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 -٤مشخصات خدمت
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 ١ساعت تا يك روز

خدمت گيرندگان در:

ماه

نوع ارائه

چندين بار در:

رخداد رويدادي مشخص

روستايي
ثبت مالكيت

وفات

فرارسيدن زماني مشخص
تقاضاي گيرنده خدمت
ساير... :
تشخيص دستگاه
درخواست دستگاه – استعلام ثبتي – بازديد استان و ارسال فرم بازديد – استعلام از مالك اوليه نقشه رقومي و
فايل مربوطه
ماده  ٦٩قانون تنظيم  -آيين نامه مستند سازي و تعيين بهره بردار -ماده  ٢٦آيين نامه اموال ولتي
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 -٦نحوه
دسترسي
به خدمت
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آمار تعداد خدمت گيرندگان
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اجرايي  ،درخواست مورد بررسي قرار مي گيرد سپس به منظور مشخص ﺷدن وضعيت مالكيت از اداره ثبت اسناد
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 -٩عناوين فرايندهاي
خدمت

اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﻰ و ﮐﻠﯿﻪ
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)درصورت
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استعلام الكترونيكي

ارسال گواهي بند د ماده
 ٢٦آيين نامه اموال

 -١بررسي درخواست دستگاه اجرايي
 -٢استعلام ثبتي از اداره ثبت اسناد و املاك
 -٣استعلام از مالك اوليه
 -٤درخواست نقشه و فايل رقومي پلاك از دستگاه درخواست كننده
 -٥انجام بازديد از ملك

اگر استعلام غيرالكترونيكي
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دستهاي
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دستگاههاي ديگر

برخط
online

دستهاي
)(Batch

غير
الكترونيكي

دستگاه
مراجعه كننده

 -١٠نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

نامه درخواست
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ثبت و بررسي درخواست

بﻠه

آيا درخواست مشمول
مستندسازي مي باﺷد؟
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اداره كل امور اقتصادي و دارايي آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﻰ

ارسال نامه اعلام نظر و ارائه راهكار
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انجام استعلام ثبتي

پايان
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استعلام از مرجﻊ واگذارنده

آيا مرجﻊ واگذارنده به استعلام
پاسخ داده است؟
بﻠه

خير

تاييد مي باﺷد؟
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درخواست نقشه و فايل رقومي

اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار  /سازمان اموراقتصادي و دارايي استان

انجام بازديد از ملك،تنظيم گزارش و پر كردن فرم مربوطه
ارسال مدارك ومستندات به
اداره كل اموال دولتي واوراق
بهادار

اداره كل امور اقتصادي و دارايي آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﻰ

بازديد از ملك و جمﻊ آوري مستندات
ارسال مدارك ومستندات به
اداره كل اموال دولتي
واوراق بهادار

