روش تهیه پاسخ استعالم امالك ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی
ثب تَخِ ثِ ایٌنِ هقزر گزیذُ دفبتز اسٌبد رسوی ٌّگبم اًدبم ّز گًَِ هعبهلِ اعن اس شزطی ٍ رٌّی ٍ قطعی ٍ اهثبل ّن ًسجت
ثِ اهالمی مِ دارای سٌذ هبلنیت هی ثبشٌذ هزاتت را اس ادارُ ثجت هحل ٍقَع هلل استعالم ًوبیٌذُ ثٌبثزایي پس اس ٍصَل
استعالم اس دفتز خبًِ ثشزح سیز عول هی شَد:
تَضیح -استعالم ٍرقِ ثْبدار ٍ هتحذ الشنلی است ٍسیلِ دٍلت چبح ٍ هٌتشز هی شَد ٍ سفیذ آى اس طزف ادارات ثجت در قجبل
اخذ ثْبء ثِ دفبتز اسٌبد رسوی تحَیل هی گزدد.
پس اس ٍصَل استعالم رئیس ادارُ دستَر ثجت آى را در دفتز اًذینبتَر هی دّذ ٍ ثزای اقذام ثِ دفتز ثبسداشتی ٍ پبسخ ثِ
استعالم ارخبع هی ًوبیذ.
هتصذی دفتز اًذینبتَر استعالم را در دفتز ثجت ٍ خْت ضویوِ ًوَدى پزًٍذُ ثِ ثبیگبًی ارسبل هی دارد .در ثبیگبًی پزًٍذُ اس
ردیف هزثَطِ خبرج ٍ ّوزاُ ثب استعالم ثِ دفتز ثبسداشتی ٍ پبسخ استعالهبت فزستبدُ هی شَد.
هتصذی دفتز ثبسداشتی ٍ پبسخ ثِ استعالهبت ثب هالحظِ ثجت ٍ صفحِ دفتز اهالمی مِ هلل در آى ثِ ثجت رسیذُ ٍ ًیش
ثزرسی پزًٍذُ ثجتی پبسخ السم را مِ هعوَالً ثصَرت فزم هی ثبشذ تْیِ ٍ آى را اس ًظز عذم ثبسداشت ٍ ثٌذ(س) ٍ سبیز اهَرینِ
هقزر است گَاّی هی ًوبیذ.
پبسخ استعالم تْیِ شذُ تَسط هسئَل هزثَطِ اهضبء ٍ سپس ثب ّوبى شوبرُ ای مِ استعالم ٌّگبم ثجت در دفتز اًذینبتَر ثز
آى اختصبص یبفتِ اس دفتز صبدر ٍ ثِ دفتزخبًِ هزثَطِ ارسبل هی گزددٍ پزًٍذُ خْت ضجط در ردیف هزثَطِ ثِ ثبیگبًی
ثزگشت هی شَد.
تذمزات:الف -اعتجبر پبسخ استعالهیِ ّبئینِ هحل ٍقَع دفتز خبًِ ٍ ادارُ ثجت در یل شْز است ینوبُ ٍ دٍایز شعت تبثعِ ّوبى
حَسُ چْل ٍ پٌح رٍساست(.ثٌذ  28هدوَعِ ثخشٌبهِ ّبی ثجتی)
ة -ثزای ّز هلل یب یل صفحِ دفتز اهالك یل استعالهیِ تٌظین هی شَد ٍ قیذ چٌذ شوبرُ هلل رٍی یل استعالم خبیش
ًیست(.ثٌذ 31هدوَعِ ثخشٌبهِ ّبی ثجتی)

