
 

 برچسب  و  بازنگری استاندارد معیار شرح خدمات كامل پروژه

 مصرف سوخت موتورسیکلت

 

استانداردها/قوانین/دستورالعمل  و ارائه گزارش : مطالعه1فاز

 های مرتبط با مصرف انرژی، انتشار، آالیندگی و عملکرد

 (برنامه های آتیتاکنون و  1991از سال )موتورسیكلت

كشورهاي صاحب در ،رایجها و استانداردهاي بررسي مقررات، سیاست -1-1

)با الویت کشورهای آمریکا، کانادا، هاي آمریكاصنعت موتورسیكلت قاره

)با الویت کشورهای ایتالیا، آلمان، فرانسه، ، اروپابرزیل و آرژانتین(

چین، هند، کره و )با الویت کشورهای ژاپن، و آسیا (و ترکیه انگلستان

و دستورالعمل های مربوط به مصرف انرژی  ، استخراج استانداردهاتایوان(

 . تجزیه و تحلیل آنو  و آالیندگی

هاي کشورهاي صاحب صنعت موتور سيکلت در در اين بند مقررات و سياست

گيرد. اين مطالعه هاي آمريکا، اروپا و آسيا مورد بررسي قرار ميقاره

انرژی، انتشار، ها، قوانين و استانداردهاي مصرف تبيشتر به سياس

ها )بنزيني، الكتريكي، هيبريد، گازسوز، آاليندگي و عملکرد موتورسيکلت

گذشته، حال دوره زمانی ديزل، پيل الکتريک، دو، سه و چهار چرخ ( در 

آوري اين قوانين و استانداردها، عشود. بعد از جممربوط مي و آينده

تجزيه . گيرندارزيابي قرار ميمورد موارد مشابه با يکديگر مقايسه و 

و تحليل اطالعات حاصله، استخراج اينفوگرافهای مربوط، تهيه جداول و 

)حدود ات حاصل از اين بند را نمايش دهدنمودارهايی که به درستی اطالع

 يکلتموتورسگروه مصرف/انتشار/ آاليندگی/ عملکرد به تفکيک کشور، نوع و 

عالوه بر شناسايی نقاط ضعف استاندارد  اين مقايسه و ارزيابي .تاريخ(و 

ها در داخل کشور منجر به ارائه راهکار جاري مصرف انرژی موتور سيکلت

مناسب در رفع نقاط ضعف استاندارد جاري و همچنين جهت بازنگری  مناسب

ها کلتاستاندارد مصرف انرژی، انتشار، آاليندگي و عملکرد موتورسي

)بنزيني، الكتريكي، هيبريد، گازسوز، ديزل، پيل الکتريک، دو، سه و 

 چهار چرخ ( در آينده باشد.

ترجمه متن استانداردها  بايستی: درصورت درخواست کارفرما مشاور 1تبصره

از سال  انرژیبا ميزان آالينده ها و مصرف و دستورالعمل های مرتبط 

 را تحويل نمايد. 5112

موتور سيکلت های بنزيني، الكتريكي، هيبريد، در اين بخش . 5تبصره

گازسوز، ديزل، پيل الکتريک، دو، سه و چهار چرخ مورد بررسی قرار 

 خواهند گرفت که به اختصار موتورسيکلت بيان شده است.

و  اولیهبررسي ساختار استاندارد فعلي موتورسیكلت كشور) نسخه  -1-2

 با بهره گیری از 6626-2، استاندارد هاي بعدي آن(ویرایش

 بررسي و تجزیه (،1677171667، 6666،  6179) ماننداستانداردهای مرتبط 

 تحلیل نقاط قوت و ضعف آن. و

مورد تجزيه و تحليل قرار  (6656-5)ساختار استاندارد فعليدر اين بخش 

اين  باشد. باگيرد. اين بررسي شامل نسخه فعلي و نسخ قبل از آن ميمي

، آاليندگي CO2 شاراستانداردهاي مصرف انرژی، انتها روند تغيير بررسي

ها )بنزيني، الكتريكي، هيبريد، گازسوز، ديزل، و عملکرد موتورسيکلت

شود. در اين بند از استخراج ميپيل الکتريک، دو، سه و چهار چرخ ( 

يه و و تجزپروژه نياز است نقاط ضعف و قوت استاندارد مورد شناسايي 

تحليل اطالعات، استخراج اينفوگرافهای مربوط، تهيه جداول و نمودارهايی 

که به درستی اطالعات حاصل از اين بند را نمايش دهد)حدود مصرف/انتشار/ 



آاليندگی/ عملکرد به تفکيک کشور، نوع و گروه موتورسيکلت،تاريخ( قرار 

ي براي نقاط تا بتوان نقاط قوت آن را تقويت نمود و راهکارهاي گيرد

 ضعف آن ارائه نمود. اين بررسي هم ساختار استاندارد و هم اعداد معيار

بررسی و تعيين  .شودرا شامل مي و پارامترهای مشخصه و دامنه معيار

مشخصات و الزامات مورد نياز جهت محاسبه حداکثر توان خالص قوای 

احتراقی محرکه، محاسبه حداکثر گشتاور و توان خالص موتورسيکلت های 

و همچنين معرفی روش های آزمون و بيان الزامات و مشخصات هر آزمون 

بررسی و تعيين مشخصات و الزامات مورد نياز با ، برای دستيابی به آن

توجه به توپوگرافی کشور جهت محاسبه حداکثر توان خالص قوای محرکه، 

همچنين محاسبه حداکثر گشتاور و توان خالص موتورسيکلت های الکتريکی و 

معرفی روش های آزمون موجود در دنيا و بيان الزامات و مشخصات هر 

 آزمون برای دستيابی به آن

بررسي صنعت موتورسیكلت كشور شامل تعداد تولیدكنندگان، انواع  -1-3

محصوالت آنها، تیراژ تولید هر یک از تولیدکنندگان به تفکیک محصول، 

(، 2COكسید كربن منتشره )محصوالت آنها، میزان دي ا انرژیمیزان مصرف 

(، سطح تكنولوژي، سطح و سهم TAو COPسطح و میزان آالیندگي )در مراحل 

هاي وارداتي، سهم صنعت موتورسیکلت از کل صنعت قطعات و موتورسیكلت

در ي تولیدات آتي آنها بي برنامهکشور، سهم اشتغال این بخش و ارزیا

ندگان موتور سيکلت در کشور اين بند آمار و اطالعات مربوط به توليدکن

گيرد. در ابتدا توليدکنندگان اصلي موتور مورد تجزيه و تحليل قرار مي

و پس از آن انواع محصوالتي که توسط اين  شدهسيکلت در کشور شناسايي 

گيرند. همچنين شوند مورد بررسي قرار ميتوليدکنندگان به بازار عرضه مي

د براي هر يک از توليدکنندگان مورد ها ميزان تيراژ توليدر اين بررسي

باشد گيرد. آنچه که در اين پروژه حائز اهميت ميارزيابي قرار مي

( و CO2اکسيد کربن )، ميزان انتشار ديانرژیاستخراج ميزان مصرف 

باشد. بنابراين در ادامه اين مهم هم در ها مي آاليندگي موتور سيکلت

( مورد تجزيه COPتطابق توليد ) ( و هم در مرحلهTAمرحله تأييد نوع )

هاي مربوط به محصوالت توليدکنندگان، گيرد. در بررسيو تحليل قرار مي

هاي ها مخصوصًا از ديدگاه سيستمآن ها و قطعاتسطح فناوري موتورسيکلت

مورد ارزيابي  CO2 و انتشار انرژیرساني، تجهيزات مرتبط با مصرف انرژی

هاي توليد داخل و فناوري موتورسيکلت گيرند. همچنين سطحقرار مي

 شوند.هاي وارداتي با يکديگر مقايسه شده و ارزيابي ميموتورسيکلت

کلت دنیا، شامل کشورهای عمده تولید کننده، انواع یبررسی صنعت موتورس -1-4

محصوالت آنها، تیراژ تولید، میزان مصرف و انتشار محصوالت، سهم صنعت 

به تفکیک کشور، سهم اشتغال این بخش و موتورسیکلت از کل صنعت کشور 

 ارزیابی برنامه تولیدات آتی آنها

تجزيه و تحليل اطالعات حاصلللله، اسلللتخراج اينفوگرافهای مربوط، تهيه 

جداول و نمودارهايی که بدرستی اطالعات حاصل از اين بند را نمايش دهد 

صوالت، ميزان  شار، تکنولوژيها )توليدکنندگان، مح صرف و انت تفکيک به م

 کشور(

 

هاي پیشرفت و تهدیدات پیش روي صنعت بررسي و تجزیه تحلیل فرصت -1-6

 كشور.  و الکتریکیی، گازی، هیبریدی بنزین موتورسیكلت

روي صنعت موتور سيکلت در کشور هاي پيشها و تهديدفرصتدر اين بند 

صنعت  موجودهاي توان از فرصتگيرد. ميمورد تجزيه و تحليل قرار مي

براي پيشرفت آن استفاده نمود در اين بخش از پروژه اين مسئله براي 

و  گرفته ورد تجزيه و تحليل قرارسازي کشور مصنعت موتور سيکلت

. تجزيه و تحليل استراتژی های مختلف راهکارهای مناسب ارائه می شوند



( و انتخاب روشهای مناسب با توجه به پتانسيل صنعت SWOT)براساس 

 ی انجام می شود.داخل

ارائه راهكارها و استراتژیهاي مناسب براي تعیین چارچوب استاندارد  -1-6

 جدید موتورسیكلت.

شود. با ساختار طراحي استاندارد و معيار مصرف انرژی جديد استخراج مي

هايي که در بندهاي اول تا سوم اين فاز به انجام توجه به بررسي

شود. اين طراحي جديد بايد طراحي مياست ساختار استاندارد جديد رسيده

اي باشد که نقاط ضعف استاندارد قبلی را برطرف نمايد و نقاط گونهبه

 ،قوت خود نگهدارد. با توجه به اين نکات را تقويت نموده يا بهقوت آن

هاي مناسب براي تعيين چارچوب استاندارد جديد راهکارها و استراتژي

 شود.ارائه مي

 موتورسیكلت  /انتشارانرژیمعیار و برچسب مصرف  : بازنگری2فاز

ان و تو ،CO2انتشار  ،انرژیبررسي روشهاي نوین اندازه گیري مصرف  -5-1

بنزینی، الکتریکی، هیبریدی)دو چرخ، سييه چرخ و  آالیندگي موتورسييیكلت 

 استانداردهاي داخلي و خارجي.براساس چهار چرخ( 

اي ، میزان انتشييار گاز گلخانهانرژیگیري مصييرف هاي نوین اندازهروش

شار آالیندهدي سید کربن، میزان انت سیکلتاک ها مورد ها و توان موتور 

المللي به گیرند. این مطالعات در دو بخش داخلي و بینبررسييي قرار مي

ها اسييتانداردهاي مربوط به این رسييد. همينین در این بررسيييانجام مي

سطح داخلي و گیرياندازه سطح بینها هم در  المللي مورد مطالعه هم در 

 گیرند.قرار مي

 طبقييه بنييدی/کيياربری هييایبررسيييي و تعریف علمي و دقین انواع  -2-2

سیكلت، تعیین تاثیر نوع  صرف  طبقه بندی/کاربریموتور ، انرژیبر میزان م

 مختلف. یها( و آالیندگي موتورسیكلتCO2دي اكسید كربن منتشره )

ها مورد بررسي و موتورسیکلت*هايکاربري/(1L-L1)طبقه بندیانواع مختلف 

توان مصرف ها ميکاربريطبقه بندی/گیرند. براساس این شناسایي قرار مي

اکسييیدکربن را مورد مطالعه قرار داد. و میزان انتشييار گاز دي انرژی

ها را بر توان تأثیر آنها ميکاربريطبقه بندی/با توجه به این نوع 

ها بررسييي اي و آالیندهن انتشييار گازهاي گلخانهو میزا انرژیمصييرف 

هاي کاربريطبقه بندی/ها به بندي موتور سييیکلتنمود. در نهایت تقسييیم

هاي مصيييرف مختلف مي یار ند مع هد و  انرژیتوا تأثیر قرار د حت  را ت

  هاي مختلف نسبت دهد.کاربريطبقه بندی/هاي مختلفي به برچسب

معموال بر اساس نوع کاربرد طبقه بندی موتورسيکلت ها *

)موتورسيکلت های جاده رو، آف رود، کوچک يا مينی، گازی، آنها

ATV ) يا  همه جا رو(Moped,Minibike,Street,Dual,…)  بوده و همچنين

براساس حجم انجين آن کالس بندی  موتورسيکلتها با هر کاربردی نيز

 .می گردد

 

و تاثیر آنها بر میزان مصرف  دنیاموجود و روز بررسي تكنولوژیهاي  -2-6

(، آالیندگي، توان و عملكرد CO2، دي اكسید كربن منتشره )انرژی

 هاي مختلفموتورسیكلت

 موجود در داخل و خارج از کشور مرتبط بادر اين بند تکنولوژی های 

ها مورد مصرف انرژی، انتشار، آاليندگی، توان و عملکرد در موتورسيکلت

 يرد. گمطالعه قرار مي

اتحادیه اروپا )بخصوص  انرژیو مصرف بررسي استانداردهاي آالیندگي  -2-4

مقایسه آنها با  سایر دستور العمل های موجود و و (6تا یورو 2یورو

 6و  674به یورو 2استاندارد داخلي، بررسي اثرات تغییر استاندارد ازیورو

انتشار، آالیندگی، توان و عملکرد موتور سیکلت های  ،انرژیبر میزان مصرف 

 مختلف



تغيير استانداردهاي بررسی ميزان مصرف انرژی و انتشار ناشی از 

التر مورد بررسي قرار و با 3به يورو 5ها از يوروآاليندگي موتور سيکلت

، ميزان انرژیدر مصرف گيرد. مطالعه اين روند تغييرات می تواند مي

توان و عملکرد موتور سيکلت انجام شود. در ارزيابي ، CO2انتشار گاز 

روز کشور با استانداردهاي به ستانداردهاي فعلي موتور سيکلتاين بند ا

تواند گيرد. اين بررسي مياتحاديه اروپا مورد تجزيه و تحليل قرار مي

ماندگي صنايع و استانداردهاي منجر به اين نکته شود که ميزان عقب

توان از نتايج آن شود و ميروز دنيا شناساييانداردهاي بهاست داخلي از

 ريزي و نقشه راه آينده استفاده نمود.براي برنامه

انتشار، ، انرژیبررسي تاثیر پارامترهاي محیطي بر میزان مصرف  -2-6

و تعیین مقدار تاثیر  آالیندگی، توان و عملکرد موتور سیکلت های مختلف

 آنها در هر بخش.

تواند شامل شرايط جوي مانند دما، فشار و سرعت باد و يط محيطي ميشرا

هاي کارهاي باشد. در اين بخش از يافتهها اير شرايط مانند شرايط جادهس

و در منابع  اللمللي انجام شدهعلمي که در سطح آزمايشگاهي در سطح بين

 نيز بايد استفاده نمود.  استشدههاي علمي ثبتعلمي و گزارش

 انرژیبررسي روشهاي علمي و نوین تدوین معیار و برچسب بر اساس مصرف  -2-6

ها در دنیا و ارائه الگوي ( موتورسیكلتCO2و دي اكسید كربن منتشره )

مناسب جهت تدوین استاندارد داخلي با توجه به وضعیت ناوگان موتورسیكلت 

 و صنعت كشور.

و نوين تدوين معيار و هاي علمي در اين بخش از انجام پروژه به روش

ها در سطح کشورهاي در حال توسعه و موتور سيکلت انرژیبرچسب مصرف 

هاي که در سالشود. با توجه به اينکشورهاي توسعه يافته پرداخته مي

هاي ييرات و پيشرفتگذاري و تدوين معيار دچار تغي برچسبيه هااخير رو

دوين معيار و برچسب جديد لذا الزم است اين موارد در ت است زيادي شده

مورد توجه قرار گيرند. همچنين براي ارائه الگوي جديد  انرژیمصرف 

بوط به آن الزم است و استانداردهاي مر انرژیجهت تدوين معيار مصرف 

سازي کشور مدنظر قرار گيرد. بنابراين در صنايع موتوسيکلتهای محدوديت

ال الگوي مناسب جهت تدوين بخش حاضر الزم است با لحاظ نمودن موارد با

 در کشور ارائه شود. انرژی و انتشار آاليندگیمعيار مصرف 

بر  هاانتخاب پارامتر پیوسته جهت طبقه بندي موتورسیكلتبررسی و  -2-1

 .طبقهاساس پارامتر انتخاب شده و تعیین مدلهاي هر 

 هايي که در بند اول تا ششم فاز دومبا توجه به مطالعات و ارزيابي

بندي موتور جهت دسته بررسی و شود در اين بند پارامتر پيوستهانجام مي

 )بنزينی، گازسوز، هيبريدی، دو چرخ، سه چرخ و چهار چرخ(هاسيکلت

تواند حجم موتور، توان موتور يا شود. اين پارامتر ميانتخاب مي

سيکلت مانند ته به مشخصات موتور يا خود موتورپارامتر ديگري وابس

ترهاي وابسته به نوع کاربري موتور سيکلت باشد. پس از تعيين پارام

هاي توليد داخل هاي موجود شامل موتور سيکلتاين پارامتر موتور سيکلت

. اين پارامتر پيوسته شوندبندي مياين پارامتر طبقه و وارداتي برحسب

انرژي موتور  گذاري مصرفناي اصلي برچسبتواند در مراحل بعدي مبمي

 ها باشد.تسيکل

هاي داخلي و یكلتموتورس CO2انرژی و انتشار معیار مصرف  تعیین -2-7

 .بر روي اعداد معیار هاي الزمو تعیین بازهوارداتي 

اکسيد کربن و دي انرژیدر اين بند از فاز دوم معيار و برچسب مصرف 

)بنزينی، گازسوز، هيبريدی، دو چرخ، سه چرخ هامنتشره از موتور سيکلت

هاي توليد اين تدوين معيار موتور سيکلتشود. تدوين مي چهار چرخ(و 

شود. تدوين معيار شامل داخل، وارداتي و هم کاربری آنها را شامل مي

ها و استخراج اعداد معيار برحسب پارامتر مشخصه بند قبل، تعيين بازه

تعيين حدود مجاز براي ميزان مصرف انرژی و انتشار منتشره از 

 باشد. ها ميلتموتورسيک



( موتورسیكلت در استاندارد CO2بررسي برچسب مصرف انرژی و انتشار ) -2-9

فعلي، تعیین نقاط قوت و ضعف همينین بررسي روشهاي جدید اطالع رساني در 

 قالب برچسب انرژي موتورسیكلت

( در ابتدا متن استاندارد فعلي و برچسب موجود در آن مورد 5-1در بند )

گيرد و نقاط قوت و ضعف آن مورد ارزيابي قرار تحليل قرار ميتجزيه و 

گيرد. با اين ارزيابي تغييرات احتمالي براي بهبود متن استاندارد مي

زني هاي برچسبو شکل برچسب ارائه خواهد شد. براي رسيدن به اين هدف روش

 رساني مصرف انرژی و انتشار جديد در سطح دنيا مورد بررسي قرارو اطالع

ها برداشت خواهد شد. در نهايت با توجه هاي مناسب از آنگيرد و ايدهمي

بندي نهايي از برچسب انرژی و انتشار فعلي و به مطالعات مذکور جمع

 نقاط ضعف و قوت آن ارائه خواهد شد.

برمبناي مقایسه ( CO2مصرف انرژی و انتشار )طراحي برچسب براساس  -2-17

ان مصرف انرژي( نتشار )بر اساس راندمو ا انرژیكارایي در مصرف 

 هاموتورسیكلت

 تهیه متن استاندارد در فرمت پنج سازمان ملي استاندارد ایران  -2-11

 جرایي برچسب زني و مقررات مربوطههاي ابررسي مكانیزم -2-12

گيرد. زني مورد بررسي قرار ميدر اين بند سازوکارهاي اجرايي برچسب

باشد که برچسب مي هاي بعد از تدوينل فراينداين سازوکار بيشتر شام

زني و ها، نظارت بر انجام برچسبارت بر انجام تستشامل فرايند نظ

 باشد.ها توسط نيروي انتظامي ميگذاري موتور سيکلتشماره

هاي داخلي )در موتورسیكلت( CO2مصرف انرژی و انتشار )بررسي وضعیت  -2-16

 برچسب آنها بر اساس معیارهاي تدوین شده.رتبه ( و تعیین TAوCOPمراحل 

، دي انرژیمحاسبه پتانسیل صرفه جویي اقتصادي )از دیدگاه مصرف  -2-14

 ي( در صورت اجراي كامل استاندارد( و آالیندگCO2اكسید كربن منتشره )

تدوین روش روزآمد كردن معیارها و استاندارد جدید برچسب انرژي  -2-16

منظور ه ها ب(موتورسیكلتCO2اكسید كربن منتشره ) و دي انرژیبراساس مصرف 

تهیه برنامه كاهش شدت مصرف انرژي در این حوزه با توجه به مالحظات 

هاي داخلي و ارائه برنامه ها و محدودیت تكنولوژي، روند جهاني، توانمندي

 ساله( 12زمانبندي مناسب. )بازه زماني 

استاندارد جاري و ارائه راهكارهاي بررسي همه جانبه موانع اجرایي  -2-16

علمي و عملي با توجه به تجربیات جهاني )هميون وضع قوانین، معاینه فني، 

روشهاي تشویقي، تنبیهي و... ( جهت برطرف نمودن موانع و اجراي بهتر آن 

 با تعامل مستقیم با سازمان ملي استاندارد.

، ارائه گزارش از )شركت در كليه جلسات كميته كارشناسي تدوين معيار 

اقدامات صورت گرفته و كار كارشناسي در خصوص پيشنهادهاي ارائه شده 

 و درخواستهاي مربوطه ضروري مي باشد(

انرژی/انتشار تدوین معیار مصرف  ارائه دستورالعمل جهت :6فاز

CO2 ملیايبر اساس میانگین وزني كارخانه/ 
نفعان، تشریح پروژه و اهداف جلسه با  ی نفعان، تشيکیلشيناسيایی  ی  -6-1

و انتشييار به  انرژی آن، دریافت نظرات آنها، بررسييی اینکه معیار مصييرف

تفکیک برای هر تولید کننده تعیین شود یا در سطح کل تولیدکنندگان انتخاب 

  .گردد

هایی که اجرای معیارهای مصيييرف و انتشيييار طراحی سييياز وکار و روش -2 -6

یا با ترکیب  6626-2ی سازد )مستقل از استاندارد ای/ ملی را ممکن مکارخانه

آن( به همراه دستورالعمل ها و فلوچارت مربوط جهت تعیین معیارهای مصرف و 

های داخلی بر مبنای میانگین انتشيييار کارخانه ای/ ملی برای موتورسيييیكلت

سطح  تولیدکنندگان به تفکیک / در  صوالت )در  شار مح صرف انرژی و انت وزنی م

سیكلت سطح کل شده در ناوگان موتور های ورودی( با توجه به مطالعات انجام 

تحقین و تعیین نحوه  فاز یک که مورد قبول  ینفعان این پروژه نیز باشيييد.

تعامل کاربران، تعیین کاربران اصيييلی و  ی نفعان نحوه دریافت اطالعات، 

هی ، تعیین گذاری اطالعات، پردازش اطالعات و شیوه های گزارش دشیوه های صحه



ستخراج اینفوگراف  سی و .. نحوه گردش کارها و اطالعات مرتبط )ا ستر سطوح د

ستی روند فر یند و جریان امور آمربوطه، تهیه دیاگرام و نمودارهایی که بدر

 را نمایش دهد(

 و انتشييار انرژی بررسييی سييناریوهای مختلف تحقن اهداف کاهش مصييرف -6-6

معیارهای مصرف و انتشار کارخانه ای/ ملی، ها بر اساس موتورسیكلت آالیندگی

( و انتخاب روش مناسب، SWOTتجزیه و تحلیل اسيتراتژی های مختلف )براساس 

نفعان، پذیر با توجه به شيييرایط )نظرات  یارائه برنامه بلند مدت و امکان

 ها/تشوین های مربوطه.قوانین و مقررات داخلی و بین المللی(، تعیین جریمه

های ای/ ملی بر شيييرکتنقش و تأثیر اجرای معیارهای کارخانه یبررسييي -6-4

تولیدکننده، واردکنندگان عمده و میزان مصيييرف انرژی و انتشيييار فعلی و 

 آینده کشور 

ای/ ملی، بررسييی پیش بررسييی همه جانبه موانع اجرایی معیار کارخانه -6-6

شده و ارائه راهکا شی معیار کارخانه ای/ ملی تدوین  رهای علمی بینی اثربخ

 و عملی با توجه به تجربیات جهانی

بيا هدف نحوه اجرای تدوین معیار کارخانه ای  فلوچيارتطراحی مفهومی  -6-6

( sequenceو توالی)زمان و نحوه ورود آنها  جهت جمع آوری اطالعات الزم،یا ملی 

زندگان/واردکنندگان، سيييا، تبیین جزئیات اطالعات مورد نیاز هميون فلوچارت

/ واردات، نوع مدل موتورسيييیکلت، میزان مصيييرف و انتشيييار تولید تیراژ

(TA/COPنوع سوخت و کاربری آن، تاریخ تولید و شماره گذاری ،). 

  : برنامه ورود فناوریهاي نوین در صنعت موتورسیكلت كشور4فاز
اقتصادي و ارائه برنامه زمان بندي شده جهت دستیابي  -امكان سنجي فني -4-1

 تكنولوژیهاي برتر موجود در صنعت موتورسیكلت.به 

ارائه روش تجهیز تولیدكنندگان داخلي موتورسیكلت به فناوریهاي نوین  -4-2

 اقتصادي. -در راستاي اجراي بهتر استاندارد تدوین شده همراه با تحلیل فني

ارائه راهكارهاي اجرایي كه تولیدكنندگان را ملزم به دستیابي به  -4-6

 . ي زماني پیشنهادي كندنوین در چارچوب محدوده هاي تكنولوژي

 : معاینه فني موتورسیكلت 6فاز
پیشینه، (بررسي فرآیند معاینه فني موتورسیكلت در دنیا و كشور  -6-1

استانداردها، مقررات، الزامات، تجهیزات الزم برای معاینه فنی(، مقایسه 

 نتایج و تحلیل آنها

معاینه فني موتورسیكلت در كشور و ارائه راهكارهاي بررسي موانع اجرایي  -6-2

از لحاظ  الزم براي اجراي صحیح آن، بررسي تاثیرات گوناگون اجراي معاینه فني

 در كشور زیست محیطي، صنعتی و اجتماعی اقتصادي،

هاي موجود، میزان مصرف هایي كه با معاینه فني موتورسیكلت بررسي روش -6-6

 منتشره نیز مشخص گردد.و دي اكسیدكربن  انرژی

و دي اكسیدكربن  انرژیحداكثر میزان مصرف  امکان سنجی و نحوه تعیین -6-4

برای معاینه فنی)ارائه روش برای رسیدن هاي در حال تردد منتشره موتورسیكلت

 .به عدد مجاز مصرف/انتشار(

در اين قسمت پيشنهاد پارامتر و نحوه دستيابی به معيار بر اساس سوابق 

 موجود در دنيا ارائه گردد.

تذکر: فاز های يک تا پنجم برای گروه موتورسيکلتهای سه چرخ و چهارچرخ به 

 صورت مشابه نيز انجام گردد

   

 شرایط خصوصی قرارداد

جلسات اصلی و جلسات با ذينفعان و هنچنين در تمامی مشاور مکلف است  -

 11ماده  تدوين معيار و مصرف سوخت موضوع  کارگروهکارشناسی مربوط به 

 داشته باشند. فعال حضورقانون اصالح الگوی مصرف 

 .الزامی است ،بکارگيری حداقل يک کارشناس استاندارد در حوزه موتورسيکلت -

 جدول زمانبندی انجام پروژه 

 ماه است که جزئیات اجرای آن به شرح  یل می باشد. 9کل زمان پروژه 
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 انجام کارمراحل 

 هاي انجام کار )برحسب نصف ماه(ماه

6/7 1 6/1 2 6/2 6 6/6 4 6/4 6 6/6 6 6/6 1 6/1 7 6/7 9 

1 

مطالعه و ارائه گزارش فاز اول: 

استانداردها/قوانین/دستورالعمل 

با مصيييرف انرژی،  های مرتبط 

ندگی و عملکرد  انتشييييار، آالی

 موتورسیكلت

                  

5 
فاز دوم: بازنگری معیار و برچسب 

                   مصرف انرژی/انتشار موتورسیكلت

3 

فاز سوم: ارائه دستورالعمل جهت 

تدوین معیار مصرف انرژی/انتشار 

CO2  بر اساس میانگین وزني

 اي/ملیكارخانه

                  

4 
فاز چهارم: برنامه ورود 

فناوریهاي نوین در صنعت 

 موتورسیكلت كشور
                  

2 
فاز پنجم: معاینه فني موتور 

                   سیکلت

 :نحوه پرداخت 

مبلغ قرارداد برای اجرای کللامللل موضلللوع قرارداد برآورد  -

 لایر  111/111/997/2

 لایر( می باشد. دو ميليارد و نهصد و نود و هفت ميليون)
هر مرحله ( از مبلغ %52بيسللت و پنج درصللد )تا می تواند "کارفرما"  -

ضمانت نامه بانکی معتبر( را به عنوان پيش پرداخت )فاز(  به )با اخذ 

 .مهندس مشاور پرداخت نمايد

شماره  - ضميمه  صه گر در  سط مناق جزئيات پرداخت در هر مرحله )فاز( تو

 شود. تعيين می -جدول جزئيات پيشنهاد قيمت –( اسناد مناقصه 5)


