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  دهيچك

    برآوردها نشان . دهندبخش عظيمي از انرژي الكتريكي مصرفي كشور را به خود اختصاص ميالكتروموتورها 

. هزار ميليون كيلووات ساعت است 38دهد، سهم مصرف انرژي الكتروموتورها در بخش صنعت كشور معادل مي

شده توسط تر باشد ميزان انرژي مصرف اين سهم در كشورهاي مختلف متغير بوده و هر چه كشور صنعتي

مقاالت و موضوعات متعددي در خصوص ارتقاء راندمان الكتروموتورها . الكتروموتورها در آن بيشتر خواهد بود

اند، حال آن كه در وجود دارد كه از نظر فني و ساختاري راهكارهاي ارتقاء راندمان را در اين تجهيز بررسي كرده

ها جهت دستيابي به توليد انبوه كان عملياتي كردن اين روشكشور به دليل وجود محدوديتهايي در زيرساختها ام

سپس . اي از وضعيت مصرف انرژي الكتروموتورها بيان شده استابتدا در اين مقاله خالصه. باشدپذير نميامكان

هاي راندمان و قدرت در الكتروموتورهاي مورد استفاده در صنعت، سهم و وضعيت واردات بيان شده و در مشخصه

. ايت به راهكارهاي حمايتي و حاكميتي از بهبود راندمان الكتروموتورهاي وارداتي و توليدي اشاره شده استنه

هدف از بررسي و ارائه اين راهكارها صرفاً بسترسازي و ايجاد زمينه مناسب جهت ارتقاء راندمان الكتروموتورها در 

ن اين راهكارها مختص به بررسي تغيير تعرفه ها پرداخته در ميا. باشدكشور و البته توليد انبوه و به كارگيري مي

  .شده و برآوردهايي به منظور ارائه پيشنهاد مقادير جديد براي تعرفه ها صورت گرفته است

  كليد واژه

  بهره وام كم –واردات  –مصرف انرژي  -  صنعت – زيرساختتوسعه   - گمركيتعرفه  - پربازده  – الكتروموتور
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باال بردن بازدهي متوسط الكتروموتورها به لحاظ 

بديهي است . اي برخوردار استاقتصادي از اهميت ويژه

نحوه عمل و دستيابي به نتايج مطلوب، وابسته به نوع و 

اندازه متوسط، شرايط بارگذاري، نحوه نگهداري و ساير 

توان دستورالعملي كلي براي ذا نمي

  .ارتقاي راندمان كليه الكتروموتورها ارائه داد

با توجه به مطالعات انجام شده متوسط راندمان كاري 

درصد  60صنعت كشور در حدود 

گيري و محاسبه شده است براي محاسبه راندمان 

  .ه گرديده استكلي الكتروموتورها از رابطه زير استفاد

  
هاي با دقت باال در اين فرمول يك از فرمول

در اين . است IEEE6120استانداردهاي منتشر شده 

In  ،جريان ناميSn  لغزش نامي

بوده كه از پالك الكتروموتورها استخراج شده و ساير 

  .گيري شده است

 مختلف متوسط راندمان الكتروموتورها در صنايع

از طرفي هم اكنون اغلب الكتروموتورهاي مورد استفاده 

       IE2در كشورهاي توسعه يافته داراي استاندارد 

 30تا  4ها در بازه باشند كه ميانگين بازده آن

كه بيشتر الكتروموتورهاي موجود در صنعت 

  صنعت
تعداد 

  الكتروموتور

راندمان 

  )درصد(

  59  235  صنايع غذايي

  51  86  نساجي

  66  123  ماشين سازي

  49  66  لوازم خانگي و صنايع فلزي

  53  95  كاشي و سراميك

  55  49  صنايع شوينده

  63  57  سيمان

  71  77  آلومينيم

  67  20  تاير و تيوب

  61  120  چوب و كاغذ

  68  71  شيشه و بلور

  58  9  چرم مصنوعي

  60  مجموع

دهمين همايش بين المللي انرژي

ت الكتروموتورها به عنوان محرك ماشين آالت و تجهيزا

درصد از انرژي الكتريكي بخش صنعت 

اين ميزان بيش از . دهندكشور را به خود اختصاص مي

 18ميليون كيلووات ساعت بوده كه حدود 

. باشدها ميدرصد از مصرف برق توليدي نيروگاه

دهد كه ساالنه بيش از سه ميليون 

د استفاده قرار گرفته دستگاه الكتروموتور در كشور مور

كه يك سوم اين تعداد مربوط به الكتروموتورهاي 

صنعتي است كه حدود ده درصد از طريق توليد داخل و 

  درصد آن از طريق واردات به دست 

  :وضعيت موجود الكتروموتورهاي صنعتي

درصد از  12دهد كه در حدود 

الكتروموتورهاي بخش صنعت كشور مربوطه به 

 50كيلووات، بيش از  4تر از 

 30تا  4درصد از الكتروموتورهاي موجود در صنايع 

كيلووات  30كيلووات ومابقي نيز الكتروموتورهاي باالي 

  
  پراكندگي قدرت الكتروموتورهاي موجود در صنعت

توان محاسبه نمود كه در طول 

بيش ) طول عمر الكتروموتور

هاي يك الكتروموتور مربوط به 

از اين جهت موضوع راندمان 

و ارتقاي آن و در نتيجه كاهش تلفات و عوامل مؤثر به 

هاي مربوط به كاهش هزينه

باال بردن بازدهي متوسط الكتروموتورها به لحاظ 

اقتصادي از اهميت ويژه

نحوه عمل و دستيابي به نتايج مطلوب، وابسته به نوع و 

اندازه متوسط، شرايط بارگذاري، نحوه نگهداري و ساير 

ذا نميعوامل بوده و ل

ارتقاي راندمان كليه الكتروموتورها ارائه داد

با توجه به مطالعات انجام شده متوسط راندمان كاري 

صنعت كشور در حدود  12الكتروموتور در 

گيري و محاسبه شده است براي محاسبه راندمان اندازه

كلي الكتروموتورها از رابطه زير استفاد

اين فرمول يك از فرمول

استانداردهاي منتشر شده 

Inتوان نامي،  Pnرابطه 

بوده كه از پالك الكتروموتورها استخراج شده و ساير 

گيري شده استموارد نيز اندازه

  
متوسط راندمان الكتروموتورها در صنايع:  1جدول 

  

از طرفي هم اكنون اغلب الكتروموتورهاي مورد استفاده 

در كشورهاي توسعه يافته داراي استاندارد 

باشند كه ميانگين بازده آنمي

كه بيشتر الكتروموتورهاي موجود در صنعت (كيلووات 

37%

كيلووات 4كوچكتر از 

كيلووات 30تا  4بين 

كيلووات 30بيش از 

صنعت  رديف

صنايع غذايي  1

نساجي  2

ماشين سازي  3

لوازم خانگي و صنايع فلزي  4

كاشي و سراميك  5

صنايع شوينده  6

سيمان  7

آلومينيم  8

تاير و تيوب  9

چوب و كاغذ  10

شيشه و بلور  11

چرم مصنوعي  12

مجموع

دهمين همايش بين المللي انرژي

 مقدمه

الكتروموتورها به عنوان محرك ماشين آالت و تجهيزا

درصد از انرژي الكتريكي بخش صنعت  60بيش از 

كشور را به خود اختصاص مي

ميليون كيلووات ساعت بوده كه حدود  42000

درصد از مصرف برق توليدي نيروگاه

دهد كه ساالنه بيش از سه ميليون برآوردها نشان مي

دستگاه الكتروموتور در كشور مور

كه يك سوم اين تعداد مربوط به الكتروموتورهاي 

صنعتي است كه حدود ده درصد از طريق توليد داخل و 

درصد آن از طريق واردات به دست  90بيش از 

  .رسدكنندگان ميمصرف

وضعيت موجود الكتروموتورهاي صنعتي - 1

دهد كه در حدود ها نشان ميبررسي

الكتروموتورهاي بخش صنعت كشور مربوطه به 

تر از الكتروموتورهاي كوچك

درصد از الكتروموتورهاي موجود در صنايع 

كيلووات ومابقي نيز الكتروموتورهاي باالي 

  .هستند

  

پراكندگي قدرت الكتروموتورهاي موجود در صنعت:  1نمودار 

  

توان محاسبه نمود كه در طول آورد ساده ميبا يك بر

طول عمر الكتروموتور(ساله  20يك دوره زماني 

هاي يك الكتروموتور مربوط به سهم هزينه% 80از 

از اين جهت موضوع راندمان . باشدانرژي مصرفي آن مي

و ارتقاي آن و در نتيجه كاهش تلفات و عوامل مؤثر به 

مربوط به كاهش هزينهترين موضوعات آن، از مهم

  .باشدالكتروموتورها مي

12%

51%
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 90همانگونه كه در باال نيز اشاره شد ساالنه بيش از 

ز الكتروموتورهاي مورد نياز در بخش صنعت 

كشور چين رتبه . گرددكشور از طريق واردات تأمين مي

اول صادرات الكتروموتور به كشور از نظر وزن و ارزش 

ريالي الكتروموتور را به خود اختصاص داده است و 

 .هاي بعدي قرار دارندكشورهاي آلمان و ايتاليا در رده

ي كه بيشترين صادرات از نظر كشور 10در نمودار زير 

اند نمايش داده به ايران را داشته) دالر آمريكا

 
  )وزن و ارزش

كننده ادعاي ورود مهم و اثبات اين خود يكي از داليل

  .الكتروموتورهاي كم بازده چيني به بازار ايران است

در حقيقت استفاده از ارزش دالري الكتروموتورها بر 

واحد تن معياري مناسب براي سنجش نوع واردات اين 

  .باشدمحصول از نظر كيفيت مي

= ) دالر بر واحد تن ( ارزش الكتروموتور 
ارزش دالري كل

تروموتورالك وزن 
  

ذكر است كه رونق واردات الكتروموتورهاي كم 

ذكر شده عوامل بازده چيني به كشور عالوه بر داليل 

توليد الكتروموتورهاي  هاآنيكي از ديگري نيز دارد، 

كه با يك . باشداستاندارد و كم بازده در كشور مي

توان عالوه بر گيري صحيح و حمايت مناسب مي

شرايط توليد انبوه  وتورها،الكتروم ارتقاي راندمان

را دركشور نيز  هاي راندمان باالالكتروموتورو تأمين بازار 

دهمين همايش بين المللي انرژي

. درصد است 90حدود ) ايران نيز در اين رده قرار دارند

اين در حالي است كه متوسط راندمان اسمي 

 30تا  4الكتروموتورها مورد بررسي در صنعت در رده 

 5اين فاصله . باشددرصد مي 85

ساعت ساالنه  4800كاركرد (ه 

كيلووات ساعت مصرف برق  5300حدود 

در نتيجه . بيشتر به ازاي هر الكتروموتور را به همراه دارد

افزايش راندمان الكتروموتورها در كشور از موضوعات 

  . مهم و قابل توجه است

همانگونه كه در باال نيز اشاره شد ساالنه بيش از 

ز الكتروموتورهاي مورد نياز در بخش صنعت درصد ا

كشور از طريق واردات تأمين مي

اول صادرات الكتروموتور به كشور از نظر وزن و ارزش 

ريالي الكتروموتور را به خود اختصاص داده است و 

كشورهاي آلمان و ايتاليا در رده

در نمودار زير 

دالر آمريكا( ارزش 

  .شده است

وزن و ارزش(آمار واردات الكتروموتور به كشور :  2نمودار 

همانطور كه مشخص است بيشترين ميزان واردات بر 

براي . اساس وزن و ارزش مربوط به كشور چين است

مقايسه قيمت الكتروموتورهاي توليد كشور چين با ساير 

ك توانيم ارزش كاال نسبت به وزن را مال

دهد قيمت الكتروموتورهاي وارداتي مي

دالر آمريكا و  27/1از كشور چين به ازاي هر كيلوگرم 

الكتروموتورهاي وارداتي از كشور آلمان به ازاي هر 

لذا با توجه به اين آمار،  .دالر بوده است

ناشي از واردات از كشور چين به دليل ارزان بودن 

  .كيفيت پائين بسيار رونق گرفته است

شايان ذكر است هر چقدر ميزان شاخص وزن به دالر 

تر باشد نشان دهنده اين است كه واردات مربوط 

چرا كه  تر استبه الكتروموتورهاي سبكتر و كم بازده

كه  وزن و بازده در الكتروموتورها رابطه مستقيم دارند

اين خود يكي از داليل

الكتروموتورهاي كم بازده چيني به بازار ايران است

در حقيقت استفاده از ارزش دالري الكتروموتورها بر 

واحد تن معياري مناسب براي سنجش نوع واردات اين 

محصول از نظر كيفيت مي

ارزش الكتروموتور 

   

ذكر است كه رونق واردات الكتروموتورهاي كم  شايان

بازده چيني به كشور عالوه بر داليل 

ديگري نيز دارد، 

استاندارد و كم بازده در كشور مي

گيري صحيح و حمايت مناسب ميجهت

ارتقاي راندمانامكان 

و تأمين بازار 

  .ايجاد كرد

  

ايران نيز در اين رده قرار دارند

اين در حالي است كه متوسط راندمان اسمي 

الكتروموتورها مورد بررسي در صنعت در رده 

85كيلووات حدود 

ه درصدي ساالن

حدود ) الكتروموتورها

بيشتر به ازاي هر الكتروموتور را به همراه دارد

افزايش راندمان الكتروموتورها در كشور از موضوعات 

مهم و قابل توجه است

  

  

همانطور كه مشخص است بيشترين ميزان واردات بر 

اساس وزن و ارزش مربوط به كشور چين است

مقايسه قيمت الكتروموتورهاي توليد كشور چين با ساير 

توانيم ارزش كاال نسبت به وزن را مالكشورها مي

  .قرار دهيمعمل 

مي محاسبات نشان

از كشور چين به ازاي هر كيلوگرم 

الكتروموتورهاي وارداتي از كشور آلمان به ازاي هر 

دالر بوده است 59/8كيلوگرم 

واردات از كشور چين به دليل ارزان بودن 

كيفيت پائين بسيار رونق گرفته است

شايان ذكر است هر چقدر ميزان شاخص وزن به دالر 

تر باشد نشان دهنده اين است كه واردات مربوط پايين

به الكتروموتورهاي سبكتر و كم بازده

وزن و بازده در الكتروموتورها رابطه مستقيم دارند
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بازنگري و به روز رساني استانداردهاي مصرف 

انرژي بر مبناي آخرين ويرايش استاندارد هاي بين 

اي كامل و منسجم در كل كشور 

جهت جلوگيري از ورود كليه الكتروموتورهايي كه 

قادر به  احراز شرايط مندرج در استانداردهاي فوق 

الذكر شامل استانداردهاي عملكرد و مصرف انرژي 

حتي به صورت كاالهاي ( .گردند

ايجاد چند گمرك تخصصي در زمينه الكتروموتورها 

كه . ه مقيم باشندكه داراي كارشناسان آموزش ديد

كارشناسان مذكور قادر به تشخيص و كنترل و 

تطبيق مشخصات الكتروموتورهاي اظهار شده و 

مورد آزمون قرار گرفته با پالك مشخصات 

 .الكتروموتورهاي در حال ترخيص باشند

هاي آزمون الكتروموتور و توسعه آزمايشگاه

د و استاندار سازمانييد صالحيت آنها توسط 

تحقيقات صنعتي ايران صادر گرديده باشند و از 

 نظر تجهيزات نيز پوشش كافي در محدوده توان،

گشتاور و دور در دقيقه را براي الكتروموتورهاي 

ضمنا الزم . وارداتي و توليد داخل داشته باشند

ها به صورت مستقل اداره شوند است اين آزمايشگاه

ي يا و زير مجموعه اي از واحدهاي توليد

جهت تسريع در  و الزم است واردكنندگان نباشند

هاي مذكور دولت امر احداث و تكميل آزمايشگاه

بهره براي متقاضيان اقدام مين وام كم

اي نامنظم واحدهاي توليدي كنترل و بازرسي دوره

و الكتروموتورهاي وارداتي از طريق برداشت نمونه و 

انطباق ( انجام راستي آزمايي ارسال جهت آزمون و

كامل با استانداردهاي عملكرد، مصرف انرژي و 

و در صورت عدم احراز شرايط استاندارد، 

فروشنده و توليد كننده يا واردكننده مطابق ضوابط 

 .كشور اعمال قانون گردند

اكثريت الكتروموتورهاي وارداتي هم اكنون از دوره 

ات پس از فروش مين قطعات و خدم

مناسبي برخوردار نمي باشد و علت اصلي آن تعداد 

باالي اشخاص حقيقي و حقوقي وارد كننده است 

دهمين همايش بين المللي انرژي

توسعه و بهبود زيرساختها جهت حمايت 

 :از بهبود راندمان الكتروموتورها

به منظور ارتقاي راندمان الكتروموتورها در كشور توجه 

. ها قابل توجه استعوامل فني و زيرساخت

هاي ارتقاي درخصوص موضوع فني بررسي روش

راندمان و تغييرات ساختاري الكتروموتور مورد توجه 

اما عالوه بر كسب دانش فني چگونگي 

باال توجه به شرايط و  ،توليد الكتروموتورهاي راندمان

ا كه سهم زياد چر. ها هم اهميت زيادي دارد

واردات اين محصول، تغيير خطوط توليد داخل و قوانين 

. و مقررات مربوطه در اين حوزه بسيار تأثيرگذار هستند

توان از سه ديدگاه زير در خصوص 

  :بازار الكتروموتورها مورد توجه و بررسي قرار داد

محدودسازي استفاده از الكتروموتورهاي القايي 

ترغيب واردكنندگان انواع الكتروموتورهاي راندمان 

 ترغيب توليدكنندگان جهت تغيير خط توليد

 كه در ادامه به بررسي هر يك پرداخته شده است

  

سازي هاي مختلف در راستاي محدود

 :استفاده از الكتروموتورهاي القايي راندمان پايين

يد به تغيير و توسعه خطوط تول

ز الكتروموتورهاي فعلي به راندمان باال در طي يك 

 .دوره زماني مشخص حداكثر دو سال از تاريخ ابالغ

بازنگري و به روز رساني استانداردهاي مصرف  •

انرژي بر مبناي آخرين ويرايش استاندارد هاي بين 

 .الملي

اي كامل و منسجم در كل كشور تدوين برنامه •

جهت جلوگيري از ورود كليه الكتروموتورهايي كه 

قادر به  احراز شرايط مندرج در استانداردهاي فوق 

الذكر شامل استانداردهاي عملكرد و مصرف انرژي 

گردندايمني نمي و

 ) متروكه

ايجاد چند گمرك تخصصي در زمينه الكتروموتورها  •

كه داراي كارشناسان آموزش ديد

كارشناسان مذكور قادر به تشخيص و كنترل و 

تطبيق مشخصات الكتروموتورهاي اظهار شده و 

مورد آزمون قرار گرفته با پالك مشخصات 

الكتروموتورهاي در حال ترخيص باشند

و توسعه آزمايشگاه ايجاد •

ييد صالحيت آنها توسط أكه ت

تحقيقات صنعتي ايران صادر گرديده باشند و از 

نظر تجهيزات نيز پوشش كافي در محدوده توان،

گشتاور و دور در دقيقه را براي الكتروموتورهاي 

وارداتي و توليد داخل داشته باشند

است اين آزمايشگاه

و زير مجموعه اي از واحدهاي توليد

واردكنندگان نباشند

امر احداث و تكميل آزمايشگاه

مين وام كمأنسبت به ت

 .  نمايد

كنترل و بازرسي دوره •

و الكتروموتورهاي وارداتي از طريق برداشت نمونه و 

ارسال جهت آزمون و

كامل با استانداردهاي عملكرد، مصرف انرژي و 

و در صورت عدم احراز شرايط استاندارد، ) ايمني

فروشنده و توليد كننده يا واردكننده مطابق ضوابط 

كشور اعمال قانون گردند

اكثريت الكتروموتورهاي وارداتي هم اكنون از دوره  •

مين قطعات و خدمأتضمين، ت

مناسبي برخوردار نمي باشد و علت اصلي آن تعداد 

باالي اشخاص حقيقي و حقوقي وارد كننده است 

توسعه و 

زيرساختها 

محدودسازي  
استفاده از  

الكتروموتورهاي 
القايي راندمان  

ترغيب 
واردكنندگان انواع  
الكتروموتورهاي 
راندمان باال 
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توسعه و بهبود زيرساختها جهت حمايت  -2

از بهبود راندمان الكتروموتورها

به منظور ارتقاي راندمان الكتروموتورها در كشور توجه 

عوامل فني و زيرساختبه 

درخصوص موضوع فني بررسي روش

راندمان و تغييرات ساختاري الكتروموتور مورد توجه 

اما عالوه بر كسب دانش فني چگونگي . گيردقرار مي

توليد الكتروموتورهاي راندمان

ها هم اهميت زيادي داردزيرساخت

واردات اين محصول، تغيير خطوط توليد داخل و قوانين 

و مقررات مربوطه در اين حوزه بسيار تأثيرگذار هستند

توان از سه ديدگاه زير در خصوص ها را ميزيرساخت

بازار الكتروموتورها مورد توجه و بررسي قرار داد

محدودسازي استفاده از الكتروموتورهاي القايي  •

  مان پايينراند

ترغيب واردكنندگان انواع الكتروموتورهاي راندمان  •

 باال 

ترغيب توليدكنندگان جهت تغيير خط توليد •

كه در ادامه به بررسي هر يك پرداخته شده است

  

هاي مختلف در راستاي محدودروش - 2-1

استفاده از الكتروموتورهاي القايي راندمان پايين

به تغيير و توسعه خطوط تولكنندگان الزام توليد •

ز الكتروموتورهاي فعلي به راندمان باال در طي يك ا

دوره زماني مشخص حداكثر دو سال از تاريخ ابالغ

توسعه و 

بهبود 

زيرساختها 

محدودسازي  
استفاده از  

الكتروموتورهاي 
القايي راندمان  

پايين

ترغيب 
توليدكنندگان 

جهت تغيير خط  
توليد
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در . شخصيت است 1000كه تعداد آنها بالغ بر 

صورت تهيه و ابالغ ضوابط فني و شرايط احراز الزم  

براي صدور مجوز واردات اشخاص حقيقي و حقوقي 

ن شرايط بهتري را در توافعال در اين زمينه، مي

 .     بازار ايجاد نمود

  ها و اي كليه وزارتخانهدولت طي بخشنامه •

هاي دولتي اعم از صنايع توليدي و خدماتي شركت

و نيمه دولتي را به خريد و استفاده از 

 .الكتروموتورهاي راندمان باال ملزم نمايد

كنندگان هاي ترغيب توليدبررسي روش -2-2

توليد از الكتروموتورهاي راندمان جهت تغيير خط 

 :پايين به الكتروموتورهاي راندمان باال 

پرداخت يارانه جهت توسعه يا تغيير خطوط توليد  •

در اين روش بايد  :توليد الكتروموتور هايكارخانه

ابتدا تيراژ توليد فعلي شركت توليدكننده و امكانات 

افزايش توليد آنها بررسي شده و با درخواست 

كارخانه توليدي تطابق داده شود و براساس نوع و 

تيراژ و راندمان الكتروموتور توليدي يارانه جهت 

. توسعه و يا تغيير خطوط توليد اختصاص داده شود

قبال دريافت يارانه بايد متعهد گردد توليد كننده در

در زمان توافق شده خطوط توليد را احداث و 

 .  توليدات خود را طبق تعهد وارد بازار نمايد

پرداخت وام كم بهره جهت توسعه يا تغيير خطوط  •

در اين روش  :توليد الكتروموتور هايكارخانهتوليد 

 نيز همانند روش باال بايد عمل گردد و تنها تفاوت

در اين است كه به جاي پرداخت يارانه وام با بهره 

 .گرددكم به توليدكننده پرداخت مي

 هايهپرداخت يارانه به محصول توليدي كارخان •

 هايهدر اين روش كارخان :توليد الكتروموتور

توليدي ابتدا الكتروموتور راندمان باال را توليد 

نموده و در قبال فروش محصول بر مبناي تيراژ و 

 .راندمان يارانه پرداخت خواهد شد

 هايهصدور مجوز كوتاه مدت واردات براي كارخان •

داخلي طي دوره تغيير خطوط توليد با تخفيف 

تعرفه گمركي و سپردن تضمين كه در صورت عدم 

 . رعايت مفاد تعهدات مورد اعمال قانون قرار گيرند

هاي با توجه به اجراي طرح هدفمندي يارانه و سياست

ها الزم است كشور مبني بر حذف تدريجي يارانه كلي

هايي مد نظر قرار گيرند كه براي اجراي اين مهم روش

لذا جهت . هاي فوق الذكر باشنددر تطابق با سياست

ترغيب توليدكنندگان داخل پرداخت وام با بهره كم و 

 .   باشدترين روش ميمدت مناسببلند

واردكنندگان هاي ترغيب بررسي روش - 2-3

 :انواع الكتروموتورهاي راندمان باال 

در اين حالت بايد تعرفه  :هاي گمركياصالح تعرفه •

گمركي الكتروموتورهاي راندمان باال كاهش و بر 

هاي گمركي الكتروموتورهاي راندمان عكس تعرفه

پايين افزايش يابد كه توضيحات كامل آن در ادامه 

 .گرددبيان مي

با بازنگري  :الكتروموتورهاي فعليممنوعيت ورود  •

روموتورهاي تالك در استاندارد مصرف انرژي ورود

 . راندمان پايين به كشور ممنوع گردد

هاي ارائه برنامه پيشنهادي براي ايجاد نظام تعرفه •

ترجيحي ورود الكتروموتورهاي راندمان باال بر 

در اين مرحله براي ارايه  :مبناي مقررات موضوعه

كه با  1389هاي سال گمركي از تعرفه هايتعرفه

هاي باالتر همراه بوده است استفاده افزايش در توان

  .   شودمي

هاي ترجيحي براي ورود انواع ارائه پيشنهاد تعرفه •

و ممنوعيت ورود الكتروموتورهاي  الكتروموتورها

افزايش راندمان الكتروموتورها با  : راندمان پايين

مستقيم دارد، لذا در افزايش قيمت آنها نسبت 

هاي رده صورتيكه تعرفه هاي گمركي براي تمامي

يكسان ) هاي مختلف بازده انرژيگروه(الكتروموتور

   وضع گردد باعث خواهد شد واردكننده و 

تر بودن قيمت تمام كننده به دليل پايينمصرف

شده الكتروموتورهاي با استاندارد مصرف انرژي 

ع الكتروموتورها تمايل تر به خريد اين نوپايين

هاي بنابراين بايد تعرفه. بيشتري داشته باشند

گمركي متناسب با توان مكانيكي الكتروموتورها 

تعيين گردد تا با ايجاد تعادل بين قيمت انواع 

واردكننده و ) از نظر راندمان(الكتروموتورها 

كننده ترغيب به واردات و خريد مصرف

 . گردندمان باالالكتروموتورهاي راند
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بحث الزم است استاندارد مصرف  براي اجرايي شدن اين

      انرژي مورد بازنگري قرارگرفته و با استانداردهاي

گيرانه لي يكسان و به صورت اجباري و سختلالمبين

براي روشن شدن بهتر موضوع در جدول ذيل . اجرا شود

ميزان افزايش قيمت ناشي از اعمال تعرفه هاي يكسان 

الكتروموتورهاي راندمان باال محاسبه شده است، به 

درصد بابت  6تا  2گردد بين همانظور كه مالحظه مي

هاي گمركي متناسب با توان مكانيكي به افزايش تعرفه

  . قيمت الكتروموتور افزوده خواهد شد

 برابري ناشي ازالكتروموتور راندمان باال  افزايش قيمت: 2جدول 

  ور استاندارد و راندمان باالالكتروموت تعرفه گمركي

 

به عنوان مثال اگر واردكننده اقدام به ورود  حال

وات نمايد با  750الكتروموتور راندمان باال با قدرت 

توجه به جدول فوق و با عنايت به حداقل اختالف قيمت 

الكتروموتور راندمان باال با الكتروموتور وارداتي فعلي وارد 

 15درصد بابت افزايش تعرفه گمركي و  6كننده بايد 

افزايش قيمت الكتروموتور پرداخت نمايد  درصد بابت

درصد هزينه تمام شده اين كاال  21يعني حداقل 

بنابراين الزم است تعرفه هاي . افزايش خواهد يافت

فعلي به نحوي اصالح گردد كه براي وارد كننده و 

  . مصرف كننده انگيزه الزم فراهم شود

لذا بر مبناي جدول و مطالب فوق تعرفه هاي ترجيحي 

  . تدوين گرديده است 3ه شرح جدول ب
  

  

  هاي گمركيپيشنهاد تعرفه:  3جدول 

توان 

  مكانيكي

  تعرفه

گمركي 

  فعلي

افزابش 

 قيمت

لكتروموتور ا

  راندمان باال

 قيمت موتور(

تعرفه  و

 )گمركي

تعرفه 

گمركي 

پيشنهادي 

جهت 

 الكتروموتورها

 راندمان باال

IE1 

تعرفه 

گمركي 

پيشنهادي 

جهت 

 الكتروموتورها

 راندمان باال

IE2 

تعرفه 

گمركي 

پيشنهادي 

جهت 

الكتروموتورها 

 استاندارد

KW درصد درصد درصد درصد درصد 

75/0 40 21 25 10 55 

1/1 40 21 25 10 55 

5/1 40 21 25 10 55 

2/2 40 21 25 10 55 

3 40 21 25 10 55 

7/3 40 21 25 15 55 

5/5 40 21 25 15 55 

5/7 40 21 25 15 55 

3/9 40 21 25 15 55 

11 40 21 25 15 55 

15 40 21 25 15 55 

5/18 40 21 25 15 55 

22 40 14 25 15 55 

30 40 14 25 15 55 

37 40 14 25 15 55 

45 40 14 25 15 55 

55 40 7 25 15 55 

75 40 7 35 25 55 

90 40 7 35 25 55 

110 40 7 35 25 55 

132 40 7 35 25 55 

160 40 7 35 25 55 

200 40 7 35 25 55 

220 40 7 35 25 55 

250 40 7 35 25 55 

280 40 7 35 25 55 

315 40 7 35 25 55 

375 40 7 35 25 55 

  

الكتروموتور كااليي كامال تخصصي و بدون جايگزين 

بوده و از تنوع بسيار بااليي در توليد و مصرف كه شامل 

كاردهي، كالس ايمني، توان مكانيكي، ولتاژ كار، كالس 

.... دور در دقيقه، گشتاور، ارتفاع نصب، كالس حراتي و

برخوردار است و در برخي موارد الكتروموتورهايي با 

. كاربرد هاي خاص توليد و مورد استفاده قرار ميگردند

هاي تعيين شده بايد لذا جهت اعمال صحيح تعرفه

ل گمركات كشور به صورت تخصصي و با پرسن برخي از

آموزش ديده و مجرب به اين امر اختصاص داده شوند و 

. ساير گمركات مجوز ترخيص اين كاال را نداشته باشند

عالوه براين براي راستي آزمايي و آزمون استانداردهاي 

عملكرد، مصرف انرژي، ايمني و صدور مجوز ورود 

الكتروموتورهاي مذكور الزم است به اندازه كافي 

 سازمانتاييد صالحيت از  آزمايشگاههاي داراي

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در كشور احداث 

گردد كه محدوده كاري تجهيزات آنها با توان مكانيكي، 

دور بر دقيقه و گشتاور الكتروموتورهاي وارداتي تطبيق 

توان 

 مكانيكي

قيمت  افزايش

  موتور

 )راندمان باال(

تعرفه 

 گمركي

ناشي از تعرفه  افزايش قيمت

  گمركي

 )برحسب افزايش قيمت موتور( 

KW درصد درصد درصد 

75/0 15 40  6  
1/1 15 40 6 

5/1 15 40 6 

2/2 15 40 6 

3 15 40 6 

7/3 15 40 6 

5/5 15 40 6 

5/7 15 40 6 

3/9 15 40 6 

11 15 40 6 

15 15 40 6 

5/18 15 40 6 

22 10 40 4  
30 10 40 4 

37 10 40 4 

45 10 40 4 

55 10 40 4 

75 5 40 2  
90 5 40 2  
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  . داشته باشد

هاي گمركي باعث خواهد از سويي ديگر كاهش تعرفه

رقابت با كاالهاي شد توليدكنندگان داخلي قدرت 

خارجي را از دست داده و باعث بروز مشكالتي براي 

توليد الكتروموتور ايجاد نمايد به عالوه  كارخانه هاي

واردات باعث كاهش اشتغال و درآمد سرانه ملي گرديده 

و صنايع داخلي براي توليد به سايركشورهاي وابسته 

در صورت كاهش تعرفه هاي گمركي . خواهند گرديد

ف كنندگان تشويق به مصرف كاالي خارجي مصر

خواهند شد كه مغاير با سياست هاي كلي كشور مبني 

بر ايجاد اشتغال و تشويق و توسعه پايدار توليد در 

. باشدداخل كشور و قطع وابستگي به ساير كشورها مي

بنابراين موارد فوق الذكر ضرورت ايجاد ساختارهاي 

كه نيازمند زمان براي اجراي اين روش را ده شبيان 

  .نمايدميباشد نمايان مي

توجه به مطالب فوق مي توان نتيجه گرفت براي با 

حمايت و حفظ امنيت صنايع و توليدكنندگان 

هاي الكتروموتور داخلي بهتر است به جاي ايجاد تعرفه

چندگانه ورود الكتروموتورهاي با استاندارد مصرف 

در . ع گرددبه كشور ممنو  IE1انرژي پايين تر از 

صورت ممنوعيت ورود الكتروموتورهاي راندمان پايين و 

ورود الكتروموتورهاي راندمان باال به جاي آنها و عدم 

تغيير تعرفه هاي گمركي به دليل باالتر بودن قيمت 

درصد حقوق  6الي  2الكتروموتورهاي راندمان باال بين 

  . يابدو سود بازرگاني پرداخت شده افزايش مي

يل اينكه هدف دولت كمك به كاهش مصرف به دل

باشد لذا براي جلوگيري از انرژي در صنايع كشور مي

افزايش بي رويه قيمت الكتروموتورهاي راندمان باال الزم 

است همزمان با ممنوعيت ورود الكتروموتورهاي وارداتي 

فعلي نسبت به اصالح تعرفه هاي گمركي به نحوي كه 

  . د اقدام گردددرآمد هاي كشور ثابت بمان

راندمان باال  ميزان افزايش قيمت الكتروموتورهاي

متناسب با افزايش راندمان مي باشد و افزايش راندمان 

در الكتروموتورهاي با توان مكانيكي پايين تر بيشتر 

است بنابراين افزايش قيمت الكتروموتور در توان هاي 

پايين باالتر و در توان هاي باالتر كمتر است پس بايد 

ها تعرفه هاي گمركي عكس توان مكانيكي الكتروموتور

 هايرو به كاهش باشد از طرفي ديگر تعدد تعرفه

نمايد و گمركي تشخيص و ارزيابي را مشكل مي

  .آوردمي موجبات سوء استفاده را فراهم 

هاي گمركي الكتروموتورهاي تك فاز و سه فاز لذا تعرفه

كيلووات و از توان  22وات تا  750به دو بخش از توان 

يم گرديدند كه كيلووات تقس 375كيلووات تا  22

 39درصد و  34حقوق و سود بازرگاني آنها به ترتيب 

در اين حالت مجموع . گردددرصد پيشنهاد مي

سود بازرگاني بدون  درآمدهاي دولت از طريق حقوق و

      . ثابت خواهد ماند تغيير و

Z   =تعرفه گمركي پيشنهادي  

 X =تعرفه گمركي فعلي   

Y =افزايش قيمت الكتروموتورهاي راندمان باال   

Z=X-(X*Y)/100 
  

  پيشنهاد تعرفه گمركي الكتروموتورهاي راندمان باال:  4جدول 

  

  

توان 

 مكانيكي

تعرفه 

گمركي 

 فعلي

افزابش قيمت 

الكتروموتور 

 راندمان باال

تعرفه گمركي 

پيشنهادي جهت 

الكتروموتورهاي راندمان 

 باال

 درصد درصد درصد

75/0 40 15 34 

1/1 40 15 34 

5/1 40 15 34 

2/2 40 15 34 

3 40 15 34 

7/3 40 15 34 

5/5 40 15  34 

5/7 40 15 34 

3/9 40 15 34 

11 40 15 34 

15 40 15 34 

5/18 40 15 34 

22 40 10 36 

30 40 10 36 

37 40 10 36 

45 40 10 36 

55 40 5 36 

75 40 5 39.2 

90 40 5 39.2 

110 40 5 39.2 

132 40 5 39.2 

160 40 5 39.2 

200 40 5 39.2 

220 40 5 39.2 

250 40 5 39.2 

280 40 5 39.2 

315 40 5 39.2 

375 40 5 39.2 



 دهمين همايش بين المللي انرژي

  :نتيجه گيري - 3

دربخش واردات الزم است تعرفه هاي گمركي مطابق 

. پيشنهاد فوق مصوب  و به گمركات كشور ابالغ گردد

اجراي حصول نتيجه بهتر موارد ذيل نيز همزمان براي 

   :بايد مصوب و اجرا گردد

استاندارد مصرف  ممنوعيت ورود الكتروموتورهاي با -1

  IE1تر از انرژي پايين

ممنوعيت برگزاري حراج الكتروموتورهايي كه به  -2

  .عنوان كاالي متروكه محسوب مي گردند

 ممنوعيت ورود موقت الكتروموتورهاي مصرفي در -3

  ساير تجهيزات وخطوط توليد

ممنوعيت ورود قطعات منفصله الكتروموتور زيرا  -4

امكان آزمون مصرف انرژي آنها وجود ندارد باستثناء 

     توليدكنندگان كه با سپردن تضمين كافي تهعد 

نمايند در صورت عدم احراز شرايط استاندارد نسبت مي

  .به مرجوع نمودن كاال اقدام نمايند

كنندگان ملزم گردند قبل از خريد انبوه نمونه وارد -5

اي از الكتروموتور را تهيه نموده و پس از انجام آزمون و 

استاندارد و تحقيقات صنعتي  سازماندريافت تاييديه 

       اقدام به . نسبت به واردات اقدام نمايند ايران

برداري و آزمون پس از ورود كاال به گمرك نمونه

  .خواهد شدكماكان انجام 

 ايجاد گمركات تحصصي در مبادي ورودي كشور  - 6

  :در بخش توليدات داخلي

اصالح  پرداخت وام با بهره پايين جهت توسعه و -1

  وليد كنندگان الكتروموتورت خطوط توليد

دولتي و نيمه دولتي به  هايهها وكارخانالزام شركت -2

  خريد الكتروموتورهاي توليد داخل

 هاهآموزشي براي كاركنان كارخان برگزاري دوره -3

  توسط سابا

پرداخت وام با بهره پايين جهت احداث و تكميل  -4

ييد أها به شرط آنكه قادر به دريافت تآزمايشگاه

تحقيقات صنعتي ايران  استاندارد و سازمانصالحيت از 

  .باشند
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