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رسمقاهل

ون
ن َوال ْ َقلَ ِم َو َما يَ ْس ُط ُر َ
ن ،سوگند به قلم و آنچه را با قلم مینویسند .
1

قلم و نوشته ،همان چیزی است که سرچشمه پیدایش تمام
تمدنهای انسانی ،پیشرفت و تکامل علوم ،بیداری اندیشهها و
افکار ،شکل گرفتن مذهبها و سرچشمه هدایت و آگاهی بشر
است ،تا آنجا که دوران زندگی بشر را به دو دوران تقسیم میکند:
«دوران تاریخ» و «دوران قبل از تاریخ» ،دوران تاریخ بشر از
زمانی شروع میشود که خط اختراع شد و انسان توانست ماجرای
زندگی خود را بر صفحات نقش کند.2
گردش نیش قلم بر صفحه کاغذ ،سرنوشت بشر را رقم میزند ،لذا پیروزی
و شکست جوامع انسانی به نوک قلمها بسته است .قلم حافظ علوم و
دانشها ،پاسدار افکار اندیشمندان ،حلقه اتصال فکری علما ،پل ارتباطی
گذشته و آینده بشر است .حتی ارتباط آسمان و زمین نیز از طریق لوح
و قلم حاصل شده است! قلم انسانهایی را که جدا از هم ،از نظر زمان
و مکان ،زندگی میکنند پیوند میدهد ،گویی همه متفکران بشر را در
تمام طول تاریخ و در تمام صفحه روی زمین در یک کتابخانه بزرگ جمع
میبینی! قلم رازدار بشر و خزانهدار علوم و جمعآوریکننده تجربیات
قرون و اعصار است و اگر قرآن به آن سوگند یاد میکند به همین دلیل
است زیرا همیشه سوگند به یک امر عظیم و پر ارزش یاد میشود.3
چرا تهدید شدیم؟
زمستان  1378در حال ورود به دهه سوم زندگیام بودم که وارد صنعت
موتورسیکلت ایران شدم و خیلی زود محیط این صنعت مرا به خود جذب
کرد و بهدلیل عالقه ایجاد شده توانستم در اوایل سن جوانی مدیر یکی
از شرکتها شوم.
کمکم با مشکالت ،نقاط قوت و نقاط ضعف این صنعت بیشتر آشنا شدم و
از آن موقع همیشه دغدغه آن را داشتم که چه کارهایی برای این صنعت
و حتی مصرفکنندگان میتوانم انجام دهم.
هر چه سنم باالتر رفت و باتجربهتر شدم دغدغههایم نیز بیشتر شد و در
شبکههای اجتماعی (وایبر ،تلگرام و )...گروه «بهترینهای موتورسیکلت»
را که متشکل از فعاالن صنعت موتورسیکلت ایران بود درست کردم و
 -1سوره قلم ،آیه 1
 -2تفسیر نمونه ،جلد  ،24صفحه 369
 -3همان ،صفحه374
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محمدعلی نژادیان
سردبیر و مدیرمسئول
خیلی زود مورد استقبال همکارانم قرار گرفت .مدتی گذشت و بهدلیل
فعالیتهای رسانهای که انجام میدادم (از جمله عضو هیات تحریریه
نشریه چشمه متعلق به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
تربیت مدرس بودم) تصمیم به تاسیس یک رسانه گرفتم.
هر چند میدانستم عالوهبر زمانبر بودن ،اقتصاد فرهنگی از لحاظ مادی
در حد ضرر است ولی عالقه و اعتقاداتم مرا به این سمت هول داد تا
این که باالخره تصمیم خود را نهایی کردم و با یاری از خداوند سبحان
و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان
است و همچنین با اعتقاد به اصول اخالق اسالمی ،رعایت قانون مطبوعات
و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  16مهر  1397مجوز
نشریه صنعت موتورسیکلت صادر شد و فعالیت خود را آغاز کردم .البته
بعد از مدت کوتاهی به این نتیجه رسیدم که این صنعت نیاز به یک پایگاه
خبری دارد و در نهایت در  17تیر  1398مجوز «موتورسیکلت نیوز»
صادر شد و به جمع رسانههای کشور پیوست.
قابل ذکر است که از ابتدا هدفم (بهبود ،تعالی و پیشرفت) این صنعت
و همچنین زدودن ناخالصیهای حاکم بر این حوزه بود و خیلی زود
بهعنوان اولین و تنها رسانههای اختصاصی فعال در صنعت موتورسیکلت
توانستیم مخاطبان خاص خود را از سراسر کشور جذب کنیم .اما ،عدهای
که در این صنعت بهدنبال (انحصار ،فساد ،سوءاستفاده و تکروی) هستند،
تا به امروز از روشهای مختلف (تطمیع و تهدید) سعی بر ایجاد مانع برای
این دو رسانه کردند که موفق نشدند.
در چند سال گذشته این مجموعه رسانهای با نگاهی همهجانبه به (صنعت،
دولت ،محیطزیست ،دانشگاه و مصرفکنندگان) تمام تالش خود را برای
پیشرفت این حوزه انجام داد .اما ،برای قرار گرفتن در این مسیر نمیتوان
فقط نقاط مثبت را دید و از نقاط ضعف ،خودخواهیها و منفعتطلبیها
غافل شد .زیرا ،عالوهبر وظیفه رسانهای ،تکلیف شرعی نیز بر عهده همه
ماست .ازاینرو ،مدتی پیش بهدلیل روشنگریهای این دو رسانه یکی از
مونتاژکنندگان معروف موتورسیکلت طی یک تماس تلفنی تهدید کرد.
در نهایت این نوع برخوردها تاثیری در اهداف این دو رسانه نخواهد
گذاشت و بهعنوان سرباز فرهنگی کشور تا آنجا که در توان داشته باشم
با قدرت و ابتکار عملهای بیشتری به فعالیتهای رسانهای خود ادامه
خواهیم داد و صدای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان سالم خواهیم بود.
امروز رسانهها در خط مقدم جبهه فرهنگی کشور قرار دارند و فراموش
نمیکنیم که همه ما مدیون خون شهدای این سرزمین هستیم و نباید
بگذاریم عدهای منفعتطلب به کشور آسیب وارد کنند.

نقد علمی از «انجمن صنعت موتورسیکلت ایران» با هدف بهبود عملکرد آن
یکی از مشکالت اساسی انجمن صنعت موتورسیکلت ایران فقدان
اصول حقیقی رهبری و مدیریت است و به همین دلیل نتوانسته
با اکوسیستم موتورسیکلت (همکاران ،سازمانها ،نیروی انسانی،
رسانه و )...ارتباطات موثر ایجاد کنند و نتیجه آن این بوده است
که ما یا شاهد سکوت و بیتفاوت عدهای از همکاران هستیم و یا
مرتب فریاد یک عده بلند میشود (مانند نوع ارتباط سندیکای
قطعهسازان و انجمن صنعت موتورسیکلت ایران که همیشه در
حال انتقاد از یکدیگراند).
در صنعت موتورسیکلت ایران انواع استعدادها و منابعی را داریم که شاید در
صنایع دیگر بسیار کمیاب باشند ولی مشکل اصلی عدم توانایی استفاده از
آنهاست .شاید سوال پیش بیاید پس چگونه این صنعت متوقف نمیشود؟
در پاسخ میتوان گفت :صنعت موتورسیکلت ایران را بیشتر از این که نوع
مدیریت افراد نگه دارد ،انحصار ،پول و بازار خوب آن نگه داشته است .باید
توجه داشته باشیم فلسفه اصلی مدیریت باید این باشد که استعدادهای
بالقوه را در انسانها آشکار و به بالفعل تبدیل کند .اما ،متاسفانه اغلب در
این صنعت عالوهبراین که این اتفاق رخ نمیدهد ،حتی بعضی اوقات شاهد
هدر رفتن و از دست دادن استعدادها هستیم که مهمترین و اصلیترین
دلیل آن این است که در صنعت موتورسیکلت ایران از اصول و نظریههای
نوین مدیریت استفاده نمیشود ،بلکه کامال سنتی و با نگاه تیلوریسم
(افکار فردریک تیلور) مدیریت میشود .زیرا ،وقتی صحبتهای نیروی
انسانی شرکتها را تحلیل میکنم به این نتیجه میرسم که اکثرا به
نیروی انسانی مانند یک «ربات مکانیکی» نگاه میکنند و شیوه مدیریت
آنها معموال دیکتاتوری و استبدادی است.
البته فراتر از بحث سازمانی اغلب شاهد این هستیم که افراد در روابط
صنفی صرفا روابط خود را بر اساس نیازهای خود تنظیم میکنند و
کرامت انسانی و صداقت را در نظر نمیگیرند .حتی در بعضی اوقات شاهد

هستیم بهجای استفاده از واژه «نیروی انسانی» اصطالح «نیروی کار» را
استفاده میکنند که ترجمه آن یعنی این که هنوز با دیدگاه «فردریک
تیلور» که متعلق به بیش از یک قرن پیش است فکر و مدیریت میکنند.
متاسفانه برخی از افراد فکر میکنند که اگر تجهیزات اداری خود را
بهروز کنند و از ابزار مدرن استفاده نمایند و چند اصطالح خاص را در
صحبتهای خود به کار ببرند کامال امروزی هستند .یا این که اگر صرفا
دانشگاه بروند و یک مدرک بگیرند کافی است .در صورتی که دانشگاه
و دورههای کوتاه مدت و بلند مدت زمانی خوب است که بتوانیم علم و
دانش خود را کاربردی کنیم و در عمل نتیجه آن را ببینیم ،نه این که در
حد یک مدرک و قاب عکس از خود بهجای بگذاریم.
وقتی ما در عمق مدیریت برخی از افراد نگاه میکنیم ،چیزی بیشتر از
نظریههای سنتی که «مک گرگور» چند دهه بعد از تیلور آن را تئوری
«ایکس» نامید ،نمیبینیم .حال وقتی نوع نگاه به انسان چنین باشد
در نتیجه جنس ارتباطات و روابط بهجای «مصلحت» از نوع «منفعت
محض» خواهد بود .در صورتی که ما در یک جامعهای زندگی میکنیم
که همه به ارتباطات سالم دو طرفه و منصفانه نیاز داریم و اگر غیر از این
باشد در بلندمدت همه ضرر میکنند.
از مشکالت دیگر صنعت موتورسیکلت ایران این است که بهدلیل آن که
معنی رقابت اشتباه درک شده است ،عدهای فقط به دنبال اول شدن و
قدرت نمایی هستند .در صورتی که امروز در دنیا رقابت بر سر نوآوریهای
فناورانه است و چیزی که برای تولیدکنندگان نسل جدید دنیا مهم است
میزان تولید فناوریهای جدید است ،میزان تاثیری است که در این
حوزه بر دنیا میگذارند ،میزان صادرات نوآوریهای جدید است .اما ،ما
چگونه فکر میکنیم و رقابت میکنیم؟ حتی امروز شرکتهای بزرگ
دنیا به این نتیجه رسیدهاند که برای پیشرفت نیاز است همکاریهای
خالقانه و مشترک داشته باشند که نمونه آن کنسرسیوم  ۴شرکت بزرگ
موتورسیکلت ژاپن در خصوص باتری است.
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قابل ذکر است که در دوران «انقالب صنعتی» دیدگاهی که حاکم بود
میگفت ما جدا از هم هستیم و باید باهم رقابت کنیم ،بعد از آن در
انقالب فراصنعتی این دیدگاه حاکم شد که ما با یکدیگر مرتبط هستیم و
باید به یکدیگر کمک کنیم و در انقالب جدید این دیدگاه حاکم شد که
ما یکی هستیم و باید همکاری خالقانه را برگزینیم .حال افکار و مدیریت
خود را بررسی کنیم و ببینیم در کدام عصر زندگی میکنیم.
وقتی دیدگاه ما نسبت به رقابت درست نباشد در نتیجه نوع برخوردهای
ما مبتی بر «من» است ،مبتنی بر اول شدن و بر اساس تعداد و کمیت
است و نه کیفیت ،در واقع مبتنی بر دیده شدن و ارضای کمبودهای
روحی و روانی است و نه مبتنی بر موفق شدن به معنی واقعی و بر اساس
اصول علمی است و یکی از آثار مخرب چنین دیدگاهی عدم پذیرفتن

مسئولیت اجتماعی است .نمونه آن نحوه قیمتگذاری محصوالت در
صنعت موتورسیکلت است.
در نتیجه برای بهبود مدیریت باید جنبههای انسانی مدیریت را در تولید
و خلق ثروت درنظر داشته باشیم تا بتوانیم با زیستبوم موتورسیکلت
ارتباطات مفید برقرار کنیم و آینده درخشانی را برای خود و صنعت کشور
بسازیم و همه این مسائل که بیان شد همان کارهایی است که انجمن صنعت
موتورسیکلت ایران به عنوان یکی از متولیان صنفی در آن غفلت دارد و باید
هر چه سریعتر روند خود را اصالح کند و کارهای مورد نیاز را انجام دهد.1
 -1نژادیان ،محمدعلی ( ،)1401نقد علمی از «انجمن صنعت موتورسیکلت ایران» با هدف
بهبود عملکرد آن ،موتورسیکلت نیوز 8 ،تیر  ،1401کدخبر .20502 :ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/20502

انجمن صنعت موتورسیکلت ایران افزایش قیمتها را با لبنیات مقایسه کرد
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص شتاب افزایش
قیمت موتورسیکلت در مقایسه با محصوالت سایر صنایع و وضعیت
استقبال از انواع موتورسیکلتها در بازار به بیان توضیحاتی پرداخت.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از خبرخودرو ،بهمن ضیاءمقدم
مدل موتورسیکلت و کشور سازنده را از عوامل تعیینکننده قیمت اعالم
کرد و با توجه به افزایش  ۶تا  ۱۲برابری قیمت موتورسیکلت در پنج سال
اخیر در مقایسه با افزایش  ۶تا  ۱۰برابری قیمت خودرو در خصوص علت
شتاب افزایش قیمت موتورسیکلت اظهار داشت :رشد قیمت موتوسیکلت به
این شدت نیست ،اما با توجه به ارزبری موتورسیکلت و نرخ دالر و اینکه
شرکتهای تولیدکننده موتورسیکلت بهعنوان بخش خصوصی از ارز آزاد
استفاده میکنند و تسهیالتی به آنها اختصاص نمییابد ،اینها از عواملی
است که در قیمت بسیار اثرگذار است.
وی افزود :در صنعت موتورسیکلت بهعنوان بخش خصوصی که از سرمایه
شخصی خود استفاده میکنند ،همانند صنعت لوازم خانگی بهدلیل ارزبری
و نرخ دالر افزایش قیمت طبیعی خواهد بود .البته در صنایعی همچون لوازم
خانگی و لبنیات افزایش قیمت چند برابری نسبت به موتورسیکلت اتفاق
افتاده بهطوری که میتوان گفت موتورسیکلت در مقایسه با این کاالها با
جهش یکباره قیمت مواجه نبوده است.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص استقبال بازار از انواع
موتورسیکلتها اظهار داشت :موتورسیکلتهای تیپ اسکوتر که کلیک
هوندا یک مدل از این اسکوترها است ،دارای اتاقک و جای پا مشابه
موتورسیکلتهای وسپا هستند ،ضمن تامین ایمنی و راحتی راکب ،بهدلیل
شتاب مناسب و سرعت نه چندان باالی آنها که میتوان گفت نشانه قدرت
باالی این موتورسیکلتها است ،طی دو سه سال اخیر مورد استقبال بیشتر
بازار قرار گرفته و بهدنبال آن از میزان تقاضای موتورسیکلتهای مدل
استریپ یا کار کاسته شده است.
ضیاءمقدم در پایان در خصوص تفاوت شمارهگذاری موتورسیکلت برقی
با سایر انواع موتورسیکلتها خاطرنشان کرد :شمارهگذاری و دارا بودن
گواهینامه برای موتورسیکلت برقی همانند سایر موتورسیکلتها از الزامات
است .صرفا سه تا  ۴استاندارد از جمله سیستمهای خروجی اگزوز ،توان
انجین ،آزمون صدا و آزمون برچسب سوخت از آزمونهای اجباری برای
خودروهای بنزینی هستند که شامل موتورسیکلتهای برقی نمیشود.
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نقد سخنان دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران توسط
مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت
 -1طی پنج سال گذشته قیمت موتورسیکلت بیشتر از  ۱۲برابر رشد داشته
است .به فرض موتورسیکلت سیدیآی ( ۱۲۵سیسی) طرح هوندا هندلی
که در سال  ۱۳۹۵بین  ۱میلیون و  ۵۰۰هزار تومان تا  ۲میلیون تومان
قیمت داشت ،امروز در حدود  ۳۲تا  ۳۸میلیون تومان است.
 -2این که چون بخش خصوصی هستیم و افزایش قیمت طبیعی است
غلط است .قیمت ارز نیمایی طی یک سال گذشته ( )۱۴۰۱-۱۴۰۰تغییر
محسوسی نداشته است ،پس چطور طی یک سال گذشته تعدادی از شرکتها
تا بیش از  ۵۰درصد بعضی از محصوالت خود را افزایش قیمت دادهاند .حتی
استداللهای دیگر برخی فعاالن موتورسیکلت نسبت به افزایش قیمتهای
مکرر قابل توجیه نیست.
 -3اگر موتورسیکلتهایی که بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است را بررسی
کنیم ،میبینیم که نسبت به موتورسیکلتهای دیگر که کمتر تقاضا دارد
افزایش قیمت بیشتری پیدا کرده است .این مورد در خصوص محصوالت
انحصاری که در اختیار بعضی از شرکتها قرار دارد نیز صدق میکند .آیا
دلیل این موضوع نیز افزایش قیمت ارز است؟
 -4در چرخه اقتصاد و وضعیت کنونی کشور هر نوع حرکت اقتصادی در کل
زنجیره اقتصاد کشور تاثیر میگذارد .اینکه اگر فکر کنیم ما بخش خصوصی
هستیم ،پس هرکاری صالح بدانیم انجام میدهیم درست نیست .باالخره
همین که شرکتها از ارز نیمایی استفاده میکنند در واقع تحت حمایت
دولت قرار دارند و باید به یکسری اصول وفادار باشند.
 -5افزایش قیمت خودرو ،لوازم خانگی و لبنیات هر کدام تحلیلهای
تخصصی خود را دارند .ازاینرو ،میتوان نتیجه گرفت اگر یک صنعت بخواهد
خود را با صنایع دیگر که خود مورد نقد هستند مقایسه کند ،این موضوع
یعنی استدالل قوی پشت عملکردهای خود ندارد .همچنین اگر به فرض همه
یک کار غلطی را انجام دهند ،آیا باید ما هم انجام دهیم؟
 -6بهتر است در وضعیت کنونی بهجای افزایش مکرر قیمتها ،بهرهوری
سازمان خود را افزایش دهید تا کوچکترین هزینههای خود را از
مصرفکنندگان نگیرید.1
 -1ضیاءمقدم ،بهمن (« ،)1401انجمن صنعت موتورسیکلت ایران» افزایش قیمتها را با
«لبنیات» مقایسه کرد ،موتورسیکلت نیوز 23 ،تیر  ،1401کدخبر .20798 :ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/20798

انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت اروپا «رئیس هیات مدیره» خود را تغییر داد
دبیر کل انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت اروپا :من مشتاقانه
منتظر همکاری با «میشل کوالنینو» و تیم رهبری جدید ما،
شرکای ما در مؤسسات اروپایی و سایر ذینفعان در فضای
حملونقل هستم تا اطمینان حاصل کنیم که فرصتها به نفع
بخش موتورسیکلت و جامعه استفاده میشود.
به گزارش نشریه صنعت موتورسيكلت به نقل از انجمن تولیدکنندگان
موتورسیکلت اروپا ،1انجمن اروپایی تولیدکنندگان موتورسیکلت
انتصابهای مختلف رهبری ارشد خود را اعالم کرد :میشل کوالنینو،
2
مدیر اجرایی استراتژی جهانی محصول ،بازاریابی و نوآوری گروه پیاجیو
و بنیانگذار و رئیس پیاجیو فست فوروارد ،رئیس جدید شد.
همچنین انجمن سه معاون رئیس را منصوب کرد که از وی در مأموریت
او برای رهبری سازمان در طول دوره دو ساله او حمایت میکنند.
معاونان منصوب شده عبارتند از:
 استفان پیرر ،مدیرعامل کیتیام و رئیس در حال خروج انجمنتولیدکنندگان موتورسیکلت اروپا
 دکتر مارکوس شرام ،رئیس بیامو موتوراد ،شعبه موتورسیکلت گروه بیامو4
 اریک دی سینز ،رئیس یاماها موتور اروپاانتخاب رهبری جدید انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت اروپا در جریان
مجمع عمومی ساالنه در  ۱۵ژوئن  ۲۰۲۲در بروکسل برگزار شد.
3

میشل کوالنینو ،رئیس جدید انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت
اروپا ،گفت:
بهعنوان رئیس جدید انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت اروپا ،مایلم
1-ACEM
2-PIA.MI
3-AG
4-N.V

به استفان پیرر تبریک بگویم که به مدت پنج سال به طرز درخشانی در
این نقش بازی کرده است .همچنین از همکارانم برای اعتماد به پیاجو در
این نقش معتبر و چالش برانگیز که با بیشترین تعهد انجام خواهم داد،
بسیار سپاسگزارم .من مشتاقانه منتظر همکاری با همه اعضای انجمن برای
ارتقای اولویتهای خود هستم که در چشم انداز  +۲۰۳۰توضیح داده شده
است .بهعنوان بخشی از این چشمانداز ،صنعت موتورسیکلت اروپا به کار
خود ادامه خواهد داد تا وسایلنقلیه نوآورانه و کم کربن را به بازار ،برای
رفتوآمد ،اوقات فراغت و تحرک شهری وارد کند .همچنین بهعنوان بخشی
از چشم انداز  ،+۲۰۳۰گفتوگوهای خود را با نهادهای اتحادیه اروپا تشدید
خواهیم کرد و همکاریهای صنعتی را در زمینههای استراتژیک برای آینده
تحرک در اروپا مانند اتصال ،ایمنی و برق رسانی تقویت خواهیم کرد.
آنتونیو پرلوت ،دبیر کل انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت
اروپا ،گفت:
استفان پیرر در موقعیتیابی انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت اروپا
برای آینده و تقویت تیم ما در بروکسل کار بسیار خوبی انجام داده است.
این در زمانی که تحرک و اکوسیستمهای صنعتی در اروپا دستخوش
دگرگونیهای سریع و مهمی بودند ،ضروری بود و همچنان که این تغییرات
ادامه مییابد ،یک عامل مهم باقی میماند .من مشتاقانه منتظر همکاری
با میشل کوالنینو و تیم رهبری جدید ما ،شرکای ما در مؤسسات
لونقل هستم تا اطمینان حاصل
اروپایی و سایر ذینفعان در فضای حم 
5
کنیم که فرصتها به نفع بخش موتورسیکلت و جامعه استفاده میشود.

 -5انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت اروپا برای بهبود عملکرد ،منافع صنعت دوچرخ و
جامعه «هیات مدیره» خود را تغییر داد ( ،)1401موتورسیکلت نیوز 29 ،خرداد ،1401
کدخبر .20383 :ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/20383
https://www.acem.eu/the-european-association-of-motorcycle-manufacturers-elects-new-senior-management-team
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انتقاد به دالیل افزایش قیمت موتورسیکلتها
نژادیان :متاسفانه هرجا برخی از فعاالن صنعت موتورسیکلت
ایران نتایج روندها و عملکردهای مدیریتی خود را میبینند ،سریع
دولت و مردم را از تعطیلی کارخانهها میترسانند .در صورتی که
این دولت مانند دولتهای قبلی بهدنبال تزریق ُمسکنهای موقتی
نیست و بهدنبال جراحیهای عمیق برای حل مشکالت کشور است.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از موتورسیکلت
نیوز ،محمدعلی نژادیان گفت :با توجه به خبری که فارس امروز ( ۱۹تیر
 )۱۴۰۱منتشر کرد ،برای تنویر افکار عمومی نیاز است چند نکته را بیان
ت طی چند سال گذشته اشاره
کنم .در ابتدا به افزایش قیمت موتورسیکل 
میکنم .زیرا ،افزایش آن از همه کاالها بیشتر بوده است و آنوقت در کمال
تعجب شاهد هستیم که انجمن صنعت موتورسیکلت ایران به افزایش
قیمت «برگه اسقاط خودرو» اعتراض میکند .در صورتی که هم روند
قیمت موتورسیکلتها طی پنج سال گذشته ثبت شده است و هم روند
قیمت برگههای اسقاط موتورسیکلت مشخص است .البته این صحبت به
معنی تایید یا عدمتایید قیمت برگه اسقاط خودرو نیست.
وی عنوان کرد :پلیس در خصوص خودروسازها گفت «اگر کل خودرسازان
تعطیل شوند و کارگران در خانه بنشینند از مبلغ کل صرفهجویی بنزین
میتوان حقوق همه آنها را پرداخت کرد» .امروز هم بنده عرض میکنم که
با این وضعیت کیفیتی و قیمتی که موتورسیکلتها دارند ،اگر کل کارخانهها
تعطیل شوند ،از صرفهجویی در هزینههای درمانی که ناشی از آلودگی
موتورسیکلتها و حوادثی که با این وسیلهنقلیه (به دلیل بیکیفیتی آن)
رقم میخورد ،عالوهبراین که میتوان حقوق همه شاغالن در این صنعت
را پرداخت کرد چه بسا بتوان حملونقل عمومی را سامان بیشتری داد.
نژادیان افزود :اما چرا کار بهجایی میرسد که یک صنعت مجبور میشود
در نهایت بیاید و در رسانهها فریاد بزند و دولت را از تعطیلی کارخانهها
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بترساند؟ چون آن صنعت طی سالیان گذشته نتوانسته از راههای منطقی،
خود را اثبات کند و این حوزه را بهعنوان یک صنعت ،تثبیت نماید و
زمانی که با یک دولتی مواجه میشود که مانند قبلیها نیست ،در نتیجه
به بنبست میرسد .البته مدتهاست که این موضوع را هشدار داده بودم
که راه و مسیر حل مشکالت در این صنعت بهدرستی پیش نمیرود و در
صورت روی کار آمدن یک دولت انقالبی با مشکل مواجه میشوید و در
نتیجه نیاز است روندها اصالح شود ولی کسی باور نداشت.
نژادیان گفت :در سال  ۱۳۹۶در برنامه انقالبی ثریا 1جمله درستی بیان
شد .در آنجا کارشناس مدعو در این برنامه (سیدعباس حسینی مجد)
عنوان کرد که «اشکال در اینجاست که ما در صنعت خودرو انحصار داریم
و در صنعت موتورسیکلت رهاسازی کردهایم که هر  ۲راهبرد اشتباه است
و به همین دلیل هرگز به مقیاس اقتصادی نمیرسیم ».البته همین
رهاسازی خود انحصار به شکل دیگری ایجاد میکند.
مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت گفت :حال که رسما در خبرگزاری
فارس افزایش قیمت موتورسیکلت بهدالیل خارج از صنفی ارجاع داده
شد بد نیست دستگاههای امنیتی و نظارتی افزایش نرخ ارز و افزایش
هزینهها و حقوقها را حساب کنند و با افزایش قیمت موتورسیکلت طی
 ۵سال گذشته مقایسه نمایند (البته با احتساب دالرهای  ۴۲۰۰که رهبر
انقالب به آن اشاره کردند) و ببینند که آیا فقط افزایش هزینهها باعث
افزایش قیمت موتورسیکلت بوده است یا دلیل آن بازار بکر و افزایش
تقاضا و ...بوده است؟ چه بسا نظر برخی از فعاالن این صنعت درست باشد
و نیاز شود دولت تدابیر ویژهای برای آن بیاندیشد.
نژادیان گفت :البته این انجمن در خبری که فارس منتشر کرد درست
میگوید و با کاهش عرضه موتورسیکلت به بازار ،قیمت آن در کف بازار افزایش
 -1حسینیمجد ،سدعباس ( ،)1401چرا بعد از سی سال هنوز هوندا  ۱۲۵مونتاژ میکنیم؟،
فارس 16 ،مهر  ،1396کدخبر .13960716000765 :ر.ک:
https://www.farsnews.ir/news/13960716000765

پیدا میکند .اما ،افزایش قیمت کارخانهها را چه کسانی مسبب بودهاند؟
وی افزود :وقتی انجمنی سکاندار جماعتی میشود ،در نتیجه هیات
مدیره آن نسبت به (کارخانهها ،قطعهسازان ،عامالن فروش و ،)...مردم
و کشور مسئولیت دارند و باید همه تالش صادقانه خود را برای حل
مشکالت (از راه درست) به کار گیرند.
نژادیان در نهایت ضمن ابراز تاسف از نحوه برخود این صنعت با مشکالت
خود گفت :تا زمانی که تفکر صنعتی و علمی در این حوزه حاکم نشود با
تغییر هر دولت مجدد این صنعت به نقطه اول خود برمیگردد و دوباره
باید با مشکالت روزمره درگیر شود .البته از دولت سیزدهم تقاضا دارم
که اشتباهات مسئوالن قبلی را تکرار نکند و مشکالت این صنعت را
ریشهای حل کند تا یک بار برای همیشه صنعت موتورسیکلت بر روی
ریل پیشرفت درست خود قرار گیرد .زیرا ،آثار و نتایج منفی هرگونه اقدام
با نگاه کوتاهمدت را مردم و قشر مستضعف جامعه پرداخت خواهند کرد.1
همچنين طبق ادعاى رئيس انجمن صنعت موتورسيكلت ايران تعداد  ١٦هزار
نفر به طور مستقيم و  ١٠٠هزار نفر به طور غيرمستقيم در اين صنعت مشغول
به كار هستند ،كه اين اعداد به نظر غير واقعى است .زيرا ،در سال  ١٣٨٠با
امكانات آن موقع با  ١٠٠نفر روزانه  ٣٠٠دستگاه موتورسيكلت قابل مونتاژ
كردن بود .با اين حساب بايد روزانه با اين تعداد افراد  ٤٨هزار دستگاه توليد
شود در صورتى كه سال گذشته كال حدود  ٢٧٠هزار دستگاه مونتاژ شده است.
 -1نژادیان ،محمدعلی ( ،)1401اعتراض «محمدعلی نژادیان» به سخنان رئیس «انجمن
صنعت موتورسیکلت ایران» ،موتورسیکلت نیوز 19 ،تیر  ،1401کدخبر .20675 :ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/20675

در ادامه متن خبرگزاری فارس (که در باال به آن اشاره شد) را میخوانید:
پالکگذاری موتورسیکلت در گرو اسقاط خودرو
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت :از آنجا که عرضه و
شمارهگذاری موتورسیکلت برای تولیدکنندگان مشروط به اسقاط
خودروست ،کمبود خودروهای اسقاطی ،واحدهای تولیدکننده را با چالش
مواجه کرده و امکان عرضه تولیداتشان به بازار وجود ندارد.
جلیل مجاهد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،
اظهار داشت :براساس مصوبه سال  ۹۷دولت دوازدهم که در اسفند ۹۸
اجرایی شد ،تولیدکنندگان موتورسیکلت مکلف شدند تا به ازای تولید
یک دستگاه موتورسیکلت و پالکگذاری آن هزینه اسقاط یک دستگاه
موتورسیکلت را به مراکز اسقاط بپردازند.
وی افزود :اما با توجه به مشکالت اقتصادی و تورم ،اسقاط موتورسیکلت
برای مردم تقریبا غیرممکن شد و لذا تولیدکنندگان موتورسیکلت با
کمبود دریافت حواله اسقاط مواجه شدند ،بنابراین آن زمان اسحاق
جهانگیری ،معاون اول دولت قبل ،برای رفع این مشکل اعالم کرد به جای
اسقاط موتورسیکلت ،تولیدکنندگان موتورسیکلت ،خودرو اسقاط کنند
و بر این اساس مقرر شد که تولیدکنندگان موتورسیکلت به ازای تولید
 ۷موتورسیکلت ،هزینه اسقاط یک خودرو را به مراکز اسقاط بپردازند.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران بیان داشت :در آن مقطع
زمانی با توجه به اینکه مراکز اسقاط خودرو موفق نشده بودند که
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حواله خودروهای اسقاط شده را بفروشند و از سال  ۹۵به بعد با انباشت
حوالههای خودروهای اسقاطی مواجه بودند .بنابراین ،تولیدکنندگان
موتورسیکلت مشکلی برای تولید و شمارهگذاری خودرو نداشتند یعنی به
ازای تولید و شمارهگذاری  ۷موتورسیکلت هزینه یک خودرو اسقاطی را
به مراکز اسقاط خودرو پرداخت میکردند و کار تولید نیز ادامه داشت .اما
این وضعیت تا اسفند  ۱۴۰۰ادامه داشت و بعد از آن تعداد خودروهای
اسقاطی نیز کاهش یافت.
مجاهد با اشاره به هزینه اسقاط خودرو بیان داشت :هزینه اسقاط خودرو
در سال  ۹۸دو میلیون تومان بود که در اسفند  ۱۴۰۰به  ۴میلیون تومان
رسید .اما اکنون و در حال حاضر با افزایش چشمگیر ،هزینه اسقاط یک
خودرو به  ۱۶میلیون تومان رسیده است یعنی سازندگان موتورسیکلت
باید به ازای تولید هر  ۷دستگاه موتورسیکلت مبلغ  ۱۶میلیون تومان به
مراکز اسقاط بپردازند.
مجاهد بیان داشت :همانطور که اشاره شد از اسفند  ۱۴۰۰انباشت حواله
خودروهای اسقاطی در مراکز اسقاط پایان یافته و لذا موتورسیکلتسازان با
مشکل برای تامین حواله اسقاط مواجه شدهاند و از طرفی تا حواله اسقاط
دریافت نکنند و هزینه آن را نپردازند نمیتوانند تولیدات موتورسیکلت
خود را به بازار عرضه کنند و تولید آنها پالکگذاری نمیشود.
وی افزود :با این شرایط تولیدکنندگان موتورسیکلت با انباشت تولید
مواجه شدهاند که امکان عرضه آن را به بازار ندارند و لذا این وضعیت
برای این تولیدکنندگان بسیار خطرناک است و ممکن است به تعطیلی
واحدهای تولید منجر شود.
مجاهد بیان داشت :در سال  ۱۴۰۰در مجموع  ۱۲هزار و  ۵۰۰دستگاه
خودرو اسقاط شده است در حالی که نیاز صنعت موتورسیکلت ساالنه
 ۱۰۰هزار خودرو اسقاطی است.
وی با اشاره به فعالیت  ۱۶هزار شاغل در صنعت تولید موتورسیکلت
کشور ،گفت :در این صنعت  ۱۰۰هزار شاغل بهصورت غیر مستقیم فعال
هستند که با توجه به وضعیت پیش آمده از چهار ماه پیش تاکنون خطر
بیکاری این افراد را تهدید میکند.
مجاهد بیان داشت :با توجه به شرایط پیش آمده برخی واحدهای
کوچک تولیدکننده موتورسیکلت تعطیل شدهاند و اگر این شرایط ادامه
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یابد واحدهای بزرگ تولید موتورسیکلت نیز ممکن است تعطیل شوند.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با اشاره به طرح ساماندهی خودرو
در مجلس ،گفت :براساس قانون مجلس مصوب شده که خودروسازان نیز
به ازای تولید هر  ۴دستگاه خودرو ،اقدام به اسقاط یک دستگاه خودرو
کنند ،یعنی هزینه اسقاط خودرو را به بپردازند که البته این مصوبه هنوز
ابالغ نشده است .اما در صورت ابالغ با توجه به میزان تولید خودروسازان
در سال جاری که پیشبینی میشود حدود یک میلیون و  ۲۰۰هزار
دستگاه باشد خودروسازان باید  ۳۰۰هزار خودرو را اسقاط کنند.
وی افزود :بنابراین ،با توجه به اینکه خودروسازان نیز به ازای تولیدات خود
باید ساالنه  ۱۰۰هزار دستگاه خودرو را اسقاط کنند در مجموع باید  ۴۰۰هزار
دستگاه خودرو اسقاط شود تا تولید و پالکگذاری خودرو و موتورسیکلت
ادامه یابد و این در حالی است که سال گذشته یعنی در سال  ۱۴۰۰در
مجموع آمار خودروهای اسقاطی  ۱۲هزار و  ۵۰۰دستگاه بوده است.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت :ما تولیدکنندگان اطمینان
داریم اگر این مشکل ما به گوش رئیسجمهور برسد حتما نسبت به رفع
آن اقدام و مشکل ما را حل خواهد کرد.
وی با بیان اینکه سرنوشت تولیدکننده با  ۱۶هزار کارگر را نباید به مراکز
اسقاط گره زد ،افزود :از دولت میخواهیم بهجای اینکه هزینه اسقاط به
مراکز اسقاط پرداخت شود دولت هزینه اسقاط را از تولیدکننده اخذ کند و
آن را به حساب محیطزیست واریز کند تا به این ترتیب تولید متوقف نشود.
مجاهد بیان داشت :با توجه به مشکالت اقتصادی امکان اسقاط خودرو
یا موتورسیکلت برای مردم وجود ندارد .بنابراین ،باید تسهیالتی را برای
مردم ایجاد کرد تا نسبت به اسقاط وسایلنقلیه فرسوده خود اقدام کنند.
وی در مورد دالیل افزایش قیمت موتورسیکلت بیان داشت :دلیل افزایش
قیمت در درجه اول افزایش نرخ است و همچنین افزایش دستمزد و
حقوق کارگری است.
مجاهد گفت :افزایش هزینه اسقاط نیز بر قیمت موتورسیکلت اثر داشته
و کمبود عرضه موتورسیکلت به بازار با توجه به اینکه امکان پالکگذاری
1
آن وجود ندارد از عوامل دیگر موثر بر افزایش قیمت موتورسیکلت است.
 -1مجاهد ،جلیل ( ،)1401پالکگذاری موتورسیکلت در گرو اسقاط خودرو /کمبود ماشینهای
اسقاطی معضل تولیدکنندگان موتور ،فارس 19 ،تیر  ،1401کدخبر .14010419000152 :ر.ک:
https://www.farsnews.ir/news/14010419000152

محمدعلی نژادیان:

مونتاژکنندگان موتورسیکلت در چند سال گذشته حتی به تولید داخل
باک طرح هوندا سیجی  ۱۲۵هم رحم نکردند
نژادیان خطاب به انجمن صنعت موتورسیکلت ایران :شما که
در مصاحبه با پایگاه خبری صمت میگویید «تا زمانی که تولید
براساس مقیاس اقتصادی نباشد ،داخلیسازی توجیه ندارد» چه
کسی باید به این مقیاس برساند؟
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از موتورسیکلت
نیوز ،محمدعلی نژادیان مدیرمسئول صنعت موتورسیکلت گفت:
موتورسیکلتسازان در چند سال گذشته به باک طرح سیجی  ۱۲۵که به
قول دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت باالترین تیراژ را دارد رحم نکردند
و با توجه به کیفیت مناسب تولید داخلی باک موتورسیکلت آن را وارد
کردند ،پس این یعنی مونتاژکنندگان نمیخواهند این صنعت را به مقیاس
اقتصادی برسانند و دلیل آن هم توجه به سود کوتاهمدت خود است .به
همین دلیل است که همیشه سندیکای قطعهسازان موتورسیکلت نسبت
به انجمن صنعت موتورسیکلت و مونتاژکنندگان انتقاد دارند.
نژادیان گفت :در خبری که در پایگاه خبری خبر خودرو منتشر
شد ،حبیباله محمودان نائب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت
کشور اعالم کرد «قطعهسازان موتورسیکلت از روی ناچاری به تولید
محصوالت دیگری مانند تولید برخی از لوازم خانگی مثل آیینه و سینی
روی آورده و تغییر خط تولید داده و لوازم آشپزخانه و وسایل ورزشی
تولید می کنند 1».پس چطور دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران
میگوید « موتورسیکلتهایی مانند  CG125به این دلیل که تیراژ باالیی
دارند ،بیشترین داخلیسازی را داشتهاند»
نژادیان عنوان کرد :وقتی کار به جایی رسیده است که مونتاژکنندگان
موتورسیکلت راه میافتند در کشورهای مختلف و از فروشگاه بعضی
برندهای معروف را میخرند و پس از دمونتاژ وارد کشور میکنند خب
معلوم است که این صنعت هیچ وقت به مقیاس اقتصادی نمیرسد.
وی افزود :متاسفانه مسئوالن و متولیان این صنعت هم که خواب هستند
و توجه ندارند که این محصوالت که در حد  ۱۰۰دستگاه ممکن است
وارد شود فردا خدمات پس از فروش میخواهد و اگر تامین نشود
مصرفکنندهای که قیمتهای چندصد میلیونی بابت موتورسیکلت داده
است یا باید با مشکل مواجه شود و یا مجبور شود قطعات بیکیفیت و
مشابه تهیه کند .البته پیگیری این موضوع راحت است فقط کافی است
یک استعالم از گمرک گرفته شود.2

در ادامه خبر منتشر شده در پایگاه خبری صمت را میخوانید
یک گام به جلو ،دو گام به عقب
ضیامقدم درباره گران بودن تولید موتورسیکلت بیان کرد :فعاالن صنعت
موتورسیکلت ناچارند قطعات موردنیاز خط تولید را با ارز آزاد خریداری
کنند که با توجه به نوسانات این بازار ،طبیعی است قیمت موتورسیکلت
روند صعودی داشته باشد.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت با بیان اینکه تا زمانی که تولید
براساس مقیاس اقتصادی نباشد ،داخلیسازی توجیه ندارد ،تصریح کرد:
موتورسیکلتهایی مانند  CG125به این دلیل که تیراژ باالیی دارند،
بیشترین داخلیسازی را داشتهاند اما در سایر مدلها که از آنها تعداد محدود
در داخل مونتاژ و ساخته میشود ،داخلیسازی قطعات صرفهاقتصادی
ندارد ،زیرا سرمایهگذاری سنگینی برای قالبسازی نیاز دارند.
او تاکید کرد :در حال حاضر با توجه به تغییراتی که در بازار موتورسیکلت
بهوجود آمده و بهدلیل گرانی خودرو و مشکالت طرح ترافیک مردم
ترجیح به خرید موتورسیکلت میدهند و اقبال هم با مدلهای جدید و
بهروز است .این موتورسیکلتها هم تولید انبوه ندارند.
این مسئول صنفی ادامه داد :موتورسیکلت  CG125تا پیش از این 90 ،درصد
بازار را در اختیار داشت اما این عدد امروز به  60درصد رسیده و  40درصد
مشتریان مدلهای جدید را برای تردد خود انتخاب و خریداری میکنند.
ضیامقدم افزود :برخی قطعات این مدلهای جدید مانند طوقه ،تایر و...
از داخل تامین میشود اما قطعات اصلی مانند فریم بدنه که قطعات
پالستیکی گرانقیمتی هستند وارد میشوند .در حال حاضر ،خریداران
بیشتر متمایل به موتورسیکلتهای طرح اسکوتر که جای پا دارد ،بوده و
3
بازار این موتورسیکلتها دارای رونق است.

 -1محمودان ،حبیباله ( ،)1401قطعهسازان موتورسیکلت امروز لوازم آشپزخانه و وسایل
ورزشی تولید میکنند 14 ،مهر  ،1398کدخبر.566174 :ر.ک:
http://khabarkhodro.com/fa/news/566174

 -2نژادیان ،محمدعلی ( ،)1401محمدعلی نژادیان :مونتاژکنندگان موتورسیکلت در چند
سال گذشته حتی به تولید داخل باک طرح هوندا سیجی  125هم رحم نکردند ،موتورسیکلت
نیوز 25 ،تیر  ،1401کدخبر .20809 :ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/20809

 -3ضیاءمقدم ،بهمن ( ،)1401یک گام به جلو ،دو گام به عقب ،صمت 22 ،تیر  ،1401کدخبر:
 .20863ر.ک:
https://www.smtnews.ir/direct/20863
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آیا افزایش تکراری قیمتها در (قبل و بعد) از عید منطقی است؟
خداپسند :دولت برای بهبود بازار موتورسیکلت نمیتواند چندان
اثرگذار باشد ،زیرا در وهله نخست باید اشاره داشت که تورم
جهانی در حال شکلگیری است .دوم اینکه ،سیاستهای کالن
کشور منجربه ایجاد بحرانهایی در تولید شده است .دولت فقط
باید برنامهریزیهای داشته باشد که افزایش بیشتری در این
خصوص رخ ندهد.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت رحیم خداپسند مدیرعامل کویر
موتور در گفتوگو با بازار به چند سوال پاسخ داد:
بهعنوان پرسش نخست ،بسیاری از خودروسازان و قطعهسازان
اظهار داشتند که گرانی محصوالتشان در پی افزایش نهادههای
تولید ایجاد شده است ،این موضوع در صنعت موتورسیکلت
چگونه رخ داده است؟
بهطورکلی قیمتها از ابتدا سال جاری تا کنون چندین برابر شده است،
بهطور مثال؛ تجهیزات الکترونیکی  ۵۶درصد ،انواع باتری از  ۹تا۴۳
درصد ،توپی چرخ عقب  ۷۸درصد ،پدال ترمز  ۲۳درصد و حملونقل
 ۷۶۷درصد افزایش یافتهاند .تاکید میکنم از ابتدا سال تاکنون هزینه
حملونقل کشتیرانی  ۷۶۷درصد و گمرکی  ۲۹۳درصد افزایش داشتند.
تمام این عوامل سبب افزایش قیمت محصول نهایی جهت عرضه در بازار
میشود .گاهی برای کنترل قیمت محصوالت سود تولید را کاهش داده تا
مشتریان چندان دچار افت قدرت خرید نشوند .گفتنی است که در این
میان نیز ایران یاسا بهعنوان تامینکننده تایر برای محصوالت تولیدی ما
 ۶۶درصد افزایش بها تایر داشته است.
باتوجه به افزایش قیمت نهادههای تولید بهعنوان تولیدکننده
موتورسیکلت ،جهت بهروزرسانی قیمت محصوالت خود از چه
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مکانیزمی استفاده خواهید کرد؟
همانطور که پیشتر اشاره کردم ،افزایش نهادههای تولید بهطور متناوب
از  ۹تا  ۷۶۷درصد رشد داشتند ،تولیدکننده با احتساب تمام افزایشها
به یک نرخ میانگین جهت تعیین قیمت براساس قدرت خرید مشتریان
در بازار باید دست یابد .معموال تولیدکننده باید فنر افزایش قیمت را در
سیستم قیمتگذاری خود مستهلک کند ،به بیانی بهتر باید از سود تولید
به نفع مشتریان در بازار بکاهد .از سویی شاهد افزایش قیمت مواد اولیه
بهصورت جهانی هستیم و تولیدکنندگان بینالمللی نیز بهای محصوالت
خود را به همین دلیل افزایش دادند .بنابراین ،مجبور هستیم هر سه ماه
قیمتگذاری جدیدی برای موتورسیکلتها انجام دهیم.
باتوجه به افزایش قیمتها ،مشتریان باید هر سه ماه منتظر گرانی
مجدد موتورسیکلت باشند؟ آیا کاهش سود میتواند در ایجاد
زیان مالی احتمالی برای شما اثرگذار باشد؟
همانطور که اشاره کردم ،مجبور هستیم هر سه ماه بهروزرسانی قیمت
موتورسیکلت را در بازار داشته باشیم .بهعنوان تولیدکننده بخشی از
افزایش قیمت نهادههای تولید را روی قیمت عرضه محصول و بخش دیگر
را روی سود سرشکن خواهیم کرد .در پاسخ به قسمت دوم سوال شما
باید بگویم منجربه زیان نخواهد شد ،زیرا از سود تولید به نفع مشتریان
کاهش ایجاد کردیم.
از دولت سیزدهم برای بهبود صنعت و بازار موتورسیکلت
بهعنوان یک تولیدکننده چه درخواستی دارید و وزیرصمت برای
این صنعت چه اقدامی باید انجام دهد؟
دولت برای بهبود بازار موتورسیکلت نمیتواند چندان اثرگذار باشد ،زیرا
در وهله نخست باید اشاره داشت که تورم جهانی در حال شکلگیری

است .دوم اینکه ،سیاستهای کالن کشور منجربه ایجاد بحرانهایی در
تولید شده است .دولت فقط باید برنامهریزیهای داشته باشد که افزایش
بیشتری در این خصوص رخ ندهد.
برخی از تولیدکنندگان معتقد هستند که کاهش تعرفه گمرکی
میتوانددربهبودتولیداثرگذارباشد،نظرشمادراینخصوصچیست؟
اینکه تعرفه گمرک کاهش یابد سبب بهبود وضعیت تولید خواهد شد،
چندان بهنظرم صحیح نیست .بلکه تمام زنجیره تولید باید فرآیند اصالح
ساختار را در پیش بگیرد .مشتریان بهطور کلی در بازار به این نتیجه
رسیدند که شیوه بازسازی ،تعمیر و تاخیر خرید را در پیش گیرند ،همین
مورد نیز سبب افزایش تصادفات و کاهش ایمنیها شده است .زمانی
که گرانی رخ میدهد ،مشکالت عدیده ناشی از کاهش ایمنی نیز در

خیابانها رخ خواهد داد.
بهعنوان پرسش پایانی ،افزایش قیمت مواداولیه و نهادههای
تولید منجربه کاهش تیراژ تولید موتورسیکلت در بازار کشور
خواهد شد؟
در سال جاری هیچ کاهش تیراژ تولیدی برای موتورسیکلت رخ نخواهد
داد و باتوجه به افزایش قیمت محصوالت نیز رشد تولید ایجاد خواهیم
کرد .هرچند باید اشاره کرد که موتورسیکلت نیز بهعنوان یک کاالی
سرمایهای در بازار تبدیل شده است.1
 -1خداپسند ،رحیم ( ،)1401گرانی موتورسیکلت با رشد  ۷۶۷درصدی هزینه حملونقل| هر
۳ماه قیمت ها به روز میشود ،بازار 21 ،تیر  ،1401کدخبر .161238 :ر.ک:
https://www.tahlilbazaar.com/news/161238

افزایش قیمتها به دلیل سیاستهای اصالحی دولت نیست
سخنگوی دولت :رئیسجمهور از اتحادیهها خواستند که دالیل
افزایش قیمت را اعالم کنند که آن شبههای که شما در سوالتان
بود (برداشتی که این افزایش قیمتها ناشی از سیاستهای
اصالح اقتصادی است) برطرف شود.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت ،بهادری جهرمی سخنگوی
دولت گفت :همه اتحادیهها موظفند دالیل افزایش قیمت خود را در
سامانه  ۱۲۴درج کنند .باید بهصورت مستند و مستدل با اعالم دالیل
در سامانه بارگذاری کنند و سازمان حمایت از مصرفکنندگان آنها را
بررسی میکند و مواردی که مورد تایید باشد آنجا ثبت میشود و هر ارائه
کاالیی باالتر از قیمت مندرج در سامانه  ۱۲۴تخلف محسوب میشود و
شهروندان عزیز میتوانند با ثبت شکایت اعالم رسیدگی برای تخلف کنند.

وی عنوان کرد :آنهایی هم که مورد پذیرش قرار نگیرد مکلف میشوند
که قیمتها را به قیمتهای قبلی برگردانند .به همین دلیل هم به
مجموعه نظارتهایی که در سازمان تعذیرات و مجموعه صنعت ،معدن
و تجارت و وزارت جهاد صورت گرفته است ،محکومیتهای متعددی در
این حوزه داشتیم.
در نهایت سخنگوی دولت خطاب به حاضران در جلسه (خبرنگاران)
گفت :من خواهش میکنم همه عزیزانی که در جلسه حاضر هستند در
این مسیر کمک کار باشند که این اشتباه در برداشت اتفاق نیافتد.1

 -1بهادری جهرمی ،علی ( ،)1401سخنگوی دولت :اتحادیهها موظفند دالیل افزایش قیمتها
را در سامانه  ۱۲۴درج کنند  +فیلم ،موتورسیکلت نیوز 21 ،تیر  ،1401کدخبر.20722 :ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/20722
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«محمدخادم منصوری» از گرانی بیسابقه موتورسیکلت در ایران خبر داد
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه ،موتورسیکلت و لوازم یدکی
تهران گفت :افزایش  ۱۲برابری قیمت موتورسیکلت در  ۴سال
اخیر باعث شد قیمت ارزانترین موتورسیکلت موجود در بازار
به  ۲۴میلیون تومان برسد و بهدلیل گرانی موتورسیکلت ،مردم
ترجیح میدهند بهجای خرید موتورسیکلت ،موتورهای قدیمی
خود را تعمیر کنند.

گفت :بهدلیل گرانی موتورسیکلت و جهش قیمتی آن در سالهای اخیر،
بسیاری از کسانی که با افزایش مشکالت موتور خود به تعویض آن روی
میآوردند ،اکنون به تعمیر موتورسیکلت خود پرداختهاند.
منصوری افزود :تقاضا برای خرید موتورسیکلت بسیار کاهش یافته و مردم
ترجیح میدهند اگر مجبور به خرید هستند ،ارزانترین موتورسیکلت
بازار یعنی هوندا  ۱۲۵سیدیآی را خریداری کنند.

به گزارش نشریه موتورسیکلت ،پایگاه خبری اقتصاد  24نوشت:
قیمت روز موتورسیکلت دچار نوسان شدید شده است؛ بنابراین
موتورسیکلت دیگر یک وسیله ارزان نیست و اگر بخواهید یک موتور
با کیفیت مناسب خریداری کنید ،باید به اندازه یک خودرو داخلی
دست به جیب شوید.
گرانی بیسابقه موتورسیکلت باعث شده تا مشتریان بعضا موتورهای خود
را تعمیر کنند و یا در حالت ایدهآل به سمت خرید موتورسیکلتهای
دست دوم حرکت کنند .همچنین با توجه به تحوالت قیمتی ،بازار
تعمیرات موتورسیکلت نیز رونقی بسیار پیدا کرده است ،چون بسیاری
از افراد با افزایش مشکالت در موتورسیکلت بهجای خرید ،این روزها به
تعمیر موتورسیکلت خود میپردازند؛ بهویژه کسانی که با این وسیلهنقلیه،
مشاغلی مانند پیکموتوری و کار از طریق اپلیکیشنهای نامهرسان و
غذارسان را تجربه میکنند.

تولید موتورسیکلت یک چهارم شد
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه ،موتورسیکلت و لوازم یدکی تهران
گفت :تولید موتورسیکلت در حالی چند سال گذشته در ایران  ۸۰۰هزار
دستگاه بود که در حال حاضر میزان تولید این وسیله نقلیه به  ۲۰۰هزار
دستگاه در سال رسیده است.
خادم منصوری ادامه داد :قطعات موتورسیکلتهای موجود در بازار
تماما وارداتی است و بهعبارت دیگر موتورسیکلتها در داخل مونتاژ
میشوند.

بازار پررونق تعمیرات موتورسیکلت
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه ،موتورسیکلت و لوازم یدکی تهران

12

ماهنامه صنعت موتورسیکلت /سال پنجم /شماره  /20تیر 1401

ارزانترین موتورسیکلت در بازار ایران
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه ،موتورسیکلت و لوازم یدکی تهران
گفت :ارزانترین موتورسیکلت در بازار ایران یعنی هوندا  ۱۲۵سیدیآی،
 ۲۴میلیون تومان به فروش میرسد.
خادم منصوری ادامه داد :قیمت موتورسیکلتهای گران قیمت در بازار
گاها به  ۴۰۰میلیون تومان هم میرسد که مربوط به برند کویر است.

موتورسیکلتهای هندی در ایران مونتاژ میشوند
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه ،موتورسیکلت و لوازم یدکی تهران
گفت :در حال حاضر برند یاهاما از  ۱۳۰میلیون تومان آغاز میشود.
تفاوت موتورسیکلتهای گرانقیمت با ارزان این است که این موتورها
مجهز به تکنولوژی روز هستند.
خادم منصوری با بیان اینکه واردات موتورسیکلت بهصورت دستگاه
کامل نداریم ،گفت :حتی موتورسیکلتهای هندی هم در ایران مونتاژ
میشوند .همه قطعات از هند وارد میشود و برای خدمات پس از فروش
در ایران مونتاژ میشوند.
پیشبینی قیمت موتورسیکلت در ماههای آینده
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه ،موتورسیکلت و لوازم یدکی تهران
گفت :مردم بیشتر به سمت خرید هوندا  ۱۲۵بهدلیل قیمت ارزان آن هستند.
برخی برندهای هندی هم به دلیل کیفیت در میان مردم طرفدار دارد.
خادم منصوری در مورد وضعیت قیمت موتورسیکلت در ماههای آینده
گفت :فکر نمیکنم افزایش قیمت زیادی را در بازار موتورسیکلت در پیش رو
داشته باشیم ،چون وقتی در بازار تقاضا نیست ،افزایش قیمت توجیهی ندارد.

گران فروشی در برخی نمایندگیهای فروش موتورسیکلت
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه ،موتورسیکلت و لوازم یدکی تهران
در مورد مشکل اصلی بازار در حال حاضر گفت :شاهد برخی گران
فروشیها در بازار موتورسیکلت هستیم و به همین منظور الزم است
اتحادیهها در هر صنفی بر مغازهها و نمایندگیها نظارت داشته باشند؛
البته نظارت صرف کافی نیست .بهطور مثال وقتی اتحادیه راجع به قیمت
موتورسیکلت اعتراض دارد و شاهدیم که موتورسیکلت یک برند چقدر
وارد و چقدر تمام شده و چقدر فروش میرود ،میبایست یک ارگانی باشد
که گزارش اتحادیه را تخصصی بررسی و با گران فروشی برخورد کند.
خادم منصوری ادامه داد :در بازار موتورسیکلت ،یکسری مشکالت
مردم را تهدید میکند .ما در اتحادیه با این مشکل مواجهیم که برخی
موتورسیکلت فروشان ،گرانفروشی میکنند یا سند به نام خریدار
نمیزنند .برای جلوگیری از این تخلفات ،الزم است اتحادیه ورود و
بازرسی کند و بازوی اجرایی داشته باشد تا مانع برخی سوءاستفادهها
شود .بهطور مثال ،غرفههایی در فروشگاههای زنجیرهای به فروش
موتورسیکلت میپردازند و ،چون این فروشگاهها زیر نظر اتحادیه کشوری
فروشگاهها هستند نظارتی بر کار این دفاتر فروش نیست.1
 -1منصوری ،محمدخادم ( ،)1401موتورسیکلت بازهم گران میشود؟ /موتورسیکلتهای
 ۴۰۰میلیونی در بازار ایران ،اقتصاد  10 ،24اردیبهشت  ،1401کدخبر .155400 :ر.ک:
https://eghtesaad24.ir/fa/news/155400
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چالش ایستگاه موتورسیکلتهای برقی توسط دانشبنیانها رفع خواهد شد
مدیر گروه توسعه فناوری های نوین خودروئی و طرحهای کالن
ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی ،حملونقل پیشرفته
معاونت علمی گفت :قرار است یک شرکت دانشبنیان ایستگاه
شارژ موتوربرقی را طراحی کند.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از مهر ،دکتر سید
شهریار زینی گفت :در حال حاضر گلوگاه فناوری در تولید موتورسیکلتهای
برقی نداریم و این موتورها در داخل کشور به تولید میرسند.
وی افزود :مشکل اصلی قیمت بیشتر این موتورسیکلتها نسبت به نمونه
مشابه احتراقی است که بهدلیل قیمت باالی باتریهای لیتیومی این
اتفاق میافتد که عمدتاً از خارج از کشور تأمین میشود.
مدیر گروه توسعه فناوریهای نوین خودروئی و طرحهای کالن ستاد
توسعه فناوریهای حوزه فضایی ،حملونقل پیشرفته معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه اما یکی از موضوعات در
توسعه موتورهای برقی در کشور ،فراهمسازی بستر شارژ است ،گفت :الزم
است که ایستگاهها و جایگاههای شارژ موتورسیکلتهای برقی در کشور
ایجاد شود تا دارندگان این موتورها معطل شارژ نمانند.
وی ادامه داد :برای این منظور ،یک شرکت دانش بنیان در صدد ایجاد
بستر شارژ و توسعه ایستگاههای شارژ با حمایت ستاد توسعه فناوریهای
حوزه فضایی ،حملونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری است.
وی گفت :فروش نمونههای داخلی و خارجی این موتورسیکلتهای
برقی درکشور نشان از اقبال به آن دارد اما تعداد آنها کم است زیرا بستر
شارژ در کشور نداریم و این یک چالش محسوب میشود.

14

ماهنامه صنعت موتورسیکلت /سال پنجم /شماره  /20تیر 1401

مدیر گروه توسعه فناوریهای نوین خودروئی و طرحهای کالن ستاد توسعه
فناوریهای حوزه فضایی ،حملونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری با اشاره به دیگر چالش استفاده از موتورهای برقی در
کشور گفت :همچنین اقالم یدکی موتورسیکلتهای برقی در دسترس
نیست و باید خدمات پس از فروش این موتورها در کشور توسعه یابد.
وی با بیان اینکه اگر زنجیره تأمین و اقالم یدکی آنها وجود داشته باشد ،قیمت
نهایی موتورسیکلت کاهش پیدا میکند ،گفت :در ستاد توسعه فناوریهای حوزه
فضایی ،حملونقل پیشرفته در صدد هستیم با همکاری وزارت صمت و کارگروه
رفع موانع تولید ،برنامههایی برای تأمین قطعات یدکی و توسعه عمق بومیسازی
قطعات هایتک موتورسیکلتهایبرقیتدوینکنیم.
مدیر گروه توسعه فناوریهای نوین خودروئی و طرحهای کالن ستاد
توسعه فناوریهای حوزه فضایی ،حملونقل پیشرفته معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری در خصوص مراکز تست موتورسیکلتهای برقی
نیز گفت :تاکنون در کشور فقط یک مرکز آزمون خاص موتورسیکلت
برقی راهاندازی شده است و راهاندازی سایر مراکز آزمون موتورسیکلتهای
برقی نیز در حال اجرا است.
به گفته زینی ،برنامهریزی برای رفع چالشهای موتورسیکلتهای برقی
مخصوصا توسعه ایستگاههای شارژ و یا استفاده از فناوری سوآپ باتری
بهمنظور کاهش قیمت تمام شده موتورسیکلت برقی در دستور کار ستاد
توسعه فناوریهای حوزه فضایی ،حملونقل پیشرفته معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری قرار دارد.1
 -1زینی ،سیدشهریار ( ،)1401رفع چالش ایستگاه موتورسیکلتهای برقی توسط دانش
بنیانها ،مهر 7 ،تیر  ،1401کدخبر .5525063 :ر.ک:
https://www.mehrnews.com/news/5525063

ساعات اوج تصادف موتورسواران در تهران اعالم شد
رییس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ پر
تصادفترین ساعات برای موتورسیکلتسواران را اعالم کرد.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایسنا ،سرهنگ احسان
مومنی ،در این باره اظهارکرد :بیشترین زمان وقوع تصادفات موتورسیکلت
سواران در تهران از ساعت  ۱۹تا  ۲۳است .در این بازه زمانی هوا تاریک
شده و دید موتورسیکلتسوار کاهش پیدا میکند .در این زمان همچنین
رانندگان نیز دچار خستگی ناشی از فعالیت روزانه هستند.
وی با بیان اینکه حدود  ۳۰درصد تصادف موتورسیکلت سواران طی بازه
زمانی  ۱۹تا  ۲۳رخ میدهد گفت :زمان تاریکی هوا حتما باید چراغهای
موتورسیکلت روشن باشد و از کاله ایمنی و لباس دارای شبرنگ برای
بهتر دیده شدن استفاده شود.
مومنی گفت :به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات و تخلفات بسیار زیاد
موتورسواران ،در  ۶۵درصد تصادفات رخ داده ،رانندگان موتورسیکلت به
عنوان مقصر حادثه به مراجع قضایی و شرکتهای بیمه معرفی شدهاند.
وی با تاکید بر اینکه موتورسیکلت سواران باید حتما حین تردد از کاله ایمنی
استفاده کنند گفت :متورسواران میتوانند عالوه بر ساعات شب ،طی ساعات
روز نیز چراغهای خود را برای بهتر دیده شدن روشن نگه دارند .همچنین الزم
است که موتورسواران به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی پایبند باشند.1
تصادف موتورسواران در فصل تابستان افزایش مییابد
رییس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت از افزایش آمار
تصادفات موتورسیکلتها در فصول گرم سال خبر داد و افزایش دما و
تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی را دو عامل موثر بر افزایش تعداد و
تلفات تصادفات موتوری اعالم کرد.
 -1مومنی ،احسان ( ،)1401اعالم ساعات پیک تصادف موتورسواران در تهران ،ایسنا18 ،
خرداد  ،1401کدخبر .1401031812799 :ر.ک:

https://www.isna.ir/news/1401031812799

سرهنگ احسان مومنی ،با اشاره به علت تصادفات موتورسیکلتها در
تابستان خاطرنشان کرد :با شروع ایام گرم و فصل تابستان آمارها نشان
میدهد که تصادفات موتورسیکلتها نیز افزایش پیدا میکند .تا جایی
که میتوان گفت باالترین آمار تصادفات منجر به فوت موتورسواران در
فصل تابستان اتفاق افتاده و تصادفات موتورسیکلت در این فصل به دالیل
گوناگونی مرگبارتر بوده است.
وی با اشاره به تاثیر گرما روی پایین آمدن سطح رعایت نکات ایمنی و
هوشیاری گفت :طبق بررسیها افزایش دما و گرمای هوا منجر به تعریق و
ایجاد شرایطی سخت و طاقتفرسا برای رانندگان میشود و در این میان
موتورسواران نیز کمتر از کاله ایمنی استفاده میکنند .این مسئله سبب
میشود تا بر اثر تصادف و وارد شدن ضربه به سر راننده ،احتمال آسیب
جدی یا فوت فرد باالتر برود.
مومنی همچنین با اشاره به تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی و افزایش
ریسک آسیب دیدن نوجوانان و دانشآموزان در جریان تصادفات موتوری
اضافهکرد :در فصل تابستان با تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی و افزایش
اوقات فراغت دانشآموزان و نوجوانان ،این قشر از افراد جامعه بیشتر از
موتورسیکلت استفاده میکنند .اغلب این افراد نیز به سن قانونی برای
استفاده از موتورسیکلت نرسیدهاند و بدون گواهینامه و تجربه کافی
دست به این کار میزنند .برای کاهش خطر آسیبدیدن نوجوانان و
دانشآموزان ،خواسته ما از خانوادهها این است که موتورسیکلت را در
اختیار فرزندان خود قرار ندهند.
رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ اظهارکرد :توصیه همیشگی
ما به رانندگان این است که از کاله ایمنی استفاده و با رعایت مقررات
2
راهنمایی و رانندگی تابستان خوب و بدون حادثهای را تجربه کنند.
 -2مومنی ،احسان ( ،)1401افزایش تصادف موتورسیکلت سواران در فصل تابستان ،ایسنا،
 22خرداد  ،1401کدخبر .1401032215282 :ر.ک:
https://www.isna.ir/news/1401032215282
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ناصر رزاقمنش:

 ۴۵درصد متوفیان سوانح رانندگی در پایتخت موتورسواران هستند
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مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راهها با اشاره به سهم بالغ بر ۴۵
درصدی موتورسواران از فوتیهای سوانح رانندگی در شهر تهران،
گفت :ضرورت دارد دستگاههای نظارتی با تشدید برخورد با متخلفان
موتورسواری در توسعه نظم و انضباط ترافیکی نقشآفرینی کنند.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از فارس ،ناصر رزاقمنش ،با
اظهار گالیه از عدم تمرکز و توجه الزم و کافی رسانه به موضوع سوانح
رانندگی و آسیبهای جبران ناپذیر انسانی ،اجتماعی و اقتصادی آن،
اظهار داشت:قدرت و توان اصحاب رسانه در آگاهی بخشی ،روشنگری و
اشاعه فرهنگ و رفتار صحیح رانندگی بسیار با اهمیت است.
مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راهها افزود :مطالبهگری از
دستگاههای اجرایی و نظارتی همچنین نقش پیشگیرانه و هشداری آنها
را در افکار عمومی بیبدیل و موثر است.
وی تالش و تمرکز رسانه در موضوع سوانح رانندگی را همانند آنچه که در
دو سال گذشته در مواجه با بیماری کرونا اتخاذ و اجرا کرد را مورد انتظار
جامعه دانست و توسعه برنامههای فرهنگی و اجتماعی و تولید محتوای
غنی را امری ضروری خواند.
وی یادآور شد :از دست دادن  ۱۶هزار و  ۷۷۸نفر از هموطنان و مجروح
و مصدوم شدن  ٣١٧هزار و  ١٢٠نفر در سوانح رانندگی در سال ۱۴۰۰
که به ترتیب رشد و افزایشی معادل  ۹و  ۱۴.۶درصدی نسبت به سال
قبل از آن دارد ،بیانگر ضرورت بازنگری اساسی در رفتارهای ترافیکی
هموطنان،گسترش برنامهای آموزشی و فرهنگی همچنین تقویت اجرای
قوانین و مقررات رانندگی است.
رزاقمنش پیامدهای ناگوار و متعدد روحی ،آسیبهای جسمانی قابل
مالحظه و معلولیتهای ناشی از سوانح رانندگی در کشور را که با عزم و
اراده ملی متصدیان ام ِر ایمنی حملونقل همچنین آحاد هموطنان قابل
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پیشگیری است را بسیار مهم و مورد تامل ذکر کرد.
مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راهها افزود :با توجه به آغاز فصل تابستان
همچنین روند کاهشی بیماری کرونا که طبعاً کشور با افزایش سفرها
بهویژه برون شهری مواجه خواهد شد ،از همه مردم درخواست میشود با
رعایت قوانین و مقررات حافظ جان خود ،خانواده و دیگران در سفرها باشند.
وی بر تجمیع و همسوئی فعالیتها و برنامههای فرهنگی و اجتماعی جمعیت
طرفداران ایمنی راهها با دیگر سمنهای فعال در حوزه ایمنی حملونقل
در راستای افزایش ایمنی سفرها و کاهش سوانح رانندگی تأکید کرد.
مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راهها گفت :اجرای برنامههای فراتر از
تکالیف و وظایف قانونی نهادهای اجرایی باالخص سازمانهای فرهنگی،
علمی ،دانشگاهی و رسانهها جهت غلبه بر پدیده خانمانسوز تصادفات
رانندگی در شرایط حاضر یک راهکار فوری است.
وی وضعیت و آسیبهایی که مدام متوجه موتورسواران در کشور است
را نگرانکننده توصیف و سهم بالغ بر  ۴۵درصدی این گرو ِه اجتماعی
از فوتیهای سوانح رانندگی در شهر تهران را یک تراژدی قلمداد کرد.
رزاقمنش اضافه کرد :همچنین نداشتن گواهینامه حدود یک سوم
از راکبان موتورسیکلت و عدم استفاده از کاله ایمنی استاندارد توسط
اکثریت آنان در کشور واقعیتی غمانگیز و خطری جدی برای سالمت
شهروندان و سرمایههای اجتماعی و ُمولد است .وی تأکید کرد :ضرورت
دارد موتورسواران بهطور جدی با رعایت قوانین و مقررات رانندگی نسبت
به خود مراقبتی ،حفظ حیات خود و دیگر شهروندان اهتمام داشته باشند
و دستگاههای نظارتی نیز با تشدید برخورد با متخلفان به دور از هر گونه
مصالحه در توسعه نظم و انضباط ترافیکی نقشآفرینی کنند.1
 -1رزاقمنش ،ناصر ( 45 ،)1401درصد متوفیان سوانح رانندگی در پایتخت موتورسواران
هستند ،فارس 31 ،خرداد  ،1401کدخبر .14010331000767 :ر.ک:
https://www.farsnews.ir/news/14010331000767

تخلفات موتورسواران تخت گاز روی روان جامعه
استفاده از موتورسیکلت از آذرماه سال  ۹۸و همزمان با افزیش
نرخ بنزین شتاب زیادی گرفت .افزایش نرخ بنزین ،باالرفتن
هزینههای زندگی از جمله حملونقل را به همراه داشت .بهدنبال
افزایش نرخ بنزین بود که بسیاری از شهروندانی که از تاکسی،
اتوبوس یا مترو برای آمد و شد استفاده میکردند ترجیح دادند
با خرید یک دستگاه موتورسیلکت از معضالتی که در آمد و شد
به آن مبتال بودند نجات پیدا کنند بهطوری که براساس آماری که
پلیس راهور تهران اعالم کرده در حال حاضر  ۴میلیون و ۲۱۸
هزار و  ۳۸۸دستگاه موتورسیکلت در پایتخت تردد میکنند.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از جوان آنالین ،ترافیک،
مهمترین مزیت استفاده از موتورسیکلت است .شکلگیری ترافیکهای
سنگین در خیابانها و بزرگراههای پایتخت و از دست رفتن فرصتهای
زندگی در ترافیک ،منجر شده بسیاری ترجیح دهند از این وسیلهنقلیه
استفاده کنند .موتورسیلکتها امکان برون رفت از ترافیکها را دارا
میباشند و قادرند از همه معابر دشوار عبور کنند .معضل دیگری که
پایتخت به آن مبتال است ،نبودن جای پارک خودرو است .استفادهکنندگان
از خودروهای شخصی که بهدلیل نابسامانیهای حملونقل عمومی از
خودروهای خود استفاده میکنند ،قادر نیستند برای خودروهایشان جای
پارک پیدا کنند ،از همین رو یا باید ساعتها بهدنبال جای پارک بگردند
و یا سحرگاه خودرویشان را نزدیک محل کارشان پارک کرده و تا زمان
بازگشایی محل کارشان در خودرو منتظر بمانند .موتورسیکلت این مزیت
را دارد که نیاز به فضای زیادی برای جای پارک ندارد و امکان پارک
آن در همه معابر وجود دارد .مزیت دیگر استفاده از موتورسیکلت ،عبور
از مناطق طرح ترافیک یا طرح کاهش است .این مزیت مهم هم سبب

گرایش زیادی به استفاده از موتورسیکلت شده است .استفاده از
موتورسیلکت برای امرار معاش موضوع مهمتری است که پیوستهای
بسیاری در نابسامانی ترافیک شهری ایجاد کرده است .بهدنبال افزایش
هزینههای زندگی بسیاری از شهروندان از موتورسیلکت برای تامین
معاش زندگی خود استفاده میکنند.
پیوستهای نابسامانی خدمات شهری
فالکت حملونقل عمومی یکی از دالیل گرایش به استفاده از موتورسیلکت
است .در مورد تاکسیها ،نرخ کرایهها باالست و در همه ساعتهای شبانهروز
امکان دسترسی به تاکسی وجود ندارد .در مورد اتوبوسهای شهری که
اقبال بیشتری به آن وجود دارد ،وضعیت از وخامت بیشتری برخوردار
است .در عمده خطوط شهری ،سرویسها بهصورت محدود و سلیقهای
ارایه میشود و کسی هم به اعتراضهای شهروندان در این باره رسیدگی
نمیکند .ایستگاههای اتوبوس فرسوده یا کثیف است و مسافران برای
ساعتهای طوالنی باید منتظر رسیدن اتوبوس باشند .عمده اتوبوسها
فرسوده و زمانی هم که به ایستگاه میرسند مملو از مسافر هستند .در
مورد مترو وضعیت ایستگاهها به سامان است و شهرداری برای زیباسازی
آن هزینههای بسیاری را متحمل شده است ،اما بهدلیل اقبال گستردهای
که از مترو میشود ،همواره قطاهار مملو از جمعیت است .در حال حاضر
ظرفیت مترو برای انتقال شهروندان ۷ ،میلیون نفر است که تنها موفق
به جابهجایی  ۲میلیون نفر میشود .از آنجایی که ساختار خدمات شهری
ظرفیت پاسخگویی به شهروندان را ندارد ،بسیاری ناگزیر شدهاند برای
رها شدن از این نابسامانیها به فکر تهیه یک دستگاه موتورسیلکت باشند.
تخلفهای موتورسواران
یکی از مهمترین نابسامانیهای اجتماعی در پایتخت را موتورسواران
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متخلف رقم میزنند .چراغ قرمز ،مخدوش کردن پالک ،سرعت باال،
پل عابر پیاده ،پیادهرو ،خطوط ویژه ،کاله ایمنی ،حمل بار نامتعارف،
حرکت خالف عبور خودروها ،عبور از نقاط ممنوعه برای این دسته از
متخلفان معنایی ندارد .تخلفهای بیشماری که این دسته از متخلفان
انجام میدهند اعتراضهای عمومی زیادی را رقم زده است به زعم آن،
تالشهای صورت گرفته نتوانسته مانع بروز تخلفهای آنها شود.
در حوزه برخورد
پلیس در حوزه برخورد با متخلفان طرحهای بسیاری را به اجرا گذاشته
است ،اما طرحهای پلیس نتوانسته مانعی برای بروز تخلف شود .توقیف
موتورسیلکت متخلفان اولین طرحی بود که از سالها قبل در دستور کار
پلیس قرار داشت .این طرح که بیثمر بودن آن بارها مطرح شده بود تا
سال گذشته استمرار داشت ،اما نتوانست قانونمند شدن متخلفان را
بهدنبال داشته باشد .ماموران پلیس راهور در ساعت معین و در نقاط
معلومی از شهر ،کفیهای خود را مستقر میکردند و راکبانی را که
مرتکب تخلفهایی مثل نداشتن کاله ایمنی ،مدارک ،عبور از خط ویژه
یا تخلفهای دیگر میشدند را متوقف و موتورسیکلت را توقیف و به
پارکنینگ منتقل میکردند .اجرای این طرح نه تنها در قانونمند شدن
متخلفان تاثیری نداشت بلکه منجر به رسوب شدن موتورسیکلتها در
پارکینگها شد .همزمان با باال گرفتن انتقادها به اجرای طرح ،پلیس سال
گذشته طرح موتوریار را جایگزین آن طرح کرد.
در جریان این طرح موتورسیلکت متخلفان برای چند ساعت متوقف و فرد
متخلف با پوشیدن کاور پلیس در نقش همیار پلیس ظاهر میشود .هر
چند پلیس و متخلفان از اجرای این طرح اعالم رضایت دارنداما مشاهدات
عینی ،قانونمند شدن متخلفان را بهدنبال نداشته است .عمدهترین آسیب
این طرح هم این است که در نقاط معین و در ساعت اداری مشخص و
بهصورت محدود انجام میشود.
نقش موتورسیلکت در بروز سوانح
سرهنگ احسان مومنی ،رییس اداره تصادفات تهران بیتوجهی به قانون
را عمدهترین دلیل بروز سوانحی میداند که از سوی راکبان در حال رقم
خوردن است .او میگوید« :براساس گزارش پزشکی قانونی سال گذشته
 ۳۳درصد کشتهشدگان سوانح رانندگی موتورسیکلتسواران بودند.
عمدهترین دلیل مرگ موتورسوران ضربه به سر بهدلیل نداشتن کاله
ایمنی مناسب است .بیشترین زمان تصادفات موتورسیکلتسواران که
حدود  ۳۰درصد است از ساعت  ۱۹تا  ۲۳است که در این زمان هوا تاریک
است و دید موتورسوار که خسته از کار روزانه است به شدت کم میشود».
سرهنگ مومنی توصیه میکند که راکبان برای بهتر دیده شدن باید که از
لباس و کالههای ایمنی شب رنگ استفاده کنند و چراغ وسیلهنقلیهشان
را هم در طول شبانه روز روشن نگه دارند.
مومنی میگوید« :در  ۶۵درصد تصادفها راکبان بهدلیل تخلفهایی
که مرتکب شدهاند مقصر شناخته میشوند .سال گذشته  ۴۵درصد
قربانیان سوانح رانندگی و  ۶۳درصد مجروحان سوانح رانندگی در تهران
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موتورسوران بودند .در مورد بیشترین مکانهایی که سوانح موتورسوران
در آن رقم میخورد هم در خیابانهای ولیعصر (عج) ،رجایی و فدائیان
در صدر قرار دارند».
مرگ هر شهرونددر جریان سوانح رانندگی  ۵میلیارد و  ۱۰۰میلیون
تومان به کشور آسیب وارد میکند
هر لحظه که میگذرد بروز تخلفهایی که از سوی موتورسوران متخلف
متوجه جامعه میشود رو به افزایش است .براساس گزارشی که رییس
پلیس راهور اعالم کرده مرگ هر شهرونددر جریان سوانح رانندگی ۵
میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان به کشور آسیب وارد میکند .در پایتخت
ساالنه  ۶۰۰نفر و در کشور  ۱۷هزار نفر قربانی سوانح رانندگی میشوند
که بخش عمدهای از قربانیان آن و یا مقصران در بروز آن را موتورسوران
متخلف به خود اختصاص میدهند .موتورسوران نقشی عمده در نابسامانی
ترافیک شهری دارند و وسایلنقلیه فرسودهشان نقش عمده در آیجاد
آلودگی هوا و صوتی ایفا میکند .تردیدی وجود ندارد که پلیس توان
برخورد قاطع با همه تخلفهای صورت گرفته در کمترین زمان را دارد،
اما از آن جا که بسیاری از این وسیلهنقلیه برای ارتزاق خود استفاده
میکنند مماشات زیادی در این باره صورت میگیرد .همه کسانی که
موفق به گرفتن گواهینامه شده و در حال رانندگی هستند ،دورههای
آموزش قوانین را سپری کردهاند .آنها بهخوبی آگاهند که در صورت
تمکین از قانون و به کار بردن آنچه در آموزشها سپری کردهاند خواهد
توانست نقشی عمده در کاهش این آسیبها ایجاد کنند.
هزینه کردن ساختارهای فرهنگی جامعه برای فرهنگسازی در این حوزه
و فرهنگپذیری مخاطبان رویکردی است که در صورت اقبال به آن
میشود با تاسی به آن به قانونپذیر بودن موتورسوران متخلف امید وار بود.1

 -1تخت گاز روی روان جامعه ( ،)1401جوان آنالین 11 ،تیر  ،1401کدخبر .1095253 :ر.ک:
https://www.javanonline.ir/fa/news/1095253

هادی هاشمی:

قوانین فعلی پاسخگوی تخلفات موتورسیکلتها نیست
یک کارشناس ارشد ترافیک معتقد است که قوانین فعلی
پاسخگوی تخلفات موتورسیکلتها نیست و باید برای ایمنی جان
این افراد و دیگر شهروندان قوانین سختگیرانهای اتخاذ شود.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایسنا ،سالهاست
که طرحهای مختلفی برای ساماندهی موتورسیکلتسواران به اجرا در
آمده است ،اما همچنان موتورسیکلتها و تخلفاتی که از سوی برخی از
راکبان آنها انجام میشود ،یکی از چالشهای جدی در حوزه ترافیک و
ایمنی ترافیک است .موضوعی که هادی هاشمی ،فرمانده پیشین پلیس
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و از کارشناسان ترافیک آن را ناشی از
دالیل مختلف ازجمله ضعف در قوانین میداند و معتقد است که باید با
تخلفات برخورد سختگیرانهتری صورت بگیرد.
با اشاره به حفرهها و ضعفهای موجود برای ساماندهی موتورسیکلتها
گفت :قانون و مقررات ما در حوزه موتورسیکلتها ضعیف است و تا
سختگیری الزم انجام نشود ،فرهنگسازی مناسب برای استفاده از
موتورسیکلت صورت نخواهد گرفت.
او درباره طرح ساماندهی موتورسیکلتسواران و تاثیر آن روی کاهش
تخلفات موتورسیکلت سواران نیز اظهار کرد :موتورسیکلت علیرغم
اینکه در کشور ما پالک میشود ،هویت ندارد و متاسفانه از زمانی که
افزایش میزان استفاده از موتورسیکلت در چرخه حملونقل کشور شروع
شد ،سیاستهای درستی در قبال آن اتخاذ نشده است.

وی در ادامه با اشاره به ویژگیهای این وسیلهنقلیه گفت :موتورسیکلت
بهعلت بهرهمندی از قدرت مانور باال و برخورداری از حجم کم ،وسیلهنقلیه
محبوبی برای اقشار مختلف جامعه است .برخی برای دور زدن ترافیک
از آن استفاده کرده و جمعیت زیادی از مردم نظیر کارگران ،پیکهای
موتوری و اغلب اقشار ضعیف جامعه نیز از این وسیله استفاده میکنند.
هاشمی با اشاره به استفاده برخی بزهکاران و مجرمین از این وسیلهنقلیه
اضافه کرد :مزایایی که در استفاده از موتورسیکلت وجود دارد ،متاسفانه
سبب میشود تا مجرمین و بزهکاران نیز از این وسیله استفاده کنند.
تعداد تخلفات مربوط به موتورسیکلت ،علیرغم اینکه پلیس به آنها
رسیدگی کرده و تعداد قابل توجهی موتور را توقیف میکند ،همچنان
باالست .قیمت مناسب این وسیله در برابر خودروهای سواری یکی از
دالیل این پدیده است؛ همچنین در مواردی دیده شده موتورهایی که
توقیف میشوند مدتها در محل توقیف موتورسیکلتها میمانند و کسی
سراغ آنها نمیآید.
هاشمی در ادامه اظهار کرد :موتورسیکلت امروزه تبدیل به ارابه مرگ
شده است .این وسیله پناهی ندارد و رانندگان آن نیز از کاله ایمنی
استفاده نمیکنند .ما باید در قوانین مربوط به استفاده از این وسیله
تجدیدنظر کنیم .باید ضوابط بهشدت سنگین و سفت و سختی وضع
شوند .ضوابط مربوط به موتورسیکلت باید چندین برابر خودروها باشد
چرا که انواع تخلفات رانندگی با آن انجام میشود .رانندگان این وسیله
البهالی خودروها حرکت میکنند ،وارد پیادهرو میشوند ،تکچرخ
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میزنند و با جان خود و عابرین بازی میکنند.
پیشنهاد اسقاط موتورسیکلت متخلفین پس از یک هفت ه
این کارشناس ارشد ترافیک درباره راهکارهای موجود برای وضع قوانین
موثرتر برای کنترل موتورسیکلتسواران گفت :مدت زمان توقیف موتور
باید به یک هفته کاهش یابد و اگر ضربالعجل به اتمام رسید و تکلیف
تخلف روشن نشد باید وسیله اسقاط شود .این از انباشت موتورسیکلتهای
رسوبی که امروزه مشکالت زیادی هم برای پلیس و هم پارکینگها ایجاد
کرده ،کم خواهد کرد .همچنین پیشنهاد میکنم که باید از راننده تضمین
گرفته شود که در هر شرایطی در دسترس باشد .ضمن اینکه مجازات
مربوط به موتورسیکلتها باید سنگینتر از خودروها باشد .برای مثال اگر
برای یک تخلف رانندگی  ۲۰۰هزار تومان جریمه در نظر گرفته میشود،
برای تخلف موتورسوار باید جریمه بیشتر باشد .ما نباید در مواجهه با
تخلفات موتورسیکلتها ریشسفیدانه برخورد کنیم.
هاشمی ادامه داد :برخورد ریشسفیدانه با موتورسواران متخلف جواب
نمیدهد؛ چرا که برخی از موتورسواران متخلف دیگر قائل به رعایت
قوانین نیستند و هر گونه تخطی آنها از قوانین راهنمایی و رانندگی
با جان مردم ارتباط مستقیم دارد .این مخاطرات عالوهبر همه تاثیرات
بدی است که حرکات آنها روی افراد جامعه دارد .باید مجازات شدید
اجتماعی برای آن دسته از موتورسواران دارای تکرار جرم درنظر گرفته
شود تا به قوانین و مقررات و قانون برگردند و به آن احترام بگذارند.
وی درباره طرح ساماندهی موتورسیکلتها نیز گفت :این طرحها
مدتهاست که اجرا میشود اما آنطور که باید و مورد انتظار است جواب
نمیدهد .باید توجه داشته باشیم که برقراری نظم و امنیت و حفظ جان
مردم در اولویت است و وقتی درصد قابل توجهی از جانباختگان تصادفات
هم موتورسواران هستند ،باید برای حفظ جانشان اقداماتی انجام شود و
اگر سختگیری هم میشود برای حفظ جانشان باشد.
ایجاد فرهنگ موتورسواری در گروی اصالح قوانین است
هاشمی درباره لزوم اصالح قوانین درباره موتورسیکلتسواران نیز گفت:
گرفتن تصویب یک قانون از مجلس زمان بر است .برخی از قوانین و
مقررات ما متناسب با شرایط امروز نیست .فرهنگ در حوزه حملونقل و
ترافیک به معنای ایجاد قوانین و مقررات قوی و بازدارنده و کنترل قوی
روی آنهاست .در کشور ما قوانین و مقررات قوی وجود ندارد و نظارتی
خوبی نیز روی آنها انجام نمیشود .تا زمانی که این مشکل حل نشود
هیچوقت فرهنگ مد نظر ایجاد نمیشود .این نکته نیز قابل اشاره است
که اگر در کشوری مردم تخلف نمیکنند لزوما با فرهنگ نیستند .فرهنگ
قوی زمانی به وجود میآید که ضمانت اجرایی قوی و بازدارنده داشته
باشد وگرنه کسی آن را رعایت نخواهد کرد.
وی با اشاره به تاثیر امنیت پایین خودروها و موتورسیکلتها بر میزان
حوادث مربوط به آنها گفت :متاسفانه در موارد قابل توجهی مشاهده شده
که ایمنی وسایل نقلیه چندان مورد توجه سازندگان آن قرار نمیگیرد.
در این شرایط به نظرم آزاد کردن واردات خودرو و موتورسیکلتهای
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استاندارد و برداشتن تعرفههای مربوط به آنها میتواند بسیار موثر باشد.
توجه داشته باشید درصد قابل توجهی از افرادی که در تصادفات رانندگی
جان خود را از دست میدهند ،بخشی از دهکهای پایین جامعه هستند
و حادثه آنان را دچار مشکالت فراوان میکند.1
پلیس با پالکهای مخدوش وسایل نقلیه برخورد میکند
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایسنا ،سرهنگ علی
اصغر شریفی درباره برخورد پلیس با خودروهای دارای پالک مخدوش
اظهارکرد :برخورد پلیس با تخلفات مربوط به پالک وسیلهنقلیه یک طرح
دائمی و همیشگی است که هیچگاه تعطیل نخواهد شد چرا که پالک
وسیلهنقلیه شناسنامه آن محسوب شده و هرگونه تغییر در آن در واقع
هویت وسیله را تغییر داده و مشکالت بسیاری را ایجاد میکند.
وی ادامه داد :متاسفانه یکی از معضالت ترافیکی و مشکالتی که درحال
حاضر داریم انواع تخلف پوشش و مخدوشی پالک است .این تخلف اشاعه
بینظمی و بیانضباطی است و خط قرمز پلیس محسوب میشود.
رییس مرکز اطالعرسانی پلیس راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه پلیس
شدیدا با تخلف پوشش و مخدوشی پالک برخورد میکند ،گفت :در برخی
موارد مشاهده شد که پوشش پالک مقدمهای برای شروع سایر تخلفات و
حتی جرایم است .در همین راستا نیز پلیس راهنمایی و رانندگی به هیچ
عنوان در این خصوص اغماض نکرده و به طرق مختلف با این نوع از تخلف چه
از سوی موتورسیکلتها و چه از سوی خودروهای سواری برخورد میکند.
شریفی با بیان اینکه ماموران پلیس به محض مشاهده این نوع تخلف
چه از طریق رصد فیزیکی و چه از طریق پایش هوشمند تصویری با آن
برخورد میکنند ،گفت :ماموران ضمن اعمال قانونی که برای این تخلف
در نظر گرفته شده است ،نبت به توقیف و انتقال وسیلهنقلیه به پارکینگ
نیز اقدام خواهند کرد .همچنین اگر مخدوشی پالک به نحوی باشد که
تغییر در ارقام وسیلهنقلیه انجام شده باشد با توجه به جرم صورت گرفته
و برابر ماده  ۷۲۰قانون مجازات اسالمی برای راننده متخلف پروندهای
تشکیل شده و به مراجع قضایی ارسال میشود که حتی ممکن است
منجر به مجازاتی نظیر حبس هم بشود.
وی ادامه داد :دوربینهای پالک خوان نیز در مجموعه مرکز فرماندهی
و کنترل هوشمند ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ وجود دارد که از
این طریق نیز اعمال قانون و برخورد الزم با متخلفان صورت گرفته و این
تخلفات ثبت میشود.
شریفی افزود :افرادی که تخلفشان به شکل آنالین و از طریق مرکز
هوشمند رصد شده و به ثبت رسیده ،پس از تخلف برایشان احضاریه
ارسال میشود .آنها باید در پلیس راهور حضور پیدا کرده تا به ادامه
روند تخلفاتشان رسیدگی شود.
به گفته رییس مرکز اطالع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران
بزرگ ،پلیس عالوه بر جرائم و مجازات ذکر شده برای این دسته از
 -1هاشمی ،هادی ( ،)1401پیشنهاد اسقاط موتورسیکلتهای متخلف /برخورد ریشسفیدانه
با تخلفات جواب نمیدهد ،ایسنا 25 ،خرداد  ،1401کدخبر .1401032417258 :ر.ک:

https://www.isna.ir/news/1401032417258

رانندگان دورههای آموزشی نیز برگزار میکند.1
برخورد با موتورسواران متخلف از مطالبات اصلی مردم همدان است
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایرنا ،سرهنگ فرخ
جمالی اظهار داشت :بسیاری از شهروندان به صورت تلفنی و حضوری
در تماس و دیدار با مقامات پلیس راهور از ایجاد مزاحمت توسط
موتورسواران متخلف ابراز نارضایتی می کنند.
وی افزود :برخی از راکبان موتورسیکلت با دستکاری اگزوز این وسیله
نقلیه و ایجاد صداهای ناهنجار و آلودگی صوتی موجبات سلب آسایش و
ناراحتی شهروندان را فراهم می کنند که برخورد قاطع با این تخلف همواره
مورد تاکید شهروندان و البته یکی از اولویت های پلیس راهور است.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان ادامه داد :همچنین
برخی از راکبان موتورسیکلت با ورود به بوستان های شهر و تردد در این
محل که مکان استراحت خانواده ها و تفریح و بازی کودکان است زمینه
ساز نگرانی شهروندان و همچنین سلب آسایش و ایمنی کودکان برای
تفریح و بازیمی شوند.

سرهنگ جمالی با بیان اینکه در همین ارتباط یک هزار و  ۴۰۰دستگاه
موتورسیکلت متخلف به تازگی در شهرستان همدان جریمه و اعمال
قانون شدند ،افزود :برخورد با راکبان موتورسیکلت که اقدام به تردد در
محدوده پیاده راه بوعلی ،اکباتان و میدان امام خمینی (ره) و همچنین
تردد در معابر شهری شهر همدان می کنند نیز به صورت جدی به عنوان
یک مطالبه عمومی در دستور کار پلیس قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه ورود موتورسیکلت به پیاده راه ممنوع است ،اظهار
داشت :در صورت مشاهده تردد موتورسیکلت در پیاده راه های شهر،
عالوه بر جریمه موتورسوار ،موتورسیکلتنیز به مدت یکماه در پارکنیگ
توقیف می شود.
به گفته وی ،طرح توقیف موتورسواران مزاحم در پیاده راه های بوعلی و
اکباتان شهر همدان از روز گذشته آغاز شده و تا کنون با کمک عوامل
انتظامی و یگان امداد  ۲۰دستگاه موتورسیکلت توقیف و راهی پارکینگ
شدند .بیش از  ۲۲۰هزار دستگاه موتورسیکلت در همدان تردد دارند.2

 -1شریفی ،علیاصغر ( ،)1401برخورد پلیس با پالکهای مخدوش وسایل نقلیه ،ایسنا 4 ،تیر
 ،1401کدخبر .1401040401901 :ر.ک:
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غالمرضا صدفی:

باید فرهنگ استفاده از موتورسیکلت تقویت شود
صدفی با اشاره به اینکه نقش مهم صداوسیما در زمینه
فرهنگسازی گفت :باید فرهنگ استفاده از موتورسیکلت تقویت
شود که در این زمینهها خانواده مخصوص ًا والدین نقش موثری دارند.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از راه دانا ،غالمرضا
صدفی با اشاره به اینکه سالهای سال است که از موتورسیکلت در قم
استفاده می شود ،اظهار داشت :افراد بسیاری هستند که در کنار خودرو،
موتورسیکلت هم دارند و از آن استفاده میکنند.
وی ادامه داد۵۰:درصد تصادفات منجر به فوت در سال  ۱۴۰۰مربوط
به راکبین موتورسیکلت است هر چند اقداماتی که در سالهای گذشته
انجام شد ،مخصوصا اقدامات فرهنگی که بهصورت ویژه برای راکبین
موتورسیکلت صورت گرفت یک درصد کاهش فوتی نسبت به سنوات
گذشته را ثبت کردهایم.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم افزود :موتورسیکلت وسیلهای
سریع ،ارزان ،در دسترس و کم هزینه است .یکی از مسائلی که مردم رو
به موتور برای استفاده میآورند ارزان بودن است .زمانی مردم با  ۷میلیون
پرایدی که ایمنی نداشت را میخرید که نسبت به موتور بهتر بود.
باید فرهنگ استفاده از موتور تقویت شود
وی عنوان کرد :در دنیا هم از موتورسیکلت استفاده میشود و این نیست
که بگوئیم فقط در کشور ما از این وسیله استفاده میشود .باید فرهنگ
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استفاده از موتورسیلکت در کشور را تقویت کنیم .ما نمیتوانیم به مردم
بگوئیم که این وسیله ایاب و ذهاب و امرار و معاش شما را بگیریم تا
ایمن باشد .از طرفی هم شاید زیرساختهای سفر در شهر مناسب و
کافی نباشد.
سرهنگ صدفی با اشاره به اینکه در مسئله موتورسیلکت بحث فرهنگ
بسیار مهم است ،ابراز داشت :باید بهصورت ویژه در مسئله فرهنگسازی
از خانواده ها شروع کنیم و ارگانهایی که در مسائل فرهنگی هم دخیل
هستند باید به موضوع ورود پیدا کنند و وظیفه خود را انجام دهند.
وی ادامه داد :صرفا با جریمه کردن و انتقال به پارکینگ نمیشود
جلوی راکبین موتورسکیلت در سطح شهر قم گرفت .اما اگر در
مسئله فرهنگ این مسئله را مطالبه کنیم جوابگو خواهد بود .امروز
والدین به فرزندان خود که نه سن قانونی دارند و نه گواهینامه دارند
موتورسیکلت میدهند و از همه بدتر هم اینکه خود والدین سوار
ترک این راکبین میشوند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم عنوان کرد :این ضعف
فرهنگی ما را در بحث استفاده از موتورسیکلت را نشان میدهد .باید
تالش کنیم و قانع کنیم احساس خطر را به جامعه بهصورتی القا کنیم
که خانواده همانطور که در قبال کودک خود احساس خطر میکند در
قبال نوجوان و جوان خود هم احساس خطر کند که اگر این نوجوان
با موتورسیکلت تصادف کند ممکن از یک عمر پشیمانی برای خود و
خانواده به بار بیارود .بهعنوان مثال در بین راکبین موتورسیکلت قطع

نخاعهایی داریم که هیچ جایی دیده و گفته نمیشوند.
یازده هزار دستگاه موتورسیکلت در پارکینگهای قم وجود دارد
وی افزود :در حال حاضر بیش از ۱۱هزار دستگاه موتورسیکلت در
پارکینگهای قم توقیف هستند .با توقیف نمیتوان فرهنگ را درست
کرد .اگر قرار بود با توقیف درست شود در سنوات گذشته که با شدت
بیشتری بود باید امروز مردم قانونمند میشدند .اگر با جریمه میشد
این کار را انجام داد ما سال گذشته بیشترین جریمه را برای راکبین
موتورسیکلت در بحث عدم استفاده از کاله ایمنی اعمال کردهایم .این
اقدامات تا چه اندازهای در بحث قانونمند شدن راکبین موتورسیکلت تاثیر
داشته است؛ ما نمیگوئیم بیتاثیر بود اما تاثیر آنچنانی هم نداشته است.
حرکات نمایش در فضای مجازی محرک جوانان است
سرهنگ صدفی با اشاره به فضای مجازی ،گفت :امروز در فضای مجازی
استفاده از موتورسیکلتهای سنگین و انجام حرکات نمایشی رایج شده
است که باعث تحریک جوانان و نوجوانان میشود .انجام دادن حرکات
نمایشی هنری است که باید به این هنر ارزش و اعتبار قائل شویم ،اما این
هنر وقتی از پیست خارج میشود و در معبر عمومی قرار میگیرد بهجای
اینکه تحسین شود مورد نفرت قرار میگیرد.
وی ادامه داد :یک راکب موتورسیکلت باید بداند که استفاده از
موتورسیکلت با سرعت باال و انجام حرکات نمایشی بسیار خطرناک است
و در صورت برخورد با هرچیزی صدمات غیرقابل جبرانی به بار خواهد
آورد که پیشمان کننده است .ما امروز نیاز داریم به کمک اصحاب رسانه
که همیشه هرجا ورود کردند خوب ظاهر شدند .در این موضوع هم
فرهنگسازی کنیم تا بتوانیم از برخی آسیبها جلوگیری کنیم.
والدین اجاره استفاده فرزند از موتورسیکلت را ندهند
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم درادامه ابراز داشت :یکی از
مشکالت که در حال حاضر در قم در بحث فرهنگیسازی وجود دارد مسئله
حضور دانشآموز با موتورسیکلت در مدارس است .ما بهراحتی میبینیم
که در مقابل مدارس برای موتورسیکلت دانشآموزان دبیرستان و حتی
راهنمایی که بیشتر آنها گواهینامه هم ندارند جایگاه موتور ایجاد میکنند.
وی اضافه کرد :وقتی دانشآموزی که گواهینامه ندارد من معلم و مدیر
نباید برای او امکانات در نظر بگیرم .البته باید به این مسئله اشاره کنیم
که اگر آموزش و پرورش هم این امکانات را ایجاد نکند دانشآموز
موتورسیکلت خود را در جای دیگر پارک میکند .اما این فرهنگ هنوز
برای ما جا نیفتاده است حداقل برای این سن ،خانواده و یا نهاد نگذارد
این فرد از موتورسیکلت استفاده کند و یا او را محدود کنند.راکبان
موتورسیکلت از تجهیزات ایمنی کامل استفاده کنند.
صدفی افزود :مسئله بعد تجهیزات موتور سیکلت است .در ایام قدیم برای
جلوگیری از آسیب دیدگی از موتورسیکلت راکب تجهیزات ایمنی مانند
گارد و ...بر روی آن نصب میکرد .اما امروز بر روی موتورسیکلتها هیچ
تجهیزات ایمنی وجود ندارد و در تصادفات بیشترین صدمات و آسیب به

راکبین میرسد.
وی افزود :امروز در دنیا به لباس ایمنی راکب موتورسیلکت و لباسی
که مانند کیسه هوا در مواقع تصادفات عمل کند فکر میکنند و در
حال استفاده از آن هستند .اما ما هنوز درگیر استفاده راکبین از کاله
ایمنی هستیم .کالهی که بارها و بارها خودمان بهصورت رایگان در اختیار
راکبین قرار دادیم.
بیش از هزار کاله ایمنی توزیع شد
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم با اشاره به اینکه سال
گذشته حدود هزار کاله ایمنی با آرم و هولوگرام مخصوص در اختیار
راکبین قرار گرفت ،گفت :امروز هیچ کدام از آن کالهها را در استفاده
راکبین نمیبینیم .پس اینگونه نیست که بگوئیم این راکب نمیتواند کاله
خریداری کند .کاله دارد ولی استفاده نمیکند .این ضعف فرهنگ است.
وی بیان کرد :در مسئله فرهنگ و فرهنگسازی بسیار میتوانیم تالش
کنیم و قطعا موثر خواهد بود .ما از دو سال قبل در خصوص فوت راکبین
موتورسیکلت برخی مسائل فرهنگی را آغاز کردیم که امسال در این
خصوص یک درصد نسبت به سنوات قبل کاهش راکب موتورسیکلت در
تصادفات منجر به فوت را مشاهده کردهایم.
سرهنگ صدفی تصریح کرد :در ۶سال گذشته آمار تصادفات ما افزایشی
بود .اما سال گذشته ۱۹درصد معادل  ۲۳نفر کاهش کشته در داخل قم
داشتهایم.
وی در ادامه با اشاره به اتباع خارجی در سطح شهر قم ،گفت :تعداد اتباع
خارجی در سطح شهر بسیار زیاد است .تاکنون هم ۱۷درصد تصادفات
منجر به فوت سال گذشته قم معادل ۱۶نفر از اتباع خارجی هستند که
درصد باالیی هم برای کشور افغانستان هستند .این افراد مجاز و یا غیر
مجار در سطح شهر هستند و موتورسیکلت هم سوار میشوند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم ادامه داد :برای فرهنگسازی
استفاده از موتورسیکلت و توضیح قانون در هیئتهای این افراد حاضر
شدیم و بسیاری از مسائل را توضیح و اموزش دادیم.
خانوادهها فرزندان موتورسوار خود را کنترل کنند
وی خاطرنشان کرد :در مرحله اول به خانوادهها توصیه میکنیم که
فرزندان خود را کنترل کنند و همچنین ظرفیت موتورسیکلت در کشور
ما  2نفر است نه  5الی  ۶نفر.
سرهنگ صدفی ابراز داشت :در فضای مجازی وقتی نکتهای در خصوص
قوانین راهنمایی و رانندگی قرار میگیرد مخاطبان بسیاری را به خود
جذب میکند .امروز بیشتر قشرهای جامعه در فضای مجازی هستند
که میتوان با جمالت کوتاه برخی موارد را ذکر کرد که ۸۰درصد جامعه
خواهند دید که تاثیرگذاری بیشتری دارد.
پیشگیری در راستای کاهش آسیبها
وی افزود :باید تالش کنیم جوانان کمتر آسیب ببینند و خانواده ها کمتر
مشکل داشته باشند .وقتی تصادف منجر به فوتی رخ میدهد یک خانواده
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را داغدار و چندین خانوادهها را درگیر خواهد کرد .اگر بتوانیم در خصوص
آسیب به حتی یک خانواده پیشگیری کنیم انجام خواهیم داد.
سرهنگ صدفی در ادامه با اشاره به آمار تصادفات ،گفت :طبق آمار
سال گذشته تصادفات منجر به فوت نسبت به سال  ،۱۳۹۹معادل
۱۹درصد کاهش داشته است که این آمار مستند پزشک قانونی است.
وی افزود :بیشترین تصادفات رخ داده عدم توجه به جلو با فراوانی ۳۵
درصد و بعد از آن تغییر ناگهانی مسیر بوده است.

سال گذشته در تصادفات منجر به فوت در عابرین پیاده از ۳۵درصد به
۴۳درصد رسیدهایم که افزایش را نشان میدهد و همچنین در تصادفات
منجر به فوت با موتورسیکلت از ۵۱درصد به ۵۰درصد رسیدهایم که
کاهش را نشان میدهد.
وی اضافه کرد :از نظر سن در راکبین موتورسیکلت بیشترین آمار منجر
به فوت بین  ۲۵تا  ۴۰بوده است و در بحث عابرین پیاده بیشترین آمار
منجر به فوت سال گذشته از ۶۰سال به باال بوده است.1

کاهش یک درصدی تصادفات منجر به فوت
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم با اشاره وسیلهنقلیه ،گفت:

 -1غالمرضا ،صدفی ( ،)1401باید فرهنگ استفاده از موتورسیکلت تقویت شود /فضای مجازی
محرک جوانان در رفتارهای مخاطرهآمیز است ،راه دانا 6 ،تیر  ،1401کدخبر .1878954 :ر.ک:
http://www.dana.ir/news/1878954

موتورسواری برای سالمتی روحی ضروری است
موتورسواری نوعی درمان است و فواید زیادی برای سالمتی دارد .تحقیقات
نشان داده است که موتور سواری عملکردهای عضالنی و مغزی را افزایش
میدهد (البته اگر همه نکات ایمنی رعایت شود و از یک موتورسیکلت
استاندارد استفاده شود).
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از موتورسایکل دیتا ،موتورسیکلتها
لونقل رایجی هستند که برای مدت طوالنی وجود داشتهاند .برای
روشهای حم 
موتورسواران حرفهای ،هیچ چیز بهتر از سفرهای انفرادی طوالنی در مسیرهای زیبا
نیست .اجازه دهید به فواید موتورسواری برای سالمتی بپردازیم.
دوچرخسواری برای جمع شدن به عضالت زیادی نیاز دارد و شما باید عضالت بدن
خود را تمرین دهید تا روی دوچرخ صاف بمانید .حفظ وضعیت بدن ،بافتهای
عضالنی را تقویت میکند ،توان عضالنی شما را بهبود میبخشد و استقامت مرکزی
شما را بهبود میبخشد.
دوچرخسواری همچنین استقامت گردن شما را بهبود میبخشد و این کار را با
استفاده از کاله ایمنی انجام میدهید.
چشمانداز ذهنی
بیشتر مردم مزایای ذهنی دوچرخسواری را نادیده میگیرند ،زیرا بیشتر آنها
جسمی هستند .موتورسواری هم برای سالمت روحی و هم برای سالمت
جسمی ضروری است .سواری در بزرگراه یا خارج از جاده یک راه عالی برای
انجام تمرینات بدنی و در عین حال پاکسازی ذهن شما برای مدتی است.
این بهطور قابل توجهی سالمت روان و شادی شما را شگفت زده میکند و در
نهایت باعث افزایش طول عمر شما میشود .دوچرخسواری از نظر روحی نیز
به شما کمک میکند .این بدان معناست که شما را از حواس پرتی که مانع از
برقراری ارتباط با خودتان میشود ،دور میکند.
دوچرخسواری نیز مفید است زیرا به بدن کمک میکند مواد شیمیایی شادی
را آزاد کند .مغز چندین ماده شیمیایی آزاد میکند تا شما را خوشحال کند که
در هنگام سواری تحریک میشوند .هورمونهایی مانند اکسی توسین ،دوپامین
و سروتونین باعث میشوند مغز افکار شاد را آزاد کند .همچنین این هورمونها
تنها زمانی ترشح میشوند که شما شاد باشید و باید این تجربه را در نظر بگیرید.
گرفتن مجوز آسان است
فرض کنید قب ً
ال گواهینامه موتورسیکلت خود را نگرفتهاید و در حال فکر کردن
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به آن هستید .نگران نباشید زیرا بهراحتی میتوانید آن را بهدست آورید .هر
ایالت شرایط متفاوتی دارد ،اما ابتدا باید مجوز دریافت کنید .این مجوز معموالً
حدود هفت ماه طول میکشد و شما میتوانید پس از دریافت آن ،سوار آن شوید.
برخی از ایالتها از سوارکاران میخواهند که ابتدا در کالسهای ایمنی
موتورسیکلت شرکت کنند ،اما معموالً زمان کوتاهی میبرند .تستهای
رانندگی موتورسیکلت حدود ده دقیقه طول میکشد ،و این تستها مستلزم
آن است که مربی شما از شما بخواهد توانایی خود را در جاده نشان دهید.
تعمیر آنها آسان است
این یک دلیل اصلی برای خرید موتورسیکلت است .استراتژیهای تعمیر و
نگهداری آن حداقل است و شما میتوانید بهطور مستقل از عهده آن برآیید.
موتورسیکلتها ماشینهای پیچیدهای نیستند.
تنها چیزی که نیاز دارید چند ابزار اساسی برای نظارت بر وظایف نگهداری است.
همچنین ،دانش بهتر موتورسیکلت به این معنی است که میدانید ماشینها
چگونه کار میکنند.
ارزش فروش مجدد عالی داشته باشید
موتورسیکلتها ارزش فروش مجدد زیادی دارند و مانند خودروها و سایر خودروها
تحت تأثیر استهالک قرار نمیگیرند .طبق یک تحقیق ،خودروی شما پس از
خروج از نمایندگی  ۱۲درصد استهالک میکند ،اما در مورد موتورسیکلتها
اینطور نیست.
دوچرخ ارزش خود را از دست میدهد ،اما قابل مقایسه با یک ماشین نیست.
فکر نهایی
موتورسیکلتها وسایل حملونقل ضروری هستند که باید مراقب آنها بود.
آنها فواید زیادی دارند و مقاله فوق برخی از آنها را مورد بحث قرار داده
است .لطفا برای اطالعات بیشتر همیشه به موتورسیکلت نیوز مراجعه کنید.1

 -1موتورسواری برای سالمتی روحی ضروری است ( ،)1401موتورسیکلت نیوز 24 ،تیر
 ،1401کدخبر .20791 :ر.ک:
https://www.motorcycletnews.ir/news/20791
https://www.motorcyclesdata.com/2022/07/07/benefits-of-riding-a-motorbike/

پرویز سروری:

نمیتوان با راهاندازی اتوبان و بزرگراه جدید
مشکل ترافیک تهران را برطرف کرد
شهرداری تهران با حمایت شورای شهر قرارگاه ترافیک راهاندازی کرده است که در این قرارگاه دستگاههای ذیربط حضور دارند تا به
وظایف خود جامه عمل بپوشاند.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایسنا ،پرویز سروری در جریان برگزاری ششمین اجالس عمومی شورای عالی استانها در جمع
خبرنگاران گفت :اجالس ششم شورای عالی استانها با تشکیل کمیسیونهای تخصصی شروع به کار کرد و نمایندگان این شورا در نشستی صمیمی
و صریح با آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور فراجا شرکت کردند که قرار شد تفاهمنامه همکاری میان شورای
عالی استانها و پلیس راهنمایی و رانندگی منعقد شود.
وی افزود :در جلسهای که همراه اعضای شورای شهر تهران با حجتاالسالم اژهای رئیس قوه قضائیه داشتیم ،مقرر شد ،شورای حل اختالف ویژه
مدیریت شهری شکل گیرد و با حضور رئیس قوه قضائیه در اجالس عمومی که بزودی اتفاق خواهد افتاد ،شکل عملی بگیرد.
ترافیک تهران را یک نفر دیگر به وجود می آورد و باید دیگری آن را مدیریت کند!
وی ادامه داد :به طور ساالنه  ۸۰۰هزار خودرو وارد شهر تهران میشود که کمتر از  ۱۰درصد آن نیز از شهر خارج نمیشود .در خصوص حل ترافیک
تهران باید یک تصمیم ملی گرفته شود و باید سهمتقصیر و سهمتاثیر این موضوع مشخص شود .ترافیک تهران را یک نفر دیگر به وجود می آورد و
باید دیگری آن را مدیریت کند.
سروری با تاکید بر اینکه نمیتوان با راهاندازی اتوبان و بزرگراه جدید مشکل ترافیک تهران را برطرف کرد افزود :اگر موتورسیکلتها ساماندهی نشوند
و این حجم خودرو وارد شهر شود ،شهرداری میتواند چه کاری برای حل ترافیک تهران انجام دهد؟ شهرداری تهران با حمایت شورای شهر قرارگاه
ترافیک راهاندازی کرده است که در این قرارگاه دستگاههای ذیربط حضور دارند تا به وظایف خود جامه عمل بپوشاند.
وی تاکید کرد :یک سوم بودجه شورای شهر تهران به موضوع حمل و نقل عمومی اختصاص پیدا کرده و تسهیالت ویژهای برای مردم در خصوص
استفاده از اتوبوس و حمل و نقل عمومی پیش بینی شده است.
سروری با اشاره به نقش دولت در توسعه حمل و نقل عمومی بیان کرد ۶ :هزار دستگاه اتوبوس در تهران طی چهار سال اخیر به حدود  ۲هزار دستگاه
کاهش پیدا کرده است و اگر بخواهیم به وضعیت قبلی خود دست پیدا کنیم باید حدود  ۴هزار دستگاه اتوبوس خریداری کنیم.
وی ادامه داد :در گذشته  ۸۲.۵درصد هزینه خرید یک دستگاه اتوبوس را دولت و  ۱۷.۵درصد آن را شهرداری پرداخت میکرد .اکنون هزینه خرید
یک دستگاه اتوبوس  ۵میلیارد تومان است که شهرداری ها به تنهایی توانایی خرید آن را ندارند.1
 -1سروری ،پرویز ( ،)1401برای ترافیک تهران تصمیم ملی گرفته شود/حادثه متروپل مجموعهای از ناکارآمدیها بود ،ایسنا 19 ،خرداد  ،1401کدخبر .1401031913373 :ر.ک:

https://www.isna.ir/news/1401031913373
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آیا ایجاد «خط ویژه» برای موتورسیکلتها در تهران امکانپذیر است؟
موتورسیکلتها از هر کجا و هر مدل که بخواهند عبور میکنند تا
سریعتر برسند ،از پیادهرو گرفته تا خط اضطرار تونلها و حرکت
مارپیچ و خالف جهت ،هر مدل که بخواهند حرکت میکنند و
نه تنها برای خود و سرنشینان؛ بلکه برای سایر وسایلنقلیه
اطرافشان و حتی عابران پیاده نیز مخاطره ایجاد میکنند.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایسنا ،موتورسیکلتها در
برخی معابر شهر تهران ،به خصوص در محدوده مرکزی پایتخت ،معابر
را تصرف کردند بگونهای که نه خط ویژه و نه تعداد زیاد عابران پیاده
و خودروهای سواری مانعی بر تردد سریع آنها نمیشود ،بارها تعدد
موتورسیکلتها و نحوه رانندگی کردن آنها در خیابانها ،داد رانندگان
سایر خودروها را در آورده است ،بهگونهای که مسئوالن را بر آن داشت
که بهجای برگزاری طرحهای مقطعی برخورد و انضباط بخشی ،راهحلی
اساسیتر برای این واقعیت امروز شهرمان پیدا کنند.
فروردین ماه سال جاری بود که حجتاالسالم آقامیری رئیس کمیته
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عمران شورای شهر تهران پیشنهاد داد که بهمنظور ساماندهی تردد
موتورسیکلتسواران یک مسیر اختصاصی برای آنها در نظر گرفته شود.
وی با اعالم اینکه حدود ۴میلیون موتورسیکلت در تهران وجود دارد که
برای امرار معاش و یا تردد از آن استفاده میشود ،گفته بود :تردد موتور
سیکلتسواران موجب ناهنجاریهای رفتاری و ترافیکی شده و الزم است
که مقرراتی در راستای سهولت تردد و افزایش امنیت آنها با هدف
کاهش تصادفات و فوت راکبان آنها ایجاد شود.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه سیاست ایجاد مسیر تردد
موتورسیکلتسواران در پیش گرفته شده ،افزوده بود :تجارب سایر
کشورها در ساماندهی موتورسیکلتها با ایجاد مسیر تردد نشان از
موفقیت دارد ،لذا اختصاص بخشی از سطح عرض معابر بدون جداکننده
فیزیکی و تنها با رنگ و عالمت خاص به عرض یک متر و  ۲۰سانتی متر
پیشنهاد میشود و از صاحبنظران میخواهم که نظرات و پیشنهادات
خود را تا آخر فروردین به کمیته عمران شورای شهر ارائه کنند.
بنابراین گزارش ،از آن زمان شهرداری تهران و پلیس واکنشی به این

پیشنهاد نداشتند تا اینکه معاون حملونقل ترافیک شهرداری تهران
اعالم کرد که راه اندازی خط ویژه تردد موتورسیکلتها با توجه به تجربه
موفق سایر کشورها ،بسیار جدی است.
مجتبی شفیعی در مورد ایجاد مسیر تردد ویژه برای موتورسیکلتسواران در
گفت وگو با ایسنا ،میگوید :ما نباید صورت مسئله موتورسیکلتها را پاک
کنیم ،چراکه موتورسیکلت در جامعه ما یک واقعیت است و تعداد آن نیز
به هر دلیلی اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی هر روز بیشتر میشود.
وی با بیان اینکه پلیس اعالم کرده که حدود  ۳الی  ۴میلیون موتورسیکلت
در تهران براساس شمارهگذاری که انجام شده ،فعال هستند ،میافزاید:
حتی اگر تعداد موتورسیکلتها در تهران عددی زیر یک میلیون در نظر
بگیریم ،باز هم با عدد بزرگی مواجه میشویم که در معابر تهران تردد
میکنند و نمیتوانیم این انبوه موتورسیکلتها و راکبان آنها را نادیده
بگیریم و برایشان هیچ برنامه مشخصی نداشته باشیم.
شفیعی با اشاره به طرح ساماندهی موتورسیکلتهای پایتخت که کلیات
آن در شورای ترافیک تهران با حضور دستگاههای مختلف همچون
پلیس ،تصویب شد ،میگوید :در این طرح به ساماندهی رفتار ترافیکی
موتورسیکلتسواران توجه شده که البته عالوهبر مباحث قانونگرایی
که نیاز به فرهنگسازی دارد ،ما با موضوعاتی در مورد پالک و هویت
موتورسیکلت نیز مواجه هستیم که باید این مشکالت نیز رفع شود و برای

هر سازمان تکالیفی در نظر گرفته شده است که عالوهبر مصوبه شورای
ترافیک ،در قرارگاه حملونقل نیز به مسئله ساماندهی موتورسیکلتها
تاکید شده است.
معاون حملونقل ترافیک شهرداری تهران میافزاید :یکی از مصوبات این
طرح ،ایجاد خطوط ویژه موتورسیکلت در برخی نقاط خاص است که در
حال امکانسنجی معابر هستیم و باید در ابتدا این طرح بهصورت آزمایشی
در بخشی از شبکه حملونقل اجرایی خواهد شود که براین اساس با هدف
ایمنسازی ،تفکیک حرکت موتورسیکلت از خودرو ایجاد میشود که
این طرح در بسیاری از کشورهایی که تعداد موتورسیکلتها در آن باال
است ،اجرا شده و موفق بوده و انضباط بهتری در شهر ایجاد شده است.
وی تاکید میکند :در حال حاضر در حال مطالعه برای امکانسنجی
معابر پایتخت هستیم تا ببینیم این طرح یعنی ایجاد خط ویژه برای تردد
موتورسیکلتها در کدام قسمت شهر ایجاد شود و بعد از آن این طرح
یعنی ایجاد خطوط ویژه برای تردد موتورسیکلتها مدتی اجرا خواهد شد
و در صورت موفقیتآمیز بودن،تسری مییاید .اما در حال حاضر در حال
مطالعه اجرای طرح هستیم.1
 -1ایجاد «خط ویژه» موتورسیکلتها در پایتخت ( ،)1401ایسنا 23 ،خرداد ،1401کدخبر:
 .1401032315746ر.ک:

https://www.isna.ir/news/1401032315746

عبدالکریم اخترشناس:

بوشهر جایگاه دوم در تلفات تصادفات موتوری کشور را دارد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر گفت :بر اساس آمارهای منتشره همچنین ضربه به سر بهدلیل استفاده نکردن از
کاله ایمنی نزد موتورسواران سهم  ۴۷درصدی را در فوت به خود اختصاص داده که نشانگر اهمیت کاله ایمنی در حفظ جان راکبان و
سرنشینان موتورسیکلت است.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از فارس ،عبدالکریم اخترشناس صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت :بر اساس آمار پزشکی
قانونی از هر سه نفر کشته تلفات تصادفات محورهای برون شهری و روستایی استان در سال  ١٤٠٠یک نفر موتور سوار بوده اند که متاسفانه از این
حیث بوشهر جایگاه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر ادامه داد :در سال گذشته در مجموع  ٢٤٧نفر بر اثر تصادف در محورهای برون شهری و روستایی
استان بوشهر جان خودرا از دست دادهاند .تعداد  ۸۵نفر از آنها راکب و یا سرنشین موتور سیکلت بودهاند که سهم  ٣٤.٣درصدی تلفات را شامل میشود.
اخترشناس تصریح کرد :بیشترین تصادفات منجر به فوت موتورسواران استان در ساعات غروب و ابتدایی شب (۱۸الی  )۲۰اتفاق افتاده که روشن
کردن چراغها در این ساعات ،نصب برچسبهای شبرنگ بر بدنه موتورسیکلت و پوشیدن لباس با رنگ روشن میتواند نقش بسزایی در دیده شدن
موتورسوار از سوی سایر کاربران جادهای داشته باشد.
وی گفت :بر اساس آمارهای منتشره همچنین ضربه به سر بهدلیل استفاده نکردن از کاله ایمنی نزد موتورسواران سهم  ۴۷درصدی را در فوت به خود
اختصاص داده که نشانگر اهمیت کاله ایمنی در حفظ جان راکبان و سرنشینان موتورسیکلت است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر افزود :متاسفانه بیش از  ۵۰درصد از تلفات موتورسواری استان مربوط به گروه جوان و مولد
جامعه یعنی گروه سنی  ۱۵تا  ۴۰سال میباشد که بهدلیل استفاده بیشتر این گروه سنی از موتورسیکلت نیازمند توجه بیشتر خانوادهها هستیم.
اخترشناس خاطر نشان کرد :در راستای مهارت افزایی موتورسواران این اداره کل در سال گذشته برای بیش از  ۲۰۰۰نفر از موتورسواران استان
دورههای آموزش ویژه برگزار و به  ۷۰۰نفر از آنها که دارای گواهی نامه رانندگی با موتورسیکلت بودند کاله ایمنی استاندارد اهدا کرد.1
 -1عبدالکریم ،اخترشناس ( ،)1401جایگاه دوم بوشهر در تلفات تصادفات موتوری کشور ،فارس 21 ،تیر  ،1401کدخبر .14010421000452 :ر.ک:

https://www.farsnews.ir/bushehr/news/14010421000452
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بررسی ساماندهی موتورسیکلتها در تهران و کیش
عباسی در جریان هفتادمین جلسه شورای اسالمی شهر تهران
بیان کرد :تولید بیشمار موتورسیکلتها در دهههای گذشته و از
رده خارج نشدن موتورسیکلتهای فرسوده بر مشکالت شهری
افزوده و خواهد افزود.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایرنا ،مهدی عباسی
گفت :بسیاری از موتورسیکلتهایی که در سطح شهر تردد دارند ،فاقد
استانداردهای الزم هستند همچنین برخی موتورسواران اقدام به مخدوش
کردن پالک با ماسک میکنند که به نظر میرسد کارکرد ماسک به
پوشاندن پالک موتور تغییر کرده است.
وی با بیان اینکه بحث معاینه فنی موتورسیکلتهای در حال تردد
موضوعی است که تاکنون عم ً
ال به اجرا در نیامده ،اظهار کرد :با توجه
به تردد بیش از  ۴میلیون موتور شمارهگذاریشده در تهران ،سهم قابل
توجهی از تصادفات فوتی به راکبین این وسیله اختصاص دارد.
وی ادامه داد :آلودگی هوا و صدا ،کیفیت پایین تولید ،عدم رعایت
استانداردها ،مخدوش کردن پالک با استفاده از کاغذ ،ماسک و غیره،
رانندگی بدون کاله ایمنی ،عبور و توقف در پیادهروها ،حمل بار غیر
متعارف ،کمتوجهی به بیمه شخص ثالث ،تردد بدون معاینه فنی ،از
موضوعاتی است که در ضرورت ساماندهی موتورسیکلت می افزاید.1
 -1عباسی ،مهدی ( ،)1401ضرورت ساماندهی تردد موتورسیکلت در پایتخت /کارکرد ماسک
به پوشاندن پالک موتور تغییر کرده است ،ایرنا 24 ،خرداد  ،1401کدخبر .84788036 :ر.ک:
https://www.iran.ir/news/84788036
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حوادث موتورسیکلت با طرح ساماندهی در کیش  ۱۰درصد کاهش
یافت
به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از ایرنا ،رییس پلیس راهور فرماندهی
انتظامی ویژه کیش گفت :تصادفات موتورسیکلتها در این جزیره با اجرای طرح
ساماندهی این وسیلهنقلیه پس از  ۶ماه حدود  ۱۰درصد کاهش داشته است.
سرهنگ مهدی توانگر با اشاره به اینکه طرح پالکگذاری از آبان سال
گذشه بهمنظور سازماندهی تردد و افزایش سطح فرهنگ ترافیک جزیره
اغاز شده است ،اظهار داشت :تاکنون بیش از چهار هزار و  ۵۰۰دستگاه
موتورسیکلت در این طرح پالکگذاری شده است.
وی اضافه کردد :پیش از اجرای این طرح موتورسیکلتها در  ۴۰درصد
تصادفات جزیره نقش داشتند و در  ۲۰درصد موارد نیز مقصر شناخته
میشدند که هماکنون نقش آنها در تصادفات به  ۳۰درصد کاهش داشته
است و تنها در  ۱۵درصد مقصر هستند.
رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی ویژه کیش یادآور شد :طرح
ساماندهی موتورسیکلتها برای تردد قانونمند این وسیلهنقلیه در جزیره
کیش در سه بخش پالکگذاری ،اخذ بیهنامه ،همراه داشتن گواهینامه و
کاله ایمنی برای راکب و ترکنشین به مرحله اجرا شده است.
وی افزود :با توجه به مشاهدات میدانی پلیس راهور و عوامل شرکت
عمران ،آب و خدمات احتمال میرود تاکنون  ۹۰درصد موتورسیکلتهای
پالکگذاری شده باشند و در نظر داریم در روزهای آتی با برگزاری شورای
ترافیک و اخذ مصوبات آن مراحل بعدی طرح ساماندهی را آغاز کنیم.

توانگر یادآور شد :بسیاری از تخلفات رانندگی موتوسیکلتها پس از
پالکگذاری و شاسنامهدار شدن این دستگاهها به خودی خود حذف
میشود چراکه به علت داشتن پالک و ثبت و اعمال تخلفات ،راکبان
بیشتر قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت میکنند.
سرهنگ توانگر با بیان اینکه بخش اعظمی از تصادفهای جرحی جزیره
به موتورسیکلت و راکبان آن باز میگردد که عمده دالیل آن عدم تعادل،
حرکتهای مارپیچ و خالف جهت و رعایت نکردن برخی دیگر از قوانین
راهنمایی و رانندگی است گفت :به همین دلیل انتظار داریم راکبان موتور
سیکلت استفاده از کاله ایمنی ،سرعت مجاز و رعایت قوانین راهنمایی و
رانندگی را برای حفظ ایمنی خود در دستور کار قرار دهند.
متقاضیان میتوانند با مراجعه به آدرس سایت ترافیک کیش 1نسبت به
1-https://traffic.kish.ir

دریافت نوبت خود اقدام کنند ،مراجعهکنندگان به مرکز ساماندهی باید
اصل و کپی مدارکی همچون کارت ملی ،شناسنامه ،سند موتورسیکلت،
بیمهنامه شخص ثالث موتورسیکلت ،فرم یا برگ احراز سکونت در جزیره
کیش (کارت کیشوندی ،سند اجارهنامه ،نامه از محل کار یا تدریس
فرزندان) را به همراه داشته باشند.2

 - 2توانگر ،مهدی ( ،)1401تصادفات موتورسیکلت با طرح ساماندهی در کیش  ۱۰درصد
کاهش یافت ،ایرنا 22 ،خرداد  ،1401کدخبر .84785377 :ر.ک:
https://www.irna.ir/news/84785377

ضرورت توجه به سالمت روان رانندگان در حین صدور یا تمدید گواهینامه
سرهنگ علیرضا اسماعیلی ،در حال حاضر افراد متقاضی دریافت گواهینامه تنها از بعد جسمی و مهارتی آزموده میشوند و عزمی برای
سنجش سالمت روان رانندگان وجود ندارد .به نظرم افراد دارای استرس و اضطراب زیاد ،برخی اختالالت روانی و ...شرایط رانندگی را ندارند
و اینها باید در هنگام ارائه گواهینامه یا تمدید آن مورد سنجش واقع شود .اتفاقا نکات مربوط به این موضوع در آییننامه هم وجود دارد.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایسنا ،فرمانده پیشین پلیس راه کشور گفت :سالمت روانی رانندگان پراهمیتتر از مهارت و کیفیت
رانندگی آنها نباشد ،قطعا کماهمیتتر هم نیست و توجه به این موضوع نباید مغفول واقع شود .بسیاری از حوادث رانندگی زمانی رخ میدهد که
راننده از لحاظ ذهنی و روانی آمادگی خود را از دست داده و دچار حادثه شوند .همچنین برخی از تخلفات رانندگی حادثهساز نیز ممکن است از سوی
افرادی انجام شود که در شرایط روحی مناسبی قرار ندارند .مثال فردی که عالقهمند به آزار دیگر رانندگان در حین رانندگی باشد ،قطعا صالحیت
رانندگی نداشته و این موضوع از یک اختالل روانی ناشی میشود که در حین سنجش مهارت یا شرایط جسمانی قابل مشاهده نیست.
وی بر استمرار و تکرارپذیری این آزمونها تاکید و اضافه کرد :این آزمونها و سنجش سالمت روانی رانندگان باید هنگام تمدید گواهینامه نیز مورد
توجه قرار گیرد .هیچ الزام یا تضمینی وجود ندارد که راننده پس از گذشت  ۱۰سال از دوره آموزش خود و کسب گواهینامه هنوز کیفیت الزم و کافی
را برای کنترل وسیله نقلیه در جادهها داشته باشد .از این رو این موارد باید مورد توجه جدی قرار گرفته شود.1
 -1اسماعیلی ،علیرضا ( ،)1401پیشنهاد اصالح آموزشهای رانندگی /ضرورت توجه به سالمت روان در صدور یا تمدید گواهینامه ،ایسنا 22 ،تیر  ،1401کدخبر .1401042114677 :ر.ک:

https://www.isna.ir/news/1401042114677
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پیشتازی خراسان رضوی در رشته موتورسواری بانوان
سرپرست کمیته موتور سواری بانوان هیات موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی گفت :این استان به رغم وجود برخی محدودیتها
در رشته موتور کراس بانوان در کشور پیشتاز است و در بخش بانوان بعد از تهران در رده دوم این رشته قرار دارد.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایرنا ،فاطمه صدقی گفت :تا قبل از سال  ۹۸و قبل از شیوع کرونا که مسابقات کشوری برگزار میشد
بانوان موتورسوار استان در این رقابتها حدود پنج تا هفت جام را از آن خود میکردند.
وی اضافه کرد :هم اکنون حدود  ۱۰نفر از بانوان خراسان رضوی در رشته موتورکراس به صورت حرفهای فعال و حدود  ۲۰نفر نیز عضو هیات هستند و
آموزشهای الزم را فرا گرفته اند .سرپرست کمیته موتور سواری بانوان هیات موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی گفت :پیست موتورسواری ثامن
االئمه ۲ ،روز در هفته در اختیار بانوان قرار می گیرد و ورود بانوان و خانوادهها به این پیست در روزهای دوشنبه و جمعه بالمانع است.
صدقی افزود :بانوانی که در هیات برای آموزش نام نویسی کرده اند کارت عضویت دارند و ورود آنها به پیست رایگان است اما سایر بانوان برای ورود
باید هزینه پرداخت کنند.
وی اضافه کرد :فقط بانوانی که مشکل اخالقی داشته باشند اجازه ورود به پیست را نخواهند داشت .دستکم  ۲هزار و  ۵۰۰موتورسوار و اتومبیلران
سازماندهی شده در خراسان رضوی فعالیت دارند.1
 -1صدقی ،فاطمه ( ،)1401خراسان رضوی در رشته موتورسواری بانوان پیشتاز است 12 ،تیر  ،1401کدخبر .84810028 :ر.ک:

https://www.irna.ir/news/84810028

اداره حقوقی قوه قضاییه:

دوچرخهسواری و موتورسواری
بانوان قابل مجازات نیست
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریهای مشورتی اعالم کرد که دوچرخهسواری و موتورسواری بانوان ،فاقد وصف مجرمانه است.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از اقتصاد آنالین ،در استعالم صورتگرفته از اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است:
«آیا دوچرخه سواری بانوان در مالءعام با حجاب کامل و رعایت مقررات شرعی و قانونی دارای وصف کیفری است یا خیر؟» اداره حقوقی نیز در نظریه
شماره  ۲۲۹/۱۴۰۱/۷پرونده شماره  ۲۲۹-۱۶۸-۱۴۰۱مورخ  ۱۰/۳/۱۴۰۱اعالم کرده است:
«با توجه به اصل قانونیبودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده  ۲قانون مجازات اسالمی مصوب
 ۱۳۹۲آمده است ،مادام که برای رفتاری طبق قانون مجازاتی تعیین نشده باشد ،نمیتوان آن رفتار را جرم تلقی کرد و از آنجا که برای دوچرخهسواری
1
یا موتورسواری بانوان مجازاتی پیشبینی نشده است ،لذا صرف دوچرخهسواری یا موتورسواری بانوان فاقد وصف کیفری است».
 -1دوچرخه سواری و موتورسواری بانوان قابل مجازات نیست ( ،)1401اقتصاد آنالین 20 ،خرداد  ،1401کدخبر .642902 :ر.ک:
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https://www.eghtesadonline.com/n/3H6U

سفر  ۱۵هزار کیلومتری «بهناز شفیعی» در اروپا
اولین بانوی ایرانی فعال در رشته موتورسواری قصد دارد بدون حمایت فدراسیون ،با هدف نشان دادن توانمندیهای بانوان ایران و
رساندن پیام صلح و دوستی ایرانیها ،با موتور در کشورهای مختلف اروپا سفر کند.
به گزارش نشریه صنعت موتورسیکلت به نقل از ایسنا ،بهناز شفیعی با اعالم این مطلب ،اظهار کرد :کشور آلمان از من به عنوان یکی از زنان تاثیرگذار
برای حضور در فستیوال این کشور و انجام سخنرانی درباره رمز موفقیت بانوان ،دعوت کرده و قرار است پایان هفته جاری برای حضور در این
فستیوال  ۵روزه عازم آلمان شوم و پس از آن سفر خود را به همراه یکی از شاگردانم که در ایتالیا مشغول به تحصیل است ،از کشور آلمان آغاز کنیم.
وی افزود :قرار است طبق برنامه سفر خود را با موتور از آلمان شروع کنیم و سپس در مدت یک ماه به ترتیب راهی کشورهای لیختناشتاین ،سوییس،
ایتالیا ،اسپانیا ،پرتغال ،فرانسه ،بلژیک و هلند شویم و در نهایت پس از  ۱۵هزار کیلومتر نیز به آلمان بازگردیم.
این موتورسوار ،درباره اهداف خود از انجام این سفر ورزشی ،گفت :قصد دارم به عنوان یکی از نمایندگان بانوان ایران ،توانمندی و قدرت زنان ایرانی
را به مردم اروپا نشان دهم و با انجام این کار امنیت و ثبات کشورمان را بر خالف تبلیغات مسموم برخی کشورها ،به اروپاییها ثابت کنم .همچنین با
اهدای نمادهای ایران به دنبال نشان دادن تاریخ و فرهنگ کهن کشورمان هستم.
شفیعی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا اقدام او با حمایت مسئوالن فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی همراه بوده یا خیر؟ خاطرنشان کرد :با
آقای ناظمی رییس فدراسیون موتورسواری در اینباره صحبت کردم اما او اعالم کرد فدراسیون نمیتواند از ورزشکارانی که خارج از برنامه فدراسیون
فعالیت میکنند ،حمایت کند .من  ۱۸سال در این رشته فعالیت دارم و اولین بانوی ایرانی بودم که فعالیت حرفهای در موتورسواری داشته و پیشگام
این رشته بودم .من زمانی هم که قهرمان بودم فدراسیون نه تنها از ما حمایت نمیکرد ،بلکه پول هم از ما میگرفت .متاسفانه همین برخوردهاست
که باعث مردن انگیزه در من و دیگر قهرمانان این رشته شده است.1
 -1شفیعی ،بهناز ( ،)1401سفر  ۱۵هزار کیلومتری بانوی موتورسوار ایرانی در اروپا ،ایسنا 15 ،تیر  ،1401کدخبر .1401041510314 :ر.ک:

https://www.isna.ir/news/1401041510314
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