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واکنش معاون ناجا به حواشی اخیر درباره کفایت برگ سبز

در پی داغ شــدن دوب ــاره موضوع بــرگ سبز در فضای
رسـ ــان ـ ـهای کـ ـش ــور« ،مـ ـع ــاون اج ـت ـمــاعــی و فــرهـنــگ
ترافیک پلیس راهــور ناجا» بر رسمی بــودن برگ سبز
بــه عـنــوان سند خ ــودرو تأکید کــرد .بــه گ ــزارش ایسنا،
سرهنگ عینهللا جهانی درباره اینکه برگ سبز خودرو
سند رسمی است یا نه؟ گفت :دربــاره شبهههایی که

جوابیه
ب ــر اس ـ ــاس م ـ ــاده  ۲۹قــانــون
رسیدگی به جرایم رانندگی:
«ن ــق ــل و انــتــقــال خ ـ ــودرو به
مــوجــب ســنــد رســمــی انــجــام
مــیش ــود ،دارن ــدگ ــان وســایــل
نقلیه مکلفاند قبل از هرگونه
نقل و انتقال وســایــل مــذکــور در دفــاتــر اسناد
رســمــی ،ابــتــدا بــه ادارات راهنمایی و رانندگی
ی ــا م ــراک ــز تــعــیــیـن ش ــده از س ــوی راهــنــمــایــی و
رانــنــدگــی ب ــرای بــررســی اصــالــت وسیله نقلیه،
هــویــت م ــال ــک ،پ ــرداخ ــت جــریــمــههــا و دی ــون
مــعــوق و تــعــویــض پ ــاک بــه ن ــام مــالــک جدید
مراجعه نمایند».
این نص قانون است که از سوی کمیسیون اصل
 ۹۰مجلس ش ــورای اســامــی و اداره کــل تنقیح
قوانین و مقررات مجلس در آبان ماه  ۱۴۰۰هم
تأکید شده و نیاز به تفسیر رسانهای ندارد و باید
اجرا شود.
ت ــا زم ــان ــی ک ــه تــفــســیــر و ی ــا ق ــان ــون ج ــدی ــدی از
س ـ ــوی مــجــلــس ش ـ ـ ــورای اسـ ــامـ ــی بـ ــا تــأیــیــد
ش ــورای نگهبان اب ــاغ نــشــده بــاشــد ایــن قانون
ب ــه قـ ــوت خـ ــود ب ــاق ــی اس ـ ــت .بــنــابــرایــن دام ــن
زدن بــه ای ــن مناقشه حــقــوقــی جــز ســردرگــمــی
م ــردم و تضییع حــقــوق آنه ــا چــیــزی دیــگــری
نخواهد داشت.
جــنــاب آق ــای مدیرمسئول؛ متأسفانه در این
گ ــزارش آمــده اســت « :البــی گــســتــردهای کــه نه
از پو لپاشی بــرای خریدن نمایندگان و تهدید
رسانهها ابایی دارد و نه حتی از شکایتهای
مفصل از خبرنگارانی که در ماجرای برگ سبز
ورود ک ــردهان ــد؛ از هــمــه بــدتــر حــتــی اگ ــر پایش
بــرســد از تــوزیــع ســکــه در جــلــســات پژوهشی
نهادهای تقنینی هــم دریــغ نمیکند ».کــه در
پــاســخ بــایــد گــفــت :ایـــن اظ ــهـــارات گــزارشــگــر
(خبرنگار) کــذب و تهمت اســت کــه بــه جامعه
بـ ــزرگ ســردفــتــری کــشــور نــســبــت داده شــده
و هــدفــی ج ــز تــخــریــب جــایــگــاه دف ــات ــر اســنــاد
رسمی ندارد.
جــایــگــاهــی کــه در اب ــاغ ســیــاسـتهــای برنامه
نظام از ســوی رهبرانقالب تأکید شــده اســت.
اگ ــر چــنــیــن الب ــی و پ ــول پــاشــی و تــوزیــع سکه
حــقــیــقــت داش ـ ـ ــت ،اوال ً ارزش و جــایــگــاه
نــهــاد حقوقی ســردفــتــری زیــرســؤال م ـیرفــت و
رس ــوا مـیشــد و دوم آنــکــه دیــگــر نــیــاز بــه دعــوی
و شکایت حقوقی نــبــود .هرچند انتشار این
ادع ــا و تهمت بــه ســمــت نــمــایــنــدگــان محترم
مجلس هم نشانه رفته که آ نهــا اهــل دریافت
رشوه هستند.
نکته دیگر آنکه کانون سردفتران و دفتریاران در
این مناقشه حقوقی شاهد بوده که چه رسانهها
و خبرنگارانی یک طرفه قضاوت کــرده و حامی
بی چون و چــرای نیروی انتظامی بودند و حتی
رسانه ملی هم این رویه را ادامه داد ،در حالی که
شرعا ًو قانونا ًرسانه متعهد است قضاوت نکند و
اظهارات و دیدگاههای طرفین مناقشه را به طور
یکسان منتشر و بازتاب دهد.
ام ــا ای ــن نــهــاد حــقــوقــی و جــامــعــه ســردفــتــری
از ه ــی ــچ رس ـ ــان ـ ــه و خـ ــبـ ــرنـ ــگـ ــاری شــکــایــت
نـ ــکـ ــرده اس ـ ــت و ای ـ ــن دوب ـ ـ ـ ــاره یـ ــک تــهــمــت
دیگر است.
در بخش دیــگــری از ایــن گ ــزارش آم ــده اســت:
« آن طور که سردفتران میگویند هیچ کــدام از
اسنادی که در محضر ثبت میشود ،به راحتی
اسناد خــودرو نیست و در عین حال بیشترین
درآمد را برای سردفتران دارد؛ چرا که تنظیم سند
یک منزل یا زمین ،ممکن است چند هفته طول
بکشد و در نهایت یــک میلیون تــومــان هزینه

دفاتر اسناد رسمی مطرح کردهاند ،هیئت عمومی دیوان
عدالت اداری که رأی آن در حکم قانون است ،رأی بر
سند رسمی بودن برگ سبز خودرو و عدم نیاز به ثبت در
دفاتر اسناد رسمی داده است و دادستان کل کشور در
 ۱۳شهریور ۱۴۰۰خطاب به دادستانهای کشور بر تلقی
بــرگ سبز خــودرو به عنوان سند مالکیت تأکید کرد،

ولی متأسفانه با وجود این همه شفافیت ،برخی دفاتر
اسناد رسمی تمکین نمیکنند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده  ۱۲۸۷قانون مدنی
که به صراحت سند تنظیم شده نزد مقام صالحیت
دار را رسـمــی دانـسـتــه ،تأکید ک ــرد :ب ــرای رس ـیــدن به
اهدافی که به نفع مــردم ا ســت نمیتوانیم به اهــداف

«تهمت و توهین به جامعه سردفتری» عنوان
شده است .همچنین در تصاویری که سایت کانون
سردفتران از روزنامه قدس منتشر کرده ،عباراتی
خطاب به این روزنامه آمده است .از جمله پرسیده
شده «چرا از پلیس سؤال نمیکنید که پولها کجا

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در
واکنش به گزارش دو روز پیش روزنامه قدس با
عنوان «افشاگری سردفتران علیه سردفتران»
جوابیه ای به روزنامه ارسال کرده است .در
جوابیه این نهاد صنفی ،گزارش روزنامه قدس

گــروه خــاص توجه کنیم و در برابر نفع عموم جامعه
ممکن است گروهی مانند دفاتر ثبت اسناد متضرر
بشوند ،گفت :پلیس در مراکز تعویض پالک با بازدید
از خودرو اصالت آن را از لحاظ سرقتی نبودن ،دو تیکه
نبودن اتاق ،دستکاری نشدن شماره بدنه و شاسی و...
تأیید میکند.

میرود»؟ همچنین تأکید شده «سردفتران دالل
نیستند کاتب بالعدل هستند» در پایان نیز ادعا
شده « 90درصد هزینه ثبت خودرو به خزانه
میرود».
در ادامه متن پاسخ این جوابیه به نقل از پایگاه

«جوابیه کانون سردفتران»
به گزارش روزنامه قدس

توضیحات قدس
درباره جوابیه کانون سردفتران
کانون سردفتران در جوابیه ای مفصل به گزارش
روزنامه قدس واکنش نشان داد؛ جوابیه ای که
نکات حقوقی بسیاری را می تــوان دربــاره مفاد
آن طرح کرد .نخستین نکته مهم این جوابیه،
اولین بند آن است که به ماده  29قانون رسیدگی
یکـنــد .ایــن مــاده
بــه ج ـرایــم رانـنــدگــی اش ــاره مـ 
همواره مستند استداللهای سردفتران بوده اما
به نظر می رسد صراحت الزم را در الزام حضور
مردم در دفاتر اسناد ندارد و ریشه تمام اختالفات
به همین اجمال بر می گردد .در مواردی که قانونی
صراحت نداشته باشد ،مجلس شورای اسالمی
می تواند بر مبنای یک طــرح یا یک الیحه به
تفسیر این قانون بپردازد که در حال حاضر نیز
یک طرح استفساریه در همین رابطه در مجلس
است و به نظر می رسد تصویب هر چه سریعتر
آن بـهدور از هرگونه اعمال فشار بر نمایندگان
می تواند گره ماجرای برگ سبز را باز کند.

◾

◾تکرار یک اشتباه
در ادامــه این جوابیه ،به شکل عجیبی ادعای
اشتباه قبلی کانون سردفتران تکرار شــده و با
اش ــاره بــه مــاده مــورد اش ــاره آمــده اســت« :ایــن
نص قانون اســت که از ســوی کمیسیون اصل
 ۹۰مجلس شــورای اسالمی و اداره کل تنقیح
قوانین و مقررات مجلس در آبان ماه  ۱۴۰۰هم
تأکید شده »...این جوابیه در حالی مدعی است
که مجموعه تنقیح قوانین مجلس نظر خود را
در موافقت با دفاتر اسناد رسمی اعــام کرده
کــه ایــن ادعــا همان شــب انتشار ادع ــا ،توسط
بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس تکذیب شد

داشته باشد ،امــا اسناد خــودرو در یک ربــع یا
نیم ساعت تنظیم میشود .اما نکته اینجاست
کــه ایــن درآم ــد تنها بــه جیب ع ــدهای خــاص از
دفترداران میرود».
در پــاســخ بــه ایــن ادع ــا بــایــد گــفــت :دفتراسناد

و مشخص شد خبرسازی انجام شده تنها نظر
یکی از ادارات معاونت تنقیح قوانین بوده و هنوز
تا تعیین تکلیف موضوع در مجلس راه درازی
باقی مــا نــده و اتفاقا ًشنید ههای قــدس حاکی
است اکثر نمایندگان همسو با مردم و معتقد به
کفایت برگ سبز هستند.

◾

◾آیا مبالغ دریافتی در دفاتر
به سازمان ثبت نمی رسد؟

در ادام ــه ایــن جوابیه ایــن مطلب ادعــا شــده که
«بـیــش از  ۹۰درص ــد مبالغ در یــافـتــی در دفاتر
صــرف حقوق دولـتــی مــی ش ــود» .ایــن ادع ــا نیز
در شرایطی که هزینههای پرداختی هر فــرد در
دفترخانه ها بر اساس یک ارقام مشخص و قابل
راستی آزمایی است و بررسی میدانی ما هم نشان
می دهد رقم دریافتی سردفتران بیش از  10درصد
است .در همین بخش از پاسخ کانون سردفتران
ادع ــا شــده کــه «هیچ پولی بــه حساب سازمان
ثبت اسناد و امالک کشور واریز نمی شود» .این
مطلب در شرایطی است که این بحث بارها در
رسانه ها مطرح شده که آخرین بار آن به تیر ماه
گذشته بر می گردد؛ جایی که مدیرکل ثبت اسناد
استان تهران در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم
اذعان کرد «مبالغ دریافتی در دفاتر ،به حساب
خــزان ـهداری واریــز میشود که مـقــداری از آن به
سازمان ثبت داده میشود و مقداری هم به هالل
احمر و درصــدی هم به ش ـهــرداری» .همچنین
هــر ف ــردی کــه اق ــدام بــه تنظیم سند خ ــودرو در
دفترخانه کرده باشد مطلع است براساس ردیف
بودجه سالهای  1399و  1400نیم درصد هزینه
رس ــم ــی بـ ــر اسـ ـ ــاس زمـ ـ ــان ث ــب ــت یـ ــک ســنــد
ح ــق الــتــحــریــر دری ــاف ــت نــمــی کــنــد و بــیــش از
 ۹۰درصـ ــد مــبــالــغ دریــافــتــی در دف ــات ــر صــرف
حقوق دولتی میشود و هزینه حق التحریری
ک ــه ب ــاق ــی مـ ـیم ــان ــد ب ــاب ــت ب ــررس ــی و تــأیــیــد

معامالتی به عنوان بودجه کاداستر به حساب
دولت واریز و برای طرح کاداستر [حدنگاری اراضی
و ام ــاک] ســازمــان ثبت اسـنــاد و امــاک کشور
هزینه میشود.

◾

◾جلسه سردفتران در روزنامه قدس
یـ ــک روز پـ ــس از ص ـ ـ ــدور ج ــوابـ ـی ــه ک ــان ــون
ســردف ـتــران،ج ـم ـعــی از س ــردفــت ــران مشهدی
بـ ــا حـ ـض ــور در س ــاخــتــم ــان روزن ـ ــام ـ ــه ق ــدس
گــایــه و دی ــدگ ــاهه ــای خ ــود را درب ـ ــاره مسئله
سـنــد رس ـمــی خـ ــودرو و دف ــاع از وض ــع مــوجــود
تـشــر یــح ک ــردن ــد .در نشست دیـ ــروز صـبــح که
دکتر محمدرضا غالمپور رئیس کانون سردفتران
خراسان رضــوی نیز حضور داشــت ،سردفتران
ح ــاض ــر پ ـی ـش ـن ـهــاد ک ــردن ــد ک ــه نـشـسـتــی در
روزنامه قدس با موضوع «کفایت یا عدم کفایت
برگ سبز» برگزار شود و موافقان و مخالفان از
هر دو دیدگاه ،استداللهای خود را مطرح کرده و
روزنامه قدس هم به انعکاس کامل این نشست
بپردازد .امانکتهعجیبپسازایننشست،نحوه
انعکاسآندرپایگاهاطالعرسانیکانونسردفتران
و دفتریاران بود که به نوعی القاکننده نوعی عقب
نشینی از سوی روزنامه قدس بود.
ای ــن در حــالــی ب ــود ک ــه در نـشـســت مــذکــور،
ســردف ـتــران و خـبــرنـگــار تهیه کـنـنــده گ ــزارش،
دیــدگــاههــای خــود را مـطــرح ک ــرده و در نهایت
هـ ـی ــچ ک ـ ـ ــدام جـ ـم ــع ب ـ ـنـ ــدی طـ ـ ــرف م ـقــابــل
را ن ـپــذیــرف ـت ـنــد و اسـ ــاسـ ــا ًب ــه ه ـم ـیــن دل ـیــل
ب ـ ـنـ ــا ش ـ ــد مـ ـ ـی ـ ــزگ ـ ــردی در ای ـ ـ ــن مـ ــوضـ ــوع
برگزار شود.

س ــام ــت ح ــق ــوق ــی س ــن ــد صـ ـ ــادر م ـ ـیشـ ــود و
تمامی مسئولیت مهر و امضای دفترخانه با
سردفتر است.
ســؤال ایــن اســت که آیــا در مراکز شماره گــذاری
خودرو یک حقوقدان کارآزموده برگ سبزخودرو
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اطالع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران،
مطابق ماده  23قانون مطبوعات عین ًا و به طور
کامل آمده و پس از آن توضیحات روزنامه قدس
درباره این جوابیه به صورت مجزا منتشر شده
است.

را تــأیــیــد حــقــوقــی مـ ـیده ــد؟ آی ــا اگ ــر مشکل
حقوقی میان خریدار و فروشنده رخ داد مرکز
شماره گذاری خودرو پاسخگو خواهد بود؟ چرا
گزارشگر محترم روزنامه قدس از نیروی انتظامی
نمیپرسد کــه چــرا خ ــودرو بــایــد شــمــاره گــذاری
و تعویض پــاک ش ــود؟ چــرا ایــن همه هزینه و
وقت مردم را تلف میکنید؟ کجای دنیا تعویض
پــاک بــه ایــن شکل و برنامه وجــود دارد؟ مگر
در سالهایی کــه هــر خ ــودرو یــک پــاک داشــت
مشکلی رخ مــیداد؟ در حالی که در سا لهای
اخــیــر چــه بــســیــار فــســادهــا و تخلفاتی کــه در
تعویض پالک رخ نداد که اخبار آن در رسانهها
منتشر شد.
جناب آقــای مدیرمسئول؛ در بخش دیگری از
گ ــزارش روزنــامــه قــدس بــه نقل از یــک دفــتــردار
آمده است « :نباید دوبار از مردم هزینه انتقال
خودرو گرفت.
در ی ــک ســنــد خـ ـ ــودرو صــفــر ب ـ ــرای اتــومــبــیــل
تــیــبــا ک ــه ح ـ ـ ــدودا ًی ــک مــیــلــیــون و  ۴۰۰ه ــزار
تــومــان م ـیشــود ،تنها ح ــدود  ۴۰۰ه ــزار تومان
ب ــه دف ــت ــر اس ــن ــاد رس ــم ــی مـ ـیرس ــد و مــابــقــی
نصیب ســازمــان ثبت م ـیشــود ،بــنــابــرایــن این
دس ــت و پ ــا زدنه ـ ــا بـ ــرای ای ــن مــبــلــغ ،عجیب
به نظر میرسد».
در پاسخ باید گفت کــه اوال ًدفــتــردار نــداریــم و
احتماال ًمنظور خبرنگار دفتریار یا سردفتر بوده
است.
دوم آنکه مگر میشود فردی سردفتر و دفتریار
دفــتــر اســنــاد رســمــی بــاشــد و نــدانــد کــه هزینه
ثبت خودرو چگونه تقسیم بندی شده و توزیع
م ـیشــود؟ بــر اس ــاس قــوانــیــن مرتبط بــا ثبت و
مــالــیــا تهــای مستقیم هــیــچ پــولــی بــه حساب
س ــازم ــان ثــبــت اس ــن ــاد و امـ ــاک کــشــور واری ــز
نمیشود و حــدود  ۹۰درصــد هزینه ثبت سند
نــقــل و انــتــقــال خـ ــودرو بــه خــزانــه دول ــت تحت
عــنــوان مــالــیــات ،حــق الــثــبــت ،ارزش افـ ــزوده و
غیره واری ــز مـیشــود و آن  ۳۰درصــد هــم سهم
دف ــت ــری ــار ،ســردفــتــر ،ک ــارک ــن ــان ،بــیــمــه ،کــانــون
(جهت بازنشستگی و درمان) و هزینههای جاری
دفتر میشود.
نــکــتــه دی ــگ ــر آن ــک ــه هــمــیــشــه ی ــک بـ ــار هــزیــنــه
ثــبــت ســنــد خـ ــودرو از مـــردم دری ــاف ــت میشد
و بـــاردوم ایــجــاد شــرکــت رهگشا زیــر مجموعه
بنیاد تــعــاون ناجا بــود کــه هزینه دوم را سربار
مــالــکــان خـ ــودرو ک ــرد کــه از ای ــن طــریــق ســاالنــه
بــیــش از هـــــــزارو 800مــیــلــیــارد ت ــوم ــان درآمـ ــد
دارن ـ ــد و م ــی ــزان درآم ـ ــد و هــزیــنــه ک ــرد آن هم
شفاف نیست.
در انــتــهــای ای ــن گ ـ ــزارش گــزارشــگــر در متنی
تهدید کــرده قــرار اســت گزارشی در مــورد رابطه
رانـ ــت آلـ ــود بــعــضــی س ــردف ــت ــران ب ــا مــســئــوالن
م ــرب ــوط ک ــه در بــرخــی م ـ ــوارد مــنــجــر ب ــه جعل
در شــنــاســنــامــه و ک ــوچ ــک کـــــردن ســـن فــرد
بازنشسته برای گرفتن امتیاز سردفتری شده،
خواهد نوشت.
در پاسخ باید گفت کانون سردفتران و دفتریاران
مشتاق است هرگونه مستنداتی در این مورد
را همراه با روزنــامــه بررسی کــرده و اگــر مستند
باشد برخورد کند و روزنامه قدس هم بهعنوان
رس ــان ــه ش ــف ــاف آن را ب ــی ط ــرف ــان ــه ومــســتــنــد
رسانه ای کند.
اما وقتی هنوز جرم و فسادی اثبات نشده این
نحوه نگارش صحیح نیست و در ذهن مخاطب
ایجاد شائبه گستردگی فساد در دفاتر اسناد
رسمی و تخریب جایگاه سردفتران و دفتریاران
بـهعــنــوان اف ــراد امــیــن جامعه را در پــی خواهد
داشت.

برگ سبز
کفایتمیکند

حجتاالسالم
نصراهلل پژمانفر
برئیسکمیسیون
نای 
اصل 90مجلس
در برنامه تلویزیونی
«تهران  »20اظهار کرد:
نظر صریح ما این است
که نیروی انتظامی هم
میتواند نقل و انتقال
را با برگ سبز داشته
باشد .به گزارش تسنیم
پژمانفر ادامه داد:
تالش ما این است اگر آن
اطالعاتی که در اختیار
دفاتر قرار میگیرد در
اختیار نیروی انتظامی
هم قرار بگیرد که االن
تقریب ًاهمهلینکها
انجام شده است ،برگ
سبز کفایت میکند و
احتیاج به مراجعه به
دفاتر اسناد رسمی
نیست.
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