روش ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺳﻨﺎدﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده )اﻋﻢ از ﺳﻮﺧﺘﻪ ،ﻓﺮﺳﻮده و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ(

اﻏﻠﺐ دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ از ﻗﺒﯿﻞ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﯾﺎ ﺳﯿﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮏ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻻﺷﻪ ﺳﻨﺪ از اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل اداره ﭘﺲ از در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺎﻟﮏ و ﺑﺮﺳﯽ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻻﺷﻪ ﺳﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ آﻧﺮا ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ
دﺳﺘﻮر ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ را در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺻﺎدر و ان را ﺟﻬﺖ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و دﻓﺘﺮ اﻣﻼک
ارﺟﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ارﺳﺎل و ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه را اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻻﺷﻪ ﺳﻨﺪ
ﺟﻬﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دردﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه وﻗﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻌﺪی ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻼم و ﺳﭙﺲ
دﺳﺘﻮر ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ و اﺑﻄﺎل ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اوﻟﯿﻪ را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺘﺼﺪی دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﭘﺲ از اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻠﮏ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺤﺮﯾﺮ و ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اوﻟﯿﻪ را اﺑﻄﺎل و ﻣﺮاﺗﺐ را در ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﻧﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ اﻣﻼک را اﻣﻀﺎء و ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﺿﺒﻂ ﺗﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﻬﺖ در ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺎء ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد.ﻣﺘﺼﺪی ﺣﺴﺎﺑﺪاری
ﻗﺒﺾ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺻﺎدر و ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ و او ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻬﺎء ﺳﻨﺪ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﺛﺒﺖ در آن
ﻣﻔﺘﻮح اﺳﺖ ﻧﺴﺦ ﻻزم را ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺛﺒﺖ اﻋﺎده ﺗﺎ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺮاﺗﺐ وﺻﻮل ﺑﻬﺎء ﺳﻨﺪ را ﮔﻮاﻫﯽ و
ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد در آْﻧﺠﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﺦ ﮐﺸﯽ و ﭘﻠﻤﭗ و ﺳﭙﺲ در دﻓﺘﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﻨﺎد
ﺛﺒﺖ و آﻧﮕﺎه ﺿﻤﻦ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ او ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺪ در ﻗﺒﺎل اﺧﺬ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ او ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

