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اجبار تولید 10 درصدی محصوالت برقی در مدت سه ماه متوقف شود
برای تصویب قوانین و همچنین تصمیم گیری برای جامعه، باید در چارچوب 
اصول تفکر سیستمی و  سوات1 یک تحلیل صورت پذیرد تا از همه ابعاد 

)نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدها و فرصت ها( دیده شود.
تفکر سیستمی در علم مدیریت می گوید هنگام تصمیم گیری فقط یک نقطه 
را نبینیم بلکه به طور وسیع آثار و تبعات تصمیمات خود را در همه جا بررسی 
کنیم. در غیر این صورت ممکن است مشکل را در یکجا حل کنیم و چندین 
مشکل دیگر در جای دیگر اضافه کنیم و در نهایت یک چرخه باطل به وجود 

می آید و صرفا یک سری قوانین ناکارامد وضع کرده ایم.
شاید امروز دستگاه ها در پاسخ به این که برای آلودگی هوا چه کارهایی انجام 
شده به مراجع باالتر و مردم بگویند ما قانون هوای پاک را وضع کردیم یا 
استاندارد یورو 5 را می خواهیم اجرا کنیم ولی اگر اصالحات الزم انجام نپذیرد 
و در زمان مناسب و به طور درست اجرا نشود، طی پنج سال یا ده سال آینده 

مردم می پرسند پس چرا نتیجه این قوانین را نمی بینیم؟ 
همچنین با توجه به این که طبق بیانات سردار سیدکمال هادیانفر از حدود 
12 میلیون دستگاه موتورسیکلت موجود در سطح کشور تقریبا 90 درصد آن 
فرسوده است. در نتیجه اگر در هر قسمتی از قوانین، اعم از قانون هوای پاک 
و حتی اجرای استاندارد یورو 5 اصالحات الزم انجام نشود، چرخه جایگزینی 
موتورسیکلت های نوشماره را با فرسوده ها کندتر می کند و عمال می بینیم 
که این قوانین که برای رفع آلودگی هوا هست به آلودگی هوا بیشتر کمک 
می کند. دلیل این موضوع این است که از یک طرف هنوز چین به تولید 
انبوه موتورسیکلت های زیر 249 سی سی یورو 5 نرسیده و از طرف دیگر اگر 
شرکت ها پنج برابر تولید فعلی یعنی سالی یک میلیون دستگاه تولید کنند، 
تقریبا 11 سال طول می کشد که موتورسیکلت های فرسوده فعلی جمع آوری 
شوند. حال اگر مرتب یکسری موانع ایجاد شود قطعا این چرخه طوالنی تر 

شده و آلودگی هوا را بیشتر می کند.
ازاین رو، با توضیحات باال و مواردی که در ادامه بیان می شود، مناسب است در 
شرایط فعلی کشور مسئوالن سهم 10 درصدی موتورسیکلت برقی در سبد 

محصوالت شرکت ها )در مدت سه ماه( را کنسل کنند.

1-SWOT

دلیل بیان این موضوع این است که دیوان عدالت اداری بحث سن فرسودگی 
وسایل نقلیه را برای اسقاط ابطال کرد و این موضوع منوط به معاینه فنی 
شد و عمال موتورسواران نیز برای معاینه فنی اقدام نمی کنند )طبق اعالم 
مسئوالن مربوطه مراجعه در حد صفر است( و همچنین با توجه به افزایش 
قیمت موتورسیکلت ها و با عنایت به این که فعال صاحبان موتورسیکلت های 
کردن  رده خارج  از  برای  انگیزه ای  اسقاط،  پایین  قیمت  به دلیل  فرسوده، 
تولید  نیز  این موضوع  کنار  و همچنین در  ندارند  موتورسیکلت های خود 
موتورسیکلت های برقی با شرایط فعلی ظلم به مصرف کننده است )به دلیل 
کیفیت پایین، کم بودن عمر باتری و قیمت باال( و هم یک مانع جدی و 
دغدغه مهم برای مونتاژکنندگان است. در نتیجه پیشنهاد می شود تا زمانی 
که یک پیشرفت و تحول اساسی در تکنولوژی باتری به وجود بیاید، حداقل 
اجبار تولید 10 درصدی محصوالت برقی در مدت سه ماه متوقف شود و 
تعداد تولید این محصوالت فعال اختیاری باشد. باید دقت داشته باشیم که 
موتورسیکلت های برقی وارداتی فعلی به دالیل ذکر شده برای مصرف کننده 

حکم یک وسیله یک بار مصرف گران قیمت را دارد.
قابل ذکر است که منظور از پیشرفت و تحول اساسی در تکنولوژی که اشاره 
شد، یعنی باتری هایی تولید شود که سبک و ارزان باشد و زود شارژ شود و 

دیرتر شارژ آن تمام شود و...
نکته دیگر بحث نحوه قانون گذاری است که طی سالیان گذشته معموال شاهد 
این بوده ایم که در زمان تدوین قوانین از فعاالن و کارشناسان صنایع مشورت 
از مشکالت  بعضی  برای حل  اجرایی  قابل  راه حل  نمی گرفتند و در عمل 
نداشتند. یکی از این موارد بحث آلودگی هوا بود که همچنان ادامه دارد. اما، 
یکی از سوال های متداول در جامعه این است که دولت ها برای آلودگی هوا 
چه کارهایی انجام داده اند که در پاسخ بعضی از مسئوالن به قانون هوای پاک 
اشاره می کنند و می گویند »سازمان های دیگر به وظایف خود نسبت به این 
قانون عمل نکرده اند« و این چرخه در پاسخ گویی ها همینطور ادامه دارد. اما 
واقعیت و مشکل اصلی عدم اجرای قانون هوای پاک نیست بلکه بعضی از 
مفاد این قانون است که در مواردی بدون کارشناسی تدوین شده است. اما 
خوشبختانه در دولت جدید کمی رویکرد تغییر پیدا کرده و شاهد این هستیم 

که سوال از کارشناسان برای حل مشکالت کشور بیشتر شده است.
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آزمون  پارس  شکوه  آزمایشگاه  موتورسیکلت،  صنعت  نشریه  گزارش  به 
توسعه  ستاد  فناوری  کالن  طرح های  زینی مدیر  میزبان سیدشهریار 
فناوری  و  علمی  معاونت  پیشرفته  نقل  و  حمل  و  فضایی  فناوری های 

ریاست جمهوری و مدیران سازمان ملی استاندارد بود.
به  مربوط  آزمایش های  انجام  موضوع  با   1388 سال  از  شرکت  این 
قطعات  و  خودرو  و  موتورسیکلت  اجباری  غیر  و  اجباری  استاندارد های 
جانبی آن ها و کلیه قطعات صنعتی و واردات ماشین آالت و تجهیزات 
مربوط به آزمایش های موتورسیکلت، خودرو و قطعات جانبی آن در کشور 
شروع به فعالیت کرد. در این مجموعه آخرین دستگاه های پیشرفته برای 
آزمایش قطعات و محصوالت وجود دارد و توانایی انجام کلیه آزمون های 
مرتبط با موتورسیکلت، خودرو و قطعات صنعتی در این شرکت وجود دارد.
به سمت  و حرکت  کیفیت  ارتقای  به  افزون کشور  روز  نیاز  به  توجه  با 
این  وارداتی،  محصوالت  و  داخل  تولیدی  محصوالت  استانداردسازی 
شرکت قطعات و محصوالت مختلف را که در دامنه انجام فعالیت خود 
دارد مطابق با استاندارد های مربوطه آزمایش و بر تطابق آن محصوالت و 

یا قطعات با استاندارد صحه گذاری می کند.
این شرکت با توجه به داشتن استاندارد های کیفیتی وآماده سازی محیط 
محیطی  در  آزمایشگاهی«   17025« و  مدیریتی«  »)ایزو(  اخذ  برای 
کامال حرفه ای و فنی ایجاد شده دارای آزمایشگاهی است که 24 عنوان 
را  برقی  موتورسیکلت های  جمله  از  موتورسیکلت  به  مربوط  استاندارد 

به طور کامل توسط دستگاه های پیشرفته تست می کند.

سیدشهریار زینی از ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته 
شکل گیری  بازدید،  این  در  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
این چنینی  مراکز  گفت:  و  دانست  ضروری  کشور  در  را  مراکزی  چنین 
نقشی اثرگذار در سرعت گرفتن فرآیند تایید نوع موتورسیکلت های برقی 

برای اخذ پالک دارند.
کاهش  کشور،  در  موتورسیکلت ها  نوع  این  فروش  افزایش  افزود:  وی 
آالیندگی هوا و کاهش قابل توجه مصرف سوخت نتیجه فعالیت چنین 

مجموعه هایی در کشور است.
علمی  معاونت  حمایتی  و  همکاری  مدل های  اجرای  زینی،  گفته  به 
فناوری ریاست جمهوری برای تجهیز و توسعه این مرکز و نیز حمایت از 
شرکت های دانش بنیان توانمند در حوزه ساخت تجهیزات و ادوات آزمون 

نیز می تواند به این کار شتاب می دهد1.
آزمایشگاه همکار سازمان ملی  به عنوان  آزمون  پارس  آزمایشگاه شکوه 
صنعت  به  مربوط  آزمایشگاهی  خدمات  ارائه  زمینه  در  ایران  استاندارد 
مدیریت  به   1390 سال  در  کشور  قطعات  و  دوچرخه  و  موتورسیکلت 
قادر  آزمون،  مرکز  این  کرد.  کار  به  شروع  دیبازری  باف  پارچه  رسول 
به ارائه کلیه آزمون ها و خدمات مهندسی مربوط به انواع موتورسیکلت 
استاندارد  ملی  سازمان  دستورالعمل های  براساس  قطعات  و  دوچرخه  و 

ایران، است.

1- ورود موتورسیکلت های برقی به خیابان ها سرعت می گیرد )1400(، دانشجو، 9 آذر 
1400، کدخبر: 980577. ر.ک: 

https://snn.ir/fa/news/980577

ماهنامه صنعت موتورسیکلت/ سال چهارم/ شماره 16/ آذر 1400



ماهنامه صنعت موتورسیکلت/ سال چهارم/ شماره 16/ آذر 41400

و  موتورسیکلت  صنعت  با  مرتبط  آزمایشگاهی  خدمات  بخش  اثر  ارائه 
حصول  جهت  مشتریان  نیاز  برآوردن  راستای  در  قطعات  و  دوچرخه 
و  ملی  استانداردهای  اساس  بر  واردات  و  تولیدات  ازکیفیت  اطمینان 
بین المللی از اهداف این آزمایشگاه است. دفتر مرکزی این مجموعه در 

تهران و آزمایشگاه نیز در شهرک صنعتی شکوهیه قم مستقر است.

معرفی دپارتمان های شکوه پارس آزمون
دپارتمان قوای محرکه

آزمون سنجش توان خالص قوای محرکه موتور های بنزینی و برقی که 
مؤثرترین آزمون الزامی موتورسیکلت است در این قسمت انجام می پذیرد. 

آزمون های این دپارتمان را می توانید در تصویر مقابل مشاهده نمایید.

دپارتمان دینامیک
حال  در  موتورسیکلت  به  مربوط  آزمون های  کلیه  دینامیک  دپارتمان 
و  سرعت  حداکثر  مجاز،  صدای  تراز  ترمز،  آزمون های  شامل  حرکت 

سرعت سنج در این قسمت انجام می شود.

دپارتمان استاتیک
قرار  ثابت  محلی  در  که  موتورسیکلتی  برای  بخش  این  آزمون های 
نصب  تجهیزات  جک،  شامل پایداری  آزمون ها  می شود.  انجام  دارد، 
روشنایی، ضد سرقت، دستگیره سرنشین، جرم و ابعاد، کنترلرها 
و  دستکاری  عدم  شناسایی،  پالک های  پالک،  نصب  موقعیت ها،  و 

برجستگی های بیرونی می باشد.

دپارتمان دوچرخه
آزمون های  آن شامل  قطعات  و  به دوچرخه  مربوط  آزمون های  کلیه 

استاتیکی، دینامیکی و خستگی و غیره در این بخش انجام می گیرد.

دپارتمان قطعات
موتورسیکلت  روی  بر  شده  نصب  متعلقات  آزمون  برای  قسمت  این 

مانند زنجیر، طوقه، باتری، باک، هشدار دهنده صوتی در نظر گرفته 
شده است.

دپارتمان ایمنی عملکرد موتورسیکلت برقی
لحاظ برق گرفتگی،  از  برقی  موتورسیکلت های  عملکرد  ایمنی  بررسی 
آزمون باطری )از نظر انفجار یا نشتی الکترولیت(، شارژ و دشارژ 

بهینه و نفوذپذیری در مقابل آب در این دپارتمان انجام می شود.

دپارتمان تحقیق و توسعه
با توجه به اهمیت تحقیقات و نوآوري در صنعت موتورسیکلت و دوچرخه، 
گذاري  سرمایه  با  تأسیس،  ابتدای  از  آزمون  پارس  شکوه  آزمایشگاه 
با  واحد  این  نمود.  توسعه  و  تحقیق  واحد  ایجاد  به  اقدام  مستقیم خود 
هدف ارائه خدمات به صنعت موتورسیکلت و دوچرخه ایجاد گردید و با 
ساخت فضاهای کارگاهی و آزمایشگاهی؛ خرید و نصب تجهیزات سخت 

افزاری و نرم افزاری در سال 90 رسماً به بهره بر

دپارتمان تولید
شرکت شکوه پارس آزمون به تاریخ 31/02/1394 موفق به اخذ پروانه 
برای  موتورسیکلت  های  آزمون  تجهیزات  تولید  زمینه  در  برداری  بهره 

کارخانجات تولیدی در کشور گردید.

استانداردها
به  مربوط  استاندارد  ملی  سازمان  تشویقی  و  اجباری  آزمون های 
این  هم چنین  است.  انجام  قابل  مرکز  این  در  دوچرخه  و  موتورسیکلت 
مرکز، امکان طراحی و اجرای آزمون براساس نیاز و سفارش کارفرمایان 
را دارد. آزمون های قابل اجرا در این آزمایشگاه مطابق با استانداردهای 
 27 مجموع  در  موتورسیکلت ها  برای  است.  استاندارد  ملی  سازمان 

استاندارد تعریف شده که در این مرکز 24 مورد انجام می شود1.

1- شکوه پارس آزمون
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 ،2020 نمایشگاه  لغو  از  پس  موتورسیکلت،  صنعت  نشریه  گزارش  به 
آن  طرفداران  برای  و  دوچرخ  صنعت  برای  جهان  نمایشگاه  مهم ترین 
بازگشته است. در پنج سالن اشغال شده، بیش از 820 برند محصوالت 
جدید و آینده حرکت خود را تا یکشنبه 28 نوامبر به نمایش می گذارند.

روز اول نمایشگاه یعنی 23 نوامبر )دوم آذر 1400( برای مطبوعات، سوم 
آذر برای بازرگانان و خبرنگاران و از پنجشنبه تا یکشنبه برای عموم مردم 

آزاد بود.
پیترو مدا مدیرعامل ایکما گفت:

اگر یک ویژگی وجود دارد که صنعت ما را متمایز کند، دقیقاً وفاداری به 
مردم است. نیاز به حفظ این رابطه با مردم و عدم وجود ایکما1 در سال 
2020، گسترش ابتکارات دیجیتالی را باعث شد، که از یک طرف مطمئناً 
عالقه به اخبار بخش ما را زنده نگه داشت. اما، از سوی دیگر، آن ها به 
وضوح بیان کردند که نیاز به تماس فیزیکی و عاطفی با محصوالت وجود 
دارد. امروز ما دوباره حضور داریم و یک بار دیگر میالن را به پایتختی 
دو چرخ تبدیل می کنیم. با جذابیت بین المللی نمایشگاه تاریخی میالن، 
47 درصد از غرفه داران حاضر در این سال از خارج از کشور آمده اند که 
نماینده 35 کشور هستند. بنابراین، شرکت های ایتالیایی نیز حضور بسیار 

چشمگیری دارند.
پائولو ماگری رئیس انجمن ملی دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم جانبی گفت:

1-EICMA 

از  بیش  ارزش کل  ایتالیا  در  ملی،  برای بخش  و  برای کل بخش  ایکما 
ایجاد  اشتغال  نفر  از 1000  برای بیش  و  تولید می کند  یورو  میلیارد   7
می نماید. در مرحله اول فرصتی برای ارتباط منحصر به فرد را نشان می دهد.

برای  نهادی  مرحله ای  به عنوان  نیز  را  مالقات  قرار  این  از  استفاده  زیرا، 
ارسال پیام ها، گسترش دانش و آگاهی، ارائه تجربیات کاربران در جاده ها 
و گشودن کانال های پرباری را برای گفتگو با تصمیم  گیرندگان سیاسی و 

ذینفعان امکان پذیر می کند.
قابل ذکر است که نمایشگاه ایکما فقط محدود به سالن ها نیست، بلکه 
موتورسواری،  تست  میزبان  که  دارد،  ادامه  نیز  فیرا  بیرونی  مناطق  در 

سرگرمی، مسابقات و نمایش ها است.
همچنین فرصت های ویژه ای برای دوستداران دوچرخه های الکترونیکی 
وجود دارد، که می توانند جدیدترین محصوالت دنیای دوچرخه های کمک 
پدال را در مسیر فنی سالن 24 آزمایش کنند. در نهایت، محصوالت آینده 
به آن ها، که  ایکما وجود دارد. منطقه ویژه اختصاص داده شده  نیز در 
امسال میزبان 75 کسب وکار نوآور بین المللی است که آماده ارائه ایده ها، 

راه حل ها و نمونه های اولیه خود هستند2.
ایکما با حضور بیش از 820 برند و  2- هفتاد و هشتمین نمایشگاه بین المللی دوچرخ 
غرفه دارانی از 36 کشور مختلف افتتاح شد )1400(، موتورسیکلت نیوز، 3 آذر 1400، 

کدخبر: 17494. ر.ک: 
https://www.motorcycletnetnews.ir/news/17494

هفتاد و هشتمین نمایشگاه بین المللی دوچرخ ایکما برگزار شد
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صنعت  انجمن  دبیر  خودرو،  خبر  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
 8 ماده  اجرایی  آیین نامه  از  بخشی  اجرایی  قابلیت  خصوص  در  ایران  موتورسیکلت 
قانون هوای پاک مبنی بر منع تردد موتورسیکلت های فرسوده از سال 1401 و تکالیف 

تولیدکنندگان در راستای کاهش آلودگی هوا توضیحاتی را مطرح کرد.
بهمن ضیاء مقدم اظهار داشت: مطابق با ماده 8 قانون هوای پاک، ضمن تکلیف پلیس 
راهور در ممانعت از تردد خودروها و موتورسیکلت هایی که به سن فرسودگی رسیده اند، 
مالکان این دستگاه ها ملزم به اسقاط شدند، اما متاسفانه طی دو سال گذشته اسقاطی 

صورت نگرفت.
سن  برای  تعریفی  این که  ضمن  پاک،  هوای  قانون   8 ماده  اصالح  در  افزود:  وی 
زمانی  فواصل  در  فنی  معاینه  گواهی  دریافت  به  ملزم  مالکان  شد،  ارائه  فرسودگی 
صورت  در  و  شدند  فرسوده  موتورسیکلت  و  خودرو  سن  اساس  بر  شده  تعیین 
شد. خواهند  اسقاط  به  موظف  فنی  معاینه  مراکز  سوی  از  تایید  عدم  گواهی  دریافت 

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: با این وجود، موتورسیکلت هایی که به سن 
فرسودگی رسیده و گواهی معاینه فنی ندارند، تردد آنها همچنان برقرار است و نقل و 
انتقال و خدمات بیمه ای نیز برای آنها انجام می شود. بدین ترتیب نه تنها یک میلیون 
تقاضای موتورسیکلت های  بازار  بلکه  از رده خارج نشده،  دستگاه موتورسیکلت فرسوده 

صفر انژکتوری نیز از بین رفته است.
ضیاء مقدم در خصوص تکالیف تولیدکنندگان موتورسیکلت در راستای کاهش آلودگی 
هوا و اقدامات آنها در این باره بیان کرد: اکنون موتورسیکلت سازان مکلف به رعایت 27 
نوع استاندارد آالیندگی در تولید محصوالت خود هستند و در راستای کاهش آالیندگی 
نسبت به جایگزینی انژکتوری ها با کاربراتوری اقدام کرده اند، به طوری که اکنون سهم 

موتورسیکلت ها در آالیندگی کالنشهرها کمتر از 10 درصد است.
وی با اشاره به وظیفه تولیدکنندگان موتورسیکلت در حوزه اسقاط بر اساس قانون تصریح 

یک  نو،  موتورسیکلت  دستگاه  هر  شماره گذاری  ازای  به  می بایست  تولیدکنندگان  کرد: 
دستگاه موتورسیکلت فرسوده را از رده خارج نمایند که اکنون بر اساس قانون از برگه 

اسقاط خودرو به عنوان معادل استفاده می شود.
دبیر انجمن صنعت موتوسیکلت ایران همچنین به الزام تولیدکنندگان موتورسیکلت در 
اختصاص 10 درصد از سبد محصوالت تولیدی به موتورسیکلت های برقی در مدت زمان 
تولید  حوزه  به  ورود  عدم  صورت  در  موتورسیکلت سازان  گفت:  و  کرد  اشاره  ماهه  سه 
موارد  این  همگی  و  دهند  تحویل  اسقاط  برگه  سه  می بایست  برقی،  موتورسیکلت های 

شرایطی است که تولیدکنندگان موتورسکیلت را تحت فشار قرار داده است.
ضیاء مقدم با بیان اینکه در شرایط کنونی عدم قابلیت اجرایی این قوانین آثار منفی بر 
صنعت موتورسیکلت داشته است، اذعان داشت: اکنون خرید موتورسیکلت نو با حداقل 
قیمت 25 میلیون تومان به شدت کاهش یافته، زیرا مالکان موتورسیکلت های فرسوده با 
توجه به منع تردد، در ازای صرف هزینه 2 تا 3 میلیون تومان، ترجیحا نسبت به تعمیر 
وسیله نقلیه خود اقدام می نمایند و بدین ترتیب بازار تقاضای موتورسیکلت نو هر ساله 

رو به کاهش است.
یورو  استاندارد  اجرای  بر  تولیدکنندگان  الزام  از جمله  قوانین  پایان وضع برخی  وی در 
5 از سال 1401 را یکی دیگر از قوانین مانع تولید دانست و خاطرنشان کرد: این الزام 
حتی در تولید موتورسیکلت های انژکتوری نیز خلل ایجاد می کند و عمال توقف تولید را 
به دنبال دارد که در نتیجه آن، موتورسیکلت نو انژکتوری به بازار ورود نمی کند تا بدین 
ترتیب سهمی در کاهش آلودگی هوا داشته باشد و تمام این موارد، تصمیمات اشتباهی 

است که متاسفانه اتخاذ می شود1.

تقاضای  بازار  رونق  و  تولید  مانع  که  مثبتی  قوانین   ،)1400( بهمن  ضیاءمقدم،   -1
موتورسیکلت شدند، خبرخودرو، 24 آذر 1400، کدخبر: 641721. ر.ک:

http://khabarkhpdro.com/fa/news/641721



77

صنعت موتورسیکلت بیش از چند دهه منحصر به تولید CG کاربراتوری 
)معروف به موتورسیکلت کار( بود. تغییرات با ممنوعیت تولید موتورسیکلت 
الزام تولیدکننده به تولید  ادامه  کاربراتوری در مهر 95 کلید خورد. در 
موتورسیکلت برقی، تکلیف به رعایت استانداردهای یورویی که سال به 
سال تغییر می  کند، اسقاط موتورسیکلت  های فرسوده و... روز به روز عرصه 

را برای فعاالن این صنعت تنگ  تر کرد.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از دنیای اقتصاد، بنا بر گفته 
کالن شهری  هوای  فعلی  آلودگی  چهارم  یک   شهری  حوزه  کارشناسان 
تا   7 بین  که  بوده  فرسوده  موتورسیکلت های  به  مربوط  تهران  مانند 

10درصد بیشتر از یک پراید آلودگی دارند. 
است  معتقد  موتورسیکلت  صنعت  انجمن  دبیر  ضیامقدم،  بهمن 
سخت گیری های فعلی باعث بهبود کیفیت تولید موتورسیکلت شده و این 
از محیط  تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت  موضوع مورد 

 زیست هم قرار گرفته است.

تخلفات و نگاه سختگیرانه تصمیم گیران
صاحبان موتورسیکلت بیشتر از اقشار کم درآمد بوده که از این وسیله نقلیه 
اینکه فرهنگ  بیان  با  این کارشناس حوزه صنعت  امرارمعاش می کنند. 

استفاده درست از موتورسیکلت در کشور جا نیفتاده است، گفت: برخی 
کاتالیست  خروج  مانند  موتورسیکلت  صاحبان  سوی  از  قانون شکنی ها 
صنعت  این  به  مسووالن  نگاه  شده  سبب  سیستم سوخت   دستکاری  یا 
سخت گیرانه  تر باشد. یک سلسله قوانین و بخشنامه هایی به اجرا گذاشته 
براساس  نمی شود.  نظرخواهی  انجمن  از  آن ها  تدوین  در  که  می شود 
آیین نامه ماده 2 قانون هوای پاک، تولیدکنندگان موتورسیکلت موظف 
برقی  موتورسیکلت های  به  را  خود  محصوالت  سبد  10درصد  هستند 
اختصاص دهند در غیر این صورت برای شماره گذاری هر موتورسیکلت 

بنزینی باید یک موتورسیکلت فرسوده را اسقاط کنند.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت با بیان این که بیش از یک سال است که 
تولیدکنندگان با این دو چالش روبه  رو هستند، گفت: در حال حاضر به دلیل 
نبود برگه اسقاط موتورسیکلت، معادل سازی شده و تولیدکنندگان به ازای 
ارائه هر برگه اسقاط خودرو می  توانند 7 موتورسیکلت شماره  گذاری کنند.
ضیامقدم با بیان این که بین 95 تا 99درصد موتورسیکلت های در حال تردد 
کاربراتوری هستند، گفت: با اجرای قانون هوای پاک بدون فراهم کردن 
زیرساخت ها، همچنان شاهد تردد حجم زیادی موتورسیکلت کاربراتوری 
ماده  این  داد:  ادامه  پاک  هوای  قانون   8 ماده  به  اشاره  با  وی  هستیم. 
صاحب خودرو و موتورسیکلت را مکلف کرده پس از رسیدن وسیله نقلیه 

بهمن ضیاءمقدم: 
دولت چین رعایت استاندارد یورو ۵ را اجباری نکرده است
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به سن فرسودگی آن را اسقاط و از چرخه مصرف خارج کند، اما در ادامه، 
کردند. تحمیل  تولیدکننده  به  را  موتورسیکلت  اسقاط  تصمیم  گیران، 

قربانی یک بام و دو هوای تصمیم گیران
گفتنی است ماده 8 قانون هوای پاک خرداد امسال دستخوش تغییر و 
تحوالتی شد و »سن فرسودگی« به »سن مرز فرسودگی« تغییر یافت. 
به این ترتیب هر وسیله نقلیه با هر سنی در صورت گذراندن تست های 
معاینه فنی بدون هیچ محدودیتی اجازه تردد دارد. به این ترتیب بیش 
بازار  بنابراین  گرفتند.  تردد  مجوز  فرسوده  موتورسیکلت  میلیون   10 از 
موتورسیکلت دست دوم بسیار داغ  تر از قبل شده است. الزام برگه معاینه 
فنی باز هم دردی از دردهای آلودگی هوا کم نمی  کند زیرا دوربین  ها قادر 
به رصد موتورسیکلت نبوده و جریمه دستی هم حتی با وجود نداشتن 

برگه معاینه فنی انجام نمی شود.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت در ادامه به مشکالت اداری برای انتقال 
گفت:  و  کرد  اشاره  تولیدکنندگان  شخصی  صفحه  به  اسقاط  برگه  های 
می برد  زمان  روز   20 تا   15 بین  تولیدکننده  برای  شماره گذاری  روند 
باشد؛  هوا شده  آلودگی  کاهش  به  این که حتی یک درصد کمکی  بدون 
مدیریت  ستاد  راهور،  پلیس  به  مربوط  امور  در  سازندگان  زحمت  فقط 

حمل  ونقل و سوخت و... اضافه شده است.

یک پیشنهاد
این مسوول صنفی در ادامه سخنان خود گفت: انجمن صنعت موتورسیکلت 
پیشنهاد کرد مبلغی برای الشه موتورسیکلت تعیین شود و تولیدکننده 
این مبلغ را به حسابی که برای این موضوع تعریف شده واریز کند. به این 

ترتیب مسووالن از آن در جهت کاهش آلودگی هوا استفاده کنند.
بوده  این صنعت  بعدی  چالش  آینده  سال  برای   5 یورو  استاندارد  الزام 
ایرانی  صنعت گر  انجین،  تامین  منابع  محدودیت  و  تحریم  به دلیل  زیرا 
ناچار است با پرداخت هزینه  های تحقیق وتوسعه به شرکت  های چینی این 
استاندارد را در ساخت لحاظ کنند؛ چراکه دولت چین رعایت استاندارد 
موضوع  مانند  تولیدکنندگان  نتیجه  در  است.  نکرده  اجباری  را   5 یورو 
تامین انژکتور موتورسیکلت سی جی 125 دوباره به مشکل برخورده و باید 

برای ساخت آن بین 200 تا 500 دالر هزینه کنند.
باید در راستای  ضیامقدم تاکید کرد: این در حالی است که سیاست ها 
جمع  آوری موتورسیکلت های کاربراتوری فرسوده از سطح شهرها باشد که 

ضمن کاهش آلودگی هوا، بازار تقاضا را نیز رونق  دهد.

پروژه ناموفق ترویج برقی ها
خواندن  ناموفق  با  برقی  موتورسیکلت  تولید  وضعیت  درباره  ضیامقدم 
تولید  الزام  و  اجبار  گفت:  برقی  موتورسیکلت  از  استفاده  ترویج  پروژه 
در  شود  آن  بازار  از  حمایتی  هیچ  این که  بدون  برقی  موتورسیکلت 
نهایت منجربه انباشت این موتورسیکلت ها شده است. دولت چین تردد 
موتورسیکلت بنزینی را در شهرها ممنوع می کند در مقابل با بسته ها ی 
حمایتی هزینه این موتورسیکلت ها را برای مصرف  کننده کاهش داده و هم 

 قیمت موتورسیکلت های بنزینی می  کند. بنابراین، دولت یا پیمانکاری باید 
قیمت باتری را که نیمی از هزینه موتورسیکلت است را تقبل کند و هر بار 
با خالی شدن باتری با یک باتری پر در ایستگاه های شارژ تعویض شود.

این  تا  شده  سبب  برقی  موتورسیکلت  باالی  قیمت  گفت:  ضیامقدم 
قرار  استقبال  مورد  هم  پیک موتوری ها  سوی  از  حتی  پاک  وسیله نقلیه 

نگیرد چرا که شارژ باتری ها زمان بر است.

تاثیر مشکالت جهانی روی تولید
درباره  پاسارگاد  موتور  نیکران  برند  مدیرعامل  غالمی،  ادامه مسعود  در 
مشکالت تولیدکنندگان گفت: با توجه به شرایط خاص ناشی از پاندمی 
کرونا در دو سال گذشته، صنعت موتورسیکلت با فرصت های بی نظیری در 
جهان و به  تبع کشور ما مواجه شد که همان رشد فعالیت استارت آپ های 

اینترنتی است.
او افزود: می  توان اعتراف کرد تمام این استارت  آپ  ها در ارتباط تنگاتنگ با 
خدمات صنعت موتورسیکلت بوده بنابراین باید از نوآوری دست اندرکاران 
استارت  آپ های داخلی که به رشد صنعت موتورسیکلت در دوران شیوع 
موارد  این  تمام  وجود  با  اما،  کرد.  قدردانی  کردند  کمک  کرونا  ویروس 
جمله  از  صنایع  گریبان گیر  حاضر  حال  در  زیادی  مشکالت  متاسفانه 

صنعت موتورسیکلت در سطح جهان شده است.
کامپیوتر  قطعه  جهانی  کمبود  مشکالت  مهم  ترین  داد:  ادامه  غالمی 
سفارش   در  طوالنی  تاخیرهای  ایجاد  سبب  که  بوده   ECU یا  مرکزی 
تمام شرکت  های خودرویی و  موتورسیکلت شده است. افزایش  هزینه  ها 
به دلیل رشد تقاضای جهانی و نیز کمبود تعداد کانتینرها منجر به افزایش 
چند برابری هزینه  های حمل  ونقل شده است. از سوی دیگر افزایش قیمت 
جهانی مواد اولیه به ویژه آلومینیوم، مس، فوالد و استیل و همچنین مواد 
مورد استفاده در کاتالیزورها شامل پالتین، پاالدیوم و رودیوم تولید را با 

چالش روبه  رو کرده است.
5درصدی  تضعیف  به ویژه  جهانی  ارزهای  برابری  تغییر  کرد:  اضافه  وی 
قیمت های صادراتی طی یک  افزایش  به  یوآن که منجر  مقابل  دالر در 
سال گذشته شده از دیگر چالش  های تولید است. همچنین بحران جهانی 
انرژی و قطع برق پیوسته صنایع در چین و هند و کاهش روزهای کاری 
به 3 روز در هفته، در آینده قطعا با کاهش ظرفیت های تولیدی صنایع، 
دسترسی به کاالها در سطح جهان بسیار کاهش خواهد یافت. در نتیجه 
تجربه  را  آن  تکانه های  هم  کشور  موتورسیکلت  صنعت  مشکالت  این 

خواهد کرد1.

1- ضیامثدم، بهمن و مسعود غالمی )1400(، صنعت موتورسیکلت در دست انداز تولید، 
دنیای اقتصاد، 21 آذر 1400، کدخبر: 3824125. ر.ک:

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3824125
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به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت، حسین مقدم با اشاره به تردد حدود 
3 میلیون موتورسیکلت در تهران که مشمول معاینه فنی می شوند گفت: 
فقط 160 دستگاه از این تعداد برای معاینه فنی به مراکز مراجعه کرد ه اند.

پنجم  یک  حدود  گفت:  تهران  فنی  معاینه  مرکزی  ستاد  مدیرعامل 
آلودگی شهر تهران از ناحیه تردد موتورسیکلت هاست و باید فکر اساسی 

درخصوص موتورسیکلت های فرسوده و کاربراتوری کرد.
در  تردد  برای  و  هستند  فرسوده  موتورسیکلت ها  درصد   90 گفت:  وی 

سطح شهر نیاز به برگه معاینه فنی دارند.
مقدم افزود: یازده خط مکانیزه در 6 مرکز در شهر تهران برای معاینه فنی 

موتور ها فعال است.
او درباره علت عدم مراجعه و استقبال دارندگان موتورسیکلت به مراکز 
قانون مدار  باید  سیکلت ها  موتور  راکبان  قاعدتا  کرد:  اظهار  فنی  معاینه 
موتور،  از  اعم  کلیه وسایل نقلیه  تردد  برای  گواهی  این  چراکه  باشند 
خودروهای سبک وسنگین نیاز هست و طبق قانون موتورسیکلت ها برای 

تردد باید دارای گواهی معاینه فنی باشند.
وی ادامه داد: در ابتدا راکبان موتورسیکلت باید توجه داشته باشند که 
باید این گواهی را تهیه کنند و نکته دوم بخش سلبی قضیه و برخورد 
کنار هم  در  باید  مهم  دو  این  است  برگه  این  فاقد  موتورسیکلت های  با 
قرار گیرد تا فرآیند انجام معاینه فنی موتورسیکلت برای واجدین شرایط 

به صورت مستمر و دقیق انجام شود.1
خبر، سردار  شبکه  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
نقلیه  وسایل  برابر  موتورسیکلت ها سه  آلودگی  متاسفانه  حمیدی افزود: 

1- مقدم، حسین )1400(، یک پنجم آلودگی هوا ناشی از موتورسیکلت هاست، شبکه 
خبر، 30 آبان 1400، کدخبر: 830863. ر.ک:

https://www.irinn.ir/fa/news/830863

شخصی و معاینه فنی آن ها دستی است و بایستی حتما مامور ببیند تا 
جریمه کند و سیستم و سامانه ای به صورت هوشمند برای کنترل اینگونه 

موتورسیکلت ها وجود ندارد.
در  موتورسیکلت  میلیون   4 از  بیش  گفت:  پایتخت  راهور  پلیس  رئیس 
پایتخت تردد می کنند که عمده آن ها فرسوده و موجب آلودگی هستند 

و کنترلی بر آنها وجود ندارد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت گفت: سیستم های کنترل آالینده 
موتورسیکلت ها سنتی است و سامانه و الزامی در این زمینه وجود ندارد. 
اگر موتورسیکلتی می خواهد فعالیت داشته باشد ضوابط را رعایت کند.

سردار حمیدی افزود: در حال حاضر میلیون ها موتورسیکلت در پایتخت 
درحال تردد است که دودزا می باشد و شهرداری ها مکلف است حمل و 
نقل درون شهری را ساماندهی کند و مجوز های الزم برای تردد نیز لحاظ 
شود، اما سازمان های دیگر نیز در این موضوع دخیل هستند و دوگانگی 

در حوزه مدیریت وجود دارد.
وی گفت: پلیس نیز به این تعداد نیرو ندارد که بخواهد موتورسیکلت ها را 
کنترل کند، عامل انسانی نیز کنترل شدنی نیست و بایستی سامانه ها راه 

اندازی شوند که متاسفانه تاکنون کاری انجام نشده است.
موتورسیکلتی  اگر  افزود:  پایتخت  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
بناست فعالیت کند باید یک مدیریت واحد باشد و آن شهرداری است نه 

اینکه دیگر سازمان ها و نهاد ها نیز در این موضوع دخیل باشند.
و  نمی کند  کفایت  پلیس  کنترل  صورت  هر  به  گفت:  حمیدی  سردار 

مدیریت شهری باید وارد میدان شود2.

ندارد،  وجود  دودزا  موتورسیکلت های  بر  کنترلی   ،)1400( محمدحسین  حمیدی،   -2
شبکه خبر، 29 آبان 1400، کدخبر: 830785. ر.ک:

https://www.irinn.ir/fa/news/830785

مسئله معاینه فنی موتورسیکلت ها چگونه حل می شود؟
اصفهان و مشهد به خطوط معاینه فنی موتورسیکلت مجهز می شوند
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به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، 
مدیر فنی مراکز معاینه فنی شهرداری اصفهان گفت: شهرداری اصفهان 
موتورسیکات ها  ویژه  موجود  فنی  معاینه  مراکز  تجهیز  برای  اعتباری 

اختصاص داده است.
منصور خادمی افزود: در صورت جلسه کارگروه استانی بنا شد که فعال 
با توجه به آلودگی هوای استان اصفهان پلیس با وسایل نقلیه ای که دود 
مشهود دارند برخورد می کند تا زمانی که مراکز معاینه فنی موتورسیکلت 

راه اندازی شد بتوانیم معاینه فنی موتوسیکلت ها را هم داشته باشیم.
با  کاربراتوری  موتورسیکلت های  جایگزینی  طرح  به  اشاره  با  وی 
موتورسیکلت های برقی گفت: شهرداری اصفهان با هدف کاهش آلودگی 

هوا موتورهای سیکلت های برقی را طراحی کرده است1.
خبرنگاران  باشگاه  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
گفت:  اصفهان  استان  راهور  پلیس  محمدی رئیس  جوان، محمدرضا 
موتورسیکلت  و خودروهایی که معاینه فنی ندارند برابر قانون، 52 هزار 

تومان جریمه خواهند شد.
دارند  فنی  معاینه  که  خودروهایی  و  موتورسیکلت  کرد:  اضافه  وی 

اما دودزا هستند، 45 هزار تومان جریمه می شوند.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان بیان کرد: موتورسیکلت و خودروهایی 
که فاقد معاینه فنی باشند، هر 24 ساعت یک بار، جریمه و اعمال قانون 

خواهند شد.
محمدی اظهار کرد: همکاران به وسیله دوربین اعمال قانون خواهند کرد، 
فقط یک مشکل وجود دارد و آن هم تاخیر در فرستادن پیامک جریمه به 

شهروندان است که در تالشیم این مشکل حل شود.
وی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از 40 هزار خودروی 

دودزا و 200 هزار خودروی فاقد معاینه فنی اعمال قانون شده اند2.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از شهرآرا نیوز، مدت هاست 
آلودگی  اول  ردیف  متهم  به عنوان  نیروگاه ها  و  صنایع  و  خودرو ها  که 
در  موتورسیکلت ها  نقش  از  کارشناسی  کمتر  و  می شوند  معرفی  هوا 
آلوده کردن هوای شهر ها صحبت می کند. این در حالی است که براساس 
تولید  آلودگی  خودرو   5 معادل  کاربراتوری  موتورسیکلت  هر  آمار ها 
معموال  هوا  آلودگی  از  درصد  تا 20  بین 10  در کالن شهر ها  و  می کند 

سهم موتورسیکلت هاست.
معاینه فنی سبب کاهش 10 درصدی آلودگی می شود و طبق قانون هوای 
پاک، این امر برای موتور ها هم باید اجرا شود، اما نه تن ها اجباری برای 
معاینه فنی موتورسیکلت ها وجود ندارد، بلکه حتی در کالن شهری مثل 

مشهد هنوز خط معاینه فنی موتورسیکلت راه اندازی نشده است.
فرسودگی  سن  آمده،  مشهد  شهر  هوای  آلودگی  سیاهه  در  که  آن طور 
انژکتوری 8 سال تعیین شده است.  موتورسیکلت کاربراتوری 6 سال و 
در شهر  موتوری که  هزار  از 400  این سیاهه، 98 درصد  آمار  براساس 
1- خادمی، منصور )1400(، راه اندازی 3 خط مکانیزه معاینه فنی مجهزموتورسیکلت در 

اصفهان، خبرگزاری صدا و سیما، 21 آذر 1400، کدخبر: 3303554. ر.ک: 
https://www.iribnews.ir/fa/news/3303554

2- محمدی، محمدرضا )1400(، جریمه در انتظار موتورسیکلت و خودروهای فاقد معاینه 
فنی، 11 آذر 1400، کدخبر: 7984882. ر.ک:

https://www.yjc.news/fa/news/7984882

رفت وآمد می کنند، کاربراتوری و 7/42 درصد از این تعداد، فرسوده و از 
رده خارج هستند و طبق نظر کارشناسان، موتور های کاربراتوری 18 برابر 

یک خودرو آلودگی تولید می کنند.
آماروارقامی که مرکز پایش آالینده های زیست محیطی شهرداری مشهد 
جمع آوری کرده نشان می دهد که نزدیک به 5/11 درصد از آلودگی هوای 

مشهد سهم موتورسیکلت هاست.
چون پالک موتور ها عقب است، نمی توانیم جریمه کنیم

ماجرای اجباری شدن معاینه فنی موتورسیکلت ها از سال 1396 آغاز شد 
و بعد از تصویب قانون هوای پاک جدی شد.

مسئوالن محیط زیست همان زمان اعالم کردند موتورسیکلت هایی که در 
اواخر این سال و ابتدای سال 1397 تولید شده اند، باید معاینه فنی داشته 

باشند، در غیر این صورت مشمول جریمه 50هزار تومانی خواهند شد.
دراین میان، مدیران شهری هم از توافق با راهور دراین زمینه خبر دادند. 
وجود  ثبتش  امکان  گفت  راهور  پلیس  بعد  چندی  البته  که  جریمه ای 
ندارد، چون پالک موتور ها در پشت این وسیله نقلیه نصب شده است و 

دوربین های پلیس قابلیت ثبت و ضبط آن را ندارند.

فقط تهران مرکز معاینه فنی موتور دارد
براساس ماده29 قانون هوای پاک، تولید هرگونه آلودگی صوتی به وسیله 
منابع ثابت و متحرک ممنوع است و متخلفان باید جریمه نقدی شوند. 
محیط زیست و راهور نیز بار ها اعالم کرده اند که موتورسیکلت ها می توانند 
برای  اما هیچ عزم جدی ای  تولید کنند،  آلودگی  برابر یک خودرو  تا 4 
اجباری کردن معاینه فنی موتورسیکلت ها دست کم در کالن شهر ها وجود 
نداشت تا آنجا که بعد از گذشت 4 سال از تصویب قانون هوای پاک و 
الزام معاینه فنی برای همه وسایل نقلیه در میان همه کالن شهر های آلوده 
که  شد  افتتاح  موتور ها  برای  معاینه فنی  خط   5 تهران  در  فقط  کشور، 
آن هم براساس آمار هایی که خود تهرانی ها اعالم کرده اند، از ابتدای سال 
1399 تا دی همین سال فقط 34 موتور سیکلت برای دریافت معاینه فنی 

به آن مراجعه کرده اند.

پیگیری برای تأسیس خط معاینه فنی موتور در مشهد
رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر مشهد نیز 
با اشاره به لزوم انجام معاینه فنی برای موتورسیکلت ها در شهر مشهد گفت: 
آلودگی هوا از مسائل جدی به حساب می آید که مشهد با آن درگیر است.
جدی تر  بسیار  دیگر  شهر های  به  نسبت  مشهد  هوای  آلودگی  وضعیت 
باید عوامل  از همه  اول  را کنترل کنیم،  این مسئله  اگر بخواهیم  است. 
نیروگاه ها کنترل  و  مانند خودروها، موتورسیکلت ها  تولیدکننده آالینده 

شوند که معاینه فنی یکی از این راه های کنترل است.
اختیار  در  معاینه فنی  اجباری کردن  اینکه  بر  تأکید  با  فرهمندی  ایمان 
مدیریت شهری نیست، ادامه داد: با این حال، اما به دنبال این هستیم که 
بیاوریم و به شدت پیگیر این  خط معاینه فنی موتورسیکلت را به مشهد 

موضوع هستیم.
معاینه فنی  دریافت  الزام  برای  قانونی  پشتوانه  و  اجبار  هنوز  چون 
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موتورسیکلت ها وجود ندارد، تنها راهی که برای ترغیب موتورسواران به 
انجام این کار پیش پای ما می ماند، استفاده از طرح های تشویقی برای 
به  آینده  در  که  است  موتورسیکلت  معاینه فنی  مراکز  به  مردم  مراجعه 

مشهد خواهد آمد1.

برای معاینه فنی موتورسیکلت ها چه کار باید کرد؟
به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، داریوش 
محیط  سازمان  اقلیم  تغییر  و  هوا  ملی  مرکز  علیزاده معاون  گل 
نظر  از  موتورسیکلت ها  گفت:  موتورسیکلت ها  آالیندگی  زیست، درباره 
آالینده های گازی و انتشار ذرات معلق کمتر از دو میکرون، سهم بسیار 
کشور  در  موتورسیکلت شماره گذاری شده  میلیون  از 12  دارند.  زیادی 
حدود 87 درصد موتورسیکلت ها فرسوده هستند و باید از رده خارج یا 
نوسازی شوند. در تهران 3 میلیون موتور شماره گذاری شده وجود دارد 

که از این تعداد 500 هزار دستگاه در حال تردد روزانه هستند.
آالیندگی  در  موتورسیکلت ها  این  سهم  اینکه  برای  داد:  ادامه  علیزاده 
کاهش پیدا کند، چند اقدام مانند از رده خارج کردن موتورسیکلت های 
فرسوده و ارتقای استاندارد آالیندگی موتورسیکلت در قانون هوای پاک 
کاربراتوری  موتور سیکلت های  تولید  مثال؛  برای  است.  شده  پیش بینی 
متوقف شده و شماره گذاری آن ها ممنوع است همچنین در حال حاضر 

موتورسیکلت ها بر اساس استاندارد یورو 3 تولید می شوند.
کرد:  بیان  زیست  محیط  سازمان  اقلیم  تغییر  و  هوا  ملی  مرکز  معاون 
ازای  به  باید  تولیدکننده موتورسیکلت  تکلیفی که مشخص شده،  طبق 
خارج  رده  از  را  فرسوده  موتورسیکلت  یک  دستگاه،  هر  گذاری  شماره 
تامین  و  برای جایگزینی  زیاد،  قیمتی  اختالف  نظیر  اما مشکالتی  کند، 
حدود  موتور  اسقاط  مثال  برای  دارد.  وجود  فرسوده  موتورسیکلت های 
250 تا 450 هزار تومان هزینه دارد. به همین دلیل افراد تمایل زیادی 

از خود نشان نمی دهند.
وی ادامه داد: از طرفی بحث برقی کردن موتورسیکلت ها در میان است 
که شهرداری و وزارت کشور در این موضوع تکلیف مشخصی دارند که 
تولید  کنندگان  نشد.  عملیاتی  اما  داد،  انجام  خوبی  اقداماتی  شهرداری 
ازای شماره گذاری  نتوانستند طبق خواسته ها پیش روند و در حال به 
رده  از  را  فرسوده  موتورسیکلت، یک دستگاه خودرو سواری  7 دستگاه 
خارج می کنند. طبق برنامه، تولید کنندگان 10 درصد توان خود را باید 
دلیل  به  حوزه  این  در  که  دهند  اختصاص  برقی  موتورسیکلت های  به 
برقی  نتوانستند موفق عمل کنند، چون قیمت موتورسیکلت  اشکاالتی، 

زیاد است و در حال حاضر 40 تا 60 میلیون تومان هزینه دارد.
می کنند  استفاده  آن ها  از  قشر ها  همه  که  است  وسیله ای  موتورسیکلت 
و برخی از قشر ها برای تامین معیشت خود، حمل بار و مسافر استفاده 
می کنند. در تهران بر اساس شیبی که وجود دارد، یک موتور با قدرت 
مربوط  برقی،  موتورسیکلت  گرانی  عظم  بخش  است.  نیاز  وات  هزار   3
باید  بنابراین  باتری آن است که حدود 40 درصد را شامل می شود؛  به 
1- فرهمندی، ایمان )1400(، مشهد هنوز مرکز معاینه فنی موتورسیکلت ندارد، شهرآرا 

نیوز، 10 آذر 1400، کدخبر: 90187. ر.ک: 
https://shahraranews.ir/fa/news/90187

زیرساخت های الزم برای تولید باتری در کشور فراهم شود و شرکت های 
دانش بنیان در این قضیه بصورت جدی وارد شوند.

براساس مصوبه هیات وزیران در سال آینده، موتورسیکلت ها باید 
با تکنولوژی یورو 4 منطبق شوند

تهران  خودرو های  فنی  معاینه  ستاد  ارتباطات  گویا مدیر  محمدرضا 
معاینه  فاقد  موتورسیکلت های  با  برخورد  و  کنترل  اصلی  متولی  گفت: 
می دهد.  انجام  را  آن  فیزیکی  یا  مکانیزه  بصورت  که  است  پلیس  فنی، 
سیستم  است.  الزامی  نقلیه  وسایل  همه  برای  فنی  معاینه  قانون،  طبق 
بر  و  می شود  محسوب  آن ها  اصلی  مشکل  موتورسیکلت ها،  کاربراتوری 
که  هستند  کاربراتوری  ایران  موتورسیکلت های  درصد   90 آمار  اساس 
اینکه سیستم کاربراتوری شرایط  به دلیل  انجام معاینه فنی  در صورت 
پایداری ندارد، کارایی زیادی حاصل نخواهد شد. برای مثال با یک پیج 
گوشتی به راحتی می توان سیستم سوخت رسانی موتور را دست کاری 

کرد و شرایط انتشار آالیندگی را تغییر داد.
ساله  یک  اعتبار  با  تومان  هزار   12 موتورسیکلت ها  فنی  معاینه  هزینه 
است یعنی در واقع همان شرایطی که برای خودرو ها تعیین شده، برای 
موتورسیکلت ها هم پابرجاست و موتور های نو تا 4 سال نیازی به معاینه 
را  مجازی  حدود  که  است  اینگونه  به  فنی  معاینه  شرایط  ندارند.  فنی 
اساس  بر  ما  و  می کند  تعیین  و  تعریف  ما  برای  زیست  محیط  سازمان 
اعداد و ارقام مشخص شده، آالیندگی را بررسی و کنترل می کنیم پس از 
آن آزمون های چشمی مانند بررسی وضعیت ظاهر وسیله نقلیه، وضعیت 

زین، چراغ ها و نظایر آن را انجام می دهیم.
مدیر ارتباطات ستاد معاینه فنی خودرو های تهران تصریح کرد: از آنجایی 
که حداقل یک پنجم از آلودگی هوا مربوط به این حضور و تردد وسیله 
نقلیه در شهر است، لذا برنامه ریزی با هدف اعمال شرایط سختگیرانه تر 
استاندارد ها و قوانین تولید و پایش مستمر، ترغیب و تشویق، حمایت های 
آالیندگی،  بخش  در  مطالعات  انجام  نقلیه،  وسایل  این  راکبین  از  مالی 
ایمنی و همچنین دقت در ارزیابی و ارائه آمار موتورسیکلت های موجود 
موتورسیکلت های  از  استفاده  جهت  بازدارنده  قوانین  وضع  و  شهر  در 

فرسوده از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
برخوردار  مرکز   6 در  موتورسیکلت  فنی  معاینه  از 11 خط  تهران  شهر 
است. در 8 ماه ابتدایی 1400، حدود 160 دستگاه موتورسیکلت به مراکز 
معاینه فنی مراجعه کرده اند. بر اساس آخرین اطالعات سیاهه انتشار در 
شهر تهران که 1396 منتشر شد، شرکت کنترل کیفیت هوا شهرداری 
 21.3 را  گازی  آالینده  گاز های  تولید  در  موتورسیکلت ها  سهم  تهران 
درصد و تولید ذرات معلق 10.1 درصد پیش بینی و اعالم کرده است؛ 
موتورسیکلت ها  آینده،  سال  در  وزیران  هیات  مصوبه  براساس  همچنین 

باید با تکنولوژی یورو 4 منطبق شوند2.

حل  چگونه  موتورسیکلت ها  فنی  معاینه  مسئله   ،)1400( داریوش  گل علیزاده،   -1
می شود؟، باشگاه خبرنگاران جوان، 7 آذر 1400، کدخبر: 7978064. ر.ک: 

https://www.yjc.news/fa/news/7978064
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کاواساکی و یاماها برای ساخت قوای محرکه موتورسیکلت دوستدار 
محیط زیست با یکدیگر همکاری می کنند

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت، تیم آبی و تیم سبز با هم کار خواهند 
کنند.  حفظ  طوالنی تری  مدت  برای  را  داخلی  احتراق  پیشرانه های  تا  کرد 
برای توسعه مشترک قوای محرکه هیدروژنی  را  یاماها مالحظاتی  کاواساکی و 
برای استفاده احتمالی در وسایل نقلیه دوچرخ آغاز کرده اند که در ادامه، شرکت 
هوندا موتور و سوزوکی موتور به آن ها ملحق می شوند و این چهار شرکت قصد 
از  استفاده  طریق  از  را  خنثی  کربن  به  دستیابی  امکان  مشترک  به طور  دارند 
پیشرانه های احتراق داخلی در خودروهای دوچرخ بررسی کنند. برای حفظ مرز 
به  که  چارچوبی  ایجاد  از  پس  دارند  قصد  آن ها  بین همکاری و رقابت،  متمایز 
وضوح زمینه های همکاری و تحقیقات مشترک را مشخص می کند، اقدام کنند.

قابل ذکر است که برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی، کشورهای بیشتری شروع 
به ایجاد تغییرات شدید در سیاست های مربوطه خود در مورد پیشرانه های سوخت 
فسیلی کرده اند. برای مثال، در هند، موتورسیکلت های 150 سی سی به پایین تر 
در نمایشگاه های سال 2025 حضور نخواهند داشت، بلکه فقط موتورسیکلت های 
برقی خواهند بود. در اندونزی نیز، ممنوعیت کامل موتورسیکلت های جدید با 
موتور احتراق داخلی1 تا سال 2050 اعمال خواهد شد و همچنین سیاست های 
مشابهی نیز در برخی از کشورهای اروپایی و همچنین برخی از ایالت های ایاالت 

متحده اعمال می شود.
هستند  کردن  فکر  حال  در  موتورسیکلت  پیکر  غول  سازنده  دو  ژاپن،  در  اما 
تا  شوند  متحد  هم  با  کربن خنثی  گزینه های  سایر  بررسی  برای  می خواهند  و 

موتورهای احتراق داخلی را برای مدت طوالنی تری نگه دارند.
تویوتا  شرکت  سوبارو،  شرکت  کاواساکی،  سنگین  صنایع  اخیر،  کنفرانس  در 
کردند  اعالم  مشترک  به طور  موتور  یاماها  شرکت  و  موتور  مزدا  شرکت  موتور، 
سوخت  گزینه های  گسترش  چالش  کربن،  کردن  خنثی  به  دستیابی  برای  که 
گرفت. خواهند  به عهده  داخلی  احتراق  موتورهای  از  استفاده  طریق  از  را 

1-ICE  

به طور خاص، برای گسترش بیشتر گزینه ها برای تولید، حمل ونقل و استفاده از 
سوخت، این پنج شرکت در نظر دارند سه ابتکار عمل را متحدا دنبال کنند که 
پیشرانه های هیدروژنی در وسایل نقلیه دوچرخ  از  استفاده  بررسی  آن  از جمله 
و سایر وسایل نقلیه است و البته در راستای دستیابی به کربن خنثی، عالوه بر 
پیشبرد ابتکارات برای برق سازی، با ترویج همکاری بیشتر در تولید، حمل ونقل و 
استفاده از سوخت در ترکیب با موتورهای احتراق داخلی، در واقع هدف این پنج 

شرکت ارائه انتخاب بیشتر به مشتریان است.
بعدی  نسل  انرژی  منبع  یک  به عنوان  هیدروژن  بر  کاواساکی   ،2010 سال  از 
و  حمل ونقل  تولید،  برای  فناوری هایی  توسعه  حال  در  و  است  کرده  تمرکز 
استفاده از هیدروژن در کل زنجیره تامین مورد نیاز برای حمایت از جامعه بوده 
است. این شرکت در حال حاضر در حال انجام آزمایش های راستی آزمایی برای 
از زغال سنگ  به ژاپن است که  ارزان قیمت  حمل و نقل مقادیر زیاد هیدروژن 
قهوه ای استرالیایی تولید می شود. تا پایان سال مالی 2021، این شرکت قصد 
دارد هیدروژن را با استفاده از حامل هیدروژن مایع که برای اولین بار در جهان 
اساس  بر  کاواساکی  سنگین  صنایع  همچنین،  کند.  حمل  است،  شده  ساخته 
فناوری های احتراق هیدروژن، در حال توسعه پیشرانه های با سوخت هیدروژن 
است. این کار برای کاربردهای حرکتی دریایی و هوایی، مانند هواپیما، کشتی و 

وسایل نقلیه دو چرخ است.
هیدروژنی  محرکه  قوای  فناوری  توسعه  حال  در  موتور  یاماها  دیگر  سوی  از 
برای استفاده احتمالی در خودروهای دوچرخ خود، سری )وسایل نقلیه تفریحی 
چهارچرخ خارج از بزرگراه( و سایر محصوالت است. این شرکت برای تسریع در 
توسعه این فناوری، در حال آماده شدن برای معرفی تجهیزات جدید و تقویت 

ساختار توسعه داخلی خود است2.
2- کاواساکی و یاماها برای ساخت قوای محرکه موتورسیکلت دوستدار محیط زیست با 
یکدیگر همکاری می کنند )1400(، موتورسیکلت نیوز، 30 آبان، کدخبر: 17461. ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/17461
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علی  موج، سرهنگ  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
بزرگ  تهران  راهور  پلیس  ترافیک  فرهنگ  و  آموزش  همه خانی معاون 
در خصوص این خبر گفت: همکاران بنده همکاری الزم را با مالکین و 
متصرفان تهرانی موتورسیکلت های توقیفی دارند و افراد می توانند با در 
دست داشتن حداقل مدارک جهت تحویل موتورسیکلت خود اقدام کنند.
همه خانی افزود: مرحله اول این طرح تا 17 بهمن سال گذشته بود که با 
استقبال خوب دارندگان این موتورسیکلت ها مواجه شد و هم اکنون نیز 

این فرصت همچنان برای مالکین موتورسیکلت های توقیفی ادامه دارد.
ترخیص  برای  ناجا  فرمانده  دستور  به  که  تسهیالتی  گفت:  وی 
موتورسیکلت هایی که بین بازه زمانی سال های 90 تا 98 به پارکینگ ها 
منتقل شده اند، می توان به کاهش هزینه نگهداشت بر اساس مصوبه سال 
94 هیئت وزیران و عدم دوبرابر شدن جریمه های آنان در مدت توقیف 
اشاره کرد؛  به همین منظور این مالکین و متصرفین )و نماینده قانونی 
به حضور در  را غنیمت شمرده و هر چه سریع تر نسبت  آن ها( فرصت 

دفاتر پلیس + 10 شهر تهران با در دست داشتن مدارک اقدام کنند.
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ افزود: افرادی نیز که 
مدارک آن ها ناقص است، می توانند به آدرس بلوار خلیج فارس خیابان هالل 
احمر مراجعه و نسبت به ادامه روند ترخیص موتورسیکلت خود اقدام کنند.
کارهایی  و  ساز  مدارک  نقص  خصوص  در  گفت:  همه خانی  سرهنگ 
مانند  ترخیص  مراحل  طی  در  می توانند  مراجعین  که  شده  اندیشیده 
نداشتن بیمه، داشتن خالفی باال و مدارک دیگر نسبت به ارائه تعهد و 

رفع نواقص و تقسیط بدهی اقدام نمایند1.

1- همه خوانی، علی)1400(، طرح ترخیص موتورسیکلت های رسوبی در پایتخت تمدید 
شد، موج، 16 آذر 1400، کدخبر: 408751. ر.ک:

https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-408751

برزو  ایرنا، سرهنگ  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
اکنون هشت هزار دستگاه موتورسیکلت و 2 هزار  مرادی اظهار داشت: 
دستگاه انواع خودرو در پارکینگ های استان وجود دارد که صاحبان این 
موتورسیکلت ها و خودروها می توانند در قالب طرحی که برای ترخیص در نظر 
گرفته شده با تسهیالت بیشتر و هزینه کمتر آنها را از پارکینگ ترخیص کنند.
وی ادامه داد: این طرح که تا پایان دی  ماه جریان خواهد داشت شامل 

خودروهایی می شود که تا پایان سال 99 به پارکینگ منتقل شده اند.
پلیس 10+  دفاتر  به  ابتدا  در  باید  مالک  اینکه  بیان  با  مرادی  سرهنگ 
رجوع کند افزود: هزینه های  نگهداری در پارکینگ، برابر نرخ سال 1394 

محاسبه شده و بخشودگی دو برابری جریمه ها در نظر گرفته می شود.
امکان  و  معوقه  جریمه های  تدریجی  پرداخت  امکان  کرد:  اضافه  وی 
از  ترخیص بدون پرداخت بدهی عوارض بزرگراهی و عوارض شهرداری 

دیگر مزایای این طرح است.
داشتن  همراه  شد:  یادآور  کردستان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
مدارک موجود از قبیل قبض پارکینگ، کارت ملی و سند مالکیت برای 

ترخیص ضروری است.
 سرهنگ مرادی گفت: وسایل نقلیه ای که بنابر دستور توقیف  شده اند باید 

از آن طریق رفع توقیف بشوند تا از مزایای طرح بهره مند شوند2.

در  خودرو  و  موتورسیکلت  هزار   10 ترخیص  ویژه  شرایط   ،)1400( برزو  مرادی،   -2
کردستان فراهم شد، 9 آذر 1400، کدخبر: 84560654. ر.ک:

https://www.iran.ir/news/84560654

وضعیت طرح ترخیص موتورسیکلت های رسوبی
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فارس، کالن شهرهای  از  نقل  به  موتورسیکلت  نشریه صنعت  گزارش  به 
آلوده ای  روزهای  پایداری های جوی  تداوم  با  ماه،  آبان  ابتدای  از  کشور 
را  تجربه کرده اند و به گفته کارشناسان، پاییز امسال تهران آلوده ترین 
پاییز 7 سال اخیر بوده است، این مساله باعث شد، پرونده آالینده ها باز هم 
بر روی میز مسئوالن و دغدغه مندان سالمت و محیط زیست قرار گیرد.

تعیین سهم آالینده های هوا یکی از مهم ترین روش ها برای شناسایی و 
چاره جویی برای بهبود کیفی هوا است، در میان آالیندگی دیزلی سوزها، 
خودروهای فرسوده و وسایل حمل ونقل عمومی، سهم موتورسیکلت های 

فرسوده نیز نباید فراموش شود.
براساس آمار پلیس راهور در حدود 90 درصد موتورسیکلت های کشور 
و  کنترل  مدیریت  لزوم  نشان دهنده  که  هستند  کاربراتوری  و  فرسوده 
موتورسیکلت  هر  است. چراکه  نقلی  و  ُمد حمل  این  آالیندگی  کاهش  
کاربراتوری هشت برابر خودروی یورو 4 آلودگی تولید می کند. از سوی دیگر 
موتورسیکلت هایی که درحال حاضر در تهران تردد می کنند، تکنولوژی 
بسیار پایینی دارند که سبب می شود آالیندگی بیشتری را موجب شوند.
مطابق آمار سیاهه انتشار شهر تهران، موتورسیکلت ها سهم 21.3 درصدی 
در انتشار کل گازی و همچنین 10.1 درصدی در  انتشار ذرات معلق در 

هوای تهران دارند.

سهم این »بیش آالینده ها« در آلودگی هوا
موتورسیکلت های  در   کارکرد  به  نسبت  آالیندگی  حجم   بنابراین، 
فرسوده و کاربراتوری باالست و به همین دلیل موتورسیکلت های فرسوده 
می شوند.  شناخته  »بیش آالینده«  وسایل نقلیه  به عنوان  کاربراتوری  و 
کاربراتوری   فرسوده  موتورسیکلت  یک  طریق  از  که  آالیندگی  حجم 
یک  حالی که  در  است،  کیلومتر  هر  بر  گرم   15 معادل  می شود  خارج 
موتورسیکلت انژکتوری 2.7 گرم در هر کیلومتر آالیندگی تولید می کند.

محبوب  وسیله نقلیه  که  موتورسیکلت ها  آالیندگی  باالی  حجم  این 
فکر  به  مسئوالن  شد  باعث  می شوند،  محسوب  هم  پرتردد  شهرهای 
جایگزین کردن آن ها با وسیله نقلیه ای پاک تر بیفتند، و بهترین جایگزین 
تولید موتورسیکلت های  آلودگی موتورسیکلت ها در کشور،  برای معضل 
برقی و جایگزینی آن ها با موتورسیکلت های کاربراتوری و انژکتوری است.

در قانون هوای پاک تاکید شده است که موتورسیکلت سازان 10 درصد 
دهند.  اختصاص  برقی  موتورسیکلت های  تولید  به  را  خود  ساالنه  تولید 
همچنین اگر موتوسیکلت سازان اقدام به تولید موتور برقی نکردند، موظف 

هستند که به ازای تولید یک موتور، سه موتور فرسوده را اسقاط کنند.
قانون گذار مشوق معافیت مالیاتی بر ارزش افزوده را برای موتوربرقی ها 
در نظر گرفته است، اما مشکل سوآپ باتری موتورسیکلت های برقی که 
مهم ترین  از  یکی  برد  می  باال  را  موتورسیکلت ها  این  شده  تمام  قیمت 

دالیل عدم رغبت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصول است.

چرا تفاهم نامه تولید موتورسیکلت های برقی مسکوت ماند؟
امضای  با  تهران  وقت  شهردار  حناچی،  پیروز  گذشته  سال  ماه  دی 
تفاهم نامه ای با معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری به منظور تولید 
موتورسیکلت های برقی کار، گفت: تالش می کنیم تسهیالتی فراهم شود 
تا در آینده نزدیک موتوربرقی، وسیله یا به عبارتی موتورسیکلت کار شود.
با  و وی  قرار گرفته  وقت  توجه شهردار  مورد  باتری هم  موضوع سوآپ 
تاکید بر اینکه این مساله در دستور کار است، اظهار داشت: قیمت موتور 
برقی بدون باتری خیلی باال نیست و می توانیم قیمت باتری را از قیمت 
تمام شده موتور برداریم، به نحوی که استفاده از موتوربرقی ها اقتصادی 

باشد و مورد استقبال عموم قرار گیرد.
محمد مهدی میرزایی قمی، رییس مرکز ملی هوا وتغییر اقلیم سازمان 
تهران و  تفاهم نامه شهرداری  نتیجه  درباره  زیست،  محیط  از  حفاظت 

چرا تفاهم نامه تولید موتورهای برقی مسکوت ماند؟
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نظر مساعد وزیر صمت با تعویق استاندارد یورو ۵ موتورسیکلت ها 
از ابتدای سال آینده

به گزارش  نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از موتورسیکلت نیوز، طبق اطالعات واصله از انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، طی جلسه ای که امروز 
صبح )دوشنبه 15 آذر( در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با حضور آقایان: عسگری نماینده داراب در مجلس، فا طمی امین وزیر صمت، 
صادقی نیارکی معاون امور صنایع با اعضای انجمن صنعت موتورسیکلت ایران آقای جلیل مجاهد و آقای مکاریان تشکیل شد، پس از توضیحات و  

تشریح مشکالت اجرای استاندارد یورو 5، آقای فاطمی امین با تعویق استاندارد مذکور و عدم اجرای آن از ابتدای سال آینده موافقت کرد1.

1- نظر مساعد وزیر صمت با تعویق استاندارد یورو 5 موتورسیکلت ها از ابتدای سال آینده )1400(، موتورسیکلت نیوز، 15 آذر 1400، کدخبر: 17742. ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/17742

معاونت علمی ریاست جمهوری برای تولید موتورهای برقی نیز گفت: این 
تفاهم نامه نتیجه ملموس و مشخصی نداشته و با گذشت حدود یکسال از 

امضای آن  اتفاق خاصی در زمینه تولید رخ نداده است.
با  از محیط زیست  اقلیم سازمان حفاظت  رییس مرکز ملی هوا وتغییر 
اشاره به نقش موتورسیکلت های برقی در کاهش انتشار آلودگی هوا در 
کالن شهرها به خصوص تهران این طور توضیح داد که نخستین مساله ای 
سواری(  خودروی  و  )موتورسیکلت  برقی  وسایل نقلیه  خصوص  در  که 
تامین  منبع  و سبز  پاک  وسایل  این  که  است  این  بگیریم  نظر  در  باید 
انرژی شان از چه طریقی تامین می شود و سوخت این وسایل از انرژی 
تجدیدپذیر و پاک تامین می شود و یا از طریق سوخت های فسیلی که 

محل آلودگی هوا است، تولید می شوند.

تخلف دستگاه های اجرایی از نوسازی ناوگان موتوری
وی با تاکید بر نقش وزارت صمت در تامین و جایگزینی موتورسیکلت های 
برقی در قانون هوای پاک، گفت: به دلیل عدم رغبت به مصرف این نوع ُمد 
حمل و نقلی در مصوبه هیات دولت این مساله معادل سازی شده و طبق 
موتور  تولید  و  هفتمی خودرو  اسقاط یک  به  برای خودروها  اسقاط  آن 

برقی رسیده است.
میرزایی قمی ابراز داشت: عالوه براین در ماده 2 آیین نامه قانون هوای پاک 
چند تکلیف برای دستگاه های اجرایی که دارای ناوگان موتورسیکلت های 
ِملکی هستند  نیز در نظر گرفته شده است، که می تواند به تولید موتور 

برقی ها رونق بدهد، بر طبق آن ناوگان موتوری دستگاه ها باید تا سال 97 
به موتورسیکلت های برقی تبدیل می شدند.

ناوگان پیک موتوری ها باید از سال ۹۷ برقی می شد
با  از محیط زیست  اقلیم سازمان حفاظت  رییس مرکز ملی هوا وتغییر 
تاکید بر این که طبق این قانون تمدید و صدور مجوز راه اندازی شرکت های 
سرویس پیک های موتوری از سال 97 تنها با برقی بودن ناوگان ممکن 
بوده است، اظهار داشت: با تاخیر دو ساله باز هم از ابتدای سال 99 از 
اما  برقی کنند،  را  ناوگان  کلیه پیک های موتوری خواسته شده که کل 

همچنان این اتفاق نیفتاده است.
برای  نیز  و شرایطی  نمی گیرند و تسهیالت  فنی  معاینه  موتورسیکلت ها 
آن ها در نظر گرفته نشده است تا بتوانند عالقه مند به اسقاط موتورسیکلت 
برنامه مشخصی  این زمینه  از سوی دیگر هنوز وزارت صمت در  شوند. 
نداده و گویا کرونا و عواقب اقتصادی آن موضوع آالیندگی موتورسیکلت ها 

را به محاق برده است.
اگر دستگاه های متولی در این زمینه به وظایف خود عمل کنند و دولت 
وضعیت  کند،  برقی ایجاد  از موتورسیکلت  استفاده  برای  را  مشوق هایی 

اسقاط موتورسیکلت های فرسوده تا حدود زیادی حل خواهد شد1.

1- میرزائی قمی، محمدمهدی )1400(، چرا موتور برقی ها جایگزین کاربراتوری های »بیش 
آالینده« نشدند؟، فارس، 17 آذر 1400، کدخبر: 14000915000573. ر.ک:

https://www.fsrsnews.ir/news/14000915000573
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در  زیست  محیط  سازمان  به  کشور  کل  بازرسی  سازمان  اخطار  پی  در 
سازمان  اقلیم  تغییر  و  هوا  ملی  مرکز  معاون  پاک،  هوای  قانون  زمینه 
حفاظت محیط زیست گفت: بر اساس مستندات موجود، ما در وظایف 
خود چه به عنوان مجری و چه به عنوان ناظر بر حسن انجام تکالیف سایر 

دستگاه های اجرایی مکلف در قانون هوای پاک، کوتاهی نکرده ایم.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایسنا، غالمعباس ترکی - 
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور- 22 آبان 
ماه اعالم کرد که در این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست دو تکلیف 
قانونی دارد؛ یک دسته از آن ها، ناظر بر تکالیف خود دستگاه است و دسته 
بنابراین  است  اجرایی  آیین نامه های  و  قانون  اجرای  بر  نظارت  نیز  دیگر 
انتظار داریم این سازمان به هر دو وظیفه خود عمل کند و در این زمینه 

اخطار الزم را داده ایم.
این نخستین بار نیست که عملکرد سازمان محیط زیست در زمینه قانون 
هوای پاک مورد نقد قرار گرفته است. پیش از این نیز برخی کارشناسان 
نسبت نبود عزم الزم در سازمان محیط زیست برای استفاده از اختیارات 
قانونی خود به منظور برخورد با فعالیت های آالینده انتقاد کرده بودند اما 
در  زیست  است که سازمان حفاظت محیط  معتقد  داریوش گل علیزاده 

زمینه قانون هوای پاک کوتاهی نکرده است.
قانون  اساس  بر  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  کرد:  گل علیزاده اظهار 
تدوین  به  مربوط  بیشتر  که  دارد  اجرایی  تکلیف  چندین  پاک،  هوای 
به غیر  و  آیین نامه تدوین شده است  تاکنون 13  و  آیین نامه ها می شود 
از یک آیین نامه، همه آن ها به تصویب هیئت وزیران رسیده و ابالغ شده 
هوای  قانون   3 1ماده  تبصره  به  مربوط  نشده  تصویب  آیین نامه  است. 
پاک درباره نوع و میزان جریمه های نقدی در مواقع اضطرار آلودگی هوا 
است که پیش نویس الیحه با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و 
نیروی انتظامی تهیه و پس از تصویب در دولت به مجلس ارسال شد ولی 
ایراداتی به آن وارد و به دولت عودت داده شد و این الیحه در حال حاضر 
در دولت مورد بررسی مجدد قرار گرفته است بنابراین ما تکالیف خود را 

برای تدوین آیین نامه ها انجام داده ایم.

و  بهداشت  کارشناس  استخدام  به  سازمان محیط زیست موظف 
ایمنی نیست

معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه 
تاکید کرد: یکی از مواردی که به آن به عنوان عدم انجام تکالیف سازمان 
محیط زیست اشاره شده است، عدم به کارگیری کارشناس بهداشت، ایمنی 
و محیط  زیست1 در واحدهای صنعتی است این در حالیست که سازمان 
حفاظت محیط زیست در این زمینه ضوابط را ابالغ  و پیگیری کرده است 
انجام  تجارت  و  وزارت صنعت، معدن  با  مکاتباتی  در همین خصوص  و 
داده ایم تا واحدهای دارای بیش از 50 نفر کارمند و کارگر را ملزم کند تا 
یک کارشناس بهداشت،ایمنی و محیط زیست استخدام کنند. هرچند در 
حال حاضر اغلب واحدهای صنعتی بزرگ مثل صنایع پاالیشگاهی، فوالد، 
پتروشیمی، سیمان و نیروگاه ها این کارشناس را دارند البته اگر واحدی 
چنین کارشناسی را به کارنگیرد، سازمان حفاظت محیط زیست نمی تواند 
با آن برخورد کند و ضمانت اجرایی هم در قانون پیش بینی نشده است.
وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست، بخش اعظمی از تکالیف 
خود در قانون هوای پاک را انجام داده است، تاکید کرد: به عنوان مثال 
و  بازنگری  را  صنایع  در  آالینده ها  خروجی  مجاز  حدود   97 سال  در 
بازنگری و  را  تصویب هیئت وزیران رسانده ایم و ضوابط استقرار صنایع 
ابالغ کردیم. دستورالعمل موضوع ماده 14 در خصوص صنایع انتقالی و 
دستورالعمل موضوع ماده 7آیین نامه اجرایی ماده 17 در خصوص معاینه 
فنی موتورخانه ها را تهیه و ابالغ کردیم همچنین سایر مواردی که نیاز به 

اعتبارات زیادی نداشت، انجام شده است.
اساس  بر  زیست  سازمان حفاظت محیط  اجرایی  تکالیف  به  اشاره  با  او 
قانون،  همین   2 ماده  فنی  آیین نامه  اساس  بر  گفت:  پاک  هوای  قانون 
سیستم های پایش کیفی هوا را ارتقاء و توسعه داده ایم و در حال حاضر 

بیش از 240 ایستگاه سنجش کیفیت هوا در کشور داریم.
گل علیزاده به اقدامات سازمان محیط زیست در زمینه اجرای تکالیف خود 
بر اساس قانون هوای پاک اشاره کرد و گفت: ارتقای استاندارد خودروها را 

1-HSE 

وقتی قانون هوای پاک کارشناسی نشده اجرا شد 
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بر اساس قانون هوای پاک در دستور کار قرار دادیم و علیرغم محالفت ها 
در حال حاضرخودروسازان  کردیم.  پافشاری  آن  اجرای  بر  زیاد  فشار  و 
داخلی مکلف به تولید خودرو با استاندارد یورو 5 هستند و از ابتدای سال 
باشند عالوه   4 یورو  استاندارد  با  منطبق  بایستی  موتورسیکلت ها  آینده 
بر آن سازمان محیط زیست کیفیت سوخت توزیعی را پایش می کند تا 
منطبق بر استاندارد یورو 4 باشد و گزارش های آن را به دولت، وزارت نفت 

و دستگاه های نظارتی ارسال می کند.
گل علیزاده با بیان این که ما گزارش ها را به دستگاه های نظارتی و قوه 
قضاییه ارایه می دهیم، گفت: پس از ابالغ قانون هوای پاک و آیین نامه های 
اجرایی در سال 97 و الزام موتورسیکلت سازان داخلی به رعایت استاندارد 
یورو 3، علیرغم فشار زیاد تولیدکنندگان، درسال 98 با شماره گذاری 12 
هزارموتورسیکلت  کاربراتوری تولید شده موجود در انبارها مخالفت کردیم 
همچنین مجوز تولید 20 هزار دستگاه خودروی سواری  دیزلی را معلق 
کردیم و با پیگیری های متعدد، با دستور دولت وقت، تولید خودروهای 

سواری دیزلی از دستور کار شورای عالی اقتصاد خارج شد.

مالحظات دستگاه ها در اجرای قانون هوای پاک
با  زیست  محیط  سازمان حفاظت  اقلیم  تغییر  و  هوا  ملی  مرکز   معاون 
اشاره به مالحظات برخی دستگاه ها در اجرای قانون هوای پاک گفت: بر 
اساس قانون هوای پاک جلوگیری از تردد موتورسیکلت ها و خودروهای 
دودزا برای کاهش آلودگی هوا برعهده ناجا است اما نیروی انتظامی بنا 
به دالیلی از جمله این که بسیاری از شهروندان از موتورسیکلت به عنوان 
که  این  یا  و  می  کنند  استفاده  معاش  امرار  برای   مسافر  و  بار  حمل 
خودروهای دودزا متعلق به قشر کم درآمد جامعه است، مالحظاتی را در 
نظر می گیرد و در بیشتر مواقع اعمال جریمه می کند ولی از تردد وسایل 
نقلیه دودزا جلوگیری نمی کند. بدیهی است که با مالحظه کاری نمی توان 
مشکل آلودگی هوا را حل کرد. برای حل این معضل ضمن انجام تکالیف 
قانونی، باید همه جوانب آن را پیش بینی کنیم و تبعات آن را نیز بپذیریم.
و  اتوبوس ها  تردد  از  باید  پلیس  پاک،  هوای  قانون  اساس  بر  افزود:  وی 
کامیون های فرسوده جلوگیری کند ولی به دلیل این که در حمل و نقل بار 
و مسافر اختالل ایجاد می شود، غیر از اعمال جریمه، نمی تواند خودروها را 
متوقف کند که در جلسه اخیر در وزارت کشوربه این موضوع پرداخته شد.

اجرای تکالیف اثرگذار بر کاهش آلودگی هوا با درآمدهای قانون 
هوای پاک گره خورده است

در  زیست  سازمان حفاظت محیط  اقلیم  تغییر  و  هوا  ملی  مرکز  معاون 
بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: عدم تحقق برخی از تکالیف 
قانون هوای پاک توسط سایر دستگاه های اجرایی، دلیلی بر کم کاری 
و  توسعه  مانند  نیست،  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  عمکرد  و ضعف 
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی توسط وزارت کشور. متاسفانه  هزینه 

اجرای برخی از تکالیف مهم و اثرگذار بر کاهش آلودگی هوا به درآمدهای 
قانون هوای پاک گره خورده است. درآمدهای قانون هوای پاک به هیچ 
وجه پاسخگوی این تکالیف نیست و حتی محقق نشده است بنابراین نیاز 
است یک ردیف اعتباری مشخص برای اجرای قانون هوای پاک از سوی 

سازمان برنامه و بودجه پیش بینی می شد.
وی اضافه کرد: پیشنهاد داده ایم تا جهت رفع این مشکل، برنامه کاهش 
هفتم  برنامه  و   1401 سال  بودجه  قانون  در  کالنشهرها  هوای  آلودگی 
ردیف  و  پاک  هوای  قانون  برای  مشخص  به طور  تا  شود  درج  توسعه 
بودجه ای جداگالنه تخصیص داده شود. در اجرای ماده 24 آیین نامه فنی 
ماده 2  قانون هوای پاک، با همکاری کنسرسیوم دانشگاه های برتر، سیاهه 
انتشار آالینده های هوای 9 کالنشهررا تهیه کرده ایم و به استناد نتایج آن، 
سناریوهای کاهش آلودگی هوا در 9 کالنشهر مبتنی بر ارزیابی اقتصادی، 
فنی و اثربخشی احصاء و به دولت ارسال شده است که در صورت تصویب 
و تامین اعتبارات مورد نیاز، آلودگی هوای کالنشهرها کاهش خواهد یافت.
ناوگان حمل و نقل عمومی در  به اهمیت نوسازی  با اشاره   گل علیزاده 
کاهش آلودگی هوا گفت: با توجه به سهم قابل توجه وسایل نقلیه موتوری 
و  ایجاد  در  موتورسیکلت  و  مینی بوس، سواری  اتوبوس،  از  اعم  فرسوده 
تشدید آلودگی هوا، با اسقاط، نوسازی، تجهیز خودروهای دیزلی به فیلتر 
جذب دوده1  و توسعه  ناوگان عمومی، می توان خیلی زود به نتیجه رسید 
اما وقتی اعتبار نباشد، این تکالیف انجام نمی شود و معضل آلودگی هوا به 

قوت خود باقی خواهد ماند.
وی درباره تکالیف اجرایی سازمان محیط زیست که به آن ها عمل نشده 
است، اظهارکرد: حتی آموزش کارشناسان و محیط بانان جهت اخذ عنوان 
ضابط دادگستری انجام شده است و حتی آموزش کارکنان به عنوان ضابط 
دادگستری، از قبل از قانون هوای پاک انجام شده است اما در قانون هوای 
پاک هم به این موضوع تاکید شده است. در حال حاضر تعدادی زیادی از 

محیط بانان و کارشناسان دارای کارت ضابط دادگستری هستند.
حدود  از  خارج  انتشار  از  جلوگیری  زمینه  در  کرد:   اضافه  گل علیزاده 
و  یون ساز  پرتوهای  الکترومغناطیسی،  رادیویی،  امواج  کلیه  تعیین شده 
غیریون ساز، بر اساس ماده 30  قانون هوای پاک، سازمان انرژی اتمی، 
دولت  به  تصویب  برای  و  کرد  تدوین  را  مجاز  حدود  الیحه  پیش نویس 
همکاری  با  الیحه  شد  قرار  و  گرفت  ایراد  دولت  ولی  فرستاد  دوازدهم 
سازمان حفاظت محیط زیست و سایر ذینفعان تدوین شود که این کار 
نیز انجام و در دولت مصوب شد ولی مجلس ایراداتی به آن وارد کرد و 

الیحه را به دولت برگرداند.
دکل های  نصب  کارگروه  عضو  ما  نماینده  تهران،  در  کرد:  اضافه  وی 
آن  بر  عالوه  می شود  برگزار  آن  جلسات  هفته  هر  که  است  مخابراتی 
بخشنامه ای را برای ایجاد وحدت رویه در کلیه استان ها در زمینه برخورد 
با واحدهای آالینده صادر کرده ایم. در این خصوص اگر شکایتی درباره 
اختیار  در  امواج  سنجش  تجهیزات  چون  شود  دریافت  غیرمجاز  امواج 
سازمان انرژی اتمی است، با انعکاس شکایت به این سازمان، سنجش و 

پایش امواج توسط سازمان انرژی اتمی انجام می شود.
1-DPF 
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در  زیست  سازمان حفاظت محیط  اقلیم  تغییر  و  هوا  ملی  مرکز  معاون 
پاسخ به این پرسش ایسنا که چه اقدامی برای تامین نظر سازمان بازرسی 
انجام می دهید، گفت: بر اساس ماده 2 قانون هوای پاک ما ناظر بر حسن 
اجرای این قانون هستیم. اگر دستگاه های اجرایی مسوول بر اساس قانون، 
به تکالیف خود عمل نکنند سازمان محیط زیست اختیار دادگاهی کردن 
بلکه وظیفه دارد در چارچوب وظایف نظارتی، وظایف را  آن ها را ندارد 
به آن یادآوری و پیگیری کند و جهت هماهنگی، رفع موانع و مشکالت 
گزارش  و  دهد  انجام  را  الزم  اقدامات  جلسات،  تشکیل  ضمن  موجود 
تسریع  که جهت  دهد  ارایه  دولت  و  نظارتی  سازمان های  به  را  عملکرد 
کرده ایم  تهیه  را  پاک  هوای  قانون  عملکرد  ارزیابی  سامانه  امر،  این  در 
براساس  اجرایی،  های  دستگاه  همه  قانونی  تکالیف  کلیه  احصاء  با  و 
ارزیابی  مورد  را  شده  ارائه  مستندات  اجرایی،  دستگاه های  خوداظهاری 
قرار داده و گزارش نهایی را به نهادی ذیربط  ارسال کرده ایم. لذا چنانچه 
از ابزارهای نظارتی خودمان استفاده نکرده باشیم در امر نظارت کوتاهی 
را  کرده ایم ولی مستندات ما نشان می دهد که وظیفه نظارتی خودمان 

درچارچوب اختیارات قانونی، به درستی انجام داده ایم.
وی با بیان اینکه کلیه مستندات ما در اختیارنمایندگان و مدیران سازمان 
بازرسی کل کشور قرار گرفته است، اظهارکرد: در همین خصوص، بارها 
قوه  جمله  از  نظارتی  نهادهای  و  دولت  به  را  خود  مستندات  و  گزارش 

قضائیه و مجلس ارایه داده ایم.

گل علیزاده در پایان گفت: تکالیف اصلی در قانون هوای پاک و راهکارهای 
اجرایی که می تواند منجر به بهبود کیفیت هوا شود برزمین مانده است. اهم 
بود.  آیین نامه ها  تدوین  زیست،  اجرایی سازمان حفاظت محیط  تکالیف 
برخی از تکالیف دستگاه های اجرایی از جنس سیاستگذاری، حمایتی و 
مدیریتی بود که نیازی به اعتبارات خاصی نداشت که تا حدودی انجام 
و  سوخت  استانداردهای  تدوین  به  می توان  آن ها  جمله  از  است  شده 
تجهیزات مربوط به ایستگاه های پایش آلودگی، بازنگری در استاندارد و 
تعیین حدود مجازها، پایش سوخت، تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها، 
و...  صنایع  پایش  فنی،  معاینه  مراکز  برعملکرد  نظارت  سامانه ها،  تهیه 
ولیکن تکالیف هزینه ای، غالبا محقق نشده است و دالیل عدم اجرای آن 
در جلسه اخیر وزارت کشور همچنین سازمان بازرسی کل کشور از سوی 
سازمان های مسئول ارائه شد که موجه بودن یا نبودن دالیل ارائه شده 
در  و  داد  قرار خواهد  راستی آزمایی  و  ارزیابی  مورد  بازرسی،  سازمان  را 
صورت عدم اقناع، وفق قانون، اقدام خواهد کرد بنابراین ترک فعل، متوجه 
نهادهای  ما ورود  نکرده اند.  به وظایف خود عمل  دستگاه هایی است که 
نظارتی، نظیر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به موضوع هوای پاک 
را مغتنم می شماریم و اعتقاد داریم که همکاری و تعامل مثبت نهادهای 
موانع،  رفع  هماهنگی،  افزایش  به  منجر  کشور،  گانه  سه  قوای  نظارتی 
از قانون می شود و تحقق قانون هوای پاک و سیاست  انحرافات  کاهش 

های ابالغ مقام معظم رهبری را به دنبال خواهد داشت1.

1- گل علیزاده، داریوش و غالم عباس ترکی )1400(، واکنش محیط زیست به اخطار سازمان بازرسی: کوتاهی نکرده ایم، ایسنا، 24 آبان 1400، کدخبر: 1400082418509. ر.ک:
https://www.isna.ir/news/1400082418509
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مهدی  ایسنا، محمد  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
میرزایی قمی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: معموال وقتی وارد فصل 
سرد سال می شویم آلودگی هوا بیشتر می شود. علت این مهم برودت هوا و 
عدم تخلیه آلودگی های تولیدی است. هرچقدر سرما شروع شود پایداری 
جوی و عدم وزش باد و بارندگی را داشته باشیم، آلودگی بیشتر می شود.
وی ادامه داد: منابع تولیدکننده آلودگی و خروج آلودگی و تهویه هوا دو 

عامل ثابت موثر در آلودگی است.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست از 
ممنوعیت تردد تاکسی ها و موتورسیکلت های کاربراتوری براساس آیین 
اولویت  در  کالن شهرهای  در   1401 سال  از  فنی  معاینه  اصالحی  نامه 

آلودگی خبر داد.
زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان  اقلیم  تغییر  و  هوا  ملی  مرکز  رئیس 
توضیح داد: در سازمان حفاظت از محیط زیست، مطالعه سیاهه انتشار 
برای کالن شهرها را با همکاری دانشگاه تهران با رویکرد آلودگی هوا انجام 
دادیم که این مطالعه وضعیت آلودگی را در کالن شهرها مشخص می کند. 
منابع ثابت و منابع متحرک و سهم هریک از این دو عامل در هریک از 

کالن شهرها مورد ارزیابی قرار گرفتند.
میرزایی قمی تاکید کرد: شهرهای ما متفاوت هستند. عمده سهم عامل 
در  است.  متحرک  منابع  به  مربوط  تهران  مانند  شهرها  برخی  آلودگی 
برخی شهرهای صنعتی سهم منابع ثابت بیشتر از منابع متحرک است. 
شهر اصفهان و اراک شرایط بدین صورت است و در برخی شهرها مانند 

اهواز نیز پدیده گرد و غبار را داریم.
ادامه داد: بیشتر در شش ماه دوم سال و به خصوص سه ماه آخر  وی 

سال منابع متحرک دیزلی بیشترین سهم را در تولید آالینده ها و ذرات 
معلق در تهران دارند. به عبارتی یک سوم از آلودگی ها مربوط به تردد 

وسایل نقلیه دیزلی است.
زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان  اقلیم  تغییر  و  هوا  ملی  مرکز  رئیس 
درباره  زیست  محیط  دارد.  اساسی  نقشی  فنی  معاینه  کرد:  تصریح 
خودروهای صفر، مجوزهای زیست محیطی الزم را می دهد و استاندارد 
آالیندگی یورو 5 را درباره آن ها اعمال می کند. از سال آینده استاندارد 

آالیندگی به یورو 6 ارتقا می کند.
میرزایی قمی یادآور شد: طبق قانون هوای پاک، خودروها چهارسال پس از تولید 
باید برای معاینه فنی مراجعه کنند که این امر به پایش خودروها کمک می کند.
سال  برای  فنی  معاینه  برای  جدید  آیین نامه  گفت:  ادامه  در  وی 
موتورسیکلت های  و  تاکسی ها  تردد  آن  براساس  که  نوشته شده   1401
کاربراتوری در سطح کالن شهرهایی که اولویت آالیندگی دارند، ممنوع 
است همچنین ورود خودروهای سواری و موتورسیکلت های کاربراتوری 
به محدوده کاهش انتشار نیز ممنوع خواهد بود. پلیس راهور نیز باید در 
این بخش اعمال قانون کند و به ویژه باید از تردد موتورهای کاربراتوری از 

سال 1401 جلوگیری شود.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست تاکید 
کرد: در برخی نیروگاه ها از سوخت مازوت استفاده می شود، اما پنج نیروگاه 
اصلی در شهرهای بزرگ پلمب شدند و سازمان محیط زیست هیچ مجوزی 
و  آلودگی  وضعیت  نمی کند.  و  است  نکرده  صادر  سوزی  مازوت  درباره 
سالمت مردم برای ما مهم است و مجوزی نیز در این بخش صادر نکردیم.
اصلی  ماده در 25 محور  پاک 34  قانون هوای  در  میرزایی قمی گفت: 

محمدمهدی میرزایی قمی خبر داد؛
ممنوعیت تردد موتورسیکلت های کاربراتوری از سال آینده در کالن شهرها
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داریم و حدود 21 دستگاه اجرایی در این باره تکلیف دارند اما 11 دستگاه 
اصلی احصا شدند که تکالیف اصلی را در این باره دارند. 170 تکلیف در 

این بخش داریم که 120 تکلیف مربوط به این 11 دستگاه است.
وی ادامه داد: باید نوسازی وسایل حمل ونقل عمومی اتفاق بیفتد. آالیندگی 
وسایل حمل ونقل عمومی نسبت به وسایل مشابه، 4 تا 5 برابر است. وزارت 
کشور در این بخش وظیفه دارد  توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی را انجام 
دهد. همچنین اسقاط وسایل نقلیه فرسوده را داریم اما متاسفانه این بحث 
با واردات خودرو  این بخش در دوره ای  در کشور معطل مانده است و 
گره خورده بود. از سال 98 که واردات ممنوع شد این اتفاق معطل شد 
اما یک قانون دیگر داشتیم که خودروسازان داخلی را موظف به اسقاط 
خودرو کرده بود. پیگیر اصالح این قانون بودیم و در انتهای دولت یازدهم 
مصوب کردیم و اما وزیر صمت دولت دوازدهم اعالم کرد که این مصوبه 
نداریم. اسقاطی  هیچ  حاضر  حال  در  و  است  داخلی  علیه خودروسازان 

هوا  ملی  مرکز  رئیس  الوند،  انتهای  در  برنامه  عمومی  روابط  گزارش  به 
سال  در  کرد:  تصریح  زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان  اقلیم  تغییر  و 
1399، 21 هزار و 680 تن را به دلیل آلودگی هوا از دست دادیم که رقم 
قابل توجهی است. چطور برای کرونا ستاد ملی تشکیل دادیم و همه برای 
حل مسئله متحد شدند باید به همین نحوه درباره آلودگی هوا ستاد ملی 
داشته باشیم و در غیراین صورت اتفاق مثبتی نمی افتد. در سال 1399 
هزینه آسایش از دست رفته 30 میلیارد دالر بوده است. خسارت آلودگی 
بر سالمت مردم نیز بالغ بر 106 هزار میلیارد تومان است. از این رو باید 
در این بخش سرمایه گذاری کنیم و تا زمانی که بودجه نگذاریم و پیگیری 

نکنیم، مسئله حل نمی شود1.

موتورسیکلت های  و  تاکسی  تردد  ممنوعیت   ،)1400( محمدمهدی  قمی،  میرزایی   -1
کاربراتوری از سال آینده در کالن شهرها، 8 آذر 1400، کدخبر: 1400090806038. ر.ک: 
https://www.isna.ir/news/1400090806038

وعده های مدیرعامل »گروه 
بهمـن« و »ایـران دوچرخ«

برای آینده
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از تابناک، مدیرعامل گروه 
افزایش  حال  در  موتورسیکلت  بازار  گفت:  مراسم  این  حاشیه  بهمن در 
است و سهم مناسبی از حمل و نقل را تامین می کند و با اقدامات صورت 
ایران دوچرخ در  باشیم؛ تالش های  گرفته می توانیم تامین کننده مهمی 

سال 1401 نمایان می شود.
علیمرادلو با اشاره به اینکه شعار ما در گروه بهمن “باید متمایز باشیم” 
است، اظهار کرد: این شعار در تنوع محصوالت و روش های فروش نمایان 

است و همپای شرکت های دیگر، جایگاه خود را محکم خواهیم کرد.
از  پس  خدمات  و  تولید  محصول،  انتخاب  تفکر،  نوع  در  داد:  ادامه  وی 
فروش باید متمایز باشیم. همچنین تا پایان امسال به برتری در محصوالت 
خواهیم رسید تا هویت خود را به نمایش بگذاریم و این امر همراه با وجه 

تمایز، با ارائه محصوالت متنوع و با کیفیت محقق می شود.
مدیرعامل گروه بهمن تصریح کرد: در بخش موتورهای برقی به طور جدی 

در حال فعالیت هستیم و به زودی پیشرو در ارائه و عرضه موتورسیکلت 
های برقی خواهیم شد.

در  استراتژیک  محصول  کشور  در  موتورسیکلت  کرد:  اظهار  علیمرادلو 
حمل و نقل شناخته نشده ولی درصد باالیی از جمعیت از موتورسیکلت 
استفاده می کنند و تعداد آن ها در حال افزایش است که بدین منظور 

سهم خود را افزایش می دهیم.
ایران دو چرخ در سال آینده در حوزه موتورسیکلت برقی نقش اصلی را 

خواهد داشت
آرمان موسوی مدیرعامل شرکت ایران دوچرخ گفت: تنوع سبد محصوالت 
ما بیش از گذشته شده است. در سال آینده در حوزه موتورسیکلت برقی 
نقش اصلی را ایران دوچرخ خواهد داشت؛ بدین منظور دو پروژه در حال 

انجام و با چندین تامین کننده مذاکرات صورت گرفته است.
قیمت  و  متنوع  محصول  سبد  کنار  در  گفت:  دوچرخ  ایران  مدیرعامل 
گذاری مناسب، شبکه فروش نقش بسزایی دارد و در سال آینده شبکه 

فروش خود را چند برابر خواهیم کرد.
محصول  جدیدترین  تی200(  پی  )کی   200KPT کرد:  اظهار  موسوی 
گرفتیم.  نظر  در  آن  برای  را  مناسبی  بسیار  قیمت  و  است  ایران دوچرخ 
برای داخلی سازی دو محصول وترانو و کلیک در کالس اسکوتر نیز در 

مرحله عقد قرارداد هستیم.
و  میلیون   62 تی200(،  پی  )کی   200KPT موتورسیکلت  است  گفتنی 
900 هزار تومان قیمت گذاری شده است و فروش آن به زودی انجام می 
شود. همچنین ظاهر زیبا در کنار آب خنک بودن موتور، راندمان باال و 

فرمان پذیری بسیار خوب، این محصول را متمایز کرده است.
مدیرعامل ایران دوچرخ در پایان از برنامه ویژه این شرکت برای افزایش 
برای  کیفیت  سال  را   1401 سال  و  داد  خبر  محصوالت  کیفی  سطح 

محصوالت ایران دو چرخ اعالم کرد1.

1- موسوی، آرمان و علیمرادلو )1400(، موتورسیکلت )کی پی تی200( محصول جدید 
ایران دوچرخ رونمایی شد، تابناک، 23 آذر 1400، کدخبر: 1093143. ر.ک:

https://www.tabnak.ir/fa/news/1093143



21

مهدی پیرهادی:
اگر برای موتورسیکلت های فرسوده کاری نکنیم به وضعیت بحرانی

در آلودگی هوا می رسیم
ابتدای دهه  از  از تسنیم،  نقل  به  نشریه صنعت موتورسیکلت  به گزارش 
ناسالم  روز هوای   300 تهرانی ها مجموعاً  که  و 82(  )سال های 81   80
باعث شد مسئوالن  داشتند، آلودگی هوا به یک مسئله جدی تبدیل و 
در ظاهر آستین ها را برای حل این معضل باال بزنند؛ اما از سال 74 که 
نخستین قانون )قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا( برای این امر تدوین 
شد و قانون دیگری که در سال 96 با عنوان هوای پاک به تصویب رسید، 
تاکنون اقدام مؤثری در راستای کاهش آلودگی هوا انجام نشده است و 
وضعیت موجود حاکی از این است که دستگاه های مسئول وظایف خود را 
به درستی انجام نداده اند، این در حالی است که قانون هوای پاک به موارد 
مهمی مانند از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و توسعه حمل ونقل 
آلودگی  کاهش  در  مؤثری  نقش  که  است  کرده  تأکید  غیره  و  عمومی 
هوا دارند اما آمارها نشان دهنده بی مهری مسئوالن به این موارد است و 
افزایش آلودگی هوا به ویژه در روزهای اخیر به یک دغدغه و نگرانی برای 
مراکز  تعطیلی  مانند  قدیمی  نسخه های  و  است  شده  تبدیل  شهروندان 

آموزشی و مدارس نیز نمی تواند مرهم موقتی برای این معضل باشد.
با تشریح  رئیس کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای شهر تهران 
و  خودروها  برای  اگر  گفت:  تهران  هوای  آلودگی  ایجاد  در  مؤثر  عوامل 
موتورسیکلت های فرسوده کاری نکنیم به وضعیت بحرانی در آلودگی هوا 
می رسیم، ساالنه 4هزار مرگ زودرس به دلیل آلودگی هوا در تهران داریم.
مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای اسالمی 
شهر تهران با اشاره به معضل آلودگی هوای شهر تهران، اظهار کرد: با توجه 
به تعدد دستگاه های مسئول در اجرای قانونی هوای پاک، پیشنهادم این 

است که معاون اول رئیس جمهور در رأس کار قرار گیرد زیرا اختیارات و 
قدرت اجرایی الزم را دارد و همه دستگاه ها می توانند به آن پاسخگو باشند.
درصد   65 حدود  کرد:  اظهار  هوا،  آلودگی  ایجاد  عوامل  تشریح  در  وی 
آلودگی هوا ناشی از منابع متحرک و باقی آن ناشی از منابع ثابت است 
البته هر 5 سال یک بار در این باره پایش جدیدی صورت می گیرد که فکر 

می کنم باید با فاصله زمانی کمتری این امر انجام شود.
پیرهادی با اشاره به سهم منابع ثابت در ایجاد آلودگی هوا، گفت: فرودگاه 
مصارف  درصد،   2 حدود  اتوبوس  پایانه های   ،0.2 راه آهن  درصد،   0.2
سوخت خانگی و تجاری حدود 2.5 درصد، نیروگاه ها 12 درصد، پاالیشگاه 
دارند. نقش  هوا  آلودگی  در  درصد   18 حدود  در  صنایع  و  درصد   4.5

رشد شدید فرسودگی خودرو، موتورسیکلت و ناوگان حمل ونقل 
عمومی در تهران

به  رو  تهران، روند  بر منابع آالینده هوای شهر  اینکه عالوه  بیان  با  وی 
اهمیت است، تصریح کرد: در  بسیار حائز  نیز  رشد خودروهای فرسوده 
سال 96، 100 هزار خودروی سواری فرسوده وجود داشت که این رقم در 
سال 1400 به 237 هزار خودرو رسیده است و در سال 1402 این رقم 

به حدود 470 هزار خودرو افزایش می یابد.
وی افزود: در سال 96 تعداد تاکسی های فرسوده حدود 4500 دستگاه 
بود که این رقم در سال جاری به 32 هزار دستگاه رسیده است و سال 
1402 حدود 48 هزار تاکسی فرسوده خواهیم داشت، همچنین در سال 
96، 45 هزار وانت فرسوده در شهر تهران وجود داشت که این رقم در 
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زمان حاضر 85 هزار دستگاه است و در سال 1402 این رقم به 119 هزار 
دستگاه خواهد رسید.

فرسوده وجود  دستگاه مینی بوس  هزار   4  ،96 سال  در  گفت:  پیرهادی 
که  داریم  فرسوده  مینی بوس  هزار دستگاه   6 زمان حاضر  در  داشت اما 
در سال 1402 به حدود 7 هزار دستگاه خواهد رسید. تعداد اتوبوس های 
فرسوده شرکت واحد نیز در سال 96 حدود یک هزار و 600 دستگاه بود 
که امسال به 5 هزار دستگاه رسیده است و در سال 1402 به 6 هزار 

دستگاه افزایش پیدا خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: در سال 96، 2500 دستگاه اتوبوس سرویس مدرسه 
فرسوده وجود داشت که این رقم در سال جاری به 3700 دستگاه رسیده 
است و در سال 1402 به 4300 دستگاه خواهد رسید، همچنین در سال 
96 حدود 1600 دستگاه کامیون فرسوده وجود داشت که در سال جاری 
به 2200 دستگاه افزایش پیدا کرده است و پیش بینی می شود این رقم 

در سال 1402 به 2500 دستگاه برسد.
رئیس کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای شهر تهران اظهار کرد: 
در سال 96 یک میلیون و 500 هزار موتورسیکلت فرسوده وجود داشت 
که امسال به 2 میلیون دستگاه افزایش پیدا کرده است و در سال 1402 

به حدود 2 میلیون و 400 دستگاه خواهد رسید.

مسئوالن عمق فاجعه آلودگی هوای تهران را درک نکرده اند
وی در ادامه با اشاره به اینکه موتورسیکلت های فرسوده بین 5 تا 7 برابر 
خودروها آالیندگی دارند، گفت: اگر برای موتورسیکلت ها و خودروهای 
فرسوده کاری نکنیم به مرحله بحرانی در تهران خواهیم رسید در واقع 
می توان گفت با شیب فرسودگی وسایل نقلیه، یک بحران جدی پیِش روی 
تهران است اما متأسفانه اهتمام جدی ای بین مسئوالن نمی بینم و فکر 

می کنم عمق فاجعه را احساس نکرده اند.
پیرهادی تصریح کرد: تهران را نباید صرفاً به عنوان یک شهر دید چراکه 
اینجا مرکز سیاسی، پایتخت کشور و مرکز ثقل مسائل اقتصادی کشور 
است؛ اگر تهران دچار بحران شود، تعطیلی آن صدمات زیادی در حوزه 

آموزش، اقتصاد و سایر حوزه ها خواهد داشت.
وی با اعالم اینکه »هفته آینده یک بحران جدی به واسطه آلودگی هوا در 
سطح تهران خواهیم داشت«، اظهار کرد: آالینده های هوا از پایان ساعت 
آینده، روزهای  فاز جدیدی خواهد شد و هفته  وارد  پنجشنبه و جمعه 

بسیار آلوده ای در تهران خواهیم داشت.
رئیس کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای شهر تهران تأکید کرد: 
و  کالن  موضوع  یک  به عنوان  باید  فرسوده  خودروهای  مسئله  بنابراین 
جدی حل شود که روش های مختلفی از جمله ارائه تسهیالت کم بهره به 
صاحبان خودروهای فرسوده یا مکلف کردن دستگاه های دولتی به عدم 
استفاده از خودروهای فرسوده برای سرویس ادارات و مدارس را می توان 

دستور کار قرار داد.
وی اضافه کرد: برای کامیون، اتوبوس و مینی بوس های فرسوده نیز باید 
تسهیالت ویژه ای قائل شد و برخی از طرح های گذشته را احیا کرد و در 

دستور کار قرار داد زیرا در غیر این صورت مشکل حل نخواهد شد.

باید به صورت جدی به آن پرداخت  پیرهادی گفت: موضوع دیگری که 
باید  دولت  نیز  حوزه  این  در  که  پاالیشگاه ها  و  صنایع  به  است  مربوط 
تدبیری داشته باشد و اجازه ایجاد مجموعه های صنعتی جدید در نزدیکی 
این موضوعات به صورت کوتاه مدت، میان مدت و  به  اگر  را ندهد.  تهران 

بلندمدت نگاه نکنیم دچار خسران جدی خواهیم شد.

خجالت می کشم به مردم بگویم از خودروی شخصی استفاده نکنید!
حمل ونقل  حوزه  گذشته  سال   4 “در  اینکه  به  پاسخ  در  ادامه  در  وی 
عمومی هم پیشرفت چشمگیری نداشته است و اگر مردم را به استفاده 
نکردن از خودروی شخصی تشویق می کنیم باید جایگزین مناسبی داشته 
گفتن  روی  مردم هستم  نماینده  که  فردی  به عنوان  من  باشیم”، گفت: 
این جمله را که »مردم از خودروهای شخصی استفاده نکنند« ندارم زیرا 

نتوانسته ایم حمل ونقل عمومی را در تهران توسعه بدهیم.
وی ادامه داد: علت آن هم این است که دولت به وظایف خود عمل نکرده 
است و این در حالی است که تهران به 1500 واگن مترو نیاز دارد که 
تأمین آن به حدود 70 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و شهرداری 

به تنهایی توان تقبل این هزینه را ندارد.
به عنوان کسی که در هیئت دولت  پیرهادی متذکر شد: شهردار تهران 
حضور پیدا می کند باید از رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت مطالبه 
جدی داشته باشد چراکه آلودگی هوای تهران با جان مردم سروکار دارد 

و باید نسبت به آن حساسیت باالیی داشته باشیم.

ساالنه 4هزار مرگ زودرس به دلیل آلودگی هوا در تهران داریم
آلودگی هوا در  به دلیل  اینکه “ساالنه 4 هزار مرگ زودرس  ابراز  با  وی 
تهران داریم”، افزود: وضعیت تنفسی بسیاری از مردم به ویژه کسانی که 
بیماری های تنفسی دارند با مشکل مواجه است و نمی توان ساده از کنار 

این موضوع گذشت.
اظهار  تهران  شهر  شورای  زیست  محیط  و  سالمت  کمیسیون  رئیس 
باعث شده است حمل ونقل  کرد: ضعف مدیریتی در سطح کالن کشور 
عمومی تهران به سطح مطلوب نرسد و راه های متعددی مانند تهاتر نفت 
باید مسئولین در  و  است  انجام  قابل  و...  مترو  واگن  یا  نفت  اتوبوس،  با 

جلسات به این موضوع جدی تر بپردازند.
وی با تأکید بر اینکه الزم است سنجش منابع آالینده به صورت علمی صورت 
قانونی توسط سازمان استاندارد و جلوگیری  انجام تکالیف  گیرد، گفت: 
از تولید خودروها و موتورسیکلت ها بدون استاندارد روز یک امر ضروری 
است که به طور حتم باید مورد توجه قرار گیرد. افزایش استاندارد و کیفیت 
سوخت بنزین و گازوئیل نیز موضوع دیگری است که باید کنار اجرای تکالیف 
دستگاه ها برای کاهش آلودگی هوا به طور جد در دستور کار قرار گیرد.
پیرهادی همچنین گفت: کنار قانون هوای پاک به یک طرح جامع در این 
زمینه نیاز داریم تا در اجرای قوانین کاهش آلودگی هوا ما را یاری کند1.

1- پیرهادی، مهدی )1400(، مرگ زودرس 4هزار تهرانی به دلیل آلودگی هوا، تسنیم، 
17 آذر 1400، کدخبر: 2622370. ر.ک:

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/90/17/2622370
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به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از روزنامه همشهری، نخستین 
هم اندیشی کارگروه های تخصصی کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات 
شهری شورای اسالمی شهر تهران با موضوع بررسی مشکالت حوزه سالمت 

برگزار شد.
شهردار تهران در این نشست گفت: »در شهری زندگی می کنید که آلودگی های 
مختلفی وجود دارد و شهرداری وظیفه دارد نقش آفرینی کند؛ چراکه در این 
مسئله مستقیما با سالمت انسان ها روبه رو هستیم. مثال حدود 4.5میلیون 
موتور در تهران وجود دارد. یک موتورسیکلت 7 تا 12 برابر خودرو  آلودگی تولید 
می کند و باید با یک قاعده مندی شرایط را به سمت موتورهای برقی ببریم.« 

وحمل ونقل  عمران  کمیسیون  رئیس  هاشمی  تشکری  جعفر  سید 
و  هستند  کاربراتوری  عمدتاً  موتورسیکلت ها  گفت:  تهران  شهر  شورای 
ازاین رو سهم زیادی در آالیندگی  پایینی برخوردارند.   استانداردهای  از 
برابر   6 حدود  شده  انجام  ارزیابی های  اساس  بر  و  دارند  تهران  هوای 
خودرو یورو 2 آالیندگی تولید می کنند. اوایل دهه 90 موضوع آالیندگی 
مقرر  و  کردیم  پیگیری  دولت  زیربنایی  کمیسیون  از  را  موتورسیکلت ها 
شد از تولید موتورهای کاربراتوری ممانعت موتورهای برقی و انژکتوری 
جایگزین آنها شود. هرچند این مصوبه از سوی دولت ابالغ شد اما نیاز 
پیگیری سازمان حفاظت  با  زمان  از  برهه  آن  در  بود که  ویژه  تدبیر  به 
از  دولت  نظام حمایتی  طریق  از  زمان   2 موتورسیکلت ها  محیط زیست، 

شبکه حمل ونقل خارج شدند؛ لذا امروز هم به چنین نظام حمایتی نیاز 
این  که  شوند  کاربراتوری  موتورهای  جایگزین  برقی  موتورهای  تا  است 
امر تا پایان امسال محقق نمی شود اما برای سال آینده حتماً موردتوجه 
وام های  بودجه 1401 شهرداری حمایت هایی چون  در  و  می گیرد  قرار 
ارزان قیمت و ارائه کمک های بالعوض برای تسریع در ساماندهی وضعیت 
دولت  از  همچنین  شد.  خواهد  پیش بینی  آالینده  موتورسیکلت های 
کار  این  مسئولیت  که  محیط زیست  حفاظت  سازمان  از  ویژه  طور  به  و 
حمایت هایی  هم  دولت   1401 بودجه  در  می خواهیم  دارد  عهده  به  را 
محیط زیست  نهاد  و  شهرداری  میان  هم افزایی  با  تا  کنند  پیش بینی  را 
موضوع موتورهای آالینده حل شود. در خصوص الزام موتورسیکلت ها به 
دریافت برگه معاینه فنی هم باید گفت که در شرایطی که هیچ کنترلی 
روی این وسیله حمل ونقل وجود ندارد و پلیس هم ابزار و امکاناتی برای 
کنترل و اعمال قانون موتورهای آالینده ندارد موضوع معاینه فنی روش 
از دست دادن فرصت، وقت  این موضوع جز  عملی نیست و تمرکز روی 

نتیجه ای نخواهد داشت1.

1- زاکانی، علیرضا و سید جعفر هاشمی تشکری )1400(، شهردارتهران تهران در مراسم 
هم اندیشی با کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای شهر : آلودگی موتورسیکلت ها 7تا 

12برابر خودروهاست، همشهری، 7 آذر 1400، کدخبر: 146683. ر.ک:
https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/146683

در مراسم هم اندیشی با کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای شهر چه گذشت؟
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مشکالت ذرات معلق برای سالمتی انسان

به  ایسنا، ذرات معلق  از  نقل  به  نشریه صنعت موتورسیکلت  به گزارش 
و  زندگی  روی  زیادی  تاثیر  هوا،  آالینده های  اصلی ترین  از  یکی  عنوان 
سالمت مردم دارند. این ذرات منشا و تاثیرات گوناگونی دارند و مقابله 
با آسیب های این ذرات نیازمند آگاهی عمومی است .بر اساس اطالعات 
شرکت کنترل کیفیت تهران ذرات معلق و تاثیرات آن ها روی سالمتی 

انسان در دسته های گوناگونی قرار می گیرند:

ذرات معلق و منشا آن ها
ریز  بسیار  معلق  ذرات  تهران حاوی  تا کنون شنیده اید که هوای  حتما 
است. این ذرات یا مانند گرد و غبار منشا طبیعی دارند و با جریان باد 
وارد هوای پایتخت می شوند و یا از احتراق انواع سوخت ها در کوره ها و 
بنزینی  و  از همه مهمتر خودروهای دیزلی  و  به ویژه خودروها  مشعل ها 

کاربراتوری و موتورسیکلت ها تولید می شوند.
تفاوت عمده اثر ذرات بر سالمتی انسان در منشا و اندازه آن است. ذراتی 
ذرات  از  خطرناک تر  و  سمی تر  مراتب  به  می شوند  تولید  احتراق  از  که 
طبیعی هستند عالوه بر آن ذرات ناشی از احتراق بسیار ریزتر از ذرات 
طبیعی هستند و به همین دلیل می توانند تا اعماق دستگاه تنفسی انسان 
نفوذ کنند و حتی وارد جریان خون شوند. از این رو قرارگرفتن در معرض 
دود موتور دیزل و دود خودروهای کاربراتوری بسیار خطرناک است و این 
خطر در صورتی که زمان مواجهه با این ذرات بیشتر باشد، افزایش می یابد.

مشکالت ذرات معلق برای سالمتی انسان
در  گرفتن  قرار  که  می دهد  نشان  ذرات  درباره  متعدد  علمی  مطالعات 
معرض آالینده ذرات باعث بروز مشکالت زبادی می شود. مرگ زودرس 
در مبتالیان به بیماری های قلبی و ریوی، بروز حمالت قلبی غیرکشنده، 

ضربات قلب نامنظم، ابتال به سرطان ریه، تشدید آسم، کاهش عملکرد 
ریه و افزایش عالئم تنفسی مشکالتی است که آلودگی هوا برای سالمت 

انسان ایجاد می کند.
مبتالیان به بیماری های قلبی و ریوی، کودکان و افراد مسن در صورت 
قرارگرفتن در معرض آلودگی ذرات، بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند. با 
این حال حتی اگر شما سالم هستید، ممکن است در صورت قرارگرفتن در 
معرض سطوح باالی آلودگی ذرات، به طور موقت دچار عوارض آن شوید.  

مواد  این  هستند.  مختلف  نقاط  در  دید  کاهش  اصلی  علت  ریز  ذرات 
روی  و  شوند  جابه جا  طوالنی  فواصل  در  باد  توسط  می توانند  همچنین 
زمین و با آب فرو نشیند. اثرات این پدیده شامل تغییر در تعادل مواد 
مغذی موجود در آب های ساحلی و حوزه رودخانه های بزرگ، صدمه زدن 
به جنگل و محصوالت کشاورزی، ایجاد دریاچه ها و رودخانه های اسیدی، 

کاهش مواد مغذی موجود در خاک و تاثیر بر تنوع زیست بوم می شود.

حد مجاز آالینده ها
حد  یک  آالینده  هر  برای  دانشمندان،  تحقیقات  و  مطالعات  اساس  بر 
مجاز تعریف می شود. در مورد ذرات معلق کمتر از 10 میکرون این حد 
استاندارد  و حد  تعریف شده است  مکعب  متر  بر  گرم  میکرو  برابر 154 
آالینده های ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون برابر 35 میکروگرم بر متر 
مکعب است. بدین معنی که اگر متوسط غلظت این آالینده ها در طول 
شبانه روز )24 ساعت( کمتر از این مقدار باشد، به لحاظ االینده مورد نظر 
هوا قابل قبول است و اگر بیشتر از آن بود بسته به میزان غلظت، هوا در 
شرایط ناسالم برای گروه های حساس، ناسالم، بسیار ناسالم و یا خطرناک 

قرار می گیرد.
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آموزش سرویس و نگهداری زنجیر چرخ موتورسیکلت

ذرات چگونه اندازه گیری می شوند؟
این  انسان،  بر سالمتی  آن ها  تاثیر  میزان  بر  ذرات  اندازه  نقش  علت  به 
آالینده ها بر اساس استاندارد در دو اندازه مختلف شامل همه ذرات با قطر 
کوچک تر از 10 میکرون )PM10( و همه ذرات با قطر کوچک تر از 2.5 
میکرون )PM2.5(  اندازه گیری و به صورت واحد جرم در متر مکعب هوا 

گزارش می شوند.

هنگام وجود ذرات معلق چه باید کرد؟
بهترین کار دوری از هوای محیط است. این کار به ویژه برای گروه های 

به  مبتالیان  و  کودکان  باردار،  زنان  سالمندان،  شامل  جامعه  حساس 
موثر  حل  راه  است.  ضروری  بسیار  آسم  و  تنفسی  و  قلبی  بیماری های 
ماسک های  از  استفاده  است  داده  نشان  تحقیقات  ندارد.  وجود  دیگری 
بر  تأثیری  می رسد-  فروش  به  داروخانه ها  در  که  معمولی-  تنفسی 
جلوگیری از نفوذ این آالینده در بدن ندارد عالوه بر آن دستگاه های تصفیه 
نیستند1. محیط  هوای  از  ریز  بسیار  ذرات  به حذف  قادر  خانگی  هوای 

1- دردسرهای ذرات معلق برای انسان )1400(، ایسنا، 4 آذر 1400، کدخبر: 1400090302606. 
ر.ک:

https://www.isna.ir/news/1400090302606

به گزارش موتورسیکلت نیوز، بیشتر موتورسیکلت هایی که امروزه در دنیا وجود 
دارند، از سیستم انتقال قدرت زنجیر چرخ استفاده می کنند. این زنجیر، قدرت 
خود را از طریق قسمت جلویی موتورسیکلت که انجین نیز در آنجا نصب شده 
است دریافت کرده و به قسمت عقب منتقل می کند. به دلیل اصطکاک، آلودگی 
به  نیاز  مدتی  از  و پس  فرسوده شده  نیز  این سیستم  قبیل،  این  از  مواردی  و 
سرویس یا حتی تعویض خواهد داشت. حال بستگی به جنس این زنجیر و نحوه 
استفاده )جاده های خاکی، سرعت های متفاوت، ضربه نخوردن و مواردی از این 
قبیل( داشته که مدت زمان سرویس و نگهداری و تعویض آن ها را تعیین می کند.

اما این زنجیر چرخ در موتورسیکلت ها به چه مواردی برای تعمیر و نگهداری نیاز 
داشته و چگونه می توانیم از آن به بهترین نحو، نگهداری کنیم؟

زنجیر را در بازه های زمانی منظم، تمیز کرده و روغن کاری کنید
را می توان  آن  تمیز کردن  و  زنجیر(  فرسایش  )برای کاهش  روغن کاری کردن 
برد. درواقع  نام  زنجیر چرخ  این  ماندن  برای هرچه سالم تر  گام ها  از مهم ترین 
همین که شما در یک بازه زمانی منظم این کار را انجام دهید و به واسطه این 
عمل مجبور می شوید که زنجیر را با چشم مشاهده نمایید، باعث می شود که از 
عیب های احتمالی آن نیز آگاه شوید. اگر زنجیر و دندانه های روی آن، در آخرین 
بودن  نگران  برای  دلیلی  باشند،  نداشته  روغن کاری کرده اید، مشکلی  باری که 
وجود ندارد. یک روغن کاری منظم و خوب، می تواند بزرگ ترین دشمن زنجیر 

یعنی فرسایش و زنگ زدگی را از بین ببرد.

آیا می توانید زنجیر را از دندانه های روی محور دایره ای شکل جدا نمایید
در  بزرگ  از یک مشکل  تا  به شما کمک می کند  است که  این سؤالی  درواقع 
ببینید  و  کنید  امتحان  است  کافی  شوید.  آگاه  موتورتان  چرخ  زنجیر  سیستم 
که آیا می توانید هیچ یک از قسمت های زنجیر چرخ را از دندانه های روی محور 
جدا کنید یا خیر؟ اگر حتی یک قسمت کوچک آن به گونه ای از دندانه ها فاصله 
گرفت که توانستید نور را بین آن ها مشاهده کنید، این به معنای تعویض زنجیر 
چرخ خواهد بود. درواقع اگر این اتفاق افتاد، نشان می دهد که تعدادی از اُرینگ 

)O-ring( های درون زنجیر، شکسته و از بین رفته است.

زنجیر چرخ نباید گیر داشته باشد
کافی است موتور را بر روی جک قرار داده و الستیک عقب را بچرخانید. در همین 

هنگام به زنجیر چرخ نگاه بیندازید و از اینکه تمامی قسمت های آن، آزادانه و 
مطمئن  باشند،  داشته  چرخش  در  مشکلی  و  کنند  گیر  به جایی  اینکه  بدون 
نیز مشاهده کردید که مشکلی در چرخش صحیح و عادی  بار  این  اگر  شوید. 
زنجیر وجود دارد، این هم می تواند یکی از عالئم تعویض زنجیر به شمار بیاید.

بررسی کنید که زنجیر چرخ، شل نباشد
هر زمان که می خواهید زنجیر را روغن کاری کنید، تنها چند ثانیه زمان می برد 
تا از شل نبودن زنجیر موتور نیز اطمینان حاصل کنید. درواقع این بستگی به 
نوع موتورتان دارد که در کدام نقطه از زنجیر، این شل بودن که می تواند وجود 
مشکلی را نشان بدهد را بررسی نمایید. گاهی قسمت میانی زنجیر، گاهی ابتدایی 
و گاهی نیز قسمت انتهایی باید بررسی شوند؛ اما روش معمول، مقایسه کردن 
قسمت وسط با انتهایی زنجیر یعنی جایی است که زنجیر به قسمت باالی محور 
می رود. الزم نیست نیروی زیادی برای بررسی این قسمت وارد شود، کمی فشار 

دادن زنجیر، به خوبی می تواند این مشکل یا نداشتن آن را برایتان آشکار نماید.
گاهی باید از زیادی سفت نبودن زنجیر نیز مطمئن شد

شل بودن زنجیر و مشکالتی که ممکن است به وجود بیاورد، تنها موردی نیست 
که باید بررسی شود. بلکه باید در کنار آن، از سفت نبودن زیادی زنجیر چرخ 
و اصطکاک باال در چرخیدن آن نیز اطمینان حاصل کرد. اگر زنجیر موتورتان، 
زیادی سفت باشد، باعث می شود که فشار زیادی به زنجیر واردشده و حتی به 
محور قسمت اصلی نیز آسیب وارد کند. اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است قسمت 
مهروموم شده درون این محور نیز آسیب دیده و روغن از موتورتان به روی زمین بریزد.

آیا زنجیر چرخ، مسیر مستقیمی را طی کرده است؟
اگر زنجیر موتورتان، نیاز به تنظیم شدن داشته باشد، روش های مختلفی وجود 
دارند که بتوانیم از این موضوع اطمینان حاصل کنیم که چرخ عقب موتور، به صورت 
کامل طراز شده و مناسب، با بقیه موتور قرارگرفته است. این روش، بسیار ساده، 
ارزان و مؤثر است. درواقع کافی است با نگاه کردن به زنجیر چرخ و اطمینان یافتن 
از اینکه در مسیر کاماًل مستقیمی قرارگرفته است و ازنظر طراز بودن مشکلی 
ندارد، هم از طرازی چرخ عقب و هم سالم بودن زنجیر اطمینان حاصل کنید1.

1-آموزش سرویس و نگهداری اصولی و ارزان زنجیر چرخ موتورسیکلت )1400(، ر.ک:
https://charkhan.com/91951
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نظر اعضای شورای شهر تهران درباره وضعیت ترافیک، 
حمل و نقل و آلودگی هوا

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایسنا، مهدی چمران در 
حاشیه جلسه شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره 
به وضعیت هوای پایتخت گفت: آلودگی هوا یکی از بغرنج ترین و مسائل 
حاد است که اقداماتی در راستای حل آن انجام گرفته؛ اما هنوز نتایج این 

اقدامات ثمربخش نبوده است.
وی با بیان این که شورای شهر در کنار بیش از 20 دستگاهی که در قانون 
آلودگی هوا معین شده تالش می کند، تصریح  برای کاهش  پاک  هوای 
کرد: ساماندهی موتورسیکلت ها و صنایع آالینده هنوز نتیجه بخش نبوده 
و به همین دلیل است که هنوز موتورهای کاربراتوری و آالینده در تهران 

تردد می کند.
رئیس شورای شهر تهران با بیان این که درجه گوگرد در گازوئیل برخی 
واحد  شرکت  اتوبوس های  در  میزان  این  اظهارکرد:  باالست،  خودروها 
500 پی پی ام است اما گفته می شود که در کامیون ها این عدد به 5000 

پی پی ام می رسد.
وی با بیان این که همه باید تالش کنیم که وضعیت آلودگی هوا بهبود 

یابد، تصریح کرد: در غیر این صورت اوضاع بدتر می شود.
تحول  طرح  مورد  در  تهران  شهردار  معاون  گزارش  به  اشاره  با  چمران 
نگهداشت شهر گفت: در این زمینه باید اطالع رسانی عمومی صورت گیرد.

وی همچنین در خصوص الیحه شهرداری در مورد نحوه سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در حمل ونقل افزود: بخش خصوصی نمی تواند با وجود 
نحوه  این  گونه ای  به  باید  و  کند  دریافت  را  فعلی  کرایه  باال  هزینه های 

سرمایه گذاری طراحی شود که برای بخش خصوصی نیز به صرفه باشد 
که خوشبختانه این الیحه امروز تصویب شد1.

امانی روز  ایرنا، ناصر  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
سه شنبه در بیست و ششمین جلسه شورای شهر با بیان اینکه در حال 
نزدیک شدن به وضع هشدار آلودگی هوا هستیم افزود: مردم برای تردد 
تا وظایف  این زمینه مسئولیم  و تنفس خود دچار مشکل هستند و در 

شهرداری را یادآوری کنیم.
امانی ادامه داد: اکنون 2 ماه از حکم مناف هاشمی به  عنوان مشاور هوای 
پاک در شهرداری گذشته و ایشان باید در زمینه آلودگی هوا پاسخ گو باشند.
وی ترافیک را یکی از عوامل افزایش آلودگی هوا دانست و خاطر نشان 
هوای  آلودگی  درصد  شهر 90  سطح  در  موتورسوار  میلیون  چهار  کرد: 

پایتخت را ایجاد می کنند.
وی با اشاره به این که 100 هزار دستگاه کامیون که شبانه در حال حرکت 
در سطح شهر تهران هستند باعث آلودگی این کالنشهر می شوند اظهار 
داشت: آلودگی هوا محرمانه نیست و نیاز به کار بلند مدت دارد که دولت 

باید برای حل این معضل ورود کند.
وی با ابراز تاسف از فرسودگی خودروهای شهرداری و تردد آنها در شهر 
ادامه داد: اگر این خودروهای فرسوده تردد نکنند مشکالت بسیاری برای 

حمل ونقل در سطح شهر خواهیم داشت.
1- چمران، مهدی )1400(، ساماندهی موتورسیکلت ها و صنایع آالینده پایتخت نتیجه 

بخش نبوده است، ایسنا، 2 آذر 1400، کدخبر: 1400090201439. ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/17485
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 رئیس شورای شهر نیز گفت: در زمینه حمل ونقل و ترافیک نیز اقدامات خوبی 
انجام شده و دوستان در گذشته در کم نکردن علت آلودگی هوا سهم دارند.
مهدی چمران تاکید کرد: کمیسیون حمل ونقل و ترافیک باید به 2 موضوع 

آلودگی هوا و ترافیک بیش از گذشته و به صورت جهادگونه بپردازند.

اختیار  در  بالعوض  کمک های  و  وام  مانند  تسهیالتی  می توان 
موتورسواران قرار داد

رییس  خودرو،  خبر  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران بر ضرورت 

توسعه حمل ونقل پاک در کالن شهرهای مانند تهران تاکید کرد.
سید جعفر تشکری هاشمی با اشاره به ضرورت توسعه حمل ونقل پاک در 
کالن شهرها اظهار داشت: در کالن شهرهای مانند تهران که با وارونگی 
در  باید  پاک  حمل ونقل  از  استفاده  هستند  مواجه  هوا  ایستایی  و  دما 
الویت سامانه های حمل ونقل قرار بگیرد. بنابراین، استفاده از خودروها و 

موتورسیکلت های برقی در کالن شهرها ضرورت دارد.
وی با بیان این که در شهر تهران نیز جایگزینی موتورسیکلت های بنزینی با 
برقی باید در الویت قرار بگیرد، افزود: خوشبختانه نگاه شهرداری و شورای 
شهر تهران به این موضوع مثبت است و با هماهنگی تولیدکنندگان داخل 
می توان تسهیالتی مانند وام و کمک های بالعوض در اختیار موتورسواران 

قرار داد و آنه ا را به استفاده از موتورسیکلت های برقی ترغیب کرد.
رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی شهر تهران یادآور شد: 
همچنین شهرداری تهران با تامین برق در محل تردد موتورسیکلت های 
در  را  الزم  امکانات  و  کند  این سیاست کمک  اجرای  به  می تواند  برقی 

اختیار موتورسواران قرار دهد.
تشکری هاشمی اذعان داشت: یکی دیگر از راهکارهای توسعه حمل ونقل 
پاک استفاده از خودروهای برقی است که متاسفانه به دلیل قیمت باال و 
افزایش قیمت ارز مورد استقبال قرار نگرفته اند. اما، دولت با سیاست های 
تشویقی می تواند نقش تعیین کننده ای در تولید و یا واردات خودروهای 
برقی داشته باشد. در همین راستا شهرداری و شورای شهر تهران از دولت 
خودروهای  واردات  یا  و  تولید  زمینه  تدابیری  اتخاذ  با  که  دارند  انتظار 
برقی را با سیاست هایی از قبیل کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی 

تسهیل کند.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش آلودگی هوا در نیمه دوم 
سال چه راهکارهایی را برای کاهش آلودگی هوا پیشنهاد می کنید، گفت: 
این راهکارها آنی و ضربتی نیستند و قطعا باید راهکارهای بلندمدت در 
برای  اجرایی صرفا زمانی که هوا  اما، متاسفانه دستگاه های  نظر گرفت. 
عموم مردم مسموم و ناسالم می شود تصمیمات آنی می گیرند که قطعا 

اثرگذاری کمتری خواهد داشت.
رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی شهر تهران با اشاره 
به راهکارهای کاهش آلودگی هوا تشریح کرد: یکی از راهکارهای موجود 
استفاده از سوخت پاک است که در بخش حمل ونقل عمومی، گازوئیلی 
که تحویل شرکت واحد می شود سوخت نسبتا خوبی است و این سوخت 
باید در سایر وسایل نقلیه سنگین نیز به کار گرفته شود. از رده خارج کردن 

خودروهای فرسوده نیز مساله مهمی است که متاسفانه در سال های اخیر 
مورد غفلت جدی قرار گرفته است. همچنین موتورسیکلت های بنزینی 
که به عنوان عارضه شهری و متهم اصلی آلودگی هوا محسوب می شوند 

باید از رده خارج شده و با موتورسیکلت های برقی جایگزین شوند1.
اگر  داشت:  اظهار  تذکری  ارایه  هاشمی با  تشکری  سیدجعفر 
امروز  شهروندان وضعیت آلودگی هوای تهران و ترافیک پایتخت را مشاهده 
می کنند، نتیجه تفکرات غلطی است که مدیران قبلی شهر اجرا کردند.
و  نوسازی  عدم  ضعیف،  اتوبوسرانی  شبکه  با  این که  بیان  با  وی 
آثارش  تهران که  مترو  افزود: وضعیت  هستیم  مواجه  تعمیر خودروها 

را  در چند روز گذشته دیدیم  نتیجه تفکرات غلط در گذشته است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی شهر تهران با انتقاد 
گفت:  اخیر  سال  چند  طول  در  یدکی  قطعات  انبارهای  شدن  خالی  از 
واگن های مترو به عمر فرسودگی خود رسیده و نیازمند اورهال  قطارهای 
مترو هستیم و اگر شهردار تهران به فوریت در این زمینه اقدام نکند با 

مشکالتی جدی تر در حمل و نقل شهروندان رو به رو خواهیم شد.
تشکری با انتقاد از عملکرد و تصمیمات کارگروه اضطرار آلودگی هوا گفت: 
تصمیم گیری  در  خود  قدیمی  روش های  همچنان  هوا  آلودگی  کارگروه 

برای هوای تهران در پیش گرفته است.

یورو  برابر یک خودرو  از6  بیش  موتورسیکلت ها  حالی که  افزود: در  وی 
نیست و  اجباری  آن ها  برای  فنی  معاینه  می کنند،  تولید  آلودگی   2
و خودروهای  گازوئیلی  خودروهای  کاربراتوری،  موتورسیکلت های 
ذرات  به  شدن  تبدیل  و  شیمیایی  واکنش  و  سولفور  ایجاد  فرسوده، با 

معلق باعث آسیب به هوای شهر تهران می شوند.
در  فرسوده  خودروهای  درصد  پنج  کمتراز  داد:  ادامه  هاشمی  تشکری 
موتورسیکلت های  همچنین  و  شده  جایگزین  و  اخیر نوسازی  سال های 

برقی جایگزین موتورسیکلت های کاربراتوری نشدند.
تشکری هاشمی با اشاره به انتصاب مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو 
گفت: قطعا با جا به جایی افراد مشکالت زیرساختی مترو حل نخواهد شد2.

1- هاشمی، تشکری )1400(، موتورسیکلت های بنزینی؛ متهم ردیف اول آلودگی هوا، 
خبر خودرو، 20 آذر 1400، کدخبر: 641077. ر.ک:

http://khabarkhodro.com/fa/news/641077
ناصر و مهدی چمران )1400(، تردد چهار میلیون موتورسیکلت آالینده در  امانی،   -2

پایتخت، ایرنا، 2 آذر 1400، کدخبر: 84551992. ر.ک:
https://www.irna.ir/news/84551992
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تسنیم، سیدمحسن   از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
قانون هوای  اجرای  طباطبایی مزدآبادی، درباره ترک  فعل دستگاه ها در 
مأموریت های  و  تکالیف  وظایف،  پاک،  هوای  قانون  کرد:  اظهار  پاک، 
دستگاه های متولی، حدود 4 سال است که مشخص شده است؛ اگر این 
مأموریت ها، وظایف و تکالیف قانونی در بازه زمانی مقرر اجرا می شدند، 

چنین وضعیت نامطلوبی گریبان کالن شهر تهران را نمی گرفت.
مزدآبادی گفت: موتورسیکلت های کاربراتوری نقش عمده ای در آالیندگی 
به  را  قیمتی  ارزان  تسهیالت  باید  دولت  گفت:  دارند،  کالنشهرها  هوای 
صاحبان موتورسیکلت های کاربراتوری اختصاص دهد تا به سمت استفاده 

از موتورهای برقی سوق پیدا کنند.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان روزانه 
حدود 85 میلیون لیتر بنزین  فقط در 6 ماهه نخست امسال در شهرها 
مصرف شده است که این عدد برای 6 ماهه اول سال 99، حدود 74.5 

میلیون لیتر بوده و متأسفانه نشان دهنده افزایش 14 درصدی است.

آالیندگی  در  کاربراتوری  موتورسیکلت های  تردد  عمده  نقش 
هوای کالنشهرها

اینکه  بر  تأکید  با  ایران  شهری  اقتصاد  علمی  انجمن  کل  دبیر 

دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران: 
برای جایگزینی، دولت باید تسهیالت ارزان قیمتی را به 

صاحبان موتورسیکلت های کاربراتوری اختصاص دهد

هوای  آالیندگی  در  عمده ای  نقش  کاربراتوری  موتورسیکلت های 
موتورسیکلت های  تردد  از  پیشگیری  عدم  گفت:  دارند،  کالن شهرها 
کاربراتوری نه تنها سودی برای آن ها ندارد بلکه خسارتی باالتر از تردد 
چندین  موتورسیکلت ها  این  آالیندگی  گذاشت؛  خواهد  شهر  بر  آن ها 
با آلودگی هوای  از بهترین راهکارهای مقابله  برابر خودروهاست و یکی 
کالنشهری همچون تهران ساماندهی موتورسیکلت های کاربراتوری است.
الزامات و  وی تأکید کرد: نمایندگان مجلس دهم در الیحه هوای پاک 
و  فرسوده  موتوری  فروش وسایل نقلیه  و  و خرید  تردد  برای  را  تکالیفی 
آالینده تعیین و تصویب کرده،  اما چرا در عمل اجرایی نشده است؟ قطعاً 
مسئوالن امر می توانند به این پرسش پاسخ دهند و راهکارهای فراوانی 

برای رسیدگی به این معضل وجود دارد که همتی مضاعف را می طلبد.
باید  دولت  قطع  به طور  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  مزدآبادی  طباطبایی 
کاربراتوری  موتورسیکلت های  صاحبان  به  را  قیمتی  ارزان  تسهیالت 
اختصاص دهد تا به سمت استفاده از موتورهای برقی سوق پیدا کنند، 
شهروندان  از  برخی  معاش  امرار  وسیله  موتور،  اینکه  به  توجه  با  افزود: 
جامعه است، جلوگیری از تردد این وسیله نقلیه در زمان کوتاه و محدود 
امکان پذیر نیست، از سوی دیگر 4 سال از تصویب قانون هوای پاک در 
مجلس و ارائه راهکارهای مشخص برای موتورسیکلت سواران می گذرد، اما 
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چرا هنوز اقدامی برای مقابله و جایگزینی موتورسیکلت های کاربراتوری 
در سطح شهر اندیشیده نشده و همچنان این سوال بی پاسخ مانده است؟
پژوهشگر حوزه اقتصاد شهری ادامه داد: پاسخ به این سوال بسیار ساده 
خرید  توان  که  برقی  موتورسیکلت های  تهیه  برای  بستری  ایجاد  است، 
امرار معاش  این وسیله  از  برای قشر آسیب پذیر و شهروندانی که  آن ها 
راحت تر  را  آلودگی  معضل  هم  که  است؛  دولتمردان  وظیفه  می کنند 

می توانند کنترل کنند و هم شهروندان را از خود راضی نگه دارند.

پیشگیری از تردد خودروهای دودزا الزامی است
با توجه به استمرار  وی گفت: بر اساس گزارش سازمان محیط زیست، 
پایداری هوا و انباشت آالینده ها و بر اساس دستورالعمل های قانون هوای 
پاک در شرایط اضطراری آلودگی هوا، پلیس راهور از تردد خودروها و 
اما هنوز  موتورسیکلت های فاقد معاینه فنی و دودزا جلوگیری می کند، 
وسایل دودزای متحرک در سطح شهر در حال تردد هستند و هیچ ارگانی 

با آن ها مقابله اساسی نمی کند.
معتقد  زیست  محیط  سازمان  کارشناسان  افزود:  طباطبایی مزدآبادی 
از  باید  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  متحرک،  منابع  بخش  هستند،  در 
تردد خودروها و موتورسیکلت های فاقد معاینه فنی و آلودگی قابل رؤیت 
جلوگیری کنند و شهرداری های مناطق مختلف تهران برای جلوگیری از 

درجا کارکردن اتوبوس ها در پایانه ها نظارت داشته باشند.  

اعمال قانون خودروهای دودزا توسط پلیس راهور
در  پیش  راهور که چندی  پلیس  گزارش  اساس  بر  ادامه گفت:  در  وی 
حضور نمایندگان مجلس مطرح شد، قانون هوای پاک به صراحت تاکید 
انجام شود و پلیس  اقدامات جدی برای رفع آلودگی هوا  باید  کرده که 
است.  داده  ارائه  مورد  این  در  پیشنهاد  چندین  نیز  بزرگ  تهران  راهور 
ناوگان  آلودگی های  ساماندهی  خصوص  این  در  پیشنهادها  جمله  از 
و  آالینده  موتورسیکلت های  تولید  عدم  پیگیری  و  عمومی  حمل ونقل 

همچنین ساماندهی پایانه های مسافربری است.
مدرس دانشگاه تهران تأکید کرد: برای کنترل خودروها و موتورسیکلت ها 
باید به سمت مکانیزه و سیستمی شدن جامع رفت اما چه میزان با اجرای 
قانون هوای پاک این کنترل  و پیشگیری ها صورت گرفته سوالی است که 

دستگاه های اجرایی بهتر است پاسخ گوی آن باشند.

۷0 درصد منابع آالینده، متحرک هستند
وی با تاکید بر اینکه 70 درصد از منابع آالینده مربوط به منابع متحرک 
است، گفت: گزارش ساالنه 2019 وضعیت جهانی هوا1 حاکی از آن است 
که آلودگی هوا پنجمین عامل پیش رو در مرگ و میر مردِم سراسر جهان 
است و در عین حال میانگین عمر کودکان را 20 ماه کاهش می دهد، 
از  بیشتر  پرتردد  کالن شهرهای  و  ایران  برای  نگرانی  این  این که  ضمن 
کشورهای جهان است و به طور جد باید مسئولین به فکر سالمت جامع 

شهروندان باشند.
طباطبایی مزدآبادی با اشاره به راهکارهای اجرایی شده در شهرهای آلوده 
دنیا، تصریح کرد: در سال 1989 مکزیکوسیتی اولین شهر در جهان بود 
طرح  این  اساس  بر  کرد.  اعمال  محدودیت هایی،  خودروها  تردد  در  که 
تعداد خودروهایی که در فاصله روزهای دوشنبه تا جمعه در جاده های 
این شهر تردد داشتند حدود 20 درصد کاهش یافت و به بهبود کیفیت 

هوا کمک کرد اما پایدار نبود.
وی ادامه داد: این طرح با ارائه اصالحاتی موسوم به »پرو ایر«2 همراه بود 
که بر اساس آن وسایل حمل و نقل عمومی گسترش یافت و استانداردهای 
انتشار آالینده های ناشی از تردد خودروها به طور جدی تر اعمال شد. این 

اقدامات به بهبود کیفیت هوا در این شهر طی سال های بعد کمک کرد.
متأسفانه  این که  به  اشاره  با  ایران  شهری  اقتصادی  علمی  انجمن  دبیر 
است،  شده   وخیم  نیز  مکزیکوسیتی  در  هوا  آلودگی  وضعیت  اخیراً 
معضل  به  شهر  این  شهروندان  از  برخی  می دهد  نشان  مطالعات  گفت: 
آلودگی هوا بی تفاوت بوده و اقدام به خرید دو خودرو کرده تا از امکان 
باید گفت در  تردد در تمام روزهای هفته برخوردار باشند که متاسفانه 
از  نیز برخی شهروندان، قانون مدار نبوده و احتماالً  ایران  کالن شهرهای 
همین حربه برای تردد در تمام روزهای هفته استفاده می کنند که البته 

بیشترین آسیب را خود آن ها متحمل خواهند شد.
وی افزود: بنابراین، ابتدا شهروندانی قانون مدار و سپس مدیران مدبر در 
اجرای قانون و دستگاه هایی پیگیر برای کنترل و سیستمی کردن تردد 
خودروها و موتورسیکلت های دود زا در کالن شهرها نیاز است تا این معضل 

به معضلی بزرگ تر و جبران ناپذیر تبدیل نشود3.

1-SOGA
 2-ProAire

3- طباطبایی مزدآبادی، سیدمحسن )1400(، نقش عمده موتورسیکلت های کاربراتوری در آالیندگی، تسنیم، 16 آذر 1400، کدخبر: 2621637. ر.ک:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/09/16/2621637
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به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از مهر، در راستای ترویج 
فرهنگ بیمه و با در نظر گرفتن شرایط خاص همه گیری ویروس کرونا و 
ظالمانه،  تحریم های  از  ناشی  آسیب پذیر  اقشار  اقتصادی  مشکالت 
شرکت های بیمه موظف شده اند تا از دریافت جرایم وسایل نقلیه موتوری 

زمینی فاقد بیمه نامه خودداری کنند.
بر اساس این گزارش، تصمیم یاد شده با پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی 
و موافقت رییس وقت مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی به 

مرحله اجرا در می آید.
بر اساس این مصوبه، شرکت های بیمه از تاریخ 13 آذرماه تا دوم دی ماه 
سال جاری حق دریافت جریمه بند »ب« ماده 24 قانون بیمه اجباری 
خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را 

ندارند و 100 در صد جرایم یاد شده بخشیده خواهد شد1.
فارس، غالمرضا  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
سلیمانی امروز به مناسبت 13 آذر روز ملی بیمه و در حاشیه بیست و 
هشتمین همایش بیمه و توسعه در جمع خبرنگاران در مورد بخشودگی 
جرائم بیمه وسایل نقلیه گفت: تقریبا 25 میلیون خودرو در کشور وجود 
دارد که فقط 24 میلیون خودرو بیمه شخص ثالث دارد و از 11 میلیون 
دستگاه موتورسیکلت در کشور فقط 1.6 میلیون دستگاه موتورسیکلت 
بیمه شخص ثالث دارند و الزم است برای تشویق خودروها و موتورهایی 

که بیمه ندارند، جریمه دیرکرد بیمه نامه برای آن ها بخشوده شود.
وی علت بیمه نکردن خودرو یا موتور را با بیمه شخص ثالث این گونه 
مالی  مشکل  نمی خرد،  ثالث  بیمه نامه شخص  که  که کسی  کرد  عنوان 

1- جرایم وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث بخشیده شد )1400(، مهر، 
11 آذر 1400، کدخبر: 5366133. ر.ک:

https://www.mehrnews.com/news/5366133

دارد و وقتی که می خواهد برای خرید بیمه مراجعه کند، به آن ها گفته 
اما برای تشویق  باید جریمه مدت عدم پوشش بیمه را بدهد،  می شود، 
تا  است  شده  برداشته  بیمه  پوشش  عدم  جریمه  این  مدتی  برای  آن ها 

تعداد وسایل نقلیه بیمه نشده کاهش پیدا کند.2
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از جماران، طبق گزارش 
مرکز رسانه قوه قضاییه، جلسه هیات عمومی اصراری حقوقی با حضور 
روسا، مستشاران و اعضای شعب حقوقی دیوان عالی کشور و شعبه ششم 
بروجرد  بین شعبه عمومی حقوقی شهرستان  اختالف  دادگاه خصوصی 

تشکیل شد.
با این وصف، راننده ای که گواهینامه مرتبط رانندگی ندارد از شمول بند 
ب ماده 115 قانون یادشده خارج است. بر اساس بند ب ماده 115 قانون 
برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران وزارت امور اقتصادی 
و دارایی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون 

سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال کند.
این بود که در حوادث رانندگی چنانچه راننده فوت کند  موضوع بحث 
و گواهینامه مرتبط نداشته باشد آیا مشمول موضوع بند ب ماده 115 
قانون برنامه پنج ساله توسعه می شود یا نه که در نهایت پس از بحث و 
تبادل نظر سرانجام رأی اکثریت بر تایید رأی شعبه ششم دادگاه عمومی-
حقوقی بروجرد )مبنی بر رد دعوی خواهان از حیث مطالبه دیه از شرکت 

بیمه( تعلق گرفت3.

2- سلیمانی، غالمرضا )1400(، 9.4 میلیون موتورسیکلت بدون بیمه حرکت می کنند، 
فارس، 13 آذر 1400، کدخبر: 14000913000647. ر.ک:

https://www.farsnews.ir/news/14000913000647
3- راننده  بدون گواهینامه مشمول بیمه شخص ثالث نمی شود )1400(، 9 آذر 1400، 

کدخبر: 1533177. ر.ک:
https://www.jamaran.news

بررسی وضعیت بیمه شخص ثالث موتورسیکلت ها در ایران
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با  پازند،  ایسنا، رضا  از  نقل  یه  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
انتقاد از مدیریت جدید فدراسیون فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری 
ورزش  موتورسواری،  و  اتومبیلرانی  فدراسیون  جدید  مدیریت  در  گفت: 

اتومبیلرانی به 15 سال گذشته بازگشت.
این قهرمان ملی کشور کشورمان در ادامه به مجوزهای خرید موتورهای 
سنگین که قرار بود از سوی فدراسیون به ورزشکاران این رشته داده شود 
اشاره کرد و افزود: تمامی مجوزها خرید موتورهای سنگین که  قرار بود 
از سوی فدراسیون فقط به ورزشکاران این رشته داده شود به افراد غیر 
ورزشی و دالالن داده شد و امروز این موتورها با قیمت های میلیاردی در 

بازار آزاد فروخته می شود.
قهرمان چهار دوره اتومبیلرانی ایران در سال های 88 تا 91 افزود: در زمان 
وزارت دکتر سلطانی فر وزیر اسبق ورزش و جوانان و در پایان کار دولت 
دوازدهم، رئیس جدید به این فدراسیون تحمیل شد تا ورزشکاران پس از 
طی سال ها تالش و آموزش با مدیریتی که هیچ گونه سابقه و سر رشته ای 

از این رشته نداشتند همکاری کنند.
رئیس  از جلسات متعدد،  افزود: پس  اتومبیلرانی  فدراسیون  نایب سابق 
اینکه تمام  بر  اتومبیلرانی و موتورسواری مبنی  جدید رئیس فدراسیون 
تالش خود را برای ارتقای این ورزش و  به کار خواهد گرفت در انتخابات 
فدراسیون  رئیس  به عنوان  آرا  اکثریت  با  ایشان  اتومبیلرانی  فدراسیون 
انتخاب شدند و بنده هم به مدت چهار ماه به عنوان نایب رئیس فدراسیون 

همکاری خود را با وی آغاز کردم.
نقطه  تمامی  فهمیدم  مدتی  از  :پس  افزود  کشورمان  ملی  قهرمان  این 
نظرات ایشان با ورزشکاران متفاوت است و نه تنها شاهد انتصاب افراد 
هیچ گونه  ایشان  بلکه  بودیم  فدراسیون  این  کمیته های  در  ورزشی  غیر 
ترمیم   ورزشکاران،  برای  ورزشی  تجهیزات  خرید  از  اعم  زیرساختی 

پیست های اتومبیلرانی و موتور سواری و مسائل آموزش را انجام نداده اند.
وی افزود: یکی از مهم ترین کمیته های فدراسیون کمیته سرعت است که 
ساالنه مسابقات در این رشته در پنج راند برگزار می کند. از زمان حضور ایشان 
نه تنها شاهد برگزاری هیچ گونه مسابقات سرعت نبودیم بلکه فدراسیون 
اتومبیلرانی و موتورسواری به جای پیشرفت به 15 سال گذشته بازگشت.

تمامی  فدراسیون،  رئیسی  نایب  از  بنده  استعفای  از  پس  افزود:  پازند 
کمیته های سرعت اساللوم، دریفت، آموزش و فنی نیز از سمت های خود 
آشنایی  عدم  و  مدیریت  سو  به  معترض  آن ها  تمامی  و  کردند  استفاده 

رئیس فدراسیون اتومبیلرانی به این رشته بودند.
نهادهای  و  رشته  این  ورزشکاران  پیگیری  با  حاضر  حال  در  افزود:  وی 

نظارتی و قضایی این موضوع در حال پیگیری است.
برای  ورزشکاران  که  ورزش هایی  از  یکی  اتومبیلرانی  ورزش  گفت:  وی 
همین  در   می شوند   متحمل  سنگینی  هزینه های  مسابقات  در  حضور 
رابطه از دکتر سجادی وزیر محترم ورزش و جوانان  درخواست داریم  تا 
با ورود به این موضوع  و برگزاری مجمع فوق العاده جهت تعیین وضعیت 
سنگین  موتورهای  خرید  مجوزهای  اعطای  سرنوشت  و  فعلی  مدیریت 
به افراد غیر ورزشی  توسط فدراسیون این موضوع را به طور ویژه مورد 

بررسی قرار دهند.
به  گزارش ایسنا رضا پازند از قهرمانان اتومبیلرانی کشور طی سال های 88 
تا 91، ریاست کمیته سرعت، ریاست کمیته آموزش و عضو کارگروه برنامه 
در  مربیان  نماینده  ایران،  سواری  موتور  و  اتومبیلرانی  فدارسیون  ریزی 
انتخابات فدراسیون اتومبیلرانی و در حال حاضر مسؤل بخش اتومبیلرانی 

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کشور را در کارنامه خود دارد1.

1- پازند، رضا )1400(، فدراسیون موتورسواری مجوز موتورهای سنگین را به دالالن داده 
است، 16 آذر 1400، کدخبر: 1400091612038. ر.ک:

https://www.isna.ir/news/1400091612038

رضا پازند:
فدراسیون موتورسواری مجوز موتورهای سنگین را به دالالن داده است
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