پروژه مدیریت ارتباطات شهروندی

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي
شناسنامه فرآیند
تاریخ مستند سازی31/19/21 :

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي-

کد فرایندKHJ/030/409/1-1 :

مدیریت مسکن
 .1عنوان فرایند :صدور معرفي نامه به بانک جهت دفترچه اقساط تسهیالت ساخت مسکن مهر خودمالک
 .2متصدی فرایند :اداره برنامه ریزی و اقتصاد مسکن
 .3واحد های مرتبط در فرایند :مدیریت مسکن -اداره برنامه ریزی و اقتصاد مسکن
 .1ورودی های فرایند:
-

نامه بانک مبني بر اتمام پروژه و دریافت
تسهیالت به طور کامل
فرم معرفي افراد جهت فروش اقساطي
فیش واریزی به حساب اداره ثبت
مدارک شناسایي افرا جهت فروش اقساطي

 .5خروجی های فرایند:

 .6مشتری های فرایند:

معرفي نامه به بانک

شهروندان

 .7زمان مطلوب فرایند 22 :روز
 .8فرمهای مورد استفاده در فرایند :فرم معرفي افراد جهت فروش اقساطي
 .3مستندات قانونی اجرای فرایند:
 .11نوع 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 صدور معرفي نامه به بانک جهت دفترچه اقساط تسهیالت ساخت مسکن مهر خودمالک

KHJ/030/409/1-1

مدت

مرحله

زمان

بعد

2

ردیف

شرح فعالیت

مسئولیت

1

دریافت نامه بانک ،فرم معرفي جهت فرروش اقسراطي و فریش واریرزی بره
حساب اداره ثبت و صدور دستور ثبت در دبیرخانه

مدیریت مسکن

 11دقیقه

2

ثبت و شماره گذاری مدارک و ارجاع به رئیس برنامه ریزی و اقتصاد مسکن

دبیرخانه

 11دقیقه

9

9

ارجاع مدارک به کارشناس مربوطه

رئیس برنامه ریزی و اقتصاد
مسکن

 11دقیقه

1

1

بررسي اطالعات متقاضي و مشخصات واحد در سرامانه متقاضریان مسرکن
مهر

کارشناس مسکن

 1ساعت

2

-

-

6

اعالم شماره حساب اداره ثبت جهت واریز وجه استعالم

کارشناس مسکن

 11دقیقه

7

دریافت فیش واریز وجه از متقاضي و تهیه لیست افراد جهت استعالم سابقه
مالکیت شخصي از اداره ثبت
{این استعالم به صورت تجمیعي و معموال هفته ای یکبار انجام مي شود}.

کارشناس مسکن

8

دریافت نتیجه استعالم از اداره ثبت

کارشناس مسکن

جواب استعالم اداره ثبت موجود نیست :اعالم شماره حساب به متقاضي

2

جواب استعالم اداره ثبت موجود است:

سابقه مالکیت ندارد :بالمانع است

3

1

6
7
8
3

-

-

11

مکاتبه با مدیریت حقوقي و امالک اداره کل در خصوص مشخصات ملرک و
سابقه ثبت نام مسکن مهر

کارشناس مسکن

1

11

دریافت استعالم مدیریت حقوقي و امالک و بررسي سابقه مالکیت بر اساس
بخشنامه های موجود
{ -در بخشنامه مربوطه در خصوص شهر خراسان جنوبي ذکر شده اگر
سابقه مالکیت منحصر به آپارتماني در شهر خراسان جنوبي با مساحت 92
مترمربع باشد ،بالمانع است.
 در بخشنامه شرایط مالکیت در هر استان جداگانه به تفصریل شررد دادهشده است}.

کارشناس مسکن

سابقه مالکیت دارد :بررسي سابقه مالکیت و مشخصات ملک

نمودار ساده

1

19
11
11

12

ثبت سابقه مالکیت بعد از ثبت نام در مسکن مهر باشد :بالمانع است
12

اگر سابقه مالکیت منحصر به آپارتماني در شهر خراسان جنوبي با مساحت
 92مترمربع باشد :بالمانع است

-

سابقه مالکیت غیر از  2مورد مذکور باشد :رد درخواست متقاضي

مدیر سازمان

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

مهدی جعفری
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي

-

19

پایان

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

پروژه مدیریت ارتباطات شهروندی

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي

فرآیند صدور معرفي نامه به بانک جهت دفترچه اقساط تسهیالت ساخت مسکن مهر خودمالک
ردیف

شرح فعالیت

مسئولیت

19

KHJ/030/409/1-1

مدت

مرحله

زمان

بعد

ثبت اسامي واحدهای مربوطه در سامانه متقاضیان مسکن مهر و ارسال بره
اداره امور مراجعینِ مدیریت حقوقي و امالک جهت تکمیرل فررم "الر " و
"دال"

کارشناس مسکن

1

11

11

دریافت فرم های"ال " و "دال" تکمیل شده از اداره امور مراجعین و تهیره
معرفي نامه به بانک جهت صدور دفترچه اقساط تسهیالت مسکن مهر

کارشناس مسکن

1

12

12

امضای معرفي نامه و تحویل به متقاضي

مدیریت مسکن

1

پایان

مدیر سازمان

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

مهدی جعفری
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي

نمودار ساده

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

