ماهنامه صنعت موتورسیکلت /سال چهارم /شماره  /10خرداد 1400

1

2

ماهنامه صنعت موتورسیکلت /سال چهارم /شماره  /10خرداد 1400

نخستین نشریه اختصاصی صنعت موتورسیکلت در ایران
(علوم پایه و فنی و مهندسی -خودروسازی و تعمیرات خودرو)

ماهنامه اختصاصی
سال چهارم /شماره  /18اسفند 1400

صاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر
محمدعلی نژادیان
مدیریت هنری /صفحهآرایی
فاطمه رستمی
ارتباط با نشریه
 -1تهران ،صندوق پستی19575-565 :
 -2تهران ،خیابان  17شهریور ،خیابان کیامنش،
خیابان شکوری -کوچه مسجد شهابی -پالک 9
کدپستی1769694541 :
تلفن021-33438587 :
روابط عمومی و سازمان آگهیها
09128237336
چاپ و صحافی
تهران ،خیابان مطهری ،نرسیده به چهارراه
سهروردی ،کوچه سنندج ،پالک 6
مجتمع چاپ کهن
تلفن021- 54889000 :

قیمت 60000 :تومان

فهرست
سرمقاله2.................................................................................................................................................
وقتی قانونی درست اجرا نشده است ،یعنی مفاد آن ایرادهای اساسی دارد3..............................................
مرکز پژوهشهای مجلس «قانون هوای پاک» را بررسی و پیشنهاداتی ارائه کرد5.......................
قانون هوای پاک به دلیل ناکارآمدی ،خود بر علیه هوای پاک است7...............................................
در نظر نگرفتن واقعیتهای اسقاط ظلم همهجانبه است11...........................................................
آمادگی «سامانه سیمفا» برای معاینه فنی موتورسیکلتها14..........................................................
آیا فقط موتورسیکلتها باعث آلودگی هوای کشور هستند؟16...........................................
مصوبه منع تردد وسایلنقلیه کاربراتوری از سال  ۱۴۰۱منطقی نیست18...........................................
رشد  ۱۲درصدی مصرف بنزین نسبت به دوران کرونا19............................................................................
علی محمودیان پنج دلیل توجیه اقتصادی توسعه اتوگاز در موتورسیکلتها را بیان کرد20..........
«الپیجی» سوخت مناسبی برای خودروها نیست22........................................................................
برگزاری  3نمایشگاه با حضور حداقلی موتورسیکلتسازان ایران23..................................................
اول باید به تهیه زیرساختهای الزم برای توقف موتورسواران بپردازیم و بعد به سراغ پارک
نامناسب آنها برويم26................................................................................................................................
تکلیف وضعیت سند مالکیت وسایلنقلیه موتوری مشخص شد27...............................................
بررسی صنعت موتورسیکلت کشورهای معروف آسیا در سال 28.............................................2021
توقیف ساعتی موتورسیکلت سواران متخلف تهرانی از  30بهمن 30................................1400

كليه منابع در ذيل هر صفحه درج شده است.
در صورتى كه جملهاى از فردى نوشته شده و اسم وى از قلم افتاده است ،لطفا اطالع دهد تا در شماره بعدى اعالم شود.
اگر در هر شماره اين نشريه ،نسبت به اشخاص حقيقى و حقوقى نقدى صورت گرفته باشد ،ايشان مىتواند پاسخ خود را به دفتر نشريه ارسال
كند تا در شماره بعدى درج شود.

ی برداری و نقل از محتوای نشریه با ذکر منبع آزاد است.
هرگونه کپ 
نشریه صنعت موتورسیکلت وابسته به هیچ سازمان دولتی و غیردولتی نیست و کامال مستقل است.
به دلیل محدودیت تعداد صفحات ،این نشریه در قبول و رد ،ویراستاری و خالصه کردن مقاالت آزاد است.
مسئولیت صحت و سقم مطالب و آگهیها به عهده گوینده ،نویسنده و آگهی دهنده است ،پس قبل از هر اطمینانی تحقیق کنید.
نشریه صنعت موتورسیکلت برای رشد و رسیدن به اهداف خود ،نیازمند رهنمودها و یاری صاحبنظران این عرصه است.
ازاینرو ،هرگونه انتقاد و پیشنهادی را ارج نهاده و استقبال میکنیم و پیشاپیش قدردان همه فرهیختگان ارجمند هستیم که
با فکر و قلم توانای خود دعوت ما را اجابت کردهاند.

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

ماهنامه صنعت موتورسیکلت /سال چهارم /شماره  /10خرداد 1400

3

رسمقاهل
صنعت موتورسیکلت ایران سال  1400را با استرس اجرای استاندارد یورو
 5از ابتدای سال  1401سپری کرد تا اینکه با جلسات پیدرپی انجمن
صنعت موتورسیکلت ایران با مسئوالن و سازمانهای مختلف قول تمدید
داده شد .اما ،هنوز مدت دقیق آن بهطور رسمی اعالم نشده است.
متاسفانه قانون هوای پاک بهدلیل عدم واقعنگری و بهروزرسانیهای الزم
خود تبدیل به یک مشکل اساسی برای صنایع مرتبط شده است .اما ،با
توجه به پیگیریهای انجمن و دولت جدید در خصوص این قانون جای
امیدواری است تا بهزودی اصالحات اساسی در آن صورت پذیرد.
یکی دیگر از مشکالت موتورسیکلتسازان بحث اسقاط موتورسیکلتهای
فرسوده بود که با توجه به افزایش قیمت موتورسیکلت و خودرو و
همچنین منتفی شدن سن فرسودگی عمال مالکان این وسایلنقلیه
تمایلی به اسقاط ندارند .مونتاژکنندگان موتورسیکلت نیز به ناچار
به سمت اسقاط خودرو روی آوردند که البته تهیه حواله اسقاط این
وسیلهنقلیه نیز آسان نبود.
در سال جاری از مهمترین اتفاقهایی که این صنعت را امیدوار کرد ورود
نیروهای جدید به بدنه دولت بود که امیدواریم تغییر رویکردها را در عمل
مشاهده نماییم.
همچنین طبق اعالم رئیس مرکز تعویض پالک و شمارهگذاری پلیس
راهور انتظامی کشور در  11ماهه سال  1400تعداد  226هزار دستگاه
موتورسیکلت جدید شمارهگذاری شد که نسبت به مدت مشابه در سال
 1399حدود  35درصد افزایش داشته است .1این در حالی است که آمار
کل سال  1399تعداد  211هزار و  466دستگاه بود.
قابل ذکر است که از اواسط دهه  90که موتورسیکلتهای هوندا کلیک از
کشورهای آسیایی وارد ایران شد به مرور استقبال از این محصول زیاد شد
تا جایی که طرح چینی آن طی دو سال گذشته و مخصوصا سال 1400
بسیار مورد استقبال قرار گرفت و تقریبا اکثر مونتاژکنندگان این محصول
را در سبد محصوالت خود قرار دادند.
نکته حاثز اهمیت دیگری که امسال به چشم میآید رقابت شرکتها
در راهاندازی شعبههای خود در سراسر کشور بود .شرکتی که در این
خصوص پیشرو بود یکتاز سیکلت کویر است و تقریبا شرکتهای دیگر نیز
از این روش الگو گرفتند .ادامه این روند کمکم باعث میشود نمایندگان
شرکتها یا با این سیستم جدید همراه شوند و یا فعال شرکتهای خود
را برای خرید موتورسیکلت تغییر دهند .زیرا ،بسیاری از نمایندگان عالقه
به سیستم کمیسیون و فروشندگی فقط برای یک شرکت خاص را ندارند
و تمایل دارند برای تامین انواع محصوالت مورد نظر نماینده چندین
شرکت باشند.
موضوع دیگری که به مالکان موتورسیکلتهای کاربراتوری مربوط است
 -1محمدی ،علی ( ،)140از احراز سکونت نوشمارهها با «سخا» تا ممنوعیت خرید و اجاره
گذر موقتها /افزایش ساعت کاری مراکز تعویض پالک ،فارس 14 ،اسفند  ،1400کدخبر:
 .14001213000791ر.ک:
https://www.farsnews.ir/news/14001213000791
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محمدعلی نژادیان
سردبیر و مدیرمسئول
این است که طبق ماده هشت قانون هوای پاک مصوب هیئت وزیران ،از
ابتدای سال  1401تردد موتورسیکلتهای کاربراتوری در کالنشهرهای
تهران ،کرج ،شیراز ،اصفهان ،مشهد ،اراک ،تبریز و اهواز ممنوع است که
عمال کارشناسان و بعضی مسئوالن اجرای این طرح را بهدالیل مختلف
غیرممکن میدانند .قابل ذکر است که طبق پیشبینیها حدود 12
میلیون موتورسیکلت در سراسر کشور وجود دارد که از این تعداد شاید
حدود  850هزار دستگاه آن انژکتوری باشد که البته بیش از  90درصد
کل موتورسیکلتهای موجود در کشور عمال فرسودهاند.2
همچنین در سال  1400پلیس دو طرح برای موتورسواران اجرا کرد
که اولی طرح «موتوریار» بود .طرحی که جایگزین طرحهای قبلی در
ساماندهی تخلفات موتورسیکلتسواران شده و نتایج بسیار خوبی هم در
برداشت .بر این اساس از ابتدای امسال تا سال گذشته بیش از  ۱۳۰هزار
موتورسیکلت سوار تحت آموزش قرار گرفته و در مجموع نیز با اقداماتی
که انجام شده بالغ بر  ۱۸۰هزار دستگاه موتورسیکلت به جای آنکه توقیف
طوالنی مدت شده و به پارکینگ بروند به طور موقت متوقف شده و راکبان
آنها تحت آموزش قرار گرفتهاند ،طرحی که نتایج آمارهای ما با توجه
به افزایش میزان تردد موتورسیکلت نشان از اثربخشی اجرای آن است.
یکی دیگر از طرحهای پلیس راهور را که اخیرا به اجرا درآمده طرح
«برخورد با تخلفات و انضباط بخشی موتورسیکلتسواران» است .این
طرح در واقع فاز دوم طرح موتوریار است و در اجرای آن نیز موتورسیکلت
به پارکینگ منتقل نمیشود .نهایتا  ۱۲ساعت توقیف خواهد شد .البته
برخی از موتورسیکلتها ممکن است دو تا سه ساعت ،پنج ساعت و یا
در بازه زمانی تا سقف  ۱۲ساعت متوقف شوند .در این مدت یکسری
آموزشها به راکب موتورسیکلت داده خواهد شد و باید مدارک
موتورسیکلت نیز حتما مشاهده شود .در این طرح که در  ۱۰۰نقطه از
شهر تهران به اجرا درآمده روزانه با بیش از  ۱۵۰۰دستگاه موتورسیکلت
مختلف برخورد شده است .در مجموع نیز آمار ما توقیف ساعت حدود ۱۷
هزار موتورسیکلت و آموزش به راکبان آنها است.3

 -2هادیانفر ،سیدکمال ( ،)1400مصوبه منع تردد وسایل نقلیه کاربراتوری از سال ۱۴۰۱
منطقی نیست ،تسنیم 14 ،اسفند  ،1400کدخبر .2676565 :ر.ک:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/12/14/2676565

 -3حمیدی ،محمدحسین ( ۴۹۰ ،)1400فوتی در تصادفات امسال تهران /توقیف موقت
 ۱۷هزار موتورسیکلت ،ایسنا 16 ،اسفند  ،1400کدخبر .1400121612269 :ر.ک:

https://www.isna.ir/news/1400121612269

دیوان محاسبات کشور گزارشی از اجرای قانون هوای پاک ارائه کرد

وقتی قانونی درست اجرا نشده است ،یعنی مفاد آن ایرادهای اساسی دارد!
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت ،ایسنا نوشت :دیوان محاسبات
کشور اعالم کرد که به مناسبت  ۲۹دیماه روز هوای پاک و با هدف تحقق
بند (« )۱۰سیاستهای کلی محیط زیست» ابالغی مقام معظم رهبری،
نظارت بر حسن اجرای قوانین هوای پاک و کمک به دستگاههای اجرایی
در رعایت احکام قانون هوای پاک ،اجرای این قانون طی چند سال اخیر
مورد رسیدگی و حسابرسی قرار گرفته است.
بررسیها حاکی است تنها حدود  ۱۰درصد از احکام قانون هوای پاک
سال  ۱۴۰۰بهصورت کامل انجام شده است و عمده یافتههای احصاء شده
از ترک فعل مسئولین دستگاههای اجرایی روایت میکند.
گزارش دیوان محاسبات کشور نشان میدهد که از بین  ۲۲۰حکم
قانونی تنها  ۲۰مورد بهصورت کامل انجام شدهاند۱۴۰ ،حکم ناقص
انجام یافته ۶۰ ،حکم نیز فاقد عملکرد بودهاند.
بر مبنای یافتههای دیوان محاسبات کشور و براساس گزارش سازمان
حفاظت محیط زیست ،تعداد روزهای پاک طی سالهای  ۱۳۹۷لغایت
هشت ماهه اول  ۱۴۰۰در اکثریت قریب به اتفاق استانها علیالخصوص
در استانهای البرز ،اصفهان ،خراسان رضوی و تهران کاهش یافته و
حتی به صفر رسیده است .تعداد روزهای ناسالم و ناسالم برای گروههای
حساس (شاخص باالی  )۱۰۰در اکثر استانها افزایش داشته و در صورت
کاهش نیز چندان محسوس نیست .بهطور کلی با بررسی کیفیت هوای
کشور طی سالهای اخیر ،کیفیت هوا بهبود نیافته است .عالوهبراین،
معضل آلودگی هوا که عموماً در شش ماهه دوم سال رخ میداد ،در حال

گسترش به شش ماهه اول سال بوده و دامنه بروز آن به سایر شهرها نیز
در حال گسترش است.
یافتههای حسابرسی نشان میدهد بر اساس گزارش وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در خصوص کمیسازی اثرات بهداشتی و
اقتصادی آالینده ذرات معلق ،هزینه مرتبط با مرگ و میر ناشی از آلودگی
هوای  ۲۵شهر کشور در سال  ۱۳۹۹حدود  ۴.۳میلیارد دالر برآورد شده
که حکایت از هزینههای بسیار باالی تحمیل شده بر جامعه بر اثر مواجهه
با آلودگی هوا است.
گزارش دیوان محاسبات بیان میدارد که در  ۳۰مورد ارائه مجوزهای
مربوط به پیش فروش خودروها ،وضعیت اخذ تأییدیه استاندارد آالیندگی
و اعتبار آن در موعد تحویل از وزارت صنعت ،معدن و تجارت استعالم
نشده است .وزارت نفت نیز مکلف به تکمیل طرح کهاب (کاهش ،هدایت،
انتقال و بازیافت بخارات بنزین) در کلیه مبادی مربوط اعم از انبارهای
نفت ،جایگاههای عرضه سوخت و نفتکشها بوده و این قانون باید از
ابتدای مهرماه سال  ۱۳۹۹اجرا میشد ،اما علیرغم مجهزشدن برخی از
انبارهای نفت ،جایگاههای عرضه سوخت و نفتکشها به تجهیزات طرح
کهاب ،این تکلیف قانونی هم بهطور کامل اجرایی نشده است .همچنین
نظارت بر رعایت حدود مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار برای شاغالن
جایگاههای بنزین بر عهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نهاده
شده بود که در این راستا کمتر از  ۲۳درصد جایگاههای موجود مورد
پایش قرار گرفتهاند.
این گزارش حاکی است براساس ماده ( )۱۹قانون هوای پاک ،وزارت نیرو
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مکلف به تامین حداقل  ۳۰درصد افزایش ساالنه ظرفیت موردنیاز برق
کشور از انرژیهای تجدیدپذیر (انرژی زمین گرمایی ،بادی ،خورشیدی
و )...بوده است .حسب اطالعات دریافتی در سال  ۱۳۹۸میزان افزایش
ساالنه ظرفیت مورد نیاز برق کشور تنها  ۵.۵درصد است و با وجود فاصله
فراوان مقدار مزبور با میزان حداقلی مندرج در قانون ،طی سال ۱۳۹۹
نیز با کاهش محسوسی این رقم به  ۲درصد از افزایش ساالنه ظرفیت برق
کشور تقلیل یافت .این در حالی است که طی سالهای  ۱۳۹۸و ۱۳۹۹
سهم کل ظرفیت برق کشور از انرژیهای تجدیدپذیر  ۱درصد بوده است.

سال  ۱۳۹۹هیچگونه نوسازی در کالنشهر تهران از محل درآمد ماده
( )۶انجام نشده است.
گزارش دیوان محاسبات خاطرنشان میکند طبق مصوبه هیات وزیران در
خصوص الزام دستگاههای اجرایی به استفاده از صافی(فیلتر) ذرات برای
خودروهای دیزلی سنگین و تعویض کاتالیزگر(کاتالیست) خودروهای
عمومی درون شهری توسط وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی
ضروری است که بر اساس گزارش وزارت کشور ،با توجه به شرایط کنونی
هزینههای خرید و نصب فیلتر دوده بر روی ناوگان اتوبوسرانی موجود با
بیش از  ۸۰درصد فرسودگی بهصورت ارزی و بسیار باال بوده و نگهداری
آن نیازمند هزینهکرد سالیانه است و بهدلیل وضعیت نامناسب درآمدی
اکثر شهرداریها ،چنین اقدامی در اولویت هزینهکرد آنها قرار ندارد.
نکته دیگر این که با وجود الزام قانونی برخی دستگاهها نسبت به
تکمیل و راهاندازی شبکه ملی پایش و اطالع رسانی آلودگی صوتی با
اولویت کالنشهرها ،علیرغم گذشت بیش از  ۲سال از تاریخ تصویب
این آییننامه ،شبکه ملی مزبور تاکنون راهاندازی نگردیده و طرح جامع
مدیریت کاهش آلودگی صوتی نیز تکمیل نشده است.
و در نهایت الزم به ذکر است با توجه به یافتههای حاصل از گزارش
دیوان محاسبات کشور ،معضل آلودگی هوا در صورت عدم مدیریت ،ابعاد
گستردهتری خواهد یافت و التزام به ایجاد پشتوانههای قانونی با مشارکت
فعال و معنادار تمام ارکان اجرایی و نیز تمامی ذینفعان ،مردم ،رسانهها و
سازمانهای مرد م نهاد راهکار برونرفت از شرایط کنونی است .لذا بسیج
تمامی توان دستگاههای اجرایی و نظارتی در راستای احقاق حقوق مذکور
و گسترش عدالت زیست محیطی و اجتماعی ضروری است.1

بررسیها نشان میدهد با وجود تردد آمار چشمگیری از
موتورسیکلتهای فرسوده در سطح کشور ،تاکنون هیچگونه
دستورالعمل و شیوهنامهای درخصوص نحوه اجرای آزمونهای
معاینه فنی موتورسیکلت به مراکز معاینه فنی ابالغ نشده و
امکان ثبت نتایج معاینه فنی موتورسیکلتها بهصورت برخط و
سیستماتیک در سامانه مربوطه مقدور نیست.
بر اساس ماده ( )۹قانون ،وزارت کشور موظف بوده است با همکاری
وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک
جمهوری اسالمی ایران) ،زمینه نوسازی ناوگان حملونقل عمومی شهری
با اولویت شهرهای باالی  ۲۰هزار نفر جمعیت را ظرف مدت  ۵سال
از محل منابع درآمدی ماده ( )۶این قانون از طریق کمک بالعوض،
یارانه ،تسهیالت یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی-
بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی ،به انجام
برساند .اما ،با وجود فرسودگی  ۴۰درصدی ناوگان اتوبوسرانی شهری در
کالنشهر تهران و علیرغم گذشت  ۴سال از اجرای قانون هوای پاک ،در

23دستگاه

محیط زیست

وزارت کشور

سازمان شهرداریها و دهیاریها

وزارت بهداشت

سازمان هواشناسی

نیروی انتظامی

سازمان ملی استاندارد

وزارت صمت

وزارت راه و شهرسازی

ستاد ملی حملونقل و سوخت

وزارت دادگستری

قوه قضائیه

بیمه مرکزی

سازمان برنامه و بودجه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نفت

وزارت نیرو

وزارت جهاد سازندگی

وزارت امور خارجه

صدا و سیما

سازمان انرژی اتمی

وزارت ارتباطات

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

وضعیت کلی

انجام تکلیف

6

3

1

2

0

1

5

5

4

2

1

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

1

20

72

23

25

15

13

18

24

25

14

7

5

10

5

11

7

26

20

14

6

7

7

9

5

140

21

14

9

1

1

5

8

9

6

0

0

2

2

12

4

4

2

5

0

0

1

0

1

60

انجام تکلیف

بهصورت ناقص
عدم انجام تکلیف
جمع اهم مواد
قانونی مورد
رسیدگی

99

40

35

18

14

24

37

39

24

9

6

12

7

23

11

31

 -1گزارش دیوان محاسبات از اجرای قانون هوای پاک ( ،)1400ایسنا 22 ،دی  ،1400کدخبر .1400102922201 :ر.ک:
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مرکز پژوهشهای مجلس «قانون هوای پاک» را بررسی و پیشنهاداتی ارائه کرد
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس،
معضل آلودگی هوا سالهاست کالنشهرهای کشور را درگیر کرده است.
این معضل به قدری توسعه یافته که میتوان گفت به بزرگترین آسیب
شهرنشینی در شهرهای بزرگ کشور بدل شده است .مسئله آلودگی هوا
خسارات فراوانی را از منظر اقتصادی ،سالمتی و روانی بر شهروندان و
همچنین بر اکوسیستم شهری برجای میگذارد .براساس برآوردهای بانک
جهانی خسارت آلودگی هوا فقط در شهر تهران برابر  ۲/۶میلیارد دالر در
سال است .مطابق آمار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیز مرگ
 ۱۲هزار نفر در سال مستقیماً به آلودگی هوا مربوط میشود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که با توجه به این وضعیت وخیم،
مقابله با آلودگی هوا باید یکی از اولویتهای کالن در مدیریت کشور
باشد .کلید مقابله با آلودگی هوا اجرای قانون هوای پاک است که آخرین
و جامعترین قانون مشتمل بر راهکارهای کاهش آلودگی هواست.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که براساس اکثر گزارشهای
منتشره از نهادهای نظارتی این قانون از زمان تصویب در سال ۱۳۹۶
اجرای نامطلوبی داشته است .مهمترین علت عدم اجرای مفاد این قانون از
جانب مجریان آن تخصیص نیافتن منابع مالی عنوان شده است .بنابراین،
برای پیشبرد احکام مندرج در قانون هوای پاک نیاز به تخصیص اعتبارات
الزم و متناسب با راهکارهای تعیین شده در این قانون است .طبیعتاً این
اعتبارات میبایست در لوایح بودجه پیشبینی و تعیین شوند.
با بررسی الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱مشخص شد کل اعتبار تخصیص یافته
برای اجرای قانون هوای پاک فقط  ۳۲۰میلیارد تومان است .همچنین
مجموع اعتبارات لحاظ شده در این الیحه که به نوعی در کاهش آلودگی
هوا مؤثرند حدود  ۲۰۰۰میلیارد تومان برآورد میشود .ارقام تعیین شده

برای اجرای قانون هوای پاک و کاهش آلودگی هوا در الیحه بودجه سال
 ۱۴۰۱در مقایسه با میزان اعتبار الزم واقعی برای این امور بسیار کمتر
است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که اجرای راهکارهایی ازجمله
نوسازی و توسعه ناوگان حملونقل عمومی ،توسعه قطار شهری ،اجرای
طرحهای ترافیکی ،کنترل و ارتقای معاینه فنی ،توسعه حملونقل پاک،
اصالح سوخت صنایع و نیروگاهها ،جابهجایی صنایع آالینده از اطراف
شهرها ،نصب تجهیزات فیلتراسیون آالینده ها در صنایع و نیروگاهها،
اجرای طرح کهاب ،برقیسازی موتورسیکلتها و ...ارقام بسیار بزرگتری
نسبت به  ۲۰۰۰میلیارد تومان را میطلبد.
در این گزارش پیشنهاد شد که با توجه به اولویت و جایگاه معضل آلودگی
هوا در کشور ،برای کاهش آلودگی هوا یک فصل متمرکزی ذیل امور
محیط زیست در الیحه بودجه تعیین و راهکارهای کاهش آلودگی هوا
بهصورت برنامه ذیل این فصل تعیین شود.
یازده عنوان برنامه مبتنی بر راهکارهای کاهش آلودگی هوا در این گزارش
پیشنهاد شد و اعتبارات مورد نیاز برای اجرای هر برنامه براساس اولویت
هریک از آنها و سهم دولت از هزینههای اجرا ،در یک بازه زمانی  ۵تا ۸
ساله برآورد و پیشبینی شود .در بخش بعدی گزارش تالش شد برآوردی
از هزینه اجرای طرحهای کاهش آلودگی هوا و اعتبار مورد نیاز برای حل
مسئله آلودگی هوا محاسبه شود .البته برآوردهای مختلفی از ارقام مورد
نیاز برای اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا صورت میگیرد که به
روشهای انتخابی برای اجرای این راهکارها وابسته است.
این گزارش برای برآورد رقم واقعی مورد نیاز در اجرای راهکارهای کاهش
آلودگی هوا در کالنشهرهای کشور از پیشنهادهای کنسرسیوم پژوهشی
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دانشگاههای برتر کشور استفاده کرده است که مجری پروژه سیاهه انتشار
آالیندههای هوا در این شهرها هستند .پس از بررسی پیشنهادهای این
کنسرسیوم و بازنگری آن با اعمال ضرایب مناسب ،برنامه پنج سالهای
برای حل مسئله آلودگی هوا ارائه شد .براساس این برآورد برای حل
مسئله آلودگی هوا اعتباری در حدود  ۲۰۶هزار میلیارد تومان مورد نیاز
است .البته ارقام برآورد شده طبیعتاً براساس نرخ تورم و سایر شاخصهای
اقتصادی ممکن است دستخوش تغییر شوند .با اجرای این برنامهها در
صورت تخصیص اعتبار الزم ،میتوان انتظار داشت که پس از پنج سال تا
میزان زیادی به بحران آلودگی هوا در کشور پایان داد.

ردیف

جدول  .1اعتبارات پیشبینی شده در الیحه بودجه سال  1401برای
کاهش آلودگی هوا

عنوان

1

پایش و مدیریت آالیندههای محیط
زیست -سازمان حفاظت محیط زیست

2

طرحهای احداث و تکمیل خطوط قطار
شهری و حومه شهری

10,399,760

 3طرح توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل
عمومی ( 50%سهم دولت)

4,630,800

 4برنامه حمایت از تولید برق تجدیدپذیر و
بهرهوری انرژی برق

157,080

اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا
( )LEZجهت کاهش آلودگی هوا و توسعه
لونقل عمومی شهر تهران و شهرهای
حم 
دارای آلودگی هوا

900,000

توسعه ناوگان حملونقل عمومی از محل
6
 10%عوارض گمرکی

90,000

7

وزارت کشور -سامانه یکپارچه معاینه
فنی ایران

80,000

8

اجرای قانون هوای پاک

3,200,000

مجموع

طرح ذکر شده در
الیحه بودجه سال
1401

اعتبار طرح
(میلیون ریال)

طرحهای احداث
و تکمیل خطوط
قطار شهری و
حومه شهری

10,399,760

طرح توسعه و
نوسازی ناوگان
حملونقل عمومی
( %50سهم دولت)

4,720,800

اعتبار ردیف (میلیون
ریال)
564,279

5

جدول  .2اقدامات قابل اجرا با استفاده از بودجه کاهش آلودگی هوا
در الیحه بودجه سال 1401

20,021,919

ماخذ :الیحه بودجه سال .1401

اجرای قانون هوای
پاک

3,200,000

قیمت واحد (میلیون ریال)

تعداد قابل
تحقق

یک کیلومتر مترو:
9.000.000

1.15
کیلومتر

یک واگن قطار300.000 :

 35واگن

اتوبوس دیزلی نو20.000 :
(با احتساب  %50سهم
دولت)

 236دستگاه

تاکسی نو دوگانهسوز:
2.600

1815
دستگاه

موتورسیکلت انژکتوری نو:
( 100با احتساب  30درصد
سهم دولت)

32000
دستگاه

کامیون نو( 7.500 :با
احتساب  30درصد
سهم دولت)

427
دستگاه

ماخذ :استعالم قیمت واحد از مراکز مربوطه.

بنابر محاسبات جدول  2با استفاده از اعتبار در نظر گرفته شده در الیحه
بودجه سال  ۱۴0۱پيشنهادي دولت ،یکی از  ۲سناریوي زیر قابل اجراست:
احداث  ۱/۱۵كيلومتر مترو ،نوسازي  ۲۳6دستگاه اتوبوس شهري،
نوسازي  ۳۲000دستگاه موتورسيکلت كاربراتوري فرسود.
خرید  ۳۵واگن قطار شهري ،نوسازي  ۱8۱۵دستگاه تاكسی فرسوده،
نوسازي  ۴۲7دستگاه كاميون فرسوده.
این در حالی است كه در حال حاضر در كل كشور -1 :حداقل 90
هزار دستگاه اتوبوس و مينیبوس فرسوده  -2حداقل  ۲۵0هزار دستگاه
كاميون فرسوده  -3حداقل  ۵ميليون دستگاه موتورسيکلت كاربراتوري
فرسوده و فعال  -4حداقل  ۲00هزار دستگاه تاكسی فرسوده وجود دارد
و فقط در شهر تهران نيز حداقل  ۲۵كيلومتر مترو و  ۱۵00دستگاه واگن
قطار شهري كسري وجود دارد.
بنابراین ،وفق توضيحات فوق بودجه اختصاص داده شده براي كاهش
آلودگی هوا در الیحه پيشنهادي سال  ۱۴0۱بسيار ضعيف و کم اثر بوده
و نياز به بازنگري جدي دارد .در بخش مقدمه (این گزارش) توضيح داده
شد كه آلودگی هوا فقط در شهر تهران ساليانه  ۲/6ميليارد دالر خسارت
به بار میآورد .معادل ریالی این خسارت برابر حدود  78هزار ميليارد
تومان است .بنابراین ،انتظار میرود حداقل در اندازه خسارات ناشی از
1
این بحران براي حل آن بودجه تخصيص یابد.
 -1الزامات اجرای قانون هوای پاک با تأکید بر اعتبارات ( ،)1400مرکز پژوهشهای
مجلس 24 ،بهمن  ،1400کدخبر .1681476 :ر.ک:
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1681476
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قانون هوای پاک به دلیل ناکارآمدی ،خود بر علیه هوای پاک است
مسئوالن مقصر نیستند قانون هوای پاک نیاز به بازبینی مجدد دارد

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت محمدعلی نژادیان گفت :بر خالف
گزارشهای منتشر شده در رسانهها که به ترک فعل مسئوالن اشاره
کردهاند ،بنده اعتقاد دارم قبل از زیرسوال بردن دستگاهها و مسئوالن
اجرایی ،ابتدا باید قانون هوای پاک مورد بازبینی قرار گیرد .زیرا ،وقتی
از  220حکم این قانون تعداد  20حکم آن اجرا شده است ،این اتفاق به
این معنی است که قانون هوای پاک ایراد دارد و باید بهروزرسانی شود.
وی افزود :با توجه به ناکارآمدی و ایرادات وارد بر قانون هوای پاک ،ابطال
1
آییننامه اجرایی ماده  ٨آن و تعطیلی بیش از ۲۲۰مرکز اسقاط در کشور
و با توجه به برداشته شدن سن فرسودگی ،افزایش قیمت موتورسیکلت
(به دلیل نرخ ارز) ،عدم مقرون به صرفه بودن استفاده از موتورسیکلتهای
برقی که مهمترین دلیل آن مهیا نبودن بسترها و زیرساختهای شهری
است و البته توجه به این موضوع که هنوز برندهای معروف در سطح
جهان موتورسیکلتهای برقی کارآمدی را بهطور انبوه تولید نکردهاند و
 ...در نتیجه مسئوالن و رسانهها باید در تحلیلهای خود دقت و بررسی
کافی نسبت به مسائل داشته باشند تا افکار عمومی برداشت اشتباه نکند.
اجرای قانون هوای پاک عمال غیرممکن است
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایرنا ،با وجود صحبتهای
 -1سالمت شهروندان در گرو یک تصمیم ( ،)1400ایسنا 29 ،دی  ،1400کدخبر:
 .1400102922121ر.ک:

رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس ،عیسی کالنتری رئیس سابق
سازمان محیطزیست در گفتوگویی که اخیرا با «فرهیختگان» داشت،
گفته بود« :اگر بخواهیم قانون هوای پاک را انجام دهیم باید بیش از ۷۰
درصد صنایع را تعطیل کنیم که این تعطیلی زنجیرهوار به خیلی مسائل
مرتبط است ،مثل بیکاری در بخش معدن ،برق و ...که چنین اجازهای هم
البته به سازمان محیطزیست داده نمیشود .در بحث کامیونهای فرسوده،
اتوبوسهای مستهلک و موتورهای کاربراتوری باید توجه کنیم که اینها
وسایل تامین معاش افراد هستند .ما درحال حاضر و در شرایط تحریمهای
تکنولوژی و نفتی قدرت نوسازی صنعت حملونقلمان را نداریم .این یک
معادله ساده است .وقتی منبع تامین معاش عده زیادی را بگیریم یک
بلوای سیاسی به راه میافتد و به این ترتیب شما با جمعیت میلیونی افراد
بیکار مواجه میشوید و اگر هم بخواهیم سیستم را مجبور به بازسازی
با تولیدات داخلی کنیم باید این موضوع را درنظر بگیریم که توان تولید
داخلی ما ساالنه ۵۰هزار موتور انژکتوری است و اگر با این توان بخواهیم
یکمیلیون موتور را نوسازی کنیم  ۲۰سال طول میکشد و برای واردات
هر دستگاه موتور هم نزدیک به دوهزار دالر نیاز است که پولش را نداریم».
همچنین در گزارش منتشرشده از دیوان محاسبات در بررسی میزان
اجرای قانون هوای پاک اینطور آمده که با وجود تردد آمار چشمگیری
از موتورسیکلتهای فرسوده در سطح کشور ،تاکنون هیچگونه
دستورالعمل و شیوهنامهای درخصوص نحوه اجرای آزمونهای معاینه

https://www.isna.ir/news/1400102922121
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فنی موتورسیکلت به مراکز معاینه فنی ابالغ نشده و امکان ثبت نتایج
معاینه فنی موتورسیکلتها بهصورت برخط و سیستماتیک در سامانه
مربوطه مقدور نیست.1
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت ،خبرگزاری مهر نیز نوشت :بر
اساس آخرین آماری که بخش دیدهبانی آلودگی هوای شرکت سوئیسی
«آیکیو ا ِیر» ،در سال  ۲۰۱۸اعالم کرده است ،اولین شهر ایرانی،
اندیمشک خوزستان است که با میانگین  ۳۹ /۲میکروگرم ذرات کمتر از
 ۲ /۵میکرون در یک متر مکعب هوا ،در جایگاه  ۲۳۰آلودهترین شهرهای
جهان در  ۲۰۱۸قرار گرفته است .مشهد با میانگین  ۳۰ /۶و اصفهان با
میانگین  ۲۷ /۶نیز به ترتیب دومین و سومین شهر آلوده ایران در ۲۰۱۸
بودند .بر خالف تصورات ،تهران اما با میانگین  ۲۶ /۱میکروگرمی ،در رده
چهارم آلودهترین شهرهای ایران قرار دارد.
سالهاست که طی تحقیقات و بررسیهای علمی متعددی که صورت
گرفته منشأ آلودگی هوا در تهران و سایر کالنشهرها تقریباً مشخص شده
و این موضوع چیز پنهانی نیست .نگاهی به تاریخ قانونگذاری ایران در این
زمینه نشان میدهد که موضوع آلودگی هوا تلویحاً از سال  ۱۳۲۸مورد
توجه قانونگذار بوده و صریحاً هم در بند  ۲۰ماده  ۵۵قانون شهرداری
(اصالحیه سال  )۱۳۴۵مسئولیت شهرداریها در این زمینه کام ً
ال
مشخص شده است .بعد از انقالب هم توجه ویژه ای در اصل  ۵۰قانون
اساسی کشور به این موضوع شده است ،قانونی که به صورت انحصاری و
دقیق به موضوع آلودگی هوا پرداخته است.
سرانجام قانون هوای پاک چه شد؟
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  ۱۳۷۴با وجود برخی
توفیقات جزئی در اجرای آن به دلیل پارهای از ایرادات موجود در سال ۱۳۹۶
جای خود را به قانون هوای پاک داد .نگاهی کوتاه به قانون هوای پاک
نشان میدهد که این قانون عالوه بر مزیتهای متعدد حقوقی و نوآوریهایی
که در نگاه به مسئله آلودگی هوا نسبت به قانون قبل دارد ،مهمترین نقطه
قوت و اتکای آن شفافیت آن در تعیین وظایف نهادهای مسئول است.
مکلف شدن وزارت کشور به افزایش ساالنه  ۵درصد ناوگان حمل و
نقل عمومی در شهرها و کالنشهرها با اولویت شهرهای بزرگ ،تعیین
استاندارد برای حاملهای انرژی و مکلف شدن وزارت نفت به عرضه
سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین ،نفت سفید و نفت کوره ،مطابق
استانداردهای ملی حداکثر سه سال پس از الزم االجرا شدن قانون هوای
پاک ،عرضه کند ،مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی
برای ایجاد کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تأثیر گرد و غبار،
مکلف شدن سازمان محیط زیست در جلوگیری از انتشار امواج غیرمجاز
رادیویی با ایجاد مرکز پایش ،واریز درآمد حاصل از الیحه هوای پاک به
حساب خزانه داری کل کشور و هزینه کرد آن صرفاً جهت مقابله با منابع
آلوده کننده هوا ،مکلف شدن وزارت نیرو نسبت به توسعه ،تولید و عرضه
انرژیهای تجدید پذیر و پاک به نحوی که حداقل  ۳۰درصد افزایش
 -1قانون هوای پاک برای تهرانیها کار نمیکند ( ،)1400ایرنا 5 ،بهمن  ،1400کدخبر:
 .84625668ر.ک:
https://www.irna.ir/news/84625668
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ساالنه ظرفیت برق کشور از انرژیهای تجدید پذیر تأمین شود ،مکلف
شدن سازمان جنگلها و مراتع به مهار ساالنه حداقل  ۳۰۰هزار هکتار
از کانونهای تولید گردوغبار ،مکلف شدن وزارتخانههای جهاد کشاورزی
و راه و شهرسازی به ایجاد حریم سبز در بزرگراهها و کمربند سبز در
شهرها و روستاها ،مکلف شدن وزارت صمت و سازمان محیط زیست برای
انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی آالینده به خارج از مناطق مسکونی
توسط ،مکلف شدن خودروسازان و واردکنندگان به ارائه ضمانت دو ساله
پیمایش برای خودروها جهت تعویض قطعات آسیب دیده کنترل آلودگی
خودروها ،ممنوعیت سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی و انباشت
پسماند بیمارستانی و صنعتی در فضای باز توسط شهرداریها ،مکلف
شدن وزارت جهاد کشاورزی به عملیات بیابان زدایی در مناطق بحرانی
و زیست بومهای حساس و مکلف شدن شهرداریها به گسترش سیستم
حمل و نقل عمومی ،مسیرهای دوچرخه سواری و پیاده روی برای مردم
از جمله مهمترین تکالیفی است که در این قانون برای  ۱۶نهاد مسئول
تعیین شده است.
موضوع ورود جدی نهادهای نظارتی زمانی اهمیت و اولویت پیدا میکند
که ما بدانیم طبق آخرین آمار رسمی اعالم شده ،ساالنه بیش از حدود
 ۱۰هزار نفر در کشور و بیش از  ۴هزار نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا
جان خود را از دست میدهند .درواقع اگر این نهادها به وظایف خود
عمل کردهاند که چه بهتر ،ولی اگر عمل نکردهاند ،ضمن برخورد قضائی
الزم باید عنوان کرد که عامل آلودگی هوای تهران و کالنشهرها مازوت
نیست ،بلکه ناکارآمدی و بی مسئولیتی است!
بخشهایی از قانون هوای پاک که مربوط به حملونقل عمومی
میشود اجرا نشده است
در واقع نهادهای مسئول نظارتی چون قوه قضائیه ،سازمان بازرسی کل
کشور ،دیوان عدالت اداری ،کمیسیون اصل نود ،فراکسیون محیط زیست
مجلس و  ...نیز باید ضمن انجام بررسیهای الزم ،مشخص کنند که چه
دستگاههایی به انجام وظایف خود اقدام کرده و یا کوتاهی کردهاند تا
طبق اصل مسئولیت مدنی دولت ،همه این نهادها پاسخگوی عملکرد
خود باشند.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی قوه قضائیه در گفت و گو با یکی از رسانهها
درباره تداوم آلودگی هوا و اجرا نشدن قانون هوای پاک گفت :دادستانی
کل کشور و سازمان بازرسی این موضوع را پیگیری و دستگاههایی که به
وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نکردند را شناسایی میکنند.
وی با اشاره به تصویب این قانون در سال  ،۱۳۹۶افزود :در این قانون
پیشبینی شده که از تردد خودروهای فرسوده جلوگیری شود و اکنون
نیروی انتظامی خودروهایی را که شرایط قانونی نداشته باشند جریمه
میکند در واقع بخشی از این قانون که به ضرر مردم است در حال اجرا
است اما از طرف دیگر در قانون هوای پاک پیشبینی شده تا ظرف پنج
سال ناوگان ترابری عمومی و خصوصی از جمله تاکسیها با تسهیالتی که
دولت در اختیار بخش خصوصی و عمومی میگذارد ،نوسازی شود اما این
بخش قانون اجرا نشده و تسهیالت به ناوگان عمومی کشور اختصاص داده

نشده یا اگر هم تخصیص داده شده در حد پیشبینی در قانون نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد:
مدت زمان در نظر گرفته شده در قانون در ماههای آینده و منتهی به
سال  ۱۴۰۱تمام میشود در حالی که بخش زیادی از این قانون هنوز
اجرا نشده و دستگاههای مختلف از جمله دستگاههای دولتی به وظیفه
خود عمل نکردند و متأسفانه همچنان شاهد هستیم که یک قانون خوب
بدون اجرا باقی مانده است.

سهم دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک چند درصد است؟
بر اساس آمار در سال گذشته وزارت کشور  ۳۲درصد ,وزارت نیرو ۲۵
درصد ,سازمان استاندارد  ۲۷درصد ,وزارت صمت  ۳۶درصد و سازمان
برنامه و بودجه صفر درصد از وظایف خود را در قبال قانون هوای پاک
انجام دادهاند.
داستان ترک فعلها و آلودگی هوا
آیتاهلل رئیسی ،رئیس وقت قوه قضائیه در واکنش به گزارش رئیس
سازمان بازرسی و گزارش دادستان کل کشور در این زمینه گفت :هوای
پاک و محیط زیست از حقوق عامه است و آلودگی هوا از معضالتی است
که کشورمان هر چند وقت یک بار در یک استان یا به صورت سراسری
درگیر آن میشود.
بیشترین سهم آلودگی هوا در حوزه ترافیک شهری مربوط به
کدام بخش است؟
خبرگزاری مهر در یک تحلیل بدون ارائه آمار و بدون ذکر
موتورسیکلتهای کاربراتوری و فرسوده نوشت :در حوزه ترافیک
شهری بیشترین سهم آلودگی به گمان عمومی بر دوش کارخانههای
صنعتی است اما باید بدانید که با پیشرفت علم دیگر کارخانجات صنعتی
با مکانیزه شدن و استفاده از سوخت پاک (برق) دیگر سهم اندکی در
آلودگی هوا دارند و بیشترین سهم در این مبحث بر دوش اتوبوسها،
کامیونها ،اتومبیلها و موتورسیکلتها است که باز بهدلیل عدم حضور
گسترده کامیونها در شهر و به کارگیری اتوبوسهای برقی و مترو
میتوان گفت باالترین سهم متعلق به موتورسیکلتهاست.

شهرداریها و استفاده از موتور برقی
درست یک سال پیش مهدی جمالی نژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر با
اشاره به اقدامات دولت برای فرهنگسازی در حوزه استفاده از موتورهای
برقی اظهار داشت :در این راستا جلساتی را با معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری داشتهایم و قرارمان بر این است که نه تنها در خصوص
موتورهای برقی ،بلکه برای جا انداختن فرهنگ اتوبوسهای برقی هم گام
برداریم .با شهرداری تهران صحبت کردهایم و قرار شد در قسمت اول
اتوبوسهای برقی را تحویل بگیریم و انشاءاهلل فرهنگ استفاده از موتور و
اتوبوس برقی را ابتدا در تهران و سپس در کشور جا بیندازیم.
جمالی نژاد گفت :درست است که اولویت ما اتوبوسهای برقی است اما به
جد پیگیر هستیم و فکر میکنیم در همین دولت بتوانیم اتفاقات خوبی را
در بحث موتورسیکلتهای برقی رقم بزنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وام موتورسیکلتهای برقی هنوز
همان سه میلیون تومان است ،تصریح کرد :وامی که دولت در قالب تبصره
 ۱۸برای خرید این موتورسیکلتها در نظر گرفته بود در ابتدا سه میلیون
بود اما االن به  ۸میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
به گفته رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور سال گذشته
برای شهرداری تهران  ۴۰هزار موتورسیکلت برقی تأمین اعتبار شده بود
که متأسفانه شهرداری هیچ اقدامی در این راستا نکرده بود.
وی تأکید کرد :همان طور که گفتم شهرداری تهران هیچ عملکردی در این
حوزه نداشته و میتوان گفت که عملکرد این مجموعه صفر است و عم ً
ال
از این فرصتی که در اختیارشان قرار داده شد ،هیچ استفادهای نکردند.
ورود  ۳۰۰هزار دستگاه موتورسیکلت برقی به تهران
اکنون علیرضا زاکانی شهردار تهران هنگام ارائه الیحه بودجه گفت :باید به
سمت استفاده از موتورسیکلت برقی برویم ،با دولت در این باره صحبت کردیم
و قرار شد تا  ۳۰۰هزار موتور در شهر را به سمت برقی شدن سوق دهیم.
مهمترین ویژگی موتورهای برقی ،آلوده نبودن آنها از یکسو و از سوی
دیگر سرعت محدود آنها است .سردار حسین رحیمی ،رئیس پلیس
پایتخت در این باره اظهار کرد :در حال حاضر در نصف تصادفات تهران،
پای موتورها در میان است .چرا با وجود واردات و تولید موتورهای برقی،
از این موتورسیکلتها استفاده نمیکنیم؟ موتورهایی که هم تولید
آلودگی ندارند و هم به دلیل سرعت پایینتر ،ایمنی بیشتری دارند.
موتورهای برقی درمان مقطعی یا دائمی؟
از مهمترین مزیتهای این موتورها این است که آلودگی کمی ایجاد
میکنند ،مزیت دیگر آنها این است که لرزش بسیار پایینی دارند ،چون آن
مکانیزم رفت و برگشتی موتور حذف شده است .بحث ارزان بودن موتورهای
برقی نیز مطرح است که پول انرژی کمتری میدهیم و به صرفهتر است.
ایراد اصلی در موتورهای برقی باال بودن هزینه تعمیر آن است .مشکل
دیگر مسئله برد است ،اگر برد را باال ببریم ،حجم باتری را باید افزایش
دهیم که باعث افزایش قیمت و مصرف انرژی بیشتر میشود .نسبت
ذخیره سازی باتری حدود  ۱۰درصد است که سیکلی ایجاد میکند که
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برای جاهایی مثل تهران که ترافیک و شیب روی زیاد است ،مناسب
نیست و باعث افزایش شدید مصرف انرژی میشود .مشکل دیگر این است
که جایگاه سوخت برق در کشور وجود ندارد و اقدامات صورت گرفته
توسط برخی شرکتها فقط نمایشی است.
لزوم هم افزایی دستگاهها برای واردات آسان موتور برقی
وارد شدن یک موتور برقی نیازمند این است که گمرک ،سازمان استاندارد،
پلیس راهور و وزارت صمت همکاری درست و بدون وقفهای داشته باشند،
اکنون که وضعیت هوا روز به روز بدتر میشود و قیمت خودروها هم
بیشتر از توان مالی اغلب افراد است چه بهتر که بتوان با ورود آسان
موتورهای برقی کمکی به بهتر شدن وضعیت آلودگی هوا داشته باشیم.
برخی از تولیدکنندگان موتور سیکلت های برقی مدعی هستند که
وزارت صمت ،سازمان استاندارد ،گمرک و پلیس همکاری الزم را با
تولیدکنندگان ندارند به گونهای که برای صدور مجوزهای قانونی روزها و
ماهها تولیدکنندگان را معطل میکنند.
این برخورد با تولیدکنندگان داخلی آن هم در سال تولید ملی و آن
هم در خصوص وسیلهای که براساس بررسیهای کارشناسی در افزایش
کیفیت زندگی ساکنین شهرهای بزرگ و آلوده نقش ایفا کند عجیب

تلقی میشود که ضرورت همکاری این نهادها با تولیدکنندگان را بیش
از پیش نشان میدهد.
تنفس در هوای پاک یک رؤیا باقی میماند؟
طرحهایی همچون سه شنبههای بدون خودرو هم زورش به کاهش
آلودگی هوا نرسید ،بیان ترک فعلهای دستگاههای موظف در قانون
هوای پاک در حد حرف باقی ماند و اعالم جرمی علیه دستگاه کم کار
عنوان نشد ،در سال  ،۱۳۷۴بحران آلودگی هوا در کالنشهرها موجب شد
تا مسئوالن ستاد اجرایی کاهش آلودگی هوا به منظور ایجاد حساسیت در
مورد آثار زیانبار آلودگی هوا بین اقشار مختلف جامعه ،روز  ۲۹دی ماه را
به عنوان «روز ملی هوا پاک» نامگذاری کنند.
حال بعد از گذشت  ۲۶سال از این نامگذاری ،روز ملی هوای پاک همچنان
در حد نام و نشان باقی مانده و مردم شهرهای مختلف همچنان در آرزوی
تجربه تنفس پیاپی در روزهای پاک هستند ،اکنون امیدواریم که با تغییر
رویکرد شهرداریها و استفاده از موتورهای برقی و همچنین جایگزین
کردن موتورهای برقی بهجای موتورهای قدیمی در ناوگانهای پلیسی
و اورژانسی بتوانیم به روزهایی که هوا پیاپی پاک است نزدیک شویم.1

 -1موتورهای برقی؛ درمانگر آلودگی هوای کالنشهرها /حال بد هوای تهران ،مهر 29 ،دی  ،1400کدخبر .5403792 :ر.ک:
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در نظر نگرفتن واقعیتهای اسقاط ظلم همهجانبه است
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت ،چندسالی است که شرکتهای
موتورسیکلتساز بهدلیل عدم تمایل اسقاط موتورسیکلتها توسط
مالکان ،به گرفتن گواهی اسقاط خودرو مجبور شدند که همین موضوع
نیز چالشهای بسیاری برای آنها داشته است و تبدیل به دغدغهای
بزرگ برای تولیدکنندگان موتورسیکلت شد.
اما ،چیزی که مشهود است قوانینی مانند قانون هوای پاک و اسقاط خودروهای
فرسوده با واقعبینی همراه نبوده است و همین موضوع باعث پیچیده شدن
مشکالت و در نهایت بروز اختالل در چرخه ورود محصوالت نوشماره میشود.
سیدمحمدمهدی میرزایی قمی در گفتگو با ایرنا گفت :در حال حاضر
اینطور نیست که موتورسیکلتها براساس قانون بدون ارائه گواهی اسقاط
پالکگذاری شوند لیکن با گواهی معادل پالک میشوند .بحثمان این
است که اگر موتورسیکلتی جدید میخواهد شماره شود و وارد چرخه
بشود مابهازای آن باید موتورسیکلت فرسوده از چرخه خارج شود .دلیل
این امر آن است که نوع آلودگی که موتورسیکلت و خودرو سواری تولید
میکنند با هم متفاوت است .در  ۶ماهه دوم سال آالینده معیار ،ذرات
معلق کمتر از  ۲.۵میکرون هستند که منبع اصلی تولیدشان در منابع
لونقلیه دیزل و موتورسیکلتها هستند .بنابراین ،باید
متحرک ،وسایل حم 
موتورسیکلتهای قدیمی از چرخه خارج شود .مسأله این است که آن
کاری که باید ،انجام میشود لیکن بهدرستی باید انجام شود و پروسه آن
بهدرستی صورت گیرد.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در پایان خاطرنشان کرد :به هر
حال محدودیتهایی به علت شرایط حاکم بر جامعه همچون تحریم
و مشکالت اقتصادی ایجاد شده است .در مورد این حقیقت که پلیس
راهور از تردد ناوگان فرسوده جلوگیری کند ،باید پرسید که این ناوگان
فرسوده برای کیست؟ ناوگان فرسوده برای قشر کمبرخوردار جامعه است.
این ناوگان وسیله امرار معاش یک عده است که از طریق آن کسب روزی
برای خود و خانوادهشان میکنند .اگر بخواهید این وسیله را از او بگیرید،
باید چه کار کند .باید از دیوار مردم باال رود؟ بنابراین ،بابت معیشت این
عده مجبورند با دیده اغماض نگاه کنند .متأسفانه به علت شرایط خاصی
که بر جامعه حاکم شده شاید برخی از طرحها را بهصورت کامل نتوان
پیادهسازی کرد و تمام این مسائل بهصورت زنجیرهوار به هم متصل است.
بنابراین ،بحث آلودگی هوا یک موضوع چندوجهی است که تمام مسائل
آن بهصورت حلقههای زنجیر به هم متصلاند و با جدا کردن یک حلقه
1
بقیه حلقهها از هم گسسته میشود.
چند وقت پیش نیز رئیس پلیس راهور برگ تازهای از روند معیوب
اسقاط خودروها رو کرد.
هادیانفر اعالم کرد« :آنچه بهعنوان اسقاط خودرو انجام میشود عمدتا
صوری است و بیشتر حوالهها باطل میشود تا اینکه خودرویی اسقاط
 -1میرزاییقمی ،سیدمحمدمهدی ( ،)1400وسایل حمل و نقلیه دیزل و موتورسیکلتها
عامل آلودگی تهران ،آنا 26 ،بهمن  ،1400کدخبر .631409 :ر.ک:
https://www.ana.press/news/631409
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شود ».این گفته وقتی عجیبتر میشود که بدانیم در حال حاضر میزان
اسقاط خودروها در دورترین فاصلهای است که طبق قانون باید باشد و
جالب اینکه رئیس پلیس راهور معتقد است همان تعداد کم هم اسقاط
نمیشود و فقط حوالههایشان باطل میشود .آن طور که پلیس گفته
حدود ۳۷میلیون دستگاه وسیله نقلیه سبک و سنگین در معابر کشور
تردد میکنند که از این تعداد سهم موتورسیکلتها  ۱۲میلیون دستگاه
است در حالی که حدود  ۳۲درصد این وسایل نقلیه فرسوده است .افزون
براین شرایط در ناوگان حمل و نقل عمومی نیز نگران کننده است ،زیرا
 ۸۰درصد این ناوگان نیز به آفت فرسودگی دچار شده است .در این بین
برخی کارشناسان معتقدند باید نگران شرایطی که تا سه سال دیگر ایجاد
میشود ،بود چون اگر شرایط اسقاط خودروهای فرسوده تغییر نکند
ممکن است تا سه سال آینده تعداد آنها سه برابر شود.
معمای سن فرسودگی
از همان زمان تصویب قانون هوای پاک ،موضوع سن فرسودگی
خودروهای اسقاطی محل چالش بوده است .ماجرا از این قرار است که تا
بهار سال گذشته بر اساس آییننامه قانون هوای پاک برای خودروها
سن فرسودگی تعریف شده بود .به عنوان مثال بر اساس این قانون سن
فرسودگی خودروی سواری شخصی ۲۵سال تعیین شده بود و بر این
اساس خودروهای تولید قبل از  ۱۳۷۵فرسوده محسوب میشدند .این
سن برای خودروهای ناوگان عمومی هم ۱۵سال بود اما یک سال و نیم
پیش اتفاقی باعث شد این قانون به نوعی نقض شود.
به این ترتیب که صاحب خودرویی که وسیلهاش به سن فرسودگی رسیده
بود ،شکایتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرد و از این دیوان خواست تا
الزام به اسقاط را نقضکنند .دیوان هم بر اساس استفتایی که از شورای
نگهبان کرده بود ،این قانون را نقض کرد و عمال سن فرسودگی حذف شد .دو
دلیل شورای نگهبان برای ابطال این آییننامه قانونی این بود که نمیتوان
با در نظر گرفتن حقوق عامه حق مالکیت افراد را سلب کرد و از سوی
دیگر راهکارهای بهتری برای تعیین سن فرسودگی خودروها وجود دارد.
انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده اما نظر دیگری
داشت و معتقد بود با وجود احترام به مالکیت ،تردد در معابر عمومی
شهر هم جزو حقوق دولتی است و دولت میتواند محدودیتهایی برای
تردد ایجاد کند .آنها میگفتند هر چند الزام به اسقاط وجود ندارد اما
این خودروها اجازه تردد هم نباید داشته باشند .این قصه اما تابستان
امسال یعنی روزهای پایانی عمر دولت پیشین باز هم تغییراتی داشت.
به این معنا که از سوی دولت به واسطه یک مصوبه معیارهای دیگری
در این مورد تعیین شد و بر اساس آن به جای سن فرسودگی سن «مرز
فرسودگی» تعیین شد.
بهعنوان مثال برای خودروی سواری شخصی ،سن مرز فرسودگی را ۱۵
سال معین کردند اما عالوهبر معیار مرز فرسودگی معیار دیگری هم به
نام «معاینه فنی» به این موضوع اضافه شد .به این ترتیب خودروهایی
که به مرز فرسودگی رسیدهاند باید در سال دو بار معاینهفنی شوند! و
در صورت مردودی دوباره خودرویی در معاینهفنی و ناتوانی در جلب
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استانداردهای مورد نظر این خودرو فرسوده محسوب خواهد شد .همین
موضوع هم بهدرستی اجرا نشد ،به این معنا که برخی از مراکز معاینه
فنی درحالیکه نباید به خودروهای فرسوده برگه تردد دهند این کار را
انجام میدادند .این آییننامه اجرایی در خرداد سالجاری تصویب شد اما
مهرماه امسال سازمان حفاظت محیطزیست اعالم کرد که تعداد دفعات
معاینه فنی ساالنه وسایل نقلیه موتوری پیش از رسیدن به سن مرز
فرسودگی ،بهصورت واضح در متن آییننامه یادشده ذکر نشده است و
به این ترتیب بهمنظور جلوگیری از ایجاد هرگونه ابهام در اجرای مصوبه،
پیشنهاد اصالح این آییننامه را به دولت ارائه کرده است.
چرا ماده  ۸قانون هوای پاک که اشاره به موضوع سن فرسودگی و اسقاط
خودروها دارد مهم است؟ اینکه ابطال آییننامه این قانون اصال چه
مفهومی دارد؟ این تصمیم چه پیامدهایی میتواند داشته باشد؟ اعداد
و آمارهای رسمی بهخوبی اهمیت ابطال این آییننامه را نشان میدهد.
براساس چندین مطالعه انجامشده سهم خودروهای فرسوده در آلودگی
هوای کالنشهرها بین  ۴۰تا  ۶۵درصد برآورد میشود و این در حالی
است که منابع متحرک شامل خودروهای دیزلی ،خودروهای شخصی
و موتورسیکلتها سهمی ۶۰درصدی در انتشار ذرات معلق دارند.
عالوهبراین یافتههای محققان از این حکایت دارد که ساالنه در ایران
حدود ۴۰هزار نفر بهدلیل مواجهه با آلودگی هوا دچار مرگ زودرس
میشوند و میانگین ساالنه غلظت مهمترین آالینده هوا یعنی «ذرات
معلق کمتر از  ۲ /۵میکرون» در کشور تقریبا سهبرابر مقادیر استاندارد و
ششبرابر توصیه سازمان جهانی بهداشت است .همین دو فقره آمار نشان
میدهد که از رده خارج کردن خودروهای فرسوده که تعدادشان در سطح
کشور و در کالنشهرها هم کم نیست ،میتواند نقش مهمی در کاهش
آلودگی هوا و تنفس راحت شهروندان داشته باشد .تاثیر تردد خودروهای
فرسوده فقط بر ریه و سالمت شهروندان نیست و آنطور که رئیس پلیس
راهور گفته سهم  ۳۲درصدی خودروهای فرسوده در ایران یکی از دالیل
مهم افزایش تصادفات رانندگی هم هست .یعنی عالوهبر مرگ ساالنه
۴۰هزار نفری باید سهم قابلتوجهی از مرگهای ناشی از سوانح ترافیکی
را به پای خودروهای اسقاطی نوشت.
این بیتوجهیها و بیقانونیها تاثیر مستقیمی بر فعالیت مراکز اسقاط
خودروهای فرسوده هم داشت و بهجز از اشتغالی که طی  ۱۵سال گذشته
از بین رفت و حتی باعث ورشکستگی مالی بسیاری از افرادی که در این
زمینه سرمایهگذاری کرده بودند شد ،فعالیت این مراکز به کمترین میزان
طی  ۱۵سال گذشته رسیده است .شرایط بهگونهای است که حدود ۱۰
درصد از  ۲۲۰مرکزی که در حوزه اسقاط فعال بودند این روزها فعالیت
میکنند .حتی مدیران بسیاری از این مراکز معتقدند در همان  ۱۰درصد
از مراکز هم کاری برای انجام دادن نیست .مسؤول یکی از مراکز اسقاط
خودروهای فرسوده در اتوبان فتح تهران به جامجم میگوید« :در پنج ماه
گذشته هیچ خودروی شخصی برای اسقاط به این مرکز مراجعه نکرده
است و اگر اسقاطی هم صورت گرفته در رابطه با کامیونها بوده است».
دلیل این امر از نگاه او «تفاوت مشهود قیمت خودرو و رقم تسهیالت
درنظر گرفته شده برای صاحبان خودروهای اسقاطی» است .او میگوید:

نزدیک به سهبرابر تعداد فعلی .میزان زیانهای مرتبط با تردد خودروهای
اسقاطی در معابر به صورت تفکیکشده هم وجود دارد .آنطور که اعالم
شده ساالنه ۸۰هزار میلیارد تومان صرف هزینههای جانبی مرگومیر
سوانح ترافیکی در اثر فرسودگی خودروها میشود .یا  ۵۳هزار میلیارد
تومان هزینه سوخت مازاد و  ۱۰هزار میلیارد تومان هزینه ناشی از اتالف
ترافیکی (فقط در کالنشهر تهران) میشود.

«وقتی قیمت خودروی اسقاطی شخصی در بازار  ۱۵۰میلیون تومان
است ،چرا شخصی باید خودرویش را با وعده وام  ۵۰میلیون تومانی
اسقاط کند؟» سؤالی که پاسخش بدیهی و روشن است .تفاوت قیمت
خودروها در بازار و ملزم ندانستن خودروسازها به مصوبه دولت باعث
شده طی  ۱۵سال گذشته فقط  ۱۰درصد از مراکز اسقاط خودرو به
نوعی فعال باشند .همین تعداد کم هم با کسادی کار روبهرو هستند؛ به
این معنا که هر سال باید طبق قانون  ۳۶۰هزار دستگاه خودروی فرسوده
اسقاط شود .این درحالی است که از سال  ۹۸تاکنون هر سال بهطور
میانگین و در خوشبینانهترین حالت حدود  ۸۰۰۰خودرو اسقاط شده
است و نگرانکننده اینکه هر سال  ۳۵۰هزار خودروی فرسوده به تعداد
خودروهای اسقاطی اضافه میشود.
دود از فرسودهها بلند میشود
بحران خودروهای فرسوده عالوهبر پیامدهای سالمتی و میزان قربانیان
تصادفات جادهای هزینههای بسیاری هم همراه دارد .برای فهم
این موضوع میتوان استناد کرد به میزان ارقامی که از زبان محمود
مشهدیشریف ،رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو عنوان شده
است .او معتقد است «زیان ساالنه این خودروها به ۵۵۰هزار میلیارد
تومان» خواهد رسید .او گفته همین حاال مطابق آمارها «ساالنه ۲۰۰هزار
میلیارد تومان بابت خودروهای فرسوده توسط دولت و در حقیقت از
جیب مردم هزینه میشود ».برای درک چگونگی رسیدن به این ارقام
هم مولفههای سنجش بسیاری وجود دارد .تنها در یکی از این سنجهها
میتوان به میزان قابلتوجه مصرف سوخت این خودروها اشاره کرد .به
این مفهوم که هر خودروی فرسوده در هر  ۱۰۰کیلومتر  ۶ /۵لیتر بنزین
بیشتر از خودروهای نرمال مصرف میکند .وقتی بدانیم تعداد کنونی
این خودروها بیش از سهمیلیون دستگاه است بنابراین به عدد باالیی
از سوءمصرف سوخت در این خودروها دست پیدا میکنیم .خالصهشده
این ماجرا میشود اینکه درحالحاضر سهمیلیون خودرو در ایران در
هر  ۱۰۰کیلومتر  ۶ /۵لیتر بنزین بیشتری مصرف میکنند! این عدد
وقتی عجیبتر میشود که بدانیم بنا به هشدار انجمن مراکز اسقاط و
بازیافت خودرو تعداد خودروهای فرسوده در ایران تا سال  ۱۴۰۴یعنی
کمی بیشتر از سه سال دیگر به هشتمیلیون خودرو خواهد رسید ،یعنی

قانونی که دچار فرسودگی است
اما این رویه معیوب چگونه قطع و اصالح میشود؟ این موضوع تازهای
نیست و حدود  ۱۵سال است که برای نرسیدن به شرایط نامناسب کنونی
مراکزی با عنوان «مراکز اسقاط و بازیافت خودرو» پا گرفته است .همین
مراکز اسقاط هم در حالی در سال  ۱۳۸۶تشکیل شد که متولی اصلی آن
نهاد ریاستجمهوری بود اما در همان سال وزارت راه و شهرسازی نقش
مدیریت حمل و نقل سوخت کشور در ماجرای اسقاط را گرفت به این
معنا که عمال ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از جایگاه باالیی
که داشت به دبیرخانهای در وزارت راه تبدیل شد .این اتفاق باعث شد
بیقانونیهای صورت گرفته بیشتر شود و البته گوش کسی هم به این
روال بدهکار نباشد .مهمترین دلیل برای الزام به انجام اسقاط خودروها،
مصوبه هیات دولت بود .طبق مصوبه دولت درخصوص اسقاط خودرو،
خودروسازان موظف بودند در ازای تولید هر چهار خودرو با مصرف سوخت
بیش از هشت لیتر ،یک خودرو اسقاط کنند اما این مصوبه به فراموشی
سپرده شده و خودروسازها همچنان زیر بار این مصوبه نمیروند .برخی
معتقدند خودروسازان به علت رانت قوی خود زیر بار مصوبه دولت نرفتند.
برای ترغیب خودروسازها درخصوص اجرای این قانون حتی پیشنهادهایی
هم مطرح شد ،به این معنا که نه تنها الزامی از نهادهای باالدستی برای
اجرای قانون به خودروسازها ایجاد نشد بلکه آنها پیشنهادهایی دادند که
این شرکتها را راغب به اجرای قانون کنند! یکی از آنها این بود که
اگر هزینه  ۳۰درصدی برای خودروسازان سنگین است از  ۲۰درصد آغاز
کنند اما بهصورت پلکانی ساالنه  ۱۰درصد به آن اضافه کنند تا پس از
 ۹سال به رقم صددرصدی برسند ،یعنی به ازای هر خودروی نو ،یک
خودروی فرسوده اسقاط شود اما پرواضح است که وقتی قرار است قانون
ازسوی این شرکتها اجرا نشود پیشنهادهایش هم تاثیری نخواهد داشت.1

 -1فـرسـودگی طرح اسقاط خودروهای فرسوده ( ،)1400ایسنا 18 ،بهمن ،1400
کدخبر .1400111814193 :ر.ک:
https://www.isna.ir/news/1400111814193
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عبداله متولی:

آمادگی «سامانه سیمفا» برای معاینه فنی موتورسیکلتها
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایسنا ،مدیراجرایی
معاینه فنی خودروهای کشور با اشاره به اینکه موتورسیکلتها یکی از
چالشهای مقابله با آلودگی هوا بهویژه در کالنشهرها هستند بر آمادگی
حداکثری مراکز و سامانه سیمفا برای انجام معاینه فنی موتورسیکلتها
تاکید کرد.
عبداله متولی در تشریح روند معاینه فنی برای موتورسیکلتها گفت:
در حال حاضر سرمایهگذاری گستردهای در حوزه ایجاد و بهرهبرداری
از خطوط معاینه فنی موتورسیکلت و همچنین آموزش نیروی انسانی
متخصص در کشور انجام شده است .در حقیقت زیرساختهای الزم
جهت انجام آزمونهای معاینه فنی و شناسایی موتورسیکلتهای آالینده
و غیرایمن فراهم شده است.
به گفته وی ،باتوجه به عدم ارسال اطالعات هویتی ( )vinموتورسیکلتها
بهصورت برخط به سامانه سیمفا از طرف برخی دستگاههای متولی اجرای
قانون و همچنین بهواسطه عدم وجود ضمانت اجرایی الزم در خصوص
برخورد قانونی با موتورسیکلتهای فاقد گواهی معاینه فنی ،این امر تا
کنون محقق نشده است در حالی که آمادگی حداکثری سامانه سیمفا
و مراکز معاینه فنی برای این امر در قالب سختافزاری و نرمافزاری
پیشرفته و یکپارچه و قابل نظارت ،آنالین وجود دارد.
متولی در تشریح هزینههای راهاندازی خطوط آزمونهای معاینه فنی
موتورسیکلتها در مراکز نیز گفت :برای راهاندازی هر خط معاینه فنی
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موتورسیکلت بدون احتساب زمان و هزینههای چند میلیارد تومانی
آموزش و استخدام پرسنل متخصص و تملک محل راهاندازی خط ،به
بیش از سه میلیارد ریال سرمایه نیاز است با این حال بیش از  ۷۴خط
فعال معاینه فنی موتورسیکلت در سطح مراکز معاینه فنی کشور و در
بستر سامانه سیمفا آماده بررسی وضعیت موتورسیکلتها و انجام آزمون
معاینه فنی آنها هستند و در شهر تهران نیز ۱۱خط فعال آزمون معاینه
فنی موتورسیکلت آماده خدمات رسانی به شهروندان است.
مدیراجرایی معاینه فنی خودروهای کشور با تاکید بر اینکه از حدود ۱۳
میلیون دستگاه موتورسیکلت موجود در کشور 1در سال گذشته کمتر
از دویست دستگاه به مراکز معاینه فنی مراجعه داشتهاند ،افزود :این
تعداد مراجعه به روشنی گویای این است که موتورسیکلتسواران به
جهت عدم الزام قانونی خود را ملزم به بررسی و اصالح آالیندگی و
ایمنی وسیلهنقلیه خود و انجام آزمون معاین ه فنی موتورسیکلت نمیدانند
و بدون هیچ محدودیتی در سطح شهر تردد میکنند این درحالی است
که هر موتورسیکلت بهطور متوسط بیش از  ۶برابر بیشتر از یک خودرو
ایجاد آلودگی میکند.
به گفته وی ،جدیت در برخورد با موتورسیکلتهای متخلف و فاقد
معاینه فنی و فراهم نمودن بستر اخذ گواهی معاینه فنی از جانب راکبان
موتورسیکلتها جهت وسیلهنقلیه خود یک ضرورت است که امیدواریم
 -1این آمار از  11تا  12میلیون نیز قبال تخمین زده شده است.

دستگاههای مجری قانون با جدیت بیشتری در این خصوص عمل کنند.
متولی تاکید کرد :متاسفانه در حالی که بیش از  ۲۶سال از تصویب
نخستین قانونی که بر اخذ گواهی معاینه فنی جهت تردد موتورسیکلتها
میگذرد تا کنون اجرای این قانون عملیاتی نشده است .نخستین مصوبه
قانونی که بر ضرورت اخذ گواهی معاینه فنی جهت تردد موتورسیکلتها
تاکید میکند مربوط به سوم اردیبهشت سال  ۱۳۷۴است که متعاقب
آن در سوم تیرماه سال  ۱۳۹۵نیز بنا به تصمیم کارگروه هماهنگی و
نظارت بر آلودگی هوای کالنشهرها بهدلیل اهمیت موضوع آالیندگی
موتورسیکلتها قانونی دیگری به تصویب رسید که بر اساس آن
بر ساماندهی موتورسیکلتسواران و هدایت آنها جهت اخذ گواهی معاینه
فنی و اسقاط موتورسیکلتهای سن مرز فرسودگی تاکید شده است.
متولی ادامه داد :در قانون هوای پاک نیز به صراحت بر انجام آزمون معاینه
فنی موتورسیکلتها تاکید شده اما علیرغم گذشت بیش از دو دهه تاکید
مصوبات قانونی در این زمینه و با توجه به فراهم بودن زیرساختهای
فنی و انسانی انجام آزمونهای معاینه فنی در کشور و آمادگی حداکثری
مراکز معاینه فنی جهت انجام آزمون با دستگاههای پیشرفته و به روز دنیا
در بستر سامانه سیمفا و تعیین حدود مجاز آالیندگی موتورسیکلتها
توسط سازمان حفاظت از محیط زیست و حدود ایمنی توسط سازمان
ملی استاندارد؛ تاکنون بستری جهت الزام موتورسیکلتها به اخذ گواهی
معاینه فنی صورت نگرفته است و از ظرفیت بزرگ مراکز معاینه فنی
کشور به نحو شایستهای در جهت تحقق قانون هوای پاک بهره گرفته
نشده است ،تا جایی که امروزه موتورسیکلتها یکی از چالشهای پیش
روی مقابله با آلودگی هوا به شمار میآیند.1
اولین خط معاینهفنی موتورسیکلت در مشهد سال  ۱۴۰۱راهاندازی
خواهد شد
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از شهرآرانیوز ،در شهر
مشهد حدود  ۴۰۰هزار موتورسیکلت درحال ترددند و از این تعداد به شکل
خوش بینانه بیش از  ۵۰درصد آنها به تستهای معاینهفنی نیاز دارند.
براساس سیاهه آلودگی هوای مشهد ،سهم آالیندگی موتورسکلیتهای
شهر مشهد از مجموع کل منابع آالینده این کالنشهر  ۵/۱درصد است.
 -1متولی ،عبداله ( ،)1400آمادگی سامانه سیمفا برای معاینه فنی موتورسیکلتها،
ایسنا 18 ،بهمن  ،1400کدخبر .1400111813737 :ر.ک:
https://www.isna.ir/news/1400111813737

ازاین رو مدیریت شهری مشهد با راه اندازی اولین خط معاینه فنی
موتورسیکلت قصد دارد با انجام فرایند معاینه فنی بتواند این سهم را
کاهش دهد ،هرچند بنا به گفته رئیس اداره راهبری و نظارت بر مراکز
معاینه فنی و کاهش آالیندگی هوای شهرداری مشهد ،متصل نبودن
موضوع معاینه فنی به سامانه سیمفا و جریمه نشدن موتورسکلیتهای
بدون برگه معاینه فنی دو معضل اساسی در استقبال نکردن دارندگان
موتورسیکلت برای حضور در مراکز معاینه فنی است.
مرتضی هدشی با بیان اینکه در شهر مشهد حدود  ۴۰۰موتورسیکلت
فعال است که در حالت خوش بینانه بیش از نیمی از موتورها به
معاینه فنی نیاز دارند ،اظهار کرد :تاکنون در شهر مشهد خط معاینه فنی
برای موتورسیکلتها نداشتیم؛ از خطوط معاینه فنی فعال در شهرهای
دیگر کشور مانند تهران به دلیل متصل نبودن به سامانه یکپارچه ملی
معاینه فنی ایران (سیمفا) استقبال خوبی نشده است.
وی با بیان اینکه در همین راستا با سازمان شهرداریها مکاتباتی
داشته ایم تا معاینه فنی موتورسیکلتها نیز به سامانه سیمفا متصل شود،
تصریح کرد :شورای اسالمی شهر مشهد نیز به واسطه میزان آلودگی هوای
موتورسیکلتها و در راستای کاهش این آلودگی مصوبهای داشته است
تا شهرداری برای معاینه فنی رایگان موتورسیکلتها امتیازاتی قائل شود؛
ازاین رو قرار است در مرکز تازه تأسیس معاینه فنی آزادی خط معاینه فنی
موتورسیکلت نیز ایجاد شود.
هدشی ادامه داد :اکنون این خط معاینه فنی با سرمایه گذاری مرکز آزادی
به محل مرکز منتقل شده و درحال نصب است؛ پیش بینی میشود این
خط معاینه فنی اولین بار در مشهد در سال  ۱۴۰۱فعال شود.
وی تأکید کرد :بخش تأمین و راه اندازی خط معاینه فنی موتورسیکلت در
مشهد از نظر سخت افزاری انجام شده است و با متصل شدن معاینه فنی
موتورسیکلت به سامانه سیمفا ،موضوعات نرم افزاری نیز میتواند
حل وفصل شود.
رئیس اداره راهبری و نظارت بر مراکز معاینه فنی و کاهش آالیندگی
هوای شهرداری ادامه داد :البته موضوع عامل بازدارندگی و اعمال قانون
موتورسیکلتهای بدون برگه معاینه فنی نیز مهم است؛ اینک برای
خودروهای بدون برگه معاینه فنی ،برگه جریمه صادر میشود ،اما چنین
موضوعی برای موتورسیکلتها وجود ندارد؛
جریمه نشدن این وسیله نقلیه سبب استقبال نکردن دارندگان آن
میشود؛ ازاین رو از استانداری و پلیس راهور انتظار داریم موضوع جریمه
موتورسیکلتهای بدون برگه معاینه فنی را هم زمان با راه اندازی خط
معاینه فنی پیگیری کند .وی افزود :خط معاینه فنی موتورسیکلت آزادی
توانایی این را دارد که به صورت روزانه فرایند معاینه فنی  ۱۰۰تا ۱۵۰
موتورسیکلت را انجام دهد.2

 -2هدشی ،مرتضی ( ،)1400راهاندازی اولین خط معاینهفنی موتورسیکلت در مشهد در
سال  ،۱۴۰۱شهرآرانیوز 28 ،بهمن  ،1400کدخبر .99413 :ر.99413ک:
https://shahraranews.ir/fa/news/99413
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اخبار شهرداریها ،شورای شهر و سازمان محیط زیست درباره موتورسیکلتها

آیا فقط موتورسیکلتها باعث آلودگی هوای کشور هستند؟!
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایسنا ،رییس کمیسیون
حملونقل و عمران شورای اسالمی شهر تهران گفت :در نشست  ٨ساعته
کمیسیون تلفیق شورای اسالمی شهر تهران و با تصمیم اعضای این
کمیسیون ٣٨.٦ ،درصد بودجه شهرداری تهران به توسعه حملونقل
عمومی و تکمیل زیرساختهای عمرانی اختصاص یافت.
تشکریهاشمی با اعالم این مطلب گفت :با رویکرد کارشناسی و نگاه
تخصصی اعضای شورای شهر به مسائل و مشکالت پایتخت به موضوعاتی
همچون تکمیل زیرساختها و نوسازی و بازسازی سامانههای حملونقل
شهری ،مبلغ  ۲۳هزار و  ۱۵۰میلیارد تومان با اولویت نگهداشت شبکه
مترو و ناوگان اتوبوسرانی به تصویب رسید.
سیدجعفر تشکریهاشمی با اشاره به اینکه  ٣٨.٦درصد بودجه کل
شهرداری تهران به فعالیتهای حملونقلی و عمران شهری تعلق گرفته
است ،اظهارکرد :در بودجه سال  ۱۴۰۱شهرداری تهران ،حملونقل و عمران
با  ١٨هزار میلیارد تومان و تبصرههای ذیل این دو سرفصل با  ٥هزار و
ف بودجه را به خود اختصاص داده است.
 ١٥٠میلیارد تومان ،باالترین ردی 
بنابر اعالم روابط عمومی شورای شهر تهران ،رییس کمیسیون عمران
و حملونقل شورای اسالمی شهر تهران با تأکید بر اینکه با تصویب
این بودجه در صحن شورا ،فرصت بسیار خوبی برای توسعه شبکه مترو،
توسعه ناوگان اتوبوسرانی ،سامانه تاکسیرانی ،ورود موتورسیکلتهای برقی
و تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی فراهم خواهد شد ،ابراز امیدواری
کرد :پس از یک دوران فترت ،شاهد جهش قابل قبولی در ارتقاء و بهبود
کیفیت زیرساختهای شهر و حملونقل شهری خواهیم بود.1
 -1تشکریهاشمی ،سیدجعفر ( ،)1400اختصاص  ٣٨درصد بودجه شهرداری تهران به
توسعه حمل و نقل عمومی و تکمیل زیرساختهای عمرانی ،ایسنا 20 ،بهمن ،1400
کدخبر .1400112016017 :ر.ک:
https://www.isna./ir.news/1400112016017
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چراغ سبز تایلند به شهرداری تهران برای همکاری در زمینه طرح
موتورسیکلتهای برقی
کلت به نقل از همشهری ،به گزارش نشریه صنعت موتورسیعلیرضا
زاکانی شهردار تهران  ۲۸دیماه با «وراووت پونگ پراپاپانت» سفیر
تایلند در ایران دیدار و درباره مسائل و موضوعات شهری از جمله طرح
موتورسیکلت برقی در تهران گفتگو و تبادل نظر کرد.
شهردار تهران در ابتدای این جلسه گفت :در کالن حرکتی که انقالب
اسالمی در  ۴۲سال پیش آغاز کرد ،توجه به همه کشورها و ملتهای دوست
بهعنوان اصلی ویژه و مهم قلمداد شد و از جهت اینکه کشور تایلند کشوری
موفق در شرق آسیاست برای ما موضوعیت دارد تا بتوانیم تعامالت خود را
با این کشور باال ببریم و پیوستگی ویژه و بیشتری با بانکوک داشته باشیم
تا شرایطی فراهم شود که از تجارب و ظرفیتها هر دو ملت را منتفع کنیم.
وی با بیان اینکه بسیار خوشحالیم در خدمت سفیر تایلند که نماینده
مردم این کشور است ،هستیم ،بیان کرد :فردا روز هوای پاک است و تهران
نیز با توجه به اقتضائات و شرایطش نیاز به برقیسازی وسایلنقلیه از جمله
موتورسیکلتها دارد که میتوانیم در این زمینه اشتراک کاری داشته باشیم.
زاکانی بیان کرد :زمینههای دیگر همکاری نیز وجود دارد که با پیوستگی
بین تهران و بانکوک و عقد خواهرخواندگی می توان از این ظرفیتها و
پیوستگیها نیز استفاده کرد.
وی با اشاره به این موضوع که بیش از  ۳میلیون دستگاه موتورسیکلت در
تهران در حال تردد است ،افزود :در شهر تهران با آلودگی هوا مواجه هستیم
و برای ما بسیار مهم است تا وسایلنقلیه را بهسمت برقی شدن ببریم و
جایگاههای متعدد برای باتری و دیگر خدمات پیشبینی و مشخص کنیم.
زاکانی با اشاره به پیشنهاد سفیر تایلند برای احداث باغ دوستی در تهران
ادامه داد :تالش میکنیم زمینه تعامل فرهنگی و حرکت در مسیر درست را با

ملتها داشته باشیم و ما نیز خواستار احداث باغی در بانکوک با همین عنوان
(باغ دوستی) برای  ۲ملت هستیم تا زمینه دوستی دو ملت را فراهم کنیم.
در ادامه این دیدار ،وراووت پونگ پراپاپانت سفیر کشور تایلند در ایران نیز
ضمن ابراز خرسندی از دیدار با شهردار تهران و تبریک انتصاب علیرضا
زاکانی به این سمت گفت :از شما (شهردار تهران) ممنون هستم که با توجه
به مشغله و تالشی که در جهت اصالح ساختار انجام میدهید این وقت
مالقات را اختصاص دادید و برای من اهمیت داشت که به شخصه در اینجا
حضور داشته باشم زیرا با توجه به قرارگیری سفارت تایلند در تهران برای
ما اهمیت دارد که شهرداری تهران را جهت همکاری های بیشتر بشناسیم.
سفیر کشور تایلند افزود :از ابراز لطف شهردار تهران نسبت به کشور و
مردم تایلند تشکر میکنم و اظهار نظر شهردار تهران درباره روز هوای
پاک مرا یاد دیداری در گذشته انداخت که پیرامون برخی از مسائل
صحبت شد .اما بهدلیل تغییر شهردار بانکوک این همکاری با تاخیر مواجه
شد .اکنون میتوان زمینه همکاری را گستردهتر کرد تا طرح موتورهای
برقی در تهران با موفقیت کامل همراه باشد.
وی با تاکید مجدد بر اینکه نمیخواهیم مقوله موتور برقی محدود به
باتری و موتور باشد و در این زمینه پیشنهاد میکنیم سرویس کامل ارائه
شود ،بیان کرد :هیاتی اواخر اسفند یا فروردین ماه میتوانند بیایند تا به
شکلی مفصل و با جزئیات کامل موضوعات در این زمینه (موتور برقی) را
دنبال کنند و شرکت تحت نظر ما نیز مجموعه بسیار خوب و مشتاق برای
همکاری در این زمینه است .نیازمند کمک شهرداری تهران هستیم تا
نتیجه مطلوب در حوزه برقی کردن موتورسیکلتها در تهران حاصل شود.
وراووت پونگ پراپاپانت با اشاره به شصت و پنجمین سالگرد روابط
دیپلماتیک ایران و تایلند گفت :به مناسبت این رویداد میتوان باغی با
عنوان «باغ دوستی» در تهران احداث کرد.
سفیر تایلند در ایران با اشاره به زندگی  ۲۰۰نفر از تابعین تایلند در تهران
گفت :تابعین تایلندی با خوشحالی و در شرایط بسیار خوبی در تهران
در حال زندگی هستند و میدانم اگر مشکلی نیز ایجاد شود حمایتهای
بسیاری از جانب شما پشتوانه ساکنان تایلندی در تهران است.
وراووت پونگ پراپاپانت تاکید کرد :در سفارت تایلند آرزوی ما این است
که کار شما (شهردار تهران) با قدرت و موفقیت همراه باشد و هر کمکی
نیز از سوی ما در سفارت تایلند نیاز باشد ،دریغ نخواهیم کرد.1

رئیس کمیسیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد بیان
کرد :ساالنه بیش از  ۵۰میلیارد تن گاز گلخانهای در دنیا و  ۳۴۵هزار تن
انواع آالینده هوا در مشهد تولید میشود که  ۶۴درصد از آن ،مربوط به
منابع متحرک و  ۳۶درصد ،مربوط به منابع ثابت است .بیش از  ۷۰درصد
آلودگی هوای شهر را حوزه حمل و نقل و ترافیک تولید میکند و یک
سوم کل آلودگی هوای شهر ناشی از خودروهای شخصی است.
فرهمندی ادامه داد :تمام آالیندههای خطرناک اکسیدهای گوگرد در این شهر
توسط چند عامل آالینده محدود و چهار نیروگاه در این شهر تولید میشود
که شامل  ۲۰درصد آلودگی هوای شهر است ۱۳ ،درصد آلودگی هوای شهر
ناشی از کامیونهایی است که در سطح شهر تردد میکنند و بیش از  ۷۰درصد
آلودگی هوای شهر مشهد ناشی از حوزه حملونقل و ترافیک است .باید توجه
داشت که یک سوم آلودگی هوای شهر به دلیل خودروهای شخصی است.
وانتبارها بیش از  ۶درصد ،موتورسیکلتها  ۵درصد ،جایگاههای سوخت
 ۵درصد ،واحدهای صنعتی بهجز نیروگاهها  ۶درصد و خودروهای
شخصی  ۳۳درصد در آلودگی هوای شهر نقش دارند .خودروهای شخصی
درحالی یک سوم آلودگی هوای شهر را تولید میکنند که تنها  ۴۴درصد
سفرهای شهری را انجام میدهند ،در حالی که ناوگان اتوبوسرانی با وجود
اینکه  ۱۷درصد سفرهای درونشهری را انجام میدهد ،تنها  ۱.۳درصد
آلودگی هوا را باعث میشوند .این اعداد یعنی راندمان تولید آلودگی
هوا به ازای هر سفر با خودروی شخصی ۱۰ ،برابر همان سفر با اتوبوس
است اتوبوسهایی که امروز به شدت فرسوده هستند ،میانگین سنی آنها
از ۱۱سال گذشته و وضعیت قابل دفاعی ندارند ،اما در عین حال باید در
جهت اصالح و بهروزرسانی آنها تالش کنیم .ما به عنوان سیاستگذاران
شهر باید به این نکته توجه کنیم و سیاستهای خود را به سمتی ببریم
که سفرهای مردم از خودروهای شخصی و سواری به سمت خودروهای
جمعی و حملونقل پاک سوق پیدا کنند.
رئیس کمیسیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر
مشهد با بیان اینکه نیروگاه توس تنها نیروگاه شهر مشهد است که برای
تولید برق از مازوت استفاده و همه اکسیدهای گوگرد تولیدی در این
شهر را تولید میکند و این یک فاجعه است ،گفت :از سال  ۹۲تا ،۹۶
میزان تولید آالیندههای مهم هوای تهران ،عمدتا به شدت کاهش پیدا
کرده یا حذف شده و اکسیدهای گوگرد در این شهر به صفر رسیده
است؛ ذرات معلق به یک سوم کاهش پیدا کرده و تولید هیدروکربنهای
نسوخته نیز تقریبا صفر شده است ،اما اکسیدهای نیتروژن مشهد ۳
برابر تهران شده و اکسیدهای گوگرد که خروجی نیروگاهها هستند ،در
شهرمان  ۱۷۵برابر تهران است.2

مازوتسوزی دلیل آلودگی هوای مشهد
ایمان فرهمندی در نطق پیش از دستور بیستودومین جلسه علنی
ششمین دوره شورای اسالمی شهر مشهد که در تاالر شهر برگزار شد،
اظهار کرد ۲۹ :دیماه ،روز هوای پاک است ،اما هوای مشهد پاک نیست.
از ابتدای سال تاکنون فقط  ۷روز هوای پاک داشتهایم ،آخرین روزی که
شهرمان هوای پاک داشت دو ماه و نیم قبل بود و به صورت نادر دو روز
هوای ناسالم برای تمام گروهها را تجربه کردهایم.

طی دو سال گذشته اجازه مازوتسوزی در تهران را ندادهایم
سعید محمودی در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته ملی هوای پاک که
در بوستان والیت برگزار شد ،درباره تحقق هوای پاک در کالنشهرها

 -1زاکانی ،علیرضا ( ،)1400چراغ سبز بانکوک به تهران برای همکاری در زمینه طرح
موتورسیکلتهای برقی ،همشهری 29 ،دی  ،1400کدخبر .651155 :ر.ک:

 -1فرهمندی ،ایمان ( ،)1400تولید اکسید گوگرد توسط نیروگاه توس فاجعه است/اکسیدهای
گوگرد در مشهد ۱۷۵برابر تهران است ،ایسنا 29،دی ،1400کدخبر .1400102922123:ر.ک:

https://www.hamshahrionline.ir/news/651155

https://www.isna.ir/news/1400102922123
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بویژه تهران گفت :به هر ترتیب میزان روزهای پاک در چنین شهرهایی
کم است البته میزان تعداد روزهای هوای قابل قبول در تهران بیشتر
شده است .تعداد کمتر روزهای دارای هوای پاک در شهر تهران از تردد
خودروهای دیزلی و توسعه لجامگسیخته آنها نشات میگیرد و به هر
طریق ما در پایتخت شاهد تردد این خودروها هستیم که یکی از عوامل
اصلی آلودگی هوای پایتخت محسوب میشوند.
مدیرکل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه موفقیتهای خوبی در حوزه
صنعت طی چند سال اخیر در زمینه کاهش آلودگی هوا به دست آمده است،
گفت :طی دو سال گذشته ما به هیچوجه اجازه مازوت سوزی را ندادهایم.
وی با اشاره به اینکه برای ساماندهی خودروهای دیزلی باید تمهیداتی
اندیشیده شود ،اظهارکرد :این مسئله در درازمدت باید عملیاتی شود که
البته هوای پاک و کاهش آلودگی هوا یک مسئله بینبخشی است و در
این فرآیند مردم نیز باید کمک بکنند تا شرایط بهتری فراهم شود.
محمودی با اشاره به اینکه تردد خودروهای دیزلی از اصلیترین دالیل
آلودگی هوای شهر تهران محسوب میشود ،ادامه داد :تردد خودروهای
دیزلی را باید بهشدت کاهش بدهیم .در کنار این خودروها الزم است به
تردد بیش از سه میلیون موتورسیکلت اشاره کرد .هر دستگاه موتورسیکلت
به میزان چهارتا پنج برابر خودروهای بنزینی آلودگی ایجاد میکند.1
دالیل آلودگی هوای اصفهان چیست؟
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایسنا ،منصور شیشهفروش
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت :در ادامه عدم توسعه
حملونقل عمومی ،پاک ،ارزان ،در دسترس و سازگار با محیطزیست،
بارگذاری جمعیت و وسایل نقلیه تا چندین برابر ظرفیت ،کیفیت پایین
خودروهای داخلی ،ضعف در نظارت بر منابع ثابت و متحرک ،عمر باالی
ناوگان حملونقل بار و مسافر ،توپوگرافی و وضعیت اقلیمی ،نقض مقررات
اجرایی و کافی نبودن ضمانت اجرایی را از دالیل آلودگی هوا در کشور برشمرد.
شیشهفروش شرایط خاص اقلیمی ،توپوگرافی ،پایداری هوا ،خشکسالی
و کمبارشی را از عوامل مؤثر در آلودگی هوای اصفهان دانست و افزود:
شهر اصفهان از ناحیه شمال شرق در محاصره کانونهای بحران فرسایش
بادی است .همچنین سهم استان در تولید گازوئیل و بنزین و مصرف
بنزین و گازوئیل از دیگر عوامل مؤثر در آلودگی هوا است ،بهطوریکه
شاهد تردد بیش از یکمیلیون دستگاه خودرو و  ۶۰۰هزار دستگاه
موتورسیکلت در شهر اصفهان هستیم.2

 -1محمودی ،سعید ( ،)1400طی دو سال گذشته اجازه مازوتسوزی در تهران را
ندادهایم ،ایسنا 29 ،دی  ،1400کدخبر .1400102921796 :ر.ک:
https://www.isna.ir/news/1400102921796

 -2شیشیهفروش ،منصور ( ،)1400سهم اصفهان از هوای پاک؛ هیچ ،ایسنا 29 ،دی
 ،1400کدخبر .1400102922052 :ر.ک:
https://www.isna.ir/news/1400102922052
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رئیس پلیس راهور:

مصوبه منع تردد وسایلنقلیه
کاربراتوری از سال  ۱۴۰۱منطقی نیست!
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از تسنیم ،رئیس پلیس
راهور درباره مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت تردد تاکسی و
موتورسیکلتهای کاربراتوری در چند کالنشهر از سال  ۱۴۰۱گفت:
اگر بخواهیم  ۱۰میلیون و  ۵۰۰هزار موتورسیکلت کاربراتوری را توقیف
کنیم ،تبعات اجتماعی خواهد داشت.
طبق ماده هشت قانون هوای پاک مصوب هیئت وزیران ،از ابتدای سال
 1401تردد تاکسی و موتورسیکلتهای کاربراتوری در کالنشهرهای
تهران ،کرج ،شیراز ،اصفهان ،مشهد ،اراک ،تبریز و اهواز ممنوع است.
همچنین براساس این مصوبه تردد تمام وسایل نقلیه کاربراتوری در
نواحی کم انتشار (طرح کاهش آلودگی هوا) 1در کالنشهرهای ذکر شده
ممنوع اعالم شده است.
سردار سید کمال هادیانفر ،رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی کشور
در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با تأکید بر اینکه
مصوبه مذکور با واقعیت متفاوت است ،اظهار کرد :ما نامهای هم به دولت
و هم سازمان محیط زیست نوشتیم و این در راستای این است که دولت
واقعاً شرایط قانون هوای پاک را ایجاد کند.
وی تصریح کرد :نزدیک به  12میلیون دستگاه موتورسیکلت در کشور وجود
دارد که حدود  10میلیون و  500هزار دستگاه ،کاربراتوری هستند؛ تأمین
معیشت  85درصد موتورسواران نیز با استفاده از موتورسیلکت صورت میگیرد.
این مقام انتظامی افزود :اینکه میگویند از سال  ،1401موتورسیکلتهای
کاربراتوری تردد نکنند ،به چه معنا است؟! دولت باید در این رابطه برای
ما شفافسازی کند ،آیا باید موتورسیکلتهای مذکور را متوقف کنیم؟ از
ید موتورسواران بگیریم؟ آنها را به پارکینگ برده و جریمه کنیم؟
هادیانفر ادامه داد :به نظرم این مصوبات و پیشنهادات سازمان محیط
زیست در این بخش ،بررسی شده نیست؛ به طور مثال حدود  60درصد
تاکسیها دچار مشکل ،فرسوده و کاربراتوری هستند لذا اینکه فقط
بگویند این دسته از وسایلنقلیه از سال  1401اجازه تردد ندارند ،صحیح
نیست؛ حتماً عزیزانی که این موارد را تصویب میکنند ،باید بررسی
جامعتر و کاملتر انجام دهند.
رئیس پلیس راهور بیان کرد :به طور مثال اگر بخواهیم  10میلیون و 500
هزار موتورسیکلت کاربراتوری را توقیف کنیم ،تبعات اجتماعی خواهد
داشت لذا مصوبه مذکور به نظرم غیرمنطقی است و بررسی شده نیست.2

1-L.E.Z

 -2هادیانفر ،سیدکمال ( ،)1400مصوبه منع تردد وسایلنقلیه کاربراتوری از سال ۱۴۰۱
منطقی نیست ،تسنیم 14 ،اسفند  ،1400کدخبر .2676565 :ر.ک:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/12/14/2676565

رشد  ۱۲درصدی مصرف بنزین نسبت به دوران کرونا
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از صدا و سیما ،مدیرعامل
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی از رشد  ۱۲درصدی
مصرف بنزین نسبت به دوران کرونا خبر داد.
جلیل ساالری با بیان اینکه یکی از دالیل رشد مصرف افزایش ترددهاست
افزود :از این نکته نیز نباید غافل شد که در سالهای گذشته بند تبصره
 ۱۱که مربوط به جایگزینی خودروهای فرسوده بود اجر نشده است.
وی با بیان این که در سالهای گذشته صرف تعداد خودروها اضافه شده
و در ازای آن خودروی فرسودهای اسقاط نشده است گفت :هم اکنون به
طور میانگین بین  ۸۴تا  ۸۵میلیون لیتر در روز مصرف بنزین داریم که
رشد قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال قبل پیدا کرده است.
معاون وزیر نفت با بیان این که تولید بنزین در کشور نسبت به سالهای
گذشته تفاوتی نکرده است افزود :تولید به همان میزان سالهای گذشته
است و فقط یک درصد افزایش تولید داشته ایم.
ساالری در خصوص بحث مدیریت مصرف هم گفت :اگرچه سیاست
قیمتی عاملی است که میتواند بر مدیریت مصرف بنزین اثرگذار باشد،
اما باید به استانداردسازی خودروها هم توجه کنیم.
وی افزود :در بحث مدیریت مصرف سوخت باید وقتی مصرف کننده،
کاالیی مثل بنزین را با قیمت واقعی خریداری میکند ،امکان استفاده از
خودرویی با استاندارد جهانی هم داشته باشد.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی گفت :وقتی
مصرف کننده امکان استفاده از خودرویی که در هر صد کیلومتر چهار
لیتر بنزین مصرف میکند داشته باشد میتوان به او بنزین را با قیمت
واقعی داد ،اما برای مصرف کنندهای که خودرواش هر  ۱۰۰کیلومتر ۱۰
لیتر بنزین مصرف میکند این اختالف قیمت میتواندموثر باشد.
ساالری در خصوص قیمت واقعی بنزین هم گفت :هم اکنون دولت براساس
قانون ،نفت را به قیمت  ۹۵درصد فوب خلیج فارس به پاالیشگاهها عرضه
میکند و فرآورده را نیز با قیمت صادراتی خریداری میکند.
معاون وزیر نفت با بیان این که بخش اعظمی از هزینه بنزینی که دولت
از مردم دریافت میکند صرف هزینههای حمل و نقل ،جابجایی و مجاری
عرضه میشود افزود :به صورت میانگین هزینه جایگاه دار ،کارمزد توزیع
و نرخ حمل و نقل  ۵۰تا  ۶۰درصد قیمت بنزین را به خود اختصاص
میدهد و عمال دریافتی دولت از محل فروش بنزین بسیار ناچیز است.
وی گفت :با این حال درآمد دولت از محل فروش بنزین از طریق سازمان
هدفمندی یارانهها صرف پرداخت یارانهی افراد و همچنین یارانه تولید میشود.
وی گفت :با این حال درآمد دولت از محل فروش بنزین از طریق سازمان
هدفمندی یارانهها صرف پرداخت یارانهی افراد و همچنین یارانه تولید میشود.1
 -1ساالری ،جلیل ( ،)1400رشد  ۱۲درصدی مصرف بنزین با گذار از دوران اوج بیماری
کرونا 25 ،دی  ،1400کدخبر .3334929 :ر.ک:
www.iribnews.ir/fa/news/3334929
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علی محمودیان پنج دلیل توجیه اقتصادی توسعه اتوگاز
در موتورسیکلتها را بیان کرد
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از فارس ،رئیس اتحادیه
سراسری سوختهای جایگزین گفت :گاز مایع فشرده الپیجی در سبد
سوخت میتواند خالهای گاز فشرده طبیعی سیانجی را پر کند ،در
موتورسیکلتها که امکان استفاده سیانجی نیست ،میتوان از سوخت
الپیجی استفاده کرد.
علی محمودیان رئیس اتحادیه سراسری سوختهای جایگزین کشور با
اشاره به مصوبه مجلس در قانون بودجه  1400مبنی بر افزودن گاز مایع
فشرده الپیجی به سبد سوخت گفت :در حال حاضر  70درصد از گازمایع
توزیعی در داخل کشور با قیمت پایین در خودروها مصرف میشود که
این قیمت پایین ،باعث ایجاد بینظمی در سبد سوخت کشور شده است.
وی اظهار داشت :بنابر آمار غیررسمی هماکنون حدود  700هزار تا
یک میلیون خودروی الپیجی سوز در کشور وجود دارد که صاحبان
این خودروها از اقشار ضعیف جامعهاند که بعد از گران شدن بنزین ،از
الپیجی استفاده میکنند.
تعارض منافع وزارت نفت مانع از ساماندهی سوخت الپیجی در
کشور شده است
محمودیان درباره چرایی اجرا نشدن الزام قانونی مجلس در قانون بودجه
 1400با بیان این پریس که چرا وزارت نفت حاضر به عرضه رسمی و
البته هوشمندانه الپیجی در سبد سوخت نیست ،گفت :زیرا در این حوزه
تعارض منافع دارد .به بیان دیگر سهم وزارت نفت از درآمدهای صادرات
الپیجی ،حدود  100درصد است ،اما سهم این وزارتخانه از درآمد
صادراتی بنزین و گازوئیل  14.5درصد است .در نتیجه این وزارتخانه
عالقه ندارد که الپیجی را در داخل کشور به صورت رسمی و استاندارد
عرضه کند و بنزین و گازوئیل معادل را با قیمت صادراتی باالتر بفروشد.
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رئیس اتحادیه سراسری سوختهای جایگزین گفت :باید با از بین بردن
این تعارض منافع ،وزارت نفت را به سمت افزودن رسمی و استاندارد
الپیجی به سبد سوخت هدایت کرد .بدین صورت هم درآمد صادراتی
دولت افزایش مییابد و هم جلوی حوادث غیرمترقبه ناشی از استفاده
غیراستاندارد الپیجی در خودروها گرفته میشود.
وی تاکید کرد :اتحادیه سراسری سوختهای جایگزین  4سال است که
پیاپی به وزارت نفت نامه میزند که درباره توزیع الپیجی تصمیمگیری کند
و این موضوع را ساماندهی کند ،اما وزارت نفت دولت قبل به این موضوع
توجه نمیکرد تا اینکه در سال گذشته مجلس شورای اسالمی به درستی
یک گام رو به جلو برای ساماندهی سوخت الپیجی در کشور برداشت.
الپیجی باید خالهای سیانجی در سبد سوخت را پُر کند
محمودیان با اشاره به توجیه اقتصادی استفاده از الپیجی در خودروها
اظهار داشت :اقتصاد اتوگاز در تمامی دنیا نشان داده است که میتوان
الپیجی را وارد سبد سوخت کرد و پس از اصالح قیمت به صورت
هوشمندانه از آن برای پر کردن خالهای سیانجی در سبد سوخت بهر ه برد.
رئیس اتحادیه سراسری سوختهای جایگزین گفت :با استفاده از ابزار
قیمتگذاری میتوان هر کاالیی را در جای مناسب خود قرار داد،
اینکه االن مشاهده میشود استقبال از الپیجی افزایش یافته است به
خاطر قیمتگذاری نادرست آن است .وقتی قیمت را خیلی پایین در
نظر میگیرید ،معلوم است تقاضا برای گازمایع افزایش مییابد و صنعت
سیانجی آسیب میبیند.
وی افزود :راهکار این نیست که به خاطر سیانجی ،گازمایع را کال از سبد
سوخت حذف کنیم و به گونهای دیگر عدمالنفعی را به کشور تحمیل کنیم.
باید پس از اصالح قیمت این سوخت آن را به گونهای در سبد سوخت

نگهداشت که خالهای سیانجی را در جایگزینی با بنزین و گازوئیل پر کند.
متاسفانه مسئوالن ما در این حوزه تاکنون هوشمندی به خرج ندادهاند.
افزایش قیمت الپیجی به معادل دو سوم قیمت بنزین یارانهای
محمودیان اظهار داشت :پیشنهاد مجموعه اتحادیه سوختهای جایگزین
این است که قیمت الپیجی و سایر سوختها مثل سیانجی ،بنزین و
گازوئیل در تناسب با یکدیگر اصالح شوند .درباره قیمتگذاری الپیجی،
قیمت جدید باید متناسب با هزینه حمل تغییر کند.
رئیس اتحادیه سراسری سوختهای جایگزین گفت :منطقی است طبق
قانون بودجه  ،1400قیمت الپیجی در نزدیک مبادی تولید مثل
پاالیشگاهها دو سوم قیمت بنزین یارانهای شود و سپس با افزایش فاصله
به ازای هر کیلومتر مسافت بر قیمت آن افزوده شود تا توجیه توسعه آن
در مناطقی غیر از مبادی تولید گرفته شود.
وی تاکید کرد :با اصالح قیمت الپیجی و تعیین هر کیلوگرم آن معادل دو
سوم قیمت بنزین ،طبق قانون بودجه  ،1400دولت موظف است ،بخشی
از درآمد حاصل از مابهالتفاوت افزایش قیمت را در قالب یارانه به حساب
سرپرست خانوارهایی که از نعمت گاز طبیعی بیبهرهاند پرداخت کند.
 5دلیل توجیه اقتصادی توسعه اتوگاز در موتورسیکلتها در
کالنشهرها
محمودیان با اشاره به مدل توسعه مطلوب اتوگاز گفت :درباره مدل توسعه
پیشنهاد ما این است که با توجه به نزدیکی کالنشهرها به پاالیشگاهها
به عنوان مبادی تولید الپیجی ،این سوخت وارد سبد سوخت
موتورسیکلتها در این مناطق بشود.
رئیس اتحادیه سراسری سوختهای جایگزین گفت :استفاده از الپیجی
در موتورسیکلتها در کالنشهرها چند مزیت دار :اوال در موتور سیکلتها
به دلیل حجم پایین باک سوخت ،امکان استفاده از سیانجی اساسا
وجود ندارد زیرا مسافت خیلی پایینی را میتواند طی کند ،اما توان
موتورسیکلتها با الپیجی افزایش قابل توجهی خواهد یافت و پیمایش
باالتری حتی نسبت به بنزین خواهند داشت .اینجاست که بنده تاکید
دارم الپیجی باید در سبد سوخت خالهای سیانجی را پر کند.
وی اظهار داشت :ثانیا سهم مصرف سوخت موتورسیکلتها در هر
کالنشهر مشخص است و مثال اگر در تهران روزانه  Nلیتر بنزین در
موتورسیکلتها مصرف شود ،شما میتوانید این میزان را با الپیجی
جایگزین کنید به گونهای که این سوخت به سایر خودروها منحرف نشود.
محمودیان توضیح داد :اگر سیاستگذار به اشتباه تصمیم بگیرد
که الپیجی را وارد سبد سوخت خودروهای سواری کند این امکان
وجود دارد که الپیجی رقیب سیانجی شود و دغدغه فعاالن صنعت
سیانجی در این حوزه قابل درک است ،ولی با تخصیص هوشمندانه
الپیجی به بخش خاصی از سبد سوخت که امکان نظارت بر آن وجود
دارد مثل موتورسیکلتها این نگرانی کامال برطرف میشود.
رئیس اتحادیه سراسری سوختهای جایگزین گفت :ثالثا در صورت
استفاده از الپیجی در موتورسیکلتها عمال هزینه احداث جایگاهها

هم به شدت کاهش مییابد .از لحاظ عملکردی جایگاههای الپیجی
همانند جایگاههای بنزین هستند .یعنی همه جایگاهداران بنزین میتوانند
به صورت جایگاههای کوچک قابل حمل ،زیرساخت عرضه الپیجی را
فراهم کنند .ایمنی این موضوع نیز کامال مطمئن است.
وی ادامه داد :رابعا استفاده از الپیجی در موتورسیکلتها و صادرات بنزین
معادل آزاد شده که هم حجم بیشتری دارد و هم قیمت صادراتی باالتری،
باعث میشود که درآمد ارزی دولت افزایش یابد .در حال حاضر تراز بنزین
کشور در آستانه سر به سر شدن و منفی شدن است ،از طرفی حجم قابل
توجهی از الپیجی به دلیل محدودیت صادراتی در خط لوله هدر میرود
که میتوان با افزودن الپیجی به موتورسیکلتها این مشکل را حل کرد.
محمودیان گفت :خامسا یکی از دالیل اصلی آلودگی هوا در کالنشهرها
مربوط به سوختن بنزین در موتورسیکلتهاست و میتوان با توسعه
اتوگاز در این بخش و استفاده از سوخت پاک الپیجی برای کاهش
آلودگی زیستمحیطی در کالنشهرها نیز اقدام کرد.
توسعه اتوگاز خطرات جادهای و هزینه حمل و نقل الپیجی به
مبادی صادرات را کاهش میدهد
رئیس اتحادیه سراسری سوختهای جایگزین گفت :منتقدان اتوگاز
همواره بحث خطرات جادهای و هزینههای حمل و نقل زمینی الپیجی
را به عنوان دلیل مخالفت خود با این سوخت عنوان میکنند اما اتفاقا به
همین دو دلیل الپیجی باید در سبد سوخت افزوده شود ،زیرا انتقال
الپیجی از پاالیشگاه شهرهای مختلف به مبادی صادرات در جنوب
کشور ،هم هزینه حمل و نقل را افزایش میدهد و هم خطرات جادهای
را تشدید میکند.
وی اظهار داشت :به بیان دیگر با افزودن الپیجی به سبد سوخت
موتورسیکلتها در شهرهای نزدیک پاالیشگاه ،هم هزینه حمل و نقل
کاهش مییابد و هم خطرات جادهای حمل این سوخت .اتفاقا این
استدالل این دوستان در جهت دفاع از توسعه اتوگاز است.
بخش خصوصی برای سرمایهگذاری و احداث جایگاههای الپیجی
اقدام خواهد کرد
محمودیان با اشاره به آمادگی بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در
توسعه اتوگاز گفت :برای احداث جایگاه نیز اصال نیازی به یارانه و حمایت
دولت نیست .دولت کافی است تجارت احداث جایگاه را معنادار کند.
مطمئن باشید در صورت این کار خو ِد سرمایهگذار کامال هوشمند است و
در این حوزه ورود خواهد کرد.
رئیس اتحادیه سراسری سوختهای جایگزین در پایان تاکید کرد :متاسفانه
دولتها اصرار دارند که همه کارها را خودشان انجام دهند ،این روش
غلط است .اگر دولت هم سیاستگذاری درست داشته باشد و هم
به سرمایهگذار اعتماد کند نیازی به مداخله مستقیم وجود ندارد.1
 -1محمودیان ،علی ( 5 ،)1400دلیل توجیه اقتصادی اتوگاز برای موتورسیکلتها /تعارض منافع
وزارت نفت مانع ساماندهی ،LPGفارس 25،دی ،1400کدخبر .14001024000209:ر.ک:
https://www.farsnews.ir/news/14001024000209

ماهنامه صنعت موتورسیکلت /سال چهارم /شماره  /18اسفند 1400

21

سردار تیمور حسینی:

«الپیجی» سوخت مناسبی برای خودروها نیست
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از مهر ،علی سالجقه گفت:
معاون رئیسجمهوری از تعریف  ۶۴پروژه عملیاتی برای کاهش آلودگی هوا
در سطح کشور و بهویژه  ۹کالنشهر اصلی در کمیته ملی هوای پاک خبر
داد و گفت :از این تعداد حدود  ۲۵پروژه در همان جلسه اول مصوب شد که
شامل برقی کردن اتوبوسها و گازسوز کردن موتورسیکلتها در تهران است.
به گفته سالجقه ،تعداد روزهای ناسالم تهران در سال جاری نسبت به
سال گذشته کاهشیافته است.
سالجقه با اشاره به تهیه اصالحیه قانون محیطبانها در دولت خاطرنشان
کرد :تجهیز پاسگاههای محیطبانی به  ۱۲۰۰دستگاه موتورسیکلت در
حال انجام است و در سال آینده هم  ۶۰۰دستگاه خودروی باکیفیت
مناسب در اختیار آنها قرار خواهیم داد.1
همچنین جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با
بیان “بازگشت الپیجی به سبد سوخت خودروها ،بازگشت به یک تجربه
شکستخورده است” ،گفت :من خیلی بعید میدانم که مجلس شورای
اسالمی چنین موضوعی را بدون انجام کارشناسی پیش ببرد و به آن
جنبه قانونی بدهد.
سردار سید تیمور حسینی ،جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت :در گذشته تجربه
وجود الپیجی را بهعنوان یک سوخت در سبد سوخت خودروها داشتیم
و موارد زیادی اتفاق افتاد که مخزن گاز متأسفانه منفجر میشد و گاز
الپیجی خسارتهای زیادی در حملونقل داشته و حتی در مواردی
سرنشینان را دچار مصدومیتهایی کرده است.
وی افزود :ورود الپیجی به سبد سوخت خودروها یک موضوع تجربهشده
است و تجربه خوبی هم نبوده است.
مطمئن ًا سازمان استاندارد از ورود الپیجی به سبد سوخت
خودروها ممانعت میکند
جانشین رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد :سوخت الپیجی بهنظر
 -1سالجقه ،علی ( ،)1400پیگیر دریافت حقآبه تاالبها از وزارت نیرو هستیم ،مهر10 ،
بهمن  ،1400کدخبر .5412435 :ر.ک:
https://www.mehrnews.com/news/5412435
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میرسد که مناسب سوخت درونسوز خودروها نباشد و مطمئناً
سازمانهایی که باید نظارت کنند ،بهویژه سازمان استاندارد ،حتماً از
ورو د آن به سبد سوخت خودروها ممانعت خواهند کرد.
وی ادامه داد :وقتی یک نوع سوخت نتواند ایمنی الزم را در عملکرد
موتور و کارکرد وسیله نقلیه ایجاد کند ،مطمئناً از طرف یک سازمان مثل
سازمان استاندارد که موظف به ارزیابی و نظارت بر همه حوزهها از جمله
بخش وسایل نقلیه هست ،رد میشود؛ مطمئناً ورود الپیجی به سبد
سوخت خودروها نمیتواند تأییدیههای الزم را بهدست بیاورد.
مجلس بدون گذراندن مراحل کارشناسی چنین طرحی را پیش نمیبرد
سردار حسینی با بیان “این مسئله که سوخت الپیجی برای خودروها
سوخت مناسب و استانداردی نیست ،موضوع پیچیدهای نیست” ،گفت:
تصمیم برای ورود الپیجی به سبد سوخت خودروها موضوعی نیست که
با تصویب یک قانون بتوان آن را پیادهسازی و اجرا کرد ،حتماً مجلس هم
برای آنکه قانونی را بگذراند ،در کمیسیونهای تخصصی بهدقت روی آن
صحبت میکند و کمیسیون تخصصی ،از نمایندگان دستگاههای مختلف
دعوت میکند و مشاوره میگیرد.
وی افزود :من خیلی بعید میدانم که مجلس شورای اسالمی ،چنین
موضوعی را بدون انجام کارشناسی ،پیش ببرد و به آن جنبه قانونی بدهد.
بازگشت الپیجی به سبد سوخت خودروها بازگشت به یک
تجربه شکستخورده است
جانشین رئیس پلیس راهور ناجا خاطرنشان کرد :من تصور نمیکنم
ورود الپیجی به سبد سوخت خودروها بهعنوان یک قانون مصوب شود،
چرا که مطمئناً بازگشت الپیجی به سبد سوخت خودروها ،بازگشت به
2
گذشته و بازگشت به یک تجربه و طرح شکستخورده است.

 -2حسینی ،سیدتیمور ( ،)1400الپیجی سوخت مناسب و ایمنی برای خودروها نیست/
بعید میدانم مجلس چنین موضوعی را تصویب کند ،تسنیم 26 ،دی  ،1400کدخبر:
 .2645021ر .2645021ک:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/10/26/6245021

برگزاری 3نمایشگاه با حضور حداقلی موتورسیکلتسازان ایران
نمایشگاه تهران
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت ،نمایشگاه موتورسیکلت و دوچرخه
که از تاریخ  21تا  24دی  1400در شهرآفتاب برگزار شد با مشارکت
حداقلی مونتاژکنندگان موتورسیکلت ایران پایان یافت.
این دومین رویدادی بود که با همت شرکت نمایشگاهی چیستا طی  4روز
برای صنعت موتورسیکلت و دوچرخه ایران برگزار شد .اما ،نکته مهم این
نمایشگاه ،عدم حضور بسیاری از شرکتهای معتبر و بزرگ در این رویداد
بود .قابل ذکر است که از بعد سال  1380هنوز شاهد برگزاری نمایشگاه
پرهیجان برای این صنعت نبودهایم که جا دارد این موضوع بهطور دقیق
آسیبشناسی شود.1
نمایشگاه یزد
همچنین هفدهمین نمایشگاه خودرو ،دوچرخه و موتورسیکلت از  ۳۰دی
به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی یزد برگزار
شد .شرکتکنندگان محصوالت خود را در نمایشگاهی به وسعت پنج
هزار مترمربع عرضه کردند .این نمایشگاه تا سوم بهمن ماه برای بازدید
عموم دایر بود.2
نمایشگاه حملونقل پاک تهران
در نهایت نمایشگاه حملونقل پاک به مناسبت هفته ملی هوای پاک در
روزهای  ۶و  ۷بهمن برگزار شد .این نمایشگاه با یک سال وقفه امسال به
 -1اتمام نمایشگاه در شهرآفتاب با مشارکت حداقلی صنعت موتورسیکلت ایران (،)1400
موتورسیکلت نیوز 25 ،دی  ،1400کدخبر .18392 :ر.ک:
https://www.motocycletnews.ir/news/18392

 -2آغاز بهکار نمایشگاه خودرو و صنایع وابسته در یزد ( ،)1400خبرگزاری صدا و سیما،
خبرگزاری صدا و سیما 30 ،دی  ،1400کدخبر .3339950 :ر.ک:
https://www.iribnews.ir/fa/news/3339950

مدت دو روز در بوستان گفتگو تهران برگزارشد ،اما این نمایشگاه همچون
سالهای گذشته رمق نداشت .نمایشگاه حملونقل پاک با حمایت سازمان
حملونقل و ترافیک شهرداری تهران و با حضور فعاالن ،دستاندرکاران
و ارائهکنندگان وسایل نقلیه پاک (انواع دوچرخه ،اسکوتر برقی،
موتورسیکلت برقی ،انواع خودروهای برقی و )...برگزار میشود.
تعداد شرکتکنندگان نمایشگاه کاهش چشمگیری داشت و شرکتکنندهها
تحریم و تورم عامل اصلی کاهش شرکتکنندگان عنوان میکردند.
با این وجود جمعی از شرکتهای دانشبنیان ،پژوهشگران و استارتاپها
و همچنین و شرکتهای خصوصی در بحث حملونقل پاک (اتوبوس،
اسکوتر ،دوچرخه برقی و ونهای برقی) به نمایندگی از فعاالن این عرصه
در این نمایشگاه حضور داشتند.
نمایش یک دستگاه اتوبوس برقی مشابه اتوبوس برقیهایی که قرار
است  50دستگاه آن تا چند صباحی دیگر در خیاباهانهای پایتخت
بهصورت آزمایشی وارد چرخه حملونقلی شوند در کنار موتورسیکلتها،
دوچرخهها و اسکوترهای ساخت داخل امید به وجود ظرفیتهای داخلی
برای رسیدن به هوای پاک میدادند اما دل تولیدکنندگان آنچنان هم به
نویدها و وعدههای مسئوالن گرم نبود.
تولیدکنندگان حملونقل پاک گالیههای فراوانی دارند ،اما حرف مشترک
همه آنها عدم تخصیص یارانه برای مصرفکنندگان این صنعت است تا
با دلگرمی مشتریانشان ،چرخهای صنعت آنها هم رونق بگیرد.
در این نمایشگاه علیرضا زاکانی شهردار تهران بههمراه هیات همراه از
آخرین دستاوردهای شرکتها در حوزه موتورهای برقی دیدن کرد.3
مهدی حسنزاده مشاور یکی از استارتتاپهای حاضر در این نمایشگاه
 -3نمایشگاه «حملونقل پاک» برگزار میشود ( ،)1400مهر 2 ،بهمن  ،1400کدخبر:
 .5406062ر.ک:
https://www.mehrnews.com/news/5406062
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که در زمینه اسکوترهای برقی فعال است گفت :برنامه ما ارائه خدمات
حملونقل اشتراکی و خدمات هوشمند در شهرها است و در قدم اول با
اسکوترهای برقی شروع کردهایم.
سروکله اسکوترهای برقی این تیم در مراکز تفریحی مثل پارک چیتگر
و بوستان الله پیدا شده و حسنزاده این راه را برای معرفی این وسیله
جدید حملونقلی به مردم دانست و گفت :به این روش در مدت
کوتاهی آموزش استفاده از اسکوترها را هم در محل امن و تفریحی
پیادهسازی میکنیم.
اسکوتر بهترین وسیله اشتراکی برای حملونقل پاک در فواصل
کوتاه درون شهری
وی با اشاره به اینکه طبق آمار بیشتر جابه جایی در شهرها در فواصل
کمتر از  5کیلومتر است و این جابهجایی بهراحتی میتواند با این وسیله
سبک و پاک انجام میشود ،گفت :در شهرهای پیشرفته سالهاست در
هسته مرکزی شهرها بخش قابل توجهی شهروندان با این اسکوترهای
برقی تردد میکنند چون این روش جابهجایی هم امن است و هم پاک و
چون اشتراکی است نیازی به هزینه کرد زیادی هم برای شهروندان ندارد.
حسنزاده از انتظار خود و دیگر همکارانش در حوزه حملونقل پاک از
حمایتهای شهرداری سخن گفت و ابراز داشت :اگر مدیران شهری باور
داشته باشند که این نوع حملونقل در سیستم حملونقلی کمککننده
است میتوانند تولید آن را توسعه دهند و به موازات فرهنگسازی و آموزش
در راستای تجاریسازی زیرساختهای این حوزه را هم توسعه دهند.
اسکوترها و دوچرخههای اشتراکی  50درصد سهم حملونقل شهرهای
پیشرفته را به خود اختصاص دادهاند

وی معتقد است که این ُمدهای حملونقلی هم باید همچون مترو و
اتوبوس یارانه بگیرند ،و به این ترتیب از استارتاپها حمایت شود چون
اسکوتر و دوچرخه اشتراکی هم نوعی از حملونقل عمومی هستند.
همانطور که در کشورهای اروپایی و شهرهای اسکوترها جای خودشان
را باز کردهاند و دوچرخهها پیشرو هستند و باالی  50درصد جابهجاییها
با سیستمهای پاک انجام میگیرد و به سرعت شهرهای دنیا در این باره
در حال سرمایهگذاری هستند.
اما مساله حمایتهای دولتی به شکل تخصیص یارانه مورد تاکید نماینده
یک موتورساز دولتی هم بود ،آقای درخشان نماینده شرکت نیرومحرکه
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که در این نمایشگاه با فارس به گفتوگو پرداخت گالیههای زیادی از
رها شدن تولیدکنندگان موتور برقی در میانه تصمیمگیریهای ناتمام
پرداخت و تاکید کرد :تنها راه نجات این صنعت پرداخت رایانه به
مصرفکننده است تا بازار تولید رونق بگیرد.
وی با اشاره به اینکه تولیدکنندهها نیازمند حمایت ارگانهای دولتی
داند و نباید در کنار آن از فرهنگسازی دور ماند ،گفت :مهمترین چالش
موتورسیکلتهای برقی این است که این صنعت نوپا هزینههای باالیی
دارد که با توقعات قشر مخاطبش که عمدتا افراد ضعیف جامعه هستند
همخوانی ندارد.
موتوربرقیها متولی ندارند
این تولیدکننده از حمایت دولتی در دیگر کشورها برای جا افتادن
استفاده از این نوع موتورسیکلتها سخن گفت و ابراز داشت :معموال
در کشورهایی که این موتورسیکلت جا افتاده است ،دستگاههای دولتی
و حمایتی با یارانه فاصله قمیت تولید و توان خرید مصرفکننده را پر
کردهاند .اما ،متاسفانه در سالهای گذشته هیچ نهاد ومتولی خاصی برای
حمایت را از مصرفکنندهها نکرده تا بازار این نوع حملونقل پاک رونق
بگیرد و تا زمانیکه این فرآیند شکل نگیرد این بازار ماهیت تجاری
نخواهد داشت.
یکی از متهمان اصلی آلودگی هوا موتورسیکلتها هستند و کارشناسان
میگویند  4برابر خودورها آلودگی در کالنشهری مثل تهران تولید
میکنند ،و تنها راه آن تبدیل سوخت این وسیله به سوخت پاک است.
باید نهادهایی در این فاصله بنشینند و قدرت خرید مصرفکننده را
تامین کنند.
وعدههای محقق نشده و آب رفتن تعداد تولیدکنندگان موتور
برقی از  8سال پیش تاکنون
درخشان گفت :سال  1393بیش از  40شرکت در نمایشگاه حملونقل
پاک حاضر شدند و به آنها برای وعده اقساط بدون بهره به مصرفکننده
دادند تا بازار این موتورها را رونق دهند .اما ،این وعدهها عملی نشد و این
عدم تحقق وعدهها باعث شد امسال تنها  4شرکت فعال از آن تعداد با
انگیزه درنمایشگاه حاضر شوند.
وی توان صنعتی برای داخلیسازی قطعات این موتورها را هم باال دانست
و گفت :حتی اخیرا صنایع دفاع و چند شرکت خصوصی اعالم کردهاند
توان تولید سواپ باتری (تعویض و شارژ مجدد) را هم دارند.
شیب تهران را بهانه نکنید؛ دوچرخه برقی و دندهای
دوچرخهسواری مسیر را هموار میکند
یعقوب آزادهدل مدیر واحد توسعه سیستمهای حملونقل پاک سازمان
حملونقل و ترافیک نیز به حمایت از دوچرخههای اشتراکی بهعنوان
یک وسیلهنقلیه عمومی با بیان اینکه معتقدم آلودگی هوا هم موجب
بازدارندگی استفاده از دوچرخه نیست ،گفت :شیب داشتن تهران را
دلیل عدم کارایی دوچرخه میدانند در حالیکه شهرهایی که از تهران

شیبشان بیشتر است ،امروزه با کمک دوچرخههای دندهای و برقی به
سمت استفاده از دوچرخه سوق پیدا کردهاند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در شهرهای اروپایی که توپوگرافی
کمشیبی دارند ،به سمت دوچرخههای برقی رفتهاند تا مسافتهای
بیشتری را رکاب بزنند ،تاکید کرد :پس ما هم میتوانیم از دوچرخه در
شهرهایمان استفاده کنیم.
کسی پای کار دوچرخههای اشتراکی نمیآید
وی درباره اینکه چرا مسیر دوچرخههای اشتراکی در تهران بهصورت
انحصاری به یک شرکت واگذار شده است ،گفت :این مسیرها انحصاری
نیست ما به شرکتهایی که دوچرخههای نسل چهار داشته باشند ،پروانه
فعالیت میدهیم .اما ،طی  2سال گذشته با وجود  2بار انتشار فراخوان
کسی پای کار نیامده است.
وی با تاکید بر اینکه حملونقل پاک هم مثل همه ُمدهای حملونقلی
نیاز به یارانه دارد ،گفت :در کنار اتوبوس ،تاکسی ،مترو و حتی خودروی
شخصی باید از وسایل حملونقل پاک هم حمایت کنیم.
همه حاضران در این نمایشگاه بهدنبال این بودند که تصمیمگیران را
مجاب کنند که تسهیالت اصلی در حملونقل پاک را متوجه مصرفکننده
کنند تا چرخه تجاری آن شکل بگیرد.
علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه از
اختصاص سرفصلی از بودجه سال  1401به حملونقل پاک سخن گفت
و ابراز داشت :اهتمام داریم که کار جدی در این زمینه انجام دهیم .حاال
با این وعده شهردار باید باز هم منتظر نشست و دید که آیا این دوره
مدیریت شهری به توسعه حملونقل پاک عمل رونق میدهد.1
اعالم تاریخ برگزاری  3نمایشگاه بزرگ موتورسیکلت در ژاپن
پس از دو سال غیبت
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از موتورسیکلت نیوز ،اوزاکا،
توکیو و ناگویا میزبان نمایشهای موتورسیکلت در بهار  2022خواهند
بود .دو نمایش بزرگ پس از دو سال غیبت بازمی گردند ،در حالی که
سومی کام ً
ال جدید است.

اگر شما از طرفداران موتورسیکلت در ژاپن هستید سال  2022شروع
بسیار خوبی است .به خصوص اگر از رفتن به نمایشگاههای موتورسیکلت
برای دیدن جدیدترین و بهترین دوچرخهایی که شرکتها باید به شما
نشان دهند لذت میبرید .در حال حاضر فوریه  2022است ،اما نه یک،
نه دو ،بلکه سه نمایشگاه بزرگ دوچرخ در حال حاضر قرار است در چند
ماه آینده در ژاپن برگزار شود.
اول از همه ،سیوهشتمین نمایشگاه موتورسیکلت ساالنه اوزاکا است که سه
روز از  19تا  21مارس  2022طول میکشد .مانند بسیاری از رویدادهای
دیگر در دو سال گذشته ،نمایشگاههای موتورسیکلت اوزاکا  2020و 2021
(که نسخههای سیوششم و سیوهفتم بودند) متأسفانه بهدلیل همهگیری
جهانی لغو شدند .در حالی که هنوز تا پایان ماه مارس زمان کمی باقی مانده
است ،اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود ،نمایش  2022باید بازگشتی
پیروزمندانه برای عالقهمندان به موتورسیکلت در این منطقه باشد.
دومین نمایشگاه بزرگ موتورسیکلت ژاپنی که در تقویم سال 2022
بازگشته است ،چهلونهمین نمایشگاه ساالنه موتورسیکلت توکیو خواهد
بود .از  25تا  27مارس ،این نمایشگاه پذیرای عالقهمندان در هر سنی
است تا آخرین مدلهای  2022را ببینند .این نمایش نیز در چند سال
گذشته لغو شد .اما مشتاقانه منتظر استقبال بازدیدکنندگان است.
در حالی که اوزاکا و توکیو در حال بازگشت به نمایشگاههای معتبر
هستند ،نمایشگاه موتورسیکلت ناگویا اولین حضور خود را در سال 2022
جشن خواهد گرفت .از  8تا  10آوریل ،در حال حاضر برنامهریزی شده
است که در مرکز  Aichi Sky Expoبرگزار شود و منطقه ناگویا را زیبا کند.
پیشفروش بلیتهای آنالین در حال حاضر ادامه دارد .البته با ورودیهای
پلکانی ،فاصلهگذاری اجتماعی ،ماسکها ،مقدار زیادی ضدعفونیکننده
دست ،و سطوح باالی نظافت دائمی برای حفظ امنیت مهمانان و
غرفهداران برنامهریزی شده است.
بلیتهای همان روز ممکن است در برخی موارد فروخته نشوند .بنابراین،
باید از طریق روشهای آنالین توصیه شده برای رویداد انتخابی خود،
بلیت را از قبل خریداری کنید .بازدیدکنندگان دبیرستانی و کودکان
کوچکتر ممکن است دارای تخفیف یا ورودی رایگان باشند و قیمت
بلیتهای اولیه ممکن است برای سایر شرکتکنندگان کاهش یابد.2

 -1هوای پاک میخواهید؛ به حملونقل پاک یارانه دهید ( ،)1400فارس 9 ،بهمن  ،1400کدخبر .14001108000609 :ر.ک:

https://www.farsnews.ir/news/14001108000609

 -2اعالم تاریخ برگزاری  3نمایشگاه بزرگ موتورسیکلت در ژاپن پس از دو سال غیبت ( ،)1400موتورسیکلت نیوز 26 ،بهمن  ،1400کدخبر .19043 :ر.ک:

https://www.motorcycletnews.ir/news/19043
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سردار حميدى:

اول باید به تهیه زیرساختهای الزم برای توقف موتورسواران بپردازیم و
بعد به سراغ پارک نامناسب آنها برويم
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از خبرگزاری دانشگاه آزاد
اسالمی (آنا) ،تهران بهعنوان کالنشهر جهان جمعیت نزدیک به ۱۰
میلیون نفر جمعیت دارد .با رشد جمعیت و بهدنبال آن افزایش تولید
وسایلنقلیه بار ترافیک شهر روز به روز افزوده میشود.
البته طبق گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در  ۳سال
اخیر باتوجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در سطح کشور و تعطیلی
مراکز آموزشی مانند دانشگاهها و مدارس ،ترافیک روند کاهشی دارشته
که اخیرا با واکسیناسیون سراسری کرونا در کشور و پایین آمدن آمار
مبتالیان و جانباختگان کرونا ،بسیاری از کسبوکارها همانند قبل شروع
به کار کردهاند و در برخی مناطق شهر تهران نظیر مناطق مرکزی ،شاهد
مشکالت بیشتری نسبت به گذشته هستیم.
از آنجا که روزانه بیش از  ۳میلیون موتورسیکلتسوار در شهر تهران تردد
میکنند و تخلفهای زیادی نظیر حرکت در پیادهراه ،خطوط ویژه و...
از سوی آنها صورت میگیرد با چنین اقداماتی میتوان گفت آنها نیز
نقش قابل توجهی در ایجاد ترافیک دارند.
آیا پارک موتورسیکلتها در گذرگاههای عابر پیاده مجاز است؟
یکی ازتخلفهایی که این روزها در مناطق مرکزی پایتخت مشاهده شده،
توقف موتورسیکلتها در پیادهراهها ،محلهای پارک دوچرخه بیدود و
 ...است که به یک معضل جدید برای عابران پیاده و مغازهدارها ،تبدیل
شده است؛ چراکه دیگر محلی برای عبور و مرور عابران نیست و در مقابل
فروشگاه ،تنها سیل عظیم مردم قابل مشاهده است.
در همین راستا سردار محمدحسین حمیدی رئیس پلیس راهنمایی
و رانندگی تهران بزرگ ،درباره علت اصلی پارک موتور سیکلتها در
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گذرگاههای عابرپیاده به میگوید« :ضعف پارکینگ موتورسیکلت در
هسته مرکزی شهر بهصورت کامل مشهود است و نمیتوان گفت که در
هسته مرکزی شهر پارکینگهای خوبی وجود دارد و موتورسواران از این
امکان استفاده نمیکنند».
چه مشکالتی در زمینه پارکینگ موتورسیکلتها وجود دارد؟
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره علت این معظل
ادامه میدهد« :ضعف کمبود پارکینگ برای موتورسیکلتسواران در شهر
وجود دارد و تا زمانی که جایی برای پارک این وسایلنقلیه در نقاط
مرکزی شهر وجود نداشته باشد ،راکبان آنها وسایلنقلیه خود را در
جایی دیگر پارک و ایجاد مزاحمت میکنند».
وی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای رفع این موضوع وجود دارد
میگوید« :باید به اصل موضوع که تهیه زیرساختهای الزم برای توقف
موتورسیکلتسواران است بپردازیم و بعد به سراغ پارک نامناسب آنها رویم».
آیا مشکالت موتورسیکلتسواران اینجا به پایان میرسد؟
البته این موضوع ،یکی از مشکالت موتورسیکلتسواران در شهر تهران به
خصوص مناطق مرکزی است و یکی از دیگر از مشکالتی که این روزها
به وفور در خیابانها و گذرگاههای عابر پیاده مشاهده میشود ،تردد آنها
از گذرگاههای عابر پیاده است و بسیاری از شهروندان بابت این موضوع،
ابراز ناراحتی میکنند.
در همین راستا رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ میگوید:
«تردد آنها در پیادهراهها ،عبور از چراغ قرمز ،خط ویژه ،مناطق ورود
ممنوع و  ...که روزانه در سطح شهر تهران اتفاق میافتد و سوالی مبنیبر

اینکه این موضوع خوب است یا بد مطرح میشود».
وی ادامه میدهد« :برخی میگویند این موضوع خوب است ،چراکه هیچ
فردی در زمینه برخورد با این وسایل نقلیه به پلیس کمک نمیکند و ما
وقتی با موتورسیکلت متخلف برخورد میکنیم ،مردم از هنگام برخورد
پلیس از راکب حمایت میکنند همچنین اگر این موضوع بد است ،در
زمانی که ما با آنها برخورد میکنیم ،باید از پلیس تشکر کنند».
حال باتوجه به موارد گفته شده ،میطلبد که شهرداری تهران

و دیگر سازمانهای مربوطه در جهت تامین پارکینگ مورد نیاز
موتورسیکلتسواران و حمایت از پلیس برای برخورد با متخلفان پای کار
آیند تا در جهت رفاه حال شهروندان ،به خصوص خود موتورسیکلتسواران
اقدامات خوبی اندیشیده شود.1
 -1زیرساختهای نامناسب یکی از مهمترین معضالت شهری /موتورسیکلتها پارکینگ
اختصاصی ندارند ( ،)1400آنا 1 ،بهمن  ،1400کدخبر .635131 :ر.ک:
https://www.ana.press/news/635131

تکلیف وضعیت «سند مالکیت» وسایلنقلیه موتوری مشخص شد
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از پایگاه اطالعرسانی
دولت ،دولت با هدف یکپارچه سازی فرآیند نقل و انتقال خودرو و
ضرورت تسهیل و تسریع امور مربوط به آن و پرهیز از فرآیندهای طوالنی
و پیچیده صدور اسناد مالکیت و نقل و انتقال اسناد خودرو و تمرکز آن در
مرجع واحد ،با پیشنهاد وزارت کشور در خصوص الیحه اصالح ماده ()۲۹
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر تعیین تکلیف نقل و انتقال
وسایل نقلیه به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی موافقت کرد.
الیحه مذکور مشتمل بر احکام مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو از
قبیل تعیین تکلیف چگونگی ثبت مالکیت ،نقل و انتقال ،تنظیم اسناد
رهنی ،اخذ مالیات ،عوارض و سایر موارد مرتبط است که با بهره گیری از
تجارب سایر کشورها و با استفاده از ظرفیت نیروی انتظامی برای انجام
این امور به ویژه از حیث احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده،
تهیه و تدوین شده است و تصویب و اجرای آن ،موجب حذف یا کاهش
هزینههای اضافی مترتب بر نقل و انتقال خودرو برای مردم خواهد شد.
به موجب الیحه یاد شده ،متعاملین وسیله نقلیه موتوری یا نمایندگان
قانونی آنان مکلفند برای نقل و انتقال وسایل نقلیه خود به مراکز تعیین
شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،مراجعه و درخواست
خود را در سامانه شماره گذاری ثبت نمایند .پلیس راهور پس از بررسی
اصالت وسیله نقلیه ،هویت متعاملین و اقامتگاه خریدار ،پرداخت جریمه

ها و دیون معوق شامل هرگونه مالیات یا عوارض تعیین شده وسیله نقلیه
موتوری موضوع معامله ،اقدام به اختصاص پالک به نام آخرین مالک،
نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی
وسیله نقلیه مینماید.
نیروی انتظامی جز مبالغ مذکور و نیز مبلغی که با رعایت قوانین مربوط
در مقابل واگذاری یا تعویض پالک خودرو دریافت میکند ،مجاز به
دریافت وجه دیگری نیست.
مراجع قضایی و ادارات اجرای اسناد رسمی حسب مورد مکلفند به صورت
برخط یک نسخه از احکام قطعی ناظر به سلب یا انتقال مالکیت ،حجر
و ورشکستگی اشخاص و نیز دستورهای مربوط به توقیف خودرو را به
راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ،ارسال نمایند و نیروی انتظامی
مکلف است مفاد احکام و دستورهای یاد شده را در صدور سند مالکیت
خودرو اعمال و در سامانه مربوط درج کند .نقل و انتقال وسایل نقلیه
عمومی جادهای به صورت برخط به اطالع سازمان راهداری و حمل و نقل
جادهای میرسد .در صورت عدم انجام تکالیف یاد شده ،متخلف مطابق
قواعد ضمان قهری ،مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.1
 -1تعيين تكليف نقل و انتقال وسايل نقليه به مراكز تعيين شده توسط نيروي انتظامي
( ،)1400پایگاه اطالعرسانی دولت 17 ،بهمن  ،1400کدخبر .379613 :ر.ک:
https://dolat.ir/detail/379613
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بررسی صنعت موتورسیکلت کشورهای معروف آسیا در سال 2021
صنعت موتورسیکلت چین
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از موتورسیکلت نیوز،
بازار موتورسیکلتهای چینی در سال  2021بسیار پویا بود .فروش
موتورسیکلتهای داخلی (شامل موتورسیکلت ،اسکوتر ،آندربن،
موتورسیکلتهای سه چرخ و ایتیوی)  19.5میلیون دستگاه بوده است
که  9.2درصد افزایش یافته است .برند  Yadeaرهبری بازار داخلی را
داشت در حالی که  Haojueدر صدر صادرات قرار دارد و Niu Tech
سریعترین رشد را داشت.
بازار موتورسیکلت در چین بسیار خوب است ،در حالی که عمیقاً درگیر
انتقال الکتریکی است که فضاهای بزرگی را برای متخصصان خودروهای
برقی و جادههای باریک را برای متخصصان موتورهای احتراقی ایجاد میکند.
اگرچه در دو سه ماهه آخر سال  2021رشد اقتصاد چین کمتر از حد
انتظار بود و تقاضا برای کاالهای مصرفی را کاهش داد ،اما بازار خودروهای
دوچرخ پس از نیمه اول سال پرخروش به عملکرد خوب خود ادامه داد.
انتقال به برقیسازی بسیار سریع است و در حالی که یارانههای دولتی به
تولیدکنندگان در حال کاهش است ،ولی اسکوترهای برقی در حال حاضر
از نظر قیمت و عملکرد رقابتی هستند.
پس از آن که وسایلنقلیه برقی بیش از  50درصد کل بازار را در سال
گذشته به خود اختصاص دادند ،بازار به سرعت در حال تغییر است.
برندهای  Luyuan ،Niu ،Sunra Xinriو سایر برندها به سرعت در حال
رشد هستند ،اگرچه بهدلیل کمبود عرضه محدود شده است ،در حالی
که مارکهای سنتی در تالش هستند تا تولید محلی را برای بازار داخلی
تغییر دهند و در عین حال صادرات را پررونق کنند.
تقاضای موتورسیکلتها به سرعت در حال رشد است ،تقریباً همه برندهای
پریمیوم (بیامو ،تریومف ،دکاتی ،کیتیام ،پیاجیو ،پژو و دیگران) رکورد
فروش در چین و با بازار بیش از  250سیسی را گزارش میدهند.
با نگاهی به رتبهبندی تولیدکنندگان Yadea ،برای سومین سال متوالی با
 6.2میلیون فروش ( )15.4%+پیشتاز است .این شرکت مستقر در هنگ
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کنگ در  5سال گذشته فروش خود را در چین تقریباً سه برابر کرده و
تولید خود را در آسهآن گسترش داده است.
در رتبه دوم هوندا ،که چندین شرکت محلی را در اختیار دارد ،تا سه
سال پیش پیشتاز بود و اکنون با به تعویق انداختن بیش از حد ورود در
بخش خودروهای برقی با مشکل مواجه است .فروش سال گذشته 1.35
میلیون ( )٪2.1+بود.
در جایگاه سوم ،Haojue ،یک تولیدکننده سنتی که سال گذشته نزدیک
به  1.3میلیون دستگاه در بازار داخلی ( )٪27.1+فروخت و در عین
حال صادرات را رونق بخشید Haojue .با بیش از  1میلیون وسیلهنقلیه
صادرکننده برتر است.
در جایگاه چهارم ،تولیدکننده سریعترین رشد ،متخصص خودروهای
برقی  Niu Techبا  988هزار فروش ( )72.7% +بود.1
صنعت موتورسیکلت اندونزی
در سال  2021مجموع فروش دوچرخ  5میلیون  170هزار دستگاه بوده
است که نسبت به سال قبل  38.6درصد افزایش داشته است.
خردهفروشی اندونزی در ماههای اکتبر تا نوامبر افزایش چشمگیری
داشت .با حرکت به سال  ،2022این کشور بهدلیل گسترش نوع امیکرون،
تعداد موارد جدید ابتال به کووید 19-را افزایش داده است ،اگرچه وضعیت
بهداشت بهتر از سه ماهه سوم  2021بهنظر میرسد .در همین حال ،در
اواسط ژانویه مقامات ارشد اعالم کردند که دولت برای حمایت از بهبود
اقتصادی ،معافیتهای مالیاتی جدیدی را برای فروش وسایلنقلیه و اموال
اعمال خواهد کرد.
صنعت دوچرخ اندونزی که در واقع سومین صنعت بزرگ جهان است،
سال گذشته پس از عمیقترین سقوط در دهههای اخیر که در سال 2020
گزارش شد ،تالش کرد واکنش نشان دهد ،با این حال ،با محدودیتهایی
 -1بررسی صنعت موتورسیکلت چین در سال  ،)1400( 2021موتورسیکلت نیوز14 ،
بهمن  ،1400کدخبر .18816 :ر.ک:

https://www.motorcycletnews.ir/news/18816

برای تولید و توزیع ناشی از اقدامات ضد کووید ،بهبود آسان نبود و
تقاضای مصرفکننده کمتر از حد انتظار به خصوص در سه ماهه سوم بود.
پس از آن که نیمه اول با  2.5میلیون فروش به پایان رسید ( 30.6درصد
در مقایسه با دوره مشابه  2020رشد داشت ،اما  24.6درصد نسبت به
سال  2019کاهش یافت) و فروش سه ماهه سوم مجددا ً  36.1درصد
افزایش یافت .فروش در سه ماهه چهارم با افزایش  62درصدی افزایش
یافت و چشماندازهای سال  2022تقریباً مثبت است.
در سال  ،2022انتظار میرود که بازار به روند بهبودی خود ادامه دهد
تا به فروش  6میلیونی به سطح قبل از کووید برسد ،در حالی که دولت
در حال مطالعه مشوقهای اضافی برای خودروهای الکتریکی است تا
طرح اساسی برای تکرار خودروهای  ICEکوتاهمدت را اصالح کند .تا
کنون ،بازیگران بزرگ (همه تولیدکنندگان ژاپنی) توصیه دولت برای
سرمایهگذاری در توسعه نیروی محرکه الکتریکی را نادیده گرفتهاند.1
با نگاهی به عرصه رقابتی ،بازار تحت تسلط تولیدکنندگان ژاپنی است
که همگی بهصورت محلی تولید میکنند (و صادر میکنند) و بیش از
 95درصد از سهم بازار را در اختیار دارند .در میان آنها ،هوندا با فاصله
زیادی نسبت به یاماها ،کاوازاکی و سوزوکی ،رهبر بازار است.

 2013با  543هزار دستگاه فروش و قبل از کووید سال  2019با 538
هزار فر و ش به دومین رکورد برتر رسیده است .در سال  ،2020بازار
انعطافپذیرترین بازار در منطقه بود و تنها  13درصد ضرر را گزارش کرد.
پیشبینی میشد که سال  2021به باالترین سطح ،رکورد خود بازگردد،
با توجه به اینکه نیمه اول  40.5درصد به پایان رسید ،پیش از آن افت
ناگهانی اقتصادی سهماهه سوم بازار را در محدوده منفی قرار داد.
متأسفانه ،توسعه آهسته طرح واکسیناسیون فضا را برای گسترش ویروس
در سه ماهه سوم ایجاد کرد و دولت مجبور به اعمال قرنطینه شد .نتیجه
این بود که شاهد تعطیلی کارخانهها و بسته شدن نمایندگیها برای
تقریباً یک ماه باشیم ،با فروش سه ماهه سوم تنها در  62هزار 474
دستگاه ،کاهش عمیق  57.4درصدی را شاهد بودیم .در سه ماهه چهارم
فروش دوباره تثبیت شد .اما به هر حال امتیاز نهایی کمتر از سال قبل بود.
مانند  5سال گذشته ،یاماها ( )7.2%+با بیش از  40درصد سهم بازار ،اما
با فاصله کم نسبت به رقیب هوندا ( )3.2%+در صدر قرار دارد .همچنین
کاوازاکی بهدلیل یک طرح بازسازی و توافق با شرکت محلی مودنا ،زمین
خود را از دست داده است.2
صنعت موتورسیکلت تایوان
صنعت موتورسیکلت تایوان در حال مبارزه است .فروش در سال 2021
به  817هزار و  863دستگاه رسید که کاهش عظیم  14.3درصدی را
نشان می دهد ،پایینترین سطح در شش سال گذشته است .گوگورو
متخصص وسایلنقلیه الکتریکی تقریباً به نصف رکورد سال  2019کاهش
یافته است.
صنعت موتورسیکلت تایوان ،پس از یک رشد ثابت ،بازار داخلی در سال
 2020رک و رد تمام دوران را به نام خود ثبت کرد .زمانیکه مدیریت
فوقالعاده اضطراری ایجاد شده بهدلیل ویروس ،بهعالوه تقاضای رو به
رشد برای رفت و آمد شخصی ،بازار را افزایش داد.
با این ح ال ،در سال  ،2021با کاهش مصرف کاالهای مصرفی ،بازار
بهدلیل تأثیر کووید بر اقتصاد ملی متضرر شد و پس از شروع خوب سال،
در نهایت فروش دوچرخ باالتر از حد انتظار کاهش یافت.
رهبر بازار در تایوان همیشه کیمکو بوده است و در سال  2021این مکان
با فروش  265هزار  810دستگاه ( )٪20.6-تایید شد.
جایگاه دوم متعلق به  SYMبا  236هزار و  992دستگاه ( )٪21.4-است.
یاماها در جایگاه سوم  189هزار و  661دستگاه دوچرخ ( )3.5%-فروخت.
گوگورو همچنان با  6.0درصد از دست دادن بازار دست و پنجه نرم می کند و با
فروش  77هزار و  136دستگاه تقریباً در نیمی از رکورد سال  2019قرار دارد.
متخصص و س ایلنقلیه الکتریکی اخیرا ً مجموعهای از مشارکت در
 NASDAQر ا اعالم کرد که احتماالً با هدف اصالح یک روند منفی،
تقریباً برای یک استارتآپ شگفتانگیز است.3

صنعت موتورسیکلت مالزی
بازار موتورسیکلت مالزی در سال  2021ثابت بود .فروش  492هزار
و  101دستگاه بود که  1.6درصد کاهش یافته است .با این حال این
انتظارات برای سال  2022تقریبا مثبت است و انتظار می رود رشد دو
رقمی داشته باشد.
شرایط اقتصادی مالزی در سه ماهه چهارم  2021بهبود یافت که عمدتاً
بهدلیل کاهش محدودیتهای کووید 19-بود .تولید صنعتی بهطور
متوسطدر ماههای اکتبر تا نوامبر بهبود یافت ،در حالی که صادرات کاال
بهدلیل تقاضای قوی خارجی برای لوازم الکتریکی با سرعت بیشتری رشد
کرد .این عوامل ،همراه با بهبود شدید شرایط عملیاتی در بخش تولید
در سه ماهه چهارم ،نشاندهنده افزایش فعالیت بخش خصوصی است.
بهطور مشابه ،کاهش نرخ بیکاری در ماههای اکتبر تا نوامبر نویدبخش
خوبی برای هزینههای خانوار است ،اگرچه افزایش تورم در سه ماهه رشد
را محدود میکند و سیلهای مخرب در پایان سال  2021و در اوایل سال
 2022بر فعالیت سه ماهه جاری تأثیر خواهد گذاشت .با این حال ،دولت
در  29دسامبر  2021بسته امدادی به مبلغ  335میلیون دالر برای سیل
ارائه کرد که باید تا حدودی اثرات اقتصادی بالیای طبیعی را کاهش دهد.
در سال  ،2022رشد اقتصادی در مقایسه با سال گذشته شتاب بیشتری خواهد
گرفت ،که عمدتاً بهدلیل کاهش تأثیر اختالالت ناشی از بیماری همهگیر
در فعالیتهای داخلی ،در میان نرخ قابل توجه واکسیناسیون باالتر است.
بازار موتورسیکلت مالزی یکی از بازارهای کوچکتر در منطقه آسهآن
است که حدود نیم میلیون فروش ساالنه دارد.
روند سا لهای اخیر تقریباً ثابت بوده است و آخرین رکورد در سال

 -2وضعیت صنعت موتورسیکلت مالزی در سال  ،)1400( 2021موتورسیکلت نیوز14 ،
بهمن  ،1400کدخبر .18827 :ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/18827

 -1وضعیت صنعت موتورسیکلت اندونزی در سال  ،)1400( 2021موتورسیکلت نیوز14 ،
بهمن  ،1400کدخبر .18820 :ر.ک:

 -3وضعیت صنعت موتورسیکلت تایوان در سال  ،)1400( 2021موتورسیکلت نیوز14 ،
بهمن  ،1400کدخبر .18835 :ر.ک:

https://www.motorcycletnews.ir/news/18820

https://www.motorcycletnews.ir/news/18835

ماهنامه صنعت موتورسیکلت /سال چهارم /شماره  /18اسفند 1400

29

توقیف ساعتی موتورسیکلتسواران متخلف تهرانی از  30بهمن 1400
موتورسیکلت بانوان توقیف میشود

به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایلنا ،سردار حسین
رحیمی در جمع خبرنگاران با اعالم خبر اجرای طرح انضباط بخشی
تردد موتورسیکلت سواران از روز شنبه گفت :در این طرح که از روز شنبه
سیام بهمن ماه اجرا خواهد شد به جد با تخلفات موتورسیکلت سواران
برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به این تخلفات ادامه داد :موتورسیکلتهای متخلف در ۱۰۰
ایستگاه بهصورت ساعتی توقیف میشوند.
رئیس پلیس تهران بزرگ خاطرنشان کرد :عبور از چراغ قرمز ،حرکات
مخاطره آمیز ،حرکت در جهت خالف مسیر عبور ،عبور از پیاده رو ،عبور
از خط ویژه ،تخلفات پالک شامل پالک مخدوش ،پوشش پالک و فاقد
پالک ،حمل بارهای نامتعارف ،رانندگی بانوان و فاقدین گواهی نامه،
موتورسیکلت سواران فاقد مدرک شامل کارت موتور بیمه نامه و گواهی
نامه ،ایجاد آلودگی صوتی و صداهای ناهنجار از جمله این تخلفات است.
وی با اشاره به ترافیک در روزهای پایانی سال گفت :طرح ویژه ترافیکی
از اول اسفند اجرا و تا پایان اسفند ادامه خواهد داشت .ساعت پایان کار
طرح ویژه نیز ساعت  ۲۲است.
رییس پلیس تهران بزرگ خاطرنشان کرد :همچنین طرح ویژهای با
حضور سه پلیس تخصصی نیز در مراکز خرید خواهیم داشت .با تمام
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وجود امنیت مردم و خانواده ها را برقرار خواهیم کرد.
وی ادامه داد :طبیعی است که ترافیک در روزهای پایانی بهمن و اسفند
 ۱۵الی  ۲۰درصد افزایش خواهد داشت .از همینرو برنامه ویژه ترافیکی
برای این روزها خواهیم داشت.
سردار رحیمی تصریح کرد :در این طرحها همچنین اراذل و اوباش و
سارقان سابقه دار تحت کنترل قرار خواهند گرفت .با تهیه کنندگان و
فروشندگان جزو عمده مواد محترقه با جدیت برخورد خواهد شد.
وی تاکید کرد :در یک ماهه پایان سال پلیس برای امنیت و آرامش مردم
تقریبا به حالت آماده باش در خواهد آمد.1
تردد چهار میلیون و  ۳۰۰هزار موتورسیکلت در تهران
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از مهر ،سردار حسین رحیمی،
در جمع خبرنگاران در تشریح طرح انضباط بخشی به موتورسیکلتسواران
گفت :تماسهای بسیاری با پلیس گرفته و خواسته شده که به حرکات
مخاطرهآمیز و رفتارهای غیرقانونی موتورسیکلتسواران پایان داده شود.
وی ادامه داد :چهار میلیون و  ۳۰۰هزار موتورسیکلت در تهران داریم که
 -1رحیمی ،حسین ( ،)1400اجرای طرح انضباط بخشی تردد موتورسیکلتسواران از روز
شنبه ،ایلنا 24 ،بهمن  ،1400کدخبر .1195905 :ر.ک:
1195905-news/tiny/fa/news.ilna.www//:https

پلیس به هیچ عنوان مخالف فعالیت و تردد آنها نیست اما همانطور که
در طی این سالها گفتهایم ،راکبان موتورسیکلت باید موازین قانونی را
رعایت کنند .متأسفانه زیر پا گذاشتن قوانین در بین موتورسیکلتسواران
ُعرف شده است.

گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران است).
با توجه به صدور حکم یکی از شعب دیوان عدالت اداری در سال ۹۸
مبنی بر اجازه صدور گواهینامه برای بانوان ایرانی و اینکه برای موتور
سواری و دوچرخه سواری بانوان اصال منع قانونی وجود ندارد و قید مقرر
در ماده  ۲۰نافی صالحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور
گواهینامه برای زنان نیست.
به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمیکند .به نظر میرسد مشکلی از
لحاظ قانونی جهت صدور گواهینامه برای بانوان ایرانی نیست.
این موضوع را از دو جهت در مجلس پیگیری خواهم کرد:
الف -نظارتی با طرح سوال از وزیر محترم کشور.
ب -تقنینی با ثبت طرح اصالحیه قانون و اضافه کردن کلمه زنان».

رحیمی افزود :در  ۱۰۰نقطه تیمهای ویژه مستقر شدهاند و دستگاه
موتورسیکلتسوارانی که حتی یکی از تخلفات مذکور را انجام دهند،
حداقل  ۱۲ساعت توقیف میشود.
وی اظهار داشت :پس از پایان  ۱۲ساعت ،ضمن اخذ تعهدنامه از
موتورسیکلتسوار متخلف ،دستگاهش از حالت توقیف آزاد میشود البته
باید تمامی خالفی و جریمههایی که آن موتورسیکلت دارد را پرداخت کند.
رئیس پلیس پایتخت بیان کرد :این پرداخت جریمهها پس از  ۱۲ساعت هم
امکانپذیر خواهد بود .همچنین اگر موتورسیکلتسواری پس از این ساعت
برای تحویل موتورش مراجعه نکند ،آن دستگاه به پارکینگ منتقل میشود.
وی با اشاره به اینکه مخدوش کردن پالک در قانون جرمانگاری شده
است ،افزود :موتورسیکلتسوارانی که پالکشان را مخدوش کنند ،ضمن
توقیف  ۱۲ساعته ،برای آنها پرونده قضائی تشکیل و به مرجع قضائی
اعالم میشود.
رحیمی در پایان گفت :این طرح  ۲۴ساعته است و منظور از بار نامتعارف،
حمل بیش از یک مسافر (نهایتاً یک موتورسیکلت باید دو سرنشین داشته
باشد) است.1

چرا نامه زهرا سعیدی نماینده مبارکه پاسخ داده نشد؟
طبق اعالم سردار رحیمی در طرح انضباطی که از شنبه اجرا میشود،
موتورسیکلت بانوان بهدلیل نداشتن گواهینامه توقیف خواهد شد .در این
خصوص محمدعلی نژادیان مدیرمسئول ماهنامه صنعت موتورسیکلت
خطاب به جالل رشیدی کوچی گفت :قبل از سوال از وزیر کشور مناسب
است امروز از خانم زهرا سعیدی مبارکه این واقعیت را سوال کنید که
چرا نامهای 2که به آقای دکتر محمد میرصادقی نوشت ،پاسخ داده نشد؟
آیا نامه را به ایشان عودت کردند و وی نامه را پس گرفت؟ آیا فشاری
در کار بود؟
در سال  1397برای پیگیری صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان طی
یک نامه 3که از طرف نشریه صنعت موتورسیکلت برای سرکارخانم
مهندس زهرا سعیدی نماینده مبارکه در مجلس ارسال شد ،ایشان نامه
را به دکتر محمد میرصادقی معاون قوانین مجلس شورای اسالمی ارجاع
دادند .بعد از مدتی نیز ظاهرا بهدلیل بعضی حواشی و مسائل دیگر نامه
مذکور از چرخه بررسی در اداره قوانین مجلس خارج شد .اما ،با توجه به
عدم پاسخ شفاف و توجیه افکار عمومی ،محمدعلی نژادیان خواستار
پاسخ به این سوال شد که چرا نامه خانم زهرا سعیدی در این خصوص
پاسخ داده نشد؟
سه سوال از مسئوالن:
چرا دختران ما میتوانند خلبان شوند ،اما موتورسوار نه؟ (پس توانایی
دختران ما از مردان کمتر نیست)
چرا زنان ما میتوانند ترک موتورسیکلت بنشینند ،اما 30 ،سانت جلوتر نه؟
لطفا پلیس پاسخ دهد نظم رانندگی خودرو بانوان بهتر است یا آقایان؟

نظر نماینده مرودشت درباره موتورسواری بانوان
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای
اسالمی ،تاکید کرد :مشکلی از لحاظ قانونی جهت صدور گواهینامه برای
بانوان ایرانی نبوده و بنده این موضوع را در قالب طرح سوال از وزیر کشور
و ثبت طرح اصالحیه قانون دنبال خواهم کرد.
جالل رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای
اسالمی در صفحه شخصی خود در توئیتر ،نوشت:
«جدیدا اخباری مبنی بر ممنوعیت موتورسواری بانوان به دلیل نداشتن
گواهینامه منتشر شده است .استناد نیروی محترم انتظامی به تبصره ماده
 ۲قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  ۱۳۷۵مجلس است(صدور
 -1رحیمی ،حسین ( ،)1400جزئیات طرح نظمبخشی به موتورسیکلتسواران در
پایتخت ،مهر 24 ،بهمن  ،1400کدخبر .5423988 :ر.ک:
https://www.mehrnews.com/news/5423988

 -2شماره نامه ،97245542 :تاریخ.1397/10/08 :
 -3شماره نامه ،9700138 :تاریخ.1397/10/03 :
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