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چراغ سبز مجلس به حذف ثبت محضری خودرو

 10نمایندهمجلسدرگفتوگوباخراسانموافقتشانرا باالیحهوزارتکشوردربارهحذفمرحلهثبتمحضریخودرو اعالمکردند
ایننمایندگانمعتقدندهزینههایمردمبایدکاهشیابد

گروهاجتماعی– 28بهمنبودکهدفترهیئتدولتاعالمکرد«:وزارتکشوربهمنظور
برونرفت از اختالفنظرها درخصوص شیوه نقل و انتقال خودرو ،الیحه اصالحی
ماده  29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را ارائه کرده است» .در گزارش دفتر
هیئت دولت به این اشاره شده بود که «سند مالکیت صادره توسط نیروی انتظامی،
سندرسمیمحسوبمیشود»وپیشنهادوزارتکشوربهحذفموازیکاریوکاهش
هزینهها منجر خواهد شد .این رویکرد ،همان نکتهای است که پیش از این سردار

هادیانفر ،رئیس پلیس راهور هم به آن اشاره کرده و گفته بود« :نقل و انتقال خودرو
با سند راهور چیزی حدود ۲۰۰هزار تومان میشود ،اما اگر بعضیها عالقه دارند به
دفترخانهها مراجعه کنند و سند دفترخانهای که حدود ًا سه میلیون تومان میشود
بگیرندجایخوددارد؛ولیاینبهآنمعنانیستکهسندپلیساعتبارکمتریداشته
باشد» .با این حال ،دوم اسفندماه ،رئیس سازمان ثبت اسناد در گفتوگو با خراسان،
مخالفت خود با این موضوع را اعالم و اظهار کرد« :برگ سبز جایگاه ثبتی رسمی

ندارد».البته«ذبیحا...خداییان»گفتهبودکه«:درصورتتصویبمجلس،قطعاقانون
برای همه الزماالجرا خواهد بود» .اما نهم اسفندماه «علی خندانی» رئیس کانون
سردفتراندرگفتوگوباخراسانباارائهاستداللهایی،برمخالفتباتصویبچنین
الیحهایتاکیدکردوگفت«:ماادلهخودمانرادرمخالفتبااینالیحهارائهمیدهیم».
اینبار روزنامه خراسان به سراغ تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس رفته است تا
ببینیمنظرآنهادربارهالیحهپیشنهادیوزارتکشورچیست؟

از راست  :قاسمی پور  -نصیرایی  -علیزاده برمی  -علیزاده  -حسین زهی  -زنگنه  -اعظمی  -طهماسبی -جدی  -نوروزی

هزینهثبتسندمحضریخودرو
نهعادالنهاستونهمنطقی

حجتاالسالمحسننوروزی
نایبرئیسکمیسیونحقوقی
ما از این تصمیم وزارت کشور استقبال میکنیم؛
زیــرا این اقــدام موجب کاهش هزینههای مــردم و
مصرفکنندگان اصلی است .اینکه یک خودرو
در یــکروز سه نوبت معامله شــود و در هر نقل و
انتقال خریدار و فروشنده یک خودروی معمولی،
متحمل هزینهای بالغ بر  ۸۰۰هزار تا یکمیلیون
تومان شوند ،نه منطقی است و نه عادالنه؛مضاف
بر اینکه ایــن هزینهها تنها به ســود دفاتر اسناد
رسمی است نه خود مردم .در شرایط فعلی هزینه
تمامشده سند خــودرو در نیروی انتظامی بین
 80تا  ۱۰۰هزار تومان است؛ حال چرا باید مردم
متحمل هزینه  ۱۰برابری شوند؟ ما از این الیحه
حمایت خواهیم کرد و بهطور قطع نهایت تالش
خود را بــرای تصویب این قانون خواهیم داشت.

موافقیم وحمایتمیکنیم

محسنزنگنه
عضوکمیسیونبرنامهوبودجه
این موضوع چندینبار در مجلس مطرح شد اما با
توجهبهاینکهدولتاعالمکردهبودبهموضوعورود
کردهوالیحهایراآمادهکردهاست،مقررشدمنتظر
الیحهدولتباشیموباارائهآنبهمجلس،قطعاازاین

رویکرد حمایت خواهیم کرد .واقعیت این است که
تعددمراکزومراحلنقلوانتقاالتخودرو،همباعث
شدهمردمخیلیاذیتشوندوهمباعثپیچیدهشدن
کارشدهاست.عالوهبرآن،شرایطفعلیسببشده
اینتصوروجودداشتهباشدکهتعارضمنافعیوجود
داردوبرخیبرایتامینمنافعخودترجیحمیدهند
روندفعلیادامهپیداکند.

حتماراههایسادهتروکمهزینهتری
وجود دارد

حجتاالسالممجیدنصیرایی
سخنگویکمیسیونفرهنگی
به طــور کلی با هر فرایندی که منجر به کاهش
هزینههایمردموسهولتدرامورشانشود،موافقم.
اگرچه دربــاره این موضوع به دلیل اینکه الیحه
هنوز به دستمان نرسیده است ،اظهارنظر قطعی
نمیتوان کرد اما معتقدم بسیاری از فرایندها از
این دست در کشور ما قابلیت بازنگری دارنــد .در
ایــن موضوع ،قانونگذار در زمــان خــودش حتما
مالحظاتی را درنظر گرفته است که افراد متضرر
نشوند ،حــاال هم اگــر قــرار اســت در موضوع سند
خودروبازنگریصورتگیرد،حتماراههایسادهتر
و کمهزینهتری وجود دارد که البته تاکید میکنم

باید این اطمینان برای مردم درخصوص اسناد و
اموالشان فراهم شود که مبادا ضرری متوجهشان
شود.

اداری و مشکالت مردم برای نقل و انتقال خودرو
کم میشود و هم دیگر نیاز نیست که در دو محل
مختلف هزینه مضاعفی پرداخت کنند .مطمئنیم
کهاینموضوعموردحمایتخیلیازنمایندگانقرار
میگیردوتصویبمیشود.

محسنعلیزاده
عضوکمیسیوناقتصادی
به طور جدی و صددرصد موافق این کار هستم .در
دورگذشتهمجلسهمتوسطتعدادیازنمایندگان
دنبالشد،امانهایینشدوهماکنونعالوهبرتعویض
پالکوصدورسندتوسطنیرویانتظامی،سندیهم
دردفاتراسنادرسمیتنظیممیشودامابهنظربنده
نیاز به مورد دوم و مراجعه به دفترخانهها نیست .ما
خودمان در مجلس هم به دنبال اصالح این موضوع
بــوده و هستیم اما طبیعتا اگر الیحه دولــت زودتر
برسد،آنراپیگیریخواهیمکرد.طبیعتاکمیسیون
اقتصادی مجلس هم باید این الیحه را بررسی کند
که ما به آن توجه خواهیم داشت .هماکنون خودرو
بهعنوانکاالیسرمایهایشناختهمیشودامامابه
دنبال آن هستیم که آن را به عنوان کاالی مصرفی
تعیین کنیم تا نیاز به ثبت سند رسمی دفترخانهای
نداشتهباشد.باتصویباینموضوع،همبوروکراسی

حتمادرجهتکاهشهزینهها
تصمیمگیریمیکنیم

الیحهدولتهمنرسد،درمجلس
طرحمیدهیم

علیاکبرعليزادهبرمی
عضوکمیسیونکشاورزی
این مشکلی است که مردم با آن مواجه هستند و
انشــاءا ...اگر الیحه اصالحی آن از طرف دولت به
مجلس ارسال شود ،حتما به گونهای تصمیمگیری
میکنیم طرف مردم باشیم و مشکل آنها را حل
کنیم .رسیدگی به این الیحه از دو نظر قابل اهمیت
اســت؛ اول اینکه تــاش خواهیم کــرد واقعا کار
مردم راه بیفتد ،چراکه اصال به صالح نیست بین
دو مجموعه قــرار بگیرند و اذیــت شوند .نکته دوم
هم اینکه تــاش خواهیم کــرد با اصــاح قانون،
هزینههای مردم کاهش پیدا کند .دربــاره برخی
مخالفتها با اصالح قانون فعلی هم باید گفت که
مرکز قانونگذاری مجلس است و انشاءا ...پس از
تصویب،همهازقانونتبعیتخواهندکرد.

چرا اینتصمیمزودترگرفته نشده
است؟

شیواقاسمیپور
دبیراولکمیسیونآموزش
مجلس از هر اقدامی که موجب رفاه حال و کاهش
هزینههای مــردم شــود ،استقبال میکند .گفته
میشود با حذف ثبت سند خودرو از دفاتر رسمی،
بیش از ۴۰درصد هزینهها به نفع مصرفکنندگان
اصلی خــودرو کاهش مییابد؛ ســوال ایــن است
چــرا چنین تصمیمی زودتــر اتخاذ نشده است؟
اینکه گفته شود به خاطر کاهش درآمد این دفاتر
نباید چنین اقدامی صورت گیرد ،خالف منطق و
انصاف است .مجلس در این میان به دور از هرگونه
جانبداری ،انتفاععموممردموبهخصوصمحرومان
رادرنظرخواهدگرفت.

اگرناجااطمینانبخشیکند
قابلقبولاست

دکترعلیجدی
نایبرئیسکمیسیونصنایع
در یک نگاه کلی معتقدم در این موضوع چند نکته
را باید موردتوجه قرار داد؛ ابتدا اینکه هزینههای
انتقال زی ــاد نباشد و ب ــرای م ــردم بــوروکــراســی
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ایجاد نکند .ضمن اینکه مالکیت مردم در نقل و
انتقاالت و استعالمها دچار خدشه و نقص نشود.
حاال اگر نیروی انتظامی این اطمینان را بدهد،
به نظر قابلقبول میآید .ما موافق این هستیم که
مردم متحمل هزینه کمتری شوند؛ اما مهمتر از این
موضوع،اطمینانبخشیاستکهبایدفراهمکردکه
خدایناکردهمردمدراسناداموالشاندچارضررو
خسراننشوند.

بایدصفرتاصدکاربهناجا واگذارشود

اسماعیلحسینزهی
عضوکمیسیونعمران
دفترخانهها از یکطرف و نیروی انتظامی از طرف
دیگرمدعیمسئولیتاینحوزههستندوبهنظرمن
باید این دوگانگی اصالح شود .من معتقدم وقتی
متولی نقل و انتقال و شمارهگذاری خودرو ،نیروی
انتظامی است ،باید صفر تا صد موضوع در اختیار
ناجاباشد.مردمبرایتعویضپالکزمانمیگذارند
و هزینهاش را هم میدهند ،اما بعد باید دوبــاره به
دفترخانهها هم مراجعه کنند که به نظرم یک کار
اضافهاست،بهترینروشهمیناستکهکاربهعهده
نیرویانتظامیگذاشتهشود.

موافقکاهشهزینههایانتقال
خودرو هستیم

فرهادطهماسبی
عضوکمیسیونصنایعومعادن
حذف موازیکاریها و کاهش هزینهها برای مردم
اقدام خوبی است که موردحمایت خواهد بود .پس
از ارائه الیحه از سوی دولت ،ما موضوع را در مجلس
بررسی خواهیم کرد و دالیل و استداللهای نیروی
انتظامی و دفاتر اسناد رسمی را خواهیم شنید.
طبیعتارویکردمااینخواهدبودکههرآنچهبهصالح
مردموجامعهاست،تصویبکنیم.

نگاهمجلسمثبتخواهدبود

ذبيحا...اعظمی
عضوکمیسیونکشاورزی
قطعا مجلس به ایــن الیحه که با هــدف کاهش
هزینهها و حذف موازیکاریها ارائه شده ،نگاه
مثبت خواهد داشت و همه سعی و تالشمان این
خواهد بود که زحمت مردم کمتر شود .در همه
جای دنیا ،انجام کارها به سمت کوتاه کردن زمان
و تسهیل کار برای مردم بوده و ما هم باید در همین
مسیرگامبرداریم.حتیدرصورتنیازوباارائهطرح
در مجلس نیز حتما آن را امضا خواهم کرد که این
مشکلمردمحلشود.

