روش اﻓﺮاز اﻣﻼک
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺎع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاز ﺳﻬﻤﯽ ﺧﻮد از
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ دﯾﮕﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را در اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺛﺒﺘﯽ اﻓﺮاز ﮔﻮﯾﻨﺪ .در اﻓﺮاز ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ ﯾﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺎﻋﻪ در اﻓﺮاز ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎﺳﯿﺘﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺮاز را ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ و آدرس ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻋﯽ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﮏ ﺗﺴﻠﯿﻢ دارﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل اداره دﺳﺘﻮر ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ را در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺻﺎدر و آن را ﺟﻬﺖ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺛﺒﺖ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را از ردﯾﻒ ﺧﻮد ﺧﺎرج وﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺰد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺛﺒﺖ ﭘﺮوﻧﺪه و وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺘﯽ آن را ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺒﺘﯽ ﭘﺮوﻧﺪه و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺿﻤﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺻﺮﯾﺢ در ﺧﺼﻮص اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻓﺮاز ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺴﺌﻮل
اداره ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل اداره ﭘﺲ از ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻻزم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺮاز را اﺗﺨﺎذ و در
ﺻﻮرت ﻗﺒﻮل درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺮاز روز ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻼم و ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ اﺧﻄﺎر ﻻزم و دﻋﻮت از
ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ و ﺷﺮﮐﺎء ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ارﺟﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ :1در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺴﺌﻮل اداره ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رد درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺮاز اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و ﮐﻠﯿﻪ
ﺷﺮﮐﺎء اﺑﻼغ ﮔﺮدد.
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار روز ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ را ﻃﯽ اﺧﻄﺎری ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻋﯽ اﺑﻼغ و از آﻧﻬﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در روز و ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﮏ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻓﺮاز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺧﻄﺎرﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء ﻣﺴﺌﻮل اداره و درج ﺷﻤﺎره ﺑﺮآﻧﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﺼﺪی دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺟﻬﺖ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر اﺑﻼغ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮد ،ﺑﺪﯾﻬﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﮏ و اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻋﯽ و ﺷﺮﮐﺎء در ﺣﻮزه
اﺳﺘﺤﻔﺎﺿﯽ ژاﻧﺪارﻣﺮی ﺑﺎﺷﺪ اﺧﻄﺎرﻫﺎی دﻋﻮت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ژاﻧﺪارﻣﺮی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺑﻼغ ﺷﻮد.
ﻣﺎﻣﻮر اﺑﻼغ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﮕﺎه ژاﻧﺪارﻣﺮی اﺧﻄﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻋﯽ اﺑﻼغ و ﺿﻤﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ
دارﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮل اداره ﭘﺲ از ﻣﻼﺣﻈﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ اﺑﻼغ دﺳﺘﻮر ﺿﺒﻂ آﻧﻬﺎ را در ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺎ روز ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ

ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در روز ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻓﺮاز ﺑﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﮏ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ :2ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﮏ ﺧﺎرج از ﺷﻌﺎع  30ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ وﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار
ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺸﺮﺣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﺛﺒﺖ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻠﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺪود آن را ﺑﺎ ﻣﺠﺎورﯾﻦ وﻣﻨﺪرﺟﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﯽ ﺗﻄﯿﺒﻖ و ﻧﻘﺸﻪ
ﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد اﻓﺮاز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺗﺼﺮﻓﺎت و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮده و ﻗﻄﻌﺎت
ﻣﻔﺮوض را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺗﺐ را ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل اداره ﮔﺰارش ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﮏ داﺧﻞ در ﻣﺤﺪوده ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻘﺸﻪ اﻓﺮاز ﺣﺴﺐ دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺌﻮل اداره ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم ﺟﻬﺖ
ﺗﺎﯾﯿﺪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد و
ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻘﺸﻪ از ﺷﻬﺮداری ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﺿﺒﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻘﺸﻪ از ﻣﺮاﺟﻊ ﯾﺎ ﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ و ﺑﻨﺤﻮی ﮐﻪ در ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ
اﻓﺮاز را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﻄﻌﺎت اﻓﺮاز ﺷﺪه را در ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء ﺧﻮد و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار در ﺻﻮرت
اﻣﮑﺎن ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺎء رﺳﺎﻧﯿﺪه و ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺰد ﻣﺴﺌﻮل اداره ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد.
در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ اﻓﺮاز ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﺣﺪود ﮐﻞ ﻣﻠﮏ و ﺳﭙﺲ ﺣﺪود ﻗﻄﻌﺎت اﻓﺮاز ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻤﺎره وﺑﺎ ذﮐﺮ ﻃﻮل
اﺑﻌﺎد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﻬﻢ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ﺷﻮد.آﻧﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮل ادار ه ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﺣﺪود و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻔﺮوض ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ و ﻧﻘﺸﻪ اﻓﺮاز و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ را ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺮاز ﻣﻠﮏ را ﺑﻨﺤﻮﯾﮑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ذﯾﻞ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺮﻗﻮم ﻣﯽ دارد.
ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺴﺌﻮل اداره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ از ﻧﻘﺸﻪ و ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻬﺎﻓﺮاز ﻃﯽ اﺧﻄﺎری ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻋﯽ اﺑﻼغ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺬﮐﻮر و ﻧﺤﻮه اﻓﺮاز اﻋﺘﺮاﺿﯽ دارﻧﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ روﺋﯿﺖ اﺧﻄﺎر ﮐﺘﺒﺎًﺑﻪ دادﮔﺎه
ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﮏ ﺗﺴﻠﯿﻢ دارﻧﺪ.
اﺧﻄﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء ﻣﺴﺌﻮل اداره و درج ﺷﻤﺎره ﺑﺮ آن وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﺼﺪی دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺟﻬﺖ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻋﯽ ﺑﻪ
ﻣﺎﻣﻮر اﺑﻼغ ﯾﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ژاﻧﺪارﻣﺮی ﺗﺴﻠﯿﻢ و ارﺳﺎل و ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺧﻄﺎرﻫﺎی اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺿﺒﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﻋﺎده ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺧﻄﺎرﻫﺎ و اﻧﻘﻀﺎء زﻣﺎن اﻋﺘﺮاض ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻻزم از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺻﺎﻟﺤﻪ

ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻋﺘﺮاض در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﻬﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺮوض را از اداره ﺛﺒﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل اداره دﺳﺘﻮر ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر را ﺻﺎدر و آن را ﺟﻬﺖ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و
ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺛﺒﺖ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮده و ﺟﻬﺖ اﻗﺪام ﻧﺰد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺛﺒﺖ ارﺳﺎل ﻣﯿﺪارد.ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﻠﺴﻪ اﻓﺮاز ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻔﺮوض ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﻬﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ.ﻣﺘﺼﺪی دﻓﺘﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﭘﺲ از ﮐﻮاﻫﯽ ﻋﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ ان را اﻋﺎده و ﺳﭙﺲ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ وﺻﻮل ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻓﺮاز
وﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و ﺑﻬﺎء دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺘﺼﺪی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻓﺮاز را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮگ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ را
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻬﺎءدﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﻣﻨﻈﻮر و ﻓﯿﺶ ﻻزم را ﺻﺎدر و ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ دارد.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﺲ از وارﯾﺰ وﺟﻮه ﻣﻨﺪرج در ﻓﯿﺶ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﺛﺒﺖ در آن ﻣﻔﺘﻮح اﺳﺖ ﻧﺴﺦ ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪن
ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻋﺎده ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺘﺼﺪی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﭘﺲ از ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﻗﺒﺾ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﮔﻮاﻫﯽ وﺻﻮل ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻓﺮاز ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﻌﺪی ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ارﺳﺎل ﻣﯿﺪارد.
ﻣﺘﺼﺪی دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ اﻓﺮاز و ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﻧﻤﻮده و ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﯾﺎ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن را اﺑﻄﺎل و ﺳﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺤﺮﯾﺮ و ﻣﺮاﺗﺐ اﺑﻄﺎل اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﺎﻋﯽ را ﻃﯽ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ
اﺑﻼغ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل اداره ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ اﻣﻼک و ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺷﺪه و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ را اﻣﻀﺎء ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺲ از درج ﺷﻤﺎره ﺑﺮ آن وﺳﯿﻠﻪ دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﺑﺘﺪا ﺳﻨﺪ ﻧﺦ ﮐﺸﯽ و ﭘﻠﻤﭗ ﺳﭙﺲ در دﻓﺘﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﻨﺎد ﺛﺒﺖ آﻧﮕﺎه ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ در ﻗﺒﺎل اﺧﺬ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﭘﺮوﻧﺪه در ردﯾﻒ ﺧﻮد ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺬﮐﺮ :3ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺎء را ﺗﻌﯿﻦ و اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﺑﻼغ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﻄﺎر ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮای اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻻزم اﻻﺟﺮا و از ﻃﺮﯾﻖ درج در روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

