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می متقاضی  گردد،یا حقوقی وارد  یاین شرکت در بخش های مختلف استان به اشخاص حقیق فعالیتهای در نتیجهخسارتی  اگر 

مربوطه ارائه نماید. درخواست توسط مدیر طرح به اداره یا دفتر بارزسی و رسیدگی به شکایات درخواست خود را به مدیر طرح بایست 

ناس رسمی دادگستری برای بررسی قیمت خسارت وارده ابالغ می ی ارسال می گردد. اداره حقوقی مورد ادعای خسارت را به کارشقحقو

ید و وضع موجود ملک دنماید. همچنین مورد به صاحب ملک نیز ابالغ و با حضور کارشناس حقوقی و کارشناس مربوطه وضعیت ملک باز

 صورتجلسه می گردد. 

ورد تایید قرار نگیرد به صورت شفاهی یا کتبی به مدعی و * نکته: در صورتی که درخواست مالک از باب خسارت وارده در حین بازدید م

 مدیر طرح اعالم می گردد. 

در صورت حضور و اداره حقوقی نظریه کارشناسی رسمی دادگستری را دریافت زمانی که ادعای خسارت مورد تایید قرار گیرد  

لک حضور نداشته باشد اداره حقوقی با دادستان در صورتی که صاحب ماعالم می نماید. وی صاحب ملک قیمت خسارت وارده را به 

 قیمت خسارت وارده، نظریه کارشناسی رسمی دادگستریجهت معرفی نماینده و تنظیم صورتجلسه مکاتبه الزم را بعمل می آورد و با اخذ 

ویت صاحب آن اخذ شده و فقت نماید مدارک مالکیت زمین و هارا به مالک اعالم می نماید. اگر مالک با قیمت خسارت تعیین شده مو

 دستور پرداخت بهای خسارت ملک به مالک به ذیحسابی اعالم می گردد. 

 
 در صورت حضور مالک و موافقت با قیمت تعیین شده - قیمت خسارتپرداخت مراحل و مدت زمان 

 مسئول انجام مرحله
مدت زمان 

 حداقل )روز(

مدت زمان 

 حداکثر )روز(

 3 1 مدیر طرح حقوقی ارائه ادعای خسارت به اداره

 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 نظیم سند انتقالمعرفی مالک به دفترخانه اسناد رسمی برای ت

 19 1 امور مالی و ذیحسابی پرداخت قیمت خسارت 

 در صورت عدم حضور مالک و موافقت با قیمت تعیین شده - قیمت خسارتپرداخت مراحل و مدت زمان 

 مسئول انجام مرحله
مدت زمان 

 حداقل )روز(

مدت زمان 

 حداکثر )روز(

 3 1 مدیر طرح ارائه ادعای خسارت 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 ابالغ قیمت به مالک، اخذ مدارک الزم اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری و

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

 19 1 امور مالی و ذیحسابی پرداخت قیمت خسارت 
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ت معرفی دو کارشناس رسمی سوی مدعی مورد موافقت وی نباشد مورد به دادگستری جهاز اگر قیمت تعیین شده خسارت  

د صورتجلسه و اعالم نظر می گردد. نظر هیئت مواربازدید محل انجام و دادگستری اعالم می گردد. هیئت کارشناسی سه نفره تشکیل و 

 فقت نماید مدارک مالکیت زمین و هویت صاحبااگر مالک با قیمت خسارت تعیین شده مواداره حقوقی اخذ می گردد. کارشناسی توسط 

 آن اخذ شده و دستور پرداخت بهای خسارت ملک به مالک به ذیحسابی اعالم می گردد. 

فقت ننماید با اداره ثبت محل جهت تودیع بهای خسارت در اوی با قیمت تعیین شده خسارت مو نمایندهدر صورتی که مالک یا  

در صورتیکه مالک به این شرکت  تودیع می نماید. مده و ذیحساب بهای خسارت ملک را در صندوق ثبتآصندوق ثبت مکاتبه به عمل 

 مراجعه نماید، جهت پرداخت بهای تودیع شده ملک، وی  به اداره ثبت محل معرفی می گردد.

 

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

 مسئول انجام مرحله
مدت زمان 

 حداقل )روز(

مدت زمان 

 حداکثر )روز(

 3 1 مدیر طرح ارائه ادعای خسارت 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 کارشناس رسمی دادگستری و ابالغ قیمت به مالک، اخذ مدارک الزماخذ نظر 

 39 49 مدیر عامل مکاتبه با اداره ثبت محل جهت تودیع بهای ملک در صندوق ثبت

 3 1 امور مالی و ذیحسابی ملک در صندوق ثبتخسارت تودیع نهائی بهای 
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 دریافت درخواست مدیر طرح 

 اداره حقوقی

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

 وضع موجود ملک صورتجلسه 

 

جهت معرفی نماینده و  ستانا دادمکاتبه ب
 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
  صاحب ملک هقیمت بوابالغ 

 حقوقی اداره

 صاحب ملکحضور 

 با قیمت موافقت

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

خسارت اداره ثبت محل جهت تودیع بهای مکاتبه با 
   در صندوق ثبت

 مدیر عامل 

 صندوق  ثبت درملک خسارت نهائی بهای  تودیع

 ذیحساب

 به ذیحسابیپرداخت بهای ملک تور دس

 مدیر عامل

پرداخت خسارت اراضی ارجاع درخواست 
 یا ملک

 مدیر طرح

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

 پایان

با  عدم موافقت

 انجام معامله

اخذ مدارک مالکیت زمین و هویت صاحب 
 آن 


