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رسمقاهل

محمدعلی نژادیان

مدیرمسئول و سردبیر

صنعت موتورسیکلت یکساله شد

خداوند را شاکریم که توانستیم طی یک سال گذشته با همفکری،
همراهی و حمایت تعدادی از فرهیختگان ،عالقهمندان و دلسوزان این
صنعت ،بهطور منظم مجله را منتشر کنیم .در این مدت تمام تالش
خود را با حداقلترین امکانات انجام دادیم تا بتوانیم به نوبهی خود باعث
پیشرفت این صنعت شویم .البته ما هنوز در ابتدای راه هستیم ولی
همچنان امیدوار بهسوی آینده قدم برمیداریم و با خلوص نیت و اشتیاق
بسیار ،هر کاری که برای ارتقای این صنعت نیاز باشد را انجام خواهیم
داد.
قابل ذکر است که اینجانب با توجه به نیازسنجیهای پیدرپی ،طی
یک سال گذشته فقط به تاسیس «مجله صنعت موتورسیکلت» اکتفا
نکردهام و در سال جاری برای تکمیل فعالیت رسانهای مورد نیاز

برای این صنعت ،پایگاه خبری «موتورسیکلت نیوز» که بهطور شبانه
روزی فعالیت دارد را تاسیس کردم .البته در راستای ارتباط صنعت و
دانشگاه نیز «کتاب تاریخچه صنعت موتورسیکلت ایران» را برای باشگاه
پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی تالیف کردم و به امید
خداوند منان این نوید را میدهم که با توجه به شرایط امروزی ،طی
چند ماه آینده برای صنعت موتورسیکلت ایران چند کار جدید و مورد
نیاز را انجام خواهم داد.
در نهایت مجله صنعت موتورسیکلت ،از نگاه مثبت و همراهی حامیان این
مجله ،از جمله سازمانهای مرتبط با این صنعت و همچنین از انتقادها و
پیشنهادهای سازندهای که طی این مدت وارد شد ،نهایت تشکر را دارد.
قطعا میتوانیم با اتکال به قادر متعال ،همفکری و یاری شما عزیزان،
صنعت موتورسیکلت ایران را بهسوی موفقیت سوق دهیم.

www.motorcycletnews.ir
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بررسی وضعیت تولید صنعت موتورسیکلت ایران در نیمه اول سال 1398

در سال  95تعداد واحدهای تولیدی که اقدام به اخذ پالک شمارهگذاری کردند 53 ،کارخانه بود
و در سال  98تا پایان مهرماه تعداد  52هزار و  500دستگاه موتورسیکلت توسط  35کارخانه
تولید شد و پیشبینی میشود تا آخر امسال میزان تولید به حدود  70هزار دستگاه برسد.

دکتر مجید رضایی
(مدیریت شرکت یکتاز سیکلت کویر)

اگر به آمار رجوع کنیم خواهیم دید که طی  ۱۰ساله قبل از سال ،۹۶
بهطور میانگین سالیانه حدود  ۶۲۰هزار دستگاه موتورسیکلت در ایران
تولید شده است ،بنابراین ،این صنعت در حال حاضر تقریبا از حدود ۱۲
درصد ظرفیت خود استفاده میکند.

* پیشبینی تولید  -تولید در سال  98تا پایان شهریور
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اگر بخواهیم جهانی بیاندیشیم و تحلیل نماییم باید گفت با توجه به
اینکه میزان استفاده از این وسیلهنقلیه در شهرهای بزرگ دنیا بهدلیل
جایگزینی با خودروهای تک یا دو سرنشین در حال افزایش است ،پس
باید امسال در ایران نیز میزان تولید موتورسیکلت بهطور میانگین از ۷۰۰
هزار دستگاه عبور میکرد که البته عالوه بر اینکه این اتفاق رخ نداد،
بلکه کاهش تولید موتورسیکلت را شاهد بودیم.
از  ۳۵واحد تولیدکننده که در سال  ۹۸اقدام به شمارهگذاری
موتورسیکلت کردند ،تقریبا تعداد  ۱۵واحد تولیدی کمتر از ۱۰۰۰
دستگاه موتورسیکلت شمارهگذاری کردهاند که این موضوع یعنی یک

فاجعه بزرگ اتفاق افتاده است .زیرا ،این تعداد تولید ،میتواند فقط برای
عرضه یکی از عاملهای فروش در کشور باشد.
تولید کمتر از  ۵هزار دستگاه موتورسیکلت برای واحدهای کوچک و
متوسط و همچنین تولید کمتر از  ۱۰هزار دستگاه در طی یک سال
برای واحدهای متوسط به باال ،زیان محسوب میشود .ازاینرو ،با توجه
به اینکه در سال  ،۹۸میزان تولید شرکتهایی که باالترین آمار تولید
را داشتهاند ،بین  ۵تا  ۶هزار دستگاه موتورسیکلت بوده است و البته
بعید میدانم تا پایان سال شرکتی بتواند بیشتر از  ۱۰هزار دستگاه
موتورسیکلت شمارهگذاری کند ،در نتیجه میتوان گفت در سال  ۹۸کل
صنعت موتورسیکلت در حال زیان دادن است.
شرکتهایی که طی  ۷ماه ابتدایی سال  ۹۸در حدود  ۵تا  ۶هزار دستگاه
موتورسیکلت تولید کردهاند در سنوات گذشته که وضعیت تولید تقریبا
بهتر از امسال بود ،ماهیانه بیش از این تعداد ،تولید داشتهاند که این
موضوع یعنی زیرساختها و سرمایهگذاریهای انجام شده برای این
واحدها در هر ماه ،حدود  ۱۰هزار دستگاه یا بیشتر بوده است که در حال
حاضر تولید کل سال آنها به اندازه یکماه در گذشته نمیشود.
کارخانههایی که با توجه به این آمارها نتوانند هزینههای خود را کنترل
کنند با چالشهای بزرگی مواجه میشوند .البته زیاندهی برای این
صنعت از سال  ۹۸اتفاق نیافتاده ،بلکه امسال سومین سالی است که
شرکتهای تولیدکننده موتورسیکلت زیان میدهند و این موضوع یعنی
صنعت موتورسیکلت در حال زوال و نابودی است.
این کاهش تولید موتورسیکلت باعث میشود که طی  ۲تا  ۳سال آینده
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در شهرهای بزرگ ایران مشکالت ترافیکی زیادی داشته باشیم .زیرا،
موتورسیکلت یکی از راهکارهای بسیار تاثیرگذار و مهم در حل معضل
بزرگ ترافیک است که میتواند جایگزین خودروهای تک و یا دو سرنشین
شود ولی با این کاهش شدید تولید موتورسیکلت ،طی چند سال آینده
شهرهای بزرگ کشور نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و خیابانها به
پارکینگ بزرگی از خودروها تبدیل خواهد شد.
میزان تعطیلی کارخانههای تولیدکننده موتورسیکلت در چند سال
گذشته چند ماه بوده و به چه دلیل رخ داده است:

سال  :۱۳۹۵حدود  ۵ماه تعطیلی بهدلیل مصوبه مربوط به جلوگیری
از شمارهگذاری موتورسیکلتهای کاربراتوری
سال  : ۱۳۹۶حدود  ۶ماه تعطیلی بهعلت عدم تولید پیشرانه انژکتوری
از سوی کارخانههای خارجی
سال  : ۱۳۹۷نیمه اول سال  ۴ماه تعطیلی بهدلیل موضوع یورو  ۴و نیمه
دوم سال نیز  ۴ماه تعطیلی بهعلت طرح اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده
سال  : ۱۳۹۸حدود  ۲ماه تعطیلی بهعلت این که باید  ۱۰درصد از
1
تولید کارخانهها به موتورسیکلت برقی اختصاص یابد.

 -1رضایی ،مجید ( ،)1398بررسی وضعیت تولید صنعت موتورسیکلت ایران در نیمه اول سال  ،۹۸پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز 7 ،آبان  ،98کدخبر ،2964 :ر.ک:

http://www.motorcycletnews.ir/news/2964
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آینده پژوهی «چشم انداز و آینده بازار موتورسیکلت ایران»
موتورسیکلت جایگزین طرح هوندا سیدیآی چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟

بخش
اول

مهندس سیدعباس حسینیمجد
(کارشناس صنعت موتورسیکلت)

موتورسیکلت هوندا  CG125با لقب (هوندا تایتان) ،1موتورسیکلت نام
آشنای شرکت هوندا است که در سال  1940طراحی آن توسط مهندسان
این شرکت آغاز شد و در سال  1942نسل اول این موتورسیکلت روی
خط تولید قرار گرفت .اين موتورسيكلت پرفروشترين موتورسيكلت
تاريخ جهان است و هر روز ركورد تولید خود را افزايش ميدهد.
موتورسیکلت هوندا تایتان یا همان  CG125یا سیدیآی خودمان،
روياي بنيانگذار كمپاني هوندا« ،سويچيرا هوندا» 2را به حقیقت تبدیل
کرد .وی تصمیم داشت برند هوندا را به یک عالمت تجاری جهانی تبدیل
کند .تولید  CG125به قدری برای کارخانه کوچک هوندا در سال 1942
موفقیتآمیز بود که برند هوندا با این موتورسیکلت در سراسر جهان
شناخته شد .آن کارخانه کوچک در حال حاضر به یکی از از بزرگترين
كمپانيهاي موتورسيكلتسازي مبدل شده است .همچنین عالمت
تجاری هوندا در صنعت موتورسیکلتسازی در حال ارزشمندترین عالمت
3
تجاری به شمار میرود.
هرچند ،دیگر هوندا  125در ژاپن تولید نمیشود ،اما ژاپنيها مدتها
است كه توليد  CG125را از ژاپن خارج كردهاند و به كشورهاي ديگري
در آسياي جنوبشرقي بردهاند .در حال حاضر این مدل در كشورهايي
مثل چین ،برزيل ،تايوان ،ایران و ...ساخته ميشود .اين موتورسيكلت
1- Titan

2- Soichiro Honda
3- International Association of Motorcycle Manufacturers annual
report, 2015

هنوز با همان شكل سنتي شاسي ،انجین هوا خنک و فریم اگزوز توليد
ميشود و تغييرات آن به شكل و رنگ باك ،زين و نشانگرهاي روي فرمان
و ارتقای استانداردهای آالیندگی منحصر ميشود.
هنوز انجین با جريان هوا خنك ميشود و باالي سر پيستون كوچك آن
هم دو سوپاپ باال و پايين ميروند .البته عالوه بر هندل قدیمی ،در برخی
مدلها يك استارتر الكتريكي وظيفه روشن كردن انجین را بر عهده دارد.
ترمزها هنوز كاسهاي هستند و از ديسكهاي غولآساي موتورهاي جديد
خبري نيست .سیستم انتقال قدرت و تعلیق تغییرات خاصی نداشته است
و صرفا عملكرد كمك فنرها کمی بهتر شده است.
با این تفاسیر میتوان نتیجه گرفت هنوز هم امپراتوري هوندا  125در
سراسر دنيا قدرتمند است ،اما این امپراطوری مدتی است رو به زوال رفته
و کمکم در گوشه و کنار جهان رقبای جدید برای جایگزین شدن با این
مدل خود را آماده میکنند .رقبایی که هوندا  125دیگر نمیتواند با آنها
نه در کیفیت و در قیمت رقابت کند.
این اتفاق در کشور ما نیز در حال رخ دادن است ،به نحوی که تولید
طرح (سیدیآی) برای هیچ کارخانهای اقتصادی نیست .شايد از عمر
این مدل چندان باقي نمانده باشد و روزي مثل پيكان به آخر خط برسد.
موتورسيكلتهاي جديد سريعتر ،كممصرفتر و ايمنتر هستند و ایرادات
سیدیآی را ندارند و ميروند تا این مدل موتورسیکلت مدل  1942را
بازنشسته كنند.
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چرا  CG125در ایران محبوب شد؟
اگر به کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا و یا آمریکای جنوبی سفر
کرده باشید ،حتما دیدهاید  CG125در این کشورها مثل کشور
خودمان چه قدر طرفدار دارد .در حال حاضر  CG125به موتورسيكلت
محبوب كشورهاي جهان سومي تبديلشده است.
کارایی ایدهآل  CG125برای حمل و نقل شخصی ،حمل بار و مسافر،
كيفيت قابل قبول ،هزينه پايين نگهداري آن از عوامل فراگیر شدن این
موتورسیکلت در بازار است CG125 .سالهاست كه بر روي يك شاسي
توليد ميشود و تغییرات ظاهری بسیار کمی داشته است.
يكي از کلیدیترین داليل فراگير شدن اين موتورسيكلت در دنيا
فراواني قطعات آن است .فراواني قطعات این موتورسیکلت در بازارهای
جهانی و حتی کشورمان کار را به جایی رساند که شركتهاي زيادي
تبدیل به مونتاژکننده این موتورسیکلت شدند.
اين روزها ميتوان موتورسيكلت  CG125را با موتور چینی ،هندی
یا تايواني ،باك هندي ،چینی یا ایرانی ،چرخهاي چيني ،قطعات
مالزيايي،ایرانی ،چینی یا هندی خريداري كرد ،در حالي كه حتي آرم
هوندا يا آن تك بال بزرگ با شاهپرهاي زيبا از روي آن حذف شده
است و به اصطالح طرح هوندا  125هستند .همچنین قطعات یدکی
این موتورسیکلت به سهولت در هر مکانی یافت میشود .در نتیجه
دارندگان این موتورسیکلت به هیچ عنوان نگران تعمیر و نگهداری آن
نیستند.
بهطورکلی از دالیل محبوبیت  CG125میتوان موارد ذیل را برشمرد:
 -1قیمت بسیار مناسب این مدل به نسبت سایر مدلها
-2تعمیر و نگهداری آسان و کم هزینه
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 -3قطعات یدکی با قیمت بسیار مناسب و در دسترس
 -4قابلیت حمل بار و نصب انواع تجهیزات باربری اعم از ترکبند و...
 -5قابلیت حمل دو تا  3مسافر (هرچند این کار غیرقانونی است!)
 -6قدرت و شتاب مناسب
 -7مصرف سوخت اقتصادی
 -8کیفیت مناسب انجین
چرا  CG125محبوب در حال بازنشسته شدن است؟
هرچند  CG125موتور محبوبی به شمار میرود ،اما با ورود
موتورسیکلتهای جدید چینی و هندی که از طراحی جدیدتری
برخوردارند ،ایرادات فنی  CG125را ندارند و از نظر قیمت نزدیک به
 CG125هستند ،عالوه بر تغییر سلیقه مصرفکنندگان ،تولیدکنندگان
نیز عالقه پیدا کردهاند تا به سمت مونتاژ موتورسیکلتهای جدیدتر
بروند.
 CG125بهطور کلی در سرعتهای زیر  30کیلومتر بر ساعت
فرمانپذیری نسبتا مناسبی دارد .اما ،در شرایطی که سرعت افزایش
پیدا کند ،عالوه بر تیزتر شدن فرمان و افزایش تمایل آن به انحراف،
لرزش نیز بسیار شدید میشود که برای راکب نکتهای بسیار آزار دهنده
است .همچنین سایز تایر جلو از نوع بایاس 1با توان موتورسیکلت و
نوع کاربری آن هماهنگی نداشته و در سرعتهای زیر  50کیلومتر
1- Bias

 -2کم چسبی :در صورتی که سایز تایر با جرم و عملکرد وسیلهنقلیه هماهنگی نداشته
باشد ،در هنگام گردش چرخها یا عبور از پیچ ،سطح تماس بین تایر و زمین کاهش یافته،
وسیلهنقلیه منحرف شده و در اصطالح ،تایر شانه خالی میکند .به این حالت کمچسبی
میگویند.

در صورت حمل بار و یا مسافر در اکثر مواقع از خود کمچسبی 2نشان
میدهد.
سیستم تعلیق این موتورسیکلت به مرور زمان قدرت خود را از دست
میدهد و سواری را برای راکب سخت میکند .سیستم ترمز این
موتورسیکلت  70سال بدون تغییر باقی مانده است .البته در نمونههای
جدید و ارتقا یافته این موتورسیکلت در ایران ،ترمز جلو تا حدودی
بهبود یافته و به ترمز دیسکی مجهز شده است .تجربه سواری با
 CG125نشان میدهد در سرعتهای باالی  30کیلومتر بر ساعت در
صورت فشردن پدال ترمز عقب ،انتهای موتورسیکلت به سمت راست
منحرف میشود .این موضوع نشان دهنده کافی نبودن سایز لنت و عدم
طراحی صحیح دو شاخ و سیستم تعلیق عقب است .مرکز ثقل کامال
در وسط قرار ندارد ،به همین دلیل در صورتی که موتور را رها کنید به
سمت راست سقوط میکند.
طراحی نه چندان دقیق گیربکس عالوه بر اتالف انرژی ،نیروی یک
نواختی را به چرخ زنجیر انتقال نمیدهد .به همین دلیل در زمان
معکوس کشیدنهای ناگهانی ریسک زمین خوردن با این موتورسیکلت
به شدت افزایش میباید .همچنین در اثر نوسان نیروی انتقالی از
گیربکس ،اکثر قطعات سیستم انتقال قدرت اعم از زنجیر ،خورشیدی،
بلبرینگها ،توپیها ،بوشها و ...در اندک زمانی آسیب میبینند.
هرچند از زمان طراحی  CG125حدود  70سال میگذرد و این ها تنها
بخش کوچکی از ایرادات این موتورسیکلت محبوب است ،با این وجود
این موتورسیکلت در زمان خود یک شاهکار مهندسی تمام عیار بود.
عالوه بر ایرادات فنی ،شاسی و بدنه  CG125برای انژکتوری شدن
مناسب نبوده و عدم وجود درگاههای طراحی شده دقیق برای اجزا
و سامانههای الکتریکی سیستم سوخترسانی جدید و منطبق با
استانداردهای  ،EURO4شرکتهای مونتاژکننده را وادار میکند تا
از سامانههای کوچکتر و گران قیمتتر استفاده کنند تا درون شاسی
 CG125بتوان آنها را جای داد .همین امر قیمت تمام شده این
محصول را باال برده و تولید آن را برای شرکتهای مونتاژ کننده غیر
اقتصادی میکند.
قیمت نزدیک رقبای تازه نفس هندی و چینی که از ظاهر مدرنتر،
توان باالتر و کیفیت مناسبتری دارند نیز مشتری را به سمت خرید
موتورهای جدید سوق میدهد.
به هرحال روند توليد و فروش موتورسيكلت  CG125رو به كاهش
است و در این بین شرکتهایی که محصوالت جایگزین ندارند ،بيشتر
در معرض خطر ورشكستگي قرار گرفتهاند .یک نكته مهم درباره
مونتاژکنندگان موتورسیکلت در ایران اين است که اغلب شرکتها
از بلوغ ،نوآوری و آیندهپژوهی بیبهره هستند و کمتر از همیشه به
مقولههايي مانند تحقيق و توسعه و نوآوري روي آوردهاند .اکثر این
شرکتها حتی از مشاوره افراد متخصص نیز استفاده نمیکنند .این

شرکتها همواره از جریان بازار عقب مانده و توان پیشبینی اتفاقات
آینده را ندارند.
میتوان این طور پیشبینی کرد که بازار آینده موتورسیکلت در ایران
به شرکتهایی اختصاص دارد که برای کشف جایگزین  CG125زودتر
از بقیه قدم بردارند و محصول جدید خود را زودتر به بازار عرضه کنند.
همچنین حذف تدریجی  CG125فرصتی است که شاید شرکتهای
ضعیف را به شرکتهای پیشرو تبدیل کند.
آیا موتورسیکلت برقی میتواند جایگزین  CG125باشد؟
برای پاسخ دادن به این سوال کافیست جایگاه موتورسیکلتهای
کار از جمله  CG125و رقبای جدید آن را بشناسیم .بهطور کلی
با توجه به سرانه درآمدی مردم ایران و جایگاه موتورسیکلت در
حمل و نقل عمومی ،بار و مسافر ،همچنین میانگین مصرف روزانه
بخش اصلی مصرفکنندگان موتورسیکلتهای کار ،در شرایط کنونی
موتورسیکلتهای برقی موجود از نظر قیمت و کارایی توان رقابت
با موتورسیکلتهای کار را نخواهند داشت .به همین دلیل میتوان
اینطور پیشبینی کرد که حداقل تا  5سال آینده موتورسیکلت برقی
به موتورسیکلت کار در ایران تبدیل نخواهد شد و جایگزین CG125
برای بازار ایران حداقل تا  5سال آینده بنزینی خواهد بود.
در نتیجه بازار فروش موتورسیکلت کار در سالهای اخیر نشان داده،
مشتریان تمایل دارند موتورسیکلتی با حجم موتور باالتر از 125
سیسی را خریداری کنند .توانایی حمل بار ،نرمی سواری ،ارتفاع
مناسب به جهت سوار و پیاده شدن مسافران از جمله بانوان ،مصرف
سوخت اقتصادی ،سهولت تعمیر و نگهداری ،ارزان و در دسترس بودن
قطعات یدکی و از همه مهمتر قیمت مناسب از جمله عواملی است که
مشتریان بیشتر به آنها توجه داشتهاند.
ظاهر کالسیک از جمله مواردی است که مشتریان بسیار به آن توجه
دارند ،در حالی که مونتاژکنندگان موتورسیکلت همواره از آن غفلت
میکنند .موتورسیکلت جایگزین  CG125باید بتواند اکسسوریهای
موجود در بازار از جمله ترکبند بادگیر و ...را به راحتی پشتیبانی
کند .زین و نشیمنگاه باید یک تکه بوده و بتواند پاهای راکب را
بهطور کامل پوشش دهد .همچنین مشتریان موتورسیکلتهای عالقه
دارند موتورسیکلت آنها باک بزرگی داشته باشد تا کمتر مجبور به
سوختگیری شوند.
از طرف دیگر ،موتورسیکلت جایگزین باید فاقد حقوق مالکیت معنوی
یا به اصطالح  OUT OF LICENSEباشد .زیرا ،بومیسازی و نرمالیزه
کردن 1موتورسیکلتهای تحت مالکیت تجاری و معنوی برای کاربری
مصرفکننده ایرانی امکانپذیر نخواهد بود.
 -1نرمالیزه کردن :روشی که دادهها را در زمانی که در یک دامنه نیستند در دامنه مشابه
قرار میدهد.
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تحلیل حساسیت ،روشی برای فروش موتورسیکلت در شرایط رکود

مهندس سیدعباس حسینیمجد
(کارشناس صنعت موتورسیکلت)

فعاالن اقتصادی خصوصا تولیدکنندگان ،در شرایط غیرقابل پیشبینی بازار
ایران ،ممکن است نتوانند برآوردی قطعی از متغیرهای تولید اعم از قیمت
تمام شده ،نرخ بهره ،قیمت فروش ،زمان فروش و ...بهدست آورند.
متغیرهایی مانند نرخ بهره ،نرخ تورم ،قیمت فروش ،هزینه مواد اولیه ،درصد
سود نمایندگان و ...در کسب و کاری مانند تولید موتورسیکلت مثالهایی از
متغیرهایی هستند که نمیتوان با قطعیت آنها را برآورد کرد.
در تحلیل حساسیت ( )Sensitivity Analysisبهدنبال آن هستیم
تا بدانیم تغییر در متغیرهای مستقل در یک محدوده مشخص چگونه
میتواند بر روی متغیرهای وابسته تأثیر بگذارد .بسیاری از شرکتهای
مطرح موتورسیکلتسازی در دنیا از این تکنیک بهره میبرند تا بتوانند
تصمیمات حسابشدهتری را اتخاذ کنند و متوجه شوند نتایج یک تصمیم
تا چه میزان وابسته به یک متغیر است.
به عنوان مثال شرکتی در نظر دارد موتورسیکلتی جدید تولید نماید.
هزینههای این تولید شامل هزینه ثابت  ،FCهزینه متغیر  VCخواهد
بود .پس از بررسی بازار به این نتیجه میرسید که میتوانید موتورسیکلت
تولیدی  Pبه فروش برسانید .برآورد شما این است که بتوانید  Qعدد از
موتورسیلکتها را بفروشید .با داشتن این اعداد میتوانید سود خود را
محاسبه کنید؛ اما در دنیای واقعی با عدم قطعیتهایی مواجه هستیم .اگر
نتوانید با قیمت موردنظر محصوالت خود را عرضه کنید چه تأثیری روی
سود شما میگذارد؟ اگر بهاندازهای که پیشبینی کردید با تقاضا مواجه
نشوید چه میشود؟ و یا برعکس اگر با استقبال خریداران مواجه شدید سود
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شما چه تغییری میکند؟
اشتراک تحلیل حساسیت تعیین میکند که با در نظر گرفتن یک مجموعه
مفروضات خاص ،چگونه مقادیر متفاوت یک متغیر مستقل بر یک متغیر
وابسته معین اثر میگذارد .این تکنیک با شرایط مرزی خاصی به کار
میرود ،که به یک یا چند متغیر ورودی بستگی دارد ،مانند تاثیری که
تغییرات در نرخ بهره (متغیر مستقل) بر قیمت اوراق قرضه (متغیر وابسته)
میگذارد.
تحلیل حساسیت را تحلیل “اگر-آنگاه” یا تحلیل شبیهسازی نیز مینامند .با
این شیوه خروجی یک تصمیم با توجه به یک طیفی از متغیرها پیشبینی
میشود .با خلق یک مجموعه از متغیرها ،یک تحلیلگر میتواند تعیین کند
که چگونه تغییرات در یک متغیر بر خروجی تاثیر میگذارد.
بر فرض مثال آقای «الف» که مدیر فروش شرکت «ب» است ،قصد دارد
اثر ترافیک مشتریان را بر روی فروش کل موتورسیکلتهای خود مطالعه
کند .او تشخیص میدهد که فروش تابعی از قیمت و حجم معامالت است.
فرض کنید قیمت یک موتورسیکلت  10میلیون تومان است و آقای الف
 100دستگاه موتورسیکلت در سال گذشته فروخته است .فروش کل او
یک میلیارد تومان خواهد شد .آقای الف تشخیص میدهد که به ازای 10
درصد افزایش در ترافیک مشتری ،حجم معامالت  5درصد افزایش پیدا
میکند ،این یافتهها او را قادر میسازد تا یک مدل مالی بسازد و بر اساس
گزارههای اگر-آنگاه بر روی این معادله تحلیل حساسیت را انجام دهد .این
تحلیل مشخص خواهد کرد که اگر ترافیک مشتری به اندازه  50 ،10و
یا  100درصد افزایش پیدا کند ،چه اتفاقی برای فروش خواهد افتاد .بر
اساس  100معامله انجام گرفته شده میتوان گفت که افزایش  50 ،10و
یا  100درصدی در ترافیک مشتری معادل افزایش به ترتیب  25 ،5و یا

 50درصدی در معامالت است .تحلیل حساسیت نشان میدهد که فروش
شدیدا به تغییرات ترافیک مشتریان حساس است.
از طرف دیگر تحلیل حساسیت برای بازار ایران در سالهای اخیر نشان
میدهد فروش موتورسیکلت در ایران به شدت به استان عرضه حساس است.

بر اساس این مدل میزان فروش میتواند تابعی مانند تابع زیر باشد:

تصویر زیر گویای حساسیت استان های مختلف نسبت به عرضه یا عدم
عرضه موتورسیکلت در سالهای اخیر است.

تحلیل حساسیت ریسک در شکل زیر ،تحلیل حساسیت ریسک پارامترهای
اقتصادی پروژه تولید موتورسیکلت را نشان میدهد؛ پارامترهای ریسک
عبارتاند از ذخیره نقدی ( ،)CLUبازگشت سرمایه ( )PBو مقدار خالص
فعلی ( )NPVدر رابطه با نرخ داخلی بازده ( .)IRRاگرچه این شکل بر پایه
دادههای اقتصادی ایجاد میشود ،نمودارهای حساسیت میتوانند در هر دو
سطح شرکت و هم  SBUمورد استفاده قرار گیرند.
برای مثال ،یک نمودار حساسیت ممکن است در سطح شرکت مورد استفاده
در فاینانس ،تحلیل حساسیت برای این انجام میشود که تاثیر طیف
متغیرها بر روی یک خروجی مشخص درک گردد .باید بدانید که تحلیل
حساسیت شبیه به تحلیل سناریو نیست .بهعنوان مثال ،یک تحلیلگر
سهام قصد انجام یک تحلیل حساسیت و یک تحلیل سناریو را بر روی اثر
سود هر سهم ( )EPSبر ارزشگذاری نسبی شرکت با استفاده از نسبت
قیمت به درآمد ( )P/Eدارد .تحلیل حساسیت بر اساس اثرگذاری متغیرها
بر روی ارزشگذاری انجام میشود ،که در یک مدل مالی با استفاده از
قیمت متغیرها و  EPSبه تصویر کشیده میشود .تحلیل حساسیت هر
کدام از این متغیرها را تکتک در نظر میگیرد و سپس طیف خروجیهای
احتمالی را ثبت میکند .از سوی دیگر ،در یک تحلیل سناریو ،تحلیلگر
یک سناریو مانند سقوط بازار یا تغییر مقررات صنعتی را در نظر میگیرد.
او سپس متغیرها را در این مدل مطابق با سناریو تغییر میدهد .با هر دوی
این تحلیلها ،تحلیلگر یک تصویر جامعی از مساله پیدا میکند .او اکنون
از تمام طیف خروجیها آگاه است ،از تمام نقاط بحرانی باخبر است و به
ازای هر مجموعهای از متغیرهایی که در سناریوهای زندگی واقعی تعریف
میشود ،درک خوبی راجع به خروجیها پیدا میکند.
تصویر فوق نمونهای از آنالیز حساسیت برای فروش موتورسیکلت در
شرایط رکود بازار است.

قرار گیرد تا حساسیت تعدادی از SBUها را در مقایسه با ریسکهای
خاص مانند تقاضا و تغییرات بازار نشان دهد.
نمودار رایج تحلیل حساسیت برای پارامترهای موثر در فروش موتورسیکلت

بهطور مشابه SBU،ها میتوانند از یک نمودار عنکبوتی برای نشان دادن
اثرات ریسک ،مث ً
ال تأخیر ،برای تعدادی از پروژهها ،در نمونه کارهای خود
استفاده کنند .حساسیت بهطور معمول از لحاظ تغییر روی IRR، NPV
و زمان در نظر گرفته میشود .شکل زیر عدم قطعیت در یک پروژه تولید
موتورسیکلت برحسب  IRRرا نشان میدهد .در این مثال ،این پروژه
بهاحتمال  IRR ،٪۴۰کمتر از  ٪۷.۵دارد و بهاحتمال  ،٪۶۰بیش از ٪۷.۵
است .بهطور مشابه ،این پروژه با شانس  IRR ،٪۸۰کمتر از  ٪۱۰دارد.
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برگزاری جلسه بررسی طرح

جایگزینی خودرو و موتورسیکلتهای فرسوده
در روز دوشنبه  15مهر  98بهمنظور بررسی «طرح جایگزینی خودروهای
فرسوده» جلسهای با حضور سازمانها و بعضی از شرکتها و تشکلهای
خودرویی و موتورسیکلت در محل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
کشور برگزار شد.
به گزارش موتورسیکلت نیوز ،دکتر مجید رضایی مدیریت شرکت کویر
موتور بیان داشت :در این جلسه شرکتهای سازنده خودرو موارد و
موانعی که درباره اسقاط خودرو بود را مطرح کردند؛ از جمله مطالبات
مالی خود در خصوص گواهیهای اسقاط که هنوز بعد از چند سال
نتوانستهاند وصول کنند و همچنین در این جلسه رئیس انجمن اسقاط
بیان کرد که شرکتهای اسقاط بهدالیل مشکالت موجود در این طرح،
فعالیت قابل توجهی ندارند.
رضایی گفت :صنعت موتورسیکلت طی  ۱۰سال گذشته بهطور میانگین
حدود  ۶۲۰هزار دستگاه موتورسیکلت تولید کرده است .این آمار در
سال  ۹۶حدود  ۱۵۳هزار دستگاه ،در سال  ۹۷حدود  ۱۶3هزاردستگاه
و در سال  ۹۸تا پایان شهریورماه حدود  ۴۵هزار دستگاه شمارهگذاری
شده و پیشبینی میشود تا پایان سال در حدود  ۷۰هزار دستگاه
موتورسیکلت شمارهگذاری شود که این کاهش تولید موتورسیکلت در
آینده یک سونامی را برای شهرهای بزرگ کشور خواهد داشت .زیرا،
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در حال حاضر در ساعت  ۱۶تا  ۲۱کامال معابر تهران دارای ترافیک
سنگین است و این قضیه با سرد شدن هوا تشدید شده و با آغاز
بارندگیها مضاعف میشود.
گزینههایی که به کاهش ترافیک کمک میکند
مدیر کویر ادامه داد :در چنین شرایطی گزینههایی که میتواند به
کاهش ترافیک کمک کند ،در ابتدا حملونقل عمومی مثل مترو و
اتوبوس است که االن با حداکثر ظرفیت خود در حال فعالیت هستند
و البته تالشهایی در این حوزه در حال انجام است که حملونقل
عمومی بهبود پیدا کند .اما ،این حوزه با مشکالت بسیاری مواجه
است .همچنین دومین موردی که میتواند به موضوع کاهش ترافیک
کمک کند ،قطعا موتورسیکلت است که این موضوع در بسیاری از
کشورهای توسعه یافته طی سالهای گذشته در حال فرهنگسازی
است تا شهروندان خود را از خودروهای تک سرنشین و یا دو سرنشین

به سمت استفاده از موتورسیکلت هدایت کنند.
رضایی بیان داشت که در این جلسه شرکتهای خودروساز به کمک
دولت و بانکها برای فروش اقساطی خودرو اشاره کردند ،از وزارت راه
نیز به مشکالت تولیدکنندگان اتوبوس برای تامین قطعات در شرایط
تحریمی که بهوجود آمده اشاره داشتند و ما نیز در حوزه موتورسیکلت
عنوان کردیم که در حوزه مالی ،با همه مشکالتی که شرکتها
دارند ولی خود شرکتها فروشهای اقساطی بین  ۱۸تا  ۲۴ماهه به
مصرفکنندگان دارند .در نتیجه در این صنعت فعال مشکلی از لحاظ
فروش اقساطی نیست و در حوزه تامین قطعات بهدلیل تحریمها این
صنعت  ۱۰۰درصد دچار مشکل و بحران شده است ولی خوشبختانه
امروز دغدغه ما تامین قطعه موتورسیکلت نیست .زیرا تقریبا به اندازه
کافی در کارخانهها وجود دارد ولی متاسفانه بازار فروش مناسبی وجود
ندارد.
قوانین موتورسیکلتسواری بهروز نیست
وی ادامه داد :با توجه به افزایش قیمت خودرو پیشبینی میشد که
تعدادی از استفادهکنندگان خودرو به سمت استفاده از موتورسیکلت
بیایند ولی این امر هم محقق نشد و علت این قضیه میتواند مجموعه
قوانین دستوپاگیری باشد که در کشور وجود دارد و متاسفانه عدم
بهروز رسانی آنها طی سنوات و یا حتی دهههای گذشته است.
رضایی گفت :اگر این قوانین بهروز رسانی گردد و تغییراتی در آن
حاصل شود ،بدون آن که دولت بخواهد یارانهای را پرداخت کند و
بودجهای را برای این کار در نظر بگیرد ،شاهد رشد جایگزینی
خودروهای تک سرنشین یا دوسرنشین با موتورسیکلتهای بنزینی
و مخصوصا برقی خواهیم بود .بهطور مثال :اگر قوانین ما در خصوص
گواهینامه موتورسیکلت ،مانند قوانین اتحادیه اروپا که سن استفاده
از موتورسیکلتهای برقی را از  ۱۸سال به  ۱۶سال تقلیل دادند و
یا برای موتورسیکلتهای بنزینی نیز با حجم پایین و سرعت محدود
شده ،سن استفاده از موتورسیکلت تغییر میکرد ،در نتیجه یک قشر
جدیدی از مصرفکنندگان و عالقهمندان میتوانستند از موتورسیکلت

استفاده کنند و این موضوع در نهایت باعث میشود که یک بازار جدید
برای موتورسیکلت ایجاد شود .همچنین اگر استفاده از موتورسیکلت
برقی با حجم پایین یا یک توان مشخص و محدود شده برای دارندگان
گواهینامه پایه  ۳خودرو میسر شود ،در نتیجه مردم بیشتر به استفاده از
موتورسیکلت ترقیب خواهند شد .البته صدور گواهینامه موتورسیکلت
برای بانوان نیز قطعا باعث فراگیری و جایگزینی موتورسیکلت با
خودروهای تک سرنشین میشود.
وی گفت :این اصالحات اگر انجام شود ،باعث میگردد که تصادفات
و حوادث کاهش پیدا کند ،زیرا یک فردی که متقاضی گواهینامه
موتورسیکلت است ،در ابتدا باید با یک موتورسیکلت با توان کمتر
و سرعت محدود شده موتورسواری را آغاز کند و به فرض بعد از ۲
سال که مهارتهای رانندگی با موتورسیکلت را فرا میگیرد ،در نتیجه
میتواند آن موقع نسبت به ارتقای گواهینامه خود اقدام کند و همچنین
از موتورسیکلتهای با حجم و یا سرعتهای باالتری استفاده نماید و
این قطعا بهتر از این است که یک متقاضی از روز اول که گواهینامهاش
را اخذ میکند ،از  ۵۰تا  ۲۰۰سیسی را بدون هیچ محدودیت توان و
سرعت استفاده کند.
کار تحقیقاتی تولیدکننده موتورسیکلت
مدیر کویر بیان داشت :در این جلسه یک مثال برای مدعوین بیان
کردم که طی یک کار تحقیقاتی که یکی از شرکتهای تولیدی در
صنعت موتورسیکلت انجام داده ،تعداد ۱۰دستگاه از موتورسیکلتهای
خود را به  ۱۰نفر از مدیرانی که قبال برای رفتوآمد به شرکت از
خودرو استفاده میکردند ،قرار داده است .حال طی یک سال ،بین ۸
تا  ۱۲هزار کیلومتر هر کدام از این مدیران پیمایش موتوری داشتهاند
که اگر میانگین آن را  ۱۰هزار کیلومترحساب کنیم ،با مصرف سوخت
 ۲/۵لیتر در  ۱۰۰کیلومتر ،در نتیجه هر کدام در طول سال ۲۵۰لیتر
مصرف سوخت داشتهاند .در حالی که قبال از خودروهای  ۱۵۰۰تا
 ۳۰۰۰سیسی خود که استفاده میکردند ،تقریبا مصرف سوختی در
حدود  ۱۵لیتر در  ۱۰۰کیلومتر در ترافیک درون شهری داشتهاند.
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یعنی حدود  ۱۵۰۰لیتر باید بنزین مصرف میکردند که این کار باعث
شد هر کدام حدود  ۱۲۵۰لیتر صرفهجویی مصرف سوخت داشته
باشند .حال از آنجایی که سالیانه حدود  ۱میلیون دستگاه خودرو
در کشور تولید میشود و با فرض اینکه ما بتوانیم  ۱۰درصد از این

مالی مواجه می باشند .همچنین برای تسهیل اسقاط موتورسیکلت
معادلسازی را در پیش گرفتند که مثال یک دستگاه خودرو معادل
 ۷دستگاه موتورسیکلت گواهی اسقاط برای آن صادر شود .یعنی
با توجه به مشکالت و موانع اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده ،یک

خودروها را در سال از استفادهی خودرو به استفادهی از موتورسیکلت
تشویق و ترویج کنیم ،با این حساب میتوانیم بگوییم که در طی هر
سال  ۱۰۰هزار دستگاه موتورسیکلت میتواند جایگزین خودروهای تک
و یا دو سرنشین شود که در سال اول منجر به صرفهجویی  ۱۲۵میلیون
لیتر سوخت در کشور میگردد.

تولیدکننده موتورسیکلت مجبور میشود یک خودرو فرسوده را اسقاط
کند تا بتواند بهجای آن  ۷دستگاه موتورسیکلت جدید شمارهگذاری
نماید که این قضیه قطعا به رکود بیشتر در صنعت موتورسیکلت منجر
میشود ،زیرا بهای اسقاط خودرو را که استفادهکنندگان آن اصوال قشر
مرفحتر جامعه (نسبت به موتورسواران) هستند ،باید تولیدکنندگان
موتورسیکلت و جامعه موتورسیکلتسوار و یا همان قشر ضعیفتر
جامعه پرداخت کنند که این قضیه قطعا عادالنه نیست و بهتر بود که
این موضوع برعکس بود و خودروساز برای تولید یک دستگاه خودرو،
ابتدا  ۷دستگاه موتورسیکلت را اسقاط میکرد تا بتواند یک دستگاه
خودروی جدید شمارهگذاری کند .یعنی هزینه قشر ضعیف جامعه را
آن خودروسوار پرداخت میکرد.
مدیر کویر در پایان گفت :در جلسه درخواست کردیم که ادارهها،
ارگانها و وزارتخانهها از دادن اطالعات و آمار نادرست جلوگیری کنند
چه بسا که این اطالعات مبنایی برای تصمیمسازی و تصمیمگیری
یکسری مسائل و مجموعه قوانین کالن خواهد شد و اگر پایه این
اطالعات نادرست باشد ،قطعا تصمیمهایی که اتخاذ میشود ،درست
نخواهد بود.
برای مثال گفته میشود که  ۲میلیون و چهارصد هزار دستگاه
موتورسیکلت در تهران وجود دارد ولی طبق محاسباتی که ما انجام
داده است ،تنها  ۴۰۰هزاردستگاه موتورسیکلت در شهر تهران وجود
دارد که از این تعداد کمتر از  ۲۰۰هزار دستگاه در چرخه روزانه در
1
حال استفاده هستند.

مبلغ اسقاط موتورسیکلت مناسب نیست
رضایی گفت :در این جلسه به مشکل دیگری که در راه اسقاط
موتورسیکلتهای فرسوده وجود دارد اشاره کردم که از حدود ۹
میلیون دستگاه موتورسیکلتهای فرسوده که گفته میشود در کشور
وجود دارد ،شاید همه آن تعداد موتورسیکلت موجود نباشد .یعنی
ممکن است تعدادی از کشور خارج شده و به کشورهای همسایه صادر
شده باشند .البته تعدادی که وجود دارد زیاد است ولی اکثریت اینها
در حال تردد نیستند و اگر اطالعرسانی شود که با قیمت گواهی
اسقاط (که قبال  ۲۵۰تا  ۳۵۰هزارتومان بود و فرض که االن  ۱میلیون
تومان در نظر بگیریم) تنها بخشی از مالکان موتورسیکلتهای فرسوده
میتوانند درخواستکننده اسقاط شوند ولی قالب این موتورسیکلتها
مشکالت هویتی دارند .یعنی مشخصات مالک با مشخصات مندرج در
کارت موتورسیکلت همخوانی ندارد و بهتر است که برای این موضوع
قوه قضاییه یک راهحل پیدا کند که در نهایت شاهد فراوانی اسقاط
موتورسیکلتهای فرسوده موجود باشیم.
وی بیان کرد :در خصوص موتورسیکلتهای فرسودهای که در حال
تردد در سطح شهر هستند ،با توجه به  ۱میلیون تومان مبلغی که
بابت اسقاط دریافت میکنند ،باز هم خیلی سخت بشود آنها را به
سمت اسقاط تشویق کرد .زیرا یک محصول جدید را باید در حدود
 ۱۰میلیون تومان خریداری کنند و در خصوص الباقی آن با مشکل
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 -1رضایی ،مجید ( ،)1398برگزاری جلسه بررسی طرح جایگزینی خودروهای فرسوده،
پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز 16 ،مهر  ،98کدخبر .2505 :ر.ک:
http://www.motorcycletnews.ir/news/2505

برگزاری بزرگترین نمایشگاه موتورسیکلت و دوچرخه جهان
معرفی نمایشگاه EICMA 2019

نمایشگاه «ایکما» مهمترین و معروفترین رویداد تجاری در سطح جهانی است و از لحاظ بازدید کنندگان ،اپراتورها و
مطبوعات در سطح بینالمللی بهعنوان پربازدیدترین رویداد جهان است.
به گزارش موتورسـیکلت نیوز ،نمایشگـاه موتورسـیکلت میالن ایتالیـا
()Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori
یا به اختصار  EICMAاز سال  ۱۹۱۴برگزار شده است .امروز  ۱۴آبان
 ،۹۸هفتادوهفتمین نمایشگاه «ایکما» برای عالقهمندان و تولیدکنندگان
موتورسیکلت و دوچرخه آغاز شد.
در این نمایشگاه انواع محصوالت جدید دوچرخ مانند موتورسیکلت،
دوچرخه ،اسکوتر و راهحلهای حملونقل شهری سازگار با محیطزیست
و ایمن به نمایش گذاشته میشود .قابل ذکر است که حدود ۶۰درصد از
غرفههای این نمایشگاه بینالمللی است .همچنین استارتاپها و ایدههای
نوآورانه توسط دانشجویان رشتههای مهندسی و برندهای نوظهور بخشی
جداییناپذیر از این نمایشگاه هستند.
از جمله موارد بیشماری که ایکما را بهعنوان یکی از مهمترین و بهترین
رویدادهای جهانی تبدیل میکند ،عبارتند از :نوآوریهای بیشمار در
محصوالت ،کنفرانسهای مطبوعاتی بینالمللی ،کارگاههای فنی ،حضور
رانندگان کالس جهانی ،داشتن فضای رانندگی در یک منطقه اختصاصی

در فضای باز و…
امسال نیز توجه ویژهای به دوچرخههای برقی بهعنوان یک راهحل سبز
برای حملونقل شده است و یک مسیر ویژه دوچرخه ،بازدید کنندگان را
1
قادر میسازد که محصوالت را امتحان کنند.
تاریخ نمایشگاه ایکما  ۵ :2019نوامبر۱۰ -نوامبر
زمان ۹:۳۰ :صبح الی ۱۸:۳۰
محل برگزاریRho Fiera Milano :

مجید رضایی :امسال نیز تولیدکنندگان از همه کشورهای فعال در
حوزه موتورسیکلت و دوچرخه غرفه دارند و شرکتهای اروپایی نیز از
موتورسیکلتهای جدید برقی خود رونمایی کردند.
به گزارش موتورسیکلت نیوز ،دکتر مجید رضایی مدیر کویر موتور که در
 -1برگزاری بزرگترین نمایشگاه موتورسیکلت و دوچرخه جهان ،پایگاه خبری موتورسیکلت
نیوز 14 ،آبان  ،98کدخبر .3087 :ر.ک:
http://www.motorcycletnews.ir/news/3087
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این نمایشگاه حضور دارد ،گفت :امروز و فردا بازدید از این نمایشگاه برای
عموم نیست و مخصوص روزنامهنگاران ،خبرنگاران و شرکتهای خارجی
فعال در حوزه موتورسیکلت است ولی جمعیت به حدی زیاد است که
بازدید از غرفهها به سختی انجام میشود و از روز  ۱۶آبان که بازدید
عموم نیز صورت میگیرد ،پیشبینی میشود تعداد جمعیت حاضر در
نمایشگاه بیشتر شود.
وی گفت :امسال حضور شرکتهای بزرگ چینی در حوزه
موتورسیکلتهای برقی در نمایشگاه ایکما  ۲۰۱۹بیشتر از سال گذشته
است و آخرین محصوالت خود را که با استانداردهای اروپا مطابقت دارد
را به نمایش گذاشتهاند.
رضایی عنوان کرد :فضای اختصاص داده شده به نمایشگاه ایکما ۲۰۱۹
تقریبا به اندازه سال گذشته است و امسال بیشتر محصوالت رونمایی
شده توسط شرکتهای خارجی در دسته موتورسیکلتهای با حجمهای
1
باالی  ۲۵۰سیسی است.
دکتر مجید رضایی :سال  2018ایکما دارای  6سالن بود و امسال یک
سالن دیگر نیز اضافه شده بود که این موضوع نشاندهنده استقبال بیشتر
تولیدکنندگان موتورسیکلت جهان از این فرصت و رویداد بینالمللی است.
مدیریت شرکت یکتاز سیکلت کویر در گفتگو با خبرنگار موتورسیکلت
نیوز عنوان کرد :امسال در این نمایشگاه تعدادی از تولیدکنندگان
چینی بسیار پرانگیزه شرکت کرده بودند و محصوالت متنوع و مخصوصا
موتورسیکلتهای برقی جدیدی را به نمایش گذاشته بودند.
رضایی گفت :ایکما رویدادی است که شرکتهای بزرگ تولیدکننده
موتورسیکلت جهان در آن حضور پیدا میکنند تا بهروزترین محصوالت
و یا حتی محصوالت آینده خود را به نمایش بگذارند.
وی اظهار کرد :از شرکتهایی که در نمایشگاه  2019ایتالیا خیلی

خوش درخشیدند و محصوالت جدیدی را تولید کرده بودند ،میتوان به
هوسکوآرنا اتریش که امسال  6محصول جدید رونمایی کرد اشاره کرد.
قابل ذکر است که این تعداد محصول جدید برای یک شرکت یک شاهکار
در صنعت موتورسیکلت محسوب میشود .همچنین کیتیام اتریش،
بنلی ایتالیا و امویآگوستا از جمله شرکتهایی بودند که محصوالت
جدید و زیبایی را رونمایی کردند .البته شرکتهای جدید و کوچک
اروپایی نیز در این نمایشگاه شرکت کرده بودند که برای اولین بار بود
آنها را میدیدیم این شرکتها نیز محصوالت برقی و بنزینی به نمایش
گذاشته بودند.
مدیریت کویر تاکید کرد :این نمایشگاه نشان داد که صنعت موتورسیکلت
روزبهروز در حال تبدیل شدن به یک صنعت پیچیدهتر است و جزو
تکنولوژیهای برتر به حساب میآید که هر روز در حال پیشرفت بیشتر است.
رضایی عنوان کرد :ایکما  2019نشان داد که تولیدکنندگان در سطح
جهان در خصوص موتورسیکلت در حال سرمایهگذاری هستند و این
موضوع نشاندهنده این است که صنعت موتورسیکلت در اروپا و خارج
از ایران صنعتی ماندگار است و صنعتی نیست که در آینده حضور و
فعالیتش کمرنگ شود بلکه هر چه که جلوتر میرود پررنگتر نیز میشود.
وی گفت :حضور شرکتهای تولیدکننده موتورسیکلت در نمایشگاه
حکایت از اهمیت موتورسیکلت در کشورهای خارجی دارد .زیرا ،آنها
به خوبی نقش مثبت موتورسیکلت در چرخه حمل و نقل کالن شهرها،
در پایین آوردن ترافیک و کم کردن مصرف سوخت و آالیندگی را
دریافتهاند.
مدیریت کویر در نهایت گفت :بیشتر محصوالت جدید عرضه شده توسط
تولیدکنندگان موتورسیکلت جهان ،باالتر از  250سیسی بود که قابل
2
استفاده برای تردد شهری در ایران نیست.

 -1رضایی ،مجید ( ،)1398گزارش مستقیم از نمایشگاه  EICMA 2019ایتالیا (بخش
اول) ،پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز 14 ،آبان  ،98کدخبر .3105 :ر.ک:

 -2رضایی ،مجید ( ،)1398گزارش مستقیم از نمایشگاه  EICMA 2019ایتالیا (بخش
دوم) ،پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز 20 ،آبان  ،98کدخبر .3148 :ر.ک:

http://www.motorcycletnews.ir/news/3105
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تردد  ۹میلیون راکب موتورسیکلت فاقد بیمهنامه

 ۸ ٫۸درصدی را تجربه کرده است .صباحی با اشاره به این نکته گفت
 ۶۰درصد موتورسیکلتهایی که در این مدت به سرقت رفته ،پیدا شده
است او دلیل اصلی این کاهش را اجرای طرحهای امنیتی و البته احتیاط
بیشتر دارندگان موتورسیکلت میداند.
طبق آخرین آمار اعالمی از طرف غالمرضا سلیمانی ،مدیرعامل بیمه
مرکزی  ۹میلیون موتورسوار فاقد بیمهنامه هستند .در واقع اگر تعداد
موتورسیکلتهای کشور را حدود  ۱ ۱میلیون و  ۶۵۰هزار دستگاه درنظر
بگیریم ،میتوان ادعا کرد تنها  ۲۳درصد موتورسیکلتها بیمه شخص
ثالث دارند و  ۷۷درصد آنها فاقد بیمهنامه هستند .همین مسأله موجب
شده که برخی از شرکتهای بیمهای تمایلی به صدور بیمهنامه بدنه برای
مورتورسیکلت نداشته باشند.
مدیر روابط عمومی شرکت بیمه ایران میگوید« :قشر ضعیف و کمدرآمد
جامعه بیشترین صاحبان این وسیله نقلیه را تشکیل میدهند که در
اغلب موارد قادر به پرداخت حق بیمه شخص ثالث خود نیستند؛ درچنین
شرایطی احتمال استقبال از بیمه بدنه موتورسیکلت بسیار ضعیف است.
البته فعاالن این صنعت شفافنبودن قوانین بیمهای را دلیل اصلی
2
استقبال پایین مردم از خدمات بیمهای میدانند».

رئیس کل بیمه مرکزی از تردد  ۹میلیون راکب موتورسیکلت فاقد بیمه
نامه در کشور خبر داد.
به گزارش موتورسیکلت نیوز ،غالمرضا سلیمانی در نشست مجمع عمومی
صندوق تامین خسارتهای بدنی گفت :در نشستهای متعددی که با
نیروی انتظامی ،پلیس راهور و نهادهای ذیربط برگزار شد راهکارهای
مختلفی را برای کاهش تخلفات و تشویق موتورسیکلتسواران برای
تسهیل در تهیه بیمهنامه بررسی کردهایم که به زودی شاهد نتایج عملی
1
آن خواهیم بود.
قابل ذکر است که شرکتهای بیمهای تمایل چندانی به صدور بیمهنامه
بدنه برای این وسیله نقلیهای ندارند .براساس آماری که رئیس مرکز
شمارهگذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا اعالم کرده ،از ۳۲میلیون
و ۹۰۰هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه درکشور ،هماکنون  ۱۱میلیون و
 ۶۵۰هزار دستگاه معادل  ٣۵درصد موتورسیکلت است.
برخی از شرکتهای بیمهای میگویند ،ریسک صدور بیمهنامه بدنه
و سرقت برای موتورسیکلت بسیار باالست و صدور بیمهنامه نه برای
بیمهگذار و نه برای بیمهگر صرفه اقتصادی ندارد .اما آمارهای اعالمی از
طرف پلیس پیشگیری از واقعیت دیگری خبر میدهد.
بر اساس آماری که رئیس اداره روابط عمومی پلیس پیشگیری به
شهروندآنالین اعالم کرده ،طی  ۶ماه نخست امسال سرقت موتورسیکلت
 ۱۲٫۵درصد کاهش پیدا کرده ،درحالیکه سرقت خودرو کاهش حدود

بیمه بدنه موتورسیکلت در راه است
به گزارش موتورسیکلت نیوز ،براساس آماری که مرکز اطالعات و کنترل

 -1سلیمانی ،غالمرضا ( ،)1398تردد  ۹میلیون راکب موتورسیکلت فاقد بیمهنامه ،پایگاه
خبری موتورسیکلت نیوز 31 ،تیر  ،98کدخبر .490 :ر.ک:

 77 -2درصد موتورسوارها بیمهنامه ندارند ،پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز 20 ،مهر ،98
کدخبر .2594 :ر.ک:

http://www.motorcycletnews.ir/news/490

http://www.motorcycletnews.ir/news/2594
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ترافیک پلیس راهور نیروی انتظامی اعالم کرده ،موتورسیکلتها در۴۰
درصد تصادفات درونشهری نقش دارند ،بهگونهای که در سال  ۹۵این
وسیله نقلیه در حدود  ۵۸هزار فقره از تصادفات حضور داشته است.
فرهاد عظیمی ،یکی از کارشناسان فعال در صنعت بیمه در اینباره به
شهروندآنالین میگوید«:درکشورهای دنیا صدور بیمه بدنه برای موتورسیکلت
یک امر رایج و معمول است اما حاال که بهای موتورسیکلت در ایران باال رفته
و بسیاری خواهان دریافت چنین نوع خدماتی هستند ،برخی از شرکتهای
بیمهای درصدد تدوین شیوهنامهای برای پوشش این نوع بیمه هستند».
این کارشناس صنعت بیمه در رابطه با چگونگی محاسبه حق بیمه بدنه
موتورسیکلت به زبان ساده گفت« :فرض را بر این بگذارید که سالی
هزار دستگاه موتورسیکلت به ارزش یکمیلیون تومان دزدیده شود و
تعداد موتورسیکلتهای موجود در بازار را حدود  ۲۰هزار دستگاه درنظر
بگیریم .برای محاسبه حق بیمه باید یکمیلیارد تومان را تقسیم بر ۲۰
هزار کنیم تا حق بیمه دریافتی بدنه مشخص شود».
البته آنگونه که این مقام مسئول در یکی از شرکتهای بیمهای میگوید:
«به دلیل راحتی سرقت این وسیله بهطور قطع در قدم اول پوشش
ریسک سرقت موتورسیکلت در اولویت شرکتهای بیمهای نخواهد بود».
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طرحی برای ترویج بیمه موتورسیکلتها
به گزارش موتورسیکلت نیوز ،علی جباری مدیرعامل صندوق تامین
خسارتهای بدنی کشور ،در دیدار با رئیس کل دادگستری استان کرمان
گفت :آمار سانحه برای موتورسیکلتهای بدون بیمه باال است و باید
1
موتورسیکلتسواران تشویق به بیمه کردن وسیله نقلیه خود شوند.
وی افزود :طرحی جدید برای تشویق موتورسیکلتسواران به بیمه وسیله
نقلیه خود؛ آماده شده است که در استان کرمان بهعنوان پایلوت ،این
طرح را اجرا میکنیم.
مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور این طرح را شامل
 ۱۰۰درصد بخشودگی جریمه عدم بیمه برای موتورسیکلتها و تقسیط
2
 ۲۵۰هزار تومان حق بیمه موتورسیکلتها ذکر کرد.
 -1بیمه بدنه موتورسیکلت در راه است ،پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز 20 ،مهر ،98
کدخبر .2597 :ر.ک:
http://www.motorcycletnews.ir/news/2597

 -2جباری ،علی ( ،)1398طرحی برای ترویج بیمه موتورسیکلتها ،پایگاه خبری
موتورسیکلت نیوز 2 ،آبان  ،98کدخبر .2887 :ر.ک:
http://www.motorcycletnews.ir/news/2887

تلفات موتورسیکلت در نیمه اول سال  98کاهش یافت
کشته شدن  1938نفر موتورسوار

طبق اعالم سازمان پزشکی قانونی کشور ،در نیمه اول سال ،۱۳۹۸
تعداد  ٩٣٦٠نفر در حوادث رانندگی ترافیکی کشته شدهاند و این
تعداد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تغییرات اندکی داشته و
تنها یک دهم درصد افزایش یافته است.
به گزارش موتورسیکلت نیوز ،به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور،
بیشترین کشتههای حوادث رانندگی مربوط به شهریور ماه با ١٨٠٠
نفر و پس از آن مرداد ماه با  ١٧٢٨نفر و کمترین آن مربوط به
فروردین ماه با  ۱۲۴۲نفر بوده است .همچنین روز  ۱۷خرداد با ۸۹
کشته ۱۷ ،مرداد با  ۸۱کشته و  ۱۳خرداد با  ۷۹کشته پرتلفاتترین
روزهای نیمه اول امسال بوده است.
رانندگان؛ بیشترین قربانیان
در زمان وقوع تصادف  ۴۳.۲درصد از افراد راننده وسیلهنقلیه۱۹.۷ ،
درصد عابر پیاده و  ۳۶.۲درصد سرنشین یا ترک وسیلهنقلیه بودهاند.
از مجموع تلفات رانندگی نیمه اول سال  ۹۳۶۰( ۹۸نفر)۱۹.۷ ،
درصد یعنی  ۱۸۴۷نفر عابر پیاده و  ۲۰.۷درصد یعنی  ۱۹۳۸نفر
موتورسیکلتسوار بودند.
از لحاظ سنی  ۸.۵درصد افراد فوت شده در حوادث رانندگی سال
گذشته  ۱۰سال و کمتر ۶ ،درصد  ۱۱-۱۷سال ۵۴.۴ ،درصد ۱۸-۴۹
سال و  ۳۱درصد کشتههای تصادفات  ۵۰سال به باال داشتهاند.

سواری؛ خودروی مورد استفاده  ۴۷درصد متوفیان
نحوه وقوع تصادف  ۴۴.۳درصد از افراد متوفی ناشی از برخورد
وسایلنقلیه به یکدیگر ۱۹.۷ ،درصد ناشی از برخورد وسیلهنقلیه به
عابر متوفی و  ۲۶.۶درصد واژگونی وسیلهنقلیه بوده است .خودرو
مورد استفاده  ۴۷درصد از افراد متوفی خودرو سواری ۲۰.۷ ،درصد
موتورسیکلت ۶.۶ ،درصد وانتبار ۳ ،درصد کامیون ،کامیونت و تریلی
و  ۱.۱درصد اتوبوس و مینیبوس بوده است.
همچنین بر اساس این آمار  ۱۸۴۷نفر از متوفیان تصادفات ( ۱۹.۷
درصد) عابر پیاده بودند.
براساس بررسیهای انجام شده در نیمه اول امسال نسبت به مدت
مشابه سال گذشته ،تلفات استفادهکنندگان از وانتبار ( ۱۵.۴درصد)،
خودروی سواری ( ۵درصد) و عابران پیاده ( ۳.۵درصد) افزایش و تلفات
موتورسواران ( – ۱۴.۶درصد) کاهش داشته است.
بیشترین مرگها در جادههای برون شهری
در این گزارش با تأکید بر اینکه بیشترین تلفات مربوط به مسیرهای
برون شهری است ،آمده است  ۶۴.۷درصد کشتههای تصادفات مربوط
به جادههای برون شهری ۲۴ ،درصد در راههای درون شهری۸.۷،
درصد در جادههای روستایی و محل تصادف هفت دهم درصد در
راههای اختصاصی و دو درصد در سایر راهها بوده است.
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به بیان دیگر در نیمه اول سال  ،۹۸تعداد  ۶٠۵٣نفر در محورهای برون
شهری ( ۱.۵درصد افزایش نسبت به سال  ،)۹۷تعداد  ٢٢۴۶نفر در
مسیرهای درون شهری ( ۲.۷درصد افزایش نسبت به سال ۸۱۰ ،)۹۷
نفر در مسیرهای روستایی ( ۲۱.۳درصد افزایش نسبت به سال  )۹۷و
 ۲۵۱نفر در راههای اختصاصی و سایر راهها کشته شدهاند ۵۳( .درصد
کاهش نسبت به سال )97
بیشترین تلفات در استان فارس
بر اساس این گزارش در سال گذشته استانهای فارس با  ۷۴۴نفر،
خراسان رضوی با  ۶۸۲نفر و تهران با  ۶۵۶نفر بیشترین و استانهای
ایالم با  ۶۹نفر ،چهارمحال و بختیاری با  ۱۲۶نفر و کهگیلویه و
بویراحمد با  ۱۳۱نفر کمترین تعداد کشتههای ناشی از حوادث
رانندگی را داشتهاند.

متأهل و  ۲۷درصد مجرد هستند و وضعیت تاهل  ۱.۳درصد نامشخص
بوده است.
ضربه به سر علت اصلی مرگ
علت اصلی مرگ  ۴۰.۳درصد از افراد ضربه به سر ۲۹.۴ ،درصد
شکستگیهای متعدد ۷.۵ ،درصد بهدلیل خونریزی و  ۱۶درصد بهدلیل
علل اشتراکی (موارد دارای بیش از یک علت) ۱.۸ ،درصد سوختگی،
سه دهم درصد نرسیدن اکسیژن ۴.۷ ،درصد سایر موارد بوده است.
نیمی از متوفیات حوادث رانندگی در محل حادثه کشته
میشوند
محل فوت  ۵۳درصد از افراد در محل حادثه ۶.۱ ،درصد حین انتقال به
بیمارستان و محل فوت  ۴۰.۲درصد از افراد در بیمارستان بوده است.
همچنین نحوه انتقال  ۹۱.۸درصد افراد متوفی از طریق آمبوالنس،
شش درصد توسط وسایلنقلیه عبوری ،سه دهم درصد خودروی پلیس،
یک درصد سایر خودروها و نه دهم درصد نامعلوم بوده است.

بیشترین درصد افزایش در استان بوشهر
بیشترین افزایش در مرگهای ناشی از حوادث رانندگی در نیمه اول
سال  ۹۸نسبت به سال قبل از آن در استانهای بوشهر(۴۸.۸درصد) و
خراسان جنوبی (۳۰.۲درصد) و بیشترین کاهش مربوط به استانهای
کردستان ( ۲۴.۲درصد) و چهارمحال و بختیاری ( -۱۹.۲درصد) بوده
است.

کاهش تلفات حوادث رانندگی شهریور ۹۸
آمار متوفیان حوادث رانندگی در شهریور ماه امسال  ۱۸۰۰نفر بوده که
نسبت به شهریور سال قبل  ۳.۴درصد کاهش یافته است.

بیش از سه چهارم کشته شدهها مرد هستند
این بررسیها نشان میدهد که  ۷۷.۸درصد از کشتههای ناشی از
حوادث رانندگی در نیمه اول سال  ۹۸مرد ( ۷۲۸۵نفر) و  ۲۲.۲درصد
زن ( ۲۰۷۵نفر) بودهاند .همچنین در افراد  ۱۸سال به باال ۷۱.۷ :درصد

ثابت ماندن مصدومین ارجاعی به پزشکی قانونی
در نیمه اول سال  ،۹۸تعداد  ۱۹۳۵۲۴مصدوم تصادف به مراکز پزشکی
قانونی مراجعه کردهاند که این تعداد نسبت به سال گذشته تغییر
1
خاصی نداشته است.

 -1سازمان پزشکی قانونی کشور ( ،)1398تلفات موتورسیکلت در نیمه اول سال  98کاهش یافت ،پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز 13 ،آبان  ،98کدخبر .3058 :ر.ک:

http://www.motorcycletnews.ir/news/3058
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تمامی موتورسیکلتها نیازمند گواهینامه هستند
 6میلیون نفر از  11میلیون موتورسیکلتسوار بدون گواهینامه هستند

تمامی موتورسیکلتها نیازمند گواهینامه هستند
معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا گفت :رانندگی با موتورسیکلت
با حجم کمتر از  ۵۰سیسی یا موتورسیکلتهای برقی بدون گواهینامه
خالف مقررات است.
به گزارش موتورسیکلت نیوز ،سرهنگ محمدعلی زارع ،با اشاره به رانندگی
بدون گواهینامه با موتورسیکلتهای برقی و موتورسیکلت باحجم کمتر از
 ۵۰سیسی ،اظهار داشت :مشاهده میشود عدهای با موتورسیکلت با حجم
کمتر از  ۵۰سیسی و یا موتورسیکلتهای برقی اقدام به رانندگی بدون
داشتن گواهینامه مینمایند که بر خالف قوانین و مقررات است .
وی در ادامه با اشاره به تبلیغ اشتباه بعضی از فروشندگان در خصوص
موتورسیکلتهای برقی یا با حجم کمتر از ۵۰سیسی ،بیان کرد :عدهای
از فروشندگان هنگام فروش به خریداران اعالم میکنند که اینگونه وسایل
نقلیه نیازی به پالک و گواهینامه ندارند که این نوع اظهارات برخالف
قوانین و مقررات است و براساس قانون هرنوع وسیله نقلیهای که در راههای
عمومی تردد میکنند نیاز به پالک و گواهینامه دارند.
سرهنگ زارع ادامه داد :بعضی از موتورسیکلتها در بنادر و باراندازها برای
رفت و آمدهای کوتاه مورد استفاده قرار میگرفته و به موتورهای پاکشتی
معروف هستند در حال حاضر نیز تعدادی از شهروندان نسبت به خرید
موتورسیکلتهای مذکور و تردد در معابر اقدام مینمایند که این امر بر
خالف قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است.
وی در ادامه تصریح کرد :طبق ماده ( )۲آئیننامه راهنمایی و رانندگی
و ماده ( )۱آییننامه صدور انواع گواهینامه رانندگی ،داشتن پالک و
گواهینامه برای کلیه وسایل نقلیه که در راهها تردد مینمایند الزامی است
و استثنائی ندارد.

معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا ،خاطر نشان کرد :طبق قوانین و
مقررات یادشده مأمورین پلیس راهنمایی و رانندگی در سراسر کشور از
1
تردد وسایل نقلیهای که فاقد پالک و گواهینامه باشند جلوگیری میکنند.
افزایش تعداد آموزشگاههای موتورسیکلت
همچنین رئیس پلیس راهور ناجا گفت :در نظر داریم ضمن افزایش تعداد
آموزشگاه های ارائه دهنده گواهینامه موتورسیکلت هزینه دریافت این
گواهینامه را هم کاهش دهیم.
به گزارش موتورسیکلت نیوز ،سردار سید کمال هادیانفر با اشاره به
طرحهای پلیس راهور برای ساماندهی موتورسیکلتسواران اظهار کرد :در
رابطه با ساماندهی موتورسیکلتسواران ،دو کار اساسی باید انجام دهیم که
با این دو کار میتوانیم بحث گواهینامه موتورسیکلتسواران و همچنین
پالک موتورسیکلتها را تا حدود زیادی ساماندهی کنیم.
وی افزود ۱۳۶ :مرکز آموزشگاهی در کشور گواهینامه موتورسیکلت صادر
میکنند که این آمار در حالی است که ما در کشور  ۶میلیون موتورسوار
فاقد گواهینامه داریم و این دو عدد اص ً
ال با هم همخوانی ندارند و باید تعداد
این آموزشگاه ها را بیشتر کنیم.
رئیس پلیس راهور ناجا خاطرنشان کرد :قرار است مرکز صدور پلیس
راهنمایی و رانندگی طرح آمایش جدیدی ارائه کند که آموزشگاههایی که
گواهینامه موتور صادر میکنند ،توسعه یابند؛ همچنین شرایط جدیدی را
برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت اتخاذ کنیم.
 -1زارع ،محمدعلی ( ،)1398تمامی موتورسیکلتها نیازمند گواهینامه هستند ،پایگاه
خبری موتورسیکلت نیوز 29 ،مهر  ،98کدخبر .2796 :ر.ک:
http://www.motorcycletnews.ir/news/2796
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سردار هادیانفر با اشاره به شرایط جدید برای اخذ گواهینامه موتورسیکلت
گفت :یکی از شرایط جدیدی که میتوانیم برای اخذ گواهینامه موتورسیکلت
ارائه دهیم ،کاهش قیمت گواهینامه موتورسیکلت است .اگر بتوانیم به یک
شرایطی با توافق آموزشگاههایی که گواهینامه موتورسیکلت میدهند،
برسیم ،سعی میکنیم هزینه دریافت گواهینامه موتورسیکلت را کاهش
1
دهیم تا عالق ه برای موتورسیکلتسواران جهت اخذ گواهینامه بیشتر شود.
همچنین به گزارش «تابناک» ،سردار سید کمال هادیانفر با اشاره به
مشکالتی که رانندگان موتورسیکلت برای اخذ گواهینامه موتورسیکلت
دارند ،گفت :یکی از مشکالت ما این است که از  ۱۱میلیون موتورسیکلت
سوار تقریبا  ۵/۴میلیون نفر گواهینامه موتورسیکلت دارند.
او افزود :اینکه این تعداد از موتورسیکلتسواران گواهینامه موتور ندارند

چند دلیل دارد ،شاید یکی از دالیل آن گرانی گواهینامه موتورسیکلت
باشد و دلیل دیگر نبود آموزشگاههایی برای آموزش و امتحان گرفتن برای
اخذ گواهینامه باشد.
رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد :البته دالیلی دیگری از جمله در دسترس
نبودن آموزشدهنده در این امر ،سنگین بودن آیین نامه موتورسیکلت و…
هم باعث میشود تا رانندگان موتورسیکلت تمایلی برای اخذ گواهینامه
موتورسیکلت نداشته باشند.
سردار هادیانفر خاطرنشان کرد :به همین منظور طرح ساماندهی برای
موتورسیکلتسواران را در دستور کار داریم تا بتوانیم شرایطی راحت تر
برای اخذ گواهینامه موتورسیکلت ارائه دهیم ،چراکه داشتن گواهینامه
2
برای هر رانندهای بهتر از نداشتن آن است.

شرایط صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت

نوع گواهینامه

شرایط اخذ

پیش نیاز

توضیحات

دارندگان گواهینامه موتورسیکلت پس
موتورسیکلت  .1سن  18سال تمام
 .2گواهی سالمت جسمی وروحی وروانی ازگذشت3سال ازتاریخ صدورگواهینامه
موتورسیکلت و رسیدن به سن 23سال
 .3طی دوره آموزش نظری و عملی
 .4قبولی درآزمون آئین نامه و عملی شهر تمام می توانند با موتورسیکلت با حجم
باالتر از 200سی سی رانندگی نمایند.
با موتورسیکلت 200سیسی
نکته :1دارندگان گواهینامه رانندگی موتورسیکلت و پایه سوم دراولین
مرحله صدور ،در سال اول مکلف به رعایت محدودیتها و شرایط ویژهای
میباشند که در صورت رعایت آنها و رعایت مقررات آئیننامه ،گواهینامه

-

رانندگی آنان تاسقف  ۱۰سال معتبر خواهد بود.
نکته :2اتباع خارجی فقط مجاز به اخذ گواهینامه رانندگی موتورسیکلت
3
و پایه سوم خواهند بود.

لیست آموزشگاههای موتورسیکلت تهران

ردیف

نام آموزشگاه

آدرس

تلفن تماس

1

آموزشگاه نامجو

خيابان امام خميني -ضلع غربي ميدان حر -خيابان جنگ-
جنب ايستگاه ميدان حر -دانشگاه افسري امام علي (ع)

66376144

2

آموزشگاه رهرو

سه راه آذري -ابتداي  45متري زرند  -پالك3

666619066

3

آموزشگاه تهران موتور

4

87-55973886

شهر ری بلوار امام حسین (ع) -پالک140

آموزشگاه موتورسيكلت همكار بزرگراه فتح  -خيابان خليج فارس (شماره )2خيابان هالل
احمر -داخل ستاد ترخيص موتورسيكلت
امين

 -1هادیانفر ،سیدکمال ( ،)1398گواهینامه موتورسیکلت ارزان میشود ،پایگاه خبری
موتورسیکلت نیوز 27 ،شهریور  ،98کدخبر .1766 :ر.ک:
http://www.motorcycletnews.ir/news/1766

66275473

 -2هادیانفر ،سیدکمال ( ،)1398اعالم آمار موتورسیکلتسواران بدون گواهینامه ،تابناک2 ،
تیر  ،98کدخبر .907299 :ر.ک:

https://www.tabnak.ir/fa/news/907299

 -3شرایط اخذ انواع گواهینامه رانندگی ،پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز 2 ،آبان ،98
کدخبر .2857 :ر.ک:
http://www.motorcycletnews.ir/news/2857
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تلفن تماس

آدرس

ردیف

نام آموزشگاه

5

آموزشگاه امين (وابسته به
)دانشگاه علوم انتظامي

6

موتورسيكلت واليت

7

مجتمع آموزشي ناوبران

8

آموزشگاه ايمن موتور

ميدان رسالت -انتهاي خيابان نيروي دريايي -روبروي
ايران خودرو -پالك138

9

آموزشگاه رايان

يافت آباد -بلوار معلم -نرسيده به چهار راه قهوهخانه-
نبش خيابان حسن مظفري -پالك395

10

آموزشگاه طاهر

خيابان خاوران -روبروي ترمينال خاوران و شهرداري
منطقه -15ساختمان پارميس -پالك -188طبقه اول

اتوبان همت غرب -بعد از پل آزادگان -دانشگاه علوم
انتظامي
منطقه - 19بوستان والیت  -روبروی درب جنوبی شهربانو-
جنب پارکینگ -آموزشگاه والیت -پالک 10
باقرشهر -ابتداي خيابان قمصر -انتهاي خيابان انرژي-
پالك 125

48931353-54
55647515
55665901
56528464
پايههای دوم ،يكم(،
)ويژه موتورسيكلت
-77444561
77444653

-33835973
33141972

طرح ویژه برای شمارهگذاری موتورسیکلت در دست تدوین است

سردار سیدکمال هادیانفر :در گذشته شمارهگذاری موتورسیکلتها خیلی
صحیح و اصولی نبوده و نقص دارد.
رئیس پلیس راهور ناجا یادآور شد :همزمان که طرح تعویض پالکهای
خودرو را انجام میدادیم ،باید طرح تعویض پالکهای موتورسیکلتها
هم انجام میشد که وضعیت نقل و انتقال یا مالکیت موتورسیکلتها
ساماندهی شود اما متأسفانه این کار انجام نشد.

وی گفت :همچنین باید موتورهایی که فاقد پالک بودند را منقوش به
پالک میکردیم یا موتورهایی که از طریق کارخانه به صورت کارتکسی
واگذار شده بودند را باید به نام مالک میکردیم که متأسفانه این کارها در
گذشته انجام نشده و االن سعی داریم تمهیداتی برای سرعت بخشیدن به
1
شمارهگذاری و مالکیت موتورسیکلتها داشته باشیم.

 -1هادیانفر ،سیدکمال ( ،)1398گواهینامه موتورسیکلت ارزان میشود ،خبرگزاری مهر 27 ،شهریور  ،98کدخبر .4721690 :ر.ک:

https://www.mehrnews.com/news/4721690
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برجستهترین فناوریهای صنعت موتورسیکلت در چند سال گذشته

در سالهای اخیر ،دنیای موتورسیکلت ظهور فناوریهای برجستهای
مانند جعبهدنده دوکالچه و اتصال با گوشی هوشمند را شاهد بوده است
که در این مقاله ،با آنها آشنا خواهیم شد.
امروزه ،موتورسیکلتها سریعتر و ایمنتر و راحتتر از همیشه هستند.
درحقیقت ،آنچه باعث میشود موتورسیکلتهای امروزی سریعتر و
ایمنتر و راحتتر عمل کنند ،فناوری مدرن است .امروزه ،هیچکس برتری
دوچرخهی برقی ،موتورسیکلت ،موتورسیکلت الکتریکی ،اسکوتر و سایر
وسایل نقلیهی موتوری بر کالسکهی قدیمی را انکار نمیکند؛ اما درواقع
در  ۵تا  ۱۰سال گذشته ،بیش از همیشه پرش در فناوریهای مرتبط با
موتورسیکلت بهچشم میخورد .در این مقاله ،با برخی از پیشرفتهای
قابل توجه موتورسیکلتهای امروزی آشنا خواهیم شد.

فناوریها ،بالچهها هستند که در محصوالتی مانند آپریلیا RSV4 RF

 LEو  RSV4 1100و دوکاتی  Panigale V4 Rو اموی آگوستا
 Brutale Serie Oroدیده میشود .این فناوری آیرودینامیکی زمان
زیادی نیست که از موتوجیپی 1وارد دنیای موتورسیکلتهای جادهای
شده است .البته ،کارایی این فناوری برای افراد معمولی بهمنظور افزایش
چسبندگی الستیکها جای بحث دارد؛ زیرا فناوری اینچنینی برای
عملکرد در سرعتهای بسیار زیاد طراحی شدهاند؛ اما اضافهکردن بالهی
آیرودینامیکی به موتورسیکلت خیابانی ممکن است ازنظر زیباییشناسی
جذابیت زیادی داشته باشد.
کوئیکشیفتر

بالهی آیرودینامیکی

مسابقات رایج موتوراسپرت از ابتدا تاکنون ،باعث سرازیرشدن فناوریهای
مسابقهای به موتورسیکلتهای خیابانی و جادهای شدهاند .یکی از این
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با نگاهی به اینترنت میتوانید از مزایای کوئیکشیفتر یا تعویض
دندهی سریع مطلع شوید .این قابلیت اغلب میتواند بخشی از استرس
موتورسوار را هنگام سواری کاهش دهد؛ اما تعویض دنده سریع ازجمله
1- MotoGP

امکانات ضروری موتورسیکلت محسوب نمیشود یا حداقل تاکنون
چنین نبوده است .این فناوری فقط در وضعیتی بهکار میآید که
فردی در پیست موتورسواری کند و تفاوت ثانیهها برایش در حکم
مرگوزندگی باشد.
لحظهای را تصور کنید که اگر موتورسوار چندصدم ثانیه زودتر کالچ
را بگیرد یا کمی دیرتر گاز بدهد .این لحظات میتواند تفاوت زیادی
درنتیجهی تالشهایش ایجاد کند و اینجا است که فناوری کوئیکشیفتر
واقعا کارآمد نشان میدهد .البته ،این فناوری برای موتورسواران خیابانی
نیز عالی هستند؛ بهخصوص اگر در ترافیک گیر کرده باشند و بخواهند
خیلی سریع دنده را تعویض کنند و به حرکت ادامه دهند .این فناوری
فقط برای موتورسیکلتهای لوکس بهکار برده نمیشود؛ بلکه در برخی
مدلهای معمولی نیز ،گاهی اوقات با دریافت کمی هزینهی بیشتر
مشاهده میشود.
شروع حرکت در سرباالیی

اگر تاکنون موتورسیکلت سنگین را نراندهاید یا تابهحال با مسافری پشت
سرتان در مسیر سرباالیی موتورسواری نکردهاید ،اهمیت فناوری کمکی
حرکت در سرباالیی را خیلی خوب درک میکنید.
تصور کنید سرنشین عقب پشتسر شما نشسته و در مسیر سرباالیی
ناگهان توقف میکنید و برای لحظاتی موتورسیکلت را نگه میدارید.
وقتی بخواهید دوباره شروع به حرکت کنید ،به تجربهی زیادی برای
مدیریت ترمز عقب و گاز و کالچ وجود نیاز دارد و ممکن است چنین
چیزی را تاکنون تجربه کرده باشید.
در این وضعیت ،اگر موتورسوار تجربه نداشته باشد ،مجبور میشود
سرنشین را پیاده و موتورسیکلت را روشن کند؛ حتی ممکن است بخشی
از مسیر را نیز بدون سرنشین طی کند.
برای جلوگیری از چنین صحنههایی ،سیستم  Hill-startتوصیه شده
و استفاده از آن میتواند بسیار ارزشمند باشد .این فناوری در برخی
مدلهای تورینگ دردسترس هستند و گاهی مطابق سلیقهی سازنده در
مدلهای خاصی استفاده میشوند .درحقیقت ،این دستیار ترمز عقب را
برای موتورسوار نگه میدارند و بهآرامی با آزادکردن کالچ ،دور پیشرانه
را افزایش میدهند تا موتورسیکلت بهراحتی بتواند پس از توقف شروع
به حرکت کند.

سوپرشارژر کاوازاکی H2

اضافهکردن سوپرشارژر به موتورسیکلت تولیدی ،نوآوری فنی خیلی
بزرگی نیست .بااینحال در سیستم پرخوران ،به استفاده از اینترکولر نیاز
است .باوجود این ،کاوازاکی در موتورسیکلت سری  H2از سوپرشارژری
بهره میبرد که مانند سیستمهای متداول اینترکولر ندارد .کاوازاکی
میگوید پیشرانه و اینترکولر را با همدیگر و بهصورت یک واحد یکپارچه
با بهرهوری حرارتی بهینه طراحی کرده است .گفتنی است در ساخت این
سیستم از قطعات و اجزای تقویتشده بهکار رفته است.
در مدلهای کاوازاکی  H2و  ،H2Rنسبت تراکم پیشرانه تا ۸.۳:۱
کاهش یافته تا احتمال انفجار زودرس کاهش یابد .در مدل مخصوص
تورینگ کاوازاکی  H2 SXنیز تغییرات عمدهای را شاهد هستیم که
از آن جمله ،میتوان به افزایش نسبت تراکم تا  ۱۱.۲:۱بدون نیاز به
اینترکولر اشاره کرد .این مدل همچنین ،ضمانتنامهی  ۱۲ماهه دارد.
کاوازاکی جزئیات دقیق و جامعی دربارهی چگونگی ساخت موتورسیکلتی
همراه با سوپرشارژر و نسبت تراکم درخورتوجه بدون نیاز به اینترکولر
منتشر نکرده ،اما این موتورسیکلت میتواند در شرایط رانندگی خیابانی
دوام بیاورد.
سیستمهای رابط کاربری پیشرفته

این روزها تقریبا تمام افراد وسایل بسیار پیشرفتهای در جیب خود محل
میکنند .بله ،بیشتر افراد گوشی هوشمند دارند و فناوری روز بهحدی
پیشرفت کرده که قابلیتهای فراوانی برای کاربران بهوجود میآورد .شاید
هیچ فردی  ۲۰سال پیش تصور نمیکرد چنین فناوری روزی عالوهبر
مزایای مخابراتی ،وارد دنیای موتورسیکلت هم شود و در صفحهنمایش
محصوالت موتوری قرار بگیرد .هارلی دیویدسن ،ایندین ،بیامو و دوکاتی
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فقط تعدادی از شرکتهایی هستند که از نمایشگر دیجیتال و هوشمند
برای محصوالت خود استفاده میکنند .امکانات این نمایشگرها حتی
تا تماشای فیلمهای باکیفیت ،صفحهنمایش لمسی ،اتصال بلوتوث،
سازگاری با اپل کارپلی و اندروید اتو و سایر قابلیتهای جذاب افزایش
یافته است.
زمانبندی متغیر سوپاپ

یکی از طرحهایی که از دنیای خودرو به حوزهی موتورسیکلت وارد
شده ،کروزکنترل است .موتورسوارانی که قصد دارند مسیرهای طوالنی و
مستقیم را طی کنند ،از اختراع این فناوری بسیار سپاسگزار هستند؛ اما
این فناوری در موتورسیکلتهای مجهز به گاز سیمی کاربرد ندارد و کابل
فیزیکی نمیتواند با زوبستهکردن دریچهی گاز را کنترل کند؛ درنتیجه
از کامپیوتر برای کنترل گاز استفاده میشود .مزیت چنین طرحی
میتواند استراحت دستهای موتورسوار باشد تا بتواند با خیال راحت
از موتورسواری لذت کافی ببرد .در این حالت ،موتورسوار فقط سرعت
مدنظر را تنظیم میکند و دستها را از روی گاز برمیدارد تا موتورسیکلت
با سرعت دلخواه به حرکت ادامه دهد .یکی از مدلهای جدیدی که با این
فناوری عرضه شده ،ایندین  FTR1200است .دوکاتی نیز قصد دارد تا
سال  ،۲۰۲۰این فناوری را در محصوالتش بهکار گیرد ،درحالیکه KTM
قول سال  ۲۰۲۱را برای عرضهی این فناوری داده است.
برنامههای کاربردی تلفنهمراه

هدف نهایی برای پیشرانههای احتراقداخلی این است که قدرت زیادی در
سراسر محدودهی دور داشته باشند؛ اما طراحی پیشرانه محدودیتهایی
دارد و قدرت فراوان بهمنزلهی هزینهی بیشتر است و برعکس .بااینحال،
مهندسان خودرو افرادی خالق هستند و با روشهایی توانستند بر این
محدودیتها غلبه کنند :زمانبندی متغیر سوپاپ .در این طرح ،نقاط
با زوبستهشدن سوپاپها باتوجهبه نیاز پیشرانه تغییر میکند و کارایی
درخورتوجهی درمقایسهبا سیستمهای زمانبندی ثابت سوپاپ دارد.
البته ،فناوری  VVTخیلی جدید نیست و از چند سال پیش تاکنون،
در برخی مدلهای تولیدی وارد بازار شده است؛ اما مسئلهی ساخت
سیستمی سبک و جمعوجور و ساده برای استفاده در موتورسیکلت
باعث شد شرکتهایی مانند کاوازاکی ،دوکاتی ،سوزوکی ،بیامو و هوندا
از این تکنولوژی در برخی مدلهایشان استفاده کنند .هرچند روش
آنها درمقایسهبا یکدیگر کمی متفاوت بهنظر میرسد ،اساس کار آنها
یکسان است و نتیجهی نهایی ،یعنی افزایش قدرت ،بهدست میآید و
موتورسواری را لذتبخشتر میکند.
کروزکنترل
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این روزها استفاده از اپلیکشنهای گوشی هوشمند بسیار رواج یافته
و تقریبا برای هر کاری ،برنامهی کاربردی خاصی وجود دارد .این
ابزارهای قدرتمند راه خود را به دنیای موتورسیکلت نیز بازکردهاند و
عالقهمندان میتوانند با دانلود اپلیکیشنهای موجود ،کارهای جالبی
روی موتورسیکلت خود انجام دهند .بهعنوان مثال ،یکی از این قابلیتها
سیستم کنترل سواری آپریلیا ( )APRC Apriliaاست که با استفاده
از برنامهی گوشی هوشمند همراهبا  ،GPSموقعیت موتورسیکلت را در
پیست تعیین و تنظیمات سیستم کنترل چسبندگی را در گوشههای
خاصی از پیست تنظیم میکند .شرکت  Zero Motorcyclesنیز با
اپلیکیشن خود به کاربران اجازه میدهد قدرت خروجی و سطح عملکرد
ترمز بازیابیکننده را کنترل و وضعیت کلی موتورسیکلت را ازطریق همان
برنامه مشاهده و بررسی کنند .یاماها نیز از این برنامههای کاربردی بهره
میبرد و برنامهی  Y-TRACبرای جمعآوری دادههای موتورسیکلت
 R1Mطراحی شده است .این موتورسواران میتوانند هر نوع مداخله
را در برنامه مشاهده کنند .همچنین ،یاماها این فناوری را به دنیای
موتورکراس گسترش داده و از اپلیکیشنی برای تنظیم  YZ450Fبهره
میبرد.

جعبهدندهی دوکالچهی هوندا

موتورسواران دربارهی احساس خود به جعبهدندهی دوکالچهی ()DCT
هوندا به  ۲دسته تقسیم میشوند :برخی عاشق فشاردادن یک دکمه
هستند و برخی دیگر نمیتوانند بدون اهرم کالچ زندگی کنند .مهم
نیست به کدام دسته تعلق دارید ،این فناوری درعین سادگی نسبیاش
برای همه جذابیت دارد .همانطورکه از نام این سیستم برمیآید،
سیستم دوکالچه  ۲کالچ دارد که یکی برای دندههای فرد و دیگری
برای دندههای زوج بهکار میرود و فقط با فشاردادن یک دکمه ،تعویض
دنده را آنی انجام میدهد .این فناوری در برخی مدلهای هوندا ازجمله
 Africa Twinیا  NC750Xیا  Gold Wingاستفاده میشود.
سیستم تعلیق الکترونیکی

واحد اندازهگیری اینرسی

گ دو دههی گذشته درزمینهی موتورسیکلت،
یکی از نوآوریهای بزر 
واحد اندازهگیری اینرسی ( )IMUاست .این سیستم ازطریق حسگرهای
ژیروسکوپ و شتابسنج در ارتباط با حسگرهای مختلف دیگر ،بر
موقعیت و وضعیت موتورسیکلت نظارت میکند تا این وسیله سریعتر
و ایمنتر شود .موتورسواران از این فناوری برای ترمز ایبیاس 1در
پیچیدن ،کنترل کشش پیشبینیکننده ،کنترل لغزش ،کنترل حالت
تکچرخ و کنترل شروع به حرکت استفاده میکنند .بدون  IMUچنین
قابلیتهایی امکانپذیر نیستند یا حداقل با مشکل روبهرو خواهند بود.
البته ،این فناوری در آینده با رشد و توسعه میتواند باعث پیشرفتهای
2
بیشتری درزمینهی تولید موتورسیکلت شود.
تزریق سوخت الکترونیکی

مشابه پیشرانههای احتراقداخلی ،تعلیق موتورسیکلت نیز به سازگاری
اگر کمتر از  ۳۰سال سن دارید ،به احتمال خیلی زیاد یکی از جذاب
با محدودیتهای مختلف نیاز دارد .سواری راحت در جاده معموال
بهمعنی تنظیمات نرم سیستم تعلیق برای غلبه بر دستانداز است که در و افسانهای ترین سیستمهای مخلوطکنندهی هوا و سوخت به نام
مسیرهای ناهموار ،موتورسوار را آزار میدهند .با راهاندازی فناوری تعلیق کاربراتور را از دست دادهاید .برخی اوقات کاربراتورها کثیف میشدند و
الکترونیکی ،اکنون میتوان در موتورسیکلتهای خیابانی و پیست سواری این کثیفی باعث مسدود شدن آن میشد؛ گاهی هم کاربراتور نشتی پیدا
راحت را شاهد بود .این سیستم از حسگرهایی بهره میبرد که چندبار میکرد و خیلی وقتها هم پیشرانه به دلیل مشکل در این قطعه روشن
در ثانیه اطالعاتش را به  ECUانتقال میدهند و طبق تنظیمات ازپیش نمیشد .برخی از موتورسوارانی که در مسیرهای کوهستانی و خاکی تردد
تعیینشده ،فشردگی و کشیدگی کمکفنر را بهصورت الکترونیکی تنظیم
1- ABS
میکنند .البته ،فعال نمیتوان فنرها را بهصورت الکترونیکی تنظیم کرد
2- Best Motorcycle Tech Innovations, 2019
https://www.motorcycle.com/features/best-motorcycle-tech-innovations.html
یا اینکه حداقل چنین امکانی وجود ندارد؛ بنابراین ،تعلیق الکترونیکی
اسالمی ،ابوالقاسم ( ،)1397برجستهترین فناوریهای دنیای موتورسیکلت ،زومیت 8 ،اسفند
فقط میتواند کیفیت کلی سواری با موتورسیکلت را تحتتأثیر قرار دهد.
 ،97کدخبر .313059 :ر.ک:

https://www.zoomit.ir/2019/2/23/313059/best-motorcycle-tech-innovation/
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میکردند با خود نازلهای سوخت اضافی حمل میکردند و با تعویض
آنها در راه میتوانستند در ارتفاعات کوهستان نیز از موتورسیکلت خود
استفاده کنند .سیستم تزریق سوخت انژکتوری یعنی دیگر هیچ نیازی به
این دسته از تجهیزات اضافی ندارید و حتی موتورسیکلتهای جدید این
امکان را در اختیار شما قرار میدهند تا تنها با استفاده از یک کلید نوع
واکنش اهرم گاز را هم تغییر دهید.
اما قدم بعدی چه خواهد بود؟ تکنولوژی موتورهای دو زمانهی پاک مدتها
است که در حال استفاده است .احتمال دارد تا در قدم بعدی ،سازندگان
موتورسیکلت به سمت پیشرانههایی بدون سوپاپ و میل سوپاپ بروند
که در این صورت امکان ساخت موتورسیکلتهایی بسیار سبک وزن
میسر خواهد شد؛ این انقالبی در زمینهی عملکرد و کارایی محسوب
خواهد شد .شاید شرکت پوالریس دست به این اقدام بزند؛ این شرکت
همین حاال نیز پیشرانهی  Cleanfire H.O. Twin 800را در برخی از
اسنوموبیلهای تولیدی خود استفاده میکند .این پیشرانهی  ۲زمانه به
طرز حیرت آوری سبک و قدرتمند است و می تواند تا  ۱۵۰اسب بخار
قدرت را تولید کند.
سیستم کنترل کشش

سیستم کنترل کشش در حال حاضر دنیای موتورسیکلتهای مسابقهای
را متحول کرده است و اکنون همان کار را برای کسانی انجام میدهد که
تجربهی کافی ندارند ،اما میخواهند با موتورسیکلتهای بزرگ خود به
مسیرهای خارج از جاده بروند؛ یا کسانی که میخواهند در هوای بارانی
با سرعت باال برانند .کنترل خوب روی گاز موتورسیکلت و دادن دنده
معکوس در پیچها بسیار مهم هستند و اگر به اندازهی کافی مهارت برای
اینکارها ندارید تنها میتوانید با هزینه کردن روی سیستم کنترل کشش
آنها را جبران کنید.
من هیچگاه در تک چرخ زدن با موتورسیکلت مهارت کافی نداشتم اما
امیدوارم قبل از آنکه برای موتور سواری بیش از حد پیر شوم ،یکی از
سازندگان موتورسیکلت ،احتماال کیتیام 1،سیستمی طراحی کند که
تنها با فشردن و نگه داشتن یک کلید ،چرخ جلو را به آسانی و زیبایی
در هوا نگه دارد.
1- KTM
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سیستم ضد قفل ترمز همان کار سیستم کنترل کشش را انجام میدهد،
منتها برعکس!  ۳۰سال پیش نخستین موتورسیکلت ساخت بیامو که به
این سیستم مجهز شده بود ،با آنکه عملکرد نرمی نداشت اما میتوانست
در ترمز گیریهای سنگین چسبندگی خود را حفظ کند .در حال حاضر
موتورسیکلتها بسیار بهتر شدهاند و وارد عمل شدن سیستم ضد قفل
ترمز را تنها از طریق روشن شدن چراغ ایبیاس در نشانگرهای وضعیت
متوجه خواهید شد .جدیدترین موتورسیکلتهای کالس Adventure
این امکان را دارند که میزان حساسیت سیستم ضد قفل ترمز ،عملکرد
کمک فنرها و میزان قدرت پیشرانهی آنها را از طریق انتخاب بین
وضعیتهای آفرود 2و اندرو 3تنظیم نمایید.
م ضد قفل ترمز حساس به
اما آیندهی این سیستم کجا خواهد بود؟ سیست 
انحراف 4که در حال حاضر در برخی مدلهای بیامو ،دوکاتی و کیتیام
موجود است .ترمزگیری شدید در هنگام دور زدن یکی از مهارتهایی
است که یاد گرفتن آن سالها زمان الزم دارد اما حاال به لطف این
سیستم و سیستم اندازه گیری نیروی اینرسی 5دیگر کار سختی نیست.
اما آیندهی واقعی که برای این سیستمها میتوان تصور کرد ،آمدن
سیستم ترمز خودکار برای جلوگیری از تصادفات است که در حال حاضر
در اتومبیلها موجود است.
سیستم تهویه

یکبار یکی از رانندگان تیم بیامو میگفت که در قدیم هنگام انجام مسابقات
در هوای سرد مجبور شد تا روغن موتور را روی فرمان موتورسیکلتش بریزد
2- Off-Road
3- Enduro
4- Lean-Sensetive ABS
5- IMU

تا با استفاده از آن بتواند دستانش را گرم نگه دارد .امروزه اما سیستم
گرمکن الکتریکی فرمان بسیار معمول و عادی شده است (فکر میکنم که
این سیستم هم باید مانند چراغ و راهنما اجباری شود) .صندلیهای گرم
شونده نیز امروزه موجود هستند که استفاده از آنها در هوای سرد بسیار
لذت بخش است و دیگر با آمدن لباسهای گرم شونده میتوانیم ادعا کنیم
که سرما را شکست دادهایم.
اما در قدم بعدی باید به سراغ تکنولوژیهایی برای سرد کردن برویم،
یکی از پروژههایی که در این زمینه به تولید رسیده است ،سیستم
تهویهی هوای  Entro Sysاست که تصویر آن در باال نشان داده شده
است .این دستگاه جمع و جور تنها  ۴.۵کیلوگرم وزن دارد و میتوان آن
را به راحتی در یک هوندا گلدوینگ حمل کرد.
کالههای بسیار پیشرفته

کالههای ایمنی پیشرفته در حال آمدن به بازار هستند ،برای مثال
مدل  Skully AR-1مجهز به سیستم نمایشگر سرباال هدآپ دیسپلی
( )HUDبوده و میتواند تصاویر جیپیاس را روی شیشهی فوتوکرومیک
خود برای راننده نشان دهد .افراد زیادی منتظر تحویل این کاله هستند.
همچنین این کاله دارای سیستم بلوتوث بوده و میتواند به گوشی
آیفون اتصال پیدا کند .با استفاده از این تکنولوژیها میتوانید خود را از
مسیرهای پرترافیک برهانید و این امکان نیز وجود خواهد داشت که تنها
با استفاده از فرامین صوتی ،وضعیت رانندگی و تنظیمات موتورسیکلت
خود را تغییر دهید .امکان ثبت سابقه و سیستم هشدار راداری نیز در
این سیستمها وجود دارد .آیندهی گسترده و روشنی برای این فناوری
1
پیشبینی میشود.

فناوری هشدار برخورد  360درجه برای موتورسیکلت

یک استارتاپ نوپا در زمینهی ایمنی ،قصد دارد روند امنیت کم
موتورسیکلت را با معرفی سیستم هشدار تصادف  ۳۶۰درجه تغییر دهد.
اکثر ما با فناوریهای ایمنی گوناگونی که در خودروها استفاده میشوند
آشنا هستیم .بعضی از این فناوریها در تالشند سطح ایمنی خودروها
را افزایش دهند و بعضی دیگر با هدف جبران کمبود مهارت رانندگان
توسعه داده شدهاند .اما در دنیای موتورسیکلت قضیه کامال متفاوت است.
در حقیقت فناوریهای ایمنی در موتورسیکلت بسیار محدودتر از خودرو
است و در آنها خبری از سیستمهای تشخیص نقاط کور ،دوربینهای
تعبیهشده برای تشخیص موانع و  ...نیست .تا به امروز سیستمهای ایمنی
ت با تمرکز بر افزایش ایمنی راننده و بهبود عکسالعمل او
موتورسیکل 
در شرایط خطرناک توسعه داده شدهاند؛ اما باالخره نیاز به استفاده
از فناوریهای پیشرفتهتر نظیر سیستمهای تشخیص  ۳۶۰درجه در
موتورسیکلت احساس شده است.
استارتاپ نوپای «راید ویژن» 2سیستمی از دوربینها به همراه یک
پردازندهی مرکزی طراحی کرده است که میتواند بهصورت ۳۶۰
درجه خطرات بالقوه نظیر بروز تصادف را پیشبینی کند و به وسیلهی
عالمتهای نوری راننده را مطلع سازد .ایدهی کلی بسیار ساده به نظر
میرسد؛ اما در عمل ساخت چنین سیستمی با چالشهای فراوانی همراه
است .در طراحی یک سیستم جدید برای موتورسیکلت باید فاکتورهای
زیادی مورد توجه قرار گیرد که از آن جمله میتوان به اندازه و وزن
سیستم بهعنوان دو فاکتور حیاتی نام برد.

1- Top 10 Moto Innovations Of The Last 30 Years, 2016
https://www.motorcycle.com/top10/top-10-moto-innovations-of-the-last30-years.html

ریاحی ،حسین ( ،)1395برترین فناوریهای صنعت موتورسیکلت در  30سال اخیر ،زومیت،
 15تیر  ،95کدخبر .132514 :ر.ک:
https://www.zoomit.ir/2016/6/27/132514/top-10-moto-innovations-part1/

ریاحی ،حسین ( ،)1395برترین فناوریهای صنعت موتورسیکلت در  30سال اخیر ،زومیت،
 16تیر  ،95کدخبر .132842 :ر.ک:
https://www.zoomit.ir/2016/7/4/132842/top-10-moto-innovations-part2/

1- Ride Vision
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به دلیل طراحی باریک موتورسیکلت ،پوشش تمام زوایای اطراف آ 
ن
چالش عمدهی دیگری در طراحی این سیستم است .سیستمهای ایمنی
باید بهطور خاص برای یک وسیلهی نقلیه و با توجه به ابعاد دقیق آنها
طراحی شوند.
ل را بدون هیچگونه
برای مثال ،نمیتوان سیستم تشخیص لیزری اتومبی 
ت نصب کرد و انتظار داشت که به همان
تغییر و بهینهسازی روی موتورسیکل 
دقت و خوبی عمل کند .حقیقت این است که نوع تهدیدها ،اطالعات مورد
نیاز برای پیشبینی شرایط خطرناک و نحوهی واکنش موتورسیکلتها و
خودروها کامال با یکدیگر متفاوت است؛ بنابراین برای تعبیهی سیستمهای
ایمنی جدید در موتورسیکلتها باید همه چیز را دوباره طراحی کرد.
استارتاپ راید ویژن امیدوار است با توجه به جذب سرمایهی  ۲.۵میلیون
دالری ،بتواند تکنولوژی جلوگیری از تصادف خود را توسعه دهد و گامی
1
ت بردارد.
جدید در عرصهی افزایش ایمنی موتورسیکل 
دو اختراع هوندا در مورد موتورسیکلت سوپرشارژ

پس از رونمایی کاوازاکی از سومین موتورسیکلت سوپرشارژ خود ،هوندا
در سال 2017کار روی موتورسیکلت جدیدی را شروع کرد .دو مورد از
اختراعات ثبتشده که توسط ادارهی ثبت اختراعات و نشانهای تجاری
ایاالت متحده منتشر شدهاند ،نشان میدهند شرکت هوندا روی یک
موتورسیکلت با پیشرانه خورجینی دو سیلندر با نام« وی-توین» 2مجهز به
سوپرشارژر و با سیستم تزریق مستقیم سوخت کار کرده است.
هر دو اختراع جنبههایی متفاوت از یک پروژه را شرح میدهند که یکی
موقعیت سوپرشارژر را توضیح میدهد و دیگری توصیف میکند که چگونه
میتوان پیشرانه را روی شاسی موتورسیکلت نصب کرد .هر دو اختراع
تأکید میکنند که چگونه میتوان ساخت پیشرانه و موتورسیکلت را برای
مونتاژ و تولید آسانتر کرد؛ این خبر با مقداری جزئیات مورد استفاده
1- New 360-degree Detection Technology for Bikes, 2018
https://www.rideapart.com/articles/252705/new-360-degree-detection-technology-for-bikes/

عباسی ،پوریا ( ،)1397فناوری هشدار برخورد  360درجه برای موتورسیکلت ،زومیت5 ،
تیر  ،97کدخبر .283522 :ر.ک:

https://www.zoomit.ir/2018/6/26/283522/ride-vision-motorcycle-radar-system/
2- V-Twin
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برای نشان دادن اجزای مختلف پیشرانه همراه است و نشان میدهد که
پروژهی وی-توین سوپرشارژ فاصلهی بسیاری تا ساخت دارد؛ با این حال
اگر هوندا قبل از آن مشخص کند که نحوهی تولید این سیستم برای
تولید انبوه چگونه است ،احتمال دارد که شانس تولید آن افزایش یابد.
طبق اختراعات ثبتشده ،سوپرشارژر (با برچسب  ۶۳در شکل) در داخل
 Vبین دو سرسیلندر قرار گرفته است .این تصاویر نشان میدهد سیلندر
دوقلو با زاویهی  ۹۰درجه قرار گرفته است و هر کدام از آنها به صورت
ک میلسوپاپ هستند .این شکل مستطیل عمودی ( )۱۱۶که در کنار
ت 
سیلندر جلو قرار دارد ،محفظهای است برای چرخدندههایی که قدرت را
از میللنگ به کمپرسور سوپرشارژر انتقال میدهند.
اگر وجود سیستم وی-توین سوپرشارژ برای افزایش قدرت کافی نباشد،
این اختراعات همچنین یک سیستم تزریق مستقیم سوخت را برای
اسپری کردن سوخت به داخل سیلندر با انژکتورهای سوخت ثانویه در
لولهی ورودی توصیف میکنند .همانطور که برای بقیه موتورسیکلت
تصاویر نشان میدهد ،این موتورسیکلت با مخزن سوخت تراشیدهشده،
قاب شبکهای و یک قاب زیرین روبهباال که پشت صندلی دو نفره پلهای
قرار دارد .جاهای پای راننده کمی کوچک هستند ،درحالیکه فرمان
(دستههای موتورسیکلت) بزرگتر شده است و این مسئله ارگونومی
اسپرتگونهای به ارمغان میآورد.
پتنتها هيچ مدرکی از قسمتهای خارجی موتورسیکلت نشان نمیدهند،
اما اين بدان معنا نيست که هوندا فقط روی قسمت داخلي موتورسیکلت
متمرکز شده است .به نظر میرسد پیشرانه نسبتا باریک باشد و حتی با
پوششی که برای چرخدندهی سوپرشارژر قرار گرفته است ،ظاهرا نباید
قرار دادن آن در داخل قسمتی از بدنه چندان دشوار باشد.
بر اساس آنچه پتنتها نشان میدهند (با توجه به این نکته که هنوز
هم میتوان تغییراتی در نمونه اولیه یا موتورسیکلت تولیدی پیشبینی
کرد) حدس ما این است که بهزودی یک مدل جدید «هوندا ویتیآر
سوپرهاوک» 3با یک پیشرانه سوپرشارژ وی-توین مجهز به سیستم
پاشش مستقیم سوخت شاهد خواهیم بود.
هوندا  VTR1000Fکه در ایاالت متحده بهعنوان سوپرهاوک 4شناخته
میشود و در کشورهای دیگر با نام فایراستورم 5معروف است ،با یک
سیستم وی-توین  ۹۰درجهای  ۹۹۶سیسی جایگزین و اسپرت شده
6
است.
3- Honda VTR Superhawk
4- SuperHawk
5- Firestorm
6- Honda Developing Supercharged V-Twin With Direct Injection, 2017
https://www.motorcycle.com/mini-features/honda-developing-supercharged-v-twin-with-direct-injection.html

اســامی ،ابوالقاســم ( ،)1396رونمایــی هونــدا از دو اختــراع در مــورد موتورســیکلت
::سوپرشــارژر ،زومیــت 26 ،مهــر  ،96کدخبــر .223526 :ر.ک
https://www.zoomit.ir/2017/10/17/223526/honda-developing-supercharged-v-twin-motorcycle/

به دلیل این که آمار مذکور از منابع مختلف در طی سالیان گذشته تهیه شده است و با وجود اختالف اندک بین آنها ،از این رو داشتن خطای احتمالی رد نمیشود.
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سالگرد چهره ماندگار صنعت موتورسیکلت ایران
(مروری بر زندگینامه مرحوم حاج علی اصغر خیالی ،بنیانگذار شرکت جهان همتا سیکلت بناب)
رفت ات دامنش از

َ
َ
گد زمین اپک بماند

از دل ربهکی شب رس زد و اتبید هب خورشید

دل و دامان شب آنگوهن ز سوز دم او سوخت

خوهش رسمست رسیدن شد و از شاهخ رفو ریخت

چش
نق
رههچ دیدیم از این م ،همه ش رب آب است
سخ
زج صدای ن عشق صدایی نشنیدم

آسمانیرت از آن بود هک رد خاک بماند

ات دل روشن نیلورفیاش اپک بماند
هک رگیبان ابد ات هب سحر چاک بماند

ات هک رد خاک رگ و ریشه  این اتک بماند
نقش
نیست ی هک رد آیینهی ارداک بماند

هم
هک رد این همهی گنبد افالک بماند

1

نویسنده :محمدعلی نژادیان

یکی از عوامل مهمی که باعث پیشرفت هر صنعتی میشود ،رعایت اصول
اخالقی و استفاده از تجربههای پیشینیان است .در نتیجه قصد داریم ،از
این به بعد ،زندگینامه پیشکسوتان سالم و موفق صنعت موتورسیکلت
ایران را در این مجله منتشر کنیم تا بلکه برای نسل فعلی یک الگو و
تلنگر باشد و برای آیندگان نیز ذخیرهای ارزشمند باقی بماند .ازاینرو،
در این شماره نیز یاد میکنیم از مرد اخالقمدار صنعت موتورسیکلت
ایران که در هر روز زندگی خود تا آنجا که در توان داشت برای دوستان
و همکاران خود خاطرهسازی کرد.
حدود سه سال از درگذشت مرحوم «حاج علی اصغر خیالی بناب»
میگذرد .در رفاقت و ارتباط کاری  15ساله که با وی داشتم ،میتوانم
بگویم او یک کاسب و عارف واقعی بود و در اوج بینیازی ،مانند سالکان
فکر میکرد ،تصمیم میگرفت و عمل میکرد.
هیچ وقت یاد ندارم ،قلب و نگاهش نسبت به کسی با بغض ،کینه و
حسد باشد .زیرا ،همیشه در عمل ثابت کرد که به عدالت خداوند و روز
رستاخیز ایمان راسخ دارد و شاید آرامش ظاهری و قلبی وی از همین
موضوع نشات میگرفت که بهجای تالفی و آلوده کردن روح و اعتبار
خود ،همهی نامهربانیها را به خداوند واگذار میکرد.

یک امضای طالیی ارزش داشت .هیچ وقت مردی و مردانگی را در هیاهو،
تهدید ،توهین و قدرتنمایی برای دیگران نمیدید؛ بلکه بزرگی را در
انسانیت ،انصاف و مدارا کردن با مردم میدید که خود نهایت مردانگی است.
از صفات برجسته او میتوان به (امانتداری ،وفای به عهد ،مردمداری،
انصاف ،صداقت ،مهربانی ،ایمان و اعتقادات استوار) اشاره کرد که همیشه
برای دوستان و همکارانش زبانزد بود.
آخرین خاطرهی من از انصاف او ،مربوط به  3روز قبل از فوت وی بود
که اینبار نیز با توجه به اینکه موضوع مادی بود ،حکم به حق داد و
پایان دفتر خاطرات خود را در کسبوکار با انصاف بست و در نهایت یاد
و خاطره خود را به پاکی و درستی در ذهن و قلب دوستانش جاویدان
ساخت .حال در ادامه مروری میکنیم بر نحوه زندگی و اندیشهی این
شخصیت ارزشمند و چهره ماندگار در صنعت موتورسیکلت ایران:
مرحوم حاج علی اصغر خیالی بناب ،فرزند حاج حسین در مورخ 29
شهریور  1325در بناب متولد شد و در تاریخ  30آذر  1395در سن 70
سالگی ،بعد از یک جراحی قلب در یکی از بیمارستانهای تبریز چشم
از جهان فرو بست.
وی تولید موتورسیکلت را در سال  1381در بناب آغاز کرد و توانست با

بوکارش خلف وعده کند .حرف
هیچ وقت یاد ندارم به هر دلیل در کس 
که میزد پای حرف خود بود .آنقدر معتمد و محترم بود که حرف او مانند

اتکا به قادر متعال ،اعتبار و همیاری  5پسر خود خیلی زود به کسبوکار
خود رونق دهد.

 -1قیصر امینپور
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اعتماد مردم ،رمز اعتبار و موفقیت مرحوم حاج علی اصغر
خیالی بناب
1
وی در کتابی که مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف از
زندگینامهاش منتشر کرد ،میگوید:
«جهان همتا سیکلت بناب ،در بین مصرفکنندگان خود ،کامال شناخته
شده است و توانسته سهم خوبی از بازار را به خود اختصاص دهد .من از
ذکر سختیها و مشکالتی که در این راه از سرگذراندهام ،میگذرم .زیرا،
واضح است در هر کاری مرارتهای زیادی وجود دارد .اما ،از تالشی که
برای این کار انجام دادهام ،نمیشود گذشت .واقعا برای سرانجام رساندن
این کار ،خودم و فرزندانم زحمات زیادی کشیدهایم و به اینگونه نبود که
ما یک شبه صاحب یک کارخانه و موقعیت امروز شویم؛ بلکه مردم به ما
اعتماد کردند و تمام سعی خانواده من نیز بر این بود که به این اعتماد
احترام بگذاریم و آن را از دست ندهیم .چرا که همین اعتبار را نیز مدیون
مردم هستیم.
وی در ادامه میگوید :وقتی کسی حرف درست بزند ،قول درست بدهد
و رفتار درستی داشته باشد ،دیگران هم به او رو میکنند و این بزرگتر
از هر سرمایه دیگری کار را پیش خواهد برد .وقتی من در یک سطحی
بتوانم به مردم کشورم کمک کنم ،پس موفق هستم و به همه چیز
رسیدهام .همواره برای پسرانم نیز تکرار میکنم که هدفتان از کار کردن

تنها کسب درآمد نباشد .پول را از خیلی راهها میشود بهدست آورد .اما،
اگر عشق به کار کردن داشته باشید ،از نظر روحی و معنوی نیز راضی
میشوید .وقتی درب این کارخانه باز باشد و چند نفر بتوانند از این راه
امرار معاش کنند ،از ته قلب احساس رضایت و خوشنودی میکنم».
مرحوم حاج علی اصغر خیالی از لحاظ اجتماعی نیز با راهنمایی و کمک
همسر خود تا جایی که میتوانست برای ذخیره آخرت ،به خانوادههایی
که از نظر مالی نیاز به کمک داشتند رسیدگی میکرد .خصوصا در بحث
ازدواج که سنت پیامبر(ص) است و در مدرسهسازی و  ...نیز تا جایی که
میتوانست کمک میکرد و میگفت این چیزی نیست جز انجام دِینی
که به گردن ما است.
او میگفت :این درسی است که ما از بزرگان دین خود آموختهایم تا به
دیگران از هر طریقی که میتوانیم کمک نماییم و امیدوارم به کمک امام
حسین(ع) که من وابسته ایشان هستم و هر سال به عشق آن حضرت،
در دهه محرم در مسجد آقا سلیم بناب ،مراسمی داریم ،بتوانیم به حرمت
آبروی این خانواده ،آبرومندانه هم کار را پیش ببریم و هم به مردم کمک
کنیم.
در نهایت ،امیدوارم فرزندان مرحوم حاج علی اصغر خیالی نیز این سعادت
را داشته باشند که در طریقه کسبوکار ،مانند پدر خود قدم بردارند و نام
و یاد وی را زنده نگهدارند.

 -1یادگاری ،رضا و مهشید سنایی فرد ( ،)1394کارآفرینی به شیوه علی اصغر خیالی ،چاپ
اول ،تهران :کارآفرینان بزرگ

روحش شاد و یادش گرامی باد.
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