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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                    

 اعضای محترم کانون سردفتران ازدواج و طالق    

 سالم علیکم 

به  واج و طالقهیات مدیره کانون سردفتران ازد فعالیتعملکرد و گزارش  احتراماً با صلوات بر محمد و آل محمد

 گیری ازجلوسه طرح در خصوص  ارائه کننده و مبتکر الزم به ذکر است هیات مدیره  تقدیم می گردد شرح آتی

ی آنها به ، ساماندهی ازدواج های موقت عادی و واگذارو اصالح وضعیت تجمع دفاتر طالق در مجاورت دادگاه 

در مدت سه  خوددفاتر ازدواج و طرح تفکیک وظایف اداری از وظایف تشریفاتی دفاتر ازدواج را سرلوحه فعالیت 

 سال فعالیت قرارداده است .

 ( اقدامات انجام شده در دو ماه اولیه شروع به فعالیت اول بخش 

خاب اعضای و انت 11/10/1396متعاقب برگزاری چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون در تاریخ  مقدمه( 

از انتخابات بل قچند ماه و راهکارهای رفع آنها چون مشکالت صنفی آغاز و  فعالیت اجرائی  هیات مدیره، بالفاصله

 شروع گردید.اجرائی بدون فوت وقت اقدامات در نتیجه توسط کارگروه احصاء شده بود 

دیره با و سمت اعضای هیات م انتخابات داخلی برگزار 28/10/1396تاریخ  * در اولین جلسه هیات مدیره به

 اکثریت مطلق آراء تصویب شد.

ید معارفه با تودیع هیات مدیره قبلی هیات مدیره جد جلسه تودیع و معارفه تشکیل و 18/11/1396*در تاریخ 

 گردید.

 اقدامات مربوط به ساختار سازمانی کانون: (الف 

 تدوین و تصویب آئین نامه اجرائی کانون -1

ده و تعیین کننده  آئین نامه اجرائی کانون یکی از خدمات ماندگار هیات مدیره خواهد بود چراکه در بر گیرن تصویب

ی یک تبصره ماده و بدون داشتن حت 54وظایف هیات مدیره از لحظه شروع تا انتهای خدمتگزاری می باشد که در 

 ردید.ارسال گو سازمان ثبت زارت کشور به وهیات مدیره رسید و جهت سیر مراحل اداری تصویب به تهیه و 

 داخلی کانونکمیسیون های  تاسیس -2
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و  ورت تخصصی با شرح وظایف مشخص کردیمکمیسیون بص 10مبادرت به ایجاد د اهداف کانون ، جهت پیشبر

م مسئولیت بنا به تجربه و تخصص و ارتباط کاری مسئولین آن ها را تعیین تا ظرف زمانی مشخص موظف به انجا

 .باشند های محوله 

 تدوین و تصویب شرح وظایف کمیسیون های داخلی کانون -3

قه و کمیسیون های داخلی کانون که در طی مدت شروع فعالیت هیات مدیره مورد مداهر یک از شرح وظایف 

 بحث و بررسی قرار گرفته بود تصویب و به مسئولین کمیسیون ها ابالغ گردید.

 طراحی آرم و نشان کانون -4

کار  ساعت ها به اهمیت آنلذا با توجه ، های الزم و مهم هر تشکیالتی است  سازمانی یکی از شاخصهو نشان آرم 

دالیل  .به تصویب هیات مدیره رسیدکه پس از تهیه  کانون صورت گرفت آرم ناسی و فنی در خصوص طراحیکارش

فتر ازدواج دآرم برگرفته از محراب است که موید جایگاه معنوی و روحانی توجیهی نشان کانون ) حاشیه کناری 

 و طالق است ، وجود دفتر ثبت و قلم تحریر که موید ابزار کار دفتر ازدواج و طالق می باشد ( .

 اعضاءکارت شناسایی صدور   -5

یت هر ساکه انجام شد چرابا بهترین کیفیت و کارائی  اطالع رسانی کانونطراحی و راه اندازی پایگاه -6

 در عرصه شبکه مجازی .شخصیت سازمان و نمادی است از ویترین  سازمان بعنوان

 پیگیری های اداری جهت اصالح شناسه ملی کانون -7

ج و طالق عمالً اداری و سازمانی کانون تکمیل و کانون سردفتران ازدوابا انجام موارد شکلی به شرح فوق شخصیت 

 شخصیت سازمانی به خود گرفت .

 :اقدامات اجرائی   (ب 

بود  همانگونه که اعالم شده : جهت رفع مشکل تجمع دفاتر طالق در کنار دادگاههای خانواده اقدام -1

، ی باشد م  رفع مشکالت مربوط به حوزه طالقمسئولیت سه ساله  هیات مدیره در دورانیکی از طرح های کالن 

ورت دادگاه در این زمینه طرح هیات مدیره مشتمل بر سه قسمت الف ( ایجاد محدودیت برای دفاتر طالق در مجا

قف ثبت طالق تعیین سخانواده ب ( جلوگیری از ابالغ حضوری دادنامه به زوجین و ابالغ بصورت الکترونیکی ج ( 

 برای دفاتر طالق 
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 وهیات مدیره  که پس از تقاضای ثبت احوال به فیزیکی اعالمیهحذف ارسال  تقاضای صدور بخشنامه -2

 شد .بالغ و ا صادربخشنامه مربوطه  پیگیری آن 

باالی  اعتقاد راسخ داریم تاسیس شعب استانی کمک بسیار:  پیگیری ایجاد و تاسیس شعب استانی کانون -3

ارت کشور نقاط کشور خواهد داشت که پس از دوندگی مستمر و اخذ موافقت از وزدر حل مشکالت صنفی در تمام 

  . شعب استانی یکی پس از دیگری درحال تاسیس می باشند 

ت افراد به طرق یکی از مشکالت مبتالبه سردفتران ازدواج و طالق دخال : دالل هاقاطع در برخورد با   اقدام -4

 7و  6مواد  ه و هست که بحمداهلل با هماهنگی های بعمل در اجرایو عناوین مختلف در امر ازدواج و طالق بود

فته نسبت ک هیظرف ناجا مکلف است اداره اماکن تقاضای کانون به  قانون نظام صنفی  81آئین نامه اجرایی ماده 

 .  به تعطیل نمودن محل اقدام نماید

ت گرفته : پیرو مذاکرات صوردر مراکز مشاوره زوجین  ازدواج و طالق به عنوان استادسردفتران  معرفی -5

ینه استفاده از با معاونت محترم سازمان ثبت اسناد و امالک بحمداهلل موافقت شورای عالی انقالب فرهنگی در زم

 و طالق بعنوان استاد اخذ و اطالعات سردفتران متقاضی جهت تدریس ارسال شد .سردفتران ازدواج 

نت محترم پس از تقاضای هیات مدیره از معاو:  حذف دفاتر سنتی طالق در فاز اول و ازدواج در فاز دوم -6

صدور دستور ا سازمان ثبت مبنی بر لزوم حذف دفاتر سنتی و رفع تبعیض با دفاتر اسناد معاونت محترم سازمان ب

ودند که با حضور )) به قید فوریت (( مدیرکل امور اسناد و مدیر مرکز انفورماتیک سازمان را مامور به انجام نم

م نتیجه اعال نماینده کانون و مدیرکل امور اسناد و مدیر انفورماتیک سازمان جلسات مفصلی تشکیل و پس از

زارش جهت اخذ تکلیف به ریاست محترم سازمان ثبت گ حذف دفاتر سنتیشرایط بودن جلسات مبنی بر آماده 

عالی  که شورای که با موافقت ریاست محترم سازمان موضوع به شورای عالی فناوری جهت اجرا ابالغ شد شد

 .تشکیل جلسه داد و حذف دفتر سنتی طالق به تصویب رسید  30/2/1397فناوری در تاریخ 

ه کل اراز اد ره پس از تشریح شرح وظایف کمیسیون بازرسی کانونهیات مدی واگذاری بازرسی به کانون : -7

و طالق می باشد  که مربوط به دخالت عوامل بیرونی در امور ازدواج موارد بازرسی ثبت تهران تقاضا نمود بخشی از

انجام  ن در حالموافقت مدیر کل محترم این مهم انجام و کمیسیون بازرسی کانوبه کانون واگذار گردد که با  را 

 است . 

شورای عالی انقالب فرهنگی به منظور کاهش طالق  :  مخالفت با طرح شورای عالی انقالب فرهنگی -8

حویل نکاحیه به زوجین قبل از شرکت ایشان در جلسات مشاوره دفاتر ازدواج از ت به تهیه طرحی نمود تامبادرت 



Page 4 of 27 
 

امتناع نمایند که بحمداهلل طی الیحه ای مفصل که در پایگاه اطالع رسانی کانون موجود است مخالفت کانون با 

 گردید .و مورد قبول سازمان واقع این قسمت از طرح رسماً اعالم 

یادی وجود موارد زها با توجه به تغییر مکرر قوانین و نظامنامه و بخشنامه  تشکیل شورای عالی حقوقی : -9

که طی ست دارد که منجر به اعمال سلیقه های متفاوت در ادارات سازمان ثبت در خصوص ازدواج و طالق شده ا

تا به دستور  مقرر شد از جانب کانون کلیه موارد ابهامی جمع آوری شود مذاکره با مدیر کل محترم امور اسناد

د یه اقدام نمایموارد و ایجاد وحدت رونسبت به رفع ابهام از و تشکیل ایشان شورای عالی حقوقی در سازمان ثبت 

قوقی حموارد و مشکالت فنی را جمع بندی نمود تا به شورای عالی کمیسیون حقوقی کانون  به همین منظور

 .ارجاع شود 

 طرح ساماندهی ازدواج های موقت -10

واج موقت است در تنظیم و صدور سند عادی ازدعالوه بر انجام کلیه موارد اعم از اداری و صنفی طرح ساماندهی 

مهم است  ودر حال انجام است چراکه طرحی بسیار عظیم کارگروه ویژه  5دیت تمام و تشکیل که بحمداهلل با ج

اضافه  تکه حق مسلم دفاتر اس به خدمات دفاتر ازدواج قق و اجرائی شدن آن عمالً یک خدمتکه در صورت تح

 خواهد شد.

***************************************************************** 

 ت:در راستای پیگیری و حل مشکالت فوق الذکر دیدارهایی بدین شرح با مسئولین مربوطه صورت پذیرف 

 * دیدار با مدیر کل محترم امور اسناد سازمان ثبت جناب آقای مرادی 

 هران جناب آقای سعادتیان* دیدار با مدیرکل محترم ثبت اسناد و امالک استان ت

 جناب آقای هاشمی مقدمثبت سازمان * دیدار با معاونت محترم 

 مجتمع قضایی شهید باهنر تهران دیدار با جناب آقای شوشتری سرپرست محترم  *

  2* دیدار با جناب آقای عموزادی سرپرست مجتمع قضائی خانواده 

  1قضائی * دیدار با جناب آقای شادفر سرپرست محترم مجتمع 

 * دیدار با جناب آقای دکتر قره سید معاون حقوقی وزیر دادگستری
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امه و منجر به صدور بخشنانجام  27/12/1396روز یکشنبه در دیدار با ریاست محترم سازمان ثبت که * 

 متن سخنرانی ریاست کانون در حضور ریاست سازمان .عدم ارسال فیزیکی اعالمیه به ثبت احوال شد 

 به شرح زیر است : 

   

 بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین                                            

 حضور محترم جناب آقای دکتر تویسرکانی

 قوه قضائیه و ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  معاونت محترم

 لیکم سالم ع

یب قیمت بودن اوقات شریف حضرتعالی ، توفیق شرفیابی نص خداوند بزرگ را سپاسگذاریم که با وجود مشغله های فراوان و ذی

 م حقیر و همکاران محترم بنده شد تا حضوراً عرض ارادت و بندگی خود را تقدیم داشته از بیانات حضرتعالی بهره مند شوی

ده و خاضعانه خود را به جهت تحول بنیادی که در دوران زعامت حضرتعالی در سازمان ثبت رخ دادر ابتدا الزم می دانم تشکر 

اید همگان سازمان را بعنوان نهادی پیشرو در تحقق برنامه های پنجم و ششم توسعه و دولت الکترونیک قرار داده اعالم نمایم ، ش

الق با ر که سالیان متمادیست بعنوان طفیلی سردفتران ازدواج و طواقف به عظمت این تحول بنیادی نباشند ولی برای امثال حقی

خدمات سازمان ثبت آشنائی دارم پرواضح است که روزگاری نه چندان دور تصور چنین پیشرفت و تحول و تبدیل شدن سازمان 

ود که د یک آرزو و رویا بثبت از سازمانی سنتی به الکترونیکی آنهم نه بصورت کامل که فقط در بخش کوچکی از آن صرفاً در ح

 بحمداهلل این مهم با تالش و کوشش شبانه روزی مجموعه سازمان ثبت و با درایت و مدیریت بی نظیر حضرتعالی محقق شد .

یچ انگیزه هبه جهت عقب نماندن صنف دفاتر ازدواج و طالق از قطار سریع السیر سازمان ثبت در این دوره با تعدادی از جوانان که 

نمند کمک در برطرف کردن مشکالت صنف ندارند عهد بستیم تمام تالش و کوشش خود را انجام داده تا بعنوان بازوئی تواای جز 

ه حضرتعالی در کنار سازمان ثبت بوده و در مسیر اهداف عالیه سازمان قدم برداریم ، نه اینکه صرفاً انتقال دهنده مشکالت صنف ب

وعه مالً بی ادبی می دانیم مگر ممکن است ریاست محترم سازمان ثبت از مشکالت زیر مجمباشیم که این را اشتباهی محض و کا

ن تقدیم خبر نداشته باشد؟ بلکه بر خود فرض می دانیم با طبقه بندی مشکالت موجود هریک را به همراه راهکار حل آن به محضرتا

 باشیم  قدمی برداشته ایم نه اینکه صرفاً راوی مشکالت  نموده تا الاقل بتوانیم ادعا کنیم خودمان نیز جهت رفع مشکالت صنف

 جا به پناه آمده ایم ما در این ره نه پی حشمت و جاه آمده ایم                                      از بد حادثه این.               

 بعنوان نمونه و جهت اثبات ادعا به عرض عالی می رسد: 

یکی از مشکالت موجود در حوزه دفاتر ازدواج اقدام بعضی از دفاتر می باشد که جهت جلب مشتری مواردی انجام می دهند  -1

که به اعتقاد عده ای دیگر این اقدامات خالف شئونات سردفتری تلقی می گردد و از طرفی نیز نمیتوان به خواسته مشروع مردم 

ایشان به همراه سنت های مرسوم و با هزینه ی کمتر در دفتر ازدواج برگزار گردد اهمیتی قائل که انتظار دارند مراسم عقد ازدواج 

نشد ، به همین منظور بجای تخطئه دفاتر یا مقابله با خواسته ی مشروع مردم در تدارک طرحی هستیم که بموجب آن ضمن آنکه 

دفاتر اسناد تبدیل خواهند شد و از هرگونه اقدامات احتمالی  دفاتر ازدواج به محیطی کامالً اداری با ساعت کاری مشخص همانند
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که می تواند خالف شئونات سردفتری تلقی گردد مبری می گردند خواسته ی مردم نیز هنگام اجرای صیغه عقد مبنی بر وجود 

 لوازم عرفی مجلس عقد و رعایت آداب و سنن ایرانی و اسالمی نیز اجابت خواهد شد .

وزه حانجام ازدواج موقت بصورت عادی و نه رسمی را بی تردید می توان از دیگر معضالت موجود نه تنها در  مشکل مربوط به-2

ر دفتر ددفاتر ازدواج بلکه در کل جامعه دانست ، از طرفی قانونگذار مجوز انجام عقد موقت بصورت عادی را بدون نیاز به ثبت 

نجر متی امکان صدور عقدنامه عادی توسط دفاتر ازدواج نیست که این نقیصه صادر کرده و از طرف دیگر بدلیل معذوریت های ثب

ی نسبت به به ورود افراد غیر صالح در این زمینه شده و علیرغم اهمیت فراوان آن هیچ گونه نظارتی از جانب هیچ نهاد یا سازمان

هیه و چاپ صیغه ن آزاد شده در اثر بیکاری مبادرت به تاین افراد وجود ندارد تا جائیکه اخیراً یکی از افرادی که به تازگی از زندا

امات خالف نامه نموده و با نصب تابلو در کنار جاده شمال مشغول صدور عقدنامه عادی می باشد ، وجود این افراد قطع نظر از اقد

هوری اسالمی ایران شرع متعددی که انجام می دهند منجر به مخدوش شدن دستورات دین مبین اسالم و چهره نظام مقدس جم

یم شده است لهذا به منظور رفع این معضل و با افتخار اعالم می کنم مدتی است بصورت شبانه روزی در حال تدارک طرحی هست

 ماه آینده این مشکل برای همیشه مرتفع می گردد . 6که به امید خدا ظرف 

کالت ضالت در حوزه دفاتر طالق است که منجر به حدوث مشتجمع دفاتر طالق در مجاورت دادگاه های خانواده نیز از جمله مع-3

سئولین عدیده ای برای جامعه خصوصاً سازمان ثبت شده است ، در این زمینه ضمن تهیه و تدارک طرحی جامع از طریق رایزنی با م

 محترم دادگستری و معاونت انفورماتیک قوه قضائیه و صد البته عنایات ویژه و راهنمائی های 

وط به لی به امید خدا این معضل نیز بزودی مرتفع خواهد شد تا با خیالی راحت و با طیب خاطر پیگیر تصویب قانون مربحضرتعا

 دفاتر ازدواج و طالق که در برگیرنده حقوق اولیه ی سران دفاتر ازدواج و طالق خواهد بود باشیم.

 ریاست محترم سازمان ثبت 

بت طالق تحت هدایت و مدیریت حضرتعالی قراردارد و اعتبار خود را مرهون سازمان ثمفتخریم که کانون سردفتران ازدواج و 

هت دانسته همیشه خود را موظف و مکلف می دانیم هرزمان که توفیق زیارت حضرتعالی حاصل شد گزارشی از عملکرد کانون در ج

از این  نمائیم و به ضرس قاطع به عرض می رسانمپیشبرد اهداف عالی سازمان ثبت در حوزه دفاتر ازدواج و طالق را تقدیم حضور 

یچ گونه چشم هنفر با تجربه فراوان به نیروهای اداری تحت زعامت حضرتعالی اضافه شده که حاضرند قربتا الی اهلل و بدون  10تاریخ 

لی که ن مدیریت حضرتعاداشتی تمام وقت خود را در مسیر رفع مشکالت در حوزه ازدواج و طالق قراردهند تا ان شااهلل در دورا

ورد منجر به رفع مشکالت عمده ی سازمان ثبت شده است مشکالت مربوط به دفاتر ازدواج و طالق نیز مرتفع گردد امید وارم م

 قبول حضرت پروردگار و حضرتعالی قرار گیرد .

پربرکت  موده از خداوند متعال سالیدر پایان مجدداً از اینکه محبت فرموده و اجازه شرفیابی صادر فرمودید تشکر و قدردانی ن

 توام با صحت و سالمت برای حضرتعالی از درگاه ایزد منان مسئلت می کنم  .

  ((تلک الدار االخره نجعلها للذین الیریدون علوا فی االرض وال فسادا والعاقبه للمتقین))              

                                                    م و رحمه اهلل و برکاته                                             والسالم علیک                                                                                               

 27/12/1396فری علی مظ                                                                                                     
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 :فعالیتماه اولیه  2در مدت  اقدامات انجام شده توسط کمیسیون های داخلی کانون  

 : کمیسیون حقوقی قضائی -1

تاریخ  به هیات مدیره واصل که بموجب آن اعالم شده از 22/12/1396مورخ  96/867گزارش عملکرد کمیسیون حقوقی طی نامه شماره 

جهت اقدامات  ظرف مدت دوماه کلیه موارد ابهامی در مسائل ثبتی و حقوقی و شرعی را جمع آوری وموریت یافته کمیسیون ما 10/12/1396

ائه شده و اعضای بعدی به هیئت مدیره گزارش نمایند که در حال انجام است همچنین متن سند عادی ازدواج موقت توسط کمیسیون تنظیم و ار

 در حال پاسخگوئی به سواالت حقوقی و ثبتی همکاران می باشند . کمیسیون دائما

ند تا پایان تا این تاریخ واصل نشده و مسئول محترم کمیسیون متعهد شد: گزارشی از عملکرد کمیسیون  کمیسیون طرح و برنامه -2

 . سال جاری گزارش را ارسال کنند 

 : کمیسیون رفاهی، درمانی و ورزشی -3

ردفتران سبه هیات مدیره واصل شده که بموجب آن جهت رفاه حال  23/12/1396مورخ  00/96بموجب نامه شماره گزارش کمیسیون رفاهی 

 اقداماتی به شرح زیر انجام شده است :

ها  شان در این مجموعهمجموعه اقامتی، ورزشی و درمانی در خصوص استفاده سردفتران، کارکنان دفاتر و خانواده های ای 40*مکاتبه با بیش از 

 با تخفیفات ویژه.

تل بوستان سرعین * انعقاد قرارداد قطعی و انتشار اعالمیه قرارداد در سایت رسمی کانون با مراکز زیر:* مجتمع اقامتی نسیم مشهد** ه

آپارتمان هتل  **مجتمع هتل و آب درمانی ارشاد سرعین**استخر و سونای آب های طالیی**هتل آپارتمان آرنیکا شیراز** هتل آتی مشهد**

اکله اصلی و منو پارمین مشهد** استخر و سونای نارسیس تهران*قرارداد با شرکت ایران طراح جهت راه اندازی سایت جدید کانون* تعیین ش

 وز کاریر 10مورد نیاز در کمتر از بندی سایت* آماده سازی محتوای مورد نیاز سایت* راه اندازی سایت جدید کانون با امکانات 

 : آموزش و پژوهش کمیسیون  -4

 زیر دارد  حکایت از اقدامات به شرحبه هیات مدیره واصل شده که  24/12/1396مورخ  102/96گزارش عملکرد کمیسیون طی نامه شماره 

محترم پژوهشی  الف ( جهت ادامه تحصیل سردفتران محترم عضو کانون در مقطع دکتری با ریاست محترم دانشگاه عالمه طباطبایی و معاونت

ه تاریخ علم وابسته آن دانشگاه و همچنین با ریاست محترم دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران و همچنین ریاست محترم پژوهشکد

 ن تسلیم شد.به دانشگاه تهران نامه نگاری شد و درخواست کانون با امضای رییس محترم کانون سردفتران ازدواج و طالق به نامبردگا

یات و زبانهای خارجه و محترم پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبایی درخواست ارائه شده را به دانشکده الهیات و معارف اسالمی و ادب ب ( معاونت 

نند. علیرغم پیگیریهای کهمچنین به دانشکده حقوق و علوم سیاسی احاله کرده تا دانشکده های مزبور درخواست این کانون را بررسی و اعالم نظر 

 دانشکده های مشارالیه به معاونت پژوهشی ارسال نشده است.از سوی ز جوابی مکرر هنو

هران، نیز درخواست ج ( در خصوص درخواست ارائه شده به دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران و پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه ت

 کرده است. رستاده شده ولی هنوز معاونت پژوهشی اعالم نظر نمزبور توسط دانشکده و پژوهشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه تهران ف

 :  کمیسیون امور استان ها -5

 به هیات مدیره واصل و بدین شرح می باشد :  24/12/1396مورخ  96/04/23گزارش عملکرد کمیسیون طی نامه شماره 
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 قدیم میگرددی انتخابات استان البرز به پیوست ت:استان البرز:انتخابات برگزار و شعبه استانی افتتاح گردید.گزارش روند برگزار1

برای  22/1/1397خ :استان آ.شرقی:جلسات مقدماتی تشکیل و نماینده کانون مشخص گردیده و با اداره کل استان رایزنی شده و نهایتا تاری2

 برگزاری انتخابات مشخص گردیده است 

زار شده است ولی یزنی شده است و جلساتی نیز بین سردفتران در این خصوص برگ:استان آ.غربی: نماینده کانون مشخص گردیده و با ثبت را3

 به دلیل استقبال کم از سوی سردفتران نیاز به جلسات و هماهنگی بیشتر می باشد که در دست اقدام است.

بر معرفی یک نفر  شده است و قرار :استان فارس:با جناب اقای یوسفعلی ریاست محترم جامعه سردفتران استان مذاکره و موافقت اولیه کسب4

 به عنوان نماینده از طرف ایشان برای صدور ابالغ نماینده 

و در حال پیگیری  کانون برای مهیا کردن مقدمات برگزاری انتخابات می باشد که متاسفانه تاکنون از طرف ایشان اقدامی صورت نگرفته است

 می باشد.

ایزنی و مذاکره شده است رن.همدان.بوشهر.هرمزگان.کهکیلویه و بویراحمد و سمنان نیز با برخی سردفتران :در استانهای اردبیل .مازندران .گیال5

تخابات و تشکیل کانون تا جلساتی بین سردفتران تشکیل گردیده و به نوعی اطالع رسانی و هماهنگی و ایجاد انگیزه در ایشان برای برگزاری ان

 حال پیگیری می باشد. در استانهای مذکور صورت گرفته و در

دیره تمام باتوکل بر خداوند سعی خواهد شد مطابق دستور ریاست محترم هیات م 1397جهت اطمینان مجدداً عرض میگردد  در طول سال 

 شعب استانی فعال خواهند شد . به امید حضرت حق.

ت الزم جهت ئول محترم مقدمااظهار شفاهی مسصل نشده ولی بنا به گزارش رسمی از عملکرد کمیسیون وا : کمیسیون امور اداری  -6

 سال جدید رسما اقدام خواهد شد ر تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری فراهم شده که د

 : کمیسیون امور اقتصادی مالی -7

 به هیات مدیره واصل و به شرح زیر می باشد : 24/12/1396مورخ  96/05/23گزارش رسمی کمیسیون طی نامه شماره 

مسکن انقالب  احتراما گزارش عملکرد کمیسیون اقتصادی کانون در خصوص دستور شفاهی حضرتعالی مبنی بر پیگیری عقد قرارداد با بنیاد

 اسالمی برای پروژه اکباتان به شرح ذیل تقدیم میگردد:

یز در دست اقدام ت مداوم پیگیری تلفنی نتا کنون دو جلسه حضوری با مسئولین محترم بنیاد و پروژه مذکور در اینخصوص برگذار و به صور

 است .

ه حضورا تقدیم کجلسه اول که به شرح و توضیح پروژه مذکور توسط مهندس قلی نواز معاون محترم پشتیبانی شرکت و ارائه مستندات پروژه 

پرداخت  ماهه و با پیش 48 حضرتعالی شده است گذشت و مقرر گردید پیش نویس قرار داد مطابق رایزنی صورت گرفته به صورت اقساط

شد و در خصوص  درصد توسط ایشان تنظیم و جهت امضا تقدیم حضرتعالی گردد که متاسفانه با تماس تلفنی جلسه دومی نیز در نظر گرفته20

دید نهایتا تا یک گر نحوه تحویل و پرداخت و بلوکهای اماده قرارداد با حضور مهندس قلی نواز و مهندس سعیدی تشکیل جلسه و در خاتمه مقرر

از حاکی از این است که در هفته قرارداد اماده امضا گردد که تا کنون متاسفانه این اقدام صورت نگرفته و اخرین پیگیری تلفنی با مهندس قلی نو

 امکان عقد قرارداد تا اخر تعطیالت به دلیل هجم کاری ایشان مقدور نیست . 96سال 

 رماتیک :کمیسیون اطالع رسانی آمار و انفو -8
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اه اندازی و واصل شده که حکایت از عملکرد کمیسیون در زمینه طراحی و ر 22/12/1396مورخ  01/96گزارش کمیسیون بموجب نامه شماره 

قداماتی که در امدیریت سایت و طبقه بندی اطالعات دفاتر و هماهنگی جهت برگزاری کالسهای آموزشی بصورت مجازی برای همکاران دارد و 

 دام است             دست اق

 : گزارشی از عملکرد کمیسیون به هیات مدیره واصل نشده است  کمیسیون مجلس -9

 

 کمیسیون بازرسی و حل اختالف : -10

 ونیسیمک تیگزارش فعال به هیات مدیره واصل شده که بموجب آن : 24/12/1396مورخ  387/96گزارش عملکرد کمیسیون طی نامه شماره 

دوستان  شنهادیه پب -2 دیگرد میو تقد هیته ونیسیکم یشنهادیپ فیابتدا شرح وظا - 1گردد:  یاعالم م لیاختالف بشرح ذ,نظارت و حل یبازرس

خواهد  لیکمدوستان ت یبا همفکر یبند میتقس نیاست.)البته ا دهیگرد میمنطقه تقس 5دفاتر تهران به  یمحمد یقاو قبول زحمت جناب آ

در حال  یکل یسبازر ستیچک ل -4. دندیگرد شنهادیدر مناطق پ ونیسیکم ندهیمکاران محترم به عنوان نمانفر از ه 5 ریدرجلسه اخ-3شد.( 

 یبت تهران بستگثاداره  اریاخت ضینحوه تفو نیو همچن اراتیو مشخص شدن حدود اخت تیحکم مسوول بالغآن به ا لیباشد )البته تکم یم هیته

ند عادی ازدواج سدر خصوص  ییآقا یو مشاوره با جناب آقا یابهر ینیحس یبا جناب آقا یجلسه ا, یابالغ میتصم یدر خصوص اجرا -5دارد(. 

امر بعد  نیشد. ) ابا یم یوفرم گزارش بازرس یمردم تیفرم ثبت شکا هیته زیدست اقدام ن دربرنامه -6.دیگرد شنهادیپ یو موارد لیتشک موقت

 خواهد شد( ییکانون نها یلوگو بیاز تصو

  1397( اقدامات انجام شده از ابتدای سال بخش دوم 

نقشه دن مشخص نمو 1397اولین اقدام در سال  1396پس از انجام امور مقدماتی به شرح فوق در سال ( نخست 

 "برنامه راه و ابالغ شرح وظایف اعضای هیات مدیره و مسئولین کمیسیون ها به شرح زیر بود و

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 هیئت مدیره و مسئولین محترم کمیسیون ها اعضای محترم 

 باسالم و تحیت 

 یل ابالغ می گردد ذبه شرح  1397احتراماً با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض تبریک سال نو خط مشی و رئوس برنامه های کانون برای سال 

ال جدید توانستیم آئین سحیاتی خواهد بود ، خداروشکر قبل از قبل از بیان موارد الزم به تاکید است سال جدید برای کانون سالی بسیار مهم و 

الی راحت صرفاً به امور نامه اجرائی کانون و شرح وظایف کمیسیون ها که بسیار مهم و حیاتی بود را تهیه و تصویب کنیم تا در سال جدید با خی

 اجرائی بپردازیم .

ه به جهت سنگین .. برسیم بلکنداریم همانند قبل از دوران عضویت به تعطیالت و تفریح و . همکاران عزیز ؛ باید قبول کنیم شرعاً و اخالقاً اجازه

داشته باشیم نه تنها ساعت در شبانه روز برای کانون وقت ن 8بودن امانتی که بر عهده گرفتیم اگر در دوران عضویت خصوصاً اوایل آن حداقل 

عرصه شدیم ثانیا به تمام  ترم کانون نیز خواهیم شد چراکه اوال با اختیار و اراده وارد اینامیدی به موفقیت نباید داشت بلکه مدیون اعضای مح

ظایف کوتاهی کنیم ومشکالت صنف واقف بودیم در نتیجه هیچ بهونه ای برای عدم موفقیت وجود نخواهد داشت اال اینکه خدای نکرده در انجام 

دم توانائی بنده خواهد محترم کانون صراحتاً قید شده در صورت عدم موفقیت ، عامل آن فقط عکمااینکه در پیام اولیه اینجانب خطاب به اعضای 

 بود . 
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نخواهد داشت  به جهت وجود انبوهی از مشکالت صنفی از دست رفتن حتی یک روز موجب غفلت و پشیمانی خواهد شد که فایده ای نیز در بر

عطیالت مشغول توان اولین روز اداری سیاست های کاری ابالغ می شد ولی چون در مدت ، در برنامه ریزی انجام شده می بایست دیروز بعن

طول انجامید عمال ابالغ نوشتن الیحه دفاعیه جهت صدور بخشنامه حضور نماینده کانون در دادگاه انتظامی بودم و تکمیل آن تا آخر وقت دیروز ب

 شرح وظایف به امروز موکول شد .

هم (( این حکم برای غیر ما بول داریم وعده خداوند صدق است آنجا که فرمود )) ان اهلل الیغیر مابقوم حتی یغیروا مابانفسهمه ما مسلمانیم و ق 

هی سریع تر به نتیجه نیست بلکه با این دید و اعتقاد عمل کنیم که مصداق این آیه شریفه فقط ما هستیم تا با انرژی حاصل از تحقق وعده ال

که بحمداهلل انجام  –اریم دتقاد قلبی که با اعتقاد عملی و راسخ قدم برداریم وقتی همت کردیم وقتی برنامه ای مدون و هدفمند برسیم نه تنها اع

ش فراهم خواهد کرد باید قیام کنیم تا خداوند نیز به وعده خود عمل کند ، به وحدانیت حضرتش قسم در صورت قیام تمام لوازم را خود –شده 

 االسباب است . ذکر داستانی از حضرت سلیمان نبی در این مقوله خالی از لطف نیست   چراکه او مسبب

را  یهمه سخت نی: چرا ادیکوه بود. از او پرس نییپا یکه مشغول جابجا کردن خاک ها دید یکوه یرا در پا یمورچه ا مانیحضرت سل ))روزی

خواهم  یو ماو من به عشق وصال  دیرس یبه وصال من خواه یرا جابجا کنکوه  نیگفت: معشوقم به من گفته اگر ا مورچه ؟یشو یمتحمل م

 .کوه را جابجا کنم نیا

 مانیسل حضرت...کنم یام را م ی. مورچه گفت: تمام سعیکار را انجام بده نیا یتوان ینم یفرمود: تو اگر عمر نوح هم داشته باش مانیسل حضرت

 میگو یشکر م را ییخدارو به آسمان کرد و گفت:  مورچه او کوه را جابجا کرد یاز همت و پشت کار مورچه خوشش آمده بود برا اریکه بس

 ((...آورد یدر م یرا به خدمت مور یامبریکه در راه عشق، پ

خدا واگذار کردیم  بله دوستان عزیز وقتی عاشقانه قدم گذاشتیم و نیتی جز خدمت نداریم وقتی بجای دریافت حقوقی ناچیز اجرت خدمت را به

ی خواهد بود و این همان اکار ساده « حسبنااهلل و نعم الوکیل نعم الموال و نعم النصیر » و از همه مهتر وقتی به خدا توکل کردیم تجسم واقعی

ی پیامبرش را مامور تحقق وعده الهی است که فرمود : قیام در جهت احقاق حق کنید تا یاریتان کنم . وقتی خداوند جهت تحقق اهداف الهی حت

ضیه در دنیای واقعی می کند در خدمت موریانه باشد آیا یک یک مسئول عالی رتبه سازمانی را مامور نمی کند در خدمت انسانی باشد ؟ همین ق

بت را با مجموعه ثروزی نیز کامال مشهود است همه شما در این مدت دوماهه نوع برخورد و عملکرد مقامات محترم و عالی رتبه سازمان و ام

د ، اصالً و ابدا که کانون و شخص حقیر به عینه مشاهده کردید مبادا تصور کنید که  محبت ایشان بخاطر لطف و محبتی بوده که به حقیر دارن

اوند همانند ماموریتی د عین کفر است ، بلکه واقعیت آن است که نیت و هدف اعضای هیات مدیره برای ایشان محرز شده و ان شاهلل خداین اعتقا

 که به حضرت سلیمان دادند به مسئولین محترم سازمان نیز خواهند داد تا مشکالت ما مرتفع گردد . 

د دوم اینکه اهد بود اول اینکه موجب عدم موفقیت در برنامه های کانون خواهدشکوتاهی ما در خدمت گناهی نابخشودنی از چند جهت خو

 اینکه ممکن است موجب کسر اعتبار ایجاد شده کانون در بین اعضا و سازمان می گردد و سوم اینکه مستوجب عقوبت اخروی خواهیم شد مضافاً

بیشتر نیز شده  ون گذشته و مشکالت ما نه تنها حل نشده بلکه بیشتر حل مشکالت ما را به یک قرن بعد موکول کند کمااینکه نزدیک یک قر

 است و در یک کالم سعی کنیم حق الناس بر گردنمان نماند که هیچ راهی برای بری الذمه شدن آن وجود ندارد       

د صراحتاً اعالم نموده تا همین ابتدای امر به همین منظور از مسئولین محترم کمیسیون ها تقاضا دارم چنانچه به هر دلیل امکان همراهی ندارن

نسبت به تعیین فرد دیگری  اقدام شود ، هیچ بهانه ای برای عدم موفقیت در برنامه های ابالغی پذیرفته نخواهد بود در دوماه کذشته سه 

عضای محترم کانون شد موضوع عدم کمیسیون در انجام وظایف محوله تعلل کردند و حتی در گزارش عملکرد سه ماهه هیات مدیره که تقدیم ا

یه انجام وظایف ایشان قید گردید تا اعضای محترم کانون بدانند اگر کاری هم انجام نشده باشد با پذیرش مسئولیت و بدون هرگونه دروغ و توج

ماه به هیات مدیره خواهند  و بهانه اعالم خواهیم کرد . گزارش رسمی و مستند کمیسیون مالک عمل برای تشخیص عملکرد که به فاصله هر سه

داد می باشد و بدون تعارف و اغماض در صورت عدم ارسال گزارش یا عدم انجام وظایف محوله نسبت به جایگزینی افراد دیگری بجای ایشان 
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شن رهائی از اقدام خواهد شد . ان شاهلل که با همت و تالش مضاعف بتوانیم مشکالت صنف را یکی پس از دیگری مرتفع نموده و بزودی ج

 مشکالت را برپا کنیم .

 : 1397الف ( اولویت شرح وظایف هیات مدیره در سال 

 تکمیل و اجرائی شدن طرح ساماندهی عقدهای موقت عادی که طرحی بسیار عظیم خواهد بود )مظفری(-1

سازمان ثبت  ونفورماتیک قوه قضائیه پیگیری مستمر جهت اجرائی شدن طرح ساماندهی ثبت وقایع طالق با وزارت دادگستری و معاونت ا-2

 )مظفری و زارعی (

ان ثبت به قید پیگیری  و همکاری مستمر با سازمان ثبت جهت حذف دفتر و سند سنتی طالق که با دستور ویژ معاونت محترم اسناد سازم-3

 فوریت مقدمات آن قبل از سال انجام شده است )مظفری ومهدی توکلی(

 ر سازمان ثبت جهت صدور بخشنامه مبنی بر حضور نماینده کانون در دادگاه انتظامی ) مظفری (پیگیری و حضور مستمر د-4

 عنداللزوم انجام مواردی که ممکن است از جانب سازمان و .. به کانون ارجاع شود -5

 لی ( پیگیری و حضور در اداره کل ثبت تهران جهت اجرائی شدن واگذاری بازرسی کلی به کانون ) فرامرز توک -6

: حسینی  به همین منظور جهت فراهم کردن زمینه های الزم جهت اجرای طرح ساماندهی عقدهای موقت عادی کارگروهی با حضور آقایان

اه گزارش کاملی مابهری ، علی اصغر زارعی ، مهدی توکلی ، ناصر محمدی  با مسئولیت جناب آقای حسینی ابهری تشکیل می گردد تا ظرف یک 

 جرای طرح و رصد شدن اقدامات به هیئت مدیره ارائه نمایند .از چگونگی ا

  1397ب ( اولویت شرح وظایف کمیسیون ها در سال 

 کمیسیون اطالع رسانی ، آمار و انفورماتیک-1

ان همانند نقشه ای ر استهترسیم نقشه ایران در سایت کانون و نمایان کردن استان هایی که اقدام به تاسیس شعبه نموده اند و تعداد دفاتر -1/1

 .1/2/1397موجود است حداکثر تا تاریخ   enamad.irکه در سایت 

 بروز نگه داشتن سایت کانون به نحوی که نباید از آخرین بروز رسانی بیش از یک هفته گذشته باشد .-2/1

ه واحد انفورماتیک و ارائه ب 1/2/1397ریخ جمع آوری کلیه مشکالت اعضای کانون در خصوص ثبت الکترونیکی وقایع ازدواج و طالق تا تا-3/1

  1/3/1397سازمان جهت رفع مشکل و اخذ جواب تا تاریخ 

 همکاری با کمیسیون آموزش جهت برگزاری کالس های مجازی جهت ارتقاء سطح علمی اعضای کانون -4/1

 پیگیری مستمر جهت صدور کارت شناسائی و ارسال به نشانی اعضای کانون -5/1

سازمانها و  م مقدمات الزم جهت چاپ سررسید تخصصی برای اعضای کانون به ضمیمه اطالعات دفاتر ازدواج و طالق کل کشور وانجا -6/1

 1/2/1397نهادهای مرتبط ، بج سینه ، پرچم رومیزی کانون و تشریفات و اوراق اداری تا تاریخ 

کانال  ن به همراه جواب کمیسیون حقوقی جهت درج در سایت وهمکاری با کمیسیون حقوقی جهت جمع آوری سواالت تخصصی همکارا-7/1

 مجازی و عنداللزوم چاپ آنها 

 کمیسیون آموزش و پژوهش -2
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ورتی که درسه برگزاری جلسات آموزشی بصورت مجازی با همکاری کمیسیون انفورماتیک و استفاده از تجارب علمی و فقهی همکاران بص-1/2

 باشد . مربوط به بحث ازدواج و در سه ماهه دوم کلیه موضوعات مربوط به بحث طالق انجام شده ماه اول سال باید کلیه موضوعات

 برگزاری همایش علمی و تخصصی و دعوت از اساتید مسلم حقوق خانواده در تهران ظرف شش ماه -2/2

  1/4/1397 رایزنی با نهادها و دانشگاه های علمی جهت اخذ سهمیه تحصیلی برای اعضا در مقطع ارشد و دکترا حداکثر تا تاریخ-3/2

 ایجاد زمینه های الزم ازجمله تعیین جایزه جهت تهیه و ارسال مقاله توسط همکاران در زمینه های مبتالبه-2/4

 کمیسیون امور استان ها -3

ت به تاسیس شعبه یه مقدنات الزم جهت تاسیس شعبه یا نمایندگی در استان های کشور به نحوی که اقال می بایست هر ماه نسبانجام کل-1/3

 در دو استان اقدام شود 

ه استان در بدلیل اهمیت وافر تاسیس شعب استانی خصوصاً در بحث اجرائی شدن طرح ساماندهی عقدهای موقت عادی و تعیین نمایند-2/3

ت مدیره ارسال شود ماه گزارشی از استان هایی که هیچ اقدامی جهت تاسیس شعبه نکرده و نمی کنند به هیئ 3اه انتظامی الزم است ظرف دادگ

 تا جهت اجرائی شدن برنامه های کانون در استان ،  نماینده استان از طریق هیات مدیره کانون منصوب گردد . 

 کمیسیون امور اداری -4

ی ، دارائی ، و.. و و طبقه بندی کلیه قوانین ، بخشنامه ها و مستندات موجود در خصوص تکالیف اداری اعضا با ادارت شهردارجمع آوری -1/4

  15/2/1397ارائه به هیئت مدیره تا تاریخ 

 انجام مقدمات الزم جهت همکاری با اعضای کانون در ارسال اظهارنامه مالیاتی -2/4

  1/3/1397رت مجازی در خصوص تکمیل اظهارنامه مالیاتی تا تاریخ برگزاری جلسه آموزشی بصو-3/4

زینه ثبت احوال و تهیه دادخواست و جمع آوری مستندات جهت تظلم خواهی به دیوان عدالت اداری در امور مربوط به عوارض و تابلو و ه-4/4

 15/2/1397... حداکثر تا تاریخ 

 کمیسیون امور اقتصادی و مالی  -5

یط مناسب برای اعضای تکمیل و انعقاد تفاهم نامه با بنیاد مسکن انقالب اسالمی جهت خرید واحدهای  مسکونی مجتمع افق اکباتان با شرا-1/5

  1/2/1397کانون حداکثر تا تاریخ 

 دزاییمشاوره به اعضای کانون که از درآمد کمتری برخوردار بوده جهت افزایش درآمد و ایجاد راهکارهای درام-2/5

  1/3/1397تهیه روش های که موجب افزایش درآمد زایی خواهد شد و ارائه به اعضای کانون تا تاریخ -3/5

 ماه  3مذاکره با شرکت ها و بانک ها جهت ایجاد تسهیالت برای اعضای کانون ظرف -4/5

 کمیسیون حقوقی -6

سناد جهت تشکیل او ارائه به امور  9/2/1397به همکاران تا تاریخ جمع آوری و طبقه بندی کلیه مشکالت حقوقی و ثبتی و شرعی مبتال-1/6

  1/4/1397شورای حقوقی و پاسخگویی به موارد و نهایتا ایجاد وحدت رویه حداکثر تا تاریخ 
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به  واردایجاد بستری مناسب جهت ثبت و ضبط کلیه سواالت تخصصی همکاران به همراه جواب کمیسیون حقوقی و عنداللزوم چاپ م-2/6

مراه جواب در کانال نحویکه کمیسیون موظف است از ابتدا سواالت مربوط به ازدواج و سپس طالق را در گروه مطرح و پس از بحث و بررسی به ه

ال قرار داده شده کمیسیون حقوقی به نحویکه قابل دسترس برای همکاران باشد قراردهد . هر موردیکه مفصل بحث شده و جواب آن نیز در کان

واب سوال مورد نظر را جت نباید در گروه مجددا از جانب کمیسیون حقوقی اظهار نظر شود و اعضای کانون نیز می توانند با مراجعه به کانال اس

ی به همراه جواب آن دریافت نمایند این اقدام حداکثر ظرف سه ماه باید انجام و کانال کمیسیون حقوقی کانون باید حاوی تمام سواالت تخصص

 باشد ها 

 همکاری با کمیسیون های دیگر کانون در خصوص موارد ارجاعی -3/6

 کمیسیون رفاهی ، درمانی و ورزشی -7

  1/2/1397تنظیم قرارداد با مجموعه های درمانی جهت استفاده اعضا باشرایط مناسب تا تاریخ -1/7

شی در رشته های ای معین از هر ماه و برگزاری مسابقات ورزتنظیم قرارداد با مجموعه ورزشی جهت استفاده همزمان همکاران در روزه-2/7

 تنیس روی میز ، والیبال ، فوتبال 

یقی و  اعالم در سایت تعیین یک روز جمعه در هر ماه جهت انجام ورزش کوه نوردی به اتفاق اعضای کانون به همراه تدارک برنامه های تشو-3/7

   1/2/1397کانون حداکثر تا تاریخ 

داکثر تا تاریخ حم قرار داد با یکی از شرکت های بیمه جهت استفاده همکاران از کلیه خدمات بیمه با اعمال تخفیف های مناسب تنظی-4/7

15/2/1397  

 ل تخفیف های مناسب تنظیم قرارداد با یکی از شرکتهای معتبر فروشگاهی نظیر کورش ، شهروند ، اتکا و ... جهت استفاده اعضا با اعما-5/7

 یسیون طرح و برنامه کم-8

 1/2/1397تکمیل و ارائه طرح هائی که از سال قبل به کمیسیون ارجاع شده حداکثر تا تاریخ  -1/8

 ارائه طرح و برنامه جهت رفع مشکالت یا بهبود خدمات حداقل هر سه ماه یک طرح -2/8

 استفاده از انتقادات وارده به هیئت مدیره در تهیه طرح و برنامه های مربوط به بهبود عملکرد -3/8

 کمیسیون مجلس و قانونگذاری -9

  1/3/1397رایزنی جهت برقراری جلسه با اعضای کمیسیون حقوقی مجلس حداکثر تا تاریخ -1/9

ب قانون دفاتر یر مقامات در خصوص تهیه طرح یا ارائه الیحه در خصوص تصویهماهنگی مستمر و الزم با نمایندگان محترم مجلس و سا-2/9

 ازدواج و طالق 

 ایجاد ارتباط مستمر با مرکز پژوهش های مجلس -3/9

 کمیسیون نظارت ، بازرسی و حل اختالف  -10

خالت نموده پیرو توافق ددفاتر ازدواج و طالق  انجام کلیه مقدمات الزم در خصوص برخورد با دالل ها و افرادی که به طرق مختلف در امور-1/10

 حاصله با دادستانی محترم کل کشور و اداره کل اماکن نیروی انتظامی 
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  1/2/1397اکثر تا تاریخ آماده شدن مقدمات الزم جهت انجام بازرسی ارجاعی از اداره ثبت تهران و تعیین افراد در مناطق مختلف تهران حد-2/10

  1/3/1397توجیهی برای سردفترانی که قرار است بعنوان بازرس کانون عمل کنند حداکثر تا تاریخ  برگزاری کالس-3/10

 با شعب استانی  فراهم نمودن انجام بازرسی پس از اجرائی شدن طرح ساماندهی ازدواج موقت عادی در سراسر ایران از طریق همکاری -4/10

 

 ا آرزوی موفقیت ب                                                                                                                                            

 فتران ازدواج و طالق ئیس کانون سردر                                                                                                                                

 لی مظفری ع                                                                                                                                              

ز جانب اانجام شده پیرو شرح وظایف ابالغ شده اقدامات :  اقدام در خصوص اصالح وضعیت دفاتر طالقدوم ( 

مشتمل  در خصوص اصالح وضعیت تجمع دفاتر طالق در مجاورت دادگاه های خانواده 1397در سال هیات مدیره 

برای ثبت  اهمسقف معین در متری ، جلوگیری از ابالغ حضوری دادنامه به زوجین و تعیین  1000) ایجاد محدودیت بر سه گام 

مرتفع زیادی  تا حدوداشد که معتقدیم با تکمیل فرایند هر سه گام معضل مذکور می ب(  واقعه طالق از جانب هر دفتر

 اقداماتی به شرح زیر جهت تحقق طرح انجام شده است : که در این زمینه خواهد شد

و برای  نمودناع تقاضای کانون اداره کل ثبت تهران از تاسیس دفتر جدید در مجاورت دادگاه خانواده امت به -1/1

با یکدیگر واج متری برای دفاتر ازد 1000رعایت فاصله  مبنی بر لزوم ایجاد ماخذ قانونی تقاضای صدور بخشنامه

د جلسه ای به ن ثبت شد که با دستور معاونت محترم اسنااتقدیم سازمخانواده و همچنین دفاتر طالق با دادگاه 

تشکیل  17/2/1396امی و مدیر دفتر بازرسی سازمان به تاریخ همین منظور با حضور نماینده کانون و دادستان انتظ

 متن تقاضای کانون از سازمان ثبت به شرح زیر است :تا فرایند صدور بخشنامه محقق گردد . 

 حضور مستطاب جناب آقای هاشمی مقدم 

 معاونت محترم سازمان ثبت اسناد و امالک 

 سالم علیکم 

 ای دفاتر ازدواج و طالق موضوع ؛ لزوم تعیین فاصله مناسب بر

اتر ازدواج و طالق احتراماً با صلوات بر محمد و آل محمد به استحضار می رساند ؛ فقدان ضابطه ای مشخص جهت رعایت فاصله برای دف      

 درگیر مسائل رقابتی منجر به حدوث مشکالت متعددی شده که باوجود غیر رقابتی بودن ثبت ازدواج و طالق بعضی دفاتر ازدواج و طالق را جبراً

اً در یک ساختمان ( نموده و و تبلیغاتی نموده است ، از جمله بعضی از دفاتر ازدواج اقدام به تهیه محل در مجاورت دفاتر قدیمی و باسابقه ) بعض

دادگاه خانواده می  مجاورت همچنین بعضی از دفاتر طالق ) که تعداد آنها روز به روز در حال افزایش است ( اقدام به تهیه و تاسیس محل در

اسالم و تبلیغات جهت جذب نمایند و علیرغم ممنوعیت انجام هرگونه تبلیغ برای دفاتر ازدواج و طالق ، این اقدام دفاتر را وارد بازار رقابت ن

 مشتری بیشتر نموده است .
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ق نیز مکلف به رعایت م ب ث ( که دفاتر ازدواج و طال 633و کد  3سابقاً ممنوعیتی در این خصوص برای دفاتر اسناد رسمی وجود داشت ) بند  

بود (  1390ر سال دآن بودند مع االسف پس از لغو بخشنامه مذکور برای دفاتر اسناد رسمی )که علت آن افزایش ابالغ سردفتری اسناد رسمی 

ستانها شده است اهای متعددی در ادارات کل ثبت و فقدان ضابطه ای مشخص عالوه بر حدوث مشکالت فوق الذکر منجر به ایجاد اختالف رویه 

جلوگیری از  .لهذا مستدعی است جهت تعیین ضابطه ای مشخص در تعین محل دفتر ازدواج و طالق و جلوگیری از اختالف رویه علی الخصوص

جب بخشنامه لزوم رعایت بمو« الضرر »  آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و قاعده فقهی 30ایجاد مفسده های احتمالی در اجرای بند یک ماده 

 متری برای دفاتر ازدواج همچنین دفاتر طالق از دادگاه خانواده الزامی گردد .   1000فاصله 

 ا تقدیم احترامات فائقه ب                                                                                                                                       

 ئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق ر                                                                                                                              

 لی مظفری ع                                                                                                                                        

 

محاکم  کلجهت ممانعت از ابالغ حضوری دادنامه به زوجین با رئیس کل دادگستری استان تهران ، رئیس -2/1

شدیم که  جدی وارد مذاکره و مکاتبه جناب آقای دکتر شهریاری تهران و نهایتا معاونت انفورماتیک قوه قضائیه

ردید متن راجع فوق الذکر تشکیل گن و مپس از پیگیری های فراوان جلسه ای مشترک با حضور نمایندگان کانو

 : شرح است بدیناز مراجع فوق تقاضا 

     .                                                         حضور مستطاب جناب حجه االسالم آقای دکتر شهریاری

 معاونت محترم آمار و انفورماتیک قوه قضائیه  

 سالم علیکم 

احتراماً با صلوات بر محمد و آل محمد  و عرض تبریک سال نو به استحضار می رساند یکی از مشکالت حادث شده در سنوات اخیر برای        

جامعه خصوصاً مجموعه قوه قضائیه ، تجمع دفاتر طالق در مجاورت دادگاه های خانواده بوده که این موضوع به دالیل مختلف وجهه مناسبی 

عه نداشته و نخواهد داشت و علیرغم اینکه سیاست کلی نظام جمهوری اسالمی ایران و قوه قضائیه به هیچ وجه تسریع در انجام طالق برای جام

ی و انحالل بنیان خانواده نبوده و نیست و صرف نظر از معایب متعدد و توالی فاسدی که تجمع دفاترطالق در مجاورت دادگاه های خانواده برا

 خانواده ها ایجاد کرده مع االسف در بین جامعه و آحاد مردم برخالف این شایع و چنین تصور شده که قوه قضائیه عامداً کلیه جامعه خصوصاً

مقدمات الزم جهت تسریع در صدور احکام طالق و ثبت رسمی آن را فراهم نموده است. متاسفانه یکی از علل اصلی ایجاد این مشکل عدم اجرای 

مربوط به ابالغ الکترونیکی دادنامه های طالق در دادگاه های خانواده می باشد که منجر به بروز مشکالت عدیده ای شده است دستورالعمل های 

ت ثبت از جمله بعضی از دفاتر طالق با گماشتن دالل در مجاورت دادگاه خانواده و زد و بند با بعضی از کارمندان اداری شعب دادگاه خانواده جه

شایستی را برای قوه قضائیه ترسیم کرده اند که متاسفانه روز به روز در حال افزایش است . همگان واقفیم یکی از دالیل ایجاد طالق چهره نا

 خدمات الکترونیکی عالوه بر تسهیل در روند اداری و قضائی جهت جلوگیری از فساد اداری بوده که متاسفانه در مهم ترین مجتمع قضائی یعنی

که با بنیان خانواده مرتبط است نه تنها اجرا نمی گردد بلکه بموجب دستور سرپرستان محترم ابالغ حضوری به زوجین از امتیاز مجتمع خانواده 

ینکه بیشتری برای کارمندان برخوردار خواهد بود . مع الوصف اهمیت اقدامی عاجل و تصمیمی انقالبی می تواند این مفسده را از بین ببرد کما ا

رفتن مشکالت در برخی استانها از جمله البرز ، گیالن ، اصفهان و ...روسای محترم دادگستری استان مستقالً ورود کرده و طرح ارجاع پس از باالگ

خانواده دادنامه به دفاتر طالق را عملیاتی نموده اند و در تهران نیز فعال جهت جلوگیری از روند روبه رشد تجمع دفاتر طالق در مجاورت دادگاه 



Page 16 of 27 
 

ریخ یر کل محترم اداره ثبت تهران انجام با صدور دستور الزم عدم موافقت با تاسیس دفتر طالق جدید در مجاورت دادگاه های خانواده را از تامد

 ابالغ فرمودند .      10/11/1396

و برنامه به  کمیسیون طرح علی ایحال به جهت اجرای عدالت و انصاف قضائی و دفع مفسده موجود روش های ذیل که پس از بررسی دقیق در

 تصویب هیئت مدیره کانون رسیده است پیشنهاد می گردد :

 اجرای دقیق دستورالعمل مربوط به ابالغ الکترونیکی دادنامه :  -1

از ه ها می بایست هرچند بموجب آئین نامه مربوط به خدمات الکترونیکی مصوب ریاست محترم قوه قضائیه کلیه خدمات از جمله ابالغ دادنام

حضوری از امتیاز بیشتری  طریق سامانه الکترونیکی ابالغ گردد مع االسف در دادگاه های خانواده نه تنها این تکلیف اجرا نمی گردد بلکه ابالغ

نی ده است لذا متمشبرخوردار شده است و این موضوع یکی از عوامل ایجاد دفاتر طالق و گماشتن دالل و .. در مجاورت دادگاه های خانواده 

شده و از ابالغ حضوری  است دستور فرموده دادنامه های صادره از شعب دادگاه خانواده نیز صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی به زوجین ابالغ

انی هم به امتناع گردد چراکه این موضوع عالوه بر اینکه کمک شایانی در خصوص رفع معضل و مفسده های موجود خواهد داشت کمک شای

لوگیری نموده ن آمار طالق می کند و از ثبت طالق در شرایطی که زوجین درگیر احساسات و لجاجت های ناشی از منازعه هستند جکمتر شد

ا آرامش و طمانینه و بساعت از صدور دادنامه و پس از دریافت پیامک ، دادنامه را از حساب کاربری خود دریافت و  24و زوجین بعد از گذشت  

 ات به دفتر طالق نزدیک منزل خود جهت اجرا و ثبت طالق مراجعه می کنند . به دور از احساس

 ارجاع الکترونیکی دادنامه به دفاتر طالق موجود در هر حوزه قضائی :   -2

ه جهت ارجاع دالیل توجیهی ارجاع دادنامه به دفاتر طالق در راستای بسط و گسترش عدالت قضائی و دقیقاً مشمول دالیلی می گردد ک 

بسیار مثبتی داشته است  دخواست به شعب دادگاه ها متصور است کمااینکه اجرای سنتی آن در استان های اصفهان ، گیالن ، البرز و .... نتایجدا

با سامانه دادگستری  مضافاً به اینکه سامانه ثبت الکترونیکی واقعه طالق مدتی است بصورت برخط در حال اجرا می باشد و در قسمت هایی نیز

ت الزم ازجانب دفتر طالق رتبط بوده و به راحتی امکان عملیاتی شدن ارجاع الکترونیکی دادنامه به دفاتر طالق هر حوزه قضائی و انجام مکاتبام

ی موجب جلب رضایت با دادگاه و بالعکس نیز صرفا از طریق سیستم انجام پذیرد تا ضمن برچیده شدن موجبات فساد به جهت ایجاد سهولت ادار

ت عملیاتی شدن موضوع دم نیز گردد ان شااهلل با تصمیم حضرتعالی مفسده های موجود مرتفع گردد . ضمناً  مراتب آمادگی کامل کانون را جهمر

امه مشترک اقدام الزم نارجاع دادنامه ها اعم از بکارگیری نیروهای موجود و .. اعالم داشته تا در صورت مصلحت بموجب دستورالمعل یا تفاهم 

 رت پذیرد . پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی در رفع مشکل سپاسگزاری می کنم .صو

 (مُ اهللُ وَأُوْلَئِکَ هُمْ أُوْلُوا االََْلْبَابِفَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُ) 

 حترام مجدد   باتقدیم ا                                                                       .                          

                                                                                                                      اج و طالق علی مظفری                                  . رئیس کانون سردفتران ازدو                                                                                   

      

   .                                                                                                       حضور مستطاب جناب آقای دکتر اسماعیلی 

 ریاست محترم دادگستری کل استان تهران

 سالم علیکم 

احتراماً با صلوات بر محمد و آل محمد  و عرض تبریک سال نو به استحضار می رساند یکی از مشکالت حادث شده در سنوات اخیر برای        

نواده بوده که این موضوع به دالیل مختلف وجهه مناسبی جامعه خصوصاً مجموعه قوه قضائیه ، تجمع دفاتر طالق در مجاورت دادگاه های خا
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 برای جامعه نداشته و نخواهد داشت و علیرغم اینکه سیاست کلی نظام جمهوری اسالمی ایران و قوه قضائیه به هیچ وجه تسریع در انجام طالق

جمع دفاترطالق در مجاورت دادگاه های خانواده برای و انحالل بنیان خانواده نبوده و نیست و صرف نظر از معایب متعدد و توالی فاسدی که ت

ات جامعه خصوصاً خانواده ها دارد مع االسف در بین جامعه و آحاد مردم برخالف این شایع و چنین تصور شده که قوه قضائیه عامداً کلیه مقدم

همه ی ما فرض است نه تنها اجازه مخدوش شدن  الزم جهت تسریع در صدور احکام طالق و ثبت رسمی آن را فراهم نموده است ، بی تردید بر

ینه توسط چهره نظام و قوه قضائیه را ندهیم بلکه از باب نهی از منکر تا حد ممکن موجبات آن را نیز مرتفع نمائیم . اولین اقدام مثبت در این زم

عدم موافقت با تاسیس دفتر طالق جدید در مجاورت  جناب آقای سعادتیان مدیر کل محترم اداره ثبت تهران انجام گرفت و دستور الزم مبنی بر

صادر تا باقیات الصالحاتی برای ایشان منظور گردد . دومین اقدام مثبت جهت مرتفع شدن کامل  10/11/1396دادگاه های خانواده را از تاریخ 

دیگر با هماهنگی شعب کانون برداشته شده که این معضل از طرف روسای کل دادگستری استان های البرز ، اصفهان ، گیالن و برخی استانهای 

 بموجب آن دادنامه های طالق بصورت عادالنه به دفاتر طالق ارجاع می گردد . )همانند ارجاع دادخواست به شعب دادگاه (     

برنامه به  وون طرح علی ایحال به جهت اجرای عدالت و انصاف قضائی و دفع مفسده موجود روش های ذیل که پس از بررسی دقیق در کمیسی

 تصویب هیئت مدیره کانون رسیده است پیشنهاد می گردد :

 اجرای دقیق آئین نامه مربوط به ابالغ الکترونیکی دادنامه :  -1

ه ها می بایست از هرچند بموجب آئین نامه مربوط به خدمات الکترونیکی مصوب ریاست محترم قوه قضائیه کلیه خدمات از جمله ابالغ دادنام

حضوری از امتیاز بیشتری  طریق سامانه الکترونیکی ابالغ گردد مع االسف در دادگاه های خانواده نه تنها این تکلیف اجرا نمی گردد بلکه ابالغ

ده است لذا متمنی شرخوردار شده است و این موضوع یکی از عوامل ایجاد دفاتر طالق و گماشتن دالل و .. در مجاورت دادگاه های خانواده ب

شده و از ابالغ حضوری  است دستور فرموده دادنامه های صادره از شعب دادگاه خانواده نیز صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی به زوجین ابالغ

انی هم به ناع گردد چراکه این موضوع عالوه بر اینکه کمک شایانی در خصوص رفع معضل و مفسده های موجود خواهد داشت کمک شایامت

لوگیری نموده کمتر شدن آمار طالق می کند و از ثبت طالق در شرایطی که زوجین درگیر احساسات و لجاجت های ناشی از منازعه هستند ج

ا آرامش و طمانینه و بساعت از صدور دادنامه و پس از دریافت پیامک ، دادنامه را از حساب کاربری خود دریافت و  24و زوجین بعد از گذشت  

 به دور از احساسات به دفتر طالق نزدیک منزل خود جهت اجرا و ثبت طالق مراجعه می کنند . 

 ارجاع دادنامه به دفاتر طالق موجود در هر حوزه قضائی :   -2

ردد که جهت ارجاع هی ارجاع دادنامه به دفاتر طالق در راستای بسط و گسترش عدالت قضائی بوده و دقیقاً مشمول دالیلی می گدالیل توجی 

ر مثبتی داشته است که دادخواست به شعب دادگاه ها متصور است کمااینکه اجرای آن در استان های اصفهان ، گیالن ، البرز و .... نتایج بسیا

.. اعالم داشته تا در  آمادگی کامل کانون را جهت عملیاتی شدن موضوع ارجاع دادنامه ها اعم از بکارگیری نیروهای موجود و بدینوسیله مراتب

 صورت مصلحت بموجب دستورالمعل یا تفاهم نامه مشترک اقدام الزم صورت پذیرد .

                                                                         نی می کنمدر پایان از بذل توجه حضرتعالی در برطرف شدن مشکالت صمیمانه تشکر و قدردا

                                                                                                .                                                                                                                                 

                     حترام مجدد                                              اباتقدیم                                                                                  .             

                                                                                                           ران ازدواج وطالق                                   . رئیس کانون سردفت                                                               .                      

 ی مظفری                           عل                                                                                    .                

       : نتیجه اقدامات و نامه نگاری های فوق 
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ت مدیره با حضور اعضای هیاجلسه ای به دستور دکتر شهریاری پس از تقاضای کانون به شرح فوق 

یکی جلسه ای در دفتر دکتر شهریاری برگزار و مقرر شد جهت ابالغ الکترونکانون و معاونین ایشان 

ن گزارش مقدماتی با جناب آقای پوریانی ریاست محاکم دادگستری برگزار و نتیجه آن خدمت ایشا

قت ریاست موافسه مذکور تشکیل و جل 15/2/1397گردد نهایتا پس از پیگیری های فراوان در تاریخ 

 ال شد خدمت دکتر شهریاری ارسبه شرح زیرمحاکم دادگستری در خصوص ابالغ الکترونیکی اخذ و 

 حضور مستطاب حجه االسالم آقای دکتر شهریاری

 معاونت محترم آمار و انفورماتیک قوه قضائیه 

 با سالم و تحیت 

 به استحضار می رساند ؛احتراما با صلوات بر محمد و آل محمد       

صادره از دادگاه خانواده  پیرو تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طالق مبنی بر صدور بخشنامه جهت ابالغ الکترونیکی دادنامه های

ضرتعالی و حو متعاقب جلسه ای که به همین منظور در معیت  8/1/1397مورخ  97/293بجای ابالغ حضوری طی نامه شماره 

ن خدمت حضرتعالی دکتر تدین برگزار و مقرر شد مقدمتًا جلسه ای با حضور جناب آقای پوریانی تشکیل و نتیجه آجناب آقای 

 اعالم گردد به عرض عالی می رساند ؛

ی دقیق و کارشناسی جلسه ای با حضور اینجانب و جناب آقای پوریانی و معاون ایشان برگزار و ضمن بررس 15/2/1397در تاریخ 

من موافقت کامل با ضحه در عریضه فوق االشعار درخصوص ابالغ الکترونیکی دادنامه های صادره از دادگاه خانواده مطالب مطرو

در تمام استانها و  اجرای آن مقرر شد مراتب از طرف معاونت محترم انفورماتیک قوه قضائیه در قالب بخشنامه ابالغ گردد تا

بدلیل فقد مجوز قانون  ص ارجاع عادالنه دادنامه ها به دفاتر طالق در حوزه قضائیشهرستانها بصورت واحد اجرائی شود و در خصو

 عمالً امکانپذیر نیست .

غ الکترونیکی مع الوصف گزارش جلسه مذکور به حضور ایفاد می گردد تا در صورت مصلحت نسبت به صدور بخشنامه جهت ابال

عی است به جهت عدم الغ حضوری اقدام مقتضی معمول گردد همچنین مستددادنامه های صادره از دادگاه خانواده و امتناع از اب

هی عدم امکان قطعیت گوا 1391قانون حمایت خانواده مصوب  31مراجعه مجدد زوجین جهت اخذ گواهی قطعیت در اجرای ماده 

 سازش در طالق توافقی ضمن دادنامه گواهی شود .

 ا تقدیم احترامب                                                                                                                                

 ئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق ر                                                                                                                 

 لی مظفریع                                                                                                                                 
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از سهم  هر دفتر طالق به نسبت کل وقایع و ایجاد محدودیت برای ثبت بیش تقاضای تعیین سهم عادالنه-3/1

د همزمان با در هر شهر یا شهرستان تقدیم سازمان ثبت شد که با دستور معاونت محترم سازمان مقرر ش عادالنه

 متن تقاضا بدین شرح است : طالق و ثبت آنی اجرائی گردد سنتی اجرای حذف دفاتر 

 جناب آقای هاشمی مقدم 

 معاونت محترم سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

 سالم علیکم 

 اً با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض تبریک سال نو به استحضار می رساند :احترام      

وش شدن وجهه متعددی در خصوص ثبت وقایع طالق ایجاد که منجر به مخد متاسفانه مدتی است در استانهای مختلف از جمله تهران مشکالت

مندان اداری دادگاه فاتر طالق با هماهنگی های غیر معمول با کارنظام و خصوصاً قوه قضائیه شده است  و حتی در برخی استانها تعدای از د

 خانواده عمالً سایر دفاتر طالق را از حیطه فعالیت حذف نموده و در حال مدیریت وضعیت نابهنجار فعلی هستند 

ستانهای دیگر امشکالت مذکور به قدری حاد و فراگیر شده که جهت رفع مشکل در بعضی از استانها مدیران کل ادارات ثبت و در بعضی از 

ا عملیاتی نموده تا از رروسای دادگستری استان مربوطه راساً اقدام و با صدور دستور یا بخشنامه ای ارجاع عادالنه ثبت طالق در دفاتر طالق 

 وضعیت اسفبار فعلی جلوگیری کنند که از جمله می توان به استانهای البرز ، گیالن و اصفهان اشاره کرد  گسترش

تران ازدواج و طالق بمنظور حل اساسی مشکل مذکور و اتخاذ تصمیمی واحد و جلوگیری از اختالف رویه در بین ادارات کل استانها کانون سردف

ر دفع مفسده های از تحقیق و بررسی راهکارهای ممکن جهت رفع مشکل طرحی را تهیه نموده تا عالوه ببا احساس مسئولیت در این زمینه پس 

جرای آن هیچ گونه هزینه اموجود تضادی با اراده و اختیار افراد و قوانین موضوعه نداشته باشد و مهمتر از همه اینکه به نسبت طرح های مشابه 

تی تقدیم حضور می انی و ... نداشته و در صورت مصلحت ظرف یک روز قابلیت اجرا دارد که به شرح آای برای سازمان ثبت اعم از نیروی انس

 گردد .

 الف ( تشخیص و تعیین سهم عادالنه دفاتر طالق 

نانچه در ان مثال چبا در نظر گرفتن تعداد دفاتر طالق در هر استان و تعداد وقایع ثبت شده میانگین سهم هر دفتر طالق مشخص میشود بعنو

 100ر سال ثبت دواقعه طالق به ثبت رسیده باشد مشخص میشود سهم هر دفتر  1000دفتر طالق موجود و در همان استان سالیانه  10استانی 

فتن الق و با در نظر گرواقعه طالق خواهد بود ، پس از مشخص شدن میانگین ثبت واقعه طالق بصورت ماهیانه برای هردفتر ط 8و در ماه حدوداً  

 میشود .. تعدادی عالوه بر سهم میانگین برای دفاتر طالق حداکثر سهم هر دفتر طالق ) سهم عادالنه ( با لحاظ جمیع جهات تعیین

 ب ( اعمال محدودیت ثبت طالق بیش از سهم عادالنه 

مالی در موضوع سده های موجود و احتبا مشخص شدن سهم عادالنه هر دفتر طالق با لحاظ جمیع جهات و جهت جلوگیری از ایجاد رقابت و مف

بخشنامه  ثبت طالق و همچنین جلوگیری از ورود ضرر به دفاتری که حاضر نیستند جهت ثبت طالق تن به هرکار ناشایستی دهند بموجب

و با توجه به فعال بودن  سراسری یا پس از تفویض اختیار به مدیران استانی ثبت وقایع طالق به میزان بیش از سهم عادالنه هر دفتر ممنوع گردد

مام تر طرح مذکور قابلیت تسامانه برخط ثبت وقایع طالق و بدون نیاز به استفاده از منابع انسانی و .. که مستلزم هزینه می باشد براحتی هرچه 

 اجرا خواهد داشت .

 ج ( مزایای طرح پیشنهادی به نسبت طرح ارجاع یا تقسیم طالق 
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راه داشته باشد مفید ناشی از اجرای طرح ارجاع را بدون اینکه معایب و مشکالت طرح ارجاع را به هماجرای طرح پیشنهادی نتایج  -1

 خواهد داشت .  

 طرح پیشنهادی هیچ گونه هزینه ای اعم از نیروی انسانی و .. برای سازمان ثبت و . .. نخواهد داشت  -2

هادی به هیچ ردم از جانب حاکمیت بوده در صورتیکه طرح پیشنطرح ارجاع در هر صورت مستلزم اعمال محدودیت اختیار و ارداه م -3

مشکالت  وجه محدود کننده اختیار و اراده مردم از جانب حاکمیت نمی باشد بلکه حاکمیت به جهت دفع مفسده و جلوگیری از

ادره را اجرا نمایند نامه های صاحتمالی با توجه به اختیارات قانونی دفاتر تحت نظر خود را که هنگام صدور ابالغ مکلف شده اند بخش

 به رعایت قاعده ملزم می کند  .

ب ضرر به قاعده الضرر دلیل و مستمسک شرعی و قانونی برای اجرای طرح پیشنهادی است تا دفتر طالق جهت اعمال حق خود موج -4

 حق دفتر دیگری نشوند 

 ک از دفاتر طالق ندارداجرای طرح پیشنهادی به هیچ وجه لطمه و ضرر مادی یا معنوی برای هیچ ی -5

 ار باشداجرای طرح پیشنهادی می تواند مالک موثری جهت تشخیص تعداد دفاتر طالق مورد نیاز هر استان اعم از ثابت و سی -6

 اجرای طرح پیشنهادی موجب گسترش قسط و عدل میشود  -7

                                                                                                                                                                                 .                               ور از صنف دفاتر طالق باشیمان شاءاهلل با صدور دستور ویژه از جانب حضرتعالی بزودی شاهد رفع ریشه ای مشکل مذک

 ترام                                      با اح                                                                                  .                    

  علی مظفری                                                                                                  

 طالق  ورئیس کانون سردفتران ازدواج                                                                                 

 نتیجه تقاضای فوق : 

ا ضمن توافق سازمان ثبت با پیشنهاد کانون مقرر شد مراحل مقدماتی آن انجام و طرح فوق همزمان ب

 اجرائی شدن طرح حذف دفاتر سنتی طالق اجرائی گردد .

الیحه  تهیه و تقدیم تقاضای حضور نماینده کانون سردفتران ازدواج و طالق در دادگاه انتظامی :سوم ( 

ه با دستور کحضور نماینده سردفتران ازدواج و طالق در دادگاه انتظامی مبنی بر جهت صدور بخشنامه  ای جامع

م انتظامی لسه با حضور دادستان محترو اولین ج ت مقدماتی و کارشناسی آن شروع معاونت محترم سازمان جلسا

 تشکیل تا فرایند صدور بخشنامه تکمیل گردد متن الیحه بدین شرح است: 17/2/1397در تاریخ 

 حضور مستطاب جناب آقای دکتر تویسرکانی 

 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

 باسالم و تحیت

 عرض تبریک سال نو به استحضار عالی می رساند :احتراماً با صلوات بر محمد و آل محمد و       
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جه به اقدامات صورت قریب به یک قرن از تاسیس سازمان ثبت و نهادهای وابسته به آن از جمله دفاتر ازدواج و طالق گذشته و بحمدهلل با تو

از مدیریت حضرتعالی  قالب اسالمی و حتی قبلگرفته شرایط فعلی سازمان ثبت را به هیچ وجه من الوجوه نمی توان با دوران قبل از پیروزی ان

م ازدواج و طالق شده تا مقایسه نمود، این موضوع حقیقتی غیر قابل انکار است و آنچه باعث انگیزه و امید برای حقیر و مجموعه سردفتران محتر

ه بسیار امیدواریم شاهده کردیم  و صد البتدر دوران مدیریت فعلی در خصوص رفع مشکالت م مبادرت به طرح مشکالت نمائیم تجربه ای است که

 مشکالت مربوط به حوزه دفاتر ازدواج و طالق نیز در دوران مدیریت حضرتعالی مرتفع شود.

نین و شرایط حاکم بر قطع نظر از تمام پیشرفت های حاصل شده در مجموعه سازمان ثبت ، در حوزه دفاتر ازدواج و طالق عمدتاً بدلیل نقص قوا

شکالت که اتفاقاً می هائی وجود دارد که بعضاً در تعارض با حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته است که از جمله این صنف کاست

نف نیز بوده است مورد قبول مسئولین محترم سازمان ثبت در ادوار مختلف بوده و از طرفی همیشه جزء اولین تقاضاهای نمایندگان محترم ص

میدواری کردند با او مسئولین محترم سازمان نیز اظهار « نماینده سردفتران ازدواج و طالق در دادگاه انتظامی می باشدعدم حضور »موضوع 

 تصویب قانون مربوط به دفاتر ازدواج و طالق این نقیصه مرتفع گردد .

تقدیم هر  ازمان همکاری نموده و جهتدر جلسه حضوری که توفیق شرفیابی حاصل شد قول دادم برای رفع مشکالت بصورت تمام وقت با س

تعالی کنم تا اوالً موجب گونه تقاضا، ابتدا با تحقیق و بررسی در قوانین و مقررات و در صورت موجود بودن راهکار قانونی مراتب را تقدیم حضر

هرآنچه مصلحت  ق تصمیم حضرتعالیاتالف اوقات شریف نگردد ثانیاً کمکی باشد جهت رفع مشکل تا عنداللزوم پس از بررسی های الزم مطاب

« ر دادگاه انتظامی عدم حضور نماینده سردفتران ازدواج و طالق د»باشد انجام پذیرد به همین منظور و بعنوان اولین تقاضا جهت رفع مشکل 

قدیم حضور نموده ح دارد تپس از تحقیق و بررسی در قوانین و مقررات و رویه سازمان محترم ثبت آنچه بر اساس اندک سواد حقیر قابلیت طر

 ی کنم .متقاضای عطف توجه دارم . پیشاپیش از بذل توجه و عنایتی که بابت مالحظه عریضه تقدیمی خواهید داشت تشکر و قدردانی 

 بخش اول ( دالیل شرعی و قانونی مبنی بر حق بودن تقاضا و لزوم احیای آن  

ق است و هرچند سازمان محترم ثبت بر حق بودن تقاضای سردفتران ازدواج و طالیکی از دالیل متقن و محکمه پسند ، اقرار و قبول  -1

ل دیگری نیز با وجود اقرار رسیدگی به سایر ادله جهت اثبات حقانیت تقاضا بی مورد است مع الوصف به جهت اهمیت موضوع دالی

لذکر تقدیم می احق وجود دارد که به شرح آتی  مبنی بر حق بودن تقاضای سردفتران ازدواج و طالق و لزوم اقدام جدی برای احیای

 ( .(گردد و چنانچه حق بودن موضوعی محرز گردد لزوم احیای نیز احراز می گردد چراکه فرمود : )) ان اهلل مع الحق 

ن اساسی جمهوری ه قانوآیه شریفه )) لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط(( که در طلیع -2

ه صنف در دادگاه اسالمی ایران نیز آمده است همه مارا مکلف به اجرای قسط و عدل نموده و چون همگان اعتقاد داریم حضور نمایند

ایسته الزم انتظامی منجر به گسترش عدل و اجرای قسط می گردد در نتیجه جهت برقراری عدالت و اجرای فرامین الهی تصمیمی ش

 است  .

)ع( نیرالمؤمنیست که امبرپا داشتن حق ا د،ینما یخود را بر آن بنا م یکند و برنامه ها یدنبال م یکه دولت اسالم اهدافی نیمتراز مه -3

در  یست اساسا یبر پاداشتن حق، محور نیکرده است. بنابرا یاقامه حق و دفع باطل معرف لهیبا ابن عباس حکومت را وس یدر سخن

اکم بر برنامه ها و حو  یعلم یبدان باز گردد و بر آن استوار شود و آن اصل دیبا یتیریکه هر مد یگونه ا به یداراداره امور و زمام

 یمان وقتگ یو ب ابدی یخود را نم یاصالح یتوان تحقق برنامه ها ،یمردم تیبدون مشارکت و حما یحکومت چیاقدامات باشد. ه

ود. حضرت ش یبهره مند م یمردم یبانیو پشت یاله یها قیخود قرار دهد از توف لعمل به حق را اساس برنامه ها و اعما یریمد

 لیه او تماهر که به حق عمل کند مردمان ب»، «شود یحاصل م یبا مالزمت حق، پشتوانه قو»مورد فرموده است:  نی)ع( در ایعل

 (.62)نهج البالغه: نامه  «ابندی
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( از حقوق بدیهی و  می ایران و قوانین دادرسی حضور در دادگاه )اصالتاً یا وکالتاً قانون اساسی جمهوری اسال 35و  34مطابق اصول  -4

رح در قانون اساسی مسلم افراد شناخته شده و تا زمانیکه این حق برای سردفتران ازدواج و طالق ایجاد نگردد از این حق مسلم و مص

ر دادگاه انتظامی دده  با وصف عدم حضور نماینده ، کانه دادرسی محروم شده اند چه آنکه دادرسی در دادگاه انتظامی مکاتبه ای بو

 بدون حضور ایشان در حال انجام و این بدور از انصاف قضائی است .

این حق محروم  با نگاهی به رویه موجود در بین اصناف و اتحادیه ها مشخص میشود که متاسفانه فقط سردفتران ازدواج و طالق از -5

 نمونه از آن خالی از لطف نیست : بوده اند که ذکر چند 

 دادگاه انتظامی سردفتران اسناد رسمی که با حضور نماینده ایشان تشکیل می گردد .-*

 هیات رسیدگی به قانون کار  مشتمل بر نماینده کارگر نماینده کارفرما و نماینده دولت است -*

 کیل می گردد .هیات رسیدگی به تخلفات مالیاتی که با حضور نماینده اصناف تش-*

 هیات رسیدگی به تخلفات صنفی که با حضور نماینده صنف نماینده دولت و دادگستری است-*

 

حقوقی  تخصصی بودن موضوعات خانواده و عدم تسلط همگان از جمله نماینده سردفتران اسناد رسمی به موضوعات مهم فقهی و -6

عالم  2000دن موضوعات نکاح و طالق همین بس که در بین بیش از نکاح و طالق بر کسی پوشیده نیست ، در اهمیت و پیچیده بو

ی برده و با تصویب و استاد حقوق تعداد استادان حقوق خانواده به عدد انگشتان یک دست هم نمی رسد و قانونگذار نیز به این مهم پ

 قضاتی اجازه رسیدگی نمود که بموجب آن صرفاً اقدام به تفکیک دادگاه خانواده از سایر دادگاه ها 1391قانون حمایت خانواده در سال 

انتظامی سردفتران  به موضوعات خانوادگی را دارند که تبحر و تخصص ایشان محرز شده باشد لذا بدلیل اینکه  دادرسی در پرونده های

ه عادالنه بودن تواند ب ازدواج و طالق مستلزم اشراف کامل قاضی به موضوعات نکاح و طالق می باشد حضور سردفتر ازدواج مطلع می

 دادرسی کمک کند  .

ر ذهن اهالی علم حقوق دبا وجود چنین دالیل مبرهنی مبنی بر لزوم حضور نماینده سردفتران ازدواج و طالق در دادگاه انتظامی ، سوالی اساسی 

وارد را ندیده باشد؟ و ن است قانونگذار این ممتبادر می گردد و آنهم این است که با توجه به پذیرش اصل حکیمانه بودن قانونگذار چگونه ممک

 به تعبیر بهتر آیا قانونگذار حکیمانه وضع قانون نکرده است ؟

 بخش دوم ( آیا قانونگذار حکیمانه وضع قانون نکرده است ؟ 

و تغییرات قانونگذاری  سابقه تاریخیبا دقت نظر در مواد قانونی و خصوصاً شرایط حاکم در زمان تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی به دو دلیل ) 

ع قانون نموده است زیرا ( مشخص میشود نه تنها قانونگذار به این موارد آگاه بوده بلکه مطابق همان اصل حقوقی کامالً حکیمانه مبادرت به وض

: 

ا سردفتری باسناد رسمی  سابقه تاریخی ( در زمان تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی بدلیل عدم ممنوعیت تصدی هم زمان سردفتری -1

ه که با انتخاب ازدواج و طالق قانونگذار لزومی به تفکیک موضوع در بحث حضور نماینده در دادگاه ندیده است و قطعاً علم داشت

انونگذاری ایجاد نقیصه ای در ق –که می تواند همزمان سردفتر ازدواج نیز باشد  -سردفتر اسناد رسمی بعنوان نماینده سردفتران 

ادگاه حاضر می دنخواهد شد کمااینکه از بدو تاسیس دادگاه انتظامی قریب به اکثر سردفتران اسناد رسمی که بعنوان نماینده در 

سردفتر  که همزمانشدند همزمان سردفتر ازدواج نیز بوده اند که آخرین ایشان جناب آقای دکتر محمد شیخ الرئیس بوده و بدلیل این

 ازدواج و طالق نیز بودند در حقیقت مقصود قانونگذار حاصل شده بود. 
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رت جدی شد تغییرات قانونگذاری ( صدور بخشنامه موخر بر قانون منجر به حدوث این مشکل برای سردفتران ازدواج و طالق بصو -2

مان سردفتری اسناد الق و اعمال ممنوعیت تصدی همزنظامنامه انتخاب سردفتران ازدواج و ط 2به ماده  2چراکه از زمان الحاق تبصره 

رزی و با رعایت رسمی با سردفتری ازدواج و طالق ) که فی نفسه اقدامی بسیار بجا و شایسته بود ( ولی به دور از هرگونه غرض و

 .ش گردید وصف حکیمانه بودن قانونگذار در این زمینه مخدو 2انصاف قضائی باید قبول کنیم عمالً با الحاق تبصره 

 بخش سوم ( وجود دالیل کافی مبنی بر امکان اعاده وصف حکیمانه قانونگذار بموجب بخشنامه  

ون اساسی به یکی از افتخارات فقهی و قانونی حاکم بر نظام جمهوری اسالمی ایران اختیاراتی هست که بموجب  شرع مقدس و قان -1

ور اقدام به برطرف نین مواجه می شوند بتوانند با استفاده از اختیارات مذکمقامات ذیصالح داده شده تا در مواقعی که با نقص قوا

لی فقیه ( به ونمودن آن نمایند که این مهم بحمدهلل از طریق قانون اساسی و رعایت سلسه مراتب از جانب رهبر معظم انقالب ) 

شنامه مرتفع شده ونی نقیصه های موجود با صدور بخریاست محترم قوه قضائیه تفویض شده که بارها با استفاده از همین اختیار قان

 است .

خالقیت های فراوانی  سازمان محترم ثبت مکرراً  با استفاده از این اختیار و قدرت الزم و به اقتضای زمان و مصالح جامعه ابتکار و -2

کر چند نمونه بسنده را می باشد که به ذبخرج داده که موید آن است که امکان و قدرت قانونی جهت مرتفع نمودن این نقیصه را نیز دا

 می کنم :

ق تصدی همزمان نظامنامه انتخاب سردفتران ازدواج و طال 2به ماده  2در اقدامی شایسته و با تصمیمی انقالبی بموجب الحاق تبصره  -*

 سردفتری اسناد رسمی با سردفتری ازدواج و طالق ممنوع شد .

صدی همزمان تنظامنامه مذکور  2به ماده  5قالبی جهت رعایت مصلحت جامعه بموجب الحاق تبصره در اقدامی شایسته و با تصمیمی ان -*

 سردفتری ازدواج برای دارندگان پایه های قضائی و وکالی دادگستری و .. ممنوع شد .    

هت احیای جارد به طریق اولی پرواضح است وقتی سازمان محترم ثبت جهت حفظ حقوق اجتماع امکان و قدرت محروم کردن از یک حق را د

گذار نشده بلکه در حق و جلوگیری از تضییع حق نیز این امکان و قدرت را دارا می باشد و این حق صرفاً جهت ایجاد ممنوعیت و محرومیت وا

 ندارد .  وجودموارد ایجابی نیز امکان اعمال دارد و هیچ دلیل محکمه پسندی که این اختیار ) ایجابی ( از ایشان سلب شده باشد 

 

یه بدلیل الحاق از بخش دوم این الیحه هرچند به جهت مصالح کلی و مهم اجتماعی ، قوه قضائ 2با توجه به دالیل معروضه در بند  -3

ن آن نیز بنا به قواعد تبصره و نهایتاً ایجاد محدودیت ، عامل و مباشر از بین رفتن این حق سردفتران ازدواج و طالق شده است و جبرا

 2لحاق تبصره ااصول متعدد فقهی و حقوقی ازجمله قاعده ضمان ، تسبیب ، اقدام و .. با ایشان خواهد بود چراکه در فرض عدم و 

 جود داشت .وکماکان با استفاده از سردفتران اسناد رسمی که همزمان سردفتر ازدواج نیز بودند امکان مرتفع شدن نقیصه نیز 

طالق نقص یا خالء  وم در سازمان ثبت مشاهده می کنیم در موارد متعددی که در حوزه دفاتر ازدواج با امعان نظر به رویه اداری حاک -4

ه دفاتر ازدواج تسری قانونی وجود دارد ، سازمان محترم ثبت از طریق وحدت مالک از قوانین مربوط به دفاتر اسناد رسمی استفاده و ب

یر برای دفاتر حق التحریر است چراکه هرزمان تقاضای تعدیل ساالنه حق التحرداده است که بارزترین آن در موضوع تعدیل تعرفه 

سناد رسمی اازدواج و طالق صورت می گرفت از جانب مسئولین محترم سازمان اظهار می شد بر اساس وحدت مالک از قانون دفاتر 

ن با استناد به وحدت د با این استدالل آیا نمیتواهر چهارسال یک بار اقدام به تعدیل تعرفه خواهد شد . آنچه به ذهن متبادر می شو

ه نمود؟ آیا دلیل مالک از قانون دفاتر اسناد رسمی اقدام به صدور بخشنامه جهت حضور نماینده سردفتران ازدواج و طالق در دادگا

 ؟ خاصی وجود دارد که وحدت مالک فقط در مواردی استفاده شود که به ضرر سردفتران ازدواج و طالق باشد
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بوده « مل کردن عانقالبی تصمیم گرفتن و انقالبی »یکی از توصیه های موکد مقام معظم رهبری در سالهای اخیر به مسئولین محترم  -5

واقعی تصمیم  است ؛ قطع نظر از تمام دالیل فوق الذکر آیا واقعا صدور بخشنامه به جهت رفع این مشکل و احیای حق از مصادیق

رم ثبت در دوران حالی است که بدون کوچکترین تعارف اکثر قریب به اتفاق تصمیمات و اقدامات سازمان محتانقالبی نیست ؟ این در 

داشت و برای  مدیریت حضرتعالی انقالبی بوده و فقط یک متخصص باتجربه توان درک اقدامات انجام شده در سازمان ثبت را خواهد

انقالبی مورد  شده مشخص می گردد در نتیجه جهت رفع این مشکل نیز تصمیمی عموم مردم سالیان بعد ارزش و تاثیر اقدامات انجام

 تقاضا می باشد .

یندگان صنف و ممکن است فقدان  زمینه های الزم اعم از داشتن بار مالی برای حق حضور در جلسات دادگاه و یا مشخص نبودن نما -6

دیدی نخواهد ست هرچند در فرض صدور بخشنامه هیچ بار مالی ج.. موجب تعلل در تصمیم گیری گردد به همین خاطر الزم به ذکر ا

ات قابل داشت و همان مبلغی که در حال حاضر به نماینده کانون دفاتر اسناد رسمی پرداخت می گردد به نسبت حضور در جلس

نیز آمادگی کامل  واج و طالقتفکیک بین نماینده سردفتران اسناد رسمی با ازدواج و طالق خواهد بود مع الوصف کانون سردفتران ازد

 خود را جهت تقبل هزینه های مربوط به حق الزحمه یا حق حضور در جلسات نماینده 

وده که ان شاءاهلل بسردفتران ازدواج را اعالم داشته و از طرفی شعب کانون در استانهای سراسر کشور نیز یکی پس از دیگری در شرف تاسیس 

ظامی استانها نیز کانون در تمام استان ها مقدمات الزم جهت استفاده از نمایندگان صنف در دادگاه انت ظرف یک سال آینده با تاسیس شعب

 کامال مهیا می گردد . 

 تقاضای صدور بخشنامه جهت حضور نماینده سردفتران ازدواج در دادگاه انتظامی بخش پایانی (

 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ؛ 

ی در این زمینه باشد جهت احیای یک حق مسلم از حقوق سردفتران ازدواج و طالق تقدیم الیحه ای بود که موید وجود راهکار قانون وظیفه بنده

ست گرفتم و زمانی دسعی کردم آداب الزم را رعایت نمایم با طهارت قلم به  –که برای خودم عبادتی واجب می دانم  –و جهت ادای این وظیفه 

ز نتیجه آن امیدوارم ادم که اکثر بندگان صالح خدا در ایام ماه مبارک رجب المرجب به نافله و تهجد مشغول بودند و صرف نظر مشغول تحریر ش

 در ادای تکلیف کوتاهی و قصوری نکرده باشم تا مورد قبول حضرت پروردگار ، موکلینم و حضرتعالی قرار گیرد .  

دواج و طالق برگ ده سردفتران ازدواج و طالق هنگام رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران ازامید است با صدور بخشنامه جهت حضور نماین

گردد ، یقین دارم اگر  زرین دیگری به اقدامات انجام شده سازمان ثبت در دوران فعلی اضافه و نام حضرتعالی در تاریخ سازمان ثبت ماندگارتر

تردید متضمن  مورد قبول واقع خواهد شد و تصمیم حضرتعالی در فرض عدم قبول نیز بی عرایض تقدیمی منطبق بر شرع مقدس و قانون باشد

ود چراکه ))نحن بدالیل  قوی و محکمه پسند تری از دالیل معروضه حقیرخواهد بود و همگان در مقابل دلیل شرعی و قانونی تسلیم خواهیم 

 ابناء الدلیل((.

 و آخرالکالم :

 (مُ اهللُ وَأُوْلَئِکَ هُمْ أُوْلُوا االََْلْبَابِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُفَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِ) 

 السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته و                                                                                                                                            

 ئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق ر                                                                                                                                

 لی مظفریع                                                                                                                                                 

  نتیجه تقاضای فوق الذکر : 
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 با دستور معاونت محترم سازمان ثبت جلسه ای با حضور رئیس کانون و دادستان انتظامی

تشکیل  17/2/1397و مدیرکل امور اسناد در دفتر معاونت محترم سازمان ثبت در تاریخ 

و بررسی فراوان مقرر شد نظر دفتر حقوقی سازمان ثبت نیز اخذ شود تا و پس از بحث 

 نتیجه خدمت ریاست عالی سازمان ثبت گزارش گردد 

     :تقاضای جذب سردفتران ازدواج و طالق در طرح شورای عالی انقالب فرهنگی بعنوان استاد چهارم ( 

زدواج اانقالب فرهنگی جهت تعیین سردفتران پیگیری جدی در خصوص اخذ موافقت قوه قضائیه و شورای عالی 

توانستیم  که بحمداهللیکی از خدمات موثر هیات مدیره است و طالق بعنوان استاد مشاور در طرح مشاوره زوجین 

وافقت قوه مبا پس از اثبات شایستگی و لیاقت سردفتران محترم ازدواج و طالق و همچنین اثبات جایگاه کانون 

و  اور استفاده شودضی بعنوان استاد مشاز سردفتران ازدواج و طالق متقامقرر شد  برای اولین بار در تاریخ قضائیه

اخوان از پس از فرملی مشاوره زوجین تعیین گردید و بعنوان مجری طرح  نیز کانون سردفتران ازدواج و طالق

الی انقالب عبه شورای  نام و اسامی ایشان نفر از سردفتران ثبت 500طریق سایت و پیامک و فضای مجازی حدودا 

 ارسال شد . فرهنگی

ان مجری طرح انتخاب سردفتران ازدواج و طالق بعنوان استاد مشاور و انتخاب کانون بعنو نتیجه اقدام فوق : 

  ملی مشاوره زوجین و طرف قرارداد شورای عالی انقالب فرهنگی

تری که در امور ازدواج دخالت می کنند و همچنین دفاتری که ااقدام جهت تعطیل نمودن دفپنجم ( 

 مبادرت به تاسیس شعبه نموده اند : 

د و .. می یکی از مشکالت اصلی در حوزه دفاتر ازدواج و طالق دخالت افراد غیرمسئول و تاسیس سالن های عق

بازرسی و  1397ز ابتدای سال تشریح وظایف کمیسیون بازرسی کانون به اداره کل ثبت تهران اباشد که پس از 

ر صورت صحت داقدامات الزم جهت تعطیل نمودن اماکن مذکور به کانون واگذار گردید که پس از انجام بازرسی و 

آئین نامه ماده  ادعا با توجه به هماهنگی بعمل آمده به تقاضای کانون اداره کل اماکن نیروی انتظامی در اجرای

 پلمپ نمودن محل های مذکور شد .قانون نظام صنفی مکلف به  81

 ده بودندواحدهای مذکور و دفاتری که مبادرت به تاسیس شعبه نموتعدادی از جمع آوری نتیجه اقدام فوق : 

ر کل مدی :  تقاضای صدور بخشنامه مبنی بر عدم نیاز به ارسال فیزیک اعالمیه به ثبت احوال ششم ( 

 .                                      سازمان ثبتمحترم اداره امور اسناد و سردفتران 

                                                 جناب آقای مرادی  باسالم و تحیت
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                 احتراماً با صلوات بر محمد و آل محمد به استحضار می رساند:

رای سیاستهای قانون برنامه ثبت الکترونیکی وقایع ازدواج و طالق در سامانه ، در اج پس از صدور بخشنامه مبنی بر الزام دفاترازدواج و طالق به

یمابین سازمان فکاغذی اعالمیه های ازدواج و طالق تفاهم نامه ای  پنجم توسعه و دولت الکترونیک جهت حذف اوراق کاغذی خصوصاً ارسال

ه ثبت وقایع ازدواج و ردد بجای ارسال اعالمیه ها بصورت سنتی اطالعات مربوط بثبت اسناد و امالک با سازمان ثبت احوال تنظیم و مقرر می گ

 د.طالق از طریق سامانه سازمان ثبت اسناد در اختیار سازمان ثبت احوال قرار گیردکه هم اکنون نیز در حال اجرا می باش

ناد مصوبه (  به است 1) پیوست شماره  17/3/1395مورخ  1/20691متعاقب آن ریاست محترم سازمان ثبت احوال بموجب بخشنامه شماره 

نیازی به  1/5/1395از تاریخ شورای عالی ثبت احوال و سیاست های برنامه پنجم توسعه خطاب به ادارات کل ثبت احوال اعالم می دارد :  )) 

 ((  ارسال اعالمیه های ازدواج و طالق بصورت دستنویس و کاغذی نمی باشد

سازمان ثبت احوال مستدعی  ه دفاتر ازدواج و طالق از نظر رعایت تکالیف اداری تابع تصمیمات آن اداره محترم می باشد و نهعلی ایحال نظر باینک

ید بدیهی است هزینه است مراتب عدم نیاز به ارسال کاغذی اعالمیه های ازدواج و طالق به ادارت ثبت احوال را بموجب بخشنامه اعالم فرمائ

اریز و رسید آن در ومیه های ازدواج و طالق کمافی السابق مطابق مصوبه هیئت محترم وزیران به حساب سازمان ثبت احوال های مربوط به اعال

 بایگانی دفترخانه ضبط می گردد /.

 کانون سردفتران ازدواج و طالق   ئیس ر                                                                                                              

 لی مظفری   ع                                                                                                                          

 صدور بخشنامه مبنی بر عدم ارسال فیزیک اعالمیه به ثبت احوال نتیجه تقاضای فوق الذکر : 

 تقاضای استفاده از سردفتران ازدواج و طالق در مراکز مشاوره خانواد: هفتم ( 

 حضور محترم جناب آقای دکتر زنگانه

 مدیرکل اداره فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه 

 احتراماً با صلوات بر محمد و آل محمد به استحضار می رساند ؛     با سالم و تحیت 

حترم قوه از جانب ریاست م« نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده » در خصوص  نظر به اینکه دستورالعمل اجرائی

دفتران ازدواج ابالغ شده است ، بدینوسیله مراتب آمادگی کامل کانون سر 26/12/1396مورخ  9000/65133/100قضائیه طی شماره 

غلی و تجارب ارزنده شظر به ارتباط کامل شرایط اجتماعی و و طالق و دفاتر ازدواج و طالق سراسر کشور را اعالم نموده امید است ن

 6ث از ماده  سردفتران محترم ازدواج و طالق با موضوع مشاوره خانواده از ظرفیت باالی ایشان در شورای مشورتی موضوع بند

جین بیشتر فراهم الق  به زودستورالعمل اجرائی استفاده تا امکان در اختیار گذاشتن تجربه و دانش سردفتران محترم ازدواج و ط

 گردد /.

 ا تقدیم احترام ب                                                                                                                             

 ئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق ر                                                                                                                

 علی مظفری                                                                                                                                
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ج داشتند نیز اجازه ثبت ازدواج زوجینی که سابقه ازدواموافقت سازمان با صدور بخشنامه مبنی بر جلب  هشتم (

 10از  یشبی آماری متوجه خواهیم شد سالیانه یکی از خدمات قابل توجه هیات مدیره می باشد چراکه با نگاه

ه می کردند به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم اقرارنامه زوجیت مراجعزوجیت سبق رابطه درصد ازدواجها بدلیل 

در  ه زوجیت نیستبوده و نیازی به تنظیم اقرارنامبخشنامه مذکور دفاتر ازدواج مجاز به ثبت ازدواج  با صدورکه 

 .  هزار واقعه در نگاه کلی به تعداد آمار دفاتر ازدواج راسر کشور اضافه شد  70حقیقت حدود 

 تصویب حذف دفتر سنتی طالق در شورای عالی فناوری سازمان ثبت  نهم (

نتی طالق سمبنی بر حذف دفتر (  1396) بهمن در بخش اول اشاره شده بود پس از تقاضای کانون همانگونه که 

تشکیل و  شورای فناوری 30/2/1397در سازمان ثبت نهایتا در تاریخ  تعددو پیگیری فراوان و تشکیل جلسات م

نظر از  صرفبا اجرای این طرح ب رسید به تصویو ایجاد دفتر الکترونیکی طالق حذف دفتر سنتی طالق موضوع 

جب خالص شدن از معطلی های فراوانی که جهت تهیه و پلمپ و تکمیل دفتر سنتی برای همکاران داشت مو

 صرفه اقتصادی برای همکاران محترم شد 

 دهم ( تنظیم قرارداد با قوه قضائیه جهت اجرای طرح شورای عالی انقالب فرهنگی 

نست پس از اثبات ن سردفتران ازدواج و طالق با قوه قضائیه وارد مذاکره شد و توابرای اولین بار در تاریخ کانو

کند از سردفتران  شایستگی و لیاقت سردفتران ازدواج و طالق و همچنین اثبات جایگاه کانون قوه قضائیه را متقاعد

ی نمایان می ت اقدام وقتازدواج و طالق بعنوان استاد در طرح شورای عالی انقالب فرهنگی استفاده نماید اهمی

رفته بود و در گردد که بسیج حقوق دانان قوه قضائیه قبل از کانون موافقت قوه را در جذب استاد از بسیجیان گ

درصد  90ه ژگی قرارداد آنکحقیقت پنجه در پنجه نظامیان انداختیم تا حق صنف را احیا کنیم و بارزترین وی

  سمی کانون سردفتران ازدواج و طالق واریز گردید /. بودجه طرح قبل از شروع کار به حساب ر

 

 

 

 


