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

فصلنامه اختصاصی
سال اول ،شماره  ،2زمستان 1397

صاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر
محمدعلی نژادیان
اعضای هیات تحریریه
مهندس سیدعلیرضا موسویان
مهندس سیدعباس حسینیمجد
مهندس مهراد حاجمحمدعلی
مهندس بنتالهدی ایوانی
مهندس نوید صانعی
مدیریت هنری /صفحهآرایی
سپیده سلیمانی
ارتباط با نشریه
 -1تهران،صندوق پستی:
19575-565
 -2تهران ،خیابان  17شهریور ،خیابان کیامنش،
خیابان شکوری -کوچه مسجد شهابی -پالک 9
کدپستی1769694541 :
تلفن021-33438587 :
روابط عمومی و سازمان آگهیها
09128237336
چاپ و صحافی
گل آذین  -تهران ،ابتدای جاده قدیم کرج ،باالتر
از شیر پاستوریزه ،خیابان فتح  ،21پالک 15
تلفن021- 66435666 -8 :
قیمت 10000 :تومان

فهرست

سرمقاله 4...................................................................................................................................4
راهحلها و پیشنهادهای سازمان حفاظت محیط زیست! 5........................................................
آیا مسئوالن متوجه وضعیت مردم و جنگ اقتصادی هستند؟!6.................................................
معرفی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 7..........................................................................
طرح و مصوب ه هیئت دولت و عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در زیر َذ ّرهبین نشریه
صنعت موتورسیکلت! 8.............................................................................................................
سياستهاى يك بام و دو هواى مسئوالن!18..............................................................................
بررسی سیاست صنعتی کشور هندوستان در صنعت موتورسیکلت (بخش دوم)19......................
معرفی شرکت شکوه پارس آزمون23...........................................................................................
افتتاح بزرگترین فروشگاه جامع دوچرخه و لوازم جانبی در آسیا 26............................................
پیگیری گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان از مجلس توسط مجله صنعت موتورسیکلت27.....
گروه پیاجیو تولید وسپا برقی را آغاز کرد 28................................................................................
کیمکو پیشنهاد اکوسیستم برقی را برای اسکوترهای جدید ارائه میدهد28................................
انواع طبقهبندی موتورسیکلت29...................................................................................................
اهمیت واحد (بهداشت ،ایمنی و محیط زیست) برای پیشرفت کارخانههای تولیدی32...............
فرهنگ انصاف و نظام گزارشدهی ایمنی کار 34........................................................................
تکنولوژی موتورسیکلت (بخش دوم) 36......................................................................................
سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران در خصوص اقتصاد و تولید39...........................

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

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

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

فصلنامه صنعت موتورسیکلت /سال اول /شماره  /2زمستان 1397

5

رسمقاهل
بهار با اراده خداوند میآید تا ما را به یقین برساند که پایان این
قصهی سرد و سفید ،همیشه سبز خواهد بود!
بهار همیشه الهام بخش افکار و تصمیمهای نو برای آینده است.
آیندهای که همه امیدواریم و میخواهیم که بهتر از گذشته باشد.
بهار فرصتی است تا خود را مرور کنیم و ببینیم نقش ما در زندگی
چیست ،کجا ایستادهایم و به کجا قرار است برویم؟! البته بعضی
اوقات نیز چنان غرق آینده و اهداف خود میشویم که خویش را
و زندگی کردن در حال را فراموش میکنیم و غافل از امروز خود،
برای رسیدن به فرداهای احتمالی ،مسیر زندگی را میگذرانیم!
پس بیاییم در آغاز سال نو کمی مکث کرده و نفسی عمیق از عطر
بهاری را استشمام کنیم و از آن چه که هستیم و از هر نعمتی که
خداوند به ما عطا کرده لذت ببریم ،خود را دوست داشته باشیم و
عشق و محبت خالصانه خویش را نثار عزیزانمان کنیم!
نوروز  1398پیشاپیش بر مخاطبان صنعت موتورسیکلت مبارک باد

عوامل پايين بودن انگيزه برای كارآفرينى

برای مبارزه با تحریم نیاز به گسترش فرهنگ کارآفرینی و پیشرفت
تولیدات داخلی داریم که این موضوع نیز خود نیاز به یکسری
بسترسازیها ،شناخت نقصها و اصالحات دارد .ما در کشور بعضا
با اتفاقات و مشکالتی مواجه هستیم که دیگر ربطی به تحریمها و
دشمن ندارد؛ بلکه دلیل آن کم توجهی ،کم کاری ،خالءهای قانونی،
ت و مشکالت
تعلیم و تربیت اشتباه ،عدم نظارت درست ،سوء مدیری 
و ضعفهای آموزشی در کشور است! ازاینرو ،نیاز است بهطور
جدیتر به «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» 1توجه نماییم ،نقش
دانشگاهها را در رشد تولیدات داخلی بررسی و مشخص کنیم و (برای
نقصهای موجود) مخصوصا در تولید و سیستم آموزشی به تحلیل و
بررسی بپردازیم.
همچنین مورد دیگری که باید مورد توجه قرار داده شود این است که
بدون در نظر گرفتن آموزشهای الزم در خصوص کارآفرینی و ارتباط
صنعت و دانشگاه و اصالحات مدیریتی کالن در کشور ،نمیتوان با
تحریمها مقابله کرد ،شعار اقتصاد مقاومتی را عملی نمود و تولیدات
داخلی را تقویت کرد ،بلکه مکمل و پیش نیاز آن ،حمایتهای الزم از
کارآفرینان ،آموزش و پرورش افراد از دوران کودکی تا دانشگاه و حتی
بعد از دانشگاه است تا از این طریق معنی (توانستن) فراگیر شود و
انگیزه الزم برای کارآفرینی ایجاد گردد.
شایان ذکر است که عالوه بر مشکالت زیرساختی که باعث میشود
فرد با خصوصیات الزم برای کارآفرینی رشد نکند ،امروز در کشور
 -1برای آگاهی بیشتر در مورد سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی ،رجوع شود
به سخنرانی مقام معظم رهبری در جلسه تببین سیاستهای اقتصاد مقاومتی،
1392/12/20

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25795
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محمدعلی نژادیان
مدیرمسئول
حداقل به چند دلیل مهم انگیزه الزم برای ایجاد کارآفرینی کم است:
 .1تفاوت در سیاستهای (اعالمی) و سیاستهای (اعمالی) :به فرض
طی سیاستهایی اعالم میشود که از امسال باید از کارآفرینان
حمایتهای ویژه شود ولی در عمل بعضی اوقات این اتفاق نمیافتد
و باعث بروز مشکالت جاری میشود .مانند :اجرای طرحهای خام
و بدون مطالعه کامل ،مقررات زائد و سلسله مراتب طوالنی اخذ و
یا تمدید مجوزها ،خودمختاری و سلیقهای عمل کردن بعضی از
سازمانها ،عدم هماهنگی بین سازمانهای مرتبط با یک صنعت،
سوء استفاده از جایگاه توسط عدهای از افراد ،وجود رانت ،زیرمیزی
و فساد اداری در بعضی از سازمانها ،تصمیمگیری بدون مشورت با
متولیان صنایع و...
 .2رکود و مشکالت اقتصادی
 .3هزینهها و ریسک باال در تولید
 .4واردات غیر اصولی و قاچاق
 .5باال بودن نرخ بهره بانکها جهت اخذ وام برای کارآفرینان
 .6عدم ثبات اقتصادی
 .7عدم وجود یک استراتژی مدون ،منطقی و به روز برای صنایع
مختلف که آینده و مسیر راه هر صنعت بهطور دقیق مشخص باشد
 .8وجود بعضی رقابتهای منفی در صنایع مختلف
البته همه این موارد قابل حل است و فرمول پیچیدهای ندارد که
قابل دسترس نباشد ،فقط نیاز به توجه بیشتر و اراده و برنامهریزی
دقیقتر مسئوالن دارد .البته دانشگاهها نیز میتوانند بهعنوان یک کار
تحقیقاتی بر روی این نوع مسائل فعالیت کنند و راهحلهای خود
را ارائه نمایند .قطعا این موضوع سبب میشود دانشجویان نسبت
به مسائل واقعی کارآفرینی و اشتغالزایی قبل از ورود به بازار کار
اطالعات خوبی کسب نمایند .درنهایت عالوه بر همهی نقصهایی
که ذکر شد ،نیاز است که خود افراد نیز جهت افزایش مهارتها و
تواناییهای شخصی تالش نمایند.

راهحلها و پیشنهادهای سازمان حفاظت محیط زیست!

نویسنده :محمدعلی نژادیان

راهحلهای سازمان حفاظت محیط زیست در چند سال گذشته
عبارت بوده است از :دعا کنید باد بیاید ،تعطیلی مدارس ،از تهران
بروید و طرحهای خامی که صنعت موتورسیکلت را با چند ماه
تعطیلی و ضرر و زیانهای بسیار سنگین مواجه کرده است! نکته
قابل تامل این است که این سازمان کال دالیل اصلی آلودگی هوا را
بیشتر موارد غیر از موتورسیکلت اعالم میکند ولی در عمل این
صنعت موتورسیکلت است که همیشه باید قربانی شود!
حال در ادامه به بعضی از دیدگاههای مسئوالن این سازمان در
خصوص دالیل آلودگی هوا و راهحلهای رفع آن طی چند سال
گذشته اشاره شده است:
عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (:)1396
گازوئیل و ماشینها دو عامل آلودگی هوا هستند؛ نه میتوانیم
جلوی رفت و آمد ماشینها را بگیریم و نه بدون گازوئیل میتوانیم
زندگی کنیم! به گزارش ایسنا ،عیسی کالنتری در حاشیه اولین
اجالس ملی گزارش پیشرفتها و راهکارهای رفع موانع تحقق
حقوق شهروندی در ارتباط با موضوع آلودگی هوا ،اظهار کرد:
مشکل ما در ارتباط با گازوئیل است که باید اصالح شود .گازوئیلی
که میدهند دهها برابر بیش از استانداردی که باید وجود داشته
باشد ،آلودهکننده است .رییس سازمان حفاظت محیط زیست
 -1منبع عکس:

گفت :دولت چارهای ندارد .اگر جلوی خودروها را بگیریم تا هوا را
آلوده نکنند حمل و نقل از بین میرود .گازوئیلها هم غیراستاندارد
است .باالخره باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کرد.
در ادامه عیسی کالنتری به ایسنا میگوید :باید دعـا کنیم باد بیاید
تا آلودگیها را جابجا کند وگرنه میتوانیم بدون خـودرو و بدون
2
سوخت زندگی کنیم؟
محمد رستگاری معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست
استان تهران ( :)1395صرفا آلودگی هوا مربوط به بحـث ترددها
نیست و ما روزانه چندین میلیون متر مکعب در تهران گاز مصرف
میکنیم و هنگامی که امکان خروج این آالیندهها در شهر نبـاشد
آالیندههـا جمع میشوند .معـاون نظارت و پایش حفاظـت محیط
زیست استان تهران اظهار کرد :منابع مختلف آالینـده در سطـح شهر
3
سبب آلودگی هـوا شده و فقط خودروها عامل این اتفاق نیستند.
سعید متصدی معاون سازمان حفاظت محیط زیست (:)1395
پیش از این با تاکید بر اینکه اینورژن( 4وارونگی دما) یک پدیده
طبیعی است و کسی نمیتواند برای آن راهکار داشته باشد ،گفته بود:
 -2کالنتری ،عیسی ( ،)1396دعا کنیم باد بیاید ،خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایسنا) ،28/09/1396 ،کدخبر96092815881 :

https://www.isna.ir/news/96092815881

 -3رستگاری ،محمد ( ،)1395منشاء آلودگی هوای تهران چیست ،خبرگزاری
دانشجویان ایران (ایسنا) ،1395/09/12 ،کدخبر.95091005754 :

www.isna.ir/news/95091005754

http://abstractionit.co.uk/tutoring/tutoring2
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باید تالش کنیم کمترین انتشار آلودگی صورت گیرد که با اقداماتی
چون تعطیلی مدارس و علتیابی این موضوع سعی داریم انتشار
1
آلودگی را کاهش دهیم.
معصومه ابتکار معاون اسبق رییس جمهور و رییس سازمان
محیط زیست ( :)1392معصومه ابتکار امروز میهمان شورای شهر

بود و به سئواالت اعضای شورای شهر پاسخ گفت .او ابتدا در پاسخ
به سوال اسماعیل دوستی ،یکی از اعضای شورای شهر ،تایید کرد که
کیفیت بنزین غیراستاندارد عامل اصلی آلودگی شهرهاست و بعد به
خانوادههایـی که کودک بیمار یا خردسال دارند توصیه کرد از تهران
2
بروند که این راه سریعترین راه برای گریز از آلودگی هواست.

آیا مسئوالن متوجه وضعیت مردم و جنگ اقتصادی هستند؟!

در سالی که وضعیت اقتصادی کشور در حالت بحران قرار دارد ،مردم
از لحاظ وضعیت معیشتی در تنگنا هستند و در بعضی از صنایع از
جمله صنعت موتورسیکلت شاهد رکود هستیم و با توجه به این که
بارها مقام معظم رهبری بیان کردند که ما در «جنگ اقتصادی»
قرار داریم 3،حداقل توقعی که ملت ایران از مسئوالن دارند ،این
است که اگر نمیتوانند این شرایط را مدیریت کنند ،استعفاء بدهند
و با زندگی مردم ،حیثیت نظام ،خون هزاران شهید و امنیت کشور
بازی نکنند!
هیچ صنعتگری با مصوبهای که باعث ارتقای سطح تولید شود،
مخالف نیست!

یکی از مواردی که همیشه صنایع مختلف با آن درگیر هستند،

 -1رستگاری ،محمد ( ،)1395منشاء آلودگی هوای تهران چیست ،خبرگزاری
دانشجویان ایران (ایسنا) ،1395/09/12 ،کدخبر.95091005754 :

www.isna.ir/news/95091005754

 -2ابتکار ،معصومه ( ،)1392از تهران بروید ،باشگاه خبرنگاران جوان،97/11/02 ،
کدخبر4714808 :
https://www.yjc.ir/fa/news/4714808

 -3بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی1386/01/01 ،

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3378
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بخشنامهها و مصوبههایی است که درست مطالعه نشده و سریعا آن
را به مرحله اجرا درمیآورند ،مانند :مصوبه تبدیل موتورسیکلتهای
کاربراتوری به انژکتوری یا ماده 11مصوبه هیئت محترم وزیران در
زمینه کنترل و کاهش آلودگیها (موضوع ماده ۲قانون هوای پاک)
مربوط به اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده و یا بحث یورو 4که هر
کدام از این موارد اگر با دستورالعمل اجرایی مناسب صادر میشد،
مفید بود ولی وقتی مسئوالن پشت درهای بسته برای صنعت تصمیم
میگیرند ،نتیجه آن میشود :تعطیلی صنعت ،ضرر و زیان اقتصادی،
بیکاری کارگران ،از بین رفتن انگیزه کارآفرینی ،خروج سرمایه از کشور،
مهاجرت نخبگان و در نهایت ضربه به ریشه و بنیاد صنعت ایران!
شایان ذکر است که در خصوص بحث تبدیل کاربراتور به انژکتور
در شماره اول نشریه یک تحلیل ارائه شد و در ادامه نیز به بررسی
طرح اسقاط موتورسیکلت پرداخته میشود تا بلکه تلنگری باشد برای
هدایت و تصمیمگیریهای بهتر برای آینده صنعت موتورسیکلت!
نکتهای که باید به آن توجه داشت ،این است که انتقاد به طرح اسقاط
موتورسیکلتهای فرسوده ،از جهت ماهیت خود طرح نیست و حتی
برای وضعیت تولید بسیار مفید خواهد بود ،زیرا با موتورسیکلتهای
نو جایگزین میشود و تولید رونق میگیرد و از لحاظ امنیت راکب و
مردم و حتی کمک به رفع انواع آلودگی موثر خواهد بود.

اما مشکل بر سر این موضوع بود که چون دستورالعمل اجرایی
مناسب و قابل اجرا برای آن دیده نشده بود و حتی با سازمانها و
انجمن صنعت موتورسیکلت هماهنگیهای الزم را انجام نداده بودند،
ازاینرو باعث شد حدود  4ماه کارخانههای تولیدکننده موتورسیکلت
تعطیل شوند!
آیا محیط زیست نگران مردم است؟!

اما در میان نامهها و مکاتباتی که در ادامه به آنها پرداخته خواهد
شد ،یک نامه داخلی 1در سازمان حفاظت محیط زیست ،قابل توجه
است که جناب آقای «محمد سعید صافی» مشاور و مدیر کل دفتر
ریاست به جناب آقای «مسعود تجریشی» معاون محیط زیست
انسانی در خصوص نامه« 2اصالح آییننامه اجرایی ماده  2قانون هوای
پاک» که توسط جناب آقای «امیر محمود غفاری» دبیر کمیسیون
امور زیربنایی ،صنعت و محیط زیست برای آقای «عیسی کالنتری»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ارسال میکند و آقای صافی
عطف به آن نامه به آقای تجریشی میفرماید:
«جهت بررسی و اعالم نظر ،از قرار موتورسیلکت مهمتر از
سالمت مردم است»

حال این جمله که به طعنه بیان شده را وقتی در کنار دیدگاههای
ریاست محترم مجلس ،3رئیس جمهور محترم ،4وزیر صنعت ،5معدن
و تجارت و حتی سازمانهای دیگر از جمله ستاد مدیریت حمل و نقل
و سوخت 6قرار میدهیم و پای درد دل تولیدکنندگان و کارگران که
مینشینیم ،در نتیجه به پیشنهادها و اعالم نظرهای غیرکارشناسی
شده سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص موتورسیکلت بیشتر
پی میبریم ،زیرا اگر طرح اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده داراى
نقص نبود و از همه ابعاد مورد بررسى قرار گرفته بود از طرف رئيس
قوا ،برای تمدید اجرای این طرح موافقت به عمل نمیآمد!
حال اگر محیط زیست واقعا نگران سالمت مردم است ،پس منتظر
باد نباشد تا آلودگی هوا برطرف شود و راهحلهایی برای وارونگی هوا و
ریزگردهای جنوب و غرب کشور پیدا کند که در جای خود از همه چیز
واجبتر است و در نهایت قبل از پیشنهاد هر طرحی با صبر و حوصله
آن را بررسی کند تا انقدر باعث صدمه به مردم و صنعتگران نشود و
وقت دستگاههای دیگر را به خاطر عدم بررسیهای دقیق نگیرد!
در ادامه جهت ثبت در تاریخ ،بعضی از مکاتبات مهم مربوط به بحث
اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده آمده است تا آيندگان بدانند در
گذشته صنعت ايران با چه مسائل و مشكالتى روبرو بوده است!

معرفی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
عیسی کالنتری متولد  ۱۳۳۱در مرند و دارای مدرک دکترای
فیزیولوژی و بیوشیمی محصوالت زراعی از «دانشگاه ایالتی آیوا
آمریکا» است.
وی همچنین دارای لیسانس زراعت گرایش اصالح نباتات از
«دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه» و فوق لیسانس فیزیولوژی
زراعی از «دانشگاه نبراسکا در آمریکا» است .او همچنین در
دولتهای اول و دوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی وزیر کشاورزی
بود.وی از سال  ۱۳۸۱با تشکیل خانه کشاورز بهعنوان یک نهاد
صنفی بخش کشاورزی ،دبیرکل آن شده و تا کنون در این سمت
فعالیت میکند .دکتر عیسی کالنتری در دولت یازدهم ،مشاور
معاون اول رئیس جمهور در امور آب ،کشاورزی و محیط زیست و
7
دبیر ستاد احیاء دریاچه ارومیه بوده است.
 -1نامه شماره  42/722/110/97مورخ  18دی .1397
 -2نامه شماره  137028/56155/18مورخ  16دی .1397
 -3نامه شماره /704/10 283-د مورخ  10آذر  1397خطاب به جناب آقای رحمانی ،وزیر
محترم صنعت،معدن و تجارت.
 -4نامه شماره  7 ،148475بهمن  1397خطاب به جناب آقای جهانگیری ،معاون محترم
اول رئیس جمهور.
 -5نامه شماره  258590/60مورخ  8دی  1397خطاب به جناب آقای جهانگیری معاون
اول محترم رئیس جمهور.

 -6نام ه به شمارههای  6/71/6102و  6/71/6141مورخ  18آذر  1397خطاب به جناب
آقای حسنی مشاور محترم رییس سازمان حفاظت محیط زیست و دبیر کارگروه پیگیری
مصوبات مربوطه و جناب آقای دکتر غفاری دبیر محترم کمیسیون امور زیربنایی ،صنعت
و محیط زیست.
 -7پایگاه اطالع رسانی دولت
http://dolat.ir/detail/285494
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تهیه کننده :محمدعلی نژادیان

طرح و مصوب ه هیئت دولت و عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست
در زیر َذ ّرهبین نشریه صنعت موتورسیکلت!

واکنش رئیس محیط زیست به خواسته جدید موتورسیکلتسازان

به دنبال درخواست وزارت صنعت برای حذف یکی از مواد قانون
هوای پاک ،رئیس سازمان محیط زیست گفت :ما مخالف «حذف
اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده» هستیم.
به گزارش ایسنا ،براساس ماده  ۱۱آئیننامه ماده  ۲قانون هوای
پاک ،موتورسیکلتسازان باید به ازای تولید هر دستگاه موتورسیکلت
بنزینی ،یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده را اسقاط کنند .تنها
چند ماه از ابالغ این آئیننامه میگذرد و هنوز به اجرا نرسیده که
موتورسیکلتسازان پیشنهاد حذف ماده  ۱۱این آئیننامه را به دولت
دادهاند.
در اینباره عیسی کالنتری در گفتوگو با ایسنا تاکید کرد :سازمان
حفاطت محیط زیست مخالف حذف ماده  ۱۱آئیننامه ماده  ۲قانون
هوای پاک است و حتماً موتورهای فرسوده باید اسقاط شوند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از هفت میلیون موتورسیکلت
در کشور وجود دارد که بخش عمده آنها کاربراتوری و آالینده
هستند ،گفت :متأسفانه وزارت صنعت و موتورسیکلتسازان دنبال
حذف ماده مربوط به «اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده در ازای
تولید موتورسیکلتهای جدید بنزینی» هستند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد فرآیند اسقاط
موتورسیکلتهای فرسوده تصریح کرد :بیش از  ۵۰۰هزار
موتورسیکلت رسوبی (موتورسیکلتهای بالصاحب) در اختیار ستاد
اجرایی فرمان امام است و سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرده
است که موتورسیکلتسازان این موتورها را اسقاط کنند تا دوباره وارد
چرخه مصرف نشود بنابراین موتورسیکلتسازان میتوانند با خرید

این موتورها از ستاد اجرایی فرمان امام نسبت به اسقاط موتورهای
فرسوده اقدام کنند.
کالنتری ادامه داد :همچنین پیشنهاد ما این است که با هر برگه
اسقاط ،به جای هفت موتورسیکلت ،چهار موتورسیکلت بخرند و
اسقاط کنند که در نتیجه این اقدام ،ارزش برگههای اسقاط باال
میرود و برای دارندگان موتورهای فرسوده نیز انگیزه ایجاد میشود
تا نسبت به اسقاط موتورسیکلت خود اقدام کنند.
به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ،قیمت هر موتورسیکلت
اسقاطی حدود  ۵۰۰هزار تومان است و موتورسیکلتسازان به منظور
اجرای قانون هوای پاک باید این بودجه را اختصاص دهند و نسبت
به خرید موتورهای فرسوده و اسقاط آن اقدام کنند تا امکان تولید
جدید داشته باشند.
کالنتری با بیان اینکه پیشنهاد حذف ماده  ۱۱آئیننامه ماده  ۲قانون
هوای پاک مبنی بر اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده ،احتماالً امروز
( ۱۷بهمن) یا هفته بعد در هیأت دولت مطرح میشود ،در پاسخ به
پرسشی در مورد موضع دولت در اینباره گفت :فکر میکنم دولت
حذف ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده را قبول
نکند چون دستیابی به هوای پاک و سالم و کنترل منابع آالینده در
کالنشهرهای کشور اولویت اول دولت در حوزه محیط زیست است و
جزو سیاستهای اصلی رئیسجمهوری است.
به گزارش ایسنا ،یک موتورسیکلت کاربراتوری در هر کیلومتر
پیمایش  ۱۵گرم آلودگی تولید میکند .این در حالی است که میزان
تولید آلودگی در یک دستگاه موتورسیکلت انژکتوری در هر کیلومتر
1
پیمایش کمتر از دو گرم است.

 -1کالنتری ،عیسی ( ،)1397واکنش رئیس محیط زیست به خواسته جدید موتورسیکلتسازان ،خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) 17 ،بهمن  ،1397کدخبر97111609205 :

https://www.isna.ir/news/97111609205
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پیرو ماده 11مصوبه شماره /100602ت  55072ه -تاریخ  97/07/30هیئت محترم وزیران در زمینه کنترل و کاهش آلودگیها
(موضوع ماده ۲قانون هوای پاک) مربوط به اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده با پیگیریهای حضوری و همچنین مکاتبات اعضای
هیئت مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با جناب آقای دکتر علی الریجانی ،ریاست محترم مجلس شورای اسالمی این
انجمن طی نامهای 1در مورخ  97/09/06درخواستی را به ایشان در 3بند به شرح ذیل ارائه کرد که با واکنش مثبتی مواجه شد:
 .1تعویق اجرای مصوبه مذکور به مدت یک سال تا زیرساخت و دستورالعمل اجرایی اسقاط ایجاد شود.
 .2احراز مالکیت برای موتورسیکلتهای فاقد سند حذف و با اخذ تعهدنامه محضری مبنی بر سرقتی نبودن موتورسیکلت از مالک
شرایط اسقاط تسهیل و امکان پذیر شود.
 .3اختصاص وام به مبلغ  70میلیون ریال با بهره کم به مصرف کنندگان برای اجرایی شدن طرح اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده.

بسمه تعالی
مجلس شورای اسالمی
مشاور و رئیس حوزه ریاست

شماره/10/704 -283 :د
تاریخ1397/9/10 :
پیوست :دارد

جناب آقای رحمانی

وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت
با سالم
نامه شماره  -14/97د 268/مورخ  97/9/6انجمن صنعت موتورسیکلت ایران به استحضار ریاست محترم مجلس شورای
اسالمی رسید ،پینوشت فرمودند:
«جناب آقای رحمانی
وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت
پیشنهاد انجمن ،پیشنهاد معقولی است .بررسی و سریعتر به نتیجه برسانید و اینجانب را مطلع کنید».

محمد جعفری
مشاور و رئیس حوزه ریاست

 -1شماره نامه 97/14- :د268/
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در دو نامهی تقریبا مشابه مورخ  97/09/18که جناب آقای داریوش امانی ،سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و
سوخت به دو مسئول سازمان حفاظت محیط زیست (جناب آقای دکتر حسنی و جناب آقای دکتر غفاری) 1ارسال میکند،
کامال عدم هماهنگیها و مشکالت طرح هویدا است .ایشان عالوه بر بیان اعتراض نسبت به عدم دعوت ستاد در جلسه اخیر
کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا ،به وجود مشکالت این طرح و تبعات اجتماعی آن نیز اشاره میکند که قابل تامل است!

بسمه تعالی
وزارت راه و شهرسازی
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت

شماره 6102/71/6 :
تاریخ1397/09/18 :
پیوست:

جناب آقای دکتر حسنی

مشاور محترم رییس سازمان حفاظت محیط زیست و دبیر کارگروه پیگیری مصوبات مربوطه

سالم علیکم
با احترام ،همانگونه که استحضار دارید تردد و استفاده از وسایل نقلیه فرسوده یکی از عوامل اصلی آلودگی هوای کالنشهرها
است و بدلیل اتخاذ سیاستهای اصولی در دولت یازدهم (اسقاط به ازای واردات) از سال  1393از رده خارج کردن وسایل
نقلیه فرسوده روند فزایندهای داشته است .اما با توجه به لغو برخی از مصوبات مرتبط با از رده خارج کردن وسایل نقلیه
فرسوده (مصوبه شماره /62924ت 54522هـ مورخ  ،1396/5/24مصوبه شماره /38454ت513172هـ مورخ  1395/4/2و
مصوبه شماره /61572ت  42596که مورخ  )1388/3/20اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در حال حاضر متوقف گردیده است .از
طرف دیگر با عنایت به ابالغ آییننامه ماده  2قانون هوای پاک (مصوبه  /100602ت 55072هـ مورخ  )1397/7/30و منوط
نمودن شمارهگذاری موتورسیکلت بنزینی به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت براساس ماده  11آییننامه مذکور به دلیل عدم
هماهنگی با این ستاد وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،پلیس راهور ناجا و مراکز اسقاط ،معضالت از رده خارج کردن وسایل
نقلیه فرسوده دو چندان خواهد شد.
الزم به ذکر است انجمن صنعت موتورسیکلت ایران نیز اعتراض خود را نسبت به اجرایی نبودن این اعالم نموده است (نامه
شماره 14/97د 278 -مورخ  )1397/9/12در همین راستا و با عنایت به وضعیت فعلی آلودگی هوا به ویژه کالن شهرها و
حساسیت تصمیمگیری برای قشر ضعیف جامعه ،ستاد پیشنهاد استفاده از گواهی معادل (مطابق مصوبه دولت) تا فراهم
شدن بستر اجرایی الزم را به سازمان ارائه نمود ،در حالیکه با توجه به عدم دعوت از این ستاد جهت حضور در جلسه اخیر
کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا و همچنین مخالف یا پیشنهاد این ستاد در آن جلسه ،شمارهگذاری موتورسیکلت در کشور
متوقف شده است .لذا خواهشمند است به منظور رفع مشکالت مذکور و جلوگیری از تبعات اجتماعی آن ،تمهیدات خاص و
قابل اجرا در سطح کشور در نظر گرفته شود.
داریوش امانی
سرپرست ستاد

 -1شماره نامه 6/71/6141 :
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در تاریخ  19آذر  1397محیط زیست با برخی از مسئوالن با حضور ریاست محترم انجمن صنعت موتورسیکلت ایران
در خصوص اسقاط موتورسیکلت جلسهای برگزار کند!

شماره 1397/09/19 :
تاریخ97/300/37556 :
پیوست :ندارد

بسمه تعالی
سازمان حفاظت محیط زیست
معاونت محیط زیست انسانی

جناب آقای دکتر پورسیدآقایی ،معاون محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

جناب آقای مهندس امالی ،سرپرست محترم ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
جناب آقای روحی ،معاون محترم فنی و مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور
جناب آقای کاویالی ،مدیر محترم اموال منانول ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
جناب اقای گودرزی ،رئیس محترم هیئت مدیره صنف اسقاط و بازیافت

جناب آقای مجاهد ،رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت

موضوع :جلسه اسقاط موتورسیکلت
با سالم و احترام
با توجه به وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص نظارت بر اجرای قانون هوای پاک و حسب ماده  11آییننامه
اجرایی ماده  2این قانون مصوب هیأت محترم وزیران ،مبنی بر مشروط نمودن شماره گذاری موتورسیکلتهای بنزینی
تولیدی به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت بنزینی معادل ،خواهشمند است به منظور انجام هماهنگیهای الزم جهت اسقاط
موتورسیکلتهای كاربراتورى فرسوده موجود در انبارها و یا در حال تردد و کالنشهرهای درگیر آلودگی هوا در جلسهای که
مورخ  1397/09/24ساعت  10در دفتر اینجانب برگزار میشود حضور به هم رسانید.
مسعود تجریشی
معاون محیط زیست انسانی
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بسمه تعالی
وزارت صنعت و معدن و تجارت

نامه60/258590 :
تاریخ1397/10/08 :
پیوست:

آنی /حائز اهمیت

جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری
معاون اول محترم رییس جمهور

موضوع :تعویق اجرای برخی از موارد آییننامه ماده ( )2قانون هوای پاک
با سالم
ً
احتراما :بازگشت به نامه شماره  125702مورخ  1397/9/25و همچنین عطف به نامه شماره /10/74283د مورخ
1397/9/10ریاست محترم مجلس شورای اسالمی مبنی بر رفع مشکل شرکتهای تولید کننده موتورسیکلت در
جهت اجرای مفاد آییننامه ماده ( )2قانون هوای پاک (تصویر پیوست) مربوط به شرایط شمارهگذاری و اسقاط
موتورسیکلتهای فرسوده که عدم شمارهگذاری موتورسیکلتهای در کارخانجات موجب تعطیلی آنها شده است،
به استحضار میرساند با اعمال تحریمهای ظالمانه اخیر به دلیل عدم همکاری فنی و اقتصادی شرکای خارجی با
شرکتهای خودروسازی داخلی ،در تأمین اجزا و قطعات بخصوص قطعات با فناوری روز برای احراز استانداردهای
جدید و همچنین مرکز آزمون بینالمللی در جهت ارائه خدمات و صدور تأییدیههای مربوطه ،موجب تأخیر در اجرای
استانداردهای آالیندگی خودرو گردیده است .همچنین الزام خودرو سازان و موتورسیکلت سازان به اسقاط خودرو
در قبل تولید در دستگاه محصول ،ضمن افزایش هزینههای تولید ،بار مالی مضاعفی به مصرفکننده نهایی تحمیل
مینماید .لذا تقاضا دارد به منظور حمایت از این صنعت در شرایط فعلی ،موارد مندرج در جدول پیوست ،تا زمان رفع
مشکالت ناشی از تحریم ،به تعویق افتد.
رضا رحمانی
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شماره 18/56155/137028 :
تاریخ97/10/16 :
پیوست:

بسمه تعالی
دفتر هیئت دولت
ریاست جمهوری

جناب آقای اسالمی

جناب آقای رحمانی فضلی

جناب آقای زنگنه

وزیر محترم راه و شهرسازی
وزیر محترم کشور

وزیر محترم نفت

جناب آقای کالنتری

معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست

سرکار خانم جنیدی

معاون محترم حقوقی رییس جمهور

جناب آقای نوبخت

معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

با سالم و احترام :به پیوست تصویر نامه شماره  100/258590مورخ  1397/10/8وزارت صنعت ،معدن و تجارت در خصوص
«اصالح آییننامه اجرایی ماده ( )2قانون هوای پاک – مصوب ( -1396تصویبنامه شماره /100602ت 55073هـ مورخ
 ،»)1397/7/30برای بررسی و اعالم نظر بویژه در موارد زیر ارسال میشود.
 تأثیر عدم اسقاط کامیون و موتورسیکلت بر آلودگی هوا و تولید مکانیزمهای جایگزین اسقاط تأثیر تحریم بر اجرای استانداردها و تولید.امیر محمود غفاری
دبیر کمیسیون امور زیربنایی ،صنعت و محیط زیست

رونوشت:
 سایر اعضای محترم هیئت دولت ،برای استحضار و در صورت لزوم اعالم نظر. جناب آقای رحمانی وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت ،برای استحضار. جناب آقای حاجی میرزایی دبیر محترم هیئت دولت ،برای استحضار. -دفتر کمیسیون امور زیربنایی ،صنعت و محیط زیست هیئت دولت.
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پیرو نامه قبل ( )18/56155/137028یک نامه داخل سازمانی در محیط زیست صادر میشود که در صفحه  7به تحلیل آن
پرداخته شد!
بسمه تعالی
سازمان حفاظت محیط زیست
دفتر ریاست و دبیرخانه شورایعالی محیط زیست
ریاست جمهوری

تاریخ1397/10/18 :
شماره97/110/42723 :
پیوست :ندارد

جناب آقای مسعود تجریشی معاون محترم محیط زیست انسانی
موضوع :اصالح آییننامه اجرایی ماده  2قانون هوای پاک

سالم علیکم
با احترام ،نامه شماره  18/56155/137028مورخ  97/10/16دبیر محترم کمیسیون امور زیربنای ،صنعت و محیط زیست
دفتر هیئت دولت در خصوص «اصالح آییننامه اجرایی ماده  2قانون هوای پاک» به استحضار ریاست محترم سازمان رسید،
پینوشت فرمودند:
«جهت بررسی و اعالم نظر ،از قرار موتورسیلکت مهمتر از سالمت مردم است»

محمد سعید صافی
مشاور و مدیرکل دفتر ریاست
رونوشت:
پیگیری مکاتبات دفتر ریاست پیگیری مکاتبات دفتر ریاست.

بسمه تعالی
معاون رئیس جمهور و ریاست جمهوری
رئیس سازمان سازمان حفاظت محیط زیست

شماره 97/100/427/9 :
تاریخ97/10/25 :
پیوست :دارد

جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهور
موضوع :اجرای مصوبات اسقاط موتورسیکلت
سالم علیکم
احتراماً همانطور که استحضار دارید ،حسب ماده  11آییننامه اجرایی ماده  2قانون هوای پاک شمارهگذاری هر موتورسیکلت
بنزینی منوط به اسقاط یک موتورسیکلت بنزینی فرسوده معادل میباشد .اما اختالف قیمت موتورسیکلتهای فرسوده درحال
تردد با ارزش برگه اسقاط موتورسیکلت و همچنین جهش قیمت انواع موتورسیکلتهای نو در بازار عمال اجرای این مصوبه
را با مشکل مواجه نموده است.
ازاینرو ،این سازمان پیشنهادات پیوست را جهت عملیاتی شدن اسقاط موتورسیکلت برای تصویب در هیأت محترم وزیران
تقدیم میدارد .خواهشمند است امر مقرر فرمائید .با عنایت به ضرورت کاری ،بر وفق مقررات اقدام عاجل صورت گیرد.
سازمان حفاظت محیط زیست
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پیشنهاد (سازمان حفاظت محیط زیست) به هیأت محترم وزیران در خصوص عملیاتی نمودن اسقاط موتور
سیکلتهای بنزینی فرسوده حسب مواد  11و  12آییننامه اجرایی ماده  2قانون هوای پاک
اهداف:
 کنترل و کاهش آلودگی هوا از منبع حذف و کاهش تعداد ناوگان موتورسیکلت فرسوده فعال در سطح کالن شهرها کمک به رشد و توسعه صنعت موتورسیکلت انژکتوری افزایش بکارگیری موتورسیکلت انژکتوری با ترغیب تقاضاشرح:
ماده  11آییننامه فنی ماد  3قانون هوای پاک بیان میکند« :شماره گذاری موتور بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه
موتورسیکلت است .موتورسیکلتهای برقی از شرط اسقاط معاف هستند».
در این خصوص ذکر موارد زیر الزامی است:
 .1قبل از آییننامه مذکور ،عمال فرایند اسقاط موتورسیکلت در کشور وجود نداشته و صرفاً اسقاط خودرو جهت استفاده
در واردات صورت میپذیرفته است .این امر در کوتاه مدت مشکالت جدی را برای صنعت شکننده موتورسیکلت کشور
ایجاد کرده است.
 .2عملیاتی نمودن فرایند اسقاط موتورسیکلت زمانبر است و سازمان حفاظت محیط زیست در کوتاه مدت هماهنگی با
ستاد اجرایی فرمان امام برای استفاده از موتورسیکلتهای رسوبی در پارکینگ-های ستاد مذکور را جهت اسقاط انجام
داده است .اسقاط موتورسیکلتهای رسوبی کمکی به حل معضل آلودگی هوا در کوتاه مدت نمیکند ،ولی مشکل تولید
برای دریافت برگه اسقاط حل میشود.
 .3با تغییر نرخ ارز و افزایش قیمتها ،قیمت موتورسیکلت در اختیار مردم باالرفته است و یک دستگاه موتورسیکلت
فرسوده (با عمر  6سال به باال حسب آییننامه ماده  8قانون هوای پاک) در بازار حداقل 10,000,000ریال قیمت دارد.
لذا انگیزهای برای اسقاط موتورسیکلت فرسوده وجود نداشته و مکانیزم اجرایی نیز جهت جلب موتورسیکلتهای فرسوده
موجود نمیباشد.
 .4معادل سازی اسقاط موتورسیکلت مطابق با مصوبه شماره /62934ت  ،54522مورخ  1396/5/24هیأت وزیران با
خودرو برابر  7به  1بوده و هر برگه اسقاط خودرو براساس ردیف مربوط به تخفیف حقوق ورودی برای جایگزینی ناوگان
خودروهای فرسوده موضوع ماده  2قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت 25,000,000 ،ریال
ارزشگذاری میشود و لذا هر برگه اسقاط موتورسیکلت حدود  35,000,000ریال ارزشگذاری میشود.
 .5مطابق مطالعات انجام شده آالیندگی تولیدی یک دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری و فرسوده حدود  15گرم بر کیلومتر
است (مجموع آالیندگی یک خودرو سواری نو با استاندارد یورو  4برابر  1/18گرم بر کیلومتر و لذا هر موتورسیکلت
کاربراتوری فرسوده  12/7برابر یک خودرو یورو  4نو آلودگی تولید میکند).
ازاینرو ،به منظور تشویق مالکان موتورسیکلتهای فرسوده به اسقاط که میتواند به جایگزینی بایک موتورسیکلت نو
بنزینی استاندارد یورو ( 4آلودگی  1/59گرم بر کیلومتر) منجر شد و یا کال اسقاط صورت پذیرد و جایگزینی صورت نپذیرد،
پیشنهادات زیر به صورت یک مصوبه هیأت وزیران تقدیم میشود:
ماده  -1جدول موضوع بند  2تصویبنامه شماره /62924ت  ،54522مورخ  1396/5/24هیأت وزیران برای معادلسازی
اسقاط موتورسیکلت از یک هفتم به یک چهارم اصالح میشود.
ماده  -2استفاده از گواهیهای اسقاط موتورسیکلت که توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت صادر گردیده برای
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تخفیف حقوق ورودی جهت جایگزینی ناوگان خودروهای فرسوده عمومی موضوع ماده  2قانون توسعه حمل و نقل عمومی
و مدیریت مصرف سوخت (اعتبارات ردیفهای متفرقه جدول  9قانون بودجه  )1398مجاز است.
ماده  -3با توجه به استفاده از موتورسیکلتهای فرسوده در کالنشهرها به عنوان موتورسیکلت کار و اشتغال ایجاد
شده در زمینه جابجایی بار و کاالی خرد در این بخش و همچنین الزام اسقاط موتورسیکلت-های جدید و مشکالت
ایجاد شده برای اشتغال در صنعت موتورسیکلتسازی ،از محل بند (الف) تبصره ( )18ماده واحده قانون بودجه سال
 ،1398مبلغ  15,000,000ریال به ازای هر دستگاه موتورسیکلت بنزینی و مبلغ  30,000,000ریال به ازای هر دستگاه
موتورسیکلت برقی (با حداقل مشخصات فنی مورد تأیید وزارت صنعت) به عنوان یارانه سود تسهیالت  60,000,000ریالی
و  120,000,000ریالی ،که مستقیماً توسط شرکتهای لیزینگ همکار با سازندگان موتورسیکلت کارسازی شود برای
 10,000دستگاه موتورسیکلت صرفاً با پالک معتبر کالنشهرها در نظر گرفته شود.

بسمه تعالی
رئیس دفتر و سرپرست نهاد
ریاست جمهور

شماره 148475 :
تاریخ1397/11/7 :
پیوست:

جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهور
سالم علیکم
نامه شماره -08/97د 375/مورخ  1397/11/4انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با موضوع«بیکار شدن هزاران کارگر
کارخانجات تولیدکننده موتورسیکلت» که تصویر آن به پیوست ارسال میشود ،به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید،
پینوشت فرمودند:
«با پیشنهاد اول موافقم ،در دولت مطرح شود».

محمود واعظی

رونوشت:
 جناب آقای رحمانی وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت برای آگاهی جناب آقای جلیل مجاهد رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران برای آگاهی -معاونت هماهنگی ،پیگیریهای ویژه و خدمات مدیریت
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مصوبهای که طرح اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده را برای یک سال به تعویق انداخت و مجدد تولید و شمارهگذاری موتورسیکلت
در اواخر دهه اول اسفند  1397از سر گرفته شد!

بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»

 /157386ت56229هـ
تاریخ1397 / 11/ 27 :

رئیس جمهور
تصویب نامه هیئت وزیران

وزارت نفت  -وزارت صنعت ،معدن و تجارت  -وزارت راه و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی  -وزارت کشور  -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  -وزارت نیرو وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
سازمان حفاظت محیط زیست  -سازمان ملی استاندارد ایران
هیئت وزیران در جلسه  ۱۳۹۷ /11/17به پیشنهاد شماره  97/100/42769مورخ ۱۳۹۷/10/25سازمان حفاظت و محیط
زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد:
الف -تصویب نامه شماره /۱۰۰۶۰۲ت ۵۵۰۷۲هـ مورخ  ۱۳۹۷/7/30به شرح زیر اصالح میشود:
 -۱در جدول موضوع ماده ( ،)۴در خصوص خودروهای تولید داخل عبارت « »۱۳9۸/1/1به عبارت « »۱۳۹9/1/1اصالح
میشود.
 -۲تبصره ماده مذکور یکسال پس از تاریخ ابالغ این تصویب نامه الزم االجرا خواهد بود.
 -3ماده ( )۱۱یک سال پس از تاریخ ابالغ این تصویب نامه الزم االجرا خواهد بود.
ب -سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رییس جمهور ،پیشنهاد الزم به
منظور جلوگیری از امکان تردد مجدد موتورسیکلتهای فرسوده مشمول عنوان کاالی متروکه و قاچاق بدون صاحب و دارای
صاحب متواری را ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این تصویب نامه ارائه کند.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

رونوشت :به دفتر مقام معظم رهبری ،دفتر رییس جمهور ،دفتر رییس قوه قضاییه ،دفتر معاون اول رییس جمهور ،دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،سازمان اداری و استخدامی کشور ،سازمان برنامه و بودجه کشور ،معاونت امور مجلس رییس جمهور ،معاونت حقوقی رییس جمهور دیوان
محاسبات کشور ،دیوان عدالت اداری ،سازمان بازرسی کل کشور ،معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی ،امور تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات،
کلیه وزارتخانهها ،سازمانها ،موسسات دولتی ،نهادهای انقالب اسالمی ،روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت و
دفتر هیئت دولت ابالغ میشود.
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سياستهاى يك بام و دو هواى مسئوالن!

مراسم رونمایی از ناوگان جدید موتورسیکلتهای مجهز به سیستم
انژکتوری فروشگاه مجازی شهروند با حضور دکتر حناچی شهردار
تهران و دکتر عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
1
 97/10/11برگزار شد!
شایان ذکر است به نقل از سایت شهروند ،امضای قرارداد بزرگترین
ناوگان حمل و نقل فروش مجازی شهروند انجام شد .در این جلسه
قرارداد همکاری بین شرکت شهروند با شرکت گسترش پخش سانا
و تجارت الکترونیک ارتباط فردا در زمینه توسعه ناوگان حمل و نقل
2
موتوری فروشگاه مجازی شهروند امضا شد.
حال پيرو حضور جناب آقاى دكتر پیروز حناچى و آقاى دكتر عیسی
كالنترى در مراسم رونمايى ناوگان حمل و نقل فروشگاه شهروند ،دو
سوال ایجاد میشود:
 .1آيا موتورسيكلت خوب است يا بد؟!

اگر موتورسیکلت خوب است ،پس چرا به بهانههاى مختلف طرحهای
درست مطالعه نشده میدهید تا جلوى شمارهگذارى آن گرفته شود!
آيا بهتر نيست از اول با متوليان و كارشناسان این صنعت مشورت
كنید ،يك تحليل محيطى انجام شود؛ (نقاط قوت ،نقاط ضعف،
تهديدها و فرصتها) را دقيق بررسى نمایید ،وضعيت (اقتصادى
و اشتغال كشور) را واقع بينانه در نظر بگیرید ،جنگ اقتصادى
دشمنان ايران را مد نظر داشته باشید و بعد به دولت پيشنهاد بدهید
تا (بخشنامه و مصوبه) تصويب كنند! اخر كار هم که مىگوييد:
مجلس تصويب كرده و قانون الزماالجرا است!
 .2اگر موتورسيكلت خوب نيست ،پس چرا براى دستگاههای مختلف
موتورسیکلت تهيه مىكنید و مراسم رونمايى مىگيرید؟!
در نهایت منتظر پاسخ منطقی از مسئوالن محترم در خصوص
طرحهاى درست كارشناسى نشده هستيم.

 -1رونمایی از فاز جدید ناوگان فروشگاه مجازی شهروند ،خبرگزاری تسنیم 11 ،دی  ،1397کدخبر1913228 :

https://www.tasnimnews.com/fa/media/1397/10/11/1913228

 -2سایت شهروند 8 ،دی 1397
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http://www.shahrvand.ir/fa/video/5

بررسی سیاست صنعتی کشور هندوستان در صنعت موتورسیکلت (بخش دوم)

مهندس سیدعباس حسینیمجد
(کارشناس صنعت موتورسیکلت)

برنامه جامع صنایع سنگین هندوستان و تاثیر آن در توسعه
صنعت موتورسیکلت هند
هند از جمله کشورهای در حال توسعه است که در سالهای
گذشته فراز و فرودهای بسیاری را در عرصه اقتصادی تجربه کرده
است .مدل صنعتی شدن دولت محور 1طی شش دهه ،از  1950تا
 2010میالدی بر اقتصاد این کشور حاکم بوده است 2.در این راستا
دولت هند دست به تدوین برنامههای  5و10ساله توسعه زد که هدف
آنها صنعتی شدن ،افزایش درآمد سرانه و توزیع عادالنه فواید رشد
اقتصادی در میان اقشار مختلف جامعه هندی بود .در این مقطع
زمانی برنامهریزان هندی بر اهمیت صنایع سنگین تأکید داشته و
توجه خود را بر بخش کاالهای سرمایهای متمرکز ساختند .البته
در این فرایند کنترل و توسعه همه صنایع اعم از زیر بنایی و سایر
صنایع بر عهده دولت هند بود .برنامههای دولت در این مقطع اکثرا ً بر
خوداتکایی فناوری 3و داخلی سازی حداکثری تأکید داشتند ،به این
معنا که اگر کاالیی را میتوانستند در داخل کشورشان تولید کنند ،از
4
واردات آن جلوگیری میکردند.
دولت هند از واحدهای صنعتی که در صدد تولید کاالهای جدید بودند و
یا ظرفیت تولید را باال میبردند حمایت میکرد ،جهت حفظ صنایع نوپای
هندی ،کنترل شدیدی بر واردات اعمال نمود و برای صادرات کاالهای
هندی یارانه پرداخت میکرد .سرمایهگذاری شرکتهای چند ملیتی و
خارجی نیز تحت کنترل و نظارت شدید دولت صورت میگرفت.
1- State-centric
2- History of Industrial Policy of India, Ministry of Heavy Industry
Annual Report, September 2016
3- Technological self-reliance
4- History of Industrial Policy of India, Ministry of Heavy Industry
Annual Report, September 2016

در نتیجه اتخاذ این سیاستها طی دهههای  1970و  1990و
همچنین 2000تا  2010میالدی که اقتصاد جهانی دچار تالطم شده
بود ،5هند موفقیت قابل توجهی در عرصه اقتصادی به دست آورد و رشد
اقتصادی آن به سطح متوسط کشورهای آسیایی و باالتر از کشورهای
آمریکای التین رسید .با این حال و بهرغم موفقیتهای نسبی اقتصاد
هند در این مقطع زمانی ،دستاوردهای اقتصادی و صنعتی آن با
کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی همچون کره جنوبی ،تایوان و
چین قابل مقایسه نبود .همچنین توزیع عادالنه فواید توسعه اقتصادی
در مناطق مختلف هندوستان نیز عملیاتی نشد.
در دهه  1990میالدی ،هندوستان تحت هدایتهای «مان موهان
سینگ» 6وزیر دارایی وقت این کشور ،مسیر صنعتی شدن خود را
متناسب با تحوالت جهانی تغییر داد .در سال ،1991برنامههایی برای
خروج اقتصاد هند از اقتصادی برنامهریزی شده به تصویب رسید و
به تدریج به اجرا درآمد .از آن زمان به بعد به تدریج قوانین مالیاتی
دست و پاگیر لغو شدند ،قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل
شدند ،امکان سرمایهگذاری خارجی فراهم آمد وامنیت سرمایههای
داخلی تامین شد .اصالحات اقتصادی در هند باعث ایجاد رقابت با
ی گردید و این امر به خصوصی شدن برخی
تولیدکنندگان خارج 
صنایع بخش دولتی انجامید و در نهایت سطح تولید افزایش یافت.
کاهش هزینهها ،تجدید مدیریت ،تمرکز بر ساخت کاالهای جدید و
تکیه بر نیروی کار ارزان قیمت و فناوریهای جدید از جمله راههای
بخش خصوصی هند برای رویاروی با تغییر سیاستهای اقتصادی
بودهاست.
از سال  ۱۹۹۰تاکنون ،هند به یکی از ثروتمندترین کشورهای
درحال توسعه تبدیل شده است .در این مدت اقتصاد این کشور به
استثنای چند عقبگرد کوچک همواره رشدی چشمگیر داشتهاست.
این رشد با مولفههایی همچون افزایش امید به زندگی ،میزان باسوادی
و امنیت غذایی همراه شده است .بدین ترتیب اقتصاد هند اکنون
چهارمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار میآید و در لیست کشورهای
صنعتی ،در مکان هفتم قرار دارد 7.صنایع خودرو و حملونقل به
تنهایی  ۲۷درصد 8و تولیدات دوچرخ  6درصد 9از تولیدات خالص
داخلی این کشور را شامل میشود و بیش از  5درصد از نیروی کار
10
در این بخش مشغول هستند.
5- The global financial crisis
6- Manmohan Singh
7- World bank annual report, 2015
8- Minstry of Heavy Industry and public enterprise, Government of
India annual report 2016

 -9همان.

 -10همان.
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مالیات و نقش کلیدی آن در برنامه جامع صنایع سنگین
یکی از مهمترین مواردی که الزم است دولتها در هنگام تدوین
هر برنامه جامع به آن توجه کافی داشته باشند ابزارهایی است که
دولت برای کنترل صنایع میتواند از آنها استفاده نماید .از جمله
این ابزارها میتوان به مالیات اشاره نمود .کشور هندوستان در خالل
سیاستگذاری و اجرای برنامههای جامع صنایع سنگین خود همواره
از ابزارهای مالیاتی و تعرفهای برای کنترل صنایع استفاده کرده است.
از طرفی دولت هندوستان از مالیات و تعرفه به عنوان ابزارهای تنظیم
کننده سطح رقابت تعدیل آن و همچنین تشویق تولیدکنندگان
داخلی نیز استفاده نموده است.
بر این اساس ،هریک از صنایع باید برنامههای تولیدی و اجرایی
خود را با برنامه جامع تطبیق دهند تا از تخفیف مالیاتی بهرهمند
شوند .در صورتی که هر شرکت نتواند خود را با برنامه جامع همگام
سازد ،الزم است مالیات سنگینتری بپردازد و این امر بهطور خودکار
صنایع ضعیف را حذف خواهد کرد و صنایع قویتر مالک آنها
خواهند شد .با توجه به اینکه در صنایع سنگین اقتصاد مقیاس از
اهمیت باالیی برخوردار است ،به کمک برنامههای مالیاتی میتوان
صنایع سنگین را به سوددهی رساند و تعداد بازیگران هر بخش را
تنظیم کرد و صنایع مرتبط را در رسیدن به مقایس اقتصادی و
افزایش عمق داخلیسازی یاری داد که این امر در نهایت منجر به
1
توسعه خواهد شد.
برنامه مالیاتی کشور هند
کشور هندوستان دارای یک ساختار مالیاتی به شدت توسعه یافته
است و این توسعه که از سال  ۱۹۹۰آغاز شده است شامل اصالح
قوانین مالیات و عوارض گمرکی اعم از تعرفهگذاری و یا ممنوعیت
واردات کاالهای ممنوعه و میزان مالیات صادرات و واردات ،3مالیات
غیر مستقیم مرکزی ،4مالیات خدمات ،5مالیات بر ارزش افزوده،6
مالیات بر درآمد 7و مالیات حرفه 8است .همچنین نظام مالیاتی این
کشور به دو بخش مرکزی و محلی تقسیم شدهاست.
مالیات محلی شامل مواردی است که دولت مرکزی سیاستگذاری و
دریافت آنها را به ایاالت واگذار نموده است ،به نحوی که به برنامه
جامع خللی وارد نشود و توسعه ایالت مذکور را در پی داشته باشد.
مالیات مرکزی نیز به مالیاتی گفته میشود که هرگونه سیاستگذاری
و تصمیمسازی در خصوص آن بر عهده دولت مرکزی است و درآمد
2

1- Heavy Industries and Public Enterprises, Automotive Mission
plan 2006-2012

 -2برای آگاهی بیشتر پیرامون انواع مالیات و نحوه اخذ آنها ،به اختصار در پیوست آورده
شده است .ر.ک :پیوست.1
3- Export and import taxes
4- Central excise tax
5- Service tax
6- Value added tax
7- Income tax
8- Profession tax
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آن نیز به دولت مرکزی اختصاص دارد ،در حالی که درآمد مالیات
محلی به ایالت مذکور اختصاص خواهد یافت.
سیستم مالیاتی هند در طول دهههای گذشته اصالحات فوقالعادهای
را تجربه کرده است .نرخ مالیات این کشور به نحوی تنظیم میشود تا
عالوه بر حفظ سوددهی صنایع و افزایش میزان رقابتپذیری جهانی،
درآمد دولت را نیز در پی داشته باشد .همچنین قوانین مالیاتی ساده
شدهاند و در نتیجه انطباق بهتر ،سهولت پرداخت مالیات را در پی
خواهند داشت.
نرخ میانگین مالیات شرکتهای تولیدی  40درصد است که به سود
هر شرکت تعلق میگیرد ،سود و حقوق گمرکی ناشی از واردات و
صادرات  4درصد است که جدا از تعرفه هر کاال بوده و بهطور کلی
به هر کاالیی که وارد یا صادر شود تعلق میگیرد ،مالیات بر ارزش
افزوده  9درصد و مالیات خدمات  12.5درصد است که به سود هر
شرکت تعلق میگیرد .همچنین نرخ مرجع مالیات غیرمستقیم دولتی
 20درصد و مالیات حرفه  5درصد خواهد بود که شامل شرکتهای
خدماتی نیز میشود .همچنین برای پرداخت هریک از این مالیاتها
حداقل درآمد در نظر گرفته شده است و در صورتی که درآمد از آن
9
حد نصاب پایینتر باشد معاف از مالیات خواهد بود.
دولت مرکزی برای هر صنعت یک برنامه بلند مدت  5یا  10ساله
را در نظر گرفته است .همچنین برای هر سال از طرح بلند مدت نیز
مواردی که شرکتهای فعال در آن صنعت باید به آنها پایبند باشند
آورده شده و مطابق با برنامهای از پیش تعیین شده به هر شرکت
ابالغ میشود .این موارد شامل نرخ مرجع تیراژ تولید در هر صنعت،10
میزان صادرات اجباری و مواردی دیگری همچون استانداردها است.
با توجه به اعداد ذکر شده و در نگاه اول این مقدار از مالیات زیاد
از حد به نظر میآید ،اما در صورت پایبندی به برنامه جامع این
مالیات شامل تخفیف خواهد شد و در صورت تولید ،صادرات و
خدمات بیش از مقدار برنامه جامع این بخشودگی مالیاتی افزایش
مییابد و در نهایت منجر به معافیت از پرداخت مالیات میشود.
اما در صورت عدم پایبندی به برنامه جامع شرکت فوق دچار ضرر
شدیدی شده و مجبور به پرداخت مالیات کل  60درصدی خواهد
شد.
در نتیجه اگر شرکتی از پرداخت مالیات معاف شود سود شرکت
 60درصد افزایش مییابد و در صورت عدم پایبندی به برنامه جامع
مالیات  60درصدی به شرکت تحمیل میشود .از طرفی در صورتی
که شرکت مذکور نتواند سال آینده نیز به برنامه جامع عمل کند 5
درصد به مالیاتش اضافه میشود که این امر خسارت جبرانناپذیری
11
به حساب میآید.
9- Ministery of Finance, Government of India, report 2015

 -10منظور از نرخ مرجع تیراژ تولید ،حداقل تیراژی است که هر شرکت تولیدی به منظور
بقا در صنعت هند الزم است تولید نماید.
11- Ministery of Finance, Government of India, report 2015

جدول میزان مالیات صنایع تولیدی با توجه به میزان پایبندی به برنامه جامع.
بیش از 60
درصد مازاد

تا سقف 60
درصد مازاد

تا سقف 40
درصد مازاد

تا سقف 20
درصد مازاد

رسیدن به نرخ نرخ
مرجع تولید اولیه

نوع مالیات

0

10

15

20

25

40

تولید

3

3

5

7

9

9

ارزش افزوده

0

2

3

4

5

10

مالیات غیر مستقیم دولتی

0

0

1

2

2

5

مالیات حرفه

0

0

0

0

0

4

سود و حقوق گمرکی
واردات و صادرات

نمودار روند تغییرات مالیات مستقیم شرکتهای تولیدی

با توجه به فرایند اخذ مالیات در هندوستان میتوان گفت در
صورتی تولید ،صادرات و یا خدمات میتواند اقتصادی باشد که عالوه
بر پایبندی به طرح جامع ،میزان تولید نیز از حد مجاز فراتر رود که
این امر میتواند مزیت صادراتی نیز ایجاد نماید .از طرفی محصوالت

شرکتهایی که تولید  60درصد مازاد بر حد اجباری برنامه جامع را
در دستور کار خود دارند به دلیل قیمت پایینتر و مالیات بر ارزش
افزوده  3درصدی از مقبولیت باالتری نسبت به رقبا برخوردار خواهند
شد.

نمودار متوسط نرخ مالیات پرداختی توسط صنایع تولیدی هندوستان.
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نمودار صفحه قبل میزان پرداخت متوسط مالیات توسط
شرکتهای هندی را نشان میدهد.
با توجه به اینکه میانگین پرداخت مالیات شرکتها در حدود 30
درصد بوده است ،میتوان اینطور استنباط نمود که حجم تولید
بهطور متوسط در محدوده  20درصد مازاد بر برنامه جامع بوده
است.
پیوست 1

مالیات مرکزی :به گونهای از مالیات گفته میشود که دولت مرکزی

از  5الی 12/5
درصد

مبتنی بر قوانین
درونی هر ایالت

مالیات بر فروش/
مالیات بر ارزش افزوده

از  10الی  50درصد

مالیات بر فعالیت و کاالهای
لوکس /سرگرمی

 5درصد

واردات کاال به ایالت

از  0تا  5درصد

مبتنی بر قوانین داخلی هر ایالت و
منطبق با برنامه جامع صنایع سنگین

مالیات حرفه

از  3تا  12/5درصد

مبتنی بر قوانین مبتنی بر مشاغل
خدماتی کشور

مالیات خدمات

از  5تا  12/5درصد

مبتنی بر قوانین فروش کاالهای
اساسی کشور

مالیات فروش مرکزی

از  5درصد الی  250درصد
مالیات صادراتی مبتنی بر برنامه جامع صنایع است
هر شرکت تولیدی الزم است به آن پایبند باشد.

 4درصد

آن را اخذ کرده و سیاستهای مرتبط با آن توسط دولت مرکزی
هندوستان تنظیم میشود.
مالیات محلی :به گونهای از مالیات گفته میشود که توسط
ایالتهای محلی دریافت و در خود ایالت هزینه میشود .اینگونه
مالیاتها باید همواره در چهارچوب قوانین کلی کشور هندوستان
باشد و دولت هندوستان این حق برای هر ایالت قائل شده است که
با توجه به شرایط محیطی و اقتصاد ایالت مذکور میزان مالیات را در
چارچوب قوانین داخلی کشور هندوستان تغییر دهد.

اجباری برای هرنوع واردات و صادرات
از  0تا 100
درصد

مالیات محلی

مالیات
در هندوستان

واردات
صادرات

تعرفه فعالیتهای تجاری

مالیات مرکزی

سود و حقوق گمرکی
مبتنی بر میزان پایبندی
صنایع به برنامه جامع

مالیات غیرمستقیم

از  0تا  40درصد

مالیات تولید

نمودار شماتیک نظام مالیاتی هندوستان.

مالیات غیر مستقیم مرکزی :1مالیات غیر مستقیم دولت که ناشی از عدم پایبندی صنایع به برنامه جامع است.
مالیات خدمات :2به فعالیتهای خدماتی غیر تولیدی تعلق میگیرد.

مالیات حرفه :3به تمامی مشاغل اعم از تولیدی و خدماتی تعلق میگیرد.

1- Central excise tax
2- Service tax
3- Profession tax
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معرفی شرکت شکوه پارس آزمون
تهیهکننده :نوید صانعی
مقدمه:

شرکت شکوه پارس آزمون (سهامی خاص) در دی ماه سال 1388
با موضوع انجام آزمایشهای مربوط به استانداردهای اجباری و غیر
اجباری موتورسیکلت و خودرو و قطعات جانبی آنها و کلیه قطعات
صنعتی و واردات ماشینآالت و تجهیزات مربوط به آزمایشهای
موتورسیکلت ،خودرو و قطعات جانبی آن شروع به فعالیت و در
جهت ارتقای کیفیت و به روز رسانی استانداردهای تولید پا به عرصه
صنعت گذاشته است .ساختمان آزمایشگاه این شرکت در قم ،شهرک
شکوهیه ،فاز  ،2ابتدای خیابان بروجردی ،شماره ( 205افان) 2واقع
شده و در سال  1390با حضور مسئولین اداره صنایع و اداره استاندارد
و شماری از مسئوالن اجرایی استان قم افتتاح و فعالیت رسمی خود
را آغاز نمود .دفتر مرکزی این شرکت در تهران ،خیابان مطهری،
خیابان میرزای شیرازی شمالی ،خیابان آزادگان ،پالک  ،25طبقه ،5
واحد  22واقع شده و مرکز ارتباط با شرکتهای موتورسیکلتسازی
است .با توجه به دارا بودن نیروهای متخصص و توانمند در بخشهای
مختلف آزمایشگاهی به همراه استفاده از آخرین دستگاههای پیشرفته
در جهت آزمایش قطعات و محصوالت ،توانایی انجام کلیه آزمونهای
مرتبط با موتورسیکلت ،خودرو و قطعات صنعتی را دارا است .در
وبسایت این شرکت 3امکان ثبت درخواست و پیگیری انجام آزمون
وجود دارد .در این وبسایت دامنه کاری و آزمونهای قابل انجام در
این آزمایشگاه ذکر شده است.
این شرکت با توجه به داشتن استانداردهای کیفیتی وآمادهسازی
محیط جهت اخذ (ایزو) 4مدیریتی و  17025آزمایشگاهی در محیطی
کام ً
ال حرفهای و فنی آماده ارائه خدمات به مشتریان و صنعتگران
محترم است.
در این آزمایشگاه  24عنوان استاندارد مربوط به موتورسیکلت بهطور
کامل توسط دستگاههای پیشرفته تست میگردد .از آنجایی که
شرکت شکوه پارس آزمون دارای پروانه واحد تحقیق و توسعه 5است،
1

ردیف

مدیرعامل شرکت:
رسول پارچه باف دیبازر
در این شرکت اغلب دستگاههای الزم برای انجام آزمونهای مربوط
به استاندارد توسط نیروهای مجرب و حرفهای و بر اساس دانش روز
در کشور ساخته میشوند .همواره واحد تحقیق و توسعه در حال
بررسی و امکانسنجی انجام آزمون استانداردهای جدید بوده و با
شرکت و همکاری در تدوین استانداردهای جدید سعی بر جاری
نمودن این استانداردها و استانداردهای موجود که موجب ارتقای
کیفیت محصوالت میگردند دارد .این شرکت با فعالیت بسیار در
زمینه استانداردهای جدید استانداردهای موجود را نیز فراموش
نکرده و همواره سعی بر افزایش دامنه و جاری نمودن استاندارهای
موجود به منظور تکمیل همه استانداردهای مربوط به موتورسیکلت
و قطعات آن و دیگر استانداردهای مروبوط به خودرو و  ....را دارد.
آزمونهای قابل انجام در این آزمایشگاه:

با توجه به نیاز روز افزون کشور به ارتقای کیفیت و حرکت به سمت
استانداردسازی محصوالت تولیدی داخل و محصوالت وارداتی ،این
شرکت قطعات و محصوالت مختلف را که در دامنه انجام فعالیت
خود دارد مطابق با استانداردهای مربوطه آزمایش و بر تطابق آن
محصوالت و یا قطعات با استاندارد صحهگذاری مینماید.
در ادامه لیست استانداردهایی که در این آزمایشگاه انجام میشود،
درج شده است:

شرح آزمون

شماره استاندارد

1

موتورسيكلتها -توان خالص -روشهای آزمون قوای محركه

ISIRI 6653

2

موتورسيكلتها ترمزها و اجزاء ترمز ويژگيها و روشهای آزمون

ISIRI 13263

3

موتورسيكلتها -اندازهگيری حداكثر سرعت

ISIRI 6701

4

موتورگازی و موتورسيکلت -سرعت سنج

ISIRI 8315

 -1شماره همراه مدیرعامل09126350183 :
شماره تلفن دفتر مرکزی شرکت 88102683 :و 88480040 -1
ایمیلspa.lab.co@gmail.com :

2- 205Fn
3- http://parsazmoon.ir
4- ISO
5- R&D
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5

خودرو -وسيله هشدار دهنده شنيداري -ويژگيها و روشآزمون

ISIRI 6482

6

موتورسیکلتهاي دو چرخ -پايداري پارک کردن موتورسيکلت با استفاده از جکهاي وسط و بغل

ISIRI 6603

7

موتور گازی و موتورسيکلت -تراز صدای مجاز مربوط به خودروهای دو يا سه چرخ -ويژگیها و روشهای آزمون

ISIRI 10282

8

موتورگازی و موتورسيکلت -جرمها و ابعاد

ISIRI 8314

9

موتورسيكلتهای دوچرخ -موقعيت تجهيزات روشنايی و چراغهای هشدار دهنده

ISIRI 6788

10

موتورسيكلتها -كنترلها انواع ،موقعيتها و عملكردها

ISIRI 6787

11

موتورگازی و موتورسيکلت -تجهيزات ضد سرقت

12

موتورگازی و موتورسيکلت -پالکهای شناسايی

ISIRI 8317

13

موتورگازی و موتورسيکلت -موقعيت نصب پالک

ISIRI 8318

14

موتورگازی و موتورسيکلت -دستگيره سرنشين موتورسيکلتهای دو چرخ

15

باتريهاي موتورسيكلت -ويژگيها و روشهاي آزمون

16

باتریهای کششی سرب اسیدی

17

زنجيرهاي غلطكي انتقال نيرو با گام كوتاه

ISIRI 6808

18

طوقه موتورسيکلت -ويژگیها و روشهای آزمون

ISIRI 3452

19

مخازن سوخت برای موتورسیکلتهای دو یا سه چرخ

20

برجستگیهای بیرونی

21

عدم دستکاری

ISIRI 11411

22

آیینههای دید عقب

ISIRI 17220

23

بخش عملکردی موتورهای الکتریکی و دوچرخه برقی

ISIRI 3772-1

24

دوچرخه

ISIRI 8316

24
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ISIRI 6197
ISIRI 4282-1

ISIRI 3915
EC/97/24

ISIRI 3914

روند انجام آزمون:

همانطور که در چارت زیر آمده است ،شرکتها ،اشخاص ،گمرک،
اداره استاندارد و  ...از طریق ایمیل درخواست انجام آزمون را به این
شرکت ارائه داده و قطعه یا موتورسیکلت مورد نظر را به آزمایشگاه
این شرکت واقع در شهرک شکوهیه قم ارسال مینمایند ،با توجه به
آزمونهای درخواستی آن قطعه یا موتورسیکلت با ارائه درخواست
از دفتر این شرکت به یکی از چهار گروه دینامیک ،قطعات ،قوای
محرکه یا استاتیک ارجاع داده میشود .در هر یک از این چهار گروه
آزمونهای مربوطه انجام شده و نتایج ثبت و گزارش آزمون بهطور
کامل صادر میگردد.
همه گزارشهای آزمون مربوط به قطعه یا موتورسیکلت طی ایمیل
به دفتر تهران ارسال شده و سپس با بررسی و چک نهایی به
شرکت بازرسی ارسال میشود .در صورتی که درخواست کننده
غیر از شرکت بازرسی باشد نتایج به درخواست کننده آزمون ارائه
میگردد.

ISIRI 8319

شرکت
بازرسی

دفتر
مرکزی
تهران

آزمایشگاه

قسمت
دینامیک

انجام
تستها

قسمت
قطعات

انجام
تستها

قسمت مشخصات
فنی
قوای محرکه

انجام
تستها

مشخصات
فنی

انجام
تستها

قسمت
استاتیک

مستند
سازی

ایمیل به
دفتر تهران
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افتتاح بزرگترین فروشگاه جامع دوچرخه و لوازم جانبی در آسیا

جشن بزرگ شرکـت انـرژی موتـور به منـاسبت افتتـاح
بزرگتـرین فروشگـاه جهانـی دوچرخـه 1و رونـمایی از
دوچرخههای  2019جاینت 2و انرژی 3که با یکصدمین
سال فعالیت گروه صنعتی و تجاری انرژی (نیکبخت)
همزمان شده بود ،روز پنجشنبه هجدهم بهمن ماه 1397
با حضور صاحبان صنایع ،ریاست محترم اتاق اصناف و
مدیران وزارت صنعت و معدن برگزار گردید.

مرحوم جناب آقای
جعفر نیکبخت

پیشینهی فعالیت شرکت انرژی موتور امروزی ،به سال 1297
هجری شمسی برمیگردد ،یعنی زمانی که آقای جعفر نیکبخت
فروشگاه دوچرخه خود را در خیابان ناصر خسروی تهران
افتتاح کرد .جناب آقای کاظم نیکبخت نیز در سال  1338با
اخذ کارت بازرگانی ،در کنار شغل پدر رسما وارد فعالیتهای

تجاری و واردات شد .ایشان با تأسیس شرکت انرژی موتور
سهم عمده و نقش بزرگی در تأمین قطعات موتورسیکلت بازار
ایران داشته و همچنان دارند .فروشگاه انرژی موتور به مساحت
 1200متر مربع ،در خیابان کارگر جنوبی پس از بازسازی در
سال  1397تبدیل به بزرگترین فروشگاه دوچرخه آسیا شد.

 -1آدرس فروشگاه :تهران ،خیابان کارگر ،نرسیده به میدان قزوین،
پالک 542
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جناب آقای
کاظم نیکبخت

جناب آقای
نوید نیکبخت

2- Giant
3- Energi

پیگیری صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان از مجلس
توسط مجله صنعت موتورسیکلت
بسمه تعالی

شماره 9700138 :
تاریخ97/10/03 :
پیوست :دارد

سرکار خانم مهندس زهرا سعیدی

نماینده محترم مجلس شورای اسالمی
موضوع :بررسی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان
با سالم
احتراما با توجه به این که سرکارعالی رییس فراکسیون روابط عمومی و رسانه و نایب رییس فراکسیون جوانان نیز هستید به
استحضار میرساند ،با عنایت به عدم صراحت قانون برای موتورسیکلت سواری بانوان و همچنین عالقهمندی و یا نیاز برخی از
بانوان به استفاده از این وسیله نقلیه ،ازاینرو پیشنهاد میشود یک بار بهطور کامل از طریق مجلس شورای اسالمی از لحاظ
قانونی ،شرعی و مسائل دیگر این موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا یک پاسخ مناسب و منطقی در این خصوص به جامعه ارائه
شود .در نهایت خواهشمند است نتیجه این موضوع را جهت بازتاب ،به نشریه صنعت موتورسیکلت اعالم بفرمایید.
از بذل توجه سرکارعالی کمال امتنان را دارد.
محمدعلی نژادیان
مدیرمسئول

زهرا سعیدی مبارکه
نماینده مردم شریف شهرستان مبارکه
عضو هیات رئیسه و سخنگوی کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی دوره دهم

بسمه تعالی

شماره 97245542 :
تاریخ1397/10/08 :
پیوست 1 :برگ

برادر ارجمند جناب آقای دکتر میرمحمد صادقی

معاون محترم قوانین مجلس شورای اسالمی

باسالم و احترام
به پیوست درخواست آقای محمدعلی نژادیان در خصوص موضوع مطروحه ،حضورتان ارسال میشود .لذا جهت بررسی و
رفع دغدغه موکلین ،شایسته است دستور فرمایید بررسی الزم به عمل آید و از نتیجه اقدام ،دفتر اینجانب را مطلع فرمایند.
زهرا سعیدی مبارکه
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مهندس سیدعلیرضا موسویان

مهندس مهراد حاجمحمدعلی

تازهها

گروه پیاجیو تولید وسپا برقی را آغاز کرد
گروه پیاجیو اخیرا به تولید وسپا برقی اقدام کرد .پس از
انتظار طوالنی مدت برای تولید نسخه الکتریکی از یک اسکوتر
معروف این مدل در کارخانه این شرکت تولید شد .وسپا هم
اکنون یکی از پیشگامان تکنولوژی در طراحی ،تولید و توسعه
است.
در اکتبر  2018اولین تولید این نسخه از محصول در وبسایت
این شرکت معرفی شد و با مشوقهای مالی خالقانه به
سیستمهای فروش مرسوم پیوست .با شروع سال  2019برنامه
توسعه فروش این محصول در آمریکا و آسیا به اجرا گذاشته
شده است .محصول وسپا برقی ،اولین قدم گروه پیاجیو در
ایجاد یک ارتباط درونی مناسب بین انسان و خودرو است.
وسپا برقی این زمینه را در خود آماده میکند که پیشرفتها و
ویژگیهای منحصر به فرد پروژه گیتا را در خود توسعه دهد.
(گیتا یک روبات تولیدی در گروه پیاجیو است که بهعنوان
حمل کننده وسایل همراه انسان اعم از کیف و یا هر وسیله
کوچک دیگر بهصورت هوشمند به همراه انسان حرکت میکند)
این محصول در برنامههای توسعه خود ایجاد قابلیتهای هوش
مصنوعی قابل تنظیم و پاسخگو به انسان را در نظر دارد .این
قابلیت در اینگونه رباتها توانایی برقراری ارتباط با انسان و
همچنین وسایل نقلیه اطراف خود را دارد تا بتوانند همواره
خطرات احتمالی را شناسایی و از بروز حادثه جلوگیری کنند.
همچنین این محصول قابلیت فراهمآوری تخمین زمان واقعی
در انطباق با نقشههای ترافیکی را دارد.
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کیمکو پیشنهاد اکوسیستم برقی را برای
اسکوترهای جدید ارائه میدهد
این عنوان نتیجه فعلیتی است که کیمکو آن را بازنگری کامل
در کل معماری الکتریکی مینامد .اگر چه این شرکت نتیجه
کارهای دیگر بزرگان صنعت خودروهای الکتریکی همچون تسال
را پیگیری میکند .با این وجود پلتفرم جدید این شرکت تحت
عنوان یونکس ممکن است موتورهای الکتریکی را بسیار بیشتر
جذاب کند و این ویژگی از آن جهت است که باعث از بین بردن
بسیاری از شکایات رایجی است که معموال با خودروهای الکتریکی
همراه است و آن چیزی نیست به جز معضل شارژ باطری.
طراحی موتورهای الکتریکی در این شرکت بر پایه اسکوترهای
رایج و در طرحهای مشابه با  125سیسیها بوده است.
کیمکو میگوید که قصد دارد نه مدل دیگر را در سه سال آینده
معرفی کند و حتی اهداف بلند پروازانهای مانند فروش بیش از
نیم میلیون اسکوتر را در همان زمان دارد درحالیکه همزمان به
معرفی پلت فرم یونکس و ایستگاههای شارژ در بیست کشور
سراسر جهان اقدام نموده است .مدلهای مشتمل در پلتفرم
یونکس دارای باتریهای قابل جابجایی و قابل تعویض هستند و
باعث میشود زمان شارژ بسیار کمی را شاهد باشیم.
شبکهای از ایستگاههای شارژ بهعنوان نقطه قوت کلیدی
است :این ایستگاهها به صاحبان مدلهای مشمول این پلت فرم
دسترسی آسان به نقاطی را فراهم میکند که در آن باتریهای
تخلیه شده را میتوان با باتریهای شارژ شده مبادله کرد و این
تقریبا زمانی معادل با سوختگیری یک مخزن سوخت را میطلبد
و بنابراین ،نیازی به صبر کردن برای شارژ شدن باتری نیست.

انواع طبقهبندی موتورسیکلت
نويسنده :خانم مهندس بنت الهدی ایوانی

(مدیر کنترل کیفیت شرکت تولیدی و صنعتی جهانرو)

امروزه موتورسیکلت ،بهعنوان یکی از انواع وسایل نقلیه ،بهطور
گسترده جهت جابجایی از محلی به محل دیگر مورد استفاده
قرار میگیرد .با این حال ،اگر چه لغت موتورسیکلت ،مفهومی
کلی از وسیلهای دو چرخ را در ذهن تداعی مینماید ،اما در
واقعیت دستهبندیهای مختلفی در مورد این وسیلهی نقلیه
وجود دارد .اگر شما یکی از افرادی هستید که با انواع مختلف
موتورسیکلت آشنایی ندارید ،مطالعه این مقاله میتواند شما را
در شناخت بیشتر این نوع وسیله کمک کرده و راهنمایی جهت
خرید احتمالی موتورسیکلت بعدی شما باشد.
استاندارد
نوع استاندارد 1موتورسیکلت ،که با نام «رودا ِستر یا ن ِیکِد» 2نیز
شناخته میشود ،معموال دارای طرحی ساده بوده و برای استفاده
در اغلب کاربردها مناسب است .ظرفیت موتور احتراقی این
نوع از موتورسیکلت بین  125تا  1000سیسی بوده و امکان
قرار گرفتن بار ،باکس 3حمل بار و زین متفاوت روی آن وجود

کروزر

کالس استاندارد موتورسیکلت

دارد .کاور جلوی این نوع موتورسیکلت معموال بزرگ نیست و
ارگونومی 4آن به نحوی است که راکب به صورت مستقیم و
بدون تمایل خاصی به سمت جلو یا عقب روی موتورسیکلت
سوار میشود .ارتفاع زین در دامنهی کوتاه تا متوسط قرار
میگیرد و برای استفادهی بیشتر افراد مناسب است .تمامی
موتورسیکلتهای طرح (سیجی) 5و موتورسیکلتهایی همچون
(سیاف( ،6)150آپاچی 7)180و (پالس -اِناس 8)150نمونههایی
از این کالس موتورسیکلت در بازار ایران هستند.

این نوع موتورسیکلت ،که گاها با نام چاپر 9نیز شناخته میشود،
ش راحت مسیرهای نسبتا طوالنی با سرعتهای متوسط
جهت پیمای 
طراحی شده است .این موتورسیکلت معموال دارای زینی با ارتفاع کم
بوده که قابلیت اضافه کردن باری کوچک روی آن وجود داشته و
این نوع موتورسیکلت را به وسیلهای مطلوب جهت گشتزنی تبدیل
مینماید .ظرفیت موتور احتراقی در این کالس نیز بسیار متنوع بوده
و از ظرفیتهای کم تا بیش از  1000سیسی را میتوان در این گروه
یافت .نحوه قرارگیری راکب روی این موتورسیکلت به نحوی است که
پاها به سمت جلو قرار گرفته و دستها در ارتفاع باالتری روی فرمان
قرار میگیرند .موتورسیکلت (رگال رپتور) 10از جمله موتورسیکلتهای
این کالس در بازار ایران است.

کالس کروزر 8موتورسیکلت

1- Standard
2- Roadster or Naked
3- Box

4- Ergonomics
5- CG
6- CF150
7- Apache180
8- Pulse NS150
9- Cruiser
10- Chopper
11- Regal raptor
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اسپورت
موتورسیکلت نوع اسپورت 1برای کاربردهای با سرعت و چابکی
باال طراحی شد ه است و ارگونومی آن به نحوی است که راکب به
سمت جلو متمایل میشود .یکی از مهمترین تفاوتهای این نوع
با دیگر انواع موتورسیکلت ،وزن آن است .موتورسیکلتهای این
کالس معموال یکی از سبکترین انواع موتورسیکلت هستند که
از آلومینیوم و سایر مواد سبک در ساخت آنها به وفور استفاده
شده است تا قابلیت مانور و پایداری آنها را افزایش دهد .زین
معموال در ارتفاع بلندی قرار میگیرد تا امکان کج کردن حداکثری
موتورسیکلت در هنگام مانور بدون برخورد پای راکب به زمین
وجود داشته باشد .موتورسیکلت (کیتیام آرسی 2)200یکی از
مدلهای این کالس موتورسیکلت در بازار ایران است.
تورنیگ

کالس تورینگ 3موتورسیکلت

کالس اسپورت موتورسیکلت

این نوع موتورسیکلت معموال بزرگتر از سایر انواع موتورسیکلت
بوده و دارای امکاناتی است که پیماشهای با مسافت طوالنی
را میسر میسازد .این نوع موتورسیکلت فضای بار زیادی را در
اختیار راکب قرار میدهد و ارگونومی راحتی را برای سواری
چندین ساعته فراهم میآورد .موتورسیکلتهای این کالس دارای
کاور جلوی بزرگ میباشند تا از برخورد باد با راکب جلوگیری
کنند .ظرفیت موتور احتراقی این نوع موتورسیکلت معموال باال
بوده تا قابلیت حرکت در سرعتهای بزرگراهی و حمل بارهای
زیاد را ایجاد نماید .موتورسیکلت (بیامو -آر 1200آرتی) 4یکی از
مدلهای این کالس از موتورسیکلت محسوب میشود.

اسپورت تورینگ
همانگونه که از نام آن مشخص است ،این نوع موتورسیکلت ترکیبی
از نوع اسپرت و تورینگ است .این کالس از موتورسیکلت معموال
ارتفاع زین بلندتری نسبت به نوع تورینگ داشته و فضای بار
بیشتری نسبت به موتورسیکلت نوع اسپرت در اختیار راکب قرار
میدهد .استایل ترکیبی این موتورسیکلت در کنار امکانات مناسب،
امکان انجام سفرهای طوالنی و با سرعت باال را فراهم میآورد.
ظرفیت موتور احتراقی این موتورسیکلتها در دامنه متوسط تا
5
زیاد قرار میگیرد .موتورسیکلت (کاوازاکی -کنکورز 14ایبیاس)
مثالی از این نوع موتورسیکلت است.

کالس اسپورت تورینگ موتورسیکلت

1- Sport
2- KTM RC200
3- Touring
4- BMW-R1200RT
5- Kawasaki Concours14 ABS
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اسپورت دوگانه (دومنظوره)

کالس اسپورت دوگانه 1موتورسیکلت

هدف از طراحی این نوع موتورسیکلت فراهم آوردن امکان حرکت
روی هر مسیر دلخواه تحت هر شرایطی است .سیستم تعلیق
و تایرهای آج برجسته این نوع موتورسیکلت برای حرکت در
مسیرهای آفرود خشن نیز مناسب میباشند .ارتفاع زین نسبتا بلند
بوده تا امکان حرکت در جادههای دارای پستی بلندی و ناهموار را
ایجاد نماید .این تیپ از موتورسیکلت معموال فضای بار محدودی
داشته و تنها امکان اضافه نمودن یک ساک کوچک در انتهای
آن وجود دارد .موتورسیکلت (بیامو -آر1200جیاس) 2یکی از
مدلهای این کالس از موتورسیکلت است.

اسکوتر
برخی عقیده دارند که اسکوترها 3یک موتورسیکلت واقعی نیستند اما
بدون شک توانایی جابجایی مسافر و بار را همچون موتورسیکلتها
دارا هستند .اسکوترها برای کار در مناطق شهری طراحی شدهاند
و امکان استفاده در سرعتهای بزرگراهی را دارا نیستند .این نوع
موتورسیکلتها معموال سبک وزن بوده و فاصله از زمین کمی
دارند که آنها را به وسایلی مناسب جهت حرکت در خیابانهای
شهری تبدیل مینمایند .ظرفیت موتور احتراقی این کالس از
موتورسیکلتها بین  50تا  500سیسی بوده و فضای بار محدودی
جهت قرار دادن چند بار کوچک در اختیار راکب قرار میدهند.
موتورسیکلت (وسپا -جیتیوی 4)249یکی از موتورسیکلتهای
این کالس در بازار ایران است.
موپد

کالس موپد موتورسیکلت

کالس اسکوتر موتورسیکلت

برخی عقیده دارند که موپدها 5را باید اسکوتر یا زیرمجموعهای
از اسکوترها دانست ،اما از لحاظ فنی بین این دو تفاوت وجود
دارد .موپد دارای فریم 6سبکتر ،بر اساس ظاهر دوچرخه ،و موتور
احتراقی کوچکتر ( 50سیسی یا کمتر) است .این موتورسیکلتها
معموال فضای باری در اختیار راکب قرار نمیدهند و حتی در
صورت قرار دادن ،این فضا بسیار کم خواهد بود .دستهی دیگری
از موتورسیکلتها نوع آندربون 7است که از لحاظ ظاهری بسیار به
موپد شباهت دارد با این تفاوت که معموال نسبت به موپدها دارای
ظرفیت موتور احتراقی بیشتر و چرخهای با سایز بزرگتر هستند.
موتورسیکلت مودناس از جمله مدلهای کالس آندربون در بازار
ایران است.
)1- Dual Sport (or Dual Purpose
2- BMW R1200 GS
3- Scooter
4- Vespa GTV249
5- Moped
6- Frame
7- Underbone
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آفرود
موتورسیکلتهای آفرود ،1همانطور که از نامشان مشخص است،
برای حرکت در مسیرهای آفرود استفاده میشوند .این نوع
موتورسیکلت دارای ارتفاع زین زیاد جهت قرار دادن سیستم تعلیق
بلند است تا امکان کنترل موتورسیکلت روی دستاندازهای خشن
مسیر وجود داشته باشد .این موتورسیکلتها معموال فاقد تزئینات
خاصی هستند .موتورسیکلتهای آفرود خود دارای دستهبندیهای
متفاوتی هستند؛ موتوکراس ،2ایندورو ،3تریل ،4تریالز 5و ت َِرک
مسابقهای 6از انواع موتورسیکلتهای آفرود هستند .به طور
مثال ،موتورسیکلت (کیتیام -اییایکسسی-اف 7)842یکی از
موتورسیکلتهای آفرود کالس ایندورو در بازار ایران است.

کالس آفرود موتورسیکلت

منابع:
1. Michael Padway, A Beginner’s Guide to Types of Motorcycles, www.motorcyclelegalfoundation.com, 2018.
2. Types of Motorcycles, Wikipedia, accessed on January 2019.

اهمیت واحد (بهداشت ،ایمنی و محیط زیست) برای پیشرفت کارخانههای تولیدی
امروزه فلسفه «اچ.اس.ایی» 8با نگرشی نوین به مسائل بهداشتی،
ایمنی و زیست محیطی از اهمیت ویژهای در توسعه همه جانبه
کشور و پیشرفت و رشد جامعه انسانی برخوردار است .سیاستهای
اتخاذ شده در این نگرش بر اساس اهدافی از جمله ارتقای سطح
سالمتی کارکنان ،کاهش آثار نامطلوب صنعت بر محیط زیست،
افزایش آثار مثبت برصنعت زیست ،افزایش آثار مثبت صنعت بر
جامعه ،افزایش ایمنی کارکنان ،تجهیزات و تاسیسات در مراکز
صنعتی ،کاهش حوادث و آسیبهای محیطهای صنعتی ،به
پایینترین میزان ممکن از طریق حذف شرایط ناایمن تعیین و
تبیین شدهاند.
در طول سالیان متمادی ،مباحث ایمنی بهداشت و محیط زیست
در صنعت مطرح بوده است .امروزه با نگاهی ریزبین و پر دقت
همراه با نظارت مدیریتی واحد بهصورت سیستماتیک و همه جانبه
به این مباحث پرداخته شده است .
1- Off-road
2- Motocross
3- Enduro
4- Trail
5- Trials
6- Track Racing
7- KTM EXC-F248

 HSE -8حرف اول کلمات ( Healthبهداشت)( Safety ،ایمنی) و ( Environmentمحیط زیست) است.
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نظام مدیریت فراگیر «اچ.اس.ایی» با ایجاد بستر فرهنگی به تبیین
تاثیر متقابل عوامل بهداشت ،ایمنی و محیط زیست پرداخته و
ازاینروش نواقص ،مخاطرات بالقوه ،حوادث و مشکالت را مورد
ارزیابی قرارداده وروشهای مبتنی بر پیشگیری را ارایه میدهد .
هر چند دستیابی به نظامی خالق در ساختار مدیریت فراگیر
بهداشت ،ایمنی و محیط زیست «اچ.اس.ایی -اس.ام» 1نیازمند
تالشهای زیادی است ،اما متخصصین و مدیران صنایع در سالهای
اخیر گامهای موثری در جهت شکلگیری ساختار « اچ.اس.ایی-
اس.ام» و ارتقای اهداف این نظام مدیریتی برداشتهاند.
بخش بهداشت

بخش بهداشت واحد «اچ.اس.ایی» بهعنوان یکی از بخشهای اصلی
این واحد و با هدف حفظ و ارتقای سطح سالمت کارکنان شاغل در
شرکتها ،ایجاد میشود.
بهداشت ،علم و هنر حفظ سالمت و تندرستی کارکنان است.
سازمان بهداشت جهانی «دبلیو.اچ.او» ،2سالمت را رفاه کامل
جسمی ،روانی ،اجتماعی و نه فقط نبود بیماری میداند .علم
بهداشت در ایران ،شامل سه شاخه اصلی بهداشت محیط ،بهداشت
حرفهای و بهداشت عمومی میباشد .امروزه به دلیل تنوع شدن
حرفههای مختلف و صنعتی شدن کشور ،بهداشت حرفهای نیازی
اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار شناخته شده است ،زیرا این
نیروی انسانی متخصص و سالم است که میتواند توسعه پایدار را
تضمین کند و چنین امری میسر نمیشود مگر آنکه اجرای ضوابط
بهداشت حرفهای در جامعه نهادینه گردد.
بخش ایمنی

هر ساله میلیونها حادثه ناشی از کار در دنیا رخ میدهد که برخی
1- HSE-MS
2- WHO

از این حوادث منجر به مرگ و برخی دیگر موجب از کار افتادگی و
آسیب های ناتوان کننده میگردد که ممکن است تا مدتها باقی
بماند.
4
3
حوادث معموال ناشی از شرایط ناایمن و یا اعمال ناایمن است.
شرایط ناایمن عموما بهدلیل طراحی نامناسب فرآیند و یا تجهیزات
مورد استفاده و یا شرایط کار پر مخاطره بروز مینماید و اعمال
ناایمن غالبا بهدلیل فاکتورهای انسانی و اشتباهات فردی 5ناشی
میگردد.
بهطور کلی خسارات مالی یا جانی ،عواقب و پیامدهای منفی حوادث
صنعتی را تشکیل میدهند .بنابراین ،وقوع حوادث یا سبب آسیب
دیدن دستگاهها ،تجهیزات ،محصوالت ،فرآیند تولید یا محیط کار
میشود و یا منجر به بروز صدمات غیر قابل جبران جسمی و جانی
خواهد گردید.
بخش محیط زیست

ضرورت حفاظت محیط زیست در جهان امروز به موازات رشد صنعت
و تکنولوژی و بهدنبال آن ،بروز آلودگیها ،اهمیت بیشتری پیدا کرده
است .رشد ناموزون صنایع کشور در سالهای اخیر و ادامه روند فعلی
آن ،اکوسیستمها را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و میدهد .ازاینرو،
هدایت فعالیتهای صنعتی به گونهای که کمترین آثار زیانبار را بر
6
محیط زیست داشته باشد ضروری است.
امروزه نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه هر سازمان است که
افزایش سطح مهارت ،توانایی و انطباقپذیری آنان شرط الزم برای
دستیابی به اهداف هر سازمان است .در نتیجه آموزش در بخشهای
بهداشت ،ایمنی و محیط زیست و نقش آن درکاهش حوادث،
بیماریهای شغلی و ضایعات زیست محیطی ،ضروری است.
3- Unsafe Conditio
4- Unsafe Act
5- Human Error
6- http://www.nioec.org/Pages/SustainableDevelopment/HealthSafetyAndEnvironment.aspx
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فرهنگ انصاف و نظام گزارشدهی ایمنی کار

نویسنده :دکتر عباس گرگی
(رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار)

از آغاز صنعتی شدن تا عصر حاضر ،نظریهها و مدلهای مختلفی
جهت مطالعه علل وقوع حوادث و رفتارهای ناایمن کارگران مطرح
گردیده است.
1
از اوایل قرن هجدهم ،برناندو رامازینی پدر ایمنی و سالمت شغلی
در کتاب «بیماریهای کارگران» 2برای نخستین بار به بررسی تأثیر
شرایط کار بر سالمت کارگران پرداخت .از زمان تصویب قانون
کارخانههای بزرگ در سال ( )1844مداخالت فنی و مهندسی در
محیطهای کار بهمنظور بهبود وضعیت نور ،تهویه هوا و نصب محافظ
در تجهیزات خطرناک افزایش یافت .لذا ،از اوایل قرن بیستم تا به
امروز فلسفه (ایی 3)3یا (مهندسی ،آموزش و اجرای مقررات) ب ه عنوان
ط کار ،بهطور گستردهای
روشی جهت انجام مداخالت ایمنی در محی 
مورداستفاده قرار گرفت .با این حال ،در دهههای اخیر وقوع فجایع
بزرگی نظیر چرنوبیل )1970( 4باعث گردید تا مفهوم فرهنگ ایمنی
به موضوعی مهم در پژوهشهای ایمنی تبدیلشود .تحلیل خطاهای
چرنوبیل ،توجه همگان را به عناصر انسانی و سازمانی موثر در عملکرد
نظامهای فنی پیچیده معطوف نمود.
6
5
تحلیلهای ارائهشده درباره حوادثی نظیر بوپال  ،چلنجر  ...نشان
میدهد که آنچه باعث وقوع چنین حوادثی گردیده است ،نه
اشتباهات فردی ،بلکه فرهنگسازمانی و متعاقبا فرهنگ ایمنی
محیط کار است.
1- Bernardino Ramazzini
2- De Morbis Artificum Diatriba
3- Philosophy of the three E
4- Chernobyl
5- Bhopal
6- Challenger

34

فصلنامه صنعت موتورسیکلت /سال اول /شماره  /2زمستان 1397

به لحاظ مفهومی ،فرهنگ ایمنی به مجموعهای از نگرشها ،ارزشها
و مفروضات اشاره دارد که در بین اعضاء یک سازمان مشترک است.
پیدگوئن ( )1991فرهنگ ایمنی را نظامی ایدئولوژیک از معانی
مربوط به هنجارها ،باورها ،نقشها و رویههای موجود در مدیریت
ریسک میداند .فرهنگ ایمنی نتیجه نگرشها ،ادراکات فردی و
گروهی و الگوهای رفتاری است که تجربه ،کارایی و تعهد و پایبندی
مدیریت ایمنی یک سازمان را تعیین میکند.
هال و هاودن ( )1998با ارائه دوره بندی تاریخی از پژوهشهای
انجامشده در زمینه ارتقای ایمنی ،گسترش مباحث فرهنگ ایمنی
را با فلسفه مدیریت ایمنی مرتبط میدانند .آنها ،پیدایش مفهوم
فرهنگ ایمنی را با سومین مرحله از تاریخ تحوالت ایمنی که از دهه
( )1980آغاز گردید ،همزمان میدانند.
دورهای که در آن بر نقش نظامهای مدیریت و شرایط سازمانی و
همچنین شناسایی عوامل و زمینههای درونسازمانی موثر در وقوع
حادثه تاکید میگردید؛ بنابراین ،برخالف مدلهای فردی و تک
علیتی حادثه که در آن سازمانها به دلیل تأکید بر مقصریابی ،قادر
به شناسایی خطاهای پنهان و اصالحات سازمانی نمیباشند ،در
رویکردهای سازمانی امکان یادگیری از حوادث و اصالحات سازمانی
وجود دارد .با این حال ،یادگیری از حوادث ،مستلزم انسانشناسی
متفاوتی درباره خطای انسانی است که در قالب آن یادگیری از
خطاها ،تنها شیوه پیشگیری از حوادث است.

امری که تحقق آن منوط به پیدایش نوع خاصی از فرهنگسازمانی
ن را «فرهنگ انصاف» 2مینامد .فرهنگ انصاف،
است که دکر 1آ 
محیطی غیر تنبیهی است که در آن افراد میتوانند ،خطاها را بدون
ترس و نگرانی از سرزنش و مواخذه سرپرستان و مدیران گزارش کنند.
فرهنگ انصاف مستلزم برقراری تعادل بین یادگیری از رویدادها همراه
با مسئولیتپذیری و پاسخگویی نسبت به نتایج و پیامدهای احتمالی
این رویدادها است .بنابراین ،فرهنگ انصاف ،حدفاصل بین فرهنگ
تنبیهی و مقصریابی و فرهنگ غیر تنبیهی است .بهعبارتدیگر،
فرهنگ انصاف نوعی تعادل بین نیاز به یادگیری از اشتباهات و نیاز
به رفتار و اقدامات انضباطی مناسب است .ازاینرو ،نظام گزارشدهی
در سازمان باید بر پایه فرهنگ انصاف باشد .نظام گزارشدهی ،نقش
بهسزایی در ارائه اطالعات ،حوادث ،شبه حادثهها و خطاها دارد.
این امر مستلزم وجود بستر و زمینهای است که در آن متخصصان
ایمنی و بهداشت ،نسبت به برخورد منصفانه مدیریت پس از ارائه
گزارشهای ایمنی اطمینان یابند .بااینحال ،شواهد موجود نشانگر
کم گزارشدهی خطرات و حوادث ناشی از کار در سازمانها است.
ازاینرو ،بسیاری از محققان ،وجود فرهنگ تنبیهی و مقصریابی
در یک سازمان را مانع عمدهای در گزارشدهی خطاها ،بیان شبه
حادثهها و یادگیری از حوادث میدانند.
در چنین جوی ،فرایندها و هنجارهای ارتباطی به مسیری منتهی
میشوند که نتیجه آن محدود شدن جریان آزاد ارتباطات و شکلگیری
ارتباطات تدافعی 3است .تحت چنین شرایطی نیروی کار به دلیل ترس
از تنبیههای احتمالی ،صرفاً به دنبال رفع تقصیر بوده و در توضیح
علل حوادث با توسل به بینشهای تقدیرگرایانه بر عوامل بیرونی
غیرقابلکنترل تأکید میکنند .بنابراین ،درک و فهم افراد از خطرات
محیط کار و تفسیر آنان از حوادث به دلیل جو و فرهنگ ایمنی حاکم
بر سازمانها صورتمیگیرد .ازاینرو ،وجود فرهنگ انصاف بهعنوان
بخشی جداییناپذیر از فرهنگ کالنتر ایمنی در یک سازمان ،شرط
الزم و ضروری در ایجاد نظام گزارش دهی موثر است ،امری که تحقق
آن منوط به تغییر در تعاریف موجود از مفهوم ایمنی است.
در ادبیات رایج ،ایمنی غالبا بهعنوان رهایی از خطر تعریف گردیده
است .بر طبق این تعریف ،جایی ایمن است که در آن رفتار ناایمن و
شرایط ناایمن وجود نداشته باشد .چنین تعریفی از ایمنی مبتنی بر
مفهومی سلبی است تا مؤلفههای ایجابی و مثبت.
بر مبنای تعاریف سلبی ،علوم ایمنی پیوسته بر اجتناب و پیشگیری
از خطرات و امکان حذف خطای انسانی و ریسک تأکید میکنند.
با اینحال ،چنین تعریفی از ایمنی اساساً پرابلماتیک (مسئلهمند)
است؛ زیرا موجود انسانی هرگز نمیتواند ،به مفهوم واقعی ایمن و
رها از مخاطرات باشد .در حالیکه طبق تعاریف ایجابی ،ایمنی نوعی
1- Dekker
2- Just Culture
3- Defensive Communication

عمل هدفمند و به قابلیت و توانایی افراد در کاهش یا حذف ریسکها
و مخاطرات احتمالی اشاره دارد .بنابراین ،تعریف سلبی از ایمنی
بهعنوان فقدان عوامل خطر ،همانند تعریف منفی از سالمت بهمثابه
فقدان بیماری ،واجد محدودیتهای اساسی است.
در تعاریف مثبت ،سالمت مفهومی چندبعدی است که نهتنها محدود
به وضعیت پزشکی فرد نمیگردد ،بلکه به روایتی که فرد درباره خود
و رابطهاش با جهان و دیگران دارد نیز اطالق میشود .بر این اساس،
مفهوم مثبت از ایمنی نیز روایتی است که یک فرد ،گروه یا سازمان
از رابطه خود با محیط کاریاش دارد.
در این مفهوم ایمنی نوعی باور و تعهد جمعی است .تعهد جمعی
مشترک به ایمنی یک سازه اجتماعی نهادینهشده و فرایندی تعاملی
و بینا ذهنی است .شکلگیری چنین مفهومی از ایمنی در یک
سازمان مستلزم تقویت تعامالت اجتماعی اعضاء و توافق های جمعی
بوده  ،امری که در نهایت منجر به توانمندسازی نیروی انسانی در
جهت کنترل و نظارت بر تعیین کنندههای سالمت میگردد.
جراردی و نیکولینی ( )2000در مطالعات خود در زمینه فرهنگ
ایمنی ،به این نتیجه دست یافتند که ایمنی موضوعی نیست که افراد
یک سازمان صرفاً از طریق آموزش قادر به فراگیری آن باشند .آنها
ایمنی مهارت و قابلیتی جمعی میدانند که از طریق عمل هدفمند و
انجام کار در بستر اجتماعی شکل میگیرد.
ا ز اینرو ،ایمنی قابلیتی جمعی و فرایندی در حال ظهور در نظامهای
فرهنگی اجتماعی و سازمانی است که در عمل ساخته میشود.
بنابراین ،چرخه دانش ایمنی یک سازمان در شبکه ب ه ه م پیوستهای
از روابط فردی و جمعی ساخت مییابد .ازاینرو ،یادگیری فردی
و یادگیری جمعی در یک سازمان ،امری تفکیکناپذیر میباشد.
لذا ،تغییر و اصالح دانش غیررسمی و ضمنی نیروی کار که بالقوه
میتواند مولد حادثه باشد ،تنها با اتخاذ رویکردهای مشارکتی در
زمینه آموزش ممکن میگردد .بهعبارتدیگر ،بدون وجود مشارکت،
یادگیری تحقق نمییابد؛ زیرا یادگیری مستلزم همکاری و مشارکت
وسیع افراد است .به همین دلیل ،دانش ایمنی نه در سر افراد ،بلکه
تلویحاً در تجربه مشترک و گروهی آنان و در درونشبکهای از
کردارها و اعمال کنشگران ،تجسم مییابد .ازاینرو ،تقویت فرهنگ
انصاف بهعنوان یکی از اجزاء سازنده فرهنگ ایمنی امری ضروری در
ارتقای ایمنی و بهداشت کار در هر سازمانی میباشد.
در پایان امید است بتوان با بهرهگیری از علوم و فناوریهای پیشرفته
در سطح ملی و بینالمللی در راستای ارتقاء سطح دانش و آگاهیهای
جوامع صنعتی و کلیه تصمیمسازان و تصمیمگیران ،ارتقاء روحیه
پژوهشی و فرهنگسازی بویژه فرهنگ انصاف و جلب توجه بیش
از پیش آحاد جامعه و دستگاههای وظیفهمدار به مقوله ایمنی و
4
بهداشت کار را فراهم ساخت.
4- https://crtosh.mcls.gov.ir
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تکنولوژی موتورسیکلت (بخش دوم)
آشنایی کلی با طبقهبندی موتورهای خودرو :موتورهای احتراق
داخلی از لحاظ عملکرد و اصول کلی همه شبیه یکدیگرند .ولی
میتوان آنها را از دیدگاههای مختلف دستهبندی کرد:
انواع موتور از نظر سیکل کاری
به مجموع چهار مرحلهی کاری موتور ،یعنی مکش ،تراکم ،احتراق
و تخلیه یک سیکل گفته میشود .سیکل موتور میتواند به دو شکل
چهار زمانه و دو زمانه باشد.
1
 .1موتورهای چهار زمانه :اگر هر یک از مراحل تولید قدرت در یک
کورس انجام شود .عمال بایستی پیستون دو بار رفت و برگشت کند
و یا چهار کورس را طی نماید ،تا یک سیکل تکمیل گردد .به این
مدل از موتورها ،موتورهای چهار زمانه گفته میشود که بسیار مرسوم
هستند .از آنجایی که در هر کورس ،میل لنگ  180درجه میچرخد.
در موتورهای چهار زمانه در هر سیکل کامل که چهار کورس است،
میل لنگ  720درجه میگردد )4×180°=720° ( .یعنی در هر
سیکل ،میل لنگ دو دور میگردد؛ ولی در این زمان ،میل بادامک
فقط یک دور میگردد.
2
 .2موتورهای دو زمانه :در این مدل از موتورها ،چهار مرحلهی
تولید قدرت در یک رفت و برگشت پیستون انجام می-شود .یعنی
هر سیکل فقط شامل دو کورس است .هنگامی که پیستون به
سمت باال حرکت میکند ،مخلوط سوخت در باالی سیلندر متراکم
میگردد و از آن طرف در سمت پایین پیستون ،حالت مکش ایجاد
شده و مخلوط سوخت ،وارد محفظهی شارژ میشود .هنگامی که
پیستون در نقطهی مرگ باال قرار دارد ،دریچه دود توسط پیستون
بسته شده ،ولی دریچه هوا برای محفظهی پایین باز است .آنگاه
)1- (Four Stroke) (Four-cycle engine
2- Two-cycle engine
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شمع جرقه زده و در اثر انفجار ،پیستون به سمت پایین رانده
میشود .بعد از مدتی مسیر خروج دود باز شده و دود خارج میشود.
در همین حین دریچه هوا هم بسته میشود و مخلوط سوخت در
محفظهی شارژ که زیر پیستون قرار دارد ،دچار پیش تراکم میشود و
به تدریج از دریچهی انتقال به فضای باالی پیستون منتقل میگردد.
هنگامی که پیستون در نقطه مرگ پایین قرار میگیرد ،در قسمت
باالی پیستون ،حجم عمده دود خارج گردیده و مخلوط سوخت
پیش تراکم شده جایگزین آن شده است .دوباره با باال رفتن پیستون،
مخلوط سوخت متراکم گردیده و سیکل تکرار میگردد .از موتورهای
دو زمانه ،معموال در موتورسیکلتها استفاده میگردد .زیرا هم دارای
حجم کوچکتری بوده و هم به دلیل نداشتن سوپاپ ،دارای هزینه
کمتری میباشند .در موتورهای دو زمانه کوچک ،چون امکان ذخیره
کردن روغن در کارتر نیست ،روغن را همراه با بنزین درون باک
میریزند .در این موتورها چون هم تخلیه دود به طور کامل انجام
نمیشود و هم روغن همراه بنزین میسود ،میزان آلودگی زیاد است
که برای محیط زیست بسیار مضر است .به همین دلیل چند سال
است که تولید آنها متوقف گردیده است.
مقایسه موتورهای بنزینی دو زمانه و چهار زمانه
 .1درصد شارژ سیلندر در موتورهای دو زمانه ضعیفتر از موتورهای
چهار زمانه است .بهطوری که راندمان حجمی موتورهای دو زمانه در
حدود  %50الی  %70است ،ولی مقدار آن در موتورهای چهار زمانه
در حدود  %70الی  %90است.
 .2در موتورهای دو زمانه ،آلودگی هوا و صدا بیش از چهار زمانه
است .یکی از دالیل ایجاد آلودگی صوتی در موتورهای دو زمانه ،عدم
استفاده از صدا خفه کن است .زیرا وجود صدا خفه کن ،مانع خروج
دود میشود .عامل دیگر ایجادکنندهی آلودگی صوتی ،وجود ارتعاش
بیشتر در موتورهای دو زمانه ،به دلیل کوچکتر بودن آنها است.

 .3مصرف سوخت در موتور دو زمانه بیش از چهار زمانه است.
 .4بار حرارتی در موتور دو زمانه بیشتر است .بنابراین نیاز به سیستم
خنککننده قویتر دارد.
 .5موتور دو زمانه دارای طراحی سادهتر است ،اجزای کمتر ،قیمت
ارزانتر ،تعمیر سادهتر و وزن کمتری است.
 .6دو موتور و قدرت موتور دو زمانه بیشتر است.
 .7فشار احتراق در موتور دو زمانه کمتر از چهار زمانه است.
 .8موتورهای چهار زمانه دارای سوپاپ بوده ،در صورتی که موتورهای
دو زمانه سوپاپ ندارند.
انواع موتور از نظر آرایش سیلندرها
 .1موتور خطی (راست) 1:این مدل یکی از سادهترین و متداولترین
مدلها بوده که در همهی آن سیلندرها در یک راستا و پشت سر هم
قرار گرفتهاند .مثل موتور پیکان و موتور سمند.

 .2موتور Vشکل (دو ردیفه) (خورجینی) 2:در این مدل موتور،
سیلندرها در دو ردیف که با یکدیگر زاویه میسازند ،قرار دارند.
معموال زاویهی دو طرف در حدود  60الی  90درجه است .همچنین
نمای از جلوی موتور به شکل  Vدیده میشود .ارتفاع این موتورها
معموال کوتاهتر بوده ،ولی بسیار محکمتر ساخته میشوند .از طرفی به
نسبت تعداد سیلندرها ،دارای وزن سبکتری میباشند .در موتورهای
خورجینی ،شاتون سیلندرهای مقابل یکدیگر ،به یک لنگ (یاتاقان
گرد) متصل میشوند .در ضمن برای نرمتر کار کردن از میل تعادل
نیز استفاده میشود( .میل تعادل ،میلهای به موازات میل لنگ است
که دو سر آن چرخنده وجود دارد و به صورت هرز میگردد) .موتور
فورد یک نمونه از موتورهای  Vشکل بوده که چهار سیلندر در سمت
راست و چهار سیلندر در سمت چپ دارد.
3
 .3موتور خورجینی تخت (افقی دو طرفه) (موتور خوابیده):
این نوع موتور ،همان مدل خورجینی است که توضیح داده شد .با این
تفاوت که زاویه دو طرف با یکدیگر  180درجه است .یعنی سیلندرها
در دو طرف به صورت افقی و روبروی یکدیگر قرار دارند .مثل موتور
فولکس قورباغهای ،که خورجینی تخت هوا هوا خنک است و موتور
سوبارو ،که خورجینی تخت مایع خنک است.
1- In line engine
2- V-type engine
3- Flat engine

 .4موتور  Wشکل 4:این مدل نیز شبیه موتورهای  Vشکل است.
با این تفاوت که در هر سمت ،دو ردیف سیلندر وجود دارد .در این
مدل نیز هر دو شاتون بر روی یک لنگ قرار دارند .در این موتورها
معموال در هر ردیف  3یا  4سیلندر قرار دارد ،که در مجموع دارای
 12و یا  16سیلندر میباشند .موتور  Wشکل بیشتر برای کامیونها،
اتوبوسها و مصارف صنعتی استفاده میگردد.
 .5موتور رادیال (ستارهای) 5:در موتورهای رادیال ،سیلندرها بر
روی شعاعهای یک دایره قرار دارند .به گونهای که شاتون همهی آنها
به یک لنگ متصل میشود .در این مدل موتور معموال تعداد سیلندرها
فرد است؛ مث ً
ال  7 ،5و یا  9سیلندر هستند .این نوع موتور ،برای هواپیما
طراحی شده است و به صورت هوا خنک است .همچنین برای ساخت
آن معموال از آلیاژهای سبک و با استحکام استفاده میشود.

 .6موتور وانکل (دوار) 6:هرچند که موتورهای دوار ،همچون سایر
موتورهای چهار زمانه دارای مراحل تنفس ،تراکم ،احتراق و تخلیه
میباشند .ولی میل لنگ ،شاتون و میل سوپاپ آنها حذف شده است.
موتور وانکل از یک روتور (گردنده) 7در داخل یک محفظهی بیضی
شکل تشکیل شده است .روتور به وسیلهی چرخدنده خورشیدی
به محور قدمت متصل بوده و محور را با سرعتی معادل سه برابر
سرعت گردنده به گردش درمیآورد .با گردش روتور ،روزنههایی که
به عنوان ورودی هوا و خروجی دود هستند ،باز و بسته میگردند.
در هر یک از فضای محصور در کنارههای روتور نیز یکی از مراحل
تنفس ،تراکم ،احتراق و تخلیه رخ میدهد .از آنجایی که موتور وانکل،
قطعات رفت و برگشتی ندارد ،میتواند دورهای باالیی داشته باشد
و قدرت زیادی تولید نماید .با توجه به این که در موتور وانکل،
قطعات متحرک که کمتری وجود دارد ،حجم آن نیز کم است .ولی
عمر کاری این مدل موتور معموال کوتاه است .مث ً
ال عمر کاری آن
چیزی در حدود صد هزار کیلومتر است .البته برخی از شرکتهای
)4- (W-form) (W-type engine
5- Radial engine
)6- (Rotary engine) (Wankel engine
7- Rotor
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خودروساز ،همچون مزدا ،توانستهاند موتورهایی از نوع وانکل با عمر
طوالنی ،طراحی و تولید نمایند .توجه داشته باشید که موتور وانکل
عموماً برای خودروهای مسابقهای و اسپورت کاربرد دارد.

انواع موتور از نظر تعداد سیلندر
 .1موتورهای تکسیلندر :عمدتا در موتور سیکلتها و مصارف
صنعتی سبک و کم قدرت کاربرد دارند.
 .2موتورهای دو سیلندر و سه سیلندر :موتورهای دو سیلندر
بیشتر برای موتور سیکلتها به کار برده میشوند .با این وجود
استفاده از موتورهای دو سیلندر و سه سیلندر ،برای اتومبیلهای
سبک در بعضی از کشورهای مثل ژاپن مرسوم است .نمونههای بارز
خودروهای کم سیلندر ،خودروهای ماتیز با سه سیلندر و ژیان با
دو سیلندر است.
.3موتورهای چهارسیلندر :متداولترین نوع موتور برای خودروهای
سواری ،موتورهای چهار سیلندر میباشند .یک موتور چهار سیلندر از لحاظ
آرایش سیلندرها ،میتواند خطی V ،شکل (خورجینی) و یا تخت باشد.
 .4موتورهای پنج سیلندر :تعداد خودروهای پنج سیلندر نسبتاً
محدود است و فقط چند کمپانی از جمله آئودا و نوعی بنز دیزل ،موتور
پنج سیلندر ساختهاند .این موتورهای پنج سیلندر که در خودروها
کاربرد دارند ،عموماً به صورت خطی میباشند .همچنین موتور رادیال
پنج سیلندر که برای هواپیما طراحی شده است ،وجود دارد.
 -5موتورهای شش سیلندر :اتومبیلهای شش سیلندر نیز
تا حدودی متداول میباشند .از جمله مدلهای مختلفی از بنز و
بسیاری از خودروهای آمریکایی و همچنین خودروی ماکسیما ،شش
سیلندر است .موتور شش سیلندر از لحاظ آرایش نیز میتواند خطی،
 Vشکل و یا تخت باشد.
 .6موتورهای هشت سیلندر :معموال موتور هشت سیلندر به
صورت  Vشکل (خورجینی) ساخته میشود .و در خودروهایی مثل
شورلت کورو کاربرد دارد.
 .7موتورهای ده سیلندر :البته موتور ده سیلندر خیلی مرسوم
نیست؛ ولی در بعضی از خودروهای مسابقهای ،اسپورت و حتی
کامیونها استفاده میشود.
 .8موتورهای دوازده سیلندر :موتورهای دوازده سیلندر را معموال
به شکل  Wشکل و یا  Vشکل میسازند .کاربرد آن در کامیون،
اتوبوس ،ماشین آالت صنعتی ،اتومبیلهای مسابقهای و اسپورت است.
مث ً
ال کمپانیهای ب .ام .و ،جاگوار ،فراری و المبورگینی ،اتومبیلهای
1
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دوازده سیلندر اسپرت تولید میکنند.
 .9موتورهای شانزده سیلندر :در گذشته بعضی از کارخانجات،
موتور شانزده سیلندر تولید میکردند .ولی به علت باال بودن حجم
موتور و مشکالت نگهداری ،امروزه دیگر تولید نمیشوند.
انواع موتور از نظر شکل قرارگیری سوپاپها
براساس موقعیت قرارگیری سوپاپها ،نحوهی عملکرد آنها و مکانیزم
به حرکت درآمدن آنها ،مدلهای مختلفی وجود دارد که عبارتند از:
 .1سیستم سوپاپ ایستاده دو طرفه T( :شکل)
در این مدل ،دو میل بادامک وجود دارد که یکی وظیفهی کنترل
سوپاپها سوخت و دیگری وظیفهی کنترل سوپاپهای دود را برعهده
دارد .زیرا سوپاپهای سوخت در یک طرف موتور و سوپاپهای دود
در سمت دیگر قرار دارند .در این مدل به علت بد پر شدن سیلندر،
راندمان حجمی موتور در حدود  %75است .این مدل بیشتر در
گذشته استفاده میگردید و امروزه کمتر کاربرد دارد.
 .2سیستم سوپاپ ایستاده یکطرفه L( :شکل)
در این مدل ،تمام سوپاپهای سوخت و دود ،به طور ایستاده و در
یک طرف موتور قرار دارند .بنابراین فقط نیاز به یک میل بادامک
است .در این سیستم به خاطر شکل آن و کوچکتر بودن محفظهی
احتراق ،پر شدن سیلندر بهتر انجام شده و دارای راندمان بهتری
است .مقدار راندمان حجمی موتور در این مدل تقریباً  %88است.
در این مدل که به شکل  Lاست ،تایپیت حرکت خود را مستقیماً از
میل بادامک میگیرد.
 .3سیستم سوپاپ معلق دو طرفه ( Iشکل)
در مدل  Iشکل ،هر دو سوپاپ در باالی سیلندر و به صورت معلق قرار
دارند .در مدل دو طرفه ،سوپاپ هوا در یک طرف و سوپاپ دود در طرف
دیگر قرار گرفته است .بنابراین نیاز به دو میل بادامک است .میزان راندمان
حجمی موتور هم به شکل محفظهی احتراق بستگی دارد.
 .4سیستم سوپاپ معلق یک طرفه
در این مدل نیز هر دو سوپاپ در باالی سیلندر و به صورت معلق
است .با این تفاوت که هر دو سوپاپ در یک طرف سیلندر قرار
دارند .و در نتیجهی کلیهی سوپاپها را میتوان تنها توسط یک میل
بادامک کنترل نمود.
 .5سیستم سوپاپهای ترکیبی F( :شکل)
در این مدل سوپاپ دود به حالت ایستاده و سوپاپ سوخت به صورت
معلق است .همین موضوع باعث ورود راحتتر سوخت و بهتر پر
شدن سیلندر میشود .در این مدل چون مسیرهای ورود و خروج گاز
و دود به شکل  Fاست ،به آن مدل  Fشکل نیز میگویند (خرازان،
2
.)60-75 :1387
1- Number of cylinder

 -2خرازان ،مهدی ( ،)1387تکنولوژی خودرو (مولد قدرت خودرو) ،جلد ،2مشهد :آستان
قدس رضوی

سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران در خصوص اقتصاد و تولید
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای هاشمی رفسنجانی

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سالم و تحیت و تشکر از کوشش آن مجمع محترم ،اینک سند نهایی متن چشمانداز بیست ساله ،که مبناي سیاستهاي
کلی چهار برنامه پنج سالهي آینده است ،به آن مجمع محترم ابالغ میگردد .نسخهاي از این سند براي هر یک از رؤساي
1
سهگانه ارسال خواهد شد.
سید علی خامنهای
1382/08/13
چشمانداز جمهوري اسالمي ايران در افق  1404هجري شمسي
متن کامل سند چشمانداز بیستسالهی جمهوری اسالمی ایران در افق  1404هجری شمسی؛ که در تاریخ  13آبان 1382
توسط رهبر معظم انقالب به سران قوای سهگانه ابالغ شد.
با اتكال به قدرت اليزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامهريزيشده و مدبرانۀ جمع و در مسير تحقق
آرمانها و اصول قانون اساسي ،در چشمانداز بيست ساله:
جامعه ايراني در افق اين چشمانداز چنين ويژگيهايي خواهد داشت:
 توسعهيافته ،متناسب با مقتضيات فرهنگي ،جغرافيايي و تاريخي خود ،و متكي بر اصول اخالقي و ارزشهاي اسالمي،ملي و انقالبي ،با تأكيد بر مردمساالري ديني ،عدالت اجتماعي ،آزاديهاي مشروع ،حفظ كرامت و حقوق انسانها ،و
بهرهمند از امنيت اجتماعي و قضايي
 برخوردار از دانش پيشرفته ،توانا در توليد علم و فناوري ،متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي و توليد ملي امن ،مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همهجانبه و پيوستگي مردم و حكومت برخوردار از سالمت ،رفاه ،امنيت غذايي ،تأمين اجتماعي ،فرصتهاي برابر ،توزيع متناسب درآمد ،نهاد مستحكم خانواده،به دور از فقر ،فساد ،تبعيض و بهرهمند از محيط زيست مطلوب
 فعال ،مسئوليتپذير ،ايثارگر ،مؤمن ،رضايتمند ،برخوردار از وجدان كاري ،انضباط ،روحيهي تعاون و سازگاري اجتماعي،متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن
 دست يافته به جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري در سطح منطقهي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه ،قفقاز،خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرمافزاري و توليد علم ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي ،ارتقاء نسبي
درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل
 الهامبخش ،فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحكيم الگوي مردمساالري ديني ،توسعهي كارآمد ،جامعه اخالقي ،نوانديشي وپويايي فكري و اجتماعي ،تأثيرگذار بر همگرايي اسالمي و منطقهاي بر اساس تعاليم اسالمي و انديشههاي امام خميني (ره)
 داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت ،حكمت و مصلحتمالحظه :در تهیه ،تدوین و تصویب برنامههای توسعه و بودجههای سالیانه ،این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخصهای
کمی کالن آنها از قبیل نرخ سرمایهگذاری ،درآمد سرانه ،تولید ناخالص ملی ،نرخ اشتغال و تورم ،کاهش فاصلهی درآمد میان
دهکهای باال و پایین جامعه ،رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی و امنیتی ،باید متناسب با سیاستهای
2
توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز ،تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود.
 -1شماره نامه ارسالی برای رییسجمهور وقت ( – 1 /5775در سه برگ به پیوست نامه) ،مورخ 1382/08/13
 -2سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  1404هجری شمسی ،سايت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتاهللالعظمى خامنهاى (مدظلهالعالى) ،ر.ك1382/08/13 :
http://farsi.khamenei.ir/special?id=4133
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اصل 44قانون اساسی
ش دولتی ،تعاونی و خصوصی با برنامهریز 
ی
ی ایران بر پایه س ه بخ 
ل چهل و چهارم :نظام اقتصادی جمهوری اسالم 
اص 
ی خارجی ،معادن بزرگ،
م و صحیح استوار است .بخش دولتی شامل کلی ه صنایع بزرگ ،صنایع مادر ،بازرگان 
منظ 
ن نیرو ،سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی ،رادیو و تلویزیون ،پست و تلگراف و تلفن ،هواپیمایی،
بانکداری ،بیمه ،تأمی 
ی و در اختیار دولت است.
ت مالکیت عموم 
ت که بهصور 
کشتیرانی ،راه و راه آهن و مانند اینها اس 
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسالمی تشکیل
میشود.
ی
ل فعالیتهای اقتصاد 
ت میشود ک ه مکم 
ت و خدما 
ت از کشاورزی ،دامداری ،صنعت ،تجار 
ن قسم 
لآ
ی شام 
ش خصوص 
بخ 
ی است.
ی و تعاون 
دولت 
ب
ج نشود و موج 
ن اسال م خار 
ق باشد و از محدود ه قوانی 
ل مطاب 
ن فص 
ل دیگر ای 
ی ک ه با اصو 
ش تا جای 
ن س ه بخ 
ت در ای 
مالکی 
ی
ن جمهور 
ت قانو 
ن جامع ه نشود مورد حمای 
ی کشور گردد و مای ه زیا 
رشد و توسع ه اقتصاد 
1
ن میکند.
ن معی 
ش را قانو 
ل ضوابط و قلمرو و شرایط هر س ه بخ 
ی است .تفصی 
اسالم 
ابالغ سیاستهای کلی اصل ۴۴قانون اساسی
سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی از سوی رهبر انقالب اسالمی به سران قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام ابالغ شد .ابالغ این سیاستهای استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل  ۱۱۰قانون اساسی که تعیین
سیاستهای کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقالب قرار
داده ،صورت گرفته است.
اصل 44قانون اساسی که سیاستهای کلی آن در ابالغیه مشخص شده ،نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی ،تعاونی
و خصوصی متکی میسازد و حدود هر بخش را مشخص میکند.
متن ابالغیه حضرت آیتاهلل خامنهای به این شرح است
بسماهلل الرحمنالرحیم
سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مطابق بند  ۱اصل  ۱۱۰ابالغ میگردد .الزم است نکاتی را
در این زمینه یادآور شوم:
ً
 .۱اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است؛ الزم است دولت و مجلس
محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
 .۲نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر الزم و همکاری دستگاههای مسؤول
و ارائه گزارش های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.
 .۳در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت
گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به :رابطه خصوصیسازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ،44نفش
عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی ،آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل44و بنگاههای مربوط به
بخشهای غیردولتی ،میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانتها و راه های اعمال حاکمیت دولت ،اتخاذ تصمیم خواهد
2
شد .انشاءاهلل
سید علی خامنهای
 ۱خرداد ۱۳۸۴
 -1اصل  44قانون اساسی
 -2ابالغ سیاتهای کلی اصل  44قانون اساسی1384/03/01 ،
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http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
2- http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=165

بسماهلل الرحمنالرحیم
سیاستهای کلی اصل ۴۴قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
باتوجه به ذیل اصل ۴۴قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳و بهمنظور:
 شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی. گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی. ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی ،و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری. افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی. افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی. کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی. افزایش سطح عمومی اشتغال. تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها.مقرر میگردد:
الف -سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگشدن بخش دولتی:
 -۱دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم
فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴نباشد ،حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم
(سالیانه حداقل  %۲۰کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذارکند.
با توجه به مسؤولیت نظام در حسن اداره کشور ،تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل  ۴۴توسط دولت،
بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسالمی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصوالت نظامی ،انتظامی و اطالعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد ،مشمول این حکم نیست.
 -۲سرمایهگذاری ،مالکیت و مدیریت در زمینههای مذکور در صدر اصل ۴۴قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و
نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:
 -۱-۲صنایع بزرگ ،صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پاییندستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (بهاستثنای نفت و گاز).
 -۲-۲فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور.
 -۳-۲بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام
مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون.
 -۴-۲بیمه.
 -۵-۲تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
 -۶-۲کلیه امور پست و مخابرات بهاستثنای شبکههای مادر مخابراتی ،امور واگذاری فرکانس و شبکههای اصلی تجزیه و
مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
 -۷-۲راه و راهآهن.
 -۸-۲هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حملونقل دریایی).
سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل ،۴۴باتوجه به حفظ حاکمیت دولت و استقالل کشور و
عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی ،طبق قانون تعیین میشود.
ب -سیاستهای کلی بخش تعاونی:
 -۱افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به  %۲۵تا آخر برنامه پنجساله پنجم.
 -۲اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران درجهت اشتغال مولد.
 -۳حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها ازطریق روشهایی ازجمله تخفیف مالیاتی ،ارائه تسهیالت اعتباری حمایتی
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بهوسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی.
 -۴رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصههای اقتصادی ازجمله بانکداری و بیمه.
 -۵تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
 -۶حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطالعرسانی جامع و عادالنه به این بخش.
 -۷اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور
اجرایی و مدیریتی تعاونیها.
 -۸توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و سایر حمایتهای الزم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها.
 -۹انعطاف و تنوع در شیوههای افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر الزم به نحوی که عالوه بر
تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامیعام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران
به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیینمیکند ،فراهم شود.
 -۱۰حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء.
 -۱۱تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه بهمنظور فقرزدایی.
ج -سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی ازطریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی:
(سیاستهای کلی این بند متعاقباً تعیین و ابالغ خواهد شد).
د  -سیاستهای کلی واگذاری:
 -۱الزامات واگذاری:
 -۱-۱توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
 -۲-۱نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
 -۳-۱استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس ،تقویت تشکیالت واگذاری ،برقراری جریان شفاف
اطالعرسانی ،ایجاد فرصت های برابر برای همه ،بهرهگیری از عرضه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس بهمنظور
دستیابی به قیمت پایه سهام.
 -۴-۱ذینفع نبودن دستاندرکاران واگذاری و تصمیمگیرندگان دولتی در واگذاریها.
 -۵-۱رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها.
 -۲مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز و درقالب برنامهها و
بودجههای مصوب به ترتیب زیر مصرف میشود:
 -۱-۲ایجاد خوداتکایی برای خانوادههای مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
 -۲-۲اختصاص  %۳۰از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
 -۳-۲ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمترتوسعهیافته.
 -۴-۲اعطای تسهیالت (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت
بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعهیافته.
 -۵-۲مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف  %۴۹بهمنظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته.
 -۶-۲تکمیل طرحهای نیمهتمام شرکتهای دولتی با رعایت بند الف اینسیاستها.
هـ  -سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:
 -۱تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی ازطریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات
و نظارت به ویژه درمورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانکهای غیردولتی.
 -۲جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
 -۳جلوگیری از ایجاد انحصار ،توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.
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ابالغ سیاستهای راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند (ج) اصل چهل و چهار قانون اساسی
اعالم سیاستهای راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی و شتاب گرفتن رشد و توسعه
اقتصادی و عادالنه در کشور:
حضرت آیتاهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی سیاستهای کلی بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی را درباره توسعه
بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی ،به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام ابالغ کردند.
اجرای این سیاستهای استراتژیک که واگذاری هشتاد درصد از سهام کارخانهها و بنگاههای بزرگ دولتی مشمول اصل چهل
و چهار را شامل میشود زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور ـ اجرای
عدالت اجتماعی ـ فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم میکند.
در پرتو این سیاستها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری ،هدایت و نظام تغییر مییابد و ضمن
توسعه سرمایه انسانی متخصص ـ بخشهای مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک
فرایند تدریجی و هدفمند تقویت میشوند.
سیاستهای کلی نظام درباره بندهای الف و ب اصل چهل و چهار قانون اساسی سال گذشته به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام ابالغ شده بود.
متن ابالغیه رهبر معظم انقالب درباره سیاستهای کلی بند (ج) اصل چهل و چهار به این شرح است:
1

بسماهلل الرحمنالرحیم
بند (ج) سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ج.ا.ا:
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب
چشم انداز  20ساله کشور
* تغییر نقش دولت از مالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
* توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کاالها در بازارهای بینالمللی
* آمادهسازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند.
* توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص
* توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی
* جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع
تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ج.ا.ا .مطابق بند  1اصل  110ابالغ میگردد.
واگذاری %80از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل  44به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و
بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:
 -1بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ ،صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز)
فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز
 -2بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا .بانک ملی ایران ،بانک سپه ،بانک صنعت و معدن ،بانک کشاورزی،
بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
 -3شرکتهای بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران
 -4شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی
 -5بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبکههای اصلی انتقال برق
 -6بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکههای مادر مخابراتی ،امور واگذاری فرکانس و شبکههای اصلی تجزیه و
مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
 -7صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا
 -1ابالغ سیاستهای راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی ،سايت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتاهللالعظمى خامنهاى
(مدظلهالعالى) ،ر.ك1385/04/10 :
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1400
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الزامات واگذاری:
الف) قیمتگذاری سهام از طریق بازار بورس انجام میشود.
ب) فراخوان عمومی با اطالع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت
اطالعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصالحات الزم درخصوص بازار ،قیمتگذاری
محصوالت و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه با کارشناسی
همه جانبه صورت گیرد.
ه) به منظور اصالح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور
اقدامات الزم جهت جذب مدیران با تجربه ،متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداکثر  %5از سهام شرکتهای مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است.
و) با توجه به ابالغ بند ج سیاستهای کلی اصل 44و تغییر وظایف حاکمیتی ،دولت موظف است نقش جدید خود در
سیاستگذاری ،هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.

ابالغ سیاستهای کلی اشتغال
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی ،سیاستهای کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص
مصلحت نظام تعیین کردند.
متن سیاستهای کلی اشتغال که به رؤسای قوای سه گانه ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان
1
ابالغ شده ،به این شرح است:
بسماهلل الرحمنالرحیم
سیاستهای کلی اشتغال
 .1ترویج و تقویت فرهنگ کار ،تولید ،کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسالمی و ملی با بهرهگیری از
نظام آموزشی و تبلیغی کشور.
 .۲آموزش نیروی انسانی متخصص ،ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با
مسؤولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش ،آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و
جلب همکاری بنگاههای اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.
 .۳ایجاد فرصتهای شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان و آیندهنگری نسبت به تحوالت
آنها در سطح ملی و جهانی.
 .۴ایجاد نظام جامع اطالعات بازار کار.
 .۵بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخصهای آن (محیط سیاسی ،فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کالن ،بازار کار،
مالیاتها و زیر ساختها) و حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصالح قوانین ،مقررات و رویههای ذیربط
در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 .۶جذب فناوری ،سرمایه و منابع مالی ،مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کاال و خدمات از طریق تعامل مؤثر
و سازنده با کشورها ،سازمانها و ترتیبات منطقهای و جهانی.
 .۷هماهنگسازی و پایداری سیاستهای پولی ،مالی ،ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری
توأم با ارتقاء بهرهوری عوامل تولید و افزایش تولید.
 .۸توجه بیشتر در پرداخت یارانهها به حمایت از سرمایهگذاری ،تولید و اشتغال مولد در بخشهای خصوصی و تعاونی.
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 .۹گسترش و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی دارای مزیت مانند :گردشگری و حق گذر (ترانزیت).
 .۱۰حمایت از تأسیس و توسعه صندوقهای شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایدهها و پشتیبانی از شرکتهای نوپا،
کوچک و نوآور.
 .۱۱برقراری حمایتهای مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندیهای آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار.
 .۱۲توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استانهای باالتر از متوسط کشور.
1
 .۱۳رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهرهوری نیروی کار.
 -1ابالغ سیاستهای کلی اشتغال ،سايت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتاهللالعظمى خامنهاى (مدظلهالعالى) ،ر.ك1390/04/28 :

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16716

ابالغ سیاستهای کلی تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی
حضرت آیتاهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای بند یک اصل  110قانون اساسی با ابالغ سیاستهای کلی «تولید
ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است ،دولت را مکلف کردند
برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاستها در کمترین زمان ممکن ،راهکارها را تنظیم کرده و پیگیریهای قانونی را انجام دهد.
متن سیاستهای کلی«تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام ابالغ شده ،به شرح زیر است:
بسم اهلل ال ّرحمن ال ّرحیم
سیاستهای کلی تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی
 -1باال بردن قدرت رقابت و افزایش بهرهوری عوامل تولید با:
اصالح و بازسازی ساختار تولید ملی
کاهش هزینهها و بهبود کیفیت تولید
اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
بهینهسازی تعامل عوامل تولید
 -2هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوریها و زیربناهای آنها و بهرهگیری از آنها ،با هدف:
کمی تولید ملّی
ارتقاء کیفی و افزایش ّ
باال بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی
حمایت از تجاریسازی فناوری محصول و بهرهگیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوریهای روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری
 -3گسترش اقتصاد دانشبنیان با تأکید بر توسعه مؤلفههای اصلی آن ،از جمله :زیر ساختهای ارتباطی ،زمین ه های تسهیل
تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن ،حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن
بخشهای علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور.
 -4حمایت از تولید محصوالت با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.
 -5تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصوالت نهایی با رعایت اصل رقابتپذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.
 -6حمایت از تولید محصوالتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.
 -7مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی ،و ثبات ارزش پول ملّی.
 -8بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملّی و اصالح زمینههای فرهنگی ،قانونی ،اجرایی و اداری.
 -9افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملّی از طریق:
تقویت انگیزه و عزم ملّی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاستهای کلی اصل  44رعایت انضباط مالی و بودجهای دولت
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رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخشهای خصوصی و تعاونی
«اقتصادمقاومتی»
ابالغوسیاست
کلیکارآمدسازی آنها
هایجهت
متوسط در
ساماندهی و حمایت از بنگاههای کوچک
دولتی اقتصادی در جهت تولید ملّی.
عمومی غیر
 -10تنظیم نقش نهادهای
ِ
ِ
 -11شفافسازی و به هنگامسازی آمار و اطالعات و تسهیل دسترسی به آن و اطالعرسانی در مورد ابعاد و فرصتهای
سرمایهگذاران و سرمایهگذاری در رشتههای مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطالعاتی ویژه.
 -12توانمندسازی و ارتقاء بهرهوری نیروی کار با افزایش انگیزه ،مهارت و خالقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی
با نیازهای بازار کار.
 -13بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی ،منطق ه ای و جهانی.
 -14ارتقاء سرمایههای انسانی ،طبیعی ،اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.
 -15توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه ،کار ،کاالها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی.
 -16جلوگیری از اتالف و راکد ماندن سرمای ه های فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاورهای
فرا بنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایهها در بخشهای مختلف اقتصادی.
 -17گسترش تنوع ابزارهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاستهای تشویقی برای حضور
عموم مردم و سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی بهویژه منطقهای در بازار سرمایه.
 -18حمایت از محققان و سرمایهگذاران و تشویق ورود سرمایههای ایرانی به حوزههای سرمایهگذاری خطرپذیر متضمن تحقیق
و توسعه با تأسیس صندوقهای شراکت یا ضمانت برای سرمایهگذاری در این حوزه.
 -19کارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در جهت بهینهسازی و همافزایی ظرفیتهای تولیدی و ارتقاء
کیفی کار و سرمایه ایرانی.
ت ها) برای تسهیل فعالیت در
 -20تنقیح و اصالح قوانین و مقررات (از جمله اصالح قانون پولی و بانکی ،تأمین اجتماعی و مالیا 
بخشهای تولیدی و رفع موانع سرمایهگذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.
 -21کارآمد کردن نظام توزیع کاالها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفافسازی و اطالعرسانی و کاهش واسطههای غیر ضرور
و ناکارآمد.
 -22گسترش منابع مالی و کارآمدسازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و کاهش هزینههای تأمین مالی مورد
نیاز بویژه با ساماندهی ،گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعهای و بیمهای.
1
 -23جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.
 -1ابالغ سیاستهای کلی تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی ،سايت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتاهللالعظمى خامنهاى (مدظلهالعالى) .1391/١١/24 ،ر.ك:
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=22012

سیاستهای کلی امنیت سرمایهگذاری
ی و مشروع.
ی قانون 
ی از راهها 
ی و کارآفرین 
ش افزوده و سرمایهگذار 
ت از ایجاد ارز 
 ۱ـ حمای 
ن فقر در کشور
ن برد 
ی و از بی 
ت اقتصاد 
ی عدال 
ی برا 
ی و زمینهساز 
ق اقتصاد 
ی و رون 
ت سرمایهگذاری ،ایجاد رفاه عموم 
ف از امنی 
 ۲ـ هد 
س است.
ت و مجل 
ی دول 
ی الزام 
ک میکند ،وظیف ه 
ف کم 
ن هد 
ی ک ه ب ه آ 
ت و دیگر امور 
ت مربوط ب ه مالیا 
ن و مقررا 
است .وض ع قوانی 
ی باشند.
ت و هماهنگ 
ت و شفافی 
ی و ثبا 
ی سازگار 
ت باید دارا 
ی و مقررا 
ی اجرای 
ن و سیاستها 
 ۳ـ قوانی 
ی باشد.
ن و تخصص 
ق و روش 
ی باید دقی 
ل اقتصاد 
ت در مورد جرای م و مسائ 
ی و قضاو 
ت و رسیدگ 
 ۴ـ نظار 
ی از امتیازات
ی و برخوردار 
ی اقتصاد 
ص در فعالیتها 
ی اشخا 
ت آزادان ه 
ی ب ه اطالعات ،مشارک 
ی (دسترس 
ت اقتصاد 
 ۵ـ شرایط فعالی 
2
ن و عادالن ه باشد.
ی باید یکسا 
ی و خصوصی ،در شرایط عاد 
ی دولتی ،تعاون 
ی بخشها 
قانونی) برا 
 -2سیاستهای کلی امنیت سرمایهگذاری ،سايت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتاهللالعظمى خامنهاى (مدظلهالعالى) ،ر.ك1379/11/03 :

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=29281

46

فصلنامه صنعت موتورسیکلت /سال اول /شماره  /2زمستان 1397

ابالغ سیاستهای کلی نظام در امور «تشویق سرمایه گذاری»
رهبر انقالب اسالمی سیاستهای کلی نظام در امور «تشویق سرمایهگذاری» را ابالغ کردند.
پیشنویس این سیاستها پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به محضر حضرت آیتاهلل خامنهای تقدیم
شده بود.
متن کامل این سیاستهای ابالغی که بهعنوان راهنمای دستگاههای اجرایی ،تقنینی و نظارتی ،خط مشی و جهتگیری
نظام را در بخش مذکور تعیین میکند ،به شرح زیر است:
 -1حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی.
 -2تقویت و حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی کشور برابر با سیاستهای
ابالغی اصل  44قانون اساسی.
 -3تنظیم سیاستهای پولی ،مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی.
 -4افزایش بهرهوری اقتصاد کشور با اصالحات و اقدامات الزم بویژه اصالحات ساختاری و مدیریتی و کاهش هزینههای
مبادله و رفع موانع.
 -5افزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنههای بینالمللی از طریق لغو انحصارات غیرضرور و تقویت ساختار
رقابتی و زیرساختهای الزم و حمایت از کارآفرینی و ارتقاء خالقیت و نوآوری.
 -6اصالح نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایهگذاری از طریق ثبات مالیاتها ،شفافیت درآمدها ،صراحت در مقررات و
منطقی کردن معافیتها.
 -7تجهیز پسانداز ملی ،تقویت نظام پولی و هدایت بازارهای پول و سرمایه در جهت حمایت از سرمایهگذاری.
 -8توجه به کسب دانش فنی ،دسترسی به بازارهای بینالمللی ،رشد اقتصادی ،توسعه اشتغال و ارتقاء مدیریت و
بهرهوری ،در جذب سرمایهگذاری خارجی ،با اولویت سرمایهگذاری مستقیم و بلند مدت.
 -9تنظیم فعالیت مجاز سرمایهگذاری خارجی در بورس اوراق بهادار به نحوی که ثبات و تعادل بازارهای مالی و ارزی
حفظ شود.
 -10سازماندهی رفتار تقنینی ،اداری ،قضایی ،بازرسی ،نظارت ،حسابرسی و تخصصی کردن امور در جهت حمایت از
سرمایهگذاری و تولید.
1
 -11توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.

 -1ابالغ سياستهاى كلى تشويق سرمايهگذارى ،سايت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتاهللالعظمى خامنهاى (مدظلهالعالى) .٨٩/١١/29 ،ر.ك:

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=11268
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