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در سال  1377بحث خروج خودروهای فرسوده آغاز شد ،اما اقدامات جدی برای اجرای آن از سال  1385و با
تشکیل ستاد تبصره « 1»13و پس از آن ستاد مدیریت حملونقل و سوخت 2فرایند اجرایي آن آغاز شد .در
راستای افزایش مشاركت تولیدكنندگان خودرو ،آییننامه از رده خارج كردن خودروهای فرسوده تصویب
گردید كه در ماده ( )6این مصوبه خودروسازان و موتور سیکلتسازان موظف شدند از ابتدای سال 1388
حداقل معادل  30درصد تولید ماهانه خود ،گواهي اسقاط تحویل ستاد مدیریت حملونقل و سوخت كنند.
در سالهای  1390و  1392اصالحاتي در تعداد اسقاط خودروهای فرسوده اعمال شد كه تنها با تکیه بر
خودروهای وارداتي و میزان اسقاط از این طریق بود و تعداد اسقاط برای خودروسازان داخلي ،یك خودرو برای مصرف
بیش از  10لیتر در  100كیلومتر پیمایش تعیین شده بود .پس از آن ،در تصویبنامه شماره /62924ت54522هـ ،
مورخ  1396/5/24هیئت وزیران ،خودروسازان داخلي مکلف شدند بهازای تولید خودروی با مصرف  8لیتر و بین  8تا
 8/5لیتر در پیمایش  100كیلومتر چرخه تركیبي از تاریخ  ،1397/1/1یك دستگاه خودروی فرسوده اسقاط كنند و
برای خودروهای با مصرف  8/5لیتر و بیشتر در  100كیلومتر چرخه تركیبي از تاریخ ابالغ این دستورالعمل یك
خودروی فرسوده اسقاط كند .اما این بند هم در تصویبنامه شماره /88324ت54613هـ  ،مورخ  1396/7/19هیئت
وزیران ،حذف شد .بهطور كلي ميتوان گفت كه تاكنون هیچیك از مصوبات ابالغي هیئت وزیران درخصوص اسقاط
خودروهای فرسوده از محل تولید داخل خودرو اجرا نشده است.
طرح الحاق یك تبصره به ماده ( )8قانون هوای پاك در قالب یك ماده واحده و با هدف الزام
خودروسازان داخلي به اسقاط خودروهای فرسوده با توجه به كاهش و سپس توقف واردات خودرو بر اثر
سیاستهای جدید ارزی دولت از سال  1396و همچنی ن آثار زیانبار توقف اسقاط خودروهای فرسوده از این
طریق ،مطرح شده است.
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درحال حاضر بین  1300تا  1400هزار دستگاه خودروی فرسوده در كشور وجود دارد كه با در نظر گرفتن
سن فرسودگي  20سال ،بهطور متوسط حدود  350هزار دستگاه ساالنه به این تعداد افزوده ميشود اما این
روند حداكثر تا چهار سال آینده ادامه خواهد داشت و پس از آن مطابق نمودار  ،1با توجه به اینکه تولید
خودرو در سال  1381به باالی  500هزار دستگاه افزایش یافته ،لذا تعداد خودروهای فرسوده كه باید ساالنه
اسقاط شوند نیز از سال  1401به بیش از  500هزار دستگاه و حتي تا سال  1404از مرز یك میلیون دستگاه
خودروی فرسوده (بهصورت ساالنه) خواهد گذشت .درحالي كه در بهترین شرایط حدود  200هزار دستگاه در
سال ،خودروی فرسوده اسقاط شده است.
 . 1تبصره « »1۳قانون بودجه سالهای  1۳۸۵و  1۳۸۶کل کشور.
 . 2در حال حاضر ستاد مديريت حملونقل و سوخت ذيل وزارت راه و شهرسازي است.
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از طرفي ،با توجه به كمبود منابع ارزی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،خودرو را در گروه چهار كاالیي قرار داد و واردات آن را
ممنوع اعالم كرد ،با این كار تنها مجرای اسقاط خودرو نیز از بین رفت .عدم اسقاط خودروهای فرسوده از این محل ،عالوهبر تأثیرات
مخرب زیستمحیطي موجب شده است  1500نفر از  3000نفری كه در  215مركز فعال اسقاط خودرو مشغول بهكار بودند بهدلیل
تعدیل نیرو اخراج شوند 1.بر اساس این ،اتخاذ راهکاری برای برونرفت از این بحران ضروری بهنظر ميرسد.
نمودار  .1روند توليد خودرو در كشور طي دوره  1373تا 1396

مأخذ :وزارت صنعت ،معدن و تجارت.

اظهارنظر كارشناسي
طرح حاضر با توجه به كاهش و در پي آن توقف واردات خودرو بر اثر سیاستهای ارزی دولت از سال  1396و همچنین آثار
زیان بار توقف اسقاط خودروهای فرسوده از ابعاد آالیندگي ،مصرف سوخت باال ،آثار سوء تعطیلي مراكز اسقاط بر اشتغال در این
مراكز و منابع سرمایهگذاری شده و غیره مطرح شده است .هدف این طرح این است تا با الزام خودروسازان داخلي به اسقاط
خودروهای فرسوده آثار ناشي از توقف واردات خودرو و بهتبع آن اسقاط خودروهای فرسوده از آن محل را كاهش دهد .این
طرح در قالب یك ماده واحده بهشرح ذیل مطرح شده است:
«ماده واحده -یك تبصره بهعنوان تبصره « »3به ماده ( )8قانون هوای پاك مصوب  1396/4/25بهشرح زیر الحاق ميشود:
تبصره « -»3تولیدكنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل كشور موظفند بهازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا
موتورسیکلت ،برگه گواهي اسقاط یك دستگاه خودرو یا موتورسیکلت فرسوده را حسب مورد از مراكز اسقاط دریافت كنند».
با بررسي وضعیت موجود خودروهای فرسوده و تأثیرات مخرب زیستمحیطي و اجتماعي آن ،لزوم توجه هرچه بیشتر به
این مقوله را نمایانتر ميسازد ،اما با توجه به ماده ( )2قانون توسعه حملونقل عمومي و مدیریت مصرف سوخت مصوب
 ،1386/09/18به دولت این اجازه داده شده است تا در صورت نیاز به اعطای كمك بالعوض ،تخفیف در حقوق ورودی ،اعطای
تسهیالت بانکي ،تعیین و اخذ جریمه و تعیین و اخذ عوارض برمبنای میزان مصرف سوخت و آالیندگي و نوع سوخت از
 . 1براساس آمار اعالمي ستاد مديريت حملونقل و سوخت در جلسه مورخ  1۳97/۵/29در محل مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي.
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خودروهای تولید داخل و وارداتي از تولیدكنندگان داخلي و واردكنندگان جهت از رده خارج كردن خودروهای فرسوده سبك و
سنگین موضوع ماده ( )1قانون مذكور اقدام نماید ،لذا در حال حاضر دولت اختیار الزم مندرج در محتوای طرح حاضر را كامالً
برخوردار مي باشد و به همین دلیل با عنایت به ظرفیت قانوني بهخصوص بند « »7ماده ( )2قانون توسعه حملونقل عمومي و
مدیریت مصرف سوخت ،برای رفع مشکل بهوجود آمده در نتیجه ممنوعیت واردات خودرو ،نیاز به تقنین نبوده و الزم است
موضوع از طریق نظارت بر فرآیندهای اجرایي توسط مجلس شورای اسالمي مورد پیگیری قرار گیرد.
از طرف دیگر با فرض اینکه ماده واحده برای تصریح بیشتر عليرغم ظرفیتهای قانوني موجود در دستور كار قرار گیرد؛ اوالً
با عنایت به اینکه صدر ماده ( ) 8قانون هوای پاك ،مالکان وسایل نقلیه موتوری را مکلف به اسقاط كرده است كه این امر با
محتوای ماده واحده كه مقرر شده ذیل ماده ( )8قانون هوای پاك قرار گیرد تناقض پیدا ميكند ثانیاً از بُعد حقوقي نیز با توجه
به اینکه تولیدكننده خودرو یا موتورسیکلت ،بر وسیله فرسوده تحت مالکیت افراد تسلطي نداشته و قدرت اجبار آنها به اسقاط را
ندارد ،حکم پیش بیني شده در تبصره الحاقي ماده واحده طرح ،تکلیف ماالیطاق بوده و اجرای آن از عهده تولیدكنندگان خارج
است.
ثالثاً در تبصره ماده واحده طرح ،متولي اجرای اسقاط و ضمانت اجرایي آن نیز نامعلوم است چون بهدلیل تعارض منافع
محتوای تبصره پیشنهادی با منافع خودروسازان (در محتوای ماده ( )8قانون هوای پاك ،مالکان موظف به اسقاط خودروهای
فرسوده شدهاند ،اما محت وای ماده واحده ،خودروسازان مکلف به اسقاط خودروهای فرسوده شدهاند) با توجه به سابقه مصوبات
هیئ ت وزیران در این خصوص ،دورنمای چندان مثبتي از اجرایي شدن آن وجود نخواهد داشت ،لذا در صورت اصرار بر تصویب
این ماده واحده الزم است عالوهبر رفع تناقض ماده واحده با صدر ماده ( )8قانون هوای پاك ،شمارهگذاری خودروها باید منوط به
ارائه گواهي اسقاط توسط خودروسازان معادل  25درصد تولید ماهانه گردد تا اجرای طرح پیشنهادی امکانپذیر شود .برای رفع
مشکل ماالیطاق بودن تکلیف مندرج در تبصره طرح ،باید مراكز اسقاط مکلف به در اختیار گذاشتن گواهي اسقاط به
تولیدكنندگان خودرو و موتورسیکلت شوند.
نتيجهگيري و ارائه پيشنهاد
بهدلیل وجود ظرفیت قانوني بهخصوص در بند « »7ماده ( )2قانون توسعه حملونقل عمومي و مدیریت مصرف سوخت و تناقض
محتوای ماده واحده طرح با صدر ماده ( )8قانون هوای پاك ،كلیات طرح رد ميشود.
در صورت اصرار بر تصویب این ماده واحده الزم است عالوهبر رفع تناقض ماده واحده با صدر ماده ( )8قانون هوای پاك،
مکلف شدن مراكز اسقاط به در اختیار گذاشتن گواهي اسقاط به تولیدكنندگان خودرو و موتورسیکلت و از طرفي شمارهگذاری
خودروها منوط به ارائه گواهي اسقاط توسط خودروسازان معادل  25درصد تولید ماهانه گردد تا اجرای طرح پیشنهادی
امکانپذیر شود.
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