رﯾﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و
اﻣﻼک ﮐﺸـﻮر از ﺣـﺬف دﻓـﺎﺗﺮ ﺛﺒـﺖ
ﮐـﺎﻏﺬی و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﺷـﺪن آﻧﻬـﺎ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و از اول ﺗﯿﺮﻣﺎه
ﺟﺎری ﺧﺒﺮ داد.

رﯾﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر از ﺣﺬف دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﮐﺎﻏﺬی
و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و از اول ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺟﺎری ﺧﺒﺮ
داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻧﺴﯿﻢ آﻧﻼﯾﻦ ،اﺣﻤﺪ ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎﻧﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد در ﺳﺎل  1394ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت و اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی
راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه اداری ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮه ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 72 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن و  444ﻫﺰار
ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ دادﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ 88 :درﺻﺪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﻮده و در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎداﺳﺘﺮ ﺑﺎ رﺷﺪ ﭼﻬﺎر درﺻﺪی در ﺣﻮزه
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﻌﺪاد  31ﻣﯿﻠﯿﻮن و  29ﻫﺰار و  202ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد
داﺷﺘﯿﻢ.

و  399ﺧﺪﻣﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﺻﺪور اﺳﻨﺎد
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را
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ﻣﯿﻠﯿﻮن  521ﻫﺰار و  419ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  16درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ.

ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  75درﺻﺪ
در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ روز ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺧﺮوج ﺳﺎزﻣﺎن از
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺘﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارد و در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺣﻮزه وﮐﺎﻟﺖ و ﺑﯿﻊ ﺑﺎ  44و  28درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺛﺒﺘﯽ را ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.
وی اﻓﺰود 2 :ﻣﯿﻠﯿﻮن و  585ﻫﺰار و  989ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
و از ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻨﺎد ﺛﺒﺘﯽ  18درﺻﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و دوﻟﺖ ﺑﻮد
و در ﺳﺎل  45 93ﻫﺰار و  903ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺛﺒﺖ
ﮐﺮدﯾﻢ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻋﻼم آﻣﺎری از ﺛﺒﺖ ازدواج
و ﻃﻼق اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺳﺎل  94در ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ازدواج و ﻃﻼق  673ﻫﺰار
و دو واﻗﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  93ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  6درﺻﺪی رو
ﺑﻪ رو ﺑﻮد.
ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎﻧﯽ ﺗﻌﺪاد ﻃﻼق ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  93را  164ﻫﺰار و  912ﻃﻼق اﻋﻼم و اﻓﺰود :در ﺗﺤﻠﯿﻞ
ازدواج ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  38درﺻﺪ ازدواج ﻫﺎ در ﻣﺮدان  25ﺗﺎ 29
ﺳﺎل و ﺑﯿﺸﺎرﯾﺖ رده ﺳﻨﯽ ازدواج در زﻧﺎن  20ﺗﺎ  24ﺳﺎل ﺑﻮده و
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﻼق ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان در رده ﺳﻨﯽ  30ﺗﺎ  34ﺳﺎل ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان  24درﺻﺪ ﺑﻮد و رده ﺳﻨﯽ زﻧﺎن ﻃﻼق ﺑﺎ  23درﺻﺪ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﻦ  25ﺗﺎ
 29ﺳﺎل ﺑﻮده و از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﯿﺰ  67درﺻﺪ ازدواج ﻫﺎ در ﻣﺮدان
اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﭙﻠﻢ و ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﭙﻠﻢ ﺑﻮده و ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ در
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  65درﺻﺪ در ازدواج ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻃﻼق ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ 68
درﺻﺪ ﻣﺮدان ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﭙﻠﻢ و ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﭙﻠﻢ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در
ﻣﻮرد زﻧﺎن ﻃﻼق ﺷﺎﻣﻞ  65درﺻﺪ زﻧﺎن اﺳﺖ و ﺷﺶ درﺻﺪ ازدواج ﻫﺎ در ﺳﺎل
 94ﻃﻼق در ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﯽ را رﻗﻢ زده و ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و  11درﺻﺪ ﻃﻼق
ﻫﺎ در  20ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک در ﺳﺎل  94اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻣﻮﺿﻮع 62
درﺻﺪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻫﺎ ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﺑﻮد و  56درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪا ﮐﻤﺘﺮ از  114ﻋﺪد
و  37درﺻﺪ ﺑﯿﻦ  115ﺗﺎ  500ﺳﮑﻪ و ﻫﻔﺖ درﺻﺪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻫﺎ از ﻧﻮع ﻣﻮﺿﻮع
ﺳﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  501ﺗﺎ ﻫﺰار ﺳﮑﻪ و دو درﺻﺪ از ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از
ﻫﺰار ﺳﮑﻪ در ﺳﺎل  94ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اراﺋﻪ آﻣﺎر ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در
ﺳﺎل  94ﺑﯿﺎن ﮐﺮد 55 :ﻫﺰار و  687ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎری در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ

و رﺷﺪ ﯾﮏ درﺻﺪی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  93داﺷﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻮدﯾﻢ و ﻃﺒﻖ
آﻣﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ در ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذﯾﺮﺑﻂ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ در ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر رﺗﺒﻪ اول را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
داد و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﺑﻮدن آن
ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل  94در ﻣﺠﻤﻮع  47ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 695ﻫﺰار و  917ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ دادﯾﻢ و در ﺣﻮزه
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﺳﻪ ﻫﺰار و  49اﺧﺘﺮاع در ﺳﺎل  94ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و رﺷﺪ ﻫﻔﺖ
درﺻﺪی داﺷﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ  16ﻫﺰار و  909ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ رﺷﺪ  3درﺻﺪی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  93ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﺷﺪ  23درﺻﺪی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و  241ﻋﻼﻣﺖ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ
درﯾﺎﻓﺖ  3ﻫﺰار و  756اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺠﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻦ و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﺷﺪ  24درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﺑﻪ رﺷﺪ دو رﻗﻤﯽ  18.5درﺻﺪی
رﺳﯿﺪﯾﻢ و در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﺰء ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ
دﻧﯿﺎ در ﺣﻮزه ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  94اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  26ﻫﺰار ﺑﺎزرﺳﯽ از ادارات ﺛﺒﺖ و دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ
اﻧﺠﺎم داده ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎل  93رﺷﺪ  10درﺻﺪی داﺷﺘﻪ و ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺛﺒﺖ ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص
ﺗﺨﻠﻔﺎت  9ﻫﺰار و  368رای ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎم
ﺻـﺪور رای ﺑـﺮای  144رای ﺑﺮآﻣـﺪ و در ﺟﺮﯾـﺎن رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺗﺨﻠﻔـﺎت
ﺳﺮدﻓﺘﺮان در ﺳﺎل  ،94ﺣﮑﻢ اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ و ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ  11ﺗﻦ از
ﺳﺮدﻓﺘﺮان دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  42ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآﻣﺪﻧﺪ و  179ﻧﻔﺮ از ﺳﺮدﻓﺘﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎﻧﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻋﻤﺪه ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺮدﻓﺘﺮان اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﻨﺪ ﺷﺪن و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪن ﺛﺒﺖ
اﺳﻨﺎد و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎداﺳﺘﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

وی از اﺟﺮای  115ﻫﺰار و  688ﭘﺮوﻧﺪه در ﺣﻮزه ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺧﺒﺮ
داد و اﻓﺰود 66 :درﺻﺪ اﯾﻦ اﺟﺮاﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ و  14ﻫﺰار و
 476ﻓﻘﺮه در ﺣﻮزه ﺑﺪﻫﮑﺎران ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
 899ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ رﻓﻊ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوﺟﯽ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺷﺶ ﻫﺰار
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺪﻫﮑﺎران ﺑﺎﻧﮑﯽ  41ﻫﺰار و 506
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ وﺻﻮل ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  93ﺷﺶ درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر از اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﺎداﺳﺘﺮ از ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ از اﺑﺘﺪای ﺗﯿﺮ ﻣﺎه و
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﻫﻔﺘﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ دﻓﺎﺗﺮ دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺲ در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﺎﺗﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪن دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺘﯽ و ﺣﺬف ﮐﺎﻏﺬ در
ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎﻏﺬی در ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ
اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻔﺮ ﺷﺪن ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد ﮐﺎﻏﺬی و ﺑﯽ
ﻧﯿﺎزی از ﭼﺎپ  90ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎﻏﺬ در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
وی ﺛﺒﺖ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ در ﺳﺎل  94را  168ﻣﻮرد اﻋﻼم ﮐﺮد و در اداﻣﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺛﺒﺖ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺛﺒﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻓﺮاد ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن  215ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  34.4درﺻﺪ از
ﺳﺎل  94را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻔﺎﻫﻢ اﺧﻼﻗﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ4.2 :
ﻃﻼق ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ 8.5 ،درﺻﺪ ﺑﺎ
ﻣﻨﺰل ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ و  13.7درﺻﺪ ﻃﻼق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ زوﺟﯿﻦ در زﻧﺪﮔﯽﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﯾﺎران ﻣﺮﮐﺰ
http://www.notary.ir/content-news/188783
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