ماهه سوم تولید خودرو ممکن است 2.1 میلیون دستگاه 

به دلیل کمبود تراشه کاهش پیدا کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، آی اچ اس مارکیت اعالم کرد سه ماهه دوم سال 
2022 ممکن است نقطه ای باشد که از آن شاهد تثبیت روند عرضه تراشه باشیم2.

تراشه ها)1400(،  کمبود  بحران  در  همچنان  جدید  خودروهای  و  موتورسیکلت ها   -1
موتورسیکلت نیوز، 6 شهریور 1400، کدخبر: 16076. ر.ک:

https://www.motorcycletnews.ir/news/16076
بحران تراشه عامل کاهش تولید هفت میلیون خودرو)1400(، ایسنا، 29 مرداد 1400، 

کدخبر: 1400052919989. ر.ک:
https://www.isna.ir/news/1400052919989
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شرکت توسن با کمک سازمان اوقاف موتورسیکلت های برقی تولید کرد
انقالب دانش بنیان ها؛

یک  بازار،  تحلیل  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
با توجه به اضطرار آلودگی صوتی و زیست  البرزی  شرکت دانش بنیان 
محیطی با همکاری نخبگان ایرانی و حمایت سازمان اوقاف اقدام به تولید 

موتورسیکلت های برقی با توان بسیار باال کرده است.
و  تاسیس  سال1395  توسن« در  خودروی  گستران  شرکت »فن 
فرسای  طاقت  و  سخت  مراحل  طی  از  پس   1399 سال  زمستان  در 
کرد.  به بازار عرضه  را  خود  تولیدی  موتورسیکلت های  اولین  مجوزها، 
تمامی قطعات تکنولوژیک و استراتژیک این شرکت تولید داخل بوده و 
الکتروموتور و قطعات کنترلی و باتری پک های آن توسط شرکت های ذیل 

هلدینگ »پیشران الکتریک شریف« طراحی و تولید می شود.
این شرکت دانش بنیان80 نیروی مشغول به کار دارد که 35 نفر آن ها تیم 
تحقیق و توسعه و اکثر آن ها فارغ التحصیالن دانشگاه های کشور هستند 

و 40 درصد این شرکت، وقف علم و فن آوری است.
اقتصادی  به شرایط  اشاره  با  توسن  بیاضیان مدیرعامل شرکت  آیدین 
مشترک  چالش های  از  اولیه  مواد  تامین  گفت:  کرونا  همه گیری  در 
تولیدکنندگان است که ما هم با آن درگیر هستیم و در حال حاضر برای 

تهیه قطعات و مواد اولیه خیلی ساده با کمبود در بازار مواجه می شویم.
تولیدکننده ها  برای  که  پاگیری  و  کارهای دست  و  به ساز  اشاره  با  وی 
بدنه های  از  دارد  زیادی  موانع  ما  کشور  در  تولید  گفت:  آمده  به وجود 
را  ارز و غیره چالش های زیادی  تامین  تامین قطعات،  تا  نظارتی گرفته 

ایجاد می کند که برای تولیدکننده شرایط را بسیار سخت می کند.
تولید در کشور ما موانع زیادی دارد، از بدنه های نظارتی گرفته تا تامین 
برای  که  ایجاد می کند  را  زیادی  غیره چالش های  و  ارز  تامین  قطعات، 

تولیدکننده شرایط را بسیار سخت می کند.

بیاضیان گفت: ما روزی که اولین پالک را روی موتور چسباندیم تا حدی 
توانستیم نفس راحت بکشیم، چرا که برای تولید در کشور ما مشکالت 
و موانع متعددی وجود دارد که تمامی فرایندها را بسیار طوالنی می کند. 
برقی  موتورسیکلت  اینکه  تایید  برای  سازمان ها  از  یکی  مثال  به عنوان 

آالیندگی ندارد حدود دو ماه زمان نیاز دارد.
باعث  برنامه ریزی ها  عدم  و  سازمان ها  هماهنگی  عدم  کرد:  اظهار  وی 
می شود که زمان عرضه محصوالت به بازار بسیار طوالنی گردد. امروزه در 
دنیا در حال تالش هستند که زمان عرضه محصول به بازار را تا حد توان 
این موضوع وجود دارد و  ایران کامال عکس  کوتاه کنند و متاسفانه در 
برای بسیاری از سازمان ها این زمان اصال مطرح نیست. این موضوع یکی 

از موانع بزرگ در تولید کشورمان هست.

قطعات استراتژیک و تکنولوژیک را داخلی سازی کردیم
مدیرعامل توسن با بیان اینکه حدود 75 درصد قطعات مورد نیاز برای 
قطعات  گفت:  است،  خارجی  درصد   25 و  داخلی  موتورسیکلت  تولید 
استراتژیک و تکنولوژیک موتورسیکلت برقی را داخلی سازی کردیم و در 
داخل طراحی و تولید می شود. اما برای تامین قطعاتی که باید وارد کنیم 

با وجود مشکالت ارزی ما هم با مشکل مواجه هستیم.
بیاضیان افزود: شرکت دانش بنیان توسن موتور با توجه به این که تمامی 
در  می کند  تولید  را  موتورسیکلت  مهم  قطعات  و  تکنولوژیک  قطعات 
توان  ندارد چرا که  توان  نظر  از  رقیبی  و عماًل  رقابتی است  بازار داخل 
از 3 کیلووات شروع می شود و در حال حاضر ما در  محصوالت شرکت 
حال تست موتورسیکلت هایی با توان حداکثری 50 کیلو وات که در نوع 

خودش در دنیا کم رقیب است، هستیم.
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وی افزود: شرکت ما تمامی توان و تمرکزش را به سمت موتورسیکلت های 
برقی گذاشته چرا که استفاده از حمل ونقل برقی در دنیای امروزه با توجه 
به شرایط زیست محیطی یک اضطرار است و همانگونه که تمام جهان به 
سمت برقی سازی حمل ونقل حرکت می کند، همه ما باید به این سمت 
حرکت کنیم. شرکت ما و مجموعه هلدینگ به این اضطرار واقف است 
و به همین دلیل ماموریت اصلی مجموعه کمک در توسعه ی حمل ونقل 

برقی در کشورمان هست.

ارائه دهنده گارانتی و خدمات  شرکت توسن موتور تنها شرکت 
پس از فروش باتری پک

مدیرعامل توسن در پاسخ به این پرسش که اغلب موتورهای برقی بعد از 
مدتی با مشکل خرابی باطری مواجه می شوند، گفت: باتری پک های توسن 
تولید داخلی هستند و با توجه به توان موتورسیکلت های تولیدی شرکت، 
تمامی باطری  پک های ما لیتیوم یون هستند و استانداردهای سختگیرانه 
با کیفیت  باتری پک های بسیار  اروپا را گذرانده اند و در واقع در رده ی 
هستند. باتری پک های توسن موتور از لحاظ چگالی انرژی، مقاومت در 
بسیار  دمایی  ِرنج های  در  و  هستند  مقاوم  سقوط  و  ضربه  حریق،  برابر 
گسترده ای توانایی عملکرد دارند. لذا شرکت توسن موتور تنها شرکتی در 
ایران است که گارانتی و خدمات پس از فروش باتری پک ارائه می دهد.

بیاضیان افزود: با توجه به محدودیت های قانونی که در سال های گذشته 
در کشور بوده برخی از شرکت ها اقدام به واردات موتور سیکلت های برقی 
بسیار کم کیفیت کرده اند که اکثراً باطری های سرب اسیدی داشتند که 
با مشکل مواجه می شوند و باعث می شود کاربر زمان  در زمان کوتاهی 
بسیار کمی از آن بتواند استفاده کند و بعد از آن کاماًل غیر عملیاتی شود.

وی تاکید کرد: دیدگاه ما این است که محصولی را تولید کنیم که کاربران 
به سادگی بتوانند از آن استفاده کنند ما در حال حاضر مشتریانی داریم 
استفاده  ما  محصوالت  از  کیلومتر  هزار   13 تقریبا  ماهه   4 بازه  در  که 

کرده اند و این موید کیفیت موتورسیکلت های ما است.
سرمایه گذاری  به  نیاز  که  است  ضرورتی  شارژی  زیرساخت های  ایجاد 
بسیار باالیی دارد و قطعاً نیاز به ورود دستگاه های دولتی است که بتوانند 

این زیرساخت را ایجاد بکنند.
اظهار  شارژ  ایستگاه های  احداث  برای  الزم  تمهیدات  به  پاسخ  در  وی 
کرد: ایجاد زیرساخت های شارژی ضرورتی است که نیاز به سرمایه گذاری 

بسیار باالیی دارد و قطعاً نیاز به ورود دستگاه های دولتی است که بتوانند 
این زیرساخت را ایجاد بکنند. ما به این موضوع هم فکر کردیم و به عنوان 
برای موتورسیکلت های مان  را  آنبورد  این مسئله، شارژهای  برای  راهکار 
خود  با  را  سنگین  خیلی  شارژر  یک  نیست  نیاز  یعنی  گرفتیم.  نظر  در 
کابل  فقط  موتور شما  توسن  موتور سیکلت های  همواره حمل کنید در 
و  می کنید  متصل  هرجایی  در  شهری  برق  به  را  آن   و  می آورید  در  را 
زمان )3 ساعت( شارژ کامل می کند.  را در کمترین  موتورسیکلت شما 
و  را طراحی  شارژ هوشمند  ایستگاه های  موتور  توسن  به عالوه مجموعه 
نمونه سازی کرده است و آماده همکاری با سازمان های دولتی برای ایجاد 

زیرساخت شارژ در کشور است.
مدیرعامل توسن گفت: ما یک تیم قوی و نوآور تحقیق و توسعه داریم 
که تقریباً 35 نفر از بهترین فارغ التحصیل های بهترین دانشگاه های ایران 
که در واقع روی موارد نو و تکنولوژی های نو کار می کنند. الکتروموتوری 
که به آن اشاره کردم و50 کیلووات است عماًل درلبه ی فناوری است یا 
نام  به  ما نصب می شود  ویژه ای که روی موتورسیکلت های  بسیار  قطعه 
واحد کنترل مرکزی موتورسیکلت که باعث هوشمندی موتورسیکلت های 
ما می شود و شما با اپلیکیشن اختصاصی توسن همواره یک سیستم عیب 
ایران و موتورسیکلت های  یاب را همراه خود دارید که عماًل نظیری در 
وارداتی ندارد. این قطعه کامال اختصاصی موتورسیکلت های توسن است 

که توسط یکی از شرکت های هلدینگ طراحی و تولید شده است.

مقایسه موتورهای برقی با بنزینی
بیاضیان در رابطه با مقایسه موتورهای برقی با موتورهای بنزینی از لحاظ 
قدرت پاسخ داد: موتورهای برقی که در بازار وارد شده موتورسیکلت هایی 
به  واردکنندگان  توسط  که  توانی  و  دارند  پایینی  توان  که  هستند 
مشتریان اعالم می شود متاسفانه توان واقعی موتورسیکلت نیست. ما در 
ولی  می شود  فروخته  وات   3000 نام  به  که  داریم  موتورسیکلتی  بازار 
اینها مواردی  در واقعیت یک موتورسیکلت 1800 تا 2200 وات است. 
ایجاد  را  دیدگاه  این  و  دارد  وجود  ما  بازار  در  متاسفانه  که  هستند 
از  کننده  استفاده  اما  ندارند.  توانایی  برقی  موتورسیکلت های  که  کرده 
باال، شیب روی 30  با شتاب  موتورسیکلت های توسن یک موتور کامل 
درجه، توانایی حمل بار 260 کیلوگرم را تجربه کرده اند. ما مشتریانی را 
داشتیم که با این دیدگاه می آیند و می گویند موتورسیکلت برقی شتاب و 
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این فعالیت ها را دوباره از سر گرفتیم و انشااهلل بتوانیم به زودی صادرات 
محصول خود را آغاز نماییم.

با 30 درصد ظرفیت تولید می کنیم
مدیرعامل توسن با بیان این که ظرفیت تولید مجموعه ما 10 هزار دستگاه 
در سال است، گفت: ولی خط خط تولید ما کامال ماژوالر طراحی شده به 
گونه ای که این خطوط قابلیت توسعه خیلی سریعی را دارند و با توجه به 
شرایط اقتصادی ای که در بازار حاکم است فعاًل با ظرفیت 30 درصدی 
فعالیت می کنیم. امیدواریم انشااهلل بتوانیم با عرضه بیشتر محصوالت ما 

این درصد را افزایش بدهیم .
بیاضیان اظهار کرد: دیدگاه ما این است که موضوع وقف علم و فناوری 
را در کشور رواج بیشتری باید داد که با طرح های ارزنده ی سازمان اوقاف 
این مهم میسر شده است. سازمان اوقاف شرکت را در مرحله رشد از لحاظ 
اقتصادی حمایت کرد و کماکان این حمایت ها ادامه دارد، مطمئن هستم 
که در آینده نزدیک با سیاست هایی که سازمان اوقاف دارد، شرکت های 
دانش بنیان بسیار زیادی در کشورمان در راستای توسعه دانش و تولید 

داخلی به دستاوردهای بیشتری دست یابند.1

سرعت ندارد چرا باید به سمتش برویم؟ متاسفانه این دیدگاه با توجه به 
محصوالتی که از قبل وارد شده بودند، کیفیت خوبی نداشته و توان بسیار 
پایینی داشتند به وجود آمده بود. محصوالت توان باالی توسن موتور عماًل 
در بازار هیچ رقیبی ندارند و شرکت های وارد کننده نتوانستند این توان و 

کیفیت را از کشور هایی که وارد می کنند دریافت کنند.
با اشاره به مخاطرات زیست محیطی و آلودگی صوتی در برخی  وی 
و  موتور  از  استفاده  رسیده،  هشدار  مرز  به  که  تهران  مثل  شهرها 
وسایل خودرویی برقی را ضروری اعالم کرد و گفت: همه کشورهای 
و  می روند  وسایل نقلیه  این  از  استفاده  و  ساخت  سمت  به  رو  دنیا 
بی صدایی  برخی  کنیم.  حرکت  جهت  همین  به  می بایست  نیز  ما 
ما  باور  که  هرچند  می دانند  آن  معایب  از  را  برقی  موتورسیکلت 
اینگونه نمی باشد ولی شرکت توسن موتور برای این مورد نیز راهکار 
درخواست  بنابر  که  شده اند  ساخته  ویژه ای  صدای  ماژول های  دارد، 

می گردد. نصب  موتور  روی  مشتری 
از  را  هایمان  موتورسیکلت   که  بود  این  تالشمان  تمام  افزود:  بیاضیان 
نزدیک کنیم  بنزینی خود  به موتورسیکلت های هم رده ی  لحاظ قیمت 
دنیا  در  رقابت  این  دهیم.  انجام  را  کار  این  زیادی  حد  تا  توانستیم  که 
این  و مصرف  تولید  است که حجم  نیازمندی  این یک  دارد.  هم وجود 
محصول در دنیا بیشتر افزایش پیدا کند تا قیمت آن بیشتر کاهش پیدا 
کند. هرچند که هزینه های نزدیک به صفرتعمیر و نگهداری و قیمت برق 
مصرفی موتورسیکلت برقی در مقایسه با موتورهای بنزینی کامال استفاده 

از موتورسیکلت برقی را توجیه پذیر می نماید.
ایجاد  مشغول  ما  شرکت  گفت:  شرکت  این  صادرات  خصوص  در  وی 
و  است  منطقه  کشورهای  اولیه اش  است. هدف  صادرات  زیرساخت های 
به  با توجه  با کشورهای همسایه داریم. ولی  را  ارزنده ای  تفاهم نامه های 
فعالیت های  برخی  شد  باعث  آمد  به وجود  که  کرونا  ویروس  همه گیری 
بین المللی ما متوقف گردد که با آغاز واکسیناسیون در دنیا، در 3 ماه اخیر 
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به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از دنیای اقتصاد، صنعت 
در  و  کرد  آغاز  واردات  با  را  کارش  انقالب  از  پیش  موتورسیکلت کشور 
ادامه با مونتاژ پیش برد و همچنان بر همان مبنا ادامه دارد. اگر در حوزه 
خودروسازی پلت فرم  هایی کپی و با مشارکت طراحان خارجی منجر به تولید 
و عرضه برخی مدل  های محدود و قدیمی شده بومی شده، اما در صنعت 
است. نرسیده  ثبت  به  ملی  موتورسیکلت  مورد  موتورسیکلت حتی یک 
برخی مونتاژکاران پیشکسوت این صنعت بنا داشتند در سال  های 95 و 
96 از نخستین موتورسیکلت برقی ساخت داخل که با کپی از نمونه  های 
خارجی طراحی شده بود رونمایی کنند که گویا همچنان در مرحله آزمون 
انجمن  بگذراند.  را  نیاز  مورد  تست  های  نتوانسته   تولیدی  نمونه  و  بوده 
تولیدکنندگان موتورسیکلت در سال 96 عنوان کرده بود به دنبال تولید 
موتورسیکلتی ملی بر مبنای جغرافیای داخل با مشارکت تولیدکنندگان 

بزرگ است که گویا  اجرای این طرح هم به درازا کشیده است.

عزم ملی تولید بومی
و  موتورسیکلت  قطعه  سازان  انجمن  هیات مدیره  یداهلل حاج  غفاری، عضو 
دوچرخه کشور و مدیرعامل شرکت پارس  فلز در پاسخ به این پرسش که 
عنوان می  شود برخی مدل  های موتورسیکلت تا 80 درصد داخلی  سازی 
کشور  قطعه  صنعت  در  ملی  موتورسیکلت  ساخت  ظرفیت  آیا  شده  اند 
است  ملی  عزم  نیازمند  تحقق چنین طرحی  یا خیر، گفت:  دارد  وجود 
که وجود ندارد. تولید موتورسیکلت بومی کار دشواری نیست و ظرفیت 

صنعتی کشور اجازه این امر را می  دهد.
این فعال صنعت با بیان این که بخش  های سخت چنین پروژه  هایی سال  ها 
است رفع شده و به  لحاظ دانش و فناوری توان تولید در داخل وجود دارد، 
الکترونیک قسمت  های دشوار  بدنه و قطعات  انجین،  استثنای  به  افزود: 
تولید یک موتورسیکلت است که در کشور ظرفیت تولید آن ها وجود دارد.
او ادامه داد: حتی برخی قطعات الکترونیکی هم برای مدل  های قدیمی  تر 
به روزتر  مدل  های  برای  است.  تولید  حال  در   CG  125 هوندا  مانند 
تولید  نتیجه  نیست در  تهیه آن مشکل  فناوری است که  به کسب  نیاز 

موتورسیکلت ملی به شرط همت ملی قابل تولید است.

تولیدکنندگان پیچ و مهره بند
به عنوان  اصطالحا  در حال حاضر  متاسفانه شرکت  هایی که  حاج غفاری: 
فقط  نیستند  تولیدکننده  می  شود  برده  نام  آن ها  از  موتورسیکلت  ساز 
»پیچ و مهره  بند« هستند. آن ها قطعات را از چین و سایر کشورها وارد 
اینکه سرمایه  گذاری کرده و  یا  می کنند و در داخل روی هم می  بندند. 
موتورسیکلت  های جدید را فول سی  کی  دی  با هزینه گزاف وارد می  کنند. 
چنین عملکردی پس ازپنج دهه فعالیت، جفا در حق مصرف  کننده است.

دردسرهای موتورسیکلت  های لوکس
در  موتورسیکلت  ها  نوع  این  فروش  از  پس  مشکالت  به  حاج  غفاری 
تا 500  با 400  موتورسیکلت  های جدید  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  کشور 

صحبت های جنجالی مدیرعامل »پارس فلز« درباره مونتاژکنندگان موتورسیکلت
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این  صاحبان  ادامه  در  اما  می  رسد،  فروش  به   بازار  در  تومان  میلیون 
موتورسیکلت برای قطعات یدکی آن با مشکل مواجه خواهند بود، زیرا 
و  ندارند  ایران  در  فروش  از  پس  لوکس خدمات  موتورسیکلت  های  این 

قطعاتشان هم در کشور ساخته نمی  شود.
به  کشور  فعلی  اقتصادی  شرایط  کرد:  عنوان  خود  سخنان  ادامه  در  او 
گون ه ای نیست که بازار موتورسیکلت  های لوکس گرم باشد و روی تیراژ 
خریده شوند تا بومی  سازی قطعات آن ها در دستور کار قرار گیرد. امروز 
توان مردم خرید موتورسیکلت  هایی زیر 40 تا 50 میلیون تومان بوده و 
هنوز نتوانسته  ایم از بحران تحریم و کمبود اقالم ضروری  تر عبور کنیم. 
کاالهای  خرید  توان  که  محدودی  تعداد  برای  کشور  ارز  نباید  بنابراین 

لوکس دارند هزینه شود.
نیست  موجود  کافی  ارز  کرونا  واکسن  برای  که  زمانی  کرد:  اظهار  وی 
موتورسیکلت های  همچون  لوکس  کاالهای  شود  داده  اجازه  باید  چرا 
نمایشگاه های موتورسیکلت  به  وارد شود؟ کافی است سری  گران قیمت 
تهران بزنید. به اصطالح موتورسیکلت ساز مبادرت به داخلی سازی قطعات 

برای کاهش حجم ارزبری و قیمت 
فکر  به  فقط  و  نمی کند  تمام شده 
بنابراین  دارند.  فعالیت  خود  سود 
عزم ملی برای تولید موتورسیکلت 

ملی در این صنعت وجود ندارد.
انجمن  مدیره  هیات    عضو 
و  موتورسیکلت  قطعه  سازان 
خود  سخنان  ادامه  در  دوچرخه 
موتورسیکلت  زمانی  کرد:  بیان 
برنام ه ریزی  بدون  یاماها  دوزمانه 

اما در ادامه تولید  ایران تولید شد و به تولید نمونه محصول رسید،  در 
نشد.  داده  تولید  اجازه  و  شد  ممنوع  دوزمانه  موتورسیکلت  تردد  و 
حاج  غفاری درباره دلیل این ممنوعیت به مشکالت آلودگی هوا و دودزا 
این  سال  دو  از  پس  بود  قرار  اگر  داد:  توضیح  و  کرد  اشاره  آن ها  بودن 
آن  تولید  برای  و  شد  داده  مجوز  چرا  شود  ممنوع  موتورسیکلت ها  نوع 
ابتدا گفته نشد نوع دیگر باید ساخته  سرمایه  گذاری شد؟ چرا از همان 
شود؟ سازنده این مدل شرکتی نظامی بود که شاید این هزینه  کرد روی 
به بخش  این طرح مربوط  اگر  اما  نداشت،  تاثیری  بودجه آن  و  سرمایه 
خصوصی بود ممکن بود سرمایه  گذار ورشکسته شود، اما به  هر روی در 

کالن مساله پول ملی به هدر رفت.
وی تصریح کرد: این پروژه تقریبا برای دو دهه قبل است. در دوره  های 
مختلف روی این مسائل کار شد، اما چون بدون برنامه  ریزی بود به نتیجه 
به دالیلی  اما آن هم  آغاز شد،  انجین در کشور  تولید  نمی  رسید. حتی 

دیگر به نتیجه نرسید و خط تولید تعطیل شد.

صرفه در واردات است نه تولید
این فعال صنعت قطعه یادآور شد: در حوزه تولید هوندا سی جی 125 هم 
قطعات زیادی از جمله سوپاپ  ها، پیستون، سیلندر، گیربکس، بدنه و ... 

در داخل تولید شد اما چون تولید داخل صرفه  اقتصادی ندارد و واردات 
با هزینه کمتری انجام می  شود ترجیح فعاالن این صنعت واردات است.

 موتورسیکلت  های خارجی از مبدأ چین وارد می  شوند
برای ساخت موتورسیکلت  این پرسش که عزم  به  پاسخ  حاج  غفاری در 
ملی باید از سوی چه نهادی باشد وزارتخانه یا تولیدکنندگان، گفت: به 
نوعی اجبار باید از باال تولیدکننده را ملزم به داخلی  سازی کند. هر بخش 
تحویل  و  ساخته  قطعه  دهد  سفارش  قطعه  ساز  به  را  قطعات  نهادی  و 
می  شود. مهم گام نخست است که باید برداشته شود. اما بخش خصوصی 
زیرا  نمی  کنند،  کار  این  به  مبادرت  باشند  موتورسیکلت  که شرکت  های 

سود در واردات است.
و  برده  به چین  مختلف  از کشورهای  را  موتورسیکلت  ها  آن ها  گفت:  او 
در آنجا آرم تغییر می  کند و زمانی که از چین وارد ایران شد در داخل 

آرم  های قبلی روی موتورسیکلت دوباره نصب می  شود.
وی اظهار کرد: واردکنندگان بیش از 50 درصد و حتی بعضا 100درصد 
نتیجه  در  است.  20درصد  نهایت  تا   5 بین  تولید  سود  اما  دارند،  سود 
فعاالن صنعت موتورسیکلت از این 

وضعیت راضی نیستند.
ادامه سخنان  در  فعال صنعت  این 
وضعیت  همین  کرد:  عنوان  خود 
تولید شده  جان  بالی  واسط ه گری 
است. قیمت کارخانه یک نرخ است 
برابر  چند  قیمت  ها  بازار  در  اما 
می  شود. این موضوع در حوزه مواد 
همه  است.  ملموس  کامال  معدنی 
واسطه  گری  باالی  سود  به دنبال 
هستند و حاضر به سود تولید و پذیرش دردسرهای آن نیستند. تولید 

زحمت دارد و کمتر کسی به آن تن می  دهد.

 جلسات بدون نتیجه
با اشاره  عضو هیات  مدیره انجمن قطعه سازان موتورسیکلت و دوچرخه 
ماه  چند  گفت:  دولتی  نهادهای  با  صنعت  این  سال  ابتدای  جلسه  به 
قبل جلسه ای با سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد 
داشتیم. از ما به عنوان تولیدکننده دعوت شد تا پیشنهادهای خود را در 
ارائه دهیم. در همان جلسه عنوان  برقی ملی  حوزه طرح موتورسیکلت 
کردیم سنگ بزرگ عالمت نزدن است. اگر قرار است طرحی به نتیجه 

برسد باید راه را از ابتدا آغاز کرد نه از میانه راه.
او گفت: در این جلسه مقرر شد ماهانه جلسه  برگزار و موضوع پیگیری 

شود. اما جلسه  ها ادامه نیافت و ختم به همان یک جلسه شد.
این فعال صنعت خاطرنشان کرد: قطعه  سازان آمادگی دارند هر قطعه ای 
را بسازند، اما نه در تیراژ 50 یا 500 عدد زیرا سرمایه  گذاری برای ساخت 
قالب  و فیکسچر سنگین است. چین موفق است، زیرا تیراژ میلیونی دارد. 
اگر قرار باشد با ساالنه 5 هزار تا تولید کار را پیش ببریم فقط منجربه 
آب رفت سرمایه می  شود. البته خودکفایی 100درصدی هم ممکن نیست، 
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اما می  توان بخش اعظمی از قطعات را در داخل ساخت به  ویژه قطعات 
فلزی که حجیم هستند.

حاج  غفاری اظهار کرد: در همان جلسه عنوان کردم شرکت ما آمادگی 
دارد قطعات جدید فلزی را با تیراژ مناسب امروز سفارش بدهید و 6 ماه 
بعد تحویل بگیرید. به  عنوان مثال قطعات مدل جدید هوندا 125 با نام 
کلیک را مونتاژکاران به ما سفارش ندادند، اما خودمان قطعات فلزی آن 

را در داخل ساختیم.
عضو هیات  مدیره انجمن قطعه  سازان موتورسیکلت و دوچرخه افزود: اگر 
تیراژ به 40هزار موتورسیکلت در سال برسد می  توان سرمایه  گذاری کرد. 
تحقق چنین طرح  هایی باید از باال اجبار شود. اگر اجبار نباشد هر کس به 

راه خودش می  رود و ظرفیت موجود به هدر خواهد رفت1.

گروه صنعتی فارس فقط مونتاژ نمی کند
بعد از صحبت های مدیرعامل پارس فلز، در فیلمی که از کارخانه فارس 
موتور منتشر شد مشخص شد که یکسری قطعات مانند شاسی و لوازم 
مونتاژ  کار  صرفا  شرکت  این  و  می شود  تولید  کارخانه  این  در  جانبی 

نمی کند. البته مانند این شرکت بسیار کم است.
و  صدا  خبرگزاری  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
سیما، رئیس هیات مدیره گروه صنعتی فارس در اردستان از این گروه به 
عنوان شرکت های پیشرو در حوزه اشتغال یاد کرد که روزانه 150 دستگاه 

موتورسیکلت و 30 مدل تولید می کند.
محمد بهروززاده افزود: شاسی و قطعات جانبی که قبال از خارج وارد 

می شد، در این واحد تولید و مونتاژ می شود.
وی با اشاره به اینکه موتورسیکلت های تولیدی در این واحد قبل از عرضه 
و  ترمز  چراغ،  کیلومتر،  سرعت،  گفت:  می شوند،  نهایی  کنترل  بازار  به 

ارزیابی ظاهری موتور جزء مواردی هستند که تست می شود.
رئیس هیات مدیره گروه صنعتی فارس افزود: قطعات مورد نیاز برای راه 
اندازی خط تولید موتورسیکلت های برقی تهیه شده و این محصول در 

یک ماه آینده به بازار عرضه می شود.2
 

1- حاج غفاری، یداله )1400(، عزمی برای تولید موتورسیکلت ملی وجود ندارد، دنیای 
اقتصاد، 7 شهریور 1400، کدخبر: 3793455. ر.ک: 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-1793455
2- بهروززاده، محمد)1400(، اردستان پیشرو در تولید موتورسیکلت های وطنی،خبرگزاری 

صدا و سیما، 13 شهریور 1400، کدخبر: 3211055. ر.ک:
https://www.iribnews.ir/fa/news/3211055

اتحادیه  رئیس  خودرو،  خبر  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
تهران گفت:  و موتورسیکلت  تعمیرکنندگان دوچرخه  و  تولیدکنندگان قطعات 
قطعات  بازار  بهبود  به  اتحادیه  پتانسیل  از  بهره گیری  با  می تواند  وزارت صمت 

یدکی موتورسیکلت کمک کند.
مصطفی صفرخانی بیان کرد: تعمیرگاه ها در حد نیاز خود مشکلی از جهت تامین 
لوازم یدکی ندارند و قطعات به اندازه کافی در بازار موجود است. تولیدکنندگان 
قطعات تهران نیز تا کنون مشکلی را مطرح نکرده و مراجعه ای به اتحادیه در 

این خصوص نداشته اند.
روند  قیمت ها  متاسفانه  کرد:  عنوان  بازار  در  یدکی  لوازم  قیمت  درباره  وی 

مشخصی ندارند و متناسب با تورم و نرخ روز دالر در نوسان هستند.
و  دوچرخه  تعمیرکنندگان  و  قطعات  تولیدکنندگان  اتحادیه  رئیس 
موتورسیکلت  تقلبی  یدکی  لوازم  وضعیت  خصوص  در  تهران  موتورسیکلت 
که  زمانی  تا  که  است  گونه ای  به  بازار  در  تقلبی  لوازم  گفت: وضعیت  بازار  در 
تشخیص  قابل  صنف  اعضای  برای  حتی  نگیرند  قرار  استفاده  مورد  قطعات 
داد. تشخیص  یکدیگر  از  را  تقلبی  و  اصل  قطعات  می توان  به سختی  و  نیستند 
صفرخانی اذعان داشت: حذف قطعات تقلبی از بازار نیازمند بازرسی و نظارت مستمر 
وزارت صمت به ویژه در بخش تولید قطعات است که اتحادیه بارها آمادگی خود را 
برای همکاری با سازمان کیفیت استاندارد در زمینه نظارت بر بخش تولید اعالم کرده 
تا با نظارت صد در صد، تعداد قطعات تقلبی در بازار به صفر برسد. چرا که همکاران 
ما با شناخت و تجربه ای که دارند می توانند به حذف لوازم تقلبی از بازار کمک کنند. 

اما متاسفانه تاکنون تقاضای همکاری از اتحادیه نشده است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت 
تهران در پایان تصریح کرد: متاسفانه گوش شنوایی برای شنیدن خواسته های ما 
وجود ندارد. اما امیدواریم در دولت جدید این طور نباشد و اگر می خواهیم روند 
خوبی در زمینه تولید لوازم یدکی موتورسیکلت پیش بگیریم وزارت صمت باید 
با از پتانسیل اتحادیه های کل کشور به عنوان کارشناسان تجربی بهره مند شود1.

1- صفرخانی، مصطفی)1400(، ضرورت بهره مندی وزارت صمت از پتانسیل اتحادیه در 
جهت بهبود بازار قطعات موتورسیکلت، خبر خودرو، 29 مرداد 1400، کدخبر: 629700. ر.ک:
http://khabarkhodro.com/fa/news/629700

به سختی می توان قطعات اصل و 
تقلبی موتورسیکلت را از یکدیگر 

تشخیص داد

مصطفی صفرخانی: 
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حضور طبقه ای از مافیا در صنعت 
موتورسیکلت کشور

نمایشگاه کانتون 130 چین به 
صورت آنالین برگزار می شود

حبیب اهلل محمودان عنوان کرد:

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از خبر خودرو، نایب رییس 
هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور به تشریح چالش 

های پیش روی وزیر صمت در صنعت موتورسیکلت پرداخت.
بسیار  ای  برنامه  وزیر صمت  برنامه  داشت:  اظهار  محمودان  اهلل  حبیب 
صنعت  جمله  از  صنایع  کلیه  که  امیدواریم  و  است  کارآمد  و  جامع 
موتورسیکلت کشور طبق این برنامه پیش رود تا بتوانیم به دستاوردهای 

مطلوبی برسیم.
وی درباره چالش های پیش روی وزیر صمت در صنعت موتورسیکلت، 
اظهار داشت : مهم ترین چالش حضور طبقه ای از مافیا در این صنعت 
است که کشور را به بهشت واردات موتورسیکلت تبدیل کرده و آن را با 
انتخاب تیمی  با  باید  صد در صد سود به فروش می رسانند. لذا ایشان 
منسجم در وزارتخانه مانع حضور افراد بی توجه به اهداف صنعتی کشور 
شوند تا بتوان از طریق ثروت آفرینی به پیشرفت صنعت کشور کمک کرد.
کشور  موتورسیکلت  سازان  قطعه  سندیکای  مدیره  هیأت  رییس  نایب 
در صنعت  سازی  داخلی  و  نگرش  تغییر  را  وزیر صمت  ماموریت  اولین 
موتورسیکلت عنوان کرد و گفت: ایشان باید نگاه به درون داشته باشند و 
در تیم خود از افرادی که چنین نگرشی دارند استفاده کنند. چرا که نیاز 

کشور باید از طریق صنایع و تولیدکنندگان داخلی تامین شود.
موتورسیکلت  صنعت  سازی  هوشمند  داشت:  اظهار  پایان  در  محمودان 
نیازمند حضور کارشناسان آگاه در پیکره کارشناسی وزارت صمت است 
که اطالعاتی بیش از شرکت های موتورسیکلت سازی و واردکننده داشته 
باشند. در غیر این صورت این شرکت ها مشکل را طوری مطرح می کنند 

که در را برای واردات باز کنند1.

1- محمودان، حبیب اله)1400(، ایران به بهشت واردات موتورسیکلت تبدیل شده است، 
خبر خودرو، 9 شهریور 1400، کدخبر: 631111. ر.ک:

http://khabarkhodro.com/fa/news/631111

به گزارش موتورسیکلت نیوز، نمایشگاه کانتون در سال 1957 تاسیس شده و 
هر بهار و پاییز در گوانگژو یا گوانگجو چین برگزار می شود. نمایشگاه کانتون یک 
رویداد تجاری جامع بین المللی با طوالنی ترین سابقه، باالترین سطح، بزرگ ترین 
بزرگ ترین  و  خریداران  حضور  بیشترین  محصول،  تنوع  کامل ترین  مقیاس، 
گردش تجاری در چین است و به عنوان »نمایشگاه شماره 1 چین« مشهور است.

خارجی  تجارت  مرکز  مدیرکل  و  کانتون  نمایشگاه  دبیرکل  شیجیا  چو  آقای 
چین، گفت: نمایشگاه کانتون پل ارتباطی بین جریان های داخلی و بین المللی 
است. شرکت های چینی همچنان به بهبود فناوری و کیفیت محصول خود برای 
پاسخ گویی به نیازهای مصرف کنندگان مختلف در سراسر جهان ادامه می دهند. 
در طول 40 سال گذشته اقتصاد چین به توسعه سریع دست یافته است. در عصر 
جدید، توسعه جدید چین فرصت های جدیدی را برای جهان فراهم می کند. در 

ادامه توضیح سایت کانتون را درباره این نمایشگاه عظیم می خوانید.

نمایشگاه 129 کانتون در سال 2021 
در سال 2020، به دلیل همه گیری، نمایشگاه کانتون به صورت آنالین برگزار شد. 
در آوریل سال جاری، بر اساس دو جلسه مجازی قبلی، نمایشگاه کانتون در سال 
2021 با موفقیت به صورت آنالین برگزار شد. با تأثیر بیشتر آن، تعداد خریداران 
نمایشگاه  یافت. در  افزایش  به سرعت  نمایشگاه حضور داشتند  خارجی که در 
129 کانتون، وب سایت رسمی نمایشگاه کانتون 35.38 میلیون بار بازدید شد. 
خریداران از 227 کشور و منطقه در این نمایشگاه ثبت نام کرده و شرکت کردند. 

26 هزار غرفه دار بیش از 2.76 میلیون محصول را بارگذاری کردند.
در میان پیشگیری و کنترل منظم کوئید 19، چین محصوالت بیشتری با کیفیت باال 
از طریق پلتفرم هایی مانند نمایشگاه کانتون صادر خواهد کرد تا خواسته های تولیدی و 

معیشتی چین و جامعه بین المللی را برآورده کند و گردش بین المللی را افزایش دهد.
در این رویداد 16 دسته محصول در 51 بخش نمایش داده می شود. مساحت کل 
نمایشگاه 1.185 میلیون متر مربع و تعداد غرفه های استاندارد حدود 60 هزار 
نمایشگاه  از رویداد بزرگ  غرفه است. استقبال شرکت های چینی و بین المللی 

130 کانتون برای ایجاد آینده ای بهتر است1

1- نمایشگاه کانتون 130 چین از 15 اکتبر تا 3 نوامبر به صورت آنالین و آفالین برگزار 
می شود)1400(، موتورسیکلت نیوز، 27 مرداد 1400، کدخبر: 15996. ر.ک:

https://www.motorcycletnews.ir/news/15996
https://www.cantonfair.Org.cn/en
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به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت، خبرگزاری فارس نوشت: در حالی که 
با توجه به محدودیت های ارزی مشکالتی برای تامین ارز کاالهای اساسی، 
مواد اولیه تولید و ماشین آالت بخش تولید وجود دارد، برخی مسئوالن وزارت 
از کاالهای  صمت سعی دارند تا شرایط آسان تری را  برای واردات برخی 

غیرضروری فراهم کنند. 
همچنین مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت در نامه ای 
به مفتح قائم وزیر صمت در امور بازرگانی درخواست تغییر گروه کاالیی 
مرتبط با تجهیزات حفاظتی و ایمنی موتورسواران و دوچرخه سواران را 
داشته است و به این ترتیب طی این نامه درخواست شده است تا گروه 
کاالیی مرتبط با تجهیزات حفاظتی و ایمنی موتورسواران از گروه 27 به 
گروه 26 تغییر کند. براین اساس در صورت موافقت با این موضوع تخصیص 
گیرد.  می  قرار  باالتری  اولویت  در  کاال  از  دسته  این  واردات  برای  ارز 
گفتنی است کاالهای گروه 27 عمده کاالهای مصرفی است که با توجه 
این  واردات  به  ارزی  تقریبا  ارزی  اولویت بندی  کشور و  ارزی  شرایط  به 
کاالها تعلق نمی گیرد. اما، کاالهای گروه 26 کاالهای مصرفی بادوام است 

که برای تخصیص ارز در اولویت باالتری نسبت به گروه 27 قرار دارند.
در نامه شماره 60/126896 مورخ 1400/5/18 مهدی صادقی نیارکی معاون 
امور صنایع وزارت صمت به قائم مقام وزیر در امور بازرگانی نوشته است:

جناب آقای مفتح 
قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی 

موضوع: تغییر گروه کاالیی مرتبط با تجهیزات حفاظتی و ایمنی 
موتورسواران و دوچرخه سواران 

با سالم و احترام
نیکران  ارسال تصویرنامه شماره 0420 مورخ 1400/4/6 شرکت  ضمن 
موتور پاسارگاد پیرامون واردات تجهیزات و ملزومات ایمنی موتوسوران، 
با توجه به نامه مدیرکل محترم صنایع حمل ونقل به شماره 60.84851  
مورخ 1400.3.24 در این خصوص و همچنین پیرو سوابق مرتبط از جمله 
نامه ها به شماره 60/97390 مورخ 1399/4/18 و شماره 60/246975  
مورخ 1399/10/14 به استحضار می رساند، نظر به این که طی سال 98 
و  حفاظتی  ماهیت  به دلیل  جدید  تعرفه های  ایجاد  و  تفکیک  به  نسبت 
ایمنی کاالهای مورد نظر و حفظ جان راکبان اقدام گردیده است. لذا در 
صورت صالحدید تقاضا دارد دستور فرمایید در خصوص تغییر تعرفه ها به 
شرح جدول ذیل، توسط دفتر مقررات از گروه 27 به گروه 26 و درج در 

سامانه جامع تجارت اقدام مقتضی معمول نمایند.1

1- نامه مقام مسئول وزارت صمت برای واردات لباس موتورسواری در روزهای آخر دولت + 
سند )1400(، فارس، 23 مرداد 1400، کدخبر: 14000520000343. ر.ک:

https://www.farsnews.ir/news/14000523000792

ماجرای نامه دقیقه نودی معاون امور صنایع وزارت صمت برای واردات 
لباس موتورسواری چه بود؟
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گروه عنوانکد تعرفهردیف 
کاالیی

گروه 
پیشنهادی

142031010
لباس به صورت دست مخصوص 
موتورسواری دارای محافظ آرنج 

و شانه
2726

شلوار مخصوص موتورسواری 242031020
2726دارای محافظ زانو و لگن

دستکش با محافظ پشت دست، 342032110
2726مخصوص موتورسواران

کاپشن مخصوص موتورسواری 462011310
2726دارای محافظ آرنج و شانه

562031920
لباس مخصوص ورزش 

موتورسواری با محافظ آرنج شانه 
زانو و لگن و... به صورت دست

2726

2726پوتین مخصوص موتورسواری664031920

 به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از فارس، صادقی نیارکی 
مدیریت واردات را یکی از مهم ترین اولویت های وزارت صمت و معاونت 
امور صنایع برشمرد و گفت: در سال های اخیر با توجه به مشکالت ارزی، 
ردیف  از 2هزار  بیش  برای  و  غیرضروری شده ایم  کاالهای  واردات  مانع 
تعرفه دارای کاالی مشابه ساخت داخل با اخذ مصوبات قانونی محدودیت 

ایجاد کرده ایم.
با تجهیزات حفاظتی  تغییر گروه کاالیی مرتبط  وی همچنین در مورد 
و ایمنی موتورسواران و دوچرخه سواران  نیز، بیان داشت:  در این راستا 
تقاضای متعدد متقاضیان و جامعه موتورسواران حرفه ای  به وزارت صمت 
ارائه شد و معاونت امور صنایع  نیز طی مکاتبه ای با متولی سیاست گذاری 
ایجاد 6 ردیف  بر  بازرگانی، مصوبه کمیسیون ماده یک مبنی  در حوزه 
راکبان  جان  حفظ  و  ایمنی  حفاظت،  به دلیل  موتورسواران  برای  تعرفه 
تغییر  برای  مقتضی  تصمیمات  صالحدید  صورت  در  تا  کرد  تبیین  را 

تعرفه های مذکور ازگروه 27 به 26 اتخاذ شود.
صادقی نیارکی خاطر نشان کرد: موتورسواران برای تمرینات و مسابقات 
خود نیازمند تجهیزات ایمن هستند و در صورت عدم وجود این تجهیزات 

در حین تمرین و یا مسابقات ممکن است دچار حوادث ناگواری شوند.1
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1- صادقی نیارکی، مهدی)1400(، معاونت صنایع مجوزی برای واردات لباس موتورسواری صادر نکرده است، 24 مرداد 1400، کدخبر: 14000523000792. ر.ک: 
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نویسنده: علیرضا ترکمان پری 
)مدیر مجتمع فنی و حرفه ای دارالفنون ری(

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از آموزشگاه فنی و حرفه ای 
دارالفنون، افرادی که پس از گذراندن فرآیند تعریف شده در سازمان فنی 
و حرفه  ای موفق به اخذ گواهینامه شوند با توجه به بین المللی بودن این 
سازمان  عضو  که  کشور(   186( کشورهایی  تمامی  در  می توانند  مدرک 
جهانی کار )ILO( هستند، مشغول کار شوند و این گواهینامه بین المللی 

در همه این کشورها اعتبار دارد.
برای آن که یک تعمیرکار موتورسیکلت ماهر شویم می بایست یکی از سه 

روش زیر را انتخاب نمائیم:
یک روش که بسیار طوالنی مدت است شاگردی کردن در نمایندگی های 
در  شاگردی  یا  و  موتورسیکلت  سازنده  کارخانجات  و  شرکت ها  مجاز 
وارد  سریع  می خواهند  که  کسانی  برای  و  است  موتورسازی  مغازه های 
بازار کار موتورسازی شوند مناسب نیست و این سبک یادگیری بیشتر در 

سالیان قبل مرسوم بود است.
تحصیل در هنرستان های کاردانش و فنی و حرفه ای آموزش و پرورش در 
رشته تعمیرکار موتورسیکلت به مدت 3 سال در دوره متوسطه دوم و یا 
ادامه تحصیل در دانشگاه های معتبر در رشته مهندسی مکانیک خودرو 

که 4 سال طول می کشد.
شرکت در دوره های مراکز فنی و حرفه ای آزاد و دولتی و آموزشگاه های فنی و 
حرفه ای آزاد که به صورت تخصصی در حرفه تعمیرکار موتورسیکلت مشغول 

به آموزش کارآموزان است ) که یکی از مراکز مجهز که به صورت تخصصی در 
امر آموزش تعمیر موتورسیکلت مجتمع فنی و حرفه ای دارالفنون ری است(.

در انتخاب آموزشگاه موتورسازی به چه نکاتی مهمی باید توجه کنیم؟
البته انتخاب دوره های مهارت آموزی مکانیکی نباید صرفا بر اساس قیمت 
باشد بلکه جزئیات زیاد دیگری هم باید مورد توجه باشد. از نکاتی مثل 
به روز بودن تجهیزات، تجربه و سابقه استادان، سرفصل های ارائه شده، 
تعداد افراد حاضر در هر کالس، به روز بودن آموزش ها و ... که بگذریم، 
کیفیت دوره های عملی و به خصوص »امکانات و تجهیزات آموزشگاه ها« 
بسیار حائز اهمیت است. به طور مثال ممکن است دوره ای ارزان باشد یا 
اما شما در طول دوره  باشد.  حتی مثل برخی دوره های دولتی، رایگان 
نتوانید آموخته های خود را به خوبی تمرین کنید و یا نمی تواند نیاز شما 

را برای ورود به بازار کار مرتفع سازد.

طول دوره آموزش تعمیرکار موتورسیکلت )موتورسازی(
مدت دوره آموزش موتورسازی با توجه به مدت ساعات برگزاری دوره و 
شیفت آموزشی )صبح، ظهر، بعدازظهر و غروب( و کالس ها )خصوصی، 
نیمه خصوصی و گروهی( بین یک تا سه ماه برنامه ریزی و اجرا می شود.

حداقل مدرک تحصیلی جهت آموزش موتورسازی
تحصلی  مدرک  حداقل  موتورسیکلت  تعمیرکار  دوره  در  شرکت  جهت 
می شود  توصیه   ) نهم  اول  متوسطه  دوره  پایان   ( راهنمایي  سوم  پایان 
و کسانی که تحصیالت کمتری دارند در صورت داشتن توانائی، تجربه، 

عالقه، استعداد و رغبت می توانند در این دوره شرکت کنند.

چگونه یک تعمیرکار حرفه ای موتورسیکلت شویم؟
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وضعیت بازار کار شغل موتورسازی
با توجه به افزایش بسیار زیاد تولید و مونتاژ انواع موتورسیکلت های ایرانی 
و خارجی و استقبال مردم ایران برای خرید موتورسیکلت به علت مصرف 
کم بنزین، گریز از ترافیک، وسیله نقلیه برای خانواده ها، عدم نیاز به جای 
موتوری،  پیک  در  جوانان  زیاد  بسیار  اشتغال  و  مناسب  قیمت  پارک، 
اسنپ، الوپیک و غیره ... و بر اساس آمار رسمی که در سال 1395 اعالم 

شد تعداد 11 میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد.
بر  موتورسیکلت  مفید  عمر  که  کنیم  اشاره  نیز  نکته  این  به  نیست  بد 
اساس استاندارد شرکت باجاج 7 سال است ولی در کشور ما عمر مفید 
تا   10 بین  میانگین  به طور  و  است  شده  اعالم  سال   10 موتورسیکلتها 
15سال هر موتورسیکلت مورد استفاده قرار می گیرند که در نتیجه سرانه 
تعمیرات موتورسیکلت در کشور ما در مقایسه با متوسط جهانی بیشتر 
است و با توجه به تحقیقات میدانی هر ایرانی ساالنه به طور میانگین 5 
به تعمیرگاه مراجعه  برای سرویس و تعمیر موتورسیکلت خود  بار  تا 8 
می کنند و از مشاهدات میدانی نیز می توان به این نتیجه رسید بازار این 

شغل به این زودی اشباع نخواهد شد.
در مجموع اقبال به فعالیت در شغل موتورسازی در دنیا و کشور ایران 
و  تکنولوژی  این  روزافزون  توسعه  به  توجه  با  رشته ها  سایر  به  نسبت 
است  افزایش  و گستردگی سیستم های جدید موجود در حال  تغییرات 
همیشه  عرصه  این  در  فعاالن  اگر  گرفت  نتیجه  می توان  که  به طوری 
اطالعات و مهارت خود را به روز نمایند سالیان زیادی می توانند در این 

حرفه فعال بوده و درآمد مطلوبی کسب نمایند.

تعمیرکار  استخدام  وضعیت  و  کار  بازار  شغلی،  فرصت های 
موتورسیکلت )موتورساز(

کارآموزان می توانند بعد از گذراندن دوره در مراکز زیر مشغول به کار شوند:
- در شرکت های و کارخانجات موتورسازی داخلی و خارجی مشغول به 

کار شوند
- در نمایندگی های مجاز موتورسازی داخلی و خارجی مشغول به کار شوند

- در کارخانجات، ادارات، شرکت ها و مراکز نظامی به عنوان رسته شغلی 
تعمیرکار موتورسیکلت به تعمیر موتورهای سازمانی مشغول به کار شود

به  موتورسیکلت  تعمیرکار  شغلی  رسته  به عنوان  انتظامی  نیروی  در   -
تعمیر موتورهای سازمانی مشغول به کار شود

- در شرکت پست به عنوان رسته شغلی تعمیرکار موتورسیکلت به تعمیر 
موتور های سازمانی مشغول به کار شود

- در نیروی قوه قضائیه به عنوان رسته شغلی تعمیرکار موتورسیکلت به 
تعمیر موتورهای سازمانی مشغول به کار شود

- در مراکز معاینه فنی موتورسیکلت مشغول به کار شود
اتحادیه  به  مراجعه  و  حرفه ای  و  فنی  مهارت  گواهینامه ی  دریافت  با   -

مربوطه جواز کسب دریافت کرده و مغازه موتورسازی تاسیس کند
- با اخذ جواز کسب به فروش لوازم یدکی موتورسیکلت مشغول به کار شود

- به عنوان موتورساز سیار مشغول به کار شود
- به تعمیرکار پمپ باد و سم پاش مشغول به کار شود

میزان درآمد شغل موتورسازی )تعمیرکار موتورسیکلت( چقدر است؟
تعمیرگاه های  یا  کارخانجات  در  موتورساز  به عنوان  شما  که  صورتی  در 
بزرگ و کوچک تعمیرکار موتورسیکلت کار کنید، حداقل میزان حقوق 
قانون   41 ماده  چارچوب  در  عالي  شوراي  مصوبات  اساس  بر  شاغلین 
رضایت  در صورت  که  می شود  شروع  مي گردد  تعیین  ساله  هر  که  کار 
کارفرما تا دو الی سه برابر پایه وزارت کار قابل افزایش خواهد بود. اما در 
صورتی که شما به صورت مستقل و برای خودتان کار می  کنید خیابانی که 
تعمیرگاه )مغازه( شما در آن قرار دارد و مقدار رفت و آمد ماشین در آن، 
بزرگی و کوچکی مغازه )محل تعمیرگاه( و مجهز بودن آن به تجهیزات 
مدرن و به روز، دوری و نزدیکی سایر تعمیرگاه ها و اینکه تعمیرگاه شما 
در بورس تعمیرگاه های موتورسیکلت قرار دارید یا خیر. براساس تحقیق 
محیطی انجام شده توسط نگارنده مبلغ در آمد تعمیرکاران موتورسیکلت 
بین 3 الی 5 برابر حداقل حقوق اداره کار و در برخی شرایط بیشتر از 

این مقدار نیز است.

)تعمیرکار  موتورسازی  مغازه  احداث  برای  نیاز  مورد  سرمایه 
موتورسیکلت(

سرمایه گذاری   2 به  نیاز  موتورسازی  مغازه  احداث  و  تاسیس  برای 
ما  ملکی  سرمایه گذاری  در  است.  تجهیزاتی  سرمایه گذاری  و  ملکی 
خود  مالی  توان  به  توجه  با  فردی  هر  که  مغازه  رهن  با  می توانیم 
یا در  و  انتخاب می کند  تاسیس مغازه موتورسازی  را جهت  منطقه ای 
صورتی که فرد پول زیادی جهت رهن مغازه ندارد می تواند مبلغ رهن 

را به اجاره تبدیل کند.

مهم ترین سرمایه گذاری جهت ایجاد و خرید تجهیزاتی عبارتند از:
1- خرید دستگاه عیب یاب )دستگاه دیاگ(

2-خرید خرک، پمپ باد، جعبه ابزار کامل با ابزار، انواع آچار تخت، آچار 
رینگی، آچار آلن، آچار ترکمتر، آچار فرانسه، انبرقفلی، جعبه بکس، انواع 
پیچ گوشتی، خار جمع کن، رینگ باز کن، سوپاپ جمع کن، فولی کش، 
انبردست، دم باریک، چکش پالستیکی و آهنی، گیره رومیزی، میز کار 

کوچک، کولر، )بخاری، تلویزیون و یخچال به صورت اختیاری( است.
شخصیت های مناسب شغل موتورسازی )تعمیرکار موتورسیکلت(

اگر شما به شغلی عالقه مندید که فنی باشد، و از سر و کله زدن با موتور 
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سیکلت و لوازم مکانیکی لذت می برید و می خواهید زودتر وارد بازار کار 
به شغل  که  افرادی  تیپ شخصیتی  مناسب شماست.  این شغل  شوید، 
هوشیار،  باهوش،  انرژی،  پر  اشخاصی  غالبا  هستند  مشغول  موتورسازی 
اهل صحبت کردن هستند. مهارت خاص در حل مسئله جدید و چالش 
بر انگیز دارند. این افراد مهارت تحلیل فراوانی دارند و می توانندمسائل 
مختلف را حل و فصل کنند. کارهای روتین و عادی آنها را خسته می 
هستند.  جدید  و  جالب  کارهای  و  ها  فرصت  دنبال  همیشه  آنها  کند. 
ازاعتماد به نفس و توانائی تنها کار کردن برخوردار هستند و عاشق باز و 

بسته کردن وسایل مختلف می باشند.

مزایاي گواهینامه سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور
ضوابط احتساب دوره هاي آموزش فني و حرفه اي به جاي سوابق تجربي 
در طبقه بندي مشاغل: در اجراي تبصره ماده 10 آئین نامه ایجاد مراکز 
کارآموزي و جوار کارگاه و بین کارگاهي موضوع تبصره 2 ماده 110 قانون 
کار جمهوري اسالمي ایران مصوب ) 71/10/27 ( هیئت محترم وزیران و 
آئین نامه اجرایي تبصره 1 ماده 49 قانون مذکور ) 71/2/12 ( و بر اساس 
بخشنامه 4660/ ن تاریخ 73/2/24 معاونت نظارت بر روابط کار وزارت 

کار و امور اجتماعي، ضوابط جایگزیني و احتساب دوره هاي آموزش فني 
طبقه بندي  طرح هاي  در  کار(،  )سوابق  شغلي  تجربه  به جاي  حرفه اي  و 

مشاغل کارگاه هاي مشمول قانون کار به شرح ذیل است:
1-1  طي دوره آموزشي مهارت درجه 1، معادل6 سال تجربه

2-1 دوره آموزشي مهارت درجه 2، معادل4 سال تجربه
ارتقاء مهارت  3-1 طي دوره آموزشي مراکز جوار و ضمن کار، آموزش 

کمتر از 6 ماه، به تناسب مدت دوره، حداکثر3 سال تجربی
و  فنی  مهارت  گواهینامه  دریافت  و  مهارت  دوره  گذراندن  از  پس   -2

حرفه ای کارآموز می تواند جواز کسب دریافت کند.
و  فنی  مهارت  گواهینامه  دریافت  و  مهارت  دوره  گذراندن  از  پس   -3

حرفه ای کارآموز می تواند وام خود اشتغالی دریافت کند.
حرفه ای  و  فنی  مهارت  گواهینامه  دریافت  و  دوره  گذراندن  از  پس   -4

کارآموز می تواند گواهینامه خود را ترجمه و بین المللی کند.
تعمیرکاران  به شغل موتورسازی و  استفاده عالقمندان  امید است مورد 

موتورسیکلت و قرار گرفته باشد1.
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به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از باما، درست است که برخی از نکات 
مربوط به نگهداری از موتورسیکلت عمومی بوده و همه با آن ها آشنایی 
دارند، اما برخی دیگر تخصصی هستند و برای رعایت کردن آن ها باید دانش 
فنی داشته باشید. باید توجه داشته باشید که رعایت این نکات فقط باعث 
افزایش طول عمر موتورسیکلت شما نمی شود، بلکه ایمنی را هم افزایش 
موتورسیکلت  نگهداری  به  مربوط  نکات  به  نوشته،  این  در  داد.  خواهد 
می پردازیم و یک چک لیسِت کاربردی هم در اختیار شما قرار می دهیم 
کند.  به شما کمک  موتورسیکلت  از  نگهداری  اولیه  اصول  رعایت  در  تا 
باشید. ایمن داشته  و  تا همیشه موتورسیکلتی سالم  باشید  ما همراه  با 

مواردی که باید به صورت مرتب در موتورسیکلت به آن ها رسیدگی شود
در این قسمت، اصول اولیه نگهداری از موتورسیکلت را برای شما بیان 
می کنیم تا با رعایت آن ها، اطمینان حاصل کنید موتورسیکلت شما در 
وضعیتی ایده آل قرار دارد. اگر به این موارد اهمیت ندهید و به صورت 
از قطعات موتورسیکلت شما  بعضی  به  نکنید،  به آن ها رسیدگی  مرتب 
فشار زیادی وارد شده و آسیب خواهند دید. به این ترتیب، عملکرد این 
قطعات دچار اختالل شده و حتی ممکن است شاهد از کار افتادن آن ها 
نیز باشید. شاید این طور تصور کنید که رسیدگی مرتب به موتورسیکلت 
از نظر هزینه منطقی و قابل توجیه نیست، اما باید بدانید که در بلند مدت، 
این رسیدگی ها باعث صرفه جویی در هزینه خواهد شد. به عالوه، اگر برای 
سفری طوالنی برنامه ریزی کرده اید، پیشنهاد می کنیم پیش از شروع سفر، 
به موتورسیکلت خود رسیدگی کنید تا در طول سفر با مشکلی مواجه 
نشوید )البته این رسیدگی، به حفظ جان شما هم کمک خواهد کرد(.

1. تعویض روغن موتور
تعویض روغن کار بسیار ساده ای است، اما همین کار ساده، نقشی حیاتی 
در عملکرد صحیح موتورسیکلت شما ایفا می کند. پیش از هر چیز، اگر 
در موتورسیکلت شما قطعه ای وجود دارد که از جنس آلومینیوم است )به 
طور مثال اگزوز(، باید آن را بپوشانید. می توانید برای این کار، از فویِل 
آلومینیوم یا چیزی مشابه با آن استفاده کنید. پس از پوشاندن قطعات 
آلومینیومی، پیشرانه را روشن کنید و اجازه بدهید برای مدت پنج دقیقه 
کار کند. این کار باعث می شود گرانروی روغن موتور کاهش پیدا کرده و 
راحت تر تخلیه شود. حاال می توانید پیشرانه را خاموش کنید. دقت داشته 
باشید که موتورسیکلت باید در شرایطی باشد که صاف بوده و به هیچ 
طرفی متمایل نشده باشد. محل درپوِش مخصوص تخلیه روغن را پیدا 
کرده و آن را باز کنید )پیشنهاد می کنیم پیش از انجام این کار، به بخش 
تعویض روغن در کتابچه راهنمای موتورسیکلت خود مراجعه کنید؛ چرا 
که ممکن است برای دسترسی به این درپوش، نیاز باشد قطعات دیگری 
را هم باز کنید(. ظرفی را زیر این درپوش قرار دهید تا روغن کارکرده در 
آن تخلیه شود. مورد بعدی که در نگهداری از موتورسیکلت بسیار مهم به 

شمار می رود، فیلتر روغن است.
پس از این که روغن موتور تخلیه شد، باید فیلتر روغِن نو را نصب کرده و 
روغِن نو را درون پیشرانه بریزید. پیشنهاد می کنیم برای ریختن روغن حتماً 
از قیف استفاده کنید؛ در غیر این صورت به احتمال زیاد باید وقت زیادی را 
صرف نظافت کنید! عالوه براین، حتماً از نوعی روغن استفاده کنید که برای 
موتورسیکلت شما مناسب باشد. می توانید با هر بار تعویض روغن، درپوِش 
مخصوص تعویض روغن را هم عوض کنید، اما انجام این کار ضرورتی ندارد.

راهنمای جامع نگهداری موتورسیکلت ها
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2.  تعویض فیلتر هوا
این مورد، روی عملکرد موتورسیکلت شما تاثیر مستقیم دارد. همان طور 
کاماًل  پیشرانه  به درون  و کثیفی  ذرات  ورود  از  هوا  فیلتر  که می دانید، 
با  شتاب گیری  هنگام  باشد،  گرفته  هوا  فیلتر  اگر  می کند.  جلوگیری 
تاخیری محسوس مواجه خواهید شد. تنها یک نکته منفی در خصوص 
تعویض فیلتر هوا وجود دارد: شاید برای دسترسی به آن، الزم باشد برخی 

قطعات مهم را باز کنید.
حتی در برخی موتورسیکلت ها، دسترسی به فیلتر هوا از زیر باک بنزین 
امکان پذیر است. اما نکته مثبت این است که پس از دست پیدا کردن به 
فیلتر هوا، تعویض آن بسیار ساده است. فیلتر هوای نو تاثیر مثبتی در 
عملکرد موتورسیکلت شما خواهد داشت، تاثیری که محسوس خواهد بود.

3.  فشار باد و وضعیت آِج تایرها
همان طور که می دانید، چک کردن فشار باد تایرها از مواردی است که 
باید به صورت مرتب انجام شود؛ چرا که فشار باد تایرها روی چسبندگی 
موتورسیکلت شما با سطح مسیر تاثیر خواهد داشت. پیشنهاد می کنیم 
هر بار که فشار باد یک تایر را چک می کنید، وضعیت سوپاِپ مخصوص 
برای سفری طوالنی  اگر  قرار دهید.  بررسی  مورد  را هم  آن  باد  تنظیم 
برنامه ریزی کرده اید، پیشنهاد می کنیم پیش از شروع سفر، حتماً از سالم 
بودن سوپاپ های مخصوص تنظیم باد اطمینان حاصل کنید؛ چرا که در 
چنین سفرهایی ثابت بودِن فشار باد تایرها در طول سفر موضوعی بسیار 

مهم به شمار می رود.
بررسی  موتورسیکلت،  از  نگهداری  در  حیاتی  موارد  از  یکی  عالوه براین، 
درون  را  سکه  یک  است:  ساده  بسیار  کار  این  تیرهاست.  آج  وضعیت 
شیارهای آج تایر قرار داده و اطمینان حاصل کنید که آج به میزان کافی 
تایرها روی چسبندگی  آج  است که وضعیت  واضح  باشد.  داشته  ارتفاع 

موتورسیکلت با سطح مسیر تاثیری قابل مالحظه خواهد داشت.
4.  تعویض مایع رادیاتور

نام های مایع خنک کننده  با  همان طور که می دانید، مایع رادیاتور- که 
در  یشرانه  حِد  از  بیش  شدن  داغ  از   - می شود  شناخته  هم  یخ  ضد  و 
مایع  تعویض  در  آن در زمستان جلوگیری می کند.  یخ زدن  و  تابستان 
به  دسترسی  کار  مشکل  بخش  هوا،  فیلتر  تعویض  همانند  هم  رادیاتور 
مخزن مایع رادیاتور است. در این مورد هم همانند تعویض روغن، باید 
مکان پیِچ مخصوص تخلیه مایع رادیاتور را پیدا کنید. یک ظرف زیر این 

پیچ قرار داده و پیچ را باز کنید تا مایع درون مخزن کاماًل تخلیه شود. 
پس از تخلیه کامل مخزن، درپوش رادیاتور را باز کرده و آن را بردارید. 
حال باید پیِچ مخصوص تخلیه مایع رادیاتور را بسته و مایع رادیاتوِر نو 
را اضافه کنید. در این مورد هم همانند تعویض روغن، پیشنهاد می کنیم 
برای ریختن مایع رادیاتور حتماً از قیف استفاده کنید. فراموش نکنید که 
به کتابچه راهنمای موتورسیکلت مراجعه کرده و اطمینان حاصل کنید 

که از مایع رادیاتور مناسب استفاده می کنید.
همه قسمت هایی که باز کرده بودید را بسته و پیشرانه را روشن کنید. 
اجازه بدهید برای چند دقیقه کار کند. پس از این که پیشرانه گرم شد، 
آن را خاموش کرده و چک کنید که سطح مایع رادیاتور به میزان کافی 
تا  کنید  اضافه  رادیاتور  مایع  مجدداً  صورت  این  غیر  در  باشد؛  رسیده 
سطح آن به میزان کافی برسد. برای اطالع از این که سطح مایع رادیاتور 
راهنمای  کتابچه  به  باشد،  حدی  چه  در  باید  شما  موتورسیکلت  برای 
موتورسیکلت مراجعه کنید )معموالً، روی مخزن مایع رادیاتور دو عالمت 

وجود دارد که سطح مایع رادیاتور باید میان آن دو قرار بگیرد(.
5.  تمیز کردن زنجیر

یک  در  که  است  نکاتی  از  زنجیر  بودن  تمیز  می دانید،  که  همان طور 
موتورسیکلت های  همه  در  بگیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  موتورسیکلت 
جدید، زنجیر از نوعی است که در ساختار آن واشِر حلقه ای به کار رفته و 
همین موضوع سبب شده زنجیر آسیب پذیری کمتری داشته باشد. البته 
تمیز کردن زنجیر کاری نیست که الزم باشد هر روز انجام بدهید، اما باید 
دقت کنید که زنجیر بیش از حد کثیف نشود. در کتابچه راهنمای برخی 
موتورسیکلت ها اشاره شده که پس از چه میزان کارکرد، زنجیر باید تمیز شود.

اما نکته مثبت این است که تمیز کردن زنجیر کار مشکلی نیست؛ در واقع 
می توان گفت این مورد از موارد دیگر این لیست بسیار ساده تر است. برای 
این کار، موتورسیکلت باید در شرایطی باشد که چرخ عقب از زمین بلند 
شده باشد. حاال باید دنده را در حالت خالص قرار دهید تا کار کردن با 
زنجیر آسان تر شود. در ابتدا، باید خاک و سنگ های ریزی که در زنجیر 

جمع شده اند را پاک کنید.
پس از آن که زنجیر کاماًل تمیز شد، باید آن را روغن کاری کنید. این کار 
هم از مواردی است که در نگهداری از موتورسیکلت حیاتی به شمار می رود. 
نکته مهم این است که روغن کاری زنجیر به درستی انجام شود. همان طور 
که پیش از این هم اشاره شد، در اکثر موارد زنجیر از نوعی است که در 
ساختار آن از واشر حلقه ای استفاده شده و به همین دلیل، روغن کاری 
باید طوری انجام شود که روغن به درون اتصاالت زنجیر نفوذ کند. دقت 
از روغن مخصوص زنجیر استفاده کنید. پس از این که  کنید که حتماً 
پنج  مدت  برای  روغن  بدهید  اجازه  کردید،  روغن کاری  کاماًل  را  زنجیر 
دقیقه روی آن مانده و سپس روغن اضافی را با یک دستمال پاک کنید.

6.  چک کردن و تعویض باتری
باتری هم از مواردی محسوب می شود که در نگهداری از موتورسیکلت 
بسیار اهمیت دارد. نکته مهم این است که اگر روی موتورسیکلت شما 
لوازم جانبی برقی نصب شده، دقت داشته باشید که باتری باید همیشه 
باتری  که  این  از  پیش  می کنیم  پیشنهاد  باشد.  مطلوب  وضعیتی  در 

19 ماهنامه صنعت موتورسیکلت/ سال چهارم/ شماره 13/ شهریور 1400



موتورسیکلت شما کاماًل غیر قابل استفاده شود، آن را تعویض کنید.
باید  و  نبوده  ساده  باتری چندان  به  موتورسیکلت ها، دسترسی  اکثر  در 
از خارج  کنید. پس  پیدا  آن دسترسی  به  تا  کنید  باز  را  قطعات  برخی 
کردن باتری، آن را روی یک سطح صاف و تراز قرار داده و سطح اسید 
آن را چک کنید )معموالً، روی باتری محدوده ای مشخص شده که سطح 
اسید باید در آن محدوده قرار بگیرد(. اگر سطح اسید باتری کافی نیست، 
باید به آن آب بدون یون - یا همان آب دی یونیزه - اضافه کنید تا سطح 
اسید به حد مناسب برسد. حال باید به دو سِر مثبت و منفی باتری گریس 
بزنید تا در برابر زنگ زدن مقاوم شوند. این نکته را در نظر داشته باشید 
را  باید هنگام حمل کردن آن دقت کافی  و  پُر شده  از اسید  باتری  که 
داشته باشید تا اسید درون باتری روی پوست شما ریخته نشود. به عالوه، 
در برخی باتری های جدید امکان اضافه کردن مایع وجود ندارد؛ در این 

صورت اگر باتری مشکل پیدا کند، باید آن را تعویض کنید.

چک لیست مخصوص رسیدگی به موتورسیکلت
با کمک این چک لیست، می توانید به صورت مرتب وضعیت موتورسیکلت 

خود را ارزیابی کرده و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.
1.  دور تا دوِر موتورسیکلت را از نظر ظاهری چک کنید

ممکن است این مورد ساده به نظر برسد، اما در واقع این طور نبوده و 
بررسی ظاهری در نگهداری از موتورسیکلت حیاتی محسوب می شود. به 
صورت مرتب، موتورسیکلت خود را با دقت از نظر ظاهری بررسی کنید، 
با مواردی مواجه خواهید شد که شما را متعجب خواهند  بعضی مواقع 
کرد. همیشه قبل از سوار شدن، نگاهی به دور تا دوِر موتورسیکلت داشته 
باشید. ممکن است با همین نگاه ساده، متوجه مشکالتی بشوید؛ به طور 
مثال ممکن است یکی از تایرها پنچر شده یا اگزوز مشکلی پیدا کرده باشد.

2.  باتری را چک کنید
این کار بسیار ساده است: هر بار که سوار بر موتورسیکلت می شوید، پیش 
متوجه  کار،  این  با  کنید.  روشن  را  پیشرانه، چراغ جلو  روشن کردن  از 
خواهید شد که آیا باتری شارژ کافی دارد یا خیر. به عالوه، با این روش 
می توانید وضعیت باتری را هم ارزیابی کنید و در صورتی که باتری ضعیف 

شده باشد، به موقع آن را تعویض کنید.
3.  رینگ ها و تایرها را چک کنید

این مورد بسیار ساده بوده و می توانید پیش از هر بار سوار شدن، وضعیت 
رینگ ها و تایرهای موتورسیکلت را چک کنید. برای چک کردن تایرها، 
فقط کافی است آن ها را با انگشت شست فشار داده و اطمینان حاصل کنید 
که فشار باد کافی داشته باشند. برای چک کردن رینگ ها، می توانید هر 
رینگ را از دو طرف بررسی کرده و اطمینان حاصل کنید که لبه های رینگ 
خم نشده باشند. فراموش نکنید که موتورسیکلت بر روی چرخ ها حرکت 
می کند و سالم بودن رینگ ها و تایرها از موارد حیاتی به شمار می روند.

4.  چک کردن زنجیر
همان طور که می دانید، زنجیر از بخش های حیاتی موتورسیکلت به شمار 
به  را  کردیم  اشاره  این  از  پیش  که  نکاتی  اگر  معمول،  به طور  می رود. 
زنجیر هم مشکل  برای  کنید،  رعایت  مناسب  زمان  در  و  مرتب  صورت 

خاصی پیش نخواهد آمد. با این حال، پیشنهاد می کنیم در کنار رسیدگی 
مرتب به موارد ذکر شده، برخی مواقع هم وضعیت زنجیر را بررسی کنید. 
برای این کار، موتورسیکلت را در حالتی قرار دهید که چرخ عقب از زمین 
بلند شده باشد و آن را با دست بچرخانید. در حالی که چرخ عقب را به 
آرامی می چرخانید، اتصاالت زنجیر را از فاصله بسیار نزدیک و به دقت 
چک کنید. همه اتصاالت باید سالم بوده و بیش از حد کثیف نباشند؛ در 

غیر این صورت باید زنجیر را تعویض کرده یا آن را تمیز کنید.
5.  چک کردن ترمزها

واضح است که این مورد از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و باید وضعیت 
ترمزها را به صورت مرتب چک کنید. وضعیت کالیپرها را چک کرده و 
اطمینان حاصل کنید که سالم هستند. به عالوه، باید ضخامت دیسک ها 
را هم بررسی کنید و چک کنید که ضخامت آن ها از حداقل رقم مجاز 
کمتر نباشد. مورد بعدی که باید چک کنید، این است که دیسک ها تاب 
نداشته باشند. در آخر، چک کنید که قسمتی زنگ نزده و یا بیش از حد 

کثیف نباشد؛ در غیر این صورت باید حتماً آن ها را تمیز کنید.
6.  چک کردن مایعات و روغن ها

مایع  موتور،  روغن  کنید:  چک  را  چیز  سه  باید  سفر،  از  پیش  همیشه 
رادیاتور و مایع ترمز. اگر هر کدام از این سه مورد وضعیت مطلوبی نداشته 
باشد، می تواند مشکالت اساسی برای شما ایجاد کند. فراموش نکنید که 
مهمترین موضوع در نگهداری از موتورسیکلت، پیشگیری از مشکالت و 
خرابی هاست. این موضوع شامل مشکالت فنی و ایمنی می شود. به طور 
مثال، کم بودن مایع ترمز تاثیر منفی در عملکرد ترمزها خواهد داشت و 
می تواند بسیار خطرناک باشد. کم بودن مایع رادیاتور هم نمونه ای دیگر 
از این مشکالت بوده که می تواند باعث افزایش بیش از حِد دمای پیشرانه 

شده و سبب خرابی برخی قطعات شود.

مورد آخر: چک کردن نهایی
از روشن  پیش  پیشنهاد می کنیم  و  بوده  مهم  بسیار  نهایی  چک کردن 
کردن موتور، آن را انجام دهید. سوار بر موتورسیکلت شده و چک کنید 
که آیا چراغ ترمز کار می کند یا خیر. ترمزها را چک کنید، اگر احساس 
می کنید که در حد معمول سفت نیستند، احتمال دارد مایع ترمز از حد 
مجاز کمتر باشد. پیشنهاد می کنیم در ابتدا برای مدتی کوتاه با سرعت 
پایین حرکت کنید و پس از این که اطمینان حاصل کردید مشکلی وجود 

ندارد، می توانید از راندن موتورسیکلت لذت ببرید1.

اصغریان، 29  بهنام  مترجم:  باما،  موتورسیکلت)1399(، سایت  از  نگهداری  1-راهنمای 
اردیبهشت 1399، کدخبر: 13147. ر.ک:

https:/bama.ir/news/13147
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به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایسنا، در پی تمام بحث ها 
 15 افزایش   برای  تایر  تولیدکنندگان  درخواست  پیرامون  بررسی ها   و 
درصدی قیمت تایر خودروها، در نهایت سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان این افزایش قیمت را در راستای ساماندهی بازار الستیک و در 

جهت شرایط خاص این بازار، منتفی اعالم کرد.
حدود یکماه پیش بود که بحث بر سر درخواست تولیدکنندگان تایر برای 
افزایش حداقل 15 درصدی قیمت تایر خودروها به دنبال افزایش قیمت 
مواداولیه  و اعمال این افزایش قیمت از ابتدای شهریور ماه جاری مطرح شد.

در حالیکه برخی سایت ها و رسانه ها در اولین روز از شهریورماه از اجرایی 
شدن افزایش 15 درصدی قیمت تایر صحبت کردند و اعالم شد که »باتوجه 
به تشکیل جلسه هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان تایر، پیشنهاد  افزایش 
قیمت تایر پیگیری و در نهایت با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان مقرر شد این افزایش قیمت اعمال شود« اما مصطفی تنها-

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر- در پاسخ به این خبرگزاری،  تاکید کرد 
که اصل تصمیم برای افزایش 15 درصد آن هم در شرایطی که این افزایش 
از سرناچاری است و هیچ یک از تولیدکنندگان هم عالقمند به افزایش قیمت 
که در اثر افزایش قیمت مواداولیه و ارز تحمیل شده نیستند، درست است اما 

این تصمیم  مصوب و اعمال نشده است.
این در حالیست که به تازگی نیز فعاالن صنعت تایر اعالم کرده اند که در پی 
درخواست  تولیدکنندگان از  سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده برای 
افزایش قیمت، این سازمان خواستار مدارکی برای این افزایش بود که ما 
برای ارائه این مدارک و بررسی آن از سوی سازمان چند روزی از افزایش 
قیمت جلوگیری کردیم تا مدارک ارسالی ما بررسی شود؛ اما افزایش قیمت 
نمی گیرد. دراین باره صورت  عقب نشینی  هیچ گونه  و  بود  خواهد  حتمی 
آن ها معتقدند که  گران شدن یک کاال همچون تایر بر بازار اثرگذار خواهد 

بود و این گرانی اجتناب ناپذیر است. آخرین بار آبان ماه سال 1399 به 
میزان 15 درصد قیمت تایر را افزایش یافت، این در حالی است که از آن 
زمان تا به امروز مواداولیه با افزایش پی درپی همراه بوده است، درنتیجه 
زیان  با  تولید  واحدهای  حتم  به طور  نشود  اجرایی  درخواست  این  اگر 
بسیاری همراه خواهند شد.  بخشی از مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان 
تایر به صورت وارداتی تأمین می شود که در این زمینه نوسانات نرخ ارز نیز 
توانسته قیمت تمام شده را افزایش دهد. اما درحالی که سازمان حمایت از 
حقوق مصرف کننده در حال بررسی مدارک ارسالی برای افزایش قیمتها 
است، بازار تایر نیز با رشد قیمت ها مواجه شده و به طوری که در برخی 
تایرها هر جفت با افزایشی 10 درصدی همراه شده است. البته باید دید 
این افزایش قیمتها بر تقاضا اثر منفی خواهد داشت، زیرا میزان تقاضا در 
بازار تایر نیز بی رمق شده حال این گرانی می تواند این بازار را راکد کند.

 با گرانفروشان برخورد خواهد شد 
اما در نهایت   )سه شنبه/ 9 شهریور ماه( سازمان حمایت مصرف کنندگان 
بر ضرورت  تایر،  تولیدکننده  به شرکت های  نامه ای  در  تولیدکنندگان  و 
رعایت وجاهت قانونی جهت هر گونه افزایش قیمت وفق ضوابط عمومی 

قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها تاکید نموده است.
طبق اعالم این سازمان، اکبر تقوی شوازی - مدیر کل نظارت بر کاالهای 
غیر فلزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان- ضمن اعالم  
منتفی شده  قیمت الستیک خودرو  که  افزایش 15 درصدی  این خبر 

است؛ تاکید کرد: با گرانفروشان قطعا برخورد خواهد شد.
وی اظهار کرده است: با توجه به گزارش های واصله و همچنین مصاحبه 
به عمل آمده از سوی سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر مبنی بر اینکه 

حسب تصمیم انجمن از ابتدای شهریورماه سال جاری قیمت انواع تایر 

افزایش 15 درصدی قیمت تایر منتفی شد
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تولید داخل به میزان 15 درصد افزایش می یابد، این سازمان در راستای 
اجرای وظایف ذاتی و نیز به جهت نظارت بر رعایت مفاد تصمیمات اتخاذ 
موضوع  پیگیری  به  نسبت  بازار،  تنظیم  کارگروه  سوی  از  مرتبط  شده 
اقدام کرد و  تایر  تولیدکننده  با کلیه شرکت های  انجام مکاتبه  از طریق 
لزوم  و  موضوع  این  انجام  کیفیت  و  از صحت  توضیح  درخواست  ضمن 
ارسال اسناد و مدارک مرتبط از سوی شرکت های تولیدی تایر، هرگونه 
افزایش قیمت بر خالف ضوابط عمومی قیمت گذاری مصوب هیات تعیین 
و تثبیت قیمت ها را فاقد وجاهت قانونی دانست که در صورت احراز انجام 

آن با شرکت های متخلف برابر مقررات مربوطه رفتار خواهد شد. 
مدیر کل نظارت بر کاالهای غیرفلزی خاطر نشان کرد : براین اساس و به 
دنبال اقدام و تذکر سازمان حمایت، انجمن صنفی صنعت تایر هر گونه 

افزایش قیمت در این زمینه را کتباً ملغی اعالم نمود.
الزم به ذکر است که مردم می توانند در صورت مشاهده هر گونه افزایش 
سازمان  به  یا  و  گذاشته  میان  در  تلفن 124  از طریق  را  مراتب  قیمت 
و  معدن  صنعت،  سازمان ها  و  وتولیدکنندگان  مصرف کنندگان  حمایت 
تجارت سراسر کشور اعالم، تا با بررسی موضوع و در صورت احراز تخلف 

نسبت به تشکیل پرونده اقدام شود1.

بازدید وزیر صمت از کویر تایر
سیدرضا فاطمی امین وزیر جدید صمت عصر جمعه از مجموعه کارخانه 

کویر تایر بیرجند بازدید کرد.
وزیر صمت در این بازدید، ضمن آشنایی با ظرفیت های این واحد تولیدی 
در گفتگو با مدیران، کارکنان و فعاالن این مجموعه از چالش های آنان 

نیز در مسیر رشد و توسعه بیشتر مطلع شد.
تمامی  برای  امسال  پایان  تا  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
و  معدن  صنعت،  بخش  در  تخصصی  برنامه  یک  کشور  شهرستان های 
تجارت همان شهرستان از جمله استان خراسان جنوبی تهیه خواهیم کرد 
 که در این برنامه فرصت ها، مشکالت و رویداد ها کامال مشخص می شود.

سیدرضا فاطمی امین افزود: در این برنامه که افق اجرایی آن تا سه سال 

می شود. مشخص  عملیاتی  برنامه  و  راه  نقشه  به نوعی  بود  خواهد   آینده 
9 شهریور  ایسنا،  منتفی شد)1400(،  قیمت الستیک خودرو  درصدی  افزایش 15   -1

1400، کدخبر: 1400060906714. ر.ک:
https://www.isna.ir/news/1400060906714
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فرصت ها  چه  شهرستان  هر  که  است  این  بر  ما  تمرکز  داشت:  اظهار  وی 
تا  باشیم  داشته  باید  مشوق هایی  چه  و  دارد  کم  زیرساخت هایی  چه  و 
سرمایه گذاری  تجاری  و  معدنی  صنعتی،  بخش های  چه  در  سرمایه گذاران 
دهد. رخ  کشور  در  متوازن  توسعه  یک  باشیم  این  شاهد  و   کنند 
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات یکی از مهم ترین موضوعاتی است که 

باید مورد توجه قرار بگیرد و تا سال 1404 صادرات غیرنفتی را باید 2 برابر کنیم.
وی افزود: در این زمینه کشور های همسایه مانند پاکستان، افغانستان و 

سایر اولویت اول را دارد.
فاطمی امین بیان کرد: یکی از پروژه های مورد تاکید ما به طور ویژه در 
بحث صادرات و حمایت از آن، بازارسازی و مذاکرات سیاسی است که به 
توسعه بازار داخلی کمک کند است که برنامه های خوبی داریم و در آینده 

توضیح خواهیم داد.
دارد  جا  که  افتاده  اتفاق  جنوبی  خراسان  در  رویدادی  گفت:  وزیر صمت 
شرکت  این  اصلی  کار  اینکه  کنیم،  تقدیر  کویرتایر  شرکت  مدیریت  از 
است. شده  ماشین سازی  وارد  و  گذاشته  فراتر  را  پا  اما  بود،  تایر   تولید 

وی عنوان کرد: شرکت کویرتایر عالوه بر اینکه تولیدکننده تایر است وارد 
ماشین سازی شده که جای تشکر دارد تا جایی که بتوانیم از این شرکت 

حمایت می کنیم.
صادرات  باید  باشد  تایر  نباید  حتی  ایران  صادرات  گفت:  امین  فاطمی 
فناوری و ماشین آالت باشد که از این قضیه تشکر و هم حمایت می کنیم 
داشته  برنامه  اگر  هم  و  کند  استفاده  توسعه خود  برای  این شرکت  که 
باشند برای احداث خط الستیک در کشور های دیگر فعالیت کنند قطعا 

حمایت می کنیم2.

از راه اندازی بزرگ ترین طرح صنعتی خراسان جنوبی می گذرد،  24 سال 
کارخانه ای که در سال 1366 با سرمایه یک میلیون ریال شروع به کار کرد، 
حاال پس از گذشت سال ها، قطب تولید تایر در شرق کشور شده است و با 
چرخیدن چرخ کویر تایر، نان بر سر سفره های جوانان این کارخانه گذاشته 
را  تولید  گذشته،  سال  طی 20  تجربه  و  دانش  فناوری،  حاصل  می شود. 
به جایی رسانده که کویر تایر حاال رکورد دار تولید تایر های سبز، بومی سازی 

ماشین آالت پرس پخت و تایر خودرو های شاسی بلند در کشور است3.

2- فاطمی امین، سیدرضا)1400(، بازدید وزیر صمت از کارخانه کویر تایر بیرجند، 19 
شهریور 1400، کدخبر825731.ر.ک:

https://www.irinn.ir/fa/news/825731
3- کویر تایر پیشتاز در فناوری تولید تایر های سواری)1400(، باشگاه خبرنگاران جوان، 

11 مرداد 1400، کدخبر: 7816327. ر.ک:
https://www.yjc.news/fa/news/7816327



در تصادفات جرحی رانندگان مکلف به حفظ صحنه تصادف هستند

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایرنا، رئیس اداره تصادفات 
پلیس راهور تهران بزرگ با تشریح وظایف رانندگان در تصادفات جرحی، 
ثابت و خسارت به بیت المال و سقف دریافت خسارت  با شی  تصادفات 
بدون کروکی تاکید کرد: صحنه تصادفات جرحی را پیش از حضور پلیس 

تغییر ندهید.
آئین نامه راهور در  برابر ماده 87  اظهار داشت:  سرهنگ احسان مومنی 

تصادفات جرحی رانندگان مکلف به حفظ صحنه تصادف هستند.
تماس   110 با  بالفاصله  باید  رانندگان  وضعیت  این  در  داد:  ادامه  وی 
بگیرند تا افسر کارشناس راهور در محل حادثه حضور کند و پس از رویت 

و بررسی صحنه حادثه، کروکی مربوطه را ترسیم کند.
عوامل  تحویل  ترسیمی  کروکی  کرد:  خاطرنشان  فاتب  راهور  مقام  این 
انتظامی و کالنتری خواهد شد و ادامه پرونده از طریق دادسرا و مراجع 

قضایی خواهد بود.
مومنی گفت: تجمع غیرضروری افراد در صحنه تصادف تنها مداخله در 
کار پلیس و اورژانس است و فایده ای ندارد لذا خواهشمندیم شهروندان 

جداً از این اقدام خودداری کنند.

تصادف خسارتی
اقدامات  خصوص  در  بزرگ  تهران  راهور  پلیس  تصادفات  اداره  رئیس 
رانندگان پس از بروز خرابی و یا تصادفات خسارتی در سطح معابر، افزود: 
رانندگان ضمن حفظ خونسردی مکلف هستند چراغ های فالشر را روشن 

و وسایل نقلیه را به منتهی الیه سمت راست راه منتقل کنند.
از خودرو  رانندگان و سرنشینان  بالفاصله  بعد  ادامه داد: در مرحله  وی 
خارج و در یک محل امن قرار بگیرند، همچنین با تماس با 110 پلیس 

تقاضای  اورژانس  و  امدادی  مراکز  با  تماس  با  و  داده  قرار  در جریان  را 
همکاری کنند.

مومنی یادآور شد: در تصادفات خسارتی که رانندگان مقصر بودن خود 
خسارت  مبلغ  همچنین  و  است  مشخص  حادثه  علت  و  دارند  قبول  را 
یکدیگر  توافق  با  می توانند  رانندگان  باشد،  تومان  میلیون   16 زیر 
مراجعه  بیمه  شرکت  به  پلیس  از  گزارش  و  کروکی  دریافت  بدون 
کنند. دریافت  را  خود  خسارت  بیمه  قانون   40 ماده  برابر  و   کرده 
فاتب گفت: در تصادف خسارتی که  راهور  پلیس  اداره تصادفات  رئیس 
برای رانندگان علت حادثه مشخص نیست، و یا راننده مقصر تقصیر خود 
با  می توانند  است  تومان  میلیون   16 باالی  خسارت  یا  ندارد،  قبول  را 
تصادف  در صحنه  کارشناس  تا  بگیرند  تماس  پلیسی 110  فوریت های 

حاضر شود.
بررسی کردن صحنه تصادف و مشخص شدن  از  مامور پس  افزود:  وی 
به  باشد بدون کروکی  تومان  اگر خسارت زیر 16 میلیون  مقصر حادثه 
بیمه ارجاع می دهد و اگر باالی 16 میلیون تومان باشد کروکی ترسیم و 

به طرفین تحویل می دهد.
اگر  باشند  مطمئن  رانندگان  کرد:  تاکید  بزرگ  تهران  راهور  مقام  این 
وسیله نقلیه خودشان را به منتهی الیه سمت راست هدایت کنند، افسر 
از صحنه  مانده  جا  به  آثار  و  برخورد  محل های  اساس  بر  ما  کارشناس 
تصادف علت حادثه را مشخص می کند و اگر نظر افسر  کارشناس را قبول 
نداشتند برای آن ها کروکی غیرسازشی ترسیم و تحویل طرفین حادثه 
می دهد و می توانند از طریق شورای حل اختالف موضوع را پیگیری کنند.
مومنی خاطرنشان کرد: اگر رانندگان قوانین و مقررات را رعایت کنند، 
شاهد تصادف نخواهیم بود؛ همچنین اگر راننده قبل از شروع به حرکت 

سرهنگ مومنی:
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از وسیله نقلیه خود بازدید فنی داشت، نقص فنی وسیله نقلیه و خرابی 
وسیله نقلیه پیش نمی آمد.

وی خاطرنشان کرد: خیلی بر این باورند که با جابجایی وسیله نقلیه بعد 
از بروز تصادف خسارتی، با آمدن پلیس مقصر می شوند اما ضمن اینکه 
از صحنه  تلفن همراه خود  با گوشی  این شرایط می توانند  رانندگان در 
تصادف فیلم و عکس بگیرند، پلیس کروکی را مشخص می کند و جای 

نگرانی نیست و وسایل نقلیه را به راست معبر منتقل کنند.
تصادف باشی ثابت و خسارت به بیت المال

با  تصادف  در خصوص  بزرگ  تهران  راهور  پلیس  تصادفات  اداره  رئیس 
شی ثابت، اموال مردم، خسارت به بیت المال و یا تجهیزات راه و ترافیکی 
توضیح داد: شهروندان می توانند با پلیس 110 تماس بگیرند تا کارشناس 
مربوطه در محل حادثه حضور یافته و خسارت به اموال مذکور را از طریق 

ترسیم کروکی از بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه ترسیم کند.
بدنه  بیمه  بودن  دارا  صورت  در  تصادفات  اینگونه  در  راننده  افزود:  وی 

می تواند خسارت خود را از بیمه دریافت کند1.

چرا اکثر موتورسواران از کاله ایمنی استفاده نمی کنند؟
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از شهرآرا، ملیحه ابراهیمی 
زیادی  تعداد  ساالنه  که  نیست  این  جز  شواهد  نوشت:  یادداشتی  در 
موتورسیکلت سوار در کشورمان بر اثر وارد شدن ضربه به سر جان خود 
را از دست می دهند و بار سنگین عاطفی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
را عالوه بر خانواده خود به جامعه نیز وارد می کنند. این گروه از کاربران 
ترافیکی برای استفاده نکردن از کاله ایمنی همیشه دالیلی در آستین دارند 
تا خود را از هر ادعایی مبرا کنند. این در حالی است که برابر گزارش های 
پلیس راهور، بیشترین عامل مرگ یا معلولیت موتورسیکلت سواران ناشی 

از آسیب هایی است که به سر و گردن آن ها وارد می شود.

باور های نادرست درباره کاله ایمنی
 1. کاله ایمنی دید را محدود می کند!

واقعیت این است که کاله های ایمنی ای همه سر را در بر می گیرند، ممکن 
است هنگام نگاه کردن به پایین قدرت دید شما را کاهش دهند، اما این 
مسئله اهمیت چندانی ندارد. مهم این است که بتوانید آنچه در اطرافتان، 
یعنی دید جانبی، رخ می دهد ببینید و زمانی که از کاله ایمنی استفاده 
می کنید، این مسئله تحت تأثیر قرار نمی گیرد. کاله های ایمنی شما را 

قادر می سازند آنچه در محیط پیرامونی شما اتفاق می افتد ببینید.
 2. کاله های ایمنی مانع شنیدن عالئم خطر می شوند!

ایمنی  است که کاله های  اساس  این  بر  واقعیت  است که  در حالی  این 
سروصدا ها راکاهش می دهد، اما آن ها را حذف نمی کند. آزمایش ها نشان 
داده اند هنگام استفاده از کاله ایمن همه صدا ها به وضوح شنیده می شوند. 
نه تن ها نباید درباره نشنیدن هر گونه عالمت خطر نگران باشید، بلکه در 

1- مومنی، احسان)1400(، پلیس راهور: صحنه تصادف جرحی را تغییر ندهید، ایرنا، 7 
شهریور 1400، کدخبر: 84453249. ر.ک:

https://www.isna.ir/news/1400060906714
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باد و  برابر صدای  از گوش های شما در  ایمنی می توانند  واقع، کاله های 
آسیب پرده گوش که در سرعت های بیش از 100 کیلومتر در ساعت رخ 

می دهد، محافظت کنند.
 3. در سرعت های پایین، استفاده از کاله ایمنی اهمیتی ندارد!

به  می تواند  سطح  با  شما  سر  برخورد  شدت  کم،  سرعت های  در  حتی 
صدمات شدید منجر شود.

صرفا جهت اطالع
دلیل  به  موتورسیکلت ها  با  موتوری  نقلیه  وسایل  تصادف های  بیشترین 

دیده نشدن موتورسیکلت ها گزارش شده است.
موتورسیکلت سواران باید هنگام رانندگی در منتهی الیه سمت راست حرکت کنند.

راندن موتورسیکلت در روز های برفی و یخ بندان ممنوع است.
مسیر های  مثل  ویژه  مسیر های  پیاده روها،  در  موتورسیکلت  راندن 
 وسایل نقلیه عمومی و دوچرخه ممنوع و نقض حقوق شهروندی است.

بیشترین علت های تصادف موتورسیکلت ها
1- بی توجهی به جلو 2- تغییر ناگهانی مسیر 3- تخطی از سرعت مجاز 
 4- حرکت های نمایشی 5- عبور از چراغ قرمز 6-رعایت نکردن حق تقدم

موتورسیکلت سواران بخوانند
آن  در  سر  و  ندهد  قرار  فشار  تحت  را  گوش ها  باید  ایمنی  1-کاله 
نیست. جایز  هم  بیش از اندازه  گشادی  البته  باشد.  آزاد  و  راحت  کامال 
2- در صورت استفاده از عینک، باید کاله ایمنی را به گونه ای انتخاب 

کنیم که به اندازه عینک جا داشته باشد.
3- لبه پشتی کاله باید کمی باال باشد به طوری که وقتی موتورسیکلت ران 
سر را به عقب بر می گرداند با مهره های گردن تماس پیدا نکند. در واقع، 
پشت کاله ایمنی باید به اندازه ای جا داشته باشد که فرد دیگری بتواند 
آن را به آسانی و بدون چرخش ستون فقرات، از روی سر مصدوم بردارد.

4- کاله ایمنی باید یکدست باشد و جوش خوردگی نداشته باشد. کاله 
جوش خورده در تصادف به 2 نیم تقسیم می شود و نمی تواند عاملی برای 

رفع خطر باشد.
 5- بند روی چانه باید سالم باشد تا راکب آن را محکم ببندد.

کاله ایمنی استاندارد بخرید
با این فرضیه که اولین و مهم ترین کارایی کاله ایمنی کاهش صدمات به 

ناحیه سر و گردن است، رعایت چند نکته ضرور است:
کاله ایمنی باید رنگ روشن باشد. 2 علت دید شدن و خنک بودن داخل 

محفظه به ویژه در فصل تابستان بسیار حائز اهمیت است.
تمام صورت: دارای قاب صورت و محافظ چانه، صورت و آرواره گونه است. 

حافظ چشم در مقابل باد و نور خورشید و ضربه گیری خوب است.
صورت باز: حفاظت کمتری در مقابل عناصر مختلف و ضربات دارد2.

1- ابراهیمی، ملیحه )1400(، درباره کاله ایمنی که بیمه ارزان قیمت زندگی موتورسیکلت  
سواران است، شهرآرانیوز، 20 شهریور 1400، کدخبر: 80249. ر.ک:

https//shahraranews.ir/fa/news/80249
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به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از میزان، علی همه خانی 
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ درباره تاثیر 
احداث پل هوایی اختصاصی برای تردد موتورسیکلت ها بر کاهش حجم 
ترافیک به میزان گفت: احداث این پل ها بر مساله کاهش حجم ترافیک 
نتوانسته اثری بگذارد، اما به کاسته شدن حجم تصادفات در معابر شهری 
تهران کمک کرده است. این موضوع را بیش از همه ی معابر و بزرگراه ها 
می توان در محور بزرگراه آزادگان دنبال کرد. در بعضی از پل های هوایی 
این ناحیه به موتورسواران امکان تردد داده شده و این مساله به فرصتی 
برای کاهش میزان تصادفات انجامیده است. علت احداث این پل ها هم 
این بوده که موتورسواران بعضی از مسیر ها را برای سهولت در رسیدن 
به مقصد خالف جهت نروند که منجر به تصادف بشود. بزرگراه آزادگان 
درواقع کمربند اصلی شهر تهران محسوب می شود و دوربرگردان ندارد 
از هم  به دلیل فاصله زیادی که  بزرگراه  این  تقاطع های  به  و دسترسی 
دارند آسان نیست؛ بنابراین این پل ها برای موتورسیکلت ها طراحی شده 

تا بتوانند برای دسترسی های آسان تر از این پل ها استفاده کنند.
همه خوانی درباره امکان احداث انبوه این پل های هوایی در نقاط مختلف 
تهرام گفت: قطعا این موضوع هم در دستور کار پلیس قرار دارد و هم 
جزو برنامه های شهرداری هست و تا جایی که نیاز باشد به احداث این 

پل ها پرداخته خواهد شد.

چرا  اینکه  به  پاسخ  در  راهور  پلیس  ترافیک  فرهنگ  و  آموزش  معاون 
روند  همچنان  سنگین  موتورسیکلت های  درباره  موتوریار  طرح  برخالف 
توقیف ها ادامه دارد گفت: طرح موتوریار شامل مساله موتورسیکلت های 
مطالبات  جزو  سنگین  موتورسیکلت های  با  برخورد  نمی شود.  سنگین 
بازخورد  که  هستیم  این  دنبال  به  همیشه  ما  است.  پلیس  از  مردم 
عملکردهایمان را از جامعه و مردم بگیریم. امروز هم مطالبه مردم این 
است که با موتورسیکلت های سنگین برخورد بشود و پلیس هم با قاطعیت 
با  افزود: در جریان برخوردی که ما  با این موضوع برخورد می کند. وی 
متوقف  پارکینگ  در  نقلیه  وسایل  این  داریم  سنگین  موتورسیکلت های 
می شوند و ترخیص شدن این وسایط هم به آسانی اتفاق نخواهد افتاد. 
روبرو  هم  با مشکل سند  و  ندارند  پالک  موتورسیکلت ها  نوع  این  چون 
هستند. صاحبان این موتورسیکلت ها پس از توقیف وسیله نقلیه به مراجع 
قانونی معرفی می شوند و فرایند ها و تشریفات قانونی این موضوع باید طی 
بشود. گاهی این فرایند آنقدر به طول می انجامد که موتورسیکلت توقیف 
تشریفات  در  نقصی  هم  اگر  و  می ماند  باقی  پارکینگ  در  ماه ها  تا  شده 
مدتی  تا  توقیفی  موتورسیکلت  آن  بیاید  وجود  به  موضوع  این  قانونی 

طوالنی در پارکینگ باقی خواهد ماند. 
همه خانی در پاسخ به اینکه آموزش های راهنمایی و رانندگی نسبت به 
گذشته تا چه اندازه به روزرسانی شده گفت: قطعا این آموزش ها نسبت 

با موتورسیکلت های سنگین برخورد شود این است که  امروز مطالبه مردم 
سرهنگ همه خانی:
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به گذشته با تغییراتی همراه بوده است. مثال در سال 89 که شماری از 
قوانین راهنمایی و رانندگی با تغییراتی همراه شد متناسب با این تغییرات 
که  در گذشته ها  زمانی  یک  همراه شد.  تغییراتی  با  هم  آموزش ها  ارائه 
شهروندان برای گرفتن گواهینامه رانندگی اقدام می کردند در ساعت های 
صبحگاهی در آزمون آیین نامه شرکت می کردند و بعدازظهر ها هم آزمون 
شهر برگزار می شد. امروز، اما به خاطر روند آموزش ها این شیوه هم تغییر 
برگزار  تئوریک  آموزش های  جلسه  شش  در  حاضر  درحال  است.  کرده 

می شود که داوطلبان گواهینامه باید در سر کالس حاضر شوند. 
وی اضافه کرد: برای آیین نامه هم یک آزمون مقدماتی برگزار می شود 
که بعد از قبولی داوطلبان در این آزمون باید در ده جلسه کالس عملی 
در  دوباره  باید  داوطلبان  دوره  این  طی  از  بعد  کنند.  شرکت  رانندگی 
آزمون آیین نامه شرکت کنند که در صورت قبولی برای شرکت در آزمون 
شهر که امتحان عملی رانندگی است شرکت می کنند. پس با این تفاسیر 
آموزش های مربوط به اعطای گواهینامه رانندگی به روزرسانی شده است. 
بلکه شامل همه  برای گواهینامه رانندگی نیست  تنها  به روزرسانی  این 
موارد می شود. همواره پلیس شرایط روز را درنظر می گیرد. شرایط فعلی 
و  کنیم  رعایت  را  بهداشتی  نامه های  باید شیوه  ما  که  است  گونه ای  به 
هیچ نوع تجمعی نداشته باشیم؛ بنابراین امروز همه آموزش های پلیس 
به سمت تبلیغات محیطی از طریق بنر هایی است که در عرشه پل ها و 

بیلبورد ها نصب می شود. مورد دیگر هم به آموزش هایی بر می گردد که 
از طریق بستر هایی که در اختیار آموزش و پرورش یا دیگر سازمان ها و 

نهاد ها هست انجام می شود1.

عاقبت موتورسنگین های توقیفی چه می شود؟
خبرنگاران  باشگاه  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
کرد:  اظهار  ناجا  راهور  پلیس  هادیانفر رئیس  سیدکمال  جوان، سردار 
موتورسیکلت های باالی 250 سی سی قاچاق وارد کشور می شوند و پلیس 
مکلف است که آن ها توبیخ و متوقف کند. البته سازمان امالک تملیکی 
این  در  هم  نامه ای  حتی  بگیرد.  اختیار  در  را  موتورسیکلت ها  این  باید 
خصوص به سازمان امالک تملیکی ارسال کردیم  تا کار قانونی انجام شود.
و  ندارند  را  داخل کشور  تردد  اجازه  موتورسیکلت ها  این  داد:  ادامه  وی 
سازمان امالک تملیکی می تواند این موتورسیکلت ها را در اختیار نهادها و 

ارگان ها قرار دهد و یا به آن ها بفروشد.
سردار هادیانفر درباره برخی موتورسیکلت ها که اسنادشان 250 سی سی و 
ظرفیتشان 300 سی سی است گفت: معیار تعیین ظرفیت موتورسیکلت ها 
را سازمان استاندارد، وزارت صمت و محیط زیست تعیین می کنند. تا 
باشد، محال است موتورسیکلتی  این سه سازمان وجود نداشته  تاییدیه 

سند شود و در صورت مشاهده حتما باید پاسخ گو باشند2.

1- همه خانی، علی)1400(، موتورسیکلت های سنگین به آسانی ترخیص نمی شوند، میزان، 15 شهریور 1400، کدخبر: 755164. ر.ک:
https://www.mizan.news/fa/news/755164

2- هادیانفر، سیدکمال)1400(، تردد موتورسیکلت های سنگین تا چند سی سی مجاز است، باشگاه خبرنگاران جوان، 20 شهریور 1400، کدخبر: 7889190. ر.ک:
https://www.yjc.news/fa/news/7889190



و  صدا  خبرگزاری  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
سیما، سردار سرتیپ هادیانفر  گفت: هیچ گذشتی برای مالکان خودرو و 
موتورسیکلتی که پالک خود را مخدوش کنند، در کار نخواهد بود و به 

مقامات قضایی معرفی خواهند شد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در حاشیه پاسخگویی به مردم در 
سامانه 197 ناجا عنوان کرد: مالکان هر خودرو و موتورسیکلتی که اقدام به 
مخدوش کردن پالک خود کنند مجازات حبس دارند و سه طرح ویژه در این 
خصوص اجرا کردیم و با متخلفان به شدت برخورد شده و برابر گزارش هایی 
است. کرده  پیدا  کاهش  بسیار  تخلف ها  اینگونه  شده  ارسال  تازه  که 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت: در بررسی مشکالت مردم 
به  مردم  سوی  از  بیشتر  که  موضوع هایی  از  یکی  ناجا   197 سامانه  در 
صورت تلفنی مطرح می شد تشکرمردم در خصوص دستور دادستان کل 
کشور نسبت به اینکه سند خودرو سند قطعی مالکیت محسوب می شود، 

بود که مردم بسیار تشکر کردند.
وی در خصوص شمارگذاری و حجم باالی مراجعات برای نام نویسی در 
سیستم شماره گذاری گفت: مراکز شماره گذاری براساس قانون بایستی 
وزارت  و  وزارت کشور  با هماهنگی  اما  تعطیل می شد،  قرمز  در شرایط 
بایستی  با 50 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند و  بهداشت مراکز 
مردم در خصوص نوبت گرفتن کمی صبور باشند و ما به مدت دو ساعت 

نیز بر فعالیت مراکز شماره گذاری اضافه کردیم.
وی در خصوص احراز محل سکونت که بایستی مالکان خودرو بگیرند هم 
افزود: در بحث نوشماره می بایست نمایندگی ها یا دفاتر پلیس + 10 اعالم 
تعویض  مراکز  به  متقاضیان  بایستی  وانتقال  نقل  ما در خصوص  ا کنند، 
پالک بروند، گرچه در یک ماه آینده تمامی این مراحل از طریق سامانه 

راهور 120 انجام خواهد شد1.

ترخیص 339 هزار موتورسیکلت در سراسر کشور
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایرنا، سردار سیدکمال 
هادیانفر در حاشیه بازدید از یکی از پارکینگ های شهر تهران افزود: برای 
کمک به مالکان موتورسیکلت طرح ترخیص موتورسیکلت را در سراسر 

کشور اجرایی کردیم و تسهیالت ویژه ای را برای آن ها در نظر گرفتیم.
پارکینگ  از  این طرح 339 هزار موتورسیکلت  بر اساس  مه داد:  ادا وی 
ها ترخیص شد و تعداد  153 هزار موتورسیکلت  رسوبی ترخیص شدند، 
همچنین اکنون 349 هزار موتورسیکلت در پارکینگ ها وجود دارند که 

85 درصد آن ها فرسوده هستند.
رئیس پلیس راهور ناجا بیان کرد: مالکان با داشتن مدارک می توانند به 
1200 دفتر پلیس مراجعه و موتورسیکلت خود را ترخیص کنند که بعد 

پیامکی برای آن ها ارسال می شود.
تا 10 موتور رسوبی ترخیص می شود و  اکنون روزانه 5  فر گفت:  هادیان
را  شرایطی  و  کنند  رسیدگی  قضایی  مقامات  که  است  این  ما  خواهش 

فراهم کنند که موتورهای رسوبی در شرایط اسقاط قرار گیرند.

انحصار وراثت دلیل عدم ترخیص برخی از خودروهای توقیف شده
به  افزود: 270 هزار خودرو در کشور وجود داشتند که  سردار هادیانفر 
صورت رسوبی در پارکینگ ها توقیف بودند، 47 هزار خودروی توقیفی در 

پی اجرای طرح رسوبی از پارکینگ ها ترخیص شدند.
وی با بیان اینکه انتظار داریم خودروهای بیشتری از پارکینگ ها ترخیص 

پالک  دارای  موتورسیکلت های  و  خودرو ها  با  برخورد  سیدکمال)1400(،  یانفر،  هاد  -1
مخدوش، خبرگزاری صدا و سیما، 16 شهریور 1400، کدخبر: 3214063.ر.ک:

https://www.iribnews.ir/fa/news/3214063

مجازات حبس برای مالکان موتورسیکلت های پالک مخدوش
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شوند، افزود: 54 درصد توقیفات ما در بحث خودروها و موتورسیکلت ها 
مربوط به بخش انتظامی و آگاهی است و مسئولیت ترخیص این خودروها 

با پلیس راهور است.
رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد: تسهیالتی برای ترخیص خودروها از 
پارکینگ ها را فراهم کردیم از جمله این تسهیالت این است که جرایم 
دارند  امسال فرصت  ماه  تا دی  و متخلفان  بازگشتند  اصل  به  دوبرابری 

اصل جرایم خود را پرداخت کنند.
سردار هادیانفر گفت: بحث قسط بندی و تقسیط جرایم را ابالغ کردیم 
به هر صورت که  قانون شدند  اعمال  با جرایم  مالک خودروهایی که  تا 
در  مالی خود  پرداخت جرایم  به  نسبت  می توانند  طی مدت یک سال 

بحث رانندگی اقدام کنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با بیان اینکه طبق صحبت هایی که 
با پارکینگ داران انجام دادیم مقرر شد تا خودروها با نرخ نامه سال 1394 
از پارکینگ ها ترخیص شوند، اظهار کرد: از سازمان های مسئول درخواست 
دارم تا به موضوع احراز مالکیت خودروها و موتورسیکلت ها ورود پیدا کنند، 
چرا که برخی از این دستگاه های توقیفی باید به سرعت تعین و تکلیف 
بشود و ستاد اجرایی باید در این خصوص اقدامات الزمه را انجام دهد.
وی افزود: بخش عمده خودروهایی که در پارکینگ مانده و مالکان برای 
در کالنتری ها  پرونده  تشکیل  دلیل  به  نمی کنند  اقدامی  آن ها  ترخیص 
بحث های تصادفات جرحی و فوتی نیز نقش دارند؛ هموطنانی که برای 
ترخیص دستگاه نقلیه خود چه موتورسیکلت چه خودرو به دفاتر مراجعه 
می کنند اگر احساس کنند که مشکلی برای ترخیص وسیله نقلیه شان وجود 
دارد به سایت راهور 120  و به بخش پاسخگویی مراجعه کرده تا مشکالت 
و موانع عدم ترخیص را به ما اعالم کنند و موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
سردار هادیانفر افزود: برخی از خودروها به دلیل فوت مالک و مطرح شدن 
بحث انحصار وراثت سالیان طوالنی در پارکینگ ها مانده اند و هیچ فردی 

نیز برای ترخیص این خودروها اقدام نمی کند1.

ممنوعیت تردد موتورسیکلت های کاربراتوری از ابتدای 1401
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت، میرزایی قمی، رئیس مرکز ملی 
هوا و تغییر اقلیم محیط زیست کشور: طبق آئین نامه جدید از ابتدای سال 
آینده تردد موتور سیکلت ها، تاکسی ها و خودروهای کاربراتوری در همه 
کالن شهرهای کشور ممنوع خواهد بود و پلیس باید آنها را متوقف کند.
در   1401 ابتدای  از  کرد  اعالم  تلویزیونی  برنامه  یک  قمی در  میرزایی 
هشت کالن شهر کشور تردد موتورسیکلت های کاربراتوری ممنوع است و 

باید پلیس از تردد آن جلوگیری کند2

1- هادیانفر، سیدکمال)1400(، ترخیص 339 هزار موتورسیکلت در سراسر کشور، ایرنا، 
15 شهریور 1400، کدخبر: 84462249 .ر.ک:

https://www.iran.ir/news/84462249
2- میرزایی قمی، سیدمحمدمهدی)1400(، ممنوعیت تردد موتورسیکلت های کاربراتوری 

از پایان سال، موتورسیکلت نیوز، 14 شهریور 1400، کدخبر: 16170. ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/16170

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایرنا، معاون آموزش 
و فرهنگ ترافیک پلییس راهور تهران بزرگ اعالم کرد: با توقیف 2 
جمع  شهریور،   20 روز  در  دیگر  سنگین  سیکلت  موتور  دستگاه 

توقیفی های این حوزه در سال 1400 به 36 دستگاه رسید.
و  معابر  شبانه روزی  رصد  در  همه خانی گفت:  سرهنگ علی 
شهر  ترافیک  لحظه  به  لحظه  بررسی  برای  پایتخت  بزرگراه های 
کنترل  مرکز  در   بنده  همکاران  تصویری  رصد  کمک  با  و  تهران 
موتورسیکلت  دستگاه   2 فاتب،  راهور  پلیس  هوشمند  ترافیک 

سنگین توسط سرکالنتر پلیس بزرگراه توقیف شد.
وی ادامه داد: در ساعت 14:45 جمعه، در محدوده مدرس محدوده 
پارک وی یک دستگاه موتورسیکلت سنگین کاوازوکی 1300 سی 

سی هندا در حال تردد بود که توقیف شد.
همه خوانی افزود: یک دستگاه موتور سنگین کاوازوکی 1100 سی 
سی نیز در محور چمران توسط عوامل منطقه 23 راهور توقیف شد.
این  باالی  سرعت  و  الیی کشی  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان   وی 
موتورسیکلت سنگین در سطح این محدوده و احتمال بروز حادثه برای 
راکبان و خطراتی که برای سایر شهروندان متصور بود با هماهنگی 
موتورسیکلت  این  مهار،  طرح  در  مستقر  تیم های  با  آمده  بعمل 
شد. منتقل  پارکینگ  به  و  متوقف  محدوده  همان  در  سنگین 

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلییس راهور تهران بزرگ خطاب 
به شهروندان، خواستار شد تا در صورت مشاهده این موارد، مراتب 

تخلف را از طریق سامانه 110 به پلیس گزارش کنند.
به گزارش ایرنا، موتور سنگین اصطالحی است که به موتورسیکلت 
های با حجم موتور بیشتر از 250 سی سی اطالق می شود و بنابر 
قانون از سال 1364 تردد با این وسایل نقلیه بدون مجوز از مراجع 

ذی صالح ممنوع است1.
1- همه خانی، علی)1400(، توقیفی های موتور سنگین در پایتخت به 36 دستگاه رسید، ایرنا، 

20 شهریور 1400، کدخبر: 84466529. ر.ک:
https://www.irna.ir/news/84466529

36 دستگاه موتورسنگین در 
سال 1400 توقیف شد
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تاریخ ساز موتورسواری کشورمان  بانوی  مراسم بدرقه فهیمه نعمت الهی، 
4 شهریور با حضور مهین فرهادی زاد معاون  توسعه ورزش بانوان، مازیار 
ناظمی رییس فدراسیون، مهران همتیان نایب رییس، فیروزه سیدمهدی 
موتورکراس  کمیته  مسئول  ثابتی فر  مهدی  و  بانوان  رییس  نایب 
 فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در محل پیست آزادی برگزار شد.
بانوی  اولین  عنوان  به  ایران  کراس  موتور  نماینده  نعمت اللهی  فهیمه 
شهریورماه   14 از  ترکیه  میزبانی  به  که  جهانی  مسابقات  در  کشورمان 

برگزار می شود شرکت کرد1.
شهر  در  زنان  موتورکراس  جهانی  مسابقات  شهریور   17 در  نهایت  در 
آفیون قره حصار ترکیه به پایان رسید و فهیمه نعمت الهی با حضور در 
این رقابت ها نام خود را به عنوان اولین زن موتورسوار ایران در مسابقات 

جهانی به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک، تمامی بزرگان موتورکراس 
کیارا  اول،  راند  از  اول  ریس  در  داشتندکه  رقابت حضور  این  در  جهان 
فونتانسی قهرمان شش دوره مسابقات جهانی از ایتالیا اول شد و کورتنی 
دانکن قهرمان دو دوره اخیر جهان از نیوزلند در رده دوم ایستاد. اما در 
ریس دوم از راند اول، این کورتنی دانکن نیوزلندی بود که موفق شد در 
پیچ پایانی از کیارا فونتانسی ایتالیایی سبقت بگیرد و در رقابتی حساس 
و نفس گیر عنوان نخست را به خود اختصاص دهد. فهیمه نعمت الهی که 
برای نخستین بار حضور در کنار برترین های جهان را تجربه می کرد، در 
هر دو دور مسابقه از راند نخست، به عنوان موتور بیست و چهارم از خط 

پایان عبور کرد.
در رقابت های راند دوم مسابقات جهانی ترکیه فهیمه نعمت الهی در ریس 

1- برگزاری مراسم بدرقه بانوی تاریخ ساز موتورسواری ایران)1400(، سایت فدراسیون 
موتورسواری و اتومبیلرانی، 4 شهریور 1400، کدخبر: 14000605060026503. ر.ک:

http://www.amfiri.ir/News/d?id=200&ts=14000605060026503

نخست توانست رتبه خود را نسبت به قبل بهبود بخشد و بیست و یکم 
شود. او همچنین در ریس دوم از رقابت ها به عنوان بیست و دوم رسید2.

خانم ها حتی بهتر از آقایان می توانند موتورسواری کنند
در اولین بخش برنامه گفت و گو محور »شب نشینی« فهیمه نعمت اللهی 
قهرمان رشته موتورسواری کراس بانوان با محمد سلوکی به گفت و گو پرداخت. 
نعمت اللهی گفت: با شنیدن اسم موتور همه فکر می کنند باید یک مرد 
راننده آن باشد اما ما خانم ها هم می توانیم در این حوزه نیز شبیه همه 
موتورسواری  بدرخشیم.  دهیم  می  انجامش  مردها  از  بهتر  که  کارهایی 
رشته ای پر هیجان است که دوست دارم همه دختران آن را تجربه کنند. 
چون همه تمرین هایمان در پیست است و با قوانین آشنا هستیم کمتر 

آسیب های جدی می بینیم.
وی تصریح کرد: به خاطر شرایط تمرین در حال حاضر در تهران زندگی 
می کنم و تنها شخص ورزشکار خانواده هستم. از 13 سالگی کاراته را 
آغاز کردم. هیجان موتور، پرش ها، ارتفاع از زمین و پروازها مرا جذب 

خود کرد و حاال 5 سال است که وارد عرصه موتورسواری شده ام.
بانوی موتورسواری ایرانی افزود: دو خواهر و یک برادر دارم که من از همه 
کوچک تر هستم. زندگی ام همیشه پر از فراز و نشیب بوده است چون 
شهرستانی بودن همیشه مشکالتی را به وجود می آورد؛ همواره مسیر 
های طوالنی را طی کرده ام تا بتوانم به تمرین های مختلف و مورد نیازم 
برسم. اما در نتیجه این پستی و بلندی ها تاریخ سازی است که در پی 
بانوان توانست مجوز حضور در  فعالیت هایم در این رشته موتورسواری 

مسابقات جهانی را کسب کند که سدشکنی بزرگی بعد از انقالب بود.

2-  نعمت الهی، فهیمه)1400(، دختر ایرانی در موتورسواری تاریخ ساز شد، پانا، 17 شهریور 
1400، کدخبر: 1213366. ر.ک:

http://pana.ir/news/1213366

دختر ایرانی در موتورسواری تاریخ ساز شد
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باید  روز  داد: هر  ادامه  او  از  درباره حمایت های همسرش  اللهی  نعمت 
موتور را یدک کنیم و به پیست ببریم، آسیب برایمان وجود دارد، 5 متر 
از زمین فاصله می گیریم و ممکن اسن حوادثی برایمان پیش بیاید که 
نیاز داریم یک مرد همراهمان باشد و همسرم ثانیه به ثانیه در همه عرصه 

ها همراه من است.
وی بیان کرد: شاید زمانی که در اردو بوده ایم یا درگیر تمرین بوده ایم 
همسرم آشپزی کرده است اما خودم بعدا جبران کرده ام. همسرم وکیل 
است و ورزشکار نیست اما ورزشکاران را دوست دارد. شاید اسم مرا به عنوان 
زن تاریخ ساز موتورسواری بیاورند اما پشت این افتخارات همسرم است.
شکستگی  دستم  ناحیه  از  کنون  تا  سوار  داشت:  اظهار  کراس  زن  این 
داشته ام و یا پهلویم مشکل پیدا کرده است اما آسیب جدی که مرا از 

کارم باز دارد نبوده است.
نعمت اللهی با اشاره به هزینه های گزاف این رشته گفت: موتورسواری 
ورزشی بسیار گران است چون هزینه های الزم برای تهیه لباس و موتور 
آن بسیار باال است و به خاطر همین تعداد استقبال کنندگان از این رشته 
کاهش می یابد اما امیدواریم با حمایت بیشتر مسئوالن و کمپانی های 
مختلف بتوانیم برای این هزینه ها چاره اندیشی کنیم و این رشته را برای 

همه عالقه مندان قابل دستیابی کنیم.
وی تصریح کرد: کشورهای دیگر 10 سال است وارد این عرصه شده اند 
باید مربیان حرفه ای داشته باشیم؛ سعی  از ما خیلی جلوتر هستند.  و 
کرده ایم بهترین کادر را دور هم جمع کنیم اما بازهم بار اول است که 
این رشته در حال رشد و توسعه است و همه اولی ها ممکن است کمی 

برایشان سخت باشد.
بانوی کراس سوار اهل آباده استان فارس افزود: البته این تاریخ سازی که 
از آن سخن گفتم فقط مربوط به من نیست؛ دیگر بانوانی که سوار موتور 
می شوند و در پیست تمرین می کنند مجوز داخلی را برای پیست ها 

گرفته اند و من مجوز خارج را دریافت کردم.
و 17  بود  ترکیه خواهد  به  اعزاممان  داد: چهارشنبه  ادامه  اللهی  نعمت 
شهریور هم مسابقات موتورسواری در این کشور آغاز می شود. تیم ایران 
در این رشته جهش داشته است و تنها نماینده آسیا شده ایم. این رشته 
خیلی سخت است و از آسیا فقط من هستم که در مسابقات ترکیه شرکت 
خواهم کرد و هیچ کشور دیگری حضور نخواهد داشت شاید چون هنوز 

جرئتش را پیدا نکرده اند.
وی در خصوص هیجان این رشته بیان کرد: حاال دوره ای شده است که 
نیاز به جامعه ای امیدوار و با نشاط به شدت حس می شود و این رشته 
نشاط می آورد. بسیاری از بانوان که به دنبال پر انرژی بودن هستند نمی 
از فعالیت موتورسواران زن  دانستند که چنین رشته ای هست و وقتی 

ایرانی مطلع شدند بسیار خوشحال شدند و از آن استقبال کردند.
موتورسوار ایرانی افزود: رشته موتورسواری مظلوم واقع شده است؛ دوست 
دارم رشته موتورکراس برای آقایان هم به خوبی شناخته شود و روز به 
روز بر موتورسواران پیست کراس افزوده شود چون اگر جوانان هیجانات 
را  قوانین خاص خود  کنند چون  پیست خالی  در  را  موتورسواری خود 
دارد حادثه آفرینی آن کمتر است و جایگزین بسیار خوبی است به نسبت 

اینکه این هیجان در خیابان ها و بزرگراه ها تخلیه شود و موجب حوادث 
جبران ناپذیر شود.

نعمت اللهی ادامه داد: از خانواده ام و همسرم قدر دانی می کنم چون 
مقاوم  که می خواهم  آوردن چیزهایی  به دست  برای  دادند  یاد  من  به 
باشم. موتورسواری صبور بودن را به من اضافه کرده است چون رشته پر 

چالشی است1.

درباره  کشور  درگ  مسابقات  قهرمان  خنجری  سامان  نظر 
نعمت الهی

سامان خنجری، قهرمان مسابقات درگ کشور درخصوص حضور فهیمه 
بانوی موتورسوار کشورمان در مسابقات جهانی ترکیه اظهار  نعمت الهی 
داشت: ناظمی و سیدمهدی برای حضور نعمت الهی در مسابقات جهانی 
برای  تاریخی  اتفاق  شاهد  آن ها  حمایت های  با  و  گذاشتند  تمام  سنگ 

موتورسواری بانوان بودیم. 
صورت  اعزام ها  برای  الزم  حمایت  گذشته  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نمی گرفت گفت: در سال 2017 ما برای حضور در مسابقات چهارجانبه 
به ارمنستان رفتیم و این اعزام با مشکالت فراوان همراه بود. در روزی که 
به مسابقات رفتیم هیچ مسئولی از فدراسیون ما را بدرقه نکرد و با وجود 
اینکه در این مسابقات من عنوان اولی را به دست آوردم هیچ کس نیز به 

استقبال ما نیامد. 
قهرمان مسابقات درگ کشور درمورد مدیریت فدراسیون اذعان داشت: در 
فدراسیون جدید شاهد هستیم که رییس فدراسیون و دیگر تیم مدیریتی 
همه تالش خود را برای اعزام نعمت الهی به مسابقات جهانی انجام دادند. 
مراسم بدرقه خوبی برای نعمت الهی برگزار شد و معاون وزیر ورزش نیز 
در این مراسم حضور داشت. مسئولین فدراسیون نیز بارها اعالم کردند که 
این اعزام صرفا برای کسب تجربه و باالرفتن مهارت است و کسب نتیجه 

با توجه به اینکه اولین اعزام بانوان است، اهمیتی ندارد. 
رفتیم  ارمنستان  به مسابقات  ما  زمانی که  متاسفانه  داد:  ادامه  خنجری 
ولی  برگشتیم  پر  دست  با  و  شدیم  اعزام  خالی  دست  اینکه  وجود  با 
هیچگونه استقبالی از ما نشد و هیچ انعکاس خبری نداشت. درحال حاضر 
و  کرده  فراهم  را  شرایط  بهترین  اتومبیلرانی  و  موتورسواری  فدراسیون 
قهرمانانی که می خواهند اسمی از خود به جا بگذارند بهترین فرصت را 
دارند که به مسابقات برون مرزی اعزام شوند. اگر در زمان ما این چنین 

حمایتی صورت می گرفت قطعا نتایج بهترین نیز کسب می کردیم. 
وی در پایان تاکید کرد: امیدوارم که این حضور در مسابقات جهانی شروع 
خوبی برای نعمت الهی باشد و در مسابقات بعدی شاهد درخشش این 
بانوی موتورسوار باشیم و دیگر بانوان موتورسوار نیز انگیزه کافی را داشته 

باشند که در این رشته به صورت جدی تر فعالیت کنند2.

1- نعمت الهی، فهیمه)1400(، خانم ها می توانند حتی بهتر از آقایان موتورسواری کنند، 
ایلنا، 9 شهریور 1400، کدخبر: 1124680. ر.ک:

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1124680
2- خنجری، سامان)1400(، شاهد یک اتفاق تاریخی برای موتورسواری بانوان بودیم، دانا، 

16 شهریور 1400، کدخبر: 1766097. ر.ک:
https://www.dana.ir/1766097
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به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از روابط عمومی فدراسیون 
موتورسواری و اتومبیلرانی، هستی رضایی، قهرمان موتورکراس بانوان ایران 
درخصوص حضورش در دوره آموزشی اسپانیا اظهار داشت: اتفاق بسیار خوبی 
است که یک ورزشکار خانم به عنوان نماینده جامعه موتورسواری قرار است 
 در این دوره آموزشی که به میزبانی اسپانیا برگزار می شود حضور پیدا کند.
مادرید  فدراسیون  میزبانی  به  آموزشی  دوره  این  افزود:  ادامه  در  وی 
دارند.  مختلف حضور  از کشورهای  زیادی  ورزشکاران  و  می شود  برگزار 
ورزش  این  روز  علم  با  شد  خواهد  باعث  دوره  این  در  حضور  قطعا 
کنم. منتقل  ورزشکاران  دیگر  به  را  نکات  این  بتوانم  و  شوم   آشنا 
قهرمان موتورکراس کشور همچنین درخصوص اعزام به مسابقات جهانی 
ترکیه گفت: متاسفانه شرایط سنی اجازه نداد به رقابت های جهانی بروم 
 و در کنار خانم نعمت الهی به عنوان نمایندگان ایران حضور داشته باشم.
بانوی  یک  فدراسیون  حمایت  با  که  است  اولین بار  برای  داد:  ادامه  وی 
تاریخی  اتفاق  و این  کرد  پیدا  حضور  جهانی  مسابقات  در  موتورسوار 
داد. رخ  ناظمی  دکتر  خصوص  به  فدراسیون  تالش های  با  که   است 
با وجود شرایط  برای حضور موفق تر در مسابقات  افزود:  هستی رضایی 
پیگیری  مرتب  را  خود  تمرینات  دارد  وجود  کشور  در  که  کرونایی 
می کنم. هر هفته در پیست آزادی تمرینات را انجام می دهم و مضاعف 
بر پیست آزادی در پیست شهران و نسیم شهر نیز تمرینات را پیگیری 
بگیرم. قرار  مطلوبی  وضعیت  در  بدنی  شرایط  لحاظ  از  تا   می  کنم 
چشم انداز  بانوان  بخش  به  فدراسیون  توجه  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
در  ما  حضور  و  است  کرده  ایجاد  موتورسواران  برای  خوبی  و  روشن 
مسابقات جهانی باعث ایجاد انگیزه برای دیگر بانوان خواهد شد. با توجه 
به این که از لحاظ سنی اول راه هستم حضور زنان در مسابقات ترکیه را 
به فال نیک می گیرم و امیدوارم که در ادامه راه اتفاقات بهتری در انتظار 

موتورسواری بانوان باشد1.

1- رضایی، هستی)1400(، توجه فدراسیون به بخش بانوان چشم انداز روشن و خوبی ایجاد 
کدخبر:   ،1400 شهریور   14 اتومبیل رانی،  و  موتورسواری  فدراسیون  سایت  است،  کرده 

14000617153428660. ر.ک:
http://www.mafiri.ir/News/d?id=210&ts=14000617153428660

به زودی راهی دوره آموزشی 
اسپانیا خواهم شد

موتورسواری  فدراسیون  موتورسیکلت، رئیس  صنعت  نشریه  گزارش  به 
غیرقانونی  آموزشی  کالس های  و  مربیان  با  برخورد  برای  اتومبیلرانی  و 
بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده  با  سودجو  افراد  توسط  بانوان  موتورسواری 

مکاتبه کرد.
مازیار ناظمی در نامه ای به سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران 
بزرگ با اشاره به برگزاری های غیرقانونی و غیر مجاز آموزش موتورسواری 
مربیگری،  جعلی  مدارک  با  و  سودجو  افراد  توسط  بانوان  برای  خصوصا 

خواستار برخورد قاطع نیروی انتظامی با آن ها شد.
در نامه رئیس فدراسیون خطاب به فرمانده انتظامی تهران بزرگ آمده 
است: اخیرا تعدادی افراد سودجو بدون داشتن مدرک مربیگری و خارج 
از نظارت مراجع فنی و قانونی، با راه اندازی کالس آموزش موتورسواری 
و  ورزشی  اماکن  حتی  و  اتوبان ها  ترمینال ها،  حاشیه  پارکینگ ها،  در 
دریافت مبالغ هنگفت، اقدام به آموزش غیر اصولی و بدون استاندارد برای 

عالقمندان این رشته خصوصا بانوان می نمایند.
مازیار ناظمی از پلیس خواسته است با این افراد برخورد قانونی صورت 
گیرد و تبلیغات آن ها در شبکه های اجتماعی توسط پلیس فتا پیگیری 

و به مراجع قضایی معرفی شوند1. )عکس تزئینی است و ایرانی نیست(2

کالس های  با  برخورد  برای  فدراسیون  رئیس  درخواست  مازیار)1400(،  ناظمی،   -1
آموزشی غیرقانونی موتورسواری، سایت فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، 3 شهریور 

1400، کدخبر: 14000603103613419. ر.ک:
http://www.mafiri.ir/News/d?id=197&ts=14000603103613419
2-https://www.reuters.com/news/picture/saudi-woman-learns-to-ride-motorcy-
cle-idUSRTS1NZ3C

درخواست فدراسیون از پلیس
 برای برخورد با مربیان و 

کالس های آموزشی غیرقانونی 
موتورسواری بانوان

قهرمان موتورکراس بانوان کشور:
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