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سرمقاله

اخبار
معاون رئیس جمهوری:

شکلگیری وزارت تجارت و خدمات
بازرگانی یک ضرورت است
معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت :براساس
بررسیهای صورت گرفته شکلگیری وزارت
بازرگانی یک ضرورت است که با توجه به التهابات
ماههای گذشته در بازار و نیز نوسانات قیمتها،
این کار باید انجام شود.
به گزارش ایسنا ،محمد حسینی در حاشیه جلسه
هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد :طرح
وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس ،قبل از
این دولت مطرح بوده و تصویب شده و به شورای
نگهبان رفته و االن در کمیسیون اجتماعی مجلس
است .مجلس هم نظر دولت را خواست که بررسی
کردیم و دیروز در مجلس مطرح شد که اگر دولت
الیحه دهد ،مجلس آن را در اولویت قرار خواهد
داد .وی افزود :ما وزارت صنایع معادن و وزارت
بازرگانی را خواهیم داشت که براساس بررسیهای
صورت گرفته این یک ضرورت است که با توجه
به التهاباتی که در ماههای گذشته در بازار بوده و
نیز نوسانات قیمتها ،این احتیاج وجود داشته که
این کار انجام شود .معاون پارلمانی دولت افزود :از
نمایندگان تشکر میکنم که در بحث استیضاح وزیر
همکاری خوبی داشتند و در کمیسیون صنایع که
بحث مطرح شد ،بسیاری از استیضاحکنندگان قانع
شدند و استیضاح را هم پس گرفتند .روز پنجشنبه
آقای رئیسجمهوری دیداری با نمایندگان مجلس
و اعضای کمیسیون اصل  ۹۰دارند که در آن هم
مباحث مهمی مطرح خواهد شد .ما در گذشته
هم با مجامع استانی جلساتی داشتیم و غالب این
مجامع با رئیس جمهوری جلسه داشتند که قرار شد
این تعامالت روز به روز بیشتر شود.

معاون اجرایی رئیس جمهوری:

دور دوم سفرهای استانی در حال
برنامه ریزی است
معاون اجرایی رئیسجمهوری گفت :دور دوم
سفرهای استانی در حال برنامه ریزی است و با
دستور رئیس جمهوری انجام خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،صولت مرتضوی در حاشیه جلسه
هیات وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با سفر
استانی بعدی رئیس جمهوری اظهار کرد :بیست
و شش سفر استانی انجام شده و بقیه سفرهای
استانی هفته های آینده انجام خواهد شد .وی عنوان
کرد :کارگروهی برای بررسی مصوبات سفر شکل
گرفته و گزارشی از سفرها تقدیم رئیس جمهوری
می شود .دور دوم سفرهای استانی در حال برنامه
ریزی است و با دستور رئیس جمهوری انجام خواهد
شد .معاون اجرایی رئیس جمهوری تصریح کرد :دور
اول سفرها مصوبات بود و دور دوم پیگیری و اجرای
مصوبات و ارزیابی دستگاه های اجرایی و اجرای طرح
ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مجدد نیازهای
استان ها احصاء خواهد شد و در صورت نیاز بر
اساس توان دولت تصمیم گیری خواهد شد.

اخبار

اولویتهای سفر رئیس جمهوری برای سفر به ترکمنستان بررسی شد

علی دایی ،فردوسیپور و اینک
وریا غفوری
ادامه از صفحه یک
از قراردادهای عجیب بازیکنان فوتبال،
وضعیت مبهم و آشفته فدراسیون فوتبال،
بدهیهای کالن باشگاهها و شکایتهای فراوان
خارجی تا نحوه انتخاب مدیران فدراسیونهای
مختلف ورزشی ،برگزاری مجامع ،نحوه برگزاری
مسابقات ورزشی و نتایج بعضا ضعیف ورزشی
همگی شاهد این ادعا هستند که ورزش از
سیاست جداست و مدیران سیاسی نباید وارد
مدیریت در ورزش شوند.
در بطن مصاحبههای وریا غفوری جز حس
وطندوستی و دغدغهمندی چیزی نمیتوان
یافت و صرفا در اظهارنظراتش سعی کرده
مشکالت اقتصادی مردم کشورش را بیان کند که
البته از کاپیتان یکی از دو تیم پرطرفدار فوتبال
کشور چیزی غیر از این هم انتظار نمیرود.
هواداران انتظار دارند همانگونه که آنها در
استادیوم ها بازیکنانشان را تشویق و حمایت
میکنند ،آنها نیز در برابر مشکالتشان بیتفاوت
نگذرند.
مدیران باشگاه استقالل که این روزها سرخوش
از موفقیت تیمشان ،قهرمانی را حاصل تدبیر و
تالشهای خود میدانند ،غافل از این هستند
که طرفداران این باشگاه همواره قهرمانها را
به قهرمانیها ترجیح دادهاند و هرگز حجازیها
و غفوریها را از یاد نخواهند برد و همچنان
بدون اینکه نامی از مدیران تیمشان ببرند،
قهرمانهایشان را یک صدا تشویق خواهند کرد.

سیاستروز
ابهام در نتیجه مذاکرات دو روزه در دوحه

سفر برای خزر

به گزارش ایرنا ،عشقآباد برای دومین بار میزبان
س جمهوری ایران است و آیتالله «سیدابراهیم
رئی 
رئیسی» صبح چهارشنبه در رأس هیات عالیرتبه
سیاسی و اقتصادی ،عازم عشقآباد پایتخت
ترکمنستان شده است .حضور در ششمین اجالس
کشورهای حاشیه دریای خزر و دیدار با مقامات ۵
کشور حاضر در این نشست مهمترین برنامههای
اعالم شده سفر به ترکمنستان است .سفر رئیسی به
ترکمنستان به دعوت رسمی «سردار بردی محمداف»
س جمهوری این کشور انجام میشود .روز هفت
رئی 
تیرماه نیز نشست وزرای امور خارجه کشورهای
ساحلی خزر با حضور «حسین امیرعبداللهیان» وزیر
امور خارجه کشورمان و همتایان روسی ،قزاقستانی،
آذربایجانی و ترکمنستانی وی برگزار شد.
رؤسای پنچ کشور ایران ،روسیه ،ترکمنستان،
جمهوری آذربایجان و قزاقستان ،درباره مهمترین
موضوعات مربوط به دریای خزر از یکسو و منطقه
آسیای میانه و قفقاز از سوی دیگر بحث و تبادل نظر
میکنند ،تا به نقطهنظر مشترکی درباره این حریم
ت یابند .از این رو سفر آیتالله
آبی و خاکی دس 
رئیسی به ترکمنستان را میتوان از دو ب ُعد حائز
اهمیت دانست :تبیین منافع و خطوط قرمز ایران
در حوزه دریای خزر ،گفتوگو با همتایان منطقهای
درباره تعامالت دو و چندجانبه به ویژه در حوزه
اقتصاد و تجارت.
س جمهوری به ترکمنستان
این دومین سفر رئی 
از زمان آغاز مسئولیت است ،سفر نخست با هدف
شرکت در نشست سازمان همکاریهای اکو بود و
سفر دوم هم با هدف حضور در ششمین نشست
کشورهای حاشیه دریای خزر انجام میگیرد.
استراتژی اصلی هر دو سفر اما گسترش افق روابط
بینالملل به منطقه و همسایگان به ویژه همسایگانی
که ایران با آنها دارای تمدن مشترک است که دولت
سیزدهم یکی از اهداف خود در سیاست خارجی را
این مهم تعریف کرده است.
روابط ایران و ترکمنستان علیرغم تمام ظرفیتهای
آن ،از سال  ۹۵و در پی برخی اختالفات در حوزه
انتقال انرژی به سردی گرایید .دولت سیزدهم برای
بازگرداندن این روابط به حالت عادی و یا حتی ارتقای
آن ،تالشهای خود را از همان روزهای نخست
مسئولیت آغاز کرد و آیتالله رئیسی در دومین سفر
خارجی خود به ترکمنستان رفت تا در پانزدهمین
نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکو شرکت
کند .دیدار با «بردی محمداف» ،رئیسجمهوری
پیشین ترکمنستان ،در حاشیه این اجالس نخستین
گام دولت سیزدهم به منظور برطرف ساختن برخی
سوتفاهمهای موجود در روابط تهران-عشقآباد بود.
تالشهای رئیسجمهوری در این سفر از سوی
همتای ترکمن خود هم مورد استقبال قرار گرفت
و در نهایت توافق سه جانبه بین ایران ،جمهوری
آذربایجان و ترکمنستان ،منجر به قرارداد سوآپ
گازی بین سه کشور شد .طبق این قرارداد قرار است
ساالنه  ۱.۵تا  ۲میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان
به جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اسالمی
ایران انتقال یابد.
الف) دریای خزر و خطوط قرمز منافع ایران
نخستین بار در اردیبهشت سال  ،۸۱به پیشنهاد
ترکمنستان ،رؤسای پنج کشور حاشیه دریای خزر
گرد هم آمدند تا برای محیط  ۶۵۰۰کیلومتری این
دریا تصمیمگیری کنند .دریایی که ۱۲۰۰کیلومتر
طول دارد و پهنای آن از  ۲۲۰تا  ۵۵۰کیلومتر متغیر
است .دو دهه پس از این نشست ،ششمین دوره
آن ،بار دیگر در پایتخت ترکمنستان برگزار میشود تا
حریم این دریاچه به صورت قانونی و منصفانه میان
کشورهای حاشیه آن تقسیم شود.
پنج کشور حاشیه خزر در نشستهایی که در پنج
دوره گذشته برگزار کردهاند ،درباره حریم و حقوق

سنگاندازی آمریکا ،صدای «مورا»
را هم درآورد

س جمهوری به ترکمنستان است و آیتالله رئیسی در این سفر کوتاه راهبردی میکوشد ،ضمن
حقوق ایران در دریای خزر مهمترین محور سفر امروز رئی 
حراست از منافع ملت ،از فرصت این سفر برای بهبود ترازهای تجاری با استفاده از ظرفیتهای مغفول مانده در آسیای میانه نیز بهره گیرد.

در کنار
گفتوگوهای
کارشناسی و
حقوقی درباره
تعیینخط
مبدا و رژیم
حقوقی دریای
خزر ،جمهوری
اسالمی دیگر
خطوط قرمز و
مهم خود را در
این نشست با
دیگرکشورهای
حاضر مطرح
خواهد کرد
این دریا به توافقاتی رسیدند که این توافقات در دور
چهارم مذاکرات در بهار  ۹۳و در آستاراخان روسیه
به سند مشترک  ۱۹مادهای تبدیل شد تا اصول
کلی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا
تعیین شود .در پنجمین نشست سران کشورهای
حاشیه خزر که مرداد  ۹۷در قزاقستان برگزار شد،
پیشنویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
تدوین و با دو پروتکل مهم ،توسط سران  ۵کشور
ساحلی این دریا ،امضا شد اما هیچ سندی مبنی بر
درصد و تقسیم خزر ،روال قانونی تصویب خود را
طی نکرده است ،چرا که هر سند الزام آوری نیازمند
اجماع همه کشورهای حاشیه خزر است.
حال چهار سال پس از این امضا که به تعبیر
امیرعبداللهیان گام بزرگی بود ،موضوعات باقیمانده
و البته مهم مانند «تعیین مناطق آبی» و «تحدید
حدود بستر و زیر بستر» دریای خزر همچنان باقی
مانده است و تدوین پیشنویس موافقتنامهای در
خصوص خطوط مبدأ ضروری به نظر میرسد.
در چهارسال گذشته در مسیر ابهامزدایی از این
مسائل ،چهار نشست کاری برای نهایی کردن
پیشنویس موافقتنامه خطوط مبدا برگزار شد که
هنوز مذاکرات آن ادامه دارد و چندین اجالس هم
برای تدوین و نهایی کردن اسناد تخصصی پنج جانبه
به صورت مجازی برگزار شده است.
چهار کشور دیگر ،این رژیم حقوقی را نهایی
کردهاند اما در ماده یک این کنوانسیون تصریح شده
است که روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید
در موافقتنامه جداگانهای بین همه طرفها تعیین
شود و چنانچه شکل ساحل ،یک کشور ساحلی را
در تعیین آبهای داخلیاش آشکارا در وضعیت
نامساعدی قرار دهد ،این وضعیت هنگام ایجاد
روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی
طرفها مدنظر قرار خواهد گرفت.
در میان پنج کشور ساحلی دریای خزر ،ایران به
لحاظ جغرافیای ساحلی خود از حیث تعیین خطوط
مبدا مستقیم در وضع ویژهای قرار دارد .شکل
سواحل ایران کامال مقعر است .فارغ از آثار منفی
شکل مقعر ساحل ایران در تحدید حدود دریایی،
تقعر ساحل سبب میشود اوال خطوط مبدأ مستقیم

رئیس جمهوری کشورمان در دیدار با رئیس جمهوری ترکمنستان:
روسای جمهوری ایران و ترکمنستان با مرور و ارزیابی روند
پیشرفت اجرای توافقات و تفاهمنامههای منعقد شده میان دو
کشور تاکید کردند که اجرای کامل این اسناد همکاری ،فصلی جدید
در تعامالت دو کشور خواهد گشود و روابط اقتصادی و تجاری
تهران-عشقآباد را با جهش مواجه میکند.
به گزارش ایسنا ،آیتالله سید ابراهیم رئیسی که به منظور شرکت
در ششمین اجالس سران کشورهای ساحلی خزر به ترکمنستان
سفر کرده است ،در دیدار «سردار بردی محمداف» ،رئیس
جمهوری ترکمنستان با اشاره به  ۳۰ساله شدن روابط دوستانه و
برادرانه میان دو کشور گفت :دولت سیزدهم اولویت ویژهای برای
گسترش روابط و همکاریها با همسایگان دارد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه روابط تهران و عشقآباد بر پایه
توسعه روابط همسایگی و بر اساس اعتماد متقابل و همکاریهای

ایران نیز شکل مقعر پیدا کند و ثانیا ً این خطوط
نسبت به جهت کلی ساحل بیشتر انحراف پیدا کنند.
همچنین خط ساحل ایران در عین انحنای کلی بسیار
هموار بوده و فاقد بریدگیها و دماغههای ساحلی
است و به تعبیر فنی م ُضرّس و دندانهدار نیست.
به این دالیل در زمان تعیین خط مبدأ در حریم
ساحل محدوده آبهای سرزمینی ایران کمتر
میشود و لذا طبیعی است که این مسئله مورد
پذیرش جمهوری اسالمی قرار نگیرد؛ چرا که تأمین
حداکثری حقوق و منافع ملی خواسته افکار عمومی
است و نباید در هیچ شرایطی از این مطالبه عدول
کرد.
در کنار گفتوگوهای کارشناسی و حقوقی
درباره تعیین خط مبدا و رژیم حقوقی دریای خزر،
جمهوری اسالمی دیگر خطوط قرمز و مهم خود را در
این نشست با دیگر کشورهای حاضر مطرح خواهد
کرد .یکی از مهمترین این موضوعات تأکید بر این
اصل است که دریای خزر در صالحیت انحصاری
کشورهای ساحلی آن قرار دارد و بهطور خاص
هرگونه حضور و استفاده نظامی کشورهای دیگر
بههیچوجه قابل پذیرش نیست.
امنیت منطقه خزر به همکاریهای کشورهای
حاضر در آن بستگی دارد و با توجه به برخی تحریکات
و تحرکات در پی آن ،هوشیاری هر پنج کشور حاضر
در حاشیه این دریا ضروریتر از همیشه است که
در دیدارهای آیتالله رئیسی با همتایان خود در این
نشستها مورد توجه قرار می گیرد.
موضوعی که وزیر امورخارجه ایران هم برآن تاکید
و تصریح کرده است« :سازوکار همکاری جمعی
در زمینههای حفظ ثبات و امنیت و گسترش
همکاریهای اقتصادی پنج جانبه در دریای خزر
همواره مورد تأکید جمهوری اسالمی ایران بوده
است .این موضوع از لحاظ امنیت و منافع ملی
همه کشورهای ساحلی دریای خزر بسیار حائز
اهمیت است .در این رابطه از سازوکارهای پنج
جانبه از جمله پیشنهاد اخیر روسیه به منظور تکامل
و تشکیل ساختار همکاری در دریای خزر حمایت
میکنیم و معتقدیم این ابتکار باعث نظاممند کردن
و تقویت همکاریها در دریای خزر خواهد شد».

محور دیگر دغدغه جمهوری اسالمی ،معضالت
زیستمحیطی این دریاست و از دیدگاه ایران؛ مضر
بودن خط لوله عبور از بستر خزر برای محیط زیست
موضوع روشنی است که تهران تالش میکند با
انتقال تجربه خود در حوزه انتقال انرژی در سوآپ
گازی با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان آن را در
اختیار دیگر کشورها قرار دهد.
ب) اقتصاد ،محور اصلی سفر رئیسی
سفر به ترکمنستان و دیدار با  ۵رئیسجمهوری،
میتواند دروازه بازارهای این کشورها را به روی ایران
گشوده و راهی برای استراتژی خنثیسازی تحریمها
باشد .آسیای مرکزی به دالیل مختلف از مدتها
از افق دید دیپلماسی و اقتصاد پنهان مانده بود
اما دولت سیزدهم که در اجالس بریکس در کنار
پنج قدرتی ایستاد که به دنبال نظم نوین اقتصادی
هستند این بار به دنبال شناسایی بازارهای جدید
منطقه بهویژه در ترکمنستان و کشورهای حاشیه
خزر است .به همین دلیل پیش میشود یکی
از پرونده های اصلی که در این اجالس روی میز
روسای جمهوری قرار گیرد؛ گسترش ترانزیت میان ۵
کشور ساحلی و احیای مسیر شمال به جنوب دریای
خزر باشد؛گامی در مسیر توسعه مناسبات اقتصادی
همه همسایگان ساحلی.
سیاست همسایگی ایران البته محدود به  ۱۵کشور
هم مرز آبی و خاکی نیست و دولت تالش خواهد
کرد با کشورهایی مانند تاجیکستان که مرزهای
تمدنی مشترک دارد هم روابط استراتژیک مبتنی
بر اقتصاد ایجاد و تثبیت کند .موضوع ترانزیت و
حمل و نقل بین کشورهای حاشیه خزر و با توجه
به جغرافیای استراتژیک ایران ،هم اهمیت ویژه دارد
که میتواند اقتصاد هر  ۵کشور حاضر در این حوزه
را متحول کند.
دولت سیزدهم بر مبنای تفسیری که از منافع
ملی دارد و بر اساس تأکیدی که رئیسجمهوری بر
پیگیری این منافع در هر گوشه جهان دارد ،و در
راستای ظرفیتافزایی از آسیای میانه تا جنوب غرب
آسیا ،از چین و هند تا آمریکای جنوبی و آفریقای
شمالی درصدد تسهیل تجارت و تبادالت برآمده
است.

آمادگی داریم ظرفیت سواپ گاز ترکمنستان به آذربایجان را از مسیر کشورمان افزایش دهیم

گسترده به سرعت در حال گسترش است ،افزود :اجرایی شدن
تفاهمنامهها و اسناد همکاری که در سفر اخیر جنابعالی به تهران
به امضای دو کشور رسید ،ارتقای سطح و گسترش همکاریهای دو
کشور را تسریع خواهد کرد.
رئیسی خاطرنشان کرد :تسهیل صدور روادید تجار و افزایش
سفر بازرگانان دو کشور زمینه گسترش و افزایش بیش از پیش
حجم روابط تجاری دوجانبه را فراهم میکند .همچنین با توجه
به درخواست اخیر جمهوری آذربایجان ،جمهوری اسالمی ایران
آمادگی دارد که ظرفیت سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان را از
مسیر کشورمان افزایش دهد.
رئیسی همچنین با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در ششمین
اجالس سران کشورهای ساحلی خزر ،تفاهمات و تصمیماتی در
جهت بهره برداری بیشتر و بهتر از این ظرفیت برای همه کشورهای

همسایه فراهم شود ،گفت :بدون تردید رایزنیهایی از قبیل آنچه
در متن و حاشیه این اجالس اتفاق میافتد ،میتواند به استفاده
بهتر از ظرفیتهای دریای خزر با مقاصد صلحآمیز ،ضمن رعایت
مالحظات زیست محیطی و با تاکید بر ممانعت از حضور بیگانگان
بینجامد.
«سردار بردی محمداف» رئیس جمهوری ترکمنستان نیز در این
دیدار از تالشهای آیتالله رئیسی برای ارتقای سطح روابط دو
کشور قدردانی و بر اراده کشورش برای اجرای کامل تفاهمنامهها و
توافقات منعقد شده میان دو کشور تاکید کرد.
رئیس جمهوری ترکمنستان دریای خزر را سرمایهای مشترک
برای  ۵کشور ساحلی دانست و اظهار داشت :باید با تالش جمعی
و همکاری ،ضمن بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای این نعمت
خدادادی ،در حفاظت از آن بکوشیم.

آن چیزی که مانع از به نتیجه رسیدن این
دور شده ،پافشاری آمریکا بر طرح پیشنهادی
در وین ۷است که شامل «تضمین برای انتفاع
اقتصادی ایران» نمیشود ،در واقع واشنگتن
بهدنبال احیای برجام بهمنظور محدود کردن
ایران بدون دستاورد اقتصادی برای کشورمان
است.
گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم -نشست
دکتر علی باقری ،مذاکرهکننده ارشد ایران با
انریکه مورا ،معاون مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا در قطر که قرار بود هفتم و هشتم
تیرماه برگزار شود ،امروز به پایان میرسد.
به گزارش تسنیم بهنقل از منابع آگاه در
مذاکرات ،در جریان این دور از گفتگوها که
بهصورت غیرمستقیم بین ایران و آمریکا برگزار
شد و اتحادیه اروپا نقش میانجی و انتقالدهنده
پیام را بهعهده داشت ،ایران مجددا ً بر لزوم
دستیابی به یک توافق پایدار تأکید کرد.
آن چیزی که مانع از به نتیجه رسیدن این دور
از گفتگوها شده ،پافشاری طرف آمریکایی بر متن
طرح پیشنهادی خود در وین 7است که شامل
«تضمین برای انتفاع اقتصادی ایران» نمیشود،
در واقع واشنگتن بهدنبال احیای برجام بهمنظور
محدود کردن ایران بدون دستاورد اقتصادی برای
کشورمان است.
همین مسئله باعث شده است بهدلیل ضعف
دولت بایدن و عدم توانایی در تصمیمگیری
نهایی ،احیای توافق هستهای که صرفا ً نیاز به
پذیرش خط قرمز ایران در انتفاع اقتصادی از این
رویداد از سوی آمریکا دارد ،نشست دوحه هم
فعال تأثیر خاصی در پیشرفت مذاکراتی نداشته
باشد.
همین مسئله باعث شده است نماینده ارشد
اتحادیه اروپا هم از این رویکرد آمریکا در عدم
تالش برای احیای برجام ،انتقاد کند.

طحاننظیف:

شورای نگهبان بحث ماهیتی درباره
تفکیک ساختاری وزارت صمت ندارد
سخنگوی شورای نگهبان درباره تفکیک وزارت
صمت ،گفت :شورای نگهبان بحث ماهیتی در
این زمینه ندارد ،مصوبه مجلس را بررسی میکند
و اگر خالف شرع یا قانون اساسی نبود ،مورد
تایید قرار میدهد.
به گزارش مهر به نقل از خانه ملت ،هادی
طحان نظیف درباره تفکیک ساختاری وزارتخانه
صنعت ،معدن و تجارت ،گفت :از الیحه دولت
اطالعاتی ندارم و طبیعتا اگر دولت ارسال و
مجلس تصویب کند ،شورای نگهبان بررسی
میکند اما در مجلس دهم ،طرحی در همین
رابطه تصویب و در آن همان مقطع به شورای
نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان مثل هر طرح
و الیحهای موضوع را در آن زمان بررسی کرد.
وی افزود :نسبت به آن طرح اشکاالتی در
شورای نگهبان مطرح شده بود ،اگر مجلس آن
اشکاالت را بررسی و رفع کند ،ما هم در شورای
نگهبان موضوع را بررسی و نتیجه را اعالم
میکنیم .در هر صورت اگر این موضوع چه از
طریق طرح یا الیحه انجام شود ما متنی که به
شورای نگهبان ارسال میشود را بررسی خواهیم
کرد .سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی
درباره ایرادات شورای نگهبان به طرح تفکیک
وزارت بازرگانی از وزارت صمت ،گفت :ایراداتی
شورای نگهبان نسبت به تبصره آن طرح گرفته
بود و اگر آن اشکاالت برطرف شود ،ما مجددا
موضوع را در شورای نگهبان بررسی خواهیم کرد.
طحان نظیف در پاسخ به سوال دیگری مبنی
بر اینکه آیا شورای نگهبان به طور کلی با تفکیک
وزارتخانه صمت مخالف است ،تصریح کرد :از
ابتدای انقالب مواردی مکرر بوده که وزارتخانهها
ادغام یا از یکدیگر تفکیک شدهاند ،ما بحث
ماهیتی نداریم و شورای نگهبان مصوبه مجلس
را بررسی میکند و طبیعتا اگر خالف شرع یا
قانون اساسی نبود ،مورد تایید قرار میگیرد و اگر
اشکال شرعی یا قانون اساسی مانند مرحله قبل
داشته باشد ،به مجلس منتقل میکنیم ،اگر این
موارد برطرف شود نکتهای باقی نمیماند.

در بازدید از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مطرح شد

تاکید محسنی اژهای بر به سرانجام رساندن طرح کاداستر
رئیس قوه قضاییه در بازدید از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در این
دوره تمام تالش خود را جهت به سرانجام رساندن طرح کاداستر به کار خواهیم
بست.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه ،عصر روز سهشنبه  ۷تیر
همزمان با آخرین روز از هفته قوه قضائیه و ساعتی پس از بیانات مقام معظم
رهبری در دیدار با مقامات و مسئوالن دستگاه قضایی پیرامون ضرورت عمل به
تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمینها در شهرها و روستاها و پیشگیری
از جرائمی مانند زمینخواری و کوهخواری و همچنین هویتدار کردن اراضی و
تسریع در صدور اسناد مالکیت ،حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای رئیس
دستگاه قضا در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور حضور یافت تا ضمن نظارت
میدانی از نزدیک در جریان روند پیشبرد اجرای کامل طرح کاداستر (حدنگار) و
ساماندهی اراضی کشور قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین از نمایشگاه دستاوردهای مشترک سازمان ثبت
اسناد و امالک و شرکتهای دانشبنیان در حوزههای فناوری نقشهبرداری
و احراز هویت که در محل سازمان ثبت برقرار است ،بازدید به عمل آورد تا
ضمن آشنایی بیشتر با دستاوردهای ثبتی ،از نزدیک و به صورت میدانی در
جریان پیشرفتهای صورت گرفته در حوزه پیشبرد طرح کاداستر و موانع تثبیت
صددرصدی اراضی کشور همچنین دغدغهها و نیازمندیهای فعاالن شرکتهای
دانشبنیان و مشکالت و موانع پیشروی سازمان ثبت اسناد و امالک در مسیر
تعیین مالکیت اراضی قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه در این اثناء ضمن اشاره به این تجهیزات و سامانهها و
پهپادهای نقشهبرداری هوایی ،این سوال را مطرح کرد که آیا مسئوالن سازمان
ثبت زمانی را به عنوان مقطع اتمام طرح کاداستر مدنظر قرار دادهاند یا خیر؟
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک در همین راستا بیان داشت :کار
حدنگاری  ۹۶درصد از منابع طبیعی به اتمام رسیده و مشکل ما در بخش اراضی
کشاورزی و وجود قانون منع خرد شدن این اراضی است و چنانچه این مشکل
قانونی مرتفع شود با قابلیتهای موجود در زمینه عکسبرداری هوایی میتوانیم
ظرف یک سال اجرای طرح کاداستر را کامل کنیم و به اتمام برسانیم.
رئیس سازمان ثبت در ادامه توضیحاتی را در خصوص پیگیریها و رایزنیهای
این سازمان با مسئوالن مربوطه در دولت و مجلس جهت رفع مشکل قانونی
فوقالذکر ارائه کرد.
محسنی اژهای در واکنش به سخنان بابایی در خصوص ضرورت بازنگری در
«قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و
اقتصادی» ،از او خواست که سابقه  ،اسناد و شماره نامههای رد ّ و بدل شده
میان این سازمان با دولت و مجلس شورای اسالمی در خصوص این موضوع را
در اختیار دفتر رئیس قوه قضاییه قرار دهد تا رئیس عدلیه شخصا ًهم پیگیر این
موضوع شود.
محسنی اژهای در خالل این بازدید به مزایای اجرای کامل طرح کاداستر از
جمله کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی در حوزههایی نظیر دعاوی خلع
ید ،رفع تصرف ،فروش مال غیر و کالهبرداری اشاره کرد و گفت :در این دوره

تمام تالش خود را جهت به سرانجام رساندن طرح کاداستر و حدنگاری به کار
خواهیم بست و چنانچه این موضوع به سرانجام برسد ،بسیاری از مشکالت و
مسائل مردم و همچنین دستگاه قضا حل و فصل خواهد شد.
در بخش دیگری از این بازدید ،رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی
پروندهها و دعاوی قضایی که به واسطه اختالفات محاسباتی بسیار ناچیز و
چند سانتیمتری در تعیین مالکیت اراضی شهری به وجود میآید ،از یکی از
شرکتهای دانشبنیان حاضر در نمایشگاه که در زمینه تحدید (حد و مرز
تعیین کردن) نقشههای ثبتی مناطق مختلف کشور فعالیت داشت ،خواست
که تا حد ممکن دقت در اندازهگیری و محاسبه تعیین مالکیت اراضی را باال
ببرند.
رئیس قوه قضاییه همچنین ضمن پیگیری نحوه و روند تبادل اطالعات و
نقشهها میان سازمان نقشهبرداری و شرکتهای خصوصی ،از رئیس سازمان
ثبت اسناد و امالک کشور خواست که موانع موجود بر سر راه ایجاد بانک
یبرساند.
اطالعاتی جامع در خصوص تحدید نقشههای ثبتی را به اطالع و 
در جریان این بازدید حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای در بخشی
که مربوط به سامانه کارشناسی ثبتی و تعیین حدود و ثغور امالک بود حاضر
شد و پس از استماع توضیحات متصدی این بخش ،با اشاره به اهمیت مقوله
کارشناسی در امور ثبت ملکی بر ضرورت بکارگیری هرچه سریعتر سامانه
کارشناسی ثبتی به منظور افزایش دقت و کاهش هزینهها و زمان در این بخش
برای مردم تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید از سازوکار فعالیت شرکتی
دانشبنیان در حوزه احراز هویت سامانه ثنا مطلع شد و مسئول این بخش
نیز در پاسخ به سوال رئیس دستگاه قضا مبنی بر مهمترین دغدغه در حوزه
احراز هویتها گفت :در حال حاضر مرجعی در کشور وجود ندارد تا به
راستیآزمایی و صحتسنجی فعالیتها و مکانیزم کاری شرکتهای حوزه
احراز هویت بپردازد.

