درخواست شما در
واحد تحویل دهنده
مورد تایید قرار
گرفت

کاربر

اموال به نام شما
ثبت گرید

تکمیل فرم جابه جایی
و خارج نمودن پالک اا
لیست اموال

تایید امین اموال
واحد تحویل دهنده

بررسی توسط واحد
تحویل دهنده

امور مالی -اداره اموال

ثبت پالک اموالی

تایید امین اموال واحد
تحویل گیرنده

واحد کاربر

در خواست شما در
واحد تحویل دهنده
رد شد

فرآیندجاهبجایی اموالبینواحداهی اتبعه

تایید مسئول
واحد تحویل
دهنده

گواهی اسقاط صادر و
به واارت اقتصاد
ارسال می گردد

بررسی لیست ارسالی
خودروها که دارای سند
هستند

برگزاری مزایده و انعقاد قرارداد با
شرکت و و اریز  %80مبلغ اولیه

درخواست مجوز جهت
اسقاط از هیات امناء

نامه ارسالی از سوی
وزارت اقتصاد و درایی
جهت اسقاط خودرو

درخواست در
هیات امنا مطرح و
درخواست رد شد

دریافت مجوز کمیسیون
ماده 2
صدور نامه به همراه
مجوز به وزرات اقتصاد و
د ارایی با امضا معاون
توسعه

صدور مجوز اسقاط

مدیریت امور مالی اداره اموال

نامه به معاون پشتیبانی
جهت برگزاری مزایده

فرآیند اسقاط خودروهای دولتی

خودروها دارای سند نمی باشند

ارسال نامه به
شرکت ساانده
خودرو جهت ارسال
سند

معاونت پشتیبانی

نامه به مدیر مالی
کلیه خودرو ها
دارای سند می
باشد

ارسال نامه به معاون
پشتیبانی به همراه
لیست خودروهای
اسقاط

درخواست کاربر

هماهنگی نماینده اموال و
شرکت جهت حمل
خودرو و واریز مابقی پول

بخشنامه توسط
مدیر مالی

حمل اموال اسقاطی و
واریز مابقی مبلغ
قرارداد و ارسال فیش
واریزی

برگذاری مناقصه و اعالم شرکت
برنده وامضاء قرارداد و ورایز %80
مبلغ اولیه قرارداد

تنظیم شرایط مزایده و بارگذاری
در سایت

اعالم قیمت پایه و نامه
به معاون پشتیبانی
جهت برگذاری مزایده

اخذ مجواو و شروع
قیمت گذاری اموال
اسقاط

عدم دریافت اخذ مجوا

مدیریت امور مالی  -اداره اموال

اخذ مجوا فروش اا
مقام مجاا دستگاه

واحدهای گیرنده

ارسال لیست به ستاد

جمع آوری اموال
اسقاطی و لیست
برداری

فرآیند اسقاط اجناس اموال

ارسال نامه
جهت جمع
آوری اموال
اسقاط

واحد کاربر

خروج اموال اا سیستم
و شناسایی به عنوان
درآمد

آااد ساای
ضمانت و
تحویل به
شرکت

واحد کاربر

ارجاع به امین اموال

مدیریت امور مالی  -اداره اموال

خارج نمودن برچسب
اموال

تنظیم صورت جلسه
اهدای اموال طبق ماده
 47آیین نامه مالی
معامالتی

تشخیص ،تایید و ارزیابی
بهای اموال اسقاطی و اخذ
مجوز اهدای اموال

ارجاع درخواست
به مقام مجاز

فرآیند اهدای اموال

رد درخواست از
سوی مقام مجاز

کاربر

واگذاری اموال مازاد و بال
استفاده دستگاه به
درخواست کننده

نامه خروج اموال
صادر گردید

درخواست
اهدای اموال

