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عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس با بیان
اینکه خودروسازان باید به تعهدات خود عمل کرده و در موعد
مقرر خودرو را به خریداران تحویــل دهند ،گفت :اختالف
قطعهسازان جنگ زرگری است.
نادر قاضیپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اســامی با بیان اینکه خودروســازان برای خروج از بحران
به مدیریت کارآمــد و توانمند نیــاز دارد ،گفت :گروههای
خودروساز باید به قراردادهای خود پایبند باشند و علیرغم
تحویل خودرو ،بــه دلیل تاخیر در تحویــل دیرکرد نیز به
خریداران پرداخت کنند.
خودروســازان در پیش فروشهای جدید تمام شــرایط از
جمله زمان تحویل و قیمت خودرو را برای خریداران تشریح
کنند
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
خودروسازان در پیش فروشهای جدید باید تمام شرایط از
جمله زمان تحویل و قیمت خودرو را واضح برای خریداران
تشریح کنند ،افزود :بایستی خودروسازان به وعدههای خود
عمل کرده و خودروهای پیش خرید شــده را نه تنها بدون
افزایش قیمت به خودروســازان تحویل دهند بلکه ســود
دیرکرد را نیز بپردازند.
ت مردم به خودروسازان به نرخ روز محاسبه شود
ش پرداخ 
پی 
وی بیان کرد :اگرچه ممکن اســت به دالیلی قیمت خودرو
در زمان پیش فروش و تحویل با یکدیگر متفاوت باشــد اما
باید مبلغی که خریداران خودرو هنــگام ثبت نام پرداخت
کردند در زمان تحویل براساس این تغییرات افزایش یافته
و به نرخ روز محاسبه شود به این معنا که اگر قیمت خودرو
هنگام ثبت نــام  100میلون تومان اســت و خریداران 60
میلیون تومان یعنی  60درصــد از قیمت را پرداخت کردند
در زمان تحویل تنها  40درصد باقی مانده خودرو به قیمت
روز محاسبه شود.
قاضیپور اظهار کرد :قطعهسازان باید با استفاده از تمام مواد
اولیه موجود نیاز خودروسازان را تامین کنند چراکه در حال
حاضر آبروی نظام به اجرای تعهدات توســط خودروسازان
بســتگی دارد و همگی باید دست به دســت هم دهیم تا از
گردنه تحریم به سالمت عبور کنیم.
در حال حاضر بسیاری از مواد اولیه و قطعات نیمه ساز خودرو
در گمرک بالتکلیف مانده و قطعهســازان و خودروسازان با
مشکل کمبود قطعه روبهرو شــدهاند؛ بسیاری از مشکالت

قاضیپور:

اختالف قطعهسازان جنگ زرگری است

خودروسازان در اثر خود تحریمی ایجاد شده است
بسیاری از مشکالت خودروسازان در اثر خود تحریمی ایجاد
شده است
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید براینکه دولت باید
مشکل بانک کونلون چین را حل کند ،خاطرنشان کرد :دولت
باید برای واردات قطعات خودرو تسهیالت و اعتبارات الزم را به
کار برد .در حال حاضر بسیاری از مواد اولیه و قطعات نیمه ساز
خودرو در گمرک بالتکلیف مانده و قطعهسازان و خودروسازان
با مشکل کمبود قطعه روبهرو شــدهاند؛ بسیاری از مشکالت
خودروسازان در اثر خود تحریمی ایجاد شده است.

جعفرزاده ایمن آبادی در تشریح نشست فراکسیون مستقلین با دکتر الریجانی:

صدا و سیما حرمت مجلس را نگه نمیدارد

نایب رئیس فراکسیون مستقلین والیی
مجلس گفت :در بعضی از رسانهها مانند صدا و سیما
حرمت مجلس را نگه نمیدارند و عبارتهایی منفی
را علیه مجلس به کار میبرند.
غالمعلی جعفــرزاده ایمن آبــادی در گفتوگو با
خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ،در تشریح نشست
فراکسیون مستقلین والیی در شامگاه یکشنبه (9
دی ماه) با دکترالریجانی ،اظهار داشت :فراکسیون
مستقلین والیی استراتژی حل مشکالت مردم را در

دستور کار خود قرار داده و مقرر شده در زمان ارائه
الیحه بودجه بهجای کارهای تکراری چند پیشنهاد
کارشناسی مناسب در خصوص اصالح نظام بودجه
و اصالح روند بودجه را داشته باشیم.
نایب رئیس فراکســیون مستقلین والیی مجلس
شورای اســامی با بیان اینکه پیشنهادات زیادی
در خصوص بودجه ســال  97ارائه شــد اما بیشتر
پیشنهادات به تصویب مجلس نرسید ،بیان کرد:
فراکسیون مستقلین والیی مجلس تصمیم گرفت
روی چند پیشنهاد اساسی کار کند و چند مصوبه
اصلی را برای بودجه سال 98داشته باشد.
فراکسیونمستقلینپیشنهاداتیراخصوص
بودجه 98در مجلس ارائه میکند
وی با بیان اینکه فراکسیون چند پیشنهاد اساسی
در زمینه ارتقا سطح معیشت مردم ،کمک به جوانان
بیکار در بحث اشــتغال و کمک به اتولید ،افزایش
درآمد دولت و کاهش وابستگی دولت به پول نفت
را در مجلس مطرح خواهیم کرد ،افزود :ابتدا مقرر

سبحانیفر:

وزیر صنعت برای ساماندهی بازار خودرو وقتکشی میکند

عضــو کمیســیون صنایــع
مجلس با بیــان اینکه وزیــر صنعت برای
ساماندهی بازار خودرو وقتکشی میکند،
گفت:خودروســازان تمایــل دارند هرچه
ســریعتر وضعیت قیمتها مشخص شود
چراکه در حال حاضر بالتکلیف هستند.
رمضانعلی ســبحانیفر عضو کمیســیون
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با
بیان اینکه شرکتهای خودروسازی باید به
تعهدات خود پایبند باشند ،گفت :از آنجایی

که مسئولیت ســتاد تنظیم بازار و سازمان
حمایــت از مصرفکننده با وزارت صنعت،
معدن و تجارت است آقای رحمانی باید به
دنبال تعیین تکلیــف وضعیت خودروهای
پیش فروش شده و تحویل آنها باشد.
قیمتگذاری خودرو و تحویل خودروهای
پیش فروش نیازمند ساماندهی
نماینده مردم ســبزوار ،جویــن و جغتای
در مجلــس شــورای اســامی افــزود:
قیمتگذاری خودروهای پیش فروش باید
به گونهای باشد که از یک سو نظر مصرف
کنندگان و از سوی دیگر منافع شرکتهای
خودروســاز تامین شــود در حال حاضر
قیمتگذاری خودرو و تحویل خودروهای
پیش فروش و پیش خرید به معضلی تبدیل
شده که به ساماندهی نیاز دارد.
در حال حاضر آقای رحمانی با وقت کشی،
در ســاماندهی وضع موجود تعلل میکند
که این بــی توجهی نه به صــاح مصرف
کننده و نه تولیدکننده است
وقت کشــی وزیــر صنعــت برای
ساماندهی بازار خودرو
وی با تاکید بر اینکه ساماندهی بازار خودرو

خرید قطعههــای ارزان قیمــت و باکیفیت خودرو
مستلزم چیست؟
وی ادامه داد :وزارت صنعت ،معدن و تجارت باید اعتبارات
موردنیاز خودروسازان را تامین کند تا این شرکتها بتوانند
بدهی خود به قطعه ســازان را پرداخت کننــد و در ادامه
فعالیت قطعات موردنیاز را به صورت نقدی خریداری کنند
در صورت تحقق این مهم می توان قطعه های ارزان قیمت و
باکیفیت باال خریداری می شود.
نامه قطعه ســازان به رییس جمهور برای آزاد شدن
قیمت خودرو

شد تا پشتوانه قبلی را در خصوص این پیشنهادات از
رئیسمجلسداشتهباشیم.
جعفرزاده ایمنآبادی با بیان اینکه موضوع بعدی که
در جلسه با دکترالریجانی مطرح شد ،هجمههای
بیکران علیه مجلس است ،ادامه داد :متاسفانه اکنون
هجمههای سنگینی علیه مجلس مطرح میشود
و به همین جهت ،اتخاذ تدابیری برای حفظ شأن
مجلس در جلسه با دکترالریجانی مورد بحث قرار
گرفت.
صداوسیماحرمتمجلسرانگهنمیدارد
نمایندهمردمرشتدرمجلسشورایاسالمیگفت:
دربعضیازرسانههامانندصداوسیماحرمتمجلس
را نگه نمیدارند و عبارتهایی منفی را علیه مجلس
به کار میبرند.
ویبااشارهبهاینکهمجلسنیزمانندصداوسیمایک
نهاد است ،افزود :بعضی از کارکنان صدا و سیما در
پخش فیلمی از شبکه کیش دچار اشتباه شدند ،آیا
باید کل صدا و سیما را زیر سوال برد؟
جعفرزاده ایمنآبادی اظهار داشت :فرض کنیم 2
نماینده مجلس دچار اشتباه شدهاند ،آیا باید کل
مجلس را به خاطر رفتار این  2نماینده مجلس زیر
به تصمیم وزیر صنعت ،معــدن و تجارت
بستگی دارد ،بیان کرد :متاسفانه در حال
حاضر آقــای رحمانی با وقت کشــی ،در
ســاماندهی وضع موجود تعلل میکند که
این بی توجهی نه به صالح مصرف کننده و
نه تولیدکننده است.
ایــن نماینده مــردم در مجلــس دهم
دربــاره برخی ادعاهــا مبنی بــر اینکه
خودروســازان بــه دلیــل نبــود قطعه
نمیتوانند خودروهای پیش فروش شده
را به موقع به خریــداران تحویل دهند،
اظهار کرد :این ادعاها درســت نیســت؛
حتــی خودروســازان نیز تمایــل دارند
هرچه سریعتر وضعیت قیمتها مشخص
شــود چراکه در حال حاضــر بالتکلیف
هستند .
خودروسازان نمیتوانند قیمتها را
افزایش دهند
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس
شورای اسالمی درباره قیمت خودروهای
پیش فروش شده و نحوه محاسبه قیمتها
با خریداران ،خاطرنشــان کرد :خریدارانی
که خریدهــای قطعی انجــام دادهاند باید
ِ
قیمت زمان ثبــت نام تحویل
خودرو را با
بگیرند .خودروسازان باید به تعهدات خود
عمل کنند و نمیتوانند قیمتها را افزایش
دهند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس
با بیان اینکه از آنجایی که خودروســازان به قطعه ســازان
بدهکار هستند بدون توجه به کیفیت ،هر قطعهای را تحویل
میگیرند ،گفت :انجمن قطعه ســازان نامــهای به رییس
جمهور ارسال کرد مبنی بر اینکه قطعه سازان قطعه را با ارز
آزاد تولیدکنند و در مقابل قیمت خودرو نیز آزاد شود اگرچه
پیشنهاد خوبی است اما در وهله نخست خودروسازان باید
به تعهدات خود عمل کنند سپس قسمت خودرو آزاد شود.
اختالف قطعهسازان جنگ زرگری است
وی با بیان اینکه خودروسازان باید بدهی خود به قطعه سازان
را با شفافیت بیان کنند تا در صورت تامین نقدینگی این مبلغ
به نسبت بدهی میان قطعه ســازان توزیع شود ،تاکید کرد:
درحال حاضر قطعه ســازان با یکدیگر جنگ زرگری دارند.
براساس قانون استفاده از حداکثر توان داخل درصورتی که
امکان تولید در داخل وجود داشته باشد واردات ممنوع است
بنابراین واردات قطعه های خــودرو از خارج در صورتی که
تولیدکننده داخلی توانایی تولید آن را دارد خیانت است.
وی یادآور شد :مردم بدانند نمایندگان در خانه ملت پیگیر
حقوق آنها هســتند و هر روزه با برگزاری جلسات متعدد با
خودروسازان بر اجرای تعهدات تاکید می کنند.
قطعات وارداتی خودرو بیش از  24ساعت در گمرک
نماند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با
بیان اینکه از ایران خودرو و سایپا میخواهیم با دعوت از تجار
زمینه واردات قطعه هایی که امــکان تولید داخلی ندارد را
فراهم کنند تا انحصار در واردات ایجاد نشود ،افزود :وزارت
اقتصاد دارایی به گمرک دستور دهد تا قطعات خودرو بیش
از  24ساعت در گمرک نماند .برخی از محمولههای قطعات
خودرو  6ماه در گمرک بالتکلیف مانده اند.
به زعم قاضی پور تعطیلی خودروسازان عالوه بر بیکاری عده
ای بسیاری باعث ازبین رفتن زیرساخت ها نیز میشود ،ادامه
داد :خودروسازان فعالیتهای غیرتولیدی مانند بانکداری،
زمینداری ،باشگاه داری و ...را تعطیل کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
بیان کرد :خانوادههایی که خــودرو پیش خرید کردهاند
یا در طرحهــای پیش فروش شــرکت کردهاند و تاکنون
خودروی خود را تحویل نگرفتهاند اســترس بسیاری را
تحمل میکنند.

تازه ها
خجسته در نطق میان دستور:

سلطانفرصتسوزیهستیم

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون
اساسی مجلس با انتقاد از عدم کاهش قیمت اجناس در پی
کاهش قیمت دالر به ده هزار تومان ،گفت :الزم است در الیحه
بودجه  ۹۸ســطح معیشت مردم دیده شــده و بر اساس آن
تصمیمگیریشود.
امیر خجسته در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسالمی
در نطق میان دستور خود با اشاره به قرارگیری در فصل بودجه
گفت :رئیس جمهور برای ارائه الیحه بودجه  98در مجلس
حضور پیدا کرد اما صرفا به عنوان یک نماینده منتقد صحبت
کرد نه به عنوان رئیس جمهوری که باید واقعیات جامعه را
تشریح کرده و متناسب با مشکالت راهکار ارائه کند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی در
ادامهبابیاناینکهبودجهمتناسبباواقعیتنیست،عنوانکرد:
به دولت تشریح و تأکید کردیم که قیمت ارز را کنترل کند
اما امروز علیرغم اینکه نرخ دالر  10هزار تومان است ،قیمت
اجناس و اقالم همان  19هزار تومان بوده و بر اساس  10هزار
توماننیست.
وی در ادامه با بیان اینکه قیمت دالر صوری بوده و باید به قیمت
واقعی برگردانده شود ،اظهار داشت :بودجه ای که دولت ارائه
داده ،باید متناســب با واقعیات جامعه باشد و بحث معیشت
مردم اولین نکته ای اســت که باید در آن مدنظر گرفته شود
همچنین رتبه بندی معلمان در بودجه دیده نشده است در
حالی که ســالیان این بحث مطرح بوده و قرار بود از اول مهر
انجام شود اما نشد.
خجستهدرادامهتأکیدکرد:ازسویدیگرهمسانسازیحقوق
بازنشستگان و کارکنان در نظر گرفته نشده و واقعیات جامعه
متناسب با بودجه نیست از این رو از تیم اقتصادی مجلس و
دولت انتظار داریم که پیش از ورود به بحث باید اقشار آسیب
پذیر را ببینیم و در فصل بودجه مجلس و دولت به درســتی
تصمیمبگیرند.
این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه با تأکید بر اینکه
نباید اجازه دهیم معاندین و استکبار جهانی با هدف مصادره به
مطلوب ،مطالبات معیشتی مردم را به گونه دیگری نشان دهد،
عنوان کرد :ما باید خودمان مسائلمان را حل کنیم و منابع آن
را نیز از جاهایی که در دست داریم ایجاد کنیم که یکی از آنها
تعیینتکلیففرارهایمالیاتیوعوارضگمرکاستکهبیش

