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-

کد فرایندKHJ/030/309/1-1 :

مدیریت امالک و حقوقي
 .1عنوان فرایند :پاسخ به استعالمات بانکي جهت پرداخت یارانه به اقشار ویژه(جانبازان ،آزادگان و خانواده شهدا)
 .2متصدی فرایند :امور مراجعین
 .3واحد های مرتبط در فرایند :امور مراجعین  -اداره امالک -اداره واگذاری -مدیریت مسکن
 .4ورودی های فرایند:

 )1خروجی های فرایند:

 )1نامه بانک
 )2معرفي نامه "بنیاد شهید و امور ایثارگران" به بانک
 )9اصل شناسنامه و کارت ملي

نامه پاسخ استعالم به بانک

 .5مشتری های فرایند:
اقشار ویژه

 .6زمان مطلوب فرایند 9 :ساعت
 .7فرمهای مورد استفاده در فرایند:
 .8مستندات قانونی اجرای فرایند:
 .9نوع فن آوری مورد استفاده در اجرای فرایند
دارای نرم افزار تخصصی است ☐

 .11اجرای فرایند
کل فرایند قابل انجام است ☐

سطح انجام بهصورت غیرحضوری:

قابللا انمللام بهصللورت غیرحضللوری توسللط در سطح اطالعرساني الکترونیکي ☐
تکمیل فرمهای مورد عمل بهصورت الکترونیکي ☐
شهروند :بله ☐ خیر ☐

بخشي از فرایند قابل انجام است ☐
قابل انجام نیست ☐

انجام فرایند بهصورت کامال الکترونیکي و غیرحضوری ☐

نام نرمافزارها :

قابل انجام از طریق پیشخوان ☐

مدیر سازمان

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

مهدی جعفری
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي

کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
دادخدا آهني
1931/11/11

پروژه مدیریت ارتباطات شهروندی

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي

 مراحا انمام فرایند
فرآیند پاسخ به استعالمات بانکي جهت پرداخت یارانه به اقشار ویژه(جانبازان ،آزادگان و خانواده شهدا)
ردیف

شرح فعالیت

مسئولیت

1

دریافت کامل مدارک از متقاضي
{اگر منقصي در مدارک وجود داشته باشدد جهدت تکمیدل بده متقاضدي
عودت داده مي شود}
ثبت مدارک و شماره گذاری و ارجاع به امور مراجعین

2

9

آیا متقاضي یکي از این موارد را دریافت کرده یا خیر؟ :
 )1وام یارانه ای(کمک هزینه خرید یا ساخت مسکن بدا  1درصدد
سود)
 )2مسکن مهر یا وام مهر
 )9استیجار به شرط تملیک(به علت داشتن وام کم بهره)
{ متقاضي در صورت انصراف از مسکن مهر یا وام مهدر مدي تواندد واجدد
شرایط شود}.
وجود سابقه :یکي از این  9مورد را گرفته شده باشد.
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مدت

مرحله

زمان

بعد

امور مراجعین

 11دقیقه

1

دبیرخانه

 91دقیقه

2

امور مراجعین

 1ساعت

-

-

1
5

صدور نامه پاسخ به استعالم بانک و تحویل به متقاضي

6

تهیه نامه پاسخ به بانک مبني بر وجود سابقه و ارجاع به دبیرخانه

7

صدور نامه پاسخ به استعالم بانک و ارسال پستي به بانک استعالم گیرنده

تدوین کننده

1
اداره امور مراجعین

 21دقیقه

5

دبیرخانه

 11دقیقه

پایان

اداره امور مراجعین

 21دقیقه

5

دبیرخانه

 11دقیقه

پایان

مدیر سازمان
محمد هادی خراشادیزاده
1931/11/...

9

6

عدم وجود سابقه :تحویل نامه واجد شرایط به متقاضي
تهیه نامه پاسخ به بانک مبني بر عدم وجود سابقه و ارجاع به دبیرخانه

نمودار ساده

مهدی جعفری
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي

کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
دادخدا آهني
1931/11/11

