روش ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﯽ اﻟﻤﺜﻨﯽ ﺑﺮای اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ دارای ﭘﻼﮐﻬﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺠﺰی ﺷﺪه از ﭘﻼک اﺻﻠﯽ ...

روش ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﺜﻨﯽ ﺑﺮای اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ دارای ﭘﻼﮐﻬﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺠﺰی ﺷﺪه از ﭘﻼک اﺻﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻼک ﻓﺮﻋﯽ
ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﯾﺎ اﻓﺰار ﭘﻼک اﺻﻠﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه و ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﻼک اﺻﻠﯽ آن ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ

ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ و ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﯽ اﻟﻤﺜﻨﯽ در ﺑﺤﺚ ﻗﺒﻞ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺮوح ﺑﯿﺎن ﺷﺪ وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ
دارای ﭘﻼک ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺠﺰی ﺷﺪه از ﭘﻼک اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻼک ﻓﺮﻋﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﯾﺎ اﻓﺮاز از ﭘﻼک اﺻﻠﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﻔﻘﻮد ﺷﻮد و ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﻼک اﺻﻠﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺣﺎوی اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺎﺷﺪ ،روش ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﺜﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻘﺪان ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﯽ را ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ رﺋﯿﺲ اداره ﮔﺰارش و در آن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎرﻣﻨﺪی را ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه در
اﺧﺘﯿﺎر ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺪی او ﺑﻮده ﻗﯿﺪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .رﺋﯿﺲ اداره دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارش در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺛﺒﺖ
و ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻘﺪان ﭘﺮوﻧﺪه ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻪ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد)ﺑﻨﺪ  332و
 333ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ( ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮔﺰارش ﻻزم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﻓﻘﺪان ﭘﺮوﻧﺪه و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺘﺨﻠﻒ را ﺑﻪ دادﺳﺮای
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﭙﺲ رﺋﯿﺲ اداره آن را اﻣﻀﺎء وﻣﺘﺼﺪی دﻓﺘﺮ ﭘﺲ از درج ﺷﻤﺎره در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﻪ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺤﻞ راﺳﺎل ﻣﯽ دارد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮل اداره دﺳﺘﻮر اﻧﺠﺎم ت ﺷﺮﯾﻔﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﻤﺜﻨﯽ را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در اﺟﺮای دﺳﺘﻮر ﺻﺎدره ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻘﺪان ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﯽ آن ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه در آن دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ روﻧﻮﺷﺖ اداری از
ﺳﻨﺪ و ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﻣﺼﺪق ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد ﻇﺮف ﻣﺪت  15روز از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ارﺳﺎل دارﻧﺪو ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎ ارﺳﺎل ﻣﺪارک ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی درﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺘﻮﺟﻪ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ د ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﻣﺼﺪق ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را از
ﻣﺎﻟﮏ آن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﺳﺘﻮن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت آن وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ روﻧﻮﺷﺖ اداری و ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﻣﺼﺪق ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را از دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻌﻬﺪی از ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺑﺎزداﺷﺖ ﯾﺎ وﺛﯿﻘﻪ و اﻧﺠﺎم
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽ ﻻزم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه را از ﻣﺘﺼﺪی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دردﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺗﺐ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل اداره اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮل اداره ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ و از ﺻﺤﺖ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد ﺿﻤﻦ دﺳﺘﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻟﻤﺜﻨﯽ
ﺳﻮاﺑﻖ را ﺑﺮا ی اﻗﺪام ﺑﻌﺪی ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ارﺟﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺘﺼﺪی دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اﻟﻤﺜﻨﯽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ اﻣﻼک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺲ از ﮔﻮاﻫﯽ دﻓﺘﺮ
ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺳﻮاﺑﻖ را ﻧﺰد رﺋﯿﺲ اداره ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد.
ﻣﺴﺌﻮل اداره ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺸﮑﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را اﻣﻀﺎء و ﺳﻮاﺑﻖ را ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮوﻧﺪه ای ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﭘﺲ از ﻗﯿﺪ ﮐﻼﺳﻪ و ﺷﻤﺎره ﭘﻼک در ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

