آيتاهلل آملي الريجاني در جلسه
شوراي عالي مسئوالن قضايي« :عزم
تمام مسئوالن عالي قضايي را حرکت
در مسير قانون و اجراي عدالت در
مسير قانون» دانست و . . .

اینکه در نظام مقدس جمهورى اسالمى ،قدرت اجرائى ،با متانت،
با آرامش ،با صفا و صمیمیت ،بین خدمتگزاران نظام دستبهدست
می شود ،یک پدیده بسیار ارزشمند و مهمى است؛ این پدیده ناشى
است از مردمساالرى اسالمى ،که امام بزرگوار ما با درایت خود ،با
حکمت خود ،آن را اساس کار نظام جمهورى اسالمى قرار دادند.
کار دست مردم است ،انتخاب در اختیار مردم است ،و محور و مدار
کارها هم اسالم عزیز است؛ مردمساالرى اسالمى.

ضمیمه آذرماه  1392 -ماهنامه کانون

سخن اول
مسلم آقاصفري
رييس روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران
آن چه که امروز باعنوان ثبت آنی مطرح است ،منبعث از دو
قانون است .نخست قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب
1389/10/15مجلس شورای اسالمی در شق  2بند و ماده 46و
همچنین در شق 2از بند «ح» ماده 211و نیز قانون ارتقاء سالمت
نظام اداری ومقابله با فساد مصوب 1387/2/29که پس از تصویب
مجمع مصلحت نظام در تاریخ 1390/8/7جهت اجرا به رئیس
جمهور ابالغ شد.
استنباط از مواد قانونی مذکور بیش از هر چیز دقت و سرعت
است در مبادله اطالعات .مجموعه اطالعاتی که سازمان ثبت باید
به دفاتر اسنادرسمی و سایر سازمانهای ذیربط بدهد و مجموعه
اطالعاتی که سازمانها و ادارات باید به سازمان ثبت و دفاتر اسناد
رسمی بدهند تا از این طریق اوال مردم در راستای رسیدن به
حقوق مادی ومعنوی خود با ساده ترین روشها و سریعترین و
سالمترین آنها مواجه باشند و در نتیجه امنیت اقتصادی و اجتماعی
مردم فراهم شود و حکومت هم با به دست آوردن آمار واطالعات
صحیح و سریع بتواند سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و حتی
سیاسی خود را براین اساس پایه ریزی نماید.
برای رسیدن به این اهداف ،الزم نبود سازمان ثبت همه چیز
را خراب کند و همه کار را از اول شروع کند .منظورم برنامه
های نرم افزاری رایانه ای دفاتر اسنادرسمی است .واقع آن است
که در روزگارانی که همکاران ثبتی ما اغلب یک کامپیوتر را از
نزدیک ندیده بودند ،ما در اغلب دفاتر اسناد رسمی از برنامه های
کامپیوتری برای تنظیم اسناد و ثبت اطالعات اسناد و سوابق و
ثبت اشخاص و اموال ممنوع المعامله و تهیه آمار و دیگر امور
استفاده می کردیم .ما برای رسیدن به این هدف بسیار تالش کرده
بودیم و بسیار هزینه؛ و همه ازجیب خودمان نه بودجه های دولتی.
حال این که یک باره همه آن زحمات و همه آن هزینه ها به دور
ریخته شود ،چرا و با چه هدفی؟! ای کاش دفن آن همه تالش،
سرمایه و تجربه به نتیجه ای منتهی می شد که از یک سیستم
رایانه ای مورد انتظاراست ،یعنی دقت و سرعت و امنیت.
آنچه که برنامه تهیه شده از طرف ثبت تا این لحظه نمایش داده
شده ،هیچ کدام از این اهداف را به دست نداده است و به نظر نمی
رسد که به این زودی هم به دست دهد.
من دارای آن تخصص نیستم که بدانم مشکالت فنی این کار
کجاست ولی این تجربه را دارم که بدانم مشکالت اداری آن
چیست و این تجربه را ظرف  41سال همکاری با سازمان به دست
آورده ام وآن این که در تشکیالت ثبت ،کسی باور نمی کند که
سردفتر هم ،غم جامعه دارد و غم او فقط غم خودش نیست ،او
هم به حاکمیت قانون عالقمند است؛ او هم می خواهد دولت در
راستای سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسالمی موفق باشد؛ او
هم با تمام توان سعی در حفظ حاکمیت نظام دارد؛ همان گونه که
در جنگ تحمیلی هم نشان داد.
به همین جهت هم آن چه که سردفتران بیان می دارند ،اغلب با
سوء ظن به آن نگاه می شود و این تصور ظاهر می شود که این
دوستان مالدار ،در طرح نقشه ای برای مالدارتر شدن هستند.
مال
ِ
چه مسئولین سازمان این حرف را بپذیرند ،چه نه ،این یک واقعیت
است که من طی این سالها با گوشت و پوستم آن را لمس کرده
ام .یقین بدانیم تا زمانی که این نگاه بر سازمان حاکم است و
بیان دوستانه ومشفقانه همکاران من به دل دوستان ثبتی ننشیند،
بسیاری از مشکالت ،نه این که حل نخواهد شد ،حل می شود ولی
با سختی و با تأنی و با تحمیل وقت و سرمایه و حاصل هم آنچنان
مطلوب نخواهد بود.
آن چه که در فرایند ثبت آنی اتفاق افتاده است ،بهم ریختن باور
مردم نسبت به سند رسمی است .سندی که طی قرن ها فرم و
شکل گرفته بود و مردم با دیدن حتی شکل ظاهری آن اطمینان
قلبی حاصل می کردند و ما سردفتران توانسته بودیم همان فرم
و شکل اصیل و سنتی را با برنامه های نرم افزاری که بابت هر
نقطه اش روزها وقت صرف کرده و با متخصصین رایانه بحث
وجدل کرده بودیم ،حفظ کنیم .اما امروز آن چه که به دست مردم
می رسد ترکیب نامأنوس وغیرقابل باوری است از سند .من آن
چه شرط بالغ بود گفتم و این را می دانم که از فردا مورد شماتت
بسیاری از همکاران محافظه کار سردفتر و اغلب دوستان ثبتی
قرار خواهم گرفت و چه بسیار که از من رنجیده خواهند شد وچه
بسیار دیگر که این حرفها را آغاز جنگ عنوان خواهند کرد ،اما خدا
می داند که جز به جهت صلح و اصالح نگفتم که برای من در
این شرایط که شخصا دارم ،نه از صلح ،آبي گرم خواهد شد و نه از
جنگ آبی گرم خواهد ماند.

تهیه و انتشار :روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران

نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران:

نوآوري به معني به هم ريختن اصول نيست

فهرست مطالب
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صفحه  2و3
ثبت الکترونیک اسناد ،طلیعه اعتماد به
فن آوری
صفحه 4
شهيندختموالوردي
«معاون رییسجمهور
در امور زنان و خانواده»
شد
صفحه 5
اخبار جوامع و كانون ها
صفحه 6
بي واسطه
صفحه 7
ويژه همايش ششم دي ماه
صفحه 8
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صفحه 9
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دفاع است
صفحه 11
معاون رييس ديوان عالي كشور :شما
را به خدا و خدا را به شما مي سپارم
صفحه 12
سلطاني :پرهيزكاري و درستكاري راه
درست ،مطمئن ترين و بهترين راه
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صفحه 14
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اسنادرسمي است
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مسلم آقاصفري نيازي به معرفي ندارد .متولد  1326در طالقان است .از سال  1352فعاليت خود را به عنوان
دفتريار دفتر اسناد رسمي  11تهران آغاز كرده است و اكنون  30سال است به عنوان سردفتر دفتر اسناد رسمي
 11تهران ،در اين حرفه حضور داشته است.
رياست و نيابت رياست بر كانون سردفتران و دفترياران ،عضويت در دادگاه بدوي و تجديدنظر انتظامي سردفتران
و دفترياران ،عضويت در هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران و هشت سال معلمي در مركز جامع علمي
كاربردي كانون ،عضويت در كميسيون وحدت رويه و  ...بخشي از فعاليتهاي حرفه اي مسلم آقاصفري است.
خصائل اخالقي آقاصفري باعث آن شده است تا اعضاء خانواده سردفتري احترام خاص و ويژه اي براي او قائل
باشند و هرگاه براي حل هر مسئله اي گام برداشته است ،توانسته است فصل الخطاب قلمداد شود .او در هر زمان
كه الزم بوده است ،زبان صريح و منطقي و قانوني حرفه سردفتري شده است و هيچ گاه سكوتي خالف قانون و
منافع قانوني حرفه سردفتري انجام نداده است .از اين رو جسارت همراه با منش و ادب خاص او ،زبان زد يكايك
همكاران است .با افتخار به گفتگو با او نشستيم...

مسعود حبیبی مظاهری :ایجاد رقابت
اقتصادی بين دفاتر اسناد رسمی ،جنبه
حاکمیتی حرفه سردفتری را تحت
تاثیر قرار خواهد داد
صفحه 20
گزارش عملكرد دفاتر تخصصي كانون
صفحه 22
آيين نامه پيشنهادي بيمه و
بازنشستگي سردفتران و دفترياران
اسنادرسمي
صفحه 24
ثبت آني در آيينه رسانه ها
صفحه 26

رييس روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران:

نوآوري به معني به هم ريختن اصول نيست
گفتگو :علیرضا سلیمی نائینی

گفت و گو
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شد که این هم به همت عده ای از سردفتران انجام شد که یاد محسن میراب زاده وعباس طباطبائی
اشکذری که بیش از هرکس دیگر تالش کردند و دیگرانی که بسیار یاری نمودند همیشه بخیر باد
و ده ها افسوس که در این سالها در ثبت هیچ اقدام مناسبی در این راستا انجام نشد و حتی بارها و
بارها سردفتران را به خاطر استفاده از سیستم الکترونیکی اشخاص ممنوع المامله و اسامی متعاملین
(نداشتن دفتر دستنویس ممنوع المعامله ودفتر دستنویس راهنمای معامالت ) مورد مجازات تا مرز
انفصال قرار دادند تا این یکی دو سال اخیر که تالش می کنند خواب صد ساله اش را با بیداری
یک شبه جبران کنند.

از چگونگي ورود خود به عرصه
سردفتري بفرماييد.
درسال  1362سردفتر شدم .پیش از آنهم
حدود  10سال دفتریاری کردم و پیش از
آن ،همه کاری از فروشندگی داروهای
دامی تا ترجمه شناسنامه گاوهای نژاد
هلشتاین وارد شده به ایران وکنتور نویسی
بزرگان و فرهيختگان فراواني در حوزه سردفتري حضور داشتند .شما با كدام يك
کارخانه برق علیشاعوض و معلمی دبستان
از اين عزيزان حشر و نشر داشته ايد؟
سعیدآباد شهریار وانبارداری یک شرکت فروش الستیک که البته عمر هیچکدامشان زیاد نبود .حول
عرض کردم ،زمانی که ما وارد این حوزه شدیم بزرگانی که بودند آن چنان با ما فاصله سنی و علمی
وحوش یکسال یا کمی بیشتر و بین همه آنها فعاليت در حوزه مطبوعات از خبرنگاری و نقد فیلم
داشتند که حشر ونشر با آنان در توان ما نبود ،اما آن بزرگواران از سر مالطفت ما را مورد تفقد قرار
وکتاب وگهگاه قصه ای کوتاه در مجله ای که آخرینش گوشمالی تشکیالت امنیتی وقت را در پی
می دادند؛ استاد دکتر مهدوی دامغانی ،استاد ممقانی ،استاد انوار ،استاد شیخ الرئیس ،استاد سرکشیک
داشت و بیش از من پدرم ضربه خورد که نظامی بود و مادرم که مدام مي گفت( :عاقبت بابات از دست
و دیگر بزرگان.
تو دغ میکند) و رها کردیم کار مطبوعات را و به همان کارمندی بخش خصوصی قناعت کردیم ،تا
دفتریار دفتر  11سردفتر شد و من که دو تابستان را در آنجا کارمندی کرده بودم وآشنائی کمی با او
مسلم آقاصفري براي جوانان اين حرفه اگر بنابر معرفي الگو داشته باشد ،نام چه
داشتم اتفاقی ایشان را دیدم و معلوم شد که تقریبا همسایه ایم ودیدارها اتفاقی بعدی موجب شد که
كساني را بيان مي كند؟
ایشان به من پیشنهاد دفتریاری بدهد واینجوری بود که من هم
انسانها خصائل مختلفی دارند که ممکن است بنده حقیر از یکی
وارد شدم به این حوزه.
از آن خصلتها متاثر باشم و بخواهم از آن الگوبرداری کنم و
سردفتران از روزی که نیازمند حق التحریر شدند ،خیلی
دیگر خصائل را چون درک نمی کنم ،نپسندم .به هر حال نظم
چیزها را از دست دادند صرف وقت در کسب دانش،
تحليل شما از حدود  40سال حضور و فعاليت در
و آرامش مرحوم هادی مدرس سبزواری و البته ابتکاراتش و
بلندنظری و سخاوت ،توجه به مشکالت و مصائب افراد
عرصه سردفتري و دفتر اسناد رسمي چيست و چه
همیشه طلبه بودن مرحوم محمد حیدری برای من همیشه آرزو
جامعه و ...
آينده اي را پيش بيني مي فرماييد؟
بوده است ،هر چند در هیچکدام از اين خصائل ،به گرد پای آن
این بنده نه والتر لیپمن هستم نه نوسترداموس و پیش بینی آینده
بزرگواران نرسیدم .
شغل سردفتری از قدرت حقیر خارج است .اما چهل سال اشتغال در این حوزه و مالحظه نمودار روند
چهل ساله اخیر افق روشنی را نشان نمی دهد .واقع این است که از  1308تا حدود چهل سال بعد از
نظر شما در خصوص ساختار كانون چیست و موانع مهم عدم موفقيت در كارهاي
آن جامعه سردفتری از افرادی بسیار مطلع و متشخص متشکل بود و همینطور در ثبت .البته منظورم
كانون کدامند؟
این نیست که حاال وجود ندارد ولی آن دوران جلوه ویژه ای داشت که حاال ندارد  .دالیل متعددی را
ساختار کانون همین است که می بینید ،بي علت توسعه يافته يا بي دليل متورم شده .شيبه بيماري
در این زمینه می توان بر شمرد؛ اما دو نکته شاخص را به اختصار اشاره می کنم .سردفتران از روزی
است تا رشد .مانند بسیاری جاهای دیگر كه مدیریت جمعی حاكم است ،دچار آسیب شده است و
که نیازمند حق التحریر شدند ،خیلی چیزها را از دست دادند .صرف وقت در کسب دانش ،بلند نظری
اعضاء اش دچار خودخواهی اند .خرد خودشان را بیشتر از خرد جمعی قبول دارند .اغلبشان فکر می
و سخاوت ،توجه به مشکالت و مصائب افراد جامعه و ...این خصائل انسانی که به دلیل بی نیازی
کنند که اگر تنها ،مدیر بودند کانون االن با «بوندس نوتار کامر آلمان» برابری می کرد که البته فکر
این طبقه اجتماعی حاصل شده بود ،اسیر تامین هزینه هاي نان و خورش معمول شد وثبت بود که
می کنند و من چاره ای ندارم جز اینکه آرزوکنم خداوند به من عقل جمعی بدهد.
میپائید تا کسی زیاده از آنچه او می گوید نخواهد و نگیرد و او بود که همیشه مبلغی تعیین می کرد
که بیش از نان نباشد ،چه رسد به نان خورش .رنگ این قوم را هم میبایست کمرنگ می کردند چه
نظر شما در خصوص تشكيل و تقويت كانونها و جوامع سردفتري چيست؟
این قوم رنگ خود را از روی علما ودانشمندان روحانی و مکالئی که هرکدام اسطوره علم و دانش و
تشکیل کانونهاي سردفتري ،تصویر همان شیر بی یال و دم و اشکم است وجوامع بی توقع تر و پویاتر
تقوی بزرگ منشی بودند می گرفت و این گونه بود که در دهه  40تا  50عده ای کم سواد که بعضا
و منصرف از شایعاتي که تشکیل کانون ها را برای تفرقه وجدائی سردفتران می نمایانند .
حدی معادل منشیگری دفاتر را داشتند به سردفتری گماردند و تعدادشان هم کم نبود ،آنقدر بود که
بسیاریشان از فقر علمی یا فقر مادی یا پاره ای دالیل دیگر و شاید هم استغنا ،ابالغهای سردفتریشان
چرا سالهاست همكاران ما دغدغه بيمه درماني خود و خانواده را دارند؟
را قاب گرفتند برای تماشا و هیچ گاه سردفتر نشدند و این گونه بود که به رنگ پررنگ سردفتران آب
حل مشکل بیمه همکاران به چند عامل ارتباط دارد .یکی توقع همکاران ما از بیمه باتوقع بقیه
بستند و کمرنگشان کردند .آدمهای باقیمانده از دوران پیشین هم که معدودی بودند خود را به اموری
کسان و سازمانها از بیمه بسیار متفاوت است والبته حق با آنان است زیرا مبلغی که همکاران ما بابت
دیگری از جمله استادی دانشگاه و تالیف و ترجمه و امور فرهنگی و دیگر امور مشغول کردند تا غم
حق بیمه می پردازند با آنچه که دیگران می پردازند بسیار متفاوت و متکاثر است و دیگر تبلیغات
این ضایعه را کمتر احساس کنند.
شرکتهای بیمه و وعده های کارت طالئی و از این دست وعده ها که مثال به آموزش وپرورشی ها
دادند و هیچگاه به آن عمل نکردند و دیگر اینکه دوستان جوان
روند تغيير ساختارها و فرايندها در حوزه دفاتر اسناد
ما شاید ندانند که صندوق کانون در یک حیات دوباره از سال 67
نظم و آرامش مرحوم هادی مدرس سبزواری و البته
رسمي در طول  40سال گذشته را چگونه ارزيابي
یا  68صاحب موجودی شده است و وجوهات قبلی آن تا صفر به
ميكنيد؟
ابتکاراتش و همیشه طلبه بودن مرحوم محمد حیدری برای مصرف حقوق پیشینیان رسیده بود و کانون هم اکنون با درآمد
فرایند ساختار دفاتر اسناد رسمی تا حدود سالهای  64تغییر
نسبتا جوانش باید بیمه کسانی که سالها قبل از انقالب بازنشسته
من همیشه آرزو بوده است
محسوسی نداشت .همان دستنویس ها بود روی اوراق مخصوص
شده بودند را نیز بپردازد .دیگر اینکه در همکاران شهرستانی
و همان شیوه ثبت در دفتر و سایر دستنویسها در دفتر راهنما و
بعضا آن اراده بروز نکرده است که برای رفع این مشکل یار
بودند
داده
دستور
مقطعی
یک
در
ظاهرا
دفتر مکاتبات و دفتر ممنوع المعامله ها و دیگر دفاتر .البته
کانون باشند نه بار کانون  .نه ! بدبین نباشیم انشا اله خوبند همه وهمراه می شوند درآینده.
که نسخ اسناد با ماشینهای تحریر تنظیم شود که خیلی نپائید و تنظیم اسناد با دست آسان تر جلوه
مي نمود و ماشین تحریر منسوخ شد .تا اینکه جوانان جویای نام یا سه یار دبستانی (اینها عناوینی
دوباره زمزمه هايي در خصوص شروع فعاليت راهور براي مقابله با سند رسمي به
بود که به من واحمدعلی سیروس ورضا زندی می دادند) تصمیم گرفتند اسامی افراد و امالک ممنوع
گوش مي رسد .نظر شما در اين خصوص چيست؟
المعامله را باصطالح کامپیوترایز کنند که کردند .البته با چه مخالفتها و مقاومتها و سرزنش ها و صد
دربحث خود رو بنده در زمانش آنچه الزم بود بگویم عرض کرده ام .حاال هم تاکید دارم که
البته با چه مساعدتها و رفاقتها که یاد مسعود جمشیدی و خیلی های دیگر مانند حفیظی ،مقدس،
سردفتران،کانون سردفتران و دفترياران ،وزارت اقتصاد ودارائی و راهنمائی ورانندگی نا جا و تمام
اسالمی ،خلیلی ،فرشاد ،و( ...شرمنده ازآنانی که نامشان را اکنون بخاطر ندارم ولی قدردان زحماتشان
نهادهای ذ یربط باید به قانون احترام بگذارند و از آن تبعیت نمایند .بی اعتنائی به قانون هزینه دارد.
هستم)به خیر باد و خداوند به همه آنها جزای خیر دهد .بعد از آن نوبت طراحی نرم افزار تنظیم اسناد
برای همه .ممکن است بعضی ها به دلیل موقعیت فعلیشان ( ،مثال من سردفتر به خاطر مسئولیتم در
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گفت و گو

هیئت مدیره کانون) ،از پرداخت هزینه آن بگریزند ولی یقین داشته باشند که یک روزی باید این بها
که حاصل بحث و بررسی با بسیاری از دوستان از جمله همکاران سردفتر و قضات و وکال می باشد
را بپردازند و صدالبته با خسارت وغرامتش.
آن است که سازمان ثبت موظف است تا شبکه و پایگاه اطالعاتی مشترکی راه اندازی نماید به نحوی
که ((تبادل)) وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت تسهیل گردد .امکان پاسخ آنی و الکترونیک به
صدور كد رهگيري براي امالك توسط دالالن هم دغدغه ديگر همكاران است .نظر
استعالمات ثبتی و ثبت آنی معامالت با به کار گیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.
شما در اين خصوص چيست؟
آنچه که سازمان ثبت اسناد و امالك كشور از این مواد قانونی استنباط کرده است این است که دفاتر
در بحث کد رهگیری هم من پیش از این خیلی حرف زده ام  .آن چیزی که به نظرم به تکرارش
اسناد رسمی که بیش از  80سال امین حاکمیت بودند و تمام اطالعات مربوط به عقود و معامالت
می ارزد این است که اینجا سرزمین ایران اسالمی ماست .وزارت بازرگانی یا سازمان ثبت یا وزارت
نزد آنان نگهداری می شد که از حدود بیست سال پیش اکثر این اطالعالت به صورت الکترونیک
دارائی یا دیگر نهادها وسازمانها و وزارتخانه ها باید در خدمت این مملکت باشند .همانگونه که امام
نگهداری می شود از این پس دیگر امین حکومت و مردم نیستند وآنها را باید به یک کاربرعادی
راحل بارها و بارها بر آن تاکید داشتند .مقام معظم رهبری هم همینطور .اما این که مارا چه می
و ذخیره كننده اطالعات مربوط به انواع اسنادی که در حضور او و با مسئولیت او تنظیم می شود
شود که یک سازمانی یا وزارتخانه ای در داخل این نظام خود را صالح تر و مورد اطمینان تر از
تنزل درجه داد.
سایر نهادها احساس می کند و تمام آنچه را دیگران برای جمع
بنده عرض می کنم که این قرائت از قانون قطعا مطابق با قانون
آوری اش تالش کرده اند ،ندیده می گیرد و خود بنای تازه ای
نیست .این که ریاست سازمان بگویند که چون معاون امور اسناد
به تصور من در روز بیست و ششم شهریورماه سال جاری
طراحی می کند و به این طریق زحمات و هزینه های مصرف
که خود قبال درسمت سردفتری به کار اشتغال داشته اند نظارت
شده و اقدامات سازمان یا وزارتخانه دیگر را به هدر می دهد یا مرگ نظام سردفتری با شروع به کار سامانه ثبت آنی رقم بر این امر را عهده دار بوده اند ،بنابراین این طرح کارشناسی شده
زده شد
بالاستفاده می گذارد ،مورد تعجب است .بنده در آن زمان هم
است .بنده این امر را استداللی که از استحکام کافی برخوردار
عرض کردم که چنان چه قصد وزارت بازرگانی وقت ،ایجاد یک
باشد نمی دانم .معاون امور اسناد سازمان که در سالهای دور
پایگاه اطالعاتی برای رصد معامالت است ،این پایگاه یا بانک در سازمان ثبت اسنادوامالک موجود
سردفتر بوده اند و حاال هم قاضی هستند و به این اعتبار ،بیشتر از من سردفتر ،به فرآیندهای جاری
است .اگر ناقص است کمک کنید تکمیل شود و شما و سازمان ثبت یا هر سازمان دولتی نیازمند به
دفترخانه در راستای اجرای صحیح قوانین تسلط دارند به نوعی امتیاز دادن مجانی به خود است .من
این پایگاه اطالعاتی است از آن بهره ببرید ،اما نشد و آقایان کار خودشان را کردند .وزارت بازرگانی
یقینا به مراتب علمی جناب آقای انجم شعاع اشراف دارم و می دانم که ایشان دارای مدرک و درجه
پایگاه خودش را با عنوان کدرهگیری که البته اطالعاتش پشتوانه زمانی زیادی ندارد (حداکثر 4سال)
علمی دکتری حقوق است و این درجه علمی را با سعی و تالش به دست آورده است ،اما این دلیل
و سازمان ثبت که پشتوانه چند ده ساله دارد و البته کمی ناقص .خوب اگر این دو نهاد با هم
برآن نیست که در این مورد خاص ،صالحیت تشخیص دیگران کمتر از ایشان باشد .همکاران من
همکاری کرده بودند هم کار صحیح تر و سریع تر انجام می شد و هم کم هزینه تر برای بیت المال
بنابه ضرورت کاریشان این مواد را بارها و بارها مطالعه ،مقایسه و بررسی کرده اند و از منطوق و
و هم بسیار مفیدتر برای جامعه.
سیاق عبارات چنین دریافته اند که مراد قانون گذار (مبادله) اطالعات مربوط به معامالت امالک است
وتسهیل «تبادل کلیه وقایع دفاتراسنادرسمی و سازمان ثبت اسناد وامالک» کشور ناشی ازهمین
موضوع افزايش صالحيت دفاتر اسناد رسمي سالهاست بر سر زبانهاست .نظر
معنی است .این که واقعه اقرار خریدار به تحویل گرفتن مبیع یا اقرار فروشنده به دریافت مانده ثمن
شما در اين خصوص چيست؟
یا تعهد یک دوره گرد به شهرداری مبنی برعدم سد معبر یا وکالت فالن دانشجو به مادرش برای
در بحث توسعه صالحیت دفاتر بعضا خلط مبحث می شود .صالحیت دفاتر همان است که در ماده
دریافت مدارک تحصیلی وی از فالن دانشگاه و صدها و هزاران از این دست ،وقایعی نیست که
 1قانون دفاتر اسناد رسمی آمده است (تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوطه).
جزئیات آن برای ثبت قابل استفاده بوده باشد و یا در قوانین ثبت و دفاتر اسنادرسمی به این وظیفه
در عین حال اشتغال به بعضی از مشاغل برای سردفتر منع شده است .بنابراین آنها که منع نشده
تصریحی شده باشد! و این نیست جز آن که سازمان ثبت قصد دارد با توسل به این برداشت ناصحیح
است سردفتر می تواند به آن امور بپردازد .حال اگر این سایر مشاغل همسوی شغل سردفتری باشد،
از مواد قانونی خود ،نهاد سردفتری را دانسته یا ندانسته از جایگاه حقوقی و قانونی خود دور نموده،
بطریق اولی پرداختن به آنها منعی ندارد؛ مثل حکمیت وداوری .امور دیگری هستند که در حال حاضر
حرفه سردفتری را به تدریج از درون تهی کرده و نابودی آن را رقم زند .بنده این احساس خطر را
تشکیالت قضائی به آن می پردازند ،لیکن ذاتا قضائی نیستند؛ مثل انحصار ورثه یا تحریر و تقسیم
به آقای تویسرکانی عرض کردم که به تصور من در روز بیست وششم شهریورماه سال جاری مرگ
ترکه و اموری از این دست که در اغلب کشورهای دارای حقوق نوشته نیز این امور توسط دفاتر اسناد
نظام سردفتری با شروع به کار این سامانه رقم زده شد .من به ایشان عرض کردم که آن چه که
رسمی انجام می شود .واگذاری این امور هم به جهت همسوئی آنها با دانش وتجربه سردفتر بنظرم
بعنوان سند از این سامانه صادر می شود یقینا سند نیست واکنون تاکید می کنم که نوآوری مطلقا به
بسیار معقول است .
معنی بهم ریختن اصول نیست .نوآوری به معنی نادیده گرفتن تشریفات و مقدمات یک امر حقوقی
یک دیدگاه دیگر هم وجود دارد که متاثر از نگاه مسئولین سازمان ثبت است و آن این که برای
نیست .من به ایشان گفتم و به همه می گویم که برای تبادل اطالعات به هیچ وجه نیاز به این
افزایش درآمد دفتر خانه باید تا می توان کارها کوچک و دم دستی را به
سامانه نبوده است ،بلکه این امکان وجود دارد که با تکلیفی که قانونگذار
دفاتر واگذار کرد؛ یعنی مثال کار بیشتر ودرآمد بیشتر درست مثل بقالی.
در این خصوص مقرر دارد ،با کمترین هزینه و با تعبیه یک نرم افزار ،تمام
فروش بیشتر درآمد بیشتر .این نگاه خیلی عقب مانده است .سردفتر اصوال نوآوری به معنی نادیده گرفتن تشریفات و اطالعات مورد نیاز اسناد تنطیمی در دفاتر اسناد رسمی ،به صورت لحظه ای
باید فکر کند .باید مطالعه کند .باید برای خواست خام اصحاب معامالت
به سازمان ثبت منتقل شود و درعین حال این اطالعات در سرور دفترخانه
مقدمات یک امر حقوقی نیست
محمل حقوقی مناسب و صحیح را بیابد و برگزیند .باید با دور اندیشی وآینده
که مسئولیت تنظیم آن اسناد را دارد نیز نگهداری شود .آن چه که انجام
نگری عوارض وعواقب ناگوار احتمالی یک قرارداد را بررسی نماید و با یافتن
شده به دور ریختن تمام زحمات دفاتر اسناد رسمی در ایجاد سیستمهای
صحیح ترین و فصیح ترین عبارات و الفاظ که متاثر از زبان حقوقی باشد و قابلیت تفسیر به غیر از
مکانیزه ای است که در حال حاضر قریب  20سال اطالعات اسناد تنظیمی دفاتر را در خود داشته،
آن چه متعاقدین در نظر داشته اند ،نباشد سند را تنظیم نمایند ،سردفتر باید دانش حقوقی و تجربیات
به جای آن راه اندازی سامانه ای است ناکارآمد و نامطمئن و در مواردی نیز ناسازگار با فرایندهای
و زمان کاری خود را مصروف این امور نماید وآن چه صرف امور دیگری از قبیل اپراتوری دادسراها
جاری دفاتر در ثبت اسناد مراجعین که می بایست با تطبیق اراده و خواست مردم با قوانین جاری
و برابر اصل کردن اوراق عادی و امثال آن نماید ،هدر دادن دانش و تجربه کاری سردفتر است ،چه
توسط سردفتر صورت گیرد .صرف نظر از این که در حال حاضر سیستم پاسخ استعالمات سازمان،
این امور را هر کس که کمترین آشنائی با رایانه داشته باشد می تواند انجام دهد.
ثبت آنی که نیست ،هنوز پاسخ استعالمات بعضا روزها و گاهی تا ماهی بطول می انجامد و خالصه
معامله ها هم (آنی) ثبت نمی شود .اما نكته پاياني كه بايد عرض كنم و از همه اینها مهمتر ! اينكه
اين روزها در رسانه ها و محافل سردفتري ،شاهد مواضع قاطع و حرفه اي شما
سازمان ثبت می تواند هر زمان که بخواهد و به هر دلیل و بهانه گواهی امضا سردفتر را غیرفعال کند
در خصوص سامانه ثبت آني هستيم .مي خواستم مبسوط در اين خصوص اظهار
یا سامانه ثبت را بروی سردفتر ببندد .شاید کسانی تصور کنند که این ابزار کنترلی خوبی است ولی از
نظر فرماييد.
جمله اموری است که احتمال فساد در آن بیشتر است تا صالح و البته این هنوز از نتایج سحر است.
عبارت ثبت آنی در قوانین و مقررات تعریف ندارد و به نظر می رسد که اینگونه جعل شده است که
قبال عبارت انگلیسی  ( onlineآن الین) متداول شده بود که آن را به (برخط) ترجمه کرده اند.
این کلمه «برخط « عبارت قابل جذب و هضم در فرهنگ گفتاری ونوشتاری ما نبوده و احتماال همین
تذکر :این گفتگو در اوایل مهرماه انجام شده است
عبارت بود که به واژه (آنی) تبدیل شد .در مبحث ثبت آنی ما دو ماده قانونی در قانون برنامه توسعه
پنجساله پنجم داریم (فراز  2از بند « و « ماده  46و بند « م  :ماده  )211و یک ماده هم در قانون
سالمت نظام اداری ( فراز « ج « از ماده  .) 12آن چه که بنده از مواد این دو قانون استنباط می کنم
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ثبت الکترونیک اسناد ،طلیعه اعتماد به فن آوری

همه مساله در هویت و مالکیت متمرکز است از آن روی که این دو بال های سپید مرغ حق  ،که هرگز از گزند بد اندیشان و مجرمان در امان نمانده اند در چالش بی اعتمادی
های فنی و فرهنگی  ،شکسته ترند  .در یک ساختار فرهنگی و اقتصادی پیشرفته « اعتماد « مبنای تعامالت اقتصادی و اجتماعی بوده و اصل برائت حاکم است در حالیکه
در جوامع در حال توسعه علی الخصوص آنها که تاریخی طوالنی در تطاول و تاراج مهاجمان غارتگر بیگانه و تعمیق کردارهای خبیث مولود استبداد زدگی چون چاپلوسی ،
دروغ  ،ریا و تزویر دارند  ،اعتماد (  ) Trustچنان شکننده و آسیب پذیر است که حتی به مدد انواع ابزارهای کنترل نیز گاه چندان پایدار نمی ماند  .به جز عوامل فرهنگی
 ،مسائل فنی متعددی نیز در شکل گیری « اعتماد « موثرند  .آنجا که پای الکترونیکی شدن فرآیندها به میان می آید .

گفت و گو

« اعتماد « و فن آوری الکترونیکی شدن فرآیندها
از زمانیکه مقر فرماندهی وزارت دفاع امریکا ( پنتاگون ) تصمیم گرفت شبکه تعامالت اداری
واقتصادی این کشور را در برابر حمالت اتمی مقاوم نماید و پیشنهادات متعدد را در این خصوص
بررسی کرد و از دل این پیشنهادات « اینترنت « بعنوان یک شبکه غیر متمرکز دستگاه های
الکترونیکی پردازشگر داده  ،ایجاد شد  ،مدت مدیدی می گذرد  .پس از این زمان دیگر اینترنت
کارکردهای متعددی پیدا کرده و در کل جهان خود را گستراند  .استفاده از دستگاه های الکترونیکی
پردازشگر داده به مدد اندیشمندان و فعاالن اقتصادی و جهش علم الکترونیک چنان همه گیر شد
که افراد عادی در تمام نقاط جهان می توانستند از بازارهای خود اقدام به تهیه آنها کنند  .فرآیندهای
الکترونیک بعنوان ابزار قدرتمند مبارزه با فساد در دست دولت ها قرار گرفت و در این مسیر یک
مشکل بزرگ سد راه دولت ها بود  « :اعتماد « به آنچه جوامع پیشرفته سلطه جو ساخته اند .
کامپیوتر را او می سازد  .سیستم عامل ها را می سازد  .تائید رمزنگاری نامتقارن امضاهای دیجیتال
در نهایت با سازمانها و شرکتهای اوست  .او اشراف بر « اعتماد « دارد  .شبکه  Trustاز سیستم
عامل ها تا انواع فرمت فایل ها را در برمی گیرد  .در رمزنگاری نامتقارن  ،مرجع تصدیقی وارد عمل
می شود که مورد قبول طرفین است و فرآیند رمزنگاری و بهره برداری از آن را با طراحی و ایجاد
زیرساخت کلید عمومی ( ) Public Kay Infrastructureو خدمات مراجع وابسته به خود
سامان می دهد تا اشخاص هنگامی که قصد ارسال داده پیامی را دارند بتوانند با کلید خصوصی
خود آن را رمز (  ) Encryptنموده و دریافت کننده به وسیله کلید عمومی آن را رمز گشایی
( ) Decryptنمایند  .به تعبیری دیگر بطور مثال شما می توانید یک فایل با فرمت Word
یا  PDFبسازید  ،آنرا بصورت الکترونیکی امضاء کنید و به یک شرکت و یا یک شخص ارسال
کنید و او از مرجع تصدیق معتبر بین المللی اصالت این سند الکترونیکی را استعالم نماید  .کل این
فرآیند می تواند در کسری از دقیقه رخ بندد  .در این مسیر مقررات متحد الشکل جهانی نظیر
استاندارد  ISOx0905برای مراجع تصدیق و استاندارد جهانی پرداخت ( Secure Electronic
 ) Trasuctionنیز مورد توجه است چرا که وجود ضمانت اجرا و حمایت های حرفه ای برای
واسطه های دیجیتالی (  ) Intermediary Digitalدر قوانین مربوطه  ،شناسایی دارایی مادی
و معنوی الکترونیکی و پذیرش اسناد الکترونیکی در مراجع قضایی منوط به تعیین مراجع احراز هویت
و صدور گواهی امضای دیجیتالی است  .بستر سازی و ایجاد ساختار فنی « اعتماد « به آنچه جوامع
پیشرفته سلطه ساخته اند  ،با وجود تحریم ها و کارشکنی ها و هجمه ها بسیار دشوار و فرساینده
است  ،در واقع شما باید همواره دست به ابداع بزنید تا با بهره گیری آنچه « آنها « ساخته اند  ،برای
«خود « یک نظام « اعتماد» بسازید .
ساختارهای « اعتماد « و ثبت الکترونیک اسناد در جهان امروز

4

بر پایه ساختارهای اعتماد و استفاده کاربران از سیستم عامل و نرم افزارهای اصلی (  ) Originalو
زیرساخت مخابراتی مناسب  ،امروزه در جهان  ،ثبت الکترونیک اسناد به سادگی و سرعت و شفافیت
صورت می پذیرد  .از سوی دیگر توازن هزینه های ثبت وقایع حقوقی با مخارج دفاتر اسناد و تنظیم
کنندگان معتمد حاکمیت ها موجب شده تا فساد در این حوزه به حداقل برسد  .به تعبیر دیگر  ،چهار
عامل  :کنترل مناسب  ،کیفیت مطلوب خدمات الکترونیکی و توازن درآمد و هزینه و آموزه های
فرهنگی و تربیتی هریک به سهم خود در این امر دخیلند  .بیایید با هم به ساختمان اداری شماره
 ۱۰۱۴خیابان اصلی شهرستان استوکس در ایالت کارولینای شمالی ایاالت متحده امریکا برویم .
اینجا دفتر ثبت اسناد کتی جوان است  .شما بصورت آن الین هم می توانید از کتی جوان درخواست
ثبت واقعه ازدواج کنید  .در اینصورت دفتر رسمی کتی جوان موکدا به شما خاطر نشان خواهد کرد  :از
دسامبر  ۲۰۰۹هزینه ثبت واقعه ازدواج  ۷۰۰۰دالر است  .دفتر رسمی کتی جوان بر واژه کش ( نقدی
) اصرار دارد  .پس از واریز هزینه دفتر کتی جوان کماکان بصورت برخط و با نهایت سرعت کارها را
سر و سامان می دهد و واقعه ازدواج شما ثبت می شود  .قانون دهم قوانین دفاتر اسناد هند مصوب
 ۷/۲۱/۲۰۰۰هزینه تولید سند برای اموالی که ارزش آن تا ده هزار روپیه باشد را  ۳۵روپیه و اموالی
که ارزش آنها از ده هزار تا  ۲۵هزار روپیه است را  ۷۵روپیه و اموالی که ارزش آنها از  ۲۵تا  ۵۰هزار
روپیه باشد را  ۱۵۰روپیه تعیین می کند  .در هند نیز دفاتر حوزه عمل بسیار وسیعی دارند  .بطور مثال
ثبت اعتراضات مربوط به کرایه کشتی و قایق و حتی ثبت اعتراضات مربوط به کرایه معطلی شناورها
در این دفاتر اسناد رسمی رسیدگی می شود  .سرعت کار در دفاتر هندی بسیار باالست  .هزینه
صدور هر گواهی الکترونیک یک ساله سطح نقره ای در دفاتر متصدی ( مانند دفتر ای  -مودهارای
در بمبئی )  ۷۰۰روپیه است  .پروفسور جو هنسن ( استاد بین المللی حقوق ثبت ) در سخنرانی خود
طی کنفرانس اتحادیه اروپا و روابط جغرافیایی در الهه هلند در باب کاداستر و جنبه های حقوقی
آن اشعار می دارد  :برای توسعه سیستم ثبتی شما باید از حمایت گسترده شهروندان برخوردار باشید
 .مردم باید بدانند که سیستم شما چگونه و چرا اینگونه کار می کند  .همچنین اگر همکاری چهار
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رکن بطور شایسته کناریکدیگر کار کتند شما خواهید توانست به یک ثبت درست بخصوص در حوزه
امالک دست پیدا کنید  - ۱ :دفتر اسناد رسمی که مسئول صحت ثبت اسناد است و  - ۲نقشه بردار
 :که مسئول شناسایی صحیح و قابل اجرا از خواص و مشخصات واقعی است ( در ایران نقشه بردار
ثبت و نظام مهندسی در حوزه امالک و کارشناس رسمی در حوزه اشیاء  -م ) و  - ۳مسئول ثبت (
در ایران نماینده ثبت و مدیران دفاتر امالک  -م ) که مسئول پرونده زمین و مسائل قانونی آن است
و  - ۴مدیریت فن آوری اطالعات  :که مسئول پوشش دهی کل فرآیندها با فن آوری های مدرن
و پیشرفته جهت ضبط و ارائه اطالعات است  .در ترکیه تاپو دیارسی ها ( ادارات ثبت ) تاپوهای (
اسناد ) آبی و قرمز صادر می کنند و دفاتر اسناد امضای قراردادها و مکاتبات را گواهی می نمایند.
عالوه بر آن دفاتر اسناد رسمی اختیارات بسیار وسیعی دارند ( ر .ک  .ماده  ۶۰قانون دفاتر اسناد
رسمی -وظایف دفاتر  -قانون  - ۱۵۱۲انتشار در صفحه  ۱۴۰۹۰روزنامه رسمی  . ) ۲/۵/۱۹۷۲شما
می توانید این دفاتر اسناد را نزدیک ادارات پست یا ادارات دولتی پیدا کنید  .قانون دفاتر اسناد رسمی
مصوب  ۱۹۷۲ترکیه دفتر اسناد رسمی را یک سرویس عمومی جهت جلوگیری از اختالفات و ایجاد
امنیت تعریف می کند  .در این قانون زمان تولید سند حتی تا میزان دقائق آن مورد توجه قرار گرفته
است  .در دفتر رسمی ترک هزینه ها توازن کامل با درآمد دارد .
ثبت الکترونیک اسناد  ،طلیعه « اعتماد « به فن آوری
چنانچه ذکر آن رفت  ،یک ساختار قدرتمند « اعتماد «  ،دارای وجوه فرهنگی و فنی است  .به
طور اجمالی به مساله اعتماد و چالش مدیران حوزه فن آوری اطالعات در کشورهای در حال توسعه
پرداخته شد اما ضلع دیگر جنبه فنی اعتماد « جنبه حقوقی» آن است که دو بال مرغ حق را قدرتمند
می سازد  :احراز هویت و تثبیت مالکیت  .قانونگذار ما  ،طی مواد  992ق.م .و  36ق.ث.ا .شناسنامه
را مالک تعیین هویت اشخاص معرفی نموده و با تبیین عالقه های اشخاص نسبت به اموال در ماده
 29ق.م ( .مالکیت بر عیون و منافع  ،حقوق عینی تبعی  ،حق انتفاع و حق ارتفاق به ملک غیر ) همت
خود را معطوف بر تعریف مالکیت گمارده بود  .مساله هویت امری دارای جنبه های حقوقی و امنیتی
است  .بدین منظور به هر تبعه ایرانی یک شماره ملی و به هر شرکت یک شناسه ملی اختصاص
پیدا کرد  .نامه شماره  34/15603مورخ  1383/11/5اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت
در جواب نامه شماره  31184مورخ  83/8/30کانون سردفتران اشعار می دارد با توجه به قانون الزام
اختصاصی شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب  1376و بخشنامه شماره  6234مورخ
 81/2/8معاون اول ریاست جمهوری قبول کارت شناسائی ملی و قید شماره آن در سند تنظیمی به
جای شناسنامه – توجه شود به جای شناسنامه – از طرف آن تعداد اصحاب سند که کارت مذکور
را به عنوان سند پیوست ارائه بنمایند  ،الزامی است  .با تخصیص شناسه ملی به شرکت ها و ایجاد
سامانه اطالعات مبنایی شرکت ها و به روز رسانی آنها در فضای مجازی تقریبا احراز هویت شرکتها
و اطمینان از موجودیت شرکت با مشخصات ابرازی برای دفاتر مقدور شده است .
بنظر می رسد با پیاده سازی فرآیندهای ثبت آنی در پرتو همت و شهامت مدیران و تالش شبانه
روزی تیم مهندسی پروژه ،در مراحل بعدی ،در موضوع احراز هویت  ،تکمیل حلقه ها از نصب
 Fingerprintتا حذف کامل دفاتر کاغذی و اصدار کارت های ملی مغناطیسی یک ضرورت
عاجل است اما ساماندهی و ساختاربخشیدن به  Applicationها و معماری سامانه ای چون
سیستم ثبت الکترونیک اسناد از ابتدا دارای اهمیت فراوان بوده و هست  .استفاده از الگوهای
مطلوب طراحی به تعبیر دقیق تر چگونگی بهره گیری از ورژن مناسب الگوی پرکاربرد ، MVC
بهره برداری صحیح از توان سرورها و کالسترینگ ( ) Clusteringمطلوب بطوریکه درخواست
 ) )requestی متعدد و همزمان کاربران را بخوبی پوشش دهند ( و از بین رفتن توان هر یک را
دیگری جایگزین و  Failoverکند که این مورد بخوبی مد نظر دست اندرکاران بوده )  ،امنیت
سامانه ،پایداری تونل (  ) VPNها و کاهش زمان (  ) Time Outاعمال و بازیابی اطالعات
سرور و کالینت ها و بهینه سازی مستمر سامانه موجود از حیث تطابق با واقعیات حقوقی خارجی و
طراحی شایسته  Objectهایی نظیر جداول Trigger،ها  View ،ها و انواع داده ها از جمله
مواردیست که دغدغه مهندسان فن آوری و کاربران از ابتدای راه اندازی سامانه ثبت آنی بوده است
 .در سوی دیگر با توجه به مشکالت کالن بودجه ای و فنی در تقویت شبکه زیر ساخت مخابراتی
کشور  ،پیاده سازی کامل فرآیندهای الکترونیکی را با چالش روبرو می کند اما طلیعه « اعتماد « به
فن آوری دمیده و دفاتر اسناد رسمی با قدمتی قریب به یک قرن پای در صبح آینده دارند .
« اعتماد « گوهری است که اضالع مختلف فنی  ،حقوقی و فرهنگی دارد  .در پرتو
نور اندیشه ورزی  ،هر ضلع اعتماد  ،طیف رنگی نو و شعاع گرمایی فرح بخش
به اطراف می پاشد  .گرمای دیریاب و دامن کش گوهر « اعتماد « جز با نفس
صالحان  ،داالنهای نمور یاس را درنمی نوردد  .الکترونیکی شدن فرآیندها  ،اینک
 ،محتاج همت یک ملت است  .ملتی که دانایی خود را با نمادی دیرپا به نام « دفتر
اسناد رسمی « به رخ می کشد.

شهين دخت موالوردي «معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده» شد

معاون جدید رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر این که الزم است زاویه دید به
نهادهای مدنی و فعاالن آن تغییر کند تصریح کرد :باید به نهادهای مدنی به عنوان رفیق نگریسته
شود و نه رقیب.
معاون جدید رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر این که الزم است زاویه دید به
نهادهای مدنی و فعاالن آن تغییر کند تصریح کرد :باید به نهادهای مدنی به عنوان رفیق نگریسته
شود و نه رقیب.
شهین دخت موالوردی در مراسم تودیع معاون پیشین و معارفه معاون جدید رئیس جمهوری در امور
زنان و خانواده افزود :با توجه به امکانات و ظرفیتها با وقوع انقالب اسالمی در حوزه زنان شاهد
تحوالتی بودهایم و پس از انقالب اسالمی و با توجه به توصیههای بنیانگذار انقالب اسالمی و مقام
معظم رهبری در حوزه آموزش بسیاری از موانع حضور زنان به مرور برطرف شد به طوری که در حال
حاضر حدود  ۷۰درصد از دانشجویان را دختران تشکیل میدهند .در حوزه بهداشت نیز دستاوردهای
قابل توجهی داشتهایم و زنان در دو حوزه بهداشتی و آموزشی از زنان منطقه و برخی از کشورهای
جهان وضعیت بهتری دارند اما آنان در سایر حوزهها به چنین موفقیتی دست نیافتهاند در واقع چالش
جدی زنان ایرانی دست نیافتن به فرصتهای برابر در عرصه اقتصاد و سیاست است.
وی افزود :در انتخابات اخیر گفتمان عدالت با شعار تدبیر و امید مورد اقبال زنان و دختران جوان قرار
گرفت و فصل جدیدی از زندگی زنان را شاهد هستیم .در دهه اخیر به زنان جامعه ما تحوالت زیادی
به خود دیدهاند با توجه به شرایط انتظار میرود زمینهها برای تحقق تحوالت فراهم شود.
وی با اشاره به نهادهای مدنی تاکید کرد :الزم است زاویه دید به نهادهای مدنی و فعاالن آن تغییر
کند و به نهادهای مدنی به عنوان رفیق نگریسته شود و نه رقیب .عالوه بر آن باید نگاه آنان به
دولت بازنگری شود تا زمانی که نهادهای مدنی و دولت نسبت به هم سوء ظن داشته باشند نباید
منتظر تحول باشند.
موالوردی افزود همگرایی گروههای زنان و درس گرفتن از اشتباهات و رفع نقاط ضعف باید مورد
توجه قرار گیرد تا زنان گرفتار مصیبت نبود همبستگی میان خود نشوند .چرا که ما به شدت به این
همگرایی نیاز داریم  .زنان از هر حزب ،گروه و عقیده را به مشارکت میطلبیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد :تالش می کنیم منویات امام خمینی (ره) و
مقام معظم رهبری به کار بریم و اسناد باال دستی مانند قانون اساسی سیاستهای برنامه چهارم که
در برنامه پنجم به آن اشاره شده و بخشهای ماده  ۲۳۰برنامه پنجم را به کار ببندیم.
موالوردی در بخش دیگری از صحبتهای خود اظهار کرد :مدتهای مدیدی است که هدف اصلی
نظریه پردازان علوم انسانی از مفاهیمی مانند مشارکت ،دموکراتیک و غیره تالش برای تحقق این
مفاهیم است .یکی از موضوعاتی که در دهههای اخیر توجه را جلب کرده نقش زنان در تحقق این
آرمانهاست .زنان با برخورداری از نقشهای چندگانه در توسعه دموکراسی ،فرهنگ ،هنر و …
پیشگام بودند و تنها دغدغه پرداختن به مسائل حوزه زنان را ندارند .این موضوع نشان دهنده آن
است که مسائل اقتصادی ،اجتماعی و … مجزا از مسائل دیگر زنان نیست اما نادیده گرفتن تجربیات
زنان جامعه ما را از راههای عمومی دور کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت مشارکت زنان اظهار کرد :بدون مشارکت آنان نمیتوان هیچ راه حل پایداری

در این مراسم با حضور حسین فریدون دستیار ویژه رئیسجمهور ،نهاوندیان رئیس دفتر رئیسجمهور
طباطبایی ،مروج و مقدادی از تالشهای مریم مجتهدزاده در معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست
جمهوری تقدیر و حکم انتصاب شهیندخت موالوردی به این سمت قرائت شد.

برگزاری مراسم تودیع و معارفه معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده

گزارش

يك سردفتراسنادرسمي از سوي رييس جمهور
به سمت «معاون رییسجمهور در امور زنان و
خانواده منصوب شد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني كانون سردفتران
و دفترياران« ،شهین دخت موالوردی» متولد
اول آبان ماه  1344در شهر خوي است .وي در
سال  1363در دوره کارشناسي حقوق دانشگاه
شهيد بهشتي پذيرفته شد .پس از آن به مدت
چهارسال درآموزش وپرورش منطقه  3تهران
مشغول تدریس شد ،و با قبولي دوره کارشناسي ارشد در رشته حقوق بينالملل در دانشگاه عالمه
طباطبايي به اين فعاليت خود پايان داد.
موالوردي پايان نامه خود را با موضوع «بررسی اقدامات بین المللی مقابله با خشونت علیه زنان»
ارائه کرد.
وي چندين کتاب در حوزه حقوق زنان همچون «موازين بينالمللي حقوق زنان»« ،مقابله با خشونت
عليه زنان در كشورهاي اسالمي»« ،كالبدشكافي خشونت عليه زنان» « ،بيمها و اميدها :درآمدي بر
جايگاه حقوق زن در قوانين جمهوري اسالمي ايران» و ...به رشته تحرير درآورده است.
شهيندخت موالوردي در دی ماه  1386ابالغ سردفتري اسنادرسمي خود را دريافت كرد.
حجتاالسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی ،رييس جمهور كشورمان در حکمی «شهیندخت
موالوردی» را به سمت «معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده» منصوب کرد.

برای مشکالت در حوزههای مختلف از جمله سیاسی ،اقتصادی و غیره پیدا کرد .یکی از شاخصهای
توسعه انسانی میزان حضور زنان در اجتماع است به رغم پیشرفتهای زیاد جوامع جهانی هنوز
کارهای زیادی در این حوزه روی زمین مانده است و همواره اولویت ثانویه به مسائل زنان داده
میشود که این کار موجب به حاشیه رانده شدن زنان میشود.
وی افزود :زنان و مردان در جهانی که نابرابری ناپذیرفتنی در آن حاکم است زندگی میکنند و در
شرایطی که عدالت به حاشیه رانده شده ظلم و تبعیض فرصت خودنمایی تواناییهای آنان را نمیدهد.
بنابراین الزم است برای ریشه کن کردن ظلم و تبعیض تالش شود.
موالوردی افزود :جریان بینالمللی برای دفاع از حقوق زنان با پشتوانه عمومی در دنیا شکل گرفته
و زنان جهان اسالم نیز از وضعیت زنان در سایر جوامع مستثنی نیست .قوانین ناعادالنه ،نامتوازن و
تبعیض آمیز به یکی از جدیترین موضوعات تبدیل شده است .در این شرایط به مطالبات زنان در
جهان اسالم پرداخته شده است.
وی افزود :بازخوانی متون مقدس و شریعت دریافت دیدگاههای فقها روزنهای برای اصالح قوانین
ناعادالنهای منتسب به دین است.
وی در ادامه گفت :در چارچوب گفتمان حاکم بر برخی کشورها شبح جهان شمول مردساالری با رنگ
و لعاب اسالم بسیاری از قوانین جامعه اسالمی را تحت سیطره خود درآورده است و جامعه را در تحقق
توسعه همه جانبه که نیازمند مشارکت زنان و مردان در همه عرصههاست باز میدارد.
مالوردی تاکید کرد :هرگونه ناکارآمدی در زمینه بهرهبرداری از سرمایههای انسانی زنان در
عرصههای عمومی با تجویزهای مذهبی توجیه میشود.
وی تاکید کرد :ظرفیت اسالم در پاسخگویی به سواالت روز و نیازهای زنان نشان دهنده آن است
که پویایی و پایداری دین در گرو توجه به تحوالت عصر حاضر است و نو اندیشیدن هم ممکن و
هم ضروری است.

متن حکم دکتر روحانی به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم

سرکار خانم شهیندخت موالوردی
به استناد اصل  124قانون اساسی و نظر به تجارب ارزشمند سرکار عالی ،به موجب این حکم شما را
به عنوان «معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده» برمیگزینم.
امید است با عنایات الهی ،در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسالمی با رعایت اصول
قانونمداری ،اعتدالگرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.
حسن روحانی
متن نامه تبريك كانون سردفتران و دفترياران به سركار خانم موالوري به اين
شرح است:
بسمه تعالي
همكار ارجمند خانم شهيندخت موالوردي
سردفتر محترم اسناد رسمي  1012تهران
باسالم
احترام ًا به نمايندگي از سوي خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمي كشور  ،انتصاب شايسته و ارزشمند
سركار عالي را به سمت «معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده» صميمانه تبريك مي گويم.
تالش ها و خدمات ارزشمند سركار عالي در طول سالها خدمت در سنگر علم و دانش و تحصيل
وتدريس حقوق در مراكز مختلف و تاليفات متعدد حقوقي ،نشانگر آن است كه سال ها در عرصه
شريف دانش گام گذارده و در اين راستا از تالشي دريغ نداشته ايد و در ادامه در سردفتري اسناد
رسمي نيز خوش درخشيده ايد.
كانون سردفتران و دفترياران با آرزوي توفيق و سربلندي در تمامي مراحل زندگي ،به ويژه حضور
در معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري ،اميدوار است كه در سنگر جديد خدمت رساني به
هموطنان شريف ايران اسالمي و در پرتو عنايات باريتعالي و در سايه توجهات حضرت وليعصر
(عج) همچون سال هاي گذشته مؤيد و منصور باشد.
محمدرضا دشتي اردكاني
رئيس كانون سردفتران و دفترياران

روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران
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5

اخبار كانون ها و جوامع

آخرین شماره ی این خبرنامه  ،نوروز  1392منتشر شد و شماره ی قبل آن  ،دیماه  1391و قبل تر آن مهرماه  1391؛ غرض از توضیح اینکه خبرنامه ی حاضر تقریبا اول
هر فصل منتشر شده است و اینک که شماره ی فعلی در دست شماست  ،سه فصل از آخرین شماره گذشته است!
جا دارد همراه با عذرخواهی ،قول بدهیم که سعی ما در انتشار به موقع آن باشد.

این صفحات خبرنامه به اخبار کانون ها و جوامع سردفتران و دفتریاران اختصاص
دارد.
در طول این مدت شاید مهم ترین خبر ،انتخابان چهارمین دوره هیات مدیره ی کانون سردفتران و
دفتریاران تهران باشد که در  1391/11/27برگزار شد و روز دوشنبه  1392/01/26طی مراسم دیدار
نوروزی با ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،جناب آقای دکتر احمد تویسرکانی ،
اعضای هیات مدیره ی جدید کانون سردفتران و دفتریاران معرفی شدند و احکام خود را از ایشان
دریافت کردند.
در این انتخابات ،آقایان محمدرضا دشتی اردکانی ،سردفتر  287تهران و احمدعلی سیروس ،سردفتر
 11تهران و محمد عظیمیان ،سردفتر  648تهران و محمد گودرزی ،سردفتر  297تهران و مسلم
آقاصفری ،سردفتر  11تهران و سعید منشی ،دفتریار  466تهران و کیوان دارایی ،دفتر  299تهران با
رای همکاران برگزیده شدند و در سمت رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره و خزانه دار
و دبیر هیات مدیره و اعضای اصلی مشغول انجام وظیفه می باشند .اعضای علی البدل عبارتند از:
آقایان احمد علی قاسمی  ،سردفتر  299تهران و صابر ناظمی پول سردفتر  786تهران و سید مصطفی
حسینی  ،دفتریار  665تهران.

گزارش :فرامرز جمشيدي
 8یزد  -محمد علی جعفری ندوشن  ،سردفتر  46یزد  -سید محمد افتخاری بافقی  ،دفتریار 26
یزد  -محمدرضا سالم  ،دفتریار  22یزد به عنوان اعضای اصلی و آقایان محمدحسین کریمی ،سردفتر
 1یزد  -سید محمدحسین میروکیلی ،سردفتر  5یزد  -سید محسن مدرس حسنی  ،دفتریار  38یزد
به عنوان اعضای علی البدل برگزیده شدند.
ریاست کانون سردفتران و دفتریاران یزد با آقای سید علی اصغر میروکیلی است و نایب رئیس آقای
سیدعلیرضا طباطبائی بافقی می باشد.
به ترتیب زمان ،خبر بعدی افتتاح ساختمان جامعه ی سردفتران و دفتریاران استان اردبیل است که
در تاریخ  92/04/12و با حضور رئیس کل دادگستری استان و مدیر کل ثبت استان و رئیس کانون
سردفتران و دفتریاران مرکز  ،در اختیار این جامعه قرار گرفت.
ریاست جامعه ی سردفتران و دفتریاران استان اردبیل را آقای علی سرابیان سردفتر  6اردبیل به
عهده دارد.

و اما آخرین خبر؛

پنجشنبه  92/02/24اصفهان  ،میزبان همایش سراسری کانون ها و جوامع
سردفتران و دفتریاران بود.
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در این نشست که صبح و بعدازظهر در ساختمان کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان برگزار شد ،
اعضای هیات مدیره ی کانون اصفهان احکام خود را از ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور ،آقای دکتر احمد تویسرکانی دریافت داشتند.
آقایان امیرمسعود مرادی باغبادرانی ،سردفتر  81اصفهان  -سید محمود شریعت روضاتی سردفتر 75
اصفهان  -علی رجا  ،سردفتر  15اصفهان  -آقای صولت یاوری سردارآبادی ،سردفتر  116اصفهان -
رحمت اله ناظم  ،سردفتر  4شهرضا  -فضل اله نکوئی اصفهان ،دفتریار  75اصفهان  -عباسعلی همت
یار  ،دفتریار  62اصفهان  -به عنوان اعضای اصلی و آقایان رسول عبدالهی خوراسگانی  ،سردفتر 21
اصفهان  -مصطفی لوئی پور  ،سردفتر  152اصفهان  -احمد پورنایب زاده  ،سردفتر  5اصفهان  -به
عنوان اعضای علی البدل کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان معرفی شدند.
خبر بعدی مربوط به انتخابات سردفتران و دفتریاران استان یزد است که به عنوان چهارمین کانون
استانی کشور – بعد از فارس  ،اصفهان ،خراسان رضوی – با پیگیری های مستمر جامعه سردفتران
و دفتریاران یزد ،پس از ده سال در تاریخ  91/09/17برگزار شد و در تاریخ  92/04/01ابالغ اعضای
منتخب  ،توسط معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،جناب
آقای دکتر احمد تویسرکانی  ،اعطاء گردید.
در این انتخابات آقایان سید علی اصغر میروکیلی ،سردفتر  25یزد  -سید علیرضا طباطبائی بافقی،
سردفتر  3یزد  -سید حسین حسینی نیک  ،سردفتر  41یزد  -و محمدحسین صالحی پور  ،سردفتر
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نخستین مجمع عمومی جامعه ی سردفتران و دفتریاران استان کهکیلویه و بویر احمد یکشنبه
 92/05/27در سالن همایش های شهید بهشتی دادگستری کل استان تشکیل گردید .در این جلسه
که با حضور آقای دکتر علی جمادی  ،رئیس کل دادگستری و آقای سعید محوری مدیرکل ثبت
اسناد و امالک استان و آقای احمدعلی قاسمی عضو هیات مدیره ی کانون سردفتران و دفتریاران
تهران برگزار شد ؛ پس از انتخاب هیات نظارت  ،اساسنامه ی جامعه مورد تصویب اعضاء قرار گرفت
و بعد انتخابات برگزار شد.
در این انتخابات آقایان سید مجتبی دانش و ابوطالب صادقی و علی حسینی روان ساالر و خانم الهام
فرهادی و آقایان محمدرضا بزمیان (سردفتران) و خانم صدیقه جاللی دیل و آقای عبدالعلی حق
پرست (دفتریاران) به عنوان اعضای اصلی و آقایان عیسی چاالک و سید شمس اهلل حسینیان به
عنوان اعضای علی البدل برگزیده شدند.
آقایان سید مجتبی دانش و علی حسینی روان ساالر به ترتیب رئیس و نایب رئیس جامعه می باشند.
در حال حاضر از مجموع  31استان کشور  5 ،استان دارای کانون سردفتران و دفتریاران می باشند و
بقیه ی استان ها دارای جامعه هستند.
یکی از اهداف کانون سردفتران و دفتریاران مرکز ،ایجاد زمینه و ترغیب و تشویق همکاران در سایر
استان ها به تاسیس کانون می باشد.

در این مجال شما را با نمونه هایی متفاوت از وبالگ های همکاران آشنا می کنیم :
من ،شاید یک سردفتر /blogfa.com.http://yasooj19
طعم تلخ عسل
نگارش در تاريخ دوشنبه دهم تیر  1392توسط الهام فرهادی
اولین بار نبود که می دیدمش ،دست کم هفته ای دوبار مثل غزال چابک ومطمین  ،پله ها را چند تا
یکی می دوید و خودش را به دفتر می رساند .یکبار باال رفتنش از پله ها را از پشت سر تماشا کرده
بودم  ،جز غزال هیچ وصفی برای چاالکیش به ذهنم نمی رسد.روشنی چشمهاش عسل های دنا را
بی اعتبار می کرد .برق عجیب نگاهش همیشه مرا می گرفت آن سان که بی معطلی سر به زیر می
افکندم و ارزو می کردم لحظه ای زودتر نگاه از من بر دارد .سبزه ی تند صورتش رنگ چشمهاش را
بیشتر هویدا می کرد و قرابتش با آفتاب تند کوهستان را جار می زد.یکسالی می شد که همین لباس
سبز تیره را می پوشید  ،گویی نه چرک می شود ونه کهنه .عین سرو می مانست قامتش  ،ایستاده
وهمیشه سبز!خیلی سن داشته باشد 9سالش است اما صورتش به  12ساله ها می زند وقد وقواره
اش به هفت ساله ها.به سختی می شود نژاد افغانیش را دریافت ،گویا زاده شدن در ایران بادام چشم
هایش را شکافته وپسته ی لبهایش را نیز خندان تر از هم قبیله هایش کرده بود...بااینکه ،بی آنکه
چرایش را بدانم ،همیشه از من گریزان بود ویک راست راه اتاق کارکنان را در پیش می گرفت ،اما
تالقی نگاهمان چند ثانیه ایستایی وماندگاری داشت ...
افق سردفتری /http://dftar2maraghe.mihanblog.com
نظام سردفتری و توسعه  – 4در حاشیه روز قلم
نویسنده  :هادی عطاریفر
تاریخ:چهارشنبه  26تیر  01:10-1392ق.ظ
اقدام اخیر کانون سردفتران و دفتریاران در پاسداشت روز قلم از یک منظر فصل جدید و نوینی از
فعالیتهای کانون به شمار رفته و امید است در ایام و سالهای آتی نیز تداوم یابد جا دارد یادآور شوم
چنین ایده ای از مدتها قبل در اندیشه و اذهان همکاران و سردفتران محترم مطرح بوده و در کمیته
علمی همایش ششم دی ماه سال گذشته مدنظر قرار گرفته و به نوعی برای تحقق آن برنامه ریزی
شده بود ،مع الوصف علیرغم عدم حصول نتیجه در آن ایام باالخره ثمره آن را در روز قلم مشاهده
نمودیم وبدینوسیله با انجام این مهم کانون سردفتران این کار پر مایه و ارزشمند را در دفتر فعالیتهای
خودثبت و درج نمود به باور نگارنده یکی از روشها ی تزریق افکار نو و جدید در فضای سردفتری
ادامه این راه و مسیر می باشد و امیدوارم در یازدهم آبان و در ششم دی ماه امسال نیز از اساتید بنام
برای تجلیل و خصوصا بیان افکار و عقایدشان در حوزه سردفتری و سند رسمی دعوت بعمل آید و
پیگیری و ادامه این راه و شیوه آثار و نتایج خوبی خواهد داشت که در سالهای آتی ثمره و محصول
آن به بار خواهد نشست...
دفتر اسناد رسمی  30دماوند(آبسرد) /blogfa.com.http://asnade30
آورده اند که طالع بینی چیره دست ،کاتبی را کف بینی کرد و سپس با نگاهی سرشار از تعجب بسیار
گفت :عنقریب است که در اثر تعدد تکالیف از نواحی متعدد ظهرت کسر گردد و روحت مکدر ،صبحی
بر تو طلوع نکند مگر در آن استرسی باشد و دلواپسی ،روزی در اندیشه استعالم و روز دگر در استفهام
خالصه معامله ،تاریخ آمارت را چنان تغییر دهند که حساب و کتابت را هیچ خراج بگیری نپذیرد و
دفتر حسابت هر سنه از سنه ماقبل مردودتر گردد ،افزوده بر آن مالیاتی که آنرا ارزش افزوده اش

بی واسطه

فضای مجازی یک نوع ارتباط اجتماع و همسایگی بزرگ است که میلیون ها کامپیوتر و استفاده کنندگان آن را در سراسر
جهان به هم پیوند می دهد .با غلبه ی اینترنت بر زندگی روزانه ی انسان ها طبیعی به نظر می رسد که بسیاری از مشخصه ها
ی جامعهی سنتی به درون اینترنت کشیده شوند و در آنجا شکل گیرند .یکی از اقسام این فضای مجازی «وبالگ ها» هستند
که هم دریچه ای برای ارتباط و هم راهی برای اینترنتی شدن ِ شاخصه های انسانی و اجتماعی است.
وبالگ چیست؟! اینترنت امکانات و ابزارهای متعددی را به منظور ارائه خدمات و سرویس ها در اختیار عالقمندان قرار می
دهد .یکی از ویژگی های بسیار جذاب اینترنت ارائه سرویس ها و خدماتی است که شما را قادر می سازد با مخاطبان خود
ارتباطی پویا و متقابل برقرار نموده و از نقطه نظرات آنان در ارتباط با یک مطلب  ،آگاه شوید  .در این راستا هر یک از کاربران
می تواند دانش و تجارب خود را در اختیار دیگران قرار داده و خود نیز به عنوان عضوی از جامعه ی شبکه ای مطرح گردند
( اشتراک دانش ) .
وبالگ فضایی بر روی اینترنت است که در آن تازه ترین نوشته ها در باالی صفحه قرار می گیرد  .این واژه ترکیبی از واژه های  webو  logاست که امروز مردم آن را به
صورت خالصه تر ،یعنی بالگ ( )blogتلفظ می کنند .به فردی هم که وبالگ می نویسد « بالگر «  Bloggerمی گویند .هر وبالگ نماینده ی یک انسان است  .انسانی که
در جامعه و فرهنگ خاص بزرگ شده و می تواند به بازنمایی خود در واژه ها و کلماتی که می نویسد ،بپردازد .این بازنمایی می تواند از یک سو معرف خود فرد و از سوی
دیگر اجتماع و جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند  ،باشد .
وبالگ برای اولین بار در سال  1997توسط « جان بارکر» در سایت «  » Robot wisdomساخته شد.
تاریخجه ی وبالگ نویسی در ایران به  16شهریور  1380بازمی گردد  ،روزی که سلمان حریری اولین وبالگ فارسی را بر روی صفحه ی اینترنت قرار داد .
اگر از تقسیم بندی های فراوان و متفاوت وبالگ ها صرفنظر کنیم و آنها را فقط به دو دسته ی وبالگ های تخصصی و عمومی منحصر بدانیم  ،شاید با کمی اغماض مجموعه
ی وبالگ های حوزه ی دفاتر اسناد رسمی را بتوان جزو وبالگ های تخصصی دانست  .همکاران ما نیز در دفاتر اسناد رسمی  ،اعم از سردفتر و دفتریار و کارمند  ،مبادرت
به راه اندازی وبالگ کرده اند و هر کدام به فراخور ذوق و سلیقه و گرایشی که به موضوعات دارند  ،به شرح و بسط موضوعات و انعکاس اخبار و وقایع و بعضا تهیه ی
گزارش و حتی آموزش می پردازند.
فرامرز جمشيدي
خوانند هر سه ماه یکبار بر سرت آوار شده و پایان فصلت را پایان وصلت به دنیا رقم زند ،کابوس جهل
به ثبت آنی از آغاز شهر شهریور بر تو کراراً شر رساند و ابناء بشر حتی اشرارهم بر تو شفیق گردند،
بر تو ستم ها از ناحیه قانون شکنانی چون اسکندر و قلی خان روا گردد و تو حتی عاجز از فریاد آن،
شفیقانی داری از جمله دشتی و سیروس نام که برای دفع مالل تو خود را به هر دری زنند و هر چه
سعی کنند کمتر به نتیجه رسند ،خالصه اینکه ال ادری فی طالعک اال نگونساری...
کلبه عمو /http://amuamu.persianblog.ir
مدتی است بعلت خوشی زیاد واینکه در اوج آرامش روانی وبدور از استرس وریلکس بودم بالکل
فراموش کردم که کلبه ای دارم که عموهای عزیز با نظر لطف بسیاری که دارند سری هم به آن
میزنند وبه حال خود رهایش کرده بودم و آتش اجاقش خاموش وخردک شرری هم که زیر خاکستر
مانده بود روبه سردی می رفت که م-الف تنها دفتریاری که از سردفترش می ترسد (واگر گفتیدچرا؟)
زنگ زد ویکی دیگر از دوستان که چه نشستی در عالم رویاها بخود آی که عمو جمشیدی برایت نامه
نوشته واز الی در پوسیده کلبه ات به درون انداخته باری رفتم و نامه را برداشتم وبوسیدم وبرچشم
نهادم و چندین بار خواندم بسیار خجل شدم و انگشت تحیر به دندان گرفتم از آن انشای زیبا و
مفهوم وتوصیه ی زیباتر وحیران ماندم که چه پاسخ دهم چند روزی است که با خود سرجنگ دارم
ودست آخر پیش خود گفتم اگر قرار است شروع کنی چه مطلبی بهتر از همان نامه که خطاب به همه
ی همکاران است البته .ضمن عرض سالم در پاسخ به سالم عمو جمشیدی مهربان اصل نامه را
مالحظه فرمائید که مایه امیدواری است و اینکه راهی را که درپیش رو داریم با قدمهای استوارتری
برداریم وخودمان برویم قبل اینکه «هلمان بدهند»...
خاطرات دفتر /blogfa.com.http://daftaryar76 76
پيرزني فرتوت به نظر مي رسد .باپوستي چروكيده وچشمي معيوب.زن دوم شوهرش است .شوهرش
مي خواهد ششدانگ خانه اش را به نام او ودخترش بزند .استعالمش برگشت خورده ورفت وآمد او
به دفتر زياد شده است ودر اين رفت وآمد ها زياد سئوال مي پرسد.
مي پرسد اگر دختر شوهرش بميرد ،خانه بعد از او به بچه هاي دختر مي رسد يا نه ؟ مي گوييم البته
كه به ورثه اش مي رسد.مي گويد پس به نامش نكنيد .چند وقت ديگر مي ميرد .سرطان دارد ودر
بيمارستان بستري است.
سردفتر مي گويد خدا شفايش دهد.مي گويد دكترها جوابش كرده اند ،كمتر از سه ماه ديگر مي ميرد.
سردفتر با تامل سرش را تكان مي دهد ومي گويد»:اجل گشته ميرد نه بيمار سخت».
نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1392ساعت 10:11
پیشنهاد من این است که وارد یکی از وبالگ ها شده و بعد از اینکه مطلب آن را خواندید از ستون
«پیوندها» وارد وبالگ دیگری شوید و همینطور ادامه دهید .مطمئنم دل کندن از آن برایتان دشوار
خواهد بود.
وبالگ های دفترخانه ای  ،در گستره ی ایران پراکنده اند و حال و هوا و روحیات مردم آن را میتوان
در صفحات وبالگشان دید.
من هم برای تهیه ی این مطلب « وبگردی» کرده ام که از نویسندگان آنها تشکر می کنم.
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ويژه همايش شش دي ماه

همایش شش دی ،دستاوردهای آن و افق پیش رو
نخستین همایش نقش و جایگاه سند رسمی که مقرر بود در دیماه یکهزارو سیصد و نود و یک برگزار
شود بنا به دالیلی به تعویق افتاد .کمیته های همایش که از همان روزهای ابتدایی تصویب طرح
همایش فعالیت خود را آغاز کردند تا آخرین روزهای مانده به همایش تالشهای متمرکز و جدی خود
را در خصوص فراخوان ،پیگیری ،هدایت ،ساماندهی ،تدوین و استخراج مستندات و موارد مورد نیاز
همایش ،به انجام رساندند و البته با به تعویق افتادن همایش ،نتایج و دستاوردهای تالشهای کمیته
های مذکور به عنوان پشتوانه و پشتیبان مستحکم همایش برای سال جاری برجای ماند .آنچه مسلم
است به تعویق افتادن این همایش چیزی از اهداف و دستاوردهای مد نظر آن نکاسته و نخواهد
کاست و همت و عزم بزرگواران خانواده ی سردفتری را می طلبد تا در راستای اهداف مطلوب مد نظر
همایشی که تا مراحل پایانی خود نیز کلیه امور و مقدمات آن فراهم گردیده بود .این بار ،امسال و با
قوت هرچه تمام تر برگزار گردد .از همین رو بر آن شدیم تا بخشی از فعالیتهای انجام شده ی کمیته
علمی همایش را با رویکرد بررسی روشها ،راهکارها و برنامه ریزی مجدد برای از سر گیری تالشهای
دبیرخانه همایش و نیز انتقال تجربه و دستاوردهای سال گذشته به صورت اجمالی تدوین نماییم.
نخستین همایش «نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی» با اهدافی نظیر «تالش به منظور
بسترسازی جهت تبادل تجربیات و پژوهش های علمی و کاربردی محققان و پژوهشگران،
حقوقدانان ،سردفتران ،وکال ،قضات و بطور کلی جامعه فقهی و حقوقی کشور با محوریت بررسی و
تبیین جایگاه و نقش سند رسمی در نظم حقوقی؛ نگاهی به سیر تطور و تکامل تاریخی سند رسمی؛
بررسی قابلیت ها ،چالش ها ،کاستی ها و نواقص موجود؛ موانع شکوفایی توانمندی های سند
رسمی؛ تدوین اولویت ها ،ضرورت ها و نیازها با رویکرد بسترسازی مناسب در زمینه فعال سازی
ظرفیتهای قانونی مسکوت گذارده شده ی حوزه سند رسمی و نگاهی دوباره به مشکالت پیش
روی آن در عرصه ی تقنین ،اجرا و نظارت با هدف پیشگیری از تضییع حقوق عامه ناشی از نواقص
مورد اشاره ،ناآگاهی عامه و سهل انگاری برخی نهادها با تالش برای بهینه سازی شرایط جهت به
فعلیت رساندن حداکثری ظرفیت های قانونی موجود سند رسمی؛ و ضرورت بازنگری قوانین فعلی
و برنامهریزی جهت آموزش گستره ی غیرحقوقی مردم جهت آگاهی بخشی از مزایای منحصر بفرد
مترتب بر تنظیم سند رسمی و ویژگی های ممتاز سند رسمی» برنامه ریزی گردید و پس از تقسیم
مسولیت بین کمیته های تخصصی مربوطه آغاز به کار کرد.
کمیته علمی به عنوان بخش محوری همایش فعالیت خود را با تقسیم کار در کمیسیونهای تخصصی
آغاز کرد که با استفاده از اساتید محترم دانشگاهی ،محققان و پژوهشگرانی از حوزه دانشگاه و
مجموعه سردفتری و ثبت اسناد ،تشکیل گردید و پس از برنامه ریزی برای مراحل مختلف همایش
در گام نخست طی فراخوانی ،پیشنهادات و نظرات کانونها و جوامع سردفتری سراسر کشور ،در
خصوص ضرورتهای مورد تحقیق علمی در حوزه سردفتری ،سند رسمی ،و ثبت سند جمع آوری
گردید .با تشخیص کمیسیون پژوهشی طی چند نشست با برگزاری جلسه هم اندیشی کشوری
تخصصی موارد پیشنهادی به بحث و بررسی گذارده شد که ماحصل آن گردواوری مجموعه مفصلی
از موارد ضروری جهت تحقیق و پژوهش علمی بود .استخراج  160اولویت پژوهشی حوزه سند رسمی
در کانون سردفتران و اعالم عمومی به محققان و پژوهشگران ماحصل این تالش کشوری بود که
در شماره دهم نشریه ی خبرنامه ضمیمه کانون تحت عنوان «  160اولویت پژوهشی حوزه سند
رسمی» منتشر شد و به عنوان فراخوانی بزرگ و علمی در زمینه ی پژوهشهای علمی با محوریت
سند رسمی به کلیه ی حقوقدانان ارائه گردید که می توان آن را سرآغاز مباركي برای گامهای بزرگ
علمی که بی شک پشتوانه حرکتهای وسیع اجرایی و اجتماعی در حوزه سند رسمی است؛ برشمرد.
در کمیته علمی این همایش برای نخستین بار  160اولویت پژوهشی حوزه سند
رسمی با مشارکت جوامع و کانونهای سراسر کشور تدوین و به عنوان فراخوانی
بزرگ به عموم حقوقدانان ارائه شد.
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در گام بعدی پس از چندین جلسه بحث و بررسی اولویتهای مد نظر کمیسیون پژوهشی و سیاستهای
کالن کانون سردفتران و دفتریاران و نیز خالها و نیازهای حوزه سند رسمی ،محورهای همایش
تصویب و اعالم عمومی شد .این محورهای مصوب همایش بدین شرح نهایی شد -1 :سند رسمی،
سند برتر  -2سند رسمی ،محور توسعه  -3سند رسمی ،ضرورت حفظ نظم عمومی  -4سند رسمی و
نظام بخشی معامالت  -5سند عادی ،اساس منازعات  -6ثبت الکترونیکی ،ثبت مطمئن  -7حقوق
و اخالق حرفه ای سردفتر  -8سند رسمی در آیینه آرای محاکم قضائی  -9سند رسمی ،دادرسی
آسان  -10سند-رسمی و حقوق پزشکی  -11سندرسمي و مالكيت فكري  -12سندرسمي و طرح
آمايش سرزميني.
از سوی دیگر با توجه به اینکه خیل گسترده ای از پژوهشگران حقوقی و دانشگاهی جزو مخاطبان
این همایش برای اقدام به نگارش مقاالت علمی بودند در جهت جذب پژوهشگران نخبه و نیز اطالع
رسانی موثر ،نخستین همایش «نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی» ،با تالش و پیگیری
کمیته علمی پس از انجام مراحل ارزیابی و بررسی های انجام شده پایگاه علوم استنادی جهان اسالم،
در پایگاه مذکور نمایه و به ثبت و فراخوان عمومی کمیته علمی انجام شد .شایان ذکر است که پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCیک سامانه اطالع رسانی علمی است که در صدد تجزیه و تحلیل
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مجالت علمی کشورهای اسالمی بر اساس معیارهای علم سنجی معتبر است .از همین رو ثبت یک
همایش علمی در پایگاه علوم استنادی جهان اسالم ،از دیدگاه پژوهشگران؛ دانشگاهیان و محققان
از جهت درجه ی ارزیابی علمی آن همایش حائز اهمیت خاصی است .به موازات ارايه طرح جامعي
از همايش به فرهنگستان علوم توسط كميته اطالع رساني همايش ،اين امر سبب شد تا فرهنگستان
علوم نيز اقدام به حمايت از برگزاري اين همايش نمايد.
نخستین همایش «نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی» ،پس از انجام
مراحل ارزیابی و بررسی های پایگاه علوم استنادی جهان اسالم ،در این پایگاه
نمایه و به ثبت رسید .همچنين حمايت فرهنگستان علوم از اين همايش نقطه قوت
ديگري براي اين رويداد ملي محسوب مي شود.
پس از فراخوان عمومی کمیته علمی برای جذب مقاالت محققان و پژوهشگران از سراسر کشور،
با استقبال گسترده ی حقوقدانان و ارسال چیکده مقاالت متعدد به دبیرخانه همایش ،در کمتر از دو
ماه نزدیک به دویست چکیده مقاله به کمیته علمی ارسال شد که در نوع خود با توجه به محدودیت
زمانی کم نظیر بود.
کمیته علمی همایش در مدت کمتر از 2ماه بیش از  200چکیده مقاله از سوی
پژوهشگران محترم دریافت کرد که حاکی از استقبال حقوقدانان برای حضور جدی
تر در مطالعات و پژوهشهای حوزه سند رسمی است.
پس از اتمام مهلت دریافت چکیده مقاالت ،با تشکیل کمیسیونهای داوری در سه گروه  -1داوران
حوزه ثبت اسناد و امالک  -2داوران حوزه سردفتری  -3داوران حوزه دانشگاهی ،داوری مقاالت در
سه گروه یاد شده به صورت همزمان کار داوری مقاالت آغاز شد .به همت کمیسیون تحقیق کمیته
علمی با تهیه و ارائه ی فرم استاندارد کیفی داوری مقاالت به بررسی استاندارد و قابل استخراج نتایج
گام موثری برای داوری منصفانه و با دقت مقاالت برداشته شد .کمیسیون های داوری در گروههای
مختلف و به صورت هم عرض کار داوری مقاالت را به انجام رساندند.
بر همین اساس از میان مقاالت دریافت شده بر اساس اعالم نظر داوران محترم و میانگین گیری
بین امتیازات هر مقاله ،نزدیک به  140مقاله پذیرفته شدند و بر اساس امتیاز دریافتی مقاالت ،نتایج
حاصله برای پذیرش به سه شکل اعم از ارائه بصورت سخنرانی ،ارائه ی پوستری و پذیرش جهت
چاپ در مجموعه چکیده مقاالت نهایی گردید .در گام بعدی کمیسیون پژوهشی کمیته علمی با
بررسی اولویتهای مد نظر این همایش و نیز بررسی کمیت و کیفیت مقاالت واصله سرانجام برنامه
ریزی نهایی برای ارائه مقاالت در  9نشست تخصصی در روز همایش را انجام و نتایج داوری را نیز
در قالب این  9نشست به تفکیک حوزه ی تخصصی مربوطه اعالم نمود .بر این اساس با برنامه
ریزی کمیته علمی همایش مقرر شد با استفاده از قابلیت برگزاری نشست های تخصصی متعدد در
سالنهای جنبی و اصلی سالن همایشهای بین المللی صدا و سیما طبق عرف کنفرانسهای علمی،
تمامی امکانات به کار گرفته شود و  9نشست تخصصی به صورت همزمان در روز همایش با حضور
پژوهشگرانی که مقاالت آنها پذیرفته شده جهت ارائه مقاالتشان ،اساتید و حقوقدانانی که در حوزه
ی آن نشست تخصص دارند و نیز سردفتران مدعو تشکیل گردد و پس از ارائه ی مقاالت در هر
نشست ،به بحث و تبادل نظر و آسیب شناسی موضوعات مطروحه در حوزه سند رسمی با تاکید بر
اهمیت سند رسمی پرداخته شود.
نشستهای تخصصی برنامه ریزی شده توسط کمیته علمی از قرار ذیل گام موثری خواهد بود در
راستای تجلیل از جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی کشور و تثبیت جایگاه ویژه ی سند رسمی در
نظامات حقوقی.
نشستهای تخصصی بر اساس برنامه ریزی کمیسیون
مربوطه عبارت است از -1نشست سند رسمی،
محور توسعه؛ ضرورت حفظ نظم عمومی  -2نشست
سندرسمی ،نظام بخش معامالت -سند عادی؛
اساس منازعات  -3نشست ثبت الکترونیک ،ثبت
مطمئن  -4نشست حقوق و اخالق حرفه ای سردفتر
-5نشست سند رسمی ،کاهش دعاوی محاکم قضائی،
دادرسی آسان  -6نشست سند رسمی و حقوق پزشکی
 -7نشست سند رسمی و مالکیت معنوی  -8نشست
سند رسمی ،دفاتر اسناد رسمی ،چالشها ،ضرورت تنقیح
قوانین ،راهکارها (حوزه کاربردی)  -9نشست سند
رسمی ،دفاتر اسناد رسمی ،چالشها ،ضرورت تنقیح
قوانین ،راهکارها.

ثبت آنی
روز  26شهریور ماه سال جاری  ،دقیقا»  4روز مانده به پایان تابستان  ،هوای دفاتر اسناد رسمی ناگهان به شدت داغ شد  .با شروع به کار سامانه ی ثبت الکترونیک
اسناد موسوم به « ثبت آنی « روند عادی کار در دفاتر اسناد رسمی مختل شد و افرادی که تا دیروز در کار خود متخصص بودند به یکباره عاجز از انجام وظیفه  ،حیران و
سرگردان به چاره جویی افتادند .
فرامرز جمشیدی
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خبـــر

پیش از این هر دفترخانه ای با نرم افزاری کارهایش را انجام می داد  .علیرغم اینکه کامپیوتر در دفاتر
اسناد رسمی سابقه ی طوالنی دارد و مورد انواع استفاده از قبیل تنظیم اسناد  ،تهیه گزارش و آمار ،
کنترل ممنوع المعامله  ،محاسبه ی هزینه اسناد  ،فهرست اطالعات مراجعین و خیلی خدمات دیگر
قرار گرفته بود  ،اما امروز  ،چیز غریبی می نمود !
مرکب راهوار دیروز  ،امروز به اسب چموشی بدل شده که قصد دارد سوار خود را به زمین بکوبد
– کامال» غریبه به نظر می رسد – هیچکدام از پیام هایش برایم آشنا نیست  .تلفن ها به صدا در
می آید  .در بین دوستان و اقوام و همسایگان هر کس مختصر آشنایی با کامپیوتر داشت  ،به کمک
طلبیده می شود .
شرکت هایی که تا قبل از این به دفاتر برنامه فروخته بودند و سرویس می دادند  ،امروز از لجشان ،
جواب تلفن ها را هم نمی دهند ! توی دلشان می گویند  :چشمتان کور  .دلمان خنک شد  .حاال می
فهمید چه برنامه ی خوبی برایتان نوشته بودیم  .همه چیزش در اختیار خودتان بود !
دقایق اولیه و ساعات آغازین و روز نخست سپری می شود و هیچ سندی تنظیم نشده است ! بعد
از ظهر آنروز  ،همه از هم سراغ می گیرند  .مثل اینکه زلزله ای آمده و بازماندگان دنبال یکدیگر
می گردند .
یادم آمد به روزهایی قبل از آمدن کامپیوتر به دفاتر اسناد رسمی  .یا عقب تر از آن  ،قبل از آمدن
ماشین تحریر به دفاتر  .زمانی که سند نویس های دفترخانه  ،اسناد را با دست می نوشتند  .خوش خط
و ربط بودند و از باال تا پایین اسناد را به زیبایی هر چه تمام تر  ،بدون قلم خوردگی و با چند نوع خط ،
تحریر می کردند  .ماشین تحریر آمد و عرصه به خوشنویس ها تنگ شد  .آنها مقاومت کردند  .نتیجه
معلوم بود  .دقت بیشتر  ،سرعت باالتر و امکان غلط گیری ! ماشین تحریر  ،جای خود را در دفاتر
اسناد رسمی باز کرد  .مردم از سردفتر می خواستند اسناد آنها را چاپ کند  .دفترخانه ها به سرعت
تغییر کردند و کارمندان خود را به کالس های ماشین نویسی فرستادند  .رویکرد منشی های دفترخانه
با این پدیده ی جدید  ،دو گونه بود  .آنها که تغییر کردند  ،ماندند و آنها که پافشاری کردند  ،رفتند .
اولین نرم افزار دفاتر اسناد رسمی طراحی و ارائه شد و به زودی فراگیر شد .
طراحان نرم افزار  ،تبلیغات خود را شروع کرده بودند و دموی برنامه را به نمایش می گذاشتند  .کافی
بود سند با نرم افزار تنظیم شود تا انواع آمار و کنترل ممنوع المعامله و دفتر رپرتوار و خیلی خدمات
دیگر  ،اتوماتیک آماده شود .
رویکرد ماشین نویس های دفترخانه با این پدیده ی جدید  ،دو گونه بود  .آنها که تغییر کردند  ،ماندند
و آنها که پافشاری کردند  ،رفتند .
دفاتر اسناد رسمی پیشرفته شدند و فعالیت آنها مکانیزه گردید  .اما به صورت جزایر پراکنده  ،بدون
حداقل ارتباط و تبادل اطالعات با یکدیگر !
اتکای دفاتر اسناد رسمی به شرکت های طراح برنامه و سرویس دهنده روز به روز بیشتر می شد
 .تقریبا» هیچ دفترخانه ای  ،دفتر ممنوع المعامله و رپرتوار نمی نوشت ! روش تهیه ی انواع آمار ،
مبتنی و متکی به نرم افزار بود  .اگر شرکت ها  ،اسامی افراد ممنوع المعامله و جدول مالیات نقل و
انتقال خودرو را تهیه و ارائه نمی کردند  ،دفاتر دست روی دست گذاشته و منتظر می ماندند .
این وابستگی باعث می شد هزینه ی نگهداری سیستم و آبونمان  ،مرتب باال رود و در صورت بروز
مشکل و یا بهم ریختگی در برنامه  ،دفاتر در انتظار اعزام مهندسین شرکت بمانند .
با توجه به اینکه مسئولیت احراز هویت و مالکیت و رعایت بازداشتی ملک و خودرو و سرقفلی وافراد
ممنوع المعامله و مهجورین و شرکت های منحله و تجار ورشکسته و
اسناد مجعول و دفترخانه هایی که تعطیل شده اند و وکالتنامه های باطله و  ...با سردفتر بود  ،چنانچه
کارمند شرکت طراح برنامه سهوا» یکی از اقالم باال را وارد سیستم نمی کرد ویا اصغر را اشتباها»
اکبر ویا اسماعیل را ابراهیم می نوشت ! چه بر سر سردفتر می آمد ؟ کدام دفترخانه اطالعات وارد
شده را مورد به مورد با مفاد بخشنامه ها تطبیق می داد ؟ در صورت بروز اشتباه و ورود خسارت چه
کسی جوابگو بود ؟ آیا اشخاص حقیقی و حقوقی و اداره ی ثبت و وزارت دارایی و شهرداری و مراجع
دیگر می پذیرفتند که اشتباه از ناحیه ی شرکت بوده و دفترخانه تقصیر نکرده است ؟
آیا اگر اسم افراد ممنوع المعالمه فقط یک روز دیرتر وارد سیستم می شد و دیروز فرد ممنوع المعامله
 ،مال را از مالکیت خود خارج کرده بود  ،چه می شد ؟
موارد یاد شده و خیلی موارد دیگر باعث شده بود نگرانی و نیاز شدیدی جامعه ی دفاتر اسناد رسمی
را به فکر تهیه ی « نرم افزار جامع دفاتر اسناد رسمی « بیندازد و چشم امید همه به کانون سردفتران
و دفتریاران بود !
رایزنی هایی شده بود و طرح هایی تهیه و ارائه گردیده بود .
از سوی دیگر برنامه ی توسعه و سند چشم انداز و پیشرفت کشور نیازمند برنامه ریزی بود و برنامه
ریزی محتاج اطالعات ! پیش از این اطالعات را از طریق دریافت آمار و ارسال گزارشات به دست می
آوردند که به شدت طوالنی و زمان بر و اشتباه پذیر بود  .سامانه ی ثبت الکترونیک اسناد  ،موسوم
به ثبت آنی  ،مهمان ناخوانده ای بود که در چمدان سوغاتی هایش راه حل مشکالت باال را یکجا

آورده بود ! یا بهتر بگویم  :مدعی بود که آورده است .
میزبان  ،دستپاچه از اینکه آماده ی پذیرایی نیست و مهمان  ،شرمنده حضور غافلگیرانه اش !
احساسات وقتی خوب و درست بیان نمی شوند ایجاد سوء تفاهم و کدورت می کنند !
روزهای اول ثبت آنی  ،آرامش دفاتر اسناد رسمی کامال» از بین رفت  .نه به خاطر اینکه سندهای
کمتری نوشتند و درآمدشان کاسته شد ! سند  ،پرنده نبود که پرواز کند و ابر نبود که پراکنده شود !
سندهای ننوشته امروز را فردا می شود نوشت  .تنظیم سند  ،ثبت فعالیت های اقتصادی و تعهدات
و قراردادهای آحاد جامعه است به نحو قانونی که بتوانند به آن استناد کنند  .انتظار مردم از دفترخانه
برآورده نشده بود و پس از هشتاد سال اختیار کار از دست کاتبین بالعدل خارج شده بود .
رویکرد دفاتر اسناد رسمی با این پدیده ی جدید اما  ،تعامل بود و تعاون و به هیچ وجه قصد تقابل
نداشت  .قلبا» می دانست تولد ثبت آنی  ،نتیجه ی بارور شدن افکار و نیازهای خود اوست  .از
این رو غر و لند کنان به کار با سامانه ی ثبت آنی پرداخت و با هر سندی که می نوشت ایده های
اصالحی خود را به طراحان سیستم و متولی این اقدام جسورانه « سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
« منتقل نمود .
« ثبت آنی « لحظه به لحظه و روز به روز رشد می کند و بالنده می شود و مطمئنا» در آینده ای نه
چندان دور باعث افتخار والدین خود خواهد بود .
آن روزها ( روزهای شروع به کار ثبت آنی ) هر دو طرف عصبانی بودیم و انگشت اتهام را به سمت
هم نشانه می رفتیم  .ثبتی ها معتقد بودند ایراد کار از دفترخانه هاست  ،زیرا دانش کافی برای کار
با سامانه را ندارند و تجهیزاتشان قدیمی و زهوار دررفته است و دفاتر با این استدالل که ما تا دیروز
و با همین کامپیوترها  ،کارمان را انجام می دادیم و مشکلی نداشتیم  ،ثبت آنی را برنامه ای غیر
کارشناسی و دست و پاگیر می دانستند !
طبیعی بود در فضای به وجود آمده حقایقی ناگفته و قابلیت هایی ناشناخته بماند  .خوشبختانه از آن
روزها  ،دور شده ایم و جو حاکم بر روابط اصالح شده است  .جشن تولد دوماهگی ثبت آنی برگزار
شد و بیش از  70روز از عمر آن می گذرد  .اسناد فراوانی در دفترخانه ها تنظیم شده و اشکاالت
بسیاری از ثبت آنی برطرف شده است  .حاال شاید بهتر می توانیم به ارزیابی سامانه ی ثبت آنی و
عملکرد خودمان بپردازیم .
فکر می کنم بخشی از مشکالت  ،به نام این سامانه بازمی گردد ! از آنجا که کلمه ی « آنی « معنی
« در لحظه « می دهد  ،انتظار شنونده این است که منبعد امور دفترخانه باید « در لحظه « انجام
شود در حالیکه ثبت آنی به این معناست که وقتی دفترخانه  ،اطالعاتی را وارد سیستم می کند به
محض اینکه دکمه ی « ثبت « را می زند  ،این اطالعات فورا» در بانک اطالعاتی سازمان ثبت ،
به ثبت می رسد !
با توجه به اینکه سامانه ی ثبت الکترونیک اسناد مبتنی و استوار بر سه ستون ( برق  ،اینترنت  ،وی
پی ان « درگاه ورودی « ) می باشد  ،پس چنانچه هر یک از لوازم سه گانه ی فوق مهیا نباشد  ،ورود
اطالعات مقدور نخواهد بود و مراجعین دفتر و دفترخانه باید صبورانه منتظر بمانند .
نکته ی دوم اینکه سامانه ی ثبت الکترونیک اسناد را یک « انقالب « در نرم افزارهای دفاتر اسناد
رسمی بدانیم و از آن انتظار نسخه ی ( ورژن ) جدیدی از برنامه های قبلی که در دفاتر اسناد رسمی
مورد استفاده بود  ،نداشته باشیم !
سوم  ،نقش و جایگاه و اهمیت دفاتر اسناد رسمی در پیاده سازی پروژه ی ثبت آنی است که معتقدم
نه تنها مورد توجه واقع نشده بلکه در پاره ای موارد سهوا» نادیده گرفته شده و این موضوع باعث
بروز برخی واکنش ها شده است  .کارخانه های اتومبیل سازی وقتی با صرف وقت و هزینه ی بسیار
اولین نمونه ی محصول جدید خود را آماده می کنند  ،از یک راننده حرفه ای می خواهند که با آن
رانندگی کند  .این راننده است که راحتی  ،امنیت  ،سرعت  ،شتاب  ،قدرت و انعطاف خودرو را آزمایش
می کند  .در نتیجه نظر او برای شرکت تولید کننده بسیار حائز اهمیت است !
دفاتر اسناد رسمی بهترین کارشناسان این سامانه هستند و حتی بهتر از طراحان آن  ،نکات ضعف
و قوت ثبت آنی را تشخیص می دهند ! پس باید مشتاقانه نظرات ایشان را شنید و به کار بست !
چهارم  ،اذعان به توانایی ها و قابلیت های ثبت آنی است !
چه ایراد دارد در کنار این همه ایراد و اشکال که به حق از ثبت آنی گرفتیم  ،صادقانه به محاسن
آن نیز اشاره کنیم ؟
یادمان هست بخشنامه های ممنوع المعامله را که کمرنگ و ناخوانا به دستمان می رسید و گاهی
مجبور بودیم یک اسم را به سه طریق وارد دفتر کنیم مبادا اشتباهی رخ دهد !
یادمان هست وقتی ارسال دستی و پستی بخشنامه ها را موقوف کردند و آنها را در سایت قرار دادند ،
چقدر دشوار بود کنترل ممنوع المعامله و چند روز طول می کشید تا شرکت های نرم افزاری  ،اسامی
را در اختیار ما بگذارند !
یادمان هست طریقه ی پرسیدن اعتبار وکالتنامه ها و اینکه جاعلین اسناد حتی پاسخ دفترخانه را
نیز جعل می کردند !
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یادمان هست مدارک جعلی شناسایی که هر از گاهی چه به روز همکاران ما می آورد !
یادمان هست سند مالکیت جعلی را با شناسنامه ی جعلی و وکالتنامه ی جعلی و پاسخ اعتبار جعلی و
استعالم جعلی در چندین دفترخانه مورد معامله قرار می دادند و لحظه ای به حال همکارمان بیندیشیم
که مستاصل به این مدارک نگاه می کرد و از بی پناهی خود ناله می کرد !

خبــر
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یادمان هست اسنادی را که مالک آن فوت کرده بود  ،با وکالتنامه ی جعلی می فروختند !
یادمان هست طلبکاران بخت برگشته ای را که برای معرفی مال بدهکار خود  ،نامه در دست  ،از این
دفترخانه به آن دفترخانه می رفتند و چقدر ممکن بود پیدا کردن سوزنی در انبار کاه !

کارت سبزی که سند مالکیت خودرو نیست
تعویض پالک را انجام داده بود و میخواست یکراست برود دفترخانه تا کار نقل و انتقال قطعی شود
که ستوان جوان درحالی که آخرین مهر را بر مدارک میکوبید بدون اینکه سرش را باال بیاورد ،گفت:
نیازی به رفتن دفترخانه نیست ،کار نقل و انتقال خودرو شما قطعی است و برگه سبزی که در دست
دارید همان سند خودرو شماست .خریدار خوشحال شد که کارش زودتر تمام شده و فروشنده هم
خوشحالتر ،چراكه از پرداخت وجوه دولتي نقل و انتقال معاف شده است! خريدار بهجای دفتر اسناد
رسمی رفت شیرینیفروشی تا برای همکارانش شیرینی بخرد ...
اكنون بعد از مدتي این مرد جوان که هنوز طعم شیرینی را فراموش نکرده ،برای فروش خودروی
خود سرگردان شده است چراكه از یکسو قانون به پلیس اجازه نمیدهد بدون سند رسمی نقل و
انتقال فروشنده ،تعویض پالک به نام خريدار جديد انجام
دودی که به چشم مردم رفت
دهد و از سوی دیگر حاال ديگر خریداران با آگاهی از مزایای برابر اعالم پلیس راهور روزانه حدود  12هزار پالک در کشور نظر قانونگذار بر این بود که باید نقل و انتقال خودرو در دفاتر
سند رسمی و اطالع از قوانين كه تنها سند نقل و انتقال در تعویض میشود که تهرانیها سهمی  25درصدی از این آمار اسناد رسمی صورت گیرد و پالکگذاری در مراكز تعويض
دفاتر اسناد رسمي دليل مالكيت است نه كاغذ ساده راهور ،دارند؛ اتفاقی به ظاهر ساده که از سال  89مورد مناقشه پلیس و پالك پلیس؛ اتفاقی که به اعتقاد عظیمیان اگر اجرا میشد
حاضر نیستند خودروی او را بدون سند نقل و انتقال قانونی و سردفتران شده بود و اكنون مشخص شده كه حق بهجانب دفاتر به شدت از حجم پروندههای قضایی میکاست.
وی در اینباره گفت :بعد از تعویض پالک پلیس اعالم
رسمي در دفاتر اسناد رسمي خريداري كنند و هيچ اثري هم اسناد رسمي بوده است.
از فروشنده در دسترس نيست.
میکند که نیازی به حضور در دفاتر رسمی برای ثبت سند
حاال خودروی خريداري شده او به همراه هزينههاي پرداخت
نیست .به این ترتیب در قدم نخست دولت از حقالثبت و
نشده توسط فروشنده روی دست او مانده و نمیداند مقصر کیست؟ افرادی از این دست کم نیستند
مالیات ،محروم و در قدم بعدی مردم و دستگاه قضایی را گرفتار پروندههاي عديده اسناد عادي نقل
اما بهدلیل ثبت نشدن تعداد آنها آمار مشخصی از آنها در دست نیست .این افراد که به ظاهر مالک
و انتقال خودرو میکند که پليس صادر کرده است.
خودرو هستند درحال حاضر فاقد سند رسمی نقل و انتقال هستند.
درنهایت تکلیف این مناقشه با شکایت کانون سردفتران و دفترياران به دیوان عدالت اداری معلوم
برابر اعالم پلیس راهور روزانه حدود  12هزار پالک در کشور تعویض میشود که تهرانیها سهمی
شد .رئیسدفتر حقوقی کانون سردفتران در اینباره گفت :رای دیوان ابتدای مهر امسال با شماره
 25درصدی از این آمار دارند؛ اتفاقی به ظاهر ساده که از سال  89مورد مناقشه پلیس و سردفتران
رسمی  422،423 ،421و 424در روزنامه رسمی منتشر شد و با توجه به اینکه دیوان رای داد که
شده بود و اكنون مشخص شده كه حق بهجانب دفاتر اسناد رسمي بوده است.
«مانند گذشته باید نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود» به این ترتیب جایی برای
در سال 1389سرهنگ «احمد رستمی» معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا اعالم کرد که
هيچ تفسير اشتباه و اما و اگر باقي نگذاشت.
«مالکان خودروها برای نقل و انتقال ،نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي ندارند»؛ گفتهای که
عظیمیان با بیان اینکه اکنون بهنظر میرسد پلیس از این قانون تمکین میکند ،ادامه داد :از ابتدای
رئیسدفتر حقوقی کانون سردفتران آن را ناشی از تفسیر اشتباه پلیس از قانون ثبت اسناد رسمی
مهر امسال نیروی انتظامی بدون سند دفاتر رسمي نقل و انتقال تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي ،اقدام
میداند و میگوید :رای دیوان عدالت اداری معلوم میکند که برداشت پلیس اشتباه است.
به تعویض پالک نکند و درصورت ارتکاب این عمل ،خالف قانون فعالیت کرده است.
«محمد عظیمیان» ،رئیسدفتر حقوقی کانون سردفتران در این رابطه توضیح داد :براساس ماده یک
قانون دفاتر اسناد رسمی ،دفاتر اسناد رسمي وظیفه تنظیم و ثبت سند رسمی را به عهده دارند .به
دارنده پالک ،مالک خودرو نیست
گفته وی در سال  1384با تصویب آییننامه راهنمایی و رانندگی ،وضعیت جدیدی در کشور حاکم
اما آمار تعویض پالک که از سوی نیروی انتظامی و پلیس راهور اعالم میشود با آمار ثبت اسناد
شد که براساس آن ،حین نقل و انتقال وسایل نقلیه ،باید پالک هم تعویض میشد.
رسمي نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی همخوانی ندارد .تأثیر ثبت نکردن نقل و انتقال خودرو در
رئیس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفترياران درباره این آییننامه توضیح داد :در ماده  20این
دفاتر اسناد رسمي در افزایش پروندهها در محاكم دادگستري به قدري چشمگير است كه رئیسدفتر
آییننامه آمده است که اگر کسی بخواهد در دفتر اسناد رسمی نقل و
حقوقی کانون سردفتران معتقد است ادامه این اتفاق ،مشکالت زیادی را
انتقالی صورت دهد باید به مراکز تعویض پالک مراجعه کند ،بعد از با توجه به رأی دیوان عدالت اداری که «مانند برای مردم ایجاد میکند و حجم پروندههای قضایی را افزایش میدهد.
تعویض پالک خودرو ،شخص به دفتر اسناد رسمی مراجعه و نقل و انتقال گذشته باید نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد وی در اینباره توضیحداد :فرض کنید فردی ماشینی را خریداری کرده
رسمي خودرو به موجب سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي صورت پذيرد .رسمی ثبت شود» به این ترتیب جایی برای و پالک آن عوض شده است ،وی بعد از مدتی تصمیم میگیرد این
وی ادامهداد :بعد از این مرحله دفتر اسناد رسمی گزارشی را در اختیار
خودرو را در دفاتر اسناد رسمی به نام خود ثبت کند و اگر فروشنده به
هيچ تفسير اشتباه و اما و اگر باقي نمی ماند.
نیروی انتظامی قرار میداد و پلیس نیز اقدام به صدور کارت اتومبیل برای
دالیلی مانند فوت ،خروج از کشور ،ممنوعالمعامله شدن ،محجور شدن و
خریدار میکند .این وضعیت با این کیفیت ادامه داشت تا اینکه در سال
مواردی از این دست در دسترس نباشد ،خریدار باید برای انتقال خودرو
 89قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب شد.
به نام خود پروندهای تشکیل دهد و به دادگاه مراجعه کند .به اعتقاد عظیمیان ثبت رسمی اسناد تا
به گفته عظیمیان در ماده  29این قانون آماده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی
 50درصد بار پروندههای قضایی را کم میکند زیرا سند رسمی ،مدرکی غیرقابل انکار است و در
صورت میگیرد و دارندگان وسایل نقلیه موظف هستند به پلیس مراجعه کنند و در آنجا مواردی مانند
صورت تنظیم ،افراد دیگر نیازی به حضور در مراجع قضایی برای رسیدگی به صحت ادعای خود در
تطبیق و صحت مدارک ،فک پالک و درنهایت نصب پالک جدید انجامشود و خریدار و فروشنده
خصوص مالکیت ندارند.
سپس باید مانند گذشته به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمايند تا سند رسمي نقل و انتقال به نام خريدار
وی اعالم کرد :برخی از مردم به اشتباه فکر میکنند دارنده پالک ،دارنده خودرو نيز محسوب
توسط دفاتر اسناد رسمي صورت پذيرد.
ميشود ،درحالی که قانون ،مالک خودرو و دارنده پالک را تفکیک کرده است و زمانی فرد مالک
وی میگوید :تفسیر پلیس از همین ماده باعث شد تا راهنمايي و رانندگي به مردم اعالم کند که
خودرو میشود که به دفاتر رسمی مراجعه و سند رسمی نقل و انتقال را امضا کند .موضوعی که بهنظر
برای تنظيم سند رسمي نقل و انتقال خودرو الزم نیست به اسناد رسمی مراجعه کنند .یعنی پليس
میرسد با اجرای رای دیوان عدالت اداری برطرف میشود.
از یک ماده قانونی برداشت نادرستی انجام داده است و با اين تفسير كه پليس هم مرجعي رسمي
است فکر کردند میتوانند کار دفاتر اسناد رسمی را نیز انجام دهند ،درحالي كه اساسا پليس صالحيت
ورود به موضوع صدور اسناد مالكيت را ندارد .پلیس اما معتقد است که در قانون جدید اعالم نشده
كه مردم برای ثبت باید به دفاتر ثبت مراجعه کنند ،درحالی که ماده انتهایی همین قانون به صراحت
به این مورد اشاره و حتی پیشبینی کرده است که چون مراكز تعويض پالك در مناطق دورافتاده
شهري هستند و اين دورافتادگي دليل بر لغو تنظيم اسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي نيست و نظر
مقنن تامين آسايش و راحتي مردم است ،راهور ميتواند زمينه استقرار دفاتر اسناد رسمي را در مراكز
تعويض پالك فراهم نمايد .اقدامي كه تا كنون هم راهور از انجام آن امتناع كرده است.

روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران
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تالش دفاتر اسناد رسمي شايسته تقدير و قابل دفاع است

آنچه به ذهن بنده مي رسد فعال طرح يا اليحه اي در اين خصوص در مجلس مطرح نيست و الزم
است قوه قضاييه با همت مسئولين كانون سردفتران ودفترياران اليحه اي مربوط در اين حقوق
تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسالمي شود و مجلس نيز آمادگي جهت تعامل بسيار باال در ين
خصوص را دارد.

گفت و گو

درب شمال شرقي-سالن مالقات مردمي -طبقه دوم -اتاق  216؛مقصد ما براي براي گپ و گفت با سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسالمي در يكي
از دوشنبه هاي شلوغ شهريور ماه بود .دوشنبه اي كه مراجعان زيادي از نقاط دور و نزديك اصفهان براي ديدار با نماينده استان خود مراجعه كرده بودند .علي رغم شلوغي
آن روز و كمبود وقت ،دقايقي را در اختيار ما قرار داد تا در حوزه دفاتر اسنادرسمي ديدگاه و شايد تا حدودي نگاه مجلس را به اين حرفه قديمي هشتاد ساله بدانيم.
محمدعلي اسفناني متولد سال  ،1347کارشناسی ارشد حقوق خصوصي و نماینده مردم شریف فریدن ،فریدونشهر و چادگان در مجلس شوراي اسالمي است .عضويت
در فراکسیون اصولگرایان-،نایب رییس کمیسیون تحقیق ،نایب رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان ،سخنگوی و عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی ،عضو
ناظر مجلس در كميته تعيين مصاديق محتواي جرايم رايانهاي ،نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و کره جنوبی ،عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی و
عضويت در فراکسیون ایثارگران ،از جمله سوابق حضور او در مجلس شوراي اسالمي است.
متن ذير حاصل گفت وگوي نشريه روابط عمومي كانون با محمدعلی اسفنانی ،سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسالمي است.
گفت وگو :نيره رحماني

جايگاه دفاتر اسنادرسمي در نظام حقوقي ايران كجاست؟
به نظر مي رسد دفاتر اسنادرسمي داراي جايگاه بسيار رفيعي هستند و به همين دليل است كه از جمله
مجموعه هاي تحت نظارت وزيرمجموعه هاي قوه قضاييه هستند و به همين دليل است كه شرايط
انتخاب سردفتران بسيار دقيق وطي تشريفات خاصي صورت مي گيرد.
علي رغم مزاياي سند رسمي بعضا مسئولين اجرايي كشور مخالف ترويج اين نوع
سند عمل مي كنند .به نظر شما دليل اين مخالفت كه در نهايت ضرر آن متوجه
مردم و دستگاه مي شود چيست؟
باتوجه به عملكرد دفاتر اسناد رسمي در طول  80سال گذشته و انجام وظايف
حاكميتي بدون تحميل حتي يك ريال به بيت المال و از سوي ديگر وصول حقوق
دولتي فراوان به نفع دستگاههاي متعدد كشور ،عملكرد دفاتر اسنادرسمي را چگونه
ارزيابي مي فرماييد؟
باتوجه به اهميت كار دفاتر اسنادرسمي و تنوع كاري آنها و
حساسيت وظايف محوله به نظر مي رسد يكي از موفق ترين
مجموعه هاي رسمي غيردولتي بود و زحمات آنان و خدمات
فراوان آنان درمقابل كاستي هاي احتمالي شايسته تقدير و به
نظر موجه و قابل قبول و دفاع است.

مهمترين دليل جايگاه ضعيف حقوق در بين جامعه است و با كمال تاسف بايدعرض كنم كه اطالعات
و معلومات حقوقي در كشور ما بسيار پايين است و حتي دربين كساني كه از تحصيالت بااليي نيز در
ساير علوم برخوردار هستند ،حقوق مهجور است و مسئولين نيز از اين قاعده مستثني نيستند و دليل
مخالفت آنان نيز همين است و اطالعات كافي ندارند.

اگر جامعه به سمت توجه به ثبت اسناد رسمي نمودن معامالت
و قراردادهاي خصوصي افراد حركت كند بدون شك شاهد گره
گشايي در كار مردم و مطلوب شدن و واقعي شدن رسيدگي ها در
قوه قضاييه خواهيم بود.

براساس آمارهاي اعالم شده از سوي مقامات
مسئول ،نيمي از دعاوي تشكيل شده در
دادگستري به دليل بي توجهي مردم به اعتبار و مزاياي سند عادي بوده و متاسفانه
اسناد عادي در معامالت و قراردادهاي حقوقي افراد ضررهاي فراواني را متوجه
حقوق مردم كرده است .با اين اوصاف نقش سند رسمي را در تثبيت حقوق مردم
و كاهش حجم ورودي پرونده ها در محاكم دادگستري چگونه ارزيابي مي كنيد؟
به اعتقاده من يكي از مهمترين عوامل انباشت پرونده ها در قوه قضاييه و طرح دعاوي بي حدوحصر
جزايي و مدني و خصوصا تطويل دادرسي به نحو بسيار غيرمعمول و غيرمعقول ناشي از عدم توجه به
اين امر مهم است اگرچه بها دادن به اسناد عادي امري اجتناب ناپذير و ناگزير است ،اما عدم توجه
به الزامات قانوني مواد  46 ،22و  47قانون ثبت و عدم التزام مردم به ثبت وقايع و اعمال حقوقي
خود به صورت رسمي فضايي فراهم كرده است كه گاه احقاق حق در محاكم غيرممكن و بطئي
مي نماياند چه اينكه عدم احقاق حق ،ظلم است و تاخير در احقاق حق نيز نوعي تضييع حق است و
اگر جامعه به سمت توجه به ثبت اسناد رسمي نمودن معامالت و قراردادهاي خصوصي افراد حركت
كند بدون شك شاهد گره گشايي در كار مردم و مطلوب شدن و واقعي شدن رسيدگي ها در قوه
قضاييه خواهيم بود.

باتوجه به اينكه پروسه قانونگذاري طوالني و
درازمدت است ،به نظر شما تغيير قانون دفاتر
اسنادرسمي مصلحت است يا صرفا اصالح موادي
از آن؟

تغيير قانون هميشه زماني تجويز مي شود كه اصالح قانون
مبني بر رفع نقايص و كاستي ها و نقاط ضعف و افزايش نقاط
قوت باشد و اال اثري بر آن مترتب نيست ،لذا چون نقايصي
در قانون وجود دارد با رعايت همه جوانب و كار كارشناسي دقيق و جلب نظر مسئوالن محترم كانون
سردفتران خالي از فايده نباشد.
پيشنهاد حضرتعالي به كانون سردفتران و دفترياران براي تثبيت بيش از پيش سند
رسمي در جامعه چيست؟
پيشنهاد مي شود باتوجه به اينكه دفاتر اسنادرسمي حدود 80سال سابقه فعاليت دارند متاسفانه گاهي
مشاهده مي گردد اوضاع و احوال دفاتر اسناد رسمي خصوصا از حيث جا و مكان همان قدمت 80
ساله در آن ها مشاهده مي شود ،در حالي كه ضروري است در حال حاضر به صورت به روز و كارآمدتر
از گذشته بايد عمل كنند .لذا افزايش كارآمدي دفاتر اسنادرسمي مي طلبد تا در اين امر دقت بيشتري
نمايند و در زمينه اطالع رساني از طريق رسانه هاي جمعي و ملي و خدمات و زحمات آن اقدامات
شايسته صورت گيرد.

رويكرد مجلس در تبيين فرق بين سند عادي و سند رسمي چگونه است؟ براي
مثال ماليات سرقفلي چه با سند عادي و چه با سند رسمي به يك ميزان محاسبه
مي گردد .آيا مجلس براي تشويق مردم در تنظيم سندرسمي برنامه ويژه اي در
نظر دارد؟
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شما را به خدا و خدا را به شما مي سپارم

گفت و گو

اولين چيزي كه در اتاق كار او جلب توجه مي كند گلدان هاي سرسبزي است كه يك طرف اتاق منظم چيده شده اند و بعد از آن حس خوبي است كه در فضا جريان دارد.
به قول امروزي ها فضاي اتاق او سرشار از انرژي مثبت است .از آن دست آدم هايي كه حرف زدن با آن ها حال آدم را خوب مي كند و وقتي كه در پايان خداحافظي مي كني
و قصدخروج داري حس مي كني به دانسته هايت اضافه شده و حال خوشي داري از هم صحبتي با دانايي و تواضع و تجربه.
مي گويد از سال  1353وارد خدمت قضايي شده و پيش از آن معلم بوده است .با لبخند تاكيد مي كند كه «افتخار خدمت در آموزش و پرورش را داشتم .من كوچكتر از
آن هستم كه معلم باشم و واژه معلم واژه بسيار بزرگي است،من هم اداي معلم ها را در مي آوردم» .بعد از آن در داگستري مشغول به فعاليت شد و حدود  40سال است
كه در دستگاه قضايي كشور فعاليت مي كند.
 ...ابراهيمي بيش از ربع قرن است كه معاون رييس ديوان عالي كشور است و يكسالي مي شود كه عضو دادگاه تجديدنظر انتظامي سردفتران است .او برايمان از دادگاه
انتظامي و جايگاه دفاتر اسنادرسمي و لزوم بازرسي ارشادي گفت.ساده و روان مثل چشمه سار.
گفت وگو :نيره رحماني
هم به عنوان بازوي سازمان ثبت مي تواند پيشنهاداتي را به اين سازمان ارايه دهد و اين نظرات به
قوه قضاييه منتقل شود و من منكر اين نيستم كه ما ضعف قانوني داريم .مثال يك اتومبيل ناقص و
داراي عيب فني را يك راننده كاركشته به مقصد مي رساند اما اگر اتومبيل ناقص باشد و راننده هم
بي تجربه باشد ،در قدم اول مي ايستد .قانون ،كلمات بي روحي است كه بر كاغذ است،كسي كه به
كلمات روح مي دهد و آن را راه مي برد؛ قاضي است كه وقتي آن قانون را در جامعه اجرا كرد ،مردم
او را تحسين كرده و بگويند كه جانا سخن از زبان ما مي گويي.
چرا برخي به دنبال تخريب يا كم اهميت نشان دادن اسناد رسمي در جامعه هستند؟

در دادگاه انتظامي سردفتران عمده مواردي كه بررسي مي شوند چيست؟
عمده تخلفات انتظامي كه مسئولين دفاتر اسنادر سمي يا دفترياران مرتكب مي شوند جنبه مسامحه
و اهمال دارد .در كمتر مواردي مواجه هستيم با ارتكاب تخلفات به طور عمدي كه عامدا و عالما
سندي مجعول را تنظيم كنند و منشا آن هم مقداري از كثرت مراجعين يا عدم اعمال دقت در تعيين
سردفتران است .شغل سردفتري بسيار خطير و در تمام دنيا از اهميت ويژه ه اي برخوردار است .در
سيستم ما هم از جايگاه بسيار معتبري برخوردار است .با كمال تاسف آن جايگاه و منزلتي را كه بايد
دفاتر اسنادرسمي احراز كنند در بعضي موارد شاهد هستيم كه با آن فاصله دارند .مسئوالن دفاتر بايد
دقت كافي را داشته باشند كه اين دفاتر محل اعتماد مردم است .سندي كه در دفاتر اسنادرسمي
تنظيم مي شود جنبه رسميت دارد و قانونگذار به آن جنبه رسمي مي دهد و لذا در تنظيم اين قبيل
اسناد كليه موازين قانوني و بخشنامه ها بايد رعايت شود.
براي كاهش فاصله مورد اشاره شما و رسيدن با جايگاه و منزلت حقيقي براي دفاتر
اسنادرسمي چه بايد كرد؟
ما در گذشته سردفتراني داشتيم كه خود از مترجمين و مولفين متون حقوقي محسوب مي شدند و
هنوز آثار آنها در كتابخانه ها مورد استفاده قرار مي گيرد .به نظر مي رسد بعد از پيروزي انقالب در
انتخاب سردفتران قدري عجله به كار رفت .و در اين مورد نبايد تعجيل شود .شايد اين عجله ناشي
از شور و شوق هاي ناشي از پيروزي انقالب بود .نه تنها در اين انتخاب بلكه در ساير موارد هم شايد
برخي عجله ها صورت گرفته باشد.شايد در دادگستري و در انتخاب قضات ،ولي ما بايد در صدد اين
باشيم كه اين امانت را به افرادي كه از هر حيث در زمينه علمي و اخالقي برتر هستند بسپاريم.
هرچقدر بيشتر در اين زمينه دقت شود به آن هدف كه اعتالي جايگاه اصيل سردفتري است نزديك
تر مي شويم.
چه درصدي از پرونده هاي مورد بررسي در دادگاه به واقع از قصور سردفتران
اسنادرسمي تشكيل مي شود و چه درصدي از نقص يا ضعف قانون هاي مربوطه
مانند قانون ثبت يا قانون دفاتر اسنادرسمي؟
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شبهه نيست كه قوانين و مجريان قوانين اگر دقيق و كامل باشند نتايج مطلوبي را خواهيم گرفت.
براي رسيدن به هدف هم ابزار قانوني مي خواهيم و هم اجرا كننده قانون .اگر قسمتي از كار در اين
زمينه بلنگد ولي قسمت ديگر كامل باشد ممكن است آن لنگي را از بين ببرد.قانون بد را ممكن
است يك مجري خوب درست پياده كند .در پياده كردن قانون بد ،يك مجري عاقل ،باتدبير و دلير
مي تواند عقب ماندگي هاي قانوني و ضعف قانوني را جبران كند ،اما اگر قانون و مجري هردو
ضعيف باشند معلوم نيست كه اين كاروان به كجا مي رود .در مقررات مربوط به ثبت قوانين مربوط
به سالهاي گذشته است و سازمان ثبت بايد طرح هايي را تدوين كند .كانون سردفتران و دفترياران
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من مي خواهم جمله اي را بگويم و خاطره نقل كنم .روزي من رفته بودم خدمت حضرت آيت اهلل
ناصري در اصفهان .همان آيت اهلل ناصري كه صداي او را در ماه رمضان پخش مي كنند .يك روزي
فرمودند وقتي در نجف خدمت آقا جمال گلپايگاني رفته بودم فرمود «شما را به خدا مي سپارم و خدا
را هم به شما مي سپارم» .خيلي ها درصدد آن بر مي آيند كه زير پاي سردفتر پوست خربزه بيندازند.
آنهايي كه با مال و ملك و منال و خريد و فروش و سود و بهره و اينها مواجه هستند ،كساني كه
شغلشان كسب درآمد مادي است ،با سردفتران رابطه مستقيم دارند .افرادي كه بخواهند در كار آنها
خللي ايجاد كنند در سر راه كاسب كار بنگاه دار دنبال كسب درآمد قرار مي گيرند .اگر سردفتر بپذيرد
وارد مسائل دنيايي مي شود و عامل آن كاسب كار شده و كافي است كه يك بار سردفتر تطميع شود
به وسيله مثال يك خريد و فروش كننده اتومبيل ،اينجاست كه ديگر قداست و وجاهت سردفتري
تمام مي شود و سردفتر نمي تواند دفعه بعد مقاومت كند.
همواره در حال ذكر خدا و ياد خدا باشيد .چون خدا ناظر به همه احواالت ماست .سازمان ثبت در
اعطاي امضاي سردفتري بيش از علم افراد به تقواي آنها بپردازد چون اگر فردي ضعف علمي داشته
باشد مي پرسد و آن را مي آموزد اما اگر تقوا نداشته باشد علم داشته او هم به باد مي رود.
جايگاه دفاتر اسنادرسمي در نظام حقوقي ايران كجاست؟
جايگاه قانوني آن مشخص است .جايگاه بسيار باالست .جايگاه دار بايد حرمت جايگاه را حفظ كند.
براساس آمارهاي اعالم شده از سوي مقامات مسئول ،نيمي از دعاوي تشكيل
شده در دادگستري به دليل بي توجهي مردم به اعتبار و مزاياي سند عادي بوده و
متاسفانه اسناد عادي در معامالت و قراردادهاي حقوقي افراد ،ضررهاي فراواني را
متوجه حقوق مردم كرده است .با اين اوصاف نقش سند رسمي را در تثبيت حقوق
مردم و كاهش حجم ورودي پرونده ها در محاكم دادگستري چگونه ارزيابي مي
كنيد؟
توصيه من اين است كه هم ميهنان عزيز در مراودات اقتصادي خود حتما اسناد و قراردادهايي كه
بين طرفين بايد تنظيم شود به دفاتر اسنادرسمي مراجعه كنند .عدم مراجعه به دفاتر اسنادر سمي
يعني تنظيم قراردادهاي خصوصي بدون رعايت مقررات قانوني ،سبب بروز دعاوي متعددي مي شود
كه االن دادگستري ما با آن مواجه است و افراد هم در زحمت هستند،بنابراين براي كاستن از كثرت
دعاوي و براي اينكه طرفين قرارداد امنيت خاطر داشته باشند و دفاتر اسنادرسمي نقش خود را به
خوبي ايفا كرده باشند توصيه جدي و اكيد من به تمام هم ميهنانم اين است كه حتي قرارداهاي
به نظر خودشان كم اهميت را هم در دفاتر اسنادرسمي تنظيم كنند .هرچند ممكن است تنظيم
اين قراردادها براي آنها توام با زحمت باشد ولي تحمل اين زحمت به عواقب سوئي كه از تنظيم
قرادادهاي غيررسمي ناشي مي شود مي ارزد.
قاضي قضاوت مي كند و دنبال قناعت وجداني است به هر طريقي كه به اين قناعت دست يافت
انشاي حكم مي كند .اين بدان معني نيست كه سند رسمي كم اهميت شده ،قاضي صرفا دنبال كشف
حقيقت است ممكن است سندرسمي پلمپ دار به صورت جعلي باشد و حقيقت و اصالت نداشته باشد
و كم هم ديده نشده اما يك سند عادي با حقيقت ها و واقعيت ها تطبيق دارد .قاضي ماخوذ به كشف

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاييه:

پيشنهادات شما براي همكاران ما در
خانواده بزرگ دفاتر اسنادرسمي چيست؟
من خودم احتياج به نصيحت دارم ولي مي توانم
بگويم كه فراموش نكيند كه آدم هستيم .سايه خدا
در زمين هستيم .خليفة اهلل هستيم .اسم خدا را بدنام نكنيم .به خود خدا ريشخند و پوست خند نزنيم.
و اينكه زمان در گذر است و غفلت نكنيم.
برخي معتقدند كه واقعي نبودن قيمت براي تنظيم معامالت و عدم تناسب با توجه
به تورم اقتصادي در جامعه زمينه ساز بروز تخلف در دفاتر اسنادرسمي است ،نظر
شما در اين رابطه چيست؟
من اين را عامل نمي دانم .البته من توصيه اي هم به بازرسان سازمان ثبت دارم .اگر مراد اصالح
سردفتران است آدم نبايد در مقام عيب جويي بر بيايد .بازرسان محترم سازمان ثبت همكاران دفاتر
اسنادرسمي هستند .اگر انسان درمقام عيب جويي به دفتري مراجعه كند،خود اين نيت از نظر اخالقي
و شرعي مذموم است .تجسس مذموم است .بلكه بايد به عنوان بازوي مجرب سردفتر مراجعه كنند.
بازرسان بايد باتجربه تر از مسئولين دفاتر اسنادرسمي باشند كه بتوانند ضعف هاي آنها را با تذكرات
به جا ترميم كنند .اگر تذكرات تا چندبار موثر واقع نشد آن زمان دست به قلم ببرند و گزارش دهند.
اين روش اثر مثبت تري خواهد داشت.
بعد از پيروزي انقالب ،فراوان بازرسي درست كرديم ولي مواجه شديم با خالف هاي فراوان .ما بايد
اعتماد و احترام كنيم .من به عنوان ناظر ديوانعالي كشور براي بازرسي از همكاران مي روم .اگر
اشكالي باشد صحبت مي كنيم و تذكر مي دهيم و موثر و كارساز تر است  .تا اينكه افراد را به مراجع
قضايي بكشانيم.
بازرسان سازمان ثبت نبايد اول در مقام عيب جويي باشند و اينكه بازرسي در مقام ارشاد و ترميم زخم
ها موثرتر است .در اين زمان است كه سردفتر احساس شخصيت بهتري مي كند و ارشاد تاثيرگذار
است.

قانون بد را ممكن است يك مجري خوب درست پياده كند .در
پياده كردن قانون بد ،يك مجري عاقل ،باتدبير و دلير مي تواند
عقب ماندگي هاي قانوني و ضعف قانوني را جبران كند.
سازمان ثبت در اعطاي امضاي سردفتري بيش از علم افراد
به تقواي آنها بپردازد چون اگر فردي ضعف علمي داشته باشد
ميپرسد و آن را مي آموزد اما اگر تقوا نداشته باشد علم داشته
او هم به باد مي رود.
توصيه جدي و اكيد من به تمام هم ميهنانم اين است كه حتي
قرارداهاي به نظر خودشان كم اهميت را هم در دفاتر اسنادرسمي
تنظيم كنند.
بازرسان محترم سازمان ثبت همكاران دفاتر اسنادرسمي
هستند .اگر انسان درمقام عيب جويي به دفتري مراجعه كند،خود
اين نيت از نظر اخالقي و شرعي مذموم است .تجسس مذموم
است .بلكه بايد به عنوان بازوي مجرب سردفتر مراجعه كنند.

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاييه:دو دفتر اسنادرسمي
پروانه قطعي دفاتر خدمات قضايي را دريافت كرده اند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني كانون سردفتران و دفترياران،
رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوهقضاییه صبح امرز در نشست
خبري با بيان اينكه دفاترخدمات قضايي شهر تهران پايلوت
موفقيت آميز ي داشته اند ،اظهار داشت :اين طرح با  40دفتر
اسنادرسمي در تهران آغاز شد و در مرحله بعد  40دفتر ديگر اضافه خواهند شد.
حجتاالسالم حمید شهریاری گفت :در حال حاضر دو دفتر اسنادرسمي اين پروانه قطعي را دريافت
كرده اند و البته ا ميدواريم دفاتر اسنادرسمي نيز هرچه سريعتر شرايط را احراز كنند تا بتوانند مجوز
پروانه قطعي دفاتر خدمات قضايي را دريافت كنند.
وي گفت :با توجه به اينكه شروع به كار اين طرح با  40دفتر خدمات قضايي بود و در كل  80دفتر
خدمات قضايي هدف گذاري شده است ،در فرآیند اعطای تصدی دفاتر خدمات الکترونیک 2 ،هزار و
 800نفر در مصاحبه شرکت کردند كه از این تعداد  23نفر پذیرفته شدند که  7نفر آنها قاضي بوده و
مجوز و پروانه قطعی به آنها واگذار میشود .در اين راستا طي سه ماه آينده فراخواني را جهت جذب
باقيمانده افراد در برنامه هدف گذاري شده منتشر خواهيم كرد.
شهریاری با ابراز خرسندي از اينكه مرحله هشتم و نهم راهاندازی دفاتر الکترونیک از اواخر آبان تا
اوایل آذرماه اجرایی شد و مرحله دهم نیز تا دو هفته آینده اجرا میشود،ادامه داد :تا پایان امسال ثبت
تمام دادخواستهای قضایی تهرانیها به صورت الکترونیکی صورت میگیرد و این در حالی است
که در حال حاضر  80درصد دادخواستها الکترونیکی به ثبت میرسند .درخواست ارجاع پرونده به
دیوانعالی کشور نیز به صورت الکترونیکی انجام میشود.
شهریاری بیان کرد :از خدمات دیگر قوه قضائیه که ذیل خدمات دیگر است ،ارائه خدمات قضایی
به وکال است که بتوانند خدمات خود را الکترونیکی انجام دهند که ضمن تسریع در فرایند رسیدگی
بسیاری از مشکالت برطرف و باعث اتمام ارجاعات میشود ،در واقع وکال از دفاتر خود ثبت
دادخواست و خدمات قضایی را انجام میدهند.

گفت و گو

حقيقت است .به قاضي اشكال نكنيم كه چرا به
سند عادي اعتماد كرد ،چون او دنبال احراز حقيقت
است و در تالش اينكه حكمش با آنچه حق است
انطباق داشته باشد.
حق زيباتر از هر چيزي است در عالم .در افتادن
با حق هاي كوچك در افتادن با خداست.حق
مقدس است .ژاپني ها يك ضرب المثل دارند كه
ميگويند حرف حق مثل گل سرخ خار دارند .گاهي
حرف حق گزنده است ولي ملس است.

دو دفتر اسنادرسمي پروانه قطعي دفاتر
خدمات قضايي را دريافت كرده اند

رییس حوزه ریاست قوه قضاییه:

دفاتر اسنادرسمی با ثبت وقایع
حقوقی،بازوهای قوه قضاییه در تثبیت
حقوق مردم هستند
رييس حوزه رياست قوه قضاييه گفت :دفاتر اسناد رسمي با ثبت
وقايع حقوقي در اصل بازوهاي قوه قضاييه در تثبيت حقوق مردم
و ايجاد امنيت اجتماعي و اقتصادي هستند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني كانون سردفتران و دفترياران،
اعضاي هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران در آستانه
ششم دي ماه روز سردفتر اسنادرسمي با حجت االسالم و
المسلمين علي خلفي ،رييس حوزه رياست قوه قضاييه ديدار و گفت وگو كردند.
در اين جلسه دشتي اردكاني ،رييس كانون سردفتران و دفترياران گزارشي از وضعيت فعلي كانون
سردفتران و دفاتر اسنادرسمي را ارايه كرد و در ادامه ديگر اعضاي هيات مديره مطالب مشروحي
درخصوص راه هاي ارتقاء سطح همكاري بين دفاتر اسنادرسمي و قوه قضاييه و نيز سازمان ثبت
اسناد و امالك كشور را مطرح كردند.
رييس حوزه رياست قوه قضاييه نيز در اين ديدار طي بياناتي اظهار كرد كه اگر كار دفاتر اسنادرسمي
را اقدامات قضايي ندانيم ولي يقينا اين اقدامات شبه قضايي است.
وي يادآور شد كه دفاتر اسناد رسمي با ثبت وقايع حقوقي در اصل بازوهاي قوه قضاييه در تثبيت
حقوق مردم و ايجاد امنيت اجتماعي و اقتصادي هستند.
حجت االسالم و المسلمين خلفي اظهار داشت :انجام امور شبه قضايي دفاتر اسنادرسمي با روش
هاي سنتي ديگر جوابگوي توقعات جامعه نخواهد بود و چاره اي جز بهره گيري از روش هاي مدرن
و استفاده از تكنولوژي و ثبت و ضبط الكترونيكي داده هاي حقوق نيست اما بايد اين روش ها به
طريقي اعمال شود كه در خدمت جامعه باشد و مخل امنيت خاطر مردم نباشد.
وي افزود :طبعا گذر از سيستم سنتي به مدرن هم با مقاومت ها و هم با مشكالت فني روبرو خواهد
بود كه بايد مشتركا تالش كنيم تا با كمك يكديگر بر اين مشكالت فائق شويم.
در پايان اين جلسه مسلم آقاصفري ،نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران نيز ضمن تشكر
از فرصت فراهم شده اعالم كرد كه آنچه در اين جلسه توسط همكاران ما بيان شد در واقع بيان
دلسوزانه مشكالت براي رفع آن ها بود و اينكه به باور سردفتران دفاتر اسنادرسمي واحد وابسته به
قوه قضاييه هستند و هميشه در صدد آن خواهند بود كه در تمام اقدامات قانوني در راستاي حفظ
امنيت اجتماعي و اقتصادي جامعه با قوه قضاييه همراه و همسو باشند.
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پرهيزكاري و درستكاري ،راه درست و مطمئنترين و
بهترين راه براي رسيدن به اهداف است

گفت و گو

روز چهارشنبه سي ام مرداد ماه  1392طبق قرار قبلي به سمت منزل جناب آقاي سلطاني سردفتر بازنشسته  14تهران حركت كرديم طبق معمول ترافيك و دوري مقصد
تاخيري نا خواسته و غير قابل پيش بيني را به قرار تحميل كرد و با تاخير حدود  30دقيقه وقتي عقربه هاي ساعت  16:30را نشان مي داد جلوي درب منزل ايشان رسيدم
خانه اي سنتي در محله اي اصيل كه آجر به آجر آن گواهي از قدمت و اصالت ساكنين آن مي داد وقتي دكمه زنگ منزل را فشار دادم بالفاصله درب باز شد و جناب سلطاني
به پيشواز بنده آمدند حقير براي اولين بار سعادت ديدار ايشان را داشتم ،چهره گرم و مهربان ايشان نويد مصاحبتي گرم را به من مي داد .پس از قدري گپ و گفتگو كه
حاوي خاطرات نغز و دوست داشتني ايشان بود و پذيرايي گرمي كه خانم سلطاني صبيه محترم ايشان زحمت آنرا متحمل شده بودند ،گفتگو را آغاز كردم و طبق معمول
قبل از هر چيز از ايشان در خصوص نحوه ورود و چگونگي منصوب شدن به سردفتري را سوال كردم .
گفت وگو :اميرحسين وحيدي
جناب آقاي سلطاني بفر ماييد چگونه به سمت
سردفتري منصوب شديد ؟
خدمتتان عرض مي كنم پدر من فرهنگي بودند و برای
مسائل فرهنگي اهميت بسياري قائل بودند.
پس از تحصیالت ابتدایی و دبیرستان به پیشنهاد
داییام که کارمند ثبت بود در دفتر  47تهران و سپس
به تقاضای مرحوم عباسی شفیعی دفتر یار دفتر خانه
 26تهران كه سردفتر وقت آن مرحوم اسماعیل نجم
آبادي بودند به دفتر خانه مزبور آمدم و پس از چندی
در امتحان سردفتری که در ساری انجام شد شرکت کردم و مرحوم نجم آبادی بالفاصله من را به
دفتریاری دوم و پس از چندی اینجانب را به دفتر یاری یک دوالب معرفی و نزدیک به  2سال
دفتر یار دفتر خانه مزبور بودم مرحوم نهاوندی بوسیله یکی از دوستان نزدیک من پس از اطمینان
کامل از توانایی کاری من  ،دفتر را به اینجانب واگذار وتصدی آنرا عهده دار شدم و محل دفتر خانه
را از خیابان هدایت به چهارصد دستگاه چهار راه یاس تغییر دادم.در آن زمان مدیر کل ثبت مرحوم
غالمرضا فوالدوند بود.
به نظر شما شأن و آبرويي كه حرفه سردفتري در جامعه كسب نموده مديون
چيست و چگونه بايد آن را حفظ كرد؟
نسل اول سردفتری تماما از روحانیون و خانواده های محترم و بسیار با ارزش و صاحب نفوذ بودند
و نزد مردم دارای احترام فوق العاده ای بودند بوسیله مرحوم داور انتخاب شدند ،که بسيار فاضل
پرهيزكار بودند در بدو کار  12دفترخانه تاسیس شد که امتحان اولیه این  12نفر پاسخ شما و اهمیت
سردفتری را معلوم می کند .اينكه سردفتري چنين وزن و شأني پيدا كرد ،مهمترين دليل آن همين
بود و اما چرا هنوز ادامه دارد اينكه نسل سردفتراني كه بعد از علما نيز به سردفتري منصوب شدند
اشخاص بسيار فاضل و مهمتر از اين پرهيزكار بودند ،بعد از آن ها هم همينطور بود يعني شأن و آبرو
با درستي و راستي ايجاد مي شود و مردم نيز جز اين چيزي نمي خواهند .اينكه در برهه اي از زمان
بعضا شآن وآبروي سردفتري با افت و خيز مواجه مي شود و يا خداي ناكرده برخي افراد اين شأن را
رعايت نمي كنند تقصير خود سردفتر است.
برخي از دوستان سردفتر بعضا به حرفه سردفتري نگاه اقتصادي دارند و در آمد
سردفتري محرك آنها براي كسب اين منصب بوده است نظر شما چيست؟
این عده بسیار کم می باشنددر آمد سردفتري ! مگر سردفتري در آمد هم دارد؟ من زماني كه سردفتر
بودم در طول اين چند دهه فقط دوماه مرخصی جهت مسافرت حج در سال  1353رفتم کار در
دفتر خانه چنان خسته کننده بود که استرس آن مانع یک زندگانی راحت بود،خدا رحمت كند عيال
بنده را كه سال گذشته فوت كرد هميشه مي گفت از وقتي بازنشسته شدي زندگي ما بهتر از زماني
است كه شاغل بوديد.
ميزان مسئوليت سردفتري و هزينه هاي آن و سختي كار و استرس ناشي از آن را اگر با در آمد آن
مقايسه كنم خواهیم ديد كه در آمد بسيار پائين تر از آن چيزي كه دوستان تصور مي كنند .تازه در
آن زماني كه ما سردفتر بوديم نه هزينه ها به اين مقدار بود و نه در آمد اين طور پائين حداقل پس
از كسر هزينه ها در آمدي براي سردفتر باقي مي ماند ولي امروزه كه مطمئن هستم سردفتران غالبا
ضرر هم مي كنند و از جيب خودشان هزينه مي كنند  ،به راستي بايد فكري به حال سردفتران كرد با
اين هزينه هاي سر سام آور نبايد انتظاري داشت.سردفتر از بدو سردفتری باید هزینه نماید کوچکترین
کمک از دستگاه دولتی به سردفتر نمی شود آیا کانون و سازمان ثبت نباید از وضع زندگانی سردفتران
اطالع داشته باشند؟
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جناب سلطاني به نظر شما نحوه بازرسي در دفتر اسناد رسمي بايد چگونه باشد كه
تخلفات احتمالي به حداقل برسد؟
اوال :دفاتراسناد رسمی از بدو تاسیس تا کنون بهترین ادارات نیمه دولتی برای دولت بوده است که
سوء استفاده و اختالس کمتر نقشی داشته است نود و پنج درصد سردفتران تا کنون سالم و درست و
امین بوده و می باشند بازرسي در هر جايي الزم است ،اما بازرسي عالوه بر اينكه بايد اقدامات انجام
شده را با قانون تطبيق دهد به نظر من بايد اوضاع و احوال سر دفتر را مد نظر قرار دهد يعني ميزان
تجربه و علم و اينكه واقعا تخلف انجام شده عامال از طرف سردفتر صورت گرفته و يا سهوا  ،خوب
سردفتر هم انسان است و اگر مقايسه كنيد با بقيه آدم ها خواهيد ديد كه چقدر اشتباهات آنها كمتر
است پس بايد مالحظه و شرايط سردفتر را هم چه در بازرسي و يا در دادگاه انتظامي مد نظر قرار داد
و اینکه بازرسی خصوصا برای سردفتران جوان و کم تجربه باید جنبه آموزشی آن به جنبه مجازات
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آن غلبه داشته باشد.خوب شخص بدون هیچ کاری و تجربه ای فقط با یک مدرک لیسانس یا فوق
لیسانس یا حتی دکترا بدون گذراندن دوره های الزم ابالغ سردفتری گرفته ،نباید توقع داشت که
قدر یک سردفتر بیست ساله صحت عمل داشته باشد و باید به آن آموزش الزم را بدهیم بعد توقع
كار درست و صحيح داشته باشيم.
به نظر شما تعامل كانون سردفتران با سازمان ثبت در پيشروي امور و ارتقاء نظام
ثبت اسناد چقدر موثر است؟
خيلي زياد  ،يعني اگر اين تعامل وجود نداشته باشد و يا كمتر از حد مورد انتظار باشد عمال هيچ امري
در اين حوزه محقق نمي شد .همانطور كه در گذشته چنان كه بايد وشايد نبود .مثال همين انتخابات
كانون را عرض مي كنم ،از اولين باري كه انتخابات كانون سردفتران بر گزار شده است ،عمال هيأت
مديره به دلخواه و تشخيص رئيس سازمان بود ولي در انتخابات اخير كه متوجه شدم رياست سازمان
انتصاب هيأت مديره را بر اساس اكثريت آراء سردفتران انجام داده اند بسيار خوشنود و خرسند شدم و
انصافا اين تعامل و هماهنگي بين سازمان و كانون پيشرفت جامعه سردفتري را دو چندان مي نمايد.
به امید استقالل کانون
جناب سلطاني تجربه و سابقه عملي را در موفق بودن سردفتر چقدر مؤثر مي دانيد؟
صد در صد! گرچه حرفه سردفتري با علم حقوق ارتباط تنگاتنگ دارد و الزمه سردفتر بودن داشتن
دانش حقوقي است ولي هرگز كافي براي اينكه بتوان سر دفتر خوبي باشيد نيست.سردفتري يك
تخصص است كه نيازمند دانش حقوقي است و اين تخصص جزء با تجربه عملي و آزمون و خطا
بدست نمي آيد و چه خوب است كه سردفتران جوان و تازه كار از كساني كه اين تجربه را آموخته
اند استفاده نمايند .و در ضمن باید راهنمائی و ارشاد انهاد که شغل تخصصی را ایجاب نموده اند
ارشاد نمایند .
كانون سردفتران و دفتر ياران چقدر به وظايف قانوني خود عمل كرده است و در
انجام امور مربوطه تا چه حد موفق بوده است؟
اگر منظور شما از وظايف قانوني ،امور مصرح در قانون دفاتر اسناد رسمي است كه به نظر بنده تا
حدودي موفق بوده است .البته انصافا در خصوص بازنشستگي و امور رفاهي سردفتران بايد بيشتر
فعاليت بشود .نكته اي كه اينجا به ذهن مي رسد و هميشه در آن خصوص فكر كرده ام تساوي
حقوق بازنشستگي سردفتران تهران و ساير شهرستانها بوده و حتي تعرفه در آمد آنها هم نبايد به
نظر من يكسان باشد .هزينه هاي اداره يك دفتر اسناد رسمي در تهران به مراتب از هزينه اداره آن
در شهرستان بيشتر است و همين طور در مورد هزينه هاي خانوار  ،قيمت مسكن و يا اجاره بهاي
آن  ،هزينه هاي تردد و حمل و نقل و خداي نكرده هزينه هاي درماني و بسياري ديگر به مراتب در
تهران از ساير شهرستانها فزوني مي يابد و به نظرم چه ميزان تعرفه دفاتر اسناد رسمي و چه حقوق
بازنشستگي در پايتخت بايد متفاوت با ساير نقاط كشور باشد.
اما در خصوص بازرسي بايد به عرض برسانم كانون آن طور كه بايد و شايد قاطعيت الزم را برخي
سردفتران مختلف به خرج نداده است.اين سردفتراني كه اسناد سفيد امضاء تنظيم مي كنند و يا
تخلفات مشابه و عديده ديگر كه امروزه كم نيستند ،در گذشته هرگز به اين زيادي نبود و من آنرا
ناشي از عدم بر خورد با متخلفين مي دانم و اين تخلفات آفت شأن و آبروي سردفتري است و اگر
وضع به همين منوال ادامه پيدا كند ،هر آن چيزي كه در عمر بيش از هشتاد ساله جامعه سردفتري
كسب شده است  ،به خاطر عملكرد نادرست عده اي از بين مي رود ،براي اين الزم است برخورد
مناسب و قاطع با اين افراد شود و در مورد آموزش هم به نظر من يكي از مهمترين وظايف كانون
آموزش سردفتران و دفترياران است  ،خصوصا در اين دوره اخير كه بسياري از سردفتران جدي بدون
آموزش مكفي ابالغ سر دفتري گرفته اند الزم است با برقراري كالسهاي بيشتري آموزش الزم را
به آنها داد.
در خاتمه مهمترين توصيه و سفارش سردفتران؟
پرهيزكاري و درستكاري ،راه درست و مطمئن ترين و بهترين راه براي رسيدن به اهداف است.
مطمئنا اگر سردفتر راه درست و اجراي صحيح قوانين را سر لوحه عملكرد خود قرار دهد و خداوند را
روزي رسان خود بداند يقينا هم نفع مادي و هم معنوي نصيبش خواهد شد و سعادت و آبروي دنيوي
را هم به دست مي آورد  ،اينكه االن بنده حقير از در منزل بيرون مي روم و سرم را باال مي گيرم
و همه اشخاص به بنده لطف و احترام قائل هستند همه و همه مديون همين درستكاري و طريق
راستي است كه من برگزيدم و اميدوارم و از همه سردفتران مي خواهم كه همين امر را مد نظر قرار
دهند كه انشاءاله موفق باشند.

بریده جراید
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در اولین سفر حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران به نیویورک ،مالقات با ایرانیان خارج از کشور یکی از
برنامه های ایشان بود .در این دیدار که با استقبال گسترده ایرانیان خارج از کشور به ویژه ایرانیان مقیم کشور امریکا مواجه شد ،دکتر احمد مهدوی دامغانی به عنوان
اولین سخنران این جلسه به ایراد سخن پرداخت و سپس بعد از جلسه دست نویس سخنرانی خود را برای جناب آقای آقاصفری رئیس روابط عمومی کانون سردفتران و
دفتریاران ارسال نمود که عین دست خط ایشان و متن آن جهت استحضار همکاران عزیز تقدیم می گردد:

گزارش
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ايران بر حمايت جنابعالي نشان داده است جناب اجل عالي و جناب آقاي وزير پرتجربه خارجه ،در اين
مذاكرات و مدافعاتي كه به منظور حفظ صيانت كامل حقوق ملت در پيش داريد و با ُحسن ّنيتي كه
ايران در جمع امور دارد و خوي خصلت او بر صلح جوئي ،اميد كه ان شاءاهلل با اتكال به كريمه مباركه
للسلم فأج َنح لها و تو َّكل علي اهلل» (انفال )61و با استظهار به وعده الهي در آيه شريفه:
«وا ِن َج َن ُحوا ا ِّ
« َع َسي ُهّ
منهم مو َّد ًه (ممتحنه »)7متو ِّك ً
ال علي اهلل مهمات را
الل اَن َيج َع َل بينكم و بين الّذين عادي ُتم ُ
كفايت و مشكالت را مرتفع خواهيد فرمود كه:
درخت دوستي بنشان كه كام دل به بار آرد

نهال دشمني بر كن كه رنج بي شمار آرد

بسم اهلل الرحمن الرحيم
عاليجناب حضرت حجت االسالم جناب آقاي دكتر روحاني رئيس جمهور ارجمند
و دانشمند ايران
السالم عليكم و رحمت اهلل و بركاته
جناب آقاي دكتر خزاعي سفير كبير محترم ايران در سازمان ملل و ميزبان كاروان و دقيق نظر اين
مجلس ،چنين مقتضي دانستند كه يكي از سالخورده ترين افرادي كه در اين محفل محتشم حضور
دارند ،نيز بيانگر خوشامد گوئي مقدم شريف حضرتعالي و جناب آقاي دكتر ظريف وزير گرامي و كار
آزموده امور خارجه و ديگر همراهان محترم باشد و خوشوقتي حاضران را از اينكه ساعتي از وقت
گرانبهاي خود را صرف اين مجلس فرموده ايد به عرض عالي برساند ،و با حسن ظن محبت آميزي
كه به اين ضعيف دارند اين تكليف را به لطفا به این من بنده محول فرمودند .با كمال احترام و امتنان
عرض مي كنم مقدم عالي مبارك باد .خوش آمديد و صفا و اميد آورديد .در اينجا َقد َمت خير قدوم ،و
پريروز در تريبون سازمان ملل به خير مقام اقدام و قيام فرموديد .حضرت رئيس جمهور خدوند متعال
را شكر كه در اين مقطع زماني كه به تعبير قرآن مجيد « َظ َهر الفسا ُد في ّالبر و البحر» است و «ز
منجنيق فلك سنگ فتنه مي بارد» ،اراده قاهره اش بر اين قرار گرفت كه ًاّ
اول ُحسن نظر و هدايت
عاليه مقام ّ
توجه و اعتماد تا ّم و قاطع ملت ايران و حمايت اهل نظر را
معظم رهبري مد ظلّه را و ثاني ًا ّ
بر جناب ّ
اجل عالي ارزاني فرمايد تا زمام امور مملكت نازنين ايران به عهده كفايت و درايت و اعتدال
و تدبير آن جناب واگذار گردد وكار به كارداني مجرب و خردمند سپرده شود.
در اين زمان كه گرفتاريها و مشكالت و مصائب و مضيقه هاي فراوان آثار نامطلوب و سايه شوم
ذيق بَ ُ
بعض»
عظكم بأس ً
خود را بر بيشتر جوامع عالم افكنده است و به لسان معجز بيان قرآن « ُي َ
در بسياري از ربع مسكون صادق شده است و به فرموده حضرت مولي المولي صلوه اهلل عليه « َقد
من اللَّيل المظلم» كه خواجه شيراز آنرا به شيوائي ترجمه فرمود كه :شب تاريك
اَ َقبلت ال ِف َتن ُك ِقُط ٍع ِ
و بيم موج و گردابي چنين هائل.
بر دنيا مسلط گشته و آرامش وآسايش را از بسياري از بندگان خداوند ربوده و به بهانه هاي گوناگون
استفاده از نعمت هاي الهي امنيت و سالمت و رفاه در معيشت را از آنان سلب كرده است ،بالمعاينه
بر زورمندان عالم مسلّم شده است كه دفع مفاسد و رفع مشكالت با توسل به قدرت نظامي كه
كشتار بي گناهان يكي از مشئوم ترين نتايج آن است عمال و بحمداهلل ممكن نيست و «به زور و زر
ميسر نيست اين كار « مملكت بتمام معاني بزرگ و شريف ايران نيز از آن مشكالت بر كنار نمانده
است ،ملت نجيب و بزرگمنش ما به حضرتعالي همكاران انديشمند و كاروانتان كه بحمداهلل در فنون
مملكت داري و در حفظ و صيانت حقوق او تجارب فراوان و سوابق درخشاني داريد و از حمايت
هدايت رئيس ملك ملت و پشتيباني عامه طبقات برخوردار داريد ،در حل مشكالتي كه دامنگير
مملكت شده است اميد و اعتماد دارد كه ان شاءاهلل تعالي به عنايت الهي براين مشكالت فائق آيند
تمشيت آن كه شايد بيت شيخ اجل سعدي كه« :چو در طاس لغزنده افتاد مور ،رهاننده را چاره
و بر
ّ
باحسن تدبير و درايت و اعمال ظرافت در سياست ،چاره جوئي
بايد نه زور» بيان كننده آن باشدُ ،
فرمود به بهترين وجهي انشاءاله توفيق يابيد .خاصه آنكه وزير دانشمند و هوشمند و كار آزموده امور
خارجه نيز به تمام معاني،كارشناسي ظريف و بصير است جسارت مي ورزد و به عرض مي رساند
اينك كه به عنايت الهي و اتكاء به هدايت مقام رهبري و اطمينان به اجماع تام ُم َح ّصلي كه ملت

حضرت آقاي دكتر روحاني ،جامعه ايراني مقيم آمريكا به حمداهلل تعالي يكي از سربلندترين و
آبرومندترين و فاضل ترين اقليت هايي است كه در اين مملكت پهناور زندگي مي كند ،بسياري از
افراد سرشناس و بعض ًا بلند آوازه اين جامعه محترم در محافل و معاهد علمي و صنعتي آمريكا مقام
هاي وااليي را احراز كرده اند .در بسياري از دانشگاههاي معتبر و مشهور ،استادان دانشمند ايراني
به افاضه و تدريس اشتغال دارند كه در آن ميان افرادي هستند كه شايد در نوع خود منحصر به فرد
باشد .برخي ديگر از فضال و دانشمندان ايراني در علوم فضايي و تجربي و انفورماتيك و رياضيات
عاليه صاحب نظرند و در سازمان هاي بسيار مهم و پيشرفته آمريكايي افتخار اداره اموري را كه
به آنان واگذار شده است دارند .بسياري از پزشكان ايراني از شهرت فراوان برخوردارند و اين طبقه
بيشتر از ديگر طبقات علمي مورد استفاده عامه اند .در علم اقتصاد چند دانشمند ايراني همواره در
رسانه هاي گروهي حضور دارند ،در عالم هنر و شعب گوناگون آن جوانان ايراني به خوبي هنرنمايي
مي كنند و در آنچه از آن به صنايع مستظرفه تعبير مي شود ،استادان نامدار بي بديل و نظيري در
ميان اين جامعه است ،هوش و استعداد و لياقت ايراني در نسل دوم و سوم اين جامعه به بهترين وجه
تجلي مي كند .در هريك از شهرهاي درجه اول و يا دوم اين مملكت ،ايرانيان عزيز باكمال دقت به
آداب و سنن ملي و مذهبي پايبندند و مراسم و شعائرهاي آن را به مناسب ترين وجه ممكن اقامه
مميزه خود مي شناسند و بدان پايبندند و در بيشتر
مي كنند .و همواره اين مراسم و شعائر را از جهات ّ
شهرهاي بزرگ ،مدارس و آموزشگاه هاي متعدد براي آموزش زبان فارسي و اصول عقايد در حد
دبستان و دوره اول دبيرستان داير كرده اند و عده اي از كودكان دبستاني و نوجوانان دبيرستاني در
اين مدارس با جد ّيت تعليم مي دهند .همه افراد اين جامعه مرد و زن و پير و جوان به وطن نازنين
ايران عزيزمان مي نازند و به هويت ايراني خود مباهات مي كنند و بدان مرز پرگوهر و سرچشمه علم
و هنر عشق مي ورزند و مهر و عالقه شديد آنان به ايران پيشه آنها و سعادت و شوكت آن مملكت
محتشم و رفاه و آسايش آن ملت مهمترين انديشه آنان است و زبان حال همه آنان سخن حضرت
خواجه است كه :نه در برابر چشمي نه غايب از نظري .و  :دورم به صورت از در دولت سراي دوست/
ورنه به جان و دل ز مقيمان حضرتم.

گزارش

لطف حق راه گشا و دست علي عليه السالم به همراهتان باد.

حضرت رييس جمهور ،همه اين جامعه ايراني كه ايران براي آنان قبله ارادت ورزي و عشق است،
به ُحسن ّنيت و تدبير وصيت جناب ّ
اجل عالي اعتقاد راسخ دارند ،اينك اميدوارند كه عنايت و لطف
الهي جنابعالي را در انجام وظيفه دشوار و دقيقي كه به عهده ه ّمت خود گرفته ايد كمك فرمايد .يقين
است كه بسياري از افراد عالقمند اين جامعه دوست مي داشتند كه آنان نيز در اين محفل گرامي
خوشامدگوي حضرتعالي و همراهان ارجمندتان باشند و از نزديك با شما ديدار داشته باشند ولي چوت
ميسر نيست ،لذا از طرف آن عزيزان به حضورتان عرض مي كنم:
طبع ًا اين امكان به هيچ وجه ّ
هرچه دوريم به ياد تو سخن مي گوييم .مي خواهم كه از طرف حضرتعالي به آنان بگويم كه بُعد
منزل ُنبود در سفرروحاني.
حضرت آقاي دكتر روحاني
اجازه فرماييد پايان عرايضم را با بيتي از حضرت خواجه شيراز مز ّين سازم .بيتي كه بيش از شصت
سال پيش سخنور بزرگ براي مرد بزرگ به مناسبت پيروزي و موفقيت بزرگي كه نصيب ايران شده
بود بدان تم ّثل جست .من بنده نيز اينك به تفؤل آنرا از سوي همه حاضران به عرض برسانم جز
اينك به اصطالح طلبگي خود وجه اخباري آن را در مصرع دوم به وجه انشائي تبديل كنم و با دعاي
به درگاه متعال ذوالجالل عرض كنم:
يارب اين قافله را لطف ازل بدرقه باد
ّ

تا از او بخت به دام آيد و مطلوب به كام

هرچند اين خاتمه با دعا به پاي ُحسن ختامي كه جنابعالي در پايان سخنان نغز پرمغزتان در سازمان
ملل با تالوت آيه شريفه « َولَ َق ْد َك َت ْب َنا فِي ال َّزبُو ِر مِن بَ ْع ِد ال ِّذ ْك ِر أَ َّن أْ َ
ون»
ال ْر َ
ض َي ِر ُث َها ع َِباد َِي َّ
الصال ُِح َ
ِين » البته
فرموديد نمي رسد ،ولي به هر صورت در هر دو مورد آن « إِ َّن فِي َه َذا لَ َبلاَ غًا ل ِّ َق ْو ٍم َعابِد َ
صادق است والسالم واالكرام.

روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران
ضمیمه آذرماه 1392 -
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براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

تعویض پالک باید با بنچاق دفاتر اسناد رسمی باشد

گزارش

برابر اعالم پلیس راهور روزانه حدود  12هزار پالک در کشور تعویض میشود که تهرانیها سهمی
 25درصدی از این آمار دارند؛ اتفاقی به ظاهر ساده که از سال  89مورد مناقشه پلیس و سردفتران
شده است.در این سال سرهنگ «احمد رستمی» معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا اعالم کرد
که «مالکان خودروها برای نقل و انتقال ،نیازی به مراجعه به دفترخانهها ندارند»؛ گفتهای که رییس
دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتر یاران آن را ناشی از تفسیر اشتباه پلیس از قانون ثبت اسناد
رسمی میداند و میگوید :رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری معلوم میکند که برداشت پلیس
اشتباه است.
محمد عظیمیان ،رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفترياران سردفتران و دفتریاران در این باره
به «حمایت» توضیح داد :براساس ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی ،کانون سردفتران و دفتریاران
وظیفه تنظیم و ثبت سند رسمی را به عهده دارد ،این رویه از زمان تصویب این قانون که پالک کردن
خودرو ،مطرح شد تا سال  84ادامه داشت.به گفته وی در این سال با تصویب آییننامه راهنمایی
و رانندگی ،وضعیت جدیدی در کشور حاکم شد که بر اساس آن ،حین نقل و انتقال وسایل نقلیه
باید پالک هم تعویض میشد.رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران درباره این آیین نامه
گفت :در ماده  20این آییننامه آمده است که اگر کسی بخواهد در دفتر اسناد رسمی نقل و انتقالی
صورت دهد باید به مراکز تعویض پالک مراجعه کند ،بعد از تعویض پالک خودرو ،شخص به دفتر
اسناد رسمی مراجعه و تنظیم سند صورت میگیرد.وی ادامه داد :در این مرحله دفتر اسناد رسمی
گزارشی را در اختیار نیروی انتظامی قرار میدهد و پلیس نیز اقدام به صدور کارت اتومبیل برای
خریدار میکند .این وضعیت با این کیفیت ادامه داشت تا اینکه در سال  89قانون رسیدگی به تخلفات
رانندگی تصویب شد.به گفته عظیمیان در ماده  29این قانون آماده است که نقل و انتقال خودرو به
موجب سند رسمی صورت میگیرد و دارندههای وسایل نقلیه موظف هستند به پلیس مراجعه کنند و
در آنجا مواردی ماند تطبیق و صحت مدارک ،فک پالک و درنهایت نصب پالک جدید انجام میشود،
خریدار سپس باید مانند گذشته به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم رسمی مراجعه کند.وی افزود :تفسیر
پلیس از همین ماده باعث شد تا آنان به مردم اعالم کنند که برای سند زدن ماشین الزم نیست به
دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند یعنی آنان از یک ماده قانونی برداشت نادرستی کردند و به دلیل اینکه
پلیس نیز مرجعی رسمی است فکر کردند که میتوانند کار اسناد رسمی را نیز انجام دهند .ضمن اینکه
پلیس معتقد بود در قانون جدید اعالم نشده است مردم برای ثبت باید به دفاتر ثبت مراجعه کنند در
حالی که ماده انتهایی همین قانون به صراحت به این مورد اشاره و حتی پیشبینی کرده است که
دفاتر اسناد رسمی باید در مراکز پلیس ثبت پالک مستقر شوند.
دیوان عدالت اداری به کمک میآید
نظر قانونگذار بر این بود که باید نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و پالکگذاری نظر

قانونگذار بر این بود که باید نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و پالکگذاری در دفاتر
پلیس؛ اتفاقی که به اعتقاد عظیمیان اگر اجرا میشد به شدت از حجم پروندههای قضایی میکاست
اما برداشت ناصحیح پلیس از قانون ،این مورد را تبدیل به مناقشهای کرد که دودش به چشم مردم
میرود.وی در این باره گفت :بعد از تعویض پالک پلیس اعالم میکند که نیازی به حضور در دفاتر
رسمی برای ثبت سند نیست به این ترتیب در قدم نخست دولت از حق ثبت و مالیات محروم و در
قدم بعدی مردم و دستگاه قضایی گرفتار نقل و انتقال اسناد رسمی میشوند.در نهایت تکلیف این
مناقشه با شکایت کانون سردفتران به دیوان عدالت اداری معلوم شد .رییس دفتر حقوقی کانون
سردفتران در این باره گفت :رای دیوان ابتدای مهر امسال با شماره رسمی  422،423 ،421و 424
در روزنامه رسمی منتشر شد؛ و با توجه به اینکه دیوان رای داد که «مانند گذشته باید نقل و انتقال
خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود» به این ترتیب جایی برای اما و اگر نیست.
رویکرد پلیس به این رای
عظیمیان با بیان اینکه اکنون به نظر میرسد پلیس از این قانون تمکین نمیکند ،ادامه داد :از ابتدای
مهر امسال نیروی انتظامی حق ندارد بدون بنچاق دفاتر اسناد رسمی اقدام به تعویض پالک کند و در
صورت ارتکاب این عمل خالف قانون فعالیت کرده است .اما آمار تعویض پالک که از سوی نیروی
انتظامی و پلیس راهور اعالم میشود با آمار ثبت در دفاتر اسناد رسمی به هیچ وجه همخوانی ندارد
و به نظر میرسد هنوز این تخلف ادامه دارد.
تأثیر ثبت نکردن در افزایش پروندهها
رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است ادامه این اتفاق مشکالت زیادی را
برای مردم ایجاد میکند و حجم پروندههای قضایی را افزایش میدهد .وی در اینباره توضیح داد:
فرض کنید فردی ماشینی را خریداری کرده و پالک آن عوض شده است ،وی بعد از مدتی تصمیم
میگیرد این خودرو را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کند و اگر فروشنده به دالیلی مانند فوت ،خروج از
کشور ،ممنوعالمعامله شدن ،مهجور شدن و مواردی از این دست در دسترس نباشد ،خریدار باید برای
ثبت خودرو ،پروندهای تشکیل بدهد و به دادگاه مراجعه کند.به اعتقاد عظیمیان ثبت رسمی اسناد
تا  50درصد بار پروندههای قضایی را کم میکند زیرا سند رسمی ،مدرکی غیرقابل انکار است و در
صورت تنظیم ،افراد دیگر نیازی به حضور در مراجع قضایی برای رسیدگی به صحت ادعای خود در
خصوص مالکیت ندارند.وی اعالم کرد :برخی از مردم به اشتباه فکر میکنند دارنده پالک ،دارنده
خودرو است در حالی که قانون مالک خودرو و دارنده پالک را تفکیک کرده است و زمانی فرد مالک
خودرو میشود که به دفاتر رسمی مراجعه و سند رسمی نقل و انتقال را امضا کند .موردی که به نظر
میرسد با اجرای رای دیوان عدالت اداری برطرف میشود.

کتاب «آیین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسنادرسمی» منتشر شد.
كتاب «آيين تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسنادرسمي» از سوي انتشارات طرح نوين انديشه
منتشر شد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني كانون سردفتران و دفترياران،اين كتاب به همت سيدجليل
محمدي و سيدفريدالدين محمدي با تيراژ دو هزار نسخه در بهار  1392از سوي انتشارات
طرح نوين انديشه منتشر شده است .كتاب «آيين تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسنادرسمي»
شامل ده بخش و  690صفحه است كه عنوان هر يك از اين بخشها به اين شرح است:
بخش اول با عنوان :رعايت امور اوليه و عمومي در تنظيم كليه اسنادرسمي ،بخش دوم:

قوانين و مقررات مرتبط با كار و وظايف دفاتر اسنادرسمي ،بخش سوم :موادي از
قوانين و مقررات موضوعه مرتبط با دفاتر اسنادرسمي ،بخش چهارم :امور مالي و
مالياتي دفاتر اسنادرسمي ،بخش پنجم :ساير وظايف و امور مربوط به دفترخانه،
بخش ششم :ديگر امور مربوط به دفاتر اسنادرسمي ،بخش هفتم :امور اداري و
تشكيالتي،درآمد دفتر و روش توزيع آن،بازنشستگي و بيمه ،بخش هشتم :امور
متفرقه شغلي ،بخش نهم :نظارت و بازرسي دفاتر اسناد رسمي و بخش دهم :آراي
وحدت رويه.

کتاب «مجموعه نظریات مشورتی دفتر حقوقی و معاضدت قضایی» منتشر شد

18

در كتاب «مجموعه نظريات مشورتي دفتر حقوقي و معاضدت قضايي»
به انضمام آراء كميسيون وحدت رويه كانون سردفتران و دفترياران -كهبه همت دفتر حقوقي و معاضدت قضايي كانون سردفتران و دفترياران
تهيه و تدوين شده است« ،آرا و نظرات مشورتي كميسيون حقوقي» دفتر
حقوقي و معاضدت قضايي از سال  1385تا نيمه اول سال  ، 1391جمع
آوري شده و اين كتاب از سوي انتشارات كلك سيمين به چاپ رسيده
است.به گزارش پايگاه اطالع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل
از روزنامه شرق ،مسلم آقاصفری عضو هیات مدیره کانون سردفتران
و دفتریاران در حاشیه رونمایی كتاب «مجموعه نظريات مشورتي
دفترحقوقي و معاضدت قضايي» گفت :سواالت مطروحه همكاران از
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كميسيون حقوقي كانون سردفتران و دفترياران بيش از هزار مورد بوده است كه پس از بررسي
و احصاء آن ،قريب به  650سوال در قالب كتاب منتشر و در دسترس همكاران و عالقمندان قرار
گرفت.نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران با تاكيد بر مشورتي بودن اين نظرات براي سران
دفاتر اسناد رسمي تاكيد كرد :بي ترديد پاسخهاي مطروحه به اين سواالت مستدل ترين پاسخ ممكن
به مقصود قانونگذار با مالحظه قوانين جاري كشور است كه مي تواند براي حقوقدانان ،قضات ،وكالء
حتي عموم مردم قابل استفاده باشد.آقاصفري با اشاره به ظرفيت بسيار عظيم دفاتر اسناد رسمي در
راه اعتالي دانش حقوقي جامعه و كمك به دستگاه قضايي در راستاي كاهش پرونده هاي ورودي به
محاكم قضايي از راه ترويج سند رسمي تاكيد كرد :امروز نظرات حقوقي كانون سردفتران و دفترياران،
مورد اعتماد بسياري از محاكم دادگستري و دستگاههاي رسيدگي كننده به مسائل مرتبط با حوزه
دفاتر اسناد رسمي است و اين افتخاري براي دفاتر اسناد رسمي محسوب مي شود.

سردفتر اسنادرسمي؛ شاهد ممتاز در تنظيم اسنادرسمي است

گفت وگو :زيبا نيلي
استاد،شباهتهای بسیاری میان
فعالیت سردفتر اسناد رسمی و وکیل
دادگستری است که پررنگ ترین آن
ارتباط این دو حرفه با عامه مردم
است ارتقای جایگاه سردفتر اسناد
رسمی نزد افکار عمومی مستلزم چه
راهکارهایی است؟
بهترین پاسخ برای این پرسش «اعتماد»
است .اگر نهادهای قضایی چون سردفتران
و وکالی دعاوی در سالمت ،تخصص و
تبحر در خدمت رسانی به مردم کوشا باشند
و تالش دلسوزانه را چاشنی فعالیت علمی
قرار دهند ،بهترین دستاورد جهت جلب افکار
عمومی فراهم می آید .همچنین در این میان
باید توجه داشت شناخت پایگاه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مردم هم ،امر بسیار قابل توجهی
است که در تعامل سازنده و پویا نقش اساسی دارد .از طرفی دیگر مردم هم باید همپای تغییرات
جامعه و نهادهای مدنی بکوشند و از نظر علم و آگاهی متناسب مقتضیات زمان پیش روند تا اندام
های این سازواره هماهنگ و به درستی رشد کند.
توجه به اصل 44قانون اساسی و اعتماد به بخش خصوصی بهترین راهکار جهت توانمندی این
بخش و کوچک سازی دولت به شمار می آید و در این میان گسترش اختیارات سردفتر اسناد رسمی
و وکیل دادگستری از مصادیق عملی آن است .به نظر شما چه بستر سازی اجتماعی باید در این
میان انجام گیرد؟
حضور کارشناسان متخصص قضایی به شکل عام در کلیه فعالیتهای اجتماعی نقش قابل توجهی
دارند .اگر مردم به این آگاهی برسند که تنظیم قراردادهای خصوصی به اشراف و تخصص نیاز دارد
و این اعتماد دوسویه ایجاد شود ،موجبات فرهنگ خصوصی سازی در مباحث حقوقی و قضایی ایجاد
می شود.
به نظر شما این گستره اختیارات تا چه حدودی میسر است؟
باید تفکیک و تعریف درستی از امور حاکمیتی و تصدی توسط کارشناسان حقوقی صورت گیرد و
تمایز این دو حوزه در تمامی زمینه ها به شکل تخصصی سبب شفاف سازی و تعیین حدود اختیارات
دولت و بخش خصوصی شود و آشکار است که این بخش فقط صالحیت و اختیار دخالت در امور
تصدی گری جامعه را خواهد داشت.
از سال  1990و مطرح شدن مقوله (به زمامداری) در عرصه حاکمیت کشورها شاخصه هایی چون
شفافیت و پاسخگویی دولتمردان مورد توجه قرار گرفته است و شاید مهمترین دستاورد این مقوله،
توجه به حاکمیت قانون در عرصه داخلی و بین المللی است.
موقعيت سردفتر اسناد رسمی به عنوان نهادی مستقل که وظیفه اجرای قانون را
بر عهده دارد چیست؟
زمان و تجربه به ما آموخته است ،حاکمیت قانون سبب پیشگیری از اعمال سلیقه های شخصی در
اداره امور جامعه است و حتی تبعیت ازقانون بد هم بهتر و سودمندتر از بی قانونی است و موجبات
این امر باید در تمام زمینه های اجتماعی صورت گیرد.
بهترین راه پیشگیری از جرم،کالهبرداری ،خیانت در امانت ،سرقت ،جعل و بقیه موارد در این است
که افراد خود را تحت لوای قانون بدانند و نسبت به آن احساس تعهد داشته باشند آشکار است سردفتر
اسنادکه در قانون همه جوامع به عنوان بازیگر اصلی در خلق و تنظیم سند رسمی حضور دارد ،از این
قاعده مستثنی نیست.

گاهی در ایجاد و خلق رای قضایی یا تنظیم سند رسمی اشتباه قضایی صورت می
گیرد .تکلیف نهادهای قضایی در این بین چیست؟
در همه جوامع و در هر زمان ممکن است در امور کیفری و مدنی اشتباهات قضایی به دالیل مختلف
که مهمترین آن نبود دالیل روشن است اتفاق بیفتد و در این میان افراد قربانیان اصلی به شمار
میآیند و بهترین راه حل تکیه بر دالیل قوی و مستند است .پیامبر اکرم(ص) در زمان حکومت
خویش به داللت شاهد توجه و به حضور او در قراردادها تاکید داشته اند و با گسترش و رشد جوامع،
ایجاد نهاد دفتر اسناد رسمی امری ضروری و الزم ،مورد توجه دولتمردان قرار گرفت و اندیشمندان
حقوقی بر این نکته اتفاق نظر دارند سردفتر به عنوان شاهد ممتاز است و در قوانین مدنی اشاره شده
هیچ دلیلی توان مقاومت در مقابل سند رسمی را ندارد.

گفت و گو

خروش و هیاهوی خیابان انقالب را پشت سر می گذارم و وارد خیابان فرعی برادران مظفر می شوم .ساختمان تکیده و سیمانی رنگ ،در میان فروشگاههای پر زرق و برق
رايانه و تلفن همراه آرام گرفته است .نرده های چغر و سیاه رنگ را کنار میزنی و پله های پیچ در پیچ خاک گرفته را دوان دوان باال رفته و مقابل درب سفید رنگ در طبقه
سوم می ایستم و زنگ ميزنم .درب سفید آرام باز می شود .استاد مانند همیشه با لبخندی مملو از مهربانی به استقبال می آید .فارغ از همهمه و روزمرگی بیرون به داخل
سالن میروم .دیوارهای سفید رنگ سالن با کتابخانه های فلزی میخکوب شده و کتابخانه ها سخاوتمندانه از کتاب و مقاله های حقوقی لبریز است در میان هجوم کتاب و
پایان نامه ها گاهی تصویری ،مجسمه ای یا تابلوی خطی به دیوارهای سفید و سنگین طراوت می بخشد.
بعداز درنگی کوتاه ،استاد با ظرفهای سرخابی رنگ شکالت و میوه روی کاناپه سیاه رنگ می نشیند و گرم و دلنشین تعارف می کند.
آخرین روزهای تابستان است و عصر روز دوشنبه كه به گفت وگو با دکتر ایرج گلدوزیان نشستم.

به گفته برخي منابع موثق و مطلع هفتاد درصد دعاوی مطرح شده در دادگاهها
ناشی از اسناد عادی است .وظیفه جامعه حقوقی و سردفتر اسناد رسمی جهت
آگاهی و اطالع رسانی به مردم و تشویق آنها به تنظیم معامالت در چارچوب سند
رسمی چه می دانید؟
تنظیم معامالت و عقد قراردادهای مدنی و تجاری ،ارث و وصیت از ضروریات زندگی در کلیه جوامع
از قدیم االیام تا امروز است و به ناچار ضرورت دارد .دعاوی ناشی از این معامالت هم به نحو قانونی
حل وفصل شود ،ولیکن بیشتردعاوی دادگستری ناشی ازتوافقهای شفاهی است و متاسفانه شهود
هم برای ادای شهادت واقعه یا دچار فراموشی می شوند و یا تابع احساسات ومصلحت اندیشی قرار
میگیرند .بنابراین بهترین راه حل ثبت و تنظیم کتبی قرار دادها و عقود در دفاتراسنادرسمی است که
توجه به این راهکار بهترین راه حل برای پیشگیری از وقوع جرائم و حل وفصل عادالنه و منصفانه
در این خصوص است .این آگاهی به زمان نیازمند است ،تجربه اجتماعی شهروند امروز با گذشتگان
متفاوت است و این پیچیدگی روابط و گسترش آن سبب تعامل روز افزون مردم با نهادهای قضایی
است.
بازبینی بخشنامه های ثبتی و تنظیم قوانین شفاف تر جهت ثبت قرارداد و معامالت هم می تواند
سبب گسترش و ترویج اسناد رسمی قرار گیرد .قانونگذار باید روابط اجتماعی را به درستی بشناسد و
پشتوانه های استوار قضایی جامع و مانع ایجاد کند.
حرکت و برون رفت از ثبت سنتی به ثبت نوین برای تحقق دولت الکترونیک از
دغدغه های اصلی سازمان ثبت اسناد وامالک کشور است .شما این امر را چگونه
ارزیابی می کنید؟
نهادهای مدنی در هر جامعه ای باید فراخور تغییرات حرکت کنند .در جامعه امروز و با توجه به رشد
جمعیت ،مناسبات اجتماعی گسترش یافته و در تمام زمینه ها این پویایی و حرکت ملموس است و
برای حرکت سازنده در عرصه داخلی و بین المللی ما نیازمند استفاده از تکنولوژی مدرن و مناسب
هستیم .دفاتر اسناد رسمی هم باید در بستر این تغییرات رشد داشته و گام بردارند .امید است زمینه
های فرهنگی این نگرش در تمام مراتب به عمل آید و همه اعضای پیکره قضایی کشوردر این
زمینه تالش داشته باشند.

سردفتر به عنوان شاهد ممتاز است و در قوانین
مدنی اشاره شده هیچ دلیلی توان مقاومت در مقابل
سند رسمی را ندارد.
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ایجاد رقابت اقتصادی بين دفاتر اسناد رسمی ،جنبه
حاکمیتی حرفه سردفتری را تحت تاثیر قرار خواهد داد

گفت و گو

در گوشه و کنار این سرزمین ،بسیارند همکاران فاضل و متخصص که مایه مباهات و افتخار حرفه سردفتری هستند .آنان که مروج اخالق اند و پایبند قانون و همین بس تا به
عنوان الگویی شایسته در حرفه سردفتری معرفی شوند .مسعود حبیبی مظاهری ،سردفتر اسناد رسمی  177تهران ،دارای 20سال سابقه سردفتری اسناد رسمی است .تولد
در خانواده ای مذهبی ،عالقه به علم و تحصیل ،اخالق گرایی و ارادت ویژه اش به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا(س) ،از او شخصیتی ممتاز در حوزه سردفتری ساخته
است .بعد از اتمام دوره متوسطه که مقارن با انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاهها بود ،چند سالی به تحصیل علوم حوزوی پرداخته است .بعد از بازگشایی دانشگاهها ،در
دانشگاه تهران به تحصیل در رشته حقوق در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می پردازد .در سال  ،2005از طرف کانون سردفتران و دفتریاران ،به عنوان اولین سردفتر
اسناد رسمی ،برای ادامه تحصیل به فرانسه اعزام شد و در سال  ،2007در دانشگاه لیون  ،3موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس حقوق ،گرایش سردفتری شد و اکنون نیز
در مقطع تحصیلی دکتری ،در همین گرایش مشغول ادامه تحصیل است .بیش از بیست سال به عنوان پژوهشگر و نویسنده ،سابقه همکاری با بنیاد دایرة المعارف بزرگ
اسالمی را در کارنامه خود دارد .همکاری با فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز بخشی دیگر از فعالیتهای اوست .وی با مجله کانون سابقا همکاری داشته و درکمیسیونهای
مختلف کانون از جمله کمیسیون اصالح و بررسی قوانین ،کمیسیون پژوهش و کمیسیون ماده  69عضویت داشته است .تدریس در دانشگاه قم نیز بخشی دیگر فعالیتهای
مسعود حبیبی مظاهری است .آن زمان که کشور مورد تهاجم بیگانگان قرار گرفت ،با افتخار ،در لباس مقدس همرزمان بسیجی شهیدش ،به دفاع از کشور پرداخت و بعد
از آن عرصه علم و اخالق را برای ادامه راه برگزید .بعد از ظهر پنج شنبه روزی ،با او به گفتگو نشستم.
گفت وگو :علیرضا سلیمی نایینی
با توجه به سابقه بیست ساله شما به عنوان
سردفت اسناد رسمی ،تحلیلی از گذشته ،حال و
نظری به آینده این حرفه داشته باشید.
بسم اهلل الرحمن الرحیم.
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همکاران کنترل شود و حتی میل به قانون گریزی به حداقل خود برسد و هم این موضوع ،به معنی
حضور مداوم و مستمر بازرسان در دفاتر اسناد رسمی نباشد؟
نکته ای که جایگاه آن در این حرفه بسیار مغفول است (هر چند شنیده ام کانون سردفتران در این
خصوص برنامه های ویژه ای را دارد) ،بحث آموزش است.
توجه ویژه به این نکته سبب می شود ،ضمن ارایه اطالعات و آموزشهای الزم که جنبه های نظری
دارد ،برخی دغدغه ها و نگرانیهایی که جنبه انظباطی دارد نیز به همکاران منتقل گردد و این بسیار
موثر است.
بخشی از مشکل هم ناشی از افزایش کمیتی دفاتر اسناد رسمی در سالهای اخیر است.شغل سردفتری
در تمام دنیا ،از معدود مشاغلی است که جنبه دو گانه دارد .یعنی سردفتر اسناد رسمی ،در عین این
که نماینده حاکمیت در انجام برخی امور است ،این نمایندگی در چارچوب حرفه ای کامال خصوصی
اعمال می گردد .در تمام کشورهایی که نظام سردفتری دارند ،مالکی برای رشد کمی تعداد دفاتر
اسناد رسمی وجود دارد که در اصطالح التین ( Numerus claususتعداد محدود) گفته
میشود .در تمام کشورهایی که تابع مدل سردفتری التین هستند ،این مالک تعداد محدود در
خصوص دفاتر اسناد رسمی رعایت می شده است .این موضوع در ماده  5قانون دفاتر اسناد رسمی
نیز ،پیش بینی شده است.علت این پیش بینی هم این بوده است که دفاتر اسناد رسمی هیچ گاه نباید
با هم به رقابت اقتصادی بپردازند .به همین خاطر باید تعداد آنها محدود باشد .ضرورت نظارت و
کنترل نیز این محدودیت را ایجاب می کند .بی تردید ایجاد رقابت اقتصادی بين دفاتر اسناد رسمی،
جنبه حاکمیتی حرفه سردفتری را تحت تاثیر قرار خواهد داد و این به هیچ وجه نتیجه خوبی نخواهد
داشت .شاید بخشی از ناهنجاریهای حرفه ای موجود ،ناشی از همین موضوع است و سبب می شود
برخی افراد ،به شیوه ای عمل کنند که به شان حرفه سردفتری آسیبهای جدی وارد می نماید.

در مورد گذشته ،اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم ،سابقه
دفاتر اسناد رسمی را باید در محاضر شرع جستجو نمود .قبل
از انقالب مشروطه ،تا زمانی که دادگستری نوین پایه گذاری شد ،وظایف فعلی دفاتر اسناد رسمی و
بخشی از وظایف دستگاه قضایی توسط علما در محاضر شرع انجام می شد .سپس دفاتر اسناد رسمی
با الگوبرداری از دفاتر اسناد رسمی موجود در کشورهای اروپایی،پایه گذاری شد و این نهاد جایگزین
محاضر شرع گردید .در ابتدا ،مرحوم داور برای راه اندازی دفاتر اسناد رسمی کمی دچار مشکل بود،
چرا که تحصیل کردگان رشته حقوق ،نه به حدی بودند که کافی برای فعال نمودن دفاتر اسناد رسمی
باشد و از سوی دیگر اگر معدود محصالن حقوق هم بودند ،آشنا به کار نبودند.از سوی دیگر بنا بر
ادامه روال قبل نبود .لذا مقرر شد ،مجددا تعدادی از علما در این دفاتر مستقر و به مرور افراد دیگر نیز
در کنار علماء ،مبادرت به آموزش فن سردفتری نمایند .البته تقریبا تا سالهای سال این سنت همچنان
باقی بود و در عمل بسیاری از علماء و صاحبان محاضر شرع ،جذب دستگاه قضایی شدند و حتی به
مقامات باالیی ،از جمله ریاست دیوان عالی کشور نائل گردیدند.
در حال حاضر نیز ما با ظرفیت های قانونی نه چندان غنی که در حوزه سردفتری در اختیار داریم
وارث چندین دهه تجربه عملی و میراث فکری حاصل از تداوم و استمرار این حرفه ایم  ،که با توجه
به خدماتی که توسط سردفتران ارائه گردیده  ،سرمایه قابل توجهی در عرصه کشور به شمار می رود.
سال گذشته به صورت جدی ،موضوع برگزاری همایش ششم دی ماه به عنوان
در مورد آینده حرفه سردفتری ،آن چه در حال حاضر قابل ذکر است ،آن است که امیدهای فراوانی
گرامی داشت روز کاتب بالعدل ،مطرح شد .اساس نظر جنابعالی در خصوص
وجود دارد.چرا که اوال :در حال حاضر ،افراد برگزیده ای وارد این حرفه می شوند که جزو متخصصین
گرامی داشت روز سردفتر و برگزاری همایش ششم دی ماه چیست؟
و تحصیل کردگان رشته حقوق هستند و جایگزین افراد قبلی شدند ،که بعضا دارای تخصص الزم
نبودند و به طور تجربی ،اطالعاتی داشتند ،یا کارمند دفاتر اسناد رسمی بودند و بعدا دفتریار شدند و
برگزاری همایشهای حرفه ای ،به خصوص در حوزه سردفتری ،همواره  2نتیجه خواهد داشت.
سپس به عنوان سردفتر مشغول به کار شدند .ثانیا :تشکل صنفی و حرفه ای دفاتر اسناد رسمی ،در
اولین نتیجه برای اعضاء حرفه است .تبادل اطالعات ،درمیان گذاشتن دغدغه ها ،پیشنهاد راه حل
یک دهه گذشته بسیار فعال تر و جدی تر به انجام تکالیف قانونی پرداخته است و از سال  1380نیز
برای معضالت و برقراری همدلی بیشتر بین اعضاء
از حالت انتصابی به حالت انتخابی تبدیل شده است.
حرفه سردفتری ،نتیجه مثبت برگزاری همایشها و
در این جا بر خود فرض می دانم ،از ریاست سازمان
ثبت اسناد و امالک کشور تشکر نمایم ،چرا که عالوه در این جا بر خود فرض می دانم ،از ریاست سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نشستهای حرفه سردفتری برای همکاران ماست.
بر اهتمام به برگزاری انتخابات هیات مدیره ،اعضاء تشکر نمایم ،چرا که عالوه بر اهتمام به برگزاری انتخابات هیات مدیره ،اعضاء نتیجه دوم همایش که اتفاقا ،نفع بیشتر و مهمتری
هیات مدیره را بر اساس همان ترتیب منتخبین آراء هیات مدیره را بر اساس همان ترتیب منتخبین آراء منصوب نمودند و این نکته ،هم محسوب می شود ،منتفع شدن جامعه از نتایج این
همایشهاست .در جامعه مابنا به دالیلی ،در ذهن مردم
بسیار مهم بود.
منصوب نمودند و این نکته ،بسیار مهم بود .ثالثا :ورود
و حتی نزد دستگاهها و ادارات ،یا شناختی از سردفتر
فن آوری نوین به حوزه سردفتری اسناد رسمی است.
اسناد رسمی وجود ندارد و یا شناختی دور از داقعیت شکل گرفته که این ناشی از عدم تبلیغ و حتی
در حال حاضر ،دفاتر اسناد رسمی به سرعت مسیر الکترونیکی و مکانیزه شدن خود را طی می کند و
تبلیغات غلط است .ارایه اطالعت و نتایج این گونه همایشها به مردم ،مسوولین و دستگاههای مرتبط
در این راه ،بعضا از بسیاری از دستگاههای دیگر نیز ،پیشگام تر است و نگاه بسیاری از مردم به دفاتر
با وظایف دفاتر اسناد رسمی در اصالح شناخت اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات دولتی نسبت به
اسناد رسمی ،به عنوان محلی قدیمی ،با امکانات به دور از زمان ،تغییر اساسی یافته است و دفاتر
این نهاد خدمتگذار بسیار مفید است.
اسناد رسمی به خدمت رسانی شایسته به مردم مشغول هستند.
این گونه همایشها ،در تمام کشورهایی که در آن شغل سردفتری وجود دارد ،برگزار می شود .مثال در
اما چالشها و خطرات و نگرانیهایی هم در این حوزه وجود دارد .برخی از این نگرانیها ،برگرفته از
کشور فرانسه سالیانه کنگره سردفتران هر سال در شهری برگزار می شود و موضوعی برای همایش
شرایط عمومی جامعه است ،برای مثال ،میل به قانون گریزی ،یکی از مهمترین معضالت کشور است
مطرح می شود و کمیسیونهای فرعی همایش به بحث و بررسی موضوع می پردازند و نتایج ان هم
و به نظر من ،در حرفه سردفتری و حتی مجموعه ثبت ،این مشکل به چشم می خورد.
برای استفاده عموم ،منتشر می شود.
نکته دیگر ،با توجه به ازدیاد دفاتر اسناد رسمی ،رفتار حرفه ای همکاران ما ،محتاج کنترل و
ذکر نکته ای را مناسب بحث می دانم .حدود  15سال قبل ،زمانی که با مجله کانون همکاری
مراقبتهای بیشتری است ،تا ما شاهد وضعیتی نباشیم که رقابت حرفه ای به حدی برسد ،که همدلیها
مینمودم ،برای اعتالی حرفه سردفتری هم در سطح جامعه و هم در سطح جامعه حقوقی کشور ،
و اخالق حرفه ای نادیده گرفته شود و یا خدای ناکرده شان سردفتر به عنوان یک حقوق دان دارای
پیشنهاد کردم که عالوه بر برگزاری همایشهای ساالنه و سراسری که هم جنبه حرفه ای و مبادالت
پست رسمی آسیب ببیند.
اطالعات دارد و هم جنبه عمومی ،کانون سردفتران می تواند بانی و میزبان همایشهایی کوچکتر
به کنترل رفتار حرفه ای اشاره نمودید .در حال حاضر ،چه تدبیری موثر است که هم رفتار حرفه ای
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در جامعه حقوقی ایران باشد .برگزاری این نشستها ،با
حضور قضات ،افراد صاحب نظر ،وکالء ،سردفتران و
حتی دانشجویان رشته حقوق ،اثری بسیار مناسب در
مناسبات ما خواهد داشد .امروز به مراتب بیش از 15
سال پیش به این نشست ها نیاز و توانایی برگزاری
آنها را داریم.

یاری رساند؟
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گفت و گو

در کشور فرانسه سالیانه کنگره سردفتران هر سال در شهری برگزار می شود
به نظر می رسد در این زمینه ،هر چند قوانین و
و موضوعی برای همایش مطرح می شود و کمیسیونهای فرعی همایش به
بحث و بررسی موضوع می پردازند و نتایج ان هم برای استفاده عموم ،منتشر مقرراتی در این خصوص وجود ندارد ،اما خارج از حوزه
رسمی می توان اقدام به تاسیس پارلمان سردفتری
میشود.
نمود و برای مثال از سراسر کشور حدود 100نفر از
سردفتران پیشکسوت ،صاحب نظر ،نخبه و دانشمند
طی سالیان گذشته ،موضوع افزایش اختیارات دفاتر اسناد رسمی مطرح شده
به صورت گزینش شده ،در زمانهایی مشخص دعوت شوند و در قالب پارلمان سردفتری ،در خصوص
است و بعضا در کنار وظیفه ذاتی دفاتر اسناد رسمی که همانا تنظیم اسناد رسمی
موضوعاتی که پیش روی صنف قرار دارد و تصمیم گیری برای هیات مدیره کمی دشوار است یا
است ،انجام برخی امور به دفاتر اسناد رسمی سپرده شده است .نظر شما در این
نیازمند اجماع حرفه ای است ،به هیات مدیره ،ارایه طریق نماید .حتی همین پارلمان می تواند در
خصوص و عواقب مثبت و منفی آن چیست؟
ترسیم نقشه راه حوزه سردفتری در آینده ،به هیات مدیره یاری رساند و بار مسوولیت هیات مدیره
را کاهش دهد.
حوزه کاری دفاتر اسناد رسمی در تمام دنیا به یک شکل تعریف نشده و حوزه کاری سردفتران در
توجه شما را به این نکته جلب می کنم که این موضوع تداخلی با وظایف هیات مدیره یا حتی شورای
کشورهای دنیا با هم متفاوت است .بنابراین در مورد صالحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی استانداردهای
عالی سردفتران که مدتهاست موضوع تشکیل ان مطرح شده است ،ندارد .در حال حاضر و با مقررات
بین المللی وجود ندارد .البته من موافق این نیستم که چون تعداد دفاتر اسناد رسمی زیاد شده است
موجود ،پارلمان سردفتری صرفا به عنوان بازوی فکری هیات مدیره عمل می کند و در عین حال،
و شرایط مناسب اقتصادی هم حاکم نیست ،پس ما برای رونق دفاتر اسناد رسمی انجام هر کاری را
اتخاذ تصمیم در چنین پارلمانی در مواردی که تصمیم گیری بسیار حساس است و نیازمند اجماع
به ایشان بسپاریم .به هر حال سردفتر اسناد رسمی ،فردی متخصص و حقوقدانی حرفه ای است و
حرفه ای است ،می تواند راهگشا باشد.
اصال پسندیده نیست که انجام کارهایی دون شان سردفتر به او سپرده شود.
حتی در صورت تشکیل شورای عالی سردفتران ،باز هم تعداد اعضاء این شورا ،به حدی نیست
اما این را هم می توان گفت که بسیاری از امور هست که می تواند جزو وظایف ما قرار گیرد ،اما
که بتوان اراده و تصمیم ایشان را به منزله اجماع حرفه تلقی نمود که در این صورت هم پارلمان
به دالیلی هنوز این مهم محقق نشده است .مثال ،قبل از اعزام به فرانسه در کمیسیون قضازدایی
سردفتران می تواند کمک شورای عالی سردفتران باشد.
سازمان ثبت شرکت می کردم و بنابر این بود که بسیاری از مسائلی که در حال حاضر در دادگاهها
و یا شورای حل اختالف انجام می شود ،به دفاتر اسناد رسمی سپرده شود .از جمله صدور گواهی
در سالهای گذشته شاهد تعرض برخی دستگاههای دولتی به صالحیتهای ذاتی
حصر وراثت که اساسا کار قضایی نیست و می تواند شبه قضایی باشد .این کار در کشور فرانسه
دفاتر اسناد رسمی بوده ایم .مانند اقدامات خالف قانون راهنمایی و رانندگی در
هم توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می شود .سابقا هم این امر در محاضر شرع انجام می پذیرفته
موضوع بی توجهی به سند رسمی و یا دخالت دالالن در نوشتن مبایعه نامه .نظر
است .اتفاقا بنده اخیرا مجموعه ای از اسناد محضر شرع مرحوم سید محمد مجتهد طباطبایی که از
شما در این خصوص چیست؟
رهبران نهضت مشروطه بود را در مجله بهارستان منتشر نمودم .یکی از آن اسناد ارایه شده ،سندی
بود که به واقع الگو است .چرا که مرحوم طباطبایی در محضر شرع خود ،با تنظیم سندی واحد،
متاسفانه یکی از مشکالت رایج بین مدیران دستگاه های عمومی ،نگاه بخشی و سطحی به موضوعات
ضمن تعیین وراث و تعیین سهم االرث هریک از آنها،
است.بسیاری از افراد تنها به حوزه مسولیت خود و
ماترک کتوفی را با تقسیم نامه ای بین وراث تقسیم
احیانا منافع دستگاه تحت تصدی خود می نگرند
به نظر می رسد در این زمینه ،هر چند قوانین و مقرراتی در این خصوص وجود
کرده است و در همان سند برخی از اموال را مابین
غافل از این که سند نویسی و رسمیت دادن به اسناد،
وراث صلح نموده است .این سندی روشن و درخشان ندارد ،اما خارج از حوزه رسمی می توان اقدام به تاسیس پارلمان سردفتری ارتباطی مستقیم با امنیت ملی کشور دارد .با توجه به
نمود.
از سابقه حرفه ماست که می تواند الگو برداری شود.
شرایط دشوار انتصاب افراد به سمت سردفتری اسناد
دیگر
با بررسی صالحیت دفاتر اسناد رسمی در
رسمی ،غالب سردفتران ،به عنوان افرادی متخصص
در
است،
تنظیم
قابل
کشورها
دیگر
در
که
اسناد
از
برخی
کشورها ،به این نتیجه می توان رسید که
و حقوقدان هم دارای صالحیت عملی هستند و هم واجد صالحیت نظری .ضمن این که سران دفاتر
ایران هم می تواند توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود که اتفاقا بسیار هم مورد نیاز است .به عنوان
اسناد رسمی بیش از 80سال است که مبادرت به انجام وظایف حاکمیتی می نمایند و بی شک در این
مثال ،در کشور فرانسه سندی با عنوان (  ) règlement de copropriétéوجود دارد که می
راه مهم و دشوار ،بسیار سربلند و موفق بوده اند.
توان آن را مقررات اداره مجموعه های آپارتمانی ترجمه کرد .در واقع این سند ،قراردادی است میان
تعرض و تحدید وظایف ذاتی و قانونی دفاتر اسناد رسمی امری غیرصحیح است.هر چند در برخی
مالکان یک آپارتمان که چگونگی و نحوه اداره بخشهای مشاعی ساختمان را مشخص می نماید .در
موارد ،اجتناب ناپذیر بوده است.مثل نقل و انتقال تلفن .زمانی یک رشته تلفن دارای قیمتی نسبتا
ایران قانون تملک آپارتمانها و ایین نامه اجرایی ان در همه بخش ها جزو مقررات امری نیستند ،و
زیاد بوده است اما با گسترش و توسعه مخابرات و افت قیمت تلفن به نرخی کمتر از برخی کاالهای
در بسیاری موارد تعیین تکلیف برعهده مالکین یا اعضاء گذارده شده است.زمان تصویب این قانون،
مصرفی ،تنظیم سند رسمی در این زمینه الزم نمی نمود.اما این موضوع در خصوص اتومبیل که بی
اپارتمان نشینی به اندازه امروز گسترش نیافته بود و اکنون با توجه به وجود برجها و مجتمعهای
شک در ایران کاالیی سرمایه ای محسوب می شود ،نه مصرفی و حتی قیمت برخی خودروها چندین
بزرگ ،نیازمند بهبود بخشیدن مقررات و نظامات مربوط به آپارتمان نشینی هستیم .تنظیم این سند
برابر یک دستگاه اپارتمان است ،کامال متفاوت است.
در دفاتر اسناد رسمی ،نه کار پیچیده ای است و نه منع قانونی دارد و در عین حال از بروز بسیاری
در خصوص امالک نیز شرایط خاصی حاکم است.اوال :در بسیاری از کشورهای اروپایی ،اسناد مقدم
از اختالفات جلوگیری می کند.
بر سند رسمی انتقال ،یعنی همان پیش قراردادهای بیع امالک ،توسط خود سردفتر اسناد رسمی
تنظیم می گردد .وظیفه مشاوران امالک ،صرفا واسطه گری است و آنها به دلیل نداشتن تخصص و
بیش از یک دهه است که کانون سردفتران و دفتریاران ،با هیات مدیره انتخابی
عدم تصریح قانونی ،صالحیت تنظیم مبایعه نامه را ندارند و اقدام در این خصوص منشاء بسیاری از
اداره می شود .نظر جنابعالی در خصوص ساختار و عملکرد هیات مدیره به بیان
دعاوی در دادگستری است ،بویژه که در ایران مقررات روشنی در این خصوص حاکم نیست و برخی
فرمایید؟ آیا ساختار کانون ،جوابگوی نیاز امروز حرفه سردفتری می باشد؟
از این مشکالت از همین مساله ناشی می شود.
به عنوان مثال ،در بسیاری از کشور های اروپایی ،هنگام تنظیم سند مبایعه نامه ،تنها  %10ثمن
آن چه مالک کار کانون است ،همین مقررات موجود در قانون دفاتر اسناد رسمی  1354و برخی آیین
معامله به عنوان پیش پرداخت ،رد و بدل می شود ،که این مبلغ کارکردی دوگانه دارد؛ هم به عنوان
نامه های مربوطه است .این مقررات کافی نیست و اگر بنا باشد خدمات ارایه شده بهبود یابد ،نیازمند
بخشی از ثمن معامله در نظر گرفته می شود و هم به عنوان وجه التزام قرارداد .در حالی که در ایران،
اصالح قوانین و مقررات هستیم و باید متناسب با نیاز فعلی حرفه سردفتری باشد.
هنگام تنظیم مبایعه نامه بین  %80تا  %90ثمن معامله رد و بدل می شود .قبال در مقاله ای که در
من
مثبت.اما
نقاط
در خصوص عملکرد هیات مدیره همواره هم نقاط منفی وجود داشته است و هم
مجله کانون منتشر کردم در این مورد نوشتم که اگر در ایران هم نحوه پرداخت ها به شیوه صحیح
شود
می
ارایه
صنفی
در مجموع با توجه به جمیع شرایط ،از آنچه امروز به عنوان خدمات حرفه ای و
تری تغییر شکل یابد و تنظیم پیش قراردادهای بیع امالک نیز به دفاتر سپرده شود و اصول اسناد
راضی هستم .اما معتقدم این شرایط خیلی می تواند بهتر باشد .امیدوارم با همدلی و همراهی هیات
تا تنظیم سند رسمی در دفترخانه امانت بماند و استعالم ها نیز از کانال دفتر انجام پذیرد ،دعاوی
مدیره کانون سردفتران در این خصوص در ارایه خدمات حرفه ای ،شاهد ارتقاء چشمگیری باشیم.
ناشی از مبایعه نامه ها تا  80درصد کاهش می یابد و آمار معامالت معارض به صفر نزدیک می شود.
به هر حال معتقدم ،گستردگی معامالت و تنوع در شرایط هر یک از انها ،لزوم اصالح مقررات مربوطه
هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران متولی اداره امور حرفه ای همکاران
را بیشتر نمایان می سازد.
ماست و در این راه بعضا نیازمند کمک فکری همکاران و نخبگان حوزه سردفتری
است .چگونه می توان در راه رسیدن به نتایج بهتر در این حوزه به هیات مدیره
بر فرض مثال ،اگر جنابعالی ارشد ترین مقام مسوول و صاحب اختیار در حوزه
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گزارش عملكرد واحدها در شش
ماهه نخست سال جاري
دفاتر اسناد رسمی بودید ،اولین اقدام شما برای حرفه سردفتری چه بود؟

گزارش

تا به حال به این سوال فکر نکرده بودم و شاید این پاسخ
کمی بلندپروازانه باشد ،لیکن چون بیشتر فعالیت من در
کارفرهنگی و علمی بوده است در اولین گام پیشنهاد
می دادم ،با بودجه ی مناسب و مستقل ،مرکز تحقیقات
و مطالعات حوزه سردفتری تشکیل گردد تا از این راه
بتوانیم فقر علمی این حوزه را جبران و با تحلیل علمی
مسائل و موضوعات مطرح در حرفه سردفتری ،به غنای
علمی و فرهنگی این حرفه کمک نماییم .بارها عرض
کرده ام که سابقه فعالیت های علمی و اکادمیک در
حوزه سردفتری در فرانسه ،به بیش از دو سده می رسد
و ما برای جبران این عقب ماندگی نیازمند تالشی مضاعفیم .کافی است بدانیم که مجالت متعددی
در فرانسه مستقال در حوزه سردفتری منتشر می شوند و برخی مجالت حقوقی که چند ویرایش دارند
یکی از آنها ویرایش سردفتری است و برخی از این مجالت  200سال است منتشر می شوند .اگر
به این ،رساله ها و کتاب های نوشته شده و خدمات آموزشی و پژوهشی در مراکز مربوطه را اضافه
کنید ،تصدیق خواهید کرد که ما راه درازی در پیش داریم .نهادی به همین نام ،یعنی مرکز مطالعات
و تحقیقات سردفتری در فرانسه وجود دارد که که خدمات و مشاوره های آن نه فقط به سردفتران که
به سایر حقوقدانان و مراکز حقوقی در فرانسه و خارج از فرانسه اراءه می شود.
بسیاری از افراد تنها به حوزه
مسولیت خود و احیانا منافع
دستگاه تحت تصدی خود می
نگرند غافل از این که سند
نویسی و رسمیت دادن به
اسناد ،ارتباطی مستقیم با امنیت
ملی کشور دارد.

نظر حضرتعالی در خصوص تولید علم در حوزه سردفتری طی این سالها چیست؟
و چرا اساسا در این حوزه فقر مشهودی به چشم می خورد؟
بسیاری از این مشکالت از همین جا ناشی می شود که دفاتر اسناد رسمی به عنوان نهادی حقوقی
و متخصص جدی گرفته نمی شود و این موضوع اصالحی عمیق می طلبد .مالحظه بفرمایید؛ در
دانشگاهها ،درسی به نام حقوق ثبت ،آن هم به صورت اختیاری و در قالب یک واحد ارایه می شود.
آیا حق حقوق ثبت این گونه ادا می گردد؟ در حالی که اساسا حقوق ثبت متفاوت از حقوق سردفتری
است و ما ظاهرا چیزی به نام حقوق سردفتری نداریم!! حتی بسیاری از همکاران محترم ما ،حقوق
سردفتری را در البالی کتاب حقوق ثبت جستجو می نمایند.امیدوارم در فرصتی مناسب بتوانم کتابی
تحت عنوان حقوق سردفتری تالیف نمایم.
البته در سالهای اخیر استقبال گسترده افراد تحصیل کرده به تصدی منصب سردفتری از سویی و
فعالیت گسترده تر کانون سردفتران و همکاران ما از سوی دیگر ،سبب مطرح شدن بیش از پیش
حرفه سردفتری در جامعه گردیده است .در حال حاضر بسیاری از دانشجویان عالقمند هستند
که پایان نامه های خود را در موضوعات مرتبط با حقوق ثبت و سردفتری بنویسند و بسیاری از
دانشجویان خود من در دانشگاه ،در این حوزه فعال هستند.
جامعه سردفتری ایده آل شما چگونه جامعه ای است؟
از نظر من بهترین جامعه سردفتری ،جامعه ای است که در آن اخالق حرفه ای در سطح شایسته و
باالیی ارایه و رعایت شود .داشتن مقررات حرفه ای ایده آل که روابط سر دفتر را با دولت ،با مردم
و با همکارانش تنظیم می کند و رعایت شایسته آنها از سوی سردفتران ،جامعه حرفه ای ایده آل را
از نگاه من تشکیل می دهد .سر دفتر ایده ال کسی است که دانش و تجربه خود را در اختیار ارباب
رجوع قرار می دهد ،اگرچه این امر منجر به عدم تنظیم سند نزد وی شود.
انتقاد و پیشنهاد شما برای خبرنامه روابط عمومی چیست؟
-1کاهش تعداد مصاحبه ها.
-2تشکیل میزگرد های چند نفره در خصوص موضوعات حرفه ای
-3انعکاس اخبار حوزه سردفتری در سایر کشورها.
سخن آخر:
امیدوارم حرفه سردفتری از فرصتهای پیش روی خود به بهترین شکل ممکن استفاده نماید و
قابلیتهای خود را افزایش دهد و همزمان با تجهیز به فن اوریهای نوین ،در زمینه های علمی و نظری
هم پشتوانه های حرفه ای را تقویت نماییم و اگر صالحیتهای دفاتر اسناد رسمی نیازمند حذف و
اضافه است ،ابن کار با تعقل و تدبیر به انجام برسد و دفاتر اسناد رسمی همواره به عنوان نهادی که
جامعه نیازمند خدمان آن است ،برقرار و پایدار باشد.
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وظیفه مشاوران امالک ،صرفا واسطه گری است و آنها به دلیل نداشتن تخصص و
عدم تصریح قانونی ،صالحیت تنظیم مبایعه نامه را ندارند و اقدام در این خصوص
منشاء بسیاری از دعاوی در دادگستری است.

روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران
ضمیمه آذرماه 1392 -

تهيه و تنظيم :محبوبه السادات فاطمي
گزارش عملكرد دفتر حقوقي كانون
در شش ماهه نخست سال  1392تعداد 220نامه به دفتر حقوقي كانون واصل گرديده كه به تعداد
190نامه در كميسيون هاي تخصصي و بصورت اداري پاسخ داده و تعداد  20پرونده مربوط به بيمه
و بازنشستگي نيز ارجاع  ،كه در اين دفتر اظهارنظر شد است.
كميسيون حقوقي:
در خصوص موضوعات زير در جلسات كميسيون حقوقي بحث و بررسي و اظهار نظر صورت پذيرفته
است:
)1تنظيم سند انتقال ملك از طرف دولت به نام احدي از ورثه
)2تنظيم سند رهني -عدم قيد مدت در وثيقه قرار دادن مال
)3اجاره محل دفترخانه -موضوع ماده  47قانون دفاتر
 )4انتقال سند قطعي به نام خريدار يا انتقال گيرنده ايي كه جزء افراد ممنو ع المعامله است.
)5در مورد تشكيل كانون هاي استاني
)6در خصوص اوراق دفاتر
)7تنظيم سند صلح سرقفلي
)8دريافت هزينه قبوض سپرده
)9درمورد بودجه كانون هاي استاني
)10در خصوص اعالم بي اعتباري آئين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317
 )11اجاره بهاي محل دفترخانه
 )12تنظيم سند عقد صلح در خصوص انتقال امالكي كه در رهن بانك ها هستند
)13تقاضاي صدور اجرائيه به علت انقضاء مدت سند اجاره در اماكن تجاري
)14تنظيم سند تعهد نامه با درج سفته به مبلغ معين
 )15اجاره نامه عرصه مسكن مهر
 )16تقاضاي سردفتران در خصوص پرداخت حق بيمه مسئوليت مدني از مأخذ  %10حق التحرير
)17در خصوص چگونگي مواجهه با دستور موقت صادره از دادگاه مبني بر عدم اجراي وكالتنامه
)18ماليات بر ارث ،اجراي راي دادگاه بدون مطالبه گواهي ماليات بر ارث
)19مفاصاحساب عوارض كسب وپيشه در انتقال امالك تجاري
كميسيون بيمه مسئوليت مدني:
تعداد  9پرونده در كميسيون بيمه مسئوليت مدني توسط دو نفر كارشناس از طرف كانون و يك
نفر از طرف نمايندگي بيمه ايران مطرح و كارشناسي شد 3 ،پرونده شرايط الزم براي جبران خسارت
از طرف بيمه را داشتند،يك پرونده از طرف سردفتر مسكوت شد 5،پرونده كه مدارك ارسالي از طرف
سردفتر ناقص بوده است و در صورت تكميل مدارك و كارشناسي پرونده  ،دستور پرداخت صادر
خواهد شد.
كميسيون بررسي و اصالح و قوانين :
موضوعات به شرح ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت:
)1آئين نامه انضباطي كانون سردفتران و دفترياران
)2دستورالعمل اجرايي خريد خدمات و كاالهاي مورد نياز كانون سردفتران و دفترياران
 )3آئين نامه استخدامي كانون سردفتران و دفترياران
 )4آئين نامه مأموريت ومرخصي كانون سردفتران و دفترياران
)5دستورالعمل ارزيابي كاركنان كانون سردفتران و دفترياران
 )6بررسي و اصالح آيين نامه بيمه و بازنشستگي كانون سردفتران و دفترياران
)7پيش نويس ماده واحده اي در خصوص چگونگي توزيع حق التحرير
 )8بررسي طرح اصالح قانون دفاتر اسناد رسمي
كميسيون وحدت رويه:
 3سوال در غالب 2رأي كميسيون ،با موضوعات زير جهت تأييد نهايي به سازمان ثبت ارسال
شده است:

)1در خصوص تعلق يا عدم تعلق حق الثبت به اسناد اقرارنامه هاي وصول مهريه؟
)2در خصوص بهاء اوراق و اين كه آيا اخذ مبلغ توضيح ًا مبلغي به عنوان بهاي اوراق در تنظيم
اسناد از طرف سردفتر مجازاست و در صورت جواز چگونگي محاسبه آن ؟
 )3درخصوص اين كه آيا در تنظيم اسناد تمديد مدت و افزايش مبلغ اخذ استعالم ثبتي ضروري
است؟
كميسيون حمايت ومعاضدت قضائي:

گزارش عملكرد كميسيون تقسيم اسناد
 – 1از ابتداي سال  92تاكنون ( 92/1/18لغايت  )92/5/27تعداد  21جلسه كميسيون تقسيم اسناد
تشكيل و حدود  278ابالغ همكاري و حذف صادر  ،همچنين اعضاي محترم كميسيون تقسيم اسناد
در خصوص  104مورد سؤاالت و درخواست هاي مطرح شده از سوي دفاتر اسناد رسمي تصميم
گيري كردند .
 – 2آمار حق التحرير اسناد رهني از اسفند ماه سال  1391تا پايان تير ماه سال  1392ورود اطالعات
و بايگاني گرديده است .
– 3به كليه ي نامه هاي ارسالي كه از سوي بانكها  ،مراكز دولتي و دفاتر اسناد رسمي پاسخ الزم
داده شد.
 – 4به آن تعداد از دفاتري كه پرونده آمار حق التحرير اسناد رهني شان نقص داشته  ،تلفني اطالع
داده شده كه جهت تكميل پرونده اقدام نمايند .
 – 5ضمن بررسي آمار حق التحرير اسناد رهني  ،گزارش دفاتري كه حق التحرير آنها بالغ بر دويست
ميليون ريال رسيده و يا رعايت سقف مذكور نشده براي تصميم گيري به اعضاء محترم كميسيون
تقسيم اسناد ارائه گرديد  ،كه بر اساس مازاد سقف مصوب (دويست ميليون ريال) به مدت سه ماه ،
شش ماه و يكسال حذف موقت گرديده اند .
 55 – 6مورد سند انتقال اجرايي كه از سوي ادارات اجراي سازمان ثبت به دفتر كميسون تقسيم
اسناد ارسال مي گردد تعيين دفترخانه و تحويل ذينفع ها گرديده است .
 – 7از ابتداي سال تاكنون  82فقره مجوز موردي براي دفاتر از سوي اين دفتر صادر شده است .
 – 8همچنين باتوجه به مكاتبه بانك مسكن مديريت محترم شعب منطقه جنوب غرب تهران  ،در
خصوص مشكالت شعبات بانك مسكن مديريت شعب منطقه جنوب غرب تهران با دفاتر همكار با
اين شعبات  ،كليه آمار  353دفتر اسناد رسمي كه در سهميه  41شعبه تحت پوشش مديريت فوق
مي باشند تكميل پرونده گرديد و در جلسه مورخ  92/5/27كه با حضور اعضاي محترم كميسون
تقسيم اسناد  ،مدير حقوقي و معاون اداره پشتيباني شعب منطقه جنوب غرب تهران تشكيل شده
بود مطرح و بررسي گرديد .
و در آخر اضافه مي شود كليه فرآيندهاي كميسيون تقسيم اسناد (نامه هاي وارده – صادره – مجوز
هاي سند انتقال اجرايي – مجوز هاي موردي – گزارشات مربوط به جلسات كميسيون تقسيم اسناد
و ورود اطالعات آمار – صدرو ابالغ هاي همكاري و عدم همكاري دفاتر با مراكز مربوطه – تهيه
گزارشات مربوط به حق التحرير اسناد رهني دفاتر الكترونيكي شده است .
با تشكر و قدرداني  ،اميد است كه كه خالصه عملكرد تقسيم اسناد مورد رضايت قرار گيرد .
گزارش عملكرد شش ماهه دفتر آموزش و پژوهش
 -1برگزاري حداقل هفته  2جلسه توسط كميسيون سه گانه دفتر آموزش در كانون شامل (كميسيون

گزارش

تعداد پرونده هاي ارجاعي:
 12مورد از پرونده هاي رفع اختالف بعد از بررسي در كميسيون به كانون و جوامع استان هاي
مربوطهارجاع شده است.
 6مورد از پرونده هاي اختالف بعد از بررسي در كميسيون و دعوت پي در پي در جلسات متعدد
به سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ارسال شده است.
 2مورد پروندههاي رفع اختالف جهت طرح مجدد در كميسيون در دست اقدام است.
 3مورد از پرونده هاي اختالف از شكايت خود صرف نظر و اعالم صلح و سازش نمودند.
 5مورد از نامه در اين كميسيون مطرح و به واحد نظارت و بازرسي كانون جهت بررسي ارجاع
شده است.
همچنين به سه مورد نامه در خصوص وصيت عهدي  ،وصول مال االجاره و انتقال سوابق بيمه اي
نيز پاسخ داده شده است.
الزم به ذكر است كه عالوه بر موضوعات مطروحه در كميسيون هاي فوق الذكر ،تعداد  107نامه
ارسالي به اين دفتر در رابطه با موضوعات مختلف مربوط به دفاتر اسناد رسمي نيز بررسي و اظهار
نظر گرديده است.

آموزش ،پژوهش و اختبار سردفتري).
 -2بررسي نامه ها،اقدامات و طرح هاي ارائه شده به دفتر آموزش و پاسخگويي به آنها.
 -3برگزاري سه جلسه ويژه ،حول محور نحوه برگزاري كالسهاي دوره كارآموزي جهت متقاضيان
سردفتري و نقد بررسي طرحهاي مرتبط با موضوع و فراهم نمودن مقدمات برگزاري دوره و اطالع
رساني الزم.
 -4تهيه جزوات آموزشي توسط استادان دروس و سر فصلهاي آموزشي و نقد و بررسي مطالب آن
در جلسات ويژه و تكثير و قرار دادن در اختيار متقاضيان و عالقه مندان شركت دوره كارآموزي.
 -5تشكيل كالسهاي آموزشي با شش سر فصل جداگانه براي متقاضيان سر دفتري و عالقه مندان
از سراسر كشور سرفصل دروس شامل :
.-1بررسي مقررات مرتبط با تنظيم سندرسمي توسط :استاد محمد عظيميان
 .-2مقدمه حقوق اسناد و سردفتري توسط :استاد دكتر سياوش مددي
 -3اخالق حرفه اي و مسئوليت هاي سردفتران و دفترياران و آشنائي با دفاتر موجود در
دفترخانه،مقدمه ثبت اسناد توسط :استاد دكتر بهمن رازاني
 -4آشناوي با مقررات و قوانين اداري و مالي دفترخانه توسط :استاد :علي قاسم زاده
 -5آشنايي با انواع سند توسط :استاد :مسلم آقا صفري
 -6اجراي مفاد اسناد رسمي و مقدمه ثبت امالك توسط :استاد ايرج نجفي
 -6برگزاري امتحان كتبي اختبار سردفتري از شركت كنندگان در كالسهاي مزبور
 -7تهيه متن آئين نامه پيشنهادي بيمه و باز نشستگي سردفتران و دفترياران و جمع آوري و استفاده
از نقد و نظر همكاران در سراسر كشور (كميسيون پژوهش)
 -8بررسي و نقد « قانون اصالح قانون دفاتر اسناد رسمي» و اعالم نظرات كارشناسي به مراجع ذي
ربط (كميسيون پژوهش)
 -9برنامه ريزي وفراهم نمودن زمينه و هماهنگي به منظور برگزاري برخي دوره هاي آموزشي
بصورت تك درس در نيمه دوم سال جاري
 -10از ابتداي سال تا تاريخ  18شهريور ماه جاري از  23نفر از متقاضيان سردفتري از طريق
كميسيون نظر مشورتي ( اختبار سردفتري) ماده  2آزمون اختبار به عمل آمده و نتيجه به سازمان ثبت
اسناد و امالك كشور ارائه گرديده است.
گزارش عملكرد شش ماهه صندوق تعاون
 -1پيگيري اقساط معوقه از سال  87الي  92به صورت تلفني و ارسال پيامك.
 -2پيگيري وامهاي كه دوره بازپرداخت ايشان  5ساله به اتمام رسيده و ارسال اخطار به اين دفاتر
( البته تصميم هيأت مديره در پايان سال  91بر اين اساس بود كه كليه ايشان به بانك ارسال گردد
اما بنا به دستور جناب آقاي دشتي جهت مساعدت با ايشان و ابتدا به ارسال اخطار اقدام و در صورت
عدم توافق در پرداخت اقدام به ارسال چكها نمايند).
 -3عودت مبالغ اضافه پرداختي  :افرادي كه اضافه پرداختي به صندوق داشته اند :شناسايي شده و
مبلغ مذكور به حساب ايشان واريز خواهد شد.
 -4بررسي حساب وام هاي متوفي و رسيدگي به آن ( درصورت لزوم مكاتبه و يا كسر مبالغ و يا واريز
مبالغ به حساب مستمري گيران).
 -5مدت انتظار طبق روال معمول صندوق از ابتداء سال  92به پايان رسيده است لذا هر متقاضي
وام مي تواند طي دو هفته كاري ،وام خود را پرداخت نمايد كليه امور طي روال قبلي در حال انجام
مي باشد.
ميزان وام صندوق تغيير نكرده است در صورت تغيير در سايت اعالم مي گردد.
ضمن ًا بنا برتصميم هيأت مديره در صورتيكه اعالم بدحسابي در پرونده ايشان ثبت گردد.تقاضاي
بعدي با تأخير پرداخت مي شود از همكاراني كه در پرداخت اقساط كانون كوشا مي باشند تشكر
مي شود.
گزارش عملکرد شش ماهه گواهی امضای الکترونیک
* برگزاری دوره آموزشی گواهی امضای الکترونیک سازمان ثبت در کانون.
* اطالع رسانی های الزم درخصوص گواهی امضای الکترونیک سازمان ثبت.
* فعالسازی مجوز ابطال گواهی امضای الکترونیک بازرگانی به دفاتر اسناد رسمی منتخب.
* به روزرسانی لیست اسامی دفاتراسناد رسمی متصدی گواهی امضای الکترونیک در سایتهای
سازمان امورمالیاتی و اتحادیه امالک کشوری.
* به روزرسانی اطالعات مربوط به گواهی امضای الکترونیک بر روی سایت کانون سردفتران و
دفتریاران.
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گزارش عملكرد شش ماهه دفتر نظارت و بازرسي

گزارش

* تعداد دفاتر اسناد رسمی که مورد بازرسی کلی قرار گرفته اند 17 :مورد
* تعداد دفاتر اسنادرسمی که مورد بازرسی اجمالی و موردي قرار گرفته اند 91 :مورد
* تعداد دفاتر اسناد رسمي در استانهاي ديگر كه از طرف بازرسان مستقر در جوامع سردفتران و
دفترياران مورد بازرسي اجمالي قرار گرفته اند16 :
* مجموع اسناد بازرسی شده دفاتر اسناد رسمی مورد بازرسی 208255 :فقره
* میزان بدهی  %10حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که مورد بازرسی قرار گرفته اند و وصول و به
حساب کانون واریز شده است3800584664 :ريال
* میزان بدهی حق الثبت دفاتر اسناد رسمی که مورد بازرسی کلی قرار گرفته اند و وصول و به حساب
سازمان ثبت اسناد واریز شده است734145:ريال
* تعداد دفاتر اسناد رسمی مورد بازرسی که دفاتری که برای آنها تقاضای رسیدگی به تخلفات و در
صورت احراز تخلف تعقیب انتظامی صادر شده است 40 :مورد
* تعداد دفاتر اسناد رسمي مورد بازرسي كه براي آنها تقاضاي ماده  42قانون دفاتر اسناد رسمي
شده است0:
* تعداد شکایتهای رسیدگی شده اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و دادسراها و مراجع قضایی:
 58فقره
*تعداد کل مکاتبات انجام شده در رابطه با ارسال گزارشهای بازرسی کلی و یا موردی و یا سایر موارد
مطروحه به سازمان ثبت یا ثبت استان و یا سایر ادارات و مراجع ذی ربط و مکاتبات انجام شده با
هیأت مدیره و سایر قسمتهای داخلی کانون 30950 :فقره
*تعداد بازرسی هایی که صـرف ًا درخصـوص رسـیدگی به  10درصـد سـهم کانـون از حق التحریر
دفاتر انجام گرفته است136 :فقره

گزارش عملكرد شش ماهه مجتمع  31شورای حل اختالف شهر تهران ویژه امور
اسناد

كل پرونده هاي حقوقي موجود و وارده  51مورد كه  5مورد مصالحه و  10مورد منجر به صدور حكم
شد 6 .مورد قرار عدم صالحيت ،جمعا  21مورد مختومه شده است و  30مورد مانده آخر ماه مي باشد.

آيين نامه پيشنهادي بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي
ارتقاء يكسان سطح خدمات بيمه و بازنشستگي متناسب با شان همكاران و لزوم
توجه به واقعيات جامعه در اين حوزه ،دغدغه جدي و مطالبه به حق همكاران ما از
هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران است .گام اول رفع اين دغدغه ،اصالح
آيين نامه بيمه و بازنشستگي بود كه در نشست روساي كانونها و جوامع سردفتري
سراسر كشور در اصفهان به تصويب رسيد .در اين راستا كميسيون پژوهش كانون
سردفتران و دفترياران به رياست احمدعلي سيروس ،عضو هیئت مدیره كانون
سردفتران و دفترياران ،با تشكيل جلسات متعدد پيش نويس آيين نامه بيمه و
بازنشستگي را تهيه نمود ،تا پس از اخذ نظر همكاران عزيز در سراسر كشور و
اصالح موارد الزم ،هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران جهت طي تشريفات
قانوني ،اقدامات الزم را به عمل آورد.
بدين منظور ،متن پيش نويس و پيشنهادي آيين نامه بيمه و بازنشستگي جهت
استحضار و ارايه نقطه نظرات همكاران عزيز تقديم مي گردد تا پس از جمع آوري
اين نظرات ،هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران ،بحث و بررسي و تصويب
نهايي آيين نامه را آغاز نمايد.
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فصل اول ـ تعاريف و اختصارات:
ماده يك ـ عبارات و اصطالحات به كار رفته در اين آييننامه به شرح ذيل تعريف ميگردد:
 1ـ 1ـ قانون :منظور از قانون در اين آييننامه «قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و
دفترياران مصوب  »1354/4/25و اصالحيههاي بعدي آن ميباشد.
 2ـ 1ـ كانون :منظور ،كانون سردفتران و دفترياران موضوع مادة  58قانون است.
 3ـ  1ـ دفاتر :دفاتر اسناد رسمي.
 4ـ 1ـ بيمه :پوشش الزامي است كه بر مبناي قانون و مندرجات اين آييننامه ،سردفتران و دفترياران
اسناد رسمي و عائله تحت تكفل و مستمريبگيران آنان را از حيث پرداخت هزينههاي درمان و جبران
خسارات ناشي از حوادث ،از كارافتادگي ،فوت ،عمر ،تكميلي ،بيكاري و مسئوليت مدني مورد حمايت
و پشتيباني قرار ميدهد.
 5ـ1ـ بازنشستگي :عبارت است از حالت عدم اشتغال سردفتر يا دفتريار اسناد رسمي پس از 30
سال سابقه سردفتري و دفترياري اعم از متوالي و يا متناوب و يا رسيدن به سن  65سالگي و يا از
كارافتادگي دائم (كلي).
 6ـ 1ـ از كارافتادگي :حالت عدم توانايي روحي يا جسمي سردفتر يا دفتريار در انجام وظايف قانوني
است كه ممكن است به صورت دائم (كلي) و يا موقت (جزئي) باشد.
 7ـ 1ـ عائله تحت تكفل:
الف ـ همسر دائم.
ب ـ فرزندان پسر تا  22سال تمام بهشرط عدم اشتغال و تا  27سالگي در صورت اشتغال به تحصيل
در يكي از مراكز آموزش عالي.
ج ـ فرزندان دختر تا  18سال تمام و پس از آن به شرط عدم ازدواج و اشتغال.

روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران
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د ـ فرزنداني كه در اثر بيماري يا نقص عضو با ارائه گواهي پزشكي قانوني ،از كار افتاده تلقي شوند،
مشروط بر اينكه از كارافتادگي دختران قبل از  18سالگي و پسران قبل از  22سالگي باشد.
هـ پدر و مادر سردفتر يا دفترياري كه مستمريبگير و تحت پوشش بيمه ديگري نبوده و سن آنان بيش
از  60سال باشد و سردفتر يا دفتريار در زمان حيات ،آنان را به كانون معرفي نموده باشد.
و ـ نوادگان تحت كفالت قانوني سردفتر و دفتريار با لحاظ بندهاي (ب) و (ج).
 8ـ 1ـ مستمري :وجوهي است كه بر مبناي قانون پس از فوت سردفتر يا دفتريار اسناد رسمي توسط
كانون به عائله تحت تكفل حينالفوت آنان و يا هنگام از كار افتادگي موقت يا استعفا به سردفتران و
يا دفترياران پرداخت ميگردد.
 9ـ 1ـ امور رفاهي :مجموعه خدمات و مساعدتهايي است كه كانون در جهت بهبود و ارتقاء سطح
زندگي و معيشت و حفظ سالمت سردفتران و دفترياران اسناد رسمي و عائله تحت تكفل آنها از قبيل
پرداخت وام ،تأمين مسكن و محل كار مناسب ،سفرهاي زيارتي و سياحتي و تنظيم اوقات فراغت
آنها فراهم مينمايد.
 10ـ 1ـ حساب بيمه :حسابي است كه كليه وجوه حاصل از مادة  165قانون مالياتهاي مستقيم
مصوب  1345و ماده واحده مصوب  1367/2/11و ماده واحده مصوب  73/2/28به اين حساب واريز
شده و خواهد شد و كانون سردفتران تهران در يكي از بانكهاي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران مبادرت به افتتاح آن مينمايد.
 11ـ 1ـ موجودي حساب بيمه :وجوهي است كه پس از كسر كليه هزينهها اعم از هزينههاي
موضوع مادة  66قانون و وجوه بيمة درماني و بازنشستگي و مستمري سردفتران و دفترياران شاغل
و بازنشسته و عائله تحت تكفل آنان و نيز انجام امور رفاهي و پرداخت هزينههاي جاري و عمراني
كانون از محل  %10حقالتحرير پرداختي دفاتر باقي ميماند و توسط كانون سردفتران تهران در بانك
ملي ايران به حساب سپرده ثابت گذاشته ميشود.
 12ـ 1ـ حساب تعاون :منظور از حساب تعاون ،حسابي است كه از طرف كانون سردفتران تهران
به منظور واريز سود حاصله از مانده موجودي حساب بيمه (پس از كسر كليه مخارج) جهت اجراي
ماده  57قانون و تشكيل صندوق تعاون در يكي از بانكهاي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران افتتاح شده يا خواهد شد.
 13ـ 1ـ دفتريار :منظور ،دفتريار اول ميباشد.
فصل دوم :تكاليف سردفتران و دفترياران اسناد رسمي
ماده  :2سردفتران اسناد رسمي مكلفند بهشرح بند ( )1ماده واحدة قانون توزيع حقالتحرير دفاتر اسناد
رسمي موضوع مادة  54قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب  1373/2/28ده درصد از حقالتحرير دريافتي
اسناد هر ماه را به حساب تعيين شده واريز نموده و مراتب را به طرق مقتضي در آخر هر ماه به
كانون اعالم نمايند .عدم اعالم و كسر و يا عدم پرداخت  %10مذكور تخلف انتظامي محسوب شده
و حسب مورد به شرح بند (الف) يا (ج) مادة  29آييننامه دفاتر اسناد رسمي تحت تعقيب انتظامي
قرار خواهد گرفت.
ماده  : 3سردفتر و دفتريار ،جهت استفاده از مزاياي اين آيين نامه و صدور دفترچه بيمه مكلف است
عائله تحت تكفل خود را به كانون اعالم نمايد ،در غيراينصورت عائله مذكور مشمول مزاياي اين

آييننامه نخواهند بود.
ماده  : 4سردفتران و دفترياران اسناد رسمي مكلفند حداقل  2ماه قبل از فرارسيدن موعد بازنشستگي
الزامي ،مراتب را جهت انجام مقدمات الزم به سازمان ثبت و كانون اعالم نمايند.
تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و كانون جهت اعالم بدهيهاي مسلم ناشي از شغل
سردفتر و يا دفتريار مراتب را به ادارات دارايي و ثبت محل اعالم مينمايند.

فصل چهارم ـ امور مالي
ماده  21ـ كانون سردفتران تهران مكلف است براي تأمين خدمات مذكور در مادة فوق با شركتهاي
بيمه و يا مراكز درماني مجاز و پزشكان سراسر كشور قرارداد الزمه را تنظيم و يا به طرق مقتضي
اقدام و هزينه آن را از محل حساب بيمه پرداخت نمايد.
در استانهايي كه كانون تشكيل شده كانون تهران ميتواند جهت انجام امور فوق نمايندگي به هر يك
از كانونها اعطاء ،در اين صورت كانون مربوطه مكلف است حداكثر ظرف ده روز كليه سوابق و مدارك
پرداختي را مرتب ًا به كانون تهران منعكس نمايد.
ماده  22ـ كانون سردفتران تهران مكلف است كليه پرداختيها بابت بيمه و بازنشستگي و درمان و امور
رفاهي و نيز ساير هزينهها اعم از هزينههاي پرسنلي ،تجهيزات ،ايجاد يا تكميل ساختمان ،تعمير و
نگهداري ،سرمايهگذاري و ديگر مصارف را حداكثر تا پايان دي ماه هر سال براي سال آينده پيشبيني
و تنظيم نموده و ضمن تعيين بودجه ساالنه و تعيين بودجه هر يك از استانها به سازمان ثبت اسناد
و امالك كشور ارسال و پس از تصويب رئيس سازمان ثبت اجرا نمايد.
ماده  23ـ رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور جهت نظارت بر عمليات حساب بيمه ،شخص
مطلعي را بهعنوان مدير داخلي براي مدت دو سال در كانون تهران منصوب تا تحتنظر هيئت مديره
مذكور انجام وظيفه نمايد .انتخاب مجدد و تغيير وي بالاشكال است .مدير مذكور مكلف است گزارش
ساالنه عمليات حساب بيمه را كه به تأييد يك مؤسسه حسابرسي رسمي رسيده باشد حداكثر تا پايان
تيرماه سال بعد به رئيس سازمان ثبت تسليم نمايد .حقالزحمه و پاداش مدير منتخب توسط هيئت
مديره كانون تهران تعيين و از محل حساب بيمه پرداخت خواهد شد.
ماده  24ـ با تصويب اين آييننامه ،آييننامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي
مصوب  1382/8/12و اصالحيههاي بعدي آن لغو ميگردد.
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گزارش

فصل سوم ـ حقوق بازنشستگي و مستمري
ماده  5ـ سردفتران و دفترياران اسناد رسمي به محض بازنشسته شدن و يا از كارافتادگي دائم (كلي)
وفق قانون و اين آييننامه ،حقوق بازنشستگي دريافت خواهند نمود.
ماده  6ـ سازمان ثبت اسناد و امالك كشور حكم بازنشستگي يا استعفا يا از كارافتادگي يا انفصال
دائم يا سلب صالحيت را صادر و يك نسخه از آن را به كانون اعالم مينمايد.
ماده  7ـ سردفتران و دفترياراني كه بهموجب مادة  11قانون به سن بازنشستگي ميرسند و نيز
كسانيكه در اجراي مادة  10قانون حائز شرايط بازنشستگي بوده و درخواست بازنشستگي مينمايند،
بازنشسته خواهند شد ولو اينكه تحت تعقيب انتظامي ،كيفري و يا در حال تعليق و انفصال موقت
باشند؛ و مدت تعليق و يا انفصال در صورت برائت از تخلف يا اتهام و مدت خدمت وظيفه عمومي و
اسارت آزادگان جزو سابقه خدمت آنان محسوب خواهد شد.
ماده  8ـ پس از صدور حكم بازنشستگي و يا مستمري ،كانون سردفتران مركز مبادرت به برقراري
حقوق بازنشستگي يا مستمري نموده و در صورت تشكيل كانون در استان مربوطه مراتب به كانون
محل بهعنوان نماينده كانون سردفتران و دفترياران مركز اعالم و نيز يك نسخه از كليه سوابق
سردفتر و دفتريار و مدت اشتغال وي به كانون مذكور ارسال ميگردد.
ماده  9ـ در صورت ارائه مدارك توسط سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و وزارت امور اقتصادي و
دارايي مبني بر وجود بدهي مسلم و قطعي شده مالي و مالياتي سردفتر يا دفتريار در دوران عملكرد و
اشتغال و به مقتضاي وظايف قانوني محوله و يا عدم پرداخت سهم كانون موضوع بند ( )1ماده واحده
مورخ  1373/2/28توسط سردفتر %25 ،حق بازنشستگي يا مستمري توسط كانون تا تسويه بدهي
حسب مورد به حساب مربوطه واريز خواهد شد.
ماده  10ـ در مواردي كه سردفتر يا دفتريار اول به حكم دادگاه به انفصال دائم يا سلب صالحيت
محكوم شوند مشروط به اينكه سابقه اشتغال آنان حداقل ده سال باشد نسبت به مدت اشتغال
استحقاق دريافت  %80حق بازنشستگي را از تاريخ  81/8/12به عنوان مستمري دارند .سردفتر يا
دفترياري كه بيش از  10سال سابقه داشته و مستعفي شود ميتواند نسبت به مدت اشتغال مستمري
دريافت نمايد .و چنانچه بهطور موقت معلق و يا منفصل شوند حداكثر تا يكسال حق دريافت بيمه
بيكاري را از كانون سردفتران مركز خواهند داشت.
تبصره ـ چنانچه سابقه سردفتر و يا دفترياري كه مستعفي و يا به انفصال دائم و يا سلب صالحيت
محكوم گردد كمتر از  10سال باشد  %25از حق بيمه پرداختي دفترخانه تحت تصدي (اعم از اصيل
يا كفيل) در مدت اشتغال هر يك محاسبه و مقطوع ًا به سردفتر يا دفتريار پرداخت و رابطه بيمه و
بازنشستگي و درماني نامبرده با كانون قطع خواهد شد .پرداخت وجه موضوع اين تبصره موكول به
انجام تحويل و تحول و ارائه مفاصاحساب مالي و مالياتي دوران اشتغال ميباشد.
ماده  11ـ سردفتران و دفترياران متقاضي انتقال سوابق خدمت پيشين در دفاتر اسناد رسمي،
ادارات دولتي ،نهادهاي عمومي و وكالت دادگستري به كانون براي احتساب سنوات خدمت جهت
بازنشستگي (موضوع ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 1365/3/27
مجلس شوراي اسالمي) ميتوانند از نظر اجراي مادة  10قانون و احتساب سنوات خدمت و بدون
امكان محاسبه و انتقال حق بيمه پرداختي از صندوق قبلي و به نسبت مدت سنوات حق بيمه پرداختي
به صندوق كانون از امكان بازنشستگي استفاده نمايند.
ماده  12ـ سردفتر يا دفترياري كه پس از اشتغال ،بهصورت دائم (كلي) از كار افتاده تشخيص داده
شود بدون شرط سن از ادامه اشتغال معاف بوده و از مزاياي بازنشستگي بهرهمند خواهد شد .در موارد
از كارافتادگي موقت (جزئي) نيز مستمري حداكثر تا يكسال به سردفتر يا دفتريار پرداخت خواهد شد.
تشخيص از كارافتادگي به عهده هيئتي متشكل از نماينده سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و كانون
سردفتران تهران و سازمان پزشكي قانوني در مركز خواهد بود .چنانچه سابقه خدمت سردفتر و يا
دفتريار مذكور كمتر از  10سال باشد مستمري بر مبناي  10سال و چنانچه سابقه آنان بيشتر از 10
سال و كمتر از  15سال باشد مستمري بر مبناي  15سال و بيش از  15سال تمام ،به نسبت مدت
اشتغال حسب مورد حقوق بازنشستگي يا مستمري محاسبه و پرداخت ميگردد.
خدمت وظيفه عمومي و مدت اسارت آزادگان قبل يا بعد از اشتغال به منزله سابقه اشتغال تلقي
ميگردد.
تبصره ـ عائله تحت تكفل سردفتر يا دفتريار موضوع اين ماده و عائله تحت تكفل سردفتر يا دفتريار
شاغلي كه قبل از رسيدن به سوابق خدمتي فوق فوت شوند از مزاياي اين ماده استفاده خواهند كرد.
ماده  13ـ سردفتراني كه بعد از  1345/12/28اشتغال داشته باشند بهشرح سنوات مندرج در مادة 10
قانون حق بازنشستگي دريافت خواهند نمود .اين مبلغ با توجه به افزايش هزينه زندگي و به نحوي
كه حداقل از ميزان تورم اعالم شده توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران كمتر نباشد با
پيشنهاد كانون سردفتران تهران و تصويب رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور هر سال تعديل
خواهد شد .در هر حال كانون در اول هر سال طبق نرخ تورم اعالم شده توسط بانك مركزي ميزان
حقوق بازنشستگي و مستمري را افزايش داده و پس از تصويب پيشنهاد كانون توسط سازمان ثبت،
مابهالتفاوت از ابتداي سال به حساب بازنشسته و يا مستمريبگير پرداخت خواهد شد.
تبصره يك ـ حق بيمه بازنشستگي ماهانه دفتريار معادل  %80حق بيمه بازنشستگي سردفتر مطابق
اين آييننامه و به شرح ماده فوق خواهد بود.
تبصره دو ـ به هر سردفتر اسناد رسمي كه به موجب مقررات اين آييننامه بازنشسته ميشود عالوه بر

حق بازنشستگي ماهيانه %10 ،كل وجوهي كه بابت حق بيمه پرداخت نموده ظرف يك ماه از تاريخ
بازنشستگي نقداً پرداخت خواهد شد.
ماده  14ـ توقيف حق بازنشستگي سردفتران و دفترياران و مستمريبگيران مطابق مقررات عمومي
است.
ماده  15ـ از تاريخ تصويب اين آييننامه ،حقوق بازنشستگي سردفتران و دفترياران متوفي (اعم از
شاغل يا بازنشسته مذكر يا مؤنث) كه مشمول دريافت حق مزبور برابر مقررات بودهاند به عائله تحت
تكفل آنان به تساوي بهعنوان مستمري پرداخت خواهد شد.
تبصره  1ـ استخدام هر يك از عائله تحت تكفل در سازمانهاي دولتي و يا مؤسسات عمومي موجب
قطع مستمري او خواهد شد.
تبصره  2ـ زوجه سردفتر يا دفتريار متوفي چنانچه شاغل يا بازنشستهي مراجع ديگر نيز باشد مشمول
دريافت مستمري موضوع اين ماده خواهد بود و ازدواج وي مانع دريافت مستمري نيست و در صورت
فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق به زوجه ،با توجه به بند ( )1مادة  48قانون حمايت خانواده مصوب
 ،1392بيشترين مستمري مالك عمل خواهد بود.
تبصره  3ـ در صورت قطع مستمري هر يك از وراث ،سهم او بالسويه به سهام ديگر ورثه مشمول
دريافت يا به سهم ورثه منحصر اضافه خواهد شد.
تبصره  4ـ همسر سردفتر يا دفتريار مؤنث هنگامي مستحق دريافت مستمري خواهد بود كه طبق
مقررات عمومي حكم كفالت وي صادر شده باشد.
تبصره  5ـ فرزندان ذكور و يا نوادگان ذكور تحت قيمومت و يا واليت سردفتر يا دفترياري كه در
زمان حيات آنان محجور و يا معلول بوده و بعد از فوت سردفتر يا دفتريار عوارض مذكور استمرار
داشته باشد و يا در خالل دوران مستمريبگيري دچار اين عوارض شوند تا زمان افاقه مشمول دريافت
مستمري خواهند بود.
ماده  16ـ كانون سردفتران تهران مكلف است از تاريخ ابالغ اين آييننامه وضعيت كليه سردفتران و
دفترياران و مستمريبگيران مشمول را براساس مقررات اين آييننامه تطبيق داده و ابالغ جديد برقراري
حق بازنشستگي و يا مستمري براي آنان صادر و به موقع اجرا بگذارد.
ماده  17ـ سردفتر و يا دفتريار در سمتي كه شاغل است طبق مقررات اين آييننامه بازنشسته خواهد
شد .سابقه اشتغال سردفتر با عنوان دفتريار اول براي سنوات بازنشستگي در سردفتري جزو سابقه
خدمت وي محسوب خواهد شد.
تبصره ـ دفتريار دومي كه كفالت امور دفتريار اولي و يا سردفتري را بيش از دو سال اعم از متوالي
و يا متناوب برعهده دارد در خالل مدت كفالت ميتواند از مزاياي خدمات درماني و صندوق تعاون
كانون برخوردار گردد.
ماده  18ـ دفترياراني كه به علت انفصال يا تعليق سردفتر و يا تعطيلي دفترخانه به هر علت بيكار
ميگردند طبق دستورالعملي بنا به پيشنهاد كانون تهران و تصويب رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك
كشور حداكثر تا دو سال مبلغي متناسب با معيشت آنان بهعنوان بيمه بيكاري از محل حساب بيمه
دريافت خواهند نمود .دستورالعمل مذكور هر  2سال يكبار مورد بازنگري قرار گرفته و در صورت
اقتضاء مبالغ پرداختي تعديل خواهد شد.
ماده  19ـ كانون سردفتران تهران موظف است سوابق و پرونده پرسنلي هر سردفتر و دفتريار و نيز
صورت پرداختي و دريافتي هر دفترخانه را بابت حق بيمه ،درمان ،وام و غيره با استفاده از رايانه
نگاهداري نموده و هرگونه پرداختي بايد مستند به اسناد و مدارك مثبته باشد .در صورت تشكيل
كانون در هر استان ،يك نسخه از مدارك و سوابق براي كانون محل ارسال خواهد شد.
ماده  20ـ كانون تهران مكلف است از محل حساب بيمه كليه سردفتران و دفترياران و عائله تحت
تكفل آنان و نيز ورثه واجد شرايط سردفتران و دفترياران متوفي مشمول اين آييننامه را بيمه درماني
و تكميلي نموده و در صورت اقتضاء نسبت به ساير بيمههاي موضوع بند  4ـ  1مادة ( )1اين آييننامه
اقدام نمايد.
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آيتاهلل آملي الريجاني در
جلسه شوراي عالي مسئوالن
قضايي« :عزم تمام مسئوالن
عالي قضايي را حرکت در مسير
قانون و اجراي عدالت در مسير
قانون» دانست و با اشاره به
اينکه «برخيها که گمان
ميکردند دستگاه قضايي قدرت اجراي عدالت را ندارد ،اکنون نشانههاي

فراواني در اجراي بدون تبعيض عدالت براي همه افراد و گروهها را به
چشم ميبينند» تصريح کرد :عدالت و کمک به استيفاي حقوق فردي و
اجتماعي مردم از مسير اجراي قانون ميگذرد و همه بايد نسبت به قانون
تمکين کنند و اگر اختالفي هم وجود دارد ،مراجع حل و فصل اختالفات
نيز از سوي قانون مشخص شده است و هيچ ابهامي در اين زمينه نيست.
رئيس قوه قضائيه افزود :باتوجه به نص صريح قانون اساسي ،ديگر
وجهي براي اختالف وجود ندارد و همه در هر مقامي بايد دربرابر ساختار
جمهوري اسالمي و قانون اساسي تمکين کنند.

«بسم اهلل الرمحن الرحيم»
َك ُتبْ بَيْن ُ
َكمْ َ
اك ُتبُوهُ وَ ْلي ْ
يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إ َِذا َتدَايَنْ ُتمْ ِبدَي ٍْن ِإ َلى َأج ٍَل مُسَمًّى َف ْ
كاتِبٌ بِا ْلعَدْلِ وَال
َك ُتبَ َ
ي َْأبَ َ
كمَاعَ َّلمَهُ ال َّلهُ َف ْلي ْ
كاتِبٌ َأنْ ي ْ
َك ُتبْ وَ ْليُمْل ِِلالَّذِيعَ َليْهِ ا ْلحَقُّ وَ ْليَ َّت ِقال َّلهَ رَبَّهُ وَاليَبْخَ سْ
مِنْهُ شَيْئًا َف ِإنْ َ
كانَ الَّذِي عَ َليْهِ ا ْلحَقُّ سَفِيهًا َأوْ َضعِيفً ا َأوْ ال يَسْ َتطِيعُ َأنْ يُم َِّل هُوَ َف ْليُمْل ِْل وَلِيُّهُ بِا ْلعَدْلِ
ِكمْ َف ِإنْ َلمْ ي ُ
وَاسْ َتشْ ِهدُواشَهِيدَيْنِ مِنْ ِرجَال ُ
َكو َنارَجُ َليْنِ َفرَج ٌُلوَا ْمر ََأ َتانِ مِمَّنْ َتر َْضوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ َأنْ َتض َِّل
ِإحْدَاهُمَا َفت َُذ ّ
ك ُتبُوهُ صَغِريًا َأوْ َ
كِرَ ِإحْدَاهُمَا األخْرَى وَال ي َْأبَ الشُّهَدَاءُ إ َِذا مَا دُعُوا وَال َتس َْأمُوا َأنْ َت ْ
ك ِبريًا ِإ َلى
كونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً ُتدِيرُو َنهَابَيْن ُ
ِكمْ َأ ْقس َُطعِنْدَ ال َّلهِ و ََأ ْقوَمُ لِلشَّهَادَةِ و ََأدْ َنى َأال َترْ َتابُواإِال َأنْ َت ُ
َأجَلِهِ َذل ُ
َكمْ
كاتِبٌ وَال شَهِيدٌ وَ ِإنْ َتفْ عَ ُلوا َف ِإ َّنهُ ُفس ٌ
َف َليْسَ عَ َلي ُ
ُضارَّ َ
ْكمْ جُنَاحٌ َأال َت ْ
ُوق
ك ُتبُوهَا و ََأشْ ِهدُوا إ َِذا َتبَايَعْ ُتمْ وَال ي َ
ُكمُ ال َّلهُ وَال َّلهُ ب ُ
ِكمْ وَات َُّقوا ال َّلهَ وَيُعَ ّلِم ُ
ب ُ
ِك ِّل شَيْءٍ عَلِيمٌ (آيه 282سوره مباركه بقره)

ىگ
اىهل؛ بسیار ىن
کسا� دعوى بند� کرده
اند و دم از رت�ک دنیا زده اند ،ات�
دنیا بدیشان روى آورد جز وى
مهه را پشت اپ� زده اند ی ن
ا� بنده در
معرض امتحان درنیامده رش�مسار
قل� عىل
است حب�ق خودت» ثبت ىب

دینک».
من
اىهل؛ ان�توا� و در رامه و گردنه هاى
خ
ست در پیش است و هن
رهز�اى
بسیار در ی ن
مک� و اب�ر گران رب� دوش
ان
املستق�
«اهد� الرصاط
ای� هادى
می
رصاط ی ن
عل�م ریغ�
الذ� انعمت هی
ین
الضال�».
عل�م و ال
املغضوب هی
اگ
اىهل؛ از روى آفتاب و ماه و ستار�ن
رش�منده ام از انس و جان رش�منده
ام ىت
ح� از روى شیطان رش�منده ام
که مهه در اکر خود استوارند و ی ن
ا�
سست هعد ان� اپ�یدار.
برگرفته از الهي نامه حضرت استاد عالمه حسن زاده آملي

ششم دي ماه ،روز دفاتر اسنادرسمي را به تمامي همكاران گرامي تبريك مي گوييم.
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