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گزارش «سرزده» از شرایط اداره ثبتاسناد و امالک خراسانرضوی

با ما از تجربهتان از مراجعه به ادارات مختلف استان بگوییدو مشکالت
را با #سرزده به شماره ٢٠٠٠٩٩٩پیامک کنید

از «سرزده» بیشتر بدانید
پیگیری کاری ،به یک اداره دولتی سر بزنید و ب ه هر
حتما برای شما هم پیش آمده که برای انجام و
ِ
دلیل از این تجربه ،خاطره خوشی در ذهنتان نمانـده باشد .بوروکراسی و کاغذبازی ،کاستیهای
ناهماهنگــی سیســتم ،امــروز و فـــردا کــردن کارمنــدان و برخــورد نامناســب با
ســاختار اداری و
ِ
اربابرجوع ،قطع بودن گاه و بیگاه خطوط تلفن و اینترنت ،مرخصی و ماموریت و جلســات طوالنی
مدیران ،حضور نداشــتن کارکنان بــه بهانههایی مثل صــرف صبحانه و ناهــار و ...از جمله دالیلی
نیفتادن کار ما بهعنوان مُ راجــع و نیاز به دوباره و چندباره سر زدن و
است که معموال منجر به راه
ِ
خسته و فرسوده شدنمان میشود .روی همین حساب ،بیشترمان از ساز و کار و نحوه پیشرفت
امور در ادارههای دولتی شاکی هستیم و از تصور مراجعه به ادارههای دولتی ،لرزه برانداممان
میافتد .صفحه حرفمردم به احترام همین دغدغهها و برای نظارت بر شــرایطِ کلی پاســخ گویی
ادارههای دولتی به مراجعان ،هر هفته و در قالبی باعنوان «سر زده در ادارات» ،بیخبر و بدون
هماهنگی به یکی از ادارات مختلف مشهد سرکشی میکند ،حرف و درددل مراجعان را میشنود
و منعکس میکند و در ادامه ،تالش میکند گفتوگوی چهرهبهچهرهای با مسئوالن آن اداره برای
شنیدن پاسخهایشان به مشکالت مردم ،ترتیب دهد .چهارمین قرار سرزده ما ،دیدار با مُ راجعان
و مسئوالن اداره ثبت اسناد و امالک است که پیش رویتان قرار دارد.

پیامهای شما برای «سرزده»
گزارش ســرزده روزنامه خراســانرضوی از اداره امور اتباع خارجی را خواندم و تعجب کردم که چطور
یک کارمند با آن لحن جواب گزارشگر را داده است .اما پاسخهای قاسمی رئیس اداره امور اتباع بابت دخترک
ی است.
معصوم ،قلبم را آرام کرد .عزت نفس این فرد ستودن 
کمال تشــکر را برای گزارش ســرزده از اداره امــور اتباع خارجــی دارم .کاش قدری هــم از هزینههای
سنگینی که برای اقامت مهاجران دریافت میشود ،کم یا مشکالت دیگری مثل کارت کارگری که این روزها با
وجود مخارج سنگین زندگی و گرانیها به مسئلهای جدی تبدیل شده ،حل میشد.
بابت گزارش ســرزده هفته قبل تشــکر میکنم .اتباع افغانســتانی با مشــکالت زیــادی در ایران مواجه
هستند .از جمله تحصیالت دانشگاهی ،محدودیت برای کار ،رانندگی ،خرید ملک و دهها قانون محدود کننده
دیگر که باعث سر خوردگی آنان شده است.
مگر شما و خبرنگاران روزنامه ادعا ندارید که صدای ما مردم هستید؟ پس چطور این همه پول و ثروت
و از همه مهمتر وقت و انرژی مردم در این ادارات حیف و میل میشــود و صدای شــما در نمیآید؟ خواهش
میکنم در صفحه ســرزده ،این وظیفه را انجام دهید و حرف مردم را چاپ کنید .شــاید مســئوالن با خواندن
شرایطی که در ادارات تحت نظرشان وجود دارد ،وجدان درد بگیرند.
سالم .صفحه حرف مردم با بخش سرزده موثرتر شده است.لطفا این مسیر را ادامه بدهید .به بخشها
و ادارات دیگر هم سرزده مراجعه کنید .مثل دادگاهها و شوراهای حل اختالف .مردم گرفتارند و امیدشان
بعد از خدا به شماهاست.

شرایط عمومی اداره ثبت اسناد و امالک در یک نگاه
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درباره پیشینه اداره ثبت اسناد و امالک و اهداف و وظایفش
در اردیبهشت ماه  1290هجری شمسی در دوره دوم
مجلس شورای ملی ،قانون ثبت اسناد و امالک طرح ،در
فروردین ماه 1302هجری شمسی در 126ماده اصالح و
دراسفند،1310اینقانونمشتملبر 157ماده،تصویب
شد؛ این قانون هم اکنون مرجع و مستند ادارات ثبت
اسنادوامالکدرکلکشوراست.باتوجهبهمادهاولقانون
تصویب شده مذکور ،ثبت اسناد و امالک جهت تثبیت
مالکیت مشروع مردم و تسجیل اسناد تنظیمی بین آنها
شکل گرفت تا با ایجاد ثبات قضایی و حقوقی در این دو

مورد،هماشخاصبهسرمایهگذاریتشویقوترغیبشوند
وهممالیاتوحقوقدولتدررابطهبامعامالتوصولشود.
با ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی ،حقوق مردم محفوظ
میماند و مورد سوء استفاده افراد سودجو و کالهبردار
قرارنمیگیرد.همچنیناسنادیکهدردفاتراسنادرسمی
ثبت میشود ،رسمی و الزم االجــراســت .ثبت اسناد و
امالک ،عالوه بر هدفی که اشاره شد ،برای دولت منبع
درآمدوازسازمانهایانتفاعیاستکهچندینبرابربودجه
مصرفی خود را تحصیل و به خزانه دولت واریز میکند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی با 37
واحد ثبتی مصوب 32 ،واحد ثبتی فعال 2 ،اداره اجرای
اسناد رسمی و ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری،
 501دفتر خانه اسناد رسمی 231 ،دفترخانه ازدواج
و  107دفترخانه طالق در چهار بخش مهم «ثبت
امــاک»« ،ثبت اسناد»« ،ثبت شرکتها و مؤسسات
و اجراییات» و نیز «اجرای طرحهای کاداستر و جامع
امالک» برای تحقق ثبت نوین به مردم شریف استان
خراسان رضوی خدمت رسانی میکند.

بیدقتی کارمندان در ثبت اعداد
و ارسال اسناد

ارائه کند خدمات و گرفتن حق حساب
توسط برخی نقشهبردارها

اداره ثبت منطقه یک ،واقع در خیابان امامخمینی(ره) مشـهد ،جایی که
به «کوچـه ثبت» معـروف اسـت ،اولین مقصـد ما بـرای اطالع از مشـکالت
مردم در مراجعـه به اداره ثبت اسـت .مرد میان سـالی جلوی در ،مشـغول
صحبت تلفنی اسـت و عصبانیـت و ناراحتی از چهره و حرکاتش مشـخص
اسـت .بعـد از تمـام شـدن مکالمـه تلفنـیاش ،سـ ِر صحبـت را بـاز میکنـم
و او کـه خـودش را «خلیـل بهشـتیان» معرفـی میکنـد ،شـروع بـه درد دل
میکند .اسـنادی را که در دسـت دارد نشـان میدهد و میگویـد« :دو ماه
اسـت که دنبال گرفتن سـند تفکیکـی هسـتم و حاال کـه سـند را گرفتهام،
متوجه شـدهام در قسـمت امالک ،عددهای اشـتباه وارد کردهاند و وقتی
اعتراض کـردم ،گفتند بایـد دوبـاره از اول روند ثبت سـند را طـی و عددها
را اصلاح کنیم .آخـر مگر من وقـت و پـول و حوصله و انـرژیام را از سـ ِر راه
آوردهام کـه بـاز دومـا ِه دیگـر معطل بمانـم بهخاطـر اشـتباهات تعـدادی از
کارمنـدان اداره ثبـت؟ نکته دیگـر این کـه ایـن اداره ،برای تحویـل بعضی
مدارک به ُمراجع ،از طریق پسـت عمـل میکند و به افراد میگوید اسـناد
از طریـق پسـت برایتـان ارسـال میشـود و حتـی اگـر خانه مـا چسـبیده به
اداره ثبت اسـناد باشـد ،حق مراجعـه حضـوری نداریم و باید منتظر پسـت
بنشـینیم و هزینـه بدهیم؛ ایـن یعنی گرفتـن پـول زور از مردم .حـاال کاش
حداقـل همیـن رونـد ،منظـم و قابلاعتمـاد بـود .دو مـاه قبـل مدارکـم را
کامل کـردم و قرار بود پسـت اسـناد را به دسـتم برسـاند؛ هر چقـدر منتظر
شدم مدارک به دستم نرسـید و وقتی به اداره ثبت مراجعه کردم ،متوجه
شـدم مـدارک در اتـاق بایگانـی ایـن اداره خاک
میخـورد و بـه پسـت تحویـل نشـده و هیـچ
کس هـم متوجـه نیسـت .دیـروز کـه دوباره
بـه ایـن اداره مراجعـه کـردم ،بـاز گفتنـد
سـند مدنظـرم نیسـت امـا وقتـی خـودم
پرونـده را بررسـی کـردم ،سـند را دیدم
و مشـخص شـد کارمنـد مربـوط ،بـا
بیدقتـی باعـث تلـف شـدن زمـان
شـده اسـت .اینهمـه گیجـی،
حوا سپرتـی و ناهماهنگـی در
ایـن اداره حسـاس ،بـه هیچوجـه
قابـل توجیـه نیسـت».

دل ُپری از
چند قدم آن طرفتر ،با شــهروندی همکالم میشــوم که ِ
رفت و آمد به این اداره دارد و میگوید« :اداره ثبت ،پاســخ اســتعالم
درباره امــاک جریانی (امالکی که ســند مالکیت نــدارد) را با وجود
این که نیاز به پیگیری و کار چندانی ندارد ،دیر ارائه میدهد و کار یک
روزه را گاهی تا یک ماه به تاخیر میاندازد و اگر از مسئوالن این اداره
دلیلش را بپرسید ،میگویند کمبود نیرو داریم؛ همیـــــن .یکی دیگر
از مواردی که در اداره ثبت با مشکل انجام میشود ،صدور سندهای
تکبرگی اســت که طبق قانون خودِ اداره ثبت ،باید پنــج روزه صادر
و برای مالک جدید ارســال شــود؛ اما هم اکنــون با تاخیر زیــاد انجام
میشــود و بین یک تا دو ماه زمــان میبرد و
گالیههای زیــادی به دنبــال دارد .خالصه
این که در این اداره ،تمــام خدمات روی دور
کند ارائــه میشــود ».این شــخص ،در ادامه
یــک ادعــای قابلتامل هــم دربــاره تخلفات
مالی که توسط برخی نقشــهبرداران اداره
ثبــت انجــام میشــود ،مطــرح میکند:
«بعضی نقشــهبرداران که یــا کارمند یا
طرف قرارداد اداره ثبت هســتند ،این
روزها برای تســریع در نقشهبرداری،
با خیــال راحــت مبالغــی را به شــکل
غیرقانونی از مالکان دریافت میکنند
و ایــن اتفــاق در حالــی رخ میدهــد
که طبــق قانــون ،باید نقشــهبرداری
رایگان انجام شود؛ ولی نقشهبردارها
با طرح کردن بهانههایی ،فرد را مجاب
میکننــد برای ایــن که کارشــان زودتر
انجام شود ،مبلغی بپردازند و متاسفانه
هیچ نظارتی هم وجود ندارد .فقط هر از
گاهی از گوشه و کنار میشــنویم با یکی از
این افراد برخورد شــده اما انگار مســئوالن برای
رسانهای شدن این موضوع و برخورد جدی
و واضح ،مالحظاتی دارند».

اداره ثبت اسناد و امالک ،جزو آن دسته اداراتی
است که به دلیل وسعت پوشش خدمات ،محل
مراجعه تعداد زیــادی از مردم شهر است .به
همین دلیل خدماترسانی در این اداره ،نسبت
به دیگر ادارات از حساسیت باالتری برخوردار
است .در ادامه سلسله گزارشهای «سرزده»
به سراغ بررسی ادار ههــای آن در سطح شهر
مشهد رفتیم .برای این که بدانید در اداره ثبت
چه میگذرد ،با ما همراه باشید.

حواسپرتیهای سرنوشتساز و
رفتار متکبرانه کارمندان
در ادامه ،بــه اداره ثبــت اســناد منطقه  3مشــهد ،واقع در
خیابان امامرضــا(ع) سر میزنیم .ساختمانی که ظاهرا
پیش از این منزلی مســکونی بــوده و اداره ثبــت ،آن را
بــدون توجه بــه اســتانداردهای الزم برای یــک اداره
دولتی ،اجاره کرده و به ارائه خدمات به اربابرجوع
مشغول است؛ چالشی که ساختمان اداره ثبت اسناد
منطقه  4هم با آن روبه روست .با جوانی که خودش
را «مصطفی» معرفی میکند ،همکالم میشویم.
مصطفی که خود یکی از دفتریاران فعال در دفاتر
ثبت است ،درخصوص کم و کاستیهای این اداره
میگوید« :یکــی از آشــنایان ما مدتــی قبل یک
ملک را از بنیاد مسکن گرفته بود و اداره ثبت به
اشتباه ،ملک مجاور را به اسم این فرد ثبت کرده
بود و همین سوءتفاهم ،باعث درگیری دو طرف
معامله شد و حوادث ناگواری رقم خورد .نمیدانم
اگر در این درگیریها یک نفر کشته شده بود ،دادگاه
کارمند ثبت را که دلیل اصلی این زد و خوردِ مفصل
بــود ،متهــم و محاکمه میکــرد یا نه .مســئوالن
ثبت اســناد که انگار چشمشــان را به روی این
حواسپرتیهای دردسرساز بستهاند .مشابه
این اتفاق ،برای پدر خانمم هم افتــــاد .دادگاه ،دســتوراتی درباره یک
ملک صادر کرده و نامهای در اینباره به اداره ثبت ارسال شده بود که به
دلیل بیتفاوتی کارمند اداره ثبت ،اخطاریه به دست پدر خانمم نرسید
و زمان تعیین شده توسط دادگاه گذشــت و زمین و سرمایه ایشان به باد
رفت« ».مهدی» یکی دیگر از شهروندانی است که برای انجام کارهایش
به این اداره آمده و از نحوه پاسخ گویی شاکی است و میگوید« :متاسفانه
نگاه تعداد زیادی از کارمندان این جا به اربابرجوع ،متکبرانه و از باال به
پایین است و وقتی به شکل پاسخ گوییشان اعتراض میکنی ،در نهایت
خونسردی و بیتفاوتی جواب میدهند «برو هر کجا که دلت میخواهد
شکایت کن ».و متاســفانه هیچ کس هم بر رفتارشــان نظارت نمیکند.
برخــی کارمنــدان ،دایم سرشــان توی گوشــی اســت و وقتــی اعتراض
میکنی ،عصبانی هم میشوند».

چهره به چهره با مردم ،همراه با مدیرکل ثبتاسناد

استاندارد نبودن ساختمان و خدمترسانی ضعیف را میپذیریم

با کمبــود نیرو مواجهیم و با کارمندان خاطی ،برخورد میکنیم

بعد از گشــت و گــذار در دفاتــر اداره ثبت اســناد و امالک
مشهد،بهدفترکار«محمدحسنبهادر»مدیرکلایناداره
واقع در خیابــان خیام میرویــم ،منتها متوجه میشــویم
ایشان برای سرکشی به دفاتر سطح شهر رفت ه و هماکنون
در اداره ثبــت منطقه یک واقــع در کوچه ثبت اســت .روی
همین حســاب ،دوباره به ســمت این اداره میرویم و مدیر
را میبینیم و در قــدم اول ،موضــوع غیراســتاندارد بودن
ســاختمانهای اداری ایــن اداره را کــه فاقــد پارکینــگ،
آسانسور،راهروهایراحتوسقفبلندورمپمعلوالنو...
است پیش میکشــیم که پاســخ میدهد« :من قبول دارم
بعضی ساختمانهایمان استانداردهای الزم یک فضای
اداری را ندارد و از سرناچاری ،ساختمانهای مسکونی را
برای ارائه خدمات اداری اجــاره کردیم .تایید میکنم که
نقدهایزیادیبراینموضوع وارداست،ولیمابودجهالزم
برایخریدوساختساختمانجدیدنداریموایندرحالی
استکهبعضیاداراتدولتی،درهمیناستان،ساختمان
مازاددارندومسئوالناستانیبرایشانامکانداردتعدادی
ازاینساختمانهارابهسازمانثبتبسپارندولیاینکاررا
نمیکنند.اگرچهماازنظردرآمدزایی،جزوسهدستگاهاول
استان هستیم ولی به چند دلیل ،در ارائه خدمات ضعیف
ایم .یکی این که با وجود مشکالت مالی ،واقعا نمیدانم به

قـدم زنان بـا مدیـر ،بـه بخـش رسـیدگی بـه موضوعات
مربوط بـه مهریه که جـزو بخشهای شـلوغ و ُپرمراجع
هـم هسـت ،میرسیـــم .بـه محـض ورود ،خانمـی کـه
وکیــل دادگسـتری اسـت و مدیـرکل را شـناخته ،جلو
میآیـد و بـا ناراحتی میگویـد« :شـما را به خـدا فکری
به حـال پاسـخ گویـی بـد کارمندانتان بـه اربـاب رجوع
بکنیـد .بـرای پیگیـری کارم ،از سـاعت  9تـا 11:30
منتظـر نشسـتهام و همچنـان بالتکلیـف .وقتـی هـم
اعتـراض میکنـم ،میگوینـد :اگـر زیـاد حـرف بزنـی،
نه تنها چند سـاعت که چنـد روز باید بـروی و برگردی!
مـا و موکالنمـان چـه گناهـی کـرده ایـم کـه کارمـان
بـه ایـن اداره افتـاده؟» خانـم میانسـالی کـه او هـم از
وکالی دادگسـتری اسـت جلـو میآیـد و بـا شـکایت از
نحـوه عملکـرد کارمنـدان ،میگویـد :مـن هـم اکنـون
یک پرونده در دسـت بررسـی دارم که در سال 1396
بـرای مطالبـه مهریـه توسـط موکلـم ،بـاز و ثبـت شـده.
بعد از یک سـال ،باالخره امروز را به عنـوان روز مزایده
همسـر سـابق موکلم تعییـن کردهاند اما حـاال که وقت
گذاشـتهایم و آمـده ایم ،میگوینـد مزایده باطل اسـت
و نیاز بـه ارزیابی مجـدد دارایـی دارد .به نظر شـما این
اطالـه حـق ،موجـب اتلاف حـق مـوکل مـن نیسـت؟»

چه دلیل ،از سالها قبل ملزم هستیم ساالنه 42درصد از
درآمددفاتراسنادرسمیرا بهحسابسازمانهاللاحمر
واریز کنیم .عالوه بر این ،ساالنه 8درصد از درآمدمان هم
بهحسابشهرداریواریزمیشودودرنهایتمامیمانیمو
این مشکالت که شاهد آن هستید .ساختار استخدامی و
سازمانی ما مربوط به 30سال قبل است و به روز نشده و ما
باهمانتعدادکارمندبایدکارکنیموباوجوداینکمبودها،
رسیدگیبهموضوعاتمربوطبهمهریهکهمبحثسنگینی
استهمبهماسپردهشدهاست.بااینتوصیف،بهنظرتانبه
چهمیزانمیتوانیمخدمترسانیرضایتبخشیبهارباب
رجوعداشتهباشیم؟»

بهـادر دلجویـی میکنـد کـه« :بـرای اطمینـان خاطـر
شـما دسـتور میدهـم ایـن پرونـده بـه صـورت دقیـق
بررسـی و اگـر مشـکلی وجـود داشـت ،بـا فـرد خاطـی
برخورد شـود .در این موارد کارمند خاطی را به هیئت
رسـیدگی به تخلفات اداری میفرسـتیم ».و در ادامه،
رو به وکیـل اول ،میگوید« :بـاور کنید ما برای تسـریع
در انجـام امـور 50 ،کارمنـد از شهرسـتانهایی را کـه
ادارات ثبت شـان ارباب رجـوع کمتری دارنـد به مرکز
اسـتان آورده ایـم و در ادامـه ،نامـه نگاریهایـی بـرای
تامیـن نیـروی بیشـتر انجـام داده ایـم .با ایـن توصیف،
چـارهای جـز صبر نیسـت».

فشار کار ،دلیل بداخالقی برخی کارمندان اداره

اینهمه آشفتگی ،برای خود من هم عجیب است!

برای بررسی دلیل بدرفتاری کارمند مذکور که یکی از
چندین موردِ گالیههای مردم از برخوردهای نامناسب
در ایــن اداره بــا اربابرجــوع اســت ،بــا مدیــر همراه
میشویم .کارمند میگوید« :من باید هر روز به حدود
 54پرونده رسیدگی کنم و پاســخ گو باشم .سنگینی
کار ،فشــار عصبی زیادی به من و همه همکارانم وارد
میکند و همیــن فشــارهای کاری و اعتراضهای پی
در پــی ارباب رجوعهایی کــه منتظــر ماندهاند ،باعث
میشــود در بعضی مــوارد ،بلند صحبت کنیــم .واقعا
باید برای حل این موضوع چارهاندیشــی کرد ».وسط
این حرفها ،یک مراجع میگوید« :با تعداد محدودی
کارمند که هیچ کدام اطالعات جامعی درباره مسائل
تخصصــی از جمله مهریــه ندارند ،نمیتــوان کاری از
پیش برد .به اعتقاد من باید چندین نیروی متخصص
در ایــن اداره فعــال شــوند ».بهــادر در پاســخ ،لب به
شــکایت میگشــاید و میگوید« :انتقــال پروندههای

کمی جلوتر ،یکــی دیگر از مراجعان ،رو بــه مدیرکل با
عصبانیت میگوید« :من یک پرونده در این اداره دارم
که از یک ماه پیش اعالم کردند گم شــده و باید دوباره
تشــکیل پرونده بدهی .در کمال تعجب ،بــه هر اتاقی
سر میزدم ،میگفتند پروندهات این جا نیست .تا این
که باالخره پرونده را در اتاق رئیس این اداره پیدا کردم
و متوجه شــدم یک ما ِه آزگار که من هــر روز میآمدم و
میرفتم ،پرونــد ه در اتاق رئیس بــوده و هیچکس خبر
نداشــته و در عجبــم از این هــرج و مــرج و بینظمی!»
بهــادر کــه از شــنیدن ایــن ماجــرا تعجب کرده اســت
میگوید« :این آشــفتگیها از نظر من هم غیرطبیعی
است اما در این سه ماهه که به استان خراسان رضوی
آمده ام ،تمام تالشــم را برای ســامان دهی شــرایط به
کار گرفتهام .منتها درباره این موضوع هم ،باز باید این
توضیح تکراری را بدهم که کمبود نیــرو و در این مورد
خاص ،نیروی خدماتی برای انتقال پروندهها از اتاقی

مهریه از دادگســتری و مراجــع قضایی بــه اداره ثبت
اسناد ،با هدف کاستن بار آن ادارات انجام شد و فقط
طی امسال به  8600پرونده مهریه رسیدگی کردیم.
اما متاســفانه این وســط ،به کمبود نیرو در اداره ثبت
برای پاسخ گویی به این حجم از کار ،توجهی نشد و به
همین دلیل امروز شاهد این اتفاقات هستیم».

به اتاق دیگر ،یکــی از مهمترین معضالت ماســت ».از
بهادر درباره گالیه یکی از شــهروندان مبنی بر گرفتن
حقحساب توسط نقشه بردارها میپرسیم که توضیح
میدهد« :این موضوع باید به صورت مصداقی بررسی
شــود ولی در ســه ماهی که من عهــده دار این ســمت
شدهام ،به موردی برنخوردهام».

