ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﺳـﺎری / ۳-رﺋﯿـﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن
ﺛﺒــــﺖ اﺳــــﻨﺎد و اﻣﻼک اﻋﻼم
ﮐﺮد:ﺗﻬﯿـﻪ ﻧﺮماﻓـﺰار اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ
ـﺪ از
ـﺖ /دو ﺑﻨـ
ـﺎﺗﺮ ﺛﺒـ
ـﺪن دﻓـ
ﺷـ
ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔـﺎﻧﻪ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ
رﻫﺒﺮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﺣﺬف دﻓﺎﺗﺮ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ آن ﭘﺮوﺳﻪای ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا در ﻗﺪم
اول ﺗﻤـﺎم دﻓـﺎﺗﺮ را اﺳـﮑﻦ ﮐﻨﯿـﻢ و در اداﻣـﻪ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ دﻓـﺎﺗﺮ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ از
ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد و از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﯾﺎران،اﺣﻤﺪ
ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎﻧﯽ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﯾﺎران در ﺳﺎری اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻦ از روز
ﻧﺨﺴﺖ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد
رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺎﺗﺐ
ﺑﺎﻟﻌﺪل در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﮐﺮم ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬر اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ
و ﺟﺎﯾﮕﺎه دﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤﯽ و ﺳﺮدﻓﺘﺮان واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود:
اﻣﺮوز ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺟﺪﯾﺘﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ واﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ .
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﻼغ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭼﻬﺎر
ﮔﺎﻧﻪ  2ﺑﻨﺪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :واﺿﺢ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﯿﺶ روﯾﻢ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ

دﻫﯿﻢ و ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻋﺎوی و
ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ در اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ ،اﻣﺮی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ و
اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻣﻀﺎی
آﻧﻬﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ دﻟﯿﻞ و ﻗﺒﻮﻟﯽ از ﺳﻮی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻫﺮ
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ ﻫﺮ روز در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺛﺒﺖ و اﻗﺘﺪار
دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد و ﺗﺒﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ آﻧﻬﺎ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﺎم ﺑﺮمﯾﺪارﯾﻢ و
اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
اﺑﺰارﻫﺎ اﺳﺖ .
ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از دﻋﺎوی را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻞ
ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻓﺎﺗﺮ
داد :ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ

اﻋﺘﻘﺎد دارم ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺨﺶ
و ﻓﺼﻞ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎزو ﮐﺎری ﮐﻪ در
اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﺳﻮق دﻫﯿﻢ ،اداﻣﻪ
و ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در

ﻣﺤﺎﮐﻢ و  ..را ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﻫﺮ روز ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ
ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻔﺎد ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ را ﻣﻌﺎدل ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﻣﯽداﻧﯿﻢ و
آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻨﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ﺣﮑﻢ ﺷﻤﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺤﺚ
و اﺧﺘﻼف در ﻧﺤﻮه اﺟﺮا اﺳﺖ و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ
و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻠﯽ درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﺮاﻧﺪازه ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ
رﺳﻤﯽ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ در واﻗﻊ در ﺟﻬﺖ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی و در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﺳﺘﻦ از
ﺟﺮاﯾﻢ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺗﻮﺿﯿﺢ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ
دادﮔﺎه ﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻫﺎ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ اﺳﺖ.

ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺪﻻل اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﺳﻨﺘﯽ و ﻏﯿﺮﻣﻄﻤﺌﻦ و ﮐﺎﻏﺬی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﯿﻢ و در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎر ﺷﻮد اﮔﺮ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻮرد
اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاز و
ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ،ﺑﺴﯿﺎری از راه ﻫﺎ ﻫﻤﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺶ از  90ﺳﺎﻟﻪ اﺳﻨﺎد ﮐﺸﻮر راه ﻃﻮﻻﻧﯽ و دﺷﻮاری را

ﻃﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺣﻮزه
ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه و در ﻣﺴﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯽ ﺳﺎزی ﻣﻌﺒﺮ ﺑﺎز ﺷﺪه و از
روز اول ﺗﻮﻓﯿﻖ آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ ،اداﻣﻪ داد :اﻣﺴﺎل ﻣﻮﺿﻮع اﺳﮑﻦ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ
ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود در ﺷﺮف وﻗﻮع اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دﻗﯿﻖ و اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎداﺳﺘﺮ ،ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دﻓﺎﺗﺮ
اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﯾﻢ و از ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺠﻮز ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻻن زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺎﻧﻮن دارﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ آﻧﻬﺎ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺎ آﻣﻮزش اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﺣﺬف دﻓﺎﺗﺮ ﺟﺎری ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ آن ﭘﺮوﺳﻪای ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا در
ﻗﺪم اول ﺗﻤﺎم دﻓﺎﺗﺮ را اﺳﮑﻦ ﮐﻨﯿﻢ و در اداﻣﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺰود :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ
از ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد و از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﻮزه اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺎﻣﻊ
اﻣﻼک ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و … ﺑﻮد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻞ
ﺳﻮاﺑﻖ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺠﺎزی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم
دﻧﯿﺎ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان ،اﻧﺠﺎم
آن از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ.
ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن از اﯾﻦ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ و ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﭘﯿﺶ روﯾﻢ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻈﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﯾﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺪی در ﺣﻮزه ﻣﻠﯽ دارد
وﻇﯿﻔﻪ ای ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ و دﻓﺎﺗﺮ و ﮐﺎﺗﺐ
ﺑﺎﻟﻌﺪل ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد ،اداﻣﻪ داد:
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﺗﺨﻠﻒ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﮐﻢ ﺷﻮد و آﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻨﯽ را ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﻔﮑﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ و
ﻃﺮح ﻧﻈﺮات ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ راه را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﻢ و
دﻓﺎﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻓﺰود:
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﺟﻠﺐ
ﮐﻨﯿﻢ و آن ﻫﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮای ﻧﻘﺶ ﭘﺬﯾﺮی ﺷﻤﺎ آﻣﺎده اﺳﺖ.
ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺛﺒﺖ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ و
واﺣﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از ﺑﺮﮔﺰاری
اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮا ی رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﻣﺠﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ.

