روش ﺑﺎزداﺷﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﮏ

ﺳﺮ ﻗﻔﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺎرت از ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮی و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻪ
ﻣﺎﻟﮏ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی واﮔﺬار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ اﻣﻼﮐﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺠﺎری را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖ دار ﺑﺸﺮﺣﯿﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﭘﺲ از وﺻﻮل ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺐ دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺌﻮل اداره در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه از ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﺟﻬﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺮرﺳﯽ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻣﻠﮏ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺮﺟﻊ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ و در رﻫﻦ و وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ اﻋﻢ از ﺷﻤﺎره ﻣﻠﮏ و ﻣﺤﻞ وﻗﻮع آن و درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ
دارای ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ و ﺻﻔﺤﻪ آن و ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻗﻔﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ دارد
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد و ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ در ﻗﺒﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺳﭙﺲ
ﻣﺮاﺗﺐ در دﻓﺘﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮح وﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻗﯿﺪ و ﺷﻤﺎره ردﯾﻒ ﻣﺬﮐﻮر در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﻗﻮم و ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻠﮏ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎزداﺷﺖ در ﺳﺘﻮن ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ
در آن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﺎ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺮوح ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻨﻮان دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .آﻧﮕﺎه ﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء ﻣﺴﺌﻮل اداره از دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺷﻤﺎره ﺧﻮرده و ﺧﺎرج و ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ
اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮددو ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﺿﺒﻂ در ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

