روش اﺻﻼح ﺣﺪ ﺑﮑﻮﭼﻪ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ در ﻣﺠﺎورﯾﻦ اﻣﻼک ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮی در وﺿﻊ ﺣﺪود ارﺑﻌﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺪ از ﺣﺪود ارﺑﻌﻪ ﻣﻠﮏ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ای ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﭘﻼک ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه در اﺛﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﺠﺎورﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺻﻼح ﺣﺪ
ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ).ﺑﻨﺪ 306ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ(
ادارات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر ﻓﺮاز ﯾﮏ در ﺑﻨﺪ )ز( اﻣﻮر ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﻔﻮﯾﻀﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ روﺋﺴﺎی واﺣﺪﻫﺎی
ﺛﺒﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺘﻘﺎض ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻼح ﺣﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ
ﺗﺴﻠﯿﻢ دارد رﺋﯿﺲ ﺛﺒﺖ دﺳﺘﻮر ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ را در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ و وﻗﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻌﺪی و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ دارد.
ﺳﭙﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎ در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺛﺒﺖ و ﺟﻬﺖ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه را از ردﯾﻒ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺟﻬﺖ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﺰد ﻣﺴﺌﻮل اداره ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد.
رﺋﯿﺲ ﺛﺒﺖ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و اﺳﺘﻌﻼم از ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ارﺟﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺮوﻧﺪه را
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺮاﺗﺐ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺣﺪاث ﮐﻮﭼﻪ و وﺿﻌﯿﺖ آن را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺎم ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن از ﺷﻬﺮداری اﺳﺘﻌﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری ﭘﺎﺳﺦ را ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ار روز ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ رﺋﯿﺲ اداره ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء ﻣﺴﺌﻮل اداره و ﺻﺪور از دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﺿﺒﻂ ﺗﺎ وﺻﻮل
ﭘﺎﺳﺦ از ﺷﻬﺮداری و روز ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از وﺻﻮل ﭘﺎﺳﺦ از ﺷﻬﺮداری رﺋﯿﺲ ﺛﺒﺖ دﺳﺘﻮر ﺛﺒﺖ آن
را در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺿﺒﻂ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺎ روز ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در روز ﻣﻘﺮر ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺰد ﻣﺴﺌﻮل اداره ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری را ﺟﻬﺖ اﻗﺪام ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار آﻧﺎن ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﮏ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻠﮏ را ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺪود آن را ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﻧﻘﺸﻪ وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻠﮏ را ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﮕﺮ ﮐﻮﭼﻪ اﺣﺪاﺛﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ اﺻﻼح ﻣﺮ ﺑﻮط را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ اﺻﻼﺣﯽ ﺣﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺒﺘﯽ ﻣﻠﮏ را
در ﻣﻘﺪﻣﻪ آن ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺮوح ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده وﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻮﭼﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺣﺪود ﻣﻠﮏ اﺷﺎره وﻧﻈﺮﯾﻪ
واﺻﻠﻪ ﺷﻬﺮداری را در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺮﻗﻮم آﻧﮕﺎه ﺣﺪود اﺻﻼﺣﯽ را ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و

ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ را ﺧﻮد اﻣﻀﺎءﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار و ﻣﺎﻟﮏ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮداری او ﻧﯿﺰ
اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﺳﭙﺲ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر رﺋﯿﺲ اداره ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .رﺋﯿﺲ ﺛﺒﺖ ﭘﺲ از
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻔﺎد و ﻣﻨﺪرﺟﺎت آن ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺪود اﺻﻼﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻬﺮداری در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮕﺮدد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﯿﺎرات
ﺗﻔﻮﯾﻀﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت دﺳﺘﻮر ﺛﺒﺖ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ اﺻﻼﺣﯽ را در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ارﺟﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﮔﺰارش و ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﺘﺼﺪی دﻓﺘﺮ ﭘﺮوﻧﺪه را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ارﺳﺎل ﻣﯽ
دارد.ﻣﺘﺼﺪی دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﻣﺮاﺗﺐ اﺻﻼح ﺣﺪ را در ﺳﺘﻮن ﻣﻼﺣﻈﺎت دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﺛﺒﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮع را در ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺳﭙﺲ ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ
اﻣﻼک وﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ و ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﺴﺌﻮل اداره ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻨﺪ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد و در آﻧﺠﺎ ﺳﻨﺪ درﻗﺒﺎل اﺧﺬ رﺳﯿﺪ در ذﯾﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ او ﺗﺴﯿﻠﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﭘﺮوﻧﺪه در
ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺷﻬﺮداری ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ
اﺻﻼﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﻃﺮح در ه ﯾﺌﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﺰارش
ﮐﻪ ﻋﻨﻮان اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺮﻗﻮم ﻣﯽ ﮔﺮددب اﯾﺴﺘﯽ ﺣﺎوی ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺒﺘﯽ ﻣﻠﮏ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺣﺪاث ﮐﻮﭼﻪ و وﺿﻊ
ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮداری و ﻧﻤﺎﯾﻨﮕﺮ ﺣﺪود ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺻﻼح ﺳﻨﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ وﺻﻮل رای ﻗﻄﻌﯽ
ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

