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عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت :در شرایط
کنونی که قیمت خودرو در بازار س��ر به فلک کش��یده و قدرت خرید مردم
بهش��دت کاهش یافته ،برنامهریزی ب��رای تولید خودرو ارزانقیمت یکی از
ضرورتهاس��ت .فرهاد طهماسبی در گفتوگو با خانه ملت درباره سخنان
یکی از خودروس��ازان مبنی بر تولید خودرو ارزانقیمت ،گفت :در ش��رایط
کنونی که قیمت خودرو در بازار س��ر به فلک کش��یده و قدرت خرید مردم
بهش��دت کاهشیافته ،برنامهریزی برای تولید خودرو ارزانقیمت ،یکی از

مالیات ارزشافزوده
صفر برای شمش طال

ضرورتها بوده و خودروس��ازان باید برای تحقق این مهم زیرس��اختهای
الزم را فراه��م کنن��د .وی اف��زود :وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت در تالش
اس��ت با شکس��ت انحصار بازار خودرو ،قیمت چهارچرخها را به نفع مردم
متعادل کند.
طهماس��بی واردات خ��ودرو با ارز منش��أ خارجی را یک��ی از راهکارهای
شکس��ت انحصار در این حوزه دانس��ت و اضافه کرد :در صورتی که درهای
ورودی کش��ور به روی خودروهای باکیفیت خارجی باز ش��ود ،شرکتهای

خودروسازی ناچار میشوند برای کاهش قیمت و ارتقای کیفیت محصوالت
تولی��دی خود اقدام��ات الزم را انجام دهند .در ش��رایط کنونی باید زمینه
واردات خودروهایی فراهم ش��ود که بیش��تر مردم جامعه توانایی خرید آن
را داشته باشند ،زیرا واردات با هدف ساماندهی بازار انجام میشود .از آنجا
ک��ه ه��دف از واردات ،افزایش عرض��ه خودرو به ب��ازار و در نتیجه متعادل
کردن قیمتهاست ،نباید برای واردات تعرفه باالیی در نظر گرفت تا خودرو
وارداتی بهلحاظ نرخ توان رقابت با خودروهای تولید داخل را داشته باشد.

برگزاری میز تخصصی پنجم صنعت خودرو با «هایتک»ها

هدف از داخلیسازی ،تعمیق ساخت داخل است
تحقق یک میلیارد دالر صرفهجویی ارزی

تیر  ،۱۳۹۸همزمان با برگزاری نخستین نمایشگاه «فرصتهای ساخت داخل و رونق
تولید» ،نخس�تین میز تخصصی داخلیس�ازی صنعت خودرو و قطعه هم برگزار ش�د.
پس از آغاز تحریمهای دوره جدید از مرداد  ،۱۳۹۷قرار ش�د نمایش�گاهها براس�اس
نیازمندیه�ا برگزار ش�وند و تولیدکنن�دگان ،محصوالتی که نیاز دارن�د را به نمایش
بگذارند .بهاین ترتیب از سال  ۱۳۹۸نمایشگاهها نیازمحور و با تاکید بر نهضت ساخت
داخل برگزار میش�وند .در کنار این نمایش�گاههای ملی ،خودروس�ازان هم نمایشگاه
دائمی برای داخلیس�ازی قطعات در مجموعههای خ�ود برپا کردهاند که برگزاری این
نمایش�گاهها تا پایان خودکفایی و ساخت قطعات مورد نیاز خودروسازان ادامه خواهد
داشت .برای صنایع خودرو ،تجهیزات پتروشیمی ،پاالیشگاه ،برق و الکترونیک و لوازم
خانگی میز داخلیس�ازی تدوین ش�د .ای�ن میزها برای صنعت خ�ودرو  ۱۰میز بود که
تاکنون  ۴میز آن برگزار شده است.

فاطمه امیراحمدی
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عکس :سامان شرفالدین

صرفهجویی یک میلیارد دالری
محمدمهدی هادوی ،رئیس مرکز س��اخت داخل وزارت
صنعت ،معدن و تج��ارت درباره میزهای تخصصی صنایع
کش��ور به
گف��ت :وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت
تعری��ف و تدوین میز تخصصی س��اخت داخل را بهعنوان
نمادی از بحث بهمرس��انی تولیدکنن��ده و متقاضی خرید
قطعات از خارج دیده اس��ت .هدف فرهنگس��ازی بوده و
درحالحاض��ر با تعریف میزهای تخصصی در واقع موضوع
را به شکل نمادین پیش میبرد .وی افزود :سال گذشته ۱۰
میز تخصصی س��اخت داخل با کاهش حدود یک میلیارد
دالر ارزبری برگزار شد .او ادامه داد :میزهای تخصصی برای
صنایع خودرو ،تجهیزات پتروش��یمی ،پاالیش��گاه ،برق و
الکترونیک و لوازم خانگی تعریف شده است .امسال بهدلیل
تع��دد تغیی��ر وزرای صنعت ،معدن و تجارت و نیز ش��یوع
وی��روس کرون��ا ،روند برگزاری این میزه��ا ب ه ُکندی پیش
رفت .وزارت صنعت ،معدن و تجارت براساس پروتکلهای
بهداش��تی نمیخواست جلس��ات حضوری داشته باشیم؛
از ای��نرو با وجود آماده ب��ودن میزهای تخصصی بهلحاظ
تولیدکننده و متقاضی ،عمال میزها برگزار نشد اما جلسات
غیرحضوری برگزار و قراردادها بهامضا رسید.

با اش��اره به برگزاری  ۳میز تخصصی در س��ال  ۹۹برای ۳
صنعت گف��ت :چهارمین میز تخصصی صنعت خودرو تیر
امسال برگزار شد و تقریبا  ۶۰میلیون دالر کاهش ارزبری
داش��ت .دو میز دیگ��ر هم ،میز چه��ارم صنعت تجهیزات
پتروشیمی و صنعت پاالیشگاه بود .مجموع کاهش ارزبری
قطعات تعریف شده در این  ۳میز ۲۰۰ ،میلیون یورو بوده
است .هادوی در پاسخ به این پرسش که میزهای تخصصی
تعریفشده برای سایر صنایع چه تعداد است ،گفت :بهطور
کلی ،س��ال گذشته  ۱۰میز تخصصی برگزار شد که  ۳میز
برای صنعت تجهیزات پتروشیمی ۳ ،میز هم برای صنعت
خ��ودرو ۲ ،می��ز در صنعت برق الکترونی��ک و مخابرات و
همچنین میز ساخت داخل صنعت مس برای داخلیسازی
 ۱۸قطع��ه و تجهیزات و میز س��اخت داخل صنعت فوالد
برای  ۵محصول نهایی و یک خط تولید بود.
وی ادامه داد :امسال هم چهارمین میز تخصصی صنعت
خ��ودرو تیر ماه ،چهارمین میز تخصصی صنعت تجهیزات
پتروش��یمی در ش��هریور و نخستین میز تخصصی صنعت
پاالیش��گاه هم مهرماه برپا شد .بهاین ترتیب ،امسال  ۳میز
تخصصی تا حال حاضر برگزار شده است.

هادوی درباره تفاوت برگزاری میزهای تخصصی امسال و
سال گذشته ،به حذف تفاهمنامههای پیش از امضا قرارداد
اشاره کرد و گفت :میزهای تخصصی سال گذشته در حالی
برگزار میشد که پیش از قرارداد ،تفاهمنامه امضا و در ادامه
با مناقصه قرارداد بسته میشد .این موضوع هم سبب زمانبر
ش��دن روند کار ش��ده و هم در یک یا دو مورد تفاهمنامه
که امضا شد ،طرفی که تفاهمنامه را امضا کرده بود ،برنده
مناقصه نش��د .وی اظهارکرد :امس��ال هدف این بود که از
همان ابتدا موضوع قراردادها در نظر گرفته شود.

رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ب��ا بیان اینکه پنجمین میز تخصصی صنعت خودرو آماده
برگزاری اس��ت ،گفت :در ح��ال برنامهریزی برای برگزاری
پنجمین میز تخصصی صنعت خودرو هس��تیم که بهشکل
حض��وری ی��ا غیرحضوری برگزار ش��ود .البته میز دوم هم
در حوزه لوازم خانگی آماده اس��ت که برای نخس��تین بار
ب��رای این صنعت برگزار میش��ود .همچنین برای صنعت
پتروش��یمی و پاالیش��گاه باز هم برگ��زاری میز تخصصی
خواهیم داشت که بهموقع درباره آن اطالعرسانی میشود.

رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت ،معدن و تجارت

یک��ی از چالشه��ای صنعت خودرو مرب��وط به قطعات

 حذف تفاهمنامه و امضای قرارداد

 میزهای تخصصی و کاهش ارزبری

 برنامه داخلیسازی تا پایان سال

 چالش قطعات برق و الکترونیک

هایتک اس��ت که فعاالن این صنعت عنوان میکنند باید
این موضوع از سوی صنعت برق و الکترونیک کشور دنبال
و انجام شود .بنابراین اگر میز تخصصی این صنعت با سرعت
بیش��تری برگزار ش��ود ،بهطور قطع عالوهبر ساخت داخل
در این صنعت ،بخش��ی از چالشه��ای صنعت خودرو هم
رفع خواهد شد.
رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت ،معدن و تجارت
درباره برگزاری میزهای تخصصی صنعت برق ،الکترونیک
و مخاب��رات گفت :هم��ه فعالیتها در حوزه نهضت تعمیق
ساخت داخل در میزهای تخصصی دنبال نمیشود .تعامل
هم به شکل شرکت به شرکت بین تولیدکنندگان در حال
پیگیری و انجام اس��ت .بهعنوان مثال ،تابس��تان امس��ال
نی��روی هوا و فضای س��پاه به کم��ک صنعت خودرو آمد و
قراردادهایی بس��ته ش��د و یکی از مهمترین بحثهایی که
در این مشارکتهای داخلی بین خودروساز و صنایع دفاع
دنبال میشود ،همین قطعات الکترونیکی است.
هادوی خاطرنش��ان کرد :الزاما هم��ه قطعات مورد نیاز
ب��رای داخلیس��ازی در قالب میزه��ای تخصصی تعریف
نمیش��ودو همین که قراردادها جدا از میزها منعقد شود،
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت به هدف خود رس��یده
اس��ت .از س��وی دیگر ،ش��رکتهای دانشبنیان هم برای
کم��ک به صنایع اعالم آمادگی ک��رده و در حال همکاری
هستند .بهعنوان مثال ،سازمان هوا و فضا به کمک صنعت
خودرو آمده اس��ت .این سازمان با یک سلسله شرکتهای
دانشبنیان و اس��تارتآپ همکاری دارد و این شرکتها با
ظرفیته��ا و توانمندیهایی که داش��تند به کمک صنعت
خودرو آمدهاند.

 هدف تعمیق داخلیسازی قطعات

رئی��س مرکز س��اخت داخ��ل وزارت صنع��ت ،معدن و
تجارت با بیان اینکه این مرکز فقط در میزهای تخصصی،
س��اخت داخل را دنبال نمیکند ،گف��ت :در قالب افزایش

توان تولید قرار اس��ت بحث عمق ساخت داخل را پیگیری
کنیم .بهعنوان مث��ال ،کاالیی به کمک میزهای تخصصی
ساخته میشود اما باز هم میزان ارزبری که همان کاال دارد،
بس��یار مهم اس��ت .از اینرو در ادامه داخلیسازی قطعات،
تعمیق س��اخت داخل از مهمترین اهدافی است که وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در مرکز س��اخت داخل پیگیری و
دنبال میکند.
هادوی تاکید کرد :برای ما بس��یار مهم اس��ت که عمق
س��اخت داخل تمام اقالم تولیدی با موفقیت انجام ش��ود و
کاهش ارزبری و خودکفایی به معنای کامل باشد؛ بنابراین
با برنامهریزی ،بهدنبال تعمیق بیشتر قطعات هستیم.

 ابالغ دستورالعمل تعمیق ساخت داخل

رئی��س مرکز س��اخت داخ��ل وزارت صنع��ت ،معدن و
تجارت با اشاره به قانون مصوب سال گذشته برای استفاده
حداکثری از توان تولید و خدمات کش��ور ،گفت :براس��اس
قانون مصوب سال گذشته ،قانون حداکثر استفاده از توان
تولید و خدمات کش��ور و حمای��ت از کاالی ملی ،ضرورت
داشت آییننامهای برای تعمیق ساخت داخل تدوین شود.
وی عن��وان ک��رد :آییننام��ه م��ورد نظ��ر ،مه��ر ماه به
تصوی��ب هیاتدولت رس��ید .در این آییننامه ذکر ش��ده
ب��رای اجرایی ش��دن آن باید دس��تورالعملی در س��امانه
توانیران(توانمندیهای ایران) وجود داشته باشد .در ادامه،
ای��ن دس��تورالعمل با کمک گروهی از کارشناس��ان که از
نمایندگان نهادهای مختلف بودند ،آماده و مصوب شد .این
دس��تورالعمل این هفته ابالغ شده و تعمیق ساخت داخل
اقالم و خدمات بهشکل نظاممند پیش میرود.
ه��ادوی در پایان گف��ت :تمام تولیدکنن��دگان داخلی
کشور براساس این دستورالعمل ،عمق ساخت داخل اقالم
و خدمات خود را تعیین و در سامانه توانیران درج میکنند.
این اطالعات در ادامه مبنای سلس��له سیاس��تهای دیگر
ی برای تولیدکنندگان میشود.
برای تامین کاال و مشوق 

محمدمهدی هادوی
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جزئیات میز پنجم داخلیسازی
در ادامه مهدی مطلبزاده ،رئیس کمیته ساخت داخل
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان
خودرو کش��ور درباره میزهای تخصص��ی صنعت خودرو
ب��ه
گفت :تا کن��ون  ۴میز تخصصی برای صنعت
خ��ودرو برگزار و قرار ش��ده با برگ��زاری این میزها ۳۴۱
میلیون یورو صرفهجویی ارزی داش��ته باشیم که تا امروز
ح��دود  ۶۵درصد پروژهها به صورت فیزیکی پیش��رفت
داش��ته و قطعات به تولید انبوه رسیدهاند .همچنین ۴۵
درصد بهلحاظ ارزی ،کاهش ارزبری برای صنعت خودرو
محقق ش��ده اس��ت .نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع
همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره میز
پنجم داخلیس��ازی صنعت خودرو اظهارکرد :این میز با
مشارکت  ۱۵س��ازنده برای  ۴۳قطعه برگزار خواهد شد.
گفتنی است هر چه جلوتر میرویم این داخلیسازی برای
قطعاتهایتک و با فناوری پیچیدهتر دنبال میشود که
بهطور قطع نیاز به سرمایهگذاری بیشتر دارد .در این میز،
 ۴۲میلیون یورو کاهش ارزبری خواهیم داشت.

 درخواستهای صنعتگران از دولت

مطل��بزاده درباره قطعات میز پنج��م و اینکه مربوط
ب��ه خودروهای قدیمی یا جدید اس��ت ،گفت :تعدادی از
قطعات هستند که قابلیت استفاده در چند مدل را دارند.
بهعنوان مثال ،قطعهسازی که برای ساخت کاتالیست در
داخل سرمایهگذاری میکند ،میتواند این محصول را در
اندازههای دیگر برای خودروهای جدیدتر هم تولید کند.

یا قطعهای مانن��د  ECUزیرا دانش فنی آن وجود دارد
و تولید آن با چالش کمتری انجام خواهد ش��د .بنابراین
قطعات میز پنجم ،مربوط به قطعات خودروهای قدیمی
و جدید است .عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع
همگن نیرومحرکه و قطعهس��ازان خودرو کش��ور با بیان
اینکه تحقق این اهداف نیازمند تس��هیالتی است ،گفت:
انجمن این تسهیالت را در قالب  ۱۰پیشنهاد که  ۶مورد
مربوط ب��ه حاکمیت و  ۴مورد مربوط به خودروس��ازان
است ،به مسئوالن و مدیران مربوط ارائه کرده است.
وی در توضیح بیشتر بیان کرد :از جمله درخواستهای
قطعهس��ازان از مجموعه حاکمیت این است که نخست
اختصاص تس��هیالت با بهره پایی��ن حداکثر ۱۰درصدی
باش��د ک��ه درحالحاضر بانکه��ا پ��ول را ۲۴درصد به
صنعتگ��ران اج��اره میدهند .با این میزان س��ود ،امکان
س��رمایهگذاری وجود ندارد .ماشینآالت فرسوده شده و
نیاز به نوس��ازی و تامین وام دارن��د .موضوع دوم تنفس
یکس��اله و معافیت از پرداخت مالیات برای قطعهسازان
مشارکتکننده در میزهای تخصصی بود ،زیرا با افزایش
س��رمایهگذاری و درآمد ،دولت میتواند در ادامه مالیات
بیش��تری دریافت کند.این فعال صنعت قطعه ادامه داد:
مواد اولی��ه داخلی بر مبنای ف��وب خلیجفارس و المی
لندن قیمتگذاری میشوند ،درحالیکه قیمت محصول
نهای��ی که خودرو باش��د ،دس��توری اس��ت؛ بنابراین یا
قیمت هر دو صنعت آزاد ش��ود یا مواد اولیه هم از سوی

ش��ورای رقابت قیمتگذاری ش��وند .دیگ��ر اینکه منابع
مال��ی در صندوقه��ای گوناگ��ون داخلی موجود اس��ت
که میتواند برای س��رعت نهضت داخلیس��ازی در تمام
صنایع بخش��ی از این پول به آنها اختصاص یابد .موضوع
دیگر مشوقهای رس��انهای است که درحالحاضر برخی
رس��انهها در جهت تخریب صنعت خودرو گام برمیدارند
و ب��ه این صنعت میتازند ،درحالیکه باید از تولید داخل
و نهضت داخلیس��ازی حمایت کنن��د .از اینرو باید این
رس��انهها در دادگاه پاسخگوی تبلیغات منفی خود علیه
صنعت خودرو کشور باشند.

 خواسته قطعهسازان از خودروسازان

رئیس کمیته س��اخت داخل انجمن تخصصی صنایع
همگن نیرومحرکه و قطعهس��ازان خودرو کشور در ادامه
درب��اره خواس��ته قطعهس��ازان از خودروس��ازان ،گفت:
خودروسازان با  ۳درخواست از  ۴درخواست قطعهسازان
موافقت کردهاند؛ نخس��ت اینکه پرداخت هزینه قطعات
میزه��ای تخصصی ی��ک ماهه باش��د .در اینب��اره قول
هم��کاری دادهاند .موضوع دوم در ح��وزه نرخ قطعات و
اصالح قیمتها بود .بهاین ترتیب ،قیمت قطعات براساس
قیمت تمامش��ده در ک��ف کارگاه و میزان ارزبری آن که
ش��امل هزینهکرد خری��د قطعات منفصله و م��واد اولیه،
هزینه حمل(دریای��ی ،هوایی و ،)...گمرک و حمل داخل
تا تولید نهایی محاسبه شود .نایبرئیس انجمن تخصصی
صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهس��ازان خودرو کش��ور

ادامه داد :مورد س��وم انعق��اد قراردادهای بلندمدت برای
این قطعات باش��د؛ اینگونه نباش��د که برای تعدادی به
مدت یک س��ال س��فارشگذاری انجام شود و در ادامه با
رفع تحریم قطعات وارد شوند .خودروساز در واقع مکلف
باش��د تا پایان ق��رارداد یعنی تا پایان تولی��د آن خودرو
قطعات آن را از قطعهساز داخلی خریداری کند.
مطل��بزاده در پای��ان با اش��اره به م��ورد چهارمی که
قطعهس��ازان از خودروس��ازان درخواس��ت دارند ،گفت:
موضوع چهارم مسئله س��ورسگذاری و برگشت سرمایه
است .سرمایهگذاری جدید اگر با تکسورس انجام شود،
س��رمایه بین  ۳تا  ۴سال برگشت میش��ود و اگر تعداد
س��ورسها بیشتر شود زمان برگشت سرمایه  ۲و  ۳برابر
خواهد شد.

سخن پایانی

بنابر این گزارش از تیر س��ال گذشته تا کنون ۱۳ ،میز
تخصصی برای  ۴صنعت برگزار شده است .البته قرار است
امسال صنعت لوازم خانگی هم بهعنوان پنجمین صنعت
به این فهرست اضافه شود .سال گذشته  ۱۰میز و امسال
 ۳میز برگزار شد و در ادامه برای هر یک از صنایع خودرو،
تجهیزات پتروش��یمی ،پاالیشگاه و لوازم خانگی هم یک
میز تخصصی جداگانه برنامهریزی ش��ده و برگزار خواهد
ش��د .تاکنون حدود یک میلیارد دالر صرفهجویی ارزبری
با برگزاری  ۱۳میز تخصصی محقق شده است.

سرعتگیر مجلس
برای خودروسازان

وکالی م��ردم در خان��ه ملت ب��ا موافقت تحقیق و
تفح��ص از خودروس��ازان ،گامی بلندی در راس��تای
س��اماندهی صنع��ت خ��ودرو و ب��ازار چهارچرخها
برداش��تند ،زی��را گرانی ،کیفیت نامطل��وب و عرضه
نامناس��ب خودرو ب��ه یکی از معض�لات کنونی بازار
کااله��ا تبدیل ش��ده و مردم از نابس��امانی این حوزه
گالیههای بسیاری دارند.
بهگ��زارش خانه ملت ،نمایندگان در جلس��ه علنی
ابتدای دی با درخواس��ت تحقیق و تفحص از بررسی
عملکرد ش��رکتهای خودروس��ازی درباره کیفیت و
قیم��ت خودرو با  ۲۱۰رای مواف��ق ۱۹ ،رای مخالف
و  ۸رای ممتن��ع از مجم��وع  ۲۵۱نماینده حاضر در
جلسه موافقت کردند.
ای��ن طرح در ابتدای پاییز امس��ال در کمیس��یون
صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی مطرح شد و
مورد بررسی قرار گرفت .متقاضیان دلیل تقاضای خود
مبنی بر تحقیق و تفحص از خودروس��ازان را سازکار
معیوب عرضه و تقاضا ،آشفتگی در ثبتنام طرحهای
شرکتهای خودروس��ازی ،کیفیت نامطلوب ،تاخیر
در تحوی��ل خودروها ،قیمت نامناس��ب و بکارگیری
نیروهای سیاسی و غیرمتخصص در این صنعت اعالم
کردند .آنها معتقد بودند باوجود حمایتهای بس��یار
از صنعت خ��ودرو مانند ممنوعیت ی��ا تعرفهگذاری
برای واردات چهارچرخها ،خودروس��ازان نتوانستند
طی سالهای گذشته به جایگاه مناسبی دست یابند.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ابتدای بررسی
تقاضای تحقیق و تفحص با دعوت از نمایندگان وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،خودروس��ازان ،قطعهسازان
و کارشناس��ان مرکز پژوهشهای مجلس و برگزاری
جلس��ه مش��ترک ،تالش کرد تا تقاض��ای تحقیق و
تفحص از خودروسازان را با دقت و حساسیت بررسی
و در صورت لزوم آن را تصویب کند.
پس از چند هفته بررسی این طرح در کمیسیون و
ارائه مس��تندات مختلف از سوی نمایندگان متقاضی
تحقیق و تفحص و خودروسازان ،در نهایت کمیسیون
صنای��ع و مع��ادن تحقیق و تفحص از خودروس��ازان
را تصوی��ب کرد و براس��اس آییننامه داخلی مجلس
گ��زارش آن را ب��رای بررس��ی در صح��ن علن��ی ،به
هیاترئیسه ارجاع کرد.

 آییننام�ه مجل�س درب�اره تحقیق و
تفحص چه میگوید؟

ح��ال ک��ه وکالی م��ردم در خانه مل��ت در صحن
علنی مجلس با تحقیق و تفحص از خودروس��ازیها
موافق��ت کردند ،براس��اس قان��ون آییننامه داخلی
مجلس شورای اسالمی موضوع به کمیسیون صنایع
و معادن برای رس��یدگى ارجاع مىشود و کمیسیون
موظف است در مدت  ۲۰روز اعضای هیات تحقیق و
تفحص را که حداقل  ۱۱و حداکثر  ۱۵نفر است را از
بین نمایندگان تعیین و به رئیسمجلس برای صدور
ابالغ معرفى کند.
هیات حداکثر در مدت یکماه پس از پایان مهلت
تحقیق و تفحص ،گزارش خود را به کمیسیون تسلیم
میکند .کمیس��یون موظف اس��ت در مدت یکماه
گزارش هیات را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون
و هی��ات مطرح و گ��زارش نهایی را ب��رای قرائت در
مجلس برای مدت نی م ساعت تنظیم و پس از تصویب
به هیات رئیسه ارسال کند.
مهلت انجام تحقیق و تفحص  ۶ماه از تاریخ صدور
س مجلس اس��ت که
ابالغ اعضای هیات از س��وی رئی 
در ص��ورت ضرورت با درخواس��ت هی��ات و تصویب
هیاترئیس��ه مجلس تا ۶ماه دیگر قابل تمدید است
که در ص��ورت موافقت نمایندگان در صحن علنی با
گزارش هیات تحقیق و تفحص ،گزارش به قوه قضاییه
برای بررسی و برخورد با مجرمان ارسال میشود.

 تحقیق و تفحص انجام میشود

مهدی مطلبزاده

میز تخصصی
پنجم صنعت
خودرو با
مشارکت ۱۵
سازنده برای
 ۴۳قطعه و
صرفهجویی
 ۴۲میلیون
یورویی برگزار
خواهد شد
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حجتاله فیروزی ،س��خنگوی کمیس��یون صنایع
و مع��ادن مجل��س ش��ورای اس�لامی ب��ا اش��اره به
موافق��ت نمایندگان با تحقی��ق و تفحص از عملکرد
خودروس��ازیها ،گف��ت :درحالحاضر کمیس��یون
صنای��ع و مع��ادن بای��د کمیته تحقی��ق و تفحص از
خودروس��ازیها را تعیی��ن کند تا ای��ن کمیته برای
شناس��ایی مش��کالت و نواق��ص موج��ود در بدن��ه
خودروس��ازیها برنامهریزیهای الزم را انجام داده و
فعالیت خود را آغاز کند.
وی اف��زود :از آنجا که مجل��س یازدهم در ماههای
ابتدایی ش��روع فعالیت خود بهس��ر میبرد ،میتواند
تحقی��ق و تفحص��ی جام��ع و کارآم��د از عملک��رد
خودروس��ازیها تدوین ک��رده و موضوع را به نتیجه
برساند.
نماینده مردم فس��ا در مجلس ش��ورای اسالمی با
بیان اینکه خودروسازی هر کشوری پیشانی و آبروی
صنعت آن کش��ور اس��ت ،بنابراین تحقیق و تفحص
از عملکرد خودوس��ازیها در مجلس یازدهم جامع،
کامل و کیفی خواهد بود ،اضافه کرد :مطالبه و گالیه
مردم از قیمت و کیفیت خودروهای تولید داخل بحق
اس��ت و در نتیجه تالش میش��ود با بررسی عملکرد
خودروسازیها زمینه رفع مشکالت کنونی و برخورد
با متخلفان این حوزه فراهم شود.

گزارش خبری

استقبال مجلس
از تولید خودرو
ارزانقیمت

طرح ساماندهی
بازار خودرو
به مناقشه کشید

دامن جنگل را
به آتش سپردهایم

