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محمدعلی نژادیان
سردبیر و مدیرمسئول

رسمقاهل

تاثیر بهبود نظام ملی نوآوری در صنعت موتورسیکلت ایران
به زبان ساده نظام ملی نوآوری عبارت است از سیاست ها، تعامالت و رفتارهای 
و  و مراکز تحقیقاتی  دانشگاه ها  بین سه گانه صنعت )بخش خصوصی(،  متقابل 
جدید  فناوری های  انتشار(  و  اصالح  انتقال،  خلق،  )توسعه،  به  منجر  که  دولت 
می شود. در واقع سرعت و جهت نوآوری به بازیگران و فعالیت های آن ها ربط دارد 

و تحت تاثیر محیط های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است.
نوآوری  نظام  رشد:  جدید  »بنیادهای  سند  نویسنده   1)2002 واگنر،  و  )پوپر 
آمریکا، امروز و فردا«2 که توسط »موسسه ی سیاست   علم و فناوری«3 وابسته به 
رند4 تهیه شده است، درباره ی یکی از موضوعات بسیار اساسی امروز یعنی نظام 
ملی نوآوری و گزینه های سیاستی مربوط به آن برای اقدام دولت آمریکا جهت 

حمایت از سیستم ملی نوآوری نوشته اند.
بیست  در  متحده  ایاالت  اقتصاد  »دگرگونی  است:  آمده  سند  این  ابتدای  در 
نوآوری های  که  است  داده  نشان  وضوح  به   )1980-2000( گذشته  سال 
ملی  رفاه  در  بزرگی  کمك  به  تکنولوژیکی  و  علمی  پیشرفت های  بر  مبتنی 
به عنوان  می کند  پشتیبانی  فرآیند  این  از  که  سیستمی  است.  شده  تبدیل  ما 
یکی از مهم ترین سرمایه های ملی ما ظاهر شده است. همان طور که در گذشته 
انباشته  موجودی  و  کار  نیروی  فداکاری  و  استعدادها  کشور،  طبیعی  منابع 
است«. بوده  آینده  و  امروز  رشد  برای  مهم  منبعی  آن  سرمایه ای  کاالهای 

به عبارتی دیگر عنوان می کند که: نظام ملی نوآوری دارای همان اهمیتی برای 
انسانی و سرمایه ی فیزیکی درگذشته  آمر یکا است که منابع طبیعی، سرمایه 

برای رشد اقتصادی این کشور مهم بوده است.
با تغییر در فضا و موقعیت نوآوری در عرصه جهانی، نیاز به تغییر در رویکردهای 
مانند  رویکردهایی  و  نمایان ساخته  را  ملی، خود  در عرصه  آن  سیاست گذاری 
نظام ملی نوآوری5 سعی در پاسخ گویی به چنین نیازهایی دارند. امروزه نوآوری 
نیازهای اجتماعی  بازار و دیگر  در واقع توانایی پاسخ گویی خالق به تقاضاهای 
است6 و در این میان عناصر و نهادهای مختلفی بر این فرایند تاثیر می گذارند که 
در رویکرد نظام ملی نوآوری این عناصر و نهادها و روابط و تعامالت آن ها مورد 

تحلیل قرار گرفته و بررسی می شوند7.
همچنین یکی از وظایف کلیدی دولت ها سیاست گذاری صحیح به منظور تقویت 
نظام ملی نوآوری خود در راستای دستیابی به مزیت های بیش تر در فرایند جهانی 
شدن و حرکت به سمت اقتصاد دانش محور است8. شناسایی کارکردهای اساسی 
نظام ملی نوآوری می تواند به سیاست گذاران در زمینه اتخاذ سیاست ها و اهداف 
مناسب برای ارتقای خلق نوآوری و فناوری کشورها کمك کند. سیاست گذاران 

 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  

3- موسسه سیاست علم و فناوری )Institute Policy Technology and Science The( که در 
Tech- Critical The( 1991 به عنوان مؤسسه فناوری های حیاتی  ابتدا توسط کنگره در سال
Institute nologies( ایجاد شد و در سال 1998 تغییر نام داد، یك مرکز تحقیق و توسعه 
با بودجه فدرال است که توسط بنیاد ملی علوم حمایت شده و توسط رند اداره می شود.

4-  شرکت رند )RAND( یك موسسه غیرانتفاعی جهانی است و دفاتری در آمریکای 
شمالی، اروپا و استرالیا دارد که به بهبود سیاست و تصمیم گیری از طریق تحقیق و تجزیه 

و تحلیل کمك می کند. 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  

7- سالمی، سیدرضا و مهدی محمدی )1387(، »ارائه الگوی مفهومی برای سنجش نوآوری 
ملی در کشورهای در حال توسعه«، مدیریت توسعه و فناوری، سال اول، شماره 1، ص 73-89.

8- پانوشت 2

بانگرشی نظام مند، سیاست های مناسبی برای  با توجه به این کارکردها و  باید 
بی تردید  گیرند.  پیش  در  کشور  فناوری  توسعه  و  رقابت پذیری  توان  ارتقای 
با  کارکردها  این  به سمت  توسعه  حال  در  کشورهای  امروز، حرکت  دنیای  در 
مشکالت زیادتری همراه است و فرایند جهانی شدن و رشد سریع فناوری های 
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 می کند9.
ارتباط  نحوه  به  بستگی  زیادی  حد  تا  کشور  یك  نوآورانه  عملکرد  طرفی  از 
بخش های دولت، دانشگاه، صنعت و سایر سازمان ها با یکدیگر )به عنوان عناصر 
که  فناوری هایی  و  دانش  کننده  استفاده  و  ایجادکننده  جمعی  سیستم  یك 

استفاده می کنند( دارد. به عنوان مثال:
تولیدکنندگان  به عنوان  صنعت  و  دانشگاه ها  عمومی،  تحقیقاتی  موسسات 
می دهند.  انجام  را  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  و  می کنند  فعالیت  تحقیقاتی، 
از سوی دیگر، دولت های مرکزی یا منطقه ای نقش هماهنگ کننده را در میان 
تولیدکنندگان پژوهش از نظر ابزارهای سیاستی، دورنماها و چشم اندازهای آینده 

ایفا می کنند. 
سطح  اساس  بر  باید  نوآور  مختلف  بازیگران  نوآوری،  ترویج  برای  عالوه براین، 
اعتماد قوی، پیوندهای قوی با یکدیگر داشته باشند و دولت ها باید اعتماد را در 

بین بازیگران مختلف نوآوری ترویج و فعال کنند10.
این ارتباطات می تواند به شکل تحقیقات مشترک، تبادل پرسنل، ثبت اختراع 
با کیفیت های  متقابل و خرید تجهیزات باشد. در نهایت، سیستم ملی نوآوری 
ملی  مسیرهای  پس،  می گیرد.  شکل  ملی  جوامع  متمایز  اجتماعی  فرهنگی- 
نوآوری، جهت گیری 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 استراتژی های سیستم ملی نوآوری در میان 
کشورهای مختلف اقتصادی موفق نشان می دهد که هیچ دستورالعمل جهانی برای 
بهترین روش وجود ندارد11. در واقع عملکرد مناسب این نظام تحت تأثیر محیط 
سیاسی، فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی کشورها قرار دارد12. ازاین رو، توجه به نقاط 
قوت و ضعف نظام ملی نوآوری در ایران و اصالح روند آن اهمیت بسیاری دارد. 
در نتیجه زمانی ما می توانیم از صنعت موتورسیکلت و دیگر صنایع توقع پیشرفت 

و خلق نوآوری داشته باشیم که نظام ملی نوآوری ایران بهبود یابد.

9-Chang Y. and Chen M.)2004(. “Comparing Approaches to Systems of Innova-
tion: The Knowledge Perspective”, Technology in Society, 26, PP: 17- 37.
10-Chung, S )2002(. “Building a national innovation system through regional inno-
vation 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

12- سلطانی، بهزاد و همکاران )1396(، »مروری بر چالش های نظام ملی نوآوری ایران و 
ارائۀ سیاست ها و راهکارهایی برای بهبود آن«، مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، 

دورۀ 7، شمارۀ 23 ، تابستا ن 9، ص 198-185.
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اعتراض به اطالعیه »سازمان حفاظت محیط  زیست« 
درباره آیین نامه فنی )مـاده 2 قانون هـوای پاک(

نیوز،  موتورسیکلت  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
درباره  را  خود  زیست نظر  محیط  حفاظت  1400 سازمان  دی   7 مورخ 
آیین  اجرای  »عدم  برای  موتورسیکلت سازان  و  خودروسازان  درخواست 
ازای  به  اسقاط  الزام  خصوص  در  پاک«  هوای  قانون   2 ماده  فنی  نامه 
خبر  این  ادامه  در  آن  متن  که  کرد  اعالم  نو  وسایل نقلیه  شماره گذاری 

درج شده است.
موتورسیکلت  صنعت  نژادیان مدیرمسئول  خصوص محمدعلی  این  در 
هوای  قانون  وجود  ایران  موتورسیکلت سازان  اصلی  مشکل  کرد:  عنوان 
و  فرسوده  موتورسیکلت های  بودن  دسترس  در  عدم  بلکه  نیست،  پاک 
و  قانون  این  در  الزم  به روزرسانی های  عدم  و  قوانین  تناقض  اسقاطی، 
آیین نامه های 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 
آن  اجرای  برای  سازمان ها  و  مسئوالن  از  بعضی  اصرار  و  ندارد  اجرایی 
منجر به گمراه شدن افکار عمومی از واقعیت می شود. به فرض امروز با 
تغییر قانون سن فرسودگی به سن مرز فرسودگی و ارجاع به مراکز معاینه 
نیاز به اصالح پیدا  فنی عمال آیین نامه فنی )ماده 2 قانون هوای پاک( 

می کند. زیرا:
 عالوه بر افزایش قیمت موتورسیکلت )به دلیل گرانی ارز( و عدم تمایل به 
اسقاط توسط مالکان، بلکه به دلیل نبود بسترهای مناسب و کنترلی برای 

معاینه فنی موتورسیکلت ها یك تناقض آشکار به وجود آمده است.
 تبصره ذیل ماده 11 که هنوز به طور کامل اجرا نشده است، می گوید: 
»پلیس راهنمایی ورانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف 

موتورسیکلت های  تردد  قانونی  محدودیت های  اعمال  به  نسبت  است 
بنزینی فرسوده از جمله ماده )8( قانون و ماده )18( قانون رسیدگی به 

تخلفات رانندگی-مصوب 1389- اقدام کند.«
می کنند  ادعا  مسئوالن  این که  افزود:  موتورسیکلت  مدیرمسئول صنعت 
از سال آینده تردد موتورسیکلت های کاربراتوری در کالن شهرها ممنوع 
شواهد  که  خیر  یا  می شود  اجرا  ببینیم  و  باشیم  منتظر  باید  می شود، 
نشان دهنده آن است چنین کاری در سال آینده به دلیل 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 نمی داند و 
به اجرای روش های دیگر از جمله »طرح موتوریار« روی آورده، بعید است 

بتوانند این کار را انجام دهند.
شخصا  خود  باید  موتورسیکلت سازان  دنیا  کجای  کرد:  اظهار  نژادیان 
به دنبال موتورسیکلت اسقاطی بروند و از طرفی اگر وجود نداشت خودرو 
مشکالت  این  حل  راهکار  می کنم  تاکید  مجدد  ازاین رو،  کنند.  اسقاط 

اصالح و بازبینی مجدد قانون هوای پاک و آیین نامه های مربوطه است.
را  نظام  کلی  سیاست های  ما  افزود:  موتورسیکلت  صنعت  مدیرمسئول 
قوانین  موازات  )به  باید  که  داریم  اشتغال زایی  و  تولید  از  حمایت  برای 
مرتبط دیگر( باهم و در کنار هم مدنظر قرار گیرند. پس درنتیجه درست 
افکار آن هاست را  نیست سازمان های مربوطه هر قانونی که در راستای 
پررنگ نمایند و قوانین و سیاست های دیگر نظام را در خصوص تولید و 
اشتغال زایی نادیده بگیرند. ازاین رو، سازمان حفاظت محیط زیست را به 
سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به 
ابالغ شده است  سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ارجاع می دهم. از جمله »سیاست های کلی اشتغال«، »سیاست های کلی 
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تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی«، »سیاست های کلی امنیت 
اقتصاد  و 3  »سیاست های کلی  بندهای 1  و مخصوصا  سرمایه گذاری« 

مقاومتی« که عبارت است از:
بند1: تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های 
به حداکثر رساندن  و  به منظور توسعه کارآفرینی  انسانی و علمی کشور 
تشویق  و  تسهیل  با  اقتصادی  فعالیت های  در  جامعه  آحاد  مشارکت 
نقش طبقات کم درآمد  و  درآمد  ارتقاء  بر  تأکید  و  همکاری های جمعی 

و متوسط.
عوامل  تقویت  اقتصاد با  در  بهره وری  رشد  قراردادن  محور  بند3: 
تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویِت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر 
رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در 

جغرافیای مزیت های مناطق کشور.

نسبت  موتورسیکلت سازان  و  خودروسازان  برخی  اخیر  درباره پیشنهاد 
آیین نامه  فنی  قالب  در  دولت  مصوبه  اجرای  عدم  درخواست  به طرح 
شماره گذاری  ازای  به  اسقاط  الزام  برای  پاک  هوای  قانون   2 ماده 
بنگاه  سود  حاشیه  کاهش  جمله؛  از  دالیلی  باذکر  نوشماره  وسیله نقلیه 
اقتصادی خود به عنوان توجیهی برای عدم اسقاط به ازای شماره گذاری 
وسیله نقلیه نو وفق مصوبه دولت، سازمان حفاظت محیط زیست در این 
 باره در جایگاه نظارتی و وظایف حاکمیتی خود موارد ذیل را اعالم کرد:
ایران،”فعالیت های  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  اصل50  وفق   -1
اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران 

آن مالزمه پیدا کند؛ ممنوع است.”
2-وسایل آلودگی هوا یکی از عوامل اصلی انتشار آالیندگی در شهرهای 
کشور هستند. مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است که  آلودگی هوا 
 ساالنه خسارات جبران ناپذیری را به سالمت مردم کشور تحمیل می کند.

فنی  آیین نامه  ماده4  تبصره  براساس  می شود:  نشان  خاطر  ادامه   در 
با  دیزلی  خودروی  سه  هر  شماره گذاری   1397/07/30 مصوب   2 ماده 
استاندارد آالیندگی EEV منوط به اسقاط یك یا چند دستگاه خودروی 
دیزلی با ظرفیت مشابه شده است، و در صورت کمبود همان نوع خودرو 
)مثال وانت نیسان فرسوده(، خودروساز می تواند وفق مصوبات دولت، از 

گزارش اعالم شده توسط پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست

به  توجه  با  گفت  می توان  امروز  متاسفانه  گفت:  نهایت  در  نژادیان 
فرسودگی شدید ناوگان حمل و نقل عمومی و همچنین شرایط و تناقض 
قوانین، خود قانون هوای پاک که می تواند مفید واقع شود به دلیل عدم 
با  آلودگی هوا شده است. زیرا،  به روزرسانی های ضروری مسبب تشدید 
عدم اجرایی بودن بعضی مواد آن عمال این قانون در مواردی قابل اجرا 
نیست و چرخه جایگزینی محصوالت نو با موتورسیکلت های کاربراتوری 
فرسوده را مختل می کند. ازاین رو، مناسب است مسئوالن نسبت به این 

موضوع واقع بینانه تر برخورد نمایند.1

توسط  شده  اعالم  به نظر  نژادیان«  »محمدعلی  اعتراض  محمدعلی)1400(،  1-نژادیان، 
پاک(،  هوای  قانون   2 )ماده  فنی  آیین نامه  درباره  زیست«  محیط   حفاظت  »سازمان 

موتورسیکلت نیوز، 7 دی 1400، کدخبر: 18185. ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/18185

کند.  استفاده  مشابه  ظرفیت  با  دیزلی  ناوگان  اسقاط  گواهی های   سایر 
همچنین یادآور می شود؛ در آیین نامه یاد شده، به علت ضرورت کاهش 
مشابه  ظرفیت  با  اسقاط  گواهی  دیزلی،  خودروهای  از  ناشی  آالیندگی 
لذا  است.  پذیرش  قابل  مصوبات  وفق  دیزلی  خودروهای  سایر  برای 
و  بنزینی  خودروی  اسقاط  گواهی  ارائه  مانند  سلیقه ای  اجرای  هرگونه 
داشت. نخواهد  قانونی  وجاهت  باشد؛  دولت  مصوبه  خالف  که   غیره 
برای  کشور  قوانین  و  مصوبات  تمامی  می افزاید؛  گزارش  این 
است ومصوبات  الزم االجرا  حقوقی  و  حقیقی  شخصیت های  تمام 
و  تأمین کنندگان  از  یك  هیچ  برای  استثنایی  هیچ گونه  یادشده 
است. نشده  قائل  نهادها،  سایر  و  دولت  به  وابسته   دستگاه های 
حال  در  فرسوده  وسایل نقلیه  ناوگان  اسقاط  موضوع  می شود:  تصریح 
حاضر در کشور جاری بوده و آیین نامه ماده 8 قانون هوای پاک مصوب 
وزیران  محترم  هیأت  توسط  باالدستی،  قوانین  لحاظ  به   1400/03/12
ابالغ شده است، به همین منظور هیچ گونه بهانه و دلیلی برای عدم اسقاط 

ناوگان فرسوده، رافع تکالیف قانونی نمی باشد.1 

1- هیچ گونه بهانه و دلیلی برای عدم اسقاط ناوگان فرسوده پذیرفتنی نیست )1400(، 
سایت سازمان حفاظت محیط زیست، 7 دی 1400، کدخبر: 1327750. ر.ک:

https://doe.ir/?news/196210/1270187/1327750
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موتورسیکلت  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
اشتباه  نژادیان مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت گفت:  نیوز، محمدعلی 
برقی  موتورهای  ندارند  تمایل  موتورسیکلت  تولیدکنندگان  نکنید، 
نامرغوب را وارد کنند، بلکه قانون کارشناسی نشده هوای پاک و اجبار 
ناعادالنه مسئوالن در دولت قبل، باعث ورود موتورهای برقی فعلی شده 
و  مطمئن  برقی  موتورسیکلت  دنیا  معروف  برندهای  هنوز  وقتی  است. 
آیا  دارید؟  چینی  محصوالت  از  توقعی  چه  نکرده اند  تولید  باال  باکارایی 
مسئوالنی که این قانون را تصویب کردند از کارشناسان مشورت گرفتند؟
نژادیان عنوان کرد: امروز در 3 دی سال 1400 هنوز برندهای معروف دنیا 
در حال کار بر روی نمونه های اولیه باتری موتورسیکلت برقی و ساخت 
محصوالت الکتریکی خود هستند و هنوز به تولید انبوه نرسیده اند، پس 
چطور مسئوالن کشور در 4-3 سال پیش به این نتیجه رسیده اند که باید 
تولیدکنندگان را به تولید 10 درصدی )موتورسیکلت های برقی( از سبد 

محصوالت خود مجبور کنند؟
وی افزود: وقتی هنوز به دالیل بسیار، موتورسیکلت های برقی به اصطالح 
را  بازار  از  توجهی  قابل  نتوانسته سهم  نیز  ادعاها(  )طبق  داخل  ساخت 
به خود اختصاص دهند، پس دلیلی ندارد مونتاژکنندگان موتورسیکلت 
محکوم به تمایل داشتن به واردات محصوالت برقی بی کیفیت شوند. شما 
با تك تك شرکت ها 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 می طلبد که آن را اصالح نمایند.

باتری در  تکنولوژی  انتقاد کنند که در  باید  زمانی  افزود: مسئوالن  وی 
همه جای دنیا یك انقالب به وجود بیاید و مونتاژکنندگان از تکنولوژی 
روز استفاده نکنند. منظور از انقالب در این حوزه یعنی باتری تولید شود 
باشد  پایان برسد 3- سبك  به  که 1- زود شارژ شود 2- دیر شارژ آن 

4- ارزان باشد.
قابل ذکر است که سیدشهریار زینی مدیر گروه فناوری های نوین خودرویی 
ستاد توسعه فناوری های حوزه فضای حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری در مصاحبه با پایگاه خبری دنیای خودرو در 
برقی  موتورسیکلت های  تولید  از  »برای حمایت  که  این سوال  به  پاسخ 

چه راهکاری وجود دارد؟« گفته است:
واردات سی کی دی1 و سی بی یو2 به کشور از حجم زیادی برخوردار است؛ 
یعنی متاسفانه تولیدکنندگان موتورسیکلت که ظاهرا می خواهند از این 
برقی  موتورسیکلت های  که  دارند  بسیاری  تمایل  کنند،  پیروی  قانون 
نامرغوب را از کشور چین وارد کشور  کنند که این مساله به فرهنگ سازی 
در این بخش نیز لطمه زیادی وارد می کند. به عنوان مثال آن دسته از 
یك  باتری  دارای  که  می کنند  وارد  به کشور  را  برقی  موتورسیکلت های 
کیلووات-ساعتی است که برای نیاز روزمره درشهر مناسب نیست. درواقع 
را  باکیفیت  نسخه های  می توانند  تولیدکنندگان  در کشور  این که  به رغم 
شود،  پر  قانونی  خأل  این که  برای  تنها  می دهند  ترجیح  اما  کنند،  وارد 
همچنین  کشور  کنند.  وارد  را  برقی  موتورسیکلت  نامرغوب  نسخه های 
1-CKD  
2-CBU  

انتقاد »محمدعلی نژادیان« به سخنان »سیدشهریار زینی« درباره 
مونتاژکنندگان موتورسیکلت
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متاسفانه ما شاهدیم که بهترین تولیدکنندگان موتورسیکلت کشور، چون 
سود و تجارتشان وابسته به نسخه های بنزینی است، فعالیت شان در زمینه 
موتورسیکلت  گفت  می توان  به جرأت  نیست.  خوب  برقی  موتورسیکلت 
یا  به جز سوآپ  ندارد.  از نظر تکنولوژی، نقطه کوری  ما  برقی در کشور 
ایستگاه های تعویض باتری که ما داریم و روی فرآیند کاری و نرم افزارش 
به آن دست  که  نداریم  دیگری  فناوری  و  تکنولوژی  بحث  کار می کنیم، 

پیدا نکرده باشیم.
این خصوص ماده 12 آیین نامه فنی )موضوع ماده 2  نژادیان گفت: در 
قانون هوای پاک( که تولیدکنندگان و واردکنندگان موتورسیکلت را به 
اجبار وادار کرده که 10 درصد از سبد محصوالت هر دوره 3 ماهه خود 
را بر مبنای تعداد تولید، به موتورسیکلت برقی اختصاص دهند و یا در 
از  موتورسیکلت  دستگاه  هر  شماره گذاری  ازای  به  امکان،  عدم  صورت 
میزان 10 درصد 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 یك طرف بسترها و زیرساخت های استفاده از موتورسیکلت برقی در 

کشور مهیا نشده است
 از طرف دیگر عالوه بر باال رفتن قیمت موتورسیکلت )به دلیل گرانی ارز( 
سن فرسودگی برداشته شد و مالکان موتورسیکلت های فرسوده انگیزه ای 
برای واگذاری موتورسیکلت های فرسوده ندارند و با تعویض قطعات مجدد 

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

سوال از کارشناسان برای حل مشکالت کشور بیشتر شده است.
نهایت مجموعه ستاد  مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت عنوان کرد: در 
و  علمی  معاونت  پیشرفته  حمل ونقل  فضای  حوزه  فناوری های  توسعه 
فناوری ریاست جمهوری که در راستای محصوالت الکتریکی فعالیت های 
ارزنده ای انجام می دهند را دعوت به انصاف در قضاوت ها می کنم و به جای 
کشور  موتورسیکلت  حوزه  پیشرفت  و  کمك  به  است  بهتر  بحث ها  این 

کمك کنند و همراه این صنف شوند1.

1- نژادیان، محمدعلی )1400(، انتقاد »محمدعلی نژادیان« به سخنان »سیدشهریار زینی« 
درباره مونتاژکنندگان موتورسیکلت، موتورسیکلت نیوز، 3 دی 1400، کدخبر: 18130. ر.ک:
https://www.mtorcycletnews.ir/news/18130

در ادامه این خبر گفتگوی تفصیلی سید شهریار زینی را با دنیای خودرو 
می خوانید.

الکتریکی  نقلیه  وسایل  و  الکتریکی  خودروهای  بخش  در  آیا 
را  الزم  حمایت های  ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت 

داشته است؟
درحال حاضر معاونت علمی ریاست جمهوری از چند پروژه خوب و فعال 
حمایت می کند که این پروژه ها در زمینه اتوبوس، خودرو و موتورسیکلت 
درحوزه  است.  متوسط(  )هیبرید  هیبرید  مالید  خودروهای  و  برقی 
خوبی  حمایت های  ریاست جمهوری  علمی  معاونت  برقی  موتورسیکلت 
داشت که منجربه توسعه فناوری کامل این موتورسیکلت ها شد که درحال 

حاضر در کشور سازندگان بسیار توانمندی نیز داریم.
چه پیشرفت هایی  برقی  موتورسیکلت های  و  خودروها  توسعه  درحوزه 

حاصل شده است؟
توسعه این صنعت تنها صرفا به تولید موتورسیکلت و خودرو برقی منتهی 
نمی شود، بلکه ماژول های برقی و اصطالحا powertrain )قوای محرکه( 
 BSM-)را به صورت کامل داخلی سازی کردیم. مثل درایو )نیروی محرکه
)قوای   powertrain موتورسیکلت-شارژر و سایر ماژول هایی که درحوزه 
به شرکت  بسته  نیز  موتورسیکلت  خود  است.  موتورسیکلت  محرکه( 
قطعات  برخی  اما  کرده؛  داخلی سازی  را  قطعات  قالب های  تولیدکننده، 
نیز که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است، وارداتی است. این دسته از 

قطعات نیز تکنولوژی خاصی ندارد و از خارج ایران تامین می شوند.

چه بخش هایی در موتورسیکلت برقی وارداتی است؟
باتری   )Cell( سل  است،  وارداتی  برقی  درموتورسیکلت  که  چیزی  تنها 
است که شرکت توانمند داخلی برای تولید آن نیز وجود دارد. اما در این 
برای  اقتصادی  توجیه  که  باشد  داشته  باالیی وجود  باید ظرفیت  زمینه 
تولید داشته باشد. همچنین کیفیت الزم برای تولید بسیار مهم است که 
تا  این مساله متمرکز شده  درحال حاضر خوشبختانه شرکت صبا روی 

کیفیت آن را بهبود بخشد.

مهم ترین دغدغه اصلی در موتورسیکلت برقی چیست؟
دغدغه میزان استقبال بازار است و هر وسیله نقلیه برقی در دنیا قیمت 
برابر  دو  تا  برابر   1.5 )از  دارد  بنزینی  به نمونه  نسبت  باالتری  بسیار 
در جهان، خودرو  که  کرد  نباید صرف نظر  موضوع  این  از  البته  قیمت(. 

یا موتورسیکلت برقی براساس پلت فرم خاص خود توسعه داده می شود.

در  برقی  موتورسیکلت  تولید  زمینه  در  فناوری  توانمندی  آیا 
کشور وجود دارد؟

باید گفت بله؛ چراکه می توان نمونه های داخلی با IPI باال با عمق برون سازی 
و  باالست  قیمت  این که  به دلیل  کرد.  تولید  درصد   60 تا   50 از  بیش 
همه جای دنیا، قیمت دولتی برای این محصوالت وجود دارد. یعنی این که 
دولت باتوجه به هزینه های موتورسیکلت که شامل مصرف روغن و بنزین 
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به آن سوبسید می دهد. در یك ماه راکب موتورسیکلت حداقل  می شود 
باید بیش از یك لیتر روغن استفاده کند. از طرفی بیش ترین مشکالت 
آلودگی صوتی  و همچنین  آالینده های هوای کالن شهرها در کشورمان 
متعلق به موتورسیکلت هاست و جالب است بدانید که هزینه نگهداری و 
تمام موارد در موتورسیکلت های برقی حذف می شوند. از طرفی در زمان 
خرید باید هزینه بیش تری را پرداخت کرد و همین موضوع سبب می شود 

تا باتوجه به بحث اقتصادی در کشور رغبت برای آن کمتر باشد.

باتوجه به هزینه باالی باتری و مشکالتی که در بحث شارژ باتری ها وجود 
دارد بهترین راه حل تولید برای موتورسیکلت های برقی چیست؟

یکی از راه کارهایی که ما در معاونت علمی ریاست جمهوری مطرح کردیم، 
سوآپ است و به عبارت دیگر ایستگاه هایی تعبیه خواهد شد که درون آن 
ایستگاه ها، راکب موتورسیکلت بتواند باتری را با باتری شارژشده جابه جا 
کند؛ همین موضوع سبب می شود که قیمت باتری از موتورسیکلت حذف 
شود. این راهکار بسیار خوبی است که قیمت موتورسیکلت برقی را کاهش 
داریم که حمایت های  نیاز  ما  به هرحال  اما صرفا کفایت نمی کند.  دهد. 
دولتی در این راستا به سرانجام برسد. همچنین باید اضافه کنم یکی از 
تولید  قانون موانع  این زمینه ماده 12  مهم ترین حمایت های دولتی در 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است. درحال حاضر این ماده را روی 
موتورسیکلت برقی نتوانستیم اجرایی کنیم. درحقیقت به زبان ساده این 
ماده بیان می کند که هر کاری که شما انجام دهید که منجربه کاهش مصرف 
سوخت شود، منافعی که ایجاد می شود، ناشی از کاهش مصرف سوخت 
است و این بخش در قالب یارانه به همان موضوع اختصاص داده می شود.

مجری این طرح چه نهاد یا ارگانی است و چقدر در زمینه تولید 
موتورسیکلت برقی موثر است؟

دارد.  را  خود  خاص  پیچیدگی  اما  است؛  نفت  وزارت  ماده  این  متولی 
اجرا  را  آن  نمی تواند  فرد  که  است  این  زمینه  این  در  بخش  مهم ترین 
اثبات و اجرا شود. نکته اول که کار را  ناوگانی  باید به صورت  کند؛ زیرا 
سخت می کند این است که می گوید شما اجرا کنید و عامل صرفه جویی 
و عامل سرمایه گذاری نیز در این کار وجود داشته باشد. پس از آن وزارت 
یا یك ساله  دوره شش ماهه  در  آن  از  بعد  و  ارزیابی می کند  را  آن  نفت 
ناوگانی  هیچ  و  است  سخت  بسیار  مساله  این  می شود.  شروع  پرداخت 
ترغیب نمی شود. به طور مثال اسنپ هرگز این وسیله نقلیه را نمی خرد. 
زیرا شعار اسنپ همین است که ناوگان بدون خودرو دارد. بنابراین این 
موتورسیکلت  که  است  این شخص  و  نمی خرند  موتورسیکلت  ناوگان ها 
را خریداری می کند. همچنین این مساله نیز مهم است که شخصی که 
به دنبال موتورسیکلت 125سی سی اقتصادی است که صفر کیلومتر آن 
30 میلیون تومان است، به سراغ نمونه های دست دوم و کارکرده آن می رود 
و برایش مهم نیست که آالینده و آلودگی دارد و این همه برای نمونه 
برقی هزینه نمی کند. بنابراین چنین شخصی باتوجه به قیمت 60 و 70 
میلیونی موتورسیکلت برقی، به سمت این گزینه ها نمی آید. الزامات قانونی 
و حمایت های دولتی می تواند در این راستا بسیار کمك کننده باشد. یعنی 

قصد  که  پیکی  هر   1399 سال  از  پاک  هوای  قانون  ماده  طبق  این که 
ادامه فعالیت دارد، باید موتورسیکلت برقی داشته باشد. اگر شما بررسی 
کنید متوجه می شوید که هیچ یك از آن ها چنین کاری را انجام نداده اند. 
همچنین در این قانون آمده که اگر پیکی بخواهد به این ناوگان حمل ونقل 
اضافه شود، از موتورسیکلت برقی استفاده کند که شما می توانید مشاهده 
نمی کنند.  استفاده  برقی  موتورسیکلت  از  پیك ها  از  هیچ یك  که  کنید 
همچنین در قانون هوای پاک آمده که تولیدکنندگان موتورسیکلت، اگر 
موتورسیکلت  سه دستگاه  باید  بسازند،  جدید  موتورسیکلت  می خواهند 
نسبت  تولیدکنندگان  متاسفانه  اما  کنند.  اسقاط  را  فرسوده  بنزینی 
به اسقاط سه دستگاه موتورسیکلت بنزینی بیش تر رغبت نشان می دهند تا 

تولید موتورسیکلت برقی. زیرا الزام قانونی وجود ندارد.

چرا در بحث فرهنگ سازی موتورسیکلت های برقی موفق نیستیم؟
است  برقی  موتورسیکلت  شارژ  بحث  دراین باره  مهم  نکته   نخستین 
برای  انگیزه ای  شارژ  ایستگاه  نبود  با  که  است  منطقی  این  بنابراین  و 
که  است  مهم  نیز  مساله  این  ندارد.  وجود  برقی  وسیله نقلیه  از  استفاده 
آیا موتورسیکلت برقی را می توان به پریز خانه متصل و آن را شارژ کرد؟ 
را  زیرساخت های حداقلی  و  تعبیه شود  ایستگاه های شارژ  باید  بنابراین 
برقی  برای موتورسیکلت  راه اندازی کرد. درحقیقت دو دسته زیرساخت 
وجود دارد. یکی زیرساخت های نرم افزاری است که اصطالحا آن را قوانین 
و مقررات و اصالح و تبیین قوانین و مقررات می نامیم؛ زیرا بخشی از آن 
وجود ندارد و باید ایجاد شود و بخشی از آن نیز وجود دارد اما اجرایی نشده 
یا به روز نیست که باید اصالح شود. همچنین دیگری بخش سخت افزاری 
است. زیرا راکبان موتورسیکلت برقی ایستگاه و جایگاه شارژ می خواهند. 
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 12 تهران که یکی از حلقه های اصلی 
آلودگی هوا و شریان های اصلی حمل ونقل و ترافیك تهران است، ما درپی 
جالب  همچنین  بوده ایم.  برقی  موتورسیکلت  شارژ  جایگاه های  تاسیس 
است که بدانید این جایگاه ها در قالب ایستگاه های پارکومتر درنظر گرفته 
با کمترین فضای ممکن در آینده نزدیك تعبیه خواهیم کرد.  شده که 
برای تقویت فرهنگ  استفاده از وسیله نقلیه برقی دولت ها در بسیاری از 
کشورهای جهان هزینه کرده اند و متقبل ارائه شارژ رایگان تا یك سال 
شده اند؛ بنابراین الزم است دولت هزینه شارژ موتورسیکلت های برقی را 
تقبل کند تا بتوان در فرهنگ سازی قوی پیش رفت. همچنین الزم است 
مردم نوع دیدگاه خود را نسبت به موتورسیکلت برقی تغییر دهند؛ زیرا 
این دسته از وسایل نقلیه، برای پیمایش محدود و کاربری روزانه طراحی 

شده است؛ نه برای کار یا حمل ونقل اجسام سنگین وزن.

وجود  چه راهکاری  برقی  موتورسیکلت های  تولید  از  حمایت  برای 
دارد؟

یعنی  است؛  برخوردار  زیادی  حجم  از  به کشور   CBU و   CKD واردات 
متاسفانه تولیدکنندگان موتورسیکلت که ظاهرا می خواهند از این قانون 
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پیروی کنند، تمایل بسیاری دارند که موتورسیکلت های برقی نامرغوب 
در  به فرهنگ سازی  مساله  این  که  کشور  کنند  وارد  چین  کشور  از  را 
از  دسته  آن  مثال  به عنوان  می کند.  وارد  زیادی  لطمه  نیز  بخش  این 
یك  باتری  دارای  که  می کنند  وارد  به کشور  را  برقی  موتورسیکلت های 
کیلووات-ساعتی است که برای نیاز روزمره درشهر مناسب نیست. درواقع 
را  باکیفیت  نسخه های  می توانند  تولیدکنندگان  در کشور  این که  به رغم 
شود،  پر  قانونی  خأل  این که  برای  تنها  می دهند  ترجیح  اما  کنند،  وارد 
همچنین  کشور  کنند.  وارد  را  برقی  موتورسیکلت  نامرغوب  نسخه های 
متاسفانه ما شاهدیم که بهترین تولیدکنندگان موتورسیکلت کشور، چون 
سود و تجارتشان وابسته به نسخه های بنزینی است، فعالیت شان در زمینه 
موتورسیکلت  گفت  می توان  به جرأت  نیست.  خوب  برقی  موتورسیکلت 
یا  به جز سوآپ  ندارد.  از نظر تکنولوژی، نقطه کوری  ما  برقی در کشور 
ایستگاه های تعویض باتری که ما داریم و روی فرآیند کاری و نرم افزارش 
به آن دست  که  نداریم  دیگری  فناوری  و  تکنولوژی  بحث  کار می کنیم، 

پیدا نکرده باشیم.

رسیدن  برای  موتورسیکلت  صنعت  پایانی،  سوال  به عنوان 
به قله های پیشرفت نیازمند چه چیزی است؟

حمایت های دولتی که باید شفاف شود و ماده 12 نیز هرچه زودتر توسط 
شورای عالی اقتصاد مصوب شود. پیش نویس این موضوع با همکاری نهاد 
سوخت،  مصرف  بهینه سازی  سازمان  ریاست جمهوری،  فناوری  و  علمی 
وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور نهایی شده است و این طرح 
در دولت قبل در صف اخذ مصوبه از شورای عالی اقتصاد بود که اکنون 
باتوجه به این که حجم مصوبه ها زیاد بوده، به جلسه نرسیده است. در دولت 
جدید نیز دلیل مسکوت ماندن آن را نمی دانیم و الزم است تحرکی ایجاد 
شود که مصوبه آن اخذ شود. نکته دوم این که صرفا اخذ مصوبه ماده 12 
ماده در  این  اجرای  برای  تمهیدات و تسهیالتی  باید  و  کفایت نمی کند 
بحث  برای  ناوگانی  به صورت  بتوان  واقعی  به معنای  نظر گرفته شود که 
 CKD تعرفه های  افزایش  سوم  نکته  کرد.  استفاده  آن  از  موتورسیکلت 
توجه  با  و  است  برقی  موتورسیکلت های  ماژول های  و  قطعات   CBU و 
را  خوبی  بسیار  قطعه سازان  کشور  داخل  در  حاضر  درحال  ما  به این که 
داریم، نیازی به وارد کردن این قطعات نیست. حتی کسانی که می خواهند 
درشرکت های بزرگ مونتاژ کنند، باید زنجیره تامین شان را براساس توان 
قانون  واقعی  اجرایی شدن  و  به روزرسانی  چهارم  نکته  و  بگذارند  داخل 
هوای پاک و اصالحات الزم االجرا در مصوبه  و دستور اجرای وزارت صمت 
و قانون هوای پاک است که می تواند به توسعه این امر کمك به سزایی کند1.

1- زینی، سیدشهریار )1400(، توان تولید موتورسیکلت های برقی و خودروهای متصل را داریم، اخبار خودرو )دنیای خودرو(، 2 دی 1400، کدخبر: 238295. ر.ک:
https://www.donyayekhodro.com/news/238295
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 1400 اردیبهشت  اوایل  در  موتورسیکلت،  صنعت  نشریه  گزارش  به 
مدیرعامل هوندا برنامه های مفصل خود را تا سال 2040 اعالم کرد و بیان 
داشت که تا آن موقع قرار است کل محصوالت این شرکت الکتریکی شود. 
در 28 تیر 1400 نیز یاماها موتور ضمن ارائه برنامه جامع خود تا سال 
2050، اعالم کرد که قصد دارد تا آن سال 90درصد موتورسیکلت ها و 
اسکوترهای خود را برقی کند1. مدیرعامل ام وی آگوستا نیز در اردیبهشت 
1400 اعالم کرد که ما از سال 2022 به بعد روی محصوالت الکتریکی کار 
خود را آغاز خواهیم کرد و تا سال 2027 موتورسیکلت الکتریکی خود را 
تولید می کنیم2. در اوایل مرداد 1400 نیز این خبر که باجاج یك شرکت 
فرعی برای محصوالت برقی و هیبریدی تاسیس خواهد کرد منتشر شد3.
همچنین در مارس 2021، )هوندا، کی تی ام، پیاجیو و یاماها( همه دور 
هم جمع شدند و توافق نامه  اولیه ای را در مورد برنامه های تعویض باتری 
وسایل نقلیه الکتریکی خود امضا کردند. هدف اعالم شده پروژه، توافق بر 

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

https://www.motorcycletnews.ir/news/15202
اعالم کرد  را  الکتریکی خود  توسعه موتورسیکلت  و  تولید  ام وی آگوستا زمان  2- مدیرعامل 

)1400(، موتورسیکلت نیوز، 21 اردیبهشت 1400، کدخبر: 13330. ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/13330

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

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

سر مجموعه ای از استانداردهای مشترک بود که هر چهار شرکت قصد 
برنامه ریزی  باشند. در آن زمان، هر چهار شرکت  پایبند  به آن  داشتند 
بنابراین،  کنند.  آغاز   2021 مه  ماه  حدود  را  خود  کار  که  بودند  کرده 
با  چهار شرکت  هر  که  کرد  اعالم  رسمی  به طور  پیاجیو  سپتامبر   6 در 
نتیجه  در  رفتند،  پیش  پروژه  این  مورد  رسمی در  امضای توافق نامه 

کنسرسیوم موتورسیکلت باتری قابل تعویض ایجاد شد4.
تایید کرده است که سه موتورسیکلت برقی را در سال  حال کاواساکی 
نوآوری  زمینه  در  کاواساکی  است  ممکن  کرد.  خواهد  عرضه   2022
برنامه های اخیر حداقل نشان  اما  نباشد،  موتورسیکلت های برقی پیشرو 
می دهد که این شرکت آخرین تولید کننده موتورسیکلت بزرگ نخواهد 

بود که آینده حمل ونقل الکتریکی را در آغوش می کشد.
کاواساکی ماه گذشته اعالم کرد که تا سال 2035 کاماًل برقی خواهد شد 
و به نظر می رسد که پیشرفت سریع تر از آن چه پیش بینی می شد در حال 
انجام است. زیرا، کاواساکی اکنون می گوید که در سال 2022 سه مدل 

الکتریکی عرضه خواهد کرد.
انتظار می رفت این شرکت اولین موتورسیکلت الکتریکی خود را امسال 
در ایکما 2021 ایتالیا به نمایش بگذارد. اما، افسوس که حتی نمونه اولیه 

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

https://www.motorcycletnews.ir/news/16211/15-1400

برنامه بلندمدت برندهای معروف برای تولید موتورسیکلت برقی
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الکتریکی که چندین سال است در بخش تحقیق وتوسعه کاواساکی در 
حال کار بوده است، ظاهر نشد.

نمایشگاه  در  کاواساکی  مدیرعامل  ایتو،  هیروشی  که  همان طور 
موتورسیکلت ایکما میالن 2021 به بازدیدکنندگان گفت:

اکنون می خواهم تعهد جدیدی را با شما به اشتراک بگذارم: سال آینده 
در سال 2022، حداقل سه وسیله نقلیه الکتریکی را در سطح جهان به 

نمایش خواهیم گذاشت. این یك وعده است.
برقی سازی  زمینه  در  کاواساکی  می رسید  نظر  به  اگرچه  بنابراین، 
اندازه  به  آن ها  به نظر می رسد که  اما  است،  مانده  موتورسیکلت ها عقب 
کافی به آنچه در دست دارند اعتماد دارند و وعده سه وسیله نقلیه جدید را 
در سال مدل 2022 که به سرعت در حال نزدیك شدن است را می دهند.

کاواساکی هنوز هم نسبت به بقیه موتورسیکلت های ژاپنی کمی برتری 
بازی  برقی  اسکوترهای  با  که  است  سال ها  هوندا  و  یاماها  شاید  دارد. 
می کنند، اما هیچ کدام متعهد نشده اند که تا اوایل سال آینده )یا اصاًل( 

یك موتورسیکلت برقی فول سایز را به بازار عرضه کنند.
تمام   2035 سال  تا  است  شده  متعهد  کاواساکی  اینکه  به  توجه  با 
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 قباًل کنسرسیومی برای توسعه باتری های 
ما  اگرچه  بودند،  کرده  امضا  برقی  موتورسیکلت های  برای  تعویض  قابل 

هنوز هیچ مدرک ملموسی مبنی بر پیشرفت آن توافق ندیده ایم.
عالوه بر وسایل نقلیه الکتریکی، کاواساکی در حال تالش برای دستیابی به 
یك جامعه بی کربن، به همه گزینه ها نیز نگاه می کند. یك نمونه موتور 
هیدروژنی است. در ژاپن، تمام صنایع تحت حمایت دولت تالش زیادی 
انجام می دهند. گروه کاواساکی  برای تبدیل هیدروژن به یك جایگزین 
و  حمل  تولید،  در  و  می گیرد  عهده  بر  پروژه  این  در  را  کلیدی  نقش 
 13 در  اواخر،  همین  و  است  پیشرو  هیدروژن  استفاده  و  ذخیره  نقل، 
نوامبر، کاواساکی موتورز تصمیم گرفت اولین گام ها را در توسعه پیشرانه 

موتورسیکلت هیدروژنی با یاماها بردارد.
خوشحالیم که تیم سبز در حال ارزیابی سایر اشکال حمل ونقل تمیزتر 
است و کاله خود را فقط روی موتورسیکلت های برقی آویزان نمی کند. 
این واقعیت که آن ها در حال توسعه یك پیشرانه موتورسیکلت با نیروی 
هیدروژنی همراه با یاماها هستند، می گوید که نیروی هیدروژنی می تواند 

نزدیك تر از آن چیزی باشد که بسیاری تصور می کردند1.

1- کاواساکی 3 موتورسیکلت برقی تا سال 2022 تولید می کند )1400(، موتورسیکلت نیوز، 
26 آذر 1400، کدخبر: 18004. ر.ک:

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

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از موتورسیکلت نیوز، دیمون 
ژانویه   5 تاریخ  در  خود  جدید  برقی  محصول  از  رسمی  به طور  موتورز 
2022 در مرکز همایش الس وگاس رونمایی کرد. این موتورسیکلت با 

سرعت 170 مایل در ساعت می تواند حرکت کند.
دیمون موتورز به نمایشگاه CES1 2022 رفته است تا برنامه های خود را 
  Colossus  HyperFighter برای دومین خط موتورسیکلت الکتریکی به نام
نشان دهد. این شرکت برای اولین بار با رونمایی از موتورسیکلت الکتریکی 
خود در تابستان 2019 توجهات را به خود جلب کرد و شروع به پیش سفارش 
با قیمت 40 هزار دالر آمریکا کرد  برای موتورسیکلت های هایپراسپرت 
است. کرده  معرفی  دیگری  محصول جدید  نداده  تحویل  را  آن  هنوز  و 
این یك دوچرخ دارای طراحی زیبایی است، در این شکی نیست و این 
فناوری مطمئناً هیجان انگیز به نظر می رسد. اما سوالی که پیش می آید 
این است که پس چرا این شرکت محصول خود را وارد بازار نمی کند؟ 

1-Consumer Electronics Show 

شنیدن چیزهای جدیدی که در راه است بسیار خوب است، اما ما ترجیح 
می دهیم ببینیم این شرکت نشان می دهد که می تواند اولین مدل خود را 
تولید کند و قبل از اینکه تالش زیادی برای توسعه مدل های آینده انجام 
دهد، آن را وارد بازار کند. یا حداقل چند دوچرخ را زیر دست برخی از 
روزنامه نگاران قرار دهد تا جهان بتواند تشخیص دهد که آیا این استارتاپ 

واقعی است یا خیر!
طراحی و مهندسی آن عالی به نظر می رسد، اما در حال حاضر افراد زیادی 
از حرف هایشان استفاده می کنند. بنابراین، در حالی که در ابتدا چیزی 
را که می بینیم دوست داریم، اما از قضاوت کامل تر خودداری می کنیم تا 

زمانی که دیمون آماده شود دوچرخه هایش را روانه بازار نماید2.

2- چرا بعضی از رسانه های دنیا به استارت آپ کانادایی »دیمون موتورز« انتقاد کردند؟ 
)1400(، موتورسیکلت نیوز، 16 دی 1400، کدخبر: 18296. ر.ک:

https://www.motorcycletnews.ir/news/18296

چرا بعضی از رسانه های دنیا به استارت آپ کانادایی »دیمون موتورز« انتقاد کردند؟
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برای  الکتریکی دوکاتی  به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت، دوچرخ 
عدم  به  توجه  با  خبر  این  رفت.  »میسانو«  جهانی  پیست  به  اولین بار 
با بخش موتورسواری برقی، عمدتاً  تمایل قبلی دوکاتی به درگیر شدن 
به دلیل عملکرد و وزن باتری هایی که در حال حاضر در دسترس هستند 

غافلگیرکننده بود.
دوکاتی در ماه اکتبر همه را غافلگیر کرد، زمانی که آن ها فاش کردند که 
تنها تامین کننده موتورسیکلت برای جام جهانی MotoE در سال 2023 

خواهند بود.
را  جدید  محصول  فعلی  پتانسیل  و  فنی  ویژگی های  که  پیررو،  میشل 

ارزیابی کرد، گفت:
مهمی  فصل  آغاز  زیرا،  بود.  بزرگ  هیجان  یك  اولیه  نمونه  »آزمایش 
تعادل خوبی دارد.  و  این دوچرخ سبك است  و  تاریخ دوکاتی است  در 
عالوه براین، اتصال دریچه گاز در اولین مرحله باز شدن و ارگونومی آن 

بسیار شبیه به موتورهای »موتو جی پی« است«.
و  کورس«  »دوکاتی  بین  مشترک  سرمایه گذاری  یك  پروژه  این 
ایی  »مدیر  کان،  رهبری روبرتو  به  دوکاتی«  تحقیق وتوسعه  »طراحان 
توسعه  بر  باتری،  و  عملکرد  کنار  در  دوکاتی  است.  دوکاتی«  موبیلیتی 
اگر  است.  کرده  تمرکز  نیز  دوچرخ  برای  مناسب  خنك کننده  سیستم 
سرمایه گذاری آن ها در موتو ایی موفقیت آمیز باشد، دوکاتی توجه خود را 
به یك دوچرخه ورزشی الکتریکی تولیدی برای جاده معطوف خواهد کر. 
با این حال کلودیو دومنیکالی، مدیر عامل شرکت، قباًل گفته بود که این 

کار تا پس از سال 2025 نخواهد بود.
روبرتو کان، مدیر »ایی موبیلیتی دوکاتی:

»ما لحظه ای واقعاً خارق العاده را تجربه می کنیم. برای من سخت است 

اولین دوکاتی برقی  باور کنم واقعیت است و هنوز یك رویا نیست!  که 
در پیست نه تنها به دلیل منحصربه فرد بودن، بلکه از نظر نوع تعهد نیز 
استثنایی است: هم برای اهداف عملکردی و هم به دلیل زمان بندی بسیار 
کوتاه اش. 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 
نشده  تمام  کارمان  هنوز  مطمئناً  می کند.  اخیر  ماه های  در  شده  انجام 
است. در واقع، ما می دانیم که راه پیش رو هنوز بسیار طوالنی است، اما 

در این میان، اولین آجر مهم را گذاشته ایم«.
الکتریکی  مسابقه ای  موتورسیکلت  یك  توسعه  در  چالش ها  مهم ترین 
دوکاتی  هدف  می شود.  مربوط  باتری ها  برد  و  وزن  اندازه،  به  همچنان 
با کارایی باال و سبك بودن را در  این است که موتورسیکلت های برقی 
دسترس همه شرکت کنندگان جام جهانی FIM Enel MotoE  قرار دهد. 
تمرکز پروژه عالوه بر عملکرد بهتر، مهار وزن و ثبات تحویل نیرو در طول 
مسابقه است که به لطف توجه در توسعه یك سیستم خنك کننده مناسب 
برای هدف به دست آمده است. تجربه دوکاتی در این رویداد پشتیبانی 
اساسی برای تحقیق وتوسعه محصول خواهد بود. هدف این است که به 
محض این که فناوری اجازه دهد، یك وسیله نقلیه الکتریکی دوکاتی برای 
استفاده در جاده ها ایجاد شود که اسپرت، سبك و هیجان انگیز باشد و 

بتواند همه عالقه مندان را راضی کند1.

1- دوکاتی موتورسیکلت سازان الکتریکی را شگفت زده کرد )1400(، موتورسیکلت نیوز، 
29 آذر 1400، کدخبر: 18071. ر.ک: 

https://www.motorcycletnews.ir/news/18071

اولین تست موتورسیکلت الکتریکی دوکاتی در زمین مسابقه
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به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت، در هند، شرکت تی وی اس موتور 
با فروش ساالنه بیش از 3 میلیون دستگاه و ظرفیت تولید ساالنه بیش 
از 4 میلیون خودرو، یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان موجود است. اما، 
مدتی است که با بی ام و بر روی بعضی از محصوالت به صورت شراکتی کار 

می کنند و برنامه های زیادی برای آینده دارند.
تولید، چند سال  زمینه  در  از 40 سال تخصص  بیش  با  موتوراد  بی ام و 
پیش یك شراکت استراتژیك با تی وی اس امضا کرد و موتورسیکلت های 

G 310 R و G 310 GS را برای این برند آلمانی تولید کرده است.

در بیانیه اخیر، این دو شرکت اعالم کردند که در حال تمدید همکاری 
توسعه  حال  در  شرکت  دو  هر  زیرا،  هستند.  خود  مدت  طوالنی 

موتورسیکلت های جدید از جمله موتورسیکلت های برقی هستند.
سودارشان ونو، مدیرعامل مشترک شرکت تی وی اس موتور می گوید:

»دنیای جدید حمل و نقل آینده، شامل یك بازی قوی از طریق راه حل های 
جایگزین، از جمله حمل و نقل الکتریکی است.

خواهد  آن ها  برای  عالی  فرصتی  آینده  پلتفرم های  که  کرد  اضافه  ونو 
به  مجهز  که  تحویل دهند  به دنیا  و  بسازند  را  موتورسیکلت هایی  تا  بود 

فناوری های پیشرفته، احتماالً با هوش مصنوعی هستند.«
پلتفرم های  دیگر  و  برقی  خودروهای  به  موفق  همکاری  این  گسترش 
محصوالت  و  پیشرفته  فناوری  ارائه  برای  را  فرصت هایی  جدیدتر، 
آرمان پذیر به بازارهای جهانی ایجاد می کند و هم افزایی ارزشمندی را 

برای هر دو شرکت ایجاد می کند.
این همکاری جدید باعث خواهد شد که TVS و BMW به خط تولید 
پلت  احتماالً  و  دهند  ادامه  خود  سی سی   400 زیر  موتورسیکلت های 
فرم G 310 را گسترش دهند یا می توانند خط جدیدی را برای تکمیل 
این  می رود  انتظار  دهند.  توسعه  بی ام و  پایه  سطح  موتورسیکلت های 

پیشنهادات جدید از شراکت تمدید شده ظرف دو سال آینده ارائه شود.
سود برد-برد برای تی وی اس و بی ام و

در حالی که بی ام و اخیراً بر روی معرفی اسکوتر برقی CE-04 خود به بازار 
تمرکز کرده است، اما باواریایی ها با غول موتورسیکلت هندی )تی وی اس( 
همکاری می کنند تا موتورسیکلت برقی خود را زنده کنند. بر اساس این 
توافق، هر دو طرف به طور مشترک موتورسیکلت های برقی و اسکوترها را 

برای بازارهای جهانی توسعه خواهند داد.
البته این اولین باری نیست که بی ام و و تی و اس با هم متحد می شوند. 
در سال 2013، این زوج قراردادی را برای توسعه موتورسیکلت های زیر 
با خط  تا  داد  اجازه  بی ام و  به  مشارکت  این  کردند.  امضا  500 سی سی 
از  باشد.  بازار هند دسترسی داشته  و  تولید تی وی اس  به   G 310 تولید 
سوی دیگر، این معامله به نفع تی وی اس با آپاچی RR 310 همراه با دانش 

مهندسی و طراحی بود.
اولیه و تولید 50 هزار  بر اساس گزارش ها، قرارداد جدید شامل توسعه 
دستگاه دو رخ برقی بین بی ام و و تی وی اساست. شرکا این واحدها را در 

بازارهای هند و بین المللی توزیع خواهند کرد.
علی رغم تالش های قبلی این دو در بخش کم ظرفیت، بسیاری از بی ام و و 
تی و اس انتظار دارند نسخه های EV رده باالی مدل های موجود را توسعه 
دهند. این پروژه همچنین از آخرین تحقیقات بی ام و در فناوری باتری های 

حالت جامد و فرآیندهای استخراج لیتیوم بهره می برد.
این تنها شانس تی وی اس نیست، بلکه اخیراً در استارت آپ موتورسیکلت 
الکتریکی Ultraviolette سرمایه گذاری کرده و برند دوچرخ الکترونیکی 

سوئیسی Ego Movement را خریداری کرده است1.

و  »بی ام و«  شراکت  مصنوعی/  هوش  به  مجهز  موتورسیکلت  ساخت  فکر  به  هندی  غول   -1
»تی وی اس« تمدید می شود )1400(، 28 آذر 1400، کدخبر: 18033. ر.ک:

https://www.motorcycletnews.ir/news/18033

تمدید شراکت »بی ام و« و »تی وی اس« برای توسعه موتورسیکلت های الکتریکی 
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روزنامه فرهیختگان در گزارشی آورد: مدیران دولتی و خصوصی می توانند 
به نوعی  که  دانشگاه ها  در  موجود  فناورانه  و  دانش بنیانی  توانایی های  با 
مورد غفلت قرار گرفته  بودند، آشنا شده و درنهایت از این توانمندی ها در 

بهبود معضالت و چالش های کشور بهره مند شوند.
به  توجه  از فرهیختگان،  نقل  به  به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت 
امر فناوری و تولید دانش فناورانه و نوآورانه در دانشگاه ها، مدتی است 
موردتوجه بسیاری قرار گرفته  است تا از این حیث، راه تولید محصوالت 
منابع  به  دانشجویان  آزادانه  دسترسی  و  صنعت  در  دانشگاه ها  نوآورانه 
اطالعاتی و تسهیالت موردنیاز به همراه دریافت حمایت های الزم از سوی 
ارگان های دولتی و بخش خصوصی ممکن شود. از سوی دیگر، مدیران 
دولتی و خصوصی می توانند با توانایی های دانش بنیانی و فناورانه موجود 
و  شده  آشنا  گرفته  بودند،  قرار  غفلت  مورد  به نوعی  که  دانشگاه ها  در 
درنهایت از این توانمندی ها در بهبود معضالت و چالش های کشور بهره مند 
نوآورانه  این محصوالت  فرآیند طراحی  این راستا، درخصوص  شوند. در 
حمایت  فناورانه،  توسعه  و  طراحی  فعالیت های  چالش های  دانشجویی، 
دانشگاه صنعتی شریف از روند فعالیتی تولیدات این محصوالت و... با چند 
و  دانش بنیان  مدیران شرکت های  که  دانشگاه شریف  دانشجویان  از  تن 
فناورانه خود شده اند، گفت وگوهایی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.

آزمون وخطا؛ راهی برای توسعه فضای علم و فناوری در دانشگاه ها

چشم اندازی که در چهار سال آینده برای خودمان در نظر گرفته ایم این 
بازیگر در زمینه دوچرخه و موتورسیکلت  است که بتوانیم به مهم ترین 
برقی در سطح کشور تبدیل شویم و به عنوان برندی فعال و شناخته شده  
در زمینه دوچرخه و موتورهای برقی بتوانیم اعتماد و اطمینان مردم را 

به خود جذب کنیم.
برق  مهندسی  رشته  کارشناسی ارشد  فارغ التحصیل  بهرامی،  منصور 
پارسیان  ماشین  کهربا  دانش بنیان  شرکت  مدیرعامل  و  شریف  دانشگاه 
با برند ایویتك )تولیدکننده دوچرخه برقی( با اشاره به آغاز فعالیت  این 
بیان کرد: »سال 1394 در مسابقه کشوری  با صنعت  ارتباط  و  شرکت 
طراحی و ساخت موتورسیکلت های برقی به عنوان تیم 20نفره دانشجویی 
دانشگاه صنعتی شریف شرکت کرده و به دلیل طراحی موتوربرقی به عنوان 
نفر اول انتخاب شدیم و این مسابقه، آغاز فعالیت ما در زمینه حمل ونقل 
مشکالت  و  محدودیت ها  به دلیل  گرفتیم  تصمیم  آن  از  پس  بود.  برقی 
سرمایه گذاری و هم به دلیل چالش های قانونی در حوزه موتورسیکلت های 
برقی، در زمینه دوچرخه های برقی ورود کنیم که هم کاربردی تر بوده و 

هم به لحاظ سرمایه گذاری برای جامعه به صرفه  بود.« 
وی افزود: »از سال 1395 شروع به کار کرده و یك بازه 6  تا 9  ماهه را 
در بحث آر-اند-دی و تحقیق و توسعه فعالیت کردیم و پس از آن وارد 
نیز  تاکنون  از سال 1397  برقی شدیم.  دوچرخه های  این  فروش  بحث 

ادعای دانشجوی »دانشگاه صنعتی شریف« در خصوص 
دوچرخه و موتورسیکلت  برقی
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وارد بحث فروش این محصوالت شدیم و در این زمینه هم موفق عمل 
کردیم. به لحاظ سرمایه گذاری و با توجه به جذابیت این طرح، توانستیم 
سرمایه گذاران بسیاری را بر بحث ای وی )حمل ونقل برقی( جذب کنیم و 
حال میان سرمایه گذاران درحال انتخاب هستیم تا بتوانیم این کسب وکار 
را رونق بیشتری ببخشیم.«  به گفته مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، 
تیم شرکت کهربا ماشین پارسیان، یك تیم 30نفره است. آمار فروش ما 
در سال گذشته و با توجه به ظرفیتی که داشتیم، هزار مورد بوده  است که 
امسال به دنبال دوبرابرکردن آن هستیم و عددی هم که برای سرمایه گذاری 
است.  تومان  50 میلیارد  حدود  داریم،  نظر  در  ایویتك  جریان  بر 
بهرامی با اشاره به حمایت دانشگاه صنعتی شریف از روند فعالیت دانش بنیان 
این تیم دانشجویی عنوان کرد: »در برهه سه ساله از سال 1395 تا 1398 
در مرحله ای بودیم که بحث جریان تحقیق و توسعه ای، بسیار هزینه بر 
و زمان بر بود و خودمان بر هسته اصلی مجموعه هزینه کرده و سرمایه  
امکانات  به لحاظ  نیز  صنعتی شریف  دانشگاه  اما  کردیم؛  جذب  را  اولیه 
توانستیم  همچنین  و  کرد  همراهی  را  شرکت  فعالیتی  جریان  فضایی، 
در پارک علم و فناوری شریف ورود کنیم و ورود به این پارک توانست 
ارتباطات شرکت ما را با مجموعه های فعال در این زمینه تقویت کند.« 
بحث  بر  دنیا  بزرگ  تمام خودروسازان  حاضر  درحال  اینکه  بیان  با  وی 
حمل ونقل برقی ورود پیدا کرده اند و باارزش ترین خودروساز دنیا، شرکت 
تسال شده  است، گفت: »توجه به امر حمل ونقل برقی در جهان در اولویت 
قرار دارد. همچنین شرکت تویوتا 70میلیارد دالر سرمایه گذاری کرد که 
تا سال 2030، 30 درصد ظرفیت تولیدی خود را برقی کند؛ پس آینده 
درحال حرکت به سمت حمل ونقل برقی است. اینکه ما از دوچرخه برقی 

فعالیت خود را آغاز کردیم، حرکت به سمت این جریان جهانی است.« 

مدیرعامل شرکت دانش بنیان کهربا ماشین پارسیان در ادامه توضیح داد: 
»دوچرخه برقی، وسیله ای کاربردی است که هم می تواند مشکل ترافیك، 
از مخاطبان  بسیاری  و  کند  مردم حل  برای  را  ورزش کردن  و  آلودگی 
این طرح در شهرهای بزرگ به این دلیل از دوچرخه های برقی استفاده 
می کنند که به این سه خواسته برسند. دوچرخه برقی هم یکی از مقوله های 
جریان ای وی است و هرسال هم روبه رشد است. دوچرخه ایویتك به لحاظ 
با یك بار هزینه کردن برای این  اقتصادی به صرفه است؛ به این معنا که 
پیدا  کاهش  سوخت  همچون  هزینه ها  دیگر  درازمدت  در  دوچرخه، 
می کند. با خرید دوچرخه برقی، دو اقدام کاربردی ورزش کردن و داشتن 

وسیله نقلیه به  راحتی در دسترس مردم خواهد بود.« 
بهرامی با اشاره به پیشنهاد خود برای پررنگ تر شدن فضای علم و فناوری 
دانشجویان  فعالیت های  افزایش  برای  من  »توصیه  گفت:  دانشگاه ها  در 
در حوزه علم و فناوری و تولید محصوالت نوآورانه این است که باید در 
بحث تولید از جنس سخت افزار حوصله بیشتری به  خرج دهیم، منطقی 
فکر کنیم و زمان بسیاری را برای آزمون و خطا داشته  باشیم. پس از این 
اقدامات، به جایی خواهیم رسید که نه تنها پروژه در دست به زودی شکست 
نمی خورد، بلکه تجربه ای لذت بخش خواهد بود و نهال فناورانه دانشجویی 
پس از چندین سال زحمت و تجربه به درختی تنومند تبدیل می شود.« 

وی در پایان با اشاره به چشم انداز این شرکت برای ادامه فعالیت هایش در 
حوزه حمل ونقل برقی بیان کرد: »چشم اندازی که در چهار سال آینده برای 
خودمان در نظر گرفته ایم این است که بتوانیم به مهم ترین بازیگر در زمینه 
دوچرخه و موتورسیکلت برقی در سطح کشور تبدیل شویم و به عنوان برندی 
فعال و شناخته شده  در زمینه دوچرخه و موتورهای برقی بتوانیم اعتماد و 
اطمینان مردم را به خود جذب کنیم.«1. )عکس این خبر تزئینی است(.

1- بهرامی، منصور )1400(، ایده های فناورانه دانشجویی در انتظار نیم نگاه مسئوالن دولتی )1400(، 13 دی 1400، کدخبر: 84600238. ر.ک:
https://www.irna.ir/news/84600238
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 به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایرنا، در جلسه اتحادیه 
سازمان های حمل ونقل همگانی کشور مدیر کل دفتر حمل ونقل عمومی 
خواستار  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  شهری  ترافیك  و 
و  خودروها  قانون  اعمال  مقوله  در  ناجا  راهور  پلیس  بیشتر  همکاری 
موتورسیکلت های فاقد معاینه فنی شد و افزود: پلیس راهور ناجا عالوه بر 
همکاری در اعمال قانون وسائل نقلیه فاقد معاینه فنی الزم است در ارسال 
سامانه  به  فرسودگی  مرز  سن  جدول  اساس  بر  خودروها  ریز  اطالعات 

سیمفا نیز اقدام کند.
و  اطالعاتی دقیق  بانك  این که نیازمند یك  بر  تاکید  با  مرضیه حصاری 
جامع در زمینه  شناسایی و اعمال قانون موتورسیکلت ها هستیم، افزود: 
که عالوه بر  موتورسیکلت کشور  اطالعات  بانك  یك  وجود  عدم  به سبب 
مقوله معاینه فنی حتی در مواردی چون سرقت، زورگیری و غیره مشکالتی 
هستیم. ناجا  راهور  پلیس  جامع  همکاری  نیازمند  آورده؛  به وجود  را 

وی همچنین خواهان همکاری وزارت نفت و صمت با حوزه حمل ونقل همگانی 
و عمومی کشور شد و گفت: بر اساس مصوبه هیات دولت، وزارتخانه های 
باید در جهت هوشمندسازی جایگاه های سوخت و ایجاد  نفت و صمت 
از سوخت رسانی  و  کنند  اقدام  دوگانه سوز  خودروهای  اطالعاتی  سامانه 
به خودروهای فاقد گواهی معاینه فنی و فاقد ایمنی مخزن سوخت که 
به صورت دستی اقدام به نصب مخزن سوخت کرده اند جلوگیری به عمل 
است. نگرفته  صورت  زمینه  این  در  اقدامی  تاکنون  متاسفانه  که  آورند 
در ادامه  این جلسه سردار سیدمجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی 

وزیر کشور با تاکید بر این که نباید مطالبات به حق شهروندان به ویژه 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 
همگانی،  حمل ونقل  توسعه  زمینه   در  کوتاهی  شود، گفت:  گروهی  و 
فنی  معاینه  اجرای  و  پاک  قانون هوای  رانندگان،  رفاه  و  ارتقاء معیشت 
این  در  باید  ارگان ها  تمام  و  است  فعل  ترک  خودروها بی تردید مصداق 

زمینه با جدیت نسبت به مسئولیت های خود اقدام کنند.
آینده  رابطه خواستار تشکیل جلسه ای در  میراحمدی در همین  سردار 
معاینه  و  هوا  آلودگی  مقوله  با  مرتبط  ارگان های  با حضور سایر  نزدیك 
فنی شد و افزود: تاکید دولت مردمی سیزدهم اهتمام جهادی جهت رفع 
مشکالت کشور است و امیدواریم به زودی مشکالت مطرح شده در سایه 
همدلی، هم اندیشی و بهره گیری از نظر متخصصان و کارشناسان رفع شود1.

نظر کارشناسان درباره معاینه فنی وسایل نقلیه در ایران
نیز در تشریح  امور عمرانی استاندار تهران  عابد ملکی معاون هماهنگی 
مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا اظهار کرد: ممنوعیت تردد خودروهای 
به نسبت  راهور باید  این که پلیس  ضمن  می شود؛  اجرایی  گازوئیلی 
جلوگیری از تردد کلیه موتورسیکلت ها و خودروهای دودزا و فاقد معاینه 

1- حصاری، مرضیه )1400(، بیش از 71 درصد خودروهای ناوگان حمل و نقل همگانی 
فرسوده است، ایرنا، 11 دی 1400، کدخبر: 84597469. ر.ک:

https://www.irna.ir/news/84597469

پلیس راهور برای اعمال قانون موتورهای فاقد معاینه فنی اقدام کند
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فنی اقدام کند1.
عبداله متولی مدیر عامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور 
گفت: با توجه به تردد بیش از 12 میلیون موتورسیکلت در کشور ادامه 
فاقد  موتورسیکلت های  قانون  اعمال  عدم  به دلیل  گذشته  سال  در  داد: 
معاینه فنی فقط 230 دستگاه موتورسیکلت به مراکز معاینه فنی جهت 

اخذ گواهی معاینه فنی مراجعه کرده اند2.
اسماعیل کهرم گفت: شاید از بین بیش از 3 میلیون موتورسیکلت 15 تا 

معاینه فنی داشته باشند. این رقم عجیب، اما واقعی ست. 
داشته  فنی  معاینه  باید  بگیرید  تولید  پروانه  که  این  برای  افزود:  کهرم 
باشید. اما معاینه فنی موتور در شرایط عادی انجام می شود در حالی که 
در تهران موتور به نوعی وسیله حمل بار هم محسوب می شود. هر موتور 
چند ترک آدم را این طرف و آن طرف می برد؛ بنابراین، در شرایط ایده آل 
موتور را تست می کنند و موجوز تولید می دهند، اما بعد از استفاده، موتور 
در  موتور ها  اتفاق  به  قریب  گفت  می توان  پس  می افتد؛  روغن سوزی  به 
تهران و شهر های بزرگ دودزا هستد. در کنار این نزدیك به 45 درصد از 

اتومبیل ها هم معاینه فنی ندارند چه برسد به موتور سیکلت ها.
او با اشاره به شرایط زیرساختی گفت: اساسا ما برای نصف اتومبیل های 
به  نداریم.  فنی  معاینه  کافی  ایستگاه های  و  زیرساخت الزم  موجود هم 
همین دلیل هم مجلس قانون معاینه فنی را تغییر داد چرا که باید برای 

گرفتن معاینه فنی یك هفته در صف می ماندیم3.

الزامی برای نصب کاتالیست روی موتورها وجود ندارد
تسنیم، نواب  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
حسینی منش درباره ضرورت نصب کاتالیست روی موتورسیکلت ها اظهار 
وجود  موتورها  روی  کاتالیست  نصب  برای  الزامی  حاضر،  حال   در  کرد: 
ندارد. اما، به خاطر دارم زمانی  که خودروسازها موظف به نصب کاتالیست 
روی خودروها شدند بسیاری از راننده ها بعد از خرید خودرو، کاتالیست 

را برمی داشتند.
وی افزود: اصطالحی بین راننده ها وجود داشت مبنی بر این که با برداشتن 
کاتالیست، نفس ماشین باز می شود و قدرت بیشتری می گیرد اما زمانی 
توانستیم مانع انجام این کار شویم که در مراکز معاینه فنی، خودروهای 

فاقد کاتالیست موفق به دریافت گواهی نمی شدند.
مدیرعامل سابق ستاد مرکز مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران 
تصریح کرد: این وضعیت درباره موتورسیکلت ها نیز می تواند صدق کند؛ 
اگر همه استانداردهای الزم را روی موتورسیکلت پیاده و آن ها را ملزم 
به نصب کاتالیست کنیم اما آن ها به مراکز معاینه فنی مراجعه ای نداشته 

باشند در نخستین اقدام، نسبت به برداشتن کاتالیست  اقدام می کنند.

1- ملکی، عابد )1400(، جلوگیری از تردد تمامی موتورسیکلت ها و خودرو های دودزا و 
فاقد معاینه فنی تا روز شنبه، برنا، 8 دی 1400، کدخبر: 1279697. ر.ک:

https://www.borna.news/fa/tiny/tiny/news-1279697
2- متولی، عبداله )1400(، بیش از 71 درصد خودروهای ناوگان حمل و نقل همگانی 

فرسوده است، ایرنا، 11 دی 1400، کدخبر: 84597469. ر.ک:
https://www.irna.ir/news/84597469

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

https://shoaresal.ir/fa/news/368966

وی خاطرنشان کرد:ما زمانی می توانیم این چرخه را مدیریت کنیم که 
ابتدا موتورسیکلت ها را مجاب به اخذ معاینه فنی دوره ای کنیم در این  
صورت با سختگیرانه شدن استانداردها، آن ها نیز موظف به نصب کاتالیست 
خواهند شد؛ بنابراین پیش از این که الزامی برای نصب کاتالیست در نظر 

بگیریم باید شرایط اجرایی شدن آن را فراهم کنیم.
حسینی منش درباره نامشخص بودن سیر تخریبی کاتالیست ها و ضرورت 
رابطه  کاتالیست  کرد:  اظهار  کاتالیست ها  عملکرد  سنجش  سطح  ارتقاء 
که  دارد  گرفته،  قرار  آن  مخزن  در  که  گران بهایی  فلزات  با  مستقیمی 
این فلزات با نوسانات نرخ ارز و ریال داخل کشور تغییر می کند و تفاوت 
قابل توجهی در کاتالیست 500 هزار تومانی با کاتالیست 2 میلیون و 500 

هزار تومانی وجود دارد.
وی درباره این که در حال حاضر وجه مشترک کاتالیست های ارزان قیمت 
و گران قیمت خودروها در این است که هنگام مراجعه به مراکز معاینه 
در  امر  این  گفت:  کنند،  دریافت  فنی  معاینه  می توانند  راحتی  به  فنی 
چنین  برتر  فنی  معاینه  در  اما  می کند  صدق  عادی  فنی  معاینه  بخش 
موتور  پایین  دور  در  را  خودرو  عادی  فنی  معاینه  ندارد؛  وجود  امکانی 
بررسی می کند اما در معاینه فنی برتر، در دور موتور باال میزان آالیندگی 

خودرو مورد بررسی قرار می گیرد.
موتور  دور  که  است  حالی  در  این  افزود:  زیست  محیط  کارشناس  این 
خودروهایی که در شهر تردد دارند، باالست و کاتالیست نقش بسزایی در 
باشد؛  چنانچه روزی اخذ معاینه  آنها می تواند داشته  کاهش آالیندگی 
فنی برتر برای همه خودروها الزامی شود، همه موظف به نصب کاتالیست 

با کیفیت باال خواهند شد.
وی با بیان این که امروزه آلودگی هوا به اندازه مشکالت اقتصادی عدیده ای 
اگر  گفت:  نیست،  اولویت  در  می کنند  نرم  دست وپنجه  آن  با  مردم  که 
از  استفاده  به  مجبور  نشود  داده  حرارتی  نیروگاه های  به  طبیعی  گاز 
مازوت خواهند بود تا بتوانند برق مورد نیاز مردم را تامین کنند، وقتی 
دولت  می کند،  پیدا  بی رویه ای  افزایش  خانگی  مصارف  در  گاز  مصرف 
خودبه خود مجبور به سوزاندن مازوت می شود و شاهد افزایش آلودگی در 
اندازه تهران خودرو ندارند  کالنشهرهایی مانند اصفهان می شویم که به 

و این نشان می دهد 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 نمی شود.
اصلی  عامل  که  داشت  توجه  نکته  این  به  باید  این  عالوه بر  گفت:  وی 
آالیندگی خودروها، مونوکسید کرین است در حالی که وقتی هوای تهران 
را در این روزها آلوده تعریف می کنیم، ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون 

باعث آن شده و خودروها نقش چندانی در بروز آن ندارند4.

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

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/21/2641892
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خبرخودرو، داود  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  به 
کریمی اظهار داشت: پیرو رای دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف سن 
پیشنهاد  پاک، سازمان محیط زیست  قانون هوای  ماده 8  از  فرسودگی 

جایگزینی سن مرز فرسودگی با سن فرسودگی را مطرح کرد.
خصوص  در  فرسوده  خودروهای  بازیافت  و  اسقاط  انجمن  رئیس  نایب 
در  آینده  موتورسیکلت های  و  خودروها  تردد  منع  اجرایی  قابلیت 
کالن شهرها از سال 1401 مطابق با آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای 
موانع  و  پارادوکس  ها  با  آیین نامه  از  بند  این  موضوع  اجرای  گفت:  پاک 
برابر  به عنوان سدی در  از جمله معاینه فنی مواجه است که  متعددی 

تسریع در اجرای قانون و کاهش آلودگی هوا عمل می کنند.
وی در خصوص آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون 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 آیین نامه 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 

دوره های زمانی یك ساله شده اند.
خصوص  در  فرسوده  خودروهای  بازیافت  و  اسقاط  انجمن  رئیس  نایب 
ممنوعیت تردد خودروها و موتورسیکلت هایی که به سن مرز فرسودگی 

رسیده اند، از سال 1401 و در شهرهای دارای اولویت آالیندگی توضیح 
معاینه  دریافت گواهی  به  قادر  موتورسیکلت ها  و  این خودروها  اگر  داد: 
به  مشروط  تردد  و  شد  خواهند  مواجه  تردد  منع  حکم  با  نشوند،  فنی 

دریافت این گواهی است.
کریمی در خصوص قابلیت اجرایی و زیرساخت های موردنیاز برای اجرای 
این بند از آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون 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 
دوربین  های شناسایی پالک خودروهای فرسوده در کالن شهرها و جاده ها 
و عدم برخورداری شهرداری ها و پلیس راهور از امکانات پارکینگ برای 
هدایت تعداد زیاد خودروها و موتورسیکلت های فرسوده، اجرای موضوع این 
بند از آیین نامه را با پارادوکس  ها و موانع متعدد مواجه نموده که به عنوان 
سدی در برابر تسریع در اجرای قانون و کاهش آلودگی هوا عمل می کنند.
قانون  از  بخش  این  اجرای  برای  روشنی  چشم انداز  اینکه  بیان  با  وی 
تصور  قابل  فرسوده  موتورسیکلت های  و  تردد خودروها  بر کنترل  مبنی 
نیست، ادامه داد: مکانیزمی برای هدایت به مراکز اسقاط برای آن دسته 
به سن مرز فرسودگی رسیده اند و  از خودروها و موتورسیکلت هایی که 
عالوه بر آن، قادر به پاس کردن معاینه فنی نیز نیستند، وجود ندارد و 

اسقاط اینها منوط بر اراده مالك است.

نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده:

زیرساخت های اجرایی منع تردد وسایل نقلیه آالینده از سال 1401 مهیا نیست
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نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده اضافه کرد: فروش 
خودروها و موتورسیکلت های فرسوده و یا نگهداری آنها در پارکینگ ها از 
راه های پیش روی مالکان این دستگاه ها است و الزامی به اسقاط نیست، 
زیرا این آیین نامه مبتنی بر حفظ حقوق مالکیت شخصی شهروندان است 
نتوانند گواهی معاینه  این خودروها و موتورسیکلت ها  اگر  به طوری که 
فنی را دریافت نمایند، هر چند ممکن است با منع تردد مواجه شوند، اما 

الزامی بر تحویل آنها به مراکز اسقاط وجود ندارد1.

 تصمیم گیری درباره موتورسیکلت های کار و جایگزینی آن با موتورهای 
برقی به عهده شهرداری گذاشته شد

1- کریمی، داود )1400(، زیرساخت های اجرایی منع تردد وسایل نقلیه آالینده از سال 
1401 مهیا نیست )1400(، 29 آذر 1400، کدخبر: 642213. ر.ک:

http://khabarkhodro.com/fa/news/642213

از همشهری، ساالنه 10  به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل 
هزار تن ذرات معلق در تهران تولید می شود و این یعنی به طور متوسط 
می شود.  پایتخت  هوای  وارد  مستقیم  میکرونی  ذرات  تن   27 روزانه 
کامیون ها، اتوبوس ها و سواری ها نقش اصلی را در آالیندگی هوای تهران 
شهر  تنفسی  هوای  به  موتورسیکلت ها  هم  را  کربن  مونوکسید  و  دارند 

اضافه می کنند.
که  را  آالینده ها  این  هم  تهران  شود.جو  ختم  جا  همین  به  کار  کاش 

اندیشه ورز  با هیات  علیرضا زاکانی شهردار تهران در نشست هم اندیشی 
شناسایی عوامل و راهکارهای مقابله با آلودگی هوای تهران،  با اشاره به 
62 پیشنهاد کمیته ویژه آلودگی هوا در هیات دولت، گفت: تصمیم گیری 
عهده  به  برقی  موتورهای  با  آن  جایگزینی  و  کار  موتورسیکلت های  در 

شهرداری گذاشته شد.
وی در خصوص تصمیم دولت درباره موتورسیکلت های کار گفت: بنا شد 
شهرداری نقش ویژه ای در کنترل آن ها داشته باشد، برای کاهش قیمت 
ایستگاه های شارژ مجدد،  ایجاد  با  برقی  باتری موتورهای  و  برقی  موتور 

شرایط را به سمتی ببریم که قیمت ها پایین بیاید2.

2- زاکانی، علیرضا )1400(، تصمیم دولت درباره موتورسیکلت های کار/ سوخت آالینده 
در تهران توزیع نمی شود، فارس، 7 دی 1400، کدخبر: 14001007000586. ر.ک: 

https://www.farsnews.ir/news/14001007000586

ساالنه690 هزار تن هستند، بازتولید می کند و دوباره برای خودمان می 
فرستد. یعنی به طور متوسط روزانه 1917 تن آالینده در تهران تولید 
می شود و وقتی باد نیاید، روزگار هوا همین می شود که می بینید.از سوی 
دیگر، فرسودگی کیفیت نازل قطعات خودرویی، بی اعتنایی خودروسازان 
به گارانتی دائم کاتالیست، پایین بودن سطح استاندارد معاینه فنی باعث 
می شودبا کوچکترین ترافیك، هوای شهر به اغما برود و شاخص آلودگی 

هوا سر به فلك بکشد.

موتورسیکلت های کارکرده »مونوکسید کربن« 
به هوای تنفسی شهر اضافه می کنند
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به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت، به عقیده کارشناسان هنوز ابهامات 
زیادی در خصوص جزئیات طرح بازتوزیع یارانه بنزین وجود دارد. اما، اگر 
به درستی طراحی و اجرا شود، 3 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 بخش های مهم آن در ادامه می آید.
ایران در سال 1395 نشان می دهد که تنها 43  گزارش های مرکز آمار 
درصد خانوارهای ایرانی خودرو بنزین سوز دارند و در حال حاضر یارانه 
بنزین به صورت مستقیم بر زندگی این بخش اثر می گذارد. به این ترتیب 
یارانه بنزین اگرچه به طور غیر مستقیم بر زندگی 57 درصد خانوار فاقد 
خودرو اثر دارد اما به شکل مستقیم این خانوارها سودی از یارانه بنزین 
خودرو  تنها  نه  ایرانی  خانوارهای  درصد   45 حال  همین  در  نمی برند. 

ندارند، بلکه حتی یك موتورسیکلت نیز ندارند.
و  و موتورسیکلت  مالکیت خودرو  بررسی کلی روی موضوع میزان   یك 
درآمدی  نشان می دهد که دهك دهم  ایران  درآمدی خانوارهای  سطح 
یعنی ثروتمندان حدود 11 برابر دهك اول درآمدی یعنی فقرا از یارانه 
بنزین بهره مند می شود. این اختالف 11 برابری نمایانگر توزیع ناعادالنه 
یارانه بنزین است. بررسی دهك های هزینه ای فاصله را باالتر نیز می برد. 
به این ترتیب که دهك دهم هزینه ای حدود 22 برابر دهك اول از یارانه 

بنزین بهره مند می شود. یعنی یارانه سوخت نه تنها به دست گروه هدف 
یعنی فقرا نمی رسد، بلکه به ناعدالتی بیشتر نیز منجر می شود.

نکته مهم دیگر، بی بهره ماندن روستاییان از این یارانه است. به طوری که 
86 درصد خانوارهایی که ثروتمندترین دهك شهری هستند، حداقل یك 
خودرو بنزین سوز دارند. اما در میان خانوارهای روستایی و بویژه دهك 
فقیر روستانشین این میزان به کمتر از یك درصد می رسد و نبود خودرو 
و موتورسیکلت در این خانوارها منجر به بی بهره ماندن این بخش از یارانه 

بنزین می شود.
دست  در  را  بنزین  عادالنه  بازتوزیع  طرح  دولت  مسائل،  این  ه دنبال  ب
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 یك میزان از یارانه 

بنزین برخوردار شوند.
تاکنون گفته شده که در اجرای پایلوت طرح، سهم هر ایرانی دارای کارت 
بود؛  لیتر( خواهد  برای هر  تومان  یارانه ای )1500  بنزین  لیتر  ملی 15 
بانکی سرپرست خانوار دیده خواهد شد که قابل  یارانه در کارت  عتبار  ا
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 
انکی صاحب خودرو اعمال می شود. مسئول بررسی ها و اعالم جزئیات  ب

تحلیل یارانه بنزین انواع وسایل نقلیه
4۵ درصد خانوارهای ایرانی موتورسیکلت و خودرو ندارند
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این طرح ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شده است. البته سؤاالت زیادی 
در خصوص بازتوزیع یارانه بنزین، هنوز وجود دارد که تصمیم  سازان کشور 
می گویند به مرور و با اجرای طرح آزمایشی به آنها پاسخ داده خواهد شد.

آمار مصرف بنزین و یارانه بنزینی
در حال حاضر، 27 میلیون کارت سوخت در ایران وجود دارد که از این 
تعداد، 24 میلیون خودرو و موتورسیکلت شخصی است. سهمیه کارت 
نیز 25  لیتر و موتورسیکلت  سوخت خودرو سواری شخصی ماهانه 60 
لیتر است. بر اساس آخرین آمار، در ایران حدود 90 میلیون لیتر در هر روز 
بنزین مصرف می شود. حدود 45میلیون لیتر بنزین مصرفی در هر روز 
یارانه ای است. جمعیت ایران اکنون کمی بیش از 84 میلیون نفر است و 
اگر دولت برای همه این افراد سهمیه ای 15 لیتری در نظر بگیرد، اعتباری 
حدود یك میلیارد و 300 میلیون لیتر بنزین یارانه ای در هر ماه خواهد 
شد. به این ترتیب هم یارانه بنزین بین تمام 84 میلیون ایرانی تقسیم 
می شود و هم میزان مصرف بنزین یارانه ای کشور در هر روز به رقمی در 

حدود 43 میلیون لیتر می رسد.
است  مصمم  »دولت  می گوید:  طرح  این  درباره  نفت  وزیر  اوجی،  جواد 
حتی  مردم،  تمامی  به  می شود  داده  خودروها  به  امروز  که  را  ارانه ای  ی
یارانه بنزین  از  بتوانند  نیز تعلق بگیرد و همه  آنهایی که خودرو ندارند 

بهره مند شوند.«

کارشناسان چه می گویند؟
برخی از کارشناسان انرژی کشور معتقدند که این طرح اگر به درستی اجرا 
شود، 3 فایده برای کشور خواهد داشت. سیدحمید حسینی، کارشناس 
انرژی در این باره توضیح می دهد: »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 به درستی طراحی و 
کاهش  بنزین،  یارانه  عادالنه  توزیع  داشت:  خواهد  نتیجه   3 شود،  جرا  ا

مصرف داخلی بنزین و کاهش قاچاق سوخت.«
نیز  بازرگانی  اتاق  انرژی  رئیس کمیسیون  پدیدار،  در همین حال، رضا 
می گوید: »خودروسواران ماهانه 900 هزار تومان یارانه بنزین می گیرند 
که فقرا از آن بی بهره اند. تغییر نحوه توزیع یارانه پنهان سوخت شرایط را 

تا اندازه ای ساماندهی خواهد کرد.«

تازه ترین جزئیات از طرح آزمایشی بازتوزیع یارانه بنزین
عالوه بر اطالعاتی که در مورد طرح بازتوزیع یارانه بنزین طی روزهای 
طرح  این  از  دیگری  جزئیات  به  »ایران«  خبرنگار  شد؛   رسانه ای  خیر  ا

آزمایشی دست یافته است که برای نخستین بار منتشر می شود:
 میزان سهمیه هرنفر در طرح پایلوت 15 یا 20 لیتر در ماه خواهد بود.

 با نهایی شدن سهمیه 20 لیتر در ماه برای هرنفر دولت باید حدود 7 
هزار میلیارد تومان بودجه بیشتری را برای یارانه بنزین تخصیص دهد.

 با در نظر گرفتن 15 لیتر در ماه بدون ایجاد کسری بودجه حدود 40 میلیون 
نفر از این طرح منتفع می شوند که فقرا نیز در این گروه تعریف می شوند.

 در گام نخست این طرح کف و سقف قیمت بنزین همان 1500 تومان 
تومان سقف  به عبارت دیگر، 3 هزار  است.  برای هرلیتر  تومان  و 3هزار 

قیمتی است که مردم می توانند سهمیه بنزین خود را مبادله کنند.
این طرح فقط برای سهمیه خودروهای شخصی است. خودروهای عمومی 

حتی تاکسی های اینترنتی سهمیه سابق را دریافت خواهند کرد.
أثیر طرح بازتوزیع بنزین بر نرخ تورم و هزینه های خانوار با سقف قیمت 3 
هزار تومان برای هر لیتر بنزین و حفظ سهمیه بنزین خودروهای عمومی 

تقریباً صفر است.
حساب  به  نیز  او  بنزین  سهمیه  اعتبار  جدید،  فرزند  هر  تولد  ازای  به   

سرپرست خانوار شارژ می شود.
 برای 400 هزار نفر از دهك 1 و 2 و یك میلیون نفر از دهك 3 و 4 که 
اقتصادی  فعالیت  به  اقدام  با خودرو  بنزین هستند و  جزو پرمصرف های 
می کنند، پیش بینی شده که این بخش نیز با مشوق هایی وارد سامانه های 

اینترنتی حمل ونقل شوند و سهمیه خودرو عمومی دریافت کنند.
انك مرکزی قرار است طی اجرای طرح آزمایشی، اطالعات مورد نیاز از 
این  مطالعات  تا  دهد  قرار  تیم طراحی  اختیار  در  را  خانواده ها  راکنش  ت
آشنایی  اول  فاز  در  شود.  تکمیل  اعتبار  حرکت  مسیر  ردیابی  با  خش  ب
مردم و خانواده ها با نحوه مبادله یارانه بنزین و محل استفاده این یارانه 

موضوع اصلی است1.

جزئیات طرح اختصاص بنزین به اشخاص به جای وسیله نقلیه
مهر، افشار  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  ه  ب
فتح اللهی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در نشست خبری که پیش 
از ظهر امروز )یکشنبه 12 دی ماه( برگزار شد، با بیان اینکه جزیره قشم 
این جزیره بزرگترین جزیره  1500 کیلومتر مربع مساحت دارد، گفت: 

منطقه است که از 20 کشور دنیا بزرگتر است.
وی افزود: 1200 کیلومتر از این مساحت منطقه ویژه اقتصادی و 300 
کیلومتر مربع منطقه آزاد است که این دوگانگی به توسعه جزیره لطمه 
آزاد  منطقه  عنوان  به  قشم  مساحت  کل  که  داده ایم  درخواست  و  ده  ز

شناخته شود.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم درباره ظرفیت های این منطقه گفت: 
توانمندی های لجستیکی و حمل و نقل و همچنین وجود ذخایر گسترده 
برای  گسترده ای  ظرفیت  قشم،  جزیره  زیبایی های  کنار  در  گاز  و  فت  ن
کشور  برای  دولت  بنزینی  طرح  اجرای  فایده   3 عدالت/  نفع  به  بنزین  یارانه  تغییر   -1

چیست؟ )1400(، فارس، 12 دی 1400، کدخبر: 14001012000053. ر.ک:
https://www.farsnews.ir/news/14001012000053
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تبدیل شدن این منطقه به هاب انرژی و گردشگری ایجاد کرده است.
وی با تأکید بر اینکه قشم به نسبت ظرفیت های آن توسعه نیافته و این 
توسعه نامتوازن به یك توسعه کاریکاتوری در قشم منجر شده است، ادامه 
داد: برای جبران این کمبودها، مطالعات اسنادی و باالدستی برای توسعه 
قشم انجام داده ایم. در دو ماهه اخیر این مطالعات به صورت میدانی نیز 

نهایی شده است.
 ،1401 پایان  تا  قشم  کوتاه مدت  توسعه  برنامه  کرد:  تأکید  تح اللهی  ف
میان مدت تا پایان 1404 و بلندمدت تا پایان 1408 طراحی شده است.

سال  پایان  تا  است  قرار  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست  گفته  ه  ب
به هاب صادرات پتروشیمی خاورمیانه و قطب گردشگری  1404 قشم 

داخلی و خاجی تبدیل شود.
وی درباره تکمیل پل خلیج فارس گفت: احداث این پل به صورت مسیر 
جاده ای و ریلی در دستور کار است و تاکنون 200 میلیارد تومان برای 
آن هزینه شده و تعدادی از پایه های پل در آب نصب شده؛ علت تأخیر 
اجرای آن در سال های گذشته، مخالفت برخی مسئوالن بوده ولی در حال 

حاضر دولت مصمم به تشکیل این پروژه است.
بزرگ  بنادر  احداث  را  توسعه جزیره قشم  برنامه های  دیگر  از  فتح اللهی 
هاب  به  جزیره  تبدیل  منطقه ای،  انرژی  بورس  تأسیس  ندمنظوره،  چ
بانکرینگ )سوخت رسانی( به کشتی های عبوری از خلیج فارس، تأسیس 
ذخایر بزرگ انرژی، راه اندازی صندوق های پروژه و بهره برداری از ظرفیت 

گردشگری سالمت عنوان کرد.
بیکاری  گفت:  قشم  جزیره  در  بیکاری  نرخ  بودن  باال  به  اشاره  با  ی  و
اختصاص  بومی ها  به  عمدتاً  که  است  درصد   10 حدود  جزیره  ساکنان 
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 
بنزین  لیتر   15 نفر  هر  به  است  قرار  گفت:  قشم  شهروندان  به  نزین  ب
1500 تومانی داده شود که به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد. 
خانواده هایی که بیش از یك خودرو دارند، باید مابقی را بنزین آزاد بزنند.

به  و کیش  قشم  دو جزیره  در  این طرح  است  قرار  فتح اللهی،  گفته  ه  ب
صورت آزمایشی اجرا شود؛ به گونه ای که ابتدا در کیش انجام خواهد شد 

و سپس با یك فاصله دو تا سه هفته ای در قشم به اجرا درمی آید.
وی خاطرنشان کرد: 167 هزار نفر جمعیت ساکن در قشم است که این 
تعداد کد ملی هایی است که شناسایی شده اند و یك سال از سکونت آنها 

در قشم می گذرد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: در اجرای این طرح سهمیه 
می تواند  خانوار  سرپرست  اینکه  ضمن  رفت  نخواهد  بین  از  نیز  خودرو 
سهمیه بنزین خانواده را بفروشد. دولت برای تصمیم گیری اجرای طرح 
در سطح ملی یك ماه بعد از اجرا شدن سهمیه بندی بنزین در کیش و 

قشم، ارزیابی خود را برآورد می کند.
حذف  گفت:  آزاد  مناطق  از  معافیت ها  برخی  حذف  درباره  تح اللهی  ف
برود.  بین  از  آزاد  مناطق  مزایای  تا  شده  سبب  مالیاتی  عافیت های  م
سرمایه گذار به ما می گوید وقتی محدودیت هایی که در سرزمین ما دارد، 

در مناطق آزاد هم اجرا خواهد شد، دیگر صرفه سرمایه گذاری 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 تصمیم هایی که برای اعمال محدودیت  ورود کاال به 

سرزمین مادر اتخاذ می شود، به مناطق آزاد اشتباه است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم یادآور شد: پیش از این شهرداری قشم 
اقداماتی  به طور کامل در اختیار سازمان منطقه آزاد بود و نمی توانست 
انجام دهد اما در دو ماه اخیر با شهرداری قشم و شورای شهر این جزیره 

تفاهم نامه امضا کرده ایم که برخی کارها به شهرداری واگذار شود.
فتح اللهی درباره فروش اراضی منطقه آزاد گفت: با زمین فروشی مخالفم 
و به هیچ عنوان به دنبال فروش اراضی جزیره نیستیم و آن را خام فروشی 

می دانیم.
وی گفت: برای تأمین مالی سازمان منطقه آزاد به جای فروش اراضی، به 

روش های نوین و پایدار سرمایه گذاری روی می آوریم.1

خرید و فروش بنزین ممنوع 
ملی  شرکت  تسنیم،  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش  ه  ب
پخش فرآورده های نفتی ایران اطالعیه ای در خصوص ممنوعیت خرید و 

فروش سهمیه بنزین و نفتِ گاز کارت هوشمند سوخت صادر کرد.
در این اطالعیه  آمده است:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به اطالع همه دارندگان کارت 
هوشمند سوخت اعم از بنزین و نفت گاز می رساند، بر اساس مواد )9( و 
با  مبارزه  قانون  از  منبعث  نفتی”  فرآورده های  اختصاصی  )16( “ضوابط 
قاچاق کاال و ارز، خرید و فروش فرآورده های نفتی یارانه ای )نرخ اول و 
دوم( از طریق سهمیه شخص دیگر مانند خرید و فروش از محل سهمیه 

کارت هوشمند سوخت وسائط نقلیه، ممنوع است.
بر  عالوه  رسیدگی،  صالح  مراجع  سوی  از  تخلف  احراز  صورت  ر  د
مسدودی کارت هوشمند سوخت، متخلف مشمول جریمه ای معادل دو 
تا چهار برابر ارزش فرآورده )به نرخ بین المللی ماه مربوطه( خواهد شد.

بر این اساس و با توجه به اطالع رسانی به عمل آمده، اشخاص حقیقی 
و حقوقی دارنده وسائط نقلیه می بایست به منظور پیشگیری از هرگونه 
سوءاستفاده احتمالی، تمهیدات الزم را در حفظ، نگهداری و عدم واگذاری 
نقلیه به عمل آورده و مسئولیت  به غیر کارت هوشمند سوخت وسیله 
هرگونه خرید یا فروش غیرقانونی سهمیه سوخت برعهده آنان خواهد بود2.

1- فتح الهی، افشار )1400(، جزئیات واگذاری سهمیه بنزین به اشخاص به جای خودرو، 
مهر، 12 دی 1400، کدخبر: 5390105. ر.ک:

https://www.mehrnews.com/news/5390105
2- خرید و فروش سهمیه بنزین ممنوع شد )1400(، تسنیم، 21 دی 1400، کدخبر: 

2642405. ر.ک:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/21/2642405
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به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از خبرگزاری تسنیم، داریوش 
اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در  تغییر  و  گل علیزاده معاون هوا 
پاسخ به موضوع کاتالیست ها گفت: از سال آینده تردد موتورسیکلت های 
کاربراتوری که بیشترین حجم آلودگی موتورسیکلت ها را تولید می کنند، 
در کالن شهرها ممنوع خواهد شد و موتورسیکلت های انژکتوری و برقی 

نیز نیازی به نصب کاتالیست نخواهند داشت!
وی بدون اشاره به این که چرا موتورسیکلت های انژکتوری نیازی به نصب 
آالیندگی  سطح  با  انژکتوری  خودروهای  حالیکه  در  ندارند  اتالیست  ک
کرد:  تصریح  کاتالیست هستند،  نصب  به  ملزم  موتورسیکلت ها  از  کمتر 
از  آن ها  با جمع آوری  که  فرسوده اند  ما  موتورسیکلت های  از  86 درصد 
سطح کالن شهرها در سال آینده، مشکل حجم آالینده تولیدی از طریق 

موتورسیکلت ها حل خواهد شد.
چرایی  درباره  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  اقلیم  تغییر  و  هوا  عاون  م
که  شده  منجر  که  فنی  معاینه  مراکز  استانداردهای  سطح  بودن  ایین  پ
حتی خودروهایی با سطح آالیندگی باال نیز موفق به اخذ گواهی معاینه 
فنی شوند، گفت: حد مجاز تولید آالینده خودروها معاینه فنی خودروها، 
بودن  پایین  و دلیل  است  شده  تعیین  زیست  محیط  سازمان  وسط  ت
کیفیت ساخت  عموماً  که  داخلی  که خودروهای  است  این  ستانداردها  ا

پایینی دارند، بتوانند مجوز تردد را از معاینه فنی دریافت کنند!
ارتقاء سطح این استانداردها در برنامه های سازمان  البته  وی ادامه داد: 
محیط زیست قرار دارد که این برنامه باید به تدریج انجام شود چرا که 
فقط  حاضر  حال  در  است!  بلندمدت  برنامه  یك  هوا  آلودگی  با  قابله  م
می شوند اما  پالک  دارند،  را   5 یورو  استانداردهای  که   نقلیه ای  سایل  و

مشکلی که وجود دارد عدم تداوم این استانداردها است.

گل علیزاده درباره عدم تداوم استانداردها توضیح داد: خودرو صفر شرایط 
شرایط  زود  پایین. خیلی  ساخت  کیفیت  دلیل  به  اما  دارد  را  طلوب  م
ایده آل را از دست می دهد و چون گارانتی چهار ساله دارد در طی این 

چهار سال نمی توان آالینده بودن آن را اثبات کرد!
اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست درباره تحمیل  تغییر  معاون هوا و 
هزینه 30 میلیارد دالری آلودگی هوا در کشور در سال گذشته تصریح 
کرد: بر اساس گزارش وزارت بهداشت، این هزینه از طریق مرگ و میر 
رفته  دست  از  آسایش  و  درمانی  هزینه های  هوا.  آلودگی  به  نتسب  م
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 32.8 درصد آلودگی ناشی از ذرات معلق را 
تولید می کنند که اگر این خودروها ملزوم به نصب فیلتر دوده شوند حجم 
زیادی از آلودگی هوای ناشی از وسایل نقلیه متحرک کاهش پیدا می کند.
با  مقابله  برای  نیاز  مورد  بودجه  تخصیص  لزوم  به  اشاره  با  ل علیزاده  گ
کاهش آلودگی هوا خاطرنشان کرد: بسته اقدامات جامع کاهش آلودگی 
و  تهیه شده  وزارت کشور  و  زیست  توسط سازمان حفاظت محیط  هوا 
در اختیار معاون اول رئیس جمهور قرار گرفته است؛ اجرایی شدن این 
اقدامات نیاز به بودجه 75 هزار میلیاردی دارد که در صورت تخصیص 

این بودجه. معضل آلودگی هوا در کشور تا حد زیادی حل خواهد شد1.

1- گل علیزاده، داریوش )1400(، آقایان مسؤل! جلوی »منبع عظیم تولید آلودگی هوای 
تهران« را بگیرید!، تسنیم، 7 دی 1400، کدخبر: 2633405. ر.ک:

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

داریوش گل علیزاده:

از سال آینده تردد موتورسیکلت های کاربراتوری در 
کالن شهرها ممنوع خواهد شد
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به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از مهر، مهدی شریف زاده در 
خصوص آلودگی هوا با بیان این که مقام معظم رهبری به مسئله محوری 
و  پژوهش گران  جهان  و  ایران  در  که  است  سال ها  گفت:  دارند،  اکید  ت
نخبگان در حال بررسی راه حل های متنوع برپایه دانش و فناوری جهت 

رفع چالش های زیست محیطی به ویژه آلودگی ها در کالن شهرها هستند.
بلندمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت،  به صورت  راهکارها  این  افزود:  ی  و
بوده و به طور مستقیم و غیرمستقیم متناسب با منبع آالینده که اغلب 
هستند،  نیروگاه ها  و  صنایع  و  ساختمان ها  گرمایش  شهری،  حمل ونقل 

تهیه و اجرا می شوند.
به  راهکارها می توان  این  ازجمله  مثالی عنوان کرد:  بیان  با  زاده  شریف 
وسایل نقلیه  هم چون  آلودگی  انتشار  کم ترین  با  حمل ونقل  از  ستفاده  ا
برقی )شامل خودروهای سواری، اتوبوس ها و موتورسیکلت ها(، استفاده از 
سوخت های سبز و دوست دار محیط زیست، بهبود کیفیت سوخت مصرفی 
و عملکرد موتور خودروهای احتراق داخلی و هم چنین توسعه حمل ونقل 

عمومی اشاره کرد.
توسعه  عالوه براین،  کرد:  اضافه  علمی  معاونت  انرژی  و  آب  ستاد  بیر  د
از    )NZB( یا نزدیك به صفر    انتشار آالینده صفر و  با  ساختمان های 
تأمین  سامانه های  )به خصوص  تجدیدپذیر  انرژی های  به کارگیری  طریق 
آب گرم و تولید برق فتوولتاییك خورشیدی( و هوشمندسازی بهینه سازی 
مصرف انرژی در ساختمان ها ازجمله حوزه هایی هستند که پژوهش گران 
داخلی و خارجی در حال تحقیق و توسعه و ارائه محصول های دانش بنیان 

در آن ها هستند.

برگزاری فراخوان ها برای حمایت از طرح های حوزه آلودگی هوا
وی با بیان اینکه تاکنون طرح های متنوعی به ویژه در حوزه بهینه سازی 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  انرژی  و  آب  ستاد  به  انرژی  صرف  م

موضوع،  این  باالی  اهمیت  به  باتوجه  گفت:  است،  شده  ارائه  جمهوری 
سعی داشتیم در این ستاد، از چنین طرح هایی حمایت و پشتیبانی کنیم.
به طورمستقیم  می توانند  اینکه  عالوه بر  محققان  زاده،  شریف  گفته  ه  ب
طرح های خود را از طریق تکمیل فرم های مربوطه به ستاد ارسال کنند، ستاد 
اقدام به برگزاری فراخوان های ملی و رویدادهای بهم رسانی جهت شناسایی 
چالش های موجود و رفع آن ها توسط شرکت های دانش بنیان کرده است.

وی ادامه داد: ازجمله این رویدادها می توان به رویداد »شناسایی فرصت های 
در  کارافرینی  توسعه  »کمپ  انرژی بر«،  صنایع  در  انرژی  خدمات  رائه  ا
حوزه انرژی ویژه اساتید جوان دانشگاه و نخبگان پژوهش گران دکترا و 
پسادکترا« و هم چنین »رویداد بهینه سازی خودروهای گازسوز« اشاره کرد.

اقدامات معاونت علمی در قانون »اصالح الگوی مصرف انرژی«
وی اضافه کرد: در کنار حمایت از طرح های فناور و دانش بنیان، ستاد آب 
و انرژی در حوزه های کالن کشور متناسب با وظایف خود ورود کرده و 

اقداماتی را به نتیجه رسانده است.
قانون  اجرای  راستای  در  که  اقدامات  این  ازجمله  زاده،  گفته شریف  ه  ب
و  علمی  معاونت  انرژی  و  آب  ستاد  توسط  انرژی  مصرف  الگوی  صالح  ا
صورت  اجرایی  دستگاه های  هماهنگی  با  جمهوری  ریاست  ناوری  ف
و  انرژی  بهینه سازی  »بازار  آئین نامه  تصویب  به  می توان  است  رفته  گ
»ثبت،  نظام نامه  هم چنین  و  آن  اجرایی  دستورالعمل  و  حیط زیست«  م
تولید  کاهش  و  انرژی  صرفه جویی  تأیید  و  راستی آزمایی  ندازه گیری،  ا
آالینده ها و انتشار گازهای گلخانه ای«، در شورای عالی انرژی و شورای 

اقتصاد اشاره کرد.
کرد:  نشان  خاطر  فناوری  و  علمی  معاونت  انرژی  و  آب  ستاد  بیر  د
بهینه سازی  بازار  با  آشنایی  آموزشی  دوره  چند  تاکنون  رهمین راستا،  د

مصرف انرژی و صدور گواهی صرفه جویی انرژی نیز برگزار شده است.

برگزاری رویدادهای بهم رسانی صنعت و فناوری برای رفع آلودگی هوا
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دبیر ستاد آب و انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان 
کرد: استفاده از طرح های فناورانه و محصوالت دانش بنیان در حوزه های 
مطرح شده می تواند بسیاری از چالش های موجود در حوزه آلودگی هوا 

را کاهش دهد.
و  هوشمندسازی  حوزه  در  دانش بنیان  شرکت های  اینکه  بیان  با  ی  و
انرژی  تولید  به  مربوط  تجهیزات  ساختمان، ساخت  در  انرژی  هره وری  ب
عملکرد  بهبود  و  آن  با  مرتبط  صنایع  و  برقی  خودروهای  ساخت  اک،  پ
خودروهای احتراق داخلی در حال فعالیت هستند گفت: با توسعه چنین 
ثابت  و  متحرک  منابع  از  ناشی  مسائل  رفع  شاهد  می توان  رح هایی  ط

آلودگی هوا در کالن شهرها بود.

حمایت از 1۳ طرح فناورانه در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی
و  اهداف  راستای  در  نیز  انرژی  و  آب  ستاد  کرد:  اضافه  زاده  ریف  ش
مأموریت های خود از 13 طرح فناورانه در حوزه پیك سایی و بهینه سازی 
تجدیدپذیر  انرژی های  حوزه  در  طرح هایی  هم چنین  و  انرژی  صرف  م

حمایت کرده است.

استقبال وزارتخانه ها از طرح های فناورانه
انرژی  و  آب  ستاد  که  متعددی  جلسه های  باتوجه به  داد:  ادامه  ی  و
است،  داشته  موضوع  با  مرتبط  مختلف  دستگاه های  و  وزارت خانه ها  ا  ب
همکاری مناسبی بین سازمان ها درجهت اجرایی شدن دستورالعمل ها و 

توسعه محصول های دانش بنیان صورت گرفته است.
دبیر ستاد آب و انرژی عنوان کرد: بهره گیری از دستاوردها و محصوالت 
و  نهایی  محصول  ساخت  تا  تحقیق وتوسعه  مرحله  از  داخلی  حققان  م
تولید انبوه آن، یکی از مهم ترین رویکردهای موجود در کشور بوده که 

حمایت های قانونی مختلفی برای آن درنظر گرفته شده است.

وی گفت: توجه به رفع موانع تولید و پشتیبانی از آن ها توسط سازمان های 
مربوطه جهت ساخت محصول های داخلی باکیفیت و با قیمت رقابتی و 
هم چنین همراهی آحاد جامعه می تواند به تحقق این مهم کمك شایانی کند.

تا  است  تالش  در  همواره  نیز  انرژی  و  آب  ستاد  زاده،  شریف  گفته  ه  ب
هم چنین  و  داخل  تولید  محصول های  بازار  توسعه  و  بهبود  راستای  ر  د
با شرکت های دانش بنیان جهت رفع  نیاز صنعت و بهم رسانی  شناسایی 

این نیازها، گام بردارد.
زمینه  در  هم  داخل  تولید  استاندارد  تجهیزات  از  استفاده  گفت:  ی  و
بهینه سازی مصرف انرژی و در نتیجه کاهش آالینده های زیست محیطی 
مؤثر هست و هم در شرایط دشوار تحریم های اقتصادی می تواند از ارزبری 

جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه باتوجه به سلسله مطالعه های صورت گرفته در ستاد آب 
و انرژی تحت عنوان »ارتقای تاب آوری ملی و رقابت پذیری بین المللی در 
حوزه های مختلف انرژی«، »گلوگاه های اصلی موجود در صنایع انرژی در 
جهت کاهش ارزبری« از یك سو و »افزایش ارزآوری« از سوی دیگر به طور 
تخصصی شناسایی شده است، افزود: پیگیری راهکارهای ارائه شده در این 

گزارش ها در دستورکار آتی ستاد قرار گرفته است.

دورنمای وضعیت آلودگی هوا با دانش بنیان ها
وی افزود: دورنمای وضعیت آلودگی هوا در کالن شهرهای کشور به طور 
مستقیم به برنامه ریزی و اقداممات اجرایی مربوطه بازمی گردد که باتوجه 
به اهمیت این مسئله از جنبه های سالمت جامعه و حفظ محیط زیست 
و قرارگیری آن در اولویت های اصلی کشور، می توان امیدوار بود که در 
آینده با بهره گیری هرچه بیش تر از محصوالت دانش بنیان و پژوهش های 

کاربردی در این حوزه، شاهد کاهش آلودگی هوا بود.1

1- شریف زاده، مهدی )1400(، دورنمای رفع آلودگی هوا با فناوری، مهر، 11 دی 1400، کدخبر: 5388471. ر.ک: 
https://www.mehsnews.com/news/5388471
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رئیس  خودرو،  خبر  از  نقل  به  موتورسیکلت  صنعت  نشریه  گزارش   به 
اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت 
تهران عنوان کرد: عواملی چون افزایش قیمت ملك در تهران و موانعی 
افزایش  موجب  داده  قرار  تولیدکنندگان  راه  سر  بر  دارایی  اداره  ه  ک
تولیدکنندگان غیرمجاز و تولیدات زیر پله ای در شهر تهران و افت کیفیت 

قطعات شده است.
فروش  از  پس  خدمات  وضعیت  این که  بیان  با  صفرخانی  صطفی  م
است،گفت: شرکت های  قبل شده  از  بهتر  از  مونتاژی  موتورسیکلت های 
از  پس  خدمات  حوزه  در  گذشته  در  موتورسیکلت  قطعات  ولیدکننده  ت
فروش ضعف هایی داشتند. در همین راستا با سازمان کیفیت استاندارد 
این  رسید  امضا  به  که  تفاهم نامه ای  اساس  بر  و  کردیم  برگزار  شستی  ن
مجاز  نمایندگی های  و  مرکزی  تعمیرگاه های  دارای  هم اکنون  شرکت ها 

در سطح شهر هستند.
نسبت  به  چینی  قطعات  از  مصرف کنندگان  استقبال  خصوص  در  ی  و
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.
و  دوچرخه  تعمیرکنندگان  و  قطعات  تولیدکنندگان  اتحادیه  ئیس  ر
موتورسیکلت تهران ادامه داد: عواملی چون افزایش قیمت ملك در تهران 
و موانعی که اداره دارایی بر سر راه تولیدکنندگان قرار داده موجب افزایش 
تولیدکنندگان غیرمجاز و تولیدات زیرپله ای در شهر تهران و افت کیفیت 

قطعات شده است. ازاین رو، در حال رایزنی با تولیدکنندگان هستیم تا با 
تهیه بروشور، نسبت به ارتقای کیفیت قطعات خود اقدام کنند.

قطعات  تولیدکنندگان  روی  پیش  چالش های  به  اشاره  با  فرخانی  ص
موتورسیکلت اذعان داشت: متاسفانه قطعه سازان تا پیش از این که مواد 
اما به محض این که مواد  ولیه را به قطعه تبدیل کنند متقاضی دارند،  ا
اولیه تبدیل به قطعه می شود حمایتی از آن ها نمی شود و قطعات آن ها در 
بازار مورد استقبال قرار نمی گیرد که عمدتا مقصر آن فروشندگان قطعات 
هستند که با تاخیر در پرداخت های خود تولیدکننده را متضرر می کنند.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخل اظهار داشت: اگر 
حوزه  این  در  صادرات  توسعه  و  داخلی  قطعات  کیفیت  ارتقای  ه دنبال  ب
دارایی  وزارت  استاندارد،  سازمان  بانك ها،  طریق  از  باید  دولت  ستیم  ه
با  و  دغدغه  بدون  تولیدکننده  تا  کند  حمایت  تولیدکنندگان  از   ... و 

آرامش خاطر به فعالیت خود ادامه دهد.
و  دوچرخه  تعمیرکنندگان  و  قطعات  تولیدکنندگان  اتحادیه  ئیس  ر
نظارت  عدم  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  تهران  وتورسیکلت  م
با  رقابت  به  قادر  مجاز  تولیدکنندگان  شده  باعث  قطعات  تولید  ر  ب
در  را  تقلبی  قطعات  و عده ای سودجو  نباشند  زیرزمینی  ولیدکنندگان  ت
و  بفروشند  ارزان  قیمت  به  معتبر  شرکت های  اسم  به  بسته بندی  الب  ق

مصرف کننده نیز به خرید قطعه ارزان تر رضایت می دهد1.

1- صفرخانی، مصطفی )1400(، عوامل افت کیفیت قطعات موتورسیکلت تشریح شد، 15 
دی 1400، کدخبر: 643865. ر.ک:

http://khabarkhodro.com/fa/news/643865

مصطفی صفرخانی: 

وضعیت خدمات پس از فروش شرکت ها بهتر از قبل شده است
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هم  موتورسواران  به  مربوط  قوانین  نبودن  بازدارنده  همشهری:  وزنامه  ر
همواره مورد بحث بوده و عده ای باور دارند که به جای فرهنگسازی باید 
قوانین سختگیرانه تری لحاظ شود که در تمام دنیا تجربه شده و ما هم 
موتورسواران  اکثر  اینکه  توجه  به  با  اما  شویم  متوسل  آن  به  ی توانیم  م
قشر ضعیفی  و  استفاده می کنند  برای کسب وکار  وسیله  این  از  ه ناچار  ب
مسئله  این  به  رأفت  با  می کنند  سعی  تصمیم گیرنده  نیروهای  هستند، 
در  حال  ندارند.  کار  دستور  در  را  سختگیرانه  مدل  ازاین رو  و  نگرند  ب
شرایطی اگر خسارت و زیان این تصمیم بیش از نفع آن باشد حتما باید 

در آن تجدیدنظر شود.
قانون  عدم رعایت  نوشت:  همشهری  نیوز  موتورسیکلت  گزارش  ه  ب
حتی  و  پیاده  عابران  برای  مخاطراتی  ایجاد  سبب  موتورسواران  وسط  ت
خودروسواران شده است و از این  رو معضل شهر محسوب می شود. به نظر 
می رسد قبل از اینکه دستگاه های حاکمیتی مانند مدیریت شهری، پلیس 
انتظامی و... برای حل این مشکل به وظایف خود عمل  راهور و نیروی 
کنند، ضروری است روی مقوله فرهنگ متمرکز شویم؛ چراکه شاید بتوان 
بخشی از تخلفات مانند نادیده گرفتن چراغ راهنمایی، تردد در پیاده روها 
و عبور و مرور از خطوط ویژه و... را با گماردن و استقرار نیروهای راهور 
در تقاطع ها، چهارراه ها و مکان های پرتردد کنترل کرد اما بخش زیادی 
از این موضوع توسط خود موتورسواران قابل حل است؛ بنابراین از تمام 
کسانی که بنا به هر دلیلی از موتور برای کار یا تردد استفاده می کنند 
با  و  کنند  همراهی  نهادهای حاکمیتی  با  مسیر  این  در  می کنیم  قاضا  ت
رعایت فرهنگ موتورسواری باعث امنیت و آرامش خود و سایرین شوند.

به طورکلی در جمع بندی مقوله ساماندهی موتورسواران باید ذکر کنم که 
این امر یك وظیفه دوگانه است که هم دستگاه های مدیریت شهری و هم 

راکبان موتورسیکلت  در آن نقش دارند و البته از طریق فرهنگسازی و 
با همکاری و همراهی موتورسواران می توان به نتایج بهتری دست  یافت. 
خودروها  در  ایمنی  بستن کمربند  فرهنگ  پیش  20سال  که  مان طور  ه
مطرح شد و پلیس هم با جدیت ورود کرد و یك سال بعد این فرهنگ 
نهادینه شد، بار دیگر هم می توان 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 شیوه هایی بتوانیم 
برای همیشه معضالت مربوط به موتورسواران را در کالنشهرها ازجمله 

پایتخت حل کنیم.
در  مهم  موضوعات  از  یکی  شهر  خودروهای  و  موتورسیکلت ها  سئله  م
کمیسیون حمل ونقل است چرا که در فصل زمستان هم شاهد وارونگی 
بنزینی  موتورهای  تردد  حجم  بتوانیم  اگر  هستیم.  هوا  آلودگی  و  ما  د
وضعیت  بهبود  زمینه  در  مؤثری  قدم های  دهیم،  کاهش  شهر  در  ا  ر
مدیران  عزم جدی  نیازمند  اینکه  بر  موضوع عالوه  این  برداشته ایم.  هوا 
شهری و اعضای شورای شهر است، همکاری تمامی دستگاه های مرتبط 
را هم می طلبد. البته اگر از شرکت های استارت آپی که در زمینه تولید 
خودرو و موتورسیکلت های برقی فعالیت می کنند، حمایت شود، می توان 
در  مناسب ،  قیمت  با  برقی  موتورهای  تولید  بر  عالوه  که  بود  میدوار  ا
باشد  قرار  اگر  گیرد.  ماندگاری صورت  اقدامات  هوا  آلودگی های  کاهش 
َموتورسیکلت برقی 60کیلومتر در روز مسافت طی کند و باتری اش خالی 
بشود و بعد برای هر بار شارژ باتری 8ساعت زمان صرف شود، استفاده از 

چنین وسیله نقلیه ای بیهوده خواهد بود.
و  باشیم  هم  برقی  موتورسیکلت های  از  انبوه  استفاده  به دنبال  ما  گر  ا
به صورت  جامعه  در سطح  را  نقلیه  وسیله  نوع  این  از  استفاده  خواهیم  ب

آیا با جریمه موتورسواران می شود فرهنگ سازی کرد؟
 دستگاه های فرهنگی کشور برای فرهنگ موتورسواری اقدام کنند
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نقلیه   وسیله  نوع  این  به کارگیری  برای  را  مردم  و  بیاوریم  در  راگیر  ف
2نکته  به  باید  کنیم،  تشویق  می کند  استفاده  پاک  سوخت های  از  ه  ک
قطعا  کنیم.  توجه  تولیدات  بازار  نشدن  انحصاری  و  فنی  ستانداردهای  ا
استفاده از تجربه دیگر نقاط دنیا می تواند به ما کمك کند، اما عمده ترین 
مسائل هر شهری تا حدود زیادی به ویژگی های بومی همان شهر مربوط 
خواهد بود. موتورسیکلت های قدیمی که در سطح شهر تردد می کنند، 
چندبرابر یك خودرو آالیندگی تولید می کنند و باید با جایگزین کردن 

موتورسیکلت های برقی بخش عمده ای از آالیندگی را کاهش دهیم1.

متخلف  رانندگان  برای  اجتماعی  محرومیت  و  مجازات  یشنهاد  پ
موتورسیکلت و خودروهای سواری

پیشین  رییس  ایسنا،  از  نقل  به  موتورسیکلت  نشریه صنعت  گزارش  ه  ب
این  بهتر  اجرای  برای  را  پیشنهاداتی  راستا  همین  در  کشور  راه  لیس  پ
طرح ارائه کرده و معتقد است که می توان 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: سال هاست که در کشورهای 
توسعه یافته مجازات های اجتماعی، جایگزین برخی از مجازات های ریالی 
که  فردی  مجازات  در خبرها خوانده ایم  که  بارها شده  مثال  است.  شده 
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 یك 

کشور توسعه یافته استقبال کردند.
وی با بیان اینکه در برخی موارد پرداخت جریمه ریالی قدرت بازدارندگی 
و آموزندگی خود را از دست می دهد، اظهارکرد: برخی از اقشار آسیب 
چندانی از پرداخت جریمه ریالی نمی بینند 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: سال ها بود که موتورسیکلت های متخلف در شهر توقیف و جریمه 
می شدند، اما باز هم چالش موتورسیکلت سواران باقی مانده بود. در این 
اما قطعا  به نظرم طرح خوبی است،  اجرا درآمد که  به  شرایط موتوریار 

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 
به  فرد  این  موتورسیکلت  توقیف  با  است  ممکن  بسا  چه  و  دهد  شان  ن
سمت انجام اقدامات خالف یا رفتارهای هنجارشکنانه برود. از طرف دیگر 
توقیف موتورسیکلت چنین فردی نیز تنش بین این افراد و پلیس را هم 
کدخبر:   ،1400 دی   12 ایرنا،   ،)1400( موتورسواری  فرهنگ  نهادینه  شدن   -1

84598821. ر.ک:
https://www.isna.ir/news/84598821

افزایش می دهد.
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 می کنم 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 یك پلیس می بیند 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 اطالع رسانی خوبی در مورد “موتوریار” 
صورت نگرفت. ببینید برای اجرای یك 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 دوره های آموزشی هم برگزار کند. یعنی عالوه بر 
فرد  از  ماموران  ترافیك،  تسهیل  در  مشارکت  و  موتوریار  کاور  وشیدن  پ
های  آموزش  فراگیری  برای  معینی  زمانی  بازه  در  که  بخواهند  متخلف 
بیشتر در برخی دوره ها حاضر شود، حتی می توان این دوره های آموزشی 
را در همان محل هم برگزار کرد و در پایان هم بهتر است یك بروشور 

آموزشی از قوانین مربوط به موتورسیکلت به این افراد داده شود.
رییس پیشین پلیس راه کشور درباره اجرای طرح مشابه “موتوریار” برای 
با  چندان  اظهارکرد:  نیز  خودرویار  عنوان  تحت  نیز  سواری  خودروهای 
اسم آن کاری ندارم و می تواند انتخاب دیگری برای نامش داشت. اما به 
طورکلی من با مجازات های اجتماعی به جای مجازات های مالی و ریالی 
بسیاری  کشورهای  در  و  است  تاثیرگذار  بسیار  ها  مجازات  این  وافقم.  م

اجرا می شود.
وی ادامه داد: در مورد خودروهای سواری نیز می توان این طرح را به 
و  کرد  اجرا  دارند،  باالیی  ریسك  که  تخلف  چند  برای  پایلوت  ورت  ص
رانندگان پرخطر بیایند و به این شکل مجازات شوند. یا مثال در جاده 
ماموران  برای ساعاتی در کنار  رانندگان پرخطر خواسته شود که  از  ها 
پلیس راه حاضر بوده و هم مشکالت و سختی کار ماموران پلیس راه را از 
نزدیك ببینند و هم رفتار خود را در دیگر راننده های پرخطر دیده و خود 
را اصالح کنند. همچنین می توان مجازات ها 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 برود2.

2- اسماعیلی، علیرضا )1400(، پیشنهاد مجازات و محرومیت اجتماعی برای رانندگان 
متخلف خودروهای سواری، ایسنا، 29 آذر 1400، کدخبر: 1400092822180. ر.ک:

https://www.isna.ir/news/1400092822180
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به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از شهرآرا نیوز، کاله ایمنی 
تاثیر قابل توجهی در کاهش صدمات و آسیب هایی که تصادفات موتور 
کاله  درباره  مهم  نکته  چند  دارند،  کنند  می  تهدید  را  سواران  سیکلت 

ایمنی موتور سیکلت را اینجا بخوانید.
آزمایش ها نشان داده اند هنگام استفاده از کاله ایمنی، همه صداها به وضوح 
برابر  در  شما  گوش های  از  می توانند  ایمنی  کاله های  می شوند.  نیده  ش
صدای باد و آسیب پرده گوش که در سرعت های بیش از 100 کیلومتر 
کم، شدت  سرعت های  در  حتی  کنند.  محافظت  می دهد  رخ  ساعت  ر  ب
برخورد سر شما با سطح می تواند به صدمات شدید منجر شود.  بیشترین 
تصادف های وسایل نقلیه موتوری با موتورسیکلت ها به دلیل دیده نشدن 
هنگام  باید  موتورسیکلت سواران  است.  شده  گزارش  وتورسیکلت ها  م
رانندگی در منتهی الیه سمت راست حرکت کنند. راندن موتورسیکلت در 
روزهای برفی و یخ بندان ممنوع است. راندن موتورسیکلت در پیاده روها، 
مسیرهای ویژه مثل مسیرهای وسایل نقلیه عمومی و دوچرخه ممنوع و 
نقض حقوق شهروندی است. کاله ایمنی باید گوش ها را تحت فشار قرار 
ندهد و سر در آن کامال راحت و آزاد باشد. البته بزرگ بودن بیش از اندازه 
آن هم جایز نیست. در صورت استفاده از عینك، باید کاله ایمنی را به 
گونه ای انتخاب کنیم که به اندازه عینك جا داشته باشد. لبه پشتی کاله 
باید کمی باال باشد به گونه ای که وقتی موتورسیکلت ران سر را به عقب 
کاله  پشت  واقع،  در  نکند.  پیدا  تماس  گردن  مهره های  با  رمی گرداند،  ب
ایمنی باید به اندازه ای جا داشته باشد که فرد دیگری بتواند آن را به آسانی 
ایمنی  بردارد. کاله  از روی سر مصدوم  فقرات،  بدون چرخش ستون  و 
باید یکدست باشد و جوش خوردگی نداشته باشد. کاله جوش خورده در 
تصادف به دو نیم تقسیم می شود و نمی تواند 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 مهم ترین کارایی کاله ایمنی 
نکته ضرورت  رعایت چند  است،  و گردن  ناحیه سر  به  کاهش صدمات 
دارد: رنگ کاله ایمنی باید روشن باشد. خنك بودن داخل محفظه به ویژه 
در فصل تابستان بسیار مهم است. سراسر صورت، دارای قاب صورت و 
محافظ چانه، صورت و آرواره گونه است. حافظ چشم در مقابل باد و نور 
خورشید و ضربه گیری خوب است. صورت باز، حفاظت کمتری در مقابل 

عناصر مختلف و ضربات دارد1.

 

دی   14 نیوز،  شهرآرا   ،)1400( موتورسیکلت سواران  ایمنی  کاله  درباره  نکته  چند   -1
1400، کدخبر: 94717. ر.ک:

https://www.isna.ir/news/1400092822180

     موتورسوارانی که تا به حال سرشان 
کاله نرفته بخوانند
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معاینه فنی موتورسیکلت 
با 12 هزار تومان

یك فارسی دان ژاپنی، به عنوان 
کاواساکی  شرکت  جدید  ئیس  ر

موتور منصوب شد
به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از ایسنا، حسین مقدم گفت: با توجه 
به ورود به سال میالدی جدید 2022 وسائل نقلیه وارداتی مدل 2018 با 

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 وسائل نقلیه شخصی 
برای وسائل نقلیه عمومی 1 سال تعیین شده است. و دولتی 4 سال و 
وی درخصوص نحوه مراجعات موتورسیکلت ها به مراکز معاینه فنی شهر 
ایمنی  از صحت عملکرد فنی،  قانون جهت اطمینان  تهران گفت: طبق 
شامل  موتوری  وسائل نقلیه  کلیه  فنی  معاینه  انجام  آالیندگی  کنترل  و 
خودروها و موتورسیکلت ها الزامی است و  شهر تهران  11 خط معاینه 
پرداخت  با  به راحتی  وسائل نقلیه  این  راکبین  و  دارد  موتورسیکلت  نی  ف
مبلغ 12 هزار تومان خارج از الزامات قانونی می توانند 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 وسائل نقلیه پس 
از پروسه تولید جهت اطمینان از مطابقت وسیله نقلیه با مقررات حاکم 
به صورت دوره ای  فنی خودرو  معاینه  مراکز  و  برنامه ریزی شده  و  یجاد  ا
کنترل  و  پایش  به  نسبت  شده  مشخص  قانون  در  آن  زمان  مدت  ه  ک
شرایط الزم در یك وسیله نقلیه جهت تردد ایمن اقدام می کنند و بدون 
مستثنی  کنترل  این  از  وسیله نقلیه  یك  به عنوان  موتورسیکلت ها  ردید  ت
نبوده و قانون گریزی این وسائل از اخذ معاینه فنی می تواند خسارت های 
جبران ناپذیری در حوزه ایمنی و سالمت به شهر و شهروندان تحمیل کنند.1

فنی  معاینه  مشمول   2018 تولید  وارداتی  خودروهای   ،)1400( حسین  مقدم،   - 1
کدخبر:   ،1400 دی   22 ایسنا،  تومان،  هزار   12 با  موتورسیکلت  فنی  معاینه  دند/  ش

1400102216223. ر.ک:
https://www.isna/ir/news/1400102216223

نیوز، خانم »اِیکو کرینو« فارغ التحصیل کرسی  به گزارش موتورسیکلت 
زبان فارسی دانشگاه مطالعات خارجی توکیو و فارسی دان ژاپنی، به عنوان 
رئیس جدید شرکت بزرگ و مطرح جهانی موتورسیکلت  سازی کاواساکی 

منصوب شد.
از دانشکده  اِیکو کرینو در سال 1991 )1370( در رشته زبان فارسی   
شده  فارغ التحصیل  توکیو  خارجی  مطالعات  دانشگاه  خارجی  بان های  ز
شد. مشغول  فعالیت  به  کاواساکی  موتورسیکلت سازی  شرکت  در   و 

  
وی که اهل »هوکایدو« است و به زبان فارسی تسلط دارد، اولین خانمی 
است که تاکنون به ریاست این مجموعه به عنوان یکی از چهار شرکت 
و  سوزوکی  یاماها،  هوندا،  شامل  جهانی  سطح  در  ژاپنی  برتر  و  زرگ  ب

کاوازاکی منصوب شده است.
عالوه بر  نیز  ژاپن  در  ایران  سعدی  بنیاد  نماینده  و  فرهنگی  ایزنی  ر
دانشگاه های ژاپنی، دوره های آموزش زبان فارسی را در دو سطح جداگانه 
کودکان و نوجوانان و بزرگ ساالن با حضور بیش از 120 فارسی آموز و 

به صورت هفتگی برگزار می کند.
از  برای یادگیری زبان فارسی  ژاپنی ها در سال های اخیر عالقه فراوانی 
خود نشان داده اند، به گونه ای که با گذشت تقریبا شش سال از فعالیت 
کالس های آموزش زبان فارسی در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران در توکیو، میزان عالقه مندی به ایران شناسی، فرهنگ، تمدن، هنر و 
ادبیات فارسی از سوی شهروندان ژاپنی افزایش چشمگیری یافته است1.

فارسی  زبان  فارغ التحصیل  ژاپن،  »کاوازاکی«  موتورسیکلت سازی  جدید  رئیس   - 1
)1400(، ایرنا، 6 دی 1400، کدخبر: 84586457. ر.ک:

https://www.irna.ir/newa/84586457
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از »سی ان جی«2 کمتر  احداث جایگاه های »ال پی جی«1  دادرس: هزینه 
جایگاه  توسعه  برای  می توانند  حوزه  این  در  فعال  شرکت های  و  ست  ا
فعالیت کنند. البته همه چیز بستگی به مدل توسعه دارد مثال اگر قرار 
باشد  ال پی جی در موتورسیکلت ها استفاده شود، اصال نیازی به احداث 
جایگاه نیست بلکه مخازن کوچك ال پی جی) اسپری مانند( می توانند در 

خارج از شهر پر شده و در پمپ بنزین ها به فروش برسند.
دادرس رئیس  فارس،  اردشیر  از  نقل  به  نیوز  موتورسیکلت  گزارش  ه  ب
خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  با  گفت و گو  در  سی ان جی  صنفی  نجمن  ا
مبنی  بودجه 1400  قانون  در  مجلس  قانونی  مصوبه  به  اشاره  با  ارس  ف
بر توسعه اتوگاز در کشور گفت: باید توجه داشت که افزودن ال پی جی 
در  را  سی ان جی  خالهای  که  گیرد  صورت  نحوی  به  سوخت  سبد  ه  ب

جایگزینی با بنزین و گازوئیل پر کند.
وی افزود: گام اول برای اصالح وضعیت سبد سوخت کشور، قیمت گذاری 
یکدیگر  با  تناسب  در  سی ان جی  و  ال پی جی  گازوئیل،  بنزین،  حیح  ص
است. طبق توصیه های آژانس بین المللی انرژی، تعرفه ها و قیمت گذاری 
باشد.  برخوردار  منطقی  تناسب  و  نسبت  یك  از  باید  انرژی  امل های  ح
یعنی نباید در یك سبد سوخت، قیمت یك حامل انرژی خیلی باال باشد 

و قیمت حامل انرژی دیگر خیلی پایین تعیین شود.

نه  کند  پر  سوخت  سبد  در  را  سی ان جی  خالهای  ازمایع باید  گ
اینکه کال حذف شود

دادرس اظهار داشت: به طور کلی وقتی عرضه یك حامل انرژی کم است 
و شما آن را ارزان قیمتگذاری می کنید  طبیعی است که تقاضا باال می رود 
و در سبد سوخت کشور مشکل ایجاد می شود درحالی که می توان این 

مشکل را با قیمت گذاری منطقی حل کرد.
1-LPG 
2-CNG 

رئیس انجمن صنفی سی ان جی گفت: ضمنا خدمت شما عرض کنم که 
بلکه  کند  فراهم  مردم  برای  را  سوختی  تك  سبد  یك  نمی تواند  ولت  د
باشند  داشته  قرار  سوخت  سبد  این  در  باید  انرژی  حامل های  مامی  ت
منتها هر یك در جایگاه خاص خودش. اگر سی ان جی سوخت ملی باشد 
از سبد سوخت  اینکه کال  نه  پر کند  را  آن  باید خالهای  نیز  ل پی جی  ا
حذف شود. با رگوالتوری و تنظیم گری همه این مشکالت قابل حل است 

و ما نباید با حذف ال پی جی صورت مسئله را پاک کنیم.
به  تاکید کرد: متاسفانه دولت ها در طول سال های اخیر گازمایع را  وی 
داخل  در  نه  و  می کنند  صادر  را  آن  نه  که  کردند  ذلیل  و  خوار  دری  ق
عرضه استاندارد و مناسبی صورت می گیرد. حتی گازمایع می تواند نقش 
قابل توجهی در حل مشکل کسری گاز در صنایع ایفا کند و به صورت 
در  که  میدانید  شما  شود.  صنایع  در  طبیعی  گاز  جایگزین  ی ان جی  س

بحران گاز، اولین جایی که گاز آن قطع می شود صنایع هستند.

موتورسیکلت های  در  ال پی جی  سوخت  از  استفاده  یشنهاد  پ
کالن شهرها

داشت:  اظهار  کشور  در  ال پی جی  توسعه  مدل  درباره  ادرس  د
کشور  در  مازاد  ال پی جی  برای  خوبی  مصرف کنندگان  وتورسیکلت ها  م
اسپری  بدین صورت است که سه عدد  هستند. در کشورهای پیشرفته 
1.5 کیلوگرمی حاوی ال پی جی در زیر باک موتورسیکلت ها نصب می شود 

و این وسیله می تواند تا 150 کیلومتر پیمایش داشته باشد.
رئیس انجمن صنفی سی ان جی گفت: این مخازن کوچك 1.5 کیلوگرمی 
ال پی جی در کشورهای مختلف در سوپر مارکت ها و جایگاه های بنزین و 
گاز و ابزارفروشی ها به فروش می رسند و ایمنی آنها نیز کامال تایید شده 
است. طبق آمار بین 20-30 درصد مصرف پمپ بنزین های کشور مربوط 

به موتورسیکلت هاست.

پیشنهاد ساخت مخازن کوچك »ال پی جی« برای موتورسیکلت ها
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موتور  میلیون   13-12 حدود  اعالمی  آمار  آخرین  طبق  گفت:  ی  و
سیکلت در کشور وجود دارد و اگر ما بتوانیم در این تعداد موتورسیکلت 
با  میتوان  و  بنزین کاهش می یابد  ز گازمایع استفاده کنیم هم مصرف  ا
آلودگی های  هم  کرد،  صادر  را  آن  ال پی جی  به  نسبت  باالتری  یمت  ق
زیست محیطی در کالنشهرها کاهش می یابد زیرا ال پی جی سوخت پاک 
است و هم یك کمك مالی به موتورسیکلت هاست که صاحبان آنها عمدتا 

از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه هستند.

لزوم اصالح قیمت ال پی جی برای افزودن به سبد سوخت کشور
دادرس با اشاره با الزامات افزودن ال پی جی به سبد سوخت کشور گفت: 
باید در  ولی  دارد  به اصالح  نیاز  ال پی جی در داخل کشور  لبته قیمت  ا
با قیمت بنزین ارزان تر باقی بماند. در مصوبه مجلس در قانون  مقایسه 
بودجه 1400 قیمت ال پی جی معادل دوسوم قیمت بنزین یارانه ای تعیین 
که  دارند  را  آمادگی  این  توزیع کننده گازمایع نیز  بود. شرکت های  شده 
این مخازن کوچك موتورسیکلت ها را پر کرده و خدمات موردنیاز را به 

آنها ارائه دهند.
در  ال پی جی  از  استفاده  گفت:  سی ان جی  صنفی  انجمن  ئیس  ر
کارشناسی  بررسی  می تواند  و  است  پیشنهاد  یك  وتورسیکلت ها  م
دقیق تری 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 سی ان جی است
وی گفت: افزودن ال پی جی باید با سه قاعده کلی وارد سبد سوخت شود، 
و  اوال در کدام خودروها  این سوخت مشخص شود،  کاربری  اینکه  ول  ا
موتورسیکلت ها استفاده می شود، ثانیا در کدام ناحیه از کشور با در نظر 
گرفتن آمایش جغرافیایی توسعه پیدا می کند و ثالثا قیمت گذاری آن در 

داخل کشور باید اصالح شود.
دادرس گفت: با توجه به ضریب نفوذ 98 درصدی گاز طبیعی در کشور، 
سی ان جی  سوخت   با  سوخت  یك  سراسری  و  عمومی  توسعه  ولویت  ا
است. با توجه به اینکه در حال حاضر 4.5 میلیون خودروی  سی ان جی 
از این صنعت حمایت کرد. یك پنجم  باید  سوز در کشور موجود است 

خودروهای کشور سی ان جی سوز هستند ولی این عدد برای خودروهای 
ال پی جی سوز یك بیستم است. پس باید متناسب با همین اعداد از این 

دو سوخت حمایت کرد.
در  که  است  بی سابقه  دنیا  در  گفت:  سی ان جی  صنفی  انجمن  ئیس  ر
باشد  داشته  ال پی جی سوز وجود  میلیون خودروهای  کشور حدود یك 
ولی دولت آنها را به رسمیت نشناخته و هیچ آماری از آنها نداشته باشد 
صورت  به  یکدیگر  شناخت  بدون  مصرف کننده ها  و  توزیع کننده ها  و 

غیراستاندارد از ال پی جی استفاده کنند.

باطل  سوخت  سبد  در  سی ان جی  و  ال پی جی  بین  وگانه سازی  د
است، هر یک جایگاه خاص خود را دارند

وی افزود: در کشورهای پیشرفته بازار خودش انتخاب و حرکت می کند و 
اساسا دوگانه سازی بین سوخت ها مورد قبول نیست. یعنی دوگانه ای بین 
سی ان جی و ال پی جی وجود ندارد، در نتیجه ما نباید برای هیچ سوختی 

محدودیت تعریف کنیم.
دادرس گفت: امنیت انرژی در هر کشوری باعث توسعه پایدار آن خواهد 
به  صرفا  را  مردم  و  بزنیم  دست  مصرف  ساختار  ترکیب  به  ما  اگر  شد. 
ایجاد  محدودیت  آن  برای  بعدا  و  کنیم  معتاد  سوخت  یك  از  ستفاده  ا
کنیم، تبعات منفی در حوزه تنش اجتماعی و امنیت انرژی را در آینده ای 

نزدیك خواهیم داشت.
تن  میلیون   2 افزودن  طرح  گفت:  سی ان جی  صنفی  انجمن  ئیس  ر
در  آزمایشی  صورت  به  ابتدا  می تواند  کشور  سوخت  سبد  به  ل پی جی  ا
کیش، قشم، چابهار و مناطقی که دسترسی به شبکه گاز سراسری ندارند 
اجرایی شود تا بعد از بررسی ابعاد مختلف آن به صورت جدی تری وارد 
سبد سوخت شود. در این مناطق گازمایع می تواند جایگزین بنزین شود 

و بنزین معادل آزادشده با قیمت باالتر صادرات شود.

ال پی جی همانند سی ان جی سوخت بسیار ایمنی است
وی تاکید کرد: ال پی جی همانند سی ان جی 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 می شود. دلیل حوادث غیرمترقبه حوزه 
ال پی جی استفاده غیراستاندارد و تبدیل کارگاهی غیراستاندارد آن است. 
اگر دولت در مناطق مشخصی زیر نظر سازمان استاندارد مجوز ارائه خدمات 
نیز همانند سی ان جی سوخت مطمئنی است.1 را صادر کند، ال پی جی 

کشور/  در  اتوگاز  توسعه  از   CNG انجمن  استقبال   ،)1400( اردشیر  دادرس،    - 1
کدخبر:   ،1400 دی   22 فارس،  می کند،  پُر  را  سوخت  سبد  در   CNG خألهای  توگاز  ا

14001022000197. ر.ک:
https://www.farsnews.ir/news/14001022000197
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