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/030/307/1-1 :

مدیریت امالک و حقوقي
 .1عنوان فرایند :بررسي سوابق مالکیت اشخاص حقیقي و حقوقي
 .2متصدی فرایند :امور مراجعین
 .3واحد های مرتبط در فرایند :امور مراجعین  -اداره امالک -اداره واگذاری -مدیریت مسکن
 .4ورودی های فرایند:

 )9خروجی های فرایند:

 .5مشتری های فرایند:

 )1نامه مشخصات شخص از طرف سازمان ،ارگان یا
شرکت متقاضي ارایه تسهیالت دولتي
 )2اصل و کپي مدارک شناسایي متقاضي و
همسر(کارت ملي و شناسنامه)

نامه پاسخ استعالم فاقد یا دارای سابقه بودن به
سازمان ،ارگان یا شرکت استعالم گیرنده

شهروندان ،ادارات ،ارگانها و شرکتهای
خصوصي و دولتي

 .6زمان مطلوب فرایند:
 .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
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 مراحا انمام فرایند
فرآیند بررسي سوابق مالکیت اشخاص حقیقي و حقوقي
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ردیف

شرح فعالیت

مسئولیت

1

دریافت نامه شخص و یا گروهي از طرف سازمان یاا ارگاان مربوطاه(روی
نامه دستور ثبت در دبیرخانه نوشته مي شود)

2

ثبت مدارک و شماره گذاری

9

آیا متقاضي یکي از این موارد را دریافت کرده یا خیر؟ :
 )1وام یارانه ای
 )2مالکیت شخصي
 )9تسهیالت دولتي

مدت زمان

مرحله
بعد

اداره امور مراجعین

 11دقیقه

2

دبیرخانه

 11دقیقه

9

 21دقیقه

اداره امور مراجعین

نمودار ساده

9

وجود سابقه :تسهیالت دولتي گرفته شده باشد.
5

عدم وجود سابقه :صدور نامه فاقد سابقه به سازمان یاا ارگاان اساتعالم
1

-

گیرنده

-

وجود سابقه :تسهیالت دولتي گرفته نشده باشد(مثال متقاضي از گارفتن

7

مسکن مهر انصراف داده باشد) و یا مورد  1یا  2باشد
5

تهیه نامه پاسخ به سازمان یا ارگان استعالم گیرنده مبني بار عادم وجاود
سابقه و ارجاع به دبیرخانه

6

صدور نامه پاسخ به استعالم و ارسال پستي برای مرجع استعالم گیرنده

7

بررسي سابقه به لحاظ مکاني

8

سابقه مربوط به شهرستانهای استان خراسان جناوبي و یاا ساایر اساتانها
باشد

اداره امور مراجعین

 11دقیقه

6

دبیرخانه

 11دقیقه

پایان

اداره امور مراجعین

 5دقیقه

8

-

-

سابقه مربوط به شهر خراسان جنوبي باشد

3
12

3

تهیه نامه استعالم از شهرستان یا استان مربوطه و ارجاع به دبیرخانه

اداره امور مراجعین

 11دقیقه

11

11

صدور نامه استعالم و ارسال پستي برای شهرستان یا استان مربوطه

دبیرخانه

 11دقیقه

11

11

دریافت پاسخ استعالم و انعکاس نتیجه به صورت کتبي به مرجع اساتعالم
گیرنده

اداره امور مراجعین

-

پایان

12

ارجاع نامه برحسب موضوع به اداره مربوطه

اداره امور مراجعین

 5دقیقه

19

سابقه مربوط به تسهیالت دولتي :ارجاع به اداره واگذاری
19

سابقه مربوط به مالکیت شخصي :ارجاع به اداره امالک
سابقه مربوط به وام مهر :ارجاع به مدیریت مسکن

15
-

-

سابقه مربوط به مسکن مهر

11

11

تحویل خروجي فرم "ج" به متقاضي مبني بر وجود سابقه
{ متقاضي باید نامه انصراف از مسکن مهر را از تعاوني مربوطه بگیرد}

15

بررسي وضعیت سابقه متقاضي

16

اگر متقاضي از تسهیالت دولتی استفاده کرده باشد و یا دارای مالکیت
شخصی باشد :پاسخ به مرجع استعالم مبني بر وجود سابقه

تدوین کننده

اداره امور مراجعین

 5دقیقه

پایان

اداره امالک یا واگذاری

1

16

-

-

پایان

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

22

مهدی جعفری
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي

کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
دادخدا آهني
1931/11/11
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اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي

فرآیند بررسي سوابق مالکیت اشخاص حقیقي و حقوقي
شرح فعالیت

ردیف
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مدت زمان

مسئولیت

مرحله
بعد

اگر متقاضي از  2مورد فوق استفاده نکرده باشد :ارجاع به هیات نمایندگي

17

17

ارجاع درخواست همراه با اقرارنامه محضری و فرم درخواست حذف سابقه
به هیات نمایندگي

اداره امالک یا واگذاری

1

18

18

تشکیل جلسه هیات نمایندگي تصمیم گیری دربراه درخواسات و صادور
مصوبه

هیات نماندگي

 1الي  2هفته

13

-

-

هیات نماندگي

1

21

اداره امور مراجعین

1

پایان

13

رد درخواست حذف سابقه :پاسخ وجود سابقه به استعالم
تایید درخواست :ابالغ مصوبه به اداره امور مراجعین

21

ابالغ مصوبه حذف سابقه به اداره امور مراجعین

21

حذف سابقه متقاضي در سیستم و پاسخ به استعالم گیرنده مبني بر عادم
وجود سابقه

نمودار ساده

پایان
21

بررسي وضعیت سابقه متقاضي در زمینه وام مهر
22

{"فاارم الا " مربااوط بااه مشخصللات پرونللده" ،فاارم ج" مربااوط بااه
مشخصات شناسنامه و "فرم دال" مربوط به مشخصات پالک ثبتلی

مدیریت مسکن

29

1

مي باشد}.

29

اگر متقاضي وام مهر گرفته باشد :پاسخ وجود سابقه به امور مراجعین

21

اگر متقاضي وام مهر نگرفته باشد اگر متقاضي فقط "فرم ال " را پر کرده
باشد :ارجاع به هیات نمایندگي

26

-

-

اگر متقاضي وام مهر نگرفته باشد اگر متقاضي فقط "فرم دال" را پر کرده
باشد :ارجاع به هیات نمایندگي و سپس سازمان ملي

27
مدیریت مسکن

1

25

21

پاسخ به امور مراجعین مبني بر وجود سابقه

اداره امور مراجعین

 1ساعت

پایان

25

صدور نامه پاسخ به استعالم گیرنده مبني بر وجود سابقه

1

18

26

گرفتن اقرارنامه محضری از متقاضي و ارجااع باه اماور ماراجعین جهات
حذف سابقه

مدیریت مسکن

28

27

گرفتن اقرارنامه محضری از متقاضي و ارجاع درخواست حاذف ساابقه باه
هیات نمایندگي

مدیریت مسکن

1

23

28

تشکیل جلسه هیات نمایندگي تصمیم گیری دربراه درخواسات و صادور
مصوبه

هیات نمایندگي

 1الي  2هفته

پایان

رد درخواست حذف سابقه :پاسخ وجود سابقه به استعالم
23

تایید درخواست :مکاتبه با سازمان ملي زمین و مسکن جهت حذف "فارم
دال"

91

مکاتبه با سازمان ملي زمین و مسکن جهت حذف "فرم دال"

91

دریافت پاسخ سازمان ملي زمین و مسکن

اداره امور مراجعین

92

صدور نامه پاسخ به استعالم و ارسال به مرجع استعالم گیرنده

اداره امور مراجعین

تدوین کننده

-

-

هیات نمایندگي

1

91

7

92

1

پایان

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

مهدی جعفری
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي

91

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

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

مهدی جعفری
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي
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