شناسنامه خدمت
نام دستگاه/دفتر :دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري
عنوان خدمت /وظیفه :راهنمايي مراجعین پیگیري دريافت يارانه هاي
نقدي
 اين خدمت هم اكنون در حال ارائه به صورت الكترونیكي مي باشد
 الكترونیكي كردن خدمت در برنامه هاي آتي دستگاه /دفتر قرار دارد
آدرس اينترنتي دسترسي به خدمت  yaraneh10.ir :و refahi.ir
شرح خدمت/وظیفه:
 -1مراجعه به آدرس هاي اينترنتي فوق الذكر
 -2ورود اطالعات متقاضیان اعم از كد مل ي ،شماره حساب و سريال شناسنامه
 -3مشاهده آخرين وضعیت دريافت و بررسي علت  /علل قطع احتمالي يارانه
 -4راهنمايي متقاضي جهت تنظیم درخواست  /مراجعه به دستگاه هاي دولتي ذيربط (اداره كل كار ،تعاون و رفاه اجتماعي ،
فرمانداري شهرستان محل سكونت و يا در صورت تحت پوشش بودن مراكز بهزيستي و كمیته امدا د امام (ره)) و يا
واحدهاي خدماتي ذيربط (مديريت فناوري بانك عامل ،دفاتر پلیس 10+و دفاتر ارائه خدمات اينترنتي)
معرفي خدمتگیرند(گان) :كلیه آحاد عمومي حسب مورد غیر از نیروهاي نظامي ،انتظامي و امنیتي
كانالهاي كنوني ارايه
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چگونگي ارايه
خدمت و امكان
دريافت فرم از
طريق وب
ذكر ضرورتهاي مراجعه حضوري :بعضاً بدلیل عدم ذكر علت قطع يارانه و يا عدم امكان ثبت اعتراض در سامانه و برخي موارد
خاص ناشي از شرايط و بیماريهاي خاص
آمار تعداد خدمتگیرندگان :متوسط روزانه  20مورد مراجعه حضوري و يا تلفني
سطح ارائه خدمت
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تعداد دوره ها/تعداد دفعات ارايه خدمت به ذينفع در يك بازه يك ساله 1 :الي  5مرتبه در سال
مدت زمان ارائه خدمت  :حسب مورد  10الي 20دقیقه
هزينه مستقیم ارايه خدمت (ريال) 0 :ريال

بهاي تمام شده ارايه خدمت (در صورت وجود)(ريال) 0 :ريال

آيا ارايه خدمت نیازمند همكاري بین سازماني(مانند اطالعات ،استعالم و  )...است ،يا اينكه رأسا توسط دستگاه قابل ارايه است؟
نیازمند همكاري بین دستگاهي است  :اداره كار تعاون و رفاه اجتماعي ،فرمانداري شهرستان ،بانك عامل
نیازمنديهاي احراز هويت حقیقي و حقوقي :كد ملي  +سريال شناسنامه  +شماره حساب واريزي يارانه
نیازمندي ها به ديگر پايگاه هاي اطالعات پايه كشور yaraneh10.ir :و refahi.i
مزايا و منافع الكترونیكي كردن خدمت:
عدم نیاز به مراجعه حضوري متقاضیان ،كاهش تردد شهري و اداري ،تسريع در دستیابي به اطالعات

