روش ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺣﺪود اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻼک ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ دﯾﻮار ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺣﺪ در آﻣﺪه ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎﺗﯿﮑﻪ وﺻﻞ ﺑﻬﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ
ﻣﺎﻟﮑﺎن اﻣﻼک ﻣﺰﺑﻮر ﺳﻬﺎم ﻣﺸﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ دﻓﺘﺮ اﻣﻼک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ
وﻗﻮع ﻣﻠﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻣﻼک ﺧﻮد را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮاﺳﺖ:
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ دارد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺣﺴﺐ دﺳﺘﻮر
ﻣﺴﺌﻮل اداره ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﺮای ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه و اﻗﺪام ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺛﺒﺖ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺟﻬﺖ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ارﺳﺎل و در آﻧﺠﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از
ردﯾﻒ ود ﺧﺎرج و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺟﻬﺖ اﻗﺪام ﻻزم ﻧﺰد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺛﺒﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﯽ و اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺑﺮازی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ را از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺨﺼﻮص وﺛﯿﻘﻪ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﺑﺮای ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل اداره ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ دارد .ﻣﺴﺌﻮل اداره ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻤﻦ اﺗﺨﺎذ
ﺗﺼﻤﯿﻢ روز ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻼم ﺳﭙﺲ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﻬﺖ ﺿﺒﻂ ﺗﺎ روز ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد ،در
روز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه را ﻧﺰد ﻣﺴﺌﻮل اداره ارﺳﺎل واو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ی را ﺟﻬﺖ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ و اﻧﺠﺎم
ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﻼک ﻣﻮرد ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺧﺎرج از ﺷﻌﺎع  30ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار
را ﺑﺸﺮﺣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﺛﺒﺖ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار در ﻣﻌﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﮏ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺪود
اﻣﻼک ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ اﺳﻨﺎد اﻣﻠﮑﯿﺖ و ﻣﺠﺎورﯾﻦ ﺗﻄﯿﺒﻖ و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﺣﺪود اﻣﻼک ﻣﻮرد ﺗﺠﻤﯿﻊ را ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء ﺧﻮد و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪه و ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل اداره اراﺋﻪ و وﻗﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻌﺪی را
ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻼم ﻣﯿﺪارد.
ﺗﺬﮐﺮ :1در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﺣﺪود اﻣﻼک ﻣﻮرد ﺗﺠﻤﯿﻊ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﺣﺪود ﺟﺪﯾﺪ و
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻠﮏ را در آن ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل اداره ﭘﺲ از ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺣﺪود ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﺿﻤﻦ اﻣﻀﺎء ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺘﻮر اﺑﻄﺎل اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

اوﻟﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﻧﮕﺎه ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ارﺳﺎل و ﻣﺘﺼﺪی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﺳﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﻻزم را اﻧﺠﺎم و ﭘﺮوﻧﺪه
را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻣﻼک اﻋﺎده ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺘﺼﺪی دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﺿﻤﻦ ﺛﺒﺖ ﺣﺪود ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ در دﻓﺘﺮاﻣﻼک و اﺑﻄﺎل اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻧﻤﻮده
و دﻓﺘﺮ اﻣﻼک و ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﻬﺖ اﻣﻀﺎء ﻧﺰد ﻣﺴﺌﻮل اداره ﻫﺮﺳﺎل ﻣﯽ دارد.
ﻣﺴﺌﻮل اداره ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ اﻣﻼک و ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺷﺪه را اﻣﻀﺎء ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ آﻧﮕﺎه ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﺿﺒﻂ ﺗﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺑﺎ ﯾﮕﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد.
ﻣﺘﺼﺪی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻬﺎء ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺒﻞ ﺑﺪان اﺷﺎره رﻓﺖ درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ.
در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه اﺑﺘﺪا ﻧﺦ ﮐﺸﯽ و ﭘﻠﻤﭗ و در دﻓﺘﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﻨﺎد ﺛﺒﺖ و ﺑﺎ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
او ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد در ﻗﺒﺎل اﺧﺬ رﺳﯿﺪ در دﻓﺘﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻨﺪ و ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮددو ﭘﺮوﻧﺪه در ردﯾﻒ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد.

