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رسمقاهل

محمدعلی نژادیان
سردبیر و مدیرمسئول

تعداد شمارهگذاری موتورسیکلتهای نوشماره در شش ماه اول سال
 1400نسبت به سال  1399حدود  6درصد افزایش داشت .به عبارتی
تعداد موتورسیکلتهای پالک شده امسال در کارخانهها  6هزار و 946
دستگاه نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است .در شش ماهه اول امسال
در مجموع تعداد  121هزار و  806دستگاه موتورسیکلت شمارهگذاری
شد .اردیبهشت ( 14.055-دستگاه) و مرداد ( 198-دستگاه) نسبت به
سال گذشته دارای آمار کاهشی بود و چهار ماه دیگر شاهد افزایش
شمارهگذاری بودهایم.
قابل ذکر است که در ابتدای سال  1400بحث اجرای استاندارد یورو 5
به تاخیر افتاد و مجدد اعالم کردهاند که شش ماه دیگر نیز تمدید شده
است .اما ،مشکلی که وجود دارد این است که بیشتر موتورسیکلتهای
موجود در ایران از چین تامین میشود و این کشور هنوز بهطور انبوه
بهسمت یورو  5نرفته است و همین موضوع باعث خواهد شد که احتماال
تا پایان شش ماهه اول سال آینده نیز نتوانند عمده محصوالت زیر 249
سیسی خود را به یورو  5مجهز نمایند و عمال مجدد نیاز است که تا پایان
 1401به مونتاژکنندگان فرصت داده شود.
البته چنین تجربهای در سال  1395رقم خورد و شرکتهای ایرانی قبل
از ممنوعیت موتورسیکلتهای کاربراتوری تعداد زیادی از این محصوالت
را سفارش داده بودند تا زمان برای ساخت و وارد کردن محصوالت
انژکتوری زیر  249سیسی داشته باشند.
اما ،نکتهای که درباره موتورسیکلتهای موجود در سراسر ایران وجود
دارد این است که طبق آمار اعالم شده توسط مسئوالن از تعداد حدود
 12میلیون دستگاه موتورسیکلت موجود در سطح کشور حدود  90درصد
آن فرسوده است و از طرفی با توجه به گران شدن موتورسیکلتها و
شیوع کرونا مالکان موتورسیکلتهای فرسوده به تعمیر و استفاده مجدد
از دوچرخهای خود روی آوردهاند .حال با توجه به عدم سازوکار مناسب
برای اسقاط و معاینه فنی موتورسیکلتها ،مسئوالن باید توجه داشته
باشند که جلوگیری از ورود موتورسیکلتهای نوشماره بهدلیل بحث یورو
 ،5میتواند چرخه جایگزینی این حجم از موتورسیکلتهای فرسوده را
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مختل کند و در نتیجه به هدف اصلی قانون هوای پاک و کنترل و کاهش
آلودگی هوا در عمل نخواهند رسید.
نکته دیگری که باید توجه داشت این است که سال گذشته تعداد 211
هزار و  466دستگاه موتورسیکلت شمارهگذاری شد که اگر بهطور فرض
ظرفیت مونتاژ موتورسیکلتها را بخواهیم سالی یک میلیون دستگاه در
نظر بگیریم ،حدود  11سال طول میکشد تا موتورسیکلتهای فرسوده
که امروز در کشور وجود دارد را جایگزین کنیم.
همچنین از بحث آلودگی هوا که بگذریم موضوع مهم دیگر این است که
با توجه به مسائل کالن اقتصادی و یارانهای بودن و ارزان بنزین (نسبت به
متوسط قیمت جهانی) هرچقدر چرخه ورود موتورسیکلتهای نوشماره
به کشور سریعتر شود ،در نتیجه مردم از اتومبیل (تک یا دو سرنشین)
کمتر استفاده میکنند و این اتفاق باعث صرفهجویی در مصرف بنزین و
کاهش ترافیک خواهد شد.
دالیلی که پیشبینی میشود مردم از موتورسیکلت در آینده
بیشتر استفاده کنند عبارت است از:
 -1طبق آمارهای اعالمی یکسری از هموطنان به دلیل تامین مبلغ رهن
خانه مجبور به فروش پساندازها و حتی خودروهای خود کردهاند که با
وضعیت فعلی اقتصادی احتماال این روند ادامه خواهد داشت
 -2شیوع ویروس کرونا و نگرانی استفاده از وسایلنقلیه عمومی و مترو
 -3فرسودگی وسایلنقلیه عمومی
 -4افزایش ترافیک و کمبود جای پارک
 -5افزایش قیمت خودرو
 -6اگر بنزین گران شود استقبال مردم از موتورسیکلت بیشتر خواهد شد
 -7ورود نسل جدیدی از موتورسیکلتها به کشور و استقبال افرادی که
تا به حال سوار موتورسیکلت نمیشدند
 -8اگر گواهینامه موتورسیکلت بانوان صادر شود پیشبینی میشود
حدود  30تا  50درصد به خریداران موتورسیکلت اضافه شود
در نهایت مناسب است با تجزیه و تحلیل (سوات) 1به بررسی نقاط قوت،
نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدها پرداخته شود تا با اصرار بر انجام یک
قانون ،مشکالت دیگری به مردم و کشور تحمیل نشود.
1-SWOT

صفرخانی خبر از افزایش تولیدکنندگان زیرزمینی قطعات دوچرخه
و موتورسیکلت داد
به گزارش نشريه صنعت موتورسيكلت به نقل از بازار ،مصطفی صفرخانی،
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت
تهران گفت :متاسفانه برخی از تولیدکنندگان سودجو بدون مجوز و به شکل
زیرزمینی انواع قطعات و لوازم دوچرخه و موتورسیکت غیراستاندارد تولید
و نشان تجاری برتر (برند) و آرم شرکتهای معروف را بر روی کاال حک
میکنند که نظارت دستگاههای نظارتی بر این اوضاع یک ضرورت است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و
موتورسیکلت تهران افزود :این افراد قطعاتی را در خفا و دور از نظارت
میسازند و بیرحمانه آرم شرکتهایی که در سابق فعالیت داشته اند که
برخی از آنها سالهاست که فعالیت و تولید ندارند را بر قطعه ساخته
شده درج و حک میکنند .مصرف کنندگان بدون اطالع این قطعات را
خریداری میکنند و پس از مدت زمان کوتاه بهدلیل بی کیفیتی کاال
مجبورند تعویض کنند.
وی با ابراز نگرانی از خطرآفرینی قطعات تولیدشده زیرزمینی گفت :این
قطعات ،بیشتر مواقع در وسیله نقلیه نصب شده به دلیل کیفیت پایین
منجر به حادثه و خطر افتادن جان افراد میشود؛ اما متاسفانه سازندگان
آنها به دروغ آرم دیگر شرکتها را حک میکنند و از وجدان بیدار
برخوردار نیستند که با این کار خانوادههایی را متالشی میکنند؛ ضمن

اینکه روز به روز تعداد این عده سود جو بیشتر میشوند.
صفرخانی تصریح کرد :برای جلوگیری از رشد قارچ گونه این افراد سودجو،
تنها از دستگاههای نظارتی میتوانیم توقع رسیدگی داشته باشیم که از
تولید کاالهای غیر استاندارد جلوگیری کنند .اتحادیهها اجازه ورود به
تولیدیهای زیرزمینی را ندارند و این مهم بر عهده مراکز بازرسی در
کشور است .به طور مثال سابق بر این در تولید گلویی موتور که به شاسی
متصل میشد ،تولیدکننده با دقت جوش مورد نظر برای اتصال را نمیزد
که با جدا شدن گلویی از فرمان منجر به تصادف و حادثههای دلخراش
میشد که هفت سال پیش با تذکرات الزم و پیگیریهای اتحادیه این
مهم برطرف شد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و
موتورسیکلت در پایان تصریح کرد :وسایل نقلیه باید حافظ جان افراد
باشد ،خصوصاً موتورسیکلت که به نسبت خودرو از حساسیت بیشتری
نیز برخوردار است .رعایت استاندارد در دیگر کاالها و محصوالت که با
سالمتی افراد سروکار دارد از اهمیت ویژهای برخوردار است.1
 -1صفرخانی ،مصطفی( ،)1400افزایش تولیدکنندگان زیرزمینی لوازم یدکی دوچرخه،
تحلیل بازار 28 ،مهر  ،1400کدخبر .113128 :ر.ک:
https://www.tahlilbazaar.com/news/113128
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بهمن ضياءمقدم:

سرمایه ثابت در صنعت موتورسيكلت حدود  10هزار میلیارد تومان است
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از خبر خودرو ،دبیر
انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص راهکارهای افزایش عمر
موتورسیکلت و وضعیت بازار کار تولیدکنندگان این محصول توضیحاتی
را مطرح کرد.
بهمن ضیاءمقدم در خصوص راهکارهای افزایش عمر موتورسیکلت اظهار
داشت :تعمیر و نگهداری و بازدید موتورسیکلت از لحاظ سیستم موتور و
متعلقات بدنه همانند خودرو الزامی است.
وی افزود :در بعد ایمنی ،بازدید مداوم سیستم تعلیق و ترمز در اولویت
قرار دارد و در خصوص قوای محرکه نیز مشکالت مرتبط با موتور نیازمند
اقدام فوری در جهت تعمیر و تنظیم است.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران موتورسیکلت در خصوص وضعیت
نظارت بر قیمت موتورسیکلت در بازار گفت :موتورسیکلت در زمره
کاالهای ضروری و اجباری که قیمت آن از سوی سازمان حفاظت محیط
زیست یا ارگانهای قیمتگذار بر اساس جداول خاص ،قیمتگذاری شده
و در بازار رصد میشوند ،قرار ندارد.
ضیاء مقدم بیان کرد :در بازاری که همچنان خرید و فروش
موتورسیکلتهای فرسوده با عمر  10تا  20سال انجام میشود و خدمات
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تعویض شماره و بیمه برای موتورهای فرسوده ارائه میگردد ،با توجه به
کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان برای خرید موتورسیکلت نو به دلیل
گرانی ناشی از رشد نرخ ارز و قیمت تمام شده تولید ،سازندگان سعی در
تطبیق قیمت محصوالت خود با شرایط بازار هستند.
وی در خصوص وضعیت بازار کار تولیدکنندگان موتورسیکلت به
کاهش خرید و فروش موتورسیکلت در بازار اشاره و تصریح کرد :خرید
موتورسیکلتهای دست دوم رواج یافته و تولیدکنندگان ناگزیر فروش
اقساطی محصوالت را در دستور کار خود قرار دادهاند.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص وضعیت سرمایهگذاری
در این صنعت خاطرنشان کرد :چالشهای ناشی از وجود قوانین متغیر و
بیثبات ،شرکتهای تولیدکننده را ناتوان از برنامهریزی و سرمایهگذاری برای
آینده ساخته اما سرمایه ثابت در این صنعت حدود  10هزار میلیارد تومان
و سرمایه در گردش رقمی بالغ بر  40هزار میلیارد تومان برآورد میشود.1

 -1ضیاءمقدم ،بهمن( ،)1400بازار موتورسیکلتهای دست دوم رونق یافت ،خبر خودرو،
 4آبان  ،1400کدخبر .636585 :ر.ک:
http://khabarkhodro.com/fa/news/636585

افزایش فروش موتورسیکلت اروپا در  9ماهه اول سال 2021
به گزارش نشريه صنعت موتورسيكلت به نقل از موتورسيكلت نيوز ،در
٩ماهه اول سال  ،2021ثبتنام موتورسیکلت در پنج بازار بزرگ اروپایی
(یعنی فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،اسپانیا و بریتانیا) به میزان  10.6درصد
نسبت به مدت مشابه سال  2020افزایش یافت و در مجموع به 792
هزار و  819دستگاه رسید.
همانطور که انتظار میرفت ،بهدلیل تأثیر متفاوت اختالالت کووید 19
در بهار  ،2020تقریباً تمام بازارهای ملی اصلی در سال  2021نسبت به
مدت مشابه در سال  2020افزایش حجم را ثبت کردند و ایتالیا بیشترین
افزایش ( )٪27.9+را نشان داد .بریتانیا ،اسپانیا و فرانسه نیز عملکرد
خوبی داشتند و به ترتیب شاهد افزایش  8.7 ،13.5و  8.5درصدی بودند،
در حالی که در آلمان ثبت نامهای جدید اندکی کاهش یافت (.)٪4.9-
بخش موپد در شش بازار اروپایی تحت پوشش (بلژیک ،فرانسه ،آلمان،
ایتالیا ،هلند و اسپانیا) در مقایسه با ارقام سال گذشته بهطور کلی ثابت
باقی ماند و در نه ماهه اول سال  2021در مجموع به  206هزار و 751
دستگاه رسید ( 0.2-درصد نسبت به مدت مشابه در سال .)2020
برای مقایسه بهتر ،با در نظر گرفتن اطالعات ثبتنام قبل از همهگیری،
 9ماه پس از سال  ،2021بازار موتورسیکلت اروپا نشانههایی از رشد
را نشان میدهد ( 792,819دستگاه برای ژانویه تا سپتامبر  2021در
مقابل  732,594دستگاه برای ژانویه تا سپتامبر  ،2019که نشان دهنده
افزایش  8.2درصدی است) .بازار موپد نیز روند مشابهی را دنبال می کند:

در مدت زمان مشابه ،با ثبت  206,751دستگاه ،که نشان دهنده افزایش
 6.8درصدی نسبت به سال قبل است.
آنتونیو پرلوت ،دبیر کل انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت اروپا ،در
مورد وضعیت فعلی این بخش گفت:
در مجموع ،ارقام ثبتنام در  9ماه اول سال  2021بهبود بازار را پس
از تأثیر کووید 19در ماههای اول سال گذشته تایید میکند ،که در کل
این بخش را تحت فشار بیسابقهای قرار داده بود .مهمتر از آن ،آخرین
دادهها تأیید میکند که بازارهای موتورهای دوچرخ در اروپا در سطح
جهانی با افزایش قابل توجهی برای موتورسیکلتها و موپدها از ارقام
قبل از کووید 19فراتر رفتهاند .اگر کمبود جهانی نیمههادی که بر بخش
خودرو تأثیر میگذارد و بهطور غیرمستقیم نیز باعث تأخیر لجستیکی
برای تولید برخی از تولیدکنندگان موتورسیکلت میشود نبود ،این نتایج
موقتی  2021میتوانست مثبتتر باشد .ارقام سه ماهه آخر به ما نشان
میدهد که آیا این روندها تأیید میشوند یا خیر .اما در مجموع ،اعداد
تأیید میکنند که موتورهای دو چرخ راهحلی جذاب و راحت برای تحرک
و فعالیتهای اوقات فراغت باقی میمانند.1

 -1افزایش فروش موتورسیکلت اروپا در  9ماهه اول سال  ،2021موتورسیکلت نیوز18 ،
آبان  ،1400کدخبر .17226 :ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/17226
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انتقاد حبیباهلل محمودان از نحوه تامین مواد اولیه مورد
نیاز قطعهسازان موتورسیکلت
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از خبر خودرو ،نایب رییس
هیأت مدیره سندیکای قطعهسازان موتورسیکلت کشور از نحوه تامین
مواد اولیه مورد نیاز قطعهسازان موتورسیکلت انتقاد کرد.
حبیباهلل محمودان با بیان اینکه قطعهسازان موتورسیکلت مواد اولیه
موردنیاز خود را از طریق بازار آزاد تامین میکنند ،عنوان کرد :عدم
ارتباط بین تولیدکننده و مصرفکننده مواد اولیه در صنعت موتورسیکلت
موجب ظهور واسطهگرانی شده که مواد اولیه را  30درصد باالتر از قیمت
دولتی در بازار عرضه میکنند.
وی تصریح کرد :متاسفانه هیچگونه نظارتی بر نحوه توزیع مواد اولیه
توسط کارخانجات تولیدکننده که دولتی نیز هستند وجود ندارد .چرا این
کارخانجات باید بهجای فروش مستقیم مواد اولیه به قطعهسازان آن را از
طریق واسطهگران در بازار توزیع کنند .بهویژه کارخانجات کوچک بخش
خصوصی که پیکره اصلی تولید هستند محروم از دریافت مواد اولیه با
قیمت مناسب و بدون واسطه هستند.
نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعهسازان موتورسیکلت کشور
افزود :چهطور ممکن است تولیدکنندهای که به شدت نیازمند مواد اولیه
است باید حتما آن را از طریق دالل تامین کند .این در حالی است که
واسطهگران مالیات بر ارزش افزوده را به هیچ عنوان نمیپذیرند.
محمودان با اشاره به اینکه مواد فوالدی ،پتروشیمی ،فلزات غیرنفتی
(مس و آلمینیوم) و مواد متفرقه مانند سرب از مواد اولیه اصلی مورد
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نیاز قطعهسازان موتورسیکلت هستند ،تشریح کرد :بهجز دسته چهارم
مواد که عرضه آن از طریق بخش خصوصی انجام میشود سایر مواد
اولیه مانند فوالد ،مس و آلمینیوم و مواد پتروشیمی دولتی هستند و از
سوی دولت عرضه میشوند .اما ،جای تعجب است که کاالیی که توسط
دولت تولید میشود چرا به پیکره اصلی مصرف تزریق نمیشود و از طرف
دیگر ارادهای نیز برای حذف واسطههای مافیایی که در این میان شکل
گرفتهاند وجود ندارد.
وی افزود :فرآیند توزیع مواد اولیه در صنعت موتورسیکلت به حدی
پیچیده و مافیایی شده که حتی اسم مواد اولیه را هنگام توزیع تغییر
میدهند و در واقع میتوان گفت یکی از مراکز اصلی فساد در کشور،
توزیع کاالهایی است که دولت به نام مواد اولیه تولید میکند.
نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعهسازان موتورسیکلت کشور با
اشاره به نحوه تامین مواد اولیه گروه چهارم که تامین آن از طریق بخش
خصوصی انجام میشود ،عنوان کرد :واردات و عرضه این گروه از مواد
اولیه توسط بخش خصوصی و بهصورت رقابتی و متعادل انجام میشود
و میزان عرضه آن متناسب با واردات و یا عدم واردات در نوسان است.
محمودان در پاسخ به این سوال که چه میزان از مواد اولیه مورد نیاز
قطعهسازان از طریق تولیدات داخل است ،گفت :خوشبختانه پیکره اصلی
تامین مواد اولیه در صنعت موتورسیکلت تولیدات داخل است .بهعنوان
مثال مواد پلیمری اکثرا تولید داخل هستند اما قابلیت تولید برخی از

مشارکت شـرکتهای دانش بنیان
در تولیـد سیستم سوخترسـانی
موتورسیکلتهای انژکتوری

مواد مانند گرانول یا اکریلیک با گریدهای مختلف در ایران وجود ندارد
که ناچارا از طریق واردات تامین میشوند که با وجود قیمت باال دارای
ثبات قیمت هستند.
وی با انتقاد از اینکه چرا مواد پتروشیمی ایران با قیمت یک دوم داخل
به چین صادر میشود ،تصریح کرد :کشور ما مواد پتروشیمی را به نصف
قیمت به چین صادر میکند .اما ،کاالهای چینی در کشوری مانند سوریه
بسیار ارزانتر از ایران است که منشأ آن دسترسی به مواد اولیه ارزان،
بهرهوری نیروی کار و حمایتهای تشویقی دولت است.
نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعهسازان موتورسیکلت کشور با
تاکید بر ضرورت اصالح نحوه توزیع مواد اولیه در کشور بیان کرد:
اکنون که کشور ما در شرایط بحرانی قرار دارد چه اشکالی دارد که
فرآیندهای اضطراری برای آن تعریف کنیم .بهعنوان مثال میتوان با
ایجاد شرکتهای تعاونی در شهرکهای صنعتی ،این شرکتها مواد اولیه
را از طریق سازمانهای توزیعکننده مواد اولیه یا بورس تامین کنند و
آن را بهصورت مستقیم در شهرکهای صنعتی میان تولیدکندگان قطعه
توزیع کنند .این اقدام عالوهبر اینکه به شدت مورد پسند کارخانجات
مستقر در شهرکهای صنعتی قرار میگیرد شرکتهای تعاونی نیز به
میزان سهامی که خریداری کردهاند میتوانند اعتبار دریافت کنند .اگرچه
چنین روشهایی در اقتصاد کالن مورد پسند نیست اما کارگشا هستند.
محمودان اظهار داشت :متاسفانه مسئولین بازار را به حال خود رها
کردند و واسطهگران نیز از خال کمتوجهی مقامات ظهور پیدا کردند چرا
که از کمبود نقدینگی تولیدکنندگان و عدم ارائه وام از سوی بانکها
سواستفاده کردند و مواد اولیه را با قیمت باالتر به دست مصرفکننده
اصلی میرسانند و هنگام تاخیر در پرداخت نیز بهره پول دریافت میکنند.
نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعهسازان موتورسیکلت
کشور محمودان در پایان خاطرنشان کرد :کلیه مشکالتی که در تامین و
توزیع مواد اولیه وجود دارد از کوتاهی دولت است چرا که دغدغهای برای
اینکه مواد اولیه به دست مصرفکننده اصلی برسد ندارد و کشوری که
فاقد بنیه اقتصادی باشد محکوم به شکست است .لذا راهی جز توسعه
صنعتی نداریم که خوشبختانه کشور ما دارای ابزار فیزیکی برای توسعه
است اما فاقد ابزار عقالنی و مدیریتی برای آن است.1

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از خبرخودرو ،عضو هیات
مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو
کشور ضمن اشاره به جایگاه شرکتهای دانش بنیان داخلی در تولید
موتورسیکلتهای انژکتوری و برقی ،الزام به اجرای استاندارد یورو  5را
چالش جدی تولیدکنندگان در سال  1401اعالم کرد.
علی عرب در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص جایگاه شرکتهای
دانش بنیان در صنعت موتورسیکلت سازی اظهار داشت :شرکتهای
دانش بنیان در صنعت موتورسیکلت ،بیشتر در تولید و تامین سیستم
سوخترسانی موتورهای بنزینی و همچنین در تولید موتورسیکلتهای
برقی میتوانند فعال باشند و از سوی دیگر با توجه به اینکه بیشتر
موتورسیکلتهای دنیا از سیستم انژکتور بهره میگیرند ،در نوشتن
برنامههای  ECUو یا نرمافزارهای عیبیابی و خدمات پس از فروش،
شرکتهای دانش بنیان میتوانند نقش موثری داشته باشند.
وی در خصوص سطح همکاری موتورسیکلتسازان با شرکتهای دانش
بنیان و حوزههایی که امکان ورود این شرکتها در آن بخشها فراهم
است ،افزود :در بخش آالیندگی و تولید و تامین سیستم سوخترسانی
موتورسیکلتها ،همکاری با تعدادی از شرکتهای دانش بنیان برقرار
است ،اما در حوزه تولید موتورسیکلتهای برقی ،در حال حاضر همکاری
چندانی وجود ندارد که علت این امر نیز به عدم استقبال از موتورهای
برقی و ارزان بودن بنزین در کشورمان برمیگردد.
عرب گفت :امیدواریم بتوانیم از طریق فرهنگسازی ،زمینه استقبال
بیشتر مصرفکنندگان از موتورسیکلتهای برقی را فراهم نماییم و بدین
ترتیب نقش شرکتهای دانش بنیان نیز پررنگتر خواهد شد.
وی در باسخ به این پرسش که آیا در بخش تولید موتورسیکلتهای برقی،
افزایش مشارکت با شرکتهای دانش بنیان بر کاهش قیمت این موتورها
تاثیرگذار خواهد بود ،گفت :همکاری با این شرکتها به طور قطع به
کاهش قیمت موتورسیلکتهای برقی میانجامد.
در پایان عرب در خصوص چالشهای موتورسازان با زنجیره
تامین تولید موتورسیکلت خاطرنشان کرد :در زنجیره تامین تولید
موتورسیکلت مشکالت خاصی وجود ندارد و صرفا با توجه به ملزم
شدن موتورسیکلتسازان بر رعایت استاندارد آالیندگی یورو  5در سال
 ،1401از آنجایی که کشور چین تاکنون نسبت به اعمال استاندارد یورو
 5ورود نکرده و هیچ یک از تولیدکنندگان چینی به این استاندارد دست
نیافتهاند ،اگر دولت همچنان اصرار بر اجرای این استاندارد داشته باشد،
در سال آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.1

 -1محمودان ،حبیباله( ،)1400محرومیت قطعه سازان موتورسیکلت از دریافت مواد
اولیه با قیمت مناسب و بدون واسطه 3 ،آبان  ،1400کدخبر .636461 :ر.ک:

 -1عرب ،علی( ،)1400مشارکت شرکتهای دانش بنیان در تولید سیستم سوخترسانی
موتورسیکلتهای انژکتوری ،خبر خودرو 21 ،آبان  ،1400کدخبر .638242 :ر.ک:

http://khabarkhodro.com/fa/news/636461
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین پیشگام در فناوری
«یوز» موتورسیکلت است یا خودرو؟

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از آنا ،شمارهگذاری نخستین
خودرو برقی ایرانی ساختهشده توسط شرکت دانشبنیان پاراکسموتورز از
شرکتهای راهاندازیشده در مرکز فناوری و نوآوری سینتک دانشگاه آزاد
اسالمی واحد قزوین با پالک ملی ،افتخار دیگری را برای این دانشگاه رقم زد.
سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد قزوین از صدور مجوز
شمارهگذاری نخستین خودرو برقی ایرانی پس از طی مراحل مختلف
طراحی ،توسعه و اخذ استانداردهای ملی خبر داد.
احمد فخاریان افزود :تمام مراحل طراحی و توسعه آن توسط
فارغالتحصیالن ارزشمند این دانشگاه که مبادرت به راهاندازی شرکت
دانشبنیان کردهاند و با حمایت مرکز فناوری و نوآوری این دانشگاه انجام
شده است.
1
وی اظهار کرد :این خودرو در واقع یک «کوادریسایکل» یا موتورسیکلت
چهارچرخ است .این دسته جدید از وسایلنقلیه بهعنوان راهحلی جدید
در حمل و نقل شهری در کشورهای پیشرفته با استقبال زیادی روبهرو
شدهاند ،برخی ویژگیهای مثبت موتورسیکلت دو چرخ و خودرو در
طراحی آن به کار رفته است.
سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد قزوین با اشاره به
حمایتهای معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از این طرح کالن
1-quadricycle
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ت چهارچرخ برای نخستین
ملی از سال  ۹۴تأکید کرد :این موتورسیکل 
بار در ایران تولید شده و بهطور کامل از انرژی الکتریکی استفاده میکند.
این مسئول یادآور شد :تمام استانداردهای موتورسیکلت و برخی از
استانداردهای خودرویی برای این محصول اخذ شد ه است و اکنون تعداد
 ۱۰۰دستگاه از این خودرو آماده ارائه به بازار است و محصوالت بعدی بر
پایه این پلتفرم وارد مرحله تولید انبوه خواهد شد.2
خودرو برقی یوز چه ویژگیهایی دارد؟
به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از فارس ،خودروی برقی یوز که توسط
متخصصان ایرانی طراحی و تولید شده است مجهز به یک موتور برقی در
محور عقبی است که توانایی تولید  ۲۰اسب بخار قدرت یا  ۱۵کیلو وات را
دارا است و با هر بار شارژ در حدود  ۳و  ۳۰دقیقه به طول میانجامد به
اندازه یک اتو ،برق مصرف میکند .این خودرو با هربار شارژ توانایی
پیمایش مسیری  ۱۰۰کیلومتری را دارد اما درسفرهای درون شهری
در جایی مانند تهران میتواند روزانه  ۶۰کیلومتر مسیر را طی کند.
این موتور چهارچرخ دو نفره است و وزنی معادل  ۴۸۰کیلوگرم دارد و
می تواند تا وزن  ۲۵۰کیلوگرم بار را تحمل میکند .یوز ایرانی حداکثر
 -2فخاریان ،احمد( ،)1400صدور مجوز تردد نخستین خودرو برقی دانشگاه آزاد اسالمی،
 15آبان  ،1400کدخبر .619198 :ر.619198ک:
https://www.ana.press/news/619198

 ۸۰کیلومتر بر ساعت سرعت دارد و شعاع دور زنی بسیار کمی دارد.این
خودروی برقی برای حرکت در تندترین شیبهای خیابانهای تهران
نیز مشکلی ندارد .نکته جالب توجه در این خودرو این است که طول
آن  ۳۲.۲متر و برابر با عرض خودروهای معمول است و عرض آن ۱.۱۹
متر و ارتفاع آن  ۱.۴۶متر است که این امکان را به وجود آورده است که
در کمترین فضای ممکن آن را پارک کرد .عالوه بر این درب های آن
به سمت باال باز میشود که عالوه بر زیبایی ظاهری ،باز کردن در را در
حداقل فضا ممکن کرده است .صفحه نمایش  ۴.۳اینچی ،ایموبالیز و ...
از دیگر مشخصات و ویژگیهای این خودرو است.
این خودروی برقی از  ۹۰۰قطعه تشکیل شده است که عالوه بر تیم
اصلی توسعه خودرو ،تیم بزرگی متشکل از  ۹۰قطعه ساز داخلی و افرای
با تخصصهای مختلف در ساخت آن مشارکت داشته اند .به صورت کلی
حدود  ۸۵درصد از قطعات این محصول در داخل کشور ساخته شده و
مابقی آن از خارج کشور تهیه شده است.

یوز ایرانی چه مزیتهایی دارد؟
یکی از مزایای مهم خودروی برقی نسبت به خودروی احتراقی کاهش
قابل مالحظه آلودگی هوا ،کاهش گازهای گلخانهای و کاهش وابستگی
به نفت است تا حدی که این مزایا موجب شده است برخی از کشورها
و دولتها به منظور ترویج و گسترش بازار خودروهای برقی مشوقهایی
برای استفاده از خودروهای برقی در نظر بگیرند.
عالوه برکاهش آلودگی در کالنشهرها ،کم حجم بودن و ابعاد کوچک این
خودروهای برقی ،رانندگی آسان و کاهش خطر رانندگی و پایداری از
جمله مزایای این خودروهای تمام برقی دانش بنیان است که در صورت
تولید انبوه برای مصرفکنندگان آن بسیار کمک کننده خواهد بود.
براساس اظهارات مدیرعامل شرکت دانش بنیان «پاراکس موتورز» نمونه
فرانسوی این موتور با توجه به آپشن های مختلف بین  ۷۰۰۰تا ۸۵۰۰
یورو بدون باتری به فروش میرسد که برای خرید همیشگی باتری باید
حدود  ۵۰۰۰یورو به هزینه آن اضافه کرد .اما تالش میشود خودروی
تمام برقی یوز با قیمت کمتری به بازار عرضه شود.1

 -1یوز در خیابانهای تهران /نخستین خودرو تمامبرقی ایرانی چه ویژگیهایی
دارد؟( ،)1400فارس 11 ،آبان  ،1400کدخبر .14000811000836 :ر.ک:

https://www.farsnews.ir/news/14000811000836

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از مهر ،چند روز پیش
به یک خودروی برقی یا بهصورت صحیحتر یک کوادسایکل مجوز
پالکگذاری داده شد .تولید اولیه این خودرو که درواقع یک موتورسیکلت
برقی  ۴چرخ است در سال  ۹۴کلید خورد .اگرچه این موتورسیکلت در
سال ۹۸تولید شده اما تا زمانی که توانست استانداردهای الزم را بهدست
آورد ،ماجراهای بسیاری را پشت سر گذاشته است.
عالوه براین ،یک شرکت خودروساز هم اعالم کرده که در آینده نزدیک
یک مدل خودروی برقی را تولید انبوه خواهد کرد .درحالیکه دنیا تقریبا
استفاده از وسایل نقلیه برقی را بهطور جدی دنبال میکند ،اما بهنظر
میرسد که وسایل حملونقل برقی در کشور ما هنوز از جایگاه مناسبی
برخوردار نیستند.
این خودروها از انرژی تجدیدپذیر استفاده میکنند و آلودگی ندارند.
بنابراین میتوانند جایگزین مناسبی برای خودروهایی باشند که
از سوختهای فسیلی استفاده میکنند .معاونت علمی و فناوری
ریاستجمهوری که خود را متعهد به حمایت از شرکتهای دانشبنیان
میداند ،عالقهمند است که تولید این نوع از خودروها بیشتر شود .با این
حال مساله فرهنگسازی در حوزههای مختلف مانند مردم ،تولیدکنندگان
و حاکمیت از اهمیت بسزایی برخوردار است.
پرویز کرمی ،دبیر ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خالق معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری به ضرورت حرکت کشور به سمت
انرژیهای پاک و تجدیدپذیر اشاره کرد.
کرمی یکی از مصادیق این حوزه را برقی شدن خودروها ،موتورسیکلتها،
قطارها و وسایل دیگر حملونقل دانست و گفت :این کار هم برای مردم
بهعنوان استفادهکنندگان ،هم برای تولیدکنندگان و هم برای حاکمیت
بهعنوان فراهمکننده زیرساخت و تسهیالت ،نیاز به فرهنگسازی دارد.
وی با اظهار تاسف از اینکه متولی اصلی سراغ این حوزه نرفته ،گفت:
معاونت علمی از زمان دولت قبل این کار را شروع کرد و اکنون با جدیت
در حال پیگیری آن است .ما یک پروژه طرح کالن ملی در زمینه موتور
برقی 2داریم .وقتی ما چنین موتوری داشته باشیم در همه وسایل نقلیه
ازجمله اتوبوس ،مترو ،خودرو و وسایلنقلیه دیگر قابل استفاده خواهد بود.
کرمی همچنین با اشاره به نیاز به باتری برای موتور برقی تاکید کرد :باتری
باید بهطور کامل در ایران تولید شود و اکنون ما تقریبا به مرحله ۸۰درصد
و در بعضی فناوریهای باتری به مرحله تولید ۱۰۰درصد رسیدهایم.
کرمی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در مورد تولید لیفتراک برقی،
اتوبوس ،رام لوکوموتیو و رام قطار مترویی به وسیله شرکتهای دانشبنیان
افزود :ریسکهای شرکت دانشبنیان را معاونت علمی بهعهده میگیرد،
تسهیالت الزم را معاونت ارائه میدهد و حتی نمونهسازی اولیه را معاونت
علمی بهطور کامل تقبل میکند.
جای خالی خودروهای تمام الکتریکی
دبیر ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خالق در زمینه خودروهای
شخصی هم افزود :اگر خودروهای بزرگ وارد این حوزه شوند ما از آنها حمایت
1-Electric Engine

ماهنامه صنعت موتورسیکلت /سال چهارم /شماره  /15آبان 1400

9

میکنیم و موضوع طرح کالن ملی فناوری در مورد آنها هم اجرا میشود.
نمونه آن هم تارای برقی که در نمایشگاه ایران ساخت نمایش داده شد.
کرمی ،درباره مشکالت قانونی برای دریافت استاندارد این موتورسیکلت
۴چرخ برقی و زمانبر بودن این فرآیند گفت :وقتی نمونه اولیه این
موتورسیکلت ساخته شد ،مواجه شدیم با سازمان ملی استاندارد که
میگفت این وسیله موتور سیکلت نیست ،چراکه ۴چرخ دارد و باید
استانداردهای خودرو را بگیرد .اما مساله این بود که استانداردهای خودرو
شامل  ۳۰استاندارد است که برخی از آنها شامل استانداردهای بدنه،
ترمز ،ایربگ ،انسان ،ایمنی ،آتشسوزی و موارد دیگر است .بنابراین،
موتورسیکلت نمیتوانست این استانداردها را کسب کند ،چراکه بهعنوان
مثال نمیتوانست ایربگ داشته باشد.
دبیر ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خالق همچنین معتقد است؛
در مقیاس بزرگ ،ما ۵۰درصد مسیر راهبردی را طی کردهایم .یعنی اگر
سوال شود که آیا امسال در خیابانها خودروی برقی دیده میشود ،پاسخ
مثبت است.
کرمی گفت :قیمت خودروهای برقی فعلی ایرانی در مقیاس موجود گران
است ،اما اگر کارخانهای خط تولیدی داشته باشد که به تعداد زیاد تولید
کند یا رقابت افزایش یابد ،هزینههای تولید کاهش و در نتیجه قیمت
نهایی هم کاهش مییابد.
وی همچنین به موضوع رقابت در این حوزه اشاره میکند و ادامه میدهد:
1
بهدنبال ایجاد رقابت و گریزان از انحصار هستیم.
یوز خودرو نیست
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از همشهری آنالین ،سردار
سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در نشست خبری که صبح
ک شدن اولین خودروی
امروز در شهرک آزمایش برگزار شد ،درباره پال 
برقی ایران گفت :هیچ خودروی برقی در کشور پالک نشده است و آنچه
مجوز شمارهگذاری گرفته ،اولین موتورسیکلت برقی مسقف بوده و من
تعجب میکنم چگونه برخی از مسئوالن این نکته را بیان کردند.
او افزود :فقط مجوز شمارهگذاری  ۳۰دستگاه موتورسیکلت برقی مسقف
مجاز صادر شده و بنابراین کسی که این وسیله را میخرد ،باید دارای
گواهینامه موتورسیکلت باشد و برابر قانون هم این موتورسیکلت حق
حضور در جاده یا بزرگراهها را ندارد.
به گزارش همشهریآنالین ،سورنا ستاری معاون علمی و فناوری
رئیسجمهور  ۶آبان  ۱۴۰۰در مراسم رونمایی از داروی آناکینرا با
اشاره به مشکل تولید در کشور و در مقابل آن سهولت در امر واردات
از پالکگذاری اولین خودرو برقی در ایران خبر داد و گفت :خودرو
برقی ایرانی نیز که به تازگی پالکگذاری شده ۵ ،سال طول کشید تا
استانداردهای آن اخذ شود .در حالی که خودروهای خارجی به راحتی
مجوز ورود به بازار را دریافت میکنند.2
 -1کرمی ،پرویز( ،)1400ورود موتورهای چهارچرخ برقی «ایرانساخت» به خیابانهای
تهران ،مهر 12 ،آبان  ،1400کدخبر .5342934 :ر.ک:
https://www.mehrnews.com/news/5342934

 -2هادیانفر ،سیدکمال( ،)1400واکنش رئیس پلیس راهور ناجا به پالک شدن اولین
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واژهنامه انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت اروپا
موتورهای دوچرخ
3
اصطالح دوچرخ موتوری طیف گستردهای از وسایلنقلیه را پوشش
میدهد .محصوالت به بخشهای مختلفی از جمله موپدها ،خیابانی،
4
کالسیک ،سوپراسپرت ،تورینگ و آفرود تقسیم میشوند .این اصطالح
اغلب در گذشته مورد استفاده قرار میگرفت .اما ،با ورود مفاهیم جدید
خودروهای سبک با سه و چهار چرخ به بازار ،به تدریج کنار گذاشته میشود.
خودروی دسته L

رده  Lشامل موپدها و موتورسیکلتها و همچنین وسایلنقلیه تمام
زمینی (چهار نفره) و سایر وسایلنقلیه کوچک با  3یا  4چرخ است که در
مقررات ( )168/2013/EUپیشبینی شده است.
موپدها
ارقام موپدها شامل موتورهای دو چرخ رده ( )L1eو موتورهای سه چرخ
رده ( )L2eمیشود.
موتورسیکلتها
دادههای موتورسیکلت انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت اروپا شامل
موتورسیکلتهای دوچرخ دسته ( )L3eو همچنین موتورسیکلتهای
دوچرخ با سایدکار رده ( )L4eو سهچرخ رده( )L5eاست.
فنآوریهای نیروی محرکه
موتور احتراق داخلی 5رایجترین حالت پیشرانه در موتورسیکلتها و
موپدها است .این یک موتور حرارتی است که در آن احتراق سوخت با
هوا اتفاق میافتد .موپدها و موتورسیکلتها عمدتاً دارای موتور بنزینی
جرقهای هستند.
6
یک وسیلهنقلیه الکتریکی از یک یا چند موتور الکتریکی یا موتورهای
کششی 7برای رانش استفاده میکند.8
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از فارس ،پس از ورود اولین
وسیلهنقلیه برقی ایرانی با شکل و ساختار جدید متفاوت به خیابانهای
تهران ،سواالت بسیاری درخصوص ماهیت «یوز» از جمله موتور سیکلت
یا خودرو بودن و نیز علت شباهت آن به رنو توئیزی به وجود آمد که در
این گزارش از دیدگاه فناوری به این سواالت پاسخ داده شده است.
هفته گذشته «یوز» ،وارد خیابانهای تهران شد و این ماشین برقی ایرانی
خودروی برقی ایران ،همشهری آنالین 17 ،آبان  ،1400کدخبر .636507 :ر.ک:

https://www.hamshahrionline.ir/news/636507
4-Powered Two-Wheeler
5-PTW
1-Internal Combustion Engine
2-Electric Vehicle
3-Traction Motors

 -4افزایش فروش موتورسیکلت اروپا در  9ماهه اول سال  /2021تقسمبندی وسایلنقلیه
از نظر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت اروپا چگونه است؟( ،)1400موتورسیکلت نیوز،
 18آبان  ،1400کدخبر .17226 :ر.ک:

https://www.hamshahahrionline.ir/news/636507

که به تازگی موفق به دریافت مجوز شمارهگذاری شده ،در مرکز توجه
مردم و رسانهها قرار گرفت .مشاهده وسیله نقلیهای جدید با شکل و
ساختار جالب خود در سطح شهر ،بحث داغی پیرامون آن شکل داد از
جمله اینکه این ماشین کوچک برقی چه مشخصات و ویژگیهایی دارد
و حاال این سوال در مرکز توجهات قرار گرفته که «یوز» خودرو محسوب
میشود یا موتور سیکلت؟
طبق استانداردهای جهانی ،این محصول چهار چرخ  ۲نفره در کالس
«کوادریسایکل» 1یا «چهارچرخه» دستهبندی میشود که در این
گزارش بیشتر با آن آشنا میشویم.
«کوادریسایکل» چیست و شامل کدام وسایلنقلیه میشود؟
در دستهبندی اتحادیه اروپا به یک دسته از وسایل نقلیه کوچک چهار
چرخ «کوادریسایکل» میگویند که در مقایسه با خودروهای معمولی
شرایط سخت گیرانهتری برای طراحی دارند و با محدودیتهایی از نظر
وزن ،قدرت و سرعت موتور مواجه هستند .به صورت کلی دو دسته چهار
چرخ وجود دارد :چهار چرخه سبک ( )L6eو چهار چرخه سنگین ()L7e
وسایل نقلیه کوچک چهار چرخ را «کوادریسایکل» میگویند که برای
طراحی با محدودیت هایی از نظر وزن ،قدرت و سرعت موتور مواجه هستند
سال  ۱۳۹۲بودکه اتحادیه اروپا در دستورالعمل ( )61/92/EECخود
به طور رسمی اعالم کرد که چهار چرخهها در دسته موتور سیکلتها
قرار میگیرند .تا اینکه بعد از گذشت  ۱۰سال و در سال  ،۲۰۰۲در
دستورالعمل ( )24/2002/ECبین چهار چرخههای سبک و سنگین
دستههای  )L6eو ( L7eتمایز قائل شد و تعریفی جدید درباره آن ارائه
کرد .همچنین در سومین دستورالعمل گواهینامه رانندگی خود که در
سال  ۲۰۰۶منتشر شد برای رانندگی چهار چرخههای سبک در اتحادیه
اروپا قوانینی را وضع کرد.

چهارچرخههای سبک چه ویژگیهایی دارند؟
چهار چرخه سبک ( )L6eتوسط دستورالعمل ( )24/2002/ECبه وسایل
نقلیه موتوری با چهار چرخ گفته میشود که جرم بدون بار آنها بیش از
 ۴۲۵کیلوگرم نیست (.بدون احتساب جرم باتریها در مورد وسایل نقلیه
الکتریکی) و حداکثر سرعتی که میتواند طی کند بیش از  45کیلومتر
در ساعت نیست.
5-quadricycle

حجم سیلندر موتور آن برای موتورهای احتراقی از  ۵۰سانتیمتر مکعب
تجاوز نمیکند ،یا حداکثر توان خالص خروجی آنها در مورد موتورهای
احتراق داخلی ( سوخت دیزل) از  ۴کیلووات بیشتر نیست .در مورد
خودروهای الکترونیکی نیز حداکثر توان اسمی آن  ۴کیلووات است.
چهارچرخههای سنگین چه ویژگیهایی دارند؟
چهار چرخه ( )L7eکه به عنوان چهار چرخه سنگین نیز شناخته
میشود،بدون در نظر گرفتن جرم بار و باتری نباید بیشتر از ۴۵۰
کیلوگرم وزن داشته باشد ۶۰۰( .کیلوگرم برای وسایل نقلیه حمل بار).
چهارچرخههای سنگین میتوانند تا  ۲۰۰کیلوگرم سرنشین و ۱۰۰۰
کیلوگرم بار را حمل کنند و حداکثر توان خالص موتور آنها  ۱۵کیلو
وات است.
یوز موتورسیکلت است یا خودرو؟
همانطور که گفته شد یوز چهار چرخ  ۲نفره در کالس «کوادریسایکلها»
دسته بندی میشود که در ایران معادل مشخصی برای آن وجود ندارد.
درواقع این وسیله نقلیه  یک خودرو چهارچرخ با کاربری بین خودرو و
موتورسیکلت است که در کشورهای اروپایی قوانین راهنمایی و رانندگی
مشابه موتور سیکلتها دارد.
یوز در کالس «کوادریسایکلها» دستهبندی میشود که در ایران معادل
مشخصی برای آن وجود ندارد .پالکگذاری بهعنوان موتور سیکلت ،برای
تسهیل شمارهگذاری این وسیله نقلیهها صورت گرفته است.
این موضوع باعث شد که یوز برای دریافت مجوز پالک گذاری دچار
مشکل شود و حدود  ۵سال به تاخیر بیافتد .به همینعلت که این
محصول در کشورما منحصر به فرد بود و وسیلهنقلیهای شبیه آن وجود
نداشت .این باعث شد که یوز برای استاندارد سازی محصول گواهی
انطباق دریافت کند تا بتواند تستهای فنی مربوط به سرعت ،ایمنی و...
را پشت سر بگذارد.
موضوع دیگر این بود که راهنمایی و رانندگی معتقد بود این وسیلهنقلیه
موتور نیست بلکه خودرو است و باید استانداردهای خودرو از
جمله ایربگ و ...را داشته باشد در حالی که در کشورهای دیگر طبق
استانداردهای این گونه محصوالت در دسته موتورها قرار میگیرند و به
راحتی شمارهگذاری میشوند.
پس از گذشت  5سال ،باالخره هفته پیش یوز توانست مجوز الزم برای
شمارهگذاری را دریافت کند و با پالک موتورسیکلت راهی خیابانها شود؛ اما
همانطور که باال توضیح داده شد ،این پالکگذاری بهعنوان موتور سیکلت،
برای تسهیل شمارهگذاری این وسیله نقلیهها صورت گرفته و بهاین دلیل
است که هنوز دسته مخصوصی برای خودروی برقی -بهعنوان وسیلهای
با کاربری بین موتور سیکلت و خودروی معمولی -تعریف نشده است.
طبیعتا این فرایند سبب میشود قوانین رانندگی که برای ماشینهای
برقی در نظر گرفته میشود ،بر اساس قوانین موتورسیکلتها باشد و
به همین خاطر روز گذشته نیز رئیس پلیس راهور ناجا در واکنش به
اخبار روزهای گذشته گفت« :هیچ خودروی برقی در کشور پالک نشده
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و آنچه که مجوز شماره گذاری گرفته اولین موتور سیکلت برقی مسقف
بوده است ».و در خصوص قوانین مرتبط به آن اینطور توضیح داد که
« بنابر این کسی که این وسیله را میخرد باید دارای گواهینامه موتور
سیکلت بوده و برابر قانون هم این موتور سیکلت حق حضور در جاده و
یا بزرگراهها را ندارد».
علت شباهت یوز به رنو توئیزی چیست؟
طراحی بسیار نزدیک و شباهت ظاهری یوز و رنو توئیزی یکی از مسائلی
بود که در رسانهها و فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد .اما ماجرا
از این قرار است که شرکت خودروسازی رنو در سال  ۲۰۰۹میالدی در
نمایشگاه خودرویی فرانکفورت به رونمایی محصولی با ترکیب طراحی از
موتورسیکلت و میکروکار پرداخت ،محصولی که آن را با نام رنو توئیزی
میشناسیم .شرکت خودروسازی رنو این محصول را در سال ۲۰۱۳
میالدی به بازار عرضه کرد ،محصولی که با  ۲.۳متر طول و  ۱.۲متر
عرض قابلیت حمل دو سرنشین را دارد .این خودرو  ۱۷اسب بخار قدرت
و  ۴۵۰کیلوگرم وزن دارد و نهایتا میتواند با سرعت  ۸۰کیلومتر در
ساعت حرکت کند و با یک بار شارژ مسافت  ۹۰کیلومتری را میتواند
پیمایش کند .رنو پس از  ۳سال عرضه این محصول توانست  ۱۳هزار
دستگاه از آن را به فروش برساند.
شرکت رنو پلتفرم سخت افزاری و نرم افزاری رنو توئیزی را به صورت
متن باز در اختیار استارتاپ ها ،محققان مستقل و خریداران شخصی

قرار داد تا تحقیق و توسعه خودروهای الکتریکی را گسترش دهند.
شرکت رنو به منظور آشنایی بیشتر مردم با چنین وسایل نقلیه هوشمند
برقی که به داشتن هوایی پاک کمک میکنند و ابعاد کوچک و مناسبی
برای استفاده در کالن شهرهای شلوغ دارند ،پلتفرم سخت افزاری و نرم
افزاری رنو توئیزی را به صورت متن باز 1در اختیار استارتاپها ،محققان
مستقل و خریداران شخصی قرار داد تا تحقیق و توسعه خودروهای
الکتریکی را گسترش دهند.
طبق همین فرایند فناورانه ،شرکت دانشبنیان پاراکس موتورز با الهام
از نمونه فرانسوی توانستند اولین وسیله نقلیه برقی را وارد خیابانهای
کالن شهر تهران کنند .براساس اظهارات حسین زیارتی مدیرعامل این
شرکت تمام قطعات فنی یوز براساس پلتفرم اصلی رنو توییزی و با
استانداردهای اروپایی و مشترک با محصول اصلی رنو انتخاب شده و در
خصوص مواردی نظیر جنس کامپوزیتی بدنه و استفاده از چرم در تریم
داخلی ،یوز به عنوان یک خودرو تولید محدود نسبت به نسخه اصلی رنو
توییزی برتری دارد.
در مجموع آنکه بنظر میرسد خودروی برقی بهعنوان یک فناوری جدید در
کشورمان ،هنوز نیاز به معرفی دقیقتر دارد و اظهارات غیرفنی عموما بهعلت
عدم شناخت کافی نسبت به این فناوری صورت میگیرد .با توجه به حرکت
پرشتاب جهان به سمت خودروهای برقی ،قدم گذاشتن فناوران ایرانی در
این مسیر یک اتفاق امیدبخش است و در صورت برنامهریزی دقیق میتواند
مانع از عقبافتادگی کشور در این حوزه مهم در سالهای آتی گردد.2

 -2نگاهی دقیقتر به فناوری ماشین برقی« /یوز» موتورسیکلت است یا خودرو؟( ،)1400فارس 19 ،آبان  ،1400کدخبر .14000818000420 :ر.ک:

1-open source

https://www.farsnews.ir/news/14000811000836
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مصطفی زینیوند:

افزایش تردد موتورسیکلتها چالشی اساسی برای تهران است
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از میزان ،مصطفی
زینیوند رییس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران درخصوص
رویکردهای ضروری و کارآمد برای مدیریت وضع ترافیک شهری
پایتخت گفت :برای ساخت و توسعه معابر شهری تهران اگر دیدگاهها
مبتنی بر این باشد که ما صرفا به ساخت معبر بپردازیم و دنبال ایجاد
تقاضا باشیم بدیهی است که این تقاضا به وجود خواهد آمد.
در کسری از زمان و با فاصله خیلی اندکی از انجام این ساخت و ساز آن
معبر هم اشغال خواهد شد و ترددها به صورتی درخواهد آمد که این معبر
دیگر جوابگوی آن بار ترافیکی نخواهد بود .برای همین الزم است تا ما
رویکردهایمان را در این زمینه تغییر بدهیم.
من تصور میکنم رویکردهای ما باید به سمتی هدایت شود که
بتوانیم مساله انسان محوری را رواج بدهیم و این رویکرد را جایگزین
خودرومحوری بکنیم.
وی ادامه داد :درواقع این تبعات بسیار منفی و مشکالتی که در اثر تراکم
خودروها و وسایل نقلیه موتوری به وجود آمده را باید با توسعه رویکرد
انسان محوری مرتفع کرد .یک فقره از مشکالت ما به همین افزایش تردد
موتورسیکلتها در سطح شهر تهران مربوط میشود که خود این مساله
یک چالش اساسی بهحساب میآید.
با توجه به آن میزان آلودگیهایی که موتورسیکلتها ایجاد میکنند

هرچقدر که ما فضا را برای اینها باز کنیم و تردد وسایل نقلیه موتوری
در سطح شهر افزایش پیدا کند بی انضباطی هم به تبع آن افزایش پیدا
میکند و تخلفاتی که دارند هم شایعتر خواهد شد .همه این موارد در واقع
مشکالت و معضالتی است که میتواند گریبانگیر شهر و شهروندانش بشود.
زینی وند در واکنش به اینکه ساالنه  ۱۵۰هزار خودروی جدید به چرخه
حمل و نقل تهران افزوده میشود و در عین حال عرض معابر بزرگراهی
هم در بیشتر نقاط جوابگوی حجم باالی خودروها نیست و به عاملی برای
ایجاد راهبندان بدل شده گفت :بر اساس یک مطالعه و محاسبه بسیار
دقیق و کارشناسی که در این زمینه به انجام رسیده یک خودرو به صورت
میانگین در طول سال بیست هزار کیلومتر مسافت را طی میکند.
حال اگر میانگین سرعت این خودرو چهل کیلومتر در ساعت باشد مدت
زمان زیادی هم در حالت توقف قرار دارد و آن توقفاتی که در حاشیه
معبر اتفاق میافتد باعث اشغال فضای سطح سواره رو میشود و مشکالت
دیگری را ایجاد میکند.
رییس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران خاطرنشان کرد :درواقع
ما از همین ظرفیت عینی و موجودی که در اختیار داریم به نحو مطلوب
نمیتوانیم استفاده کنیم و آن تخلفاتی که در رابطه با پارک کردن دوبله
که در معابر به وجود میآید یا موارد دیگری که اتفاق میافتد همه اینها
باعث میشود تا با افزایش تعداد وسایل نقلیه در شرایطی که سطح معابر
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هم گنجایش محدودی دارند مشکالت ترافیکی ما تشدید بشود .راهکار
اصلی مقابله با چنین مشکالتی این است که ما به سمتی برویم که کاهش
مطلوبیت استفاده از وسیله نقلیه شخصی را به دنبال داشته باشند .درواقع
سیاست گذاریهای ما و برنامههای ما در حوزه مدیریت شهری باید به
نحوی پیش برود که مقوله انسان محوری به پیش برده شود تا مشکالت
این حوزه را بتوانیم برطرف کنیم.1

افزایش تردد موتورسیکلتها در دوران کرونا
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایسنا ،محمدحسین
حمیدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در یک نشست خبری با اشاره
به معضل ترافیک تهران ،اظهار داشت :هنوز مراکز آموزشی ما بهطور
کامل بازگشایی نشده و برف و بارانهای نیمه دوم سال نیز شروع به بارش
نکرده که وضع ترافیک این است ،در واقع این ترافیک شرایط عادی نیمه
دوم سال است ،از این رو باید در مورد آن اقدامات اساسی با مشارکت
همه دستگاههای مسئول انجام شود.
وی در خصوص سه درخواست پلیس برای کاهش کوتاه مدت حجم
ترافیک افزود :سه درخواست ما رسما به ستاد مقابله با کرونا در استان
تهران و شورای ترافیک ارجاع شده است.
لغو منع تردد شبانه ،اصالح ساعات کاری و اصالح ساعت طرح ترافیک
سه پیشنهاد پلیس به ستاد کرونای تهران است که حمیدی اعالم کرد.
رشد  ۷۰درصدی ترافیک تهران
حمیدی در ادامه در پاسخ به پرسش ایسنا درباره میزان افزایش حجم
ترافیک تهران در شرایط فعلی گفت :آمارهای ما نشان میدهد که حجم
تردد خودروهای شخصی نسبت به ایام پیش از کرونا  ۳۷درصد رشد و
استفاده از وسایل حملونقل عمومی  ۳۳درصد کاهش داشته است .در
مورد وضعیت فعلی ترافیک تهران نیز باید بگویم با لغو محدودیتهای
مربوط به کرونا شاهد افزایش ۷۰درصدی سفرها نسبت به ایام اعمال
قرنطینههای کرونا بودیم .در واقع ترافیک حال حاضر تهران نسبت به
خلوتترین زمان معابر در ایام کرونا  ۷۰درصد رشد داشته است.
 -1زینیوند ،مصطفی( ،)1400افزایش تردد موتورسیکلتها چالشی اساسی برای تهران،
میزان 15 ،آبان  ،1400کدخبر .771271 :ر.ک:
https://www.mizan.news/fa/news/771271
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وی درباره اینکه آیا این تعبیر که تهران با پایان کرونا به پارکینگ تبدیل
خواهد شد ،تعبیر درستی است یا خیر؟ اظهارکرد :واقعیت این است که
تهران در جاهایی همین حاال هم به پارکینگ تبدیل شده است ،شبکه
معابر ما در شمال تهران عمال در یکسری از ساعات تبدیل به پارکینگ
شده و بسیاری با خودرو به این معابر آمده ،پارک میکند و بعد با اتوبوس
یا تاکسی به مرکز شهر میروند .در این الگو در واقع هم از خودرو استفاده
میشود هم از ناوگان حملونقل عمومی .فقط در یک مورد اگر بخواهیم
همین جای پارک را از نظر قیمتی مقایسه کنیم آیا یک خودرو  ۵متر
یا شش متر جای پارک بخواهد با توجه به قیمت منطقه نزدیک به یک
میلیارد پول همان نقطه است که بعضا نیز برای انجام یک کار غیرضرور
صرف میشود.
رییس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد :توجه به حملونقل عمومی و
پارکینگها تغییر ساعات ادارات و تغییر ساعات اجرای ترافیک و  ...یک پک
کامل است که توجه به تمام ابعاد آن میتواند در کاهش ترافیک مؤثر باشد.
وی گفت :در حوزه آلودگی هوا هم همینطور است چرا خودروهای دیزلی
شمارهگذاری میشود؟ پاسخ این است که حملونقل عمومی ما پاسخگو
نیست .حملونقل ما برقی نیست .روی زمین ریل نداریم و توسعه مترو
نیز هزینه باالی دارد که دولت نیز باید سهم خود را پرداخت کند .اما در
دولت قبل پرداخت نشد و به این دولت منتقل شده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تصریح کرد :طبیعی است اگر
این وضع ادامه یابد ما شاهد کاهش کیفیت زندگی در تهران خواهیم بود.
تهران باید هشت سال پیش قفل میشد
حمیدی به اقدامات انجام شده در تهران نیز اشاره کرد و گفت :مصاحبههایی
در سال  ۴۴و سال  ۵۰وجود دارد که مسووالن وقت ترافیکی هشدار
داده بودند که وضعیت ترافیک اسفناک است .اگر اقدامات سالهای
اخیر در ساخت بزرگراه و شبکه راهها ،توسعه مترو و  ...نبود تهران
هشت سال پیش قفل میشد .حاال هم باید یکسری اقدامات انجام شود.
وی با اشاره به جمعیت تهران اظهار کرد :تهران  ۱۳میلیون جمعیت ثابت
و شناور دارد هشت میلیون خودرو و موتور در آن تردد میکنند و با این
شرایط باید سالها قبل ترافیک تهران قفل میشد؛ اما کارهایی صورت
گرفت که البته کافی نیست و باید با قدرت ادامه پیدا کند.
لغو منع تردد میتواند طول ساعات پیک ترافیک را کاهش دهد
حمیدی به اجرای طرح منع تردد شبانه اشاره کرد و گفت :پیک ترافیک
عصرگاهی ما حوالی ساعت  ۲۰است بخشی از این به این دلیل است که
مردم میخواهند زودتر به مقصد برسند تا به ساعات آغاز منع تردد نخورند
طبیعتا لغو منع تردد میتواند طول ساعات پیک ترافیک را کاهش دهد.
قانون هوای پاک نیازمند بازنگری است
حمیدی به جلسه روز گذشته با اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس
شورای اسالمی اشاره کرد و گفت :قانون هوای پاک نیاز به بازنگری دارد .امروز
بخش عمدهای از آلودگی هوا در تهران مربوط به حملونقل عمومی است و

ناوگان حملونقل عمومی در تهران فرسوده است و تعداد آن نیز کم است.
وی با تاکید بر اینکه موتور سیکلتها سه برابر خودروها ایجاد آلودگی
میکنند ،ادامه داد :اینها جزو مواردی بود که در جلسه روز گذشته مطرح
و راهکارهایی برای حل آن ارائه شد .در این جلسه تاکید کردیم که برای
حل آلودگی هوا باید یک برنامهریزی وجود داشته باشد و صرفا نباید به
این فکر باشیم که با وزش باد آلودگی هوا رفع شود.
هنوز به زمان اوج ترافیک پایتخت نرسیدهایم
حمیدی درباره بازگشت ترافیک تهران به شرایط قبل از کرونا گفت :در
حال حاضر شاهد بازگشت به شرایط پیش از کرونا هستیم ما هنوز به
زمان اوج نرسیدهایم و درواقع تا زمان اوج فاصله داریم آن چه که امروز
وجود دارد شرایط عادی ترافیک است و هنوز بارندگیهای نیمه دوم رخ
نداده و افت محسوس کاهش دما نداریم و دانشگاهها و مدارس بهطور
کامل بازگشایی نشدند.
وی در ادامه به روند تصادفات رخ داده در پایتخت پرداخت و ادامه داد:
حدود یک دهه پیش آمار کشتهشدگان حوادث ترافیکی در تهران بیش
از هزار نفر بود؛ اما در حال حاضر این آمار کاهش یافته و حدود  ۵۰۰تا
 ۶۰۰نفر در سال رسیده است ،این در شرایطی است که تعداد خودروها،
میزان معابر و تعداد کاربران ترافیک همگی در تهران افزایشی بوده در
نیمه اول نخست امسال  ۲۷۵نفر در تصادفات رانندگی رخ داده در تهران
جان خود را از دست دادند که از این تعداد  ۱۰۸نفر عابر پیاده و ۱۲۶
نفر موتورسیکلت سوار بودند.
افزایش تردد با موتورسیکلت در پی شیوع کرونا
حمیدی به نقش موتورسکیلتسواران در شرایط کرونا اشاره و اظهار کرد:
در شرایط شیوع کرونا سفر با موتورسیکلت  ۱۰تا  ۱۵درصد نسبت به
شرایط قبل افزایش داشت و این در حالی است که با اقدامات انجام شده
سهم تصادفات منجر به فوت موتورسیکلتسواران کاهش سه درصدی
داشته است که یکی از جدیترین عوامل موثر در آن اجرای طرح موتوریار
بود؛ بهطوری که بیش از  ۱۱۰هزار موتورسیکلتسوار تحت آموزش
میدانی قرار گرفته و بهجای آن که موتورشان به پارکینگ منتقل و در
آنجا رسوب شود آموزشهای ترافیکی را به درستی فرا گرفتند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان تکرار تخلفات موتورسیکلتسواران
در طرح موتوریار گفت :ما اطالعات و شماره تماس تمام این افراد داریم
و جالب است بدانید که تعداد بسیار اندکی از این تعداد دوباره مرتکب
تخلف شدند که اینها نشان دهنده موفقیت طرح بوده است؛ البته ما از
انتقادات به این طرح نیز استقبال میکنیم ،چرا که منجر به ارتقاء و
بهترشدن میشود اگر هم برخی معتقدند این طرح باید متوقف شود و ما
به دوران توقیف موتورسیکلت با کفی برگردیم اگر استدالل قانع کنندهای
داشته باشند و نظر مردم نیز همین باشد ،استقبال میکنیم.
حمیدی ادامه داد :شهر در تصرف موتورسیکلتسواران متخلف بود و ما
با این طرح هم به این افراد آموزش دادیم و هم ایمنی ترافیک را افزایش
دادیم ،متاسفانه در سالهای اخیر شاهد برخی رفتارها و تناقص در رفتار

مسئوالن بودیم و ما شاهد بیاقدامی در حوزه موتورسیکلتها بودیم و
من تاکید داریم که در مورد طرحهایی نظیر موتوریار الزم است جمعی
فکر کنیم و بهجای رضایت بخشی گروهی خاص به نفع و رضایت همه
مردم توجه داشته باشیم.
حمیدی به رسوب موتورسیکلتها در پارکینگها اشاره کرد و افزود۷۰ :
هزار موتور در پارکینگ رسوب کرده که برای آن طرح گذاشتند تخفیف
دادند و تسهیالت دیگر که مردم فقط بیایند و این موتورسیکلتها را
ببرند اما باز هم  ۵۰تا  ۶۰هزار دستگاه موتور در پارکینگها مانده و طرح
موتوریار از چنین خساراتی جلوگیری کرد و باز هم تاکید می کنم ما
بهدنبال رفع کاستیها هستیم.
وی در واکنش به انتقاد یکی از خبرنگاران که گفته بود که شاید
موتورسیکلتسوار متخلف حامل دارو باشد اظهار کرد :این چه استداللی
است یعنی اگر یک نفر یک کار ضروری داشته باشد میتواند تخلفی
کند که هم خودش را به کشتن بدهد و افراد دیگر را بهخطر بیندازد و
با کشتن یک فرد زنده نسبت به حمل دارو اقدام کنیم این اصال درست
نیست و در هیچ جای دنیا پذیرفته شده نیست .ماموران ما حتی اگر با
این افراد همراهی کند اما اگر بنا بود طرح موتوریار اجرا نشود این فرد
بهجای اینکه نیم ساعت آموزش ببنید باید چندین روز موتورش توقیف
شود ضمن این که اگر کسی بخواهد بهجای مشارکت در طرح موتوریار،
موتورسیکلتش توقیف میشود.
حمیدی درباره اینکه آیا در طرح موتوریار با افراد مجرم نیز برخورد
میشود گفت :طبیعی است که برخورد میشود در مواردی بوده که ما با
موتورسیکلت سرقتی موتورسیکلت دارای شکایت راکب بدون گواهینامه و
 ..روبهرو شدیم و حتی موتورسیکلت آالینده بوده که با اینها برخورد میشود.
چند وقت پیش یک سارق دستگیر شده بود و بعد گفتند که ببنید چطور
با یک موتورسیکلت متخلف برخورد میکنند و فیلم آن را منتشر کردند.
وی با شاره به انتشار ویدئوی از طرح موتوریار در یکی از رسانههای معاند
اظهار کرد :جالب است بدانید که وقتی این ویدئو حتی در آن رسانه
معاند منتشر شد نتوانستند ایرادی از آن دربیاورند و از آن استقبال
شد در گذشته چه اتفاقی میافتاد و برای توقیف یک موتور درگیری
پیش میآمد و آن حواشی مختلف .حاال اگر کسی معتقد است که طرح
قبلی موفق است ما میتوانیم همان به بیاقدامی که سالها در مورد
موتورسلیکلتها انجام شده بود بازگردیم.
رییس پلیس راهور تهران در پاسخ به پرسشی درباره علت وقوع تصادفات
در تهران تصریح کرد ۴۴ :درصد بهدلیل عدم توجه به جلو و  ۲۳درصد
ناشی از ناتوانی در کنترل وسیلهنقلیه است .عدم رعایت حق تقدم ،خستگی
و خواب آلودگی و سرعت غیر مجاز هم در رتبههای بعدی قرار دارند.
بیشترین تصادفات رانندگی ما در حوزه بزرگراهی رخ میدهد
حمیدی بزرگرارههای آزادگان و امام علی(ع) را دارای بیشترین تصادفات
رانندگی اعالم و تصریح کرد :بیشترین تصادفات رانندگی ما در حوزه
بزرگراهی رخ میدهد و بیشترین ساعات وقوع آن ساعات شبانه و زمانی
است که عابران پیاده و متأسفانه معتادان متجاهر و کارتن خوابها در
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حاشیه راهها دیده نمیشوند.
وی درباره اینکه آیا مسیریابها تاثیری در ترافیک دارند یا خیر؟ تصریح
کرد :ما نقاط حادثه خیز را به مسیریابها اعالم کردیم و نقشههای
طرحهای ترافیکی را نیز برایشان قرار دادیم و قطعا مسیریابها در کاهش
ترافیک مؤثر هستند.
سازمان محیط زیست مسئول معرفی دستگاههای آالینده هوا به
دستگاه قضایی
حمیدی درباره اینکه چرا پلیس دستگاههای آالینده هوا را به دستگاه
قضایی معرفی نمیکند؟ گفت :پلیس راهور در حوزه هوای پاک وظایفی
برعهده دارد و مسئول معرفی این سازمانها ،سازمان حفاظت محیط
زیست است.
رییس پلیس راهور تهران درباره ماجرای سرباز راهور که تصاویر دیکته
گفتنش به یک کودک کار مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است ،اظهار
کرد :این سرباز ترک پست نکرده و زمانی که شیفتش تمام شده و در حال
بازگشت بوده با درخواست کمک این کودک مواجه و به او کمک کرده است.
وی درباره این که بیشترین تخلفات رانندگی در تهران چه نوعی است ،اظهار
1
کرد :تخلفات ساکن بیشترین تخلفات رانندگی است که در تهران رخ میدهد.
رصد فضای مجازی برای برخورد با موتورسواران متخلف
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایسنا ،رییس پلیس راهور

تهران بزرگ از برخورد با افرادی که با انجام حرکات نمایشی با خودرو
و موتورسیکلتشان به دنبال جلب توجه و جذب دنبالکننده در فضای
مجازی هستند ،خبر داد.
سردار محمد حسین حمیدی ،درباره انتشار ویدیوهایی از حرکات نمایشی
و مخاطره آمیز برخی از رانندگان و موتورسیکلتسواران در فضای مجازی
گفت :متاسفانه مواردی از این دست در فضای مجازی مشاهده شده که
البته تعداد آن زیاد نیست؛ اما چنین افرادی باید بدانند که تخلف آنها
از طریق مأموران و دوربینهای ثبت تخلفات ثبت میشود و عالوهبر آن
تیمی از ماموران پلیس نیز با رصد فضای مجازی و چنین تصاویری اقدام
به شناسایی و برخورد قانونی با این افراد خواهند کرد.
حمیدی با بیان اینکه عمده این افراد بهدنبال جلب توجه و افزایش
دنبالکننده صفحاتشان در فضای مجازی هستند ،درباره مجازات این
افراد نیز اظهارکرد :این افراد به پلیس احضار شده و باید تعهد دهند.
همچنین خودرویشان نیز توقیف شده و در صورت ارتکاب تخلف
حادثهساز مرتکب نمره منفی نیز میشوند.
وی ادامه داد :همچنین احتمال معرفی این افراد به دستگاه قضایی نیز
وجود داشته و در صورت تکرار تخلف مجازات آنها تشدید میشود.
حمیدی با بیان اینکه رانندگی در شهر و جاده محل جلب توجه نیست،
گفت :اگر افراد استعدادی در خود دیده یا دنبال هیجانات این چنینی
2
هستند ،باید به پیستهای موتور و خودرو مراجعه کنند.

 -1حمیدی ،محمدحسین( ،)1400سه پیشنهاد ترافیکی پلیس به ستاد کرونا /درخواست رسمی برای لغو منع تردد شبانه ،ایسنا 4 ،آبان  ،1400کدخبر .1400080402279 :ر.ک:

https://www.isna.ir/news/1400080402279

-2حمیدی ،محمدحسین( ،)1400رانندگی مخاطرهآمیز برای جلب توجه /رصد فضای مجازی برای برخورد با متخلفان ،ایسنا 19 ،آبان  ،1400کدخبر .1400081915078 :ر.ک:
https://www.isna.ir/news/1400081915078
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آیا از ابتدای سال  1401تردد موتورسیکلتهای کاربراتوری
در تهران ممنوع میشود؟
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از مهر ،زهره عبادتی اظهار
داشت :در شرایط اضطرار آلودگی هوا و با توجه به دستورالعملهای قانون
هوای پاک ما میتوانیم ،یک سری محدودیتهای موقت زمانی و مکانی
در نظر بگیریم ،که این محدودیتها نیز در دستورالعمل مشخص شده و
یکی از این محدودیتها در شرایطی که شاخص آلودگی هوا بین ۱۰۱
تا  (۱۵۰شرایط نارنجی) باشد ،این است ،که پلیس راهور جلوی تردد
خودروها و موتورسیکلتهای فاقد معاینه فنی و دودزا را بگیرد.
وی افزود :در جلسهای که سه شنبه  ۱۱آبان تشکیل شد ،اجرای ممنوعیت
تردد خودروها و موتورسیکلتهای فاقد معاینه فنی و دودزا مورد تاکید
قرار گرفت ،که البته اکنون با توجه به بارشها از شرایط اضطرار خارج
شدیم و در حال حاضر در این شرایط قرار نداریم ،اما در زمانهایی که
شاخص وارد شرایط اضطرار شود ،ممنوعیتها اعمال میشود.
معاون محیط زیست استان تهران گفت :از ابتدای سال  ۱۴۰۱تردد تاکسیها
و موتورسیکلتهای کاربراتوری در شهرهای دارای اولویت که یکی از این
شهرها تهران است ،ممنوع اعالم شده است ،که باید برنامه ریزی های الزم
برای اجرای این ممنوعیت از ابتدای سال  ۱۴۰۱فراهم شود.1
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از آنا ،سرهنگ محمد
رازقی در همایش مهندسی و ایمنی ترافیک که صبح امروز برگزار شد
اظهار کرد :در شهر تهران روزانه  ۲۰میلیون سفر انجام میشود و روزانه
نزدیک به  ۱۷۰۰تصادف رخ میدهد.

بر چه اساسی تردد موتورسیکلتهای کاربراتوری از ابتدای 1401
ممنوع است؟
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از همشهری آنالین،
مدیرامور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور از برخورد جدی و بدون
مماشات با تخلف مراکز معاینه فنی خبر داد و گفت :بر اساس تبصره
۲ماده  ۲آیین نامه اجرایی ماده  ۸قانون هوای پاک از سال  ۱۴۰۱تردد

-1عبادتی ،زهره( ،)1400ممنوعیت تردد تاکسی ها و موتورهای کاربراتوری از
ابتدای۱۴۰۱در تهران ،خبرگزاری مهر 16 ،آبان  ،1400کدخبر .5345871 :ر.ک:

 -2رازقی ،محمد( ،)1400روزانه  ۱۷۰۰تصادف در شهر تهران رخ میدهد  /تأثیر طرح
«موتوریار» در کاهش تخلفات ،آنا 9 ،آبان  ،1400کدخبر .617896 :ر.ک:

https://www.mehrnews.com/news/5345871

معاون عملیات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان
اینکه در شهر تهران بیش از  ۴میلیون موتور سیکلت وجود دارد ،گفت:
 ۶۶۰مورد تقاطع هوشمند در شهر تهران داریم و در  ۶ماه اخیر ۵۸۳
تصادف فوتی و  ۸۹۸تصادف جرحی داشتیم.
وی گفت :طرحهایی نظیر طرح موتوریار باعث شده تا تخلفات موتور
سیکلتها کاهش پیدا کند ،همچنین در بسیاری از معابر و بزرگراهها
چراغ روشنایی وجود ندارد.
رازقی با بیان اینکه یکی از اقدامات ما پیگیری و رفع نقاط حادثهخیز
است گفت :پروژههای عمرانی نیمهکاری ،در تصادفات تأثیرگذار است و
باید اصالح شوند.
معاون عملیات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ افزود۱۹۷ :
نقطه حادثهخیز در  ۶ماه گذشته ایمنسازی شده و در زمینه روانسازی
ترافیک نیز ،اقدامات خوبی صورت گرفته و گره  ۱۰۴نقطه رفع شده است.2

https://www.ana.press/news/617896
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موتورسیکلتها و تاکسیهای کاربراتوری در شهرهای دارای اولویت
آالیندگی ممنوع است.
عبداله متولی ادامه داد :این مسالهای است که متاسفانه برنامهریزی و اطالع
رسانی مناسبی در خصوص آن صورت نگرفته و بستر آن فراهم نشده است.
او در تشریح روند تأثیر معاینه فنی در آلودگی هوا به ویژه در فصول سرد
سال و همچنین نقش معاینه فنی در ایمنی خودرو و سالمت شهروندان
گفت :به رغم سرمایه گذاری گسترده و آماده بودن زیرساختهای فنی،
سخت افزاری و نرم افزاری از ظرفیت بزرگ معاینه فنی خودرویی کشور
به نحو شایسته ای در راستای کاهش آلودگی هوا ،بهینه سازی مصرف
سوخت ،بهبود عملکرد خودرویی و ایمنی تردد در کشور استفاده نمیشود.
متولی با بیان اینکه معاینه فنی ،مالک عمل فرسودگی خودروهاست،
افزود :در گذشته مالک فرسودگی خودروها تعیین سن خودرو بود ،به
عنوان نمونه یک خودرو پس از رسیدن به یک سن مشخص فرسوده
محسوب می شد و پس از آن حق تردد از آن سلب و اسقاط میشد اما
به جهت اینکه امکان حق سلب مالکیت از افراد بر اساس قانون وجود
ندارد دیوان عدالت اداری کشور این مساله را مغایر با قانون تشخیص داد
و هم اکنون مالک فرسودگی خودرو؛ سن خودرو نیست بلکه مالک تائید
سالمت خودرو از طریق انجام آزمونهای دوره ای معاینه فنی بر اساس
سن مرز فرسودگی خودرو است.
مدیرامور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور ادامه داد :جهت راه
اندازی هر مرکز معاینه فنی چند میلیارد تومان هزینه می شود و چند
ماه تا یکسال هم به منظور آموزش کارکنان متخصص و کارشناسان
مربوطه زمان نیاز است اما به رغم وجود این بستر ارزشمند از حدود ۳۶
میلیون خودروی کشور ( ۲۴میلیون خودرو سبک و سنگین ۱۲ ،میلیون
موتور سیکلت) تنها حدود ۹میلیون خودرو سبک و سنگین و  ۶۶دستگاه
موتورسیکلت در سال  ۱۳۹۹و در شش ماه سال  ۱۴۰۰تعداد  ۴میلیون
و  ۵۰۰دستگاه خودرو سبک و سنگین و  ۱۸۱دستگاه موتور سیکلت از
خدمات معاینه فنی استفاده کرده اند که این مسئله به دلیل عدم رعایت

قانون هوای پاک از جانب برخی ارگان های مسئول بر الزام شهروندان از
خدمات معاینه فنی است.
متولی با اشاره به اینکه در جدول ذیل تبصره  ۲آیین نامه اجرایی ماده
 ۸قانون هوای پاک سن مرز فرسودگی انواع خودروهای سبک و سنگین
مشخص شده است ،افزود :سن مرز فرسودگی براساس تعریفی که درماده
یک آیین نامه اجرایی ماده  ۸قانون هوای پاک از آن به عمل آمده سنی است
که وسایل نقلیه به علت طول عمر و میزان کارکرد دچار افت عملکردی
و ایمنی شده و نیازمند تعمیرات و نگهداری بیشتر میباشند و بدیهی
است تردد این گونه خودروها مشروط به دفعات بیشتر معاینه فنی براساس
جدول ذیل ماده سه آییننامه اجرایی ماده  ۸قانون هوای پاک خواهد بود.
متولی در ادامه با تاکید بر اجرای قانون هوای پاک توسط ارگانهای ذیربط
گفت :اعمال کد جریمه توسط دوربینهای بین جادهای بر اساس تاکید
صریح ماده  ۷آیین نامه اجرایی ماده  ۸قانون هوای پاک مبنی بر وظایف
نیروی انتظامی و وزارت راه و شهرسازی برای فراهم آوردن زیر ساختهای
قانونی تحقق این ماده قانونی از مهمترین مواردی است که میتواند در
ترغیب شهروندان به اخذ دریافت گواهی معاینه فنی و بهبود عملکرد
خودرویی و در نتیجه بهبود کیفیت هوای کالنشهرها بسیار موثر باشد.
مدیرعامل اتحادیه سازمان حمل و نقل همگانی کشورهمچنین گفت :با
توجه به رصد آنالین و شبانه روزی مراکز معاینه فنی و همچنین ایجاد
قابلیت استعالم آنالین اصالت گواهی معاینه فنی؛ از طریق سامانه ملی
سیمفا؛ تخلفات مراکز معاینه فنی به حداقل رسیده است.
متولی با تاکید بر بازدیدهای سرزده و نظارت مستمر بر مراکز معاینه فنی
از برخورد جدی و بدون مماشات با هرگونه تخلفی در مراکز معاینه فنی
خبر داد و گفت :خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده امکان بروز تخلفات در
مراکز معاینه فنی به حداقل رسیده است؛ اما با این همه هر گونه تخلفی به
سرعت به دستگاه قضایی ارجاع میشود و در این ارتباط به همکاری مضاعف
1
ارگانهای مسئول (پلیس راهور و سازمان محیط زیست) نیازمند هستیم.

ی و موتورسیکلتهای کاربراتوری در شهرهای آلوده  -برخورد قاطع با تخلفات مراکز معاینه فنی ،همشهری آنالین 19 ،آبان ،1400
 -1متولی ،عبداله( ،)1400ممنوعیت تردد تاکس 
کدخبر .636921 :ر.ک:
https://www.hamshahrionline.ir/news/636921
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سردار هادیانفر:

 90درصد موتورسیلکتها در سن فرسودگی قرار دارند
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از خبرخودرو ،سردار سرتیپ
سید کمال هادیانفر درباره نوسازی ناوگان حمل و نقل افزود ۳۶ :میلیون
وسیله نقلیه در کشور داریم که بخش زیادی از اینها در شرایط سن
فرسودگی هستند.
وی ادامه داد :فرسودگی موتورسیلکتها مشکالت زیادی را برای ترافیک
ایجاد کرده اند از آن جهت که خودرو و موتور سیکلتی که سالیانه با
تولید داخل وارد کشور میشود خروجی تحت عنوان اسقاط وسیله نقلیه
فرسوده نداریم و آنچه هم اتفاق افتاده در برخی از سالها  ۱۲تا  ۱۶هزار
خودرو بوده در حالی که تقریباً ساالنه یک و نیم میلیون موتور و خودرو
به ناوگان حمل و نقل کشور اضافه میشود و این شرایط ترافیک را تحت
تاثیر قرار میدهد.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت :هم اکنون بحث آلودگی هوا با جدیت
بیشتری مطرح میشود و تردد وسایل نقلیه موتوری هم سبب بیش
از  ۸۰درصد آلودگی هاست و شرایط را تشدید میکنند.
سردار هادیانفر افزود :پیشنهاد ما این است که نشست فوق العادهای برای
پیشگیری و پایش آلودگی هوا درروزهای آخر پاییز و زمستان برگزار و
راهکارهای عملی ارائه و مصوبهها به کالنشهرها ابالغ شود و هر چه زودتر
پیشگیریها صورت گیرد.
وی ادامه داد :آنچه که در قانون هوای پاک دنبال میشود بحث نوسازی

ناوگان حمل و نقل عمومی است که البته محدودیت منابع شامل همه
دستگاه هاست که گرفتاریهایی در این حوزه داریم.
بیشتر جریمهها مربوط به خودروهای فاقد معاینه فنی است
رئیس پلیس راهور ناجا گفت :درصد زیادی از جرایم ،مربوط به خودروهای
فاقد معاینه فنی است.
سردار سرتیپ سید کمال هادیان فر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما افزود :شاید جدیترین بخش قانون هوای پاک
نیز همین اعمال جریمه هاست که اعمال میشود و البته ما این را خیلی
نمیپسندیم.
وی ادامه داد :در ماده  ۸قانون هوای پاک آمده است باید برای نوسازی
ناوگان به رانندگان اتوبوسها و تاکسیها تسهیالت پرداخت کنیم و هم
اکنون در بحث موتورسیکلتها که  ۸۵درصد آنها در کشور کار معیشتی
انجام میدهند و کار تفریحی نمیکنند این تسهیالت برای همه مورد
نیاز است.
سردار هادیانفر افزود :تسهیالت برای نوسازی ناوگان از سال  ۹۶پرداخت
نشده است ،اما اعمال جریمه پلیس جزء مطالبات قانونی بوده است که
انجام میشود.
سردار هادیانفر در ادامه به توقیف وسایل نقلیه اشاره کرد و گفت:
از  ۷۰۹هزار موتورسیکلتی که در پارکینگهای کشور است  ۸۵دصد
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در سن فرسودگی قرار دارد و باید اسقاط شود ،اما موانعی که در بحث
اسقاط وجود دارد مشکل ایجاد کرده است و کندی بسیاری را در این
مورد شاهد هستیم.
وی درباره مدیریت ترافیک هم گفت :خواسته ما از مردم این است که با
کاهش بیماری کرونا از ناوگان عمومی استفاده کنند و کمتر از خودروهای
شخصی استفاده شود تا بتوانیم ترافیک را مدیریت و روان سازی کنیم و
کاهش آلودگی نیز اتفاق بیفتد.
رئیس پلیس راهور گفت :از هر  ۱۰خودرو هشت تا تک سرنشین هستند
و این روند ترافیک را دچار اختالل میکند به ویژه که معابر ما کشش
تردد این تعداد خودرو را ندارد.1
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از تسنیم؛ سردار سید کمال
هادیانفر با بیان اینکه  12میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد،
اظهار کرد :تقریباً  9میلیون موتورسیلکت در سن فرسودگی قرار دارند.
رئیس پلیس راهور افزود :از بین  12میلیون راکب موتورسیکلت ،تقریباً
 6میلیون راکب گواهینامه ندارند که این خودش خطرناک است و کمتر
از  1.5میلیون موتورسیکلت دارای بیمه شخص ثالث هستند یعنی در
صورت بروز حادثه ،اگر این افراد مشمول پرداخت دیه شوند ،به دلیل عدم
بیمه بودن موتورسیکلت ،باید به زندان بروند.
وی تصریح کرد :در بحث گواهینامه موتورسیکلت باید تسهیالتی را به
وجود بیاوریم تا افراد بتوانند راحتتر و آسانتر گواهینامه دریافت کنند تا
قانونمدار شوند لذا برای صدور گواهینامه آسان موتورسیکلت برنامهریزی
خواهیم کرد تا متقاضیان بتوانند ابتدا گواهینامه و سپس بیمهنامه را
دریافت کنند.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد :ما به همکاران خود ابالغ کردیم که
توقیف خودرو و موتورسیکلت را به اقل ممکن برسانند زیرا  85درصد از
راکبان موتورسیکلت ،با این وسیلهنقلیه امرار معاش میکنند لذا در ازای
این تسهیالت ارائه شده مانند عدم توقیف موتورسیکلت و ترخیص ویژه
موتورسیکلتهای توقیفی ،انتظار داریم که موتورسیکلتسواران نظم را
رعایت کرده و به حقوق دیگران احترام بگذارند.2

 -1هادیانفر ،سیدکمال( ۹۰ ،)1400درصد موتورسیکلتها در سن فرسودگی قرار دارند،
خبرخودرو 13 ،آبان  ،1400کدخبر .637555 :ر.ک:
http://khabarkhodro.com/fa/news/637555

 -2هادیانفر ،سیدکمال( ۵۰ ،)1400درصد موتورسواران در کشور فاقد گواهینامه
هستند! /صدور گواهینامه آسان برای موتورسیکلت در دستور کار پلیس ،تسنیم 1 ،آبان
 ،1400کدخبر .2594665 :ر.ک:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/08/01/2594665
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موتورسیکلتسازان از سـال 1401
ملزم به اجرای اسـتاندارد یورو 5
خواهنـد بود
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از خبر خودرو ،دبیر
انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت :همواره بازار موتورسیکلت در
ماه دوم و سوم سال رونق چندانی ندارد و مشکالت مرتبط با تنظیم
سند موتورسیکلت و مراحل اداری اسقاط نیز موجب تعطیلی دو تا سه
هفتهای پروسه تولید گردید که پس از رفع موانع از سوی پلیس ،تولید
از سر گرفته شد.
ضیاء مقدم در ادامه توضیح داد :به دلیل به هم ریختگی سامانه ستاد
مدیریت حملونقل و سوخت کشور ،امکان دسترسی پلیس به اطالعات
وجود نداشت و بدین ترتیب مغایرتهای آماری در میزان تولید به وجود
آمد که موجب توقف موقت شمارهگذاری موتورسیکلت گردید.
وی بیان کرد :به دلیل مشکالتی که صنعت موتورسیکلت با آن مواجه
است ،هر ساله آمار تولید در مقایسه با سال گذشته کاهش مییابد.
امیدواریم در سال آینده گامهای اساسی در راستای رفع موانع تولید
برداشته شود تا امکان استفاده از ظرفیتها برای شرکتهای تولیدکننده
فراهم شود .زیرا به دلیل پایین بودن تیراژ ،تولید با هزینهها متناسب
نیست و بدین ترتیب تولید توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
مقدم گفت :موتورسیکلتسازان از سال  1401ملزم به اجرای استاندارد
یورو  5خواهند بود و عالوه بر آن اسقاط نیز با موانعی مواجه است ،از
جمله اینکه امکان استفاده از گواهی معادل برای اسقاط حذف شده ،در
حالی که میبایست حداقل به میزان  30تا  35درصد اسقاط موتورسیکلت
انجام شود .عدم بروز توقف خطوط تولید ،نیازمند ورود جدی مراکز
اسقاط است ،زیرا اجرای اسقاط از توان تولیدکنندگان خارج است.
وی یادآور شد :به دنبال کاهش تقاضا و کاهش قدرت خرید موتورسیکلت
نو و اینکه مصرفکنندگان بیشتر به سمت خرید موتورسیکلتهای
فرسوده کاربراتوری و تعمیرات روی آوردهاند ،امیدواریم با تمهیداتی
امکان خرید موتورسیکلت نو برای مصرفکنندگان فراهم شود و از سوی
دیگر از تردد موتورسیکلتهای فرسوده جلوگیری شود .متاسفانه به دنبال
ابالغ اصالحیه آییننامه ماده  8قانون هوای پاک ضمن تعریفی که از سن
فرسودگی ارائه شده ،اسقاط منوط به عدم دریافت گواهی معاینه فنی
گردیده است.
ضیاءمقدم تاکید کرد :به هر حال ارزبری شامل صنعت موتورسیکلت
نیز میشود و نرخ ارز بر این صنعت تاثیرگذار است ،زیرا تامین برخی از
قطعات اصلی به میزان  40تا  50درصد از منابع خارجی صورت میگیرد
و ارز مورداستفاده نیز ارز آزاد است .بر همین اساس متناسب با افزایش
نرخ ارز قیمت تمام شده محصول نیز افزایش مییابد.1
 -1ضیاءمقدم ،بهمن( ،)1400وضعیت تولید موتورسیکلت در  6ماه نخست سال جاری
تشریح شد ،خبرخودرو 18 ،آبان  ،1400کدخبر .637995 :ر.ک:
https://khabarkhodro.com/fa/news/637995

چند راهکار برای موظف کردن موتورسیکلتها برای اخذ
گواهی معاینه فنی
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایرنا ،عبداهلل
متولی مدیرعامل اتحادیه سازمانهای حملونقل همگانی کشور و
مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور با اشاره به خبر
مطرحشده در خصوص گواهی معاینه فنی صوری در برخی رسانهها اظهار
کرد :مراکز معاینه فنی در کشور به طور مکانیزه و بدون دخالت نیروی
انسانی (به غیر از بازدید عیوب ظاهری خودرو) کامال سیستماتیک در
حال انجام است و اطالعات آزمون خودرو به صورت رمزنگاری شده 1برای
سامانه سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران) ارسال میشود.
برگههای صادرشده در مراکز معاینه فنی معتبر است
مدیرعامل اتحادیه سازمانهای حملونقل همگانی کشور ادامه داد:
سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران موسوم به سیمفا امکان رصد دائم
و آنالین مراکز معاینه فنی توسط مسئوالن و ناظرین ذیربط (پلیس
راهنمایی و رانندگی ،شهرداریها ،سازمان حفاظت از محیط زیست و
استانداریها) و همچنین استعالم احراز اصالت گواهی معاینه فنی را برای
عموم شهروندان مهیا کرده است تا بستر تخلفات احتمالی و اعمال سلیقه
شخصی را سختتر و دست جاعالن و کالهبرداران را کوتاه کرده باشد.
متولی تصریح کرد :البته ممکن است شخصی در مکانی خارج از مرکز
1-Encryption

معاینه فنی یا در فضای مجازی یک برگه بیهویت را بهعنوان برگه معاینه
فنی بفروشد ،اما این مسئله به هیچ عنوان به مراکز معاینه فنی ارتباطی
ندارد و بارها این مسئله از طریق رسانهها به اطالع شهروندان رسیده که
تنها برگههای معاینه فنی که با حضور خودرو و در مراکز معاینه فنی صادر
شده و از طریق استعالم آنالین سامانه سیمفا تایید میشوند ،معتبرند و
مردم نباید به تبلیغات دروغین جاعالن و کالهبرداران در فضای مجازی
اعتماد کنند.
 ۸۱۱مرکز معاینه فنی خودرویی در کشور فعال است
مدیرعامل اتحادیه سازمانهای حملونقل همگانی کشور گفت :در حال
حاضر  ۸۱۱مرکز معاینه فنی فعال خودرویی با حدود  ۱۰۰۰خط
آزمون مکانیزه و  ۶۹مرکز معاینه فنی موتورسیکلت با  ۷۴خط آزمون
مکانیزه در کشور وجود دارد که باید از آنها به نحو شایستهای بهویژه در
جهت تحقق هوای پاک بهره گرفته شود.
متولی تاکید کرد :در مسئله آلودگی هوا عالوه بر آالیندگی وسایل
حملونقل موتوری عوامل متعددی همچون استفاده از سوخت بیکیفیت
در خودروها و نیروگاهها ،خودروهای غیر استاندارد ،معادن شن و ماسه و
غیره دخیل هستند و مجموعه معاینه فنی خودروهای کشور به سهم خود
آماده است تا با استفاده از زیر ساختهای موجود به عنوان یک عامل
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موثر در رفع معضل آلودگی هوا عمل کند.
مدیرعامل اتحادیه سازمانهای حملونقل همگانی کشور با اشاره به لزوم
اطالعرسانی و فرهنگسازی در خصوص ضرورت استفاده از خدمات
معاینه فنی ،افزود :متاسفانه همچنان برخی افراد به اهمیت مسئله معاینه
فنی آگاه نیستند و با تصور اینکه معاینه فنی یک راه درآمدزایی است با
سوءنیت به آن مینگرند.
وی تصریح کرد :این در حالی است بر اساس گزارش مرکز داده کاوی
سامانه سیمفا ،فرآیند معاینه فنی  ۹۵درصد در بهبود عملکرد سیستم
ترمز۹۳ ،درصددر بهبود انحراف محور۹۱ ،درصد در بهبود عملکرد کمک
فنر۹۱ ،درصد در کاهش آالیندگی و  ۹۰درصد در بهبود وضعیت ظاهری
خودرو ها موثر بوده است و به شدت می تواند در مواردی چون کاهش
آلودگی هوا ،بهینهسازی مصرف سوخت و ایمنی خودروها و به تبع آن
سالمت شهروندان موثر باشد.

چند راهکار برای موظف کردن خودرو ها و موتورسیکلتها برای
اخذ گواهی معاینه فنی
متولی با اشاره به اینکه با چند راهکار ساده و کمهزینه به راحتی
میتوان خودروها و موتورسیکلت را موظف به اخذ گواهی معاینه فنی
کرد ،تصریح کرد :مشروط کردن اخذ مالیات ،خدمات بیمهای ،نقلوانتقال
سند ،ترخیص از پارکینگ و انجام شارژ کارت سوخت خودرو و موتور
سیکلتها به اخذ گواهی معاینه فنی بخشی از راهکارهای سادهای هستند
که بهراحتی میتوان نسبت به اجرای دقیق قانون هوای پاک اقدام کرد.
جریمه برای خودرو های فاقد معاینه فنی
متولی در همین راستا با اشاره به ماده  ۷آیین نامه اجرایی ماده ۸
قانون هوای پاک مصوب  ۱۲/۳/۱۴۰۰مبنی بر اعمال کد جریمه از طریق
دوربینهای بین جادهای برای خودروهای فاقد معاینه فنی اظهار کرد:
از دیگر راهکارهایی که با توسل به آن بهراحتی میتوان اخذ گواهی
معاینه را در جهت تحقق هوای پاک و تردد ایمن سرعت بخشید ،اجرای
ماده  ۷است که «به جهت حفظ سطح ایمنی و آالیندگی خودروها در
محورهای مواصالتی کشور ،وزرات راه و شهرسازی و نیروی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران موظفند نسبت به تخصیص شماره (کد) جریمه
فاقد گواهی معاینه فنی و خودرو های فرسوده به کلیه دوربینهای
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نظارتی در محورهای جاده ای برونشهری اقدام کنند».
مدیرعامل اتحادیه سازمانهای حملونقل همگانی کشور با اشاره به
ماده  ۶آییننامه اجرایی ماده  ۸قانون هوای پاک که بر تعیین سن مرز
فرسودگی تاکید دارد ،گفت :در راستای عمل به تبصره ماده  ۶آییننامه
اجرایی قانون هوای پاک نیازمند تسریع در ارسال اطالعات تفکیک شده
از جانب نیروی انتظامی هستیم .چنانچه بهعنوان مثال برای تعیین سن
مرز فرسودگی صرفا ارسال عنوان «اتوبوس» کفایت نمیکند و باید نوع
وسیلهنقلیه ،سوخت و مشخصات فنی آن با جزئیات (دیزلی ،پایه گازسوز
و برقی) مشخص شود یا در تشخیص سن مرز فرسودگی موتورسیکلت،
صرفا ارسال عنوان موتورسیکلت کفایت نمیکند.
متولی ادامه داد :بنابراین ،باید جزئیات فنی همچون بنزینی ،انژکتوری
و برقی نیز مشخص شود .چرا که براساس جدول ذیل ماده  ۲آییننامه
اجرایی ماده  ۸قانون هوای پاک برای هر یک از وسایل موتوری ،سن مرز
فرسودگی آنها و تعداد دفعات معاینه فنی آنها پس از رسیدن به سن
مرز فرسودگی؛ ضوابط مشخصی تعیین شده که براین اساس اطالعات
این نوع وسایل برای تعیین سن مرز فرسودگی و صدور گواهی معاینه
فنی الزم است به تفکیک و با جزئیات از جانب نیروی انتظامی اعالم شود.
موتورسیکلتهای فرسوده بهطور میانگین  ۶برابر خودروها آالیندگی دارند
مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور با اشاره به اینکه
موتورسیکلتهای فرسوده بهطور میانگین  ۶برابرخودروها آالیندگی دارند؛
افزود :ملزم کردن موتورسیکلتها به اخذ گواهی معاینه فنی یک الزام
در کنترل آلودگی هوا است و در این راستا امیدواریم با تسریع در ارسال
این اطالعات و البته اعمال قانون و توقیف موتورسیکلتهای فاقد گواهی
معاینه فنی از سوی مجموعه پلیس راهنمایی و رانندگی ،بستر اجرایی
قانون هوای پاک هر چه سریعتر فراهم شود.
وی فرآیند معاینه فنی را در بهبود عملکرد خودرویی کشور بسیار موثر
دانست و با اظهار اینکه در شرایطی که کشور درگیر تحریمهای ظالمانه
است و باید بهعنوان یک وظیفه ملی و شرعی به دولت مردمی کمک
شود ،افزود :مقوله معاینه فنی افزون بر موثر بودن درکاهش آالیندگی،
کاهش حوادث خودرویی و افزایش ایمنی تردد ،میتواند در کاهش مصرف
سوخت کشور بسیار موثر باشد .بهطوری که در بحث اقتصادی این مسئله
کمک شایانی به اقتصاد کشور کرده و میتواند در عبور سربلند کشور از
تحریمها و تحقق استقالل و عزت ایران اسالمی بسیار تاثیرگذار باشد.
متولی با تاکید بر اینکه اتحادیه سازمانهای حملونقل همگانی و
مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور بر اساس وظیفه
سازمانی به سهم خود تمام زیرساختهای الزم را در جهت بهبود عملکرد
خودرویی ،تردد ایمن ،هوای پاک و بهینهسازی مصرف سوخت کشور
فراهم آورده است ،خاطرنشان کرد :اکنون نیاز است سایر ارگانها نیز سهم
خود را در تحقق این اهداف و بهویژه در اجرای قانون هوای پاک ادا کنند.1
مراکز معاینه فنی رعایت موازین قانون هوای پاک را سرلوحه قرار دهند
 -1متولی ،عبداله( ،)1400گواهی جعلی در مراکز معاینه فنی کشور صادر نشده است،
ایرنا 17 ،آبان  ،1400کدخبر .84532057 :ر.ک:
https://www.irna.ir/news/84532057

شهرام ملکی نیز در جلسه کارگروه استانی معاینه فنی در محل دفتر
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری (کردستان) اظهارداشت :بر
اساس ماده  ۶قانون هوای پاک وجود معاینه فنی برای کلیه خودروهای
سبک و سنگین و موتورسیکلت الزامیست و دستگاههای متولی میبایست
اهتمام الزم را برای اجرای دقیق قانون بهعمل آورند.
وی افزود :در این راستا تمام مالکین شخصی و دولتی خودروهای سبک
و سنگین موظف به مراجعه به مراکز معاینه فنی بوده و در صورت عدم
مراجعه برابر قانون با آنها برخورد شود.
ملکی خاطر نشان کرد :ضروریست مراکز شمارهگذاری خودرو نیز از ارائه

خدمات به خودروهای فاقد معاینه فنی خودداری کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در بخشی دیگر
از سخنانش و در پایان از اداره کل راهداری و حملونقل جادهای و
شهرداریهای استان خواست تا اقدامات الزم را برای تسریع در راهاندازی
دوربینهای ثبت تخلف خودروهای فاقد معاینه فنی انجام دهند و
همچنین پلیس راهور و پلیس راه استان از تردد خودروهای معیوب و
فاقد معاینه فنی در داخل و خارج شهرها جلوگیری کنند.1
 -1ملکی ،شهرام( ،)1400مراکز معاینه فنی رعایت موازین قانون هوای پاک را سرلوحه
قرار دهند ،ایسنا 20 ،آبان  ،1400کدخبر .1400082015646 :ر.ک:
https://www.isna.ir/news/1400082015646

شهردار تهران:

باید بهوسیله تدوین قوانین و دستورالعملها از میزان
تهدیدات استفاده از موتورسیکلتها کاست
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از برنا ،علیرضا زاکانی شهردار
تهران در جلسه شورای عالی ترافیک شهر تهران که عصر چهارشنبه ۵
آبان ۱۴۰۰برگزار شد ،گفت :هر چند موتورسیکلت خطرآفرین است و
تهدیدات متعددی را به شهر تحمیل میکند اما روی دیگر سکه این است
که اقشار ضعیف از آن استفاده میکنند.
شهردار تهران با تاکید بر اینکه باید دستهبندی مناسبی در خصوص
مخاطرات و محاسن استفاده از موتورسیکلت انجام شود ،افزود :یک بخش
از این موضوع مربوط به آلودگی هوا و اقداماتی است که منجر به افزایش
ریسک میشود و ایمنی را کاهش میدهند.
زاکانی خاطرنشان کرد :همچنین تخلفات نیز باید دستهبندی شود و
پیرامون آن برنامه گامبهگامی را طراحی کنیم تا ضابطهمندی درست،
کاهش خطر و قاعدهمندی شرایط را برای ما فراهم کند.
او بیان کرد :از طرف دیگر سلسله خدماتی مانند ایجاد مسیر ویژه،
پارکینگ و تسهیالتی برای تبدیل موتورسیکلتهای کاربراتور به انژکتور
و برقی میتواند انجام شود.
شهردار تهران عنوان کرد :اگر چهارچوب مشخص و پیشنهاد مدونی
مبتنی بر قوانین و دستورالعملها مطرح کنیم و بستهای را داشته باشیم

که یک روی سکه کاهش تهدیدات موتور و روی دیگر ارائه خدمات به
موتورسواران باشد میتوانیم ساماندهی آنها را راحتتر انجام دهیم.
زاکانی ادامه داد :عالوهبراین میتوان به سمتی رفت که با توجه به شرایط
آلودگی هوا ،در یک سری محدودهها مانند منطقه  ۱۲و بازار شرایط
ویژهای برای ورود و عبور موتورسیکلتهای برقی در نظر گرفته تا آلودگی
هوا را نیز کاهش دهیم.
او یادآور شد :میتوانیم با دستهبندی این موارد ساماندهی موتورسیکلتها
را به یک بسته پیشنهادی تبدیل کنیم .همچنین باید پیشنهادات راهور
درباره موتورسیکلتهای سنگین و خالقیتهای ایجاد شده را دریافت و
موارد را بررسی و در صورت موافقت در جلسه تصویب کنیم.
در این جلسه علیرضا زاکانی شهردار تهران ،علیرضا زالی فرمانده عملیات
ستاد مقابله با کرونا استان تهران ،سید مجتبی شفیعی معاون حملونقل
و ترافیک شهرداری تهران ،پوریا محمدیان نماینده وزیر کشور و سردار
محمد حسین حمیدیان ربیس پلیس راهور تهران حضور داشتند.1
 1زاکانی ،علیرضا( ،)1400ضرورت ارایه تسهیالت برای برقی شدن موتورسیکلتها ،برنا، 5آبان  ،1400کدخبر .1252959 :ر.ک:
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1252959
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وزیر کشور:

قرارگاه نوسازی ناوگان فرسوده حملونقل تشکیل شود
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایسنا ،احمد وحیدی در
پایان جلسه هماهنگی دستگاههای مسئول در مدیریت آلودگی هوا که
در محل وزارت کشور برگزار شد گفت :جلسه امروز مربوط به پیگیری
اجرای قانون هوای پاک بود و این قانون با حدود  ۱۲۳تکلیف برای ۲۳
دستگاه تدوین شده است.
وی ادامه داد :امروز با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست در این جلسه تعهدات هر یک از دستگاهها مورد
بررسی دوباره قرار گرفت ،برخی از تکالیف یا کامل اجرا نشده بود یا اصال
اجرا نشده؛ البته برخی نیز اجرا شده است .بیتردید موضوع هوای پاک
مسالهای اساسی برای سالمت و زندگی آرام مردم قلمداد میشود .لذا در
این جلسه درخصوص برخورد فوری با برخی پدیدهها در موضوع آلودگی
هوا بحث و تبادلنظر و مقرر شد کارگروه اضطرار آلودگی هوا به صورت
مرتب تشکیل جلسه داده و از اختیارات محدود کنندهای که در قانون
پیشبینی شده استفاده کند تا هوای بهتری داشته باشیم.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع مشکالت و
محدودیتهای فنی ،بودجهای و ساختاری در نوسازی ناوگان حملونقل
اشاره کرد و افزود :مقرر شده قرارگاهی تشکیل شود تا با سرعت بیشتری
نوسازی ناوگان فرسوده را دنبال کند .بیتردید در این امر باید با تامین
منابع مالی سرعت بیشتری داشته باشیم.
وی افزود :در این جلسه مسائل کالنتری نیز همچون حجم خودروها
و سایر شرایطی که برای جلوگیری از آالیندگی هوا موثر است همچون
موضوع سوخت مورد بررسی قرار گرفت .امیدواریم با پیگیری مستمر
زمینه اجرا و تحقق اهداف قانون عملیاتی شود.
وی تاکید کرد :درصد قابل توجهی فرسودگی در ناوگان حملونقل وجود
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دارد که عدد آن را تا  ۴۰درصد و گاهی بیشتر عنوان میکند .این
فرسودگی در حوزه موتورسیکلت و خودرو و همچنین بازسازی واگنها
در حوزه مترو وجود دارد.
وحیدی درخصوص نوسازی ناوگان اتوبوسرانی نیز گفت :در برنامه داریم
که پنج هزار دستگاه برای بازسازی در حال حاضر قراردادش منعقد شده
که سهم خوبی نیز برای تهران در نظر گرفته شده به شکلی که دو تا سه
هزار دستگاه به تهران داده خواهد شد البته نیاز تهران بیش از این است
که در نوبتهای دیگر نیز سهمیه به آن تعلق میگیرد.
در ادامه سالجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز گفت :امروز
اولین جلسه ستاد آلودگی هوا به همت وزیر کشور تشکیل شد و در دولت
جدید نیز ریلگذاری خوبی برای مقابله با آلودگی هوا انجام شده است.
در این جلسه وظایف دستگاهها مشخص شده و از این پس به همراه
دستگاه قضا اجرای وظایف را براساس شاخصهای آالیندگی و بهبود در
وضعیت رصد میکنیم.
وی افزود :سازمان حفاظت محیط زیست قطعا دستگاههای بیست و سه
گانه مرتبط در این حوزه را رصد و بازخواست میکند و این موضوع را
نیز به مردم اطالعرسانی خواهیم کرد .در این جلسه ارتقاء زیرساختها
و همچنین مباحث مرتبط با نوسازی ناوگان حملونقل مورد بررسی
قرار گرفت و همچنین کارخانههای حاشیه شهرها نیز از این پس رصد و
پاالیش خواهند شد .امیدواریم با این رصد و پاالیش شاهد بهبود وضعیت
آلودگی هوا باشیم .نمیخواهم به عقب بازگردم ولی واقعا به وظایف عمل
1
نکردیم و درصد پیشرفت کارها نیز مشخص است.
 -1وحیدی ،احمد( ،)1400قرارگاه نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تشکیل شود،
ایسنا 12 ،آبان  ،1400کدخبر .1400081209597 :ر.ک:
https://www.isna.ir/news/1400081209597

سرانه مصرف بنزین ایران ۳ ،برابر پرجمعیتترین کشور جهان است
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایرنا ،مصرف انواع
حاملهای انرژی در ایران از میانگین جهانی بسیار باالتر است .این موضوع در
کنار قیمت پایین حاملهای انرژی باعث شده تا ایران باالترین پرداختکننده
یارانه انرژی در جهان باشد.
تا آنجا که بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال  ،۹۹حدود  ۹۰درصد از یارانه
پنهانی که در کشور پرداخت شده در حوزه انرژی بوده است.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال  ،۹۹حدود  ۹۰درصد از یارانه پنهانی که
در کشور پرداخت شده در حوزه انرژی بوده است.
ایران در مجموع سال گذشته حدود  ۱.۴هزار هزار میلیارد تومان یارانه در
بخش انرژی پرداخت کرده که  ۷۰درصد آن در حوزه گاز بوده است .بعد
از آن نیز فرآوردههای نفتی شامل سوخت مایع ۲۸ ،درصد از یارانه پنهان
بخش انرژی را بلعیده و تنها حدود  ۲درصد از یارانه انرژی در بخش آب و
برق پرداخت شده است.
این اعداد نشان میدهد که معادل  ۲۹درصد از حجم نقدینگی کشور در سال
گذشته سهم یارانه پرداختی به گاز بوده است .معادل  ۱۱.۵درصد از نقدینگی
نیز برای یارانه فرآوردههای نفتی صرف شده است.
بد مصرفی ایرانیها در گاز باعث شده تا اگرچه دومین دارنده بزرگ ذخایر گاز
جهان و چهارمین کشو تولیدکننده گاز دنیا هستیم اما با اولین وزش باد سرد
پاییزی ،دلهره تامین سوخت زمستانی مهمانمان باشد زیرا هنوز که هوا سرد
نشده ،مصرف گاز در کشور در بخش خانگی و تجاری ،جهشی  ۸۲درصدی
را نشان میدهد.
شرایط در مصرف فرآوردههای نفتی نیز چندان بهتر نیست.
سال گذشته در این بخش  ۴۰۰هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده ،این
در حالی است که مجموع مصارف هدفمندی یارانهها در سال  ،۹۹تنها ۷۳
هزار میلیارد تومان بوده است.
این بدان معنا است که  ۵.۵برابر بیشتر از مصارف هدفمندی یارانهها برای

پرداخت یارانه فرآوردههای نفتی صرف شده است.
آمار دیگری نیز حکایت از آن دارد که فرآوردههای نفتی در سال گذشته
 ۸۴.۵درصد از یارانه نقدی را به خود اختصاص دادهاند.
افزایش سهم یارانه فرآوردههای نفتی بیش از هر چیز به دلیل ثبات قیمت
فرآوردهها در کشور و افزایش قیمت فوب خلیج فارس است.
تا آنجا که بر اساس آمار شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران،
اگرچه قیمت بنزین صادراتی معادل  ۱۱هزار تومان در هر لیتر است ،این
سوخت در کشور با قیمت هزار و  ۵۰۰تومان به صورت سهمیهای و تنها ۳
هزار تومان به قیمت آزاد به فروش میرسد.
یعنی بنزینی که در کشور مصرف میشود اگر صادر شود درآمد بیشتری بین ۸
هزار تومان تا  ۹هزار و  ۵۰۰تومان در هر لیتر برای کشور به دنبال خواهد داشت.
با این حال بد مصرفی در این زمینه نیز دردسرساز شده تا زنگ خطری برای
صادرات بنزین ایران باشد.
ایران با جمعیتی نزدیک به کشور ترکیه ،در مقایسه با این کشور  ۱۰برابر
بنزین بیشتری مصرف میکند.
حتی اگر میزان مصرف نسبت به جمعیت را نیز در نظر بگیریم ،ایرانیها سه
برابر چین بنزین مصرف میکنند .چین با جمعیتی  ۱.۵میلیارد نفری روزانه
 ۴۵۰میلیون لیتر بنزین میسوزاند و ایران با جمعیتی  ۸۴میلیون نفری۸۵ ،
میلیون لیتر بنزین را در روز مصرف میکند.
این وضعیت باعث شده تا در صورت تداوم رشد مصرف بنزین در کشور،
بازارهای صادراتی ایران در خطر باشد.
در حالی که اگر تنها  ۱۰میلیون لیتر مصرف بنزین در کشور کاهش پیدا
کند و این میزان صرف صادرات شود ،روزانه  ۱۱۰میلیارد تومان درآمد برای
کشور به همراه خواهد داشت.
این درآمد اگر یکسال ادامه داشته باشد درآمدی  ۴۰هزار میلیارد تومانی
ایجاد میکند که با احتساب قیمت  ۲۸هزار تومان برای هر دالر ۱.۴ ،میلیارد
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دالر درآمد ارزی خواهد بود که در شرایط تحریم صادرات نفت میتواند بخش
بزرگی از کمبود درآمدهای ارزی را جبران کند.
به گزارش ایرنا ،ادامه روند کنونی مصرف در صورت رفع محدودیتهای کرونا
میتواند مصرف بنزین در کشور را بهشدت افزایش دهد .موضوعی که ایران
را از دایره صادرکنندگان بنزین خارج کرده و حتی تا  ۲سال آینده دوباره به
واردکننده بنزین تبدیل کند.
البته با اصالح الگوی مصرف و افزایش بهینهسازی مصرف سوخت میتوان از

این اتفاق جلوگیری کرد .با این حال در کنار اصالح الگوی مصرف باید افزایش
مصرف سی .ان .جی را نیز در دستور کار قرار داد.
ایران در شرایط فعلی  ۴۰میلیون مترمکعب ظرفیت توزیع روزانه سی .ان.
جی دارد که میتوان با توجه به ظرفیت خالی موجود که نزدیک به ۲۰
میلیون متر مکعب میشود ،افزایش مصرف بنزین را کنترل کرد.1
 -1سرانه مصرف بنزین ایران ۳ ،برابر پرجمعیتترین کشور جهان( ،)1400ایرنا 30 ،مهر
 ،1400کدخبر .84512722 :ر.ک:
https://www.irna.ir/news/84512722

موتورسیکلتهایی که به دست پلیس ایمنسازی میشوند
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،
تصادفات جادهای همواره از حوادثی هستند که میتوانند علل متفاوتی داشته
باشند .شاید در بعضی از مواقع جاده ،در برخی موارد انسان و در برخی مواقع
نیز وسیلهنقلیه مقصر حادثه باشد.
یکی از جاهایی که در آن تصادفات بسیاری رخ میدهد ،ورودی شهر
بشرویه است که خسارات فراوانی در این مسیر به رانندگان خودروها و
راکبان موتورسیکلتها وارد شده است.
بیشترین تصادفات مربوط به موتورسیکلتها است
یکی از شهروندان بشرویهای با اظهار تأسف از بروز چنین حوادثی میگوید:
ورودی بشرویه ناایمن است و افراد بسیاری در آن تصادف میکنند.
او ادامه میدهد :یکی از عمده دالیل موجود این تصادفات ،دوبانده نبودن
ورودی شهر و عدم روشنایی کافی برخی وسایلنقلیه است.
این شهروند بشرویهای بیان میکند :اکثر تصادفاتی که به وقوع میپیوندد،
یک یا دو طرف آنها را موتورسیکلتسواران تشکیل میدهند و صدمات
بدی به آنها وارد میشود.
حاال بهمنظور بهبود شرایط موتورسیکلتها و کاهش آمار تصادفات در
ورودی شهر بشرویه ،پلیس راه این شهرستان دست به اقدامی جالب و
نیک زده است.
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تعویض رایگان قطعات موتورسیکلت
سروان منتظریان رئیس پلیس راه بشرویه گفت :طرح چراغ روشن به
منظور تعویض قطعات موتورسیکلتها و بازدید فنی از آنها در حال
انجام است.
او با اشاره به اینکه این طرح از  ۱۲آبان آغاز شده و تا  ۱۵آبان ادامه دارد،
افزود :این طرح به همت عوامل پلیس راه در پارکینگ ورودی شهر که رو
به روی مسجد اباالفضل (ع) شهر قرار دارد برگزار میشود.
سروان منتظریان بیان کرد :در این طرح که پس از اتمام آن به قید قرعه
کاله ایمنی نیز بین شرکتکنندگان در طرح توزیع خواهد شد ۲ ،هزار و
 ۵۰۰قطعه ایمنی موتورسیکلت تعویض میشود.
رئیس پلیس راه بشرویه عنوان کرد ۳۰ :میلیون تومان برای اجرای این
طرح پیشبینی شده و  ۲۵۰موتورسوار از آن بهرهمند خواهند شد تا
بتوان تعداد تصادفات را کاهش داد.1

 -1ایمنسازی موتورسیکلت به دست پلیس /مأمورینی که بهجای جریمه ،خدمت پیشگیرانه
میکنند( ،)1400باشگاه خبرنگاران جوان 14 ،آبان  ،1400کدخبر .7954716 :ر.ک:
https://www.yjc.news/fa/news/7954716

دالیل ریپ زدن موتورسیکلت چیست و چگونه آن را برطرف کنیم؟
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از آموزشگاه پایتخت
فناوری ،یکی از رایجترین مشکالتی که چه برای انواع خودروها و چه
انواع موتورسیکلتها ممکن است پیش آید ،ریپ زدن موتور آنهاست.
خوب است بدانید این مشکل میتواند دالیل بسیار زیادی داشته باشد و
عوامل مختلفی میتوانند در ریپ زدن موتور تاثیرگذار باشند ،از بنزین
مصرفی گرفته تا شمعها ،سرعت و بسیاری مسائل دیگر.
بنابراین ،کامال بدیهی است که پیدا کردن علت ریپ زدن موتور ،کار
نسبتا پیچیدهای باشد و تا حدی هم میتوان گفت زمانبر است .چرا که
عوامل مختلفی باید مورد بررسی واقع گردند ،تا مشکل اصلی موتور پیدا
شود و سپس بر طرف گردد .طی این متن ،میخواهیم به بررسی برخی
از رایجترین علل ریپ زدن موتورسیکلت بپردازیم و در صورت امکان،
راهحلهای سادهای که ممکن است برای حل این مشکل یاریرسان
باشند را نیز ارائه دهیم.
قبل از هر چیز بهتر است به تعریف دقیق ریپ زدن بپردازیم و بدانیم
دقیقا به چه حالتی در موتور ،ریپ زدن گفته میشود .ریپ زدن از
اصطالحاتی است که در حوزههای مختلف کاربرد دارد و یکی از
پررنگترین استفادههایش به حوزه ماشینها و موتورها مربوط میشود.
این اصطالح حتی در زندگی روزمره نیز کاربرد خاصی دارد .خوب است
بدانید در زبان عموم ،به کسی یا چیزی که قادر نباشد کاری را خوب و
آنطو ر که باید انجام دهد ،به اصطالح میگویند ریپ میزند!
ریپ زدن در لغت نامهها با تعاریف مختلفی یافت میشود که تمامی
این تعاریف نزدیک به هم هستند و مفهوم یکسانی را منتقل مینمایند.
یکی از تعاریف ساده و مختصری که برای ریپ زدن در دسترس است ،از
فرهنگ لغت معین است .فرهنگ معین ریپ زدن را به این شکل تعریف
مینماید :ریپ زدن یعنی حرکتهای مقطع و نامتوازن داشتن ،کار کردن

به شکل مقطع و نامتوازن ،عدم توانایی برای پیش رفتن درست و متوازن.
حال ،میخواهیم بدانیم اصطالحا ریپ زدن در حوزه موتورها ،به چه معنایی
به کار برده میشود .همانطور که به احتمال خیلی زیاد خودتان نیز میدانید،
هنگامی که پیشرانه وسیلهنقلیه ،شروع به لرزش کند و شما این لرزش را
احساس نمایید ،به اصطالح میگوییم که موتور ریپ میزند .خوب است
بدانید ریپ زدن موتور ،اصال مسئله طبیعیای نیست ،چرا که اگر موتور
و بهطور کلی وسیلهنقلیه سالم و عاری از ایراد باشد ،هرگز ریپ نمیزند.
بنابراین ،میتوان گفت ریپ زدن موتور نشان از وجود مشکل و ایراد در
سیستم موتور و وسیلهنقلیه دارد و بهترین کار ،هنگامی که متوجه ریپ
زدن خودرویتان میشوید ،این است که هر چه سریعتر به یافتن ایراد و
مشکل موتور اقدام نمایید و آن را بر طرف کنید.
چرا که این مشکل میتواند طی زمان به موتور شما آسیبهای بیشتر و
جبران ناپذیری وارد کند ،در حالی که شما میتوانستید با هزینه و دردسر
خیلی کمتر ،در مرحله اول این مشکل را برطرف کنید .در ادامه ما برخی
از رایجترین عواملی که باعث رخ دادن این حالت میشوند را ذکر خواهیم
کرد و به بررسی دقیق آنها خواهیم پرداخت.
ریپ زدن ممکن است در شرایط مختلفی اتفاق بیافتد .فرضا هنگامی که
شما خیلی سرعت میگیرید ،ناگهان موتور شروع به ریپ زدن میکند.
یا وقتی که سعی دارید با سرعتی ثابت حرکت کنید .گاهی نیز پیش
میآید که موتور شما ،هنگامی که در سر باالییها قرار میگیرید شروع
به ریپ زدن کند .از دیگر مواقعی که ریپ زدن ممکن است اتفاق بیافتد
میتوانیم به هنگام تعویض دنده اشاره نماییم.
درست است که ممکن است این موضوع خندهدار بهنظر آید ،اما حقیقت
این است که موتور وسیلهنقلیه میتواند در هر شرایطی آغاز به ریپ زدن
کند و همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم ،این امر میتواند هشداری
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بر وجود مشکالت و ایرادات مهمی در وسیلهنقلیه باشد.

چرا موتورسیکلت در سرعتهای باال ،ریپ میزند؟
یکی از رایجترین شرایطی که موتورسیکلت در آن آغاز به ریپ زدن
میکند ،سرعتها و دورهای باال است .هنگامی که موتور وسیلهنقلیه شما
در سرعتهای باال آغاز به ریپ زدن کردن میتوانید در مرحله اول ،به
خراب بودن شمعها شک نمایید .در واقع ،بهتر است بدانید که شمعها
بخشی پالتینی دارند و این بخش با مرور زمان ممکن است دچار آسیب
گردد و به اصطالح بسوزد .وقتی پالتین شمعها سوخته باشد ،بسیار
محتمل است که شما در سرعتهای باال ،بهویژه هنگامی که در سرباالیی
قرار گیرید ،ریپ زدن موتور را احساس نمایید .در این شرایط ،الزم است
شما ابتدا به بررسی شمعها بپردازید و مطمئن شوید که شمعها سالم
هستند ،یا خراب شدهاند.
سپس ،در صورتی که مطمئن شدید مشکل از شمعها است ،میتوانید
بهراحتی اقدام به تعویض شمعها نمایید و مشکل را بر طرف نمایید .البته،
خوب است بدانید در برخی موارد نیز ،پالتین شمعها در شرایط و مکان
نامناسبی قرار گرفته بوده است و صرفا با تنظیم کردن درست آن ،مشکل
حل شده است .نکته دیگری که الزم است در این بخش ذکر کنیم ،این
است که اگر شما تخصص و مهارت کافی در این زمینه ندارید ،پیشنهاد
صد در صدی ما این است که حتما از یک متخصص کمک بگیرید ،تا
بدون پیش آمدن هیچ مشکلی ،بهراحتی به تعمیر موتور شما بپردازد.
علت دیگری که میتواند باعث ریپ زدن موتورسیکلت شما در سرازیریها
گردد ،کثیف شدن وایرها است .همانطور که احتماال خودتان نیز
میدانید ،وایرها نقش بسیار مهمی در موتورها را برعهده دارند و خرابی
و کثیف شدن آنها میتواند سبب بروز آمدن مشکالت قابل توجهی در
موتور گردد .به زبان ساده اگر بخواهیم بگوییم ،وظیفه وایر شمع ،این
است که برق خروجی از سیستم جرقهزنی را دریافت نماید و مجددا این
برق را به شمعهای موتور هدایت نماید .البته ،وایرها ،در سیستمهای
جرقهزنی مدرن دیگر موجود نیستند و از این سیستم حذف شدهاند و
بهجای آنها ،کوئل مستقیما بر شمعها واقع شده است.
علت حذف شدن وایرها ،جلوگیری از افت ولتاژ بوده است .در هر صورت،
اگر موتور شما به وایر شمع مجهز است ،در صورتی که در سرعتهای
باال و یا سر باالییها متوجه ریپ زدن موتور میشوید ،خوب است که نیم
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نگاهی به وایر نیز داشته باشید ،در صورت نیاز آن را تمیز کنید و یا به
تعویض آن بپردازید.
از علل دیگری که میتواند باعث ریپ زدن موتورسیکلت در سرعتهای باال
گردد ،نامناسب بودن وضعیت دلکوها است .دلکوها ممکن بر سر جایشان
شل شوند و جابهجا گردند و باعث بروز مشکل شوند که میتوان بهراحتی
با سفت کردن آن سرجایشان به رفع این مشکل پرداخت .بهعالوه،
دلکوها نیز درست مثل وایر شمعها ،ممکن است کثیف شوند و کثیف
شدنشان باعث میشود به خوبی به انجام وظیفهشان نپردازند .بنابراین،
تمیز کردن دلکوها و سپس محکم کردن آنها بر سرجایشان ،میتواند
یک راهحل خیلی ساده و در عین حال مفید برای این مشکل باشد.
علت ریپ زدن موتورسیکلت وقتی مشغول به کار است
موتورهای احتراقی در موتور واقع هستند که وظیفه اصلی آنها فراهم
کردن شرایطی است که طی آن احتراق صورت بگیرد و در محفظهای
که محفظه احتراق نام دارد ،هوا و سوخت با یک دیگر ترکیب گردند.
این عمل میتواند باعث حرکت پیستونها گردد ،و آنها را بهسوی جلو
عقب به حرکت وا دارد .محفظههای احتراق ،اهمیتی زیادی دارند و کثیف
بودن آنها میتواند مشکالت قابل توجهی برای موتور ایجاد نماید ،که
از جمله این مشکالت میتوانیم به ریپ زدن موتور اشاره نماییم .چرا
که آلوده بودن محفظه احتراق ،میتواند باعث شود ترکیب اکسیژن و
سوخت انجام نشود ،یا در مقادیر و اندازههای اشتباه انجام شود که در هر
دو صورت بسیار برای موتور آسیبرسان است.

بنابراین ،در صورتی که متوجه شدید موتور وسیلهنقلیه شما در هر
شرایطی و تمامی مدتی که مشغول به کار است ریپ میزند ،نگاهی به
محفظه احتراق بیندازید و آن را مورد بررسی قرار دهید و در صورت نیاز،
به نظافت و تمیز کردن آن بپردازید و تمامی آلودگیها را از آن بزدایید.
یکی دیگر از عواملی که میتواند باعث ریپ زدن موتور در تمامی مدت
کار کردن آن شود ،وجود مشکلهای متفاوت در مسیر بنزینرسانی موتور
است .ممکن است مشکالت متفاوتی برای این مسیر ایجاد شود و در نهایت
این مشکالت باعث میشوند سوخت نتواند آنطور که باید از باک به محفظه
احتراق برسد .بدیهی است که این شرایط باعث میشود عملکرد موتور تا حد
قابل توجهی دچار افت کیفیت گردد و در نهایت به ریپ زدن دچار گردد.

خوب است بدانید ،خالی بودن بیش از حد باک (کم بودن بنزین موجود
در باک) ،میتواند باعث رخ دادن اتفاق مشابهی گردد ،یعنی با اینکه
مسیر سوخترسانی بهدرستی کار میکند ،اما سوخت آنطور که باید به
موتور نرسد و در نهایت موجب ریپ زدن موتور گردد.
نکته دیگری که خوب است بدانید ،این است که بیش از حد داغ شدن و
باال رفتن دمای موتور نیز قادر است شرایط مشابهی ایجاد نماید و موتور
را وادار به ریپ زدن کند .باال رفتن دمای موتور میتواند مشکالت زیادی
را بهدنبال داشته باشد که از جمله آنها میتوانیم به مدام روشن خاموش
شدن موتور اشاره کنیم که حالتی شبیه به ریپ زدن ایجاد میکند.
برای جلوگیری از باال رفتن دمای موتور و بیش از حد داغ شدن آن،
سیستم خنککننده موتور را بررسی نمایید و در صورت وجود مشکلی
در آن ،به رفع آن اقدام نمایید .سیستم خنککننده موتور ،جز بسیار پر
اهمیتی در موتور است ،که هرگز نباید از آن غافل شد ،چرا که خرابی آن
میتواند موجب وارد شدن آسیبهای جدی به موتور وسیلهنقلیه گردد.
جز دیگری در موتورسیکلت وجود دارد که انژکتور نام دارد .این بخش
وظایف زیادی دارد و از همین جهت نیز از اهمیت قابل توجهای برخوردار
است .از جمله اهمیتهای انژکتور میتوانیم به کاهش مصرف سوخت و
ایجاد آلودگی موتورسیکلت اشاره نماییم .بهعالوه این بخش ،وظیفه دارد
سوخت را مدیریت نماید .یعنی میزان دقیقی از سوخت را در زمان معینی
هدایت نماید .البته ،الزم به ذکر است که تمامی موتورسیکلتها انژکتوری
نیستند و برخی بهجای انژکتور از جزئی به نام کاربراتور برخوردار هستند.
این دو نوع موتور تفاوتهای قابل توجهی با هم دارند .در هر صورت،
انژکتور ،در صورتی که سالم و تمیز باشد مزایای زیادی برای موتور
ایجاد میکند و به همان اندازه ،کثیف بودن و آلوده بودن آن میتواند
برای موتور مشکلزا باشد و حتی مانع احتراق درست سوخت گردد.

 -1علت ریپ زدن موتور سیکلت( ،)1400آموزشگاه پایتخت فناوری .ر.ک:

بنابراین ،اگر موتورسیکلت شما انژکتوری است و دائما ریپ میزند ،حتما
به بررسی انژکتور نیز اقدام نمایید و در صورت نیاز آلودگیهای آن را
بهطور کامل بزدایید.
برخی اوقات نیز ،مشکل اصلی این است که اصال هوا قادر نیست به موتور
و محل احتراق برسد .بنابراین ،سوخت و اکسیژن به خوبی با یک دیگر
ترکیب نمیشوند و در نهایت ،موتور ریپ میزند .این مشکل ،میتواند ناشی
از خوب کار نکردن سنسورهای ورودی هوا باشد .با تعمیر این سنسورها
میتوان بهراحتی به حل این مشکل پرداخت و موتور مجددا قادر خواهد
بود روند احتراق را انجام دهد و ریپ زدن موتور متوقف خواهد شد.
اکنون میخواهیم به شما بگوییم هنگامی که با ریپ زدن موتور مواجه
شدید ،چه واکنشی نشان دهید و چه اقداماتی انجام دهید ،تا از هر
خطری دور بمانید.
واکنش مناسب هنگام ریپ زدن موتور چیست؟
همانطور که ما پیش تر نیز ذکر کردیم ،ریپ زدن موتور اصال مسئله
طبیعیای نیست و میتواند ناشی از مشکالت جدیای باشد که در
نهایت خطرساز شوند .بنابراین ،الزم است هنگامی که شما با ریپ زدن
موتورسیکلت مواجه شدید ،از حرکت با سرعت خیلی باال جلوگیری
نمایید و با سرعت مناسب به راهتان ادامه دهید و در پی یافتن تعمیرگاه
باشید .اگر متوجه شدید که توان موتور شما خیلی کم شده است ،نیم
کالژ کنید و آهسته حرکت کنید تا به محل توقف برسید .شما باید در
اولین تعمیرگاهی که به آن رسیدید توقف نمایید و از یک تعمیرکار
بخواهید به بررسی موتورسیکلت شما بپردازد و عیبیابی کند و سپس
عیب را بر طرف نماید .تعمیر کارها قادرند با دیاگ زدن ،خیلی سریع
مشکل موتور شما را شناسایی کنند و مشکل را بر طرف کنند.1
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درباره تالش بانـوان موتورسـوار
اصفهانـی بـرای کسب سـکوهای
مسابقات کشوری
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از باشگاه خبرنگاران
جوان ،زهرا پیکانپور نایب رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی
استان اصفهان ،درباره شرکت بانوان در مسابقات موتورسواری گفت:
ما در بخش موتور کراس قطعاً در دو کالس حرفهای و آماتور دارای
سکو هستیم و امیدوارم سکوهای ما کمتر ازدو افتخار آفرینی نباشد زیرا
اصفهان در بخش موتورکراس بانوان بسیار پیشرفته است.
او اضافه کرد :اصفهان برای اولینبار در مسابقات ریس شرکت میکند و
امیدوارم در کالس  ۱۲۵سیسی دارای سکو باشیم.
نایب رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان در
خصوص شرکت کنندهها خاطرنشان کرد :در بخش کراس خانمها فهیمه
نعمتالهی بهعنوان بانوی دعوت شده به مسابقات برون کشوری و قهرمان
سال  ۹۸و زهره نعل شکن دارای مقام سوم و چهارم سال  ۹۸از جمله
شرکتکنندگان خواهند بود.
پیکانپور ادامه داد :همچنین معتمدی ،برهانی ،نوربخش و ادیب که برای
اولینبار در مسابقات کراس حضور دارند نیز از شرکتکنندگان این دوره
از مسابقات هستند.
او گفت :در بخش ریس معتمدی ،علیپور و مختارزاده شرکتکنندگان ما
برای اولین دوره حضور اصفهان در این مسابقات هستند.
نایب رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان در خصوص
محل مسابقات تصریح کرد :مسابقات ریس در پیست آزادی تهران و
مسابقه کراس احتماال در پیست شهر آباده برگزار میشود.
پیکانپور درباره مشکالت این رشته گفت :از جمله مشکالتی که موتورسواران
با آن روبهرو هستند هزینه و طریقهی حملونقل موتورها است؛ با کمک
هیات و صدور مجوز برای ورزشکاران ،این موضوع مرتفع خواهد شد.
او در پایان با توجه به شرایط موتورسواری اصفهان اذعان کرد :بهدلیل
مشکالتی که قبال در برگزاری مسابقات موتورسواری بانوان در بعضی
استانها وجود داشت مسابقات لغو میشد و همین امر اصفهان را از
1
کسب سکوهای بیشتر دور کرد.
 -1پیکانپور ،زهرا( ،)1400تالش بانوان موتورسوار اصفهانی برای کسب سکوهای مسابقات کشوری،
باشگاه خبرنگاران جوان 13 ،آبان  ،1400کدخبر .7954126 :ر.ک:
https://www.yjc.news/fa/news/7954126

فاضل میبدی ،عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم:

موتورسـواری و دوچرخه سـواری
برای زنان هیچ منع شــرعی ندارد

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از مدارا ،محمدتقی فاضل
میبدی ،عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه
مفید در مورد مشکل شرعی موتورسواری زنان که برخی به آن اشاره
میکنند گفت« :موتورسواری زنان به هیچ وجه مشکل شرعی ندارد .حتی
اگر شک داشتهباشیم ،بر اساس قاعده اسالم ،اصل بر حالل بودن است.
وی عنوان کرد :شما به هر چه شک دارید ،اصل بر این است که اشکال
ندارد و حالل است .همانطور که اصل بر برائت و بیگناهی انسان
است .هیچ مبنای شرعی و عرفی و قانونی وجود ندارد که بر اساس آن
دوچرخهسواری یا موتورسواری حرام باشد.
میبدی گفت :زنان همانطور که رانندگی میکنند یا همانطور که سوار
بر اسب میشوند ،میتوانند دوچرخهسواری و موتورسواری نیز بکنند .چه
فرقی دارد؟ پلیس که میگوید قانون میخواهد ،اشتباه میکند .اصل بر
این است که قانون نخواهد .اصل بر این است که جایز باشد .کاری که
اصل آن بر حلیت است برای چه قانون نیاز داشتهباشد».
او همچنین با اشاره به سوارکاری زنان در طول تاریخ ادامه داد« :نه تنها
در طول تاریخ بلکه االن هم اگر به روستاها سر بزنید ،زنان کشاورزی
میکنند ،سوار االغ و اسب میشوند و همه کارهایی که مردها میکنند را
انجام میدهند .به هر حال سوار شدن بر مرکب چه از نوع جاندار و حیوان
چه از نوع موتور و ماشین هیچ فرقی با هم نمیکند».
عدهای در مملکت اسالمی از اسالم سواستفاده میکنند
فاضل میبدی افزود« :متاسفانه عدهای در مملکت اسالمی از اسالم
سواستفاده میکنند .محدودیتهایی برای افراد قائل می شوند و عرصه
دین را بر مردم تنگ میکنند .اخیرا شنیدم امام جمعه اصفهان گفتهبود
اگر کسی ریش ندارد نباید برای شهرداری کاندیدا شود .این چه ادلهای
است .هیچ دلیل محکمی وجود ندارد که اگر مرد ریشش را بتراشد
گناهی مرتکب شدهاست .تراشیدن ریش برای مرد نه گناه صغیره و نه
1
گناه کبیره نیست».
 -1میبدی ،فاضل( ،)1400عده ای در مملکت اسالمی از اسالم سواستفاده می کنند/
موتورسواری و دوچرخه سواری برای زنان هیچ منع شرعی ندارد ،مدارا 29 ،مهر ،1400
کدخبر .176137 :ر.ک:
https://www.modara.ir/fa/news/176137

ماهنامه صنعت موتورسیکلت /سال چهارم /شماره  /15آبان 1400

31

.

In the name of God

The First Exclusive Magazine of the Motorcycle Industry in Iran
Exclusive Monthly, Basic Sciences and Engineering- Automobile Manufacturing and Car Repairs

Contents
Editorial ........................................................................................................................... 2
Safarkhani announced the increase of underground producers of bicycle and
motorcycle parts.............................................................................................................3
Fixed capital in the motorcycle industry is about 10 thousand billion tomans .... 4
Increase in European motorcycle sales in the first 9 months of 2021 ............ 5
Habibollah Mahmoudan Criticism of the Supply of Raw Materials Needed by
Motorcycle Parts Manufacturers ...................................................................... 6
Participation of knowledge-based companies in the production of fuel injection
system for injector motorcycles ............................................................................... 7
Islamic Azad University of Qazvin Branch is a pioneer in technology / “Yuz” is
a motorcycle or a car? ................................................................................................. 8
Increasing motorcycle traffic is a major challenge for Tehran...............13
Has the traffic of carburetor motorcycles been banned in Tehran since the beginning of 1401? ..........................................................................................................17
90% of motorcycles are in the age of wear ..................................................... 19
Motorcyclists will be required to comply with the Euro 5 standard from 1401..... 20
Here are some tips to help motorcycles get a technical inspection certificate.....21
The number of threats to the use of motorcycles should be reduced by drafting
laws and instructions..................................................................................................23
Establish a base for the renovation of the worn-out transport fleet .......... 24
Iran’s per capita gasoline consumption is 3 times that of the most populous
country in the world ................................................................................................. 25
Motorcycles that are secured by the police ................................................. 26
What are the reasons for a motorcycle to rip and how to fix it? ..................... 27
Motorcycle numbering statistics in Iran (1400) ............................................... 30
About the efforts of Isfahani women motorcyclists to win national competition
platforms................................................................................................................31
Motorcycling and cycling are not forbidden for women .................................... 31

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

Exclusive Monthly
VOL. 4, NO. 15, November 2021

Concessionaire, Managing Director and
Editor in Chief
Mohammadali Nejadian

Art Management/ Designer Layout
Fateme Rostami

Contact with the publication
1- Iran, Tehran, Post Box: 19575-565
2- No. 9- Masjed Shahabi Alley -Shakouri St.
Kiyamanesh Avenue- 17 Shahrivar St.
Tehran-Iran
Post Code: 1769694541
Phone: +9821-33438587

Public relations and advertising
organization
+989128237336

Any copying and quoting of the content of the publication is allowed with the mention of the source.
Motorcycle industry magazine is not affiliated with any governmental or nongovernmental organization and is completely independent.
Because of the limited number of pages, this publication may accept, reject, edit, and summarize
articles.
The responsibility for the accuracy and completeness of the content and advertisements is the responsibility of the author and the advertiser, so check it before any assurance.
The motorcycle industry magazine is in need of guidance from experts in this field to grow and
achieve its goals.Therefore, we appreciate and welcome any criticism and suggestion, and we are grateful to all the valued experts who have responded to our invitation with their thoughts and writings.

