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 طالق و ازدواج سردفتران کانونمدیره  هیئت بازرس گزارش

 7931خرداد ماه 

زِنْ نَفْسَكَ  ذرٍّ ، حاسِبْ نَفْسَكَ قَبلَ أنْ تُحاسَبَ، فإنَّهُ أهْوَنُ لِحِسابِكَ غَدا ويا أبا :به ابوذر غفارى فرمود (ه و آلهعلي ...اصلى ) اکرمپيامبر 

 .هَّزْ للعَرْضِ األكْبَرِ يَومَ تُعْرَضُ اليَخْفى على اللّه ِ خافِيَةٌ قَبلَ أنْ تُوزَنَ و تَجَ
تو را آسان مى سازد ؛ و پيش از آن [قيامت ]پيش از آن كه حسابرسى شوى، تو خود به حساب خويش برس ، كه اين كار حسابرسى فرداى ! اى ابوذر

سى بزرگ ، آماده شو، روزى كه اعمالت بررسى مى شود و هيچ امر پوشيده اى بر كه اعمالت سنجيده شود، خود اعمالت را بسنج و براى آن حسابر

  األمالي للطوسي                                                                                    .خداوند پوشيده نيست
 

  طالق و ازدواج سردفتران کانون محترم اعضای

  علیکم سالم
و تشکر از اعتماد اعضای محترم مجمع به  و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران ارجمند( ص)با ذكر صلوات بر محمد و آل محمد و احترامبا 

 عمومی مجمع در را خود گزارش ،كانون اجرائی نامه آئين 04 ماده و اساسنامه 12 ماده اجرای در ، اينجانب به عنوان بازرس كانونبازرس منتخب

 .مرسان میبه شرح ذيل به استحضار حضار محترم  21/3/2311 خمور عادی

و تراز مالی منتهی به اسفند ماه، تنظيم  2311ماه گذشته می باشد و به علت فقدان سابقه از اقدامات سال  0الزم به ذكر است اين گزارش مربوط به 

 .ه و منتشر خواهد شددر سال آتی گزارش الزم تهي... گزارش سال گذشته امکان نداشت و ان شاء ا

 

  کلیات(  الف
 مهدی ،زارعی اصغر علی ،مظفری علی آقايان و برگزار كشورارت وز محترم نماينده حضور با 22/24/2311 تاريخ در كانون مديره هيات انتخابات -2

 حائزآقايی به عنوان اعضای علی البدل  به عنوان اعضای اصلی و آقايان محمد ميرزائی و محمدحسن حسينی سيدابوالقاسم و تقديسی مجتبی ،توكلی

 .شدند آراء اكثريت

 تحويل كانون مهر عدد يک فقط آن بموجب كه تنظيم 2311 ماه بهمندر  قبل دورهمحترم هيئت مديره  اعضای اب تحول و تحويل صورتمجلس -1

 .است شدههيئت مديره  جديد اعضای

ی و به عنوان امين اعضاء حضور داشته و صحت برگزاری جلسات و أدون داشتن حق رهيئت مديره، ب اتاز جلس بعضیبازرس در  به عنوان -3

 جلسه 24 ماه 0 تقريباً مدت طول در جديد مديره تئهي و يادآور می شود تصميمات اخذ شده را بر اساس قوانين و مقررات اساسنامه، كنترل نموده

  .دنباش میريزی علمی  برنامه و مشخص مشی خط ایدار و رسيده تصويب به بررسی و بحث از پس موضوعات و تشکيل

 تئهي مصوبات وصورتجلسات هيئت مديره در دفتر مخصوص، ثبت و نگهداری گرديده و در پايان هر جلسه به امضاء حاضرين درجلسه ، رسيده  -0

 .شود می انجام آن اجرائی مراحل جديت با و بوده اساسنامه اهداف مطابق مديره

 .است شده انجام تمام دقت با نياز مورد اقالم همچنين و كانون نشان و آرم طراحی و نامه آئين تصويب قبيل از كانون ازمانیس امور انجام -5

 موارد تمام وردآبر از مديره تئهي رياست خصوصا مديره تئهي اعضایاكثريت  در، نظم اداری و مديريت قاطع جهادی كار ،سختکوشی ،پشتکار -1

 اصالح موقت، ازدواج ساماندهی مشاور، استاد های طرح شدن اجرائی جهت هفته اداری ايام تمام تقريبا ايشان كه نحوی به است مشهود كامال

 اقرارنامه به نياز بدون عادی ازدواج ثبت بخشنامه اعالميه، ارسال به نياز عدم بخشنامه انتظامی، دادگاه در نماينده حضور طالق، دفاتر وضعيت

 .بودند حاضر دولتی نهادهای يا سازمان در طالق سنتی تردف حذف بخشنامه و زوجيت

داشتن همدلی بسيار ، بسيار عالی وليتئاحساس مس ،شرايط كاری مستمر، دارای تفکر يکپارچه و همسوو  مديريت اثربخشدر اينجا الزم است از 

 .كانون تشکر نمايمحسن همکاری با بازرس  و اهداف كانونبه  رسيدنخوب در 

 .است شده بايگانی. .. و ها كميسيون صادره، ده،روا های نامه تفکيک به و منظم كامالً كانون اداری تنداتمس تمام -1

 

  مالی امور(  ب
 مبلغ نفر 531 شناسائی كارت صدور و عضويت حق بابت 2/3/2311 لغايت2311ماه دی اول تاريخ از كانون حساب به واريزی مبالغ كل -2

 قضائيه قوه با تنظيمی قرارداد بابت و( ساله سه بعضی و دوسال بعضی يکساله بعضی است شده واريز متفاوت يتعضو حق) ريال 711.455.311

  .باشد می ريال 2.121.444.444 مبلغ مشاور استاد طرح اجرای جهت

 و موقت ازدواج سند چاپ بيعانه بابت آن عمده كه بوده ريال 100.575.343 مبلغ جمعا و مديره تئهي مصوبه مطابق كانون اصلی های هزينه -1

  .شود می تائيد آن مطابقت و مالحظه موجود، كانون مالی امور بايگانی در آن مدارک و اسناد تمام كه باشد می عمومی مجمع و افطاری جلسه برگزاری

نک ملت سپرده گذاری شده كه سود اری مدت دار در باذبه عنوان سرمايه گ مسئولين وقتبا تدبير  2371ريال از سال  104.444.444مبلغ  -3

 .حاصله نيز در همين حساب واريز و تا كنون برداشت نشده است



 به مربوط های هزينه،  برق و آب هزينه های مصرفی ،اسکنر و چاپگر رايانه، سيستم قبيل از كانون جاری و اداری امور به مربوط های هزينه كليه -0

و  ها سازمان و ادارات در كانون به مربوط اداری امور پيگيری و مراجعه جهت مديره هيات اعضای ذهاب و اياب و مديره تأهي جلسات تشکيل

شامل استان های آذربايجان شرقی و غربی، )  استانی شعبه 5 سيسأت جهت گيری یأر به مربوط اوراقو  اقامت و ذهاب و اياب های هزينههمچنين 

 .است نشده برداشت كانون حساب از بابت اين از مبلغی هيچ و شده پرداخت دوستان هيئت مديرهتوسط ( البرز، همدان و قم

 .است شده كانون غبطه رعايت شناسائی كارت صدور و سايت طراحی عادی، سند چاپ قرارداد تنظيم جهت -5

 

 : ری گرددتوسط هیئت مدیره پیگیضرورت دارد  پیشنهاد می کنم که در صورت تصویبعمومی کانون به مجمع مواردی که ( ج

 اسناد دفاتر كانون هماننددر مجلس شورای اسالمی سردفتران ازدواج  كانون به مربوط قانون تصويب جهتتالش ـ 2

 سامانه در ثبت به الزام وجود با ازدواج ثبت سنتی دفاتر حذف و ازدواج وقايع ثبت الکترونيکی سامانه تکليف تعيين ـ1

 دريافت به اقرار مهريه، بخششو  بذل و طالق و ازدواج به مربوط های وكالت: از قبيل القط و ازدواج دفاتر خدماتلزوم تمركز ـ 3

 ازدواج دفاتر برای ازدواج به مربوط های اقرارنامه ثبت و اصل برابر كپی مجوز،  خانواده به مربوط مسايل و حضانت مهريه،

تدوين خط مشی بهينه در مديريت كانال ها در شبکه های اجتماعی و  تصميم گيری در خصوص نحوه مديريت بر كانال های مربوط به كانونـ 0

ساماندهی اعضا و مشخص بودن افراد يا اسم حقيقی و يا با شماره بمنظور رعايت حقوق سردفتران در بيان آزادانه نظرات و پيشنهادات و انتقادات و 

 ...و دروغ پراكنی و توهين و  دفتر بمنظور جلوگيری از سوء استفاده برخی از افراد در پخش شايعات

 و آئين نامه كانون در اساسنامهبهينه تشکيل مجمع عمومی فوق العاده و انجام تغييرات  -5

 .دنافزايش يابنفر  1يا  1نفر به  5اعضای اصلی از  21ماده  -2

  :م است در موارد ذيل بازنگری شودو الزابتر است  در زمينه امور مربوط به بازرس كنونیو آئين نامه بنظر می رسد اساسنامه  -1

 .بازرس برای انجام كار نياز به تشکيل كميته هايی دارد كه نه در اساسنامه اشاره شده و نه در آئين نامه پيش بينی شده است ( الف

در فصل  است تهشايسپس . منابع مالی دارد كه اصال در اساسنامه پيش بينی نشده استبه بازرس جهت انجام وظايف قانونی نياز  (ب

  .برای بازرس در نظر بگيرندبرای انجام وظائف محوله را  یياههزينه سر فصل ، چهارم اساسنامه

 پس از تأئيد بازرس قراردادها و تفاهم نامه ها و اجرايی شدن و امضای تفاهم نامه ها بازرس در انعقاد قراردادها و نظارت لزوم حضور ( ج

جهت دريافت نظرات و پيشنهادات و انتقادات اعضای محترم و بررسی و پيگيری خواسته ها  كانونسايت  درقسمت بازرسی اندازی راه( د

 .كه اين وظائف بازرس ربطی به كميسيون بازرسی و نظارت كانون نداردم و ارائه پاسخ الزم هادات اعضا به هيئت مديره ی محترانتقال پيشن و

 از طريق راه اندازی تعاونی چند  منظورهکاران وضعيت معيشت كليه همبهبود  تالش برای -1

 ...صدور برگ معرفی نامه به آزمايشگاه و  و ها استعالم و مکاتبات برای التحرير حق تعيين -1

 و چاپ در روزنامه رسمی اقدام در خصوص تصويب اساسنامه جديد و آئين نامه در وزارت كشور -7

 امکان تحويل بدون هيچ شائبه ای به اعضای جديد در دوره های آتیسب اموال جهت حفظ آن و تهيه ليست دارائی های كانون و تهيه پرچ -1

 متر 2444خانواده و انتقال دفاتر موجود و رعايت فاصله حداقلی مثال  دادگاههای محدوده در طالق دفاتر تجمع جلوگيری از -24

به عنوان دفتر مركزی كانون بطوريکه با تغيير اعضاء هيئت ( طراف مركز شهرترجيحا خريد در ا) تالش در جهت تهيه مکانی مناسب و مستقل  -22

 .مديره، محل استقرار كانون عوض نشود و تکليف دارائی ها و مستندات كانون مشخص باشد

 :الزم به ذکر می دانم
 همديرهيئت ضمن تشکر از  ؛دانم اين مهم را الزم میلذا  ؛مشاهده ننمودم هيئت مديرهاز ناحيه  كانونگذشته تخلفی يا تقصيری را در امور ماه  0در 

 .به مجمع عمومی گزارش نمايم محترم

، كه با و اعضای كارگروهها سيون هاو تمامی اعضای محترم هيئت مديره و مسئولين كمي مظفریجناب آقای  كانوناز رئيس هيئت مديره در پايان 

 .حمت كشيده اند، به نوبه خود سپاسگزاری می نمايمز كانونصرف وقت و با اشتياق در راه بالندگی بيشتر 

 سخن آخر

 .كار خوب و با كيفيت، تصادفی نيست ، اراده ی مصمم تالش صادقانه و اجرای ماهرانه است كه كار خوب را ثمر می دهد

 .ستن زحمات خود مطمئن باشنداشخاصی كه پيگير هستند و برای رسيدن به هدف خود سماجت از خود نشان می دهند، می توانند از به بار نش

 .هميشه در كارهای بزرگ مشکالت كوچک وجود دارد و بين ايده ال ها و واقعيت ها فاصله هست

 

 .های مالی، از شما اعضای محترم، درخواست تصویب نهایی آن را دارم یید صورتأت ضمن

 

 با احترام

 موسی سلیمانی کیاسری

 کانون سردفتران ازدواج و طالقبازرس 


