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ایجاد ش��ده اس��ت .درصد عمق ساخت تمام خدماتی که در قلمرو جغرافیایی
کشور ارائه میشوند معادل درصد سهم نیروی کار ایرانی در ارائه آن خدمت
اس��ت .رئیس مرکز س��اخت داخل وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد:
درصد عمق ساخت داخل هر یک از کاالها و خدمات که با روش شاخصهای
ارزش جزء به جزء ( )IPIتعیین ش��ده ،در  ۵بازه « ۲۰درصد و کمتر از آن»،
«بی��ش از  ۲۰ت��ا  ۴۰درصد»« ،بیش از  ۴۰تا  ۶۰درصد»« ،بیش از  ۶۰تا ۸۰
درصد» و «بیش از  ۸۰تا  ۱۰۰درصد» تعریف میشود.
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قیمت واقعی خودرو
در بورس کشف میشود

داستان ساماندهی بازار خودرو ادامه دارد

ساماندهی منوط به ورود خودرو در بورس

صنعت خودرو برای برونرفت از وضعیت فعلی نیاز به اصالح ساختار دارد .بسیاری از کارشناسان
اینگونه عنوان میکنند که حمایتهای مادی و معنوی از این صنعت سببشده صنعت خودرو ،صنعتی
لوس بار بیاید .مهدی کرباسیان ،مدیرعامل پیشین ایمیدرو در گفتوگویی که با
داشت ،عنوان
کرد« :حمایتهای نابجا موجب عدمرش�د در این صنعت ش�د .مردم همیش�ه پشت در کارخانه برای
خرید صف میکش�یدند و مصرفکننده به تولیدکننده برای داش�تن خودرو بهنوعی التماس میکرد.
اگر ای�ن روند برعکس بود؛ یعنی تولیدکننده ،مصرفکننده را ترغیب به خرید محصوالتش میکرد،
کیفیت و نرخ خودروها متفاوت از امروز بود .در این میان ،گروههای گوناگون در کش�ور به این حوزه
ورود کردند تا تعرفه سنگین برای واردات وضع شود .این تعرفهها هنوز هم وجود دارد از اینرو شاهد
جوالن صنعتی لوس و بدون قابلیت در کشور هستیم».
مجل�س یازدهم از ابت�دای کار خود توجه ویژهای به وضعیت خودروس�ازی و بازار خودرو داش�ته
اس�ت .طرحهای «س�اماندهی بازار خودرو» و «تحقیق و تفحص از صنعت خودرو» در حال بازنگری
اس�ت و نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس ش�ورای اسالمی بهدنبال اصالح برخی ایرادات
واردش�ده به این  ۲طرح بوده تا این طرحها روند اجرایی خود را آغاز کنند .اما بنا بهگفته نمایندگان
ای�ن کمیس�یون ،تبدیل طرح ب�ه قانون زمانبر بوده و برای رس�یدگی به وضعیت آش�فته فعلی بازار
خودرو ،نیاز به راهکارهایی کوتاهمدت داریم .از اینرو جلسات متعددی با مسئوالن ،مدیران ،فعاالن
و کارشناسان این صنعت با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال برگزاری است تا
به وضعیت کنونی بازار خودرو رسیدگی شود .بااین همه ،سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس
شورای اسالمی بر این نکته تاکید دارد که ساماندهی بازار منوط به ورود خودرو به بورس است.
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عکس:

در بازار بورس نرخ اهمیت ندارد .ممکن است نرخ خودرو در بازار
س��رمایه دو برابر ش��ود اما خریدوفروش آن قابل ردیابی اس��ت و
میتوان اطالعات و دادههای این حوزه را جمعآوری کرد

چکشکاری طرحهای خودرویی
حجتال��ه فیروزی ،س��خنگوی کمیس��یون صنایع و
معادن مجلس شورای اسالمی درباره برنامههای در حال
انجام کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حوزه خودرو
به
گفت :نخس��تین موضوعی که در کمیس��یون
پیگیری میش��ود ،ط��رح تحقیق و تفح��ص از صنعت
خودرو اس��ت .طرح��ی هم در مجلس ده��م در کمیته
جهش تولید کمیسیون دنبال میشد که شورای نگهبان
ب��ه آن ایراداتی وارد کرد و هم اکنون در مجلس یازدهم
در حال پیگیری است.
وی افزود :کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای
اس�لامی کمیتهه��ای متع��ددی دارد که یک��ی از این
کمیتهها مربوط به صنعت بوده و مسائل و مشکالت دو
حوزه خودرو و فوالد ،با جدیت در آن پیگیری میش��ود.
کمیته با مطالعه اسناد و گزارش تحقیق و تفحصی که از
مجلس دهم موجود است به این نتیجه رسید که با تمام
تالشهایی که نمایندگان مجلس دهم داشتند ،گزارش
این طرح پاسخگوی شرایط فعلی نبوده و نیاز به اصالح
و تکمیل دارد.
او ادامه داد :برای پختهتر ش��دن این طرح ،تاکنون ۶

جلسه با حضور خودروس��ازها ،مسئوالن وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،قطعهسازان ،ستاد تنظیم بازار ،شورای
رقاب��ت و تمام کس��انی که مرتبط با این حوزه هس��تند
از تولی��د تا بازار به کمیس��یون صنایع و معادن مجلس
دعوت ش��دند تا موارد مطرحش��ده در بحث ساماندهی
بازار خودرو در قالب خردتر بررس��ی ش��وند .سخنگوی
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با
بی��ان اینکه یکی از دغدغههای مس��ئوالن از جمله وزیر
صنعت ،معدن و تجارت موضوع بازار خودرو است ،گفت:
کنترل ن��رخ خودرو اهمیت ویژهای دارد ،زیرا بس��یاری
از بازاره��ای موازی و زیرمجموعه متاث��ر از بازار خودرو
هستند .دوش��نبه  ۱۴مهر ،جلسه مشترک بین اعضای
کمیس��یون و مس��ئوالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در وزارتخانه برگزار ش��د تا برخی م��وارد در کوتاهمدت
رس��یدگی و اجرای��ی ش��ود ،زیرا طرحها ت��ا در مجلس
ن زیادی میطلبد.
بررسی و تبدیل به قانون شود ،زما 

 ارائه خودرو در بورس

فی��روزی با بی��ان اینکه یک��ی از نکات اساس��ی این
طرح ارائه خودرو در بورس اس��ت ،گفت :در قالب طرح

تفاوت نرخ و سفتهبازی
ولید هالالت یکی از کارشناس��ان حوزه بورس در
پاسخ به این پرس��ش
که آیا ارائه خودرو در
ب��ورس به س��اماندهی بازار خ��ودرو کمک میکند،
گف��ت :هر بحرانی فق��ط یک دلیل ن��دارد؛ بنابراین
ش��رایطی که در بازار خودرو حاکم شده فقط به یک
دلیل و عامل برنمیگردد .برای س��اماندهی این بازار
نخس��ت باید روشهای فروش تغیی��ر کند و اصالح
ش��ود .وی افزود :هیچ کش��وری حجم تقاضایی که
م��ا در ب��ازار خودرو داری��م را ندارد و ای��ن فقط به
تف��اوت نرخ کارخان��ه و بازار برمیگ��ردد و بهنوعی
س��فتهبازی را در ای��ن ب��ازار افزایش داده اس��ت .او
اظهارک��رد :خودروس��ازان بهدلی��ل کمب��ود منابع،
ناگزیرن��د محصوالت خ��ود را پیشف��روش کنند و
هنگام تولید نرخ تمامش��ده با آنچ��ه هنگام ثبتنام
اعالم میش��ود ،متفاوت اس��ت ،در نتیج��ه با زیان
فعالیت میکنند .در پیشفروشهای فعلی خودروها
براساس نرخ روز ثبتنام میشوند و خودروساز اعالم
ن��رخ نهایی را بهروز تحوی��ل موکل میکند .هالالت
در اینباره عنوان کرد :در صورتهای مالی براساس
گزارش ش��هریور چنین مسئلهای مطرح نبوده است
و ای��ن موضوع بای��د در گزارش صورته��ای مالی
بیای��د .خودروس��از نرخ را با نرخ زم��ان پیشفروش
در صورتهای مالی خ��ود ثبت میکند ،درحالیکه
بهای تمامش��ده آن با ن��رخ روز بوده و این زیان آنها
را دوچندان کرده است .از اینرو تفاوت نرخ کارخانه
و بازار آزاد باید حذف ش��ود همانطور که در س��ایر
بازارهای کاالیی حذف شده است.
او معتقد است با ارائه خودرو در بورس ،بازار خودرو
منطقی میشود ،زیرا درحالحاضر تقاضایی که برای
خودرو وجود دارد نوعی امتحان شانس و برنده شدن
از س��وی مصرفکنن��دگان غیرواقعی اس��ت اما اگر

خ��ودرو در بورس کاال عرضه ش��ود قابلیت ردگیری
بهتری دارد .اینکه چه کس��ی آن را خریداری کرده
است و روند نرخ تمامشده کاال چگونه است.

 شاخصه متقاضی واقعی و کاذب

هالالت در پاس��خ به این پرسش که چه تضمینی
وجود دارد خریدار مصرفکننده نهایی باشد ،گفت:
اگر این اختالف نرخ وجود نداش��ته باش��د و خودرو
به نرخ روز عرضه ش��ود ،فضایی برای س��فتهبازی و
س��ودجویی باقی نمیماند .در واقع نرخ خودرو نباید
بهگونهای باش��د ک��ه س��رمایهگذاری در این کاالی
س��رمایهای-مصرفی ب��رای کس��ی صرفهاقتص��ادی
داش��ته باشد .این کارش��ناس حوزه بورس در پاسخ
به پرسش��ی مبنی بر اینکه چه ضمانتی وجود دارد
ن��رخ خودرو در بورس باالتر از نرخ فعلی آن در بازار
نباش��د ،گفت :بورس دارای نظام مش��خصی است و
تمام اطالعات بهدرستی درج میشود .بهعنوان مثال،
درحالحاضر مش��خص است در سال  ۹۷چند نفر و
چ��ه افرادی فوالد خریداری ک��رد ه و آن را برای چه
فعالیتی مورد اس��تفاده ق��رار دادهاند .در بازار بورس
نرخ اهمیت ندارد ممکن اس��ت نرخ خودرو در بازار
س��رمایه دو برابر ش��ود ام��ا خریدوف��روش آن قابل
ردیابی اس��ت و میتوان اطالعات و دادهها این حوزه
را جمعآوری کرد .در نتیجه خریداران رصد میشوند
و در ادام��ه میتوان نواقص را اص�لاح کرد .هالالت
در توضی��ح این موضوع که داللی در بازار مواد اولیه
هم گالیههای بس��یاری بهدنبال داشته ،گفت :دلیل
این امر هم به دالر نیمایی و آزاد برمیگردد؛ درواقع
تفاوت نرخ موجود سببشده سودجویی در این بازار
رخ دهد .اما هر کس��ی نمیتواند مواد اولیه از بورس
خری��داری کند و فقط تولیدکننده اس��ت که اجازه
خرید دارد.

س��اماندهی بازار خودرو ،خودروس��ازان باید محصوالت
خود را در بورس ارائه کنند و ریزقیمت تمامشده خودرو
مش��خص و شفاف اعالم ش��ود .البته خودروهای با تیراژ
پایین و وارداتیها از عرضه به بورس معاف هستند.
س��خنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اس�لامی ادامه داد :س��ازکارهایی برای ارتق��ای کیفی،
خدمات پس از فروش و ...در نظر گرفتهش��ده که نتیجه
تس��تایمنی خودروها بهط��ور ش��فاف در اختیار مردم
قرار گیرد .او گفت :بنا بر س��خن خودروس��ازان تقاضای
واقعی بازار حدود یک میلیون خودرو در س��ال بوده که
خودروس��ازها مدعی هستند این نیاز را میتوانند تامین
کنند .اما مش��کل اساسی تقاضای مازاد بر نیاز حاصل از
سرمایهگذاری و حضور نقدینگی مردم در این بازار است.
در واقع پیشنهاد ارائه خودرو به بورس برای واقعی کردن
تقاضاهاست .او اظهارکرد :خودروساز میگوید رباتهایی
از س��وی داللها طراحیش��ده که با شروع اعالم فروش
و امکان ثبتنام در س��امانه ف��روش ،در چند دقیقه کل
درخواس��تها را پر میکنن��د .اما در بورس ب��ازار قابل
کنترلتر خواهد بود.

 کشف دوباره نرخ در بورس

فیروزی در پاسخ به این پرسش که کارشناسان عنوان
میکنند نرخ در بازار مش��خص است ،چرا باید در بورس
دوباره کش��ف نرخ ش��ود ،گفت :برخی از افراد معتقدند
نرخ تمامش��ده خیل��ی پایینتر از نرخ اعالمی از س��وی
خودروس��ازان بوده و خودروس��از هزینههای سربار خود
را هم به نرخ تمامش��ده افزوده اس��ت .از سوی دیگر هم
خودروس��از عن��وان میکند با زیاندهی و نبود س��ود به
فعالیت ادامه میدهد ،زیرا نرخ تعیینش��ده محصوالت
خیل��ی کمت��ر از هزینهکرد آنهاس��ت .اما ب��ا اعالم ریز
قیمته��ا در فرآیند حض��ور در بازارس��رمایه همه چیز
مش��خص میش��ود بهاین ترتی��ب نه اجحاف��ی در حق
مصرفکننده میشود و نه در حق خودروساز .وقتی قرار
باشد جزئیات نرخ تمامش��ده خودرو به نمایش گذشته
شود دیگر جایی برای عدمشفافیت باقی نمیماند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ
به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا خودروساز نمیتواند
در اعالم قیمتهای خود عددها را تغییر دهد ،گفت :در
اینباره نهادهای نظارتی موضوع را رصد میکنند.

جزئیات ورود خودرو به بورس کاال
در همی��ن ح��ال مدیر مطالعات اقتص��ادی بورس کاال با
بی��ان اینکه فروش خ��ودرو در بورس کاال باعث ش��فافیت
نرخ میش��ود ،گفت :اگر خودرو در بورس عرضه شود تولید
افزای��ش مییابد و خودروس��از از زیاندهی خارج میش��ود.
بهگزارش صداوس��یما ،جواد فالح با بیان این مطلب افزود:
ط��رح ورود خ��ودرو به بورس کاال در کمیس��یون صنایع و
معادن مجل��س به امضا  ۴۴نفر از نمایندهها رس��یده و در
مرحله بررسی در این کمسیون است که در صورت تصویب،
ب��ه صحن مجلس میرود .مدیر مطالع��ات اقتصادی بورس
کاال اضافه ک��رد :اگر این طرح تبدیل به قانون ش��ود همه
خودروه��ای تولی��د داخل با تیراژ بیش از  ۵هزار دس��تگاه
و خودروه��ای وارداتی ک��ه در  ۱۲ماه بیش از  ۵۰۰خودرو
وارد شده است را ش��امل میشود .فالح گفت :همه افرادی
که گواهینامه دارند میتواند در سال از هر خودرو فقط یک
مدل خریداری کنند و اشخاص حقوقی هم در صورتی اجازه
خرید دارند که برای خودرو ،خریدار حقیقی وجود نداش��ته
باش��د .وی افزود :در طرحی که به نمایندگان ارائه دادهایم
هر فرد میتواند در س��ال فق��ط یک خودرو از طریق بورس
کاال خری��داری کند مگر اینکه تقاضای��ی برای یک خودرو
وجود نداش��ته باش��د تا بتواند خریداری کند .فالح با بیان
اینکه قیمتها در بورس کاال بس��تگی به ش��رایط عرضه و
تقاضا دارد ،گفت :در طرح نمایندگان مجلس ،مش��وقهایی
ب��رای خودروس��از در نظر گرفته ش��ده اس��ت این موضوع
باع��ث افزایش تولید خودرو در کش��ور میش��ود .وی ادامه
داد :پ��س از درج نرخ در تابلو ،خری��داران میتوانند رقابت
کنن��د که بهطور قط��ع ،این نرخ با نرخ پای��ه اختالف دارد
عالوهبر اینکه  ۲۰درصد منابعی که از طرح ایجاد میش��ود
در اختی��ار دولت قرار میگیرد و مابهالتفاوت این نرخ پایه و
معامالت ،به ارتق��ای صنعت خودرو و حملونقل اختصاص
مییابد .مدیر مطالع��ات اقتصادی بورس کاال ،گفت :زمانی
ک��ه عرضه خودرو در بورس انجام ش��ود منابعی ،چون ارائه

وام قرضالحسنه به خودروساز اختصاص مییابد که این امر
باعث کاهش هزینه خودرو میش��ود .وی افزود :در کش��ور
تقاضای خ��ودرو به دو صورت اس��ت ،تقاض��ای مصرفی و
تقاضای س��رمایهگذاری؛ در این شرایط با  ۲نوع نرخ مواجه
هس��تیم و این موضوع باعث س��فتهبازی در بازار میشود.
او اضاف��ه کرد :عرضه خودرو در بورس باعث شفافس��ازی
نرخ میش��ود و قیمتی که در تابلو است قابل اتکاست .فالح
همچنین درباره مزایایی عرضه خودرو در بورس کاال گفت:
براس��اس گزارش صورتهای مالی ،خودروس��ازها  ۸۰هزار
میلیارد تومان زیان انباشته تولید دارند که این زیان انباشته
را س��هامدار پرداخت میکنند در صورتی که اگر در بورس
عرضه ش��ود تولید افزایش مییابد و خودروساز از زیاندهی
خارج میشود.

سخن پایانی

موافق��ان و مخالفان ارائه خ��ودرو به بورس زیاد
هس��تند و ه��ر یک از آنه��ا دالیل خ��ود را عنوان
میکنند .اما براس��اس تصمیمهای اتخاذش��ده در
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
ظاه��را قرار اس��ت آزمون و خطا در ب��ازار خودرو
ادامه پیدا کند تا در این فاصله از حجم متقاضیان
کاس��ته ش��ود .با آش��فتگی در این بخ��ش دوباره
شه��ای دیگر مورد آزمون ق��رار خواهد گرفت،
رو 
بدون اینکه اشارهای به این موضوع شود که زمانی
تیراژ خودروس��ازان در حدی ب��ود که برای فروش
ناگزی��ر به راهاندازی ش��رکتهای لیزینگی و ارائه
مشوق برای خرید شدند .اصالح وضعیت اقتصادی
کش��ور و افزایش تیراژ راهحلی آزمون شده است و
بهطور قطع منجر به ساماندهی بازارهای مختلف از
جمله بازار خودرو میشود.

حجتاله فیروزی

ولید هالالت

جواد فالح

دبیر انجمن خودروس��ازان گف��ت :خودرو
در بورس کاال باید براس��اس عرضه و تقاضا،
کش��ف قیمت ش��ود ،چراک��ه قیمتگذاری
دس��توری در عمل عرضه خودرو در بورس را
بیاثر میکند و از ای��نرو عرضه در بورس با
قیمت کارخانه و کشف قیمت براساس عرضه
و تقاضا باید رعایت شود.
بهگزارش اقتصادآنالین ،صنعت خودرو در
یکی دو س��ال گذشته با مش��کالت بسیاری
روبهرو بوده است.
در این میان مجلس��یها در یکی دو س��ال
اخیر س��عی در ارائه طرحی برای ساماندهی
صنع��ت خ��ودرو داش��تهاند؛ طرح��ی ک��ه
س��رانجام آن مشخص نش��د اما از خانه ملت
خبر میرس��د که حاال  ۴۰نفر از نمایندگان
مجلس طرح جدیدی بهنام طرح تحول بازار
و صنعت خودرو س��بک را در قالب  ۲۱ماده
ارائه کردهاند که عرضه خودرو در بورس کاال
از محورهای اصلی این طرح است.
احم��د نعمتبخ��ش ،دبی��ر انجم��ن
خودروس��ازان در اینب��اره گفت :در دو هفته
گذش��ته جلس��های را به همراه مدیرعامالن
دو خودروس��از ،مدی��رکل نیرومحرکه وزارت
صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت و انجمنه��ای
قطعهس��ازی در کمیس��یون صنایع و معادن
مجلس برگزار کردهایم.
 ۴۰نفر از نمایندگان یک طرح را پیشنهاد
کردهاند که  ۲۱ماده دارد؛ در این طرح آمده
اس��ت که خودرو باید در ب��ورس کاال عرضه
شود.
وی افزود :در این جلس��ه طرح را بررس��ی
کردیم و البته ایرادهایی به آن وارد ش��د که
بروکراس��یهای در نظر گرفته ش��ده یکی از
مشکالت اس��ت که باید با همکاری نهادهای
درگیر این بروکراسیها برطرف شود.
دبیر انجمن خودروسازان بیان کرد :مشکل
بع��دی نیز اختصاص بخش��ی از وجه حاصل
از ف��روش خودرو به قطعهس��ازان اس��ت در
ش��رایطی که وقت��ی کاالیی متعل��ق به یک
شرکت در بازار فروخته میشود باید مدیریت
پولی آن در دست شرکت باشد.
دبیر انجمن خودروس��ازان درباره س��ازکار
عرض��ه خ��ودرو در ب��ورس کاال و اینک��ه
قیمتگذاری در بورس کاال چگونه باید انجام
ش��ود تاکید کرد :باید خودرو در بورس کاال
براس��اس عرضه و تقاضا ،کشف قیمت شود،
چراکه قیمتگذاری دستوری در عمال عرضه
خودرو در بورس را بیاثر میکند.
این مسئول صنفی تصریح کرد :اگر عرضه
خ��ودرو در بورس کاال با حمایت همه نهادها
انجام و نقاط ضعف طرح نیز رفع ش��ود ،بعد
از مدتی قیمت خودرو بهواس��طه ش��فافیت
مب��ادالت در بورس و کش��ف قیمت واقعی و
کنار رفتن واس��طهها پایین میآید؛ البته در
مقطعی کوتاه و در ش��روع کار ش��اید قیمت
کمی باال رود اما با اس��تمرار عرضهها قیمت
کاهش مییابد.
دبیر انجمن خودروس��ازان ب��ا بیان اینکه
م��ا تجربه عرض��ه انواع محص��والت از جمله
فلزات را طی سالهای گذشته در بورس کاال
داش��تهایم ،بیان کرد :پی��ش از عرضه فلزاتی
مانن��د آلومینیوم در ب��ورس ،قیمتها بدون
شفافیت و حس��اب و کتاب افزایش مییافت
اما با ورود محصوالت به بورس کاال ،شفافیت
بر بازار س��ایه انداخت و شرایط پس از ورود
محص��والت به بورس کاال ب��ا قبل از آن قابل
قیاس نیست.
نعمتبخ��ش در پایان گفت :معتقدم اینکه
خودرو ب��ا قیمت کارخان��ه در بورس عرضه
و س��پس کش��ف قیمت در تاالر انجام شود،
بسیار بهتر است از شرایط فعلی که از طریق
قرعهکشی خودرو بهفروش میرسد.
گفتنی اس��ت عرضه خودرو در بورس برای
نخس��تینبار در ایران در حال رخ دادن است
و در این زمینه تجربهای در کشورهای دیگر
وج��ود ن��دارد؛ از ای��نرو انتقادهای��ی به آن
میش��ود که درحالیکه خودرو در حاش��یه
بازار تعیین قیمت میش��ود ،چ��ه لزومی به
عرضه آن و کش��ف دوباره ن��رخ خودروها در
بازارسرمایه دارد.

خبر

تعیین درصد
عمق ساخت داخل
در  ۵بازه مشخص

رئی��س مرکز س��اخت داخ��ل وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت اعالم کرد:
هیاتوزیران به استناد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور
و حمایت از کاالی ایرانی و برای شناس��ایی عمق س��اخت داخل محصوالت
داخلی آییننامه اجرایی مربوط به روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن
را در  ۷ماده به تصویب رساند .بهگزارش شاتا ،سیدمحمدمهدی هادوی گفت:
هیاتوزیران به پیش��نهاد وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت و با هدف حمایت
هدفمند و بهموقع از سوی دولت آییننامه اجرایی تبصره جزء ( )۳بند (الف)

دالر ،قلب بورس
را شکست

ماده ( )۴قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از
کاالی ایرانی درباره روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن را به تصویب
رس��اند .وی افزود :در روند اجرایی این تصویبنامه س��ازمان برنامه و بودجه
کشور و وزارتخانههای نفت ،نیرو ،جهادکشاورزی و بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی با وزارت صنعت ،معدن و تجارت همکاری خواهند کرد .براساس این
آییننامه ،عمق س��اخت داخل ،مجموع سهم ارزش عوامل تولید و نهادههای
بهکار رفته در فرآیند ساخت محصوالت داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور

سرمان
رو به آسمان است!

