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قالیباف در جلسه علنی:

مبارزه با فساد مستلزم تحقق دولت الکترونیک است

یادداشت عباسمحمدیان

ناکارآمدی در مدیریت
افکار عمومی ،پیامد تکیه بر
فضای مجازی!

وقتی دیوار خانه فرو بریزد ،سقف هم دوام نخواهد آورد
و بر سر اهل خود آوار خواهد شد .حاال دلیلش غفلت از مقاوم
سازی صاحب خانه باشد یا گود برداری همسایه یا زلزله یا
سیل ،فرقی در اصل ماجرا نمی کند .خانه ویران می شود .بین
آوار و آواره فقط خویشاوندیی آوایی و حروفی نیست که دومی
نتیجه اولی است .چون آوار شود خانه ،آواره خواهند شد اهالی
خانه .باز این هم فقط حکمی نیست که خاص چهار دیواری
باشد .این را از باب مثل آوردیم تا موضوعی که پیامد در شمار واژگان می نشیند بیشتر به
ذهن قریب شود و ما را به تامل وادارد .مایی که خانه رسانه های رسمی مان دیری است
در حال آوار است و ما آواره خیمه و کانکس فضای مجازی شده ایم.
توجه نداریم که این برساخته هایی است که دیگران برای ما برپا کرده اند تا ظاهر
انسان دوستی بگیرند و در این تظاهر ،ظهور و توسعه قدرت نرم خود را –بی صدا -جشن
بگیرند .جشنی که قربانی اش افکار عمومی مردمانی خواهد بود که –بی خبر -پذیرای هر
خبری می شوند .خبر هایی که گاه ،حرف به حرفش بر اساس یک مهندسی خاص ،کد
گذاری می شود .کد هایش هم در ذهن و ضمیر ما باز می شود تا راه حقیقت یابی را ببندد.
واقعیت این است که امروز رسانه های رسمی -به هر دلیل -نفس ان به شماره افتاده است.
مثل خانه ای است که خشت ،به خشت اش از پی هم می افتد و می شکند .مسئوالن هم
به جای مقاوم سازی آن سازه های قدیمی و صمیمی و امین ،روی برگردانده و سایه نشین
کانکس و خیمه شده اند .حواس شان هم نیست که نشستن در سایه بیگانه ،همسایگی
نمی آورد که هویت ما را هم به گرو برمی دارد .آنچه این روز ها در فضای مجازی ،موج
می آفریند و به ساحل ذهن مردم می کوبد بیش از آن که نشانگر قوت این رسانه تعاملی
و گسترده باشد ،نشان دهنده از پا افتادن رسانه های رسمی و صاحب شناسنامه است .از
پا افتادنی که گاه دلیلش پا گذاشتن مسئوالن روی پای رسانه است .کسانی که گمان می
کنند اگر رسانه های رسمی ،مرجعیت خود را از دست بدهند ،دیگر کسی به نقد ،یقه آنان
را نخواهد گرفت .غافل اند که این نوساخته پیش آمده با کمک فیک نیوز ها و باج نیوز ها،
یقه خواهد گرفت از آنان و به دیوارشان خواهد کوبید نه به نقد که به تخریب .حضرات که
به انحای مختلف عرصه را بر روزنامهها و روزنامه نگاران اصیل و متعهد تنگ می کنند فردا
و حتی همین امروز گرفتار شب نامه هایی می شوند که در فضای مجازی عرصه را نه فقط
بر آنان که بر واقعیت ها تنگ می کند .نمی خواهم از محدود سازی فضای نو بگویم که نه
شدنی است و نه این قلم را بدان باوری است .می خواهم به یاد آورم که رسانه های صاحب
هویت و رسانه نگاران دارای سجل حرفه ای و اعتماد آفرین را باید کمک کرد تا با کار
حرفه ای و مومنانه و صادق ،راه نفوذ خبر های کاذب را سد کنند .قطعا اگر میدان با حرفه
ای ها باشد ،خبر هم تولید می شود ،چیزی ناگفته نمی ماند .از سوی دیگر جامعه هم در
بمباران دروغ این همه زخم برنمی دارد .این می طلبد که متولیان هوشیاری افزون کنند و
با همت تمام پای کار رسانه های حرفه ای باشند تا آرامش ذهنی مردم بیش از این آشفته
نشود .بدانند مسئوالن و بدانیم ما اصحاب رسانه که انفعال و عقب نشینی و خودناباوری ،نه
قلم که تیغ رسانه های دشمن را تیز می کند .رسانه هایی که تا اندرونی ما آمده اند و پلک
بزنیم ،کورمان می کنند .مراقب امروز باشیم تا فردا را از ما نگیرند.

معاون آموزشی ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان :

دوره های تخصصی آموزش مراقبت
از ساختمان ها با هدف افزایش
مهارت بازرسان فنی تشکیل می شوند

روز سه شنبه 29ام شهریور ماه جلسه هماهنگی در
واحد آموزش و پژوهش های کاربردی ستاد مرکزی معاینه
فنی ساختمان برگزار گردید .این جلسه با حضور جهانبخش
خواجه معاون آموزشی ،مدیر کل آموزش و پژوهش  ،معاونت
فنی و مهندسی  ،مشاور عالی مدیر عامل و جمعی از اساتید
دانشگاهی برگزار شد .خواجه با اشاره به اهمیت موضوع ارتقا دانش فنی بازرسی و نقش
تاثیرگذار آن گفت  :برگزاری دوره های تخصصی آموزش مراقبت و نگهداری از ساختمان
ها با هدف افزایش مهارت بازرسان فنی تشکیل می شوند .وی افزود  :این دوره ها به
صورت تئوری و عملی در نیمه دوم سال جاری و در رشته های برق  ،مکانیک ،عمران ،
شهرسازی و معماری همزمان در سراسر کشور برگزار می گردند .خواجه خاطر نشان کرد :
در پایان هر دوره پس از برگزاری آزمون تخصصی گواهینامه معتبر به همراه ترجمه رسمی
با تائید دادگستری به شرکت کنندگان اعطا می گردد .عالقمندان می توانند جهت کسب
اطالعات بیشتر به آدرس  http://www.ctid.irمراجعه نمایند.

مبارزه با فساد مستلزم تحقق دولت
الکترونیکاست

ادامه از همین صفحه
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :در سامانه دولت الکترونیک شش هزار نوع خدمت
تعریف شده که دو هزار نوع از آن بسیار جدی است که کیفی کردن این موضوعات بسیار برای ما مهم
است .عالوه بر این پروژههای ناتمام باید تکمیل شود به گونهای که حدنگاری امالک یک پروژهای است
که بیش از ده سال است هنوز تکمیل نشده و باید تکمیل شود .بحث سالمت الکترونیک هم بیش از
سه سال است مطرح شده که باید تکمیل شود و کارتهای هوشمند هم جزو پروژههای ناتمام است
که باید تکمیل شود .وی گفت :در حوزه کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال باید وضعیت ما
بهتر شود چراکه سهم اقتصاد دیجیتال در  GDPکشور اص ً
ال خوب نیست و باید بستر آن را فراهم
کنیم .ما نیروهای جوان و کارآمد زیادی در حوزه  ICTداریم و صادرات خدمات فنی و مهندسی در
این حوزه از ضعفهای ماست که باید مرتفع شود .قالیباف بیان کرد :دشمنان ما امروز جنگ سایبری
را آغاز کرده اند و اگر امنیت حوزه  ICTمدنظر قرار نگیرد ،یک تهدید بزرگ است و حتماً باید امنیت
آن مورد توجه قرار گیرد .رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :فناوریهای نوین حتماً باید در
برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد .تقاضای بنده از سازمان صدا و سیما این است که این موضوع
نظارتی مجلس را پیگیری کند چرا که تحقق هوشمندسازی باعث کارآمدتر شدن دولت و مجلس و
حل مشکل مردم خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :تحقق شفافیت و مقابله با فساد
مستلزم آن است که دولت الکترونیک و هوشمندسازی محقق شود.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز (سه شنبه  ۲۹شهریور ماه)
مجلس شورای اسالمی و پس از بررسی گزارش عملکرد دستگاهها در تحقق
دولت الکترونیک اظهار داشت :از دولت تشکر میکنم که نسبت به حوزه فناوری
دغدغه جدی دارد و از همکارانم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم تشکر
میکنم که به موقع این گزارش را جهت بررسی در صحن مجلس ارائه دادند.
وی بیان کرد :بدون شک همه ما میدانیم که هوشمندسازی و دولت
الکترونیک اهمیت زیادی دارد .اصلی ترین ابزار برای تحقق عدالت اجتماعی در
کشور ،هوشمندسازی است و اگر بخواهیم عدالت اجتماعی و اقتصادی برقرار
کنیم ،با فساد مقابله کنیم و شفافیت داشته باشیم باید هوشمندسازی و دولت

الکترونیک مورد توجه قرار گیرد.
قالیباف تصریح کرد :بنده همواره گفته ام در کشور عم ً
ال چهار قوه داریم
که چهارمین قوه بروکراسی و دیوان ساالری است و آن را در حوزههای مختلف
میبینیم .هوشمندسازی و دولت الکترونیک منجر میشود بروکراسی از بین
برود.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اساس تحول دولت و تحقق
برنامههای پنج ساله و بودجه در گرو تحقق دولت الکترونیک است ،گفت :در
همین  ۷۲ساعت گذشته تعدادی از دستگاهها در سامانه دولت الکترونیک ثبت
شدند اما برای ما فقط کارهای شکلی و کمی اهمیت ندارد و باید دستگاهها از
لحاظ کیفی هم در جهت تحقق دولت الکترونیک گام بردارند .متأسفانه برخی
از دستگاهها هیچ خدماتی در حوزه دولت الکترونیک انجام نمیدهند و باید این

بی میلی و بی رغبتی از بین برود.
وی ادامه داد :هر دستگاه اجرایی که با این قانون مخالفت کند ،به معنای
آن است که نمیخواهد پنجره واحد شکل بگیرد و عدالت اجتماعی در جامعه به
وجود آید البته بنده شنیدم که رئیس جمهور ،مسئوالن  ICTو هوشمندسازی
در دستگاههای مختلف را مسئول مستقیم کرده است تا دستگاهها اقدامات الزم
را برای تحقق دولت الکترونیک انجام دهند.
قالیباف تاکید کرد :ما باید دسترسی مردم به بنگاهها را به درستی برقرار
کنیم ،دسترسی بنگاههای اقتصادی و بخشهای خصوصی به سیستم دولت
هم باید برقرار شود و از سوی دیگر کارکنان دولت هم باید در این ساختاری
که پیش بینی میشود بتوانند ارتباطات خود را به صورت منطقی پیش ببرند.
ادامه در همین صفحه

عناوين مهم

دستکاری در
قیمتها را
نمیپسندیم
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در سبد انرژی
کشور
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اعالم آمادهباش شرکت انتقال گاز برای ورود به فصل سرما

زمینه «مذاکره» در نیویورک فراهم است

حضور علی باقری ،رییس تیم مذاکرهکننده هستهای
کشورمان در هیات جمهوری اسالمی ایران در سفر به
نیویورک نشان میدهد ،ایران برای هرگونه مذاکره در جهت
احیای برجام آمادگی دارد.
از چند هفته پیش مقامات آمریکایی مذاکرات احیای
برجام را به حالت تعلیق درآورند .آنها با این ادعا که ایران
پاسخ مناسبی به آخرین جمعبندی آمریکا نداده است ،توپ
را در زمین ایران انداختند و سعی کردند ایران را مقصر
شرایط ایجاد شده معرفیکنند .این در حالی بود که البی
مقامات صهیونیستی از چندی قبل و برگزاری انتخابات
کنگره آمریکا و پارلمان اسراییل مانع دولت بایدن برای
ادامه مذاکرات در وین و توافق احتمالی بود .مقامات روسیه
و چین و سه کشور اروپایی در دو ماه اخیر از پاسخهای
ایران به جمعبندی نهایی ارایه شده از متن پیش نویس
توافق استقبال کردند .تقریبا همه کشورهای درگیر در
مذاکرات بر سر متنی که جوزپ بورل در نهایت ارایه کرد
تا حد زیاد و قابل توجهی تفاهم داشتند و اساسا تفاهم
سیاسی در همان زمان ایجاد شده بود .اما در جریان رد و
بدل شدن پیامها ،طرف آمریکایی بر سر یکی دو موضوع به
ویژه حمایت سیاسی این کشورها از بسته شدن موضوعات
باقیمانده میان ایران و آژانس دبه کردند .آنها با این ادعا که
بررسی سواالت آژانس از ایران در چارچوب برجام نیست و
موضوعی پادمانی نیست تاکید داشتند که نباید حل و فصل
این مساله به برجام گره زده شود این در حالی بود که بسته
شدن این سواالت از خطوط قرمز ایران در مذاکرات است.
ایران خواهان این است که همان طور که در توافق
 2015سواالت آژانس درباره فعالیتهای گذشته ایران

همزمان با اجرای برجام حل و خاتمه یافت ،درباره چند
سوال فعلی نیز باید به همین شکل رفتار شود.
در عین حال کارشناسان بینالمللی به این مساله
اذعان داشتند که انتخابات کنگره مانع کار دولت آمریکا
است و در این میان فشار مقامات اسراییل حائز اهمیت
است .این برای دومین بار طی شش ماه گذشته است که
تحوالت داخلی کشورهای عضو برجام ،بر روند مذاکرات
تاثیر گذاشته یا در آن اخالل ایجاد میکند .البته اینکه
مذاکرات تحت تاثیر تحوالت سیاسی داخلی کشورهای
عضو قرار گیرد ،مسبوق به سابقه است اما نکته قابل
توجه رویکرد دولت آمریکاست که سعی دارد تمایلش
برای تعویق در مذاکرات را به گردن ایران و پاسخهایش
به متن پیشنویس توافق بیندازد .با وجود توقف موقت
رایزنیهای فشرده میان ایران و آمریکا با هماهنگی نماینده
اتحادیه اروپا ،ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه روز
دوشنبه گفت که ،مذاکرات و رایزنیها برای رفع تحریمها به
صورت طبیعی در چارچوب معمول از طریق اتحادیه اروپا
ادامه دارد و هرگونه تحولی در این چارچوب خواهد بود.

صفحه 3

کنعانی درباره سفر علی باقری به نیویورک به همراه
رییس جمهور و احتمال برگزاری دور تازهای از مذاکرات
برجامی در حاشیه مجمع عمومی گفته است:حضور
مذاکرهکننده ارشد ایران در این سفر ،برای همراهی
با هیأت عالیرتبه جمهوی اسالمی ایران است و برنامه
تعریف شدهای برای گفتوگو در خصوص مذاکرات رفع
تحریمها در چارچوب این نشست و اجالس وجود ندارد.
اما به صورت طبیعی نشستهای بینالمللی فرصت خوبی
برای برگزاری نشست های سیاسی ،انجام مذاکرات بین
کشورها و فرصتی برای تبادل نظر در خصوص موضوعات
مورد عالقه کشورهاست .سخنگوی وزارت امور خارجه اما
احتمال اینکه در حاشیه این نشست گفتوگوهایی در
خصوص موضوع هستهای و مذاکرات رفع تحریمها صورت
بگیرد را رد نکرده و گفته است ،ایران از هر فرصتی برای
بیان دیدگاههای خود استفاده میکند .حضور مذاکرهکننده
ارشد ایران در نیویورک در حالی که مقامات کشورهای عضو
برجام نیز در این روزها در این شهر در رفت و آمد هستند،
گویای آن است که اگر طرف مقابل حرفی برای گفتن داشته
باشد ،زمینه گفتوگو فراهم است .بالطبع هر گونه مذاکره و
رایزنی در چارچوب مذاکرات وین و با هماهنگی انریکه مورا
یا شخص جوزپ بورل انجام خواهد شد که پیامها میان
ایران و آمریکا را رد و بدل میکنند .به گزارش ایسنا ،هر
چند آمریکا تحت فشار اسراییل در آمریکا و سرزمینهای
اشغالی است اما حضور مقامات ارشد مذاکرهکننده و عالی
ایران در نیویورک فرصت مجددی برای مذاکره را رو به
روی آنها قرار میدهد ،توافق در دسترس است؛ اینکه از این
فرصت استفاده کنند یا نه به آنها بستگی دارد.

نوری قزلجه در جمع خبرنگاران:

حضور در سازمان شانگهای راهکاری جدی برای مقابله با تحریم است

نماینده مردم بستان آباد در مجلس
گفت :حضور در سازمان همکاری های
شانگهای راهکاری جدی برای مقابله با
تحریم هایی است که غرب علیه برخی
کشورهای عضو این سازمان تحمیل کرده
است.
غالمرضا نوری قزلجه ظهر دیروز (سه
شنبه  ۲۹شهریور ماه) در نشست خبری
با خبرنگاران گفت :توفیقی شد که سه روز
آخر هفته گذشته را به اتفاق رئیس جمهور
و تعدادی از اعضای دولت به اجالس سازمان
همکاریهای شانگهای برویم که در حاشیه
این اجالس گفتگوهای دوجانبه میان ایران،
ازبکستان و سایر کشورهای شرکت کننده
صورت گرفت.
وی تصریح کرد :نکته مهم در این سفر
استقبال بسیار گرم اعضای سازمان شانگهای
از رسمیت یافتن عضویت ایران در این
سازمان بود که کام ً
ال مشهود بود ،همچنین
سران کشورهای عضو در این سازمان
مشخصاً از حضور ایران استقبال کردند.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس
گفت :با دنبال کردن رسانههای ازبکستان
این طور دریافت میشد که مهمترین
کشور شرکت کننده در این اجالس ایران
بوده است چرا که به میزان قابل توجهی به
رسمیت یافتن عضویت جمهوری اسالمی
در این سازمان پرداخته و حضور ایران را

مغتنم شمردند.
نوری قزلجه عنوان کرد :پس از ۱۷
سال در این اجالس تقاضای رسمی ایران
برای عضویت به نتیجه رسید و با تبادل
اسناد مربوطه و تصویب آن در مجلس
شورای اسالمی ،ایران به عنوان نهمین عضو
رسمی این سازمان شناخته شد .این سازمان
عالوه بر  ۹عضو رسمی حدود  ۱۵عضو ناظر
یا شریک گفتگو دارد که عضویت آنها نیز به
تدریج رسمیت پیدا خواهد کرد.
وی گفت :در جریان دیدار دو جانبه
میان ایران و ازبکستان موافقت نامه و توافق
نامههایی در حوزههای مختلف اقتصادی،
فرهنگی ،گردشگری ،نفت و کشاورزی توسط
وزرای مربوطه مبادله شد .به نظر میرسد بعد
از نهایی شدن این موافقت نامهها و تصویب
آنها در مجلس شورای اسالمی مبادالت ۵۰۰
میلیون دالری میان دو کشور این قابلیت را
دارد که تا دو میلیارد دالر افزایش پیدا کند.
نوری قزلجه با اشاره به جدیت طرف
ازبکستانی در توسعه روابط و همکاریها
میان دو کشور گفت :اراده مقامات ازبکستانی
به ویژه رئیس جمهور این کشور ،برای
برقراری و تعمیق روابط میان ایران و
ازبکستان کام ً
ال مشهود بود .استقبال جدی و
ارائه زمان بندیهای کوتاه از سوی آنان نشان
میداد طرف ازبکستانی در زمینه گسترش
همکاریها به ویژه فعالیتهای اقتصادی

جدیت قابل توجهی دارد.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس
شورای اسالمی تاکید کرد :سازمان
همکاریهای شانگهای در حوزههای
مختلف از جمله اقتصادی ،تجاری،
فرهنگی ،گردشگری و همچنین حوزه
امنیت و ثبات در منطقه ایفای نقش دارد
و فعالیت میکند.
وی بیان کرد :عضویت در این سازمان
میتواند موازنهای را در روابط میان شرق
و غرب برای کشور ما برقرار کند ،با توجه
به اینکه عضویت در شانگهای بیشتر برای
ارتباط با شرق است این همکاری میتواند
دست ما را در موازنه ارتباطات مان باز کند
و منافع ملی کشور را تأمین سازد.
نوری قزلجه افزود :اگر به شانگهای
برای ارتباط به شرق و به برجام برای
تنظیم روابط با غرب بنگریم و مدیریت
کنیم بسیاری از اهداف ما سهل الوصول
خواهند بود .با توجه به آنکه سازمان
شانگهای بیش از  ۴۰درصد جمعیت جهان
را شامل میشود میتوان اقدامات مؤثری
در آن انجام داد .همچنین کشورهای
درخواست کننده برای عضویت در این
سازمان بیانگر آن است که شانگهای
جایگاه ویژه ای در همکاریهای منطقهای
دارد که البته مقصود اول این همکاریها
مسائل اقتصادی خواهد بود.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس
عنوان کرد :سالهای گذشته با عضویت ایران
در این سازمان مخالفت شده بود اما امروز
پذیرش رسمیت یافتن عضویت جمهوری
اسالمی در سازمان همکاریهای شانگهای
این موفقیت را شیرینتر کرده است.
وی تصریح کرد :غربیها با این عضویت
این را کام ً
ال دریافت میکنند که ایران در
ارتباط ،تعامل ،مبادالت اقتصادی ،تأمین
مایحتاج و همچنین صادرات و واردات
منحصر به غرب نخواهد بود و نگاه تک بعدی
نخواهد داشت.
نوری قزلجه تاکید کرد :ایران
جایگزینهای الزم در ارتباطات خود را دارد
و چنانچه بازاری روی خوش به کشورمان
نشان ندهد یا منافع ما را تأمین نکند بازار
دیگری داریم که جایگزین آن کرده و منافع
ملی خود را تأمین کنیم.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس
در پایان خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه
برخی کشورهای عضو سازمان همکاریهای
شانگهای مشمول تحریمهای غربی هستند
یکی از اهداف مشترک آن است که با
تعامالت و ارتباطات این تحریمها خنثی
شوند و روابط میان کشورها را تحت تأثیر
قرار ندهند بنابراین حضور در سازمان
همکاریهای شانگهای راهکاری جدی برای
مقابله با تحریمها است.

حجم نقدینگی از
 ۵۴۰۱هزار میلیارد
تومان گذشت
صفحه 7

خبر
فاطمی امین در صحن مجلس:

ضرورت ارائه تسهیالت
به مالکان خودروهای فرسوده
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت:
باید تسهیالتی به مالکان موتورسیکلت و
خودروهای فرسوده ارائه شود تا برای اسقاط
انگیزه داشته باشند و از طرف دیگر تولید
متوقف نشود.
سیدرضا فاطمی امین صبح دیروز (سه
شنبه  ۲۹شهریور ماه) در صحن علنی مجلس
در جریان بررسی تقاضای دو فوریت برای
رسیدگی به الیحه الحاق یک تبصره به ماده
 ۱۰قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت:
قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس
قبل مصوب شد و بعد از چند بار رفت و
برگشت به شورای نگهبان ،اوایل امسال ابالغ
شد .ماده  ۱۰این قانون به تولید و اسقاط
خودرو اشاره دارد و بیان میکند به ازای هر
خودرویی که شماره گذاری میشود باید یک
چهارم خودرو اسقاط شود یعنی برای مثال
باید چهار موتورسیکلت اسقاط شود تا یک
موتورسیکلت شماره گذاری شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تصریح
کرد :اصل این موضوع بسیار درست است
یعنی باید ساز و کاری ایجاد شود تا خودروها
و موتورهای فرسوده از رده خارج شوند اما
این قانون یک خالء دارد که مشکل ساز شده
است و الیحه دو فوریتی دولت برای رفع این
خالء ارائه میشود.
وی تاکید کرد :نکته آن است که برای
اسقاط یک موتورسیکلت فرسوده شروطی
باید فراهم باشد از جمله اینکه از تردد وسایل
نقلیه فرسوده جلوگیری صورت بگیرد اما این
اتفاق نمیافتد ،لذا باید تسهیالتی به مالکان
خودروهای فرسوده ارائه شود که برای اسقاط
انگیزه داشته باشند.
فاطمی امین بیان کرد :در این شرایط
اسقاط به اندازه کافی صورت نمیگیرد
بنابراین گواهی اسقاط به قدر کافی وجود
ندارد ،با این روند شماره گذاری متوقف شده
است ،با این روش تولید را به اسقاط متصل
کردهایم و در نتیجه انبارهای کارخانجات
موتورسازی انبوه شدهاند و تولید به ناچار
متوقف شده است لذا در عین حال که تقاضا
وجود دارد امکان توزیع فراهم نیست.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :راه حل
آن است اگر به هر دلیلی اسقاط دستگاههای
فرسوده وجود نداشت شماره گذاری صورت
بگیرد اما معادل آن مبلغی که باید بابت گواهی
اسقاط پرداخت شود از خودروساز دریافت و از
آن برای ارائه تسهیالت به مالکان خودروهای
فرسوده استفاده شود.
وی تصریح کرد :با افزودن این تبصره به
ماده  ۱۰قانون مذکور ،تولید متوقف نخواهد
شد .همچنین منابعی برای ایجاد انگیزه در
مالکان خودروهای فرسوده جهت اسقاط
ایجاد میشود .عالوه بر این جلوی ایجاد بازار
سیاه و التهاب آن گرفته خواهد شد.

