
 با عرض ســام واحترام خدمت ســردفتران عزیز ، دفتریاران گرامی و كاركنان محترم شــاغل در دفاتر اسناد 
رسمی استان همدان.

روز دفاتر اســناد رســمی وآغاز هفته سند رسمی را خدمت شما همکاران و ســروران ارجمند تبریك و تهنیت 
عرض می نماییم.

 ان شــاءهللا درســایه الطــاف الهــی وبا ســعی و تــالش جمعی جامعــه دفاتر اسنادرســمی، مشــکالت و
کاستی های موجود مرتفع گردد.

 توفیق خدمت درعرصه کتابت اسنادرسمی همراه باسالمت،سربلندی و آرامش رابرای شماعزیزان آرزومندیم.

هیات مدیره كانون سردفتران ودفتریاران استان همدان
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ســپهرغرب، گروه ویژه نامه: ســرفتر اسنادرسمی ۸۶  
تویســرکان یکی از اصلی ترین مشــکالت را کندی 
ســامانه ها در طول روز عنوان کــرد و گفت: درچنین 

مواقعی ما نمی توانیم پاسخگوی مردم باشیم.
ســیده فاطمه میرمعینی با اشاره به اینکه مسئولیت 
قانونی سنگینی بر عهده سردفتران است، اظهار کرد:

همه مسئولیت ها تنظیم سند بر عهده سردفتر است،  
حتی اگر دیگری کوتاهی  کرده باشد ولی هیچگونه 
حمایتی از ما نمی شــود، گفت: ضروری است از سران دفاتر حمایت  الزم بعمل آید 

تا آسیب نبینند.
وی با بیان اینکه امنیت معامالت مردم در گرو وجود ســند رســمی است و پس از 
تنظیم سندرســمی ادعایی درخصوص آن پذیرفته نمی شود، اظهار داشت: باوجود 
آنکه سند رسمی یکی از ارکان وموضوعات مهم حقوقی به شمار می رود و سردفتران 

نقش مهم ومسئولیت سنگینی در این زمینه دارند، متاسفانه 
سهم آنها ازمبالغ دریافتی بسیار اندک است.

میرمعینــی افــزود: تعیین حق ثبــت دولتی اخیر 
تحت عنــوان افزایش نیم درصــد وتکلیف دفاتر 
به وصول آن، باعث باالرفتن هزینه ســند و نهایتا 
موجب روی گردانی مردم از تنظیم ســند رسمی 

شده است.
میرمعینــی از ثابت بودن چند ســاله حق التحریر 

گالیــه کــرد و گفت: ایــن امــر دفاتــر رادرمعرض 
آســیب های زیادی قرار می  دهد و دربسیاری ازموارد 

دفاتر از پــس هزینه های جاری مثــل آب، برق و اجاره 
وحقــوق کارکنان برنیامــده و بهمین جهت برخــی به دنبال 

استعفا هستند.

سپهرغرب، گروه ویژه نامه: سردفتر اسنادرسمی شماره  
۱ اســدآباد به مشــکالت دفاتر اسنادرسمی اشاره کرد 
وگفت: با توجه بــه رکود کاری، تورم باال و هزینه های 
ســنگین، کسب و کار قلمداد کردن دفاتر اسناد رسمی 
وافزایش تعداد آنها، موجب از بین رفتن دفاتر قدیمی 

و سرخوردگی دفاتر جدید خواهد شد.
مهرداد کریمی تبار با اشاره به نقش واهمیت سندرسمی 
افزود: توجه به سندرســمی موجب جلوگیری از بروز 
اختالفات و کاهش تعداد پرونده ها درمحاکم قضائی خواهدشــد و به تبع آن شــاهد 

رسیدگی بهتر و سریعتر به پرونده ها خواهیم بود.
این سردفتر وجود اسناد رسمی راعاملی برای جلوگیری ازبروز اختالف در جامعه خواند 
و خاطرنشان کرد:  گسترش سند در جامعه باعث تسهیل امور حقوقی و قضائی وحتی 

اقتصادی مردم خواهد شد.

کریمی تبار با بیان اینکه تاکنون طرح هایی برای حل مشــکالتی که در این حوزه وجود 
دارد، مطرح شده افزود: مجلس در این خصوص  مصوبه ای داشته که به تایید شورای 

نگهبان نرسیده است. 
وی با تأکید بر اینکه تعرفه حق التحریر دفاتر اســناد رسمی هر چهار سال یکبار تغییر 
می یابد، اذعان کرد: یکی از مهم ترین مشکالت ما تعرفه در نظر گرفته شده است که با 

توجه به تورم موجود بسیار ناچیز است.
این ســردفتر تأکید کرد: تعرفه های اسناد رســمی با توجه به افزایش ساالنه قیمت 
ها، نیازمند افزایش است تا جامعه سردفتران اسناد رسمی قادر به تامین وپرداخت 
هزینه های خود باشــند وگرنه شاهد انصراف به دلیل عدم تامین هزینه ها خواهیم 

بود.
کریمی تبار تصریح کرد: گرفتن سند خودرو از دفاتر اسناد رسمی و تحویل آن به نیروی 
انتظامــی ازجمله موضوعاتــی بود که ضرر زیادی به این حــوزه وارد کرد و کاهش ۵۰ 

درصدی حجم کار در دفاتر را به دنبال داشت.

ســپهرغرب، گروه ویژه نامه: ســردفتر اســناد رسمی 
شــماره ۱9 نهاوند گفت: توسعه سند رسمی صرفا با 
توسعه وافزایش تعداد دفاتر محقق نمی شود، اینکه 
مابخواهیم فقط ازنظر کمی ســند رســمی را توسعه 
دهیم، درست نیست. باید به کیفیت، دقت، سالمت 
ودریک کالم به اعتبار ســند رسمی هم توجه داشته 

باشیم . 
شــهاب جانجان بابیان اینکه ماهیت کار دفاتر اسناد 
رسمی، حاکمیتی است نه کسب و کار، افزود: اسنادتنظیمی بعنوان مستند تصمیم 
وقضــاوت حاکمیت قرار می گیرند، پس نمی توان ســردفتری را صرفا یک شــغل 

ومنبع درآمد در نظر گرفت وعنوان کســب وکار برایش قائل شد. 
وی به بیان برخی مشکالت و موانع در گسترش و توسعه سند رسمی پرداخت و گفت: 
تنظیم سند رسمی موضوعی تخصصی ودرصالحیت دفاتراسنادرسمی است، امامتأسفانه 
درحال حاضر مورد بی توجهی واقع شده است. به طور مثال سند خودرو را سالهای طوالنی 
دفاتر اسناد رسمی تنظیم می کردند اما با تغییر این رویه و نادیده گرفتن صراحت احکام 

قانونی، اعتماد مردم به اسناد وحتی مقررات قانونی خدشه دار شد.
جانجان درخصوص برون سپاری های صورت گرفته افزود: این کارها را می توان در 

قالب هایی وبا تعرفه های مشــخص ومنطقی به دفاتر سپرد؛ نه اینکه حجم انبوهی 
از کارها بدون معوض وحق الزحمه مناســب به دفاتر واگذارشود. درغیر این صورت 
نه شــأن دفاتر رعایت می شــود و نه سردفتر به وظیفه اصلی که همان تنظیم اسناد 

است، می رسد.
این ســردفتر با اشــاره به میزان وجوه دریافتی دولت و دفاتر برای تنظیم اســناد 
رســمی، گفت: از هزینه هایی که در دفترخانه وصول می شــود، صرفا بخشی از حق 
التحریری که در ذیل سند قید شده مربوط به سردفتر است؛ که می بایستی ازمحل 

آن هزینه دفترخانه راتامین وپرداخت نماید.
وی تصریح کرد: متأســفانه شائبه ای وجود دارد که بعضا فکر می کنند؛ هزینه های 
دریافتی دردفترخانه کاًل مربوط به سردفتر است، در صورتی که ریزهزینه ها در ذیل 
ســند قید شده است. امروزه با وجود تمام مزیت هایی که سند رهنی دارد، به جهت 

باال بودن حقوق دولتی مردم ازتنظیم آن گریزان هستند.
جانجان بااشــاره به ناچیــز بودن حق التحریر اســنادغیرمالی تصریح کرد:  تمامی 
هزینــه های دفترخانــه اعم از اجاره بهاء،  دســتمزد کارکنان، هزینــه بیمه تأمین 
اجتماعی و ســایرهزینه های جاری تماما از حق التحریر دریافتی کســر ومحاسبه 
می شــود؛ بنابراین با درآمد فعلی و هزینه های موجود، عماًل مبلغی برای ســردفتر 

باقی نمی ماند.

سردفتراسناد رسمی شماره 1 اسدآباد:

ازبین رفتن دفاتر قدیمی وسرخوردگی دفاتر  جدید پیامد کسب وکار قلمداد کردن دفاتر اسنادرسمی

سر دفتر اسناد رسمی شماره 86 تویسرکان:

معطلی مراجعین ونارضایتی آنها از قطعی مکرر سامانه ها 

سردفتر اسناد رسمی شماره 19 نهاوند؛

 توسعه سند رسمی لزوما به معنای افزایش تعداد دفاتر نیست
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سپهرغرب، گروه ویژه نامه: سردفتر 
اسنادرســمی شــماره ۱۷ مالیــر 
گفت: کسب وکار تلقی کردن دفاتر 
اسنادرسمی باقانون ومقررات جاری 
و حاکم بردفترخانه ها درتضاداست 
؛ زیرا رعایت نکردن تکالیفی مانند: 
لزوم حضور ســردفتر درســاعات 
مقرردرمحــل دفترخانــه، نگرفتن 
مرخصی وغیره طبق قانون کســب وکار ضمانت اجرا ومجازاتی 
ندارد اما براســاس قانون وبخشــنامه های مربوط به دفترخانه، 
تخلف محسوب شده ومستوجب مجازات حتی ازنوع انفصال است.

شــهرام پورنقی با اشاره به آســیب هایی که طی چند سال گذشته به دفاتر 
اســناد رسمی وارد شده گفت: عدم تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو دردفاتر و 
تصویب قانون تسهیل کســب و کار، خسارت های سنگین وجبران ناپذیری به دفاتر 

اسنادرسمی وارد کرد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، 
مرجع رسمی تنظیم اسناد خودرو، دفاتر اسناد رسمی هستند امامتأسفانه با تبلیغات 
غیرواقعــی صورت گرفته و در نهایــت به موجب قانون بودجه ســال۱4۰۱ تمام این 
مقررات قانونی نادیده گرفته و نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی سپرده شد. این 
درحالی اســت که برخالف همه ادعاهای وتبلیغات صورت گرفته، شاهدیم که همان 

هزینه های دولتی درمراکز تعویض پالک ازمردم دریافت می شود.
این ســردفتر بااشاره به خطر ورشکســتگی قریب الوقوع صندوق کانون سردفتران و 

دفتریاران گفت:
بااین روند مشکالت فراوانی برای فعاالن این عرصه پدید می آید.

 پورنقی اظهار داشــت:  با تصویب قانون تسهیل کسب و کار به حق مسلم وقانونی » 
حق مکتسبه » سردفتر بی توجهی شد و عمال حق آنها نادیده گرفته و ازبین رفت. 

وی بااشــاره به ویژگی های فعالیت دردفاتر اسنادرســمی وتاکیــد بر لزوم توجه به 
اهمیت این خدمت، اذعان کرد: تنظیم اسناد رسمی سبب ایجاد امنیت مالی و جانی 
در ســطح جامعه می شود و نقش بسزایی در کاهش جرایم و بهبود روند رسیدگی به 

پرونده های مطروحه در دادگستری دارد.

سپهرغرب، گروه ویژه نامه: سردفتراسنادرسمی شماره 
4۸ بهار با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی درآمد دفاتر 
که مربوط به اســناد خودرو بود، اظهارکرد: بیشــتر 
دفاتر به ورشکســتگی نزدیک شــده  و به دلیل عدم 
توانایی پرداخــت هزینه های بیمه، حقوق کارمندان 

و اجاره بها، نیروها راتعدیل کرده اند.
ســعید عباسی جوان با اشــاره به آیه ای 2۸2 سوره 
بقره که لزوم ثبت اســناد درتمــام زمینه ها را بیان 
می کند، تصریح کرد: امروزه ســردفتران اســناد رســمی با مشکالت زیادی دست 
و پنجــه نرم می کنند که ازجمله آن ها می توان به ثابت ماندن تعرفه دفاتر در ســه 

سال گذشته اشاره کرد.
وی بــا بیــان اینکه تعرفه های فعلی مربوط به ســال ۱39۸می باشــد؛ و  باوجود 
افزایش قیمت ها و تداوم تورم، بازنگری در آن ها صورت نگرفته، افزود: متأســفانه 
درآمد دفاتر پاسخگوی پرداخت حقوق کارکنان، اجاره بها و هزینه های جانبی مانند 

نگهداری اســناد و تغییر قیمت هایی همچون هزینه کاغذ، نیست.
ســردفتر 4۸ بهار با بیان اینکه باوجود تالش ها و پیگیری های صورت گرفته،هنوز 

تغییری در تعرفه ها ایجاد نشده،  اذعان کرد:  با توجه به تورم ۵۰ درصدی در سال 
های اخیر، هنوز تعرفه  دفاتر اسنادرســمی طبق 3 ســال قبل محاسبه می شود و 

همین موجب شــده عده زیادی به فکر استعفا باشند.
عباسی جوان مطرح کرد: حدود 9 ماه است که سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
تعرفه های پیشــنهادی را به ریاســت قوه قضائیه تقدیم کرده اما تاکنون تصویب 

نشده است.
وی بیــان کــرد: با کنار گذاشــتن دفاتر از چرخه تنظیم ســند خــودرو به دنبال 
تبلیغــات رســانه ای که تأکید بر کاهش هزینه ها داشــت، در صورتی که ســهم 
دفاتر بســیار اندک بود وقســمت عمده هزینه ها مربوط بــه حقوق دولتی بود، 
امروزه برخالف ادعاهای مطرح شــده شــاهد دریافت مبالغ باالیی هســتیم و 
می بینیــم هزینه هــای تعویض پالک و مالیات اخذ می شــود و گویا هدف فقط 

حذف دفاتر بوده است.
این ســردفتر با بیان اینکه طبق قانون تســهیل کســب و کار - که درســال جاری 
تصویب شده - قرار است هر ساله تعداد زیادی به دفاتر اسنادرسمی افزوده شود؛ 
تأکیــد کرد: متأســفانه با این وصف ، جزءامید واهی بــرای دفاتر جدید و نابودی 

دفاتر فعلی، نتیجه ای حاصل نخواهد شد.

سپهرغرب، گروه ویژه نامه: سردفتر اسنادرسمی شماره ۱ 
کبودر آهنگ درخصوص قانون تســهیل کسب وکارو ورود 
بی حد وحصر افراد به این حوزه، اظهار کرد: اشتغال دردفاتر 
اسنادرســمی نیازمند صالحیت ودانــش کافی حقوقی 
اســت. باجذب هرســاله تعداد قابل توجهی ســردفتر، 
حتما مشــکالت عدیده ای برای فعاالن این شغل ایجاد 
خواهدشد، چرا که درحال حاضر نیز شغل سردفتری کامال 

اشباع شده و سرابی بیش نیست.
مجتبی قهاری بیان کرد: سند رسمی در تثبیت مالکیت اشخاص بر اموال بسیار مؤثر است 
وبا کمک سندرسمی می توان بسیاری از مسائل و مشکالت حقوقی جامعه راحل وفصل کرد 

و ازاختالفات ودعاوی جلوگیری به عمل آورد.
وی خاطرنشــان کرد: حذف اسناد وســایل نقلیه از دفاتر اسناد رسمی با توجه به تبلیغات 
خالف واقع، باعث شد تا دفاتر آسیب ببینند و ازطرفی اسنادعادی که درخصوص اموال وبویژه 

امالک، رایج ومرسوم است ، منشاء شکل گیری بخش عظیمی از پرونده های قضایی است.
وی افزود:  در خصوص میزان هزینه های دریافتی در دفاتر اســناد رسمی نیز بایستی توجه 
داشــت که قســمت عمده هزینه های تنظیم سند دردفاتر اسنادرسمی مربوط به حق ثبت، 
مالیات وسایر وجوه وحقوق دولتی است که متأسفانه وبناحق  به حساب درآمد دفاتر گذاشته 
شده ومی شود. به طور مثال در اسناد رهنی بانک ها که درقبال دریافت وام وتسهیالت بانکی 
تنظیم می شوند، یک درصد از مبلغ مورد رهن به عنوان حق ثبت وافزایش نیم درصد به دولت 

تعلق دارد و مبلغ حق التحریر دریافتی برای سردفتران اندک است.
ســردفتر اسنادرســمی شــماره ۱کبودر آهنگ تصریح کرد: این نرخ در اسناد مربوط به نقل 
وانتقال امالک بر اســاس قیمت منطقه ای که به دفاتر اعالم می شود، محاسبه و مبلغ کمی 

به سردفتر تعلق می گیرد. 
قهاری تأکید کرد: الزم است مسئوالن به موضوع افزایش تعرفه ها در دفاتر اسناد رسمی نیز 
توجه کرده و به نحو مطلوب تجدید نظر کنند و مبلغ واقعی را مدنظر قرار دهند نه مبلغی که 

دارایی اعالم می کند.

سردفتر اسناد رسمی شماره 48 شهرستان بهار:

ورشکستگی دفاتر اسنادرسمی ارمغان حذف ثبت اسناد خودرو

سردفتر اسناد رسمی شماره ۱۷ مالیر:

کسب وکار تلقی کردن دفاتر اسنادرسمی امری اشتباه است

سردفتر اسناد رسمی شماره 1 کبودرآهنگ:

جذب تعداد زیاد سردفتر، خطر جدی برای اعتبار سند رسمی
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سپهرغرب، گروه ویژه نامه - شهره کرمی: رئیس هیئت 
مدیره کانون ســردفتران و دفتریاران اســتان همدان با 
بیان اینکه اجرای قانون تســهیل کسب و کار و در پی آن 
افزایش دفاتر، مشــکالت و حتی بحران های مختلفی 
را به دنبال خواهد داشــت گفت: در حال حاضر در کشور 
بیش از 4۰ هزار خانواده در دفاتر اســناد رسمی مشغول 
به کار هستند و این افزایش، تهدیدی برای جامعه بزرگ 

دفاتر اسناد رسمی به شمار می رود.
حیدرعلی بابایی مفتاح با اشاره به اجرای قانون تسهیل 
کســب و کار به ویژه در دفاتر اسناد رسمی گفت: اگرچه 
ممکن اســت این قانــون در بخش هایی نتیجه خوبی 
داشــته باشــد اما متأســفانه در تعمیــم آن بی دقتی 
شــده و شــمول آن در دفاتر اسناد رســمی امری کاماًل 

غیرکارشناسانه و دور از انتظار است.
وی با بیان اینکه در تدوین قانون تســهیل، شتاب زدگی 
و بی دقتی صورت گرفته، خاطرنشان کرد: تسری احکام 

کسب و کار بر دفاتر اسناد رسمی به قدری آسیب زا است 
که چه بسا اجرای آن متوقف و یا غیر قابل انجام قلمداد 
شــود به همین جهت پیش بینی می شــود این قانون 
در بخش مربوط به دفاتر اســناد رسمی عماًل به قانونی 

مطرود و بر زمین مانده تبدیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه این قانون با افزایش دفاتر، مشــکالت 
و حتــی بحران های مختلفی را به دنبال خواهد داشــت 
گفت: در حال حاضر در کشور بیش از 4۰ هزار خانواده در 
دفاتر اسناد رسمی مشغول به کار هستند و این افزایش، 

تهدیدی است برای جامعه بزرگ دفاتر اسنادرسمی.
رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان 
همدان ادامه داد: با اجرای این قانون بسیاری از جوانان 
بیکاری که متقاضی ســردفتری هستند و با هزار امید و 
آرزو اقدام به تأسیس دفترخانه می کنند، به زودی تبدیل 

به جوانان بیکار و بدهکار خواهند شد.
بابایی مفتاح ادامه داد: بدون شــک با شــرایط موجود، 

کســانی که دفتــری راه بیاندازند، 
نه تنها ســرخورده می شوند بلکه 
متحمــل هزینه هــای ســنگین 
راه انــدازی دفترخانــه و متعاقب 
آن دچار مشــکالت مالی عدیده ای 
خواهند شــد. وی با بیــان اینکه 
ســردفتران  کانــون  صنــدوق 
نیز با آمــدن افــراد جدید دچار 
ورشکســتگی خواهد شــد اذعان کرد: دیگر مشکلی که 
گریبان جامعه را می گیرد، بی اعتبار شــدن سند رسمی 
است. ســندی که مستند رأی قضات و محاکم است و 
بدین ترتیب اعتبار ســند رســمی در آینده به طور جدی 

آسیب دیده و زیر سؤال خواهد رفت.
وی بیان کرد: متأســفانه برخی اجزای حاکمیت دفاتر 
اسناد رسمی را فراموش کرده اند و ازاین رو مشکل و مانع 
اصلی پیش روی دفاتر اسنادرسمی، بی توجهی به قانون 

در این حوزه است.
رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان 
همدان گفت: در شرایطی که ما از طرف حاکمیت مأمور 
به انجام پــاره ای وظایف و ایفای برخی تکالیف قانونی 
هســتیم؛ اما به جای حمایت و تســهیل در امور، مورد 

رقابت و عداوت قرار گرفته و می گیریم.
بابایی مفتاح تأکید کرد: در خصوص سند خودرو که یک 

پایه سند رســمی در کشــور بود، به جای اصالح قانون 
موجــب نقض قانون و تضییع بیت المال و ســرگردانی 

مردم شدند.
وی در ادامه با ابراز اینکه در حال حاضر هنوز قانون اصالح 
نشده و طبق قانون فعلی می بایستی سند خودرو و دفاتر 
اسناد رسمی تنظیم شود ولی شاهد نادیده گرفتن قانون 

به عنوان امری غیر فرهنگی بودیم.
 تضعیف جایگاه دفاتر اســناد رســمی ســبب عدم 
اعتماد مردم به موضوع خصوصی ســازی خواهد شــد
رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان 
همدان با اشاره به اینکه میزان سهم دولت از دریافتی های 
دفاتر همواره در حال افزایش اســت، عنوان کرد: این در 
حالی اســت که در خصوص سند خودرو، مبلغ دریافتی 
مربوط به دفاتر ناچیز بود و بسیاری از هزینه های دولتی 

به  حساب درآمد دفاتر گذاشته می شد.
بابایی مفتاح در ادامه افزود به نظر می رســد هزینه های 

دولتی می بایستی توسط ارگان های ذی ربط وصول شود 
نه دفاتر اسناد رسمی.

وی با اشــاره به اینکه دفاتر می توانند به عنوان تسهیلگر 
بخشی از وظایف قوای مجریه و قضائیه باشند گفت: در 
حال حاضر برخی از حقوق دولتی نظیر مالیات  از طریق 

این دفاتر وصول می شود.
رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان 
همدان ادامه داد: دفاتر اســناد رسمی نقش پیشگیرانه 
و بهداشــت حقوقی دارند و جــزء مهم ترین نهادهایی 
هستند که بهداشت حقوقی و قضائی را در جامعه محقق 
می  ســازند. مستندســازی روابط مالی و حقوقی مردم 
امری مهم و اساســی اســت که بی دقتی در این حوزه 
موجــب بروز اختالفات، تنش ها و افزایش پرونده ها در 

محاکم خواهد شد.
بابایی مفتاح تعداد دفاتر اســناد رسمی فعال در سطح 
استان همدان را بیش از ۱۵۵ دفتر برشمرد و گفت: دفاتر 
اسناد رسمی با بیش از ۸۵ سال سابقه و با جدیدترین 
ابزار و روش ها و شــیوه های دیوانی مشــغول فعالیت 

هستند.
وی با بیان اینکه آیه 2۸2 سوره مبارکه بقره که به اهمیت 
ثبت اسناد و قراردادها اشاره دارد، گفت: این امر آنقدر مهم 
و مبارک اســت که خدای متعال صراحتًا می فرماید اگر 
بین شما قرض، دین، داد و ستد یا وعده ای بود حتمًا آن 

را مستندسازی کرده و کاتبی )با شرایط خاص( انتخاب 
نمایید تا آن را مکتوب سازد.

همان شــتاب زدگی و بی دقتی صورت گرفته در جریان 
حذف دادســراها ، در خصــوص افزایش بی رویه تعداد 
دفاتراسنادرســمی درحال تکرار اســت. به وضوح قابل 
پیش بینی است که با توسعه کمی دفاتر اسنادرسمی آن 
هم بشکلی بی حدوحصر، هیچ نتیجه ای عاید متقاضیان 
جدید سردفتری نخواهد شد وبعالوه دفاتر قدیمی نیز  با 
بحران بیشتری روبرو خواهند شد و بدین ترتيب تجربه 
تلخی بر تجربه شکست خورده قبلی در به هم زدن بنیان 
و نظام حقوقی جامعه رقم خواهد خورد. متاســفانه این 
اشــتباه قبال در جریان حذف دادسراها رخ داد و پس از 
مدت زمان کوتاهی همگان متوجه اشتباه رخ داده شدند 
و با تحمیل هزینه های ســنگین اداری ومالی و آسیب 
های فراوان اجتماعی، مجددا اقدام به احیای دادسراها 

نمودند؛ هرچند شرایط قبل حاصل نگردید.

افزایش بی رویه دفاتر اسنادرسمی 
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