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باسمه تعالي

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً به پیوست گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ جهت 
استحضار و اقدام مقتضی به حضورتان ایفاد می گردد. خواهشمنداست دستور فرمائید موضوع را به نحو مقتضی 

به اعضای محترم تشکل اطالع رسانی نمایند.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین



 
 
 

 بسمه تعالی 

 

 9/9/1401مورخ لسه علنی مجلس شوراي اسالمی گزارش ج

 الف: 

 دستور جلسات 

 ردیف
 گزارشات 

 نتیجه بررسی 

 تصویب نشد  تصویب شد 

1 ) ماده  اصالح  ساماندهی  10الیحه  قانون   (

  صنعت خودرو

) خودرو 10ماده  صنعت  ساماندهی  قانون   (

  به   آن )  2(  تبصره   و  1401 /02  /21  مصوب

 عنوان  به  تبصره چهار  و  اصالح  زیر  رحش

 و  الحاق  آن  به)  6(و)  5(  ،)  4(،)3(  هاي  تبصره

  :دیاب می تغییر) 7( تبصره به آن) 3( تبصره

با   " تعبار   قانون)  10(  ماده  در  -1 مطابق 

) پاك  8ماده  هواي  قانون   (

از   "۱۳۹٦ /۰٤  /۲٥  مصوب بعد 

 .اضافه شود "سن فرسودگی " عبارت

زیر  -2 )  10(  ماده)  2(  تبصره  انتهاي  به  متن 

 : شد  الحاق  قانون 

خودرو   اسقاط  گواهی  وجود  عدم  صورت  در 

سامانه   در  کافی  اندازه  به  موتورسیکلت  یا 

معدن   وزارت صنعت،  اسقاط تحت مدیریت 

و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر 

تولید  گردد،  تولید  روند  در  اختالل  به 

لت می توانند با کنندگان خودرو یا موتورسیک

) درصد  نیم  و  یک  آن %1.5پرداخت  قیمت   (

توسعه  و  تحقیقات  از  حمایت  صندوق  به 

و   معدن  صنعت،  وزارت  پیشرفته  صنایع 

تجارت مجوز شماره گذاري دریافت نمایند. 

کل   داري  خزانه  گردش  از  پس  حاصل  منابع 

) صد  در  صد  بصورت  تخصیص  %100کشور   (

تسهیالت    یافته، صرف پرداخت یارانه سود و 

موتور   یا  خودرو  اسقاط  متقاضیان  به  بانکی 

سیکلت فرسوده ( با اولویت موتور سیکلت و  

. مسئولیت   ) خواهد شد  نقل عمومی  و  حمل 

صنعت،  وزارت  با  کشور  در  خودرو  اسقاط 

و تجارت است. وزارت صنعت، معدن   معدن 

  

 

 



گواهی   براي  اعتبار  زمان  تواند  می  تجارت  و 

 اسقاط تعیین نماید.

)  10) به ماده (3متن زیر به عنوان تبصره (  -3

 قانون الحاق شد: 

 -3تبصره 

خود   -الف هوشمند  کارت  داراي  رانندگان 

شرکت و  خودمالک  مالک  نقل  و  حمل  هاي 

(شرکت حمل و نقل عمومی) صرفاً براي یک 

می   سال  ده  مدت  براي  دستگاه  یک  و  بار 

توانند در صورت عدم وجودگواهی اسقاط به  

کافی   ارزش %)    5(   درصد  پنج  ،  اندازه 

  به   را  مذکور  وارداتی  خودروهاي  گمرکی

  صنایع  توسعه  و  تحقیقات  از  حمایت  صندوق

 تجارت   و  معدن  صنعت،  وزارت  پیشرفته

ذاري پرداخت  گ  شماره  مجوز  دریافت  جهت

تبصره   مفاد  صرف  حاصله  منابع   2نمایند. 

 این قانون خواهد شد. 10ماده 

(  -ب   ماده  (ث)  بند  اجراي  )قانون 30در 

توسعه   هاي  برنامه  دائمی  احکام 

 ها،  کامیون  1395 /11  /30  مصوب کشور

 تا  تریلر  هاي  کشنده  و  ها  کامیونت

  قبض  داراي  شده  وارد  1401 /08  /01  تاریخ

(الف)  انبار جزء  مفاد  اساس  بر   بند  این ، 

 .شوند می  ترخیص

موضوع  -پ وارداتی    ارداد قر   خودروهاي 

  مصرف  سازي  بهینه  شرکت  هاي

  مورخ   اقتصاد  شوراي  مصوب  داراي  سوخت

  مستثنی   تبصره  این  شمول  از1393 /12  /25 

 . هستند

)  10(  ماده  به)  4(  تبصره  عنوان  به  زیر  متن  -  4

 :  شد الحاق قانون

سواري    -4تبصره   خودروهاي  گذاري  شماره 

درصد   چهل  از  کمتر  سازي  داخلی  سهم  با 

) ، مشروط به ارائه گواهی اسقاط  %40قطعات (

) تعداد تعیین شده  %50برابر با پنجاه درصد (

این  است.  مشابه  وارداتی  خودروهاي  براي 

 این  واحده  ماده  )2بند مشمول موضوع بند (

  .شودنمی قانون

) 10) به ماده (5متن زیر به عنوان تبصره (  -5



 قانون الحاق شد: 

درصد(-5تبصره   بیست  ا%20حداقل  ز  ) 

به   کشی،  قرعه  در  شده  عرضه  خودروهاي 

هرکدام    ) فرسوده  خودروهاي  دارندگان 

  ( وجود  صورت  در  دستگاه،  یک  براي 

اختصاص می یابد، مشروط به اینکه در هنگام 

اسقاط   گواهی  خریدار  جدید،  خودرو  تحویل 

 خودرو فرسوده خود را تحویل دهد. 

) 10) به ماده (6متن زیر به عنوان تبصره (  -6

 ن الحاق شد: قانو

وزارت -6تبصره   همکاري  با  نفت  وزارت 

تجارت  و  معدن   مبلغ  از  است  مکلف  صنعت 

  کار   و  ساز  محل  از  اقتصاد  شوراي  مصوب

  و   تولید  موانع  رفع  قانون)  12(  ماده

کشور مال  نظام  ارتقاي  و  پذیررقابت ی 

 شده   تعیین  بانکی  منابع  و  1394 /2  /1 مصوب  

 سال  هر  براي  اعتبار  و   پول  شوراي  توسط

 جایگزینی  منظور   به  الزم  تسهیالت

 با  فرسوده  خودروهاي  و  موتورسیکلت

 عمومی  نقل  و   حمل  هاي  خودروي  اولویت

 .نماید پرداخت

 

 ب: 

 سخنرانان جلسه   

 نام شهر  ردیف

 اقبال شاکري  تهران  1

 لطف اهللا سیاهکلی  قزوین 2

 ابوالفضل ابوترابی  نجف آباد 3

 ورناصري علیرضا  مسجد سلیمان  4

 شهباز حسن پور سیرجان  5

 

 امور مجلس 


