مهــماســتفادهازدوچرخههایبیدودبودندکهازســوی
حناچیاعالممیشدند.بنابراینشهردارجدیدتهران،
درایندورهبیشــترینتوانخــودرابرایتثبیتفرهنگ
دوچرخهسواریگذاشتوازاینجهتاگرچهنتوانست
روزهایرایگانرابهتقویمدوچرخهســواریشهروندان
واردکند،اماباآزادســازیوروددوچرخهبهمترو،جایگاه
ویــژهایرابهدوچرخهســوارانداد.باتأکیداو،هماکنون
روزهایجمعهوایامتعطیلوازساعت21شببهبعد،
واگنهاییکهباآرمدوچرخهازســایرواگنهاجداشــده،
دراختیاردوچرخهسوارانقراردارد.
 ëëبیدودهایدوستداشتنی
آوازهدوچرخهســواریهایحناچیاینروزهاآنقدر
بــاالرفتــهکــهخارجیهایســاکنایــرانراهــمترغیب
کرده تا به کمپین سهشــنبههای بدون خودرو بپیوندند.
ســفیراتریــشدرایــرانجزواولینکسانیســتکــهبرای
حضــورش در دفتر حناچــی از دوچرخه اســتفاده کرده
است«.اشتفانشلتس»اینکارخودراباهدفحمایت
ازپویــش«سهشــنبههایبــدونخــودرو»انجــامدادتــا
تقدیــمدعوتنامهرســمیشــهرداروینبهحناچــیرابا
یکســبکنوآمیختهکنــد.حرکتجالــباوالبتهمورد
اســتقبالخیلیهاقرارگرفت،امابعدازاوفعالًخبریاز
تکرار این اتفاق نیست.پیروز حناچی ،بعد از اولین سفر
رســمیاشبــهعراق؛اتریشوآلمــانرامقصددومین
سفرخارجیخودانتخابکرد.شرکتدراجالسیونیدو
(ســازمانتوســعهصنعتیمللمتحد)بهانهسفراوبه
وینوبعدهمبرلینبود.نقطهآغازسفرحناچیالبتهاز
یادداشــتیشروعشــدکهازاودریکیازروزنامههایوین
منتشرشــد.اودراینیادداشت،رسماًازشهروندانوین
دعوتکردتا ازبازارســنتی ،امامزادهها،مســاجدبزرگ
وکلیســاهایمســیحیانتهــراندیدنکنند.شــایدیکی
ازمهمتریــننقاطقوتســفراخیرحناچیبــهاتریشو
آلمان،بحثبیدودهایدوســتداشــتنیباشــد.روزی
کهبحثدوچرخههایهوشمندورونقشاندرپایتخت
هشتونیممیلیونیایرانموجبشدتاشهردارتهران،
دســتپربهدیدارهمصنفیهایشبرودوبتواندباارائه
جدیدتریــنمدهــایپــاک،جلــویشــهرداراناروپایی
عرضاندامکند.
حناچــیالبتــهدراینســفرنــهتنهابحــثدوچرخه
را مطــرح کرد کــه اتفاقــاًاز آمــدن اســکوترهای برقی به
خیابانهــایتهرانهمخبرداد.ایــدهاینوکههمزمان
بــاطــرحآندرکشــورهایتوســعهیافتهمطرحشــدواز
ایــنجهتنامتهــرانرابهعنوانیکپایتخــتمدرنو
پیشرفته رســانهای کرد .مسکو از جمله شهرهایی است
کهاینروزهاازسرویسهایاشتراکگذاریاسکوترهای
برقیاستفادهمیکندوشهرهایاروپاییبهشدتدنبال
عملیکردناینایدهدرسطحخیابانهایخودهستند.
شهرداری تهران البته تســهیالت خوبی برای دوچرخه
سواران ایجاد کرده و حمایت از صنعت دوچرخهسازی
وتوسعهاســتارتاپهایفعالدراینحوزهرامهمترین
راهکاربرایتوسعهدوچرخهسواریدرتهرانمیداند.
 ëëروزجهانیدوچرخه
دوچرخههاهــمروزجهانیدارند 19.آوریل،همان
روزیاســتکهدورهحاکمیتدوچرخههادرشهرآغاز
میشود.روزیکهدوچرخههادربرابرخودروهاقدعلم
میکنند و ســیطره مطلق دودزاهای دوست نداشتنی
در شــهرهای بزرگ دنیا کاهش مییابد .شاید بپرسید
دوچرخههاییکهبرایشانیکروزجهانیدرنظرگرفته
شده،دقیقاًتعدادشانچقدراست؟خیلیهابانگاهی

شهردار جدید تهران ،در این دوره بیشترین توان خود را برای
تثبیت فرهنگ دوچرخه سواری گذاشت و از این جهت
اگرچه نتوانست روزهای رایگان را به تقویم دوچرخه سواری
شهروندان وارد کند ،اما با آزادسازی ورود دوچرخه به مترو،
جایگاه ویژهای را به دوچرخه سواران داد

بــه آمــار و ارقامهای داخلــی ،چند صدهــزار دوچرخه
را متصور میشــوند و البته در نگاهــی عمیقتر به عدد
یک یا دو میلیون میرسند .اما باور کنید یا نکنید تعداد
دوچرخههایدنیا،یکششــمجمعیتکلدنیاست.
یک میلیارد دوچرخه عددی اســت که نشــان میدهد
وضعیــت دوچرخــه ســواری آنطورهــا هم کــه باید در
سراســر دنیا بد نیست .و البته ســؤال اصلی اینجاست،
دربرابــرایــنتعــداددوچرخــه،چهتعــدادخــودرودر
دنیاوجــود دارد؟ دراینزمینهآمارهایمتفاوتی اعالم
توجوها در اینترنت بیش از آنکه شما
میشــود .جســ 
را بــه تعــداد کل خودروهــای جهــان راهنمایــی کنــد،
بیشــتر به تولیداتی میرســاند که جهان خودروهــا را از
یکدیگــرمجــزامیکند.باایــنهمهطبــقگفتهمایکل
رنــر ،پژوهشــگر مؤسســه ،Worldwatchتنها در ســال
 2013یعنی حدود 5سال پیش ،تعداد کل خودروهای
سبک جهان از یک میلیارد-یک خودرو برای هر هفت
نفر-فراتررفتهاســت.جدیدترینآماراماازروندتولید
خــودرو در ســال 2018نشــان میدهــد که در این ســال
بیشاز95میلیونو634هزارخودرودردنیاتولیدشده
کهســهمایرانازاینرقم 1.14درصدبودهاست.تعداد
خودروهای ایران نیز براســاس آماری که در ســال  94از
زبانوزیرراهوشهرســازیوقتاعالممیشــود،چیزی
در حدود 17میلیون خودرو است .البته پیشبینیهای
آقــایوزیربــرایکمتراز 20ســالآیندهنشــانمیدهد
کــه تعــداد خودروهای کشــور بــه عــدد 50میلیون هم
خواهــد رســید .دوچرخه ســوارها البته در این ســالها،
ســهمبیشــتریازتقاضاهــاراازآنخــودکردهاند.حاال
در هر سال بیش از 100میلیون دوچرخه تولید میشود
کــهقراراســترکوردبیــشازیکمیلیــارددوچرخهدر
جهان را بزند .قــرن  ،19زمان تولد دوچرخه ســواری در
دنیا اعالم میشــود .وقتی که باالخره دوچرخه سواری

لونقلعمومــیراهیافتوســهم
هــمبــهدنیــایحم 
هرچند اندکی در جابهجایی مســافران فــراری از دود و
ترافیک و ســروصدا پیدا کــرد .ایرانیهــا در دوره قاجار،
از کارکرد دوچرخــه بهعنوان یک مدل حملونقل آگاه
شدند .وقتی که کارکنان ســفارت انگلستان برای اولین
بــاردوچرخــهرابــهایــرانآوردنــدوبعدبرخــیمغازه
دارها هر چند اندک شــروع به کرایــه دادن دوچرخهها
به مردم کردند .اگرچه کشــورهای اروپایی در اســتفاده
از دوچرخــه بهعنــوان یــک مدل حملونقــل عمومی
همچنــان پرآوازهانــد ،اما این چین کشــور 500میلیون
دوچرخه اســت که توانســته در تمام این ســالها ،رتبه
نخســت دوچرخه ســواری را از آن خــود کند .جمعیت
بــاالیچینالبتــهپذیرشایــنعددراراحــتمیکند،
امــا نکته جالب توجه اینجاســت کــه 60درصــد اهالی
لونقل عمومی
شــانگهای از دوچرخــه بهعنــوان حم 
اســتفاده میکننــد و در چیــن  37درصــد ترددهــا بــا
دوچرخــه انجام میشــود .رتبه دوم دوچرخه ســواری
دنیا ،نصیب بلژیکیها میشــود 5 .میلیون و  200هزار
دوچرخه ســهم بلژیک از دوچرخههای دنیاست .یک
دوچرخــهگرانقیمتوباکیفیتبــاالیترمزوتایرهای
مناســب در خانــه نقطــه تمایز یــک بلژیکــی تقلبی از
اصیل اســت! 3میلیون و  800هزار دوچرخه ،سوئیس
رادررتبــهســومقــرارمیدهــد72.میلیــونو 540هزار
دوچرخه،ژاپنراباتوجهبهجمعیت127میلیونیاش
در رتبه چهــارم قرار داده و بعــد از آن به ترتیب فنالند،
نــروژ،ســوئد،آلمان،دانمــارکوهلندقــرارمیگیرند.
هلندیهــا البته بــه پایتخــت دوچرخه ســواری جهان
هم معروفند .در این کشــور 25درصــد رفت و آمدها با
دوچرخهانجاممیشود.تعدادباالیدوچرخههاکهبنا
به آماری  4برابر خودروها است ،آمستردام را با مشکل
کمبودپارکینگمواجهکردهاست.
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