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 موارد طرح شده 

 
 

گفت: ابالغ هر گونه بخشنامه و، رویه ای در حوزه اقتصادی تاثیر  خراسان رضوی  توسعه ی قانون احکام دائم  12بند )ب( ماده  تهیکم رخانهیدب سیرئ

های متعددی را برای فعاالن اقتصادی  اما بی توجهی به این مهم، چالش است یگذار بر فعالیت های بخش خصوصی  منوط به اخذ نظر بخش خصوص

 ا ناگزیر از بازنگری در تصمیماتش می سازد.  رقم می زند و دولت ر

  با هدف بررسیکه  رخانهیدباین جلسه  نیدر پنجم یلباف اکبریعل ؛یخراسان رضو یمعادن و کشاورز ع، یصنا ، یاتاق بازرگان یوابط عمومرگزارش  به

کسب و کار و   طی مح ستمرر کرد: براساس قانون بهبود مخودرو« در استان برگزار شد، اظها یقطعات جلوبند تمامیاخذ استاندارد  دی»دستور العمل جد

منوط به اخذ اظهارات بخش  یابالغ هر گونه بخشنامه ا ای و  میاتخاذ هر گونه تصم ، رکشو مالی م نظا یتقاو ار پذیرقابتر دیقانون رفع موانع تول  60ماده 

 یقطعات جلوبند یدر استانداردساز دنظریدستورالعمل تجددر روند نگارش ، تصویب و ابالغ هستند. متاسفانه  نیقوان نیاست که متاثر از ا یخصوص

 و همین امر به بروز مشکالتی برای فعاالن این بخش منجر شده است. اخذ نشده  ینظر بخش خصوص  باز همخودرو 

 و   شده است  دکنندهیتول  تیخودرو مانع از فعال  یقطعات جلوبندتمام    یاستانداردسازمولفه های  در    یبازنگر  ،ی افتیکرد: براساس اطالعات در  حیتصر  یو

  به توسط اداره کل استاندارد    رایکه اخ  یچرا که استاندارد  ، استفاده شود  1391مصوب سال    یاز همان استاندارد قبل  تا  تقاضا دارند  فعاالن این بخشلذا  

 شود.    یقطعه سازان محسوب م تیفعال یبرا یمانع  یشده، به نحو فیتکل دکنندگانیتول

  ی گفت و گو   یشورا  رخانه یو مقررات مخل کسب و کار در دب  نیتوسعه افزود: قوان  ی قانون احکام دائم  12بند )ب( ماده    ی استان  تهیکم  رخانهیدب  سیرئ

شود   یم  ییمفاد در استان اجرا  نیا  ه،یبه توافقات اول  دنیدر صورت رس  ردیگ  یقرار م  یشوند و مورد بحث و بررس  یم  ییشناسا  یدولت و بخش خصوص

 نه یقطعات خودرو هز  یدر استانداردساز  یبازنگر  نکهیبا اشاره به ا  ی لباف  .قرار خواهد گرفت  یریگیمورد پ   یموارد در سطح مل  نیصورت ا  نیا  ریدر غ 

تول  یی ها به  و بخش خصوص  لیتحم  دکنندگان یرا  تعامل دولت  کرد: خوشبختانه  است، خاطرنشان  افزانسب  یکرده  به گذشته  به    ،،است  افتهی   ش یت 

 یاریو بسحاصل آمده    دستگاه های متولی و تشکل ها یا بخش خصوصی مرتبط  انیم  یخوب  اریموضوعات مختلف توافقات بس  رامونیکه تاکنون پ   یطور

 از موضوعات در سطح استان حل و فصل شده است. 
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  هزینه طرح جدید استانداردسازی بر دوش تولیدکنندگان*

از تولیدکنندگان،هانیک  یگروه صنعت  یفن  ریزاده، مد  یادامه، جالل رکن  در صنعت قطعه   یبرا  1377در سال    یاظهار کرد: استاندارد  ، به نمایندگی از جمعی 

مدل از همان سال آغاز   نی براساس ا  ی نیزاستانداردسازروند شد و   یات یعمل 1380قانون از سال  نیبود، ا کا یکشور آمر ی شد برگرفته از مطالعات علم نییتع یساز

  ان یبه ب  ،استاندارد الزم را داشته باشد  دیاز هر خودرو با  یابالغ شد که براساس آن هر قطعه ا  ی دستورالعمل  98است که از سال    نیا  یحال مشکل اساس  .دیدگر

  گریبار د  دیبودند با  استاندارداداره کل    دییسال مورد تا  انیکه سال  ی. در واقع قطعه سازانردیگبصورت    شیمجزا آزما  ستمیس  کی   دیهر قطعه خودرو با  یبرا  گرید

 400  یال  300  مذکور،  ندی فرآ  و به بیان بهتر،  دهد  یم  شیرا به مراتب افزا   شیآزما  نهیله هزئ مس  نیدهند که متاسفانه ا  قیتطب  دیخود را با استاندارد جد  یکاال

 دارد. ش یک نوع آزمایخودرو   سیبککشورها استاندارد  یاست که در مابق ی در حال ن ی.  اکند  یم لیتحم نهیدر سال به قطعه ساز هز ونیلیم

ب  یو بازنگر  نکهیا  انیبا  که  است  کرده  اعالم  استاندارد  جلوبند  یسازمان  قطعات  کارشناس  یدر  مطالعات  براساس  براساس   یخودرو  افزود:  است،  گرفته  انجام 

در    و  وجود دارد  برای این کار  شگاهیآزما  سه  ی تنهااست که در استان خراسان رضو  یدر حال  ن یود، اش  یاز قطعات دوباره نمونه بردار  د یبا  د،یدستورالعمل جد

  زمان می برد،   یادیتست هر نمونه مدت زمان ز  و طبیعتا  آورندمجدد به عمل    شینمونه آزما  400از    دیکه با   به فعالیت مشغولند  یکارخانه قطعه ساز  10مقابل  

 انجام نگرفته است. یدستورالعمل براساس مطالعات کارشناس نیلذا آن چه که مسلم است ا

ا  یپروانه پرداخت م  نهیهزار تومان هز  100  یکرد: در گذشته سال  حیزاده تصر  یرکن  ونیلیم  یکو در حال حاضر به    افتی  شیافزا  جیبه تدر  نهیهز   نیشد که 

 . ردخواهد ک لیتحم دکنندهیرا به تول یسرسام آور نهیشود، هز کیقطعات تفک نیز اا کیلذا اگر پروانه هر  ،است دهیتومان رس

 از مصرف کننده است  تیحما   یکاال در راستا  تیفیک  یاداره کل استاندارد، ارتقا   یاصل  کردیرو*

د  در ارز  ،ینشست، حامد محمد  این  از  یگریبخش  رضو  یابیمعاون  استاندارد خراسان  اداره کل  ب  یانطباق  ابتدا  ستمیدر هر س  رییتغ  نکهیا  انیبا  با    یدر  کار 

خودرو کم    یردهادر استاندا  یقطعات خودرو در خصوص موضوع بازنگر  دکنندگانیتول  یاز آن است که آگاه   یکرد: شواهد حاک   ح یهمراه است، تصر  ییمقاومت ها

مل   وی  است. سازمان  داد:  راستااس  یادامه  در  ارتقا  دی جد  یاستانداردها  یتاندارد  بازنگر  تیفیک  یو  ها  یخودرو  روش  در  است.    یجار  یرا  آورده  وجود  به 

در   یصنعت خودروساز  تیفیک  یبه منظور ارتقا  یاست و در سطح مل   یخودرو کشور  یدر قطعات جلوبند  یدر خصوص بازنگر  1398سال    دیدستورالعمل جد

عل اجراست.  مل  یحال  سازمان  با  گرفته  انجام  مکاتبات  تغ  یرغم  رو  یرییکشور،  پ   نیا  هیدر  دنبال  به  کماکان  و  نگرفت  صورت    ن یا  یساز  اده یدستورالعمل 

 انجام گرفته است. یاستان خراسان رضو قیدستورالعمل صرفا از طر نیدستورالعمل هستند. البته ناگفته نماند انتقاد به ا

ا  یانطباق اداره کل استاندارد خراسان رضو   یابیزار  معاون به  ا  ی صورت گرفته با سازمان مل  یها  یزنیبراساس را   نکهیبا اشاره    ی مدل ها  میاستاندارد، توانسته 

تومان است و    ونیلیم  یک  ز یآن ن  یاتدارد که کارمزد خدم  ازیپروانه ن  کیاز قطعات تنها به    یخاطرنشان کرد: نمونه بردار  م،یکرده و کاهش ده  ل یرا تعد  یفراوان

 کرد.   افتیمجزا در یمتفاوت، پروانه ها یخودروها بکیس یبرا ستین یازین گرید

شد: بحث بر سر    ادآوری   رد،یقرار گ  ی ابیخودرو مورد ارز  یمنیا   ی شود تا صحت سنج  ی نمونه انتخاب م  چهار پاز قطعه سازان ساالنه    ک یاز هر    نکهیا  انی با ب  یو

ا  یبازنگر ابالغ   ی. اجراقابل حل و فصل نباشد   ی نیست که قطعات خودرو موضوع   یستانداردسازدر  را به    یی ها   نهیسازمان استاندارد هز  یاز سو  ی دستورالعمل 

 است.  دکنندگانیکرده است اما نه آن طور که در تصور تول لیتحم دکنندگانیتول

و    با یت  ک،ییکو  نا، یخودروها از جمله سا  ریسا   بکیس  د،یپرا  بکیس  د یتوانند عالوه بر تول  ی کوچک م  ی واحدها  د یکرد: براساس دستورالعمل جد  حیتصر  یمحمد

شود    ی م   شنهادیافزود: لذا پ   ی انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضو  ی ابیارز  معاون   کرد.   دیتول  بکینوع س  4توان    ی پروانه م  کی کنند، در واقع با    دیرا تول  دیپرا

نسبت به    نیجلسه طرف  نی شود تا در ا  ل یتشک  یقطعات خودرو، اداره کل استاندارد و شرکت بازرس  دکنندگان یتول  ندگانیبا حضور نما  یخصوص جلسه ا  نیدر ا

 نداشته باشد.خصوص وجود  نیدر ا یتیشوند و نارضا هیتوج دیدستورالعمل جد
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 5از        3           تعداد صفحه : 11/6/1399   : تاریخ جلسه 

اداره    یاصل  کرد یلحاظ کرد. لذا رو  ن یب  نیدر ا  زیحق مصرف کننده را ن  د یکند اما با  یم   تیحما  دکنندگانیالمقدور از تول  یاظهار کرد: اداره کل استاندارد حت  یو

ارتقا نشده است بلکه    جاد یا  دکنندهیاز تول  تیحما  یاستاندارد برا  ی از مصرف کننده است. در واقع سازمان مل  تیحما  یکاال در راستا  تیفیک  یکل استاندارد، 

 است.   یداخل دیرشد تول عالوه بر آنو  تیفیک یسازمان ارتقا  نیا لیهدف از تشک

  دکنندهیتول  یپا  ش یپ   یسنگ انداز  یشود به معنا  ی اخذ م  یدر سطح مل   یمیاست، لذا اگر تصم  یتیدستگاه حاکم  کیاستاندارد    ستمیکرد: س  حیتصر  یمحمد

  ت، یفیر کنترل کیمد  شگاه،یهمچون داشتن آزما  یچرا که موارد  ستم،یاستاندارد ن  ی سازمان مل  دیدستورالعمل جد  یاز اجرا  یناش   نهیهز  لیما منکر تحم  ،ستین

بردار آزما  ،ینمونه  با  قرارداد  بازرس  شگاهیانعقاد  تول  یهمکار،  واحد  مصاد  یدیاز  خود  تحم  ی قیو...  تول  نهیهز  لیاز  برا  دکنندهیبه  اما   تیفیک  یارتقا  یاست 

 .  میهست یاز استانداردساز ریمحصوالت ناگز

 وارد است  یاستاندارد انتقادات جد یکردن دستورالعمل سازمان مل  ادهی نحوه پ  به* 

د  در عبداهلل    این  از  یگریبخش  مد  زدانینشست  صنعت  ریبخش،  گروه  الست  یعامل  ب  کیپارت  پ   نکهیا  انیبا  بازنگر  ادهیقطعا  دستورالعمل  در   یکردن 

در   خودروقطعات    دکنندگانیکند، عنوان کرد: اگر صاحبنظران و تول  یم  لیقطعات تحم  دکنندگانیتول  بهرا    ییها  نهیخودرو هز  یقطعات جلوبند  یاستانداردساز

را داشته باشند.    یالملل  نیالزم ب  یاستانداردها  د یکه قطعات خودرو با  م یباور  نی. بر ادیآ  ی به وجود نم  ی حضور داشتند قطعا مشکالت فعل  ماتیگونه اخذ تصم  نیا

پ   حیخودرو صح  تیفیاستاندارد به ارتقاء ک  یسازمان مل  کردیلذا رو هر    نکهیبا اشاره به ا  یو  وارد است.  یجد  اداتکردن دستورالعمل انتق  اده یاست اما به نحوه 

 ادآوریشوند،    یبررس  هایشان  شگاهیآزما  زیبراساس تجه  دی با  دکنندگانیلذا تول  و  خوب و مورد قبول را داشته باشد  یها  شگاهیحتما آزما  دیاستاندارد با  دکنندهیتول

 قرار دهند.     یابیمورد ارز زیرا ن شگاه یآزما ناقرار دهد و متخصص  یها را مورد بررس  شگاهیکه اداره کل استاندارد آزما  میکن ی م  شنهادیشد: پ 

انجام    یبدون استاندارد و دانش فن  دیاست، لذا نبا  یو فن  دهی چیپ   اریبس  یدر صنعت خودرو کار  یقطعه ساز  متذکر شد:  کیپارت الست  یعامل گروه صنعت  ریمد

شد:    ادآوری  یو  له اعتراض دارند.ئمس  نیقطعات خودرو به ا  دکنندگانیتول  وشده از مرکز هستند    کتهید  ، صرفا رویکردهایی دیجد  یدر واقع دستورالعمل ها  .ردیگب

اعالم نظر به    یصورت جلسه درصورت امکان برا  نیشود تا ا  نیتدو  یو صورت جلسه ا  لیتشک  یجلسه ا  یو بخش خصوص  یبخش دولت  ندگانیبا حضور نما  د یبا

 تهران ارسال شود.

 خودرو را عنوان کند  یساز  یفیک  یکل استاندارد، مصداق ها  اداره*

قطعات    یدر استانداردساز  یکند: اگر بازنگر   ی عنوان مدر سخنانی    یخراسان رضو  یاستاندار  یگذار  هیوطن پرست، کارشناس دفتر جذب سرما   یادامه مهد  در

  ل ی تحم  ودروخ  دکنندگانیتول  بهرا    یا   نهیدستورالعمل صرفا هز  نیصورت ابالغ ا  نیا  ریاست در غ   یامر ضرور   نیشود، ا  یخودرو م تیفیک  شیخودرو منجر به افزا

در استان خراسان    دیگونه که واقف هست  کند: همان  یخاطرنشان م  یو  .است  یرمنطقیغ   فعاالن این بخشبه    یاضاف  نهیهز  لیتحم  یطیشرا  نیکند که در چن  یم

ن  یاداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماع   ،یاجتماع   نیاداره کل تام   یهستند، آمارها  مشغول  و متوسط به فعالیتکوچک    یدیتول  یواحدها  ی، عمدتارضو  ...  زیو 

قطعات خودرو   یاستانداردساز  بحث  در  یبازنگر  ای که آ  شود  یبررس  دی . لذا باستیچندان مطلوب ن  واحدها  نیا  ر حاکم ب  یاقتصاد  تیاز آن است که وضع  یحاک

 ؟ ، در غیر این صورت چرا هزینه های مضاعف باید به تولیدکننده تحمیل شودنه ای خودروها شده است  یفیک شیمنجر به افزا

ادامه داد  وطن استاندارد مدع   : متقابالپرست  اداره کل  تغ  ی اگر  با  افزا  تیفیک  دیجد  راتییاست که  برابر  یها  نهیاگر هز  یحت  ابد ی   یم   شیخودروها  به   یچند 

خودرو   یساز  یفیک  یاداره کل استاندارد، مصداق هابه همین استناد درخواست داریم تا    ندارد.  یتیهمانسان چندان ا  کیشود، در برابر جان    لیتحم  دکنندهیتول

 .را عنوان کند
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 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا   12مادهدبیرخانه کمیته استانی بند)ب(  نشست  پنجمین موارد طرح شده و مصوبات
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 شناسه  

 : حوزه موضوعه

 استان     در دستور العمل جدید اخذ استاندارد کلیه قطعات جلو بندی خودرو

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 5از        4           تعداد صفحه : 11/6/1399   : تاریخ جلسه 

خواهند    یقطعات خودرو اگر م  دکنندگانیکرد:  تول  حیتصر  در سخنانی  کیپارت الست  شرکت تولیدی  نیتام  ریمد  ،یمینشست حسن رح این  از    یگریبخش د  در

. لذا  ردیگ ی صورت نم یگونه نظارت چیدر بازار ه یقطعات جلوبند  تیفیرا بپردازند. متاسفانه بر ک تیفیک ی ها نهیهز  د یکنند، با دا یدست پ  ی جهان ی به استانداردها

 . ردیگبانجام  یبازنگر زین یقطعات جلوبند ریسا ایبر ، بکیشود عالوه بر س ی شنهاد میپ 

استاندارد ابالغ    ی که توسط سازمان مل  یوان کرد: دستورالعملعننیز د همین رابطه  پارت سازان    یاستاندارد مجموعه ساز  یفیک  ر یمد  ،یدیسع  درضایادامه، حم  در

سازمان متاسفانه    ن یا  ییکارشناسان اجرا  ا یاستاندارد    ی آن انجام نشده است. سازمان مل   یبر رو  یقیدق  ی بوده و اقدام کارشناس  ی شده بدون مطالعات کارشناس

له و ئمس   نیا  یو در جلسه ا  اورندیدعوت به عمل ب  زیاستان ها ن  ریتوانستند از اداره کل استاندارد سا  یکه م  یکنند، در صورت  یاتخاذ م  یعجوالنه ا  ماتیتصم

 اتخاذ نشود. یعجوالنه ا ماتیکنند تا تصم لیآن را تحل جیو نتا امدها یپ 
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 شناسه  

   : حوزه موضوعه
 استان     در دستور العمل جدید اخذ استاندارد کلیه قطعات جلو بندی خودرو

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12کمیته استانی بند )ب ( ماده دبیرخانه    تهیه کننده : 

 5از     5    تعداد صفحه : 11/6/1399     : تاریخ جلسه 

شماره و تاریخ  ردیف 

 قانون،بخشنامه،دستورالعمل

 ()موردنظر

 نام واحد  متن اصالحی پیشنهادی   تصمیمات  متن قانون ، بخشنامه،دستورالعمل

العمل   1 جدید دستور 

و    3390  اخذ استاندارد

ک  درمورد سیب   3391

و   ) مفصل های کروی 

نوع   بصورت  تفکیک 

   (خودرو

استاندارد اخذ  العمل جدید  و    3390  دستور 

درمورد سبیک ) مفصل های کروی     3391

 ( و تفکیک بصورت نوع خودرو 

شد کل   ،  مقرر  اداره  دعوت  با 

استان خصوصی    استاندارد  بخش  از 

دستگاه و  مربوطه  ذیربط  اجرایی  های 

هفته   یک  بعمل حداکثرظرف  دعوت 

مورد   جدید  دستورالعمل  و  آمده 

موجود   ابهامات  و  گیرد  قرار  بررسی 

برطرف گردد، و با استفاده از ظرفیت 

استانی موارد و مشکالت مطرح   های  

، ضمنا در صورت شده بر طرف گردد 

طرح   قابل  مجددا  موضوع  توافق  عدم 

ارسال   اتاق  و  و  شورا  به  پیشنهادات 

 ایران خواهد بود. 

  

 


