روش ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻣﻼک

اﺻﻄﻼح ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﺣﻘﻮق ﺟﺪﯾﺪﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻓﺮاز و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﻟﮑﻦ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻓﺮق دارد زﯾﺮا
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در اﻓﺰار ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺎﻋﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﺗﻔﮑﯿﮏ وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺎﻋﻪ ﺿﺮورت
ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ در اﻓﺮاز ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺸﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ از  2ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ در ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ
ﺷﺶ داﻧﮓ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ روش اﻧﺠﺎم اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد :
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و اﺧﺬ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ آن را ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻠﮏ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
ﺗﻬﯿﻪ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ دارد.
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺟﻬﺖ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه و اﻗﺪام ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ارﺟﺎع ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺲ از ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺘﯽ ﻧﻘﺸﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ را ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﺤﻞ ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد.
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺨﯿﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء ﻣﺴﺌﻮل اداره و درج ﺷﻤﺎره ﺑﺮ آن وﺳﯿﻠﻪ دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ارﺳﺎل و
ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺎ وﺻﻮل ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺿﺒﻂ اﻋﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﺬﮐﺮ  :1ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮف دو ﻣﺎه از ﺗﺎ رﯾﺦ ارﺳﺎل ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﭘﺎﺳﺨﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ آن ﻣﺮﺟﻊ واﺻﻞ ﻧﺸﻮد ﺣﺴﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اداره ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﺳﺎً ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺲ از وﺻﻮل ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه و ﺛﺒﺖ آن در ﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺣﺴﺐ دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺌﻮل اداره ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻌﺪی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ او اﺑﻼغ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﺿﺒﻂ ﺗﺎ روز ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
در روز ﻣﻘﺮر و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﭘﺮوﻧﺪه را ﻧﺰد ﻣﺴﺌﻮل اداره ارﺳﺎل و او ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار را ﺟﻬﺖ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ و
اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﮏ ﺧﺎرج از ﺷﻌﺎع  30ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺳﻔﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ آن را ﺑﺸﺮﺣﯿﮑﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ در ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ وارﯾﺰ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

آﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار در ﻣﻌﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﮏ ﻋﺰﯾﻤﺖ و ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺤﻞ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻠﮏ وﺳﯿﻠﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺪود آن را ﺑﺎ ﻣﺠﺎورﯾﻦ و ﺳﻮاﺑﻖ ﺛﺒﺘﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ داﺧﻞ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺎورﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮕﺮدد ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﻧﻔﺸﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه ﺷﻬﺮداری ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ
را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺴﺌﻮل اداره ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
در ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻠﮏ و ﺳﭙﺲ ﺣﺪود و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻞ ﻣﻠﮏ آﻧﮕﺎه ﺣﺪود و ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻤﺎره و ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻃﻮل اﺑﻌﺎد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ آن را
اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل اداره ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه را ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ را ﺟﻬﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم ﺑﺎزداﺷﺖ و اﺧﺬ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ و
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ارﺟﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺘﺼﺪی دﻓﺘﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﮔﻮاﻫﯽ ﻻزم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺑﺎزداﺷﺖ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد.
ﻣﺘﺼﺪی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﻬﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺑﺮگ رازﯾﺎﺑﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻗﺒﺾ
رﻣﺒﻮﻃﻪ را ﺻﺎدر و ﺟﻬﺖ وارﯾﺰ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ دارد.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﺛﺒﺖ در آن ﻣﻔﺘﻮح اﺳﺖ ﻧﺴﺦ ﻻزم را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﻋﺎده ﺗﺎ ﺿﻤﯿﻨﻪ
ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻮد.
ﻣﺘﺼﺪی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﭘﺲ ازﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﻗﺒﺾ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ وارﯾﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه و ﮔﻮاﻫﯽ وﺻﻮل آن را ﺟﻬﺖ اﻗﺪام
ﺑﻌﺪی ﻧﺰد ﻣﺴﺌﻮل اداره ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد.
ﻣﺴﺌﻮل اداره ﭘﺲ از ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ را اﻣﻀﺎء و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺪ.
ﻣﺘﺼﺪی دﻓﺘﺮ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﭘﺲ از درج ﺷﻤﺎره ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ آن را ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻔﮑﯿﮏ ارﺳﺎل و
ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﻬﺖ ﺿﺒﻂ در ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﻋﺎده ﻣﯽ دﻫﺪ

