پروژه مدیریت ارتباطات شهروندی

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي
شناسنامه فرآیند
تاریخ مستند سازی31/19/5 :

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي -مدیریت امالک و
حقوقي

کد فرایندKHJ/030/312/1- :
1

 .1عنوان فرایند :تعیین نوعیت اراضي
 .2متصدی فرایند :دبیرخانه کمیسیون ماده 11
 .3واحد های مرتبط در فرایند :کمیسیون ماده  -11اداره امالک -واحد آمار و اطالعات -اداره شناسایي -بانک زمین -امور مراجعین ،اداره حقوقی
 .4ورودی های فرایند:
)1
)1
)9

)1
)5
)6

نامه استعالم تعیین نوعیت یا از ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمي و یا
شهرداریها (تعیین نوعیت)
نقشه  1/1111هوایي موقعیت ملک
استعالم وقوع در محدوده اراضي ملي از اداره شناسایي(اگر در
محدوده باشد و تحویل این اداره شده باشد) و یا از منابع طبیعي(اگر
در حریم باشد)
استعالم وقوع در حریم یا محدوده از اداره شناسایي یا از شهرداری و
یا معماری و شهرسازی
پاسخ استعالم ثبتي(مساحت پالک ،مالک ،اصلي یا فرعي بودن و )...
مدارک شناسایي مالک و وکیل قانوني(کارت ملي ،شناسنامه ،سند

 )11خروجی های فرایند:

 .5مشتری های فرایند:

اعالم نوعیت به اداره امالک از طریق نامه
رسمي

شهروندان

مالکیت  6دانگ)
 )7وکالت نامه
 )8برگه خالصه معامالت ملک از مالک
 )3ریزمالیات و انحصار وراثت(اگر مالک فوت کرده باشد)
 )11نامه از اداره امالک جهت طرح پالک در کمیسیون
 .6زمان مطلوب فرایند 1 :ماه
 .7فرمهای مورد استفاده در فرایند:
 .8مستندات قانونی اجرای فرایند:
 .9نوع فن آوری مورد استفاده در اجرای فرایند
دارای نرم افزار تخصصی است ☐

 .11اجرای فرایند
سطح انجام بهصورت غیرحضوری:

قابل انجام بهصوورت غیرحضووری توسوط در سطح اطالعرساني الکترونیکي ☐
تکمیل فرمهای مورد عمل بهصورت الکترونیکي ☐
شهروند :بله ☐ خیر ☐
انجام فرایند بهصورت کامال الکترونیکي و غیرحضوری ☐
نام نرمافزارها :

کل فرایند قابل انجام است ☐
بخشي از فرایند قابلل انجلام اسلت
☐
قابل انجام نیست ☐

قابل انجام از طریق پیشخوان ☐

مدیر سازمان

تدوین کننده
محمد هادی خراشادیزاده
1931/11/...

مهدی جعفری
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اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي

 مراحل انجام فرایند
فرآیند تعیین نوعیت اراضي
ردیف

KHJ/030/312/1-1

مسئولیت

شرح فعالیت

مدت

مرحله

زمان

بعد

نمودار ساده

ثبت و دریافت استعالم تعیین نوعیت توسط واحد دبیرخانه و ارجلاع بله
1

دبیرخانه کمیسیون ماده  11و دریافت اصل یلا کیلي برابلر اصلل سلند و
نقشه  1/1111از موقعیت مللک(در صورت مسبوق به سوابقه بوودن)

 5دقیقه

دبیرخانه

1

جهت بررسي وجود و یا عدم وجود سابق در کمیسیون
1

بررسي وجود و یا عدم وجود سابقه در کمیسیون ماده 11
{ اگر در  95سال گذشته رایي در کمیسیون در خصوص ملک صادر شده
باشد ،نمي تواند مجددا طرح شود}

9

تهیه نامه پاسخ به اداره امالک مبني بر وجود سابقه

1

ارسال پرونده به واحد آمار و اطالعات

5

بررسی وجود یا عدم وجود سند بنام دولت

6

بررسی در خصوص معوض

دبیرخانه کمیسیون ماده
11

 1ساعت

1

دبیرخانه کمیسیون ماده
11

 1ساعت

پایان

 11دقیقه

6

واحد آمار و اطالعات

 15دقیقه

7

بانک زمین

 15دقیقه

8

7

بررسی فرم "الف" و "ب" و سایر سوابق

امور مراجعین

 15دقیقه

3

8

بررسی ملی یا غیرملی بودن زمین

اداره شناسایي

 1ساعت

11

بررسی نهایی امالکی جهت قابلیت طرح پرونده در کمیسیون ماده
3

 12و در صورت مسبوق به سابقه بودن تهیه پاسخ مرجع اسوتعالم

9

اداره امالک

11

توسط اداره امالک
11

تشخیص عدم قابلیت طرح در کمیسیون ماده 11

-

اداره امالک

تشخیص قابلیت طرح در کمیسیون ماده 11

11
19

11

پاسخ کتبي به مرجع اسلتعالم کننلده مبنلي بلر علدم قابلیلت طلرح در
کمیسیون ماده 11

11

تهیه و ارسال نامه جهت طرح در کمیسیون ماده 11

1

19

دریافت نامه طرح در کمیسیون از اداره امالک و اطلالع بله ماللک جهلت
حضور و تشکیل پرونده

1

15

11

تشکیل پرونده با حضور مالک و صدور نامله اسلتعالم از اداره ثبوت و
تحویل به متقاضي

 91دقیقه

16

دبیرخانه کمیسیون ماده
11

 1الي 1
هفته

17

کارشناس دبیرخانه
کمیسیون ماده 11

7

18

کارشناس دبیرخانه
کمیسیون ماده 11

7

13

دریافت نامه استعالم اداره ثبت از متقاضي و تعیین وقت بازدید از ملک
15

{ -صدور استعالم از طرف اداره ثبت معموال  1الي  1هفته زمان مي برد
 -معموال بازدید از ملک در بازه یک هفته انجام مي پذیرد}

16
18

بازدید از ملک و ثبت صورتجلسه بازدید
تفسیر عکسهای هوایي قبل از سال  58و تطبیق با نقشه های ارایه شده و
ثبت برگه تفسیر نقشه در پرونده

تدوین کننده

اداره امالک

دبیرخانه کمیسیون ماده
11
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1

پایان
11
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فرآیند تعیین نوعیت اراضي
ردیف

KHJ/030/312/1-1

مسئولیت

شرح فعالیت

مدت

مرحله

زمان

بعد

نمودار ساده

انشای نظریه
13

11

11

 1ساعت

{کارشناس بر اساس اسناد و مدارک ،گزارش بازدید از ملک و برگه تفسیر
نقشه یک انشای تفصیلي مي نویسد}
تشکیل جلسه کمیسیون و بررسي انشای نظریه و اعالم رای کمیسیون
{ -کمیسیون ماده  11سه عضو دارد که مستقیما توسط وزیر منصوب مي
شوند.
 کمیسیون ماده  11هر  1هفته یکبار تشکیل جلسه مي دهد}.نقص در نظریه :ارسال نظریه جهت رفع نقص و اصالح
تایید نظریه :امضای نظریه توسط اعضای کمیسیون ماده 11

11

11

کمیسیون ماده 11

 1هفته

-

-

دبیرخانه کمیسیون ماده
11

1

19

9

11
15
16

11
11

11

ارجاع نظریه به کارشناس جهت رفع نواقص

19

رفع نواقص نظریه و اصالح و انشای مجدد و ارسال به کمیسیون ملاده 11
جهت طرح مجدد

کارشناس دبیرخانه
کمیسیون ماده 11

11

امضای نامه تایید نظریه و ارسال به اداره امالک

کمیسیون ماده 11

1

15

بررسی نهایی پرونده

اداره امالک

1

اداره امالک

-

اداره امالک

1

18

بایگاني

1

پایان

16

نقص در نظریه :ارسال نظریه جهت رفع نقص و اصالح
تایید نظریه :صدور نظریه از طریق نامه رسمي

17

تهیه نامه رسمي اعالم نظر در خصوص نوعیت مللک و ارسلال بله مرجلع
استعالم کننده و ارسال پرونده به بایگاني

18

اسکن مدارک پرونده و ثبت در بایگاني
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19
17
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