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نسبت به خرید اراضی مسیر  در برخی موارد ایجاب می کند تا این شرکتدر بخش های مختلف استان توسعه ای فعالیتهای  

 اداره حقوقیخود را به خرید اراضی درخواست می بایست  مدیر طرح اقدام نماید.یا حقوقی  یاشخاص حقیق طرحهای توسع منابع آب از
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ملک بازدید و تنظیم صورتجلسه وضعیت موجود برای و به متقاضی را به کارشناس رسمی دادگستری درخواست ارائه نماید. اداره حقوقی 

اعالم وی را به  ملکصاحب ملک قیمت در صورت حضور اداره حقوقی نظریه کارشناسی رسمی دادگستری را دریافت و  ابالغ می نماید.

در صورتی که صاحب ملک حضور نداشته باشد اداره حقوقی با دادستان جهت معرفی نماینده و تنظیم صورتجلسه وضعیت می نماید. 

ملک را به مالک اعالم می نماید. اگر مالک با قیمت ، نظریه کارشناسی رسمی دادگستریی آورد و با اخذ ملک مکاتبه الزم را بعمل م

مالک برای تنظیم سند انتقال به دفترخانه اخذ و را مدارک مالکیت زمین و هویت صاحب آن اداره حقوقی قیمت تعیین شده موافقت نماید 

 به ذیحسابی اعالم می گردد. توسط مدیر عامل ر پرداخت بهای ملک به مالک دستواسناد رسمی معرفی می گردد و بدنبال آن 

 
 در صورت حضور مالک و موافقت با قیمت تعیین شده -پرداخت بهای ملک مراحل و مدت زمان 

 مسئول انجام مرحله
مدت زمان 

 حداقل )روز(

مدت زمان 

 حداکثر )روز(

 3 1 طرحمدیر  ارائه درخواست خرید اراضی به اداره حقوقی

 7 4 اداره حقوقی ابالغ به کارشناسی رسمی دادگستری

 7 3 کارشناس رسمی دادگستری بازدید و تهیه صورتجلسه وضعیت ملک

 39 11 اداره حقوقی اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری و ابالغ قیمت به مالک، اخذ مدارک الزم

 39 49 اداره حقوقی قالمعرفی مالک به دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم سند انت

 19 1 امور مالی و ذیحسابی پرداخت بهای ملک به ذیحسابی

 در صورت عدم حضور مالک و موافقت با قیمت تعیین شده -پرداخت بهای ملک مراحل و مدت زمان 

 مسئول انجام مرحله
مدت زمان 

 حداقل )روز(

مدت زمان 

 حداکثر )روز(

 3 1 مدیر طرح حقوقیارائه درخواست خرید اراضی به اداره 

 7 4 اداره حقوقی ابالغ به کارشناسی رسمی دادگستری

 7 3 کارشناس رسمی دادگستری بازدید و تهیه صورتجلسه وضعیت ملک

 3 1 مدیر عامل مکاتبه با دادگستری جهت معرفی نماینده و تنظیم صورتجلسه

 39 11 اداره حقوقی اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری و ابالغ قیمت به مالک، اخذ مدارک الزم

 39 49 اداره حقوقی معرفی مالک به دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم سند انتقال

 19 1 امور مالی و ذیحسابی پرداخت بهای ملک به ذیحسابی

 

قت وی نباشد مورد به دادگستری جهت معرفی دو کارشناس رسمی دادگستری مورد مواف الکاگر قیمت تعیین شده از سوی م 

اعالم می گردد. هیئت کارشناسی سه نفره تشکیل و بازدید محل انجام و موارد صورتجلسه و اعالم نظر می گردد. نظر هیئت کارشناسی 

وافقت نماید مدارک مالکیت زمین و هویت صاحب آن اگر مالک با قیمت تعیین شده مو به مالک ابالغ می گردد. توسط اداره حقوقی اخذ 

ر صورتی که مالک یا نماینده وی با قیمت تعیین داخذ شده و دستور پرداخت بهای خسارت ملک به مالک به ذیحسابی اعالم می گردد. 

ملک را در صندوق ی بهای حسابدر صندوق ثبت مکاتبه به عمل آمده و ذی ملکشده موافقت ننماید با اداره ثبت محل جهت تودیع بهای 

 ارسال  دادستان محل ازامضاء ذیل سند انتقال نیز تقاضایی را برای معرفی نماینده ای به منظور اداره حقوقی  ثبت تودیع می نماید.
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 به اداره ثبت محل معرفی ، وی جهت پرداخت بهای تودیع شده ملک ،. در صورتیکه مالک به این شرکت مراجعه نمایدمی نماید

 ی گردد.م 

 

 در صورت عدم حضور مالک و عدم موافقت با قیمت تعیین شده -پرداخت بهای ملک مراحل و مدت زمان 

 مسئول انجام مرحله
مدت زمان 

 حداقل )روز(

مدت زمان 

 حداکثر )روز(

 3 1 مدیر طرح ارائه درخواست خرید اراضی به اداره حقوقی

 7 4 اداره حقوقی ابالغ به کارشناسی رسمی دادگستری

 7 3 کارشناس رسمی دادگستری بازدید و تهیه صورتجلسه وضعیت ملک

 3 1 مدیر عامل مکاتبه با دادگستری جهت معرفی نماینده و تنظیم صورتجلسه

 39 11 اداره حقوقی اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری و ابالغ قیمت به مالک، اخذ مدارک الزم

 39 49 مدیر عامل های ملک در صندوق ثبتمکاتبه با اداره ثبت محل جهت تودیع ب

 3 1 امور مالی و ذیحسابی تودیع نهائی بهای ملک در صندوق ثبت

 3 1 اداره حقوقی مکاتبه با دادستان محل برای معرفی نماینده 
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 دریافت درخواست مدیر طرح 

 اداره حقوقی

 
     ابالغ به کارشناس رسمی دادگستری  -1
جهت تنظیم ابالغ به صاحب ملک  -4

 صورتجلسه و انجام معامله
 تنظیم صورتجلسه وضع موجود ملک  -3

 

جهت معرفی نماینده و  ستانمکاتبه با داد
 تنظیم صورتجلسه 

 مدیر عامل 

دو مکاتبه با دادگستری جهت معرفی 
 کارشناس رسمی دادگستری 

 مدیر عامل 

 شروع

 عدم حضور صاحب ملک

ذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری اخ با قیمت  عدم موافقت
  احب ملکص هقیمت بوابالغ 

 حقوقی اداره

 حضور صاحب ملک

 با قیمت موافقت

 کارشناس ( 3ل هئیت کارشناسان )تشکی
 جهت تنظیم صورت جلسه و اعالم نظر 

 معرفی به دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند انتقال

 اداره حقوقی
 

  اداره ثبت محل جهت تودیع بهای ملک مکاتبه با 

 مدیر عامل 

 صندوق  ثبت درنهائی بهای ملک  دیعتو

 ذیحساب

کاتبه با دادستان محل جهت معرفی نماینده بمنظور م
 امضاء ذیل سند انتقال با امضاء مدیر عامل 

 اداره حقوقی 

 به ذیحسابیپرداخت بهای ملک دستور 

 مدیر عامل

 ارجاع درخواست خرید اراضی

 مدیر طرح

در صورت مراجعه مالک معرفی به اداره ثبت محل 
 جهت پرداخت بهای تودیع شده به مالک

 پایان

با  عدم موافقت

 عاملهانجام م

اخذ مدارک مالکیت زمین و هویت صاحب 
 تنظیم فروشنامه عادی آن و


