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جناب آقای دشتی
ریاست محترم کانون سردفتران ودفتریاران

ثب سالم
احتطاهب  ،ثب ػٌبیت ثِ اجطایی شسى پبسد ثِ استؼالهبت الىتطًٍیه زض ازاضات ثجت تبثؼِ ٍ هتؼبلت آى اجطای ططح
هصوَض ٍ ثبظزیسّبی اًجبم شسُ تَسط هسیط ول ٍ تیوْبی اػعاهی ً ،ظط ثِ ایٌىِ زض ثبظزیسّبی طَضت گطفتِ زض ضٍظ پٌج
شٌجِ هَضخ  91/5/12اظ ٍاحسّبی ثجتی شْط تْطاى تَسط تیوْبی ثبظضسی ٍ آهَظشی ٍ ًیع ثبظزیس هسیط ول هحتطم ثجت
استبى اظ ازاضت ثجت شوبلشطق  ،للْه  ،شویطاى ٍ تْطاًپبضس ٍ اضظیبثی ثبظذَضزّبی ططح ػلیطغن تَفیك حسٍز

90

زضطسی زض اجطای آى هَاضزی اظ اثْبم ٍ اشتجبُ زض السام ًعز وبضثطاى ثجتی ٍ ًیع زفبتط اسٌبز ضسوی هشبّسُ گطزیس لصا شیال
ثِ آًْب اشبضُ ٍ هتصوط هی گطزز تَجِ ثِ هَاضز اثْبم ٍ ًیع زلت زض اجطای زستَضالؼول سجت تسطیغ ٍ تسْیل زض اًجبم اهَض
ذَاّس ثَز  .ثسیْی است هسئَلیت اًجبم طحیح ایي زستَضالؼول ثِ ػْسُ سطزفتطاى هحتطم ذَاّس ثَز ٍ ّطگًَِ
ثی تَجْی ًعز وبضثطاى زض اجطای طحیح آى هَجت ثطذَضز لبًًَی ذَاّس شس.

مواردی که کاربران دفاتر اسنادرسمی بایستی رعایت نمایند :
زض استؼالم الىتطًٍیه وبضثطاى هحتطم زض زفبتط اسٌبزضسوی هی ثبیستی هَاضز شیل ضا ضػبیت وٌٌس:
 .1زازُ ّب وبهالً هطبثك سٌس هبلىیت ثبشس.
 .2پالن ّبی فطػی ٍ اطلی  ....وِ زض سٌس هبلىیت ثِ طَضت (  )150/119/1115لیس شسُ وبضثط زفتطذبًِ هی ثبیست
زض زازُ آهبیی ثب ٍیطگَل زازُ آهبیی ًوبیٌس هبًٌس ( )1115،119،150
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 .3زض لیس اضلبم پالن ّبی فطػی  ،اطلی زلت شَز وِ زض لیس شوبضُ ثجت ٍطفحِ ٍجلس زفتط ضلوی ووتط یب اضبفِ
زازُ آهبئی ًشَز هبًٌس  11599; 1159زازُ ًشَزٍ...
 .4هشرظبت هبله ( ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ) هطبثك سٌس هبلىیت زازُ شَز ٍ اظ لیس ّط گًَِ ولوِ اضبفِ هبًٌس ( البی
.ذبًن .ثبًَ .هطحَهِ .هطحَم ٍ )...ذَزاضی شَز هبًٌس طوس آلب وِ زض سٌس هبلىیت طوس لیس شسُ است ٍ یب آلبی
هحوس وِ زض سٌس هبلىیت هحوس لیس شسُ است ذَززاضی شَزً ٍ .یع زض لیس ًبم ذبًَازگی ًیع زلت شَز وِ
ّوبًٌس سٌس هبلىیت لیس شَز .هبًٌس لبئن همبهی وِ چٌبًچِ هطبثك سٌس هبلىیت چسجیسُ ثبشس زض زازُ آهبئی
چسجیسُ لیس شَز ٍاگط هجعا ًَشتِ شسُ ثبشس هجعا زازُ آهبیی شَز.
 .5اگط ًبم ذبًَازگی زاضای پسًَس یب پیشًَس ثبشٌس حتوبً هطبثك سٌس لیس شَز .هبًٌس طبزلیبى سلسٍظی زض سٌس
هبلىیت وِ زازُ آهبیی فمط طبزلیبى زازُ آهبئی هی شَز لیىي ثبیس ثِ طَض وبهل طبزلیبى سلسٍظی زازُ آهبیی
شَز تب هَجت ًمض زض استؼالم الىتطًٍیىی ًشَز.
 .6شوبضُ سطیبل اسٌبز هبلىیت فمط اضلبم زازُ آهبیی شَز ٍ اظ لیس ّط گًَِ حطٍف یب اػساز اضبفِ ذَز زاضی شَز:
هبًٌس  0259569 :سطی  89فمط  0259569زازُ آهبیی شَز  ،سطی  3/23354فمط  23354زازُ آهبئی شَز
سطی / 269566م

فمط  269566زازُ آهبیی شَز

 .7زض هبلىیت هشبػی زلت شَز ول ّویشِ  6هی ثبشس.
 .8اػساز طحیح هبًٌس زٍ زاًگ اظ ششساًگ زض فیلسّبی جعء ٍ ول سْن زازُ آهبیی شَز.
 .9اػساز اػشبضی ( غیط طحیح ) ثظَضت حطٍفی زض فیلس هتي سْن زازُ آهبیی شَز.
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 .10وس پستی هبله حتوبً هطبثك وبضت هلی لیس شَز ٍ زض اسٌبزهبلىیت وبزاستطی ( ته ثطگی ) زض ظْط سٌس هبلىیت
وس هلی هبله لیس شسُ است.
ّ .11ط هله هٌحظطا یه وس پستی زاضز اظ ٍاضز وطزى وس پستی هتفبٍت ذظَطب زض استؼالم ّبی هشبػی
ذَززاضی گطزز.
 .12فیلسی وِ زضذَاست اطالح شسُ فمط ّوبى فیلس ( آیتن ) هطبثك سٌس هبلىیت اطالح ٍ استؼالم
اطالحی اضسبل گطزز.
 .13چٌبًچِ ثطای تىویل ایبزی ثِ جْت ػسم ثجت ذالطِ هؼبهلِ  ،فسد ًبهِ ٍ ...هساضن ٍهستٌساتی اظ ططیك ثجت
اسٌبز هحل زضذَاست شَز ذالطِ هؼبهلِ ٍیب فتَوپی ثطاثط اطل شسُ آى تب  3ضٍظ جْت تىویل ایبزی یب ثجت
فسد ًبهِ ثِ ازاضُ ثجت هحل اضسبل گطزز ( ثِ طَضت هىتَة ٍ فیعیىی )
تصوط  :زض طَضت ػسم ضػبیت ظهبى هصوَض استؼالم ثؼس اظ  3ضٍظ اظ فبیل هٌبطك ثجتی ثِ طَض ولی حصف هی شَز
زضایي طَضت الظم است هجسزاً استؼالم شَز.
 .14فبیل ضز هطثَط ثِ استؼالهبتی هی ثبشس وِ اهىبى پبسرگَئی ثِ ّط زلیل هبًٌس اًتعاع آى پالن اظ ٍاحس ثجتی ٍ ػسم
ٍجَز سبثمِ ثجت زضحَظُ ثجتی ازاضات ثجت هطثَطِ هی ثبشس ( تَضیحب ٍلَع جؼل ًسجت ثِ استؼالم هحتول هی
ثبشس).
 .15زض ذظَص ٍضٍز اطالػبت شوبضُ زفبتط اهالن وِ زاضای هویع هی ثبشس ثِ استثٌبی زفبتط ٍاحس ثجتی شویطاى ثِ
جبی هویع اظ حطف التیي  Fاستفبزُ گطزز ثِ طَض هثبل زفتط  112/3ثِ طَضت  112F3زض سبهبًِ ٍضٍز اطالػبت
گطزز.
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 .16ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ٍضٍز اطالػبت شوبضُ لطؼِ هَجت ػسم تطجیك ثبًه اهالن ٍاحس ثجتی هی گطزز اظ ٍضٍز اطالػبت
زض فیلس هطثَط ثِ آى جسا ذَززاضی گطزز.
 .17پس اظ اضسبل استؼالم ثِ ٍاحس ثجتی ثِ پیغبم ّبی اضسبلی اظ ٍاحس هصوَض تَجِ ٍ هَاضز ًمض اشبضُ شسُ اطالح
گطزز ٍ اظ فطستبزى ًوبیٌسُ زفتطذبًِ ٍ اضثبة ضجَع ثِ ٍاحس ثجتی لجل اظ ضٍیت پبسد جسا ذَززاضی گطزز.
 .18زض طَضت اػالم ًمض اظ ططف ٍاحس ثجتی حساوثط ظطف هست  24سبػت ًسجت ثِ ضفغ ًمض السام گطزز زض غیط
ایٌظَضت استؼالم پس اظ  3ضٍظ وبضی حصف ذَاّس شس.
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