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پيامك300099004806 :
 زهرا خواجویینژاد
محمد آرمانپوربهطرحشناسایی افرادی کهدر
توآمد دارند و به آنها کارچاقکن یا دالل
اداره ثبت رف 
میگویند ،تاکید دارد و معتقد است دریک سالی که
این طرح اجرا میشود بیش از  70درصد این افراد
شناساییشدهاند .اجرای اینطرحیکی ازخواستههای
همیشگی مردم سیرجان بود و بارها پاسارگاد در این
زمینه گزارش نوشته است .حال که پای کارچاقکنها
ازاداره ثبت بریده شده است باید ببینیم درسایرادارات
هم این اتفاقمیافتد.
 بسیاری از مردم از هزینههای باالی
تعویضسندگالیهدارند،نظرتانچیست؟
یکی ازسیاستهای اصلی سازمان ثبت اسناد
تعویض اسناد مالکیت است .بعد ازتصویب قانون
جامع حدنگار ،مهلتی برای اجرایش تعیین شد اما با
این حال هنوز اسنادی داریم که به صورت دفترچه
هستند و تکبرگ نشدهاند .شاید این به دلیل عدم
اطالع مردم ازمزایای سندتکبرگ باشد .سند تکبرگ
مزیتهایی دارد که مثال جلوی جعل گرفته میشود،
جلویسندمعارضگرفتهمیشودومزیتهایزیادی
دارد .ما چند نوع سند دفترچهای داریم؛ بعضی از
سندهاهستند کهطولومتراژدارندوصرفابایدبیایند
گ کردنشان کاری ندارد .بعضی از
و تعویض و تکبر 
سندهاهستندکهطولومتراژندارندوقدیمیهستند
که یک مقدار کارش زمانبر است و نیاز به بازدید از
محل دارد و روال قانونیاش چند روزی طول میکشد.
متاسفانهسوءاستفادهای که ازعدم اطالعمردم
ازمقررات و هزینهها شده ،باعث شده که یک سری
هزینههایی به مردم تحمیل شود .به این صورت که
بعضی ازافرادی که درادارات تردد زیاد دارند و با بعضی
ازقوانین آشنا شدند ،به مردم پیشنهاد میدهند که
کارشان را انجام میدهند .سیاست سازمان ثبت و
قوهی قضاییه این است که افرادی که زیاد در ادارات
ثبت تردد دارند ،کنترل و بررسی شوند .افرادحتما اگر
ازطرف کسی به اداره ثبت میآیند باید وکالت داشته
باشند و اگر بیش از سه وکالت بخواهند بگیرند از
کارشانجلوگیریمیشود.بههمیندلیلمن ازمردم
خواهش میکنم اوال بیایند سندهایشان را تکبرگ
کنند و ثانیا بدانند که هزینهی تعویض سند 100هزار
و500تومان است .متاسفانه درهفتهنامهها و فضای
مجازی نوشته بودند که هزینه بین دو تا سه میلیون
است.
 خب شاید کسی زمان رفتن به اداره ثبت
را نداشته باشد یا سنش باال باشد و توان رفتن
نداشتهباشدبایدچهکند؟
در تمام کشور ادارات ثبت با پست قرارداد
بستند به این صورت که پست دو نیرو در اختیار
ادارهی ثبت گذاشته که اوال سندهایی را که دردفاتر
رسمیمعامالتی انجاممیشود،جمعآوریمیکنندتا
مردم نیازنباشد در این شرایط کرونا بیایند در ادارات
تجمع کنند .یک نفر ازپست میرود به دفاتر اسناد
رسمی و سندهایی را که انجام شدند،جمع میکند و
با هزینهی  31هزار تومان به ادارهی ثبت میآورد و
تعویض میکند .سپس سند جدید را داخل پاکت
میگذاردودربخانهبهفردتحویلمیدهد.متاسفانه
افراد سودجویی هستند و میگویند فقط کارماست

و میروند با هزینههای زیادی که
از مردم میگیرند ،این کار را انجام
میدهند.بازهمتاکیدمیکنمبرای
آن عده از مردم که ممکن است
وقت نداشته باشند یا کارشان
جوریباشد کهساعات اداریداخل
شهرنباشندیادرمعدنکارمیکنند
یا در این شرایط کرونا صالح
نمیدانند به ادارات بیایند ،پست
در اداره ثبت اسناد دفترنمایندگی
دارد و سندهای دفترچهای شما را
میگیرد و اگر این سند دفترچهای
اصالحیه نداشته باشد و فقط نیاز
به تعویض داشته باشد ،با نصف
هزینه  31هزار تومان تمام کارها
را انجام میدهد و سند را تعویض
می کند و با  100هزارو  500تومان
سند را دم خانه تحویل میدهد.
ادارهی ثبت بهجد درپی این است
که افرادی را که تردد زیاد در اداره
دارند ،ساماندهی کند .چون قوهی
قضاییه به این نتیجه رسیده
است به خاطر این عده از آقایان
و خانمهایی که زیاد در اداره تردد
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
میکنند و کارانجام میدهند ،یک
سری اتفاقاتی دارد میافتد که از
توگو با رییس اداره ثبت اسناد سیرجان
گف 
مردم سوءاستفاده میشود .بهتر
استمردمسعی کنند اوالخودشان
به اداره بیایند و کارهایشان را انجام
دهند اما اگربه هردلیلی شرایطش
راندارند،بهیکی ازآشناهایخودشان
راهنمایی افراد بگذاریم نمیشود و باید ازهرقسمت
وکالت دهند .چون حتما باید با وکالت کسی به اداره این است که افراد به حقوق خودشان آشنایی داشته دادگاه را کم کند.
امکاناینکهادارهثبتیکیازنیروهایشرا یک نفر را بگذاریم .واقعا با این حجم اربابرجوع
ثبتبیایند .اگرهمچنین کسیندارندبهپستبدهند باشندتا ازشانسوءاستفادههانشود .اداره ثبتبهنظر
و این حجم کارمند امکانپذیر نیست .هرچند
که کارشان را انجام دهد و به این افرادی که هزینههای من جز اداراتی است که اگرچه ارباب رجوع داخلش برایراهنماییمردمبگذارد،وجوددارد؟
ما در اداره  37نفر کارمند داریم ،درصورتی که دلمان میخواهد این کاررا انجام دهیم .جزو شرح
زیادیمیگیرند،اعتمادنکنندتاهمجلویکاراینافراد معطل میشود ولی معطلیاش براساس قوانین
گرفته شود و هم هزینهی زیادی به خودشان متحمل است.قوانینسازمانثبتمعموالمربوطبهسالهای به نظرمن اداره ثبت سیرجان 60تا کارمند میخواهد .وظایفمانهمهستولیمتاسفانهکمبودنیروداریم.
نشود.
 درطول روزچه تعداد اربابرجوع دارید؟
پیش است .االن جدیدا دارند نظرسنجی میکنند و ازاین 37نفر 9نفرشان باالی 29سال خدمت هستند
شما االن خودتان پایین تشریف ببرید و تعداد
سیاست بعدی ادارهی ثبت سنددار کردن میخواهند قوانین را براساس شرایط بروزرسانی کنند و توان بدنیشان هم جوابگوی زیاد کارکردن نیست و
اراضی و ساختمانهای بدون سند است .البته این مثال یک از دالیلی که کار مردم در ادارهی ثبت طول بارها من پیشنهاد دادم بیایید اداره ثبت را درسیرجان جمعیت را ببینید .سیرجان بعد ازمرکز استان ازنظر
قانون زمینخواری و چهاردیواری را مشمول نمیشود .میکشدمدت آگهی است.خب اینمالزمانیبود که دو ناحیه کنید چون سیرجان شهریست در حال وسعت بزرگترین شهرستان است .شهرهای دیگر
کسانی که ساختمانی دارند که سند ندارد یا باغی دارد روزنامه بود االن با این فضای مجازی میخواهند مدت توسعه.شماسیرجانامسالراباسیرجانسالگذشته مثل جیرفت ،کهنوج یا بم هر کدام سه تا اداره ثبت
که حدنصابش را جهادکشاورزی تایید میکند و این آگهیها را کمترکنند ،یا مثال زمان اعتراضها را کمتر نمیتوانید مقایسه کنید .هم ازنظرجمعیت و هم از دارند اماسیرجانبا اینوسعتوبا اینحجمروستایی
توساز،سیرجانشهری است کهدرمقایسه که اطرافش قرار دارد کال یک اداره دارد .تعداد دقیق
ساختمان یا باغ یا زمین زراعی در محدودهی اراضی کنند و ...یک سری کارهایی دارند انجام میدهند که نظرساخ 
ملیودولتیقرارنداشتهباشد،میتوانندبیایند ازطریق فاصلهزمانیراکمترکنند.ادارهثبتخدماتاشبسیار با شهرهای دیگر استان توسعهیافتگیاش ،پیشرفت را نمیدانم اما آمارعملکردی که آخر ماه از سیستم
توسازش بسیار زیاد میگیریموباشهرهایدیگرمقایسهمیکنیماصالقابل
قانون تعیین تکلیف ثبتنام کنند و سندهایشان را متنوع است و این نیست که ادارهی ثبت را فقط با جمعیتیاش و پیشرفت ساخ 
تحویل بگیرند یا اشخاصی که داخل طرح هادی سندبشناسند.مااالنتثبیتاراضیملی،تثبیتاراضی است .ما االن دو ناحیه شهرداری داریم ،اداره ثبت مقایسه نیست .نکته بعدی بحث حساسیت کاردر
روستاها تصرفاتشان به شکل خانه ،چهاردیواری دولتی،اراضیوقفی،همکاریبابنیادمسکن،شهرداری ،هم باید دو ناحیه شود .چون با 37کارمند نمیتوانیم سیرجان است .گاهی دریک شهری یک زمین مثال دو
و ...است ،میتوانند ازطریق بنیاد مسکن با هزینهی اجرای مهریه ،در زمینه چک و قراردادهای بانکی ،خدمات عالی به مردم ارایه دهیم .همکارانمان 4روز میلیون میارزد و سند گرفتنش هم خیلی حساسیت
بسیارکم ملکشان را سنددارکنند .تا چندسال آینده رهنیها ،تفکیک ،اصالح ،افراز همه ازخدماتی است هفتهتاساعت 10شبتوی ادارههستند .اگرنیایند کار ندارد .اماوقتی اینجاقیمتمیلیاردی است ،اداره ثبت
سیاست سازمان ثبت این است که هیچ نقطهای از که اداره ثبت دارد انجام میدهد .در مورد ناآگاهی صبحشان مانده است و نمیتوانند کاری انجام دهند .باید درسندی که دارد صادرمیکند خیلی دقت کند.
مردم نسبت به قوانین ثبت ما حاضریم در فضای اگر آمار ارقام شهرها را از اداره کل بگیرید میبینید چون با این کارش هم ارزش زمین را دارد باال میبرد و
کشوربدونسندنماند.
 عدم آشنایی مردم با قوانین ثبتی چقدر مجازیوهفتهنامههادرموردقوانینثبت اطالعرسانی سیرجان جزو ادارات اول استان در ارایه خدمات همبایدفرداجوابگوی اختالفاتباشد.
 چه تعداد از سندها در سیرجان هنوز
میتواند باعث اجحاف و سوءاستفاده از آنها کنیم .اگرمردم به قوانین آشنایی پیدا کنند خیلی از است.بنابراینمیطلبد کهمسئوالنفکری کنند .البته
مشکالتشانبرطرفمیشود .البته االنخیلینسبت استخدام نیرو به دلیل دولتی بودن امکانش کم است تکبرگنشدهاند؟
شود؟
ازسال  90که قانون تکبرگ شدن سندها اجرا
توقعینیست اشخاصعادیتمامقوانین ثبت به گذشته اطالعاتشان بهتر شده است .چون یکی ولی دو ناحیه شدن یکی از پیشنهاداتی است که در
را بدانند چون قوانین بسیارپیچیدهای است .بحث ما از اهداف اداره ثبت این است که حجم پروندههای آینده به مردم کمک میکند .ما اگر یک نفر را برای میشود ،مردم استقبال بسیارخوبی کردند ولی بازهم

شناسایی  70درصدکارچاقکنها

هنوز سندهای زیادی دست مردم
است که تکبرگ نشده است.
ببینید شما وقتی سند دفترچهای
دارید خیلی راحت میشود از آن
سوءاستفادهکرد.
چهسوءاستفادههایی؟
میشود روی آن سند بگیرند
و سند معارض صادرشود یا اینکه
جای امالک در سندهای قدیمی
دقیق مشخص نیست اما در
سندهای تکبرگ کروکی و نقاط
 UTMدقیق مشخص است.
آدرس و کدپستی قرار دارد .به جز
امضای رییس یا معاون هیچ چیز
دستی تو سندهای تکبرگ وجود
ندارد .کل اطالعات آن ملک داخل
سیستمهای ما ثبت میشود .پس
کسانیکهمیخواهندمالکیتشان
محفوظبماندودستدرازیبهشان
نشود و زمینشان را خدای نکرده
کسی نگیرد ،سندشان را تک برگ
کنند و زمانی سند تکبرگ شد
کسیدرآنمحدودهنمیتواندسند
بگیرد .االن اکثر ادارات و بانکها
به سندهای دفترچهای خدمات
نمیدهند.
 در سیرجان چه تعداد
اراضیبیسندوجوددارد؟
خودشهرسیرجانمقداربسیار
زیادش دولتی است .افرادی که روی
چنین زمینهایی میخواهند سند
بگیرند ،باید ازطریق اداره راهوشهرسازی اقدام کنند اما
صحبت ما با افرادی است که ملکی دارند که نه دولتی
است و نه ملی و سند هم ندارند .البته یکسری قوانین
توپا گیربه خاطرجهادکشاورزی یا قوانین دیگری
دس 
بود که باغات و زمینهای زراعی محدودیت دارند که
البته قوانین دارد اصالح میشود انشاال به زودی برای
تعداد زیادی ازچنین ملکهایی میتوانیم سند صادر
کنیم .ما یکی از موانع کارمان این بود که باغات زیر
 1000قصب را نمیتوانستیم سند صادرکنیم .االن دارد
قوانین اصالحمیشود .اگراصالحشودتعدادزیادی از
باغات و زمینهای زراعی سنددارمیشوند .فقط اینکه
اداره ثبت برای زمین خالی سند نمیدهد .ما متاسفانه
پروندههای زیادی داریم که طرف رفته ثبتنام کرده،
هزینه کرده ،آمده اینجا و نشد که برایشان سند صادر
کنیم.خواهشیکهدارمروزاولیکهمیخواهندثبتنام
کنندقانونتعیینتکلیفرابدانند .اینزمینی کهخالی
است و آثار تصرفی داخلش نیست ،یا چهاردیواری
دارد مشمول تعیین تکلیف نمیشود و به آن سند
توساز داخلش باشد.
نمیدهند .باید حتما ساخ 
چون قانون تعیینتکلیف میگوید به ساختمانهای
فاقد سند ،سند میدهیم .یا مردم درزمینهای دولتی
نروندهزینه کنندو ثبتنام کنند.چونزمانی استعالم
راهوشهرسازیرامیگیریم،میگویندمشمولنمیشود.
 گفتید درصدد هستید جلوی افراد
کارچاقکن یا دالل را بگیرید ،این طرح از کی اجرا

شدهاست؟
ما از واژه کارچاقکن استفاده نمیکنیم.
میگوییم افرادی که در اداره زیاد رفت و آمد دارند.
این سیاست قوه قضاییه است و از باال دارد اعمال
میشود .یکسال است این طرح دارد اجرا میشود.
اینها چند گروه هستند؛ یک عدهشان واقعا دنبال
کارکردن هستند و قصد سوءاستفاده هم ندارند ولی
متاسفانه مواردی که حفاظت ما بررسی کرده که مثال
از اربابرجوع به اسم کارمند اداره ثبت مبالغی گرفته
شدهوبعدبررسی کردیمدیدیم آقایفالنرفتهبه اسم
کارمند اداره ثبتپولرا گرفته است.توییکمغازهای
کار داشتم صاحب مغازه گفت آمدیم سندمان را
تعویض کردیم و  5میلیونی هزینهمان شد .گفتم
اشتباه کردید و  100هزار تومان هزینه تعویض سند
بوده است .براساس دستورقوه قضاییه جلوی افرادی
که درطول سال با بیشتر ازسه تا وکالت برای کاری به
اداره ثبتبیایندجلوی کارشانرامیگیریم.
 چه تعداد از این افراد تا االن شناسایی
شدهاند؟
تعداد زیادشان را شناسایی کردیم و دیگربه اداره
نمیآیند .بالغ بر 70درصدشان را شناسایی کردیم و آن
 30درصد هم میگویند ما پرونده ازقبل داشتیم و با
آن سه وکالت داریم انجام میدهیم.
 در  9ماهه امسال چه تعداد طالق و
ازدواجدرسیرجان انجام گرفته است؟
خوشبختانه در سال  99تعداد ازدواجهایمان
نسبت به سال  98افزایش دارد .افزایش ازدواج آن
هم دردوران کرونا به نظرشخصی من به دلیل کاهش
هزینهها و تشریفات بوده است .در 9ماهه سال 99
تعداد ازدواجهایمان 7668مورد بوده است درحالی
که در 9ماهه سال  98تعداد ازدواجها 7305مورد
بوده .یعنی چیزی در حدود  300خوردهای افزایش
داشتهایم.
 آمارطالقرانمیدهید؟
بایدجمعبزنم،نمیدانم.
 آمار ازدواجهای زیر سن قانونی هم
دارید؟
براساس قوانینی که سردفترهای ازدواج اجرا
میکنند ازدواجزیرسنی کهقانونمشخص کرده است
نباید انجام شود و سردفترنباید انجام دهد مگراینکه
قاضی حکم را تایید کند .معموال هم قضات چنین
حکمهایی صادرنمیکند و خیلی کم پیش میآید .ما
مرتب هم ازدفاتر ازدواج و طالق و هم ازدفاتر اسناد
رسمیمان بازرسی داریم .هم بازرسی دورهای میکنیم
و هم موردی کسی شکایت داشته باشد بازرسی انجام
میدهیم و اگرتخلفی باشد به کرمان میفرستیم .ما
حتی انفصالسردفترهمداشتهایم .البتهماسردفتران
خیلی خوبی درسیرجان داریم .به هرحال آمارطالق
آمارجالبی نیست و فکرمیکنم آمارش را اعالم نکنم
بهترباشد .نه فقط درسیرجان درهمه کشورهمین
طور است .متاسفانه امسال آمار طالق در سیرجان
نسبت به سال 98بیشتربوده است.
 چند وقت پیش یکی ازکارمندان اداره
ثبترادستگیرکردندبهچهدلیلبوده است؟
دستگیریاش از سوی مراجع دیگر بود و
اطالعاتی دراین زمینه ندارم.

همزمان با برگزاری بازی گلگهر سیرجان و استقالل تهران؛

باشگاه گلگهر سالروز شهادت سردارسلیمانی را گرامی داشت
 باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر سیرجان همزمان با برگزاری
دیدار دو تیم گلگهر و استقالل تهران در ورزشگاه امام علی(ع)
سیرجان ،برنامههای فرهنگی به مناسبت اولین سالروز شهادت سردار
شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار کرد.
بیلبوردهای باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر با بنر تمثال و یاد سردار
سلیمانی پوشیده شدند ،پوسترهایی که در تیراژ پنج هزار نسخه چاپ شد و
همزمان با این بازی در شهر توزیع شدند و بنرهای بزرگ مزین به نام و تصویر
یوپنج شهید گرانقدر ورزشکار شهرستان سیرجان در
آن سردار بزرگ و س 

جایگاه تماشاچیان به همراه فیلمی کوتاه که به مناسبت سالروز شهادت سردار
سلیمانی از اسکوربورد ورزشگاه محل مسابقه پخش شد ،جلوههای زیبایی از
رشادتهای سردار دلها حاج قاسم سلیمانی را به وجود آورد.
پیش از آغاز این دیدار فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیرجان از علیرضا
ابراهیمی بازیکن گلگهر که در تمامی مسابقات فصل جدید با لباس مزین به
تمثال سردار شهید سلیمانی به میدان مسابقه رفته است ،تقدیر کرد.
در هنگام ورود بازیکنان دو تیم به زمین چمن ،بازیکنان و کادر فنی تیمهای
گلگهر و استقالل با اهدای شاخههای گل در کنار قاب تصویر سردار سلیمانی،

به مقام آن عزیز ملت ایران ادای احترام کرده و تمامی بازیکنان تیم فوتبال
گلگهر در ابتدا با پیراهن منقش به نام و تصویر سردار سلیمانی به میدان آمدند.
 در آستانه اولین دیدار در لیگ برتر فوتبال امید کشور؛
امیدهای گلگهر به زیارت قبور شهدا رفتند

امیدهای گلگهر سیرجان در آستانه اولین دیدار خود در لیگ برتر فوتبال
امید کشور ،به زیارت قبور شهدای سیرجان رفتند.

به گزارش روابطعمومی باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر ،بازیکنان ،کادر فنی
و اعضای تیم امید گلگهر سیرجان همزمان با آغاز مسابقات و اولین دیدار خود
در لیگ برتر فوتبال امید کشور ،عصر امروز در گلزار شهدای سیرجان حضور
یافتند و ضمن زیارت قبور شهدا با آرمانهای آن بزرگان تجدید میثاق کردند.
تیم امید گلگهر سیرجان در اولین دیدار خود در چارچوب لیگ برتر فوتبال
امیدهای کشور یکشنبه  ۱۴دی ماه در بندرعباس به مصاف تیم تیپ تکاوران
بندرعباس میرود.

