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سرمقاله

محمدعلی نژادیان
مدیرمسئول و سردبیر

موتورسیکلت حمل و نقل برتر در دوران کورونا و پسا کورونا
كارشناسان ،فروش كل موتورسيكلت در جهان را براى
س��ال  ٢٠٢٠در حدود  55میلیون دس��تگاه پیشبینی
كردهاند .1اين در حالى است كه در سال  ٢٠١٩فروش
 ٦٠,١میلیون دستگاه ثبت شده است كه نسبت به سال
 ٢٠١٨تعداد  ١,٦میلیون دس��تگاه کاهش داش��ت .تمام
فعاالن اقتصادی ،س��ال  ۲۰۲۰را بهعنوان سختترین
س��ال از زم��ان پایان جنگ جهان��ی دوم ،با عمیقترین
بح��ران اقتص��ادی از زمان رکود ب��زرگ  ،۱۹۲۹به یاد
خواهند آورد .با این حال ،برای اکثر کش��ورها ،بهدلیل
ترکیب��ی از عوام��ل ،ای��ن بح��ران خیلى س��ریع بهبود
خواه��د یاف��ت .با تمرکز بر صنعت موتورس��یکلت ،در
کشورهایی که بهبود اقتصادی سریع پس از کوئید ١٩
دارند ،موتورس��یکلت هدف نهایی حملونقل فردی را
نش��ان میدهد .یک رکورد جدید از مش��تریان جدیدی
ک��ه پی��ش از این هرگز دوچرخ س��واری نکردهاند .این
استدالل بر اساس واقعیات و مصاحبههایی است که با
نمایندگیهای اروپایی در ایتالیا ،اسپانیا و فرانسه انجام
شده و مردم تأیید میکنند که وسیله شخصی بیشتری
را برای حمل و نقل جس��تجو مىکنند و میگویند که
اسکوتر بهترین است .همچنین افرادی که در حال حاضر
متخصص موتورسیکلت سواری هستند ،تأیید میکنند
که آرزو میکنند ،پس از س��الها مس��افرت با دوچرخ را
2
دوباره تجربه کنند.
ب���ه دلی���ل تعطیلیه���ای مرب���وط به ش���یوع کرونا

تولید موتورسیکلت در جهان کاهش یافت

صنعت موتورسیکلت جهان در هشت ماه نخست سال
 ۲۰۲۰میالدی تعداد  ۹میلیون دس��تگاه فروش خود را
نسبت به سال  ۲۰۱۹از دست داد و فروش جهانی 32.8

 -1وضعیت تولید موتورسیکلت جهان در  8ماهه اول سال  ،2020پایگاه
خبری موتورسیکلت نیوز 5 ،مهر  ،1399کد خبر .9429 :ر.ک:

میلیون دس��تگاه ( 21.5-درصد) بوده اس��ت .همچنین
نیمه اول س��ال  ۲۰۲۰کرونا تمام صنایع غیردیجیتالی
جهان ،از جمله صنعت موتورس��یکلت را ش��وکه کرد.
دادههای مربوط به فروش جهانی  21.9میلیون دستگاه
(29.7-درصد) است.
در ماه جوالی ،فروش جهانی به  5.2میلیون دس��تگاه
( 3.8-درصد) و در ماه آگوست به  5.7میلیون دستگاه
رسید و در نهایت وضعیت مثبت (۹+درصد) بود.
وضعیت بازار موتورسیکلت ایران

اقتصاد ایران نیز همانند س��ایر کش��ورها به دلیل شیوع
وی��روس کرونا آس��یب دید ،ام��ا در حال حاضر کاهش
فروش در صنعت موتورس��یکلت بیش��تر از آن که نتیجه
این ویروس باشد ،نتیجه موانع تولید و عدم حمایتهای
الزم مسئوالن از این صنعت است؛ از جمله ،مصوبههایی
که طی سالیان گذشته به درستى واکاوى و کارشناسى
نشده به مرحله اجرا درآمد و بارها صنعت موتورسیکلت
را به تعطیلى کش��انده اس��ت .دلیل دیگر رکود در این
صنعت ،افزایش تورم در ایران و افزایش قیمت ارز طى
دو سال اخیر است.
در حال حاضر ،تقریب ًا همه شرکتهای تولیدکننده این
صنعت در حال ضرر دادن هستند ،زیرا با افزایش ساعتی
ارز ،تم��ام کاالهای��ی که چکی فروخته ش��ده ،غیرقابل
جایگزین اس��ت و فعاالن این صنعت به رغم افزایش
تولید ،ضرر بیشتری را متحمل شدهاند.
البته آمار تولید موتورس��یکلت ایران در ش��ش ماهه اول
سال  ۱۳۹۹بعد از  ۴سال صعودی شد .البته اگر قیمت
ارز طی چند ماه گذش��ته افزایش پیدا نمیکرد ،ش��اهد
آمار فروش بیشتری بودیم.
آمار ش��ش ماهه اول س��ال  ۱۳۹۹با تعداد 115.460
دس��تگاه به پایان رس��ید .این آمار در مدت مش��ابه سال
گذشته  47.078دستگاه بود.3

https://www.motorcycletnews.ir/news/9429

 -2آمار فروش جهانی موتورس��یکلت در س��ال  /2019وضعیت جهانی
صنعت موتورسیکلت در پساکرونا ،پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز30 ،
خرداد  ،1399کد خبر .7223 :ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/7223
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 -3نژادیان ،محمدعلی ( ،)1399آمار تولید شش ماهه اول سال 1399
صنعت موتورس��یکلت ایران ،پایگاه خبری موتورس��یکلت نیوز 4 ،مهر
 ،1399کد خبر .9410 :ر.ک:

تحلیل و بررسی وضعیت حملونقل عمومی و

شخصی در تهران طی دهه ۹۰

ط��ی چند س��ال گذش��ته ،تحول جدی��دی که در حوزه
حم��ل و نق��ل عموم��ی از لحاظ کمی��ت و کیفیت برای
مردم ملموس باشد ،رخ نداده است .حتی خردادماه سال
جاری مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس تهران با بیان
اینکه در حال حاضر  ۶۲درصد از ناوگان اتوبوس��رانی
پایتخت فرس��وده اس��ت ،گفت« :در صورت ادامه روند
موج��ود ،اتوبوسه��ای تهران حداکثر تا  ۶س��ال دیگر
دوام میآورن��د و ت��ا آن زم��ان  ۱۰۰درصد آنها به س��ن
فرسودگی رسیدهاند».4
متاسفانه در سالیان گذشته بعضی از مسئوالن به دالیل
مختلف به مبارزه با صنعت موتورس��یکلت پرداختند و
ش��ایعههایی مانند« :یک موتورس��یکلت چندین برابر
خ��ودرو آلودگی دارد» یا «موتورس��یکلتها زیر پلهای
تولید میشوند» را مطرح کردند و طوری این موارد رواج
پیدا کرد که به سند و توجیهی برای تصمیمگیریهای
غیرکارشناسی شده در کشور تبدیل شده است.
قابل ذکر است که شایعه مقایسه آلودگی موتورسیکلت و
خودرو در زمان تصدی آقای «دکتر محمدرضا قالیباف»
در شهرداری تهران شروع شد که یکدفعه بیلبوردهای
هدفمندی با این موضوع در س��طح ش��هر تهران نصب
ش��د ت��ا در واق��ع یک پویش عمومی را ب��رای مبارزه با
موتورسیکلت سبب شوند که علت آن مفصل است.
اما ،امروز نمیتوان این موضوع را کتمان کرد که به ازای
هر موتورسیکلت که به ناوگان حملونقل کشور اضافه
میشود ،تردد یک خودرو تک سرنشین نیز کمتر میشود
و در نتیجه بار ترافیکی ،مصرف سوخت و آالیندگی نیز
کاهش پیدا میکند.

https://www.motorcycletnews.ir/news/9410

 -4ترف��ع ،محم��ود ( ،)1399ن��اوگان اتوب��وس رانی تهران تا  6س��ال
آینده  100درصد فرس��وده میش��ود ،تسنیم 28 ،خرداد  ،1399کد خبر:
 .2287560ر.ک:
https://www.tasnimnews.com/fa/
news/1399/03/28/2287560

کنسرسیوم  ۴تولیدکننده موتورسیکلت ژاپنى براى گسترش موتورهاى برقى

رقابت به سبک ژاپنیها
چه��ار توليدكننده بزرگ موتورس��یکلت ژاپن؛ هوندا،
یاماها ،کاوازاکی و سوزوکی با هم همکاری میکنند
تا مدلهای الکتریکی را تولید کنند.
به گزارش موتورسیکلت نیوز ،سال گذشته ،این گروه
اعالمکردندکهدرحالتشکیلیککنسرسیومهستند
وبهعنواناعضایکنسرسیومهرکدامرقابتهایخود
را کنار میگذارند تا در تهیه یک مجموعه اس��تاندارد
از مش��خصات اج��زای موت��ور الکتریک��ی همکاری
کنن��د .در واق��ع این چهار برند معروف برای تش��ویق
مصرفکنن��دگان بهس��مت حملونق��ل الکتریکی،
قطعاتی مانند باتری و شارژر را قابل تعویض مىکنند.
این گروه به تازگی اعالم کرده است که در همکاری
ب��ا دانش��گاه اوزاکا دوچرخهای برقی جدید با قابلیت
تعویض باتری خود را تست میکنند .در دوره آزمایشی،
تحت عنوان آزمایش  e-Yan Osakaدانشجویان و
کارمنداندوچرخهایبرقیرابرایاستفادهدردانشگاه
امانتمیگیرند.همچنینایستگاههایتعویضباتری
در پردیسهای دانشگاه و فروشگاههای محلی رفاهی
راهاندازی میشوند .به جای نگرانی مصرفکنندگان

در م��ورد ش��ارژ ک��ردن آنه��ا در خانه ی��ا محل کار،
باترىهای��ى را در مکانهاى مناس��ب قرار مىدهند.
در صورت موفقیت ،باید به گروه کمک کنند تا تعیین
ش��ودکهآیاموتورس��یکلتهارابهباتریهایبزرگو
سنگین دوربرد مجهز کنند یا از باتریهای برد کوتاه
و قابل حمل و کوچک استفاده کنند.
این تست برای مطالعه بازار و در نظر گرفتن هرگونه
مشکلدرموتورسیکلتها،باتریهایاسیستمتعویض
باتری برای کنسرسیوم حدود یک سال اجرا میشود.
همچنی��نب��هگروهدرتعیی��ناندازهایدهآلوطراحی
باتری برای تولید کمک خواهد کرد .آنها امیدواراند
که با دوره آزمایش  e-Yan Osakaدر صورت رفع
نگرانی در مورد برد ،زمان ش��ارژ و یافتن نقاط ش��ارژ،
بتواند متوجه ش��وند که چگون��ه دوچرخهای برقی با
قابلیت تعویض باتری میتوانند به حملونقل شهری
کمک کنند .نوریاکی آبه ،مدیر عامل و رئیس عملیات
بازرگانی موتورسیکلت در هوندا  ،گفت:
«در نتیجه مطالعات مکرر و همکاری بین چهار شرکت
موتورسیکلتس��ازیداخلی،ماتوانس��تیمبرایتأیید

مشخصات مشترک باتریهای قابل تعویض با اوزاکا
هم��کاری کنی��م .ما میدانیم که هنوز در گس��ترش
موتورس��یکلتهای الکتریکی مواردی وجود دارد که
باید حل شود ».قابل ذکر است که تاکنون فقط هوندا
موفقبهتولیدمدلبرقیخودباباتریقابلتعویضشده
است .یاماها و سوزوکی با اسکوتر برقی خود با گوگورو
همکاری کردهاند .مدلهای الکتریکی کاوازاکی هنوز
در حال توسعه هستند .هوندا پیسیایکس برقی که از
باتری موبایل پاور پک استفاده میکند در رومبلون در
حالآزمایشاست .درنتیجهباهمکاریبرایاستاندارد
کردنیکباتریقابلتعویضوایستگاههایتعویض،
اینچهاربرندامیدوارندکهتعویضباتریاسکوتربرقی
شما به راحتی انجام شود.1

 -1کنسرس��یوم  4تولیدکننده موتورس��یکلت ژاپنی برای گسترش
موتوره��ای برقی ،پایگاه خبری موتورس��یکلت نیوز 19 ،ش��هریور
 ،1399کد خبر .9179 :ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/9179
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تجزیه و تحلیل بازار و صنعت موتورسیکلت ایران
دالیل افزایش استفاده از موتورسیکلت در پایتخت

مدیر کویر موتور از محاسن استفاده از موتورسیکلت در تهران گفت و پیشبینی کرد تا پایان سال  1399سهم بازار تهران تا  50درصد نسبت به سال گذشته صعود
کند .به گزارش موتورسیکلت نیوز ،دکتر مجید رضایی گفت :با توجه به آمار ،طی پنج سال گذشته سهم بازار تهران اوج گرفته است و تقریباً میانگین فروش از ۱۸
درصد میانگین سالیانه تا سال  ،۱۳۹۵به  ۴۳درصد در سال  ۱۳۹۹رسیده است .وی افزود :این روند برای استان تهران بهعنوان اصلیترین کالنشهر ایران نوید
خوبی است و در واقع گویای این است که آن  ۱۸درصدی که قب ً
ال در تهران از موتورسیکلت برای کار استفاده میکردند (مانند پیکها) ،همچنان در حال استفاده
ً
از این وسیلهنقلیه هستند ولی در کنار آن یک بازار  ۲۵درصدی اضافه شد و این بازار جدید توسط افرادی شکل گرفت که قبال موتورسیکلت سوار نمیشدند و در
واقع آنها اتومبیلسوار بودند و یا از حملونقل عمومی استفاده میکردند و حاال به موتورسواری روی آوردهاند .در نتیجه با این رخداد میتوانیم به جرات بگوییم با
لونقل شهری و کالن شهرها خارج کردهایم.
ورود هر یک دستگاه موتورسیکلت به خیابانهای تهران ،در حقیقت ما یک دستگاه خودرو را از چرخهی حم 

نمودار 1
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دکتر رضایی تصریح کرد :با این رخداد چند اتفاق مهم رقم میخورد:

 -۱مصرف سوخت را از صدی ( ۱۵میانگین یک خودرو سواری) در ترافیک شهری
به صدی  ۲٫۵تا  ۳در هر  ۱۰۰کیلومتر پیمایش شهری رساندهایم .یعنی چیزی حدود
یک پنجم کاهش دادهایم
 -۲ترافیک را سادهتر کردهایم
 -۳نس��بت اش��غال فضای ترافیکی در حال حرکت خودرو به موتورس��یکلت تقریبا
یک به  ۵٫۵اس��ت .یعنی هر یک خودرو معادل  ۵٫۵دس��تگاه موتورس��یکلت فضا اشغال
میکند
 -۴فضای پارک و معضالت آن را با تولید موتورس��یکلت اصالح میکنیم( .چه بس��ا
که نسبت آن در فضای پارکی یک به شش باشد)
 -۵ب��ا ای��ن اق��دام ارز بری فوقالع��اده کاهش پیدا میکند .زیرا ،می��زان میانگین ارز
ب��رای ب��رای ی��ک خودرو تقریبا حدود  ۱۵۰۰۰دالر اس��ت ولی میانگین ارز برای برای
موتورسیکلت حدود  ۱۰۰۰دالر است
وی تاکید کرد :این نتایج بسیار خوبی است و نشان میدهد تهرانیها دقیقا نقطههای
استفاده بهینه را پیدا کردهاند و روی آن سرمایهگذاری میکنند.
مدیر کویر موتور در پاسخ به دالیلی که باعث این اتفاق شده است اشاره کرد و گفت:

 -۱افزایش قیمت خودرو :وقتی یک خودرو به خیابان میآید با یک تصادف ساده اگر
یک چراغ آن بش��کند یا یک س��پر آن آس��یب ببیند ،باید هزینهای معادل یک دس��تگاه
موتورسیکلت را راننده یا مالک خرج کند تا بتواند آن چراغ یا سپر را تعویض کند
 -۲ترافیک :معضلی اس��ت که در کالن ش��هرها وجود دارد و باعث ش��ده که مردم به
استفاده از موتورسیکلت روی بیاورند
 -۳جای پارک :کمبود و معضالت جای پارک در تهران

 -۴ش��یوع وی��روس کرونا :ام��روز بح��ث کرونا و فاصله اجتماعی مطرح اس��ت و در
نتیج��ه آن اف��رادی ک��ه از حملونقل عمومی اس��تفاده میکردن��د ،ترجیح میدهند از
موتورسیکلت استفاده کنند
 -۵فرهنگ موتورس��یکلت :فرهنگ موتورس��یکلت تغییر پیدا کرده اس��ت و دیگر
موتورسیکلت فقط برای کار نیست
 -۶تاسیس نمایشگاههای موتورسیکلت در مناطق مختلف تهران :قبال نمایشگاههای
موتورسیکلت فقط در خیابانهای جنوب شهر بود ،اما امروز به مرکز شهر و حتی باالی
شهر گسترش پیدا کرده است که در حد خود باعث افزایش آگاهی از وجود محصوالت
روز دنیا در کشور شد و در نتیجه در شکلگیری آن بازار  ۲۵درصدی موثر بود
 -۷اس��تاندارد و ایمنی موتورس��یکلتها :این صنعت در چند س��ال اخیر رش��د بسیار
خوبی را داش��ته اس��ت و محصوالتی با اس��تاندارد بس��یار فراتر از سطح استاندارد اروپا
و ب��ا ایمن��ی بس��یار ب��اال تولی��د و روانه بازار کرده و نگرانی راکب��ان را تا حد قابل قبولی
مرتفع ساخته است
 -۸افزای��ش محص��والت و ورود برندهای مطرح دنیا :در گذش��ته محصوالتی که در
بازار موتورس��یکلت وجود داش��ت ،مورد پس��ند خیلی از افرادی که جزو این  ۲۵درصد
هس��تند نبود ولی بعد از س��ال  ۱۳۹۵موتورس��یکلتهایی وارد ایران ش��د که نیاز به این
بخش از بازار را به خوبی برآورده کرد
در نهایت دکتر مجید رضایی گفت :همه این موارد باعث ش��د که این اتفاق خوب رخ
1
دهد و شاهد بهرهوری در منابع کشور و کاهش آلودگی هوا باشیم.
 -1رضایی ،مجید( ،)1399دالیل افزایش اس��تفاده از موتورس��یکلت در پایتخت ،پایگاه خبری موتورس��یکلت
نیوز 9 ،مهر  ،1399کدخبر .9452 :ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/9452

نمودار 2

در نمودار شماره  ،2تعداد مدلهای موتورسیکلت که در کل کشور تاییدیه نوع از سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده و موفق به اخذ پالک از پلیس راهور شدهاند را مالحظه
میکنید که رنگ نارنجی مربوط به محصوالت بنزینی ،سبز برقی و مشکی تعداد کل است.
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نمودار 3

نمودار ش��ماره  3نیز مربوط به س��هم محصوالت اس��کوتر است که بسیار نوید خوبی را
میرساند.زیرا،شاهدرشدچشمگیراسکوترهاهستیم.ایناتفاقیعنییکبازرجدیدنسبت

به قبل ایجاد شده است .بهعبارتی این دسته از افراد را میتوان جزو ماشینسوارها دانست
که بنا بهدالیل باال ،باعث شده است که مردم از راندن خودرو به موتورسواری روی بیاورند.

نمودار 4

در نمودار ش��ماره  ،4س��هم کابها را مش��اهده میکنید که به خاطر ورود اس��کوترها
کاهش پیدا کردند .اگر به دو نمودار باال توجه کنیم در مجموع حدود  33درصد از بازار

6
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مربوط به اس��کوترها و کابها اس��ت که به همان دلیل که عرض ش��د اتفاق مبارکی
است.

نمودار 5

در نمودار شماره  ،5سهم بازار محصوالت برقی را مشاهده میکنید که در سال 1399
کاهش پیدا کرده اس��ت و دلیل آن اجباری بودن گواهینامه رانندگی برای این دس��ته
از محصوالت اس��ت که تقریبا از 2س��ال پیش از س��مت پلیس راهور اجرایی ش��د و این
موضوع باعث ش��د افرادی که تمایل به اس��تفاده از این محصوالت را دارند از اس��تفاده
موتورسیکلت برقی صرفهنظر کنند .اگر روند گواهینامه میتوانست تغییراتی را داشته
باش��د و ی��ا مانن��د قوانین اتحادیه اروپا با حجم و س��رعت خاصی ب��ا گواهینامه خودرو
معادلس��ازی میش��د ،قطعا رش��د بس��یار باالیی را در استفاده از این محصوالت شاهد
بودیم .به هر حال تاثیر این موضوع عالی خواهد بود .زیرا ،به ازای هر موتورس��یکلت
برق��ی ک��ه تولید میش��ود فقط یک موتورس��یکلت بنزین��ی از چرخه حملونقل خارج
نمیش��ود .بلکه یک خودرو از چرخه ترافیک خارج میش��ود و ما مصرف بنزین صدی
 15را یکدفعه به صفر میرسانیم .چون کسی که موتورسوار است ،سراغ موتورسیکلت
برقی نمیآید .بلکه خودروسوار سراغ این دسته از محصوالت میآید.
دکت��ر مجی��د رضای��ى مدیریت کویر موتور اظهار کرد :صنعت موتورس��یکلت ایران در
س��الهای  1386تا  1395بهطور میانگین س��االنه  ۶۲۰هزار دس��تگاه موتورس��یکلت
تولید داش��ته که این تعداد در س��ال  1396به یکصد و پنجاه و س��ه هزار و 119دس��تگاه،
در س��ال  1397به یکصد و ش��صت و ش��ش هزار و  449دس��تگاه و در س��ال  1398به
یکصد و شانزده هزار و  782دستگاه تعدیل پیدا کرد .شایان ذکر است که تولید تعداد
 ۷۰هزار دستگاه موتورسیکلت با استاندارد یورو ۳در سال  1397به علت اتمام مهلت

قانونی شمارهگذاری این دسته از محصوالت بود که در واقع مازاد تولید موتورسیکلتها
محس��وب میش��ود .نکته مهم این اس��ت که ارگانهای دولتی علت این کاهش آمار
در صنعت موتورس��یکلت را تولید چند برابری موتورس��یکلتهای کاربراتوری در س��ال
 1395تلقی میکنند که این یک تصور اش��تباه اس��ت .زیرا ،تولید  ۷۳۶هزار دس��تگاه
موتورس��یکلت در س��ال  1395یعنی ما تنها ۱۱۶هزار دس��تگاه مازاد تولید نس��بت به
میانگین تولید  ۱۰سال قبل از سال  1395داشتهایم.
وی گفت :در سال  1399نیز طی شش ماهه اول تعداد  155.460دستگاه تولید شد و
پیشبینی میشود تا پایان سال این رقم به  170هزار دستگاه برسد.

جدول 1
سال

1396

1397

1398

1399

جمع کل

تعداد تولید

153,119

166,449

116,782

170,000

606,350

میانگین  10سال

620,000

620,000

620,000

620,000

2,480,000

کاهش تولید

-466,881

-453,551

-503,218

-450,000

-1,873,650

رضایی افزود :همانطور که در جدول شماره  1مشاهده میکنید صنعت موتورسیکلت
ایران در مجموع طی چهار س��ال نس��بت به میانگین س��االنه 620هزار دس��تگاهی ده

س��اله  1386-1395تعداد یک میلیون و چهارصد و بیس��ت و س��ه هزار و  650دستگاه
کاهش تولید داشته است.
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نمودار 6

مدیر کویر موتور گفت :تا زمستان سال گذشته گمان بر این بود که این خالء کسری
تولید دو ساله بتواند در سال ۱۳۹۸جبران شود .البته درست است که بهدلیل افزایش
قیمت ارز ،قیمت موتورسیکلتها نیز تقریبا افزایش چشمگیرى داشت و شاید یک عده
نیز توان خرید موتورسیکلت را نداشتند و مجبور شدند موتورسیکلتهاى مستعمل خود
را با تعویض قطعات یدکى مجدد مورد استفاده قرار دهند .اما ،پیشبینى مىشد که با
توجه به افزایش قیمت خودرو ،بسیارى از افراد بهسمت استفاده از موتورسیکلت روی

بیاورند .این پیشبینی به این دلیل بود که عدهای در شرایط فعلی توان خرید خودرو را
ندارند یا تعدادی از افرادی که خودرو دارند براى ترددهاى نزدیک خود از موتورسیکلت
استفاده خواهند کرد .وى گفت :این در حالی است که در عین ناباوری در سال١٣٩٨
حدود  116هزار دستگاه موتورسیکلت در کل کشور تولید شد .رضایى اذعان کرد :بازار
موتورس��یکلت بس��یار کوچک ش��ده است و همانطور که عرض کردم ،پیشبینىها تا
دوماه گذشته یک چیز دیگرى بود و امروز بهصورت دیگرى رقم خورده است.

نمودار 6
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مدیر کویر موتور اظهار کرد :در گراف مشکی پایین نمودار شماره  ،7تعداد واحدهایی
که بیشتر از  5درصد در بازار تولید داشته اند مشخص شده اند .در واقع حدود  40واحد
در معرض خطر قرار دارند .زیرا ،تولید کمتر از  5درصد از س��هم بازار برای یک واحد
تولیدی با توجه به هزینهها آن مقرون به صرفه نیس��ت .رضایى عنوان کرد :هر واحد
تولیدى اگر که میزان تولید آن از یک مقدارى کمتر باشد ،ادامه فعالیت آن دیگر مقرون
بهصرفه نخواهد بود و اگر ادامه دهد بیش��تر ضرر مىکند .وى گفت :متاس��فانه بازار
یکصد هزار دس��تگاهى در س��ال ،باعث مىش��ود که یک تعدادى از واحدهاى تولیدى
ما نتوانند دوام بیاورند و با توجه به این که احتماال مجدد افزایش نرخ ارز را در س��ال
جارى خواهیم داش��ت ،این موضوع س��بب مىشود سرمایههاى شرکتها همچنان در
حال ذوب شدن باشد و چه بسا محصوالتى را که امروز بهصورت مدتدار مىفروشند،
در زمانى که وصول وجوه محصوالت محقق مىشود ،قطعا قابلیت جایگزینى همان
محصول وجود نخواهد داشت .مدیر کویر موتور تاکید کرد :با توجه به چنین شرایطى،
مناسب است شرکتهاى تولیدى سیاست هاى خود را بازنگرى کنند و تصمیم هاى
درستى را بگیرند تا بتوانند از ضرر و زیان بیشتر واحد خود جلوگیرى کنند .وى .تاکید
کرد :بدیهی است شبکه توزیع نیز دچار همین بحران خواهد بود .یعنى اگر عاملهاى
فروش از یک تعدادى کمتر بفروشند ،آنها نیز ضرر خواهند کرد .همچنین این موضوع
را هم باید در نظر داش��ته باش��یم که هزینههاى امروز به مراتب باالتر از هزینههاى
چند سال گذشته است .زیرا ،میزان هزینههای تحمیلی به صنعت به تناسب نرخ تورم
افزایش پیدا نکرده و افرایش آن بس��یار بیش��تر بوده اس��ت .درنتیجه به همان میزان
که ش��رکتها در معرض خطر قرار دارند ،ش��بکه توزیع نیز به همان میزان در معرض
خطر قرار دارد .پس در چنین ش��رایطى تغییر در اس��تراتژىهاى کس��بوکار بسیار مهم
و قابل توجه است.
زمانى که هر آنچه که تولید مىکنید ،بخرند ،گذشته است

رضایى گفت :بهطور کلى امروز مدل کسبوکار در صنعت موتورسیکلت تغییر کرده و
البته این تغییرات بیشتر نیز خواهد شد .این تغییرات نه تنها با مدل کسبوکار یک یا
دو دهه بلکه با دو سال گذشته تفاوت بسیار خواهد داشت .در واقع زمانى که هر آنچه
که تولید مىکنید ،بخرند ،گذشته است.

وى تاکی��د ک��رد :زمان��ى که ش��بکه توزی��ع ما محص��والت را از کارخانهها خرید کنند
و آن را دو ی��ا س��ه دس��ت بی��ن ش��بکههاى توزی��ع کوچکتر دس��ت به دس��ت کنند
گذش��ته اس��ت .در واقع مراحل ش��بکه توزیع در حال کوچک ش��دن اس��ت تا جایى که
در ح��ال تبدیل تولی��د ب��ه مصرف مىرس��د ی��ا این که حداقل با یک واس��طه خواهد
بود.
رضایى عنوان کرد :دورهاى که شبکههای توزیع ،موتورسیکلت را بفروشند و فعالیت
آنها در آن نقطه به پایان برسد ،تمام شده است و در واقع شبکه توزیع در حال رسیدن
به حالت استاندارد جهانی است و در آینده نزدیک به همان حالتى خواهد رسید که در
خارج از ایران انجاممیش��ود .یعنى در زمانى که فروش اتفاق مىافتد کار ش��بکههاى
توزیع پایان نمىیابد و ش��بکه باید خود را موظف به ارائه خدمات و س��رویس و دنبال
کردن مش��ترى بداند و در غیر این صورت اگر ش��بکههاى توزیع ،سیس��تم ساختارى و
مدل کسبوکار خود را تغییر ندهند ،قطعا آنها نیز کوچک و کوچکتر خواهند شد و
یک زمانى که دور هم نیست ،از بین خواهند رفت.
مدیر کویر موتور در خصوص سال ١٣٩٩اظهار کرد :امسال نیز صنعت موتورسیکلت
میزان تولید پایینى را تجربه خواهد کرد .زیرا نه تنها تقاضا بسیار پایین خواهد بود بلکه
واحده��اى تولی��دى موجودی زیادى ندارند و افزایش س��طح موجودىها نیز بهراحتى
امکانپذیر نخواهد بود که علت آن به دو موضوع برمىگردد؛ اول این که وضعیت تولید
و ارائه کاال در چین بهدلیل ویروس کرونا محدود شده است و دوم بهدلیل افزایش نرخ
ارز که باعث ش��ده تهیه کاال امروز به س��رمایه زیادى نیاز پیدا کند .اگر که یک واحد
تولیدى در ۴سال پیش که ارز حدود سه هزار تومان بود ،مىخواست به فرض ١٠٠٠
دس��تگاه موتورس��یکلت تولید کند و اگر بهطور متوس��ط ارزش  FOBآن  ۵٠٠دالر بود،
نیاز به یک میلیارد و  ۵٠٠میلیون تومان سرمایه داشت ولى امروز که نرخ دالر از مرز
 30000هزار تومان گذشته ،بابت  ۵٠٠دستگاه موتورسیکلت با در نظر داشتن حقوق
گمرکی و سود بازرگانی در حدود  20میلیارد تومان یعنی 14برابر سرمایه نیاز دارد.
دکتر مجید رضایى در نهایت گفت :امیدوارم اتفاقات مثبتى رخ دهد و این پیشبینىها
محقق نش��ود و نه تنها ش��اهد تعطیلى واحدهاى تولیدى نباش��یم بلکه ش��اهد فعالیت
روزافزون شرکتها و شبکه توزیع صنعت موتورسیکلت ایران باشیم تا بتوانند شرایط
بهترى را تجربه کنند و از این بحران و رکود بهوجود آمده به سالمت عبور کنند.2
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هزاران سایت و فروشگاه در اَب َر سایت سیکلت کاال؛

ویترینی به بزرگی ایران
س�یکلت کاال اولین مارکت پلیس تخصصی صنعت موتورس�یکلت و دوچرخه ایران آماده بهره برداری ش�د و از این پس هر کدام از تولیدکنندگان و واردکنندگان
میتوانند در سیکلت کاال فروشگاه اختصاصی خود را داشته باشند.

www.cycletkala.com
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محمدعلی نژادیان مؤس��س سایت آنالین سیکلت کاال
و صاح��ب امتیاز مجموعه رس��انهای «نش��ریه صنعت
موتورس��یکلت» و «پایگاه خبری موتورس��یکلت نیوز»
گفت :این س��ایت ش��روع یک تعامل جدید برای تجارت
در صنعت موتورسیکلت و دوچرخه ایران است و امکانات
ش��گفتانگیز بس��یار زی��ادی را ب��رای تولیدکنندگان،
واردکنندگان و خریداران آماده کرده است.
محمدعل��ی نژادی��ان طراح و مؤس��س س��یکلت کاال،
عضو باش��گاه پژوهش��گران جوان و نخبگان دانش��گاه
آزاد اس�لامی اس��ت و حدود  21سال است که در صنعت
موتورسیکلت ایران فعالیت مستمر دارد .او طی سالهای
گذش��ته بهعنوان کارآفرین برتر دانش��گاهی ،پژوهشگر
برتر ،دانشجوی نمونه و دانشآموخته برتر برگزیده شده و
مؤلف چندین کتاب است .همچنین وی سالهای زیادی
را در صنعت موتورسیکلت مدیر و مشاور فروش بوده است
و تسلط کامل نسبت به این صنعت دارد.
ویعنوانکرد:فعالیتمادر«شرکتنوآورانموتورسیکلت
کاال» بیشتر در حوزه محصوالت دانشبنیان خواهد بود و
بهزودی طرحهای جدید دیگری را اجرا خواهم کرد.
محمدعلی نژادیان افزود :طبق یک نیازسنجی که برای
صنعت موتورسیکلت ایران و بازار این وسیلهنقلیه داشتم،
به این نتیجه رسیدم که این مجموعه را تأسیس کنم و
ت
حدود یک سال است که مشغول طراحى و ساخت سای 
س��یکلت کاال و دیگر طرحها در این مجموعه بودم که
بهزودی اعالم خواهم کرد.
مزیت رقابتی

دوفرقاساسیسیکلتکاال با سایتهای فروش اینترنتی
در ایران این است که:
 .1محمدعلی نژادیان خود طراح و سازنده سایت است
 .2وی از فعاالن قدیمی در صنعت موتورسیکلت ایران
است
راهحل ضد کرونایی برای صنعت موتورسیکلت ایران
محمدعلى نژادیان ضمن اشاره به ویروس کرونا گفت:
ی میشود که رفتار خریداران در دنیا پس از شیوع
پیشبین 
این ویروس تغییر کند و س��یکلتکاال و س��یکلتبانک
نی��ز میتوانن��د در ح��د خود برای مه��ار کرونا در صنعت
موتورسیکلت و دوچرخه مثبت باشند.
نژادی��ان گفت :یونگ ژانگ ،مدیرعامل س��ایت فروش
علیبابا چین ،دراینباره میگوید:
«هف��ده س��ال پیش ،کس��بوکار تج��ارت الکترونیک
پس از همهگیری س��ارس رش��د بیس��ابقهای تجربه

ک��رد.اعتق��ادداریمس��ختیهایکنونیباتغییررفتاردر
میان مصرفکنندهها و کس��بوکارها همراه خواهد بود
و البت��ه فرصته��ای جدیدی ایج��اد میکند .روزبهروز
مصرفکنندهه��ایبیش��تریمیبینیمک��هازابزارهای
دیجیت��ال برای رف��ع نیازهای روزمرهی خود آس��انتر
اس��تفاده میکنن��د .با اطمینانخاط��ر میگوییم اقتصاد
و جامعهی چین بیش��تر بهس��مت دیجیتالیشدن پیش
م��یرود و ب��هزودی فرص��ت برای س��اختن بنیادهای
رش��د طوالنیم��دت اقتصاد دیجیتال��ی علیبابا فراهم
میشود».
نژادی��ان گف��ت :جری��ان رش��د و افول صنای��ع در دنیا و
مخصوص ًا در ایران خیلی س��ریع بهواس��طه فناوریهای
نوین در حال تغییر است و اگر تولیدکنندگان ،فروشندگان
و مصرفکنندگان خود را با شرایط جدید هماهنگ نکنند،
ضرر خواهند کرد و چه بسا عدم تغییرپذیری باعث حذف
آنه��ا از ب��ازار و عرص��ه تج��ارت در دنیای جدید پس از
کرونا شود.
مؤسس سیکلت کاال اظهار کرد :شيوع كرونا باعث شد
كه س��ایتهای فروش در سراس��ر دنيا بيشتر محبوبيت
پيدا كنند و كمكم همه برندهاى معروف از اين سايتها،
فروشگاههاى اختصاصى خود را دريافت مىكنند .نمونه
آن پیوستن کیتیام به سایت الزادا است .آنچه کىتىام
در الزادا ب��رای خری��داران آنالین ارائه مىدهد ،عالوه بر
فروش این اس��ت که مش��تریان مدلهای آینده را از قبل
س��فارش دهند و ثبتنام کنند .این روش جدید معامله،
راهحل  KTMبرای ارائه سهولت به مشتریان خود در زمان
همهگیری کرونا است و از این به بعد طرفداران این برند
مىتوانن��د محص��والت مورد نظر خ��ود را در هر زمان و
مکان خریدارى کنند.
محمدعلى نژادیان گفت :در آینده نزدیک س��ایتهاى

تخصصىموتورسیکلتدردنیاراهاندازىوفراگیرخواهند
شد .اما ،مشکل اساسى این است که همه صنایع داراى
متخصص راهاندازى سایت نیستند و باید دیگران براى
آنها سایت درست کنند و همین موضوع باعث مىشود
مش��کالتى با بعضى از طراحان س��ایت داشته باشند و به
اصطالح معروف در (تله طراحان س��ایت) گرفتار ش��وند.
زیرا ،سایت فروش از لحاظ ساختارى با سایتهاى معرفى
محصوالت بسیار متفاوت است و براى کسى که تجربه
این کار را ندارد عالوه بر هزینههاى بس��یار زیاد در طى
زمان ،وى درگیر مشکالت حقوقى نیز مىشود و از یک
طرف همه مس��ئولیتها بهعهده اوس��ت و از طرف دیگر
هیچاطالعاتىازداخلآنندارد.اما،صنعتموتورسیکلت
ایران از این موضوع مستثنى است و اینجانب خود طراح
سایت هستم.
هوشمند خرید کنید

وی عن��وان ک��رد :از ای��ن ب��ه بع��د هموطن��ان گرامی
میتوانن��د از طری��ق س��ایت س��یکلتکاال به نش��انی
 cycletkala.comبا یک مقایس��ه آس��ان ،هوشمندانه و
مستقیم از تولیدکنندگان و واردکنندگان موتورسیکلت و
دوچرخه خرید کنند .قابل ذکر است که در فاز اول ،فعالیت
س��ایت در محدوده جغرافیایی تهران اس��ت و به زودی
امکان فروش برای سراسر کشور مهیا خواهد شد.
مارکت پلِیس چیست؟
ِ

مارکت پلیس ( )Market Placeبستری است که امکان
خرید مشتری از چندین تأمینکننده متفاوت را بهوجود
میآورد .این س��ایت قانونی و رس��می ش��رایطی را مهیا
کرده است تا خریداران بتوانند مستقیم از تولیدکنندگان
و واردکنندگان خرید کنند و این موضوع به دالیلی که در
ادامه مهمترین آن شمرده شده است ،باعث منتفع شدن
بیشتر خریداران خواهد شد( .قابل ذکر است که این سایت
به صورت حقالعملکاری فعالیت میکند).
ب��ا توج��ه ب��ه اینکه تعداد زیادی ش��رکت تولیدکننده و
واردکننده در حوزه موتورس��یکلت ،دوچرخها و قطعات
یدک��ی و ل��وازم جانبی وج��ود دارد و همچنین با توجه به
تعداد بسیار زیاد محصوالت در این زمینهها ،در نتیجه این
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سایت با امکانات و دستهبندیهای حرفهای خود میتواند
در کمت��ر از ی��ک دقیقه کلیه اطالعات الزم را برای یک
خرید هوشمندانه و آسان در اختیار کاربران قرار دهد .در
واقع هدف س��یکلت کاال این اس��ت که با گردآوری همه
شرکتها و محصوالت در خود ،بتواند زمان جستجوی
خری��داران را به حداقل برس��اند تا ب��ا یک ارزیابی دقیق
خری��د کنن��د .با توجه به ش��یوع کرونا ،ترافیک ،هزینه و
مدت زمان رفت و آمد برای پیدا کردن محصول مناسب
خود ،گرانی و س��همیهبندی بنزین ،کمبود جای پارک،
احتمال جریمه شدن ،هزینه طرح ترافیک و دالیل بسیار
دیگر این سایت برای کاربران مقرون به صرفهتر خواهد
بود.
نوع کاال و خدمات ارائه شده در سیکلت کاال

سیکلت کاال بورس اختصاصی کاالهای ذیل است:
• فروش انواع موتورسیکلت
• فروش انواع دوچرخه
• فروش لوازم بازی کودکان
• لوازم جانبی و قطعات
• لوازم ورزشی (اسکوترها ،اسکیتها و…)
• کااله��ای فرهنگی در حوزه صنعت موتورس��یکلت و
دوچرخه (کتاب و مجله)
سیکلت کاال دارای چه مجوزهایی است؟

سایت آنالین «سیکلت کاال» با پشتوانه مدیریتی دودهه
سابقه مستمر در صنعت موتورسیکلت ایران و با شناخت
وسیع از بازار موتورسیکلت پاسخگوی نیازهای هموطنان
گرامی است« .سیکلت کاال» متعلق به «شرکت نوآوران
موتورس��یکلت کاال» به ش��ماره ثبت  ۵۵۳۳۰۰در سال
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 ۱۳۹۹تأسیس شد.
• اتحادی��ه کش��وری صنف کس��ب و کارهای مجازی
(اتحادیه کشوری)
• عضو انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاههای اینترنتی
شهر تهران
• نم��اد اعتم��اد الکترونیکی کس��ب و کارهای اینترنتی
()enamad
• نشان ملی ثبت (رسانههای دیجیتال)
• گواهینامه امنیتی SSL
• دریاف��ت بهتری��ن درگاه پرداخت در ایران :به پرداخت
ملت
سیکلت کاال هوشمند است

 .۱در س��ایت س��یکلت کاال شرکتها میتوانند ثبت نام
کنند و مستقیم محصوالت خود را به فروش برسانند .در
حقیقت این سایت مانند یک نمایشگاه دائمى ،بازار و یا
پاساژ است که تمام شرکتها میتوانند در آن یک غرفه
اختصاصى متعلق به خود را داش��ته باش��ند .یا به عبارتى
دیگر همه شرکتها یک سایت یا فروشگاه اختصاصى
خود را در اَبَر سایت سیکلت کاال خواهند داشت.
قابلذکر است کهبرخالف سایتهای معمول کهدو کاربر
(خریدارومدیرسایت)طرفحسابیکدیگراند،درسیکلت
کاال سه کاربر یعنی -۱خریدار -۲فروشنده (تولیدکننده و
واردکننده)  -۳مدیران سیکلت کاال حضور دارند.
.۲سیکلتکاالهوشمنداستوکلیهمراحلثبتسفارش
برای خریدار و همچنین تولیدکنندگان و واردکنندگان در
 ۲۴ساعت شبانه روز پیامک میشود.
.3شمارههمراهخریداربالفاصلهبعدازثبتسفارشبرای
تولیدکنندگان و واردکنندگان پیامک میشود.

 .4س��یکلت کاال دارای یک سیس��تم یکپارچه بس��یار
حرف��های و اس��تثنایی ارس��ال تیکت (پی��ام) با قابلیت
ارس��ال فایل ،عکس و پیام صوتی اس��ت که خریداران،
تولیدکنندگان و سیکلت کاال همه با هم میتوانند ارتباط
نوشتاری و صوتی برقرار کنند .و پس از ارسال پیام یا پاسخ،
برای طرفین پیامک اطالع رسانی ارسال میشود.
 .۵در سیکلت کاال امکانات بسیار زیادی برای یک خرید
هوشمندانه آماده شده است که نمایش کلیه محصوالت
ی��ک تولیدکنن��ده ،انواع فیلترها ،دس��ته بندیها ،انجام
مقایس��هها ،انتخاب محصوالت مورد پس��ند ،مش��اهده
انواع مدلهای مشابه محصوالت و امکانات بسیار دیگر
محیا شده است.
 .۶ام��کان درج بنره��ای تبلیغاتی متفاوت و حرفهای در
سیکلت کاال وجود دارد.
در نهای��ت گ��روه علم��ی و فناوری ش��رکت «نوآوران
موتورس��یکلت کاال» ای��ن نوی��د را میدهد که به زودی
جدیدتری��ن و آخرین تکنولوژیهای فروش و بازاریابی
عصر نوین را در صنعت موتورسیکلت و دوچرخه افتتاح
خواهد کرد که در حد خود بی نظیر است.
بهامیدموفقیتروزافزونصنعتموتورسیکلتودوچرخه
ایران
دعوت از تولیدکنندگان و فروشندگان

نژادی��ان در نهای��ت از تولیدکنن��دگان و واردکنن��دگان
کااله��ای ذک��ر ش��ده دعوت کرد که به س��یکلت کاال
ملحق شوند.
وی گفت :فعاالن این عرصه میتوانند جهت هماهنگی
برای ثبتنام با شماره  ۰۹۱۲۸۲۳۷۳۳۶تماس گرفته یا
پیامک ارسال کنند.

پیشنهاد و انتقادات مدیرمسئول پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز؛

سپاه ،ارتش و بنیاد برکت به کمک شرکتهای دانش بنیان
در حوزه تولید موتورسیکلت بیایند
نژادیان :مهمترین دلیل عدم پیشرفت صنعت موتورسیکلت ایران طی پنجاه
سال گذشته ،حاکم بودن تفکر بازرگانی بهجای تفکر تولیدی در شرکتهای
مونتاژکنن�ده موتورس�یکلت ب�وده اس�ت و به همین دلیل علاوه بر اینکه این

ب��ه گ��زارش موتورس��یکلت نی��وز ،محمدعلی نژادیان مدیرمس��ئول نش��ریه صنعت
موتورس��یکلت گفت :چند س��الی اس��ت که دانشگاهها به طراحی و تولید موتورسیکلت
عالقهمند شدند و نمونههای خوبی توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین ،دانشگاه
صنعتی شریف ،دانشگاه امیرکبیر و دیگر دانشگاهها تولید شده است .اما ،به چند دلیل
مهم نتوانستند در تجاری سازی این موتورسیکلتهای برقی موفق باشند:
عدم آشنا بودن به بازار و صنعت موتورسیکلت ایران
عدم استقبال مردم از موتورسیکلتهای برقی به دلیل کیفیت پایین این محصوالت
که عمدتا از چین وارد میشود
نبود زیرساختهای شهری برای شارژ
عدم حمایت و س��رمایهگذاری بر روی موتورس��یکلتهایی که توس��ط دانش��گاهها
ساخته شده است
وی عنوان کرد :اینجانب اعالم میکنم با توجه به اینکه حدود  ۲۱س��ال در صنعت
موتورس��یکلت ایران مدیر و مش��اور فروش بودهام ،حاضر هس��تم به همه دانش��گاهها
درباره این صنعت مش��اوره داده و هر کاری که از دس��تم بر بیاید برای ش��رکتهای
دانش بنیان انجام دهم.
نژادیان پیشنهاد داد :با توجه به فناوریهای پیشرفته سپاه و ارتش و همچنین اعالم

صنعت خودکفا نش�د بلکه به تولیدکنندگان قطعات موتورس�یکلت ایرانی نیز
آسیبهای شدیدی وارد شد.

آمادگ��ی نیروه��ای مس��لح برای همکاری با خودروسازها مناس��ب اس��ت که توان و
فناوریهای موجود در صنایع دفاعی در صنعت موتورسیکلت نیز سرریز شود .البته با
توجه به این که رهبر انقالب نیز س��ال گذش��ته این موضوع را مطرح کردند ،درنتیجه
عزم جدی و واقعی برای همکاری صنایع نظامی و غیرنظامی وجود دارد و در همینجا
عرض میکنم که آماده گفتگو و مشاوره در این زمینه با سپاه و ارتش هستم.
مدیرمسئول نشریه صنعت موتورسیکلت اظهار کرد :یکی از سازمانهای دیگر که در
حوزه کارآفرینی س��رمایهگذاری میکند «بنیاد برکت» متعلق به س��تاد اجرایی فرمان
حضرت امام (ره) است که از مسئول این بنیاد نیز تقاضا دارم بر روی پروژههای مربوط
به تولید موتورس��یکلت توس��ط ش��رکتهای دانش بنیان و دانش��گاهها مشارکت کند.
البته «سازمان اوقاف و امور خیریه» نیز مدتی است ،اعالم آمادگی کرده است که به
ش��رکتهای دانش بنیان که موتورس��یکلت برقی تولید کنند ،کمک خواهد کرد .این
تصمیم نیز بس��یار مبارک اس��ت و اگر تداوم داش��ته باشد قطعا شاهد رونق شرکتهای
دانشبنیان خواهیم بود.1
 -1نژادیان ،محمدعلی( ،)1399س��پاه ،ارتش و بنیاد برکت به کمک ش��رکتهای دانش بنیان در حوزه تولید
موتورسیکلت بیایند ،پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز 12 ،تیر  ،1399کدخبر .7522 :ر.ک:
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ورود موتورس��یکلتهاى روز دنی��ا باع��ث ش��ده اف��رادى ک��ه تمایلى به اس��تفاده از
موتورسیکلتهاى مرسوم در ایران را نداشتند امروز موتورسوار شوند
افزایش بیکارى و استفاده از موتورسیکلت براى کسب درآمد )پیک موتورى(
در نهای��ت نژادی��ان تاکی��د ک��رد که ب��ه زودى تحوالت بزرگ و جدی��دى در صنعت
موتورسیکلت بهوجود خواهد آمد.2
بعضى از قطعات موتورس���یکلت که در ایران توانایى س���اخت آن وجود دارد

را از چین وارد نکنید
آینده صنعت موتورسیکلت ایران چگونه خواهد بود؟

نژادي��ان :هم��ان اتفاق��ى كه اواي��ل دهه  ٨٠براى صنعت موتورس��يكلت رقم خورد و
شركتهاى جديد به عرصه رقابت وارد شدند ،مجدد تكرار خواهد شد.
به گزارش موتورسیکلت نیوز ،محمدعلى نژادیان گفت :صنعت موتورسیکلت برخالف
صنایع خودرو ،آینده درخش��انى خواهد داش��ت و در آینده با س��ه نوع تولیدکننده جدید
موتورسیکلت مواجه خواهیم بود:
 -١تعداد زیادى از فروشندگان فعلى موتورسیکلت مانند روال قبل در این صنعت خود
تولیدکننده مىشوند و این امر قطعى است.
 -٢موفقیت شرکتهاى دانشبنیان و دانشگاهها در خصوص تولید موتورسیکلتهاى
برقى و هیبریدى در آینده نزدیک حتمى است.
 -٣بهدلیل نیاز روزافزون از موتورسیکلت در کشور ،پیشبینى مىشود در آینده نزدیک
س��ازمانهاى بزرگ مانند مپنا ،س��ایپا ،ش��رکتهاى وابس��ته به سپاه و ارتش و… نیز
موتورسیکلت تولید کنند.
وى اف��زود :دالی��ل مختلفى باعث تضمین حیات صنعت موتورس��یکلت ایران خواهد
شد .از جمله:
وجود کرونا ویروس و عدم تمایل مردم به استفاده از حمل و نقل عمومى
افزایش ترافیک در شهرها
افزایش قیمت خودرو
افزایش قیمت بنزین
سهمیهبندى بنزین
پایین بودن هزینه تعمیر و نگهدارى موتورسیکلت نسبت به خودرو

نژاديان :اگر در يك كشور و يك صنعت افراد آن فقط به فكر خود باشند ،عالوهبر اين
كه پيشرفت و توسعه ايجاد نخواهد شد ،بلكه بايد منتظر سقوط آن باشيم.
محمدعلى نژادیان گفت :قطعهاى مانند مخزن سوخت موتورسیکلت (باک) سالها در
ایران با کیفیت مناس��ب تولید مىش��د و به یکباره بعضى مونتاژکنندگان موتورسیکلت
به خاطر رقابت از چین وارد کردند.
وى عن��وان ک��رد :وقت��ى قطعهاى که مىتوانیم در داخل ایران بس��ازیم و آن را از چین
وارد مىکنیم ،آیا این موضوع ظلم به تولیدکنندگان قطعات نیست؟ آیا مخزن سوخت
طرح هوندا ( )CDIنیز تحت لیسانس است که کارخانه مادر اجازه داخلىسازى به شما
ندهد؟ آیا امکان تولید بعضى از قطعات بدنه ،قطعات فلزى ،الستیکى و پالستیکى در
ایران وجود ندارد؟ آیا اخالق حرفهاى این اس��ت که به هر قیمت که ش��ده ،چراغ یک
3
واحد تولیدى همکار را که مىتوانیم روشن نگه داریم ،خاموش کنیم؟
قوی شدن و برندسازی به چه قیمتی؟

مديرمس��ئول صنعت موتورس��يكلت گفت :اگر موتورس��يكلتى تحت ليسانس يا چينى
است ،صادقانه به مشتريان خود اعالم كنيد.
وى اظهار کرد :اگر از راه غیر عرف و شرع کسى ثروتى کسب کرد بهحساب توانایىهاى
خ��ود نگ��ذارد .زی��را ،باالخره دنیا حس��اب و کتاب دارد و بای��د در این دنیا و یا در آخرت
پاسخگو باشد.
4
«و هر که هموزن ذرهاى بدى کند [نتیجه] آن را خواهد دید»
 -2نژادیان ،محمدعلی( ،)1399آینده صنعت موتورسیکلت ایران چگونه خواهد بود؟ ،پایگاه خبری موتورسیکلت
نیوز 11 ،تیر  ،1399کدخبر .7481 :ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/7481
3- https://www.motorcycletnews.ir/news/7592
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َ -4و َم ْن َی ْع َم ْل ِم ْثق َ
َال َذ َّر ٍه شَ ًّرا َی َر ُه (قرآن کریم ،الزلزله)7 :

نژادیان گفت :شاید امروز کاالیی که طى چند سال گذشته جاى اورجینال فروخته شده
وجود نداشته باشد یا نهایت چند سال دیگر کار کند ،اما ترازوى عدل الهى همیشه برقرار
است و ذرهاى از عملکرد ما در کسب و کار در دستگاه خداوند گم نخواهد شد.
وى در نهای��ت از فع��االن ای��ن صنعت خواس��ت در صورت اط�لاع از چنین افرادی از
آنه��ا پی��روى نکنن��د ،زیرا خداوند به صراحت در قرآن خطاب به پیامبر اس�لام (ص)
مىفرماید:
«دیدگان��ت را ب��ه آنچ��ه برخ��ی از اصناف آنان را به��ره مند کردیم مدوز[ ،آنچه به آنان
داده ایم] ش��کوفه [بی میوه و زیور و زینت] دنیاس��ت تا آنان را در آن بیازماییم ،و رزق
پروردگارت بهتر و پایدارتر است.»5
نژادیان گفت :البته بس��یاری از برندهای معروف مثل موبایل در حال حاضر در چین
تولید میش��ود .اما ،بر روی بس��تهبندی آن صادقانه درج میش��ود س��اخت چین است.
حتی اینجانب بستهبندی موبایل اپل را دیدم نوشته بود ساخت چین و سفارش کانادا
اس��ت .در واقع موضوع مهم این اس��ت که مونتاژکنندگان باید کش��ور سازنده را اعالم
کنند .البته بدترین حالت این است که محصولی برای چین باشد و به نام کشور دیگر
مانند کشورهای اروپایی فروخته شود.6
مدیرمس��ئول نش��ریه صنع��ت موتورس��یکلت در نهای��ت از هم��ه مونتاژکنن��دگان
موتورسیکلت درخواست کرد که حداقل بهخاطر کارگران و خانوادههای آنها در این
روزهاى س��خت ،دس��ت به دس��ت یکدیگر دهند و از امروز در واردات خود تجدید نظر
کنند.
رقابت داخلی صنعت موتورسیکلت ایران

نژادیان :در رقابتهای صنفی این اصل را در نظر بگیریم که عراق نیز یک روز برای
ایران تهدید بود و امروز فرصت اس��ت و آن چیزی که باعث این اتفاق ش��د ،تمرکز بر
منافع مشترک بود.
وی گفت :صنعت موتورسیکلت در حال عبور از یک پیچ تاریخی است و اگر فعاالن این
صنعت به موضوع تغییرات جدید توجه نکنند ،دچار ضررهای سنگینی خواهند شد.
مدیرمس��ئول پایگاه خبری موتورس��یکلت نیوز اظهار کرد :در گذش��ته افرادی مانند
دریانیها و عظیمزادهها برای پیش��رفت از شهرس��تانها به تهران مهاجرت کردند.
الدن َْیا ل ِ َن ْفتِ َن ُه ْم فِی ِه َو ِرزْقُ َربِّ َ
َ -5ولاَ ت َُم َّد َّن َع ْی َن ْی َ
ک خَ ْی ٌر َوأَبْقَى( قرآن
ک إِلَى َما َم َّت ْع َنا ب ِ ِه أَ ْز َو ًاجا ِم ْن ُه ْم َز ْه َر َه الْ َح َیا ِه ُّ
کریم ،طاها)131 :
6- https://www.motorcycletnews.ir/news/9536

اما ،امروز مهاجرت اصلی از تفکر س��نتی به تفکر علمی اس��ت ،امروز مهاجرت اصلی
از فضای کس��بوکار س��نتی به فضای کس��بوکار جدید است ،امروز مهاجرت اصلی از
فروشگاههای فیزیکی به فروشگاههای مجازی و اقتصاد دیجیتال است.
نژادیان عنوان کرد :طی س��الیان گذش��ته بهدلیل این که حاش��یه س��ود در این صنعت
مناسب بود ،درنتیجه همه تفکر به افزایش تولید و فروش متمرکز بود .حتی در قبل از
دهه  ،۸۰شرکتها میتوانستند بدون سرمایه خاصی و فقط با یک خط تولید شروع به
کار کنند .زیرا ،در قدیم شرکتها بدون داشتن استانداردها و سخت گیریهای امروز
یک کارخانه را تاسیس و شروع به فعالیت میکرند و با یک آگهی پیشفروش سرمایه
خود را از طریق مردم تامین میکرند .اما ،از این به بعد برای صنعت موتورسیکلت ایران
معنی فعالیتهای علمی ،تحقیقاتی ،بازاریابی و تبلیغاتی بیشتر نمایان خواهد شد.
وی افزود :یکی دیگر از مشکالت این صنعت رقابتهای منفی است .البته رقابت اگر
در چارچوب معنی واقعی آن رخ دهد ،قطعا باعث ایجاد انگیزه و پیشرفت میشود ،اما
اگر بر اس��اس حس��ادت و خودبینی باش��د نتیجهای جز تخریب و ناامنی در پی نخواهد
داشت .البته رقابت منفی فقط مخصوص صنعت موتورسیکلت ایران نیست ،از هابیل
و قابیل فرزندان حضرت آدم علیه السالم تا به امروز انسان در معرض امتحان انصاف
بهواسطه همین رقابتهای به ظاهر ساده بوده است و هر جا که تضاد منافع یا منافع
مش��ترک وجود داش��ته باش��د ،احتمال بیانصافیها نیز بیشتر میشود .اما ،هیچ گزینه
ای در دراز مدت مانند همکاری باعث موفقیت ماندگار نمیشود .یادمان نرود که همه
چی��ز در ای��ن دنی��ا خالصه نمیش��ود و معادی در پیش داری��م که انصاف ما در ترازوی
عدل الهی سنجیده خواهد شد.
نژادی��ان در ادام��ه گف��ت :بهطور طبیعی افراد و کش��ورهایی که منافع مش��ترک دارند،
همیش��ه در طول تاریخ با هم جنگیدهاند و مس��لمان ،یهودی ،مس��یحی و الئیک هم
ندارد .در واقع کش��ورهایی که در یک منطقه جغرافیایی هس��تند یا مرزمش��ترک دارند،
ضمن این که می توانند س��ود متقابل به هم برس��انند ،همزمان میتوانند تهدید جدی
برای یکدیگر باش��ند .مانند کره جنوبی و کره ش��مالی که سالهاس��ت با هم نمیسازند
یا یمن و عربستان امروز و عراق و ایران دیروز .
وی اضهار کرد :وقتی که صحبت از پیشرفت یک صنعت میکنیم اولین چیزی که به
اذهان خطور میکند ،داشتن تکنولوژی است .اما ،سوالی که مطرح میشود این است
که خود این تکنولوژی چگونه بهوجود میآید؟
نژادی��ان افزود :صنعت موتورس��یکلت زمانی رش��د میکند و ب��ه تکنولوژیهای برتر
دست پیدا میکند که:
• مرتب به انجام تحقیقات (بنیادی ،کاربردی و توسعهای) بپردازد
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• همیشه بازارسنجی ،بازاریابی و بازارسازی کند
• فعاالن آن تمرکز بر منافع مشترک داشته باشند
• اراده استوار داشته باشد
• برنامهریزی درست کند
• همه افراد و فعاالن آن حس وطن دوستی ،غیرت و عرق ملی داشته باشند
• دارای فرهنگ همکاری و کار تیمی باشد
• به فکر خودکفایی واقعی باشد
• مسئوالن حمایت کنند
• برنامه دقیق و قابل اجرا برای از رده خارج کردن موتورس��یکلتهای فرس��وده وجود
داشته باشد
• ثبات اقتصادی باشد
• از شرکتهای دانش بنیان حمایت شود
• ارتباط دانشگاه و صنعت موتورسیکلت بیشتر شود
• محافظه کاری کم شود
• به فعالیتهای فرهنگی ،آموزشی و علمی توجه بیشتر کنند
• در برابر بی عدالتیهای دولتی کوتاه نیایند
• مشکالت امروز را به فردا موکول نکنند
• تفکر بازرگانی را کنار بگذارند و با تفکر تولیدی پیش بروند
• بهجای رقابت منفی از یکدیگر حمایت کنند
اما ،اگر در یک کشور همه صنعتگران آن به فکر منافع خود باشند ،اگر در یک کشور
بزرگترین رقیب صنعت ،دستگاههای دولتی باشند (به دلیل موانع تولید و اخذ مجوزها)،
اگر در یک صنعت تفکر دیکتاتوری حاکم باشد ،اگر در یک صنعت رقابتهای منفی
وجود داش��ته باش��د ،اگر در یک صنعت تمرکز بر منافع مش��ترک وجود نداشته باشد ،در

نتیجه نه فقط آن صنعت بلکه آن کشور با بحران و نابودی مواجه خواهد شد.
نژادیان گفت :یکی از سوالها در بین دانشجویان و جوانان این است که چگونه صنعت
موتورسیکلت ژاپن طی  ۷۰-۶۰سال توانست به اوج موفقیت برسد؟ برای پاسخ شما
باید به پایان جنگ جهانی دوم برگردید .صنعت ژاپن پس از آنکه  ۴سال اساس ًا چیزی
جز اس��لحه و مهمات تولید نکرد ،به زانو در آمد و این کش��ور طی بمباران های مداوم
آسیب دید و دو بندر اصلی و پایه تولیدی آن یعنی هیروشیما و ناگازاکی عم ً
ال با بمب
اتم از بین رفت .اما یک دوره بازسازی الزم بود و مردم هنوز هم باید به کار خود ادامه
میدادند .در این محیط کویچیرو هوندا شرکت خود را در سال  ۱۹۴۶آغاز کرد .او مردی
آینده نگر بود که می خواس��ت تمام تالش خود را برای بازس��ازی کش��ورش انجام دهد
و درنتیجه ابتدا با یک دوچرخه موتوری تولید خود را شروع کرد .قابل ذکر است که او
تنها نبود و یاماها ،سوزوکی و کاواساکی نیز به دنبال تولید بودند و ساخت کشورشان
برای آنها از هر چیز دیگری مهمتر بود .البته در حال حاضر بازار موتورسیکلت ژاپن با
وجود بهبود اقتصادی رو به کاهش است و برعکس استفاده از دوچرخه در این کشور
رو به افزایش است .دلیل کاهش فروش موتورسیکلت در ژاپن این است که بسیاری
از جوان��ان ژاپن��ی دیگ��ر عالقهای به موتورس��یکلت ندارند و آن را خریداری نمیکنند.
این امر از زمان تغییر سبک زندگی توسط اینترنت و مهاجرت جمعیت به شهرها اتفاق
میافتد .براساس گزارش ( JAMAانجمن تولیدکنندگان اتومبیل ژاپن) میانگین سن
موتورسواران در سالهای اخیر رو به افزایش است و افراد باالتر از  ۵۰سال حدود۶۰
درصد از موتورس��واران در ژاپن را تش��کیل میدهند .اما ،هنوز در توس��عه تکنولوژی در
صنعت موتورس��یکلت دنیا پیش��تاز هس��تند و شرکتی مانند هوندا رهبری این صنعت را
در جهان بر عهده دارد که نیاز اس��ت برای پیش��رفت صنعت موتورس��یکلت ایران ،همه
الگوهای موفق و ناموفق با در نظر گرفتن فرهنگها و موقعیت جغرافیایی کشورها و
شرکتها و موارد دیگر بررسی شود.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا:

سه رنگ برای پالک موتورسیلکتها پیشبینی شده است
سرهنگ علی محمدی دستهبندی پالک موتورسیکلتها
را تشریح کرد.
س�رهنگ علی محمدی رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس
راهور ناجا گفت :س�ه رنگ پالک برای موتورس�یلکتها
پیشبینی شده است؛ رنگ پالک قرمز مختص موتورهای
دولتی ،پالک س�فید برای موتورس�یکلتهای ش�خصی و
زمین�ه پلاک آبی فی�روزهای برای موتورهایی اس�ت که
مختص سفارتخانههاست.1
 -1محمدی ،علی( ،)1399صفر تا  100تعویض پالک؛ از کاهش  10درصدی
نقل و انتقال تا محدودیتهای شمارهگذاری ،خبرگزاری فارس 15 ،تیر ،1399
کدخبر .13990414000568 :ر.ک:
https://www.farsnews.ir/news/13990414000568

16

فصلنامه صنعت موتورسیکلت /سال سوم /شماره /7پاییز1399

شغل و میزان تحصیالت افرادی که در حوادث موتورسواری فوت کردند

ضرورت گسترش فرهنگ موتورسواری
آمارهای س�ازمان پزش�کی قانونی کش�ور نشان میدهد که ۶۱.۲
درصد از کش�تههای موتورس�واران در سال گذشته  ۱۸تا  ۴۹ساله
بودهاند ،این آمار بیانگر حجم باالی تلفات تصادف موتورسیلکتها
در جوانان و نیروهای مولد کشور است.
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رانندگی در س��ال گذش��ته بوده که در این میان اس��تان گلس��تان باالترین نس��بت را به
خود اختصاص داده اس��ت .مطابق آمارهای س��ال گذشته سهم تلفات موتورسواران در
مقایسه با کل تلفات حوادث رانندگی در استانهای گلستان ،هرمزگان وگیالن رقمی
قابل توجه است .در استان گلستان سهم تلفات موتورسوران از کل تلفات  ۳۲.۸درصد،
در اس��تان هرمزگان  ۲۹.۷و در گیالن  ۲۹.۴درصد بوده اس��ت .در مقابل اس��تان های
کرمانش��اه ( ۶.۹درص��د) ،ای�لام ( ۹.۲درصد) و اردبی��ل ( ۹.۶درصد) پایین ترین درصد
تلفات موتورسواران نسبت به کل تلفات حوادث رانندگی را داشتهاند.
ضربه به سر علت اصلی مرگ موتورسواران

آمارها نشان میدهد بیشترین علت مرگ موتورسواران ضربه به سر است .این عامل
به تنهایی  ۴۶.۹درصد از مرگ موتورس��واران را در س��ال گذش��ته بهدنبال داش��ته است
که یکهزار و  ۵۵۰نفر از کل تلفات را دربر میگیرد که بیانگر اهمیت استفاده از کاله
ایمنی در کنار لزوم رعایت سایر موارد ایمنی است.

بیشترین تلفات در مسیرهای برون شهری

بیش��ترین آمار تلفات موتورس��واران بر اس��اس محل فوت مربوط به جادههای برون
شهری است که  ۴۶.۵درصد از کل تلفات را در برمیگیرد.

شغل و میزان تحصیالت تلفات موتورسواران

س��ازمان پزش��کی قانونی کش��ور اعالم کرد :گروه س��نی  ۱۸تا  ۴۹سال بیشترین آمار
تلفات تصادف موتورسیلکتها را در برمیگیرد و پس از آن تفکیک سنی سایر گروهها
عبارت است از :کمتر از  ۱۰سال  ۲درصد ۱۱ ،تا  ۱۷سال  ۱۱.۲درصد ۵۰،تا  ۵۹سال
 ۹.۹درصد ۶۰ ،سال و باالتر  ۱۵.۶درصد .همچنین رده سنی دو دهم درصد از تلفات
سال گذشته نیز نامعلوم گزارش شده است .در سال گذشته سه هزار و  ۳۰۴موتورسوار
در حوادث رانندگی جان خود را از دس��ت دادند .از این تعداد  ۳۱۵۲نفر مرد و  ۱۵۲نفر
زن بودند .آمار تلفات موتورسواران در سال گذشته ( )۱۳۹۸نسبت به سال قبل از آن،
 ۱۱.۸درصد کمتر ش��ده اس��ت .در س��ال  ۱۳۹۷آمار تلفات موتورس��یکلت سواران سه
هزار و  ۷۴۵نفر گزارش شده بود.

شغل  ۴۰.۶درصد تلفات موتورسواران در سال گذشته آزاد گزارش شده است که رقمی
برابر با یک هزار و  ۳۴۳نفر از کل تلفات است و بیشترین تعداد را در بر میگیرد.
مشاغلی همچون کارگران با  ۵۵۲نفر ( ۱۶.۷درصد از کل تلفات) و دانشآموزان با ۳۹۲
نفر ( ۱۱.۹درصد از کل تلفات) به ترتیب بیش��ترین تلفات موتورس��واران را بعد از ش��غل
آزاد داشتهاند .از نظر وضعیت تحصیلی نیز بیشترین گروه تلفات با دو هزار و  ۵۴۵نفر
( ۷۷درصد) تحصیالت زیر دیپلم داشتهاند ۱۶ .درصد از کشته شدگان مدرک دیپلم و
 ۵.۴درصد نیز دانش��جو بوده و یا مدارک باالی دیپلم داش��تهاند .وضعیت تحصیلی ۵۱
1
نفر از درگذشتگان (  ۱.۵درصد) نامعلوم گزارش شده است.

بیشترین تلفات در استان تهران

براساس آمارهای موجود بیشترین آمار تلفات موتورسواران در سال گذشته به ترتیب
مرب��وط ب��ه اس��تان ته��ران با  ،۳۲۱خراس��ان رضوی با  ۲۷۴و اصفه��ان با  ۲۶۹نفر و
کمتری��ن آن مرب��وط ب��ه ای�لام با  ۱۵و کهگیلویه و بویراحم��د و اردبیل هر کدام با ۲۰
فوتی بوده است.
در ای��ن م��دت اس��تانهای ف��ارس ( ۷۲نف��ر) ،تهران ( ۶۵نفر) و گلس��تان ( ۵۲نفر) نیز
بیشترین کاهش تلفات موتورسواران را نسبت به سال  ۹۷داشتهاند.
مرگ چهار موتورسوار به ازای هر صدهزار نفر جمعیت

در سال گذشته به ازای هر صد هزار نفر جمعیت چهار موتورسوار در کشور جان خود را
از دست دادهاند .استانهای بوشهر( ،)۸.۶یزد( )۶.۷و کرمان( )۶.۶باالترین و استانهای
البرز ( ،)۰.۹اردبیل( )۱.۵و کرمانش��اه ( )۱.۷پایینترین نرخ مرگ موتورس��وار به ازای
صد هزار نفر جمعیت کشور را داشتهاند.
نسبت باالی موتورسواران متوفی نسبت به کل تلفات تصادفات در استان گلستان
بهطور کلی آمار تلفات موتورسیکلت سواران در کشور ۱۹.۵درصد از کل تلفات حوادث
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 48درصد جان باختگان حوادث رانندگی ،موتورسیکلتسوارها هستند

س��ردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در هفته نیروی انتظامی س��ال  ،1399با
اش��اره به اینکه جان باختن یک نفر نیز برای ما قابل قبول نیس��ت ،تصریح کرد :در ۶

 -1بیش از  ۶۰درصد تلفات موتورس��واران زیر  ۴۹س��ال هس��تند ،ایس��نا 30،تیر  ،1399کدخبر.99043022338:
https://www.isna.ir/news/99043022338
ر.ک:
رحیمی ،حس��ین( 48 ،)1399درصد جان باختگان حوادث رانندگی ،موتورسیکلتس��وارها هس��تند ،خبرگزاری
برنا 30 ،مهر  ،1399کدخبر .1076317 :ر.ک:
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1076317

ماهه ابتدای س��ال گذش��ته  35درصد جان باختگان مربوط به موتورس��یکلت ها بود.
اما ،امروز این رقم به  ۴۸درصد رسیده است.
این مقام ارش��د انتظامی افزود :امروز جان باختن یک عضو یک خانواده متوس��ط در
س��انحه رانندگی منجر به از هم پاش��یده ش��دن آن خانواده می ش��ود ،ما باید این اتفاق
تل��خ را ب��ه حداقل برس��انیم ،ام��روز بی تعارف باید گفت که تخلفات رانندگی توس��ط
موتورس��واران در تهران زیاد اس��ت .س��ردار رحیمی با اش��اره به اینکه با آمدن کرونا،
اس��تفاده از موتورس��یکلت افزایش پیدا کرده اس��ت زیرا قیمت کمتری دارد و بهراحتی
میتوان با آن وارد طرح ترافیک ش��د و ش��هروندان را س��ریعتر به مقصد میرس��اند اما
قانونگریزی موتورسواران زیاد شده است ،برخی موتورسواران امروز محل امن پیاده
رفتن شهروندان را ناامن کردهاند .
وی افزود :طرحهای زیادی را برای این قانونگریزیهای موتورسواران اجرا خواهیم
کرد و از آن خس��ته نخواهیم ش��د .اما ،زمانی ما به نتیجه خواهیم رس��ید که ش��هروندان
نیز با ما همراه شوند .فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه امروز در تهران ۴
میلیون خودرو و  ۳و نیم میلیون موتورسیکلت وجود دارد ،گفت :این تعداد کار را بسیار
سخت می کند با این وجود زمانی که ما موتورسواران متخلف را توقیف می کنیم مورد
نقد قرار می گیریم ،موتورسوارانی که امنیت شهروندان را به خطر می اندازند.2

پرمخاطرهترین بخشها در حوزه حملونقل موتورسواران هستند.
هادیانفر تصریح کرد :یکی از کاربران حوزه ترافیک که همواره مورد تهدید هس��تند،
عابرین پیاده میباشند که حقوقشان به نوعی توسط برخی از رانندگان تضییع میشود
و متاس��فانه ما ش��اهد جان باختن و مجروح ش��دن عابرین پیاده هس��تیم به گونهای که
ما در کش��ور به وضعیت رانندگی توجه داریم ،اما در حوزه توس��عه فرهنگ و آموزش و
ایمنسازی در ترددسازی کم کار هستیم.
او ادامه داد :امروز تاکید من بیش��تر بر رعایت مقررات ،قوانین و ش��اکله انضباط اس��ت.
یعنی باید عابرین پیاده به خطوط ،عالئم و ..توجه کنند ،موتورسواران در مسیر قانونی
حرک��ت کنن��د ،خیاب��ان را خالف جهت حرک��ت نکنند ،به پیادهرو تجاوز نکنند ،با کاله
ایمنی به انضباطبخشی توجه کنند و پشت خط عابر پیاده بایستند.
سردار هادیانفر عنوان کرد :عموما رانندگان سواری قانونمندتر و بهتر از آنها رانندگان
ناوگان عمومی هستند.
او افزود ۳۶ :میلیون وس��یلهنقلیه درکش��ور داریم که  ۱۲میلیون آن موتورس��یکلتها
هستند که متاسفانه بالغ بر  ۴۰درصد آنها فاقد گواهینامه رانندگی هستند.
س��ردار هادیانف��ر بی��ان ک��رد :نمیدانم چگونه جرات میکنند بدون گواهینامه پش��ت
موتورس��یکلت بنش��ینند .چرا که قانونگذار بین قاصر و مقصر را فرقی نگذاش��ته؛ یعنی
اگر کس��ی گواهینامه نداش��ت و پش��ت موتورسیکلت نشست و حادثهای آفرید ،مقصر
است و قطعا مجازات شدیدی در انتظار اوست .فلذا همه موتورسواران باید گواهینامه
داشته باشند.
او افزود :کاربری موتورس��یکلت چند بخش اس��ت که یک بخش بحث کار و خدمت
اس��ت .مانند همکاران من که مجبور هس��تند از موتورس��یکلت برای تسهیل در ترددها
و باز کردن گرههای ترافیکی و رس��یدگی به تصادفات اس��تفاده کنند ،برخی افراد از
موتورسیکلت بهعنوان ورزش حرفهای استفاده میکنند که کامال به مسائل ایمنی توجه
کافی دارند و هیچگاه بدون تجهیزات در معابر و خیابانها تردد نمیکنند.
هادیانفر در ادامه گفت :یک بخشی هم مجبور هستند از موتورسیکلت بهعنوان وسیله
ایاب و ذهاب استفاده کنند تا زودتر به محل کار برسند و بخشی دیگر بهعنوان وسیله
معیشت از آن استفاده میکنند که ما همواره در سیاستهای پلیس راهور تالش کردیم
به این بخشها توجه جدی شود.
او افزود :البته برخی از افراد هم بهعنوان وس��یله تفریح اس��تفاده میکنند .اما وس��یله
اصلی آنها خودرو است.
هادیانفر تصریح کرد :ما تالش کردیم که برنامههایمان در جهت حمایت از همه این
بخشها باش��د و نمیخواهیم در این ش��رایط س��خت اقتصادی فش��ارهای زیادی را به
این قشر وارد کنیم.
اوادامه داد :تاکید کردم از برخوردهای قهری دوری کنند و بیش��تر تذکر و راهنمایی
باش��د .اما ،آنچه ما امروز باید از رانندگان موتورس��یکلت مطالبه کنیم ،این اس��ت که به
قانون و قانون مداری پایبند باشند و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را در دستور
کار خود قرار دهند.
رئیس پلیس راهور ناجا بیان کرد  :پشت خطوط عابر پیاده و خط کشیها توقف کنید
و به حقوق عابرپیاده احترام بگذارید و از همه مهمتر از کاله ایمنی بهخاطر حفظ جان
خودتان استفاده کنید.
او افزود ۸۵ :درصد موتورس��واران بهدلیل نداش��تن کاله ایمنی جان خود را از دس��ت
میدهند.
هادیانفر گفت :س��االنه  ۳۶۵هزار نفر موتورس��وار در کش��ور مجروح میش��وند که ۱۵
درصد آنها منتج به قطع نخاع میشود .به همین دلیل باید وقتی که از موتور استفاده
میکنیم تمام مقررات و قوانین را رعایت کنیم.3

 -2هادیانف��ر ،کم��ال( ،)1399درص��د از موتورس��واران گواهینامه ندارند ،خبرگزاری برنا 1 ،آبان  ،1399کدخبر:
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1076719
 .1076719ر.ک:

 -3مهماندار ،محمدرضا( ،)1399تشریح مشکالت و چالشها در حوزه تصادفات /راهور هوشمندسازی شده
است ،خبرگزاری مهر 20 ،اردیبهشت  ،1399کدخبر .4920654 :ر.ک:

 ۴٠درصد از موتورسواران گواهینامه ندارند

سیدکمال هادیانفر ،رئیس پلیس راهور ناجا در رزمایش شهری موتورسواران قانونمند
گف��ت :در ای��ن هفت��های که در آن قرار داریم تحت عنوان هفته نیروی انتظامی تالش
کردیم ،نمادهایی را از حوزه نظم و انضباط در بخشهای مختلف مانند حوزه همیاران،
فرهنگ یاران و رانندگان حرفهای ،موتورسیکلتسواران و… بهصورت نمادین نشان
دهیم تا به چند هدف عمده برسیم.
او افزود :این موضوع انکارناپذیر اس��ت که  ۸۵درصد جمعیت کش��ور کاربر ترافیک
هس��تند که یا رانندگان یا سرنش��ینان یا عابرین پیاده هس��تند که از این بین یکی از
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فصلنامه صنعت موتورسیکلت /سال سوم /شماره /7پاییز1399

19

آیا گواهینامه خودرو براى موتورسیکلت و اسکوتر برقى کافى است؟

مهر :در ابتدا آماری از وضعیت تصادفات پایتخت و مقایسه آن با مدت مشابه

س��ردار مهماندار :به عنوان یک کارش��ناس بیان میکنم که میش��ود اگر کار
کارشناس��ی ش��ود ،اگر قوانین را تغییر دهیم برای افراد که از موتورس��یکلت یا
اسکوتر برقی استفاده میکنند همان گواهینامه خودرو کافی باشد.
سردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به توضیحاتی
در مورد چالشهای پلیس راهور در س��ال گذش��ته و امس��ال ،مش��کالتی که در حوزه
تصادفات درون شهری وجود دارد ،رفتار ترافیکی کاربران ترافیک و… پرداخت که
در ادامه قسمتهایی از این گفتگو که در خبرگزاری مهر انجام شده است را میتوانید
بخوانید.
مهر :سهم موتورسیکلتسواران در تصادفات چه مقداراست؟

مهماندار :در تصادفات س��ال گذش��ته  ۳۶درصد موتورسیکلتس��وار بودند که کشته
ش��دند و  ۱۶درص��د رانن��ده ی��ا سرنش��ین خ��ودرو بودند .پس عمده مش��کالت ما به
موتورسیکلتس��واران و عابرین پیاده بازمیگردد که اینها س��هم بس��یار زیادی دارند.
یعنی  ۸۴درصد از کس��انی که کش��ته میش��وند در مجموع مربوط به عابرین پیاده یا
موتورسیکلت سواران هستند.
مهر :آیا پلیس از وضعیت موتورسیکلتها در پایتخت راضی است؟

مهماندار :خیر؛ به هر حال  ۳۹درصد کس��انی که س��ال گذش��ته کش��ته در تصادفات
شدند ،موتورسیکلتسوار بودند .متأسفانه همچنان بعد از برگزاری طرحهای مختلف
برخی بینظمیهای موتورس��یکلتها را در ش��هر تهران داریم .پلیس هم وظایفش را
مطاب��ق قان��ون انج��ام میدهد و البته س��عی دارد این انجام وظیفه را به نحو احس��نت
انجام دهد.
مه���ر :ک���دام دس���ته از موتورس���یکلتها و اس���کوترهای برقی گواهینام���ه الزم
دارند؟

مهمان�دار :در ح��ال حاض��ر اگر وس��یله نقلیهای حداقل دارای دو چرخ باش��د و قدرت
محرکه آن از موتور تأمین ش��ود ،چه به صورت برقی یا بنزینی باش��د ،موتورس��یکلت
محسوب میشود .وقتی موتورسیکلت محسوب شد ،حتم ًا گواهینامه متناسب با خود
را نیاز دارد.
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س���ال قبل را بگویید.

مهماندار :در مورد وضعیت تصادفات و تلفات ناش��ی از آن ،خوش��بختانه س��ال  ۹۸را با
موفقیت به پایان بردیم یعنی در سال  ۹۸نسبت به  ،۹۷تعداد تلفات  ۶۱نفر کمتر بوده
است .به همین خاطر در بین استانهای سراسر کشور رتبه اول را با اختالف زیاد کسب
کردی��م .ک��ه البت��ه این موفقیت مدی��ون همکاریها و تعامالت خیلی خوبی بود که در
تهران بین دستگاههای مختلف از جمله شهرداری تهران ،استانداری تهران ،اورژانس،
آتشنشانی ،قوه قضائیه ،دادستانی تهران ،دادگستری تهران و غیره اتفاق افتاد.
همانطور که مستحضر هستید بحث تصادفات و حوزه ترافیک یک حوزه چند وجهی
است و سازمانهای مختلفی درگیر هستند .به روایتی بیش از  ۳۰سازمان در این حوزه
مس��ئولیت دارند و اگر اینها در کنار یکدیگر قرار نگیرند و دس��ت به دس��ت هم ندهند
و کار را مدیریت نکنند موفقیتی به دس��ت نمیآید .طبیعت ًا در بخش انتظام بخش��ی و
آن چیزی که ش��اید بیش از همه س��هم داش��تند همکاران من بودند که بس��یار زحمت
کشیدند .به هر حال برای کاهش تلفات نیازمند این هستیم که همکاران من به صورت
ش��بانهروزی در برخورد با تخلفات حادثهس��از ،در بحث آموزش و فرهنگ س��ازی سعی
و تالش زیادی کنند .یکی از کارهای جدیدی که در حوزه آموزش و فرهنگس��ازی
انجام دادیم برنامه شهر امن بود که از شبکه  ۵پخش میشد و مخاطب خوبی را جذب
کرده بود و کار بسیار ارزشمندی انجام شد.
در حوزههای آموزشی در تمامی ستادهای ترخیص ،در تمام نقاطی که نقطه مالقات ما
به خصوص با متخلفین بود ،کار آموزش را سال گذشته انجام دادیم .قطع ًا این کاهش
تعداد جان باختگان نتیجه همین آموزشها و فرهنگسازی هایی بود که انجام دادیم.
در نتیجه توانستیم در سال گذشته  ۹درصد در کاهش متوفیان و کشتهشدگان توفیق
پیدا کنیم ،به همین نس��بت  ۱۰درصد در کاهش تعداد مجروحین موفق عمل کردیم
یعنی  ۱۰درصد نسبت به سال گذشته افراد کمتر مجروح و معلول شدند.
مهر :مهمترین مشکل مجموعه راهور تهران بزرگ در سال گذشته چه بود؟

مهماندار :مسئله و مشکلی که اساس ًا در سال گذشته داشتیم این بود که سهم عابرین
پیاده در تصادفات بسیار باال بود یعنی  ۴۸درصد از کسانی که در سال  ۹۸در تصادفات
کش��ته ش��دند عابرین پیاده بودند .این عدد بزرگی اس��ت چراکه نشان میدهد نیمی از
کش��تههای ما عابرین پیاده هس��تند و این عمدت ًا به دلیل این اس��ت که مخصوص ًا در
بزرگراهها و محورهای شریانی عابرین پیاده از عرض بزرگراهها بدون رعایت شرایط
عبور میکنند یعنی از محل مجاز عبور نمیکنند.

مش��کل بعدی بحث عبور از محلهایی بود که روش��نایی کافی وجود نداش��ت .اینکه
نقاطی از خیابانهای اصلی شهر یا در بزرگراهها نور کافی نداشته باشد سبب میشود
تا راننده ،عابر پیاده را دیر رؤیت کند و نمیتواند عکسالعملی به موقع نش��ان دهد و
این باعث میشود عابر کشته شود.
نکته بعدی بحث عبور عابرین پیاده از نقاطی اس��ت که به عنوان نقاط کور ش��ناخته
میش��ود یعنی از بین گیاهان ،درختان ،بوتههایی که در وس��ط بزرگراهها اس��ت ناگهان
عابر وارد میشود و این اتفاق رخ میدهد.
یکی دیگر از جاهایی که بسیار آسیبپذیر بودیم این بود که برخی از رانندگان یا حتی
سرنش��ینان خودرو که خودرویش��ان در حاش��یه بزرگراهها یا خیابانهای اصلی خراب
میشد یا به دالیلی توقف میکردند ،پیاده میشدند که این کار بسیار خطرناک است
و سبب میشد تا خودروهایی که عبور میکردند با این افراد برخورد کنند و جان خود
را از دست میدادند.
مهر :مهمترین چالشهای پلیس راهور در تهران بزرگ چه موضوعی است؟

مهماندار :در بحث ترافیک شهر تهران به نظرم میرسد چند چالش اساسی داریم که
یکی از آنها بحث موتورسیکلت است و باید حل شود و تنها دست پلیس نیست و همه
سازمانهای مسئول باید وارد شوند و طرح جامعی هم در این خصوص داشته باشند.
نکته بعدی بحث رفتارهای پرخطری اس��ت که عابرین پیاده از خود نش��ان میدهند
که البته در کنار این نیاز به حضور شهرداری و مهندسی ترافیک داریم .باید در جامعه
ببینیم نیازهای جامعه چیست و اینها را توسعه دهیم ،اگر کمبودی در مورد پل و زیرگذر
و روگذر داریم باید تأمین کنیم.
به نظر میرس��د نکته دیگر بحث آموزش و فرهنگس��ازی ترافیک اس��ت و باید بدان
بس��یار پرداخته ش��ود .حدی که برای کار فرهنگس��ازی و آموزش انجام میشود واقع ًا
ناچیز است و با این بعید است به نقطه مطلوب برسیم .صداوسیما ،رسانهها ،سازمانها
باید سرکار بیایند .به نظر من به عنوان کارشناس؛ کار فرهنگی و کار آموزشی در حوزه
ترافیک اگر کارها کوتاه و پرتکرار نباش��د اثرگذار نخواهد بود .کار باید دارای این دو
ویژگی باشد وگرنه اثر نخواهد داشت.
مهر :با توجه به اینکه شعار سال گذشته ناجا پلیس هوشمند ،امین مردم بود.

راهور تهران بزرگ در این راستا چه اقداماتی انجام داده است؟

مهماندار :سال گذشته پس از افتتاح مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند پلیس اقدامات
خیلی خوبی را انجام دادیم .االن بیش از  ۱۲سامانه را در این مرکز راهاندازی کردیم.
اساس�� ًا کنترلهای ما از طریق دوربینهای نظارتی بود ولی امروز این افتخار را داریم

بی��ش از  ۱۲س��امانه و ن��رم اف��زار را در مرک��ز راهاندازی کردیم ،چ��ه در زمینه تحلیل
ترافی��ک ،چ��ه در زمین��ه موقعیتیابی خودروه��ای مأموریتی و خدماتی و چه در زمینه
تحلیل تصادفات.
اینها تبدیل به نرم افزار و به صورت هوش��مند برنامهریزی ش��ده اس��ت؛ امروز این توان
را داری��م و در آین��ده ای��ن کار را رونمایی خواهیم کرد که بتوانیم کار پیشبینی ترافیک
را برای آینده داش��ته باش��یم تا مردم بتوانند بر اس��اس پیشبینیهایی که برای ترافیک
ارائه میدهند برنامهریزی کنند.
مه���ر :آی���ا تحلیله���ا و نقش���ههای ترافیک���ی را در اختی���ار مس���یریابهای ایرانی

قرار دادهاید؟

مهماندار :بله .با سه مجموعه بلد ،نشان و نما تفاهمنامه داریم که جز پر بازدیدکنندهها
و پر استفادههای اپلیکیشنهای مسیریاب است .ما هم اطالعات را به صورت آنالین
در اختیار آنها قرار میدهیم یعنی اگر جایی یا خیابانی مس��دود میش��ود بالفاصله در
اختیار آنها قرار میدهیم.
مهر :آیا وضعیت رانندگی تهرانیها بهتر شده است؟

مهماندار :وضعیت رانندگی هر س��ال بهتر میش��ود اما آن س��الهایی که ما توان این
را داریم که کارهای آموزش��ی و فرهنگی مخصوص ًا از رس��انه ملی بیش��تر پخش کنیم
و کار انجام ش��ود س��رعت تغییرات بیش��تر اس��ت .س��رعت این تغییرات در دورهای که
برنامههای زیادی را از تلویزیون پخش میکردیم همانند برنامه سفر به خیر ،برنامههای
انیمیش��نهای پرتکرار و کوتاه باال بود ولی االن این امکانات در اختیار پلیس نیس��ت
و نمیتواند از ظرفیت رسانه استفاده کند سرعت تغییرات کمتر شده اما متوقف نشده
اس��ت .به هر حال کارهای جس��ته و گریختهای که انجام میش��ود باعث میش��ود این
تغییرات انجام شود.
ب��ه ط��ور قطع رانندگی تهرانیها بهتر ش��ده اس��ت ،در  ۱۰س��ال پی��ش در بزرگراهها
رفتاره��ای پرخط��ر را زی��اد میدیدید ولی االن کمتر و این اثرات کارهای آموزش��ی و
کنترلی است .آنچه بر اساس آمار و اطالعات درباره فراوانی وجود دارد میزان فراوانی
در تخلفات حادثهس��از کاهش داش��ته ولی میزان فراوانی در تخلفات س��اکن و تخلفاتی
که بی انضباطی محس��وب میش��ود و میتواند مش��کالت ترافیکی را به همراه داشته
باشد ،کاهشی نداشتیم.4
 -4مهماندار ،محمدرضا( ،)1399تش��ریح مش��کالت و چالشها در حوزه تصادفات /راهور هوشمندس��ازی شده
است ،خبرگزاری مهر 20 ،اردیبهشت  ،1399کدخبر .4920654 :ر.ک:
https://www.mehrnews.com/news/4920654

فصلنامه صنعت موتورسیکلت /سال سوم /شماره /7پاییز1399

21

با توجه به تاثير حملونقل عمومى بر شيوع كرونا ،محمدعلى نژاديان گفت:

استفاده از موتورسیکلت میتواند باعث کاهش شیوع کرونا شود
ام���ا آی���ا مىش���ود روند آزادس���ازى ط���رح ترافیک به همین طری���ق ادامه پیدا

بر اس�اس آمار س�تاد مقابله با کرونا حمل و نقل عمومی س�هم  ۲۶.۵درصدی
را در ش�یوع کرونا ایفا میکند که در همین رابطه مجموعه مدیریت ش�هری
تصمیمات متعددی را برای مقابله با این مساله گرفته است.1
ن�اوگان حم�ل و نق�ل عمومی ،به دلیل تردد باالی مس�افران و ازدحام جمعیت
بهعنوان یکی از کانونهای ش�یوع این بیماری ش�ناخته ش�ده اس�ت؛ مدیران
ش�هری رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در زمان اس�تفاده از وسایل حملونقل
عموم�ی و ض�د عفون�ی ک�ردن آنها تاکید دارند تا امکان انتقال بیماری در این
مکانها به حداقل برسد.
از همین رو ش�اهد بودیم اگرچه بخش�ی از درآمدهای ش�هرداری به اعمال
طرح ترافیک برمیگش�ت ،اما پس از اعالم وزیر بهداش�ت ،درمان و آموزش
پزش�کی نه تنها این مس�اله لغو ش�د ،بلکه با این مس�اله با جدیت برخورد شد
و به ش�هروندان توصیه ش�د تا برای رفت و آمدهای هر روزه خود از وس�ایل
شخصی خود استفاده کنند.

 -1تمهیدات حمل و نقل عمومی با شیوع کرونا چه تغییراتی کردهاند؟ ،خبرگزاری میزان 29 ،فروردین
 ،1399کدخبر .۶۱۳۳۸۳ :ر.ک:
https://www.mizanonline.com/fa/news/613383
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کند؟ آیا خیابانها ظرفیت این همه تردد خودروهاى تک یا دو سرنش���ین

را دارد؟

شاید مهمترین سوالی که در اینجا پیش میآید این است که احتماال بخشی
از مردم از وس�ایل نقلیه ش�خصی برخوردار نیس�تند و به ناچار باید از مترو و
بیآرتی و ناوگان اتوبوسرانی برای حضور در محل کار خود استفاده کنند که در
این باره نیز باید گفت اقدامات متعددی در اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی
انجام شده است تا مردم با مشکلی در این زمینه روبهرو نشوند.

برای مثال تمامی ایس�تگاههای مترو و ناوگان اتوبوس�رانی در هفته گذش�ته
بهطور کامل عالمتگذاری شدهاند تا اگر کسی خواست از آنان استفاده کند،
ب�ا رعای�ت فاصلهگ�ذاری اجتماعی بتواند از آنها اس�تفاده کند و خدای نکرده
به این بیماری دچار نشود.
اما ،آیا اگر استفاده از موتورسیکلت گسترش پیدا کند بهتر نیست؟

نژادیان در ادامه افزود :نکته دیگر که در این شرایط خاص نیاز است مجدد و
با نگاهى متفاوت از گذشته بررسى شود ،بحث صدور گواهینامه موتورسیکلت
براى بانوان است .در این خصوص قانون گذار مىتواند شرایط خاصى را براى
خانمها در نظر بگیرد .بهطور مثال براى شروع ،بانوان فقط از موتورسیکلتهاى
برقى یا بنزینى با حجم مشخصى ،بتوانند استفاده کنند.
مدیرمس�ئول موتورس�یکلت نیوز عنوان کرد :از مس�ئوالن انتظار مىرود روند
تولید و ش�رایط اس�تفاده از موتورس�یکلت را آس�انتر کنند ،تا از شیوع بیشتر
این ویروس در مجموعه حملونقل عمومى جلوگیرى شود.2

چرا بانوان میتوانند ترک موتور بنشینند ،اما  ۳۰سانت جلوتر نه؟

افسانه جباری قهرمان  7دوره موتور کراس بانوان با طرح سوالی تأمل برانگیز
قانون را درخصوص گواهینامه ندادن به زنان زیر سوال برد« :چرا ترک موتور
میتوانیم بنش�ینیم ،اما  ۳۰س�انت جلوتر نمیتوانیم بیاییم و موتورس�واری
3
کنیم؟»
محمدعل�ی نژادی�ان گف�ت :در تاری�خ  ۳۰دی « ،۱۳۹۷مجل�ه صنع�ت
موتورسیکلت» با س�رکار خانم مهندس زهرا س�عیدی نماینده اس�بق مبارکه
اصفهان مکاتبهای داش�ت که ایش�ان نیز درخواس�ت مذکور را به معاون قوانین
مجلس ش�ورای اسلامی ،جناب آقای دکتر میرمحمد صادقی ارجاع دادند ولی
بهدالیلنامعلومکهالبتهقابلحدساست،ایشاندرنهایتنامهخودراازمعاونت
قوانینمجلسپسگرفتهاست.سالگذشتهنیزدوبانویاصفهانیازطریقدیوان
عدالت اداری اقدام کردند که در عمل هیچ نتیجهای حاصل نشد.
اما اگر مسئوالن پاسخ سوال این بانوی موتورسوار را دهند ،شاید گره یکسری
از مشکالت در این زمینه باز شود.
پیس�ت موتور کراس ش�رق تهران مکانی که هر روز بانوان موتورس�وار به
آنج�ا میرون�د تا هیجان و لذت موتورس�واری را تجربه کنن�د .البته ورود به
پیس�ت برایش�ان چندان راحت نبوده و آنها سالهاس�ت که برای این مطالبه
ب�ه ظاه�ر کوچ�ک میجنگند .بهدالیلی ک�ه نمیدانیم همیشه موتورس�واری
ب�رای زنان محدودیتهای زیادی داش�ته اس�ت؛ از خان�واده گرفته تا جامعه
و مس�ئوالن همیش�ه با آنها مخالفت میکردند .اما همه این موانع نتوانس�ت
مانع موتورسواری آنان شود .رانندگی این زنان در پیست موتورسواری تختی
مهارتی است که به این سادگیها بهدست نمیآید .اما ،با این حال هیچکدام
اجازه موتورسواری در سطح شهر را ندارند.

 -2نژادیان ،محمدعلی( ،)1399استفاده از موتورسیکلت مى تواند باعث کاهش شیوع کرونا شود ،پایگاه
خبری موتورسیکلت نیوز 15 ،اردیبهشت  ،1399کدخبر .6117 :ر.ک:

 -3جباری ،افس��انه( ،)1399قهرمان موتور کراس :ترک موتور میش��ود نشس��ت ،اما  ۳۰سانت جلوتر نه؟،
ایران آنالین 14 ،بهمن  ،1398کدخبر .537141 :ر.ک:

https://www.motorcycletnews.ir/news/6117

http://www.ion.ir/news/537141
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بانوی موتورسوار اصفهانی:

از برخی آقایان بهتر موتورسواری میکنم
بان�وی موتورس�وار اصفهان�ی در ای�ن بره�ه
کرونای�ی و گرم�ای تابس�تان علاوه بر اس�تفاده
از کالهکاس�کت ،ماس�ک ه�م میزن�د در حالی که
خیلیه�ا هنوز این موض�وع را جدی نگرفتهاند .به
گزارش موتورس�یکلت نیوز به نقل از ایمنا ،اینجا
اصفهان اس�ت ،س�رزمینی به وس�عت جغرافیای
تاری�خ ،باس�تانی ،زندهدل و بک�ر با مردان و زنانی

ش�جاع و فک�ور ،آن�ان که در می�دان رقابت با همه
شایس�تگیها س�عی در خوب ظاهر شدن و کسب
موفقیتهای�ی بزرگ دارند .از بانوی ورزش�کاری
سخن میگوئیم که تجربه یک رشته مهیج تنوعی
بیهمتا از رنگها و نقشها بر بوم سپید زندگیاش
آفریده و دنیایش را زیبا و هیجانانگیز کرده است.
او ب�ا فعالی�ت در رش�ته موتورس�واری نمونه یک

بان�وی موف�ق ایرانی و اصفهانی بوده که همواره با
هدف قرار دادن نقطه پیروزی در مس�یری س�خت
ب�ا تالش به س�کوهای برت�ر آن هم در مدت زمان
کم دست یافته است و این یعنی آغاز و ادامه یک
افتخ�ار .در ادام�ه گفتوگ�وی خبرنگار ایمنا را با ”
فهیمه نعمتاللهی “ ،بانوی موتورس�وار اصفهانی
میخوانید:

بگویی���د زندگ���ی ی���ک خان���م موتورس���وار چگونه

چه مدتی است که در مسابقات رسمی حضور

یک زندگی ش��اد و پرفراز و نش��یب ،به ش��کلی که باال و
پایین زیاد دارد و یکنواخت نیست.

ش��اید جالب باش��د این را بگویم هر کس من را میبیند
میگوید «شما نابغه این رشته شدهاید» یعنی جز معدود
افرادی هستم که در یک مدت زمان کم توانستم به اینجا
برسم .چون ظرف شش یا هفت ماه به سطح قهرمانی
رس��یدم و توانس��تم در سطح حرفهای مسابقه بدهم .در
واقع فقط یک دوره در سطح مبتدی مسابقه دادم و پس
از آن جواز ش��رکت در مس��ابقات حرفهای را گرفتم .من
فقط یک دوره در سطح مبتدی شرکت کردم و توانستم
وارد سطح حرفهای شوم و در همه مسابقات این سطح
روی سکو بودم .در کل حدود دو سال است که در این
رشته حرفهای فعالیت دارم.

است؟

از مواجهه با خطر ترسی ندارید؟

آن ترس معمولی همیشه هست ولی وقتی به دل ترس
بروید و با آن روبهرو ش��وید ،خیلی لذتبخش اس��ت تا
اینکه کنار بایستد و فقط بترسید .دوست دارم کار مورد
عالقهام را هرچند ترسناک باشد انجام بدهم و چالشها
را تجربه کنم.
موتور تداعی چه خاطرهای در ذهن شماست؟

همیش��ه نسبت به این وس��یله یک ممنوعیتی برایمان
وجود داشت که نمیتوانستیم یا اجازه نداشتیم که از آن
استفاده کنیم ،برای من اینگونه بود ،ولی االن با شرایطی
که برای خانمها به وجود آمده حس به دست آوردنش
خیلی خوب است .اینکه میتوانیم با خیال راحت از آن
اس��تفاده کنیم بدون هیچ نگرانی که بخواهد متعلق به
ش��خص دیگری باش��د ،برای اینکه میدانم موتور مال
خودم است بدون اینکه بخواهم جوابگوی کسی باشم.
به طور مثال برادرم در گذشته یک موتور زیبا داشت که
خیلی دوست داشتم سوارش شوم ،با آن کمی اینطرف
و آنطرف بروم ولی اجازه نداشتم .فقط در این حد اجازه
داشتم که روی آن بنشینم و عکس بگیرم با اینکه خودم
این توانایی را در وجودم میدیدم که میتوانم این کار را
انجام بدهم .حاال که بزرگ شدم میبینم که من خیلی
بهتر از بعضی آقایان موتورسواری میکنم طوری که به
اینجا رسیدم و توانستم مقام کسب کنم و این در واقع به
نوعی اثبات خودم و تواناییهایم بوده است.
از ابت���دا ب���ه موتورس���واری تنه���ا ب���ه چش���م ی���ک

فعالیت ورزشی نگاه میکردید؟

م��ن از بچگ��ی ورزش میک��ردم و در س��طح قهرمانی
هم فعال بودم تا اینکه به س��ن  ۲۷یا  ۲۸س��الگی که
رسیدم زمان ورزش کردنم در رشته رزمی تمام شد .به
همین خاطر بیش��تر دنبال رش��تهای بودم که عالوه بر
هیجانی که برایم ایجاد میکند بتوانم همچون گذشته
قهرمان��ی را ه��م تجربه کنم ،خیلی تحقیق کردم و تنها
رش��تهای که میتوانس��ت آن هیجان را برایم داش��ته
باش��د ،موتورس��واری بود .فکر میکنم موتورس��واری
بین پرهیجانترین رش��تههای ورزش��ی است و زمانی
که دیدم میتوانم در این رش��ته قهرمان ش��وم ،آن را
انتخاب کردم.
از چه سنی به این رشته عالقه پیدا کردید؟

فعال دارید؟

رقابتهای موتورسواری انواع گوناگونی دارد و

در کالسه���ای مختلف���ی برگزار میش���ود ،ش���ما در

ک���دام ن���وع از رقابته���ا و در چ���ه ن���وع پیس���تی کار
میکنید؟

موتور ما  ۲۵۰کراس است و در فضای باز و پیستهای
خاکی مسابقاتمان برگزار میشود.
از عملیات آکروباتیک ،مسیرهایی که پستی و

بلن���دی دارد ب���ا مانعه���ای مختل���ف و پ���رش بلن���د
استفاده میکنید؟

بل��ه ،حت��ی تمریناتمان در تپهه��ا و کوههایی که ارتفاع
بلندی دارند انجام میشود .در مسابقات هم پرشهای
بلند را داریم.

از عناوینتان برایمان بگویید؟

سال  ۹۷در رقابتهایی که در پیست مجموعه ورزشی
آزادی تهران برگزار شد به مقام دوم دست یافتم .سال
 ۹۸مسابقات کشوری پیست تختی در تهران برگزار شد
که موفق به کسب عنوان نخست شدم .همان سال در
مسابقات کشوری سرزمین ایرانیان در کالس A ۲۵۰
مقام سوم را به دست آوردم .در کل با مجموع امتیازاتی
که کسب کردم قهرمان سال  ۹۸کشور شدم.
این روزها با کرونا چه کار میکنید؟

تمریناتمان را با رعایت پروتکلهای بهداش��تی انجام
میدهیم .در هفته س��ه یا چهار جلس��ه تمرین میکنیم
و تمرین��ات آنق��در انرژیمان را میگیرد که کار دیگری
نمیتوانیم بکنیم و باید اس��تراحت کافی داش��ته باشیم
ب��رای روز بع��د که دوب��اره تمرین داریم در حقیقت یک
روز برای تمرین است و روز بعد استراحت و همین روند
تکرار میشود.
دلتان برای پیست تنگ نشده است؟

دلم تنگ شده چون ما باید پرش انجام دهیم ،اما شرایطی
که هست فقط به کوه و تپه میرویم و جاهایی هم هست
که پرش کوچک برای خودمان تعبیه میکنیم و به هیچ
وجه قابل مقایس��ه با امکانات پیس��ت مس��ابقه نیست،
برای اینکه پرشهای پیست با متراژهای بزرگش واقع ًا
لذتبخش است البته دو ،سه هفتهای هست که پیست
باز شده ولی با شرایط سخت فقط یک روز در هفته آن
هم در تایم خیلی محدود ،موتورسواران به نوبت تمرین
میکنند و پروتکلها خیلی خوب رعایت میش��ود ،هر
چند که در گذشته با هم تمرین میکردیم و مثل مسابقه
با هم رقابت میکردیم اما حاال نفرات کمتری به پیست
میآیند و یا اص ً
ال عدهای نمیآیند .در کل امیدوارم که
شرایط قبل دوباره برگردد و ما بتوانیم آن لذت را باز هم
تجربه کنیم و هیجان برایمان تکرار شود.
ب���رای اینک���ه آمادگ���ی بدنیت���ان در ای���ن دوران

کرونای���ی حف���ظ ش���ود ،کج���ا و چگون���ه تمری���ن
میکنید؟

به خاطر اینکه ورزشگاهها و سالنهای بدنسازی تعطیل
اس��ت ،من خودم معمو ًال در یک زمان مناس��ب جاهایی
که خلوت هست را در نظر میگیرم برای دو و میدانی و
طن��ابزدن ،یک چمن کوچک پیدا میکنم و تمرینات
بدنسازیام را انجام میدهم و با موتورم هم در کوههای
اطراف تهران که مسیرهای خوبی دارد تمرین میکنم،
در هر صورت س��عی کردهام که آمادگیام حفظ ش��ود تا
برای رقابتها و مسابقات آماده باشم.

 ۲۷سالگی.
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اگ���ر موت���ور را از ش���ما بگیرن���د و ب���ه جای���ش ی���ک

وس���یله ورزش���ی دیگری بدهند تا با آن فعالیتها و

افتخارات ورزشیتان را دنبال کنید ،دوست دارید
آن وسیله چه چیزی باشد؟

دلم میخواهد یک موتوری با مدل باالتر به من بدهند
یعنی مدلش از مدل موتور خودم باالتر باش��د چون من
موتور را با هیچ چیز دیگری عوض نمیکنم.
ب���رای بان���وان عالقهمند به رش���تههای مهیج چه

توصیهای دارید؟

هر ورزشی سختی خودش را دارد ،در مورد موتورسواری
معمو ًال به این صورت اس��ت که بانوان عالقه نش��ان
میدهن��د ،جذب هم میش��وند ولی جرأت انجامش را
ندارند .نظرم این اس��ت که فرقی نمیکند چه رش��تهای
باش��د ممکن اس��ت پاراگالیدر را دوست داشته باشند،
اتومبیلرانی یا هر رش��ته پرهیجان دیگری را ،مهم این
است که بیایند و شروع کنند .این سد را برای خودشان
بشکنند ،بانوان وارد مسیر خواستهشان شوند کافی است.
چیزی که مهم است این است که شروعش کنند.
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صحبت���ی داری���د ب���ا مس���ئوالن در ارتب���اط ب���ا

مش���کالتی ک���ه ب���رای بان���وان ورزش���کار این رش���ته
وجود دارد؟

بیشترین مش��کلمان هزینههای موتورسواری است ،به
هر حال هفتهای س��ه جلس��ه تمرینات حرفهای انجام
میدهیم همین مدت زمانی را که صرف میکنیم برای
تمریناتمنوطبهایناستکهالستیکموتورماننوباشد،
لباسهای ایمنی که اس��تفاده میکنیم بعد از یک مدت
استفاده از کیفیتش کم میشود و الزم است که هر از گاهی
لباسها را عوض کنیم ،الستیکها هر دو ماه یک بار باید
عوض شوند که البته این بستگی بهسطحتمریناتمان دارد
و هزینههایش باالس��ت .هیچ مؤسس��های و ارگانی ما را
حمایت نمیکند و ما خودمان هزینهها را متقبل میشویم.
خیلی از بانوان که به این رشته عالقهمندند میآیند وارد
میشوند ولی موتور ندارند و با این هزینهها هم نمیتوانند
یک موتور تهیه کنند .اگر فکری بکنند که تعدادی موتور
در اختیار هیئتهای مختلف قرار داده شود تا بانوان بیایند
و از آنها استفاده کنند و آموزش ببینند خیلی خوب است.
یک مربی خانم در سطح ایران نداریم آن هم خانمی که

بتواند حرفهای این رش��ته را آموزش دهد .اگر این زمینه
فراهم ش��ود که چند نفر از بانوان این رش��ته به خارج از
کشور بروند و آموزش ببینند و برگردند و به عالقهمندان
ب��ا آموزشهایش��ان کم��ک کنند کار بزرگی اس��ت که
برای این رش��ته در بخش بانوان بس��یار تأثیرگذار خواهد
ب��ود .نکت��ه دیگ��ر اینکه راه حضور بانوان در مس��ابقات
بینالمللی بسته است و ما نمیتوانیم با بانوان موتورسوار
کشورهای دیگر رقابت کنیم اگر این امکان به وجود بیاید
که چند اعزام داشته باشیم ،مسابقات را آنجا برگزار کنیم
و در رقابت با بانوان این رشته در دیگر کشورها تجربه به
دس��ت بیاوریم خیلی به پیشرفتمان کمک میکند چون
در ایران تعداد بانوان موتورس��وار محدود اس��ت و ما در
مس��ابقات با تعداد کمتری از بانوان رقابت میکنیم .اگر
بتوانیم در مسابقات بینالمللی حضور پیدا کنیم رشدمان
در این رشته بیشتر خواهد بود.1
نعمتالهی ،فهیمه( ،)1399بهتر از برخی آقایان موتورسواری میکنم،
خبرگزاری ایمنا 29 ،شهریور  ،1399کدخبر .442022 :ر.ک:
https://www.imna.ir/news/442022

عشق به سرعت من را موتورسوار کرد
بانوان زیادی جذب موتورسواری شدهاند

رئیس کمیته موتور ریس بانوان هیئت اتومبیلرانی
و موتورسواری استان البرز ضمن اشاره به کودکی

نیلوف��ر رویتون��د اظهار ک��رد :تقریب ًا در کودکی فهمیدم
که عاش��ق موتورسواری هستم و تمام اهدافم معطوف
ب��ه موتور ش��ده بود .اما ،ای��ن موضوع باب میل خانواده
به خصوص پدرم نبود و ایش��ان مخالف فعالیت من در
رشته موتورسواری بود.
وی با بیان اینکه در نوجوانی بهصورت حرفهای ورزش
کرده اس��ت گفت :در سنین پایینتر رشتههای والیبال،
تکوان��دو و ش��نا را به صورت حرف��های کار کردهام .اما،
عشق به موتورسواری از کودکی همواره همراه من بوده
است .رئیس کمیته موتور ریس بانوان هیئت اتومبیلرانی
و موتورسواری استان البرز در خصوص نحوه ورودش به
این رش��ته گفت :س��ال  ۹۵یک فراخوان از طرف هیئت
اتومبیلرانی و موتورسواری استان دیدم و تصمیم گرفتم
که بعد از س��الها در واقع بهدنبال عش��ق خودم بروم و
علیرغم مخالفت خانواده ،اما در این فراخوان ش��رکت
کردم .رویتوند با اشاره به آسیبدیدگیاش در نخستین
تجربههای موتورسواری گفت :موتورسواری مثل سایر
رشتههای ورزشی خطرات خاص خود را دارد و من هم
در نخستین تجربههای حضورم در پیست موتورسواری
با آسیب جدی مواجه شدم که نصف بدنم  ۳ماه در گچ

خود و عش�ق به س�رعت گفت :از کودکی عاش�ق
سرعت بودم ،از تماشای موتورسیکلت در خیابان

بود و دست و کمرم با آسیب جدی مواجه شد.
وی تصریح کرد :عش��ق به موتورس��واری و تمرین در
پیست باعث شد تا با قدرت بعد از دوران مصدومیت به
میادین برگردم و یکس��ال بعد بهعنوان رئیس کمیته
مسابقات (با حمایت هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری)،
مس��ابقات کش��وری موتور ریس را در س��طح عالی به
میزبانی البرز برگزار کردیم.
این مسئول که با  ۵مقام رنگارنگ کشوری در سالهای
اخی��ر خ��وش درخش��یده در خصوص وضعیت رش��ته
موتورسواری بانوان به خصوص در موتور ریس عنوان
کرد :در حالی که هیچ یک از استانها تا بهحال مسابقات
کشوری برگزار نکردهاند ،اما دو دوره مسابقات کشوری
در البرز برگزار شده که برای استان مستعد البرز در رشته
موتور ریس افتخار بزرگی است.
رویتوند گفت :خوش��بختانه با حمایت جناب درویش��ی
و هیئت اتومبیلرانی و موتورس��واری در س��الهای اخیر
اس��تعدادیابیهای بس��یار خوبی صورت گرفته و امروز
مفتخر به داش��تن ورزش��کارانی هستیم که از سن  ۱۱تا
 ۵۵سال در موتورسواری فعالیت دارند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اهمیت خودب��اوری در بانوان گفت:

لذت میبردم و فکر میکنم عش�ق به س�رعت بود
که مرا موتورسوار کرد.

بانوان البرزی نگاهش��ان به ورزش تغییر کرده و خیلی
راحت بهدنبال عشق خود در موتورسواری میروند و با
تمام س��ختیهای موجود در این رش��ته ،اما برای کسب
مقامهای کشوری تالش میکنند که اتفاق ًا البرز همواره
در کشور صاحب عناوین قهرمانی است.
رئی��س کمیته موتور ری��س بانوان هیئت اتومبیلرانی و
موتورسواری استان البرز با اشاره به چالشهای موجود
در این رش��ته گفت :اصلیترین مش��کل همان بحث
مالی است که گران بودن لوازم یدکی و تعمیرات موتور
باعث دغدغه ورزش��کاران ش��ده و عالوه بر آن تمامی
بانوان موتورسوار دوست دارند تا بهصورت قانونی بتوانند
گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند.
رویتون��د در پای��ان ضم��ن اش��اره ب��ه اه��داف خود در
موتورس��واری عنوان کرد :هدف من این اس��ت که یک
روز در مس��ابقات برون مرزی برای کشورم پرچمداری
1
کنم و نماینده خوبی برای ورزش البرز باشم.

 -1رویتوند ،نیلوفر( ،)1399عش��ق به س��رعت مرا موتور س��وار کرد،
خبرگزاری برنا 19 ،مرداد  ،1399کدخبر .1041309 :ر.ک:
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1041309
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با رونق صنعت دوچرخه و موتورسیکلت در دوران کرونا
خودروسازها چه استراتژى خواهند داشت؟

اگ��ر ت��ا ام��روز فق��ط رقابت داخلى بين صنايع دوچرخ وجود داش��ت ،از اين به
بعد رقابت بين توليدكنندگان موتورس��يكلت ،دوچرخهس��ازها و خودروس��ازها
خواهد بود.
خودروسازها در جهان ممکن است از دو راهحل استفاده کنند:
 -١به تولید دوچرخه و موتورسیکلت روى بیاورند
 -٢با صنعت دوچرخها به هر طریق که بتوانند مبارزه کنند
این موضوع صرفا یک تحلیل نیس��ت ،بلکه یک واقعیت اس��ت که از این به بعد ش��اهد
آن خواهی��م ب��ود .براى نمونه دولت فرانس��ه از پخش تبلی��غ تلویزیونی دوچرخههای
الکتریک��ی ش��رکت هلن��دی وانم��ووف به دلیل «ارائه تصویر وی��ران کننده از صنعت
خودروسازی» جلوگیری کرد.
شرکت وانمووف درتبلیغ تلویزیونی خود نشان میدهد که چگونه میتوان از خودروهای
س��واری و یکی از مهمترین سرچش��مههای آلودگی محیط زیس��ت ،دوچرخههای
الکتریکی دوست طبیعت ساخت.

در ای��ن تبلی��غ تلویزیونی روی ترافیک طوالن��ی در پایتختهای بزرگ تمرکز زیادی
میش��ود و در چند ثانیه مضرات خودروهای س��واری در ش��هرهای بزرگ را نش��ان
میدهد.
به گفته سازمان نظارت بر تبلیغات حرفهای در فرانسه که این ویدیو را سانسور کرده
اس��ت ،تبلیغ ش��رکت وانمووف «ضد صنعت خودروسازی است و می خواهد تصویری
بسیار فراتر از واقعیت ،از مضرات خودرو نشان دهد».
به گفته این س��ازمان دولتی ،نمایش کارخانه و بعد دود مش��علهای صنعتی و س��پس
نمایش ترافیک و آلودگی هوا همه تبلیغی علیه صنایع خودروسازی است.
فرانس��ه و آلمان و ایتالیا س��ه کش��ور بزرگ تولید خودرو در جهان هستند .دولت فرانسه
از مسئوالن شرکت وانمووف خواسته است تا تبلیغات خود را تغییر دهند.
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برای تیر کارلیه ،یکی از بنیانگذاران کمپانی وانمووف این تصمیم فرانس��ه کامال در
تضاد با شعارهای محیط زیستی امانوئل ماکرون ،رئیس جمهوری این کشور دانست
و گفت که «نمی توان در سخن و عمل تا این اندازه متضاد بود».
در قاره اروپا عامل  ۳۰درصد از تولید گازهای گلخانهای خودروهای سبک و سنگین
هس��تند .نقش خودروهای س��واری در آلودگی هوا  ۶۰درصد ،یعنی دو س��وم بیش��تر از
وسایل نقلیه سنگین و حمل و نقل عمومی است.1
از ای���ن ب���ه بع���د موتورس���وارى و دوچرخه س���وارى بیش���تر مورد توج���ه بانوان قرار

خواهد گرفت

کرونا باعث ش��د زنان دوچرخهس��وار تونس��ی چالشهای جنسیتی را به چالش بکشند.
به گفته فعاالن مدنی ش��یوع کرونا در تونس خیلی چیزها را تغییر داده و یکی از آنها
روی آوردن زنان به دوچرخهسواری است .در تونس نیز مانند برخی کشورها از جمله
ایران دوچرخهسواری زنان تابوهایى دارد.
استفانی پوسن ،بنیانگذار بنیاد «ولوروتین» (دوچرخه روزمره) میگوید:
قرنطینه و کرونا خیلی چیزها را در تونس تغییر داده است .بسیاری پس از شیوع ویروس
کرونا میخواهند دوچرخهسواری را بیاموزند و حاال با انبوهی از درخواستها مواجه شدیم.
این انجمن به زنان در گروههای سنی مختلف آموزش میدهد تا چگونه دوچرخهسواری
کنند .حتی زنان سالخورده نیز از این برنامه آموزشی استقبال کردند.2
 -1دول��ت فرانس��ه ی��ک تبلیغ تلویزیونی دوچرخههای الکتریکی را سانس��ور کرد ،ی��ورو نیوز.2020/02/07 ،
ر.ک:

https://per.euronews.com/2020/07/02/french-authority-censorshipagainst-an-electric-bike-advertisement

 -2زنان دوچرخهسوار تونسی چالشهای جنسیتی را به چالش کشیدند ،یورو نیوز .2020/02/07 ،ر.ک:

https://per.euronews.com/2020/07/02/tunisia-women-cyclists-challenge-gender-norms
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قدردانى معاون استاندار فارس
از خیر و کارآفرین صنعت موتورسیکلت ایران

وَت َ َعاوَنُوا عَلَى الْبِر ِّ وَالتَّقْوَى

1

در راه نیكوکاری و تقوا با هم همکاری كنيد

خي�ر و كارآفري�ن صنع�ت موتورس�يكلت ك�ه در
س�الهاى گذش�ته ني�ز در ام�ور مختل�ف از جمله
توس�عه مدرسهس�ازى و آموزش�گاه مش�اركت
داش�ته اس�ت ،اين بار در عرصه حوزه سلامت
مجاهدت كرد.
جلیل مجاهد ،موس�س و مدیریت «گروه صنعتی
نی�رو موت�ور» ک�ه عالوه بر ش�خصیت ارزش�مند
کارآفرین�ی ،هن�گام جوان�ی در لب�اس پرافتخار
معلمی نیز به کش�ور خدمت کرده اس�ت ،اینبار
در ح�وزه سلامت حض�ور پیدا ک�رد و تجهیزاتی
شامل۲ ،دستگاه اکسیژن ساز سیار(کمک تنفس
بیمار)۲ ،دس�تگاه تنف�س مصنوعی (ونتیالتور) و

 -1قرآن کریم ،مائده2 :
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یک هزار و  ۸۰۰دس�ت لباس ایزوله و ماس�ک را
اهدا کرده است.
به گزارش نش�ریه صنعت موتورس�یکلت به نقل
از ایرن�ا ،مع�اون اس�تاندار فارس و فرماندار ویژه
شهرس�تان داراب گف�ت :جلی�ل مجاه�د یکی از
خی�ران ای�ن شهرس�تان برای مقابله ب�ا بیماری
کرونا۱۵ ،میلیارد ریال تجهیزات بیمارس�تانی به
مرکز درمانی امام حس�ن مجتبی (علیه السلام)
این شهر اهدا کرد.
فرماندار ویژه شهرس�تان داراب همچنین گفت:
 ۲دس�تگاه تنفس مصنوعی نیز از دانش�گاه علوم
پزش�کی شیراز به بیمارستان امام حسن مجتبی
(علیه السالم) این شهر تحویل داده شده است که
از آنها در بخش های اورژانس بستری و بخش
حاد تنفسی استفاده خواهد شد.
مظفری ادامه داد :از آغاز شیوع کرونا بسیاری از
خی�ران این شهرس�تان کمکهای ویژهای برای

مقابل�ه ب�ا این بیماری به دس�تگاههای اجرایی و
مردم داش�تهاند که از جمله آنها کمک این خیر
نوعدوست است.
وی در بخ�ش دیگ�ری از مطال�ب خ�ود گفت :در
قالب طرح مواس�ات ،همدلی و کمک مومنانه نیز
با همیاری مردم این شهرستان در  ۲ماه گذشته،
 ۱۲هزار بسته غذایی به ارزش بیش از  ۲۰میلیارد
ریال بین نیازمندان و افراد آس�یب دیده از کرونا
توزی�ع ش�د( .شهرس�تان داراب در فاصله ۲۲۵
کیلومتری جنوب شرقی شیراز قرار دارد).

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست
کس
هر ی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته هب جاست.
خرم آن نغمه که مردم بسپارند هب یاد
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