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رسمقاهل
تاثیر بهبود نظام ملی نوآوری در صنعت موتورسیکلت ایران
به زبان ساده نظام ملی نوآوری عبارت است از سیاستها ،تعامالت و رفتارهای
متقابل بین سهگانه صنعت (بخش خصوصی) ،دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و
دولت که منجر به (توسعه ،خلق ،انتقال ،اصالح و انتشار) فناوریهای جدید
میشود .در واقع سرعت و جهت نوآوری به بازیگران و فعالیتهای آنها ربط دارد
و تحت تاثیر محیطهای سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی است.
(پوپر و واگنر 1)2002 ،نویسنده سند «بنیادهای جدید رشد :نظام نوآوری
سیاست علم و فناوری» 3وابسته به

آمریکا ،امروز و فردا» 2که توسط «موسسهی
رند 4تهیه شده است ،دربارهی یکی از موضوعات بسیار اساسی امروز یعنی نظام
ملی نوآوری و گزینههای سیاستی مربوط به آن برای اقدام دولت آمریکا جهت
حمایت از سیستم ملی نوآوری نوشتهاند.
در ابتدای این سند آمده است« :دگرگونی اقتصاد ایاالت متحده در بیست
سال گذشته ( )1980-2000به وضوح نشان داده است که نوآوریهای
مبتنی بر پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی به کمک بزرگی در رفاه ملی
ما تبدیل شده است .سیستمی که از این فرآیند پشتیبانی میکند بهعنوان
یکی از مهمترین سرمایههای ملی ما ظاهر شده است .همانطور که در گذشته
منابع طبیعی کشور ،استعدادها و فداکاری نیروی کار و موجودی انباشته
کاالهای سرمایهای آن منبعی مهم برای رشد امروز و آینده بوده است».
بهعبارتی دیگر عنوان میکند که :نظام ملی نوآوری دارای همان اهمیتی برای
آمر یکا است که منابع طبیعی ،سرمایه انسانی و سرمایهی فیزیکی درگذشته
برای رشد اقتصادی این کشور مهم بوده است.
با تغییر در فضا و موقعیت نوآوری در عرصه جهانی ،نیاز به تغییر در رویکردهای
سیاستگذاری آن در عرصه ملی ،خود را نمایان ساخته و رویکردهایی مانند
نظام ملی نوآوری 5سعی در پاسخگویی به چنین نیازهایی دارند .امروزه نوآوری
در واقع توانایی پاسخگویی خالق به تقاضاهای بازار و دیگر نیازهای اجتماعی
است 6و در این میان عناصر و نهادهای مختلفی بر این فرایند تاثیر میگذارند که
در رویکرد نظام ملی نوآوری این عناصر و نهادها و روابط و تعامالت آنها مورد
تحلیل قرار گرفته و بررسی میشوند.7
همچنین یکی از وظایف کلیدی دولتها سیاستگذاری صحیح بهمنظور تقویت
نظام ملی نوآوری خود در راستای دستیابی به مزیتهای بیشتر در فرایند جهانی
شدن و حرکت بهسمت اقتصاد دانشمحور است .8شناسایی کارکردهای اساسی
نظام ملی نوآوری میتواند به سیاستگذاران در زمینه اتخاذ سیاستها و اهداف
مناسب برای ارتقای خلقنوآوری و فناوری کشورها کمک کند .سیاستگذاران
1-Steven W. Popper and Caroline S. Wagner. New Foundations for Growth: The U.S.
.Innovation System Today and Tomorrow. RAND, 2002
2-New Foundations for Growth: The U.S. Innovation System Today and Tomorrow

 -3موسسه سیاست علم و فناوری ( )Institute Policy Technology and Science Theکه در
ابتدا توسط کنگره در سا ل  1991بهعنوان مؤسسه فناوریهای حیاتی (Tech� Critical The
 )Institute nologiesایجاد شد و در سال  1998تغییر نام داد ،یک مرکز تحقیق و توسعه
با بودجه فدرال است که توسط بنیاد ملی علوم حمایت شده و توسط رند اداره میشود.
 -4شرکت رند ( )RANDیک موسسه غیرانتفاعی جهانی است و دفاتری در آمریکای
شمالی ،اروپا و استرالیا دارد که به بهبود سیاست و تصمیمگیری از طریق تحقیق و تجزیه
و تحلیل کمک میکند .ر.ک:
www.rand.org
5-The National Innovation System (also NIS, National System of Innovation(.
6-OECD (1999). “Managing National Innovation Systems”, OECD Publications

 -7سالمی ،سیدرضا و مهدی محمدی (« ،)1387ارائه الگوی مفهومی برای سنجش نوآوری
ملی در کشورهای در حال توسعه» ،مدیریت توسعه و فناوری ،سال اول ،شماره  ،1ص .73-89
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محمدعلی نژادیان
سردبیر و مدیرمسئول
باید با توجه به این کارکردها و بانگرشی نظاممند ،سیاستهای مناسبی برای
ارتقای توان رقابتپذیری و توسعه فناوری کشور در پیش گیرند .بیتردید
در دنیای امروز ،حرکت کشورهای در حال توسعه به سمت این کارکردها با
مشکالت زیادتری همراه است و فرایند جهانی شدن و رشد سریع فناوریهای
موجود فرصت تفکر و حرکت آهسته را از این کشورها گرفته است .در نتیجه
نظام ملی نوآوری با استفاده از کارکردهای خود ،ابزاری تحلیلی برای تجزیه و
تحلیل اقتصاد دانشی و نوآوری کشورها ارائه میکند.9
از طرفی عملکرد نوآورانه یک کشور تا حد زیادی بستگی به نحوه ارتباط
بخشهای دولت ،دانشگاه ،صنعت و سایر سازمانها با یکدیگر (بهعنوان عناصر
یک سیستم جمعی ایجادکننده و استفاده کننده دانش و فناوریهایی که
استفاده میکنند) دارد .بهعنوان مثال:
موسسات تحقیقاتی عمومی ،دانشگاهها و صنعت بهعنوان تولیدکنندگان
تحقیقاتی ،فعالیت میکنند و فعالیتهای تحقیق و توسعه را انجام میدهند.
از سوی دیگر ،دولتهای مرکزی یا منطقهای نقش هماهنگکننده را در میان
تولیدکنندگان پژوهش از نظر ابزارهای سیاستی ،دورنماها و چشماندازهای آینده
ایفا میکنند.
عالوهبراین ،برای ترویج نوآوری ،بازیگران مختلف نوآور باید بر اساس سطح
اعتماد قوی ،پیوندهای قوی با یکدیگر داشته باشند و دولتها باید اعتماد را در
بین بازیگران مختلف نوآوری ترویج و فعال کنند.10
این ارتباطات میتواند به شکل تحقیقات مشترک ،تبادل پرسنل ،ثبت اختراع
متقابل و خرید تجهیزات باشد .در نهایت ،سیستم ملی نوآوری با کیفیتهای
فرهنگی -اجتماعی متمایز جوامع ملی شکل میگیرد .پس ،مسیرهای ملی
نوآوری ،جهتگیری فناوری و یادگیری وجود دارد که نتیجه آن این است که
هر کشور ،خواه بسیار توسعه یافته یا نیافته ،نوعی سیستم ملی نوآوری داشته
باشد .بنابراین ،تفاوت در ساختارها و استراتژیهای سیستم ملی نوآوری در میان
کشورهای مختلف اقتصادی موفق نشان میدهد که هیچ دستورالعمل جهانی برای
بهترین روش وجود ندارد .11در واقع عملکرد مناسب این نظام تحت تأثیر محیط
سیاسی ،فرهنگی -اجتماعی و اقتصادی کشورها قرار دارد .12ازاینرو ،توجه به نقاط
قوت و ضعف نظام ملی نوآوری در ایران و اصالح روند آن اهمیت بسیاری دارد.
در نتیجه زمانی ما میتوانیم از صنعت موتورسیکلت و دیگر صنایع توقع پیشرفت
و خلقنوآوری داشته باشیم که نظام ملی نوآوری ایران بهبود یابد.
9-Chang Y. and Chen M.(2004). “Comparing Approaches to Systems of Innovation: The Knowledge Perspective”, Technology in Society, 26, PP: 17- 37.
10-Chung, S (2002). “Building a national innovation system through regional innovation systems”. Technovation. 22 (8): 485–491.
11-romhold-Eisebith, Martina (2007). “Bridging Scales in Innovation Policies:
How to Link Regional, National and International Innovation Systems”. European
.Planning Studies. 15 (2): 217–233

 -12سلطانی ،بهزاد و همکاران (« ،)1396مروری بر چالشهای نظام ملی نوآوری ایران و
ارائۀ سیاستها و راهكارهایی برای بهبود آن» ،مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی،
دورۀ  ،7شمارۀ  ، 23تابستا ن  ،9ص .198-185

اعتراض به اطالعیه «سازمان حفاظت محیط زیست»
درباره آییننامه فنی (مـاده  2قانون هـوای پاک)
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از موتورسیکلت نیوز،
مورخ  7دی  1400سازمان حفاظت محیط زیست نظر خود را درباره
درخواست خودروسازان و موتورسیکلتسازان برای «عدم اجرای آیین
نامه فنی ماده  ۲قانون هوای پاک» در خصوص الزام اسقاط به ازای
شمارهگذاری وسایلنقلیه نو اعالم کرد که متن آن در ادامه این خبر
درج شده است.
در این خصوص محمدعلی نژادیان مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت
عنوان کرد :مشکل اصلی موتورسیکلتسازان ایران وجود قانون هوای
پاک نیست ،بلکه عدم در دسترس بودن موتورسیکلتهای فرسوده و
اسقاطی ،تناقض قوانین و عدم بهروزرسانیهای الزم در این قانون و
آییننامههای مربوطه است .درنتیجه توضیح مختصر و یکطرفه سازمان
حفاظت محیط زیست کافی نیست و باید برای تنویر افکار عمومی توضیح
کامل و کارشناسی شده ارائه شود.
وی گفت :مشکل اصلی قانون هوای پاک بعضی مواد آن است که قابلیت
اجرایی ندارد و اصرار بعضی از مسئوالن و سازمانها برای اجرای آن
منجر به گمراه شدن افکار عمومی از واقعیت میشود .به فرض امروز با
تغییر قانون سن فرسودگی به سن مرز فرسودگی و ارجاع به مراکز معاینه
فنی عمال آییننامه فنی (ماده  2قانون هوای پاک) نیاز به اصالح پیدا
میکند .زیرا:
عالوهبر افزایش قیمت موتورسیکلت (بهدلیل گرانی ارز) و عدم تمایل به
اسقاط توسط مالکان ،بلکه بهدلیل نبود بسترهای مناسب و کنترلی برای
معاینه فنی موتورسیکلتها یک تناقض آشکار بهوجود آمده است.
تبصره ذیل ماده  11که هنوز بهطور کامل اجرا نشده است ،میگوید:
«پلیس راهنماییورانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف

است نسبت به اعمال محدودیتهای قانونی تردد موتورسیکلتهای
بنزینی فرسوده از جمله ماده ( )8قانون و ماده ( )18قانون رسیدگی به
تخلفات رانندگی-مصوب  -1389اقدام کند».
مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت افزود :اینکه مسئوالن ادعا میکنند
از سال آینده تردد موتورسیکلتهای کاربراتوری در کالنشهرها ممنوع
میشود ،باید منتظر باشیم و ببینیم اجرا میشود یا خیر که شواهد
نشاندهنده آن است چنین کاری در سال آینده بهدلیل وضعیت اقتصادی
مردم ،آماده نبودن بسترهای مورد نیاز برای اجرای آن و همچنین با توجه
به رویکرد جدید پلیس راهور تهران که «شیوه سلبی» را موثر نمیداند و
به اجرای روشهای دیگر از جمله «طرح موتوریار» روی آورده ،بعید است
بتوانند این کار را انجام دهند.
نژادیان اظهار کرد :کجای دنیا موتورسیکلتسازان باید خود شخصا
بهدنبال موتورسیکلت اسقاطی بروند و از طرفی اگر وجود نداشت خودرو
اسقاط کنند .ازاینرو ،مجدد تاکید میکنم راهکار حل این مشکالت
اصالح و بازبینی مجدد قانون هوای پاک و آییننامههای مربوطه است.
مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت افزود :ما سیاستهای کلی نظام را
برای حمایت از تولید و اشتغالزایی داریم که باید (به موازات قوانین
مرتبط دیگر) باهم و در کنار هم مدنظر قرار گیرند .پس درنتیجه درست
نیست سازمانهای مربوطه هر قانونی که در راستای افکار آنهاست را
پررنگ نمایند و قوانین و سیاستهای دیگر نظام را در خصوص تولید و
اشتغالزایی نادیده بگیرند .ازاینرو ،سازمان حفاظت محیط زیست را به
سیاستهای کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) به
سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ شده است
ارجاع میدهم .از جمله «سیاستهای کلی اشتغال»« ،سیاستهای کلی
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تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی»« ،سیاستهای کلی امنیت
سرمایهگذاری» و مخصوصا بندهای  1و « 3سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی» که عبارت است از:
بند :1تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای
انسانی و علمی کشور بهمنظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن
مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق
همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد
و متوسط.
بند :3محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل
ِ
تقویت رقابتپذیری اقتصاد ،ایجاد بستر
تولید ،توانمندسازی نیروی کار،
رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در
جغرافیای مزیتهای مناطق کشور.

نژادیان در نهایت گفت :متاسفانه امروز میتوان گفت با توجه به
فرسودگی شدید ناوگان حملونقل عمومی و همچنین شرایط و تناقض
قوانین ،خود قانون هوای پاک که میتواند مفید واقع شود بهدلیل عدم
بهروزرسانیهای ضروری مسبب تشدید آلودگی هوا شده است .زیرا ،با
عدم اجرایی بودن بعضی مواد آن عمال این قانون در مواردی قابل اجرا
نیست و چرخه جایگزینی محصوالت نو با موتورسیکلتهای کاربراتوری
فرسوده را مختل میکند .ازاینرو ،مناسب است مسئوالن نسبت به این
1
موضوع واقعبینانهتر برخورد نمایند.
-1نژادیان ،محمدعلی( ،)1400اعتراض «محمدعلی نژادیان» بهنظر اعالم شده توسط
«سازمان حفاظت محیط زیست» درباره آییننامه فنی (ماده  2قانون هوای پاک)،
موتورسیکلت نیوز 7 ،دی  ،1400کدخبر .18185 :ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/18185

گزارش اعالم شده توسط پایگاه اطالعرسانی سازمان حفاظت محیط زیست
درباره پیشنهاد اخیر برخی خودروسازان و موتورسیکلتسازان نسبت
به طرح درخواست عدم اجرای مصوبه دولت در قالب آییننامه فنی
ماده  2قانون هوای پاک برای الزام اسقاط به ازای شمارهگذاری
وسیلهنقلیه نوشماره باذکر دالیلی از جمله؛ کاهش حاشیه سود بنگاه
اقتصادی خود بهعنوان توجیهی برای عدم اسقاط به ازای شمارهگذاری
وسیلهنقلیه نو وفق مصوبه دولت ،سازمان حفاظت محیط زیست در این
باره در جایگاه نظارتی و وظایف حاکمیتی خود موارد ذیل را اعالم کرد:
 -1وفق اصل 50قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران”،فعالیتهای
اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیر قابل جبران
آن مالزمه پیدا کند؛ ممنوع است”.
-2وسایل آلودگی هوا یکی از عوامل اصلی انتشار آالیندگی در شهرهای
کشور هستند .مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است که آلودگی هوا
ساالنه خسارات جبرانناپذیری را به سالمت مردم کشور تحمیل میکند.
در ادامه خاطر نشان میشود :براساس تبصره ماده 4آییننامه فنی
ماده  2مصوب  1397/07/30شمارهگذاری هر سه خودروی دیزلی با
استاندارد آالیندگی  EEVمنوط به اسقاط یک یا چند دستگاه خودروی
دیزلی با ظرفیت مشابه شده است ،و در صورت کمبود همان نوع خودرو
(مثال وانت نیسان فرسوده) ،خودروساز میتواند وفق مصوبات دولت ،از
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سایر گواهیهای اسقاط ناوگان دیزلی با ظرفیت مشابه استفاده کند.
همچنین یادآور میشود؛ در آییننامه یاد شده ،بهعلت ضرورت کاهش
آالیندگی ناشی از خودروهای دیزلی ،گواهی اسقاط با ظرفیت مشابه
برای سایر خودروهای دیزلی وفق مصوبات قابل پذیرش است .لذا
هرگونه اجرای سلیقهای مانند ارائه گواهی اسقاط خودروی بنزینی و
غیره که خالف مصوبه دولت باشد؛ وجاهت قانونی نخواهد داشت.
این گزارش میافزاید؛ تمامی مصوبات و قوانین کشور برای
تمام شخصیتهای حقیقی و حقوقی الزماالجرا است ومصوبات
یادشده هیچگونه استثنایی برای هیچ یک از تأمینکنندگان و
دستگاههای وابسته به دولت و سایر نهادها ،قائل نشده است.
تصریح میشود :موضوع اسقاط ناوگان وسایلنقلیه فرسوده در حال
حاضر در کشور جاری بوده و آییننامه ماده  8قانون هوای پاک مصوب
 1400/03/12به لحاظ قوانین باالدستی ،توسط هیأت محترم وزیران
ابالغ شده است ،به همین منظور هیچگونه بهانه و دلیلی برای عدم اسقاط
1
ناوگان فرسوده ،رافع تکالیف قانونی نمیباشد.
 -1هیچگونه بهانه و دلیلی برای عدم اسقاط ناوگان فرسوده پذیرفتنی نیست (،)1400
سایت سازمان حفاظت محیط زیست 7 ،دی  ،1400کدخبر .1327750 :ر.ک:
https://doe.ir/?news/196210/1270187/1327750

انتقاد «محمدعلی نژادیان» به سخنان «سیدشهریار زینی» درباره
مونتاژکنندگان موتورسیکلت
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از موتورسیکلت
نیوز ،محمدعلی نژادیان مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت گفت :اشتباه
نکنید ،تولیدکنندگان موتورسیکلت تمایل ندارند موتورهای برقی
نامرغوب را وارد کنند ،بلکه قانون کارشناسی نشده هوای پاک و اجبار
ناعادالنه مسئوالن در دولت قبل ،باعث ورود موتورهای برقی فعلی شده
است .وقتی هنوز برندهای معروف دنیا موتورسیکلت برقی مطمئن و
باکارایی باال تولید نکردهاند چه توقعی از محصوالت چینی دارید؟ آیا
مسئوالنی که این قانون را تصویب کردند از کارشناسان مشورت گرفتند؟
نژادیان عنوان کرد :امروز در  3دی سال  1400هنوز برندهای معروف دنیا
در حال کار بر روی نمونههای اولیه باتری موتورسیکلت برقی و ساخت
محصوالت الکتریکی خود هستند و هنوز به تولید انبوه نرسیدهاند ،پس
چطور مسئوالن کشور در  3-4سال پیش به این نتیجه رسیدهاند که باید
تولیدکنندگان را به تولید  10درصدی (موتورسیکلتهای برقی) از سبد
محصوالت خود مجبور کنند؟
وی افزود :وقتی هنوز بهدالیل بسیار ،موتورسیکلتهای برقی به اصطالح
ساخت داخل (طبق ادعاها) نیز نتوانسته سهم قابل توجهی از بازار را
به خود اختصاص دهند ،پس دلیلی ندارد مونتاژکنندگان موتورسیکلت
محکوم به تمایل داشتن به واردات محصوالت برقی بیکیفیت شوند .شما
با تکتک شرکتها صحبت کنید و ببینید کدامشان از قانون هوای پاک
راضی هستند .البته ایرادات این قانون کامال مشهود است و فقط همت و
جسارت مسئوالن را میطلبد که آن را اصالح نمایند.

وی افزود :مسئوالن زمانی باید انتقاد کنند که در تکنولوژی باتری در
همه جای دنیا یک انقالب بهوجود بیاید و مونتاژکنندگان از تکنولوژی
روز استفاده نکنند .منظور از انقالب در این حوزه یعنی باتری تولید شود
که  -1زود شارژ شود  -2دیر شارژ آن به پایان برسد  -3سبک باشد
 -4ارزان باشد.
قابل ذکر است که سیدشهریار زینی مدیر گروه فناوریهای نوین خودرویی
ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضای حملونقل پیشرفته معاونت علمی
و فناوری ریاستجمهوری در مصاحبه با پایگاه خبری دنیای خودرو در
پاسخ به این سوال که «برای حمایت از تولید موتورسیکلتهای برقی
چهراهکاری وجود دارد؟» گفته است:
واردات سیکیدی 1و سیبییو 2بهکشور از حجم زیادی برخوردار است؛
یعنی متاسفانه تولیدکنندگان موتورسیکلت که ظاهرا میخواهند از این
قانون پیروی کنند ،تمایل بسیاری دارند که موتورسیکلتهای برقی
نامرغوب را از کشور چین وارد کشورکنند که این مساله بهفرهنگسازی
در این بخش نیز لطمه زیادی وارد میکند .بهعنوان مثال آن دسته از
موتورسیکلتهای برقی را بهکشور وارد میکنند که دارای باتری یک
کیلووات-ساعتی است که برای نیاز روزمره درشهر مناسب نیست .درواقع
بهرغم اینکه تولیدکنندگان در کشور میتوانند نسخههای باکیفیت را
وارد کنند ،اما ترجیح میدهند تنها برای اینکه خأل قانونی پر شود،
نسخههای نامرغوب موتورسیکلت برقی را وارد کشور کنند .همچنین
1-CKD
2-CBU
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متاسفانه ما شاهدیم که بهترین تولیدکنندگان موتورسیکلت کشور ،چون
سود و تجارتشان وابسته بهنسخههای بنزینی است ،فعالیتشان در زمینه
موتورسیکلت برقی خوب نیست .بهجرأت میتوان گفت موتورسیکلت
برقی در کشور ما از نظر تکنولوژی ،نقطه کوری ندارد .بهجز سوآپ یا
ایستگاههای تعویض باتری که ما داریم و روی فرآیند کاری و نرمافزارش
کار میکنیم ،بحث تکنولوژی و فناوری دیگری نداریم که بهآن دست
پیدا نکرده باشیم.
نژادیان گفت :در این خصوص ماده  12آییننامه فنی (موضوع ماده 2
قانون هوای پاک) که تولیدکنندگان و واردکنندگان موتورسیکلت را به
اجبار وادار کرده که  10درصد از سبد محصوالت هر دوره  3ماهه خود
را بر مبنای تعداد تولید ،به موتورسیکلت برقی اختصاص دهند و یا در
صورت عدم امکان ،به ازای شمارهگذاری هر دستگاه موتورسیکلت از
میزان  10درصد مذکور ،سه دستگاه موتورسیکلت فرسوده از رده خارج
کنند که بنا به دالیل زیر کامال غیرکارشناسی بوده است و اگر قرار است
کسی به زیر سوال برود مسئوالن دولت قبل هستند.
از یک طرف بسترها و زیرساختهای استفاده از موتورسیکلت برقی در
کشور مهیا نشده است
از طرف دیگر عالوهبر باال رفتن قیمت موتورسیکلت (بهدلیل گرانی ارز)
سن فرسودگی برداشته شد و مالکان موتورسیکلتهای فرسوده انگیزهای
برای واگذاری موتورسیکلتهای فرسوده ندارند و با تعویض قطعات مجدد
استفاده میکنند.
وی گفت :نکته دیگر بحث نحوه قانونگذاری است که طی سالیان
گذشته معموال شاهد این بودهایم که در زمان تدوین قوانین از فعاالن
و کارشناسان صنایع مشورت نمیگرفتند و در عمل راهحل قابل اجرایی
برای حل بعضی از مشکالت نداشتند .یکی از این موارد بحث آلودگی
هوا بود که همچنان ادامه دارد .اما ،یکی از سوالهای متداول در جامعه
این است که دولتها برای آلودگی هوا چه کارهایی انجام دادهاند که در
پاسخ بعضی از مسئوالن به قانون هوای پاک اشاره میکنند و میگویند
«سازمانهای دیگر به وظایف خود نسبت به این قانون عمل نکردهاند»
و این چرخه در پاسخگوییها 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.
مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت عنوان کرد :در نهایت مجموعه ستاد
توسعه فناوریهای حوزه فضای حملونقل پیشرفته معاونت علمی و
فناوری ریاستجمهوری که در راستای محصوالت الکتریکی فعالیتهای
ارزندهای انجام میدهند را دعوت به انصاف در قضاوتها میکنم و بهجای
این بحثها بهتر است به کمک و پیشرفت حوزه موتورسیکلت کشور
کمک کنند و همراه این صنف شوند.1
 -1نژادیان ،محمدعلی ( ،)1400انتقاد «محمدعلی نژادیان» به سخنان «سیدشهریار زینی»
درباره مونتاژکنندگان موتورسیکلت ،موتورسیکلتنیوز 3 ،دی  ،1400کدخبر .18130 :ر.ک:
https://www.mtorcycletnews.ir/news/18130
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در ادامه این خبر گفتگوی تفصیلی سید شهریار زینی را با دنیای خودرو
میخوانید.
آیا در بخش خودروهای الکتریکی و وسایل نقلیه الکتریکی
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری حمایتهای الزم را
داشته است؟
درحال حاضر معاونت علمی ریاستجمهوری از چند پروژه خوب و فعال
حمایت میکند که این پروژهها در زمینه اتوبوس ،خودرو و موتورسیکلت
برقی و خودروهای مالید هیبرید (هیبرید متوسط) است .درحوزه
موتورسیکلت برقی معاونت علمی ریاستجمهوری حمایتهای خوبی
داشت که منجربهتوسعه فناوری کامل این موتورسیکلتها شد که درحال
حاضر در کشور سازندگان بسیار توانمندی نیز داریم.
درحوزه توسعه خودروها و موتورسیکلتهای برقی چهپیشرفتهایی
حاصل شده است؟
توسعه این صنعت تنها صرفا بهتولید موتورسیکلت و خودرو برقی منتهی
نمیشود ،بلکه ماژولهای برقی و اصطالحا ( powertrainقوای محرکه)
را بهصورت کامل داخلیسازی کردیم .مثل درایو (نیروی محرکه)BSM-
موتورسیکلت-شارژر و سایر ماژولهایی که درحوزه ( powertrainقوای
محرکه) موتورسیکلت است .خود موتورسیکلت نیز بسته بهشرکت
تولیدکننده ،قالبهای قطعات را داخلیسازی کرده؛ اما برخی قطعات
نیز که از نظر اقتصادی مقرون بهصرفه است ،وارداتی است .این دسته از
قطعات نیز تکنولوژی خاصی ندارد و از خارج ایران تامین میشوند.
چهبخشهایی در موتورسیکلت برقی وارداتی است؟
تنها چیزی که درموتورسیکلت برقی وارداتی است ،سل ( )Cellباتری
است که شرکت توانمند داخلی برای تولید آن نیز وجود دارد .اما در این
زمینه باید ظرفیت باالیی وجود داشته باشد که توجیه اقتصادی برای
تولید داشته باشد .همچنین کیفیت الزم برای تولید بسیار مهم است که
درحال حاضر خوشبختانه شرکت صبا روی این مساله متمرکز شده تا
کیفیت آن را بهبود بخشد.
مهمترین دغدغه اصلی در موتورسیکلت برقی چیست؟
دغدغه میزان استقبال بازار است و هر وسیله نقلیه برقی در دنیا قیمت
بسیار باالتری نسبت بهنمونه بنزینی دارد (از  1.5برابر تا دو برابر
قیمت) .البته از این موضوع نباید صرفنظر کرد که در جهان ،خودرو
یا موتورسیکلت برقی براساس پلتفرم خاص خود توسعه داده میشود.
آیا توانمندی فناوری در زمینه تولید موتورسیکلت برقی در
کشور وجود دارد؟
باید گفت بله؛ چراکه میتوان نمونههای داخلی با  IPIباال با عمق برونسازی
بیش از  50تا  60درصد تولید کرد .بهدلیل اینکه قیمت باالست و
همهجای دنیا ،قیمت دولتی برای این محصوالت وجود دارد .یعنی اینکه
دولت باتوجه بههزینههای موتورسیکلت که شامل مصرف روغن و بنزین

میشود بهآن سوبسید میدهد .در یک ماه راکب موتورسیکلت حداقل
باید بیش از یک لیتر روغن استفاده کند .از طرفی بیشترین مشکالت
آالیندههای هوای کالنشهرها در کشورمان و همچنین آلودگی صوتی
متعلق بهموتورسیکلتهاست و جالب است بدانید که هزینه نگهداری و
تمام موارد در موتورسیکلتهای برقی حذف میشوند .از طرفی در زمان
خرید باید هزینه بیشتری را پرداخت کرد و همین موضوع سبب میشود
تا باتوجه بهبحث اقتصادی در کشور رغبت برای آن کمتر باشد.
باتوجهبههزینهباالیباتریومشکالتیکهدربحثشارژباتریهاوجود
دارد بهترین راهحل تولید برای موتورسیکلتهای برقی چیست؟
یکی از راهکارهایی که ما در معاونت علمی ریاستجمهوری مطرح کردیم،
سوآپ است و بهعبارت دیگر ایستگاههایی تعبیه خواهد شد که درون آن
ایستگاهها ،راکب موتورسیکلت بتواند باتری را با باتری شارژشده جابهجا
کند؛ همین موضوع سبب میشود که قیمت باتری از موتورسیکلت حذف
شود .این راهکار بسیار خوبی است که قیمت موتورسیکلت برقی را کاهش
دهد .اما صرفا کفایت نمیکند .بههرحال ما نیاز داریم که حمایتهای
دولتی در این راستا بهسرانجام برسد .همچنین باید اضافه کنم یکی از
مهمترین حمایتهای دولتی در این زمینه ماده  12قانون موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور است .درحال حاضر این ماده را روی
موتورسیکلت برقی نتوانستیم اجرایی کنیم .درحقیقت بهزبان ساده این
ماده بیان میکند که هر کاری که شما انجام دهید که منجربهکاهش مصرف
سوخت شود ،منافعی که ایجاد میشود ،ناشی از کاهش مصرف سوخت
است و این بخش در قالب یارانه بههمان موضوع اختصاص داده میشود.
مجری این طرح چهنهاد یا ارگانی است و چقدر در زمینه تولید
موتورسیکلت برقی موثر است؟
متولی این ماده وزارت نفت است؛ اما پیچیدگی خاص خود را دارد.
مهمترین بخش در این زمینه این است که فرد نمیتواند آن را اجرا
کند؛ زیرا باید بهصورت ناوگانی اثبات و اجرا شود .نکته اول که کار را
سخت میکند این است که میگوید شما اجرا کنید و عامل صرفهجویی
و عامل سرمایهگذاری نیز در این کار وجود داشته باشد .پس از آن وزارت
نفت آن را ارزیابی میکند و بعد از آن در دوره ششماهه یا یکساله
پرداخت شروع میشود .این مساله بسیار سخت است و هیچ ناوگانی
ترغیب نمیشود .بهطور مثال اسنپ هرگز این وسیله نقلیه را نمیخرد.
زیرا شعار اسنپ همین است که ناوگان بدون خودرو دارد .بنابراین این
ناوگانها موتورسیکلت نمیخرند و این شخص است که موتورسیکلت
را خریداری میکند .همچنین این مساله نیز مهم است که شخصی که
بهدنبال موتورسیکلت 125سیسی اقتصادی است که صفر کیلومتر آن
 30میلیونتومان است ،بهسراغ نمونههای دستدوم و کارکرده آن میرود
و برایش مهم نیست که آالینده و آلودگی دارد و این همه برای نمونه
برقی هزینه نمیکند .بنابراین چنین شخصی باتوجه بهقیمت  60و 70
میلیونی موتورسیکلت برقی ،بهسمت این گزینهها نمیآید .الزامات قانونی
و حمایتهای دولتی میتواند در این راستا بسیار کمککننده باشد .یعنی

اینکه طبق ماده قانون هوای پاک از سال  1399هر پیکی که قصد
ادامه فعالیت دارد ،باید موتورسیکلت برقی داشته باشد .اگر شما بررسی
کنید متوجه میشوید که هیچیک از آنها چنین کاری را انجام ندادهاند.
همچنین در این قانون آمده که اگر پیکی بخواهد بهاین ناوگان حملونقل
اضافه شود ،از موتورسیکلت برقی استفاده کند که شما میتوانید مشاهده
کنید که هیچیک از پیکها از موتورسیکلت برقی استفاده نمیکنند.
همچنین در قانون هوای پاک آمده که تولیدکنندگان موتورسیکلت ،اگر
میخواهند موتورسیکلت جدید بسازند ،باید سهدستگاه موتورسیکلت
بنزینی فرسوده را اسقاط کنند .اما متاسفانه تولیدکنندگان نسبت
بهاسقاط سهدستگاه موتورسیکلت بنزینی بیشتر رغبت نشان میدهند تا
تولید موتورسیکلت برقی .زیرا الزام قانونی وجود ندارد.
چرا در بحث فرهنگسازی موتورسیکلتهای برقی موفق نیستیم؟
نخستین نکته مهم دراینباره بحث شارژ موتورسیکلت برقی است
و بنابراین این منطقی است که با نبود ایستگاه شارژ انگیزهای برای
استفاده از وسیلهنقلیه برقی وجود ندارد .این مساله نیز مهم است که
آیا موتورسیکلت برقی را میتوان بهپریز خانه متصل و آن را شارژ کرد؟
بنابراین باید ایستگاههای شارژ تعبیه شود و زیرساختهای حداقلی را
راهاندازی کرد .درحقیقت دو دسته زیرساخت برای موتورسیکلت برقی
وجود دارد .یکی زیرساختهای نرمافزاری است که اصطالحا آن را قوانین
و مقررات و اصالح و تبیین قوانین و مقررات مینامیم؛ زیرا بخشی از آن
وجود ندارد و باید ایجاد شود و بخشی از آن نیز وجود دارد اما اجرایی نشده
یا بهروز نیست که باید اصالح شود .همچنین دیگری بخش سختافزاری
است .زیرا راکبان موتورسیکلت برقی ایستگاه و جایگاه شارژ میخواهند.
جالب است بدانید ما با همکاری شهرداری تهران و شرکت ملی پست،
طرحی را آماده کردیم که چون از اعتبار الزم برخوردار نبوده ،فعال متوقف
شده است .در این طرح درمنطقه  12تهران که یکی از حلقههای اصلی
آلودگی هوا و شریانهای اصلی حملونقل و ترافیک تهران است ،ما درپی
تاسیس جایگاههای شارژ موتورسیکلت برقی بودهایم .همچنین جالب
است که بدانید این جایگاهها در قالب ایستگاههای پارکومتر درنظر گرفته
شده که با کمترین فضای ممکن در آینده نزدیک تعبیه خواهیم کرد.
برای تقویت فرهنگ استفاده از وسیلهنقلیه برقی دولتها در بسیاری از
کشورهای جهان هزینه کردهاند و متقبل ارائه شارژ رایگان تا یک سال
شدهاند؛ بنابراین الزم است دولت هزینه شارژ موتورسیکلتهای برقی را
تقبل کند تا بتوان در فرهنگسازی قوی پیش رفت .همچنین الزم است
مردم نوع دیدگاه خود را نسبت بهموتورسیکلت برقی تغییر دهند؛ زیرا
این دسته از وسایل نقلیه ،برای پیمایش محدود و کاربری روزانه طراحی
شده است؛ نه برای کار یا حملونقل اجسام سنگینوزن.
برای حمایت از تولید موتورسیکلتهای برقی چهراهکاری وجود
دارد؟
واردات  CKDو  CBUبهکشور از حجم زیادی برخوردار است؛ یعنی
متاسفانه تولیدکنندگان موتورسیکلت که ظاهرا میخواهند از این قانون
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پیروی کنند ،تمایل بسیاری دارند که موتورسیکلتهای برقی نامرغوب
را از کشور چین وارد کشور کنند که این مساله بهفرهنگسازی در
این بخش نیز لطمه زیادی وارد میکند .بهعنوان مثال آن دسته از
موتورسیکلتهای برقی را بهکشور وارد میکنند که دارای باتری یک
کیلووات-ساعتی است که برای نیاز روزمره درشهر مناسب نیست .درواقع
بهرغم اینکه تولیدکنندگان در کشور میتوانند نسخههای باکیفیت را
وارد کنند ،اما ترجیح میدهند تنها برای اینکه خأل قانونی پر شود،
نسخههای نامرغوب موتورسیکلت برقی را وارد کشور کنند .همچنین
متاسفانه ما شاهدیم که بهترین تولیدکنندگان موتورسیکلت کشور ،چون
سود و تجارتشان وابسته بهنسخههای بنزینی است ،فعالیتشان در زمینه
موتورسیکلت برقی خوب نیست .بهجرأت میتوان گفت موتورسیکلت
برقی در کشور ما از نظر تکنولوژی ،نقطه کوری ندارد .بهجز سوآپ یا
ایستگاههای تعویض باتری که ما داریم و روی فرآیند کاری و نرمافزارش
کار میکنیم ،بحث تکنولوژی و فناوری دیگری نداریم که بهآن دست
پیدا نکرده باشیم.
بهعنوان سوال پایانی ،صنعت موتورسیکلت برای رسیدن
بهقلههای پیشرفت نیازمند چهچیزی است؟

حمایتهای دولتی که باید شفاف شود و ماده  12نیز هرچهزودتر توسط
شورایعالی اقتصاد مصوب شود .پیشنویس این موضوع با همکاری نهاد
علمی و فناوری ریاستجمهوری ،سازمان بهینهسازی مصرف سوخت،
وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور نهایی شده است و این طرح
در دولت قبل در صف اخذ مصوبه از شورایعالی اقتصاد بود که اکنون
باتوجه بهاینکه حجم مصوبهها زیاد بوده ،بهجلسه نرسیده است .در دولت
جدید نیز دلیل مسکوت ماندن آن را نمیدانیم و الزم است تحرکی ایجاد
شود که مصوبه آن اخذ شود .نکته دوم اینکه صرفا اخذ مصوبه ماده 12
کفایت نمیکند و باید تمهیدات و تسهیالتی برای اجرای این ماده در
نظر گرفته شود که بهمعنای واقعی بتوان بهصورت ناوگانی برای بحث
موتورسیکلت از آن استفاده کرد .نکته سوم افزایش تعرفههای CKD
و  CBUقطعات و ماژولهای موتورسیکلتهای برقی است و با توجه
بهاینکه ما درحال حاضر در داخل کشور قطعهسازان بسیار خوبی را
داریم ،نیازی بهوارد کردن این قطعات نیست .حتی کسانی که میخواهند
درشرکتهای بزرگ مونتاژ کنند ،باید زنجیره تامینشان را براساس توان
داخل بگذارند و نکته چهارم بهروزرسانی و اجرایی شدن واقعی قانون
هوای پاک و اصالحات الزماالجرا در مصوبه و دستور اجرای وزارت صمت
و قانون هوای پاک است که میتواند بهتوسعه این امر کمک بهسزایی کند.1

 -1زینی ،سیدشهریار ( ،)1400توان تولید موتورسیکلتهای برقی و خودروهای متصل را داریم ،اخبار خودرو (دنیای خودرو) 2 ،دی  ،1400کدخبر .238295 :ر.ک:
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برنامه بلندمدت برندهای معروف برای تولید موتورسیکلت برقی
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت ،در اوایل اردیبهشت 1400
مدیرعامل هوندا برنامههای مفصل خود را تا سال  2040اعالم کرد و بیان
داشت که تا آن موقع قرار است کل محصوالت این شرکت الکتریکی شود.
در  28تیر  1400نیز یاماها موتور ضمن ارائه برنامه جامع خود تا سال
 ،2050اعالم کرد که قصد دارد تا آن سال 90درصد موتورسیکلتها و
اسکوترهای خود را برقی کند .1مدیرعامل امویآگوستا نیز در اردیبهشت
 1400اعالم کرد که ما از سال  2022به بعد روی محصوالت الكتریكی كار
خود را آغاز خواهیم كرد و تا سال  2027موتورسیکلت الکتریکی خود را
تولید میکنیم .2در اوایل مرداد  1400نیز این خبر که باجاج یک شرکت
فرعی برای محصوالت برقی و هیبریدی تاسیس خواهد کرد منتشر شد.3
همچنین در مارس ( ،2021هوندا ،کیتیام ،پیاجیو و یاماها) همه دور
هم جمع شدند و توافقنام ه اولیهای را در مورد برنامه های تعویض باتری
وسایلنقلیه الکتریکی خود امضا کردند .هدف اعالم شده پروژه ،توافق بر

سر مجموعهای از استانداردهای مشترک بود که هر چهار شرکت قصد
داشتند به آن پایبند باشند .در آن زمان ،هر چهار شرکت برنامهریزی
کرده بودند که کار خود را حدود ماه مه  2021آغاز کنند .بنابراین،
در  6سپتامبر پیاجیو بهطور رسمی اعالم کرد که هر چهار شرکت با
امضای توافقنامه رسمی در مورد این پروژه پیش رفتند ،در نتیجه
کنسرسیوم موتورسیکلت باتری قابل تعویض ایجاد شد.4
حال کاواساکی تایید کرده است که سه موتورسیکلت برقی را در سال
 2022عرضه خواهد کرد .ممکن است کاواساکی در زمینه نوآوری
موتورسیکلتهای برقی پیشرو نباشد ،اما برنامههای اخیر حداقل نشان
میدهد که این شرکت آخرین تولید کننده موتورسیکلت بزرگ نخواهد
بود که آینده حملونقل الکتریکی را در آغوش میکشد.
کاواساکی ماه گذشته اعالم کرد که تا سال  2035کام ً
ال برقی خواهد شد
و بهنظر میرسد که پیشرفت سریعتر از آنچه پیشبینی میشد در حال
انجام است .زیرا ،کاواساکی اکنون میگوید که در سال  2022سه مدل
الکتریکی عرضه خواهد کرد.
انتظار میرفت این شرکت اولین موتورسیکلت الکتریکی خود را امسال
در ایکما  2021ایتالیا به نمایش بگذارد .اما ،افسوس که حتی نمونه اولیه

 -3باجاج یک شرکت فرعی برای محصوالت برقی و هیبریدی تاسیس خواهد کرد (،)1400
موتورسیکلت نیوز 4 ،مرداد  ،1400کدخبر .15477 :ر.ک:

 -4پیاجیو اعالم کرد 15 :شهریور  1400توافقنامه رسمی کنسرسیوم باتریهای قابل تعویض
امضاء شد ( ،)1400موتورسیکلت نیوز 17 ،شهریور  ،1400کدخبر .16211 :ر.ک:

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

 -2مدیرعامل اموی آگوستا زمان تولید و توسعه موتورسیکلت الکتریکی خود را اعالم کرد
( ،)1400موتورسیکلت نیوز 21 ،اردیبهشت  ،1400کدخبر .13330 :ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/13330

https://www.motorcycletnews.ir/news/15477

https://www.motorcycletnews.ir/news/16211/15-1400
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الکتریکی که چندین سال است در بخش تحقیقوتوسعه کاواساکی در
حال کار بوده است ،ظاهر نشد.
همانطور که هیروشی ایتو ،مدیرعامل کاواساکی در نمایشگاه
موتورسیکلت ایکما میالن  2021به بازدیدکنندگان گفت:
اکنون میخواهم تعهد جدیدی را با شما به اشتراک بگذارم :سال آینده
در سال  ،2022حداقل سه وسیلهنقلیه الکتریکی را در سطح جهان به
نمایش خواهیم گذاشت .این یک وعده است.
بنابراین ،اگرچه به نظر میرسید کاواساکی در زمینه برقیسازی
موتورسیکلتها عقب مانده است ،اما بهنظر میرسد که آنها به اندازه
کافی به آنچه در دست دارند اعتماد دارند و وعده سه وسیلهنقلیه جدید را
در سال مدل  2022که به سرعت در حال نزدیک شدن است را میدهند.
کاواساکی هنوز هم نسبت به بقیه موتورسیکلتهای ژاپنی کمی برتری
دارد .شاید یاماها و هوندا سالها است که با اسکوترهای برقی بازی
میکنند ،اما هیچکدام متعهد نشدهاند که تا اوایل سال آینده (یا اص ً
ال)
یک موتورسیکلت برقی فول سایز را به بازار عرضه کنند.
با توجه به اینکه کاواساکی متعهد شده است تا سال  2035تمام
موتورسیکلت های خود را به برق کامل تبدیل کند ،زمان آن فرا رسیده
است که این شرکت در نهایت اولین موتورسیکلت برقی خود را عرضه کند.

هر چهار شرکت بزرگ ژاپنی قب ً
ال کنسرسیومی برای توسعه باتریهای
قابل تعویض برای موتورسیکلتهای برقی امضا کرده بودند ،اگرچه ما
هنوز هیچ مدرک ملموسی مبنی بر پیشرفت آن توافق ندیدهایم.
عالوهبر وسایلنقلیه الکتریکی ،کاواساکی در حال تالش برای دستیابی به
یک جامعه بیکربن ،به همه گزینهها نیز نگاه میکند .یک نمونه موتور
هیدروژنی است .در ژاپن ،تمام صنایع تحت حمایت دولت تالش زیادی
برای تبدیل هیدروژن به یک جایگزین انجام میدهند .گروه کاواساکی
نقش کلیدی را در این پروژه بر عهده میگیرد و در تولید ،حمل و
نقل ،ذخیره و استفاده هیدروژن پیشرو است و همین اواخر ،در 13
نوامبر ،کاواساکی موتورز تصمیم گرفت اولین گامها را در توسعه پیشرانه
موتورسیکلت هیدروژنی با یاماها بردارد.
خوشحالیم که تیم سبز در حال ارزیابی سایر اشکال حملونقل تمیزتر
است و کاله خود را فقط روی موتورسیکلتهای برقی آویزان نمیکند.
این واقعیت که آنها در حال توسعه یک پیشرانه موتورسیکلت با نیروی
هیدروژنی همراه با یاماها هستند ،میگوید که نیروی هیدروژنی میتواند
نزدیکتر از آن چیزی باشد که بسیاری تصور میکردند.1
 -1کاواساکی  3موتورسیکلت برقی تا سال  2022تولید میکند ( ،)1400موتورسیکلت نیوز،
 26آذر  ،1400کدخبر .18004 :ر.ک:

https://www.motorcycletnews.ir/news/18004

چرابعضیازرسانههایدنیابهاستارتآپکانادایی «دیمونموتورز»انتقادکردند؟
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از موتورسیکلت نیوز ،دیمون
موتورز بهطور رسمی از محصول برقی جدید خود در تاریخ  5ژانویه
 2022در مرکز همایش الس وگاس رونمایی کرد .این موتورسیکلت با
سرعت  170مایل در ساعت میتواند حرکت کند.
دیمون موتورز به نمایشگاه  CES1 2022رفته است تا برنامههای خود را
برای دومین خط موتورسیکلت الکتریکی به نام Colossus HyperFighter
نشان دهد .این شرکت برای اولینبار با رونمایی از موتورسیکلت الکتریکی
خود در تابستان  2019توجهات را به خود جلب کرد و شروع به پیشسفارش
برای موتورسیکلتهای هایپراسپرت با قیمت  40هزار دالر آمریکا کرد
و هنوز آن را تحویل نداده محصول جدید دیگری معرفی کرده است.
این یک دوچرخ دارای طراحی زیبایی است ،در این شکی نیست و این
فناوری مطمئناً هیجانانگیز به نظر میرسد .اما سوالی که پیش میآید
این است که پس چرا این شرکت محصول خود را وارد بازار نمیکند؟
1-Consumer Electronics Show
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شنیدن چیزهای جدیدی که در راه است بسیار خوب است ،اما ما ترجیح
میدهیم ببینیم این شرکت نشان میدهد که میتواند اولین مدل خود را
تولید کند و قبل از اینکه تالش زیادی برای توسعه مدلهای آینده انجام
دهد ،آن را وارد بازار کند .یا حداقل چند دوچرخ را زیر دست برخی از
روزنامهنگاران قرار دهد تا جهان بتواند تشخیص دهد که آیا این استارتاپ
واقعی است یا خیر!
طراحی و مهندسی آن عالی به نظر میرسد ،اما در حال حاضر افراد زیادی
از حرفهایشان استفاده میکنند .بنابراین ،در حالی که در ابتدا چیزی
را که میبینیم دوست داریم ،اما از قضاوت کاملتر خودداری میکنیم تا
زمانی که دیمون آماده شود دوچرخههایش را روانه بازار نماید.2

 -2چرا بعضی از رسانههای دنیا به استارتآپ کانادایی «دیمون موتورز» انتقاد کردند؟
( ،)1400موتورسیکلت نیوز 16 ،دی  ،1400کدخبر .18296 :ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/18296

اولین تست موتورسیکلت الکتریکی دوکاتی در زمین مسابقه
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت ،دوچرخ الکتریکی دوکاتی برای
اولینبار به پیست جهانی «میسانو» رفت .این خبر با توجه به عدم
تمایل قبلی دوکاتی به درگیر شدن با بخش موتورسواری برقی ،عمدتاً
بهدلیل عملکرد و وزن باتریهایی که در حال حاضر در دسترس هستند
غافلگیرکننده بود.
دوکاتی در ماه اکتبر همه را غافلگیر کرد ،زمانی که آنها فاش کردند که
تنها تامینکننده موتورسیکلت برای جام جهانی  MotoEدر سال 2023
خواهند بود.
میشل پیررو ،که ویژگیهای فنی و پتانسیل فعلی محصول جدید را
ارزیابی کرد ،گفت:
«آزمایش نمونه اولیه یک هیجان بزرگ بود .زیرا ،آغاز فصل مهمی
در تاریخ دوکاتی است و این دوچرخ سبک است و تعادل خوبی دارد.
عالوهبراین ،اتصال دریچه گاز در اولین مرحله باز شدن و ارگونومی آن
بسیار شبیه به موتورهای «موتو جیپی» است».
این پروژه یک سرمایهگذاری مشترک بین «دوکاتی کورس» و
«طراحان تحقیقوتوسعه دوکاتی» به رهبری روبرتو کان« ،مدیر ایی
موبیلیتی دوکاتی» است .دوکاتی در کنار عملکرد و باتری ،بر توسعه
سیستم خنککننده مناسب برای دوچرخ نیز تمرکز کرده است .اگر
سرمایهگذاری آنها در موتو ایی موفقیتآمیز باشد ،دوکاتی توجه خود را
به یک دوچرخه ورزشی الکتریکی تولیدی برای جاده معطوف خواهد کر.
با این حال کلودیو دومنیکالی ،مدیر عامل شرکت ،قب ً
ال گفته بود که این
کار تا پس از سال  2025نخواهد بود.
روبرتو کان ،مدیر «ایی موبیلیتی دوکاتی:
«ما لحظهای واقعاً خارقالعاده را تجربه میکنیم .برای من سخت است

که باور کنم واقعیت است و هنوز یک رویا نیست! اولین دوکاتی برقی
در پیست نه تنها به دلیل منحصربهفرد بودن ،بلکه از نظر نوع تعهد نیز
استثنایی است :هم برای اهداف عملکردی و هم بهدلیل زمانبندی بسیار
کوتاهاش .دقیقاً به همین دلیل ،کار کل تیمی که به این پروژه اختصاص
داده شده است باورنکردنی بوده است و نتیجه امروز ما را جبران زحمات
انجام شده در ماههای اخیر میکند .مطمئناً هنوز کارمان تمام نشده
است .در واقع ،ما میدانیم که راه پیش رو هنوز بسیار طوالنی است ،اما
در این میان ،اولین آجر مهم را گذاشتهایم».
مهمترین چالشها در توسعه یک موتورسیکلت مسابقهای الکتریکی
همچنان به اندازه ،وزن و برد باتریها مربوط میشود .هدف دوکاتی
این است که موتورسیکلتهای برقی با کارایی باال و سبک بودن را در
دسترس همه شرکتکنندگان جام جهانی  FIM Enel MotoEقرار دهد.
تمرکز پروژه عالوهبر عملکرد بهتر ،مهار وزن و ثبات تحویل نیرو در طول
مسابقه است که به لطف توجه در توسعه یک سیستم خنککننده مناسب
برای هدف بهدست آمده است .تجربه دوکاتی در این رویداد پشتیبانی
اساسی برای تحقیقوتوسعه محصول خواهد بود .هدف این است که به
محض اینکه فناوری اجازه دهد ،یک وسیلهنقلیه الکتریکی دوکاتی برای
استفاده در جادهها ایجاد شود که اسپرت ،سبک و هیجانانگیز باشد و
بتواند همه عالقهمندان را راضی کند.1

 -1دوکاتی موتورسیکلتسازان الکتریکی را شگفتزده کرد ( ،)1400موتورسیکلت نیوز،
 29آذر  ،1400کدخبر .18071 :ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/18071
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تمدید شراکت «بیامو» و «تیویاس» برای توسعه موتورسیکلتهای الکتریکی
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت ،در هند ،شرکت تیویاس موتور
با فروش ساالنه بیش از  3میلیون دستگاه و ظرفیت تولید ساالنه بیش
از  4میلیون خودرو ،یکی از بزرگترین تولیدکنندگان موجود است .اما،
مدتی است که با بیامو بر روی بعضی از محصوالت بهصورت شراکتی کار
میکنند و برنامههای زیادی برای آینده دارند.
بیامو موتوراد با بیش از  40سال تخصص در زمینه تولید ،چند سال
پیش یک شراکت استراتژیک با تیویاس امضا کرد و موتورسیکلتهای
 G 310 Rو  G 310 GSرا برای این برند آلمانی تولید کرده است.
در بیانیه اخیر ،این دو شرکت اعالم کردند که در حال تمدید همکاری
طوالنی مدت خود هستند .زیرا ،هر دو شرکت در حال توسعه
موتورسیکلتهای جدید از جمله موتورسیکلتهای برقی هستند.
سودارشان ونو ،مدیرعامل مشترک شرکت تیویاس موتور میگوید:
«دنیای جدید حملونقل آینده ،شامل یک بازی قوی از طریق راهحلهای
جایگزین ،از جمله حملونقل الکتریکی است.
ونو اضافه کرد که پلتفرمهای آینده فرصتی عالی برای آنها خواهد
بود تا موتورسیکلتهایی را بسازند و بهدنیا تحویل دهند که مجهز به
فناوریهای پیشرفته ،احتماالً با هوش مصنوعی هستند».
گسترش این همکاری موفق به خودروهای برقی و دیگر پلتفرمهای
جدیدتر ،فرصتهایی را برای ارائه فناوری پیشرفته و محصوالت
آرمانپذیر به بازارهای جهانی ایجاد میکند و هم افزایی ارزشمندی را
برای هر دو شرکت ایجاد میکند.
این همکاری جدید باعث خواهد شد که  TVSو  BMWبه خط تولید
موتورسیکلتهای زیر  400سیسی خود ادامه دهند و احتماالً پلت
فرم  G 310را گسترش دهند یا میتوانند خط جدیدی را برای تکمیل
موتورسیکلتهای سطح پایه بیامو توسعه دهند .انتظار میرود این
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پیشنهادات جدید از شراکت تمدید شده ظرف دو سال آینده ارائه شود.
سود برد-برد برای تیویاس و بیامو
در حالی که بیامو اخیرا ً بر روی معرفی اسکوتر برقی  CE-04خود به بازار
تمرکز کرده است ،اما باواریاییها با غول موتورسیکلت هندی (تیویاس)
همکاری میکنند تا موتورسیکلت برقی خود را زنده کنند .بر اساس این
توافق ،هر دو طرف بهطور مشترک موتورسیکلتهای برقی و اسکوترها را
برای بازارهای جهانی توسعه خواهند داد.
البته این اولین باری نیست که بیامو و تیواس با هم متحد میشوند.
در سال  ،2013این زوج قراردادی را برای توسعه موتورسیکلتهای زیر
 500سیسی امضا کردند .این مشارکت به بیامو اجازه داد تا با خط
تولید  G 310به تولید تیویاس و بازار هند دسترسی داشته باشد .از
سوی دیگر ،این معامله به نفع تیویاس با آپاچی  RR 310همراه با دانش
مهندسی و طراحی بود.
بر اساس گزارشها ،قرارداد جدید شامل توسعه اولیه و تولید  50هزار
دستگاه دو رخ برقی بین بیامو و تیویاساست .شرکا این واحدها را در
بازارهای هند و بینالمللی توزیع خواهند کرد.
علیرغم تالشهای قبلی این دو در بخش کمظرفیت ،بسیاری از بیامو و
تیواس انتظار دارند نسخههای  EVرده باالی مدلهای موجود را توسعه
دهند .این پروژه همچنین از آخرین تحقیقات بیامو در فناوری باتریهای
حالت جامد و فرآیندهای استخراج لیتیوم بهره میبرد.
این تنها شانس تیویاس نیست ،بلکه اخیرا ً در استارتآپ موتورسیکلت
الکتریکی  Ultravioletteسرمایهگذاری کرده و برند دوچرخ الکترونیکی
سوئیسی  Ego Movementرا خریداری کرده است.1
 -1غول هندی به فکر ساخت موتورسیکلت مجهز به هوش مصنوعی /شراکت «بیامو» و
«تیویاس» تمدید میشود ( 28 ،)1400آذر  ،1400کدخبر .18033 :ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/18033

ادعای دانشجوی «دانشگاه صنعتی شریف» در خصوص
دوچرخه و موتورسیکلت برقی
روزنامه فرهیختگان در گزارشی آورد :مدیران دولتی و خصوصی میتوانند
با تواناییهای دانشبنیانی و فناورانه موجود در دانشگاهها که بهنوعی
مورد غفلت قرار گرفتهبودند ،آشنا شده و درنهایت از این توانمندیها در
بهبود معضالت و چالشهای کشور بهرهمند شوند.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از فرهیختگان ،توجه به
امر فناوری و تولید دانش فناورانه و نوآورانه در دانشگاهها ،مدتی است
موردتوجه بسیاری قرار گرفته است تا از این حیث ،راه تولید محصوالت
نوآورانه دانشگاهها در صنعت و دسترسی آزادانه دانشجویان به منابع
اطالعاتی و تسهیالت موردنیاز بههمراه دریافت حمایتهای الزم از سوی
ارگانهای دولتی و بخش خصوصی ممکن شود .از سوی دیگر ،مدیران
دولتی و خصوصی میتوانند با تواناییهای دانشبنیانی و فناورانه موجود
در دانشگاهها که بهنوعی مورد غفلت قرار گرفته بودند ،آشنا شده و
درنهایت از این توانمندیها در بهبود معضالت و چالشهای کشور بهرهمند
شوند .در این راستا ،درخصوص فرآیند طراحی این محصوالت نوآورانه
دانشجویی ،چالشهای فعالیتهای طراحی و توسعه فناورانه ،حمایت
دانشگاه صنعتیشریف از روند فعالیتی تولیدات این محصوالت و ...با چند
تن از دانشجویان دانشگاه شریف که مدیران شرکتهای دانشبنیان و
فناورانه خود شدهاند ،گفتوگوهایی انجام دادهایم که در ادامه میخوانید.
آزمونوخطا؛ راهی برای توسعه فضای علم و فناوری در دانشگاهها

چشماندازی که در چهار سال آینده برای خودمان در نظر گرفتهایم این
است که بتوانیم به مهمترین بازیگر در زمینه دوچرخه و موتورسیکلت
برقی در سطح کشور تبدیل شویم و بهعنوان برندی فعال و شناختهشده
در زمینه دوچرخه و موتورهای برقی بتوانیم اعتماد و اطمینان مردم را
به خود جذب کنیم.
منصور بهرامی ،فارغالتحصیل کارشناسیارشد رشته مهندسی برق
دانشگاه شریف و مدیرعامل شرکت دانشبنیان کهربا ماشین پارسیان
با برند ایویتک (تولیدکننده دوچرخهبرقی) با اشاره به آغاز فعالیت این
شرکت و ارتباط با صنعت بیان کرد« :سال  ۱۳۹۴در مسابقه کشوری
طراحی و ساخت موتورسیکلتهای برقی بهعنوان تیم ۲۰نفره دانشجویی
دانشگاه صنعتیشریف شرکت کرده و بهدلیل طراحی موتوربرقی بهعنوان
نفر اول انتخاب شدیم و این مسابقه ،آغاز فعالیت ما در زمینه حملونقل
برقی بود .پس از آن تصمیم گرفتیم بهدلیل محدودیتها و مشکالت
سرمایهگذاری و هم به دلیل چالشهای قانونی در حوزه موتورسیکلتهای
برقی ،در زمینه دوچرخههای برقی ورود کنیم که هم کاربردیتر بوده و
هم بهلحاظ سرمایهگذاری برای جامعه بهصرف ه بود».
وی افزود« :از سال  ۱۳۹۵شروع بهکار کرده و یک بازه  ۶تا  ۹ماهه را
در بحث آر-اند-دی و تحقیق و توسعه فعالیت کردیم و پس از آن وارد
بحث فروش این دوچرخههای برقی شدیم .از سال  ۱۳۹۷تاکنون نیز
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وارد بحث فروش این محصوالت شدیم و در این زمینه هم موفق عمل
کردیم .بهلحاظ سرمایهگذاری و با توجه به جذابیت این طرح ،توانستیم
سرمایهگذاران بسیاری را بر بحث ایوی (حملونقل برقی) جذب کنیم و
حال میان سرمایهگذاران درحال انتخاب هستیم تا بتوانیم این کسبوکار
را رونق بیشتری ببخشیم ».بهگفته مدیرعامل این شرکت دانشبنیان،
تیم شرکت کهربا ماشین پارسیان ،یک تیم ۳۰نفره است .آمار فروش ما
در سال گذشته و با توجه به ظرفیتی که داشتیم ،هزار مورد بودهاست که
امسال بهدنبال دوبرابرکردن آن هستیم و عددی هم که برای سرمایهگذاری
بر جریان ایویتک در نظر داریم ،حدود ۵۰میلیارد تومان است.
بهرامی با اشاره به حمایت دانشگاه صنعتی شریف از روند فعالیت دانشبنیان
این تیم دانشجویی عنوان کرد« :در برهه سهساله از سال  ۱۳۹۵تا ۱۳۹۸
در مرحلهای بودیم که بحث جریان تحقیق و توسعهای ،بسیار هزینهبر
و زمانبر بود و خودمان بر هسته اصلی مجموعه هزینه کرده و سرمایه
اولیه را جذب کردیم؛ اما دانشگاه صنعتیشریف نیز بهلحاظ امکانات
فضایی ،جریان فعالیتی شرکت را همراهی کرد و همچنین توانستیم
در پارک علم و فناوری شریف ورود کنیم و ورود به این پارک توانست
ارتباطات شرکت ما را با مجموعههای فعال در این زمینه تقویت کند».
وی با بیان اینکه درحال حاضر تمام خودروسازان بزرگ دنیا بر بحث
حملونقل برقی ورود پیدا کردهاند و باارزشترین خودروساز دنیا ،شرکت
تسال شد ه است ،گفت« :توجه به امر حملونقل برقی در جهان در اولویت
قرار دارد .همچنین شرکت تویوتا ۷۰میلیارد دالر سرمایهگذاری کرد که
تا سال ۳۰ ،۲۰۳۰درصد ظرفیت تولیدی خود را برقی کند؛ پس آینده
درحال حرکت بهسمت حملونقل برقی است .اینکه ما از دوچرخهبرقی
فعالیت خود را آغاز کردیم ،حرکت به سمت این جریان جهانی است».

مدیرعامل شرکت دانشبنیان کهربا ماشین پارسیان در ادامه توضیح داد:
«دوچرخهبرقی ،وسیلهای کاربردی است که هم میتواند مشکل ترافیک،
آلودگی و ورزش کردن را برای مردم حل کند و بسیاری از مخاطبان
این طرح در شهرهای بزرگ به این دلیل از دوچرخههای برقی استفاده
میکنند که به این سه خواسته برسند .دوچرخهبرقی هم یکی از مقولههای
جریان ایوی است و هرسال هم روبهرشد است .دوچرخه ایویتک بهلحاظ
اقتصادی بهصرفه است؛ به این معنا که با یکبار هزینهکردن برای این
دوچرخه ،در درازمدت دیگر هزینهها همچون سوخت کاهش پیدا
میکند .با خرید دوچرخهبرقی ،دو اقدام کاربردی ورزشکردن و داشتن
وسیله نقلیه بهراحتی در دسترس مردم خواهد بود».
بهرامی با اشاره به پیشنهاد خود برای پررنگتر شدن فضای علم و فناوری
در دانشگاهها گفت« :توصیه من برای افزایش فعالیتهای دانشجویان
در حوزه علم و فناوری و تولید محصوالت نوآورانه این است که باید در
بحث تولید از جنس سختافزار حوصله بیشتری به خرج دهیم ،منطقی
فکر کنیم و زمان بسیاری را برای آزمون و خطا داشتهباشیم .پس از این
اقدامات ،بهجایی خواهیم رسید که نهتنها پروژه در دست بهزودی شکست
نمیخورد ،بلکه تجربهای لذتبخش خواهد بود و نهال فناورانه دانشجویی
پس از چندین سال زحمت و تجربه به درختی تنومند تبدیل میشود».
وی در پایان با اشاره به چشمانداز این شرکت برای ادامه فعالیتهایش در
حوزه حملونقل برقی بیان کرد« :چشماندازی که در چهار سال آینده برای
خودمان در نظر گرفتهایم این است که بتوانیم به مهمترین بازیگر در زمینه
دوچرخه و موتورسیکلت برقی در سطح کشور تبدیل شویم و بهعنوان برندی
فعال و شناختهشده در زمینه دوچرخه و موتورهای برقی بتوانیم اعتماد و
اطمینان مردم را به خود جذب کنیم( .1».عکس این خبر تزئینی است).

 -1بهرامی ،منصور ( ،)1400ایدههای فناورانه دانشجویی در انتظار نیمنگاه مسئوالن دولتی ( 13 ،)1400دی  ،1400کدخبر .84600238 :ر.ک:
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پلیس راهور برای اعمال قانون موتورهای فاقد معاینه فنی اقدام کند
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایرنا ،در جلسه اتحادیه
سازمانهای حملونقل همگانی کشور مدیر کل دفتر حملونقل عمومی
و ترافیک شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور خواستار
همکاری بیشتر پلیس راهور ناجا در مقوله اعمال قانون خودروها و
موتورسیکلتهای فاقد معاینه فنی شد و افزود :پلیس راهور ناجا عالوهبر
همکاری در اعمال قانون وسائلنقلیه فاقد معاینه فنی الزم است در ارسال
اطالعات ریز خودروها بر اساس جدول سن مرز فرسودگی به سامانه
سیمفا نیز اقدام کند.
مرضیه حصاری با تاکید بر اینکه نیازمند یک بانک اطالعاتی دقیق و
جامع در زمینه شناسایی و اعمال قانون موتورسیکلتها هستیم ،افزود:
بهسبب عدم وجود یک بانک اطالعات موتورسیکلت کشور که عالوهبر
مقوله معاینه فنی حتی در مواردی چون سرقت ،زورگیری و غیره مشکالتی
را بهوجود آورده؛ نیازمند همکاری جامع پلیس راهور ناجا هستیم.
وی همچنین خواهان همکاری وزارت نفت و صمت با حوزه حملونقل همگانی
و عمومی کشور شد و گفت :بر اساس مصوبه هیات دولت ،وزارتخانههای
نفت و صمت باید در جهت هوشمندسازی جایگاههای سوخت و ایجاد
سامانه اطالعاتی خودروهای دوگانهسوز اقدام کنند و از سوخترسانی
به خودروهای فاقد گواهی معاینه فنی و فاقد ایمنی مخزن سوخت که
بهصورت دستی اقدام به نصب مخزن سوخت کردهاند جلوگیری بهعمل
آورند که متاسفانه تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
در ادامه این جلسه سردار سیدمجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی

وزیر کشور با تاکید بر اینکه نباید مطالبات به حق شهروندان بهویژه در
مبحث مهمی چون قانون هوای پاک و انجام معاینه فنی که به سالمت و
ایمنی شهروندان مرتبط است ،گرفتار بروکراسی اداری و سالیق شخصی
و گروهی شود ،گفت :کوتاهی در زمینه توسعه حملونقل همگانی،
ارتقاء معیشت و رفاه رانندگان ،قانون هوای پاک و اجرای معاینه فنی
خودروها بیتردید مصداق ترک فعل است و تمام ارگانها باید در این
زمینه با جدیت نسبت به مسئولیتهای خود اقدام کنند.
سردار میراحمدی در همین رابطه خواستار تشکیل جلسهای در آینده
نزدیک با حضور سایر ارگانهای مرتبط با مقوله آلودگی هوا و معاینه
فنی شد و افزود :تاکید دولت مردمی سیزدهم اهتمام جهادی جهت رفع
مشکالت کشور است و امیدواریم بهزودی مشکالت مطرح شده در سایه
همدلی ،هماندیشی و بهرهگیری از نظر متخصصان و کارشناسان رفع شود.1
نظر کارشناسان درباره معاینه فنی وسایلنقلیه در ایران
عابد ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران نیز در تشریح
مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا اظهار کرد :ممنوعیت تردد خودروهای
گازوئیلی اجرایی میشود؛ ضمن اینکه پلیس راهور باید نسبت به
جلوگیری از تردد کلیه موتورسیکلتها و خودروهای دودزا و فاقد معاینه
 -1حصاری ،مرضیه ( ،)1400بیش از  ۷۱درصد خودروهای ناوگان حمل و نقل همگانی
فرسوده است ،ایرنا 11 ،دی  ،1400کدخبر .84597469 :ر.ک:
https://www.irna.ir/news/84597469
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فنی اقدام کند.1
عبداله متولی مدیر عامل اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور
گفت :با توجه به تردد بیش از  ۱۲میلیون موتورسیکلت در کشور ادامه
داد :در سال گذشته بهدلیل عدم اعمال قانون موتورسیکلتهای فاقد
معاینه فنی فقط  ۲۳۰دستگاه موتورسیکلت به مراکز معاینه فنی جهت
اخذ گواهی معاینه فنی مراجعه کردهاند.2
اسماعیل کهرم گفت :شاید از بین بیش از  ۳میلیون موتورسیکلت  ۱۵تا
معاینه فنی داشته باشند .این رقم عجیب ،اما واقعیست.
کهرم افزود :برای این که پروانه تولید بگیرید باید معاینه فنی داشته
باشید .اما معاینه فنی موتور در شرایط عادی انجام میشود در حالی که
در تهران موتور به نوعی وسیله حمل بار هم محسوب میشود .هر موتور
چند ترک آدم را این طرف و آن طرف میبرد؛ بنابراین ،در شرایط ایدهآل
موتور را تست میکنند و موجوز تولید میدهند ،اما بعد از استفاده ،موتور
به روغنسوزی میافتد؛ پس میتوان گفت قریب به اتفاق موتورها در
تهران و شهرهای بزرگ دودزا هستد .در کنار این نزدیک به  ۴۵درصد از
اتومبیلها هم معاینه فنی ندارند چه برسد به موتور سیکلتها.
او با اشاره به شرایط زیرساختی گفت :اساسا ما برای نصف اتومبیلهای
موجود هم زیرساخت الزم و ایستگاههای کافی معاینه فنی نداریم .به
همین دلیل هم مجلس قانون معاینه فنی را تغییر داد چرا که باید برای
گرفتن معاینه فنی یک هفته در صف میماندیم.3

وی خاطرنشان کرد:ما زمانی میتوانیم این چرخه را مدیریت کنیم که
ابتدا موتورسیکلتها را مجاب به اخذ معاینه فنی دورهای کنیم در این
صورت با سختگیرانه شدن استانداردها ،آنها نیز موظف به نصب کاتالیست
خواهند شد؛ بنابراین پیشاز اینکه الزامی برای نصب کاتالیست در نظر
بگیریم باید شرایط اجرایی شدن آن را فراهم کنیم.
حسینیمنش درباره نامشخص بودن سیر تخریبی کاتالیستها و ضرورت
ارتقاء سطح سنجش عملکرد کاتالیستها اظهار کرد :کاتالیست رابطه
مستقیمی با فلزات گرانبهایی که در مخزن آن قرار گرفته ،دارد که
این فلزات با نوسانات نرخ ارز و ریال داخل کشور تغییر میکند و تفاوت
قابلتوجهی در کاتالیست  500هزار تومانی با کاتالیست  2میلیون و 500
هزار تومانی وجود دارد.
وی درباره اینکه در حال حاضر وجه مشترک کاتالیستهای ارزانقیمت
و گرانقیمت خودروها در این است که هنگام مراجعه به مراکز معاینه
فنی به راحتی میتوانند معاینه فنی دریافت کنند ،گفت :این امر در
بخش معاینه فنی عادی صدق میکند اما در معاینه فنی برتر چنین
امکانی وجود ندارد؛ معاینه فنی عادی خودرو را در دور پایین موتور
بررسی میکند اما در معاینه فنی برتر ،در دور موتور باال میزان آالیندگی
خودرو مورد بررسی قرار میگیرد.
این کارشناس محیط زیست افزود :این در حالی است که دور موتور
خودروهایی که در شهر تردد دارند ،باالست و کاتالیست نقش بسزایی در
کاهش آالیندگی آنها میتواند داشته باشد؛ چنانچه روزی اخذ معاینه
فنی برتر برای همه خودروها الزامی شود ،همه موظف به نصب کاتالیست
با کیفیت باال خواهند شد.
وی با بیان اینکه امروزه آلودگی هوا بهاندازه مشکالت اقتصادی عدیدهای
که مردم با آن دستوپنجه نرم میکنند در اولویت نیست ،گفت :اگر
گاز طبیعی به نیروگاههای حرارتی داده نشود مجبور به استفاده از
مازوت خواهند بود تا بتوانند برق مورد نیاز مردم را تامین کنند ،وقتی
مصرف گاز در مصارف خانگی افزایش بیرویهای پیدا میکند ،دولت
خودبهخود مجبور به سوزاندن مازوت میشود و شاهد افزایش آلودگی در
کالنشهرهایی مانند اصفهان میشویم که به اندازه تهران خودرو ندارند
و این نشان میدهد که خودروها به تنهایی عامل آلودگی هوا نیستند.
مدیرعامل سابق ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران اظهار
کرد :من یکی از طرفداران معیانه فنی برتر بودم اما با توجه به مشکالت
کالنی که در مصرف گاز و استفاده از مازوت با آن مواجه هستیم باید این
نکته را در نظر داشت که همه این چرخه را باید با هم ببینیم و صرف
پرداختن به خودروها و معاینه فنی مشکل حل نمیشود.
وی گفت :عالوهبر این باید به این نکته توجه داشت که عامل اصلی
آالیندگی خودروها ،مونوکسید کرین است در حالی که وقتی هوای تهران
را در این روزها آلوده تعریف میکنیم ،ذرات معلق کمتر از  2.5میکرون
باعث آن شده و خودروها نقش چندانی در بروز آن ندارند.4

 -3کهرم ،اسماعیل ( ،)1400آلودگی هوا ،تعارض منافع طرح ترافیک و دورهمیها با
مصوبات تکراری ،شعار سال 8 ،دی  ،1400کدخبر .368966 :ر.ک:

-4حسینیمنش ،نواب ( ،)1400چرا نصب «کاتالیست» روی موتورسیکلتها اجباری
نیست؟! ،تسنیم 21 ،دی  ،1400کدخبر .2641892 :ر.ک:

الزامی برای نصب کاتالیست روی موتورها وجود ندارد
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از تسنیم ،نواب
حسینیمنش درباره ضرورت نصب کاتالیست روی موتورسیکلتها اظهار
ل حاضر ،الزامی برای نصب کاتالیست روی موتورها وجود
کرد :در حا 
ی که خودروسازها موظف به نصب کاتالیست
ندارد .اما ،بهخاطر دارم زمان 
روی خودروها شدند بسیاری از رانندهها بعد از خرید خودرو ،کاتالیست
را برمیداشتند.
وی افزود :اصطالحی بین رانندهها وجود داشت مبنیبر اینکه با برداشتن
کاتالیست ،نفس ماشین باز میشود و قدرت بیشتری میگیرد اما زمانی
توانستیم مانع انجام این کار شویم که در مراکز معاینه فنی ،خودروهای
فاقد کاتالیست موفق به دریافت گواهی نمیشدند.
مدیرعامل سابق ستاد مرکز مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران
تصریح کرد :این وضعیت درباره موتورسیکلتها نیز میتواند صدق کند؛
اگر همه استانداردهای الزم را روی موتورسیکلت پیاده و آنها را ملزم
به نصب کاتالیست کنیم اما آنها به مراکز معاینه فنی مراجعهای نداشته
باشند در نخستین اقدام ،نسبت به برداشتن کاتالیست اقدام میکنند.
 -1ملکی ،عابد ( ،)1400جلوگیری از تردد تمامی موتورسیکلتها و خودروهای دودزا و
فاقد معاینه فنی تا روز شنبه ،برنا 8 ،دی  ،1400کدخبر .1279697 :ر.ک:
https://www.borna.news/fa/tiny/tiny/news-1279697

 -2متولی ،عبداله ( ،)1400بیش از  ۷۱درصد خودروهای ناوگان حمل و نقل همگانی
فرسوده است ،ایرنا 11 ،دی  ،1400کدخبر .84597469 :ر.ک:
https://www.irna.ir/news/84597469

https://shoaresal.ir/fa/news/368966
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https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/21/2641892

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده:

زیرساختهای اجرایی منع تردد وسایل نقلیه آالینده از سال  1401مهیا نیست
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از خبرخودرو ،داود
کریمی اظهار داشت :پیرو رای دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف سن
فرسودگی از ماده  8قانون هوای پاک ،سازمان محیط زیست پیشنهاد
جایگزینی سن مرز فرسودگی با سن فرسودگی را مطرح کرد.
نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در خصوص
قابلیت اجرایی منع تردد خودروها و موتورسیکلتهای آینده در
کالنشهرها از سال  1401مطابق با آییننامه اجرایی ماده  8قانون هوای
پاک گفت :اجرای موضوع این بند از آییننامه با پارادوکسها و موانع
متعددی از جمله معاینه فنی مواجه است که به عنوان سدی در برابر
تسریع در اجرای قانون و کاهش آلودگی هوا عمل میکنند.
وی در خصوص آییننامه اجرایی ماده  8قانون هوای پاک که در خرداد
ماه سال جاری به تصویب رسید و ابالغیه اجرایی آن نیز اخیرا به هیات
دولت ارسال شد ،گفت :تغییری در این آییننامه اعمال نشده و سن مرز
فرسودگی جایگزین سن فرسودگی شده است .بر اساس ابالغیه اخیر ،سن
مرز فرسودگی به مرحله اجرا رسیده و همچنین مالکان بر اساس سن و
نوع خودروها ،ملزم به دریافت گواهی معاینه فنی در دفعات متعدد و در
دورههای زمانی یک ساله شدهاند.
نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در خصوص
ممنوعیت تردد خودروها و موتورسیکلتهایی که به سن مرز فرسودگی

رسیدهاند ،از سال  1401و در شهرهای دارای اولویت آالیندگی توضیح
داد :اگر این خودروها و موتورسیکلتها قادر به دریافت گواهی معاینه
فنی نشوند ،با حکم منع تردد مواجه خواهند شد و تردد مشروط به
دریافت این گواهی است.
کریمی در خصوص قابلیت اجرایی و زیرساختهای موردنیاز برای اجرای
این بند از آییننامه اجرایی ماده  8قانون هوای پاک تصریح کرد :عدم
اجرای دقیق معاینه فنی و فقدان نظارت موثر و دقیق بر عملکرد مراکز
معاینه فنی و همچنین فقدان امکانات کافی نظارتی و سیستمی از قبیل
دوربینهای شناسایی پالک خودروهای فرسوده در کالن شهرها و جادهها
و عدم برخورداری شهرداریها و پلیس راهور از امکانات پارکینگ برای
هدایت تعداد زیاد خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده ،اجرای موضوع این
بند از آییننامه را با پارادوکسها و موانع متعدد مواجه نموده که به عنوان
سدی در برابر تسریع در اجرای قانون و کاهش آلودگی هوا عمل میکنند.
وی با بیان اینکه چشمانداز روشنی برای اجرای این بخش از قانون
مبنی بر کنترل تردد خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده قابل تصور
نیست ،ادامه داد :مکانیزمی برای هدایت به مراکز اسقاط برای آن دسته
از خودروها و موتورسیکلتهایی که به سن مرز فرسودگی رسیدهاند و
عالوه بر آن ،قادر به پاس کردن معاینه فنی نیز نیستند ،وجود ندارد و
اسقاط اینها منوط بر اراده مالک است.
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نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده اضافه کرد :فروش
خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده و یا نگهداری آنها در پارکینگها از
راههای پیش روی مالکان این دستگاهها است و الزامی به اسقاط نیست،
زیرا این آییننامه مبتنی بر حفظ حقوق مالکیت شخصی شهروندان است
به طوری که اگر این خودروها و موتورسیکلتها نتوانند گواهی معاینه
فنی را دریافت نمایند ،هر چند ممکن است با منع تردد مواجه شوند ،اما
الزامی بر تحویل آنها به مراکز اسقاط وجود ندارد.1
تصمیمگیری درباره موتورسیکلتهای کار و جایگزینی آن با موتورهای
برقی به عهده شهرداری گذاشته شد
 -1کریمی ،داود ( ،)1400زیرساختهای اجرایی منع تردد وسایل نقلیه آالینده از سال
 1401مهیا نیست ( 29 ،)1400آذر  ،1400کدخبر .642213 :ر.ک:
http://khabarkhodro.com/fa/news/642213

علیرضا زاکانی شهردار تهران در نشست هماندیشی با هیات اندیشهورز
شناسایی عوامل و راهکارهای مقابله با آلودگی هوای تهران ،با اشاره به
 ۶۲پیشنهاد کمیته ویژه آلودگی هوا در هیات دولت ،گفت :تصمیمگیری
در موتورسیکلتهای کار و جایگزینی آن با موتورهای برقی به عهده
شهرداری گذاشته شد.
وی در خصوص تصمیم دولت درباره موتورسیکلتهای کار گفت :بنا شد
شهرداری نقش ویژهای در کنترل آنها داشته باشد ،برای کاهش قیمت
موتور برقی و باتری موتورهای برقی با ایجاد ایستگاههای شارژ مجدد،
شرایط را به سمتی ببریم که قیمتها پایین بیاید.2
 -2زاکانی ،علیرضا ( ،)1400تصمیم دولت درباره موتورسیکلتهای کار /سوخت آالینده
در تهران توزیع نمیشود ،فارس 7 ،دی  ،1400کدخبر .14001007000586 :ر.ک:
https://www.farsnews.ir/news/14001007000586

موتورسیکلتهای کارکرده «مونوکسید کربن»
به هوای تنفسی شهر اضافه میکنند

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از همشهری ،ساالنه ۱۰
هزار تن ذرات معلق در تهران تولید می شود و این یعنی به طور متوسط
روزانه  ۲۷تن ذرات میکرونی مستقیم وارد هوای پایتخت میشود.
کامیونها ،اتوبوسها و سواریها نقش اصلی را در آالیندگی هوای تهران
دارند و مونوکسید کربن را هم موتورسیکلتها به هوای تنفسی شهر
اضافه می کنند.
کاش کار به همین جا ختم شود.جو تهران هم این آالیندهها را که
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ساالنه ۶۹۰هزار تن هستند ،بازتولید میکند و دوباره برای خودمان می
فرستد .یعنی به طور متوسط روزانه  ۱۹۱۷تن آالینده در تهران تولید
میشود و وقتی باد نیاید ،روزگار هوا همین می شود که می بینید.از سوی
دیگر ،فرسودگی کیفیت نازل قطعات خودرویی ،بیاعتنایی خودروسازان
به گارانتی دائم کاتالیست ،پایین بودن سطح استاندارد معاینه فنی باعث
می شودبا کوچکترین ترافیک ،هوای شهر به اغما برود و شاخص آلودگی
هوا سر به فلک بکشد.

تحلیل یارانه بنزین انواع وسایلنقلیه

 ۴۵درصد خانوارهای ایرانی موتورسیکلت و خودرو ندارند
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت ،به عقیده کارشناسان هنوز ابهامات
زیادی در خصوص جزئیات طرح بازتوزیع یارانه بنزین وجود دارد .اما ،اگر
بهدرستی طراحی و اجرا شود ۳ ،نتیجه خواهد داشت :توزیع عادالنه یارانه
بنزین ،کاهش مصرف داخلی بنزین و کاهش قاچاق سوخت.
روزنامه ایران در گزارشی به طرح بازتوزیع یارانه بنزین و فواید آن از نگاه
کارشناسان پرداخته است که بخشهای مهم آن در ادامه میآید.
گزارشهای مرکز آمار ایران در سال  ۱۳۹۵نشان میدهد که تنها ۴۳
درصد خانوارهای ایرانی خودرو بنزینسوز دارند و در حال حاضر یارانه
بنزین به صورت مستقیم بر زندگی این بخش اثر میگذارد .به این ترتیب
یارانه بنزین اگرچه بهطور غیرمستقیم بر زندگی  ۵۷درصد خانوار فاقد
خودرو اثر دارد اما به شکل مستقیم این خانوارها سودی از یارانه بنزین
نمیبرند .در همین حال  ۴۵درصد خانوارهای ایرانی نه تنها خودرو
ندارند ،بلکه حتی یک موتورسیکلت نیز ندارند.
یک بررسی کلی روی موضوع میزان مالکیت خودرو و موتورسیکلت و
سطح درآمدی خانوارهای ایران نشان میدهد که دهک دهم درآمدی
یعنی ثروتمندان حدود  ۱۱برابر دهک اول درآمدی یعنی فقرا از یارانه
بنزین بهرهمند میشود .این اختالف  ۱۱برابری نمایانگر توزیع ناعادالنه
یارانه بنزین است .بررسی دهکهای هزینهای فاصله را باالتر نیز میبرد.
به این ترتیب که دهک دهم هزینهای حدود  ۲۲برابر دهک اول از یارانه

بنزین بهرهمند میشود .یعنی یارانه سوخت نه تنها به دست گروه هدف
یعنی فقرا نمیرسد ،بلکه به ناعدالتی بیشتر نیز منجر میشود.
نکته مهم دیگر ،بیبهره ماندن روستاییان از این یارانه است .به طوری که
 ۸۶درصد خانوارهایی که ثروتمندترین دهک شهری هستند ،حداقل یک
خودرو بنزینسوز دارند .اما در میان خانوارهای روستایی و بویژه دهک
فقیر روستانشین این میزان به کمتر از یک درصد میرسد و نبود خودرو
و موتورسیکلت در این خانوارها منجر به بیبهره ماندن این بخش از یارانه
بنزین میشود.
ب هدنبال این مسائل ،دولت طرح بازتوزیع عادالنه بنزین را در دست
بررسی دارد و قرار است که پس از نهایی شدن مرحله آزمایشی طرح در
جزیره کیش و رفع ایرادات احتمالی آن ،سازوکاری در کل ایران تعریف
شود که تمام اقشار جامعه ،چه ثروتمند و چه فقیر ،به یک میزان از یارانه
بنزین برخوردار شوند.
تاکنون گفته شده که در اجرای پایلوت طرح ،سهم هر ایرانی دارای کارت
ملی  ۱۵لیتر بنزین یارانهای ( ۱۵۰۰تومان برای هر لیتر) خواهد بود؛
اعتبار یارانه در کارت بانکی سرپرست خانوار دیده خواهد شد که قابل
مصرف ،تبادل و معامله است .برای خودروهای عمومی و وسایل حمل و
نقل عمومی نیز تعریف میزان سقف یارانه متفاوت خواهد بود و در کارت
بانکی صاحب خودرو اعمال میشود .مسئول بررسیها و اعالم جزئیات
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این طرح ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شده است .البته سؤاالت زیادی
در خصوص بازتوزیع یارانه بنزین ،هنوز وجود دارد که تصمیمسازان کشور
میگویند به مرور و با اجرای طرح آزمایشی به آنها پاسخ داده خواهد شد.
آمار مصرف بنزین و یارانه بنزینی
در حال حاضر ۲۷ ،میلیون کارت سوخت در ایران وجود دارد که از این
تعداد ۲۴ ،میلیون خودرو و موتورسیکلت شخصی است .سهمیه کارت
سوخت خودرو سواری شخصی ماهانه  ۶۰لیتر و موتورسیکلت نیز ۲۵
لیتر است .براساس آخرین آمار ،در ایران حدود  ۹۰میلیون لیتر در هر روز
بنزین مصرف میشود .حدود ۴۵میلیون لیتر بنزین مصرفی در هر روز
یارانهای است .جمعیت ایران اکنون کمی بیش از  ۸۴میلیون نفر است و
اگر دولت برای همه این افراد سهمیهای  ۱۵لیتری در نظر بگیرد ،اعتباری
حدود یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون لیتر بنزین یارانهای در هر ماه خواهد
شد .به این ترتیب هم یارانه بنزین بین تمام  ۸۴میلیون ایرانی تقسیم
میشود و هم میزان مصرف بنزین یارانهای کشور در هر روز به رقمی در
حدود  ۴۳میلیون لیتر می رسد.
ج واد اوجی ،وزیر نفت درباره این طرح میگوید« :دولت مصمم است
ی ارانهای را که امروز به خودروها داده میشود به تمامی مردم ،حتی
آنهایی که خودرو ندارند نیز تعلق بگیرد و همه بتوانند از یارانه بنزین
بهرهمند شوند».
کارشناسان چه میگویند؟
برخی از کارشناسان انرژی کشور معتقدند که این طرح اگر بهدرستی اجرا
شود ۳ ،فایده برای کشور خواهد داشت .سیدحمید حسینی ،کارشناس
انرژی در این باره توضیح میدهد« :طرح بازتوزیع یارانه بنزین شرایطی
بهتر از وضع کنونی توزیع یارانه بنزین را رقم خواهد زد .هنوز ابهامات
زیادی در خصوص جزئیات طرح وجود دارد اما اگر بهدرستی طراحی و
ا جرا شود ۳ ،نتیجه خواهد داشت :توزیع عادالنه یارانه بنزین ،کاهش
مصرف داخلی بنزین و کاهش قاچاق سوخت».
در همین حال ،رضا پدیدار ،رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی نیز
م یگوید« :خودروسواران ماهانه  ۹۰۰هزار تومان یارانه بنزین میگیرند
که فقرا از آن بیبهرهاند .تغییر نحوه توزیع یارانه پنهان سوخت شرایط را
تا اندازهای ساماندهی خواهد کرد».
تازهترین جزئیات از طرح آزمایشی بازتوزیع یارانه بنزین
عالوه بر اطالعاتی که در مورد طرح بازتوزیع یارانه بنزین طی روزهای
ا خیر رسانهای شد؛ خبرنگار «ایران» به جزئیات دیگری از این طرح
آزمایشی دست یافته است که برای نخستین بار منتشر میشود:
میزان سهمیه هرنفر در طرح پایلوت  ۱۵یا  ۲۰لیتر در ماه خواهد بود.
با نهایی شدن سهمیه  ۲۰لیتر در ماه برای هرنفر دولت باید حدود ۷
هزار میلیارد تومان بودجه بیشتری را برای یارانه بنزین تخصیص دهد.
با در نظر گرفتن  ۱۵لیتر در ماه بدون ایجاد کسری بودجه حدود  ۴۰میلیون
نفر از این طرح منتفع میشوند که فقرا نیز در این گروه تعریف میشوند.
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در گام نخست این طرح کف و سقف قیمت بنزین همان  ۱۵۰۰تومان
و ۳هزار تومان برای هرلیتر است .بهعبارت دیگر ۳ ،هزار تومان سقف
قیمتی است که مردم میتوانند سهمیه بنزین خود را مبادله کنند.
این طرح فقط برای سهمیه خودروهای شخصی است .خودروهای عمومی
حتی تاکسیهای اینترنتی سهمیه سابق را دریافت خواهند کرد.
أثیر طرح بازتوزیع بنزین بر نرخ تورم و هزینههای خانوار با سقف قیمت ۳
هزار تومان برای هر لیتر بنزین و حفظ سهمیه بنزین خودروهای عمومی
تقریباً صفر است.
به ازای تولد هر فرزند جدید ،اعتبار سهمیه بنزین او نیز به حساب
سرپرست خانوار شارژ میشود.
برای  ۴۰۰هزار نفر از دهک  ۱و  ۲و یک میلیون نفر از دهک  ۳و  ۴که
جزو پرمصرفهای بنزین هستند و با خودرو اقدام به فعالیت اقتصادی
میکنند ،پیش بینی شده که این بخش نیز با مشوقهایی وارد سامانههای
اینترنتی حملونقل شوند و سهمیه خودرو عمومی دریافت کنند.
انک مرکزی قرار است طی اجرای طرح آزمایشی ،اطالعات مورد نیاز از
تراکنش خانوادهها را در اختیار تیم طراحی قرار دهد تا مطالعات این
ب خش با ردیابی مسیر حرکت اعتبار تکمیل شود .در فاز اول آشنایی
مردم و خانوادهها با نحوه مبادله یارانه بنزین و محل استفاده این یارانه
موضوع اصلی است.1

جزئیات طرح اختصاص بنزین به اشخاص به جای وسیله نقلیه
ب ه گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از مهر ،افشار
فتحاللهی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در نشست خبری که پیش
از ظهر امروز (یکشنبه  ۱۲دی ماه) برگزار شد ،با بیان اینکه جزیره قشم
 ۱۵۰۰کیلومتر مربع مساحت دارد ،گفت :این جزیره بزرگترین جزیره
منطقه است که از  ۲۰کشور دنیا بزرگتر است.
وی افزود ۱۲۰۰ :کیلومتر از این مساحت منطقه ویژه اقتصادی و ۳۰۰
کیلومتر مربع منطقه آزاد است که این دوگانگی به توسعه جزیره لطمه
ز ده و درخواست دادهایم که کل مساحت قشم به عنوان منطقه آزاد
شناخته شود.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم درباره ظرفیتهای این منطقه گفت:
توانمندیهای لجستیکی و حمل و نقل و همچنین وجود ذخایر گسترده
ن فت و گاز در کنار زیباییهای جزیره قشم ،ظرفیت گستردهای برای
 -1تغییر یارانه بنزین به نفع عدالت ۳ /فایده اجرای طرح بنزینی دولت برای کشور
چیست؟ ( ،)1400فارس 12 ،دی  ،1400کدخبر .14001012000053 :ر.ک:
https://www.farsnews.ir/news/14001012000053

تبدیل شدن این منطقه به هاب انرژی و گردشگری ایجاد کرده است.
وی با تأکید بر اینکه قشم به نسبت ظرفیتهای آن توسعه نیافته و این
توسعه نامتوازن به یک توسعه کاریکاتوری در قشم منجر شده است ،ادامه
داد :برای جبران این کمبودها ،مطالعات اسنادی و باالدستی برای توسعه
قشم انجام دادهایم .در دو ماهه اخیر این مطالعات به صورت میدانی نیز
نهایی شده است.
ف تحاللهی تأکید کرد :برنامه توسعه کوتاهمدت قشم تا پایان ،۱۴۰۱
میانمدت تا پایان  ۱۴۰۴و بلندمدت تا پایان  ۱۴۰۸طراحی شده است.
ب ه گفته سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم ،قرار است تا پایان سال
 ۱۴۰۴قشم به هاب صادرات پتروشیمی خاورمیانه و قطب گردشگری
داخلی و خاجی تبدیل شود.
وی درباره تکمیل پل خلیجفارس گفت :احداث این پل به صورت مسیر
جادهای و ریلی در دستور کار است و تاکنون  ۲۰۰میلیارد تومان برای
آن هزینه شده و تعدادی از پایههای پل در آب نصب شده؛ علت تأخیر
اجرای آن در سالهای گذشته ،مخالفت برخی مسئوالن بوده ولی در حال
حاضر دولت مصمم به تشکیل این پروژه است.
فتحاللهی از دیگر برنامههای توسعه جزیره قشم را احداث بنادر بزرگ
چ ندمنظوره ،تأسیس بورس انرژی منطقهای ،تبدیل جزیره به هاب
بانکرینگ (سوخترسانی) به کشتیهای عبوری از خلیجفارس ،تأسیس
ذخایر بزرگ انرژی ،راهاندازی صندوقهای پروژه و بهرهبرداری از ظرفیت
گردشگری سالمت عنوان کرد.
و ی با اشاره به باال بودن نرخ بیکاری در جزیره قشم گفت :بیکاری
س اکنان جزیره حدود  ۱۰درصد است که عمدتاً به بومیها اختصاص
دارد .متأسفانه فرآیند صدور مجوزهای کارآفرینی در قشم طوالنی است
که باید این رویه اصالح شود.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم درباره جزئیات اجرای طرح اختصاص
ب نزین به شهروندان قشم گفت :قرار است به هر نفر  ۱۵لیتر بنزین
 ۱۵۰۰تومانی داده شود که به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد.
خانوادههایی که بیش از یک خودرو دارند ،باید مابقی را بنزین آزاد بزنند.
به گفته فتحاللهی ،قرار است این طرح در دو جزیره قشم و کیش به
صورت آزمایشی اجرا شود؛ به گونهای که ابتدا در کیش انجام خواهد شد
و سپس با یک فاصله دو تا سه هفتهای در قشم به اجرا درمیآید.
وی خاطرنشان کرد ۱۶۷ :هزار نفر جمعیت ساکن در قشم است که این
تعداد کد ملیهایی است که شناسایی شدهاند و یک سال از سکونت آنها
در قشم میگذرد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد :در اجرای این طرح سهمیه
خ ودرو نیز از بین نخواهد رفت ضمن اینکه سرپرست خانوار میتواند
سهمیه بنزین خانواده را بفروشد .دولت برای تصمیمگیری اجرای طرح
در سطح ملی یک ماه بعد از اجرا شدن سهمیهبندی بنزین در کیش و
قشم ،ارزیابی خود را برآورد میکند.
ف تحاللهی درباره حذف برخی معافیتها از مناطق آزاد گفت :حذف
م عافیتهای مالیاتی سبب شده تا مزایای مناطق آزاد از بین برود.
سرمایهگذار به ما میگوید وقتی محدودیتهایی که در سرزمین ما دارد،

در مناطق آزاد هم اجرا خواهد شد ،دیگر صرفه سرمایهگذاری در منطقه
آزاد وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد :نباید ورود کاال به مناطق آزاد محدود شود ،فلسفه مناطق
آزاد ،ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی است و کاال باید به راحتی در آن
گردش کند .تسری تصمیمهایی که برای اعمال محدودیت ورود کاال به
سرزمین مادر اتخاذ میشود ،به مناطق آزاد اشتباه است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم یادآور شد :پیش از این شهرداری قشم
ب هطور کامل در اختیار سازمان منطقه آزاد بود و نمیتوانست اقداماتی
انجام دهد اما در دو ماه اخیر با شهرداری قشم و شورای شهر این جزیره
تفاهمنامه امضا کردهایم که برخی کارها به شهرداری واگذار شود.
فتحاللهی درباره فروش اراضی منطقه آزاد گفت :با زمینفروشی مخالفم
و به هیچ عنوان بهدنبال فروش اراضی جزیره نیستیم و آن را خامفروشی
میدانیم.
وی گفت :برای تأمین مالی سازمان منطقه آزاد به جای فروش اراضی ،به
1
روشهای نوین و پایدار سرمایهگذاری روی میآوریم.
خرید و فروش بنزین ممنوع
ب ه گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از تسنیم ،شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی ایران اطالعیهای در خصوص ممنوعیت خرید و
فروش سهمیه بنزین و نفتِگاز کارت هوشمند سوخت صادر کرد.
در این اطالعیه آمده است:
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به اطالع همه دارندگان کارت
هوشمند سوخت اعم از بنزین و نفتگاز میرساند ،بر اساس مواد ( )9و
(“ )16ضوابط اختصاصی فرآوردههای نفتی” منبعث از قانون مبارزه با
قاچاق کاال و ارز ،خرید و فروش فرآوردههای نفتی یارانهای (نرخ اول و
دوم) از طریق سهمیه شخص دیگر مانند خرید و فروش از محل سهمیه
کارت هوشمند سوخت وسائط نقلیه ،ممنوع است.
د ر صورت احراز تخلف از سوی مراجع صالح رسیدگی ،عالوه بر
مسدودی کارت هوشمند سوخت ،متخلف مشمول جریمهای معادل دو
تا چهار برابر ارزش فرآورده (به نرخ بینالمللی ماه مربوطه) خواهد شد.
بر این اساس و با توجه به اطالعرسانی به عمل آمده ،اشخاص حقیقی
و حقوقی دارنده وسائط نقلیه میبایست به منظور پیشگیری از هرگونه
سوءاستفاده احتمالی ،تمهیدات الزم را در حفظ ،نگهداری و عدم واگذاری
به غیر کارت هوشمند سوخت وسیله نقلیه به عمل آورده و مسئولیت
هرگونه خرید یا فروش غیرقانونی سهمیه سوخت برعهده آنان خواهد بود.2

 -1فتحالهی ،افشار ( ،)1400جزئیات واگذاری سهمیه بنزین به اشخاص به جای خودرو،
مهر 12 ،دی  ،1400کدخبر .5390105 :ر.ک:
https://www.mehrnews.com/news/5390105

 -2خرید و فروش سهمیه بنزین ممنوع شد ( ،)1400تسنیم 21 ،دی  ،1400کدخبر:
 .2642405ر.ک:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/21/2642405
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داریوش گلعلیزاده:

از سال آینده تردد موتورسیکلتهای کاربراتوری در
کالنشهرها ممنوع خواهد شد
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از خبرگزاری تسنیم ،داریوش
گ لعلیزاده معاون هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در
پاسخ به موضوع کاتالیستها گفت :از سال آینده تردد موتورسیکلتهای
کاربراتوری که بیشترین حجم آلودگی موتورسیکلتها را تولید میکنند،
در کالنشهرها ممنوع خواهد شد و موتورسیکلتهای انژکتوری و برقی
نیز نیازی به نصب کاتالیست نخواهند داشت!
وی بدون اشاره به اینکه چرا موتورسیکلتهای انژکتوری نیازی به نصب
ک اتالیست ندارند در حالیکه خودروهای انژکتوری با سطح آالیندگی
کمتر از موتورسیکلتها ملزم به نصب کاتالیست هستند ،تصریح کرد:
 86درصد از موتورسیکلتهای ما فرسودهاند که با جمعآوری آنها از
سطح کالنشهرها در سال آینده ،مشکل حجم آالینده تولیدی از طریق
موتورسیکلتها حل خواهد شد.
م عاون هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست درباره چرایی
پ ایین بودن سطح استانداردهای مراکز معاینه فنی که منجر شده که
حتی خودروهایی با سطح آالیندگی باال نیز موفق به اخذ گواهی معاینه
فنی شوند ،گفت :حد مجاز تولید آالینده خودروها معاینه فنی خودروها،
ت وسط سازمان محیط زیست تعیین شده است و دلیل پایین بودن
استانداردها این است که خودروهای داخلی که عموماً کیفیت ساخت
پایینی دارند ،بتوانند مجوز تردد را از معاینه فنی دریافت کنند!
وی ادامه داد :البته ارتقاء سطح این استانداردها در برنامههای سازمان
محیط زیست قرار دارد که این برنامه باید به تدریج انجام شود چرا که
م قابله با آلودگی هوا یک برنامه بلندمدت است! در حال حاضر فقط
و سایل نقلیهای که استانداردهای یورو  5را دارند ،پالک میشوند اما
مشکلی که وجود دارد عدم تداوم این استانداردها است.
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گلعلیزاده درباره عدم تداوم استانداردها توضیح داد :خودرو صفر شرایط
م طلوب را دارد اما به دلیل کیفیت ساخت پایین ,خیلی زود شرایط
ایدهآل را از دست میدهد و چون گارانتی چهار ساله دارد در طی این
چهار سال نمیتوان آالینده بودن آن را اثبات کرد!
معاون هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست درباره تحمیل
هزینه  30میلیارد دالری آلودگی هوا در کشور در سال گذشته تصریح
کرد :بر اساس گزارش وزارت بهداشت ،این هزینه از طریق مرگ و میر
م نتسب به آلودگی هوا ,هزینههای درمانی و آسایش از دست رفته
شهروندان حاصل شده است و اگر موارد دیگری مانند ضرر مالی تعطیلی
کشور در روزهای آلودگی هوا ,اختالل نظام آموزشی ,لغو پروازها و  ،...را
محاسبه کنیم برآورد خسارات بیشتر از این رقم خواهد شد.
وی درباره نصب فیلتر دوده در خودروهای دیزلی گفت :خودروهای دیزلی
شامل اتوبوس و کامیون در تهران  32.8درصد آلودگی ناشی از ذرات معلق را
تولید میکنند که اگر این خودروها ملزوم به نصب فیلتر دوده شوند حجم
زیادی از آلودگی هوای ناشی از وسایل نقلیه متحرک کاهش پیدا میکند.
گ لعلیزاده با اشاره به لزوم تخصیص بودجه مورد نیاز برای مقابله با
کاهش آلودگی هوا خاطرنشان کرد :بسته اقدامات جامع کاهش آلودگی
هوا توسط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور تهیه شده و
در اختیار معاون اول رئیس جمهور قرار گرفته است؛ اجرایی شدن این
اقدامات نیاز به بودجه  75هزار میلیاردی دارد که در صورت تخصیص
این بودجه ,معضل آلودگی هوا در کشور تا حد زیادی حل خواهد شد.1
 -1گلعلیزاده ،داریوش ( ،)1400آقایان مسؤل! جلوی «منبع عظیم تولید آلودگی هوای
تهران» را بگیرید! ،تسنیم 7 ،دی  ،1400کدخبر .2633405 :ر.ک:

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/07/2633405

برگزاری رویدادهای بهمرسانی صنعت و فناوری برای رفع آلودگی هوا
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از مهر ،مهدی شریفزاده در
خصوص آلودگی هوا با بیان اینکه مقام معظم رهبری به مسئلهمحوری
ت اکید دارند ،گفت :سالها است که در ایران و جهان پژوهشگران و
نخبگان در حال بررسی راهحلهای متنوع برپایه دانش و فناوری جهت
رفع چالشهای زیستمحیطی بهویژه آلودگیها در کالنشهرها هستند.
و ی افزود :این راهکارها بهصورت کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
بوده و بهطور مستقیم و غیرمستقیم متناسب با منبع آالینده که اغلب
ح ملونقل شهری ،گرمایش ساختمانها و صنایع و نیروگاهها هستند،
تهیه و اجرا میشوند.
شریف زاده با بیان مثالی عنوان کرد :ازجمله این راهکارها میتوان به
ا ستفاده از حملونقل با کمترین انتشار آلودگی همچون وسایلنقلیه
برقی (شامل خودروهای سواری ،اتوبوسها و موتورسیکلتها) ،استفاده از
سوختهای سبز و دوستدار محیطزیست ،بهبود کیفیت سوخت مصرفی
و عملکرد موتور خودروهای احتراق داخلی و همچنین توسعه حملونقل
عمومی اشاره کرد.
د بیر ستاد آب و انرژی معاونت علمی اضافه کرد :عالوهبراین ،توسعه
ساختمانهای با انتشار آالینده صفر و یا نزدیک به صفر ( )NZBاز
طریق بهکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر (بهخصوص سامانههای تأمین
آبگرم و تولید برق فتوولتاییک خورشیدی) و هوشمندسازی بهینهسازی
مصرف انرژی در ساختمانها ازجمله حوزههایی هستند که پژوهشگران
داخلی و خارجی در حال تحقیق و توسعه و ارائه محصولهای دانشبنیان
در آنها هستند.
برگزاری فراخوانها برای حمایت از طرحهای حوزه آلودگی هوا
وی با بیان اینکه تاکنون طرحهای متنوعی بهویژه در حوزه بهینهسازی
م صرف انرژی به ستاد آب و انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست

ج مهوری ارائه شده است ،گفت :باتوجه به اهمیت باالی این موضوع،
سعی داشتیم در این ستاد ،از چنین طرحهایی حمایت و پشتیبانی کنیم.
ب ه گفته شریف زاده ،محققان عالوهبر اینکه میتوانند بهطورمستقیم
طرحهای خود را از طریق تکمیل فرمهای مربوطه به ستاد ارسال کنند ،ستاد
اقدام به برگزاری فراخوانهای ملی و رویدادهای بهمرسانی جهت شناسایی
چالشهای موجود و رفع آنها توسط شرکتهای دانشبنیان کرده است.
وی ادامه داد :ازجمله این رویدادها میتوان به رویداد«شناسایی فرصتهای
ا رائه خدمات انرژی در صنایع انرژیبر»« ،کمپ توسعه کارافرینی در
حوزه انرژی ویژه اساتید جوان دانشگاه و نخبگان پژوهشگران دکترا و
پسادکترا» و همچنین «رویداد بهینهسازی خودروهای گازسوز» اشاره کرد.
اقدامات معاونت علمی در قانون «اصالح الگوی مصرف انرژی»
وی اضافه کرد :در کنار حمایت از طرحهای فناور و دانشبنیان ،ستاد آب
و انرژی در حوزههای کالن کشور متناسب با وظایف خود ورود کرده و
اقداماتی را به نتیجه رسانده است.
به گفته شریف زاده ،ازجمله این اقدامات که در راستای اجرای قانون
ا صالح الگوی مصرف انرژی توسط ستاد آب و انرژی معاونت علمی و
ف ناوری ریاست جمهوری با هماهنگی دستگاههای اجرایی صورت
گ رفته است میتوان به تصویب آئیننامه «بازار بهینهسازی انرژی و
م حیطزیست» و دستورالعمل اجرایی آن و همچنین نظامنامه «ثبت،
ا ندازهگیری ،راستیآزمایی و تأیید صرفهجویی انرژی و کاهش تولید
آالیندهها و انتشار گازهای گلخانهای» ،در شورای عالی انرژی و شورای
اقتصاد اشاره کرد.
د بیر ستاد آب و انرژی معاونت علمی و فناوری خاطر نشان کرد:
د رهمینراستا ،تاکنون چند دوره آموزشی آشنایی با بازار بهینهسازی
مصرف انرژی و صدور گواهی صرفهجویی انرژی نیز برگزار شده است.
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دبیر ستاد آب و انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان
کرد :استفاده از طرحهای فناورانه و محصوالت دانشبنیان در حوزههای
مطرحشده میتواند بسیاری از چالشهای موجود در حوزه آلودگی هوا
را کاهش دهد.
و ی با بیان اینکه شرکتهای دانشبنیان در حوزه هوشمندسازی و
ب هرهوری انرژی در ساختمان ،ساخت تجهیزات مربوط به تولید انرژی
پ اک ،ساخت خودروهای برقی و صنایع مرتبط با آن و بهبود عملکرد
خودروهای احتراق داخلی در حال فعالیت هستند گفت :با توسعه چنین
ط رحهایی میتوان شاهد رفع مسائل ناشی از منابع متحرک و ثابت
آلودگی هوا در کالنشهرها بود.
حمایت از  ۱۳طرح فناورانه در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی
ش ریف زاده اضافه کرد :ستاد آب و انرژی نیز در راستای اهداف و
مأموریتهای خود از  ۱۳طرح فناورانه در حوزه پیکسایی و بهینهسازی
م صرف انرژی و همچنین طرحهایی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر
حمایت کرده است.
استقبال وزارتخانهها از طرحهای فناورانه
و ی ادامه داد :باتوجهبه جلسههای متعددی که ستاد آب و انرژی
ب ا وزارتخانهها و دستگاههای مختلف مرتبط با موضوع داشته است،
همکاری مناسبی بین سازمانها درجهت اجراییشدن دستورالعملها و
توسعه محصولهای دانشبنیان صورت گرفته است.
دبیر ستاد آب و انرژی عنوان کرد :بهرهگیری از دستاوردها و محصوالت
م حققان داخلی از مرحله تحقیقوتوسعه تا ساخت محصول نهایی و
تولید انبوه آن ،یکی از مهمترین رویکردهای موجود در کشور بوده که
حمایتهای قانونی مختلفی برای آن درنظر گرفته شده است.

وی گفت :توجه به رفع موانع تولید و پشتیبانی از آنها توسط سازمانهای
مربوطه جهت ساخت محصولهای داخلی باکیفیت و با قیمت رقابتی و
همچنین همراهی آحاد جامعه میتواند به تحقق این مهم کمک شایانی کند.
ب ه گفته شریف زاده ،ستاد آب و انرژی نیز همواره در تالش است تا
د ر راستای بهبود و توسعه بازار محصولهای تولید داخل و همچنین
شناسایی نیاز صنعت و بهمرسانی با شرکتهای دانشبنیان جهت رفع
این نیازها ،گام بردارد.
و ی گفت :استفاده از تجهیزات استاندارد تولید داخل هم در زمینه
بهینهسازی مصرف انرژی و در نتیجه کاهش آالیندههای زیستمحیطی
مؤثر هست و هم در شرایط دشوار تحریمهای اقتصادی میتواند از ارزبری
جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه باتوجه به سلسله مطالعههای صورت گرفته در ستاد آب
و انرژی تحت عنوان «ارتقای تابآوری ملی و رقابتپذیری بینالمللی در
حوزههای مختلف انرژی»« ،گلوگاههای اصلی موجود در صنایع انرژی در
جهت کاهش ارزبری» از یکسو و «افزایش ارزآوری» از سوی دیگر بهطور
تخصصی شناسایی شده است ،افزود :پیگیری راهکارهای ارائهشده در این
گزارشها در دستورکار آتی ستاد قرار گرفته است.
دورنمای وضعیت آلودگی هوا با دانش بنیانها
وی افزود :دورنمای وضعیت آلودگی هوا در کالنشهرهای کشور بهطور
مستقیم به برنامهریزی و اقداممات اجرایی مربوطه بازمیگردد که باتوجه
به اهمیت این مسئله از جنبههای سالمت جامعه و حفظ محیطزیست
و قرارگیری آن در اولویتهای اصلی کشور ،میتوان امیدوار بود که در
آینده با بهرهگیری هرچه بیشتر از محصوالت دانشبنیان و پژوهشهای
1
کاربردی در این حوزه ،شاهد کاهش آلودگی هوا بود.

 -1شریفزاده ،مهدی ( ،)1400دورنمای رفع آلودگی هوا با فناوری ،مهر 11 ،دی  ،1400کدخبر .5388471 :ر.ک:
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مصطفی صفرخانی:

وضعیت خدمات پس از فروش شرکتها بهتر از قبل شده است
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از خبر خودرو ،رئیس
اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت
تهران عنوان کرد :عواملی چون افزایش قیمت ملک در تهران و موانعی
ک ه اداره دارایی بر سر راه تولیدکنندگان قرار داده موجب افزایش
تولیدکنندگان غیرمجاز و تولیدات زیر پلهای در شهر تهران و افت کیفیت
قطعات شده است.
م صطفی صفرخانی با بیان اینکه وضعیت خدمات پس از فروش
موتورسیکلتهای مونتاژی از بهتر از قبل شده است،گفت :شرکتهای
ت ولیدکننده قطعات موتورسیکلت در گذشته در حوزه خدمات پس از
فروش ضعفهایی داشتند .در همین راستا با سازمان کیفیت استاندارد
ن شستی برگزار کردیم و بر اساس تفاهمنامهای که به امضا رسید این
ش رکتها هماکنون دارای تعمیرگاههای مرکزی و نمایندگیهای مجاز
در سطح شهر هستند.
و ی در خصوص استقبال مصرفکنندگان از قطعات چینی به نسبت
قطعات تولید داخل عنوان کرد :یکی از دالیل این موضوع عدم نظارت بر
قطعات تولید داخل است که باید استانداردسازی شوند .به همین دلیل
اتحادیه در صدد الزام تولیدکنندگان به تهیه بروشور برای هر قطعه و درج
مشخصات تولیدکننده ،مواد و آلیاژ استفاده شده در آن است.
ر ئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکنندگان دوچرخه و
موتورسیکلت تهران ادامه داد :عواملی چون افزایش قیمت ملک در تهران
و موانعی که اداره دارایی بر سر راه تولیدکنندگان قرار داده موجب افزایش
تولیدکنندگان غیرمجاز و تولیدات زیرپلهای در شهر تهران و افت کیفیت

قطعات شده است .ازاینرو ،در حال رایزنی با تولیدکنندگان هستیم تا با
تهیه بروشور ،نسبت به ارتقای کیفیت قطعات خود اقدام کنند.
ص فرخانی با اشاره به چالشهای پیش روی تولیدکنندگان قطعات
موتورسیکلت اذعان داشت :متاسفانه قطعهسازان تا پیش از اینکه مواد
اولیه را به قطعه تبدیل کنند متقاضی دارند ،اما به محض اینکه مواد
اولیه تبدیل به قطعه میشود حمایتی از آنها نمیشود و قطعات آنها در
بازار مورد استقبال قرار نمیگیرد که عمدتا مقصر آن فروشندگان قطعات
هستند که با تاخیر در پرداختهای خود تولیدکننده را متضرر میکنند.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخل اظهار داشت :اگر
ب هدنبال ارتقای کیفیت قطعات داخلی و توسعه صادرات در این حوزه
ه ستیم دولت باید از طریق بانکها ،سازمان استاندارد ،وزارت دارایی
و  ...از تولیدکنندگان حمایت کند تا تولیدکننده بدون دغدغه و با
آرامشخاطر به فعالیت خود ادامه دهد.
ر ئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکنندگان دوچرخه و
م وتورسیکلت تهران در پایان خاطرنشان کرد :متاسفانه عدم نظارت
ب ر تولید قطعات باعث شده تولیدکنندگان مجاز قادر به رقابت با
تولیدکنندگان زیرزمینی نباشند و عدهای سودجو قطعات تقلبی را در
ق الب بستهبندی به اسم شرکتهای معتبر به قیمت ارزان بفروشند و
مصرفکننده نیز به خرید قطعه ارزان تر رضایت میدهد.1
 -1صفرخانی ،مصطفی ( ،)1400عوامل افت کیفیت قطعات موتورسیکلت تشریح شد15 ،
دی  ،1400کدخبر .643865 :ر.ک:
http://khabarkhodro.com/fa/news/643865
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آیا با جریمه موتورسواران میشود فرهنگسازی کرد؟
دستگاههای فرهنگی کشور برای فرهنگ موتورسواری اقدام کنند

ر وزنامه همشهری :بازدارنده نبودن قوانین مربوط به موتورسواران هم
همواره مورد بحث بوده و عدهای باور دارند که بهجای فرهنگسازی باید
قوانین سختگیرانهتری لحاظ شود که در تمام دنیا تجربه شده و ما هم
م یتوانیم به آن متوسل شویم اما با توجه به اینکه اکثر موتورسواران
ب هناچار از این وسیله برای کسبوکار استفاده میکنند و قشر ضعیفی
ه ستند ،نیروهای تصمیمگیرنده سعی میکنند با رأفت به این مسئله
ب نگرند و ازاینرو مدل سختگیرانه را در دستور کار ندارند .حال در
شرایطی اگر خسارت و زیان این تصمیم بیش از نفع آن باشد حتما باید
در آن تجدیدنظر شود.
ب ه گزارش موتورسیکلت نیوز همشهری نوشت :عدمرعایت قانون
ت وسط موتورسواران سبب ایجاد مخاطراتی برای عابران پیاده و حتی
خودروسواران شده است و از این رو معضل شهر محسوب میشود .بهنظر
میرسد قبل از اینکه دستگاههای حاکمیتی مانند مدیریت شهری ،پلیس
راهور و نیروی انتظامی و ...برای حل این مشکل به وظایف خود عمل
کنند ،ضروری است روی مقوله فرهنگ متمرکز شویم؛ چراکه شاید بتوان
بخشی از تخلفات مانند نادیدهگرفتن چراغراهنمایی ،تردد در پیادهروها
و عبور و مرور از خطوط ویژه و ...را با گماردن و استقرار نیروهای راهور
در تقاطعها ،چهارراهها و مکانهای پرتردد کنترل کرد اما بخش زیادی
از این موضوع توسط خود موتورسواران قابلحل است؛ بنابراین از تمام
کسانی که بنا به هر دلیلی از موتور برای کار یا تردد استفاده میکنند
تقاضا میکنیم در این مسیر با نهادهای حاکمیتی همراهی کنند و با
رعایت فرهنگ موتورسواری باعث امنیت و آرامش خود و سایرین شوند.
بهطورکلی در جمعبندی مقوله ساماندهی موتورسواران باید ذکر کنم که
این امر یک وظیفه دوگانه است که هم دستگاههای مدیریت شهری و هم
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راکبان موتورسیکلت در آن نقش دارند و البته از طریق فرهنگسازی و
با همکاری و همراهی موتورسواران میتوان به نتایج بهتری دست یافت.
ه مانطور که ۲۰سال پیش فرهنگ بستنکمربند ایمنی در خودروها
مطرح شد و پلیس هم با جدیت ورود کرد و یکسال بعد این فرهنگ
نهادینه شد ،بار دیگر هم میتوان از این الگوی موفق برای نهادینه کردن
فرهنگ موتورسواری بهره گرفت .درست مانند کاری که پلیس راهور در
قالب طرح و کمپین آغاز کرده و امیدواریم با چنین شیوههایی بتوانیم
برای همیشه معضالت مربوط به موتورسواران را در کالنشهرها ازجمله
پایتخت حل کنیم.
م سئله موتورسیکلتها و خودروهای شهر یکی از موضوعات مهم در
کمیسیون حملونقل است چرا که در فصل زمستان هم شاهد وارونگی
د ما و آلودگی هوا هستیم .اگر بتوانیم حجم تردد موتورهای بنزینی
ر ا در شهر کاهش دهیم ،قدمهای مؤثری در زمینه بهبود وضعیت
هوا برداشتهایم .این موضوع عالوه بر اینکه نیازمند عزم جدی مدیران
شهری و اعضای شورای شهر است ،همکاری تمامی دستگاههای مرتبط
را هم میطلبد .البته اگر از شرکتهای استارتآپی که در زمینه تولید
خودرو و موتورسیکلتهای برقی فعالیت میکنند ،حمایت شود ،میتوان
ا میدوار بود که عالوه بر تولید موتورهای برقی با قیمت مناسب ،در
کاهش آلودگیهای هوا اقدامات ماندگاری صورت گیرد .اگر قرار باشد
َموتورسیکلت برقی ۶۰کیلومتر در روز مسافت طی کند و باتریاش خالی
بشود و بعد برای هر بار شارژ باتری ۸ساعت زمان صرف شود ،استفاده از
چنین وسیله نقلیهای بیهوده خواهد بود.
ا گر ما بهدنبال استفاده انبوه از موتورسیکلتهای برقی هم باشیم و
ب خواهیم استفاده از این نوع وسیله نقلیه را در سطح جامعه بهصورت

ف راگیر در بیاوریم و مردم را برای بهکارگیری این نوع وسیله نقلی ه
ک ه از سوختهای پاک استفاده میکند تشویق کنیم ،باید به ۲نکته
ا ستانداردهای فنی و انحصاری نشدن بازار تولیدات توجه کنیم .قطعا
استفاده از تجربه دیگر نقاط دنیا میتواند به ما کمک کند ،اما عمدهترین
مسائل هر شهری تا حدود زیادی به ویژگیهای بومی همان شهر مربوط
خواهد بود .موتورسیکلتهای قدیمی که در سطح شهر تردد میکنند،
چندبرابر یک خودرو آالیندگی تولید میکنند و باید با جایگزین کردن
موتورسیکلتهای برقی بخش عمدهای از آالیندگی را کاهش دهیم.1
پ یشنهاد مجازات و محرومیت اجتماعی برای رانندگان متخلف
موتورسیکلت و خودروهای سواری
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایسنا ،رییس پیشین
پ لیس راه کشور در همین راستا پیشنهاداتی را برای اجرای بهتر این
طرح ارائه کرده و معتقد است که میتوان چنین طرحی را برای برخی از
تخلفات رانندگان خودروهای سواری نیز اجرا کرد.
علیرضا اسماعیلی ،رییس پیشین پلیس راه کشور و مدرس دانشگاه درباره
اجرای طرح موتوریار در تهران اظهارکرد :سالهاست که در کشورهای
توسعه یافته مجازات های اجتماعی ،جایگزین برخی از مجازاتهای ریالی
شده است .مثال بارها شده که در خبرها خواندهایم مجازات فردی که
اقدام به ریختن زباله در خیابان کرده بود ،جمع کردن زباله از کف خیابان
بوده و اقداماتی نظایر آن و اتفاقا عمده مردم هم از چنین اقدامی در یک
کشور توسعه یافته استقبال کردند.
وی با بیان اینکه در برخی موارد پرداخت جریمه ریالی قدرت بازدارندگی
و آموزندگی خود را از دست میدهد ،اظهارکرد :برخی از اقشار آسیب
چندانی از پرداخت جریمه ریالی نمیبینند و همین موضوع هم سبب می
شود که جریمه برایشان حتی آموزندگی هم نداشته باشد ،اما از طرف
دیگر مطالعات نشان داده که مجازات اجتماعی بر روی افراد و به خصوص
چنین افرادی اثرگذاری باالیی دارد.
رییس پیشین پلیس راه کشور با اشاره به اجرای طرح موتوریار خاطرنشان
کرد :سالها بود که موتورسیکلت های متخلف در شهر توقیف و جریمه
میشدند ،اما باز هم چالش موتورسیکلت سواران باقی مانده بود .در این
شرایط موتوریار به اجرا درآمد که به نظرم طرح خوبی است ،اما قطعا
باید بهتر شود.
اسماعیلی موتورسیکلت را ابزار معیشت و زندگی برخی از موتورسیکلت
سواران توصیف کرد و گفت :اگر بپذیریم که موتورسیکلت دستکم برای
درصد قابل توجهی از راکبان آن ابزار امرار معاش و زندگی است ،پس
قطعا توقیف کردن آن زندگی افراد را با چالش مواجه خواهد کرد .خب
همین چالش ممکن است خود را به شکل جرائم و ناهنجاری های دیگر
ن شان دهد و چه بسا ممکن است با توقیف موتورسیکلت این فرد به
سمت انجام اقدامات خالف یا رفتارهای هنجارشکنانه برود .از طرف دیگر
توقیف موتورسیکلت چنین فردی نیز تنش بین این افراد و پلیس را هم
 -1نهادینه شدن فرهنگ موتورسواری ( ،)1400ایرنا 12 ،دی  ،1400کدخبر:
 .84598821ر.ک:
https://www.isna.ir/news/84598821

افزایش میدهد.
وی ادامه داد :پس منطقی است که باید راهکاری با پیامد کمتر ،تنش
و چالش کمتر و در عین حال اثربخشی بیشتر را جایگزین کرد که من
فکر میکنم طرح موتوریار دارای چنین ویژگی هایی است .در واقع در
اجرای موتوریار ،فرد متخلف ساعاتی با پلیس همراه شده و در این مدت
افرادی مانند خودش را از منظر یک پلیس میبیند و همین موضوع قدرت
آموزشی باالیی دارد .عالوه بر آن فرد متخلف متوجه سختی کار مأموران
پلیس راهنمایی و رانندگی نیز خواهد شد.
این مدرس دانشگاه درباره اقداماتی که الزم است در مورد موتوریار انجام
شود ،گفت :متأسفانه تبلیغات و اطالعرسانی خوبی در مورد “موتوریار”
صورت نگرفت .ببینید برای اجرای یک طرح ترافیکی الزم است چندبار
بیشتر از آنچه که در اجرا انرژی صرف می شود در حوزه اطالع رسانی
و رسانه انرژی صرف شود تا همه مردم از آن مطلع شوند .اما االن عمده
مردم چیزی درباره موتوریار نمی دانند.
اسماعیلی افزود :پیشنهادات دیگر این است که پلیس برای برخی از این
موتورسیکلت سواران دورههای آموزشی هم برگزار کند .یعنی عالوه بر
پ وشیدن کاور موتوریار و مشارکت در تسهیل ترافیک ،ماموران از فرد
متخلف بخواهند که در بازه زمانی معینی برای فراگیری آموزش های
بیشتر در برخی دورهها حاضر شود ،حتی میتوان این دورههای آموزشی
را در همان محل هم برگزار کرد و در پایان هم بهتر است یک بروشور
آموزشی از قوانین مربوط به موتورسیکلت به این افراد داده شود.
رییس پیشین پلیس راه کشور درباره اجرای طرح مشابه “موتوریار” برای
خ ودروهای سواری نیز تحت عنوان خودرویار نیز اظهارکرد :چندان با
اسم آن کاری ندارم و میتواند انتخاب دیگری برای نامش داشت .اما به
طورکلی من با مجازات های اجتماعی به جای مجازات های مالی و ریالی
م وافقم .این مجازات ها بسیار تاثیرگذار است و در کشورهای بسیاری
اجرا میشود.
وی ادامه داد :در مورد خودروهای سواری نیز می توان این طرح را به
ص ورت پایلوت برای چند تخلف که ریسک باالیی دارند ،اجرا کرد و
رانندگان پرخطر بیایند و به این شکل مجازات شوند .یا مثال در جاده
ها از رانندگان پرخطر خواسته شود که برای ساعاتی در کنار ماموران
پلیس راه حاضر بوده و هم مشکالت و سختی کار ماموران پلیس راه را از
نزدیک ببینند و هم رفتار خود را در دیگر راننده های پرخطر دیده و خود
را اصالح کنند .همچنین میتوان مجازاتها و محرومیت های اجتماعی
دیگری را نیز برای این افراد در نظر گرفت.
اسماعیلی در پایان ابراز امیدواری کرد که اجرای طرح” موتوریار” همچنان
تداوم داشته و با گذشت زمان به سمت کارایی بیشتر برود.2

 -2اسماعیلی ،علیرضا ( ،)1400پیشنهاد مجازات و محرومیت اجتماعی برای رانندگان
متخلف خودروهای سواری ،ایسنا 29 ،آذر  ،1400کدخبر .1400092822180 :ر.ک:
https://www.isna.ir/news/1400092822180
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موتورسوارانی که تا به حال سرشان
کاله نرفته بخوانند

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از شهرآرا نیوز ،کاله ایمنی
تاثیر قابل توجهی در کاهش صدمات و آسیب هایی که تصادفات موتور
س یکلت سواران را تهدید می کنند دارند ،چند نکته مهم درباره کاله
ایمنی موتور سیکلت را اینجا بخوانید.
آزمایشها نشان دادهاند هنگام استفاده از کاله ایمنی ،همه صداها بهوضوح
ش نیده میشوند .کالههای ایمنی میتوانند از گوشهای شما در برابر
صدای باد و آسیب پرده گوش که در سرعتهای بیش از  ۱۰۰کیلومتر
ب ر ساعت رخ میدهد محافظت کنند .حتی در سرعتهای کم ،شدت
برخورد سر شما با سطح میتواند به صدمات شدید منجر شود .بیشترین
تصادفهای وسایل نقلیه موتوری با موتورسیکلتها به دلیل دیده نشدن
م وتورسیکلتها گزارش شده است .موتورسیکلتسواران باید هنگام
رانندگی در منتهیالیه سمت راست حرکت کنند .راندن موتورسیکلت در
روزهای برفی و یخبندان ممنوع است .راندن موتورسیکلت در پیادهروها،
مسیرهای ویژه مثل مسیرهای وسایلنقلیه عمومی و دوچرخه ممنوع و
نقض حقوق شهروندی است .کاله ایمنی باید گوشها را تحت فشار قرار
ندهد و سر در آن کامال راحت و آزاد باشد .البته بزرگ بودن بیشازاندازه
آن هم جایز نیست .در صورت استفاده از عینک ،باید کاله ایمنی را به
گونهای انتخاب کنیم که به اندازه عینک جا داشته باشد .لبه پشتی کاله
باید کمی باال باشد به گونهای که وقتی موتورسیکلتران سر را به عقب
ب رمیگرداند ،با مهرههای گردن تماس پیدا نکند .در واقع ،پشت کاله
ایمنی باید به اندازهای جا داشته باشد که فرد دیگری بتواند آن را بهآسانی
و بدون چرخش ستون فقرات ،از روی سر مصدوم بردارد .کاله ایمنی
باید یکدست باشد و جوشخوردگی نداشته باشد .کاله جوشخورده در
تصادف به دو نیم تقسیم میشود و نمیتواند عاملی برای رفع خطر باشد.
بند روی چانه باید سالم باشد تا راکب آن را محکم ببندد .کاله ایمنی
استاندارد بخرید .با این فرضیه که اولین و مهمترین کارایی کاله ایمنی
کاهش صدمات به ناحیه سر و گردن است ،رعایت چند نکته ضرورت
دارد :رنگ کاله ایمنی باید روشن باشد .خنک بودن داخل محفظه بهویژه
در فصل تابستان بسیار مهم است .سراسر صورت ،دارای قاب صورت و
محافظ چانه ،صورت و آروارهگونه است .حافظ چشم در مقابل باد و نور
خورشید و ضربهگیری خوب است .صورتباز ،حفاظت کمتری در مقابل
عناصر مختلف و ضربات دارد.1

 -1چند نکته درباره کاله ایمنی موتورسیکلتسواران ( ،)1400شهرآرا نیوز 14 ،دی
 ،1400کدخبر .94717 :ر.ک:
https://www.isna.ir/news/1400092822180
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معاینه فنی موتورسیکلت
با  ۱۲هزار تومان
به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از ایسنا ،حسین مقدم گفت :با توجه
به ورود به سال میالدی جدید  ۲۰۲۲وسائلنقلیه وارداتی مدل  ۲۰۱۸با
لحاظ و بسته به ماه تولید مشمول معاینه فنی هستند.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهر تهران اعالم کرد :بر اساس قانون هوای
پاک دوره معافیت انجام معاینه فنی از زمان تولید برای وسائلنقلیه شخصی
و دولتی  ۴سال و برای وسائلنقلیه عمومی  ۱سال تعیین شده است.
وی درخصوص نحوه مراجعات موتورسیکلتها به مراکز معاینه فنی شهر
تهران گفت :طبق قانون جهت اطمینان از صحت عملکرد فنی ،ایمنی
و کنترل آالیندگی انجام معاینه فنی کلیه وسائلنقلیه موتوری شامل
خودروها و موتورسیکلتها الزامی است و شهر تهران  ۱۱خط معاینه
ف نی موتورسیکلت دارد و راکبین این وسائلنقلیه بهراحتی با پرداخت
مبلغ  ۱۲هزار تومان خارج از الزامات قانونی میتوانند از وضعیت سالمت
فنی موتورسیکلت خود آگاه شوند.
مقدم گفت :الزم به توضیح است معاینه فنی در کشورها به صورت ملی یا
محلی باهدف کنترل ایمنی و وضعیت انتشار آالیندگی وسائلنقلیه پس
از پروسه تولید جهت اطمینان از مطابقت وسیلهنقلیه با مقررات حاکم
ایجاد و برنامهریزی شده و مراکز معاینه فنی خودرو بهصورت دورهای
ک ه مدت زمان آن در قانون مشخص شده نسبت به پایش و کنترل
شرایط الزم در یک وسیلهنقلیه جهت تردد ایمن اقدام میکنند و بدون
تردید موتورسیکلتها بهعنوان یک وسیلهنقلیه از این کنترل مستثنی
نبوده و قانونگریزی این وسائل از اخذ معاینه فنی میتواند خسارتهای
1
جبرانناپذیری در حوزه ایمنی و سالمت به شهر و شهروندان تحمیل کنند.

 - 1مقدم ،حسین ( ،)1400خودروهای وارداتی تولید  ۲۰۱۸مشمول معاینه فنی
ش دند /معاینه فنی موتورسیکلت با  ۱۲هزار تومان ،ایسنا 22 ،دی  ،1400کدخبر:
 .1400102216223ر.ک:
https://www.isna/ir/news/1400102216223

يك فارسیدان ژاپنی ،بهعنوان
رئیس جدید شرکت كاواساكى
موتور منصوب شد
به گزارش موتورسیکلت نیوز ،خانم «ا ِیکو کرینو» فارغالتحصیل کرسی
زبان فارسی دانشگاه مطالعات خارجی توکیو و فارسیدان ژاپنی ،بهعنوان
ت سازی کاواساکی
رئیس جدید شرکت بزرگ و مطرح جهانی موتورسیکل 
منصوب شد.
ا ِیکو کرینو در سال  )۱۳۷۰( ۱۹۹۱در رشته زبان فارسی از دانشکده
ز بانهای خارجی دانشگاه مطالعات خارجی توکیو فارغالتحصیل شده
و در شرکت موتورسیکلتسازی کاواساکی به فعالیت مشغول شد.
وی که اهل «هوکایدو» است و به زبان فارسی تسلط دارد ،اولین خانمی
است که تاکنون به ریاست این مجموعه بهعنوان یکی از چهار شرکت
ب زرگ و برتر ژاپنی در سطح جهانی شامل هوندا ،یاماها ،سوزوکی و
کاوازاکی منصوب شده است.
ر ایزنی فرهنگی و نماینده بنیاد سعدی ایران در ژاپن نیز عالوهبر
دانشگاههای ژاپنی ،دورههای آموزش زبان فارسی را در دو سطح جداگانه
کودکان و نوجوانان و بزرگساالن با حضور بیش از  ۱۲۰فارسی آموز و
بهصورت هفتگی برگزار میکند.
ژاپنیها در سالهای اخیر عالقه فراوانی برای یادگیری زبان فارسی از
خود نشان دادهاند ،به گونهای که با گذشت تقریبا شش سال از فعالیت
کالسهای آموزش زبان فارسی در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران در توکیو ،میزان عالقهمندی به ایرانشناسی ،فرهنگ ،تمدن ،هنر و
ادبیات فارسی از سوی شهروندان ژاپنی افزایش چشمگیری یافته است.1

 - 1رئیس جدید موتورسیکلتسازی «کاوازاکی» ژاپن ،فارغالتحصیل زبان فارسی
( ،)1400ایرنا 6 ،دی  ،1400کدخبر .84586457 :ر.ک:
https://www.irna.ir/newa/84586457
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پیشنهاد ساخت مخازن کوچک «الپیجی» برای موتورسیکلتها
دادرس :هزینه احداث جایگاههای «الپیجی» 1از «سیانجی» 2کمتر
ا ست و شرکتهای فعال در این حوزه میتوانند برای توسعه جایگاه
فعالیت کنند .البته همه چیز بستگی به مدل توسعه دارد مثال اگر قرار
باشد الپیجی در موتورسیکلتها استفاده شود ،اصال نیازی به احداث
جایگاه نیست بلکه مخازن کوچک الپیجی( اسپری مانند) میتوانند در
خارج از شهر پر شده و در پمپ بنزینها به فروش برسند.
ب ه گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از فارس ،اردشیر دادرس رئیس
ا نجمن صنفی سیانجی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
ف ارس با اشاره به مصوبه قانونی مجلس در قانون بودجه  1400مبنی
بر توسعه اتوگاز در کشور گفت :باید توجه داشت که افزودن الپیجی
ب ه سبد سوخت به نحوی صورت گیرد که خالهای سیانجی را در
جایگزینی با بنزین و گازوئیل پر کند.
وی افزود :گام اول برای اصالح وضعیت سبد سوخت کشور ،قیمتگذاری
ص حیح بنزین ،گازوئیل ،الپیجی و سیانجی در تناسب با یکدیگر
است .طبق توصیههای آژانس بینالمللی انرژی ،تعرفهها و قیمتگذاری
ح املهای انرژی باید از یک نسبت و تناسب منطقی برخوردار باشد.
یعنی نباید در یک سبد سوخت ،قیمت یک حامل انرژی خیلی باال باشد
و قیمت حامل انرژی دیگر خیلی پایین تعیین شود.
گ ازمایع باید خالهای سیانجی را در سبد سوخت پر کند نه
اینکه کال حذف شود
دادرس اظهار داشت :به طور کلی وقتی عرضه یک حامل انرژی کم است
و شما آن را ارزان قیمتگذاری میکنید طبیعی است که تقاضا باال میرود
و در سبد سوخت کشور مشکل ایجاد میشود درحالی که میتوان این
مشکل را با قیمتگذاری منطقی حل کرد.
1-LPG
2-CNG
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رئیس انجمن صنفی سیانجی گفت :ضمنا خدمت شما عرض کنم که
د ولت نمیتواند یک سبد تک سوختی را برای مردم فراهم کند بلکه
ت مامی حاملهای انرژی باید در این سبد سوخت قرار داشته باشند
منتها هر یک در جایگاه خاص خودش .اگر سیانجی سوخت ملی باشد
ا لپیجی نیز باید خالهای آن را پر کند نه اینکه کال از سبد سوخت
حذف شود .با رگوالتوری و تنظیمگری همه این مشکالت قابل حل است
و ما نباید با حذف الپیجی صورت مسئله را پاک کنیم.
وی تاکید کرد :متاسفانه دولتها در طول سالهای اخیر گازمایع را به
ق دری خوار و ذلیل کردند که نه آن را صادر میکنند و نه در داخل
عرضه استاندارد و مناسبی صورت میگیرد .حتی گازمایع میتواند نقش
قابل توجهی در حل مشکل کسری گاز در صنایع ایفا کند و به صورت
س یانجی جایگزین گاز طبیعی در صنایع شود .شما میدانید که در
بحران گاز ،اولین جایی که گاز آن قطع میشود صنایع هستند.
پ یشنهاد استفاده از سوخت الپیجی در موتورسیکلتهای
کالنشهرها
د ادرس درباره مدل توسعه الپیجی در کشور اظهار داشت:
م وتورسیکلتها مصرفکنندگان خوبی برای الپیجی مازاد در کشور
هستند .در کشورهای پیشرفته بدین صورت است که سه عدد اسپری
 1.5کیلوگرمی حاوی الپیجی در زیر باک موتورسیکلتها نصب میشود
و این وسیله میتواند تا  150کیلومتر پیمایش داشته باشد.
رئیس انجمن صنفی سیانجی گفت :این مخازن کوچک  1.5کیلوگرمی
الپیجی در کشورهای مختلف در سوپر مارکتها و جایگاههای بنزین و
گاز و ابزارفروشیها به فروش میرسند و ایمنی آنها نیز کامال تایید شده
است .طبق آمار بین  30-20درصد مصرف پمپ بنزینهای کشور مربوط
به موتورسیکلتهاست.

خودروهای کشور سیانجی سوز هستند ولی این عدد برای خودروهای
الپیجی سوز یک بیستم است .پس باید متناسب با همین اعداد از این
دو سوخت حمایت کرد.
ر ئیس انجمن صنفی سیانجی گفت :در دنیا بیسابقه است که در
کشور حدود یک میلیون خودروهای الپیجی سوز وجود داشته باشد
ولی دولت آنها را به رسمیت نشناخته و هیچ آماری از آنها نداشته باشد
و توزیعکنندهها و مصرفکنندهها بدون شناخت یکدیگر به صورت
غیراستاندارد از الپیجی استفاده کنند.
و ی گفت :طبق آخرین آمار اعالمی حدود  13-12میلیون موتور
سیکلت در کشور وجود دارد و اگر ما بتوانیم در این تعداد موتورسیکلت
از گازمایع استفاده کنیم هم مصرف بنزین کاهش مییابد و میتوان با
ق یمت باالتری نسبت به الپیجی آن را صادر کرد ،هم آلودگیهای
زیستمحیطی در کالنشهرها کاهش مییابد زیرا الپیجی سوخت پاک
است و هم یک کمک مالی به موتورسیکلتهاست که صاحبان آنها عمدتا
از اقشار ضعیف و کمدرآمد جامعه هستند.
لزوم اصالح قیمت الپیجی برای افزودن به سبد سوخت کشور
دادرس با اشاره با الزامات افزودن الپیجی به سبد سوخت کشور گفت:
البته قیمت الپیجی در داخل کشور نیاز به اصالح دارد ولی باید در
مقایسه با قیمت بنزین ارزانتر باقی بماند .در مصوبه مجلس در قانون
بودجه  1400قیمت الپیجی معادل دوسوم قیمت بنزین یارانهای تعیین
شده بود .شرکتهای توزیعکننده گازمایع نیز این آمادگی را دارند که
این مخازن کوچک موتورسیکلتها را پر کرده و خدمات موردنیاز را به
آنها ارائه دهند.
ر ئیس انجمن صنفی سیانجی گفت :استفاده از الپیجی در
م وتورسیکلتها یک پیشنهاد است و میتواند بررسی کارشناسی
دقیقتری صورت بگیرد .به طور کلی درباره نحوه استفاده از گازمایع در
سبد سوخت و اینکه در کدام بخش باید استفاده شود باید کار کارشناسی
صورت بگیرد و از خبرگان این حوزه مشورت گرفته شود .محل استفاده
از گازمایع در سبد سوخت با توجه به آمایش جغرافیایی در سطح کشور
باید تعیین شود.
اولویت توسعه عمومی با سیانجی است
وی گفت :افزودن الپیجی باید با سه قاعده کلی وارد سبد سوخت شود،
اول اینکه کاربری این سوخت مشخص شود ،اوال در کدام خودروها و
موتورسیکلتها استفاده میشود ،ثانیا در کدام ناحیه از کشور با در نظر
گرفتن آمایش جغرافیایی توسعه پیدا میکند و ثالثا قیمتگذاری آن در
داخل کشور باید اصالح شود.
دادرس گفت :با توجه به ضریب نفوذ  98درصدی گاز طبیعی در کشور،
ا ولویت توسعه عمومی و سراسری یک سوخت با سوخت سیانجی
است .با توجه به اینکه در حال حاضر  4.5میلیون خودروی سیانجی
سوز در کشور موجود است باید از این صنعت حمایت کرد .یک پنجم

د وگانهسازی بین الپیجی و سیانجی در سبد سوخت باطل
است ،هر یک جایگاه خاص خود را دارند
وی افزود :در کشورهای پیشرفته بازار خودش انتخاب و حرکت میکند و
اساسا دوگانهسازی بین سوختها مورد قبول نیست .یعنی دوگانهای بین
سیانجی و الپیجی وجود ندارد ،در نتیجه ما نباید برای هیچ سوختی
محدودیت تعریف کنیم.
دادرس گفت :امنیت انرژی در هر کشوری باعث توسعه پایدار آن خواهد
ش د .اگر ما به ترکیب ساختار مصرف دست بزنیم و مردم را صرفا به
ا ستفاده از یک سوخت معتاد کنیم و بعدا برای آن محدودیت ایجاد
کنیم ،تبعات منفی در حوزه تنش اجتماعی و امنیت انرژی را در آیندهای
نزدیک خواهیم داشت.
ر ئیس انجمن صنفی سیانجی گفت :طرح افزودن  2میلیون تن
ا لپیجی به سبد سوخت کشور میتواند ابتدا به صورت آزمایشی در
کیش ،قشم ،چابهار و مناطقی که دسترسی به شبکه گاز سراسری ندارند
اجرایی شود تا بعد از بررسی ابعاد مختلف آن به صورت جدیتری وارد
سبد سوخت شود .در این مناطق گازمایع میتواند جایگزین بنزین شود
و بنزین معادل آزادشده با قیمت باالتر صادرات شود.
الپیجی همانند سیانجی سوخت بسیار ایمنی است
وی تاکید کرد :الپیجی همانند سیانجی سوخت بسیار ایمنی است و در
صورت رعایت استانداردها هیچ مشکلی در استفاده از این دو سوخت نیست
و در دنیا از هر دو سوخت استفاده میشود .دلیل حوادث غیرمترقبه حوزه
الپیجی استفاده غیراستاندارد و تبدیل کارگاهی غیراستاندارد آن است.
اگر دولت در مناطق مشخصی زیر نظر سازمان استاندارد مجوز ارائه خدمات
1
را صادر کند ،الپیجی نیز همانند سیانجی سوخت مطمئنی است.

 - 1دادرس ،اردشیر ( ،)1400استقبال انجمن  CNGاز توسعه اتوگاز در کشور/
ا توگاز خألهای  CNGدر سبد سوخت را پُر میکند ،فارس 22 ،دی  ،1400کدخبر:
 .14001022000197ر.ک:
https://www.farsnews.ir/news/14001022000197
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