روش تعویض اسنادمالكیت غیرقابل استفاده (اعم از سوخته ،فرسوده و امثالهم)
اغلت دیذُ شذُ مِ در اثز ثی تَجْی هبلل یب اتفبقبت غیز هتزقجِ اس قجیل آتش سَسی یب سیل اسٌبد هبلل غیز قبثل استفبدُ
هی شًَذ در ایي صَرت هبلل هی تَاًذ ثب ارائِ الشِ سٌذ اس ادارُ ثجت هحل ٍقَع هلل تقبضبی سٌذ جذیذ را ثٌوبیذ.
هسئَل ادارُ پس اس در یبفت تقبضبی هبلل ٍ ثزسی ٍ هالحظِ الشِ سٌذ در صَرتینِ تعَیض آًزا ضزٍری تشخیص دّذ
دستَر ثجت تقبضب را در دفتز اًذینبتَر صبدر ٍ اى را جْت ضویوِ ًوَدى ثِ پزًٍذُ ٍ اقذام ثِ تزتیت ثِ ثبیگبًی ٍ دفتز اهالك
ارجبع هی ًوبیذ.
تقبضب پس اس ثجت در دفتز اًذینبتَر ثِ ثبیگبًی ارسبل ٍ هتصذی ثبیگبًی پزًٍذُ را استخزاج ٍ ثِ ضویوِ تقبضب ٍ الشِ سٌذ
جْت اقذام ثِ دفتز اهالك هی فزستذ.
هسئَل هزثَطِ دردفتز اهالك پس اس ثزرسی پزًٍذُ ٍقت هزاجعِ ثعذی جْت در یبفت سٌذ را ثِ هتقبضی اعالم ٍ سپس
دستَر تحزیز سٌذ هبلنیت جذیذ ٍ اثطبل سٌذ هبلنیت اٍلیِ را صبدر هی ًوبیذ.
هتصذی دفتز اهالك پس اس اخذ گَاّی دفتز ثبسداشتی هجٌی ثز عذم ثبسداشت هلل سٌذ هبلنیت جذیذ را تحزیز ٍ سٌذ
هبلنیت اٍلیِ را اثطبل ٍ هزاتت را در ثجت دفتز اهالك هزثَطِ اخجبر هی ًوبیذ.
آًگبُ هسئَل هزثَطِ سٌذ هبلنیت ٍ ثجت دفتز اهالك را اهضبء ٍ پزًٍذُ جْت ضجط تب هزاجعِ هتقبضی ثِ ثبیگبًی فزستبدُ هی
شَد.
پس اس هزاجعِ هتقبضی ثبیگبًی پزًٍذُ را جْت در یبفت ثْبء سٌذ هبلنیت ثِ حسبثذاری ارسبل هی دارد.هتصذی حسبثذاری
قجض هزثَطِ را صبدر ٍ جْت پزداخت ثِ هتقبضی تسلین ٍ اٍ پس اس ٍاریش ثْبء سٌذ در ثبًل هلی مِ حسبة ثجت در آى
هفتَح است ًسخ السم را ثِ حسبثذاری ثجت اعبدُ تب ضویوِ پزًٍذُ شَد .سپس حسبثذاری هزاتت ٍصَل ثْبء سٌذ را گَاّی ٍ
پزًٍذُ را جْت تسلین سٌذ ثِ ثبیگبًی ارسبل هی دارد در آًْجب سٌذ هبلنیت ًخ مشی ٍ پلوپ ٍ سپس در دفتز تسلین اسٌبد
ثجت ٍ آًگبُ ضوي احزاس َّیت هتقبضی مِ ثب هالحظِ شٌبسٌبهِ اٍ تحقق هی یب ثذ در قجبل اخذ رسیذ ثِ اٍ تحَیل هی شَد.

