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محمدعلی نژادیان
سردبیر و مدیرمسئول

در حوزه موتورسیکلت، ما صنعت نداریم بلکه فقط یک تعداد کارخانه داریم
ما در حوزه موتورسیکلت نه صنعت داریم و نه تولیدکننده داریم. زیرا، صنعت 
جایی است که طراحی و ماشین سازی می کنند. همچنین وقتی پلت فرمی نداریم، 
نمی توانیم واژه تولیدکننده را بیان کنیم، بلکه صرفا یک تعداد مونتاژکننده داریم.

وقتی فعاالن ما در حوزه موتورسیکلت تفکر صنعتی ندارند در نتیجه زمانی که 
تحریم هستیم بیشتر از چین واردات می کنند و اگر تحریم برداشته شود، قطعا 

می خواهند بیشتر از اروپا و ژاپن واردات انجام دهند.
سوم  نسل  به  و  نکنیم  تعریف  درست  را  صنعت  و  دانشگاه  ما  وقتی  همچنین 
دانشگاه ها نرسیم، عمال مطالبه و هدف سیستم آموزشی ما از ارتباط صنعت و 

دانشگاه نیز به نتیجه نمی رسد.
از طرفی بیماری اقتصاد ایران طی چند سال گذشته حادتر شده است و مهم ترین 
دلیل آن عدم توجه به اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد خالق بوده است. وقتی اقتصاد 
رانتی شد، مونتاژکننده ما به جای این که به فکر نوآوری باشند، صبح تا شب به فکر 
نزدیک شدن به قدرت برای بهره مند شدن از رانت، وام، تسهیالت و ارز است و در 
نتیجه »کارآفرینی« که ستون فقرات آن »نوآوری« است شکل نخواهد گرفت.

و  کنیم  ایران  وارد  را  دنیا  روز  موتورسیکلت های  ما  فرض  به  که  این 
که  این  است.  اشتباه  هستیم،  خالقی  و  مبتکر  تولیدکننده  کنیم  فکر 
پیدا کرده ایم  توسعه  فکر کنیم  و  را سوار شویم  مونتاژ شده  موتورسیکلت های 
شویم. قائل  فرق  فناوری  توسعه  و  فناوری  از  استفاده  بین  باید  و  است  غلط 
 همان طور که دکتر سورنا ستاری در اختتامیه مسابقات ملی ره نشان بیان کرد:

»چنین چیزی اصال احتیاجی به دانشگاه ندارد بلکه چهارتا آدم، چهارتا تکنسین 
نگه می دارند.  را  کارخانه  و  و می آیند  دوره می بینند  ماه می برید یک  را شش 
دانشگاه برای این است که ما بتوانیم طراحی کنیم، ایده بدهیم و نوآوری داشته 
نوآوری بشر  اگر  باعث شده که بشر توسعه پیدا کند.  نوآوری است که  باشیم. 

نبود، االن انسان اینجا نبود و هنوز روی همان درخت نشسته بود.«
ببینیم  باید  اما  داشته ایم،  علمی  رشد  گذشته  سال  چند  طی  ما  شاید  البته 
خروجی تعداد مقاالت، تعداد شرکت های دانش بنیان، فروش محصوالت، صادرات 
محصوالت های تِک و... در پیشرفت کشور چقدر موثر بوده است. قطعا در بعضی 

صنایع مثل داروسازی موفق بوده ایم ولی کافی نیست.
پس  وام های  گرفتن  به دنبال  شب  تا  صبح  کشور  در  صنعتی  فعال  وقتی 
و  ثروت  افزایش  باعث  مسیر  این  که  می بیند  بعد  و  است  رانت  گرفتن  و  نده 
ثروت  تولید  و  دانش بنیان  اقتصاد  فکر  به  وقت  هیچ  قطعا  می شود،  او  شهرت 
را  مشکل  این  باید  گانه  سه  قوای  پس  داشت.  برنخواهد  قدم  علم،  طریق  از 
بازدارنده نیست، اصالح کنند و هر کجا شرایط  قوانین  برطرف کنند و هر جا 
نمایند. ایجاد  را  الزم  انگیزه های  و  کنند  مهیا  را  بسترها  نیست،  مناسب 

البته وقتی صحبت از انگیزه می شود نباید فورا فکر ما به سمت وام و حمایت های 

ایجاد کسب وکار تسهیل شود، همین که شرایط  برود. همین که شرایط  پولی 
و  شود  آسان تر  دانش بنیان  شرکت های  برای  مناقصه ها  در  شرکت  و  صادرات 
بسترسازی هایی مانند پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری و رشد، کارخانه های 
نوآوری، برج های فناوری و... را ایجاد و گسترش دهند، سیستم آموزشی ما به 
قوانین  و  تعدیل  را  مقررات  و  قوانین  و  برود  پیش  دانشگاه  سوم  نسل  سمت 
متناقض را بر طرف کنند، همه این کارها یعنی ایجاد انگیزه کردن و نتیجه آن 
این مراکز استارت آپ ها می توانند  اقتصاد دانش بنیان است. زیرا، در  از  حمایت 
ما  کنند.  و صنعت سازی  دانش بنیان شوند  به شرکت های  تبدیل  و  کنند  رشد 
حدود 34 میلیون جوان داریم که تقریبا 4.5 میلیون نفر از این تعداد دانشجو 
هستند و بیش از 12 میلیون آن ها هم تحصیل کرده اند، ولی چون دانشگاه های 
ما صرفا آموزش محور و پژوهش محور بودند و تولیدات علمی آن ها کمتر کاربردی 
و  ساخت  برای  آن ها  از  کالن  در سطح  نمی توانیم  امروز  نتیجه  در  است  بوده 

توسعه صنعت استفاده کنیم.
اشتباه  ایران«  موتورسیکلت  صنعت  »انجمن  نام  دارم  اعتقاد  بنده 
آن  از  و  تولیدکننده ای  نه  و  داریم  صنعتی  نه  حوزه  این  در  زیرا،  است. 
گذشته  سال  چند  طی  حتی  و  نمی کنند  حمایت  قطعه سازان  از  مهم تر 
به  آن  نام  است  بهتر  نتیجه  در  پس  ایستاده اند.  آن ها  روبه روی  دقیقا 
کند. پیدا  تغییر  ایران«  موتورسیکلت  مونتاژکنندگان   »انجمن 

تا  باشیم  تحول  شاهد  تا  می داد  رخ  باید  که  مثبتی  اتفاق های  آن  متاسفانه   
امروز در این انجمن رخ نداده است. اصال بحث یک نفر و یا رئیس نیست بحث 
مجموعه ی انجمن است. نتیجه تفکرات غالب بر آن همین روند حاکم در حوزه 
به  مشکالت  انتقال  اساس  بر  بیشتر  و  می بینید  که  هست  ایران  موتورسیکلت 
نبود  سیستمی،  تفکر  نداشتن  نیز  موضوع  این  دلیل  و  است  شده  اداره  آینده 
استراتژی مکتوب و ذهنیت منفی مسئوالن که خود مونتاژکنندگان و اعمال و 

افکار آن ها سبب شده است و...
قابل ذکر است که در سال 1397 به دنبال تاسیس نشریه رفتم و مخصوصا نام 
آن را »صنعت موتورسیکلت« گذاشتم تا بتوانیم با تشریک مساعی، صنعت را به 
معنای واقعی در حوزه موتورسیکلت ایران ایجاد کنیم. البته اکثر فعاالن در حوزه 
موتورسیکلت گفتند کار بسیار خوبی کردید ولی وقتی پای عمل، کار و حمایت 
رسید، گفتند چرا باید هزینه کنیم؟ اما اینجانب یک تنه با چنگ و دندان ادامه 
دادم و هر جا خسته شدم، برگشتم و اهداف واالی خود را که با دید ملی تعریف 
کرده بودم، مرور کردم و جان دوباره گرفتم و توانستم با همه سختی ها و وقت گیر 
بودن فعالیت های فرهنگی این کار را ادامه دهم. اما، این که چرا طرز تفکر فعاالن 
حوزه موتورسیکلت اینگونه است به همان توضیحاتی که ارائه نمودم باز می گردد.

رسمقاهل
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به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل خبر خودرو، نایب رییس 
در  موتورسیکلت کشور خودکفایی  قطعه سازان  مدیره سندیکای  هیأت 
صنعت موتورسیکلت کشور را منوط به بومی سازی انجین و قوای محرکه 

در این صنعت دانست.
حبیب اهلل محمودان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو ضمن تاکید بر بومی 
سازی انجین در صنعت موتورسیکلت کشور بیان کرد: واردات انجین یا 
قوای محرکه فرصت خودکفایی را از صنعت موتورسیکلت کشور گرفته 
داخلی سازی  از چین می کنیم  انجین  واردات  به  اقدام  که  زمانی  تا  و 

موتورسیکلت های به روز و الکچری در کشور امکان پذیر نخواهد بود.
وی با بیان اینکه تولید انجین فرآیند پیچیده ای نیست و امکان بومی 
در  شرکت  دو  اینکه  علیرغم  افزود:  دارد،  وجود  کشور  در  آن  سازی 
شهرهای قم و مشهد مجوز تولید انجین در کشور را گرفتند اما ساخت آن 
را مشروط بر ممنوعیت واردات انجین و افزایش حقوق گمرکی می دانند 
و متاسفانه وزارت صمت دولت قبل نیز نتوانست در این زمینه سیاست 
گذاری و این شرکت ها را مکلف به تولید انجین در بازه زمانی خاص کند. 
البته وزارت صمت هم باید با افزایش حقوق گمرکی و گذاشتن شروطی 
مانند رعایت استانداردها در چهارچوب قانون از این شرکت ها حمایت 

کند تا تولید انجین در کشور صرفه اقتصادی داشته باشد.
کشور  موتورسیکلت  سازان  قطعه  سندیکای  مدیره  هیأت  رییس  نایب 
موتورسیکلت  صنعت  در  خودکفایی  به  که  کشورهایی  داشت:  اذعان 
رسیدند در گام اول اقدام به داخلی سازی انجین در کشور خود کردند و 
صنعت موتورسیکلت کشور ما نیز اگر موفق به تولید انجین نشود محکوم 

به شکست است و تا ابد تحت سلطه چینی ها خواهد بود.
محمودان با اشاره به اینکه موتورسیکلت هایی مانند هوندا کلیک در میان 
کشورهای منطقه و همسایه تنها در ایران متقاضی و فروش دارد، ادامه 
داد: در حال حاضر موتورسیکلت های الکچری در کشور ما طراحی چین 
است در حالی که شرکت های دانش بنیان و بخش های فنی و مهندسی 
در کشور ما به راحتی قادر به طراحی موتورسیکلت هستند همان طور که 
در طراحی موتورسیکلت های برقی به خوبی پیش رفتند با این تفاوت که 
چون موتورسیکلت های برقی قوای محرکه ندارند طراحی آنها امکان پذیر 

بوده اما در مورد موتورسیکلت های بنزینی تا زمانی که در تولید انجین 
خودکفا نشویم امکان طراحی وجود ندارد.

به  ایران منحصر  موتورسیکلت  تولید در صنعت  توان  اینکه  بیان  با  وی 
ساخت بدنه و قطعات ظاهری موتورسیکلت شده است، گفت: متاسفانه 
این صنعت به واردات قوای محرکه عادت کرده در حالی که با بومی سازی 
آن می توانیم حرف زیادی برای گفتن داشته باشیم و به جهشی بزرگ در 
این صنعت دست پیدا کنیم. حتی می توانیم مدل موتورسیکلت های چینی 
را فیس لیفت کرده و با بازاریابی و بازار سازی آنها را به فروش برسانیم.
نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور اظهار 
داشت: شرکت هایی که 5 سال پیش مجوز ساخت انجین در کشور را 
گرفتند اما تا کنون تولید نکردند باید مورد بازخواست وزارت صمت قرار 
بگیرند و از طرف دیگر وزارت صمت نیز باید در جهت حفظ منافع کشور 
با این شرکت ها همسو شود تا از فرصت سوزی در صنعت موتورسیکلت 
کشور جلوگیری کند. همچنین می توان به شرکت هایی که در راستای 
بازار موتورسیکلت  از  امتیاز را داد که  این  منافع ملی قدم بر می دارند 

های الکچری سود ببرند
محمودان توجه به جغرافیای مصرف را از دیگر موضوعات مهم در تولید 
مانند کلیک که  هایی  موتورسیکلت  بیان کرد:  و  برشمرد  موتورسیکلت 
مدل اسکوتری هستند در مناطق کوهستانی قابلیت استفاده ندارند. در 
در  موتورسیکلت  هزار دستگاه  بر پالک گذاری 100  حال حاضر عالوه 
کشور ،یک میلیون دستگاه موتورسیکلت دست دوم در شهرهای درجه 
سه خرید و فروش شده است که نشان می دهد هر مدل موتورسیکلتی 

بسته به نوع جغرافیایی شهری قابلیت استفاده دارد.
نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور در 
بزک  موتورسیکلت کنونی کشور صنعتی  پایان خاطرنشان کرد: صنعت 
کرده است که ریشه و اساس ندارد لذا از وزیر صمت جدید و معاونین 
ایشان انتظار داریم با عارضه یابی در این صنعت تولید کنندگان را تشویق 

به ساخت انجین و قوای محرکه در کشور کنند1. 

1- محمودان، حبیب اهلل)1400(، بومی سازی انجین؛ حلقه مفقوده صنعت موتورسیکت 
کشور، خبر خودرو، 28 شهریور 1400، کدخبر: 632808. ر.ک:

http://khabarkhodro.com/fa/News/632808

 صنعت موتورسیکلت کنونی کشور صنعتی بزک کرده است
حبیب اهلل محمودان:



به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از خبرخودرو، علی عرب 
عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: ساخت انجین، 
موتورسیکلت 125 سی سی نامی و باستا نمونه ای از بومی سازی در صنعت 
قطعه سازان  توسط  سودآور  قطعات  صرفا  اکنون  و  است  موتورسیکلت 

داخلی به تولید می رسد.
کشور  داخل  در  موتورسیکلت  که  موضوع  این  داشت:  اظهار  عرب 
مبنای  بر  نیرومحرکه  شرکت  است.  قبول  غیرقابل  نشده،  بومی سازی 
به  نسبت  مراحلی،  طی  از  پس  و  کرد  آغاز  را  خود  کار  انجین  ساخت 
ساخت سایر قطعات اقدام شد و بدین ترتیب نخستین موتورسیکلت 125 

سی سی تحت عنوان نامی روانه بازار گردید.
وی افزود: در مرحله دیگر، موتورسیکلت باستا از نوع موتورسیکلت های 
اسکوتر به بازار عرضه شد تا اینکه در سال های آینده به دلیل دامپینگی 
که در بازار چین در مقابل مشتریان ایرانی اتفاق افتاد و موتورسیکلت در 

اختیار بخش خصوصی قرار گرفت، تولید متوقف شد.
تصور  این  گفت:  ایران  موتورسیکلت  صنعت  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
و  است  اشتباه  تصوری  نشده،  سازی  بومی  ایران  در  موتورسیکلت  که 
دلیل آن نیازمند بررسی است. به نظر می رسد با توجه به تیراژ میلیونی 

موتورسیکلت در کشور چین و تیراژ چند صد هزار دستگاهی در داخل 
ایران، در صنعت موتورسیکلت داخلی، واردات به عنوان مبنا قرار گرفته 
آنها سودآور است، توسط قطعه سازان  تولید داخلی  و صرفا قطعاتی که 

داخلی به تولید می رسد.
عرب در خصوص ظرفیت تولید موتورسیکلت در داخل کشور تصریح کرد: 
ظریت تولید موتورسیکلت در داخل تا قبل از سال 96، حدود 600 هزار 
دستگاه در سال بوده که از سال 96 تاکنون، تولیدی بالغ بر 150 هزار تا 

220 هزار دستگاه داشته ایم.
وی با توجه به کاهش میزان تولید در سه سال گذشته و در مقابل افزایش 
شماره گذاری موتورسیکلت در سال 99 و دالیل این امر بیان کرد: در سال 
98 تعدادی بالغ بر 110 هزار دستگاه موتورسیکلت به تولید رسید و این 
آمار در سال 99 به 220 هزار دستگاه افزایش یافت. افزایش تولید حکایت 
از جا افتادن قیمت ها دارد و اینکه افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت 

موتورسیکلت گردید.
عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: از سوی دیگر 
موتورسیکلت های ورودی به بازار به دلیل اینکه از سیستم سوخت رسانی 
انژکتوری بهره می بردند و در واقع تعمیرکاران موتورسیکلت با این بخش 

علی عرب:
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اکنون صرفا قطعات سودآور توسط قطعه سازان داخلی به تولید می رسد



از سیستم آشنایی نداشتند، مشتریان را نسبت به خرید موتورهای دست 
دوم ترغیب می کردند. اما پس از آشنایی تعمیرکاران با سیستم انژکتوری 

و ارتقای توانایی تعمیر این نوع موتورسیکلت ها، روند تبلیغات برگشت.
پایان خاطرنشان کرد: اکنون توصیه تعمیرکاران موتورسیکلت  عرب در 
به مشتریان، خرید موتورسیکلت های انژکتوری به دلیل جدید بودن نسل 
این نوع موتورسیکلت ها، آالیندگی کمتر و بهینه بودن مصرف سوخت آنها 
است. بنابراین افزایش تیراژ در سال 99 ناشی از حسن نظر تعمیرکاران 
و آشنایی خریداران با سیستم انژکتوری با موتور آالیندگی یورو 4 است1.

تولیدکنندگان موتورسیکلت به آگاهی رسیده اند!
خبرنگاران  باشگاه  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
با  موتورسیکلت  تولیدکنندگان  انجمن  مقدم دبیر  ضیاء  جوان، بهمن 
تاکید بر اینکه این مطلب حقیقت دارد که تنوع محصول در بازار کشور 
افزایش یافته است، چون سلیقه مصرف کننده تعدیل کرده است، گفت: 
تولید یک  برای  اگر  آگاهی رسیده اند که  به  تولیدکنندگان  خوشبختانه 

موتورسیکلت هزینه بیشتری شود، دارای کیفیت بهتری خواهد بود.
وی با اشاره به افزایش موتورسیکلت های تقلبی، گفت: در واقع نمی توان 
که  چرا  است  یافته  افزایش  بازار  در  تقلبی  موتورسیکلت های  که  گفت 
برخی برندهای موتورسیکلت در بعضی از کشورها  در بازار داخلی آن ها 

وجود ندارد و برخی شرکت ها اقدام به کپی محصول می کنند.
او ادامه داد: به طور مثال اکنون شرکت هوندا در ایران نمایندگی ندارد و 
شرکت های تولیدی در کشور می توانند از برخی از مدل های این کارخانه 

موتورسیکلت سازی، نمونه تولید کنند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت با بیان اینکه کارخانه های داخلی 
در کشور، از کارخانجات مختلف آسیایی مثل چین قطعات را وارد و آن 
را مونتاژ می کنند، گفت: برخی از موتورسیکلت ها در کشور مورد استقبال 
زیادی قرار می گیرند و کارخانجات وقتی این حجم از استقبال را می بینند 
اقدام به توقف تولید مدل قبلی و تولید مدل جدید می کنند به طور مثال 
اکنون قرار است موتورسیکلت سی جی 125 متوقف شود و موتورسیکلت 

دیگری جایگزین آن شود و در این کار منع قانونی وجود ندارد.
بازار  اساس  بر  تولیدی که وجود دارد  تنوع  از طرفی  ضیاء مقدم گفت: 
بازار موتورسیکلت  تقاضا و سلیقه مصرف کننده است. زمانی که در کل 
را  آن  تولیدکنندگان  گرفت،  قرار  زیادی  استقبال  مورد   125 سی جی 
مدام تولید کردند اما به محض ورود موتورسیکلت های دیگر با تکنولوژی 
جدیدتر، تقاضا برای این موتورسیکلت کاهش یافت و تولید آن نیز کم شد.
او تشریح کرد: تکنولوژی موتورسیکلت سی جی 125 حداقل برای 50 سال 
قبل بوده و در اصل به دلیل بحث اقتصادی که مطرح شده، بیشتر قشرهای 
ضعیف از آن استقبال کردند، اما می توان از طرفی همین موتورسیکلت ها 
را با مدلی بهتر و به روزتر تولید کرد که مسافران نیز از آن استقبال کنند2.

1- عرب، علی)1400(، سابقه صنعت موتورسیکلت از بومی سازی تا واردات، خبر خودرو،13 
مهر 1400، کدخبر: 634470. ر.ک:

http://khabarkhodro.com/fa/news/634470
2- ضیاءمقدم، بهمن)1400(، تنوع موتورسیکلت ها با مونتاژکاری افزایش یافت، باشگاه 

خبرنگاران جوان، 11 مهر 1400، کدخبر: 7914453. ر.ک:
https://www.yjc.news/fa/news/7914453

موتورسیکلت هاى کار استانداردهاى
 روز دنیا را پاس می کنند

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از خبر خودرو، بهمن ضیاء 
مقدم در خصوص تفاوت موتورسیکلت های سنگین با سایر موتورسیکلت ها 
اظهار داشت: سیلندر موتورسیکلت های تولیدی در داخل کشور از حداکثر 
حجمی برابر با 250 سی سی برخوردار هستند و این نوع موتورسیکلت ها 
با حجم بیش از  اما موتورسیکلت های  در داخل شماره گذاری می شوند، 

250 سی سی، مجوز تولید و تردد در داخل کشور ندارند.
از موتورسیکلت های ورزشی  افزود: موتورسیکلت های سنگین نوعی  وی 
پیست های  در  و  است  مجوز  صدور  نیازمند  آنها  واردات  که  هستند 
موتورسواری کاربرد دارند، بنابراین تردد شهری آنها با ممنوعیت مواجه 

است، مگر در مسائل امنیتی و پس از دریافت مجوز تردد.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: موتورسیکلت های موجود در 
کشور از بیش از 27 استاندارد برخوردار هستند و بسیاری از شرکت های 
داخلی نیز نسبت به واردات برندهای معتبر و روزدنیا ورود کرده اند، هر 
چند شاید به دلیل قیمت باالی آنها، حجم باالیی را دربرنگیرند. آن دسته 
از موتورسیکلت های کار و خیابانی نیز قادر به پاس کردن استانداردهای 

روز دنیا هستند.
ضیاء مقدم در خصوص وضعیت تامین قطعه تایر در صنعت موتورسیکلت  
تصریح کرد: تایر مصرفی در برخی از مدل های موتورسیکلت های داخلی 
تحت عنوان تایرهای خاص که تیراژ پایینی نیز دارند، در داخل ساخته 
نمی شوند و بر همین اساس نسبت به واردات این تایرها، پس از دریافت 
مختلف  فصول  به  توجه  با  و  سازندگان  سوی  از  ساخت  عدم  تاییدیه 

تعرفه ای مندرج در قانون و مقررات صادرات و واردات، اقدام می شود.
تایرهای  واردات  و  داخلی  تولید  وضعیت  خصوص  در  پایان  در  وی 
در  موردنیاز  تایرهای  میزان  بیشترین  کرد:  خاطرنشان  موتورسیکلت 
صنعت موتورسیکلت در داخل کشور به تولید می رسد و درصد اندکی نیز 
به دلیل گل، سایز و تیراژ اندک، ساخت داخل آنها توجیه اقتصادی ندارد 
که پس از دریافت مجوز عدم ساخت نسبت به واردات آنها اقدام می شود1.

1- ضیاءمقدم، بهمن)1400(، 27 نوع استاندارد بر موتورسیکلت های تولید داخل اعمال 
می شود، خبر خودرو، 23 مهر 1400، کدخبر: 635394. ر635394.ک:

https://khabarkhodro.com/fa/news/635394
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به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت، محمدعلی نژادیان در یادداشتی 
نوشت: برای پاسخ به این سوال اول باید ببینیم مزیت رقابتی شرکت های 
مونتاژکننده موتورسیکلت ایران چه چیزی است. اگر قرار باشد مدیریت 
در این حوزه با روش و مسیری که تا به امروز طی کرده است پیش برود، 

هیچ وقت به پیشرفت نمی رسد.
امروزه در کشورهای توسعه یافته نه تنها فناوری بلکه »نوآوری فناورانه« 
مزیت رقابتی است. امروز، همه تالش و دغدغه کشورها و صنایع دنیا این 
است که چقدر متکی به خودشان هستند، چقدر خالق فناوری هستند، 
چقدر انتقال دهنده فناوری هستند و ما هنوز به دنبال این هستیم رئیس 
چه کسی باشد، نفر اول چه کسی باشد و چه کسی بیشتر فروخته است.
امروزه کشورهای در حال توسعه فراتر از بحث تولید کاال و خدمات رفته اند 
و در واقع به سمت تولید فناوری حرکت می کنند. یعنی مسئله آن ها توسعه 
فناوری است و حوزه موتورسیکلت ایران هنوز در مرحله مونتاژ هم گیر دارد. 
پس در دنیا االن صرفا بحث تولید نیست بلکه بحث توسعه فناوری است.
از واردات موتورسیکلت ذوق زده می شویم و فکر می کنیم  اما، ما هنوز 
خیلی کار مهمی کردیم که تحریم را دور زدیم و چند دستگاه موتورسیکلت 

وارد کردیم و بدتر از آن صنف ما هم ذوق زده تر می شوند.
نداشته ایم  واقعی  معنای  به  مدیریت  ایران  موتورسیکلت  حوزه  در  ما 
در  و  است  شده  شرکت ها  رشد  باعث  بکر  بازار  یک  وجود  بیشتر  بلکه 
ادامه افزایش پول باعث شده کارخانه ها بچرخند. البته این موضوع برای 
راه های  از  الباقی شرکت ها عالوه بر این شرایط  و  است  شرکت های سالم 

دیگر نیز رشد کردند.
قابل ذکر است که انجمن صنعت موتورسیکلت ایران و حتی خود شرکت ها 
به دنبال  کارخانه ها  انقدر  و  و هستند  بودند  روزمره  مسائل  درگیر  انقدر 
رقابت های منفی هستند که همیشه از بحث نوآوری های بیشتر غافل بودند.

فعاالن این حوزه بیشتر از این که به دنبال راه حل های بیرونی بگردند اول 
از همه باید به درون خود رجوع کنند. زیرا، اگر صاحب فناوری روز دنیا 
هم باشیم ولی خودخواهی ها و بدخواهی ها هر روز بیشتر شود در نهایت 

این حوزه پیشرفت نخواهد کرد.
با دعواهای زیرپوستی و بدخواهی هایی مواجه  این حوزه همیشه  ما در 
ایده ها  و  طرح ها  از  نهایت  در  و  شود  متوقف  باید  که  هستیم  و  بودیم 

استقبال گردد تا بتوانیم به پیشرفت این حوزه امیدوار شویم.
اگر با دید صنفی بخواهیم نگاه کنیم، نباید مصلحت را فدای منفعت کرد 

و این یک فرمول ساده و اولیه برای پیشرفت است.
البته فعاالن این حوزه می توانند طبق قبل پیش بروند. اما، نتایج بهتر از 
قبل نمی بینند. در واقع اگر جامعه ای از تاریخ درس نگیرد و مرتب تاریخ 

را تکرار کند، چیزی بهتر از گذشته قسمت آن نمی شود1.

نحوه ارائه تسهیالت به بعضی از مونتاژکنندگان اشتباه است 
به  توجه  با  گفت:  موتورسیکلت  صنعت  مدیرمسئول  نژادیان  محمدعلی 
باید با ضمانت ارزش آفرینی و  ارائه تسهیالت  وضعیت کنونی اقتصادی، 

ایجاد ارزش افزوده برای کشور همراه باشد.
وی عنوان کرد: ارائه ظرفیت ها، ذخایر کشور و تسهیالتی که فقط باعث 

افزایش ثروت یک نفر )مونتاژکننده( شود درست نیست.
نیرو  حفظ  یا  اشتغال زایی  به  تعهد  فرد  فرض  به  این که  افزود:  نژادیان 
می دهد )که معموال هم به درستی به آن عمل نمی کنند( باید نسبت به 
این  باشد که  داشته  به دست می آورد همخوانی  تسهیالت  از  سودی که 

مورد نیز معموال تناسبی ندارد.
1- نژادیان، محمدعلی)1400(، چه موقع ایران در حوزه موتورسیکلت پیشرفت می کند؟، 

موتورسیکلت نیوز، 10 مهر 1400، کدخبر: 16477. ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/16477

چه موقع ایران در حوزه موتورسیکلت پیشرفت می کند؟
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ما به تولید موتورسیکلت هاى برقی خیلی امیدوار هستیم
رحیم خداپسند:

اقتصاد، بهمن  دنیای  از  نقل  به  موتورسیکلت  نشریه صنعت   به گزارش 
ضیامقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت عنوان کرد: در 5 ماه نخست 
امسال 93هزار و 529 موتورسیکلت تولید شد درحالی که این عدد در 5 
ماه نخست سال قبل 96 هزار و 66 عدد بود. با نگاهی به وضعیت تولید 
سال های قبل می توان نتیجه گرفت که روند تولید در نیمه دوم دهه 90 

کاهشی بوده است. 
نیز 1400 وضعیت  و  به سال 98  تولید سال 99 نسبت  او گفت: فقط 
و  تولید موتورسیکلت در کشور سال 90 رقم خورد  اوج  بهتری داشت. 
813هزار و 206 موتورسیکلت تولید شد. این رقم تا حدودی در سال 95 
با تولید 736هزار و 337 دوباره تکرار شد. دلیل این امر هم ممنوعیت 
تولید موتورسیکلت های کاربراتوری و تغییر کاربری به انژکتوری بود. این 
قانون از سال 94 با تصویب قانون هوای پاک ابالغ شد. قرار بر این بود 
که از مهر 95 ممنوعیت کاربراتوری اجرایی شود، اما شیطنت هایی سبب 
شد تا در سه ماه نخست سال 95 ثبت  سفارش انجین کاربراتوری بیش 
از میزان سال های قبل باشد. به  این ترتیب در نیمه دوم سال 95 کشور 
با آمار بسیار باالی انجین های کاربراتوری انبار شده مواجه شد که برای 
آن ها ارز از کشور خارج شده بود. مهر قانون الزام تولید موتورسیکلت های 
تا  تولید  انژکتوری،  انجین های  نبود  به دلیل  اما  شد،  ابالغ  انژکتوری 
بسیار  رایزنی های  با  موتورسیکلت سازان  شد.  متوقف  بهمن  دوم  نیمه  
تولید  شد  قرار  و  گرفتند  را  کاربراتوری  موتورسیکلت های  تولید  مجوز 
موتورسیکلت کاربراتوری با تعداد محدود انجام شود. به این ترتیب پرونده 
انبارها  موجودی  اما  می شد،  بسته   95 سال  پایان  تا  باید  کاربراتوری ها 
بیش از تولید 40 روز پایان سال بود. تولید در یکی،  دو ماه سال 96 ادامه 
یافت. ولی شماره گذاری بر مبنای تولید سال 95 بود. از این رو در سال 
95 با آمار باالی تولید مواجه هستیم. البته این تیراژ نسبت  به سال 90 

هنوز کمتر است. در ادامه نیمه دوم دهه 90 تیراژ تولید زیر 200هزار 
موتورسیکلت بود. وضعیت تولید یک دهه صنعت موتورسیکلت در نمودار 

باال قابل مشاهده است.

 چالش اصلی تولید موتورسیکلت
تعویق  است.  شده  کشور  موتورسیکلت  صنعت  آشیل  پاشنه  انجین، 
این  هنوز  که چین  بود  دلیل  این  به  هم  انژکتوری  موتورسیکلت  تولید 
تنها  و  بود  نکرده  تولید  سی جی 125  موتورسیکلت های  برای  را  انجین 
موتورسیکلت های سی جی200 و به باال انجین انژکتوری داشتند.با توجه به 
این مساله کویرموتور بنا دارد خط تولید انجین را در یکی از شرکت های 

زیرمجموعه خود راه اندازی کند. 
این  تولید  وضعیت  درباره  کویرموتور  مدیرعامل  خداپسند،  رحیم 
466هزار  و  211هزار  حدود  کشور  در  گذشته  سال  داد:  توضیح  برند 
موتورسیکلت تولید شد که 36هزار و 283 موتورسیکلت برای کویرموتور 
که  بود  دستگاه   529 و  95هزار  خرداد  پایان  تا  امسال  تولید  آمار  بود. 
11هزار و 324 موتورسیکلت را این برند تولید کرده است. به این ترتیب 
سهم کویرموتور در بازار حدود 1/ 12 درصد ثبت شد. به طور معمول در 

چند سال اخیر سهم ما در بازار حدود 12 درصد بوده است.
آمار تولید موتورسیکلت در سال 98، 116هزار و 536 دستگاه بود که از 

این تعداد 15 هزار موتورسیکلت مربوط به کویرموتور بوده است.
وی افزود: آمار تولید امسال کشور نیز تا حدود نیمه دوم شهریور 14هزار 
بازار پررونقی  و 433 موتورسیکلت بوده که در بخش فروش هم شاهد 
تکرار  گذشته  سال  تولید  آمار  امسال  می دهد  نشان  تیراژ  این  نبودیم. 
بود.  خواهد  نخست  نیمه  از  کمتر  تیراژ  دوم  نیمه  در  زیرا  نمی شود، 
اتریش،  ژاپن،  کشورهای  از  ایرانی  شرکت  این  موتورسیکلت   برندهای 
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از  متفرقه  شکل  به  مدل هایی  البته  و  بوده  چین  و  کره جنوبی  ایتالیا، 
تایوان و تایلند نیز در فروشگاه های کویرموتور موجود است. رنج قیمتی 

موتورسیکلت های این برند از 30 تا 300 میلیون تومان متغیر است.

 وضعیت تیراژ برقی  ها
در ادامه قانون هوای پاک، سال 97 فعاالن صنعت موتورسیکلت ملزم شدند 
10 درصد محصوالت تولیدی خود را به موتورسیکلت های برقی اختصاص 
دهند. مدیرعامل کویرموتور درباره وضعیت تولید موتورسیکلت های برقی 
این شرکت گفت: امسال ما تعداد کمی موتورسیکلت  برقی تولید کردیم 
زیرا وضعیت بازار تقاضا مناسب نبود. امیدواریم کویرموتور تا پایان سال 

بتواند 200 موتورسیکلت برقی به فروش برساند.
گفت:   1400 سال  برای  برند  این  تولید  هدف گذاری  درباره  خداپسند 
امسال  البته  امیدوار هستیم.  برقی خیلی  موتورسیکلت های  تولید  به  ما 
در فصل سرما  معموال  پایان رسید.  به  نقلیه  این وسیله  بازار  تقریبا  که 
بازار موتورسیکلت خیلی رونق ندارد و امیدواریم در آینده وضعیت بازار 
است  قرار  اینکه  به دو دلیل نخست  بهتر شود؛  برقی  موتورسیکلت های 
دوم  کند.  راه اندازی  باتری  کارخانه  کویرموتور  زیرمجموعه های  از  یکی 
اینکه امیدواریم دستورالعمل مربوط به موتورسیکلت در بحث گواهینامه 
و امکان استفاده افراد  16 سال از موتورسیکلت های برقی با سرعت پایین 

اصالح و فراهم شود.

 داخلی  سازی انجین و باتری
در ادامه محسن رضایی، مدیرعامل شرکت پارت کویر از زیرمجموعه های 
کویرموتور درباره راه اندازی خط تولید انجین و باتری موتورسیکلت های 
بنزینی و برقی عنوان کرد: اگر موضوع اپیدمی کرونا نبود تا امروز خط 
تولید این دو قطعه مهم و اصلی موتورسیکلت که تاثیر زیادی در قیمت 

تمام شده آن دارد افتتاح شده و به تولید رسیده بود.
راه اندازی  آذر  پایان  تا  تولید  خط  که  است  این  هدف  افزود:  وی 
انجین  تولید  است  قرار  نخست  مرحله  در  شود.  افتتاح  و 
انجام شود  موتورسیکلت های سی جی 125، سی جی150 و سی جی200 
با  که  مذاکراتی  با  ادامه  در  اما  بود.  خواهد  سی کی دی  شکل  به  البته 

قطعه سازان داشتیم تعمیق ساخت داخل انجام خواهد شد.
باتری  تولید  بنزینی،  موتورسیکلت  انجین  تولید  از  پس  شد:  یادآور  او 
موتورسیکلت های برقی از 1500 تا 2000 وات در دستور کار قرار دارد.
نقلیه  این وسیله  باتری  تا عمر  باتری در کشور سبب خواهد شد  تولید 
کمتری  مشکالت  با  موتورسیکلت ها  این  صاحبان  و  کند  پیدا  افزایش 
روبه رو باشند. درحال حاضر از زمان تولید باتری در شرکت مادر تا رسیدن 
به مقصد حدود 6 ماه زمان می برد و با درنظر گرفتن مدت زمان ترخیص 
تا تولید و عرضه آن به بازار، این مسیر حدود یک سال از عمر باتری را 
کاهش می دهد. با راه اندازی خط تولید باتری این زمان به عنوان عمر مفید 
باتری ذخیره می شود. به این ترتیب باتری ها دو سال کارکرد واقعی خود را 
خواهند داشت. مدیرعامل شرکت پارت کویر با اشاره به پایین آمدن قیمت 
نهایی  قیمت  باتری  داخلی سازی  با  قطع  به طور  گفت:  باتری  تمام شده 

موتورسیکلت بین 25 تا 30 درصد ارزان تر خواهد شد. چون فرهنگ سازی 
در راستای استفاده از موتورسیکلت برقی برای تردد مطرح است به دنبال 
پیدا کند. آمار خرید و مصرف موتورسیکلت سبز رشد  این هستیم که 
وی یادآور شد: داخلی سازی انجین خیلی بر قیمت تمام شده موتورسیکلت 
انجین زمینه اشتغال  اما عالوه بر خودکفایی، ساخت  تاثیر ندارد  بنزینی 
80 تا 100 نفر را در کشور فراهم می کند. اگر دانش فنی را در اختیار 
داشته باشیم، می توانیم در ادامه بومی سازی کامل این قطعه مهم را در 

دستور کار داشته باشیم.

 تولید محدود به بازار داخل
بازارهای همسایه در اختیار تولیدکنندگان چینی است از این رو تولید در 
بازار کشور است. رضایی عنوان  برای  حوزه صنعت موتورسیکلت بیشتر 
کرد: درحال حاضر خرید مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته مورد نیاز از چین 
باالست  ایران  در  ما  ثابت  هزینه های  اینکه  به  توجه  با  و  انجام می شود 

نمی توانیم صادرات داشته باشیم.
کویرموتور قرار بود خط تولیدی در عراق راه اندازی کند؛ سرمایه گذاری 
سنگینی انجام شد اما به دلیل نبود امنیت نمایندگی های خارجی حاضر به 
همکاری نشدند. مدیرعامل پارت کویر در این باره توضیح داد: تعرفه صادرات 
یک موتورسیکلت از ایران به عراق دو برابر چین است. عراق تعرفه واردات 
موتورسیکلت  از سوی چین را پایین آورده، اما در مقابل برای ایران باال 
برده است. این موضوع را در کنار مساله ارز بگذاریم صادرات موتورسیکلت 
بازار  اما  ندارد،  صرفه اقتصادی  فعلی  شرایط  در  دست کم  کشور  این  به 
از موتورسیکلت  زیرا حرفه های خدماتی که  است،  بسیار مطلوب  داخل 
افراد  شخصی  استفاده  همچنین  است.  یافته  افزایش  می کنند  استفاده 
است. شده  بیشتر  پارکینگ  معضل  و  کالن شهر  ترافیک  به  توجه  با 

وی اظهار کرد: ظرفیت تولید در شرکت پارت کویر 100 هزار انجین در 
سال است درحالی که بازار ایران کشش این تعداد را ندارد، زیرا سالیق 
متفاوت بوده و تنوع محصوالت را در کشور باال برده است. به عنوان مثال 
اگر پیش تر 500 موتورسیکلت تولید می شد 400 دستگاه آن مربوط به 
به 400  نزدیک  با  امروز توزیع 200هزار موتورسیکلت  اما  بود،  سی جی 

مدل را در بازار داریم. از این رو نمی توان سرمایه گذاری سنگینی کرد.
رضایی در پایان گفت: کویرموتور نخستین شرکتی است که داخلی سازی 
همچنین  رساند.  به سرانجام  را  پرتیراژ  موتورسیکلت های  40 درصدی 
موتورسیکلتی مانند CG حدود 45 درصد داخلی سازی شده و 25 درصد 
برخی  می شود.  تولید  داخل  در  هم  تریل  موتورسیکلت های  قطعات 
این  داخلی سازی  دارند.  تولید  سال  در  دستگاه   500 فقط  هم  مدل ها 

موتورسیکلت ها توجیه اقتصادی ندارد1.

1- کاهش 30درصدی قیمت موتورسیکلت با داخلی سازی باتری)1400(، دنیای اقتصاد، 
11 مهر 1400، کدخبر: 3803862. ر.ک:

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3803862
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به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از دنیای اقتصاد، تغییرات 
قوانین و صدور بخشنامه  ها در دهه 90 برای صنعت موتورسیکلت به نوعی 
رکورددار است. شاید نیم قرن تولید یک مدل موتورسیکلت که به عنوان 
این  تا فعاالن  بازار پرتقاضای آن سبب شد  »موتورکار« معروف است و 
صنعت از فناوری  های روز جهان غافل بمانند در این اتفاق بی تاثیر نبوده 
است. هنگامی که محصولی بازار پرتقاضا داشته باشد صنعتگران کمتر به 
فکر تغییر رویه هستند همان گونه که در صنعت خودرو با تولید محصولی 
با کمترین ستاره در کیفیت )پراید( روبه  رو بودیم. با وجود گذشت سال  ها 
از عمر طراحی و تولید آن، این خودرو تا تابستان 1399 تولید می  شد. 
موتورسیکلت سی جی 125کاربراتوری سرنوشتی همچون پراید داشت که 

تولیدکنندگان در سال 95 ملزم به انژکتوری کردن آن شدند.
وسایل نقلیه کاربراتوری به دلیل مصرف سوخت باال و این که امکان تغییر 
به طور  دارد،  وجود  موتورسیکلت  صاحب  سوی  از  سوخت  رسانی  میزان 
عموم برای شتاب بیشتر دستکاری شده و مقدار سوخت بیشتری مصرف 

می شد و به همان نسبت هم آالیندگی آن افزایش می یافت.

درخواست تنفس پنج ساله
بومی  موتورسیکلت  تولید  به  اشاره  با  موتورسیکلت  انجمن صنعت  دبیر 
گفت: انجمن به دنبال تاسیس آزمایشگاه و واحد تحقیق و توسعه بود تا 
از توان نخبه های کشور استفاده کند، اما تا برنامه ریزی می شود با قانون 
می افتند.  عقب  شده  پیش  بینی  طرح های  ناچار  می شویم  مواجه  جدید 

درخواست انجمن این است که یک تنفس پنج ساله بدهند و تولیدکننده 
دنبال  به  انجمن  تا  نکند  جدید  قوانین  انجام  به  ملزم  را  موتورسیکلت 

طرح های جدید بر اساس فناوری روز برود.
ضیامقدم در پایان یادآور شد: تحریم ها، ارتباطات ما را محدود به چین 
کرده و در حال  حاضر محصوالت چینی در کشور تولید می شوند. قوانین 
چین هم استاندارد یورو5 را الزامی نکرده است. ازاین  رو نمی توان محصول 

چینی ساخت، اما با استانداردهای روز اروپایی.

اما و اگرهای اجرای استاندارد یورو۵
به  کاربراتوری  از  مدل  این  انجین  تغییر  با  این صنعت  فعاالن  گفته  به  
انژکتوری، تولیدکنندگان ایرانی، بازار عراق و افغانستان را از دست دادند 
و بازار این دو کشور به دست چینی  ها افتاد. دلیل تقاضایپایین سی جی 
125 انژکتوری هم گران بودن انژکتور و تعمیر سخت آن عنوان می  شود. 

بنابراین، بازار موتورسیکلت انژکتوری محدود به داخل شد.
بازار  درباره وضعیت  موتورسیکلت  انجمن صنعت  دبیر  بهمن ضیامقدم، 
بازار  اقتصادی مردم،  به وضعیت  توجه  با  موتورسیکلت در کشور گفت: 
می دهند  ترجیح  افراد  و  نبوده  قبل  سال های  همچون  موتورسیکلت 
با  استفاده کنند. همچنین  از آن  و  را تعمیر  موتورسیکلت قدیمی خود 
برای  ناگزیر هستند  وجود چنین شرایطی شرکت های موتورسیکلت  ساز 
بقای خود مشوق هایی برای مشتریان در نظر بگیرند تا آن ها مبادرت به 

خرید کنند. فروش اقساطی از آن جمله است.

چرا براى تصـویب قوانین و بخشـنامه ها از 
فعاالن صنعت موتورسیکلت دعوت نمی کنند؟

9ماهنامه صنعت موتورسیکلت/ سال چهارم/ شماره 14/ مهر 1400



موتورسیکلت  به  ویژه  صنعت  تولید  راه  سر  بر  موانع  اینکه  بیان  با  وی 
همچنان وجود دارد، عنوان کرد: تعدد بخشنامه ها و الزام قوانین دست و 
پای تولید را بسته است. به عوان نمونه امسال فعاالن صنعت موتورسیکلت 
تولید کنند در  یورو5  استاندارد  براساس  را  بودند محصوالت خود  ملزم 
حالی که زیرساخت های آن فراهم نبود. با رایزنی های انجام شده، اجرای 

آن به سال بعد موکول شد.
که  مسوولیتی  اساس  بر  محیط زیست  حفاظت  ملی  سازمان  گفت:  وی 
صنعت  این  فعاالن  از  بخشنامه ها  و  قوانین  تصویب  برای  دارد  برعهده 
دعوت نکرده و به نوعی اعمال سلیقه می کند. برای اجرای برخی قوانین و 
برخی از بخشنامه ها الزم است مذاکراتی بین نهاد مجری و فعاالن صنعت 

موردنظر انجام شود تا مصوبات در اجرا با چالش کمتری روبه  رو شوند. 
نامه  نگاری  انجمن  بارها  کرد:  اظهار  موتورسیکلت  صنعت  انجمن  دبیر 
کرده و در جلسات مشترک عنوان کرده با توجه به توان داخلی، اجرای 
استاندارد یورو5 برای موتورسیکلت تا 2 سال آینده امکان پذیر نیست، اما 

فقط با یک سال تعویق قانون موافقت شد.
و  آمادگی  گفت:  قانون  این  اجرای  برای  موجود  موانع  درباره  ضیامقدم 
مجهز شدن آزمایشگاه  ها از نکات بسیار مهم است. محصوالت این صنعت 
بیشتر از چین وارد می  شود. البته برندهای دیگر هم در بازار موتورسیکلت 
و  نمی  دهند  اختصاص  به خود  را  زیادی  درصد  اما  دارند،  کشور حضور 
این  رو  از  است.  چینی  محصوالت  به  مربوط  تولیدات  از  اعظمی  بخش 
تا  انجین  از جمله  نمی  شود  تولید  نیاز آن ها که در داخل  قطعات مورد 
امکانات موجود  از سوی دیگر  تهیه شود.  از چین  باید  حدود 94درصد 

چین براساس الزامات قوانین خودشان است.
تکرار  حال  در  دوباره  یورو5،  استاندارد  الزام  حوزه  در  شد:  یادآور  او 
محصوالت  تولید  سمت  به  حرکت  تجارب  هستیم.  گذشته  اشتباهات 
در  دوباره  کاربراتوری(  موتورسیکلت  تولید  ممنوعیت  از  )بعد  انژکتوری 

حال تکرار است.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت در توضیح بیشتر گفت: در بحث الزام 
از چین  نیاز را  انجین  های مورد  انژکتوری، تولیدکنندگان،  انجین  تولید 
تامین می  کردند که این کشور الزامی برای تولید موتورسیکلت انژکتوری 
در بحث مدل سی جی 125 نداشت. ازاین  رو، حدود یک سال  ونیم زمان 
برد تا انجین انژکتور این مدل پرتیراژ با هزینه فعاالن صنعتی ایران در 

چین طراحی و تولید شد.

تیراژ اقتصادی پاشنه آشیل صنعت
ضیامقدم در پاسخ به این پرسش که چرا این هزینه برای تولید در داخل 
انجام نشد، گفت: طراحی و تولید انجین، سرمایه  گذاری سنگینی نیاز دارد 
و بر اساس تیراژ مورد نیاز داخل، این هزینه  کرد توجیه اقتصادی نداشت.

او گفت: از شرکت  های دانش  بنیان برای داخلی سازی انجین انژکتوری دعوت 
شده بود، اما براساس تیراژ مورد نیاز اعالم کردند صرفه   اقتصادی ندارد.

این فعال صنعت عنوان کرد: ارز از کشور خارج شد تا واحدهای تحقیق 
و توسعه )R&D( چینی مطالعه کرده و انجین سفارشی تولیدکنندگان 
ایرانی را تولید کنند. دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت با بیان اینکه برای 

گفت:  است،  تکرار  حال  در  دوباره  موضوع  این  یورو5  استاندارد  رعایت 
اجرای استاندارد یورو5 نیاز به تغییراتی در قطعات داخلی انجین دارد که 
زمان بر است. انجمن طرح پیشنهادی خود را برای اجرای این استاندارد 

ارائه داد، اما نهادهای مجری به آن توجهی نکردند.

تعدد بخشنامه ها و قوانین
ضیامقدم در پاسخ به این پرسش که چرا انجمن با اعضای خود پیش از 
الزام قوانین به سوی فناوری روز حرکت نمی کند، گفت: تولیدکنندگان 
اما به سوابق چند سال اخیر  ارائه محصوالت بهتر هستند،  هم به دنبال 
از سال  را  این صنعت  برای  قانونی  الزامات  آمار  کنید.  نگاه  این صنعت 
شده  اجرا  صنعت  این  برای  بخشنامه  و  قانون  چند  کنید.  بررسی   95
است؟ در هیچ کشوری این گونه نیست. برای اجرای یک استاندارد حداقل 
فاصله زمانی 4 سال مقرر می شود؛ اما در ایران از سال 95 تا 99 بیش از 
4 قانون برای صنعت موتورسیکلت تدوین و ابالغ شد؛ ممنوعیت تولید 
برای  فرسوده  موتورسیکلت  یک  اسقاط  الزام  کاربراتوری،  موتورسیکلت 
نوشماره ها، تبدیل استاندارد یورو3 به یورو4، یورو4 به یورو5 و ... . قوانین 

متاسفانه غیرکارشناسی است و  قابلیت اجرا ندارد.
او ادامه داد: در کدام کشور الزام شده که تولیدکننده، باید موتورسیکلت 
برقی تولید کند و اگر تولید نکند باید گواهی اسقاط برای شماره گذاری 
و  نیست  موتورسیکلت  برای  هم   اسقاطی  برگه  دهد.  ارائه  محصوالتش 
تولیدکننده  ناگزیر است از برگه اسقاط خودرو استفاده کند. این امر نیز 

کمکی به بازار تقاضای تولیدکننده موتورسیکلت نمی  کند.

توقف تولید در بازه های زمانی مختلف
این فعال صنعت موتورسیکلت اعالم کرد: هنوز با گذشت بیش از 2 سال 
از اجرای بند 11 و 12 قانون هوای پاک مبنی بر تولید موتورسیکلت برقی 
با چالش مواجه هستیم. با ستاد مدیریت سوخت و پلیس چالش داریم و 

نمی توانیم گواهینامه اسقاط تهیه کنیم.
وی عنوان کرد: در چند سال اخیر، در دوره های مختلف، اجرای دو بند 
قانون هوای پاک، سبب  توقف تولید برخی  فعاالن صنعت موتورسیکلت 
شد. چرا در مسائل کارشناسی این قانون از صنعتگران دعوت نکردند؟ در 
هیچ کشوری تولیدکننده را مکلف نمی کنند که موتورسیکلت فرسوده را 
خریداری و مراحل اسقاط را انجام دهد. در چنین شرایطی تولیدکننده 

چگونه می تواند آینده نگری داشته باشد و برنامه  ریزی کند1.

لحاظ  از  خودرو  صنعت  با  مقایسه  در  موتورسیکلت  صنعت 
استانداردها روزآمدتر است

خودرو، بهمن  خبر  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
ضیاءمقدم دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: انجمن به دنبال 
تعریف یک استراتژی معین برای صنعت موتورسیکلت با یک افق حداکثر 
5 ساله است، اما به فعلیت درآمدن برنامه ها منوط به تحقق شروطی است.

دنیای  اروپایی،  استاندارد  با  چینی  محصول  تولید  مشکالت  بهمن)1400(،  ضیاءمقدم،   -1
اقتصاد، 30 شهریور 140، کدخبر: 3800415. ر.ک:

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3800415
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بهمن ضیاء مقدم در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: انجمن از 
مدت ها پیش، در قالب پیش نویس اولیه نسبت به سیاست گذاری برای 
صنعت موتورسیکلت اقدام کرد اما با توجه به اینکه فضای کسب و کار حاکم 
بر این صنعت از شرایط باثباتی برخوردار نیست، این موضوع، برنامه ریزی، 
سرمایه گذاری و اجرای برنامه ها را برای این صنعت دشوار نموده است.
این  برای  استراتژی معین  تعریف یک  به دنبال  انجمن  البته  افزود:  وی 
صنعت با یک افق حداکثر 5 ساله است، اما به فعلیت درآمدن برنامه ها 

منوط به تحقق شروطی است.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران ضمن انتقاد از تصویب قوانین و 
گفت:  موتورسیکلت  صنعت  برای  ناموفق  و  متعدد  بخشنامه های  صدور 
انجمن همواره با ارائه دالیل و مستندات، این وضعیت را مورد انتقاد قرار 
داده اما در مقابل متهم به سرپیچی از قانون و مقاومت در برابر آن می شود 
در صورتی که این موضوع صحت ندارد. به عنوان مثال، تولیدکنندگان 
نسبت به ارتقای استانداردهای زیست محیطی تعریف شده در حد توان و 

به نحو احسن جامه عمل پوشانده اند.
نیازمند یک فرصتی حدودا  ادامه داد: صنعت موتورسیکلت  ضیاء مقدم 
به  نسبت  بتوانند  تا  است  تولیدکنندگان  برای  تنفس  اعالم  و  ساله   5
عنوان  به  تحریم ها  دیگر،  از سوی  نمایند  اقدام  آینده  برای  برنامه ریزی 
معتبر  برندهای  سرمایه گذاری  بین المللی،  ارتباطات  برقراری  در  مانعی 

خارجی در داخل یا ورود تکنولوژی را عقیم نگه داشته است.
وی با تایید این مطلب که هر صنعتی می بایست استراتژی و چشم اندازی 
برای آینده خود ترسیم نماید، بیان کرد: الزمه این امر، صدور بخشنامه یا 
مصوبه ای است مبنی بر اینکه تا حداکثر 5 سال آینده تغییری در قوانین 

و بخشنامه ها اعمال نخواهد شد.
تمامی  علی رغم  داشت:  اذعان  ایران  موتورسیکلت  صنعت  انجمن  دبیر 
شرایط گفته شده، صنعت موتورسیکلت در مقایسه با صنعت خودرو از 

لحاظ استانداردها روزآمدتر است که کسب استاندارد یورو 4 این موضوع 
را نشان می دهد. ارتقای استاندارد یورو 4 به یورو 5 نیز به دالیل متعدد به 
مدت یک سال به تعویق افتاده که محدودیت آزمایشگاه ها و عدم آمادگی 
از  یورو 5  استاندارد  با  انجین  تولید قطعاتی همچون  برای  تامین  منابع 
اهم دالیل آن است، به طوری که در سال آینده نیز به طور قطع ارتقای 

استاندارد امکان پذیر نخواهد بود.
گفت:  موتورسیکلت  بازار  بر  حاکم  استراتژی  خصوص  در  مقدم  ضیاء 
تولیدکنندگان موتورسیکلت به هر حال از قوانین معینی تبعیت می کنند 
و موتورسیکلت های تولیدی را به شکل امانی یا با هدف فروش و با شرایط 
تعیین شده از سوی شرکت ها در اختیار عاملین فروش قرار می دهند و یا اینکه 
محصوالت از طریق فروشگاه های رسمی تولیدکنندگان به فروش می رسد.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص مرجع قیمت گذاری 
کرد:  تصریح  محصول  این  بازار  و  قیمت  بر  نظارت  و  موتورسیکلت 
قیمت گذاری برای صنایع مختلف تعریف مشخصی دارد و اقالم مشمول 
مشمول  اساسی  کاالهای  از  موتورسیکلت  اما  شده،  تعیین  نیز  آن 
اساس  بر  محصول  این  قیمت  نمی رود.  شمار  به  دستوری  قیمت گذاری 
در  شرکت  هر  داخلی  سیاست های  بر  مبتنی  و  تولید  شده  تمام  بهای 

اختیار تولیدکنندگان است.
ضیاء مقدم در پایان خاطرنشان کرد: اکنون مدل های پرفروش موجود در 
بازار با برندهای مختلف، تفاوت چندانی از لحاظ قیمتی با یکدیگر ندارند 
و با توجه به کاهش تقاضا در بازار کنونی، شرکت های تولیدکننده ضمن 
اینکه با هدف تداوم حیات کارخانجات و حفظ سهم بازار نسبت به فروش 
نیز  نامعقولی  قیمت های  نموده اند،  اقدام  بلندمدت  با چک های  اقساطی 
برای محصوالت خود در نظر نمی گیرند چنانکه، موتورسیکلت های عرضه 
شده به بازار طی سال 99، افزایش قیمت قابل توجهی را به خود ندیدند 
و در سال جاری نیز تاکنون هیچ گونه افزایش قیمتی اعمال نشده است1.

1- ضیاءمقدم، بهمن)1400(، سیاست گذاری در صنعت موتورسیکلت نیازمند ثبات فضای کسب وکار است، خبر خودرو، 31 شهریور 1400، کدخبر: 633366.ر.ک:
http://khabarkhodro.com/fa/news/633366
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به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از تحلیل بازار، آیدین 
بیاضیان اظهار کرد: موتورسیکلت های برقی که وارد بازار شدند توان کم 
و بسیار پایینی دارند و توانی که اعالم می شود واقعی موتورسیکلت نیست. 
برخی موتورها که با توان 3000 وات اعالم و فروخته می شود عمال توان 
در بازار ما  را  نگاه  این  موضوع  این  که  است.  وات  یا 1500  آن 1400 
ایجاد کرده که موتورسیکلت های برقی توان باال و خوبی ندارند و به چشم 

اسباب بازی به آن نگاه می شود.
باال،  شتاب  با  کامل  موتور  یک  توسن  موتورسیکلت  اما  افزود:  بیاضیان 
شیب روی باالی 30 درجه و توانایی حمل بار باالی 260 کیلو را دارد و 
در شهرهایی مثل تهران کرج و غیره که مناطق کوهپایه ای دارند و شیب 

بسیار مطرح است، موتورسیکلت های توسن بازدهی خوبی دارد.
موتورسیکلت های  با  برقی  موتورسیکلت های  مقایسه  خصوص  در  وی 
بنزینی که در ایران و دنیا مطرح است، گفت: با توجه به این که در مورد 
بسیار قدیمی تر صحبت می کنیم،  یک دانش چند دهه ای و یک دانش 
شاید قیاس ساده ای نباشد، چرا که موتورسیکلت بنزینی به یک سطح 

بلوغ و تکامل رسیده است.
مدیرعامل شرکت توسن اظهار کرد: رقابت در دنیا وجود دارد و ما تالش 
و  کنیم  نزدیک  بنزینی  موتورسیکلت  قیمت  به  را  خود  قیمت  کردیم 

توانستیم این کار را انجام دهیم. البته این امر نیازمند این است که حجم 
تولید و مصرف آن افزایش یابد تا قیمت کاهش پیدا کند.

بیاضیان با بیان اینکه ما روی موتورسیکلت های توسن سیستم دنده »دنده 
عقب و جلو« گذاشتیم، تاکید کرد: مهم ترین آسایشی که یک مشتری 
زمان خرید یک محصول می تواند داشته باشد خدمات پس از فروش آن 
است که در این مورد هم ما روی »باتری پک های« خود گارانتی 3 ساله 
است. ماهه  ها 6  گارانتی  و معموال  نیست  رایج  داریم که در هیچ کجا 

وی اظهار کرد: گارانتی سه ساله باتری پک های توسن نشان می دهد که 
به محصول خود اطمینان داریم و باتری پک با کیفیتی تولید کردیم که 

راکب هم با خیال راحت سوار موتورسیکلت شود.
بیاضیان با بیان اینکه چندی پیش آلودگی صوتی در تهران به مرز هشدار رسید 
و صدای موتورسیکلت برای راکب هم آسیب زاست، گفت: موتورسیکلت های 
موتورسیکلت ها  برای  را  صدا  ماژور  ما  البته  هستند.  بی صدا  برقی 
می شود. اجرا  آن  روی  مشتری  درخواست  در صورت  و  کردیم  طراحی 
مدیرعامل شرکت »فن گستران خودروی توسن« گفت: تالش ما بر تولید 

محصولی بوده که جلوی آلودگی هوا و صوتی را بگیرد1.

1- یاضیان، آیدین)1400(، علت بدنام شدن موتور سیکلت های برقی، تحلیل بازار، 3 مهر 
1400، کدخبر: 109173. ر.ک:

htttps://www.athlilbazaar.com/news/109173

ورود برخی موتورسیکلت هاى برقی کم توان که قدرت اعالم و فروخته 
شده آن واقعی نیست

ادعای جنجالی مدیرعامل فن گستران خودروی توسن:
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به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از خبر خودرو، محمدخادم 
منصوری رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و لوازم یدکی 
ضمن اشاره به وضعیت قیمت ها، معامالت و تامین قطعات موتورسیکلت در 

بازار از واردات موتورسیکلت از کشورهای مالزی و اندونزی خبر داد.
منصوری در خصوص وضعیت بازار موتورسیکلت اظهار داشت: خرید و 
فروش در بازار موتورسیکلت انجام نمی شود و زمانی که خریداری وجود 

ندارد، به تبعیت از این موضوع قیمت ها نیز افزایش نمی یابد.
وی با بیان اینکه بازار موتورسیکلت همانند بازار خودرو در رکود به سر 
می برد، افزود: به دلیل باال بودن قیمت موتورسیکلت، مالکان نسبت به حفظ 
وسیله نقلیه خود از طریق تعویض قطعات و تعمیرات آن روی آورده اند.

یدکی در  لوازم  و  دوچرخه  موتورسیکلت،  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
در  موتورسیکلت  گفت:  بازار  در  موتورسیکلت  قیمتی  رده های  خصوص 
شامل  را  تومان  میلیون   90 حداکثر  تا  میلیون   24 قیمت  کف  از  بازار 
میلیون   400 تا   300 قیمت های  با  خاص  موتورسیکلت های  می شود. 

تومان نیز در بازار یافت می شود که البته خریدار چندانی ندارند.
خادم منصوری در ادامه بیشترین واردات موتورسیکلت را از کشور چین 
اعالم کرد و افزود: البته برخی از اقالم و قطعات چینی از کیفیت مرغوبی 
برخوردار هستند. در حال حاضر فرهنگ مصرف خریداران ارتقا یافته و از 

موتورسیکلت های بی کیفیت استقبال نمی کنند.
از  ناشی  بازار  به  هندی  موتورسیکلت های  واردات  توقف  ادامه  از  وی 
آمریکایی شرکت های هندی خبر  عدم همکاری سهامداران  و  تحریم ها 
داد و گفت: البته اخیر واردات موتورسیکلت از کشورهای اندونزی و مالزی 
نیز انجام می شود که به اعتقاد بنده از کیفیتی باالتر از موتورسیکلت های 

هندی برخوردار هستند.

رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و لوازم یدکی همچنین 
با اشاره به اینکه بیشترین قطعات وارداتی نیز از کشور چین هستند، گفت: 
یا  هوایی  از طریق  نیز  موتورسیکلت های هندی  اصلی  قطعات  از  برخی 
مسافری تامین می شود و یا از قطعات چینی و ایرانی در این موتورسیکلت ها 
استفاده می شود. کیفیت قطعات ایرانی نیز با وجود تفاوت قیمت با قطعات 
هندی، مناسب است. قطعه گلگیر هندی با قیمت 450 هزار تومان، قطعه 
می رسد. فروش  به  تومان  هزار  قیمت 150  با  بازار  در  آن  داخل  تولید 
خادم منصوری در پاسخ به این پرسش که آیا نصب قطعات غیرهندی 
نمی شود،  آن  و خرابی  کیفیت  افت  موتورسیکلت های هندی موجب  بر 
خاطرنشان کرد: نصب قطعات غیرهندی برای بخش داخلی و انجین این 
موتورسیکلت ها از آنجایی که از تکنولوژی خاصی بهره می گیرد، موجب 
بروز مشکل می شود مگر اینکه با پیروی از رهنمودهای مقام رهبری مبنی 
بر رونق تولید و مانع زدایی از بخش تولید با حمایت از تولیدکننده، ساخت 

داخل موتورسیکلت های هندی نیز محقق شود.
وی در خصوص وضعیت تامین لوازم یدکی موتورسیکلت تصریح کرد: در 
حال حاضر از لحاظ تامین قطعات یدکی مشکلی وجود ندارد و بیشترین 
حجم قطعات از چین وارد می شود و قطعات موتورسیکلت های هندی نیز از 
طریق کارخانه های واردکننده این نوع موتورسیکلت ها در حال تامین است.
رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و لوازم یدکی در پایان 
در خصوص وضعیت استقبال از فروش اقساطی موتورسیکلت خاطرنشان 
کرد: فروش اقساطی حتی با اقساط 24 ماهه نیز انجام می شود و استقبال نیز 
مناسب بوده، اما همواره می بایست نظارت بر قیمت های فروش اعمال شود1.

1- منصوری، محمدخادم)1400(، بازار موتورسیکلت در رکود به سر می برد، خبر خودرو، 
19 مهر 1400، کدخبر: 635033. ر.ک:

http://khabarkhodro.com/fa/newa/635033

به دلیل باال بودن قیمت موتورسیکلت، مالکان به تعویض قطعات و 
تعمیرات آن روى آورده اند

محمد خادم منصوری: 
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اجاره روزانه و ماهانه موتورسیکلت براى کار

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از تجارت نیوز، مردم قبال 
برای امرار معاش، ماشین اجاره می کردند تا با مسافرکشی خرج خانوار 
خود را تامین کنند. حاال کار به اجاره روزانه یا ماهانه موتورسیکلت برای 

جابجایی بار یا مسافر رسیده است.
ایرانی ها  معاِش  امرار  برای  به وسیله ای  اخیر  موتورسیکلت در سال های 
تبدیل شده و همین وسیله امرار معاش را هم حاال هر کسی نمی تواند بخرد.
قیمت موتورسیکلت در بازار از 25 میلیون تومان آغاز می شود. یعنی یک 
فرد برای خرید یک موتور، باید سرمایه 25 میلیون تومانی داشته باشد. 

سرمایه ای که بسیاری ندارند و مجبورند موتور اجاره کنند.

اجاره روزانه موتور، 100 هزار تومان
بررسی ها از اجاره روزانه موتورسیکلت های »هوندا 125« )که در واقع از 
معمولی ترین موتورسیکلت های موجود در بازار ایران است(، نشان می دهد 

ظاهرا اجاره روزانه این وسیله معاش افزایش داشته است.
فرد  به  دارد.  سند  دارد.  بیمه  سالم.  کامال  »اجاره هوندا سی جی125 
مطمئن برای کار و ترجیحا متاهل اجاره داده می شود. قرارداد محضری و 

کامال قانونی )ضمانت سفته(«
این، عیِن متِن یکی از آگهی های اجاره روزانه موتورسیکلت است که در 

یکی از سایت های اینترنتی قابل دسترسی است: 
می شود/  داده  اجاره  متاهل  به  ترجیحا   /94 مدل   125 رهرو  »موتور 
روزانه30 هزار تومان/ موتور صحیح و سالم تحویل داده می شود/ راحت 

می توانید روزی 150 تا200 هزار تومان کار کنید.«

ودیعه موتورسیکلت چند؟
فرد دیگری موتور را روزانه اجاره نمی دهد. بلکه اجاره ماهانه است و رهن 

و سفته هم می خواهد: 

»موتور 95 اجاره داده می شود/ 2٫5 میلیون رهن و ماهانه 1٫4 میلیون 
نوشته  قرارداد  می شود/  گرفته  سفته  تومان  میلیون   12 مبلغ  اجاره/ 

می شود و کارت موتور تحویل اجاره کننده است.«
آگهی دیگر مربوط به اجاره موتورتریل در تهران است. اجاره روزانه 100 

هزار تومان است.
آگهی دیگر اجاره هفتگی موتور است:

»ودیعه 1٫5 میلیون. تسویه هفتگی مبلغ 380 هزار تومان. با ضامن و سفته«.
آگهی دیگر هم برای اجاره به شرح زیر است:

»موتورسیکلت هندا 125، اجاره روزانه 60 هزار تومان، مبلغ ودیعه یک 
میلیون، دریافت سفته یا چک به مباغ 15 میلیون تومان.« البته هزینه 

تعویض روغن موتور هم با صاحب موتور است.

دوچرخی که »وسیله امرار معاش« شد
در سال 1396 )که وضعیت اقتصاد ایران هنوز تا حد امروز هم بحرانی 
نشده بود( »پروانه سلحشوری« و »فاطمه ذوالقدر«، دو تن از نمایندگان 
میلیون  نیم  و   3 حدود  که  کردند  اعالم  اسالمی  وقت مجلس شورای 
دستگاه موتورسیکلت در تهران تردد می کند و 70 درصد از موارد استفاده 

از این وسیله، به »امرار معاش« بر می گردد.
سردار سید کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور ناجا هم چندی پیش در 
مورد ضریب نفوذ موتورسیکلت در ایران گفته بود: »بیش از 35 درصد از 
حمل ونقل در کشور را موتورسیکلت ها به خود اختصاص می دهند. بعضی 
از موتورسیکلت سوار ها برای امرار معاش از این وسیله استفاده می کنند، 

بعضی ها هم برای تفریح و برخی نیز برای ایاب و ذهاب.«1

1- اجاره روزانه موتور برای کار؛ اجاره ماهانه 1.5، ودیعه 2 میلیون)1400(، تجارت نیوز، 
29 شریور 1400، کدخبر: 581417. ر.ک:

https://tejaratnews.com
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تی وى اس موتور با هدف نفوذ در بازار بین المللی یک استارت آپ سوئیسی را خرید
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت، تولیدکننده موتورسیکلت هندی 
TVS در تالش برای توسعه خود در خارج از هند، به ویژه در اروپا است. 

سال گذشته، این شرکت حقوق موتورسیکلت افسانه ای نورتون را به دست 
آورد و از آن پس در احیای این برند کار می کند. تی وی اس اخیراً برخی 
تغییرات را در عملکرد داخلی نورتون انجام داده است و حتی کارخانه ای 

با ظرفیت تولید 8 هزار دستگاه دوچرخ در سال ساخته است.
اکنون، در حالی که داستان خرید نورتون یک داستان احیای هیجان انگیز 
اخیراً  هندی  شرکت  است،  نشده  مشاهده  کامل  به طور  هنوز  که  است 
نورتون  اگر  اروپا معطوف کرده است.  آینده تحرک در  به  را  توجه خود 
فکر  در   EGO Movement استارت آپ  است،  کارایی  و  میراث  به دنبال 
توسعه راه حل های تحرک شخصی پایدار برای فردا است. این استارتاپ 
تابعه  شرکت  )سنگاپور(  موتور  تی وی اس  توسط  تازگی  به  سوئیسی 

تی وی اس موتور در یک معامله نقدی خریداری شد.
خرید جدید به عنوان اولین حمله شرکت تی وی اس موتور به بخش وسایل نقلیه 
الکتریکی در بازار بین المللی عمل می کند و در راستای ماموریت خود در 
جهت ایجاد سبد محصوالت با محوریت تحرک پایدار و سازگار با محیط 
زیست است. عالوه براین، به تی وی اس پای محکمی در بخش وسایل نقلیه 
می دهد. اروپا  در  یافته  توسعه  بازارهای  در  به ویژه  وزن،  سبک  سریع 

 شرکت EGO یک شرکت فناوری سوئیسی است که در زمینه توسعه 
دوچرخه های  الکتریکی،  دوچرخه های  از  اعم  حرکتی  نوین  راه حل های 
باربری الکتریکی و اسکوترهای الکتریکی تخصص دارد. در حال حاضر، در 
چندین کشور اروپای شرقی مانند سوئیس، لیختن اشتاین و بخش هایی از 
آلمان فعالیت می کند. با توجه به خرید این شرکت، می توان انتظار داشت که 

محصوالت در ماه های آینده و سال های آینده بسیار تهاجمی تر عرضه شوند1.

تحلیل سردبیر صنعت موتورسیکلت:
معموال شرکت ها وقتی بزرگ می شوند درست است که منابع مالی زیادی 
را به دست می آورند ولی اغلب نوآوری را از دست می دهند. شرکت های 
این  جرم  انقدر  و  می کنند  طی  را  مشخص  مسیر  یک  معموال  بزرگ 
شرکت ها زیاد می شود که نمی تواند در این جاده پر پیچ و خم و متغیر 
بیزینس که هر لحظه با تغییرات جدید مواجه می شود به موقع بچرخند. 

حال نوآوری می تواند از طریق شرکت های کوچک به آن ها تزریق شود.
از طرفی استارت آپ های کوچک نیز محدودیت هایی دارند. مثال نمی تواند 
منابع مالی زیادی از بانک یا جای دیگر بگیرند و توسعه پیدا کنند، بلکه 
احتیاج دارند که یک سرمایه گذار خطرپذیری که این حوزه را می شناسد 
برروی آن سرمایه گذاری کند و می تواند به بازار دست پیدا کند. زیرا بازار 

دست آن بزرگتره است. 
از طرفی آن شرکت بزرگ هم به نوعی نوآوری را وارد کار خودش می کند 

و باعث ایجاد درآمد بیشتر برای خود می شود.
توجه داشته باشید یکی از تفاوت های کارآفرینی و )اشتغال زایی و شغل 
نتایج  از  یکی  اشتغال زایی  البته  است.  نوآوری  بحث  همین  آفرینی( 

کارآفرینی می تواند باشد2.

1- تی وی اس موتور با هدف نفوذ بیشتر در بازار بین المللی یک استارت آپ سوئیسی را 
خرید)1400(، موتورسیکلت نیوز، 31 شهریور 1400، کدخبر: 16349. ر.ک:

https://www.motorcycletnews.ir/news/16349
2-برگرفته از سخنان دکتر سورنا ستاری
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تمام موتورسیکلت هاى شرکت جدید »کاواساکی موتورز« 
تا سال 2035 برقی می شوند

به گزارش نشریه موتورسیکلت، کاواساکی موتورز قصد دارد بیش از 10 
مدل موتورسیکلت برقی تا سال 2025 معرفی کند و تا سال 2035 تمام 

محصوالت خود را برقی تولید نماید.
از  جمعه  روز  موتورسیکلت،  تجارت  بر  تمرکز  برای  موتورز  کاواساکی 
با  تمرکزهای شرکت سازگاری  از مهم ترین  مادر جدا شد. یکی  شرکت 
محیط  زیست است. در حال حاضر هیچ موتورسیکلت کاواساکی مجهز به 
نیروی الکتریکی وجود ندارد، اما قصد دارد تا سال 2025 بیش از 10 مدل 
الکتریکی معرفی کند. هدف این است که تا سال 2035 در ژاپن، اروپا، ایاالت 
متحده، کانادا و استرالیا به طور کامل به موتورسیکلت های برقی بپردازد. 
این شرکت قصد دارد نسخه های هیبریدی و تمام برقی را روانه بازار کند. 
همچنین برنامه ای برای توسعه موتورهایی دارد که با هیدروژن کار می کنند.

 2020 سال  در  کاواساکی  سنگین  صنایع  موتورسیکلت های  فروش 
حدود  تنها  جهانی  بازار  سهم  وجود  با  رسید.  دستگاه  هزار   380 به 

1درصد،کاواساکی در ژاپن و آمریکای شمالی حضور قدرتمندی دارد.
تقاضای جهانی برای موتورسیکلت ها در سال 2020 حدود 44.5 میلیون 
دستگاه وسیله نقلیه بود که نسبت به سال گذشته به دلیل همه گیری تقریبا 
20 درصد کاهش یافته است، اما اشتها برای این دوچرخ در حال افزایش 
با سیاست های  بر کربن زدایی، هدفی منطبق  تمرکز  با  است. کاواساکی 
است. بازار  در  خود  سهم  افزایش  به دنبال  جهان،  سراسر  در  دولت ها 
هوندا عنوان بزرگ ترین تولیدکننده موتورسیکلت در جهان را در اختیار 

آن  محصوالت  کل   2040 سال  تا  آن  مدیرعامل  گفته  طبق  و  دارد 
الکتریکی خواهد شد. شرکت یاماها موتور نیز در ماه جوالی اعالم کرد 
که می خواهد 20 درصد از فروش جهانی موتورسیکلت های جدید خود در 
سال 2035 برقی شود و 90 درصد آن را تا سال 2050 برقی تولید کند.
زیرا،  است.  خود  رقبای  از  بلندپروازانه تر  کاواساکی  الکتریکی  اهداف 
از صدا  موتورسیکلت های آن بزرگ هستند و مصرف کنندگانی دارد که 
با چالش های  این خودرو  لذت می برند. همچنین  بنزینی  موتور  نبض  و 
مشابه خودروسازان به ویژه باتری هایی که بخش بزرگی از قیمت خودرو را 

تشکیل می دهند، روبه رو است.
قابل ذکر است که چهار سازنده بزرگ موتورسیکلت، از جمله سوزوکی 
برای  تعویض  قابل  باتری های  استانداردسازی  با  مارس  ماه  در  موتور، 
موتورسیکلت های برقی موافقت کردند و با بهبود عملکرد باتری، “برقی 

شدن” را ارتقا می دهند.
این اولین باری است که این شرکت تاریخ الکتریکی شدن موتورسیکلت های 
خود را مشخص کرده است. ظاهرا این شرکت هنوز تصمیم نگرفته است 
که آیا مارک های جدیدی تولید می کند یا نسخه های فعلی مدل های خود 

را تولید می کند.1

برقی   2035 سال  تا  موتورز«  »کاواساکی  جدید  شرکت  موتورسیکلت های  تمام   -1
می شوند)1400(، موتورسیکلت نیوز، مترجم: محمدعلی نژادیان، 17 مهر 1400، کدخبر: 

16565. ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/16565
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معرفی لوگوی شرکت جدید »کاواساکی موتورز«
از زمان تاسیس در بیش از 120 سال پیش، صنایع سنگین کاواساکی، که 
طیف گسترده ای از تالش های آن شامل )زمین، دریا و هوا( است و از فضا 
به اعماق دریا می رسد، همواره هدف خود را در پیشرو بودن فناوری قرار 
داده است. این مارک نمادی از تمایل مداوم کاواساکی برای پیشروی بیشتر، 
رسیدن به سطوح باالتر و تالش مداوم برای دستیابی و فراتر رفتن از حد است.
تجارت  که  کرد  اعالم  کاواساکی  سنگین  صنایع   ،2020 نوامبر  در 
 Kawasaki Motors نام  به  جداگانه  شرکت  یک  به عنوان  موتورسیکلت 
Limited توسعه خواهد یافت. در حال حاضر، شرکت جدید لوگویی را 

نشان داده است که در مدل های آینده کاواساکی خواهید دید. این بدون 
شک یک تصمیم بزرگ از سوی شرکت جدید است و نشان می دهد که 

انتظارات زیادی از خود و محصوالت آینده دارد.
این نماد که از شخصیت ژاپنی kawa )رودخانه( است، سابقه طوالنی دارد. 
اولین بار، در دهه 1870 ظاهر شد، جایی که بر روی پرچم هایی که توسط 
کشتی های متعلق به کشتی سازی کاواساکی تسوکیجی )شغلی که در نهایت 
به صنایع سنگین کاواساکی تبدیل شد( به اهتزاز در آمده بود، استفاده شد.
هنگامی که اولین نسخه 2014 نینجا H2 و H2R، اولین موتورسیکلت های 
تولید انبوه جهان که باعث ایجاد تاثیر در صنعت شد، این مارک با افتخار 

بار دیگر در معرض دید عموم قرار گرفت و از 4 اکتبر امسال کاواساکی 
موتورز از آن استفاده کرد.

قابل ذکر است که در ژوئن 2021، کاواساکی 80 درصد افزایش فروش را 
نسبت به سال 2017 از موتورسیکلت های خود نشان داد که حجم آن ها 
بیش از 400 سی سی بود. عالوه براین، کاواساکی اعالم کرد که مشتریان 
آن جوان تر شده اند و تعداد رانندگان 20 ساله ای که از این برند خریداری 

کرده اند در مدت مشابه 60 درصد افزایش یافته است.
در آن زمان، همچنین اظهار داشت که در توسعه موتورهای الکتریکی، 
رسمیت  به  جهت  در  و  هیدروژنی  سوخت  فن آوری های  و  هیبریدها 

شناختن تغییرات اجتماعی و فرهنگی بیشتر تالش می کند.
تا سپتامبر 2021، هیروشی ایتو، اولین رئیس شرکت کاواساکی موتورز، 
را  خود  موجود  نبراسکا  کارخانه  دارد  قصد  کاواساکی  که  کرد  اعالم 
گسترش داده و همچنین یک کارخانه تولیدی کاماًل جدید در مکزیک 
ایجاد کند. ماه گذشته، سازنده ژاپنی همچنین اعالم کرد که 265 میلیون 
با  آینده،  سال  پنج  در  تولید  ظرفیت  افزایش  برای  سرمایه گذاری  دالر 

تمرکز بر بازار آمریکای شمالی انجام می دهد.
انتظارات  موتورز  کاواساکی  چگونه  که  ببینیم  منتظریم  مشتاقانه  ما 

فوق العاده زیادی را که برای خود تعیین کرده است برآورده می کند1.

1- معرفی لوگوی شرکت جدید »کاواساکی موتورز«)1400(، موتورسیکلت نیوز، مترجم: محمدعلی نژادیان، 15 مهر 1400، کدخبر: 16541. ر.ک:
https://motorycletnews.ir/news/16541
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لزوم ارائه وام هاى کم بهره طویل مدت براى موتورسیکلت هاى برقی

آلودگی  برنا، وضعیت  از  نقل  به  موتورسیکلت  نشریه صنعت  گزارش  به 
گیرد  می  قرار  اهمیت  مورد  پائیز  فصل  به  ورود  با  ساله  هر  تهران  هوا 
به شماره می افتد و  چراکه نفس شهروندان هنگام تردد در سطح شهر 
گاهی آنقدر میزان این آلودگی باالست که دود غلیظ باالی سرتان را هم 
می بینید. پیش از ایام کرونا قسمت های مختلف شهر را به تعطیلی می 
انجام  اقدامات بسیاری می توان  کشاند. برای کاهش آلودگی هوا تهران 

داد که بخشی از آن باید از سوی مدیریت شهری تهران صورت پذیرد.
احمد صادقی، عضو شورای اسالمی شهر تهران، با اشاره به برخی راهکارهای 
کاهش آلودگی هوا پایتخت گفت: باید برای کاهش آلودگی هوای تهران 
همکاری فراگیر بین بخشی و میان چند دستگاه رخ دهد همچنین الزم 
واگذاری خودرو و موتورسیکلت با  جمله  از  تشویقی  طرح های  با  است 
دسترسی  زمینه  مدت،  طویل  بهره  کم  وام های  همراه  به  و  سوبسید 
شهروندان به موتور برقی و خودروهای برقی برای کاهش مصرف انرژیهای 

غیر پاک و آالینده های محیط زیست را در شهر فراهم کرد.
توسعه حمل  و  نقل  و  حمل  هوشمندسازی  با  همچنین  افزود:  او 
نقل  و  از حمل  استفاده  به  هر شهروند را  شهر،  در  نقل عمومی  و 
عمومی ترغیب خواهیم کرد. با مدیریت تقاضای سفر در شهر و کاهش 
ملزومات بروکراسی در کشور  )دولت الکترونیک( زمینه کاهش ترددهای 

غیر ضروری  فراهم می شود.

آلودگی  کاهش  راهکارهای  سایر  به  اشاره  با  شهر ششم  عضو شورای 
شهر باید  اسالمی  حمایت شورای  تهران با  گفت: شهردار  تهران  هوا 
سهم شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل عمومی چه در موضوع مترو چه 

در موضوع اتوبوس را از دولت پیگیری و مطالبه کند.
او ادامه داد: با توجه به نعمت خدادادی گاز در سطح کشور خودروهای 
سنگین و خودروهای سواری شهروندان هم باید به سمت گاز سوز شدن 

هدایت شود.
صادقی با اشاره به اجرای برخی طرح ها برای کاهش آلودگی هوا در تهران 
طراحی  و  طرح دوچرخه سواری مطالعه  اجرای  برای  است  الزم  گفت: 
جدید مطابق با تیپولوژی و شیب شهر صورت گیرد تا مطابق با ظرفیت و 
نظرات شهروندان تهرانی طرحی تهیه و به شورای اسالمی شهر ارائه شود 

تا این طرح از حالت نمایشی خارج شود.
صادقی تاکید کرد: با این اقدام موضوع دوچرخه سواری در موضوع آلودگی 
هوا تاثیرگذار خواهد بود و نسبت منطقی بین هزینه و دستاوردهای آن 

ایجاد خواهد شد1.

1- صادقی، احمد)1400(، دوچرخه سواری در تهران از حالت نمایشی خارج شود/ لزوم 
ارائه وام های کم بهره طویل مدت به موتور برقی و خودروهای برقی، برنا، 19 مهر 1400، 

کدخبر: 1244229. ر.ک:
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1244229
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آیا تا افق 1404، تعداد 2500 ایستگاه شارژ قید شده در سند راهبردى 
و نقشه راه توسعه فناورى نصب خواهد شد؟

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایسنا، دکتر موسی آیتی 
زیر  فناوری  توسعه  راه  نقشه  و  راهبردی  اساس سند  بر  ایران  گفت: در 
مقرر شد  رسید،  تصویب  به  سال 1394  در  که  برقی  ساخت خودروی 
که در افق 1404، تعداد 2500 ایستگاه شارژ خودروی برقی در کشور 
نصب شود. این در حالی است که در حال حاضر تعداد ایستگاه های شارژ 

عمومی نصب شده بسیار کمتر از میزان تعیین شده است.
نقلیه  وسیله  دو  می تواند  شارژ  ایستگاه  این  این که  بیان  با  آیتی  دکتر 
یا خودرو( را هم زمان شارژ کند، خاطرنشان  الکتریکی )موتورسیکلت و 
مانیتورینگ  سیستم  الکتریکی،  مکانیکی،  اجزاء  ساخت  و  طراحی  کرد: 
و  طراحی  و  شده  انجام  شرکت  داخل  در  شارژ  ایستگاه  اجزای  بقیه  و 
ساخت سیستم ذخیره ساز به طور کامل توسط یکی از شرکتهای همکار 

در طرح های اولویت دار ملی انجام شده است.
دکتر آیتی، حوزه خودروی برقی و خودران را در دنیا پر تکاپو و نو دانست 
مراکز  صنایع،  توسط  متنوعی  فعالیت های  حوزه  این  در  کرد:  اظهار  و 
تخصصی و دانشگاهی در حال انجام بوده و دانشکده مهندسی مکانیک 
پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران فعالیت در این حوزه را از 17 

سال پیش آغاز کرده است.
در  متعددی  مراکز  مکانیک  مهندسی  دانشکده   در  این که  بیان  با  وی 
و  ایرانی  غزال  ساخت  و  طراحی  مرکز  افزود:  دارند،  وجود  زمینه  این 
 آزمایشگاه ابزار دقیق پیشرفته در زمینه خودروهای برقی فعالیت دارند.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های فنی 
توسعه خودروهای  به وجود مشکالتی در حوزه  اشاره  با  تهران  دانشگاه 
ساخت  زمینه  در  فنی  محدودیت های  مهم ترین  از  یکی  افزود:  برقی، 
خودروی برقی، تهیه و ساخت پک باتری  است که در سال های اخیر از 
 نظر تکنولوژیکی و کاهش قیمت پیشرفت های چشمگیری داشته است.
دکتر آیتی ادامه داد: در حال حاضر حدود 70 درصد باتری های جهان 
توسط چین تولید می شود که این مقدار در سال های آتی به 90 درصد 
خواهد رسید. این افزایش تولید به کاهش بیشتر قیمت باتری منجر خواهد 
شد. قیمت باتری در سال 2016 هر کیلووات ساعت 273 دالر بوده است، 
 اما طبق پیش بینی ها این مبلغ در سال 2030 به 74 دالر خواهد رسید.
خودروهای  برای  باتری  فناوری  توسعه  و  تأمین  این که  بیان  با  وی 
سرمایه گذاری  به  است،  بوده  خودروساز  شرکت های  توجه  مورد  برقی 
عالوه  افزود:  و  کرد  اشاره  تویوتا  شرکت  دالری  میلیارد   13.5
به  باید  برقی  خودروهای  باتری  حوزه  در  سرمایه گذاری  بر 
داشت. توجه  هم  برقی  خودروهای  تولید  زیرساخت های   توسعه 
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های فنی 
دانشگاه تهران با تأکید بر این که اقبال عمومی به خودروی برقی در دنیا رو 
به افزایش است، خاطرنشان کرد: هم اکنون میزان تولید خودروی برقی 2 
درصد کل بازار خودرو در دنیا است که پیش بینی می شود تا سال 2040 
این میزان تقریبا به 45 درصد برسد. به عبارتی تا سال 2040، حدود 45 
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 درصد خودروهای تولیدی جهان را خودروهای برقی تشکیل خواهند داد.
برقی  خودروهای  حوزه  در  نیز  ایران  در  این که  بیان  با  آیتی  دکتر 
شرکت های  راستا  این  در  افزود:  است،  شده  انجام  بسیاری  فعالیت های 
را ساخته  مختلف خودروهایی  دانشگاه های  و  مپنا  سایپا،  ایران خودرو، 
پروژه خودروهای غزال در مرکز طراحی  از آن جمله  و عرضه کرده اند. 
است. ابری نیا«  »کارن  دکتر  سرپرستی  به  ایرانی  غزال  ساخت   و 
خودروی  با   1383 سال  از  را  خود  فعالیت  مرکز  این  کرد:  تصریح  وی 
است،  کشور  در  نوع  این  از  خودرو  اولین  که   1 غزال  برقی-خورشیدی 
نیز   4 و   3  ،2 غزال  برقی-خورشیدی  خودروهای  سپس،  کرد.  آغاز 
ظرفیت  با   4 و   3 غزال  و  سرنشین  دو  ظرفیت  با   2 غزال  شد.  ساخته 
4 سرنشین بوده است. خودروی کارتینگ برقی، خودروی 2 نفره برقی 
هیبریدی  خودروی  و  خورشیدی(   - )برقی  هیبریدی  تراکتور  آروین، 
 )برقی - خورشیدی( پژو پارس از دیگر محصوالت در این زمینه هستند.
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های فنی 
به  پیشرفته  دقیق  ابزار  آزمایشگاه  همکاری  به  اشاره  با  تهران  دانشگاه 
زیرساخت  حوزه  در  بنیان  دانش  شرکت های  از  یکی  و  وی  سرپرستی 
سال  از  فعالیت هایی  همکاری،  این  شروع  با  گفت:  برقی  خودروی 
شد. آغاز  دانشکده  در  برقی  خودروی  زیرساخت  خصوص  در   1394 

دکتر آیتی ادامه داد: خودروهای الکتریکی برای دریافت انرژی به ایستگاه شارژ 
نیاز داشته و توسعه شبکه ایستگاه های شارژ کشور به شبکه برق توزیع و انتقال 
 توسعه یافته و زیرساخت های شهری و حتی فرهنگی-اجتماعی نیاز دارد.

که  است  مکانی  الکتریکی  نقلیه  وسیله  شارژ  ایستگاه  داد:  توضیح  وی 
مربوطه  تجهیزات  و  الکتریکی  تعدادی شارژر خودروی  یا  و  آن یک  در 

مستقر است. بر اساس تعداد سکوی شارژ، نوع شارژرها و محل ایستگاه ، 
تأسیس  زمینه ی  در  تعریف می شوند. هم اکنون  ایستگاه های شارژ  انواع 
انجام است، به نحوی  این ایستگاه ها در دنیا فعالیت های زیادی در حال 
است. افزایش  به  رو  درصد   17.5 ساالنه  شارژ  ایستگاه های  شمار   که 
رئیس هیئت مدیره شرکت  دانش بنیان فعال در حوزه زیرساخت خودروی 
برقی با بیان این که در آلمان تقریبا 40 هزار ایستگاه شارژ و در آمریکا 
42 هزار ایستگاه شارژ وجود دارد، خاطرنشان کرد: در آمریکا درحدود 
هزار   10 تسال  شرکت   و  داشته  وجود  هم  سریع  شارژ  ایستگاه   500
 ایستگاه شارژ و فولکس واگن 2800 ایستگاه شارژ در حال ساخت دارند.
ایستگاه  )احداث  حوزه  این  در  اخیر  سال  یک  در  این که  بیان  با  وی 
است،  شده  انجام  خوبی  فعالیت های  الکتریکی(  نقلیه  وسیله  شارژ 
 1394 سال  از  ما  شرکت  و  پیشرفته  دقیق  ابزار  آزمایشگاه  در  گفت: 
خودروی  شارژ  ایستگاه های  استانداردهای  تدوین  جمله  از  فعالیت هایی 
مربوط  المللی  بین  استاندارد   20 راستا  این  در  که  شد  آغاز  الکتریکی 
ایستگاه  انواع  از  شارژ  ایستگاه  چهار  همچنین،  بوده اند.  توجه  مورد 
ایستگاه  ایستگاه شارژ عمومی و  ایستگاه شارژ پارکینگی،  شارژ خانگی، 
و  برق  شبکه  از  همزمان  )استفاده  برقی-خورشیدی  عمومی  شارژ 
شده اند. طراحی  کامل  طور  به  شرکت  این  توسط  خورشید(،   انرژی 
رئیس هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان افزود: در اوایل 1399، شرکت 
تصمیم به احداث و راه اندازی یک ایستگاه شارژ برقی-خورشیدی گرفت و 
فرآیند طراحی و ساخت آن را آغاز کرد. در اواخر بهمن همان سال، طراحی 
این ایستگاه شارژ تکمیل شده و در فروردین 1400 اولین ایستگاه شارژ 
 برقی-خورشیدی کشور در منطقه شهریار نصب شد و به بهره برداری رسید.1

1-آیتی، موسی)1400(، کاهش رشد تولید خودروهای احتراق داخلی/سیستم خودران سطح 2 در مرحله آزمایشات تجاری سازی، ایسنا، 9 مهر 1400، کدخبر: 00061777784. ر.ک:
https://www.isna.ir/news/00061777784
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سیدکمال  آنا، سردار  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
که  قانونمند  موتورسواران  همایش  در  ناجا  راهور  پلیس  هادیانفر رئیس 
امیرحسین کریمی رئیس شورای فرهنگی شرکت  با حضور  20 مهرماه 
ملی پست برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه یکی از معضالت و مشکالت 
اصلی در کشور، موضوع تصادفات است و پلیس راهور بیشترین تعامل و 

ارتباط را با مردم دارد.
وی با بیان اینکه توسعه انضباط یکی از نشانه ها و نمادهای کشورهای در حال 
توسعه محسوب می شود، افزود: رانندگان موتورسیکلت نسبت به رانندگان 
است. کمتر  آن ها  تعامل  اما  دارند،  بیشتری  تحرک  دیگر  نقلیه  وسایل 

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: امروز بیش از 12 میلیون موتورسیکلت در 
کشور وجود دارد و این افراد نقش بسیار پر رنگی در جامعه دارند و به 
جهت تحرک باالتر و امنیت کمتر، باید قانون را رعایت کنند، کمترین 

حوادث را توسط موتورسیکلت سواران شرکت ملی پست داریم.
ساالنه  تصادف  هزار   400 و  میلیون  یک  از  امروز  کرد:  بیان  هادیانفر 
درصد   62 و  است  موتورسواران  به  مربوط  درصد   40 کشور،  در 
موتورسیکلت سواران در زمان تصادف، به دلیل نداشتن کاله ایمنی فوت 
استفاده  موتورسیکلت  از  که  افرادی  از  درصد   85 طرفی،  از  می کنند، 
می کنند، برای رفع معیشت و تأمین نیاز زندگی از موتور سیکلت استفاده 

و باید قانون را رعایت کنند.
باید  خود  جان  حفظ  برای  موتورسیکلت سواران  اینکه  بیان  با  وی 
قشر  به  کرده ایم  سعی  اخیر  سال  دو  در  گفت:  کنند،  رعایت  را  قوانین 
توقیف  از  تا  گرفت  صورت  اقداماتی  و  کنیم  کمک  موتورسیکلت سوار 
موتورسیکلت تا جای ممکن جلوگیری شود و انتظار داریم قانون گذاری در 
موتور سیکلت سواران نهادینه شود، پلیس هیچ درآمدی از جرائم رانندگی 
ندارد و ابالغ کرده ایم در مواقعی که ضرورت وجود دارد، جریمه کنند.

قانون  موتورسیکلت سواران  داریم  انتظار  افزود:  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
نفر  میلیون   6 فقط  موتورسوار،  میلیون   12 از  امروز  و  کنند  رعایت  را 

گواهینامه دارند.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: در اتوبان های تهران مشاهده شده برخی 
وقوع  صورت  در  و  می کنند  حرکت  جهت  خالف  سواران  موتورسیکلت 

تصادف، 100 درصد مقصر هستند.
که  کنند  جذب  را  رانندگانی  می خواهیم  سازمان ها  از  کرد:  بیان  وی 

گواهینامه داشته باشند1.

1- هادیانفر، سیدکمال)1400(، چه تعداد موتورسیکلت سوار گواهینامه ندارند؟، آنا، 20 
مهر 1400، کدخبر: 613884. ر.ک:

https://www.ana.press/news/613884

تعداد موتورسوارانی که گواهینامه ندارند اعالم شد
سردار سیدکمال هادیانفر:
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تقاضاى صاحبان موتورسیکلت ها براى معاینه فنی نزدیک به صفر است
به گزارش موتورسیکلت نیوز، به نقل از ایلنا، حسین مقدم مدیر عامل ستاد 
معاینه فنی خودروهای شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره ورود تهران 
به فصل آلوده سال و اقدامات ستاد معاینه فنی در نیمه دوم اظهار کرد: 
در نیمه دوم سال با توجه به شرایط جغرافیایی شهر تهران با وقوع پدیده 
وارونگی شدت آالینده ها به ویژه ذرات معلق در تهران افزایش می یابد. 
هرساله در نیمه دوم سال تاکید همه مسئوالن به کاهش تولید و انتشار 
آالیندگی بیشتر است و ما نیز به عنوان تنها دستگاهی که مستقیما در 
حوزه کاهش آلودگی هوا موثر است و با کنترل وضعیت انتشار آالیندگی 
از خودروها خدمت رسانی می کند، تاکید بیشتری بر این مسئله داریم و 
انجام وظیفه  با هدف کاهش آلودگی هوا و ایمنی در تردد  معاینه فنی 

می کند. 
مقدم با بیان اینکه در شش ماه دوم سال بیشتر بر مساله آلودگی تاکید 
مسئله  نحوی  به  و  است  اهمیت  حائز  هم  تردد  در  ایمنی  اما  می شود، 
آالیندگی و ایمنی قابل تفکیک نیست، اضافه کرد: قطعا همه می دانند 
ایجاد آن است، وقتی  از  آلودگی هوا موثر است جلوگیری  آنچه که در 
ایجاد شد اقدام خاصی نمی توان برای رفع آن انجام داد و مفروضات قبلی 
از جمله آب پاشی و بارش مصنوعی و غیره در کالنشهری همانند تهران 
با ایجاد وارونگی و شدت تجمع آلودگی زیر این الیه موثر نیست و دیگر 
نمی توان هیچ کار انجام داد مگر اینکه خداوند لطف کند و باد بیاید یا 
جابجایی عمودی در جو رخ دهد و این آلودگی کم شود. البته در خصوص 
غیر قابل تفکیک بودن موضوع ایمنی و آالیندگی در خودرو جهت وضوح 
این بحث باید به این مسئله اشاره شود که اگر خودرو به دلیل نقص فنی 

در مسیر تردد متوقف گردد این مسئله موجب تشدید ترافیک و به طبع 
افزایش آلودگی هوا خواهد شد. 

او با تاکید بر اینکه وظیفه ما کاهش انتشار آلودگی است، گفت: براساس 
کنترل  شرکت   1396 سال  تهران  شهر  انتشار  سیاهه  گزارش  آخرین 
کیفیت هوا شهرداری تهران خودروها و وسائل نقلیه به عنوان متهم ردیف 
ساالنه  انتشار  در  متحرک  منابع  و سهم  هستند  تهران  در  آلودگی  اول 
درصد   60.8 معلق  ذرات  تولید  در  و  درصد    82.9 گازی  های  آالینده 
انجام صحیح و مستمر معاینه فنی می توان  با  اما  تهران است.  در شهر 
تاثیر بسزایی روی کاهش آلودگی هوا داشته باشد. قطعا عوامل مختلفی 
همچون از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، باالبردن کیفیت سوخت 
و ارتقاء استانداردهای خودروهای تولیدی در بحث انتشار آالیندگی در 
زمینه کاهش آلودگی کمک کننده هستند. برای تحقق کاهش آلودگی 
هوا  بخشی از این اقدامات مربوط به شهروندان بوده و اجرای بخشی از 
حل  تردید  شود.بدون  پیگیری  مسئول  دستگاه های  توسط  بایستی  آن 
و  مسئوالن  جانب  از  پذیری  مسئولیت  و  مشارکت  نیازمند  معضل  این 

شهروندان است.

تقاضای صاحبان موتورسیکلت ها برای معاینه فنی نزدیک به صفر 
است

نقلیه موتوری در  باالی وسائل  به سهم  توجه  با  اینکه  به  واکنش  او در 
اما  به دریافت معاینه فنی،  الزام موتورسیکلت ها  آلودگی هوای تهران و 
اظهار  نمی شود،  انجام  موتورسیکلت ها  توسط صاحبان  فنی  معاینه  اخذ 
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کرد: در شهر تهران یازده خط مکانیزه معاینه فنی موتورسیکلت داریم 
این زمینه وجود دارد  قانونی هم در  الزامات  اینکه  اما متاسفانه به رغم 
اما کسی از موتورسیکلت ها معاینه فنی طلب نمی کند. در نتیجه تقاضای 

صاحبان موتورسیکلت ها برای معاینه فنی نزدیک به صفر است. 
مقدم افزود: تعداد موتورسیکلت هایی که در شش ماهه سال جاری معاینه 
فنی دریافت کردند به هزار دستگاه هم نمی رسد در حالی که در حدود 3 

میلیون موتورسیکلت در شهر تهران داریم. 
الزام  شدن  جدی  درباره  تهران  شهر  فنی  معاینه  ستاد  عامل  مدیر 
فنی  معاینه  انجام  متولی  ما  گفت:  فنی  معاینه  اخذ  به  موتورسیکلت ها 
هستیم و هرچقدر تقاضا وجود داشته باشد باید برای آن زیرساخت ایجاد 

کنیم .مسئولیت برخورد با  موتورسیکلت های فاقد گواهی معاینه فنی 
و متخلف در این ارتباط طبق قانون بر عهده پلیس است. تا زمانی که 
فنی در سطح شهر  معاینه  فاقد  موتورسیکلت های  با  قانونی  به صورت 
برخورد نشود صاحبان موتورسیکلت ها خود را ملزم به مراجعه به مراکز 
نزد  این مشکل   نمی دانند.حل  بررسی عیوب موتور خود  و  فنی  معاینه 
این  و  شوند  ساماندهی  موتورسیکلت ها  باید  و  نیست  تهران  شهرداری 

موضوع باید در برنامه های کالن کشور دیده شود1.

1- مقدم، حسین)1400(، تقاضای موتورسواران برای معاینه فنی نزدیک به صفر است/ 
کدخبر:   ،1400 مهر   6 ایلنا،  داد،  انجام  نمی توان  هوا  آلودگی  رفع  برای  خاصی  اقدام 

1136550. ر.ک:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1136550

براساس آئین نامه اجرایی ماده )8( قانون هوای پاک که با رویکرد حفظ 
حق مالکیت افراد درخصوص وسیله نقلیه و افزایش نظارت بر انجام معاینه 
فنی به جای تعیین مطلق سن به عنوان معیار فرسودگی خودرو، در خرداد 
ماه سال جاری به تصویب هیئت وزیران رسید،  با توجه به کاهش ایمنی 
و آالیندگی انواع وسایل نقلیه با گذشت زمان در اثر استهالک و پوسیدگی 
تعیین  فرسودگی  به جای سن  فرسودگی  مرز  بدنه، شاخص سن  و  اجزا 
شده و خودروهای مشمول ملزم به افزایش دفعات ساالنه معاینه فنی و 

افزایش هزینه های تردد هستند.
از صحت  اطمینان  وسیله نقلیه جهت  مالک  که  است  نحوی  به  امر  این 
فنی  معاینه  به  اقدام  کوتاه تری  زمانی  بازه های  در  بایستی  آن،  عملکرد 
طول  و  بیشتر  کارکرد  علت  به  خودروها  این  نماید.  خودرو  بازرسی  و 
بروز  بدنه و ساختار میشوند و ریسک  دچار پوسیدگی  عمرشان، عمدتاً 

تصادفات در سطح جاده ها و شهرها را به شدت افزایش می دهند.
سازمان حفاظت محیط زیست با اعالم اینکه درحال حاضر تعداد دفعات 
مرز  سن  به  رسیدن  از  پیش  موتوری  وسایل نقلیه  ساالنه  فنی  معاینه 
یاد شده ذکر نشده است،  فرسودگی، به صورت واضح در متن آیین نامه 
اجرای  در  ابهام  هرگونه  ایجاد  از  جلوگیری  و  موضوع  تدقیق  به منظور 
مصوبه، پیشنهاد اصالح آیین نامه را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، 

به دولت ارایه کرده است.
بنابر اعالم پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت، گفتنی است، پیشنهاد 
زیست  محیط  و  صنعت  زیربنایی،  امور  کمیسیون  در  اکنون  هم  فوق 

مراحل تصمیم گیری را سپری می کند.
قسمتی از اصالحیه آیین نامه اجرایی ماده)8( قانون هوای پاک

انجام معاینه فنی  ماده2- جدول »سن مرز فرسودگی« و تعداد دفعات 
انواع وسایل نقلیه به شرح زیر تعیین می شود:

ردیف
نوع وسیله نقلیه، 

سوخت و مشخصات 
فنی

سن مرز 
فرسودگی 

)سال(

تعداد دفعات معاینه فنی پس از رسیدن 
به سن مرز فرسودگی در طول سال

2مرتبه )هر شش ماه یک بار(5بنزینی کاربراتوری81

2مرتبه )هر شش ماه یک بار(6بنزینی انژکتوری82

2مرتبه )هر شش ماه یک بار(12برقی83

تبصره 6 ماده 2- )اضافه شود( تعداد دفعات ساالنه معاینه فنی برای انواع 
وسایل نقلیه سبک، سنگین و موتورسیکلت عمومی و دولتی و فوریت های 
از  قبل  تا  خودرو(،  امداد  و  آتش نشانی  )آمبوالنس،  امدادی  و  پزشکی 
از طی دوره معافیت معاینه فنی  رسیدن به سن مرز فرسودگی و پس 
)تبصره1 ماده6 قانون هوای پاک(، طبق جداول ذیل خواهد بود. بدیهی 
وفق  مقررات  فرسودگی،  مرز  به سن  وسیله نقلیه  رسیدن  از  پس  است؛ 

جدول ماده2 این آیین نامه خواهد بود1.

انواع وسیله نقلیه عمومی
تعداد دفعات معاینه فنی ساالنه  )سن کمتر از مرز فرسودگی(

سبک و سنگین درون و برون شهری با سن 
2مرتبه )هر شش ماه یک بار(کمتر از مرز فرسودگی

)سن  دولتی  و  شخصی  وسیله نقلیه  انواع 
کمتر از مرز فرسودگی(

تعداد دفعات معاینه فنی ساالنه 

1مرتبه )هر دوازده ماه یک بار(سبک و موتورسیکلت با سن کمتر از مرز فرسودگی

2مرتبه )هر شش ماه یک بار(سنگین با سن کمتر از مرز فرسودگی  
)سن  دولتی  و  شخصی  وسیله نقلیه  انواع 

کمتر از مرز فرسودگی(
تعداد دفعات معاینه فنی ساالنه 

1مرتبه )هر دوازده ماه یک بار(سبک و موتورسیکلت با سن کمتر از مرز فرسودگی

2مرتبه )هر شش ماه یک بار(سنگین با سن کمتر از مرز فرسودگی

1- سن »مرز فرسودگی« معیار فرسودگی خودروها قرار گیرد)1400(، ایسنا، 23 مهر 
1400، کدخبر: 1400072316005. ر.ک:

https://www.isna.ir/news/1400072316005
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افزودن »ال پی جی« به سبد سوخت موتورسیکلت ها در کالن شهرها

به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از فارس، مجلس شورای اسالمی در 
بند الحاقی 2 تبصره یک ماده واحده الیحه بودجه 1400 برای افزودن 

ال پی جی به سبد سوخت رسمی کشور اقدام کرده است.
طبق این قانون، وزارتخانه های نفت و کشور موظف هستند امکان احداث 
جایگاه ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع )ال پی جی( در 
ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش های 
خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع 2 میلیون تن در سال فراهم کنند.

اما برای توسعه اتوگاز در کشور دو مالحظه جدی وجود دارد: اول آنکه 
توسعه اتوگاز منجر به ورشکسته شدن صنعت سی ان جی به عنوان اولویت 
اصلی دولت برای جایگزینی با بنزین و گازوئیل نشود و دوم آنکه ال پی جی 
وارد بخش هایی از سبد سوخت نشود که تقاضا برای آن بیش از عرضه 

شود و ماجراهای دهه هفتاد در کمبود ال پی جی در کشور تکرار شود.
علی محمودیان، رئیس اتحادیه کشوری سوخت  های جایگزین در بررسی 
راهکارهای موجود ناظر به دو مالحظه ذکر شده توضیحاتی به فارس ارائه داد.
در این گفت گو ابتدا به چرایی ترجیح ال پی جی بر سی ان جی در شرایط 
نفع  به  تغییر شرایط  برای  راهکارهایی  و سپس  پرداخته می شود  فعلی 
سی ان جی با توجه به دو مالحظه مطرح شده مورد بررسی قرار می گیرد.

در  غلط  سیاست گذاری  سایه  در  سی ان جی  بر  ال پی جی  مزیت 
حوزه سبد سوخت

به  نسبت  سی ان جی  و  ال پی جی  معایب  و  مزایا  به  اشاره  با   محمودیان  
برای  ال پی جی  سوخت  مردم  نگاه  از  گفت:  فعلی  شرایط  در  یکدیگر 
مصرف در خودروها مقرون به صرفه تر است، یکی از دالیل، ناظر به قیمت 

ال پی جی در داخل کشور که یک بیستم قیمت واقعی آن است و از قیمت 
سی ان جی پایین تر است. همچنین حجم مشخصی از  ال پی جی می تواند 
3-4 برابر سی ان جی مسافت بیشتری طی کند. عملکرد موتور خودرو با 

سوخت جایگزین ال پی جی نیز بهتر از سی ان جی است.
وی افزود: فقط تنها مواردی که االن ال پی جی نسبت به سی ان جی برتری 
و دسترسی خودروها  ال پی جی سوز  ایمنی خودروهای  به  مربوط  ندارد 
اینکه وزارت  دلیل  به  گذشته  سال های  در  است.  ال پی جی  سوخت  به 
نفت قصد داشت صورت مسئله اتوگاز را پاک کند، امکان ایجاد زیرساخت 
استاندارد برای ایمن کردن استفاده از ال پی جی در خودروها ایجاد نشد.

ال پی جی  خودروهای  صاحبان  االن  نتیجه  در  داشت:  اظهار  محمودیان 
دوگانه سوز  را  خود  خودروهای  غیررسمی  و  صورت غیرایمن  سوز به 
نیز اخبار آ« منتشر می شود که به خاطر  کردند، در برهه های مختلفی 

همین غیرایمن بودن، حوادث غیرمترقبه رخ داده است.
مشکل  دومین  گفت:  جایگزین  سوخت  های  کشوری  اتحادیه  رئیس 
ال پی جی سوزها نیز مربوط به نحوه سوخت گیری آنهاست. سوخت گیری 
این خودروها به صورت کامال غیررسمی و غیراستاندارد است و مثال برای 
سوخت گیری کپسول ها را برعکس می کنند. این دو مشکل در استفاده 
از سی ان جی وجود ندارد و به نوعی می توان گفت مزیت فعلی سی ان جی 

نسبت به ال پی جی است.
وی گفت: در مجموع مزایای ال پی جی نسبت به سی ان جی بر معایب آن 
افزون است که البته این موضوع یک ایراد است، مصرف کننده باهوش نیز 
طبیعتا استفاده از ال پی جی را به عنوان سوخت خودرو ترجیح می دهد. 
خودروی  میلیون  یک  حدود  شاید  زیادی  تعداد  با  ما  حاضر  حال  در 
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ال پی جی سوز در شهرهای مختلف کشور مواجه هستیم که تحت تاثیر 
سیاست های فعلی وزارت نفت به این سمت هدایت شده اند.

رمزگشایی از شیوه صحیح قیمت گذاری ال پی جی در سبد سوخت 
کشور

محمودیان در پاسخ به این سوال که آیا ال پی جی باید از سبد سوخت 
حذف شود یا خیر؟ توضیح داد: هر چند استفاده از سی ان جی به عنوان 
سوخت ملی اولویت اصلی کشور است اما ما نباید با سیاست گذاری غلط از 
آن طرف بام بیفتیم و کاری کنیم که ال پی جی کال برای مصرف کننده از 
مزیت بیفتد و از سبد سوخت کشور حذف شود بلکه باید با قیمت گذاری 
درست ال پی جی و سی ان جی کاری کنیم که با اولویت توسعه سی ان جی 

سوخت ال پی جی نیز جایگاه خود را در سبد سوخت به دست آورد.
رئیس اتحادیه کشوری سوخت  های جایگزین اظهار داشت: به طور کلی 
توسعه ال پی جی در کشور نیز باید بر یک مزیت نسبی صورت بگیرد که 
هم این سوخت در سبد سوخت کشور سهم پیدا کند، هم اولویت توسعه 

سی ان جی محفوظ بماند و هم دولت سود خود را به ماکزیمم برساند.
وی ادامه داد: پیشنهاد این است که قیمت پایه ال پی جی دو سوم قیمت 
قیمت  این  ولی  شود  کیلوگرم  بر  تومان   1000 یعنی  سهمیه ای  بنزین 
مربوط به ال پی جی است که از پاالیشگاه ها گرفته می شود و در شهرهایی 
که پاالیشگاه ها در آن واقع شده اند توزیع می شود. در شهرهای دیگر که از 
پاالیشگاه ها دور هستند هزینه حمل ال پی جی نیز به قیمت پایه آن اضافه 
می شود و قیمت ال پی جی از یک فاصله ای بیشتر از پاالیشگاه دیگر نسبت 

به بنزین هم از مزیت می افتد چه برسد به سی ان جی.
نزدیک  شهرهای  در  تنها  اتوگاز  صورت  بدین  کرد:  بیان  محمودیان 
وارد  اصال  کشور  شهرهای  مابقی  در  و  می کند  پیدا  توسعه  پاالیشگاه 
نمی شود. از طرفی با این مدل قیمت گذاری دیگر الزم نیست که دولت 

یارانه بدهد و ال پی جی در همه شهرها را به یک قیمت توزیع کند.

بخش خصوصی  از ظرفیت  استفاده  با  اتوگاز  جایگاه های  احداث 
ممکن خواهد شد؟

احداث  حوزه  در  گفت:  جایگزین  سوخت  های  کشوری  اتحادیه  رئیس 
داد. در حال حاضر  قرار  را مدنظر  نکاتی  باید  نیز  ال پی جی  جایگاه های 
حدود 2500 جایگاه سی ان جی در کشور موجود است که طبق برآوردها 
30 درصد آنها کارایی ندارند. یعنی دولت با بودجه مردم اقدام به احداث 
جایگاه سی ان جی کرده است ولی از آن بهره برداری نمی شود؛ این سؤال 
به  منطقه  یک  در  زیرا  نمی شود؟  بهره برداری  چرا  که  شود  می  مطرح 
صورت غیرمنطقی چند جایگاه کنار هم احداث شد فقط به خاطر اینکه 
از طرفی چون تجهیزات جایگاه کامال  کاربری زمین ها تغییر پیدا کند، 
رایگان بود، تعداد زیادی تجهیزات را گرفتند و در جایگاه قرار دادند و بعد 
از مدتی جمع کردند و رفتند. یا تعدادی از این جایگاه های سی ان جی را به 
شهرداری ها دادند و خب شهرداری ها هم که اصال وظیفه شان جایگاه داری 
نیست و آنها هم زمینش را به بهره بردار میدادند و اتفاقاتی از این دست.

محمودیان تاکید کرد: این اتفاقات درباره احداث جایگاه های سی ان جی 

را به صورت تیتروار خدمتتان گفتم چون ما نباید در توسعه جایگاه های 
از  را  ملی  سرمایه  و  کنیم  تکرار  را  گذشته  اشتباهات  دوباره  ال پی جی 
بین ببریم، در این حوزه باید با سیاست گذاری درست از ظرفیت بخش 
تعیین  با  و  کرد  استفاده  ال پی جی  جایگاه های  توسعه  برای  خصوصی 

منطقی نرخ کارمزد جایگاه ها این موضوع ممکن خواهد شد.

پیشنهاد افزودن ال پی جی به سبد سوخت موتورسیکلت ها در کالن شهرها/
سامان دهی خودروهای ال پی جی سوز

رئیس اتحادیه کشوری سوخت  های جایگزین درباره دو مالحظه ذکر شده 
در ابتدای گزارش گفت: یکی از دغدغه های اصلی صنعتگران سی ان جی 
این است که ال پی جی سهم آنها را در سبد سوخت نگیرد، همین االن 
هم به دالیلی که عرض کردم مصرف کنندگان، ال پی جی را بر سی ان جی 
بتوانند سهم سبد  اینکه  برای  دنیا  همه کشورهای  در  میدهند.  ترجیح 
سوخت خود را تنظیم کنند از ابزار قیمت گذاری استفاده می کنند. حتما 
این  دارد  وجود  ال پی جی  قیمت  اصالح  برای  که  پیشنهادی  اجرای  با 

دغدغه نیز برطرف می شود.
وی ادامه داد: در قانون بودجه 1400 دولت و وزارت نفت موظف شده اند 
که به میزان 2 میلیون تن ال پی جی را وارد سبد سوخت کشور کنند. 
از  این میزان ال پی جی را وارد سبدی  باشد که  باید حواسمان جمع  ما 
خودروها نکنیم که فردا روزی تقاضای مازاد برای آن ایجاد شود و اوضاع 
به گونه ای پیش برود که مصرف کننده تجهیزاتی را روی خودروی خود 

نصب کرده است ولی سوخت ال پی جی برای او موجود نیست.
محمودیان گفت: برای حل این موضوع نیز دو پیشنهاد وجود دارد که در 
کنار اصالح قیمت گذاری ال پی جی دیگر اجرای این طرح هیچ تاثیری بر 
سبد سوخت سی ان جی نمی گذارد، به عالوه اینکه آن سقف 2 میلیون تن 
ال پی جی نیز برای عرضه قابل مدیریت می شود. پیشنهاد اول این است 
که حدود 60 درصد از آن 2 میلیون تن به خودروهایی که در حال حاضر 
ال پی جی سوز هستند تخصیص داده شود. در این راستا این خودروها را 

ساماندهی کنیم و طرح گواهی سالمت را برای آنها اجرا کنیم.
مابقی  گفت:  پایان  در  جایگزین  سوخت  های  کشوری  اتحادیه  رئیس 
ال پی جی معادل 800 هزار تن نیز برای مصرف موتورسیکلت ها در نظر 
ندارند  را  از سی ان جی  هیچ سهمی  اکنون  موتورسیکلت ها  گرفته شود. 
افت  از  بر جلوگیری  نیز عالوه  آنها  ال پی جی در  از  استفاده  از طرفی  و 
توان موجب کاهش آلودگی های زیست محیطی به خصوص در کالنشهرها 
می شود. پس پیشنهاد ما این است که حدود 600-700 هزار خودروی 

ال پی جی سوز فعلی به عالوه موتورسیکلت ها ساماندهی شود1.

ساماندهی  و  مایع  گاز  جدید  قیمت گذاری  جزئیات  علی)1400(،  محمودیان،   -1
خودروهای  LPGسوز/ ورود اتوگاز به سبد سوخت موتورسیکلت  ، فارس، 20 مهر 1400، 

کدخبر: 14000720000177. ر.ک:
https://www.farsnews.ir/news/14000720000177
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چگونه از سیاه شدن شمع موتورسیکلت جلوگیرى کنیم؟
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از آموزشگاه پایتخت فناوری، 
می کند.  ایفا  موتور  اجزا  بین  در  را  قلب  نقش  موتورسیکلت  در  شمع 
نیز  موتورسیکلت  می میرد،  قلب  بدون  زنده  موجود  که  همان طور 
ایجاد جرقه  با  موتورسیکلت  مرده محسوب می شود. شمع  بدون شمع 
الکتریکی موجب انفجار بنزین و روشن شدن موتور می شود. حال تصور 
کنید این قطعه حیاتی معیوب شود، قطعا موتور از کار می  افتد. دالیل 
در  تفضیل  به  که  است  زیاد  بسیار  موتورسیکلت  شمع  شدن  معیوب 

ادامه آمده است.
قابل ذکر است که موتورسیکلت وسیله ای کاربردی است و امروزه بسیاری از 
افراد برای ترددها روزانه در سطح شهر و یا مسابقات موتورسواری در پیست 
از موتورسیکلت استفاده می کنند. موتورسیکلت اجزا مختلفی دارد که خرابی 

و وجود عیب در هر قسمت می تواند عملکرد موتور را تحت تاثیر قرار دهد.

شمع موتور چگونه کار می کند
شمع موتورسیکلت نقش حیاتی و مهمی در روشن شدن موتورسیکلت 
عایق  است،  شده  تشکیل  قسمت  هفت  از  موتورسیکلت  شمع  دارد. 
الکترود  منفی،  الکترود  اتصال،  پایه  شمع،  بدنه  چینی،  یا  سرامیکی 
کدام  هر  که  شمع،  ترمینال  الکترود،  دو  بین  فاصله  یا  گپ  مثبت، 
احتراق، سوخت  به محفظه  با ورود سوخت  دارند.  بر عهده  را  وظایفی 
با اکسیژن ترکیب شده و فشرده سازی می شود. برای  به وسیله سیلندر 
ایجاد  موتورسیکلت جرقه ایی  شمع  باید  بیافتد  اتفاق  احتراق  این که 
ایجاد شده موجب روشن شدن موتورسیکلت و حرکت آن  کند. جرقه 
می شود. حال به دالیل زیادی ممکن است شمع از کار بیافتد و دیگر 

کارایی نداشته باشد.
عملکرد شمع موتورسیکلت

شمع موتورسیکلت تاثیر مستقیمی بر راندمان و عملکرد مناسب موتور 

دارد. شمع استارت زدن و روشن شدن موتور را تنظیم می کند. اگر شمع 
به وجود  شمع  ظاهری  بررسی  با  می توانید  باشد  شده  معیوب  به دالیلی 
عوامل مخرب پی ببرید. شمع خراب منجر به باالرفتن مصرف سوخت، 
تولید آالینده ها و حتی استهالک زود هنگام قطعات می شود. توجه داشته 
باشید که شمع در موتورسیکلت به ازای هر کیلومتر مشخصی باشد باید 
تعویض گردد و معموال از حد مشخصی که بگذرد دیگر کارایی الزم را 
نخواهد داشت. عمر مفید شمع در موتورسیکلت 20 هزار کیلومتر تعیین 
شده است. اما بهتر است برای جلوگیری از به وجود آمدن ایرادات اساسی 
در موتور در هر 10 هزار کیلومتر شمع موتور تعویض شود. بی توجهی  به 
موضوع تعویض شمع ها در زمان مناسب خسارت زیادی را به قطعات زده 

و هزینه مالی زیادی در پی خواهد داشت.
شمع  بر روی سیلندر کار گذاشته شده است و با برق، سوخت و هوا در 
تماس است. زمانی که شمع  برق ولتاژ باال را دریافت کند باعث ایجاد 
جرقه ایی بین مخلوط هوا و بنزین در محفظه سیلندر می شود از این رو 
نیروی جهت استارت اولیه و روشن شدن موتورسیکلت فراهم می شود. 
عملکرد شمع و تماس آن با برق و بنزین و جرقه ها باعث می شود به مرور 
در ظاهر شمع تغییراتی ایجاد شود که نشان دهنده مستهلک شدن شمع 

است. هر چند تشخیص شمع سالم و خراب، کار از آن بازدید کند.
برای بازدید شمع باید حتما موتور خاموش باشد تا برق آن قطع شود. 
شمع را با آچار مخصوص باز کنید و آن را از سیلندر جدا نمایید و در 
زمان تعویض دقت نمایید که موتور خنک باشد تا شمع در جای خود 

محکم شود.
دالیل خرابی شمع موتورسیکلت و راه حل آن ها

کافی  اندازه  به  باید  موتورسیکلت  شمع  خرابی  عالئم  تشخیص  برای 
دیگر  این که عالئم خرابی شمع با عالئمی  احتمال  زیرا  باشید  حرفه ایی 
اشتباه گرفته شود زیاد است. با این حال چند نکته در این باره می تواند 
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کننده  کمک  موتور  شمع  خرابی  سریع تر  رفع  و  تشخیص  در  شما  به 
کار  از  ناگهان  اما  بزند  جرقه  موتور  روشن  هنگام  در  که  زمانی  باشد. 
نشان دهنده شمع  کند  توقف  ناگهان  مسافتی  طی  از  پس  یا  و  بیافتد 
مانند  شمع  ظاهری  عالئم  کردن  چک  با  همچنین  موتور است.  خراب 
شکستگی ها، سوختگی، زنگ زدگی و خوردگی می توان فهمید که شمع 
دچار مشکل شده است. دانستن این نکته نیز مفید است که تعداد شمع ها 
هر موتورسیکلت با  تعداد سیلندرهای داخلی موتور رابطه مستقیم دارد، 
هرچه موتورسیکلت سنگین تر باشد تعداد سیلندر بیشتری  خواهد داشت 

و به نسبت آن  تعداد شمع های موتور نیز باالتر می رود.
نکنید  استفاده  موتورسیکلت  برای  استاندارد  کیفیت  با  اگر سوخت   -1
یا  و  می شود  شمع  در  ایراد  پیدایش  موجب  سوخت  سربی  ترکیبات 
موتور  سر شمع  کنید، در  رانندگی  باال  سرعت  با  مدت  طوالنی  در  اگر 
می توانید شمع  مواقعی  چنین  در  می شود.  تشکیل  رنگ  زرد  رسوباتی 
موتورسیکلت را باز کرده و تمیز کنید، اما مطمئنا کارکرد اولیه را نخواهد 
داشت،  پس بهترین راه حل ، تعویض آن است. بهتر است در بنزین مصرفی 
خود را عوض کنید و از بنزین با کیفیت باال و بدون سرب استفاده کنید.

2- زمانی که شمع موتورسیکلت را با دست بررسی کنید متوجه وجود 
دوده  این  است.  سیاه  و  زده  دوده  شمع  می شوید.  شمع ها  روی  دوده 
هنگامی  می شود.  دیده  شمع  پوسته  و  دهانه  الکترودها،  قسمت  در 
نباشد  مناسب  بنزین  و  هوا  نسبت  یعنی  نیست  تنظیم  که سوخت وساز 
به دالیل مختلف روی  این حالت  را می پوشانند.  این دوده ها روی شمع 
می دهد، مثال فیلتر هوای کثیف جلوی ورود هوا را می گیرد که در نتیجه 
سرد  شمع  بنزین،  زیاد  غلظت  می شود.  کم  سوخت  به  هوا  نسبت  آن 
به دلیل کاهش کدرنج حرارتی شمع، کم شدن فاصله بین روشن کردن تا 
خاموش کردن موتورسیکلت. این عوامل مسببب شمع دوده زده هستند. 
بهتر است شمع را تعویض نمایید و تعمیرات الزم مربوط به فیلتر را نیز 
انجام دهید تا از تکرار این مشکل جلوگیری شود. البته استفاده از شمع 

با درجه حرارت باال نیز توصیه می شود.

3-شمع گچه زده و روی آن را خاکستر سفیدی پوشانده است. کیفیت 
سوخت عامل مهمی در به وجود آمدن این حالت است. پایین بودن کیفیت 
بنزین بدون سرب و یا استفاده از مکمل های غیراستاندارد شمع را دچار 
این مشکل می کند. خاکستر موجود بر روی شمع مانند عایقی عمل کرده 
که از ارتباط شمع با مخلوط هوا و بنزین جلوگیری می کند و درنتیجه 
جرقه در موتورسیکلت ناقص زده می شود و موتور استارت نمی خورد. در 
این صورت می توانید شمع را تمیز کنید و دوباره استفاده کنید در صورتی 

که راضی کننده نبود اقدام به تعویض آن نمایید.

روغن  اصطالح  به  یا  و  قهوه ایی  به  مایل  زرد  روغنی  رسوبات  وجود   -4
زدن سر شمع ها، که در این حالت روی الکترودها و پوسته شمع دوده 
روشن و روغن دیده می شود. این حالت درصورتی پیش می آید که  موتور 
یک  واقع  در  و  می شود  احتراق  محفظه  وارد  روغن  دارد،  روغن سوزی 

نشتی وجود دارد. روغن به همراه بنزین به خوبی نمی سوزد و درنتیجه 
روی  روغن  وجود  می شود.  الکترود های شمع جمع  روی  مقداری روغن 
شمع باعث می شود شمع بیش از حد داغ شده و در نتیجه احتراق زودرس 
رخ دهد که باعث افت قدرت موتورسیکلت می شود. خوردگی و معیوب 
بودن رینگ های پیستون نیز باعث می شود روغن از جداره سیلندرها پاک 
نشود. همه این عوامل منجر به شمع روغن زده می شود که در نتیجه 
ناقص انجام می شود.  آن موتور به خوبی استارت نمی خورد زیرا احتراق 
در این صورت تعمیر اساسی نیاز است و بهتر است شمع تعویض شود و 

موتور و سایر قطعات نیز بررسی و تعمیر گردد.

الکترود میانی شمع دچار خوردگی شده و لبه های چینی آن کمی   -5
سوخته اند. این به معنی پایان عمر شمع است و مسلما باید تعویض شود. 
الکترود  بین  زیاد  فاصله  به دلیل  ندارد  کارایی  دیگر  شمع  که  هنگامی 

و پالتین شمع، جرقه ایی ضعیف زده می شود و موتور روشن نمی شود.

6- رسوبات سربی سر شمع دیده می شود. در این حالت قسمت چینی 
و الکترود شمع به رنگ لعابی زرد متمایل به قهوه ای و گاهی سبز رنگ 
می شوند. زمانی که ترکیبات سربی در بنزین باال باشد و موتور طوالنی 
مدت و تخته گاز کار کند این رسوبات لعابی روی شمع جمع می شود در 
شرایطی که سرب لعاب زیاد شود الیه لعابی از نظر الکتریکی هادی شده 
و منجر به احتراق ناقص یا ریپ زدن موتور می شود. تمیز کردن لعاب 

سربی فایده ایی ندارد و مجبور به تعویض شمع هستید.

7- وجود بنزین سر شمع ها نشان دهنده مشکالت اساسی در موتورسیکلت 
شما می باشد. اگر چینی سر شمع بنزینی و به دنبال آن سیاه و زغالی شده 
است، این حالت به علت های مختلفی چون عدم تنظیم درست ساسات، 
زنی  غلیظ، سیستم جرقه  هوا  و  انژکتور سوخت، مخلوط سوخت  نشت 
معیوب و استفاده از شمع سرد رخ می دهد. سیاه یا زغالی شدن چینی 
موتور  استارت  زمان  در  مشکل  ایجاد  و  ناقص  احتراق  به  منجر  شمع 
و شمع ها،  برق  آن سیستم  به همراه  و  نمایید  تعویض  را  می شود. شمع 
انژکتورها و مخلوط هوا و بنزین را بررسی کنید و ایرادات را برطرف نمایید.

8- در سر شمع دو تراشه فلزی قرار دارد که به آن ها الکترود منفی و 
الکترود  دو  این  به  موتور  برق  که  زمانی  واقع  در  می شود.  گفته  مثبت 
می رسد شمع جرقه می زند و به دنبال آن موتور روشن می شود. الکترودها 
به دلیل جرقه های پی در پی در هر دقیقه که تعداد آن به 500 و یا بیشتر 
هم می رسد همیشه در معرض آسیب های جدی قرار دارند از جمله این 
الکترود  یا پوسیدگی  ذوب شدگی  روسوب،  ایجاد  شکل،  تغییر  آسیب ها 
شمع هستند. با کار کردن شمع موتورسیکلت در طوالنی مدت و بدون 
تعویض در زمان مناسب  فاصله بین دو الکترود زیاد شده و عملکرد شمع 
را مختل می کند. بنابراین، باید شمع همیشه از نظر این دو قطعه چک 
و  شود  ایجاد  شمع ها  الکترود  در  است  ممکن  مختلفی  مشکالت  شود. 

اثرات متفاوتی نیز بر روی موتورسیکلت بگذارند.
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این  در  می شود.  دیده  شمع  سر  الکترود   در  و فرسودگی  خوردگی   -9
حالت الکترود مرکزی شمع ذوب شده و  تا حدودی از بین رفته است و 
لبه های آن خورده شده چینی دور الکترود نیز دچار سوختگی شده است 
و همچنین رسوبات کف مانندی دیده می شود. اگر در زمان  مناسب اقدام 
به تعویض شمع نکرده باشید معموال این حالت رخ می دهد. و یا ممکن 
است به دلیل باال بودن زمان تبادل جرقه در شمع نیز باشد. عدم استارت 
درست و ریپ زدن در زمان شتاب گرفتن از جمله اثرات خوردگی الکترود 

است. شمع باید تعویض گردد.

10- الکترود مرکزی با رسوباتی پوشیده شده است و به شکل اسفنجی 
دیده می شود که ساختار نرم و برجسته به خود گرفته است. این حالت در 
الکترود شمع در شرایط متفاوتی از جمله افروختگی موتور، بوجود آمدن 
از حد،  از احتراق، ضعف دلکو، آوانس بیش  از حد ناشی  رسوبات بیش 
کیفیت پایین سوخت رخ می دهد. وجود رسوبات بروی الکترود از احتراق 
مناسب شمع جلوگیری می کند و باعث افت قدرت موتور می شود. برای 
تعمیر موتورسیکلت باید سیستم جرقه و سوخت چک شود و از شمع با 

درجه حرارت مناسب موتور استفاده شود.

11- در شرایطی مانند افروختگی موتورسیکلت، رسوبات محفظه جرقه، 
نامناسب بودن هوا و سوخت، دلکو صعیف و کیفیت نامناسب سوخت باعث 
ذوب شدن الکترود شمع می شود. در این حالت نیز مانند حالت قبل موتور 
از دست می دهد. هنگامی که الکترود  کم قدرت شده و کارایی خود را 
نیست. تعمیر  قابل  زیرا  نمایید  تعویض  را  آن  باید  می شود  شمع ذوب 

به  و  نخورد  استارت  درست  شما  سیکلت  موتور  دلیلی  هر  به  اگر   -12
عبارتی زمان احتراق مناسب نباشد منجر به خرابی و تاثیرات نامطلوب 
در شمع موتورسیکلت می شود و از عمر مفید آن کم می کند. در صورتی 
که گاز در موتور در زمان مناسبی در محفظه احتراق جمع نشود به دنبال 
آن همه فشار برگشتی بر روی شمع  موتور وارد شده و به مرور موجب 

استهالک شمع می شود.

کاربراتور  یعنی  موتورسیکلت کم شود،  موتور  زمانی که قدرت  13- در 
نمی تواند با سرعت مناسب بنزین را وارد محفظه احتراق کنند. در نتیجه 
ورود کم بنزین نسبت بنزین به هوا در محفظه کم شده و بنزین با دمای 
باالتری می سوزد. گرمای زیاد تولید شده باعث خم شدن و  تغیر حالت 
شمع ها در موتورسیکلت می شود. شمع باید تعویض شود و قابل تعمیر نیست.

14-کوبش در شمع ایجاد شده است. در این حالت در چینی سر شمع 
شده  کنده  آن  از  قسمتی  است   ممکن  می شود،  دیده  خوردگی  ترک 
باشد، در قسمت الکترود منفی نیز خوردگی ایجاد شده است. این حالت 
زمانی رخ می دهد که اکتان سوخت پایین باشد و همچنین تایم موتور 
بیش از حد آوانس باشد. بهتر است اقدام به بررسی سوپاپ EGR  کرده و 

همچنین سنسور ناک و ارزش حرارتی شمع را چک کنید.

می تواند  موتور نیز  و خفگی  موتورسیکلت  نخوردن  استارت   -15
نشان دهنده اختالل در جرقه شمع  باشد. اگر شمع درست جرقه نخورد 
این که  با  می زنید،  را  موتورسیکلت  شدن  روشن  استارت  که  هنگامی 
سوخت وارد محفظه احتراق می شود اما عدم توانایی شمع در ایجاد جرقه 
مناسب سوخت وارد شده در موتور خفه می شود. بوی بنزین را می توانید 
باشد،  نزده  است جرقه  ممکن  مختلفی  به دالیل  کنید.  شمع  استشمام 

الزم است شمع بازدید شود و در صورت نیاز تعویض گردد.

موتور در  زمانی که شمع  است.  16- قسمت چینی شمع معیوب شده 
درجه حرارت نامناسب کار کند گرمای زیاد موجب خراب شدن چینی 
شمع می شود. با تعویض به موقع شمع و بستن درست و صحیح آن بر 
روی سیلندر از به وجود آمدن این مشکل پیشگیری کنید. در این حالت 
بهتر است  استارت نمی خورد.  و موتورسیکلت  ناقص زده می شود  جرقه 
نسبت به تعویض شمع اقدام نمایید و نکات گفته شده را رعایت نمایید. 
به  خود  موتورسیکلت  درست  نخوردن  استارت  به دلیل  که  صورتی  در 
معیوب بودن شمع ها مشکوک شدید در اولین فرصت آن ها را چک کنید. 
وجود  عدم  یا  به وجود  آن ها  اتصاالت  شمع ها و  ساده ظاهر  مشاهده  با 
مشکالت پی می برید می توانید. توجه داشته باشید که ظاهر سالم شمع ها 
و  الکترودها  ندارند.  سوختگی  و  تیرگی  و  بوده  سفید  موتورسیکلت  در 
عایق نیز به رنگ خاکستری یا زرد هستند. اگر در ظاهر شمع شکستگی، 
خوردگی و تغییر شکل، زنگ زدگی یا سوختگی  مشاهده شد جرقه های 
ناقص پیامد این عیب ها هستند که باید برطرف شوند. شمع معیوب باعث 
شود که جرقه ناقص و با تاخیر می شود و یا حتی ممکن است جرقه ای 
در شمع زده نشود. شمع معیوب  قدرت موتور را کاهش داده و کارایی 

آن را کم می کند1.

1-علت سیاه شدن شمع موتورسیکلت، آموزشگاه پایتخت فناوری، ر.ک:
https://paytakhtfanavari.com/motorcycle-spark-plugs
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ایلنا، غالمرضا  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در مراسم تودیع 
و معارفه استاندار تهران گفت: همکاری خوبی بین بیمه و پلیس وجود 

دارد که نوید بخش تحولی در صنعت بیمه و بررسی خسارات است.
او با بیان اینکه حدود 20 درصد از پرداخت های خسارت مربوط به سوانح 
ساختگی، تخلف یا تقلب است گفت: این عدد بزرگی است. در سال 99 
حدود 25 هزار میلیارد تومان بابت بیمه شخص ثالث داشتیم.بین 102 
از پول مردم به  تا 103 درصد ضریب خسارت داریم و 5 هزار میلیارد 
جیب افراد متخلف می رود. چرا که نمی توانیم به سادگی کشف کنیم و 

مجبوریم در قسمت تمام شده حق بیمه بیاوریم.
او گفت: حق بیمه شخص ثالث دریافتی متوسط یک میلیون و 90 هزار 
معنی  به  تخفیف  این  است.  41درصدی  تخفیف  احتساب  با  و  تومان 
رانندگی خوب و وجود نظم و مدیریت خوب پلیس بوده که 41 درصد 
تخفیف می دهیم. هرچه تصادف بیشتر بشود این مبلغ باالتر می رود که 

مردم باید پرداخت کنند.
سلیمانی گفت: در نتیجه با این کار به نفع ملت کار می کنیم.حق بیمه 
براساس میزان خسارت پرداختی سال های گذشته محاسبه می شود که 
غلط است.هنوز نزدیک یک و نیم میلیون خودرو داریم که بیمه نیستند.
او درباره موتورسیکلت ها نیز گفت: در بخش موتورسیکلت وضع بسیار 
نامناسب است و از حدود12 میلیون موتورسیکلت تنها یک میلیون و 600 
هزار دستگاه تحت پوشش بیمه شخص ثالث هستند و باید دستگاه های 
مختلف کمک کنند در این زمینه 36 درصد پرداخت خسارت از طریق 
موتورسیکلت بوده چرا که بیمه نیستند  و صاحب خودرو مقصر شناخته 
می شود.ساماندهی بیمه موتورسیکلت ها بسیار اساسی است و باید کمیته 
ای برای آن تشکیل و روی آن کار کنیم چرا که یک نیاز جدی است.
باید وضعیت  او گفت: حدود 4 میلیون موتورسیکلت در تهران داریم و 

موتورسیکلت ها را ساماندهی کنیم.
او با تاکید بر اینکه باید خسارت را به حداقل برسانیم گفت: 50 درصد 
به  نیازی  بشود  انجام  اگر سازش  و  میلیون است  از 16  تصادفات کمتر 
ارقام  این  در  و  دارد  کروکی  به  نیاز  رقم  این  از  باالتر  اما  ندارد  کروکی 
بزرگ تخلف زیاد است و اگر الکپرنیکی شود از این تخلفات می کاهد. با 

پرداخت الکترونیک و کروکی الکترونیک سیستم کامل می شود.
سلیمانی ادامه داد: در سال 99 فیزیک بیمه نامه را حذف کردیم و باید 
در سال 1400  پرداخت خسارت را هم الکترونیکی کنیم و خسارت ناشی 

از تصادف و ترافیک هایی که رخ می دهد را کاهش دهیم.
او در پایان تاکید کرد: باید به عنوان بیمه یار مردم باشیم و اعتماد ایجاد 

کنیم و همکاری پلیس و بیمه را تقویت کنیم1.
همچنین مفید امینی معاون نظارت بیمه مرکزی ایران در ارتباط تصویری 
با برنامه روی خط خبر شبکه خبر افزود: 99 درصد خودرو های سواری 

دارای بیمه شخص ثالث هستند.
معاون نظارت بیمه مرکزی ایران در ادامه درباره جزئیات طرح بخشودگی 
جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه اظهار کرد: از تاریخ 17 مهر 
تا 6 آبان طرح بخشودگی جرایم دیرکرد، بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه 

برای همه وسایل نقلیه اجرا می شود.
 مفید امینی گفت: تمام شرکت های صادرکننده بیمه، مکلف به اجرای 

این طرح هستند2.

کشور  در  موتورسیکلت  هزار   600 و  میلیون  یک  تنها  غالمرضا)1400(،  سلیمانی،   -1
بیمه اند، ایلنا، 21 مهر 1400، کدخبر: 1143548. ر.ک:

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1143548
2- امینی، مفید)1400(، صدور بیش از 23 میلیون بیمه شخص ثالث، شبکه خبر، 19 مهر 1400، 

کدخبر: 827938. ر.ک:
https://www.irinn.ir/fa/news/827938

چه تعداد موتورسیکلت  در کشور بیمه شخص ثالث دارند ؟
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پلیس راهور با ابزار هاى گوناگونی که در اختیار 
دارد تردد موتورسیکلت هاى سنگین را رصد می کند

معاون حقوقی پلیس راهور فاتب: 

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از میزان، مرتضی گنجی معاون 
طرح  نکردن  پیدا  تعمیم  چرایی  درخصوص  فاتب  راهور  پلیس  حقوقی 
موتورسیکلت های  تردد  موتورسیکلت های سنگین  گفت: وضع  به  موتوریار 
امنیت  شورای  درواقع  است.  آورده  وجود  به  را  متفاوتی  شرایط  سنگین 
تردد  اساس  این  بر  است.  کرده  ممنوع  را  سنگین  موتورسیکلت های  تردد 
موتورسیکلت های سنگین باالی دویست و پنجاه سی سی پیست در سطح 
معابر شهری در کل کشور به طور کلی ممنوع است. وقتی که تردد این نوع 
وسیله نقلیه به طور کلی ممنوع باشد دیگر مساله تخلفاتشان هم موضوعیتی 

نخواهد داشت و باید این وسایل نقلیه در پارکینگ قرار داده بشوند. 
فراوانی  که  باشیم  داشته  یاد  به  باید  هم  را  نکته  این  داد:  ادامه  وی 
دیگر  موتورسیکلت های  با  که  نیست  گونه ای  به  سنگین  موتورسیکلت های 
قابل مقایسه باشد. درواقع استفاده از این نوع وسیله نقلیه برای شهروندان ما 
عمومیت ندارد. ما در تهران حدود سه تا چهار میلیون موتورسیکلت داریم. 
اما تعداد موتورسیکلت های سنگین شاید به ده هزار دستگاه هم نرسد. اما 
پلیس راهور با ابزار های گوناگونی که در اختیار دارد تردد موتورسیکلت های 
اطمینان  من  می کند.  توقیف  را  آن ها  تک  تک  و  می کند  رصد  را  سنگین 
این موتورسیکلت های سنگینی که در معابر  راهور همه  پلیس  می دهم که 

تردد می کنند را رصد می کند.
معاون حقوقی پلیس راهور فاتب درواکنش به اینکه اجرای طرح موتوریار با 
هدف کاهش تخلفات بوده، اما به ایجاد نوعی مسامحه با متخلفان انجامیده 
گفت: یقینا آموزش بازدارندگی بسیار موثرتری نسبت به خیلی از اقدامات 
دیگر می تواند داشته باشد. همه ما در حوزه پزشکی این گزاره را بار ها شنیده 
نکته  این  است.  درمان  از  بهتر  کردن  پیشگیری  و  بهداشت  رعایت  که  ایم 
را باید به حوزه راهنمایی و رانندگی هم تعمیم بدهیم. در بحث برخورد با 
موتورسواران متخلف نکته ای که وجود دارد بسیاری از این رانندگان بعضی 
اند. همین مساله  فراموش کرده  را  رانندگی  و  راهنمایی  و عالئم  قوانین  از 

از تخلفات برای رانندگان حالت عادی به خود بگیرد.  تا بعضی  باعث شده 
اما زمانی که این رانندگان تحت آموزش های پلیس قرار می گیرند و قوانین 
این  بازداری  این مساله در  بازآموزی می کنند خود  را  راهنمایی و رانندگی 
با  تاثیرگذاری بسیار زیادی خواهد داشت.  به تخلف  ارتکاب دوباره  از  افراد 
ارائه این نوع آموزش ها درواقع توجه راکبان موتورسیکلت ها به رعایت قوانین 
انواع  دیگر  به  نسبت  بیشتری  بسیار  اثرگذاری  شیوه  این  و  می شود  جلب 

اقدامات خواهد داشت. 
گنجی خاطرنشان کرد: در جریان اجرای طرح موتوریار پلیس موتورسواران 
تا خود آن ها رفتار دیگر موتورسواران  را در موقعیتی قرار می دهد  متخلف 
متخلف را قضاوت کنند. این افراد البته هر روز در معابر شهری انواع تخلفات 
را شاهد هستند بدون آنکه توجهی به این مساله داشته باشند. اما موتورسوار 
متخلفی که در طرح موتوریار وسیله نقلیه اش توقیف شده و حدود بیست 
آن  از  می پردازد  ترافیکی  تخلفات  رصد  به  راهور  پلیس  کنار  در  دقیقه 
دید.  خواهد  را  تخلفات  دیگری  منظر  از  و  می شود  خارج  روزمرگی  حالت 
این موتورسوار در این موقعیت با دقت بیشتری تخلفات دیگر موتورسواران 
شده  تخلفات  همین  مرتکب  هم  او  خود  که  می آورد  یاد  به  و  می بیند  را 
بنابراین  است؛  شده  رد  قرمز  چراغ  از  یا  کرده  رانندگی  کاله  بدون  مثال  و 
موتورسوار متخلف در جریان طرح موتوریار، چون در لحظه بیننده تخلفات 
دیگر موتورسواران می شود تاثیرپذیری بسیار باالتری را تجربه خواهد کرد. 
موتورسوار متخلفی که همیار پلیس شده در آن لحظات متوجه می شود که 
روزانه چه اتفاقاتی در سطح معابر شهری درحال رخ دادن است و پلیس هر 

روز چه چیز هایی را در سطح معابر رصد می کند1.

است؟،  شده  ممنوع  سنگین  موتورسیکلت های  تردد  چرا  مرتضی)1400(،  گنجی،   -1
میزان، 6 مهر 1400، کدخبر: 761188. ر.ک:

https://www.mizan.news/fa/news/761188
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امکان اصالح قانون صدور گواهینامه موتورسوارى زنان وجود دارد
سردار هادیانفر:

کمال  برنا، سردار  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
گواهینامه  صدور  برای  گفت:  کشور  راهور  پلیس  هادیانفر رئیس 
با  قانون  این  اصالح  امکان  ولی  داریم  قانونی  منع  بانوان  موتورسواری 

بررسی های کارشناسی وجود دارد.
پاسخ  در  ناجا  هفته  گرامیداشت  مراسم  در  راهور کشور  پلیس  رئیس 
گفت:  بانوان  برای  موتور  رانندگی  گواهینامه  صدور  درباره  سئوالی  به 
در  که  دلیل  این  به  بخش  این  در  موتورسواری  گواهینامه  صدور  برای 
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موتورسیکلت های سنگین در شرایطی توقیف شده اند که راکبان 
آن رفتارهای ترافیکی پرخطر داشته اند

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایسنا، مدتی است که 
از هرازچندگاهی اخباری پیرامون توقیف موتورسیکلت های بیش از 250 
معاون  می شود.  منتشر  شده اند،  معروف  موتورسنگین  به  که  سی سی 
عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ دالیل برخورد پلیس با 

این دسته از موتورسیکلت ها را شرح داده است.
سرهنگ محمد رازقی درباره برخورد پلیس با موتورسیکلت های سنگین 
از  دسته  آن  موتورسنگین،  از  منظور  طورکلی  به  گفت:  آنها  توقیف  و 
موتورسیکلت هایی است که باالی250 سی سی ظرفیت دارند. تردد این 
دسته از موتورسیکلت ها ممنوع بوده و اصال شماره گذاری هم نمی شوند. به 
همین دلیل نیز با تردد این دسته از موتورسیکلت ها در معابر برخورد می شود.

وی با بیان اینکه این موتورسیکلت ها به شکل قاچاق وارد کشور می شوند 
گفت: موتورسیکلت های سنگین برای استفاده شخصی نیست و تردد آن 
در معابر ممنوع است. این ممنوعیت نیز طبق مقررات ابالغ شده به پلیس 
است و ماموران نیز با آن برخورد می کند. عالوه بر آن تردد این موتور 
سیکلت ها ایجاد مزاحمت کرده و صدای ناهنجاری دارند که در این مورد نیز 

برابر قانون باید برخورد شود. عالوه بر این در مواردی این موتورسیکلت ها 
حرکات  انجام  حال  در  آن  راکبان  که  شده اند  توقیف  شرایطی  در 
داشته اند. پرخطری  ترافیکی  رفتارهای  و  بوده  موتورسیکلت  با  نمایشی 
بر  تاکید  با  بزرگ  تهران  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  عملیات  معاون 
اینکه پلیس در اجرای مقررات و در راستای حفظ ایمنی ترافیکی با این 
در  طرحی  راستا  همین  در  اظهارکرد:  می کند  برخورد  موتورسیکلت ها 
پلیس راهور تهران بزرگ اجرا شده که در جریان آن ، این موتورسیکلت ها 

در صورت تردد در معابر شناسایی و توقیف می شوند.
چه  در  بیشتر  سنگین  موتورسیکلت های  اینکه  درباره  همچنین  رازقی 
ایامی در معابر تردد دارند گفت:  رصد حضور موتورسیکلت های سنگین 
در معابر نشان می دهد که راکبان این موتورسیکلت ها در روزهای تعطیل 
و عمدتا به صورت گروهی با یکدیگر قرار گذاشته و اقدام به تردد در معابر 

و بعضا انجام حرکات نمایشی می کنند که پلیس با آن برخورد می کند.
به گفته وی، در صورت توقیف موتورسیکلت های سنگین، فرآیند ترخیص 

این موتورسیکلت ها طوالنی بوده و پروسه خاص خود را دارد1.

1- رازقی، محمد)1400(، چرا تردد موتورهای سنگین ممنوع است؟، 24 مهر 1400، 
کدخبر: 1400072316040. ر.ک:

https://www.isna.ir/news/1400072316040

متن قانون فقط کلمه آقایان آمده، منع قانونی داریم.
رئیس پلیس راهور ایران افزود: البته این موضوع را می توان با پیگیری 
فدراسیون موتورسواری و وزارت ورزش و ارائه پیشنهاد به دولت و بررسی 
آن در کمیسیون های کارشناسی مرتبط بررسی کرد و در صورت تایید و 

اصالح قانون، این امکان برای بانوان نیز فراهم شود1.

1- هادیانفر، سیدکمال)1400(، امکان اصالح قانون صدور گواهینامه موتورسواری بانوان 
وجود دارد، برنا، 21 مهر 1400، کدخبر: 1245969. ر.ک:

https://www.borna.news/fa/finy/news-1245969
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