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کاهبرداری هم وجود دارد  بحث مفاسد در بحث 
طرف بدهکار است و می گوید من هیچ مالی ندارم 

و مفلسم.
ناشی  و  مفاسد  فرعی  عــوارض  از  همه  این ها 
عدم  بحث  اینکه  دیگر  مورد  است.  عادی  سند  از 
ما  که  معنا  ایــن  به  اســت؛  کشور  مدیریت  امکان 
مالیات  ســرزمــیــن،  آمــایــش  مباحث  مــی خــواهــیــم 
خالی  خانه های  بــر  مالیات  و  سرمایه  عــایــدی  بــر 
که  داریــد  عــادی  سند  شما  وقتی  کنیم.  بررسی  را 
گری  سودا جلوی  و  کنید  رصد  را  آن ها  نمی توانید 
عــادی  سند  بگویم  می خواهم  بگیرید.  را  مالک 
کافی  آمـــاری  اطــاعــات  حکومت  مــی شــود  بــاعــث 
را  مــالــیــات  ــوارد و بستن  ــ م ــرای رصـــد  بـ اطــاعــات 
نداشته باشد. نمی شود بگوییم امسال من چقدر 
شناسایی  امــکــان  چــون  کـــرده ام؛  ســود  مسکن  از 
فروشنده  بــه  ک  امـــا مــشــاور  مــثــال  بـــرای  نیست. 
که قیمت آن سه میلیارد  ملکی معمولی در تهران 
بیا  می خرم  تو  از  را  این  خودم  من  می گوید،  است 
هم  را  دیگر  میلیارد  یک  و  بگیر  را  آن  میلیارد  یک 
ماه  دو  هم  را  سوم  میلیارد  یک  و  بعدی  موعد  در 
دیگر می دهم؛ در این فاصله دو ماه با یک میلیارد، 
یعنی با یک سوم قیمت ملک را سه یا چهار دست 
می چرخاند تا به دست مصرف کننده نهایی برسد. 
کی می رود تا ملکی  مصرف کننده نهایی به یک اما
بخرد. در پاسخ به او می گوید اتفاقًا یکی از همکاران 
این  به  دارد،  میلیارد  چهار  قیمت  به  ملکی  من 
قیمت به او می دهند و یک میلیارد هم خودشان 
به جیب می زنند. این معامات اثر تخریبی زیادی 
نشده  داده  هم  مالیاتی  هیچ  و  داشته  ــازار  ب روی 
خریدار  نام  به  چون  نیست؛  هم  مشخص  و  است 

آخر زده می شود.
کارها دیگر عادی شده است؛ به ویژه در   این 
میلیاردشان  یک  هر  با  این ها  یعنی  ملک؛  مــورد 
که  نیست  این گونه  می کنند،  ســود  میلیارد  یــک 
میلیارد  یــک  و  کنید  ســرمــایــه گــذاری  میلیارد  ســه 
بردارید و با هر یک میلیارد، یعنی یک سوم قیمت 
یک ملک را چندین دست می چرخاند اتفاقی هم 
انجام  کارهایشان  مواعد  سر  هم  کامًا  و  نمی افتد 
می شود. حداقل خودم موارد متعددی را دیده ام. 
معامات،  ایــن  رصــد  با  می خواهد  حکومت  اآلن 
کند. مالیات نقل وانتقال و مالیات  مالیات دریافت 
عایدی سرمایه را می تواند بگیرد؟ خیر! می تواند از 
نمی تواند!  کند؟  جلوگیری  مسکن  در  گری  سودا

کند،  برای اجاره می خواهد خانه خالی شناسایی 
از  نتیجه  در  و  نیست  رصــد  قابل  خیر  مــی تــوانــد؟ 
که نباید  کسی مالیات می گیرد و بیچاره اش می کند 
شود،  گرفته  مالیات  او  از  باید  که  کسی  و  بگیرد 

فراری است!
می کند  درســت  اجتماعی  معضل  امــر  همین 
دعــاوی  کثرت  لحاظ  به  عــادی  سند  نتیجه  در  و 
کشور چالش اساسی  مفاسد اقتصادی و مدیریت 
ــد. ایـــن امــر  ــی آی کــشــور بــه شــمــار م نــظــام حــقــوقــی 
بــرطــرف شــود و هــر یک  بــه هــر قیمتی شــده، باید 
کنیم،  تأخیر  مسئله  ایــن  اصــاح  در  مــا  کــه  روزی 
حل  را  مسئله  این  باید  و  می شود  بزرگ تر  مسئله 
می شود  بــزرگ  بــه قــدری  مسئله  ســرانــجــام  کنیم. 
می ترسد  بــرود،  طرفش  بخواهد  کس  هر  دیگر  که 
عامل  ــروم،  ب آن  سمت  به  بخواهم  گــر  ا می گوید  و 
این  ح  طــر ایــن  برابر  در   .  ... و  می شود  نارضایتی 
گرفتار می کنند و تعداد  که مردم را  حرف را می زنند 
این  کرده ایم  تعلل  ما  چون  می شود؛  زیاد  دعاوی 
گر بیشتر تاش نکنیم  ا افتاده است و  اتفاق  موارد 
گرفتاری بزرگ تر می شود و بعضی ها می گویند برای 

حل این مسئله بهتر است سراغش نرویم.

آمارهای راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده
تا مثاًل اســت؛ متغیر زمینه ایــن در قضائیه قــوه
گفته کشورهم 40-50درصدحجمپروندههای
در آیا است. عادی اسناد با ارتباط در میشود

اینخصوصآماردقیقیوجوددارد؟
هرچند  نداریم؛  دقیقی  آمار  خصوص  این  در 
اما دیگر به این نتیجه رسیده ایم  آمار مهم است، 
پــرونــده هــا  قضائیه   قـــوه  هــســت.  معضل  ایـــن  کــه 
گــاهــی ریشه  ح مــی کــنــد و  ــوا مــطــر بــه عــنــوان دعـ را 
همین  به  بی ربط  و  مشخص  عنوانی  با  پرونده ای 
اسناد عادی بازمی گردد. به عنوان مثال؛ شما از من 
و  کرده اید  اثبات  هم  را  طلبتان  و  هستید  طلبکار 
از  کنید.  توقیف  را  اموالم  می توانید  چک  وجود  با 
ک مرا می گیرید و  سازمان ثبت استعام تعداد اما
کرده، شروع می کنید به فروختن؛  آن ها را بازداشت 
این  می گوید  و  می شود  پیدا  کسی  کار  وسط  ولی 
ملک رسمی به نام عبدالملکی است؛ اینجا به من 
که  کار نیست  کاهبرداری در  توهین نشده است و 
درباره  حکم  این  که  کسی  و  باشد  اجرایی  پرونده 
توقف  و  کند  دعوا  ح  طر برود  باید  می شود  اجرا  او 
اجرایی  عملیات  توقف  بگیرد.  اجــرایــی  عملیات 

باید  کسی  را چه  خودش هزینه بردار است؛ هزینه 
عبدالملکی  علیه  دوباره  بیاید  آن طرف  باید  بدهد 
اقامه  مسئله  این  از  ناشی  خسارت  جبران  نام  به 
پرونده  ایــن  و  آمــده  با سر من  ایــن  که  کند  دعــوا 
به  مـــی رود  ایــن هــا همه  مــی شــود.  ملکی حــســاب 
در  ملکی  پــرونــده  یــک  ــع  درواقـ و  دیگر  بحث های 

اطراف خود مسائل متعددی ایجاد می کند.

از یکی راهـــبـــردی: تحقیقات پــژوهــشــکــده
اسناد اعتبار معضالت با رابطه در که مــواردی
عــادیمطرحمــیشــودمــوضــوعزمــیــنخــواریو
ازچه عادی اسناد است. پدیده این با مبارزه

طریقیبهزمینخواریمنجرمیشوند؟
ــدارم؛ امــا در  ــ ن آمـــار دقیقی بـــرای ایــن حــرف 
ــادی هــســت، بــه طــور یقین  ــ کــه ســنــد ع کــشــوری 
زمین خواری در آنجا بسیار آسان تر است. در فرض 
زمــیــن خــواری  مــی خــواهــد  کــه  کسی  ســـاده  خیلی 
امــوال  کــه  می کند  تصاحب  را  زمــیــن هــایــی  کــنــد، 
افراد  به  با سند عادی  را  آن ها  بعد  عمومی است، 
کثیری از مردم عادی  کمیت با عده  می فروشد و حا
کمیت و رسیدگی  گر اجراییات حا درگیر می شود و ا
می شود  ساخته  آنجا  باشد،  ضعیف  پیگیری ها  و 
آنجا  و  بروند  باید  که  می شوند  بیدار  این ها  تازه  و 
خود  و  کنند  تخریب  عادی  مردم  یکسری  علیه  را 
حکومت  و  می کند  درســت  امنیتی  مسائل  ایــن، 
واسطه می شود تا سندی بدهند تا مشکات حل 
خودشان  بین  بدهند،  هم  عادی  سند  گر  ا شود. 
با  می چرخانند و دعــوا در دعــوا درســت مــی شــود. 
خودش  و  می شود  گرفتار  دولت  کاهبرداری  این 
بوده  غیرقانونی  ابتدا  در  که  کاری  از  است  مجبور 

که  کــســی  ــاده    در فـــرض خــیــلــی ســ
می خواهد زمین خواری کند، زمین هایی 
عمومی  ــوال  امـ کــه  می کند  تصاحب  را 
ــا ســنــد عــــادی به  ــا را ب اســــت، بــعــد آن هــ
افــــراد مــی فــروشــد و حــاکــمــیــت بــا عــده 
می شود  درگــیــر  عـــادی  مـــردم  از  کثیری 
و  رسیدگی  و  حاکمیت  اجــرایــیــات  اگــر  و 
ساخته  آنجا  باشد،  ضعیف  پیگیری ها 
می شود و تازه این ها بیدار می شوند که 
را علیه یکسری مردم  آنجا  و  بروند  باید 

عادی تخریب کنند.  


