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 ارانیکانون سردفتران و دفتر  سیدکتر محمدرضا غلامپور رئ یآقا یسخنران کامل متن
محترم سازمان ثبت اسناد و املاک  استیبا حضور ر  یدر نشست مجاز یخراسان رضو
 سراسر کشور. یکانون ها رهیمد ئتیه یکل ثبت استان ها و اعضا رانیکشور و مد

 ((می))بسم اهلل الرحمن الرح

یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل  مسمی فاکتبوه و لیکتب بینکم  

 کاتب بالعدل.

 به کس وام داد نیمع یوقت به              از عباد یمومنان چون کس یا پس             

 راستکار. یاسندهینو سدینو                       که متن فروش و قرار دیببا             

 تیاختر آسمان وال نیهشتم یمشهد الرضا )ع( و از جوار بارگاه ملکوت رانیا یمعنو تختیپا از

سالم  یانجمن مجاز نیالسالم خدمت همه حضار محترم در ا هیالرضا عل یبن موس یالسلطان عل

 همه شما هستم. ارهیالز بیو عرض ادب دارم و نا

سراسر  یکانون ها رهیمد ئتیه یکل استانها و اعضا رانیمحترم سازمان، مد استیر خدمت سالم

 یما را م ریامواج صدا و تصو قیمعزز که از طر ارانیسردفتران و دفتر خته،یکشور و همکاران فره

 رسانم. یاز همکارانم به سمع و نظر شما حضار محترم م یندگیرا به نما ی. مطالبنندیب یشنوند و م

نباشد و  میقد یهانامهنییآ عیتجم ،یقانون دفاتر اسناد رسم دینامه جد نییآ نیتدو میدواریام .۱

باب  یمیترم یو مجازات ها یمیشود؛ امروزه عدالت ترم ینیبشیپ زین یمینو و ترم یهادگاهید

و  ینقد مهیجر یبه جا ستیبهتر ن ایکرده است به عنوان مثال آ را در عالم حقوق جزا باز یدیجد

را مجبور به آموزش  یشده است و یسند خاص میدر تنظ یکه مرتکب اشتباه یانفصال موقت همکار

تقاضا  نیهمچن م؟ییاست، بنما دهیکه مرتکب اشتباه گرد یا نهیدر زم یقاتیپروژه تحق کیو ارائه 

با  حا  یترج یدفاتر اسناد رسم یمدن تیمسئول یاجبار مهیهمچون ب یموارد دینامه جد نییدارم در آ

 شود. ینیب شیخاص پ یکانون تا سقف نهیهز

هست که  یادیز ینامه ها و بخشنامه ها نیی. آینظام سردفتر یو چابک ساز ییزدا مقررات .۲ 

در  ییاسناد گام ها میتنظ لیهستند. قانون تسه زیدر تعارض با هم ن یاست و گاه ریدست و پا گ

 حیقسند بازگشته است. تن میاز مقررات محدود کننده تنظ یبرداشت اما با گذر زمان، برخ نهیزم نیا

 خواهد بود.  یزیاز سند گر زیاسناد و پره میبه توسعه تنظ یمقررات و بخشنامه ها کمک بزرگ نیا
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ون . کاندیجد یها تیو صالح اراتیاخت یدر واسپار یدفاتر اسناد رسم یباال تیاستفاده از ظرف. ۳

حل اختالف  یشوراها لیاقدام به تشک هییقوه قضا تیتوانند با حما یم یها و دفاتر اسناد رسم

از  یاریبس قیطر نیو از ا ندینما یداور یاتاق ها ایها و  تیامالک و اسناد و مالک یدعاو یتخصص

 یصلاعالوه بر انجام رسالت  یدفاتر اسناد رسم بیترت نی. بدندیرا حل و فصل نما یو دعاو اتیشکا

 دهیجامعه خواهند داشت و بهتر د یدر بهداشت حقوق یتریو ثبت اسناد، نقش جد میخود در تنظ

 خواهند شد.

که  کنند. همان طور یدگیرس یاز دفاتر اسناد رسم یمردم اتیشکا هیتوانند به کل یکانون ها م. ۴

 یو کانون کارشناسان رسم هییز وکال و مشاوران قوه قضامرک ،یدادگستر یدر کانون وکال

 نیهمچن (.اهل البیت ادری  بمافیه)منوال است. به قول بزرگان  نیبه هم تیوضع زین یدادگستر

ا همه شهروندان برپ یبرا یکوتاه مدت تخصص یاند که مراکز آموزشها تیظرف نیا یها دارا ونکان

 جامعه کمک کنند. یبه بهداشت حقوق بیترت نیکنند و بد

دفاتر  و اشتباهات در سهوها  ایاز تخلفات و  یاریبس نهیزم ،یاز زمان استقرار سامانه ثبت آن. ۵ 

به  یکه نظارت انتظام طلبدیم نیداشته است و ا یریکاهش چشمگ ایرفته و  نیاز ب یاسناد رسم

 تراندرشت با عنوان تخلفات سردف یاعالم آمارها یمنجر شود. گاه یفن یساز هیو رو ینظارت فن

د، ساز یم یقشر خدوم منف نیمردم را نسبت به ا دگاهید نکهیها عالوه بر ادر رسانه ارانیو دفتر

 تخلفات مربوط به نیاز ا یلیگردد. خ ینزد همکاران م یو پاندم یدمیاپ یخود باعث احساس نوع

. سته عوارض خودرو و امثال آن اعدم درج شمار ایو  یهمچون عدم درج کدپست یاامور ساده

 دهد. بزرگان یخود را از دست م یشود، بازدارندگ یکند و عاد دایپ وعیش فرخواستیصدور ک یوقت

 کمتر باشد و احضار به دادگاه خواست فریصدور ک یاما وقت (.البلیه اذا عمت طابت)گفته اند 

 خواهد کرد. یشتریخود تالش ب یدر حفظ عصمت شغل زیشود سردفتر ن یتلق نیسنگ یامر یانتظام

 هیمحترم قوه قضائ استیاز ر میمعضل مزمن و کهنه اسناد خودرو است. تقاضا دار گریمسئله د. ۶ 

 به تخلفات یدگیقانون رس ۲۹برابر ماده  شهیهم یبار برا کیرا  هیقض نیکه ا ندیدرخواست فرما

 .ستین رانیا یاسالم ینظام مقدس جمهور بندهیاصال  ز یفعل تی. وضعندیحل و فصل نما یرانندگ

در  یبه مجلس داده شده است و در حال بررس یقانون شهردار ۱۰۰اصالح ماده  حهیال .۷ 

 یحت یدر اماکن مسکون تیحق فعال یدفاتر اسناد رسم ب،یها است که در صورت تصو ونیسیکم

 یمحترم سازمان تقاضا استیخواهد شد. از ر یدیتوسط مالک را نخواهند داشت و خود معضل جد

 . میمساعدت دار
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تشکر  و ریتقد یاست که جا ریگیو مجدانه پ ارانهیهوش شهیمثل هم زیکانون ن یپارلمان تهیکم البته-

 یدکتر دشت یبرادر بزرگوارمان جناب آقا یهااز تالش نی. همچن-ادعا دارد یب زانیعز نیاز ا

 .میسپاسگزار ینیتقن یازهایرساندن به کانون در ن یاریدر  یاردکان

 دیکامال  مشهود است و شا مایدر صدا و س یو بخصوص سند یحقوق یآموزش ها یخال گاهیجا .۸ 

 یمردم به سرانجام خوش یو عدم آگاه یعدم اطالع رسان لیدل نیفروش هم به هم شیقانون پ

 است. دهینرس

ن کانو ریاست محترم سازمان، مدیران کل استان ها ،اعضای محترم هیئت مدیره         

  های سراسر کشور!

 یپرسرا  یسخت یها روز ها یانگار دهیروزها در گزند انکار و ناد نیکه ا اریچه بس ینهاد سردفتر 

وزه رهمه  ومهج بانیخود پابرجا مانده است و امروز دست به گر تیو به پشتوانه حقان کندیکرده و م

قانون تخصص و  تیو حاکم تیافو چون شف ستیو قانون مطلوب آنها ن تیاست که شفاف یکسان

 به میشاهد ی. هر از گاهستیها مطلوب آنها نرو دفترخانه نیاست، از ا یدفاتر اسناد رسم نییآ

 یم مانجا یمکتوب و مجاز ،یریتصو ،یصوت یکه هدفمند توسط رسانه ها ییها غیواسطه سوء تبل

ر و چهره تابناک دفات رندیگیمقرار  یمهریمورد ب اران،یقشر خدوم، سردفتران و دفتر  نیشود ا

ه برافروخت زدیاست و چراغ آن را ا یمنصب، قرآن نینهال ا میگردد. اما معتقد یمشوه و مخدوش م

 است.

ر سراس یو کارکنان دفاتر اسناد رسم ارانیروز بزرگ را به تمام سردفتران و دفتر نیخاتمه ا در

ند دار یحق قدم بر م ریآنان که بر مدار قانون و در مس یکنم و برا یعرض م تیو تهن کیکشور تبر

 و عزت و شرف روزافزون دارم. قیتوف یآرزو

 .و رحمه اهلل کمیعل والسالم


