ـﺲ
ـﺎﯾﺐ رﯾﯿـ
ـﺎری / ۶-ﻧـ
ـﺎﯾﺶ ﺳـ
ﻫﻤـ
ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﯾﺎران در
ﺟﻤﻊ روﺳﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﮐـﺎﻧﻮن ﺳـﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﯾـﺎران
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﺗﻤﺎن ﺗﻮان ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﻮت
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺳﺮاﺳﺮي ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎ ي ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻛﻪ در
اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ در دوﻣﻴﻦ روز ﺧﻮد ﻓﻀﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺗﺒﺎدل
ﻧﻈﺮ و ﺑﻴﺎن دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮان دﻓﺎﺗﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد و در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮارد
ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران؛ در اﻳﻦ
ﺟﻠﺴﻪ ،ﻟﻄﻴﻒ ﻋﺒﺎدﭘﻮر رﻳﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران اردﺑﻴﻞ
ﻋﻨﻮان ﻛﺮد :اوﻟﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ رواج زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻨﺎد و ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﻨﺎد
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
وي اداﻣﻪ داد :در ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن  ،ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻓﻨﯽ ﺿﺮوری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ زﯾﺮ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻧﻤﯽروﻧﺪ.
وی

ﺑﯿﺎن

داﺷﺖ:

اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﻧﺮماﻓﺰاری

ﻻزم

ﺑﺮای

ارﺳﺎل

ﺧﻼﺻﻪ

ﺳﻨﺪ

ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎ آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ رﻳﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺗﻌﻬﺪ و
اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺎم ﻗﺮادادﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻮ و ﺷﯿﻮهای ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻣﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮای آن ﺑﻮد.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪي ﻛﻴﺎ اداﻣﻪ داد :ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را
در ﻋﻤﻞ ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﻧﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.

وي ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و اﻓﺰود:
در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺳﺎﺧﺖ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺪارد اﻣﺎ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺘﯿﺎز ﭘﯿﺶﻓﺮوش ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در
دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ در
دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﻌﯿﺪی ﻛﻴﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮدﻓﺘﺮان ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮﻗﺪان در زﻣﯿﻨﻪ داوری ورود ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺤﺚ داوری ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﯿﻤﯿﺎن ﻧﺎﻳﺐ رﻳﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران اذﻋﺎن
داﺷﺖ :ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ،آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪون
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﮐﺎﻧﻮن
ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻌﻴﺪ

ﻣﻨﺸﯽ

ﻋﻀﻮ

ﻫﯿﺎت

ﻣﺪﯾﺮه

ﮐﺎﻧﻮن

ﺳﺮدﻓﺘﺮان

و

دﻓﺘﺮﻳﺎران

ﻧﻴﺰ

ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭘﺲ از ﺟﺪی ﺷﺪن ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،اﻧﺘﻘﺎل
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وي ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺻﺎدر ﺷﺪ و اداﻣﻪ داد :ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﯽ در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎ آﮔﺎه ﻧﺒﻮدن ﻣﺮدم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدر
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺑﺤﺚ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﻣﻨﺸﯽ در ﭘﺎﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺷﮑﺎﯾﺎت
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد.
ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ادﻳﺐ ،رﻳﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺷﺮﻗﻲ درﺑﺎره اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺴﺘﺮیﻫﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد و ﻣﺒﺤﺚ ﺿﻤﺎﻧﺖ
اﺟﺮاﯾﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺎورن اﻣﻼك از ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﻊ و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ.
وی درﺑﺎره اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻋﻼم ﮐﺮد :در
زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اي را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺣﺠﻢ

ﺗﻘﺎﺿﺎ،

در

ﺣﺎل

ﺣﺎﺿﺮ

ﺷﻬﺮداری

ﻗﺎدر

ﺑﻪ

ﺳﺎﺟﺪي  ،رﻳﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :در ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﻬﺮداری اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ ورود ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﺪف از ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺳﻨﺪ ﭘﯿﺶﻓﺮوش ،اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن آن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻨﺎد
ﺧﻮد در دﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺣﯿﺪر زاده ،رﻳﺲ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن ﺣﻖاﻟﺜﺒﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ واﺣﺪ
در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﺎن اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﮐﺎر دﺷﻮاری
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن ﺣﻖاﻟﺜﺒﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
وی از ﻧﺒﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻧﺒﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮدارﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﺴﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﺣﯿﺪر زاده ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﯾﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ
ﻣﺸﺘﺮک ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﻢ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺻﻨﻒ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻫﻤﮑﺎری اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ،از ﯾﮏ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﮐﺸﻮری ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮﯾﻢ.
در اداﻣﻪ ﺣﺴﻴﻦ اورﻋﻲ ﻗﺪﻳﺮي ،رﻳﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻣﯿﺰان
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ و از ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﻢ دور ﻧﺸﻮﯾﻢ.
ﺳﭙﺲ ﻋﻈﯿﻤﯿﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ در ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﻛﺰ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻮان ﺧﻮاﻫﺎن ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ درﯾﻎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ

ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮان از اﺛﺮات ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮای آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.
ﻋﻈﯿﻤﯿﺎن درﺑﺎره ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﻮهﻗﻀﺎﯾﯿﻪ
ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺎﻳﺐ رﻳﺲ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻗﺪرداﻧﯽ از
زﺣﻤﺎت ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ از
زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﻮد اﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ،در ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ روﺑﺮو ﺷﺪ و ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻼشﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﺻﺎﺑﺮ ﻧﺎﻇﻤﯽ ﭘﻮل ،ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﻛﺎﻧﻮن ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﺎراﺣﺘﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻧﺪادن ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ اﻣﻼك ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪي،
ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻫﻤﻪ از اراﺋﻪ ﻧﺸﺪن ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﮔﻼﯾﻪ دارﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺧﻼف آن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ در اﺳﻨﺎد ﻗﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهای ﻧﺪارﯾﻢ و
ﻣﺎ ﺧﻼف ادﻋﺎی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﯿﺪوارم ﭘﺲ از آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ،ﻗﯿﻤﺖ درﺳﺖ را در اﺳﻨﺎد ﻗﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﮐﺎر ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﺪ.
ﻋﻈﯿﻤﯿﺎن ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ از ﺑﺮوز
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای دادﮔﺴﺘﺮی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ،از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﺮف ﮐﺮدﻧﺪ آﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

