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اظهاراتمعاون امالکآستانقدسدرباره
حفظباغها،ارتفاعاتجنوبواراضیسرخس
گزارش
تفریحی  -خبیری

جنابرحمتیزاده،ازاقداماتانجامشدهمعاونت
امالکواراضیآستانقدسرضوی طیدوسالگذشتهکه
مسئولیتاینمعاونترابهعهدهداشتید،بگویید.اینکه
برای رفع مشکالت مردم استان درباره اراضی موقوفه ای
وساختوسازهادرایناراضیچهعملکردیداشتهاید؟

ابتدا بد نیســت به یکی از تفــاوت هایی اشــاره کنیم که
اکنون در مقایســه با گذشــته وجود دارد و آن شیوه های
وقف نوین است .در گذشته وقفیات بزرگ در قالب وقف
زمینوباغهایوسیعانجاممیشدامابرایاینکههمه
مردمبتواننددرحدتوانخودوقفکنند،بهزودیطرحی
درقالبوقفهایمشارکتیاجراییخواهدشد.

•ثبت 22هزار و 600درخواست از طریق
دفاترپیشخوانبرایپاسخگوییبهمردم

همچنین دربــاره ارائــه خدمات به مــردم بــرای اراضی
موقوفه آســتان قدس رضوی نیز خدمــات گوناگونی به
مراجعهکنندگانومستأجرانارائهمیشودکهاستفاده
از فناوریهای روز و ارائه خدمات الکترونیکی ،بستری
برایتکریممراجعهکنندگانوتسریعوتسهیلدرانجام
امور مربوط اســت.با عنایت به این موضــوع و همچنین
وســعت و پراکندگی موقوفات مشــهد ،راه اندازی دفاتر
پیشــخوان خدمت برای رفــاه حال مراجعــه کنندگان و
اهتمام در تســریع انجام امور در ادارات امالک و اراضی
تابعه این معاونت در شهر مشهد از جمله اقدامات در این
زمینه اســت که در ســال ، 95تعداد بیــش از  17هزار و
 80درخواست و در ســال 96تاکنون حدود 22هزار و
 600درخواســت از طریق دفاتر پیشخوان ،ثبت و برای
پاسخ گویی به حوزه مربوط ارسال شده است.همچنین
ارائه خدمات به صورت الکترونیکی از دیگر موضوعاتی
اســت که برای ارائه خدمات مطلوب تر بــه ارباب رجوع
صورت می گیرد .در این باره جلسات متعددی با کانون
سردفتران اسناد رسمی خراســان رضوی و نمایندگان
ادارهکلثبتاسنادوامالک استانبرگزارشدهکهنتیجه
آن،فعالسازیسامانهثبتدرخواستهادردفاتراسناد
رسمی شهر مشــهد برای شــروع فرایند خدمات تجدید
اجاره،انتقالاسنادو...بودهاستکهباایناقدام،بخش
عظیمی از درخواســت های مســتأجران از طریق دفاتر
اسناد رسمی انجام می شــود که این خود باعث کاهش
مراجعات حضوری آن ها و تسهیل دسترسی به خدمات
مورد نیاز خود در زمینه امالک و اراضی در آستان قدس
رضویشدهاست.

•اقداماتانجامشدهبرایپروژههایعامالمنفعه

درچارچوباجرایمنشورهفتگانهمقاممعظمرهبری
در حکم تولیت آســتان قدس رضــوی ،اقدامات صورت
گرفتهبیشترازجنستأمینزمینمناسببرایپروژههای
عام المنفعه و مختص زائران عزیز بــارگاه منور رضوی و
همچنینتسهیلسیاستهایواگذاریزمینهایمورد
نیازبودهاست.درهمینباره،میتوانبهواگذاریزمین
برایپروژهزائرشهررضویدراراضیمنطقهطرقمشهد،
واگذاری زمین برای پروژه زائرسرای رضوی در خیابان
چمــن ،واگذاری زمیــن برای پــروژه احداث آشــپزخانه
مرکزی آستان قدس رضوی در مجاورت پروژه زائر شهر
رضوی ،همــکاری برای واگــذاری زمین پــروژه احداث
مجتمع 530واحدی مسکن زوجهای جوان در حاشیه
بزرگراهصدمتری(کمربندی)مشهد،تأمینزمینبرای
اشتغالجامعهنابینایان،تأمینزمینبرایایجادگلخانه
دریکیازبهتریننقاطشهری،تأمینزمینبرایساخت
 300واحدمسکونیمحروماندرشهرستانهایدرگز،
انابد ،کاشــمر و سرخس که ســاخت آن به عهده انجمن
خیرانمسکنسازاست،اشارهکرد.

•ثبتمشخصاتبیشاز 580رقبهوپالک
ثبتیآستانقدسدرسامانهحدنگارکشور
باعنایتبهبندهایمنشورهفتگانهمقاممعظمرهبری
در حکم انتصاب تولیت آســتان قدس رضوی و حســب
رهنمودها و تأکیدات تولیت مبنی بــر حفظ و صیانت از
غبطهوقفوحقوقموقوفاتورعایتدقیقنیاتواقفان،
پیشــنهاد ایجاد بانک اطالعاتی امالک و موقوفات را به
تولیتارائهکردیمکهپذیرفتندبنابراینیکیازاقدامات
موثربهاینمنظور،ایجادالیهایدرسامانهحدنگارکشور
بود.مطابق قانون جامع حدنگار کشــور ،تمامی اسناد و
مدارکمالکیتدفترچهایبایدبهاسنادمالکیتحدنگار
تبدیل شــود که اجرای آن نیاز به عملیاتی کردن هر چه
بهتراینقانوندرامالکواراضیمربوطبهموقوفاتامام
هشتم(ع) داشــت ،به همین منظور از اوایل اردیبهشت
 ،96مشخصات بیش از 580رقبه و پالک ثبتی مربوط
بهموقوفاتآستانقدسرضویدرسامانهحدنگارکشور

ازمزایایایناقداممیتوانبهتثبیتمالکیت،پیشگیری
ازصدوراسنادمعارضوجلوگیریازایجاداختالفهای
ملکی ،روان سازی و شفافیت در پاسخ گویی به مراجعه
کنندگان و متقاضیان صدور سند ،صرفه جویی در وقت
و زمــان ،کاهــش مراجعــات اداری ،بهره وری بیشــتر از
امکانات رایانــهای ،وجود وحدت رویه و اجرای یکســان
در اشــتراک گذاری اطالعات امالک و اراضی موقوفه با
برنامههایسازمانثبتاسنادوامالککشور،جلوگیری
از وقوع سوء اســتفادههای احتمالی ،پرهیز و خودداری
از هرگونه اظهار سالیق شخصی و رویه های فردی و...
اشاره کرد که تمام این نکات به منظور تکریم مراجعان و
متعامالنصورتگرفتهاست.

•تهیهاولیننسخهازاطلسجامعموقوفات
آستانقدسرضوی

یکیدیگرازاقداماتارزشمندیکهدردورهجدیدتولیت
آســتان قدس رضوی انجام شــده ،تدوین اولین نســخه
اطلس جامــع موقوفات آســتان قدس رضوی اســت .از
بارزترینویژگیهایایناطلساستفادهازفناوریهای
نوین برای یکپارچه ســازی اطالعات موقوفات حضرت
رضا (ع) در جغرافیای کشور است که با همت همکاران
اینمعاونت،برایتحققاهدافکالنانجامشدهاست.
یکــی از اقدامــات بــرای ارائــه خدمــات الکترونیــک به
مســتاجران ،ســامانه جامع امالک و اراضی و داشبورد
مدیریتی اســت که هدف از ایجاد آن ،جانمایی و تثبیت
مالکیت رســمی امالک و اراضی موقوفات حضرت رضا
(ع)دربسترسامانهجامعحدنگار(کاداسترملی)وایجاد
بانک واحد اطالعات آب و خاک موقوفات آســتان قدس
رضویاستکهبههمینمنظورنیزدریچهواحدخدمت
الکترونیکی ،برای تســهیل و تســریع امور مستأجران و
مراجعان با نــگاه خدمت کریمانه و ایجاد ســاز وکار ارائه
خدمات غیرحضوری در بســتر فضای مجازی با در نظر
گرفتن سطح دسترســی ایجادشــده و درحال خدمات
رسانیاست.دراطلسجامعموقوفاتکهقابلیتاتصال
بر خط به بانک امالک و اراضی را دارد ،اطالعات مربوط
به وضعیــت موقوفات آســتان قدس رضــوی به تفکیک
اســتان های کشــور در یــک نــگاه ،در قالب شــش گروه
امالک و اراضی موقوفه شش دانگ دارای سند با نقشه
ومساحتمشخص،امالکواراضیموقوفهششدانگ
دارای سند بدون نقشــه و مساحت مشــخص ،امالک و
اراضیموقوفهبامالکیتسهمیدارایسندبدوننقشه
و مساحتمشخص ،امالک و اراضیموقوفه دارای وقف
نامــه در جریان تثبیت که صرفــ ًا دارای وقف نامــه بوده و
تاکنونشناسایینشدهاستوامالکواراضیکهدارای
وقفنامههستامابرایتعیینوضعیت،نیازمندمراجعه
به وقف نامه ها و شناســایی مکانی منطبــق بر وقف نامه
هاست،جمعآوریشدهاست.
یکــی از اقدامــات معاونــت امــاک و اراضــی که
به عنــوان یک دســتاورد مهــم از آن یــاد می شــود ،بحث
سنددارکردناراضیموقوفهبرایکمکبهمحرومانورفع
مشکالت آن ها در این زمینه بوده است .بیشتر از جزئیات
ایناقدامبگویید.

یکیازمأموریتهایمهممعاونتامالکواراضیآستان
قدس رضوی طبق منشور هفت گانه ابالغی مقام معظم
رهبری ،رسیدگی به محرومان و مستضعفان است که در
این باره پیشــنهادی به تولیت ارائه دادیم مبنی بر این که
تعداد زیادی از افــراد امالک و اراضــی موقوفه را همانند
تعدادزیادیازاراضیواقعدرشهرکشهیدرجاییوشهید
باهنر،کشفرودوبرخیازروستاها،دراینمناطقتصرف
کرده اند از این رو برای ایجاد روحیه خوش بینی باید این
اراضی تعیین تکلیف شود .لذا به این منظور با تأکیدهای
تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر تعیین تکلیف عرصه
منازلمسکونیواقعدراراضیموقوفهوباهدفمساعدت
وکمکبهاقشارضعیفونیازمندجامعهوتالشبرایرفع
مشکالت آنان ،از اواسط اسفند  95این کارطبق مصوبه
ای در دســتور کار این معاونت قرار گرفت.بر اساس مفاد
این مصوبه و مطابق شیوه نامه مصوب ابالغی ،صاحبان
اعیانمسکونیواقعدرموقوفاتآستانقدسرضویبرای
سنددارکردنمنازلخودمیتوانندمتناسببامساحتو
موقعیتمنطقهمدنظر،طبقشیوهنامهوضابطهمشخص
از معافیــت 70درصدی و تســهیالت اقســاط 10ســاله
برای  30درصد باقــی مانده حق تقدیمی آســتان قدس
رضوی بهرهمند شوند.این کار باعث رفع مشکالت مردم
در حاشیه شهر مشهد و خوش بینانه شــدن نگاه مردم به
آستان قدس رضوی می شود .در این باره قابل ذکر است
کــه از تاریخ شــروع این مصوبــه در 12اســفند 95تا17
اسفندماه امسال ،تعداد ســه هزار و 878درخواست در
دفاترپیشخوانواداراتامالکواراضیثبتشدهاستکه
ازاینتعداددوهزارو 848موردنقشهبرداری 884،مورد
وصول حقوق و دریافت تعهدات صورت پذیرفته که از این
تعدادبرای 869موردنیزاعتبارنامهصادرشدهاست.یکی
دیگر از اقداماتی که برای کمک به نیازمندان انجام شده
است،مساعدتدرنحوهپرداختحقوققطعاتتصرفیبه
صورتافزایشاقساطحقوقاراضیتصرفیدارایسابقه
ازسهقسطبهپنجقسطبودهاست.
آیــا این طرح مســاعدتی فقط مختــص موقوفات
آستان قدس رضوی درخراسان رضوی بوده است؟

شیوهنامهمصوبهمساعدتی،درکلجغرافیایموقوفات
آستان قدس رضوی در  24استان کشور اجرا می شود.
همچنیندرسفریکهتولیتمعظمآستانقدسرضوی
ابتدایآذرماهامسالبهشهرستانوروستاهایسرخس
داشــتند ،با هدف مســاعدت بیشــتر ،از طرح مساعدت
ویژه صــدور اعتبارنامه رســمی بــرای منازل روســتایی
شهرســتان ســرخس رونمایی کردند که بر اســاس این
طرح ،آستان قدس رضوی بدون دریافت حق تقدیمی و
تنها با پرداخت اجاره بها طی دوره 10ساله برای منازل

یکی از ســواالتی که مردم سرخس در این زمینه
داشــتند ،این اســت که آیا برنامه ای برای بخشــیدن حق
تقدیمی بخــش دیگری از زمیــن های زراعی ســرخس در
دستورکاردارید؟

بهمنظورارائهاعتبارنامهبرای اراضیزراعیسرخسنیز
که اسناد آن طبق قانون ابطال شده بود ،امتیازاتی قائل
شــده ایم و زارعان را از پرداخت 60درصد حق تقدیمی
معاف و اعالم کردیم 40درصــد باقی مانده را به صورت
اقســاط پرداخت کنند.یکی دیگر از مساعدت های عام
المنفعهتولیتآستانقدسرضویبرایرفعمحرومیت
و برخورداری مردم محروم منطقه سرخس ،کلنگ زنی
احداثمجموعهورزشیچندمنظورهدرمناطقروستایی
شهرســتان ســرخس ،مدرســه امام رضــا (ع) و مجتمع
مســکونی  100واحدی امام رضا(ع) بــرای نیازمندان
و مشــارکت در احداث مجتمــع مســکونی  48واحدی
استادان حوزه علمیه سرخس بود که ارزش این طرح ها
 38میلیاردو 500میلیونتوماناست.

برایاراضی زکریاکهطرحیمصوب
دارد،بهدستگاههایخدماتیاعالم
کردهایممیتوانندبارعایتاصولوطرح
هایشهرسازیاقدامکننداماجایی
کهمغایرطرحهایمصوبباشد،طبق
قانوناجازهچنینکاریراندارندالبته
خواستههایمردماینمناطقدردست
بررسیقرارداردوپیشنهادهایینیزبه
آنهاارائهشدهاست
یکیازمباحثیکههمیشهمردمدربارهآنحساس
بوده و خواهند بــود ،موضوع حفظ باغ های آســتان قدس
رضوی اســت .همان طور کــه تولیت آســتان قدس رضوی
اعالمکردندسیاستایننهادجلوگیریازقطعحتییک
درخت در باغ های آســتان قدس رضوی است .حال مردم
ســوال دارند برای باغ محدوده میدان فردوســی و بولوار
شهیدموسویقوچانیکهچندینسالقبلتخریبوداخل
آنخیابانکشی،آسفالتوجدولکشیشدولیچندسالی
است رها شده ،چه برنامه ای دارید؟ آیا قرار است با توجه به
سیاستحفظباغها،دوبارهآنهااحیاشود؟

برخــی از باغ هایــی که متعلق به آســتان قــدس رضوی
است،کاربریفضایسبزوباغندارندبلکهزمینهاییبا
کاربریدیگربودهکهدرگذشتهآستانقدسرضویبرای
استفادهمردمدرآنهادرختانیباعمرهایکوتاهکاشته
است اما با این حال ،تولیت آســتان قدس رضوی اعالم
فرمودنددرهرجاییحتیاگریکدرختباشد،راضیبه
قطع آن نیستند .برای ارائه خدمات شهری نیز تعامالت
صریح وروشنی با شهرداری مشــهد داریم که یکی از آن
ها،دراختیارقراردادنمقطعیقسمتیازاراضیمیدان
فردوسی به شــهرداری برای اجرای خط 3قطار شهری
مشهد وهمچنین دراختیار گذاشتن بخشی دیگر از این
زمین ها برای استفاده مردم وزائران به عنوان پارکینگ
در ایام نوروز است .زمین واقع در میدان فردوسی دارای
کاربریمشخصوطرحهایمصوبشهرسازیاستکه
بعدازاتمامکارساختخط 3قطارشهریوبنابهنیازشهر
وزائران،کاربریخودراخواهدداشت.
شماریازباغهایآستانقدسرضویدرسالهای
اخیر ،تغییر کاربری پیدا کرده اســت .به عنوان نمونه می
توان به باغی که هم اکنون در اختیار پروژه مشهد مال قرار
دارد ،اشــاره کرد .لطفا در زمینه این تغییــر کاربریها هم
توضیحدهید.

طرحهای توســعه شــهری از چنــد دهه قبــل ،محدوده
قانونی شهر مشهد را تعیین کرده است .سطوح کاربری
تعیین شــده هم با لحــاظ کــردن جمعیت آینده شــهر،
پیشبینی شده اســت .مجموع این اقدامات ،افقهای
آینده طرحهای شــهری را ترســیم کــرده اما بــا توجه به
تدریجی بــودن اســتقرار کاربریهای قانونی ،آســتان
قدس رضوی بــا دو هدف حفظ و صیانــت و بهرهبرداری
بهینه از اراضی موقوفه و رهانکردن فضاهای شــهری تا
زمان واگــذاری ،مطابق با کاربریهای تعیین شــده ،به
غ با کاشــت
بهرهبرداری از فضاهــای مذکور به عنوان با 
درختانی با عمر کوتاه اقدام کرده اســت .در واقع آستان
قدسرضوی،زمینیراکهمیدانست هدرآیندهدرخدمت
طرحهای توســعه شــهری قرار خواهد گرفت ،بر خالف
کاربری غیر باغی و با هدف کمک به محیط زیست شهر
بهطورموقتباکاشتدرختانیباعمرکوتاهبهباغتبدیل
کرده اســت .این موضــوع منافاتی هم با حقوق کســب
شده در کاربریهای تعیین شده مصوب ،نداشته است.
بنابراین با توجه به مرور زمان ،افزایش جمعیت شهری و
لزوم تأمین سرانه کاربریهای تعیین شده در طرح های
توسعه شــهری مصوب ،آســتان قدس رضوی براساس
کاربری های قانونی برای واگــذاری اراضی اقدام کرده
است.دربرخیازنقاطشهرمشهد،آستانقدسرضوی
حسبضرورتوفراترازحدودوظایفذاتیخود،آنهم
بهمنظورهمراهیبامدیریتشهریوتأمینسرانههای

عکس :وحید بیات

جزئیات اقدام انقالبی آســتان قدس رضوی در سنددار
کردناراضیوقفیحاشیهشهرمشهدوسرخس،ایجاد
اطلس اراضی وامالک موقوفه آســتان قدس رضوی در
کشور،تسهیلپاسخگوییبهمستاجراناراضیموقوفه
آســتان قدس رضوی با ایجــاد بانــک اطالعاتی امالک
واراضی و ارتباط برخط با اداره کل ثبت اسناد و امالک و
دفاتراسنادرسمی،تاکیدتولیتآستانقدسرضویبر
راضینبودنازقطعحتییکدرختدرباغهایآستان
قدس رضوی ،حفظ کاربــری اراضی موقوفه براســاس
نیات واقفان و پیروی از طرح های مصوب شهرسازی در
اراضیمتعلقبهآستانقدسرضوی،مصوبهمساعدتی
و تخفیف  70درصدی به مالکان اعیانــی های احداثی
در اراضی موقوفه در حق تقدیمی و اقساطی کردن بقیه
آن درچارچوب منشــور هفت گانه رهبــر معظم انقالب،
پیگیریمطالباتساکنانروستاهایزکریاوچشمهپونه
و پاسخ به سواالت ریز و درشت حاشیه ای ازجمله موارد
مطــرح شــده در مصاحبــه اختصاصــی120دقیقه ای
«خراسانرضوی»باغالمرضارحمتیزادهمعاونامالک
واراضیآستانقدساستکهدرادامهمیخوانید.

جانماییشدکههماکنونازآنبهرهبرداریمیشود.

این اقدام چه مزیت هایی برای مراجعان و افرادی
دارد که با امالک و اراضی آســتان قدس رضــوی در ارتباط
هستند؟

روستاییشهرستانسرخس،اعتبارنامهصادرمیکند.
درمجموعطبقبرآوردها 50،هزارنفرازمردمساکندر
 54روستایشهرستانسرخسدرقالببیشاز 10هزار
خانهروستاییباهدفماندگاریروستاییاندرروستاها
وحفظ کرامت آن ها از طرح مساعدت ویژه آستان قدس
رضویبرخوردارمیشوندکهارزشریالیمعافیتطرح
مزبور 62میلیاردتوماناست.
طرحمعافیتپرداختحقتقدیمیآستانقدسرضوی
برای دریافت اعتبارنامه  10هزار خانه روســتایی پیش
بینیشدهبودکهتاکنون12هزارو 342منزلمسکونی
برداشتشدهکهازاینتعدادنقشهدوهزارو 115منزل
تأیید و جانمایی و برای  205منزل نیز اعتبارنامه صادر
شدهاست.

خدمات شهری از جمله فضاهای سبز و ...حتی بیش از
سرانههایاستاندارد،بهواگذاریاراضیباکاربریهای
متفاوتبرایبهرهبرداریدرزمینهفضایسبزو...اقدام
کرده اســت .این موضوع نشــان میدهد آســتان قدس
رضویبهموضوعنیازهایخدماتشهریبهویژهفضای
ســبز اهتمام فــراوان دارد و بــه طرحهای کالن توســعه
شهریهمتوجهکردهاست.
همچنینبرایاجراییشدنکمربندفضایسبزجنوب
مشهدوکمکبهعمرانوآبادیشهر،آستانقدسرضوی
با واگذاری مســاحت یک میلیــون و760هــزارو931
مترمربعازاراضیآبشرموقوفهبهشهرداریمشهدبدون
حقتقدیمیواجارهبهامساعدتکردهاست.
در زمینه ارتفاعــات جنوبی هم مردم ســواالتی
دارند.بخشیازساختوسازهادرارتفاعاتجنوبیمشهد
در زمینهــای متعلق به آســتان قدس رضوی انجام شــده
است .بســیاری از کارشناسان انجام این ســاخت و سازها
را منطبق بر طرحهای توســعه شــهری نمیداننــد و آن را
«کوهخواری»معرفیمیکنند.نظرشمادراینبارهچیست؟

اراضی محدوده ارتفاعات جنوبی شهر مشهد براساس
طرحهایتوسعهشهریکهمصوبشدهنهادهایمربوط
و در رأس آن شــورای عالی شهرســازی اســت ،کاربری
قانونی پیدا کرده اســت .دربــاره نوع و نحــوه مکانیابی
کاربریهایشهریهم،نهادهایدولتیمربوط،متولی
تهیه و تصویب طرح ها هستند و مالکان اراضی از جمله
آســتان قدس رضوی هیچ گونه دخل و تصرفــی در این
باره ندارند .یعنی این مالک نیست که میگوید کجا می
توانساختوسازکردوکجانمیشود.نقشههایآستان
قدسرضویصرف ًابراساسطرحهایمصوبتهیهشده
و با لحاظ کــردن تمامی موارد قانونــی و به منظور حفظ
و صیانت از حقوق موقوفه ،فقط بــرای واگذاری اراضی
مطابــق با کاربری هــای قانونی تعیین شــده اقــدام می
کند؛ اما به هر حال مســئولیت مجوزهای صادر شده از
سوی نهادهای خصوصی یا دولتی در زمینه پروانههای
ســاختمانی ،تعیین کاربری ها و ...با خود آنهاســت و
ارتباطی با آســتان قدس رضوی یا هــر مالک حقیقی یا
حقوقیدیگرندارد.درارتفاعاتجنوبیشهرمشهدبهجز
زمینواگذارشدهبهدانشگاهعلومپزشکیبرایاحداث
دانشکده و شهرک سالمت که مناسب ترین استفاده از
این زمین اســت ،بقیه موارد جزو اراضی موقوفه آســتان
ی زمینها بــرای انجام آن
قدس رضوی نبــوده و واگذار 
ساختوسازهاخارجازاختیاراتایننهاداست.
اراضــی واقــع در ارتفاعــات برابــر قانــون انفــال
محسوب می شــود ،چگونه آســتان قدس رضوی در انفال
میتواندمالکیتداشتهباشد؟

نص
یقین ًا بــه موجب قوانین و مقــررات ثبتــی ،خصوص ًا ّ
صریح مــاده  22قانون ثبت اســناد و امالک کشــور ،آن
چه تعیین کننده مالکیت و حدود و ثغور آن اســت ،سند
مالکیتوتحدیدحدودثبتیاست.بنابراینمقداروحدود
مالکیتآستانقدسرضوینیزنسبتبهامالکواراضی
موقوفه حضرت رضا (ع) از این قاعده مســتثنا نیســت و
دارایمساحتوتحدیدحدودمشخصاست،امادرباره
انفال نیز باید گفت ،انفال از اراضی موقوفه خارج شــده
اســت و قابلیت اجرا ندارد .در این زمینه نظریات فقهی
و استفتائاتی از مقام ّ
معظم رهبری ،امام راحل و فقهای
محترمشوراینگهبانوجودداردکهبهصراحتاعالممی
دارند؛هرآنچهازاراضیواقعدرمحدودهقریهموقوفهکه
عنوانخاصقریهموقوفهشاملآنمیشود،شرع ًامحکوم
به وقفیت است حتی اگر بعد از عمل به وقف نسبت به آن
پسازسالیانیبهصورتبایریامواتدرآمدهباشد،بازهم
از وقفیت خارج نمی شود و باید همچنان نسبت به آن به
وقف عمل شــود و قابل جدا کردن از وقف و استمالک یا
الحاقبهاراضیمنابعطبیعینیستواحکاموآثارانفال
و اموال عمومی بــر آن مترتب نمی شــود و آن چه امالک
موقوفهاستبهوقفیتباقیوم ّلینمیشود.

•بیشاز 44درصداراضیمشهدمتعلقبه
آستانقدسرضویاست

بفرماییــد چند درصــد امالک و اراضی مشــهد
متعلقبهآستانقدسرضویاست؟

بیش از 44درصد اراضی شــهر مشهد ،موقوفه حضرت
رضا(ع) اســت وبیشــترین خدمات شــهری که اجرا می
شود در موقوفات آستان قدس رضوی است که بر اساس
مدیریتوطرحهایشهریوشهرسازیدراختیارمتولیان
قرارمیگیرد.حتیدرفضاهایسبزآستانقدسرضوی
واراضیکهکاربریآنهافضایسبزنبوده،بیشازطرح
هایمصوبفضایسبزایجادشدهیادراختیارفضایسبز
قرارگرفتهاست.
زمینهای موقوفه آســتان قدس رضوی در شهر
مشهد ،پرسشهایی را در ذهن شهروندان به وجود آورده
است.معاونتامالکواراضیچهبرنامهایبرایبهرهگیری
ازاینزمینهایموقوفهدارد؟

اراضی موقوفه آســتان قدس رضوی در شــهر مشهد ،به
هیچوجهرهانشدهاست .یگانحفاظتامالکواراضی
آســتان قدس رضوی ضمن محصور کردن اراضی فوق
با به کارگیری دیگــر روش های حفاظتــی از جمله پانل
گذاری ،نصب تابلو ،اســتقرار ایســتگاه نگهبانی و ...به
صورتشبانهروزیبرایحفاظتوصیانتازایناراضی
موقوفه،اقداممیکندوحسببرنامههایایننهادبانگاه

آستانقدسرضویقصدافزایشاجاره
موقوفاترانداردواگرهمافزایشیباشد
کهمقدارآنبسیارکماست،ازسوی
ادارهکلداراییوبراساسنرخمعامالت
منطقهایمشخصشدهاستواین
موضوعدراختیارآستانقدسنیست.
بهره وری بهینه ،در دســتور کار واگذاری یا مشارکت بر
اساسکاربریقانونیقراردارد.باتوجهبهوسعتاراضی
موقوفه آســتان قدس رضوی در شــهر مشــهد ،موضوع
حفظوصیانتازامالکواراضیموقوفهبهعنوانیکیاز
مهمترینوظایف،دراولویتبرنامههایکاریاینمعاونت
قراردارد.ازسویدیگر،طرحهایمختلفتوسعهشهری
وجودداردکهبرایاراضی،شرایطیرامشخصمیکند.
این اراضی در اختیار ،هر کدامشان دارای کاربریهای
تعیینشدهومصوبهستندکهباتوجهبهنوعهرکاربری،
اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و کاربریهای عمومی و...
بهرهبرداری از هر یک ،توســط شورای عالی شهرسازی
تعیین و آســتان قدس رضوی با توجه به درخواستهای
رسیدهوسطوحکاربریهایتعیینشدهوبارعایتغبطه
وقف و حقوق موقوفــه ،برای واگــذاری تدریجی اراضی
موقوفــه اقدام مــی کند .خالصــه این که بــرای تک تک
زمینهای موقوفه در شهر برنامهای مشخص شده و این
برنامهها متناسب با ظرفیت و نیاز شهر به تدریج در حال
اجراییشدناست.بهدستگاههایخدماتیاعالمکردیم
با رعایت اصول وطرح های شهرسازی به روستای زکریا
خدمترسانیکنند

یکــی از مطالباتــی که مدت زیادی اســت آســتان
قدس رضوی در حال پیگیری است ،رفع مشکالت ساکنان
روســتاهای زکریا و منطقه «چشمه پونه» اســت .اهالی این
منطقه مدعی اند زمینهایی که در اختیــار دارند ،امالکی
است که پدران آن ها نسل اندر نســل در اختیار داشتهاند و
هیچ وقت روستا را ترک نکردهاند که بازگشت شان به خانه
و کاشانهشان ،تصرف محسوب شود .از سوی دیگر مدعی
هســتند که آســتان قدس رضوی آن ها را متصرف میداند
واجازهساختوسازوارائهخدماتبرق،گازوآبرانمیدهد،
آیااقدامیبرایرفعمشکالتاهالیاینمناطقکردهاید؟

آســتان قدس رضوی بر اســاس اســناد مالکیت رسمی
نص ماده  22قانون ثبت ،مالک شش
صادره و به استناد ّ
دانگ پــاک هــای 237و 235اصلی بخش 9مشــهد
موســوم به اراضی زکریا و بازه آبشر با حدود و مشخصات
کاملاستکهاینپالکهاجزواراضیموقوفهومتعلقبه
آستانقدسرضویمحسوبمیشودوساختوسازهای
موجوددرآن،بدوناذنمالک ،بهحکمقانونتصرفغیر
مجاز به شــمار می آید.این اراضی جزو شهر مشهد شده
و دارای طرح مصوب کمیســیون ماده  ۵اســت .در واقع
مدعیان محتــرم ،متصرف غیر مجاز ملک آســتان قدس
رضوی هســتند و این اراضی دارای ســند مالکیت شش
دانگ به نام آستان قدس رضوی است.به غیر از یکی ،دو
خانواده ،عمده تصرف ها بعد از سال  1382انجام شده
است.درواقعبرخیافرادباهدفکسبسود،زمینهایی
را در سال های اخیر تصرف و ادعای خرید آن را کرده اند
کهاگرهمادعایشاندرستباشد،درحکمخریدمالغیر
و تصرف عدوانی اســت و این ادعای خرید و فروش ها هم
غیرقانونیاست.ساختوسازهایبیرویهوغیراصولی
درمنطقهودرداخلمحدودههایقانونیوخدماتیشهر
مشهدبرخالفطرحهاوکاربریهایمصوبشکلگرفته
و در ســال های اخیر توسعه یافته اســت ،بنابراین آستان
قدسرضویکهمالکرسمیوقانونیایناراضیاست،
مکلفاستازمالکیتموقوفهصیانتکندوجلویتصرف
و ســاخت و ســازهای غیراصولی بدون اذن مالــک را در
اراضیموقوفهبگیرد.تأکیدمیکنمآستانقدسرضوی
براساس اســناد مالکیت صادره ،مالک شــش دانگ این
اراضی است و این شورای عالی شهرسازی و کمیسیون
ماده 5است که طرح های توسعه شــهری و کاربری ها را
مصوب و مالک را موظف به رعایــت کاربری ها می کند و
درطرحهایمصوبشهری،آستانقدسرضوییادیگر
مالکان ،در جانمایی کاربری ها نقشــی ندارند و کاربری
هــا خــارج از اراده مالکان رســمی ،مصوب می شــود.به
هرحال آستان قدس رضوی طرح های مصوب شهری را
تمکینمیکندازاینروبرایاراضی زکریاهمکهطرحی
مصوبدارد،بهدستگاههایخدماتیاعالمکردهایممی
توانند با رعایت اصول وطرح های شهرسازی اقدام کنند
اما جایی که مغایر طرح های مصوب باشــد ،طبق قانون
اجازه چنین کاری را ندارند البته خواسته های مردم این
مناطقدردستبررسیقرارداردوپیشنهادهایینیزبهآن
هاارائهشدهاست.دراینمسیرشورایحفظحقوقبیت
المال و پیشــگیری از وقوع جرم نیز درحفاظت از اراضی
ملیوموقوفهفعالهستندودرمجموعبایدبگوییمآستان
قدس رضوی در چارچوب اجرای طرح های شهرسازی،
مخالفتی با اجرای این طرح ها نــدارد اما متصرفان باید
حقوقموقوفهرارعایتکنند.
دربارهاراضیواقعدرمحدودهمیدانتیروپادگان
سابقارتشهمبفرماییدچهبرنامهایدارید؟

عرصه پــادگان و میــدان تیــر ،در اجــاره رســمی ارتش
جمهوری اســامی ایران بوده و در مرحلــه اول برای هر
اقدام الزم ،جلب نظر این سازمان محترم الزامی است.
با تأکید و پیگیری مدیران محترم شهری مبنی بر انتقال
پادگانها به خارج از شهر مشهد و امکان بهرهبرداری از
کاربریهای مصوب طرحهای شهری با توافق دوجانبه
بینشهرداریوارتشجمهوریاسالمیایرانوباتوافق
آســتان قدس رضوی ،میدان تیر بر اساس نقشه مصوب
آمادهسازیودرمرحلهاول،محورهایترافیکیوشبکه
معابر آن آسفالت شد و در اختیار شهرداری قرار گرفت.
همچنین فضای سبز این مجموعه که حدود  64هکتار
است نیز برای احداث فضای ســبز در مجاورت محدوده
جنوبیبزرگراهشهیدکالنتریدراختیارشهرداریاست
ودرآیندههمازفضاهایدیگرباکاربریهایقانونی،بهره
برداریخواهدشد.
آستانقدسرضویبرایکمکبهحاشیهنشینان
درزمینهامالکواراضیمحلسکونتآنان،بهویژهدرشهر
مشهد،چهاقداماتومساعدتیکردهاست؟

اواخر سال گذشته در راستای منشور هفت گانه ابالغی
مقام معظم رهبــری و تأکیــد تولیت معزز آســتان قدس
رضوی ،اقدام بسیار ارزشــمند و گام مثبتی برای تعیین
تکلیف صاحبان ســاختمان های مسکونی احداث شده
در اراضی وقفی آســتان قدس رضوی برداشــته شــد که
در قالــب مصوبه مســاعدتی ،صاحبان ســاختمان های
مســکونی حاشیه شــهر متناســب با موقعیت و مساحت
زمین ،مــی توانند تا 70درصد معافیــت حق تقدیمی به
صورت اقساط 10ســاله اعتبارنامه و سند رسمی اجاره
دریافتکنند.درعینحال،مدیریتپدیدهحاشیهنشینی
شهریموضوعیضروریاستکهمسئولومجریداردو
آستانقدسرضویبارعایتضوابطشرعیوقانونیودر
راستایاهدافکالنایننهادمقدسمبنیبربهرهمندی
محرومان و مستضعفان از موقوفات موجود در هر منطقه
 ،همواره تالش کرده اســت با دســتگاهها و سازمانهای
مجریومسئولدرحوزهتوسعهقانونمندشهریهمکاری
کندودراینزمینهنقشبهسزاییایفاکردهاست.

چند برابر شــدن حق اجاره امــاک اوقافی برای
مردممشکلسازشدهاماخوشبختانهامالکآستانقدس
رضویاینکارراانجامندادهکهاینموضوعیکیازاقدامات
موردتوجهمردماست.آیاافزایشاجارهها رادرنظردارید؟
همچنینبفرماییدآستانقدسرضویبرایمستأجرانیکه
بهمنظورتجدیداجارهملکخوددرزمانمناسبمراجعه
نکــرده و مــدت اجــاره آن ها منقضی شــده ،چــه تدبیری
اندیشیدهاست؟

تجدید اجاره به موقع،به نفع مستاجران اراضی موقوفه
است .مستاجران اراضی موقوفه آســتان قدس رضوی
با اقدام به موقع برای تجدید اجاره مــی توانند از مزایای
زمانیدرمحاسباتنرخاجارهبهابهرهمندشوند.
آستانقدسرضویقصدافزایشاجارهموقوفاتراندارد
و اگر هم افزایشی باشد که مقدار آن بســیار کم است ،از
سویادارهکلداراییوبراساسنرخمعامالتمنطقهای
مشخصشدهاستواینموضوعدراختیارآستانقدس
نیست.همچنین مبنای دریافت حقوق اجاره موقوفات
متعلقبهآستانقدسرضویبهمنظورتعیینمحاسبات
نرخاجارهبهایساالنه،دفترچهارزشمعامالتیامالک
اعالمشدهازسویادارهکلامورمالیاتیاستاناستکه
افزایش آن در اختیار ما نیست .بنابراین مستاجران می
توانند با اقدام به موقع در تعیین میــزان نرخ اجاره بهای
مزبور ،ضمن عمل به تکالیف شرعی و قانونی ،از مزایای
زمانی این محاســبات بهــره مند شــوند.البته چنان چه
مستاجرانمحترمبههردلیلیبهموقعبرایتجدیداجاره
بهای اراضی موقوفه آستان قدس رضوی اقدام نکنند و
مشمولگذشتزمانشوند،هنگاممراجعهبرایتجدید
اجاره بها ،محاسبات الزم بر اســاس نرخ مربوط به زمان
مراجعه آنان صــورت می گیرد.به عبــارت دیگر هر گونه
تاخیردرمراجعه،مستلزمافزایشمیزانپرداختحقوق
موقوفه متناسب بازمان مراجعهمستاجران خواهد بود.
در بسیاری از موارد ،این تاخیر در مراجعه مستاجران به
منظورتجدیداجارهاراضیموقوفهدراختیارآنان،موجب
بروز مشــکالتی از جمله نبود امکان در رهن قرار گرفتن
ســند اجاره در نزد بانک ها و موسســات مالی و اعتباری
و...برایمستاجرانمیشود.ازاینروبامراجعهبهموقع
مستاجران ،ضمن جلوگیری از اتالف وقت ،متقاضیان
میتوانندازنقلوانتقالسریعوآسانمورداجارهودیگر
مواردمربوطبهرهمندشوند.
یکی از شهروندان با ارسال ســوالی مدعی شده
دربــاره اراضــی تپه وفــا سندســازی رخ داده اســت ،لطفا
توضیحیدربارهاسناداراضیتپهوفابدهید.

مطمئناهیچدستگاهوقفیکهبرشرعتاکیددارد،دراین
مســیر حرکت نمی کند که بــه ناحق عمل کنــد .مرجع
تثبیت مالکیت ها ،ادارات ثبت اســناد و امالک اســت و
وقتیسندرسمیبهناماشخاصاعمازحقیقیوحقوقی
صادرمیشود،تشریفاتوفرایندتثبیتمالکیتبراساس
قانونطیمیشودوزمینهایتپهوفاقسمتیازاراضی
زکریا است که سند شــش دانگ آن به نام موقوفه آستان
قدسرضویصادرشدهوبرایناساسصیانتوحفاظت
ازاراضیموقوفهدرراستاینیاتواقفان،ازوظایفذاتی
آستانقدسرضویاست.

