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اظهارنظر کارشناسی درباره:
«طرح ساماندهی بازار خودرو»

چكيده
هدف اصلي اين گزارش بررسي و تحليل طرح ساماندهي بازار خودرو است .رويكرد كالن
اين طرح ،رقابتي كردن بازار خودرو و بهتبع آن افزايش كيفيت و بهخصوص ايمني در
محصوالت صنايع خودروسازی كشور در افق  1141هـ .ش با روش تدريجي و كاهش
پلكاني كاهش تعرفههاست.
براساس جمع بندی انجام گرفته در اين گزارش ،كليات طرح قابل دفاع است ،اما
در برخي مواد آن انجام اصالحاتي ضروری است كه در قسمت پيشنهادها ارائه شده
است .شايان ذكر است كه با توجه به مغايرتهای قانوني كه در متن گزارش به آنها اشاره
شده است ،مواد ( )6و ( )9طرح بايد حذف شوند.
مقدمه
موضوع واردات خودروهای سواری همواره دارای حساسيتهای خاص و ويژهای بوده است.
برخي كارشناسان ،واردات اين كاال را بهعنوان واردات كاالی لوكس و غيرضروری تلقي
كرده و آن را عاملي مخرب برای توليد داخلي و خروج ارز قلمداد ميكنند و برخي ديگر
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به اين موضوع بهعنوان عاملي برای ايجاد رقابت در بازار خودرو و افزايش كيفيت توليد
داخل نگاه ميكنند و آن را يک ضرورت برای پاسخدهي به تقاضای داخلي ميدانند .به
همين دليل اختالف نظرهايي درخصوص ميزان نرخ حقوق ورودی اين كاال و اعمال
محدوديتهای مقداری و توقف ثبت سفارش ورود اين كاال همواره وجود داشته است.
نامناسب بودن خدمات پس از فروش خودروهای داخلي ،عدم رضايتمندی
مصرفكنندگان بهدليل عدم رعايت حقوق مصرفكنندگان داخلي ،افزايش قيمتهای مكرر
در طول يک سال ،تحميل هزينههای اضافي ناشي از هزينههای غيرمرتبط با توليد توسط
برخي از مديران صنعت خودروسازی به مردم ،وجود نقص فني و كيفيت پايين در

توليد1،

تأخير در تحويل بموقع خودرو ،باال بودن تعداد قطعات معيوب ،مصرف غيراستاندارد سوخت،
پايين بودن ايمني (هيچكدام از خودروهای توليد داخل با قيمت زير  04ميليون تومان ،دارای
امنيت بااليي نيستند (باالتر از سه ستاره ايمني)) 1،باال بودن قيمت در مقايسه با خودروهای
مشابه خارجي ،عدم پاسخگويي به نياز بازار و عدم تحول در تكنولوژی توليد بهدليل استفاده
از فناوری قديمي ،كنترل نامناسب كيفيت در مراحل مختلف توليد ،رقابت انحصاری در بازار
بهعلت تعرفه باالی خودروهای وارداتي ،كم بودن دوره گارانتي و  ...باعث شده واردات خودرو
بهعنوان بازاری در كنار بازار توليد خودروهای داخلي شكل

گيرد3.

 .1طبق ماده ( )2قانون ارتقاي کيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي ـ داخلي مصوب  ،1831/2/22وزارت
صنايع و معادن مکلف شده ،از طريق مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و با استفاده از ظرفيتهاي قانوني،
استانداردهاي موضوع ماده ( )1اين قانون را اعمال و از توليد يا ورود خودروها و قطعات خودرويي غيراستاندارد
جلوگيري کند .همچنين نيروي انتظامي مکلف است خودروهايي را شمارهگذاري کند که تأييديه مؤسسه
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را اخذ کرده باشد .متأسفانه اين امر تاکنون حاصل نشده و اين موضوع يکي
از داليل خريد خودروهاي وارداتي است.
 .2بررسي وضعيت ايمني خودروهاي ساخت داخل يا توليد مشترك در قراردادهاي داخلي جديد.1812 ،
 .8كالبدشكافي واردات خودرو سواري».1818 ،
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پنج شوك اصلي شامل توقف ثبت سفارش برای نمايندگيهای غيررسمي (گری
ماركتها) در تاريخ  ،1390/14/11توقف ثبت سفارش خودرو در تيرماه سال ،1396
ابالغ دستورالعمل اسقاط خودروهای فرسوده در مردادماه  ،1396ابالغ دستورالعمل
جديد واردات خودرو در تاريخ  1396/14/9و نوسان نرخ ارز همگي شوكهايي بودند
كه طي دوسال اخير در ايجاد سونامي افزايش قيمت خودروهای وارداتي دخيل

بودند1.

ازسوی ديگر حمايت تعرفهای بلندمدت از صنعت خودروسازی به بروز مشكالتي
در رقابتپذيری ،افزايش قيمت محصوالت بدون كيفيت در مقايسه با محصوالت خارجي،
افزايش تلفات جادهای منجر به مرگ بهدليل ايمني پايين برخي محصوالت داخلي 1و...
منجر شده است.
مفاد طرح ساماندهی بازار خودرو
ماده ( )7ـ دولت مكلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور ،ميزان
مصرف سوخت و ميزان آاليندگي بهصورت پلكاني و هدفمند تا سقف حقوق ورودی پنجاه و
پنج درصد ( )% 00ظرف مدت سهماه پس از الزماالجرا شدن اين قانون تعيين نمايد.
ماده ( )2ـ وزارت صنعت ،معدن و تجارت مكلف است بهمنظور افزايش رقابتپذيری
خودروهای توليد داخل بهگونهای برنامهريزی كند كه حقوق ورودی خودروهای سواری از
 .1تحليلي بر سونامي افزايش قيمت خودروهاي وارداتي.1812 ،
 .2آمارها نشان ميدهد در دنيا بهازاي هر  11هزار خودرو حدود  1نفر كشته ميشوند درحالي كه در
ايران بهازاي اين تعداد خودرو 83 ،نفر كشته ميشوند .اگرچه روند مرگومير جادهای و تصادفات در ایران
کاهشی بوده است ،اما ایران بهعنوان کشوری با سطح درآمد متوسط ،در سال  2112ميالدی ،بهطور
مشترک با کشور رواندا ،رتبه هشتم تعداد کشتهشدگان جادهای را بهخود اختصاص داده است.
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سال  139۱بهصورت تدريجي و با ميانگين ساالنه پنج درصد ( )% 0تا  14درصد ()% 14
كاهش يابد تا در سال پاياني سند چشمانداز بيستساله ( 1141هجری شمسي) ميزان
حقوق ورودی خودروهای سواری حداكثر به بيست درصد ( )% 14برسد.
ماده ( )9ـ خودروهای سواری تمامبرقي و برقي ـ بنزيني (هيبريدی) ،مشمول سود
بازرگاني ميباشد و وضع هرگونه حقوق ورودی بر اين خودروها ممنوع است.
ماده ( )۴ـ جمع ساير عوارض خودروهای وارداتي نبايد بيش از بيستوپنج درصد ()% 10
تعرفه واردات ماده ( )1اين قانون باشد.
ماده ( )7ـ واردات خودرو توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غير از نمايندگي رسمي با
رعايت ماده ( )0قانون هوای پاك ،مصوب  1396/0/11مشروط به وجود خدمات پس از
فروش مربوط به آن خودرو براساس ضوابطي است كه ظرف مدت يکماه پس از الزماالجرا
شدن اين قانون توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت تعيين ميگردد.
ماده ( )1ـ وزارت صنعت ،معدن و تجارت مكلف است جهت مشاركت فعال و مؤثر
نمايندگان اتاقها ،انجمنها و تشكلهای تخصصي كارگری و كارفرمايي ذیربط در
كميسيون ماده ( )1آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و كارگروههای آن
بسترهای الزم را مهيا سازد.
ماده ( )1ـ وزارت صنعت ،معدن و تجارت مكلف است بستر الزم برای ورود فناوریهای
جديد و مستقل توليد خودرو با همكاری شركتهای معتبر خودروسازی جهان و يا بهصورت
سرمايهگذاری مشترك ( )JVبا شركتهای فعال موجود فراهم سازد .آييننامه اجرايي اين
ماده ظرف مدت سهماه پس از الزماالجرا شدن اين قانون با همكاری اتاقها ،تشكلها و
انجمنهای تخصصي ذیربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران برسد.
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ماده ( )8ـ سازمان ملي استاندارد مكلف است در اجرای استانداردهای حداقلي
هشتادوپنج گانه توليد خودرو در سال  139۱بهگونهای برنامهريزی كند كه از توليد
خودروهای خارج از استانداردهای مذكور تا پايان سال جلوگيری كند .ارتقای اين
استانداردها بايد ساالنه توسط سازمان ملي استاندارد تعيين و بهنگامسازی شود.
همچنين شمارهگذاری خودروها توسط نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران منوط به
تأييديه سازمان ملي استاندارد است.
ماده ( )9ـ كليه درآمدهای ناشي از اين قانون به خزانهداری كل كشور واريز ميشود و
صد درصد ( )%144آن پس از پيشبيني در بودجههای سنواتي به تقويت توليد داخلي
و ايجاد اشتغال اختصاص مييابد.
ماده ( )73ـ پليس راهنمايي و رانندگي كشور هنگام ترسيم و تهيه گزارش تصادفات و
نيز كارشناسان موظفند ميزان عيب و نقص خودرو در ايجاد تصادف و عامل حادثه را
ذكر نمايند .شركت سازنده به ميزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش
ايمني خودرو در تلفات حادثه ،دارای مسئوليت مدني است.
ماده ( )77ـ شركت های خودروسازی موظفند هنگام فروش ،قيمت تمام شده خودرو،
درصد سود و قيمت قطعي را محاسبه كنند .تخلف از اين امر ،جرم محسوب شده و
مرتكب به يكي از مجازاتهای تعزيری درجه  6موضوع ماده ( )19قانون مجازات اسالمي
مصوب  1391/1/1محكوم ميشود.
ماده ( )72ـ هرگونه تعيين حقوق ورودی خودروهای سواری فقط براساس اين قانون
صورت ميگيرد.
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بررسی اجمالی مفاد طرح ساماندهی بازار خودرو
بررسی ماده (:)7
 .1تعيين شاخصهای متعدد برای تعيين تعرفه منجر به پيچيده شدن فرآيند اداری
تعيين نرخ شده و امكان بروز فساد و سوءاستفاده بهخاطر قرار گرفتن در نرخهای تعرفه
پايينتر را بيشتر ميكند ،اما رسيدن به يک فرمول ديناميک كه حداقل خطا را داشته
باشد ضروری بهنظر ميرسد.
 .1درحال حاضر با توجه به محدوديت منابع ارزی و ...كاهش يكباره سقف نرخ تعرفه از
 90درصد به  00درصد ميتواند مشكالتي برای دولت بهعنوان تأمينكننده ارز وارداتي
با نرخ  11444ريال بهوجود آورده و باعث برهمزدن قيمتها در بازار خودرو و ايجاد
عدم تعادل در بازار ارز شود .در اين راستا الزم است به كمبودهايي كه درحال حاضر
برای تأمين ارز مورد نياز برای واردات وجود دارد نيز توجه نمود.
 . 3با توجه به كاهش سقف نرخ تعرفه و احتمال كاهش درآمدهای دولت مغاير اصل
هفتادوپنجم قانون اساسي است.
لذا در صورتيكه زمان اعمال اين نوع تعرفهگذاری به ابتدای سال آينده موكول شود
دولت عالوهبر آنكه ميتواند برای تغيير در ميزان درآمدهای تعرفهای خود برنامهريزی نمايد،
يک شوك مثبت در جهت كاهش قيمت نيز به بازار خودروهای وارداتي وارد ميشود.
بررسی ماده (:)2
 .1هدف از ارائه اين ماده تحريک خودروسازان داخلي به افزايش كيفيت و رقابتپذيری،
با هشدار به كاهش حقوق ورودی در يک بازه هفتساله بوده است .با اين روش مدتزمان
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كافي برای خودروسازان داخلي وجود خواهد داشت تا با يک برنامهريزی بلندمدت خود
را برای بازار رقابتي سال  1141هـ ش آماده سازند.
 .1وزارت صنعت ،معدن و تجارت به تنهايي متولي تعيين حقوق ورودی نيست و تعيين
حقوق ورود با جمعبندی اعضای كميسيون دائمي ماده ( )1آييننامه اجرايي قانون
مقررات صادرات و واردات 1انجام ميشود .شايان توجه است كه واگذار كردن روند كاهش
نرخها به تصميمات يک وزارتخانه خالف قانون و قاعده فعلي است و ميتواند شرايط را
در آينده مبهمتر نيز نمايد .لذا اگر دولت مكلف به انجام موارد مطروحه در اين ماده شود
اين تلقي كه نگاه بخشي به تعرفهگذاری ايجاد ميشود نيز برطرف خواهد شد.
بررسی ماده (:)9
 .1اين ماده كامالً مبهم است .مطابق بند «د» قانون امور گمركي 1مصوب 1394/40/11
 .1آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1838/11/11
ماده ( )1ـ كميته دائمي مقررات صادرات و واردات متشكل از نمايندگان وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
وزارت جهاد كشاورزي وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسالمي ايران) ،بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ،دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز ،نماينده
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه پيشنويس لوايح قانوني ،مصوبات هيئت دولت ،شوراي اقتصاد
و كميسيون اقتصاد هيئت دولت را در موارد زير بهعهده خواهد داشت:
 .1اليحه مقررات صادرات و واردات ،لوايح موردي براي انجام اصالحات و تغييرات الزم در قانون مقررات
صادرات و واردات.
 .2اليحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است.
 .8آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ،اصالحات و تغييرات موردي روي آييننامه اجرايي قانون مذكور.
 .1اصالحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات و واردات.
 .2طرح تصويبنامههاي هيئت وزيران ،شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيئت وزيران در رابطه با
مقررات صادرات و واردات.
 .2كميته مذكور همچنين بررسي و اظهارنظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و
واردات را نيز بهعهده خواهد داشت.
تبصره « »1ـ كميته موضوع اين ماده در وزارت بازرگاني و به رياست معاون وزير بازرگاني تشكيل ميگردد.
دبيرخانه كميته مذكور در وزارت بازرگاني خواهد بود .نظر كميته به مراجع ذيربط منعكس خواهد گرديد.
« .2د» ـ حقوق ورودي :حقوق گمركي معادل چهار درصد ( )%1ارزش گمركي كاال به اضافه سود بازرگاني
كه توسط هيئت وزيران تعيين ميگردد بهعالوه وجوهي كه بهموجب قانون ،گمرك مسئول وصول آن است
و به واردات قطعي كاال تعلق ميگيرد ولي شامل هزينههاي انجام خدمات نميشود.
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حقوق ورودی شامل حقوق گمركي معادل چهار درصد ( )%1ارزش گمركي كاال به اضافه
سود بازرگاني كه توسط هيئت وزيران تعيين ميگردد بهعالوه وجوهي كه بهموجب
قانون ،گمرك مسئول وصول آن است و به واردات قطعي كاال تعلق ميگيرد ولي شامل
هزينههای انجام خدمات نميشود .بنابراين سود بازرگاني بخشي از حقوق ورودی است
و نمي توان كااليي مشمول سود بازرگاني باشد ولي وضع حقوق ورودی بر آن ممنوع
باشد .ازاينرو الزم است تعرفه خودروهای سواری تمامبرقي و برقي ـ بنزيني (هيبريدی)،
نيز بهصورت شفاف ارائه شود .لذا بهجای حقوق ورودی بايد از عبارت حقوق گمركي در
متن اين ماده استفاده شود.
 .1ازآنجاكه هيبريد دارای انواع ديگری ازجمله ديزلي ـ برقي نيز ميشود ،پيشنهاد
ميشود اين نوع هيبريد نيز اضافه شود.
 .3ازآنجاكه هيبريد نمونههای مختلفي ازجمله مايكروهايبريدها را نيز شامل ميشود بهتر است
در متن قانون عنوان هيبريد كامل استفاده شود تا زمينه تفسير و سوءاستفاده ايجاد نشود.
بررسی ماده (:)۴
 .1اين ماده مناسب است و ميتواند سقفگذاری برای عوارض خارج از حقوق ورودی
باشد ،ولي ضمانت اجرای دقيقي ندارد .برای مثال اگر درحال حاضر باالی  10درصد
عوارض ،مستند به قوانين مختلف اخذ ميشود كدام يک بايد حذف و يا نسخ شود.
 .1مناسب است فهرست مستندات قانوني كليه عوارضي كه تحت عناوين مختلف از
واردكنندگان اخذ ميشود جهت شفافسازی و بهبود مستمر فضای كسبوكار احصا،
تجميع و بهصورت كامالً شفاف در متن قانون تصريح شود تا واردكنندگان با مشكالت
اداری و حقوق كمتری در مبادی ورودی و حتي پس از ترخيص مواجه شوند.
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براساس مطالب مطروحه درباره اين ماده و بهمنظور شفافيت در اجرای اين حكم
بهنظر ميرسد تدوين آييننامه نحوه اجرای اين ماده ضروری است.
بررسی ماده (:)7
بهموجب اصل هشتادوپنجم قانون اساسي ،ضابطهگذاری از اختيارات مجلس شورای
اسالمي است .براساس اين ماده ،تعيين ضوابط خدمات پس از فروش به وزارت صنعت،
معدن و تجارت سپرده شده است .از اين حيث ماده مقرر با اصل هشتادوپنجم قانون
اساسي مغايرت دارد .در صورتي كه منظور «شرايط» همان تعيين ضوابط باشد كماكان
ايراد اصل هشتادوپنجم قانون اساسي پابرجاست.
بررسی ماده (:)1
 .1با توجه به اينكه در ماده ( )1آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب
 13۱3/41/11و در كميته دائمي مقررات صادرات و واردات ،اتاق بازرگاني و صنايع و
معادن ايران و اتاق تعاون ،در تهيه پيشنويس لوايح قانوني ،مصوبات هيئت دولت ،شورای
اقتصاد و كميسيون اقتصادی هيئت دولت حضور دارند ،بهنظر ميرسد وجود اين ماده
زائد ميباشد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ،ميتوانند نظر اين
تشكلها را منعكس نمايند .بر اين اساس وجود اين ماده غيرضرور است.
بررسی ماده (:)1
تكليف وزارت صنعت ،معدن و تجارت به تمهيد بسترهای الزم جهت ورود فناوریهای جديد
در اين ماده ،موجب افزايش هزينههای عمومي بوده و ازآنجاكه طريق تأمين هزينههای آن
در طرح پيشبيني نشده است با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي مغايرت دارد.
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بررسی ماده (:)8
بهنگامسازی استانداردهای فوق الذكر امری ضروری است كه در ماده پيشنهادی به آن
اشاره شده است.
بررسی ماده (:)9
 .1در اين ماده متولي مشخص تعيين نشده است ضمناً نحوه حمايت از توليد داخل و
ايجاد اشتغال هم بهصورت مبهم آورده شده است.
 .1تعيين تكليف برای بودجه سنواتي در حيطه اختيارات دولت است .بر اين اساس اين
ماده مغاير اصل پنجاهودوم قانون اساسي است.
بررسی ماده (:)73
 .1تكليف مقرر ذيل اين ماده مبنيبر مسئوليت مدني شركتهای خودروسازی در صورت
احراز دخالت نقص خودرو در وقوع تصادف ،در ماده ( )16قانون بيمه اجباری شخص
ثالث مصوب  1390پيشبيني گرديده و تكرار آن در قانون جديد ،قانونگذاری مجدد
محسوب ميگردد ،لذا عبارت بهصورتي بايد اصالح گردد كه مسئوليت مدني شركت
سازنده تابع ماده ( )16قانون بيمه اجباری شخص ثالث مصوب  1390است.
 .1يكي از ابهامات اين ماده پيشنهادی اين است كه به چه صورت خودروسازان خارجي
مشمول اين قانون ميشوند .در تبصره ماده ( )0قانون هوای پاك مصوب ،1396/0/11
واردكنندگان و عرضهكنندگان خودروهای خارجي مكلف شدهاند عالوهبر رعايت حداقل
ضمانت مندرج در اين ماده ،ساير خدمات و ضمانتهای مازاد شركت سازنده را نسبت
به بهره برداران داخلي اعمال نمايند .بر اين اساس شركت سازنده خارجي را مطابق تبصره
ماده ( )0قانون هوای پاك مصوب  1396/0/11مشمول اين ماده كرد.
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 .3در متن اين ماده عبارت «و نيز كارشناسان» عنوان شده است كه مبهم بوده و اين
سؤال را در ذهن ايجاد ميكند كه منظور كداميک از كارشناسان بيمه ،دادگستری،
راهنمايي و رانندگي و ...بوده است ،لذا پيشنهاد ميشود عبارت به «و نيز كارشناسان
ذیربط» تغيير يابد.
بررسی ماده (:)77
 .1پيشنهاد ميشود پس از عبارت «محاسبه» ،عبارت «و اعالم» اضافه شود ،چون محاسبه
قيمت تمام شده خودرو ،درصد سود و قيمت قطعي آن به تنهايي و بدون اطالعرساني
فايدهای ندارد.
 .1در متن بايد دقيقاً مشخص شود كه چه كسي مرتكب جرم شده است كه از اين حيث
دارای ابهام است.
بررسی ماده (:)72
 .1اينكه حقوق ورودی خودروهای سواری در اين ماده منوط به تصويب اين قانون شده
كامالً مناسب است.
 .1براساس اصول نگارش قانون ،پيشنهاد ميگردد كه ماده ( )11طرح در قالب يک
تبصره ذيل ماده ( )1گنجانده شود.

 ______________________________________ 02مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
جمعبندی و پيشنهادها
براساس جمعبندی انجام گرفته ،کليات طرح قابل دفاع است.
با توجه به موارد ذكر شده در بررسي هريک از مواد طرح ساماندهي بازار خودرو پيشنهاد
ميشود مواد زير اصالح

شود1:

 .1اصالح ماده ( )1طرح:
«دولت مكلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور ،ميزان
مصرف سوخت و ميزان آاليندگي بهصورت پلكاني و هدفمند تا سقف حقوق ورودی
پنجاهوپنج درصد ( )% 00ظرف مدت سهماه پس از الزماالجرا شدن اين قانون تعيين و
برای ابتدای سال  7998اعمال نمايد».
 .1اصالح ماده ( )1طرح:
الزم است بهجای عبارت «وزارت صنعت ،معدن و تجارت مكلف است» در ابتدای
اين ماده عبارت «دولت مكلف است» جايگزين شود.
 .3اصالح ماده ( )3طرح:
«خودروهای سواری تمامبرقي ،برقي ـ بنزيني و برقی ـ دیزلی (تمام هيبريد) ،مشمول
سود بازرگاني ميباشد و وضع هرگونه حقوق گمرکی بر اين خودروها ممنوع است».
 .1بهمنظور مشخص شدن موارد اصالحی زیر آنها خط کشيده شده و ضخيم شده است.
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 .1اصالح ماده ( )1طرح:
الزم است يک تبصره بهشرح ذيل به ماده ( )1طرح الحاق شود:
«تبصره ـ آييننامه اجرايي اين ماده توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت و با همكاری
وزارت امور اقتصادی و دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد».
 .0اصالح ماده ( )0طرح:
الزم است عبارت «براساس شرایطی» جايگزين عبارت «براساس ضوابطی» در سطر
دوم اين ماده شود.
 .6حذف ماده ( )6طرح.
 .۱حذف ماده ( )9طرح.
 .0اصالح ماده ( )14طرح:
«پليس راهنمايي و رانندگي كشور هنگام ترسيم و تهيه گزارش تصادفات و نيز
كارشناسان ذیربط موظفند ميزان عيب و نقص خودرو در ايجاد تصادف و عامل حادثه
را ذكر نمايند .شركت سازنده به ميزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و
نقش ايمني خودرو در تلفات حادثه ،دارای مسئوليت مدني موضوع ماده ( )71قانون
بيمه اجباری شخص ثالث مصوب  7997است».
«تبصره ـ شركت سازنده خارجي مطابق تبصره ماده ( )0قانون هوای پاك مصوب
 1396/0/11مشمول اين ماده ميشود».
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 .9اصالح ماده ( )11طرح:
عبارت «و اعالم» بعد از عبارت «محاسبه» در سطر دوم ماده ( )11اضافه شود.
 .14اصالح ماده ( )11طرح:
پيشنهاد ميشود ماده ( )11طرح بهعنوان يک تبصره به ذيل ماده ( )1طرح الحاق شود.
 .11پيشنهاد ماده الحاقي
«وزارت صنعت ،معدن و تجارت مكلف است گزارش اجرای اين قانون را هر سهماه يکبار
به مجلس شورای اسالمي تقديم نمايد».
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