عنوان خدمت

عنوان زیر خدمت

مراحل انجام خدمت

1-1صدور مجوز شماره
گذاري خودروهاي غیر
سواري خریداري
شده()10031157100

 -1اخذ درخواست دستگاه اجرایی
 -2بررسی مدارك ارسالی و مطابقت با
مجوز کمیسیون ماده  2و قوانین و
مقررات مربوطه

آدرس محل خدمت/نام مسئول
/شماره تماس
اداره اموال و اوراق بهادار
آقاي بهمنی
 3223.003داخلی 133

زمان مدارک
نیم
ساعت
تا یک
روز

 -3تعیین نوع پالك

 -1اصل و تصویر اسناد و
مالکیت خودروها
 -2مجوز کمیسیون ماده 2
 -3تاییدیه ارائه اطالعات
اموال غیر منقول
 -.عدم اختالف آماري و
پالك شخصی غیر مجاز

فرمها
ندارد

درخواست خدمت:
الکترونیکی/غیرالکترونیکی
تولید خدمت:
الکترونیکی/غیرالکترونیکی
الزم به ذکر است نرم افزار تولید
خدمت تنها از طریق شبکه داخلی
 MPLSبه آدرس
10.1.0.1.01قابلیت دسترسی
دارد و امکان ارائه آن در بستر
اینترنت وجود ندارد
ارائه خدمت :
الکترونیکی/غیرالکترونیکی

ندارد

درخواست خدمت:
الکترونیکی/غیرالکترونیکی
تولید خدمت:
الکترونیکی/غیرالکترونیکی
الزم به ذکر است نرم افزار تولید
خدمت تنها از طریق شبکه داخلی
 MPLSبه آدرس
10.1.0.1.01قابلیت دسترسی
دارد و امکان ارائه آن در بستر
اینترنت وجود ندارد
ارائه خدمت :
الکترونیکی/غیرالکترونیکی

 -.صدور نامه شماره گذاري به پلیس
راهورو در خصوص سواري ها به اداره
کل اموال دولتی و اوراق بهادار معرفی
می گردد.

1
صدور انواع مجوزهاي مرتبط با
خودروهاي دستگاههاي
دولتی()10011113000

نحوه ارائه خدمت

1-2صدور مجوز تغییر
مالکیت خودروهاي
دولتی()10031157101

 -1درخواست دستگاه اجرایی پس از
اخذ مجوز کمیسیون ماده  2مبنی بر
انتقال خودرو
 -2بررسی مدارك
-3صدور مجوز تغییر مالکیت و
تعویض پالك

اداره اموال و اوراق بهادار
آقاي بهمنی
 3223.003داخلی 133

نیم
ساعت
تا یک
روز

-1درخواست از سوي مقام
مجاز دستگاه اجرایی
-2تصاویر اسنادمالکیت
خودروهاي مورد درخواست
-3تصویر صورتجلسه
کمیسیون ماده 2
درخصوص خودروهاي
انتقالی

1-3صدور مجوز حذف
خودروهاي اسقاط شده
دولتی()10031157102

 -1دریافت و بررسی مدارك و
مستندات ارسالی
 -2طرح موضوع در کمیسیون ماده 2

اداره اموال و اوراق بهادار
آقاي بهمنی
 3223.003داخلی 133

نیم
ساعت
تا یک

-1درخواست از سوي مقام تعهد نامه جهت
تحویل خودروهاي
مجاز دستگاه اجرایی
-2اخذ صورتجلسه اسقاط اسقاطی فاقد سند

درخواست خدمت:
الکترونیکی/غیرالکترونیکی

روز

و صدور مجوز اسقاط
 -3اخذ برگه اقرار و تعهد  ،حذف
اطالعات خودرو از بانک اطالعات
جامع خودروهاي دولتی و ارائه رسید

1-.صدور مجوز کمیسیون
خرید ،فروش
،انتقال()10031157103

 -1دریافت نامه درخواست و بررسی
مدارك
 -2کنترل آمار و ساماندهی امور
خودروهاي دستگاههاي اجرایی
 -3صدور مجوز کمیسیون ماده 2
 -.ابالغ صورتجلسه کمیسیون به
دستگاه اجرایی

اداره اموال و اوراق بهادار
آقاي بهمنی
 3223.003داخلی 133

تا 3
هفته

 1-1صدور سند فروش
خودروهاي

 -1دریافت درخواست و بررسی مدارك
ارسالی

اداره اموال و اوراق بهادار
آقاي بهمنی

از 1
روز تا

و مدارك شناسایی
خودروها
صورتجلسه به مرکز اسقاط
-3تصویر
کمیسیون ماده  2مبنی
براسقاط خودروها

تولید خدمت:
الکترونیکی/غیرالکترونیکی
الزم به ذکر است نرم افزار تولید
خدمت تنها از طریق شبکه داخلی
 MPLSبه آدرس
10.1.0.1.01قابلیت دسترسی
دارد و امکان ارائه آن در بستر
اینترنت وجود ندارد
ارائه خدمت :
الکترونیکی/غیرالکترونیکی

-1موافقتتت بتتاالترین مقتتام ندارد
مجاز دستگاه اجرایی
-2تصویر چارت تشکیالتی
مصوب جهت خرید خودرو
 -3تصویر کامل موافقتنامه
مبادله شده با معاونت برنامه
ریتتزي و نرتتارت راهبتتردي
ریاستتت جمهتتوري و بتتراي
شتتترکتها تصتتتویر کامتتتل
صورتجلسه مجمع عمتومی
شتتتتترکت-. ،تاییدیتتتتته
مالی(خریدها)
 -1اصل نرریته کارشتناس
رستتمی دادگستتتري جهتتت
اتومبیلهاي مورد درخواستت
براي فروش به همراه درصد
استهالك و قابلیتت شتماره
گذاري یا اوراقی بودن آنها
-1آگهتتی مزایتتده منتتدر -فرم صدور سند
درروزنامه هاي کثیر االنتشار -صورتجلسه

درخواست خدمت:
الکترونیکی/غیرالکترونیکی
تولید خدمت:
الکترونیکی/غیرالکترونیکی
الزم به ذکر است نرم افزار تولید
خدمت تنها از طریق شبکه داخلی
 MPLSبه آدرس
10.1.0.1.01قابلیت دسترسی
دارد و امکان ارائه آن در بستر
اینترنت وجود ندارد
ارائه خدمت :
الکترونیکی/غیرالکترونیکی

درخواست خدمت:
الکترونیکی/غیرالکترونیکی

–2برگه شرایط مزایده
 –3صورتجلسه کمیستیون
معامالت
-.تاییدیتته واریتتز س ت رده و
برگ پیشنهاد قیمت خریدار
–1فتوک ی شناسنامه خریدار
،کتتارت ملتتی ،آدرس دقیتتق
محل سکونت
-0تاییدیه ذیحساب یا مدیر
امور متالی مبنتی بتر واریتز
مبلغ خودرو توسط برنتدگان
مزایتتده بتته حستتاب قتتانونی
مربوطه وقید شماره حستاب
مذکور وابطال کارت سوخت
خودروهاي فروخته شده
-3اعتتالم وصتتول پتتالك
خودرو توسط پلیس راهور
 -8مجوز کمیسیون ماده 2

دولتی()10031157104

 -2تهیه نامه فک پالك خودروها
 -3اخذ رسید فک پالك و صدور سند
فروش خودروهاي دولتی

 3223.003داخلی 133

2
هفته

1-0صدور مجوز تعویض
پالك خودروهاي
دولتی()10031157105

-1درخواست دستگاه اجرایی پس
از اخذ مجوز کمیسیون ماده  2مبنی
بر انتقال خودرو
-2بررسی مدارك
-3صدور مجوز تغییر مالکیت و
تعویض پالك

اداره اموال و اوراق بهادار
آقاي بهمنی
 3223.003داخلی 133

نیم
-1درخواستت از ستوي
ساعت مقام مجاز دستگاه اجرایی
تا یک -2تصاویر استنادمالکیت
روز
خودروهتتتاي متتتورد
درخواست
-3تصویر
صورتجلسته کمیستیون
متتاده  2درخصتتوص
خودروهاي انتقالی

کمیسیون معامالت تولید خدمت:
الکترونیکی/غیرالکترونیکی
الزم به ذکر است نرم افزار تولید
خدمت تنها از طریق شبکه داخلی
 MPLSبه آدرس
10.1.0.1.01قابلیت دسترسی
دارد و امکان ارائه آن در بستر
اینترنت وجود ندارد
ارائه خدمت :
الکترونیکی/غیرالکترونیکی

ندارد

درخواست خدمت:
الکترونیکی/غیرالکترونیکی
تولید خدمت:
الکترونیکی/غیرالکترونیکی
الزم به ذکر است نرم افزار تولید
خدمت تنها از طریق شبکه داخلی
 MPLSبه آدرس
10.1.0.1.01قابلیت دسترسی
دارد و امکان ارائه آن در بستر
اینترنت وجود ندارد
ارائه خدمت :
الکترونیکی/غیرالکترونیکی

2
صدور انواع گواهی هاي
مرتبط با اسناد مالکیت
دستگاههاي اجرایی
()10011130000

2-1درخواست صدور
گواهی تک برگی نمودن
اسناد مالکیت
اموال غیر منقول
دستگاههاي اجرایی )
اجراي ماده  21ضوابط
اجرایی
بودجه (  97از اداره کل
اموال
دولتی()10011130100

2-2درخواست صدور
گواهی اصالح و
یادرخواست صدور سند
مالکیت امالك و اراضی
دستگاههاي اجرایی )
اجراي بند د ماده 26
آئین نامه
اموال
دولتی(()10011130101

صدور گواهی المثنی
براي اسناد مالکیت
مفقوده دستگاههاي
اجرایی) اجراي تبصره 4

-1دریافت درخواست ،بررسی
درخواست و انطباق آن با اصل سند
مالکیت
-2درخواست فایل و نقشه رقومی
مربوط به پالك ثبتی موصوف
-3درخواست تکمیل فرم شفاف
سازي شده اطالعات
-.ارسال مدارك اخذ شده به اداره
کل اموال دولتی و اوراق بهادار
-1ارسال رونوشت به دستگاه
درخواست کننده و اداره کل امور
اقتصادي و دارایی استان
-1بررسی درخواست دستگاه
اجرایی
-2درخواست نقشه و فایل رقومی
پالك از دستگاه درخواست کننده
-3انجام بازدید از ملک بنا به
درخواست اداره کل اموال دولتی
-.ارسال رونوشت به دستگاه
اجرایی مربوطه

-1بررسی درخواست دستگاه
متقاضی جهت صدور گواهی سند
مالکیت المثنی
-2درخواست ارسال فایل ونقشه

اداره اموال و اوراق بهادار
خانم مخلص آبادي
 3223.003داخلی 111

یک
 -1فایل ونقشه رقومی
ساعت  -2تکمیتل فترم شتفاف
تا یک سازي شده اطالعات
روز
 -3تصویر سندمالکیت
 -.درخواستت دستتگاه
اجرایی

اداره اموال و اوراق بهادار
خانم مخلص آبادي
 3223.003داخلی 111

یک
 -1درخواست دستگاه
ساعت  -2استعالم ثبتی
تا یک  -3دریافت نقشه رقومی
روز
وفایل مربوطه

اداره اموال و اوراق بهادار
خانم مخلص آبادي
 3223.003داخلی 111

1
دریافت درخواست دستگاه ندارد
ساعت متقاضتتی بتته همتتراه
تا
مستندات الزم

یکروز

فرم شفاف سازي
شده

درخواست خدمت:
الکترونیکی/غیرالکترونیکی
تولید خدمت:
الکترونیکی
الزم به ذکر است نرم افزار تولید
خدمت تنها از طریق شبکه داخلی
با نرم افزار dabiramvalبه
اموال غیرمنقول قابلیت دسترسی
دارد و امکان ارائه آن در بستر
اینترنت وجود ندارد
ارائه خدمت :
الکترونیکی/غیرالکترونیکی

فرم شفاف سازي
شده

درخواست خدمت:
الکترونیکی/غیرالکترونیکی
تولید خدمت:
الکترونیکی
الزم به ذکر است نرم افزار تولید
خدمت تنها از طریق شبکه داخلی
با نرم افزار dabiramvalبه
اموال غیرمنقول قابلیت دسترسی
دارد و امکان ارائه آن در بستر
اینترنت وجود ندارد
ارائه خدمت :
الکترونیکی/غیرالکترونیکی
درخواست خدمت:
الکترونیکی/غیرالکترونیکی
تولید خدمت:
الکترونیکی

ماده  121قانون اصالحی
قانون
ثبت(()00000010001

3
مشارکت در تخصیص
اعتباراستان و ابالغ
آن()10011140000
-

.
درخواست و توزیع انواع اوراق
بهادار و قبوض
کنترله()10011132000

-

الزم به ذکر است نرم افزار تولید
خدمت تنها از طریق شبکه داخلی
با نرم افزار dabiramvalبه
اموال غیرمنقول قابلیت دسترسی
دارد و امکان ارائه آن در بستر
اینترنت وجود ندارد
ارائه خدمت :
الکترونیکی/غیرالکترونیکی

رقومیUTM
-3ارسال رونوشت به دستگاه
درخواست کننده و سازمان امور
اقتصادي و دارایی استان

-1بررسی و تخصیص اعتبار
-2کنترل پیش نویس صورتجلسه
کمیته تخصیص اعتبار با همکاري
سازمان مدیریت و برنامه ریزي
استان
-3اخذ صورتجلسه تخصیص
-.ثبت ارقام تخصیص اعتبار در
سیستم
-1پرداخت وجه به دستگاه اجرایی

-1درخواست اوراق بهادار از اداره
کل اموال دولتی
-2شمارش اوراق دریافتی و ثبت در
دفاتر
-3تحویل اوراق به دستگاه اجرایی
بنا به درخواست اوراق آنها
-.ثبت فرایند مذکور در سیستم و
دفاتر

اداره خزانه
خانم میرزایی
 3223.003داخلی 113
و
خانم شمسی
 3223.002داخلی 110

اداره اموال و اوراق بهادار
آقاي محسنی فرد
 3223.003داخلی 130

هر
سه
ماه
یکبار

-1قانون بودجه سنواتی
-2نامه اصتالح و ابتالغ
اعتبار سازمان مدیریت و
برنامه ریزي کشور
-3نامه تخصیص
اعتبار سازمان مدیریت و
برنامه ریزي استان

ا تا 2
روز

نامه به اداره کل اموال و
اوراق دولتی در خصوص
درخواستت اوراق بهتادار
صادر می گردد.

ندارد

درخواست خدمت:
الکترونیکی
تولید خدمت:
الکترونیکی
الزم به ذکر است نرم افزار تولید
خدمت تنها از طریق شبکه داخلی
)خط (MPLSبه آدرس سامانه
sanab.daraee.com
قابلیت دسترسی دارد و امکان
ارائه آن در بستر اینترنت وجود
ندارد
ارائه خدمت :
الکترونیکی

فرم درخواستاوراق بهادار
دستور تنریمدرخواست اوراق
بهادار

درخواست خدمت:
الکترونیکی-جهت احراز هویت
فرد براي تحویل اوراق شخص
باید در اداره کل حاضر شود.
تولید خدمت:
الکترونیکی
الزم به ذکر است نرم افزار تولید
خدمت تنها از طریق شبکه داخلی

)خط (MPLSبه آدرس سامانه
10.1.0.1.81قابلیت دسترسی
دارد و امکان ارائه آن در بستر
اینترنت وجود ندارد
ارائه خدمت :
الکترونیکی/غیرالکترونیکی

-1ارسال صورت وضعیت به اداره
کل اموال دولتی

1
بررسی درخواست ،دادن مهلت
و یا تقسیط بدهی اشخاص به
دستگاههاي
اجرایی()10011144000
-

6
رسیدگی و صدور مجوز پرداخت
دیون
بالمحل()10011147000
-

-1ثبت درخواست و بررسی شکلی
و محتوایی نامه
-2بررسی نامه از لحاظ انطباق با
قوانین و مقررات عمومی و خاص
-3تنریم نامه موافقت یا عدم
موافقت با تقسیط بدهی

-1بررسی دستگاههاي ثابت و
جدید مندر درقانون بودجه سالیانه
-2تنریم برنامه و بخشنامه
زمانبندي کمیسیون
-3ابالغ بخشنامه به دستگاههاي
اجرایی
-.کنترل و بررسی اطالعات
دریافتی از دستگاهها
-1بررسی و تکمیل نمودن اسناد
دریافتی

اداره نرارت مالی
آقاي دانش ور
3223.011

اداره نرارت مالی
آقاي دانش ور
3223.011

یک
روز

ندارد

درخواست خدمت:
الکترونیکی.
تولید خدمت:
الکترونیکی
الزم به ذکر است نرم افزار تولید
خدمت تنها از طریق شبکه داخلی
)خط (MPLSبه آدرس سامانه
sanab.daraee.com
قابلیت دسترسی دارد و امکان
ارائه آن در بستر اینترنت وجود
ندارد
ارائه خدمت :
الکترونیکی

-1پیشنهاد تقسیط بدهی
از باالترین مقام
-2ستوابق و مستتندات
موضوع حسب مورد

 1تا -1 3فهرست دیون بالمحل ندارد
روز
-2اصل اسناد و متدارك
مربوط به موارد مندر در
فهرست دیون
-3رقتتم اعتبتتار مصتتوب
دیون مندر در موافقتنامه
دستگاه ذیربط
-.مستتتندات مجتتوز
پرداختتت)مصتتوبات و
مقرات قانونی(

درخواست خدمت:
الکترونیکی.
تولید خدمت:
الکترونیکی
الزم به ذکر است نرم افزار تولید
خدمت تنها از طریق شبکه داخلی
)خط (MPLSبه آدرس سامانه
sanab.daraee.com
قابلیت دسترسی دارد و امکان
ارائه آن در بستر اینترنت وجود
ندارد

3
تعیین تکلیف علی الحستاب و
پیش پرداختت هتاي ستنواتی
فاقتتد)و یانتتاقص(استتناد و
مدارك()10011154000

-

8
تهیه صورتحساب عملکرد
بودجه اي استان و اصالحیه
آن()10011153000
-

-0طرح در جلسه و بررسی انطباق
دین با دستورالعمل
-3تنریم صورتجلسه
-8ابالغ به دستگاههاي اجرایی و
عودت اسناد واصله به نماینده
دستگاه
-1دریافت ،بررسی درخواستها و
تکمیل اسناد و مدارك
-2آماده سازي مدارك و اسناد
جهت طرح در کمیته
-3تهیه صورتجلسه تصمیمات
کمیته و ابالغ به دستگاههاي
اجرایی

-1دریافت ،رسیدگی و ثبت
صورتهاي مالی
-2تایید و تجمیع حسابها در سامانه
هاي سناما و تجمیع صورتحساب
عملکرد
-3تهیه گزارشات فرم هاي عملکرد
و تدوین گزارشهاي مدیریتی
-4 -.تهیه صورتحساب عملکرد
بودجه استان در قالبCDو ارسال
به اداره کل هماهنگی و تلفیق
حسابها

-1نامه درخواست دستگاه
اجرایی ذي ربط

اداره هماهنگی و تلفیق حسابها
و
روشهاي حسابداري
خانم محمودي
332.1.02

اداره هماهنگی و تلفیق حسابها و
روشهاي حسابداري
خانم محمودي
332.1.02

-1نامه درخواست
 2روز کاري(هر -2تصویر سند حسابداري
پرونده(
-3در مبلتتغ پتتیش
پرداخت و علی الحستاب
سنواتی
-.سایر مدارك بر حسب
مورد

12
ماه

 -1گزارشهاي حسابرسی
عملکترد بودجته ستاالنه
شرکت هاي دولتی
 -2صورتهاي مالی ماهانه
و نهایی
دستگاههاي اجرایتی بته
انضمام ضمایم مورد نیتاز
براي رسیدگی

ارائه خدمت :
الکترونیکی

ندارد

درخواست خدمت:
الکترونیکی.
تولید خدمت:
الکترونیکی
الزم به ذکر است نرم افزار تولیتد
خدمت (اتوماسیون اداري)تنهتا از
طریتتق شتتبکه داخلتتی قابلیتتت
دسترسی دارد و امکتان ارائته آن
در بستر اینترنت وجود ندارد
ارائه خدمت :
الکترونیکی

ندارد

درخواست خدمت:
الکترونیکی.
تولید خدمت:
الکترونیکی
الزم به ذکر است نرم افزار تولیتد
خدمت از طریتق شتبکه داخلتی
خط ()MPLSبته آدرس ستامانه
sanama.daraee.com
ودر شتتتبکه دولتتتت بتتته آدرس
10.10..10.111قابلیت دسترسی
دارد و امکتتان ارائتته آن در بستتتر
اینترنت وجود ندارد

9
پرداخت حقوق کارکنان دولت
دراستان
مرکزي()10011139000

-

10
پرداخت اعتبارات تملک دارایی
هاي سرمایه
اي()10011138000

-

-1تهیه اصالحیه صورتحساب
عملکرد بودجه استان و ارسال به
اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها
-1دریافت درخواست وجه  ،لیست
هاي پیوست و اطالعات پرسنلی و
حکمی و بررسی و کنترل فایلهاي
ارسالی
-2ثبت درخواست وجه و تامین
اعتبار
-3تهیه فهرستهاي تامین اعتبار و
پرداخت حقوق و سایر کسور
-.ارسال از طریق سامانه بنکلت به
بانکواره و پرداخت حقوق به صورت
متمرکز از بانک مرکزي
-1ثبت اطالعات کسور قانونی و
در شماره بانکواره بر روي برگه
درخواست وجه و تحویل به نماینده
دستگاه از طریق بانکواره
-1دریافت درخواست وجه و کنترل
صحت اطالعات مندر  ،امضاء
مجاز درخواست وجه و کلیه عملیات
اجرایی و تفکیک نوع طرح
-2ثبت در سامانه بنکلت و ارسال
به بانکواره و پرداخت از طریق
بانک مرکزي
-3صدور چک و ارسال آن به بانک
ملی جهت واریز به حساب

ارائه خدمت :
الکترونیکی
اداره خزانه
آقاي آریاراد
 3223.003داخلی 131

اداره خزنه
خانم شمسی
 3223.003داخلی 110
آقاي رضایی
 3223.003داخلی 111

در صورت وجود
نقدینگی و کامل بودن
مدارك کمتر از نیم
ساعت

در صورت وجود
نقدینگی و کامل بودن
مدارك کمتر از نیم
ساعت

-1درخواست وجه حقوق
-2خالصه لیستت هتاي
رسمی و پیمانی
-3فایتتل متنتتی ریتتز
اطالعات حقوق
کارکنان

-1موافقتنامه
-2تخصیص اعتبار -3
،درخواست وجه

درخواست وجه

درخواست خدمت:
الکترونیکی.
تولید خدمت:
الکترونیکی
الزم به ذکر است نرم افزار تولیتد
خدمت از طریتق شتبکه داخلتی
ختتتتتط ()MPLSبتتتتته آدرس
 10.1.0.1..0امکان ارائته آن در
بستر اینترنت وجود ندارد
ارائه خدمت :
الکترونیکی

درخواست وجه

درخواست خدمت:
الکترونیکی.
تولید خدمت:
الکترونیکی
الزم به ذکر است نرم افزار تولیتد
خدمت از طریتق شتبکه داخلتی
ختتتتتط ()MPLSبتتتتته آدرس
 10.1.0.1..0امکان ارائته آن در
بستر اینترنت وجود ندارد
ارائه خدمت :

11
پرداخت اعتبارات هزینه
اي)سایر(()10011156000

-

12
پرداخت اعتبارات اختصاصی
دستگاههاي
اجرایی()10011137000
-

دستگاههاي اجرایی
-.در شماره بانکواره بر روي نسخ
درخواست وجه و تحویل یک نسخه
به نماینده دستگاه و دریافت تاییدیه
 -1دریافت قانون بودجه– کنترل
اعتبار و ردیف دستگاههاي مندر
در قانون بودجه
-2دریافت فایل تخصیص ثبت و
کنترل
-3دریافت درخواست وجه از
دستگاههاي مندر در قانون بودجه
-.ثبت،تامین و تایید درخواست
وجه و ارسال به اداره پرداخت مرکز
-1ثبت در سیستم دوبل خزانه
-0کنترل و مغایرت گیري ماهیانه و
ارسال گزارش عملکرد به دفتر
رئیس خزانه و معاون نرارت مالی
-1دریافت و ورود اطالعات بودجه
مصوب ساالنه در سیستم
-2دریافت درخواست وجه و بررسی
صحت اطالعات ارسالی
-3بررسی میزان اعتبار تخصیص
یافته به دستگاه
-.بررسی میزان موجودي حساب
تمرکزي دستگاه در سامانه
بانکداري الکترونیک
-1واریز وجه به حساب پرداخت

الکترونیکی

اداره خزانه
خانم میرزایی
 3223.003داخلی 113

اداره خزانه
خانم اسدي
 3223.003داخلی 1.3

در صورت وجود
نقدینگی و کامل بودن
مدارك کمتر از نیم
ساعت

حداکثر 3
روز

-1قانون بودجه سالیانه
-2ابتتتتتتتتتالغ
اعتبار،تخصیص،موافقتنامه
-3درخواست وجه دستگاه
-.تاییدیه ي درآمتدهاي
عمومی
-1مصوبه هیات وزیران

-1قانون بودجه
-2درخواست وجه
-3اطالعات حساب بانکی

درخواست وجه

درخواست خدمت:
الکترونیکی.
تولید خدمت:
الکترونیکی
الزم به ذکر است نرم افزار تولیتد
خدمت از طریتق شتبکه داخلتی
ختتتتتط ()MPLSبتتتتته آدرس
 10.1.0.1..0امکان ارائته آن در
بستر اینترنت وجود ندارد
ارائه خدمت :
الکترونیکی

درخواست وجه

درخواست خدمت:
الکترونیکی.
تولید خدمت:
الکترونیکی
الزم به ذکر است نرم افزار تولیتد
خدمت از طریتق شتبکه داخلتی
ختتتتتط ()MPLSبتتتتته آدرس
 10.1.0.1..0امکان ارائته آن در
بستر اینترنت وجود ندارد
ارائه خدمت :
الکترونیکی

13
حسابرسی نهادهاي عمومی
غیردولتی ودستگاههاي
اجرایی()10011145000

-

دستگاه
-0تحویل یک نسخه درخواست
وجه و دریافت تاییدیه
-1دریافت و بررسی درخواست
-2تعیین گروه حسابرسی و صدور
حکم ماموریت
-3مراجعه به دستگاه و انجام
حسابرسی
-.تهیه و صدور گزارش حسابرسی
و ارسال به دستگاه مربوطه

-1دریافت صورتحساب بانک
-2ثبت در سیستم و
کنترل
-3صدور تاییدیه و آمارهاي مربوطه

1.
اعمال حساب درآمد وصدور
تاییدیه درآمد()10011155000

اداره نرارت مالی
آقاي دانش ور
3223.011

اداره خزانه
خانم اسدي
 3223.003داخلی 1.3

 2روز

3روز

اسناد هزینه اي اعتبارات
عمرانی وجاري

صورتحساب بانک وآمتار
وصتتتول درآمتتتد از
دستگاههاي اجرایی

ندارد

درخواست خدمت:
الکترونیکی.
تولید خدمت:
الکترونیکی/غیرالکترونیکی
الزم به ذکر است نرم افزار تولیتد
خدمت از طریتق شتبکه داخلتی
(اتوماسیون اداري) امکان ارائه آن
در بستر اینترنت وجود ندارد
ارائه خدمت :
الکترونیکی

ندارد

درخواست خدمت:
الکترونیکی.
تولید خدمت:
الکترونیکی
الزم به ذکر است نرم افزار تولیتد
خدمت از طریق شبکه داخلی و
امکان ارائه آن در بستتر اینترنتت
وجود ندارد
ارائه خدمت :
الکترونیکی

ندارد

درخواست خدمت:
الکترونیکی.
تولید خدمت:
الکترونیکی
الزم به ذکر است نرم افزار تولیتد
ختتدمت از طریتتق اینترنتتت بتته

-

11
تسهیل و ساماندهی فرایند
صدور مجوز کسب و
کار()10011143000

-

-1ارائه نام کاربري به دستگاه هاي
اجرایی براي ورود به سامانه و ارائه
اطالعات
-2دریافت اطالعات مجوزهاي ارائه
شده دستگاه هاي اجرایی و بررسی
حقوقی ،وجوبی ،فرایندي آنها

معاونت اقتصادي
آقاي ثامنی 33081130

آنالین -

10
دریافت و پرداخت س رده
دستگاههاي
اجرایی()10011146000

-

-3تایید یا عدم تایید مجوز ها در
هیأت مقررات زدایی و تسهیل
صدور مجوز هاي کسب و کار
-.ارائه اطالعات مربوط به مجوز
ها شامل مدارك ،دلیل وجود،
دستگاه ارائه دهنده ،مراحل ،هزینه
و فرایند صدور و اطالع رسانی
عمومی بر روي پایگاه اطالع رسانی
مجوز هاي کسب و کار
 -1دریافت صورتحساب تمرکز
وجوه س رده استان به شماره )
( 2111191217116و حساب
نسیم از بانک مرکزي و ثبت در
سیستم مکانیزه
 -2دریافت درخواست اعالم
بستانکاري در قالب فرمت
درخواستی( )CDو صدور تائیدیه
 -3دریافت درخواست وجه به
همراه اطالعات در قالب فرمت
درخواستی)(CD
 -.تطابق اطالعات و درخواست
وجه با اطالعات مندر در سیستم
 -1پرداخت درخواست وجه س رده
و تهیه لیست پرداخت
 -0ثبت حسابداري فعالیتهاي انجام
شده
 -3اعالم واریز وجه به حساب

ادرس
www.iranmojavvez.ir
دسترس می باشد.
ارائه خدمت :
الکترونیکی

اداره خزانه
آقاي فالح
-3223.003داخلی 11.

کمتر  -1اعالمیه هتاي بانتک
از یک مرکزي
ساعت CD -2حاوي اطالعتات
ریز پیکره وجوه واریتزي
به حساب تمرکتز وجتوه
س رده استان به شماره )
(211119121711از
طریق دستگاه اجراي
 -3در یافتتت تاییدیتته
ماهانته از خزانته معتین
توسط دستگاه اجرایی
 CD-.حاوي اطالعتات
مبتالغ درخواستتی بتراي
استرداد وجوه درخواستی
 -1درخواستت وجته بتا
امضاء واحد ذیحسابی یتا
مدیر مالی حستب متورد
دستی یا مکانیزه

درخواست وجه

درخواست خدمت:
الکترونیکی.
تولید خدمت:
الکترونیکی
الزم به ذکر است نرم افزار تولیتد
خدمت از طریتق شتبکه داخلتی
ختتتتتط ()MPLSبتتتتته آدرس
 10.1.0.1..0امکان ارائته آن در
بستر اینترنت وجود ندارد
ارائه خدمت :
الکترونیکی

خزانه داري کل و دریافت تاییدیه
شماره بستانکار از خزانه داري
-1بررسی کارشناسی موضوع مطروحه و

13

قوانین و مقررات مرتبط
-2تهیه طرح بازرسی
-3مراجعه حضوري بازرس و بررسی
میدانی اسناد و مصاحبه با اشخاص مطلع
-.جمع بندي و تدوین گزارش بازرسی

بازرسی()10011133000

-

18
تدوین استانداردها ،دستورالعمل
هتا و رویته هتاي حستابداري
بخش عمومی و پاسخگویی به
استعالمات()10011141000
-

ذیحسابی
آقاي یزدانی
 3223.003داخلی 101

 1تا
10
روز

اسناد و مدارك مرتبط بتا
درخواست یا شکایات

ندارد

درخواست خدمت:
الکترونیکی.
تولید خدمت:
الکترونیکی
الزم بتته ذکتتر استتت ختتدمت از
طریتتتق اینترنتتتت بتتته آدرس
 mk.mefa.go.irدر بختتتش
میزخدمت  ،گزینه “ثبت شکایات
و انتقادات” قابل دستترس متی
باشد.
ارائه خدمت :
الکترونیکی

ندارد

درخواست خدمت:
الکترونیکی.
تولید خدمت:
الکترونیکی
الزم بتته ذکتتر استتت ختتدمت از
طریق شبکه داخلی MPLSبته
آدرس
sanab.daraee.com
قابل استفاده می باشد در ضتمن
ستتامانه ذیحستتتابان بتتته آدرس
 mefa-mr.ir/zihesabدر
اینترنت قابل دسترسی می باشد.
ارائه خدمت :
الکترونیکی

-1ارائه گزارش بازرسی

-1تهیه و تدوین استانداردها
حسابداري بخش عمومی،
دستورالعمل هاو رهنمودها ،رویه
هاي حسابداري و ضوابط و
معیارهاي فنی و اجرایی
-2ابالغ استانداردها و دستورالعمل
هاي حسابداري پس از تایید مراجع
ذیصالح
-3دریافت و پاسخگویی به
استعالمات

اداره هماهنگی و تلفیق حسابها و
روشهاي حسابداري
خانم محمودي
332.1.02

 1ماه

پیش نویس دستورالعملها،
استانداردها و رویه هتاي
حسابداري

-1دریافت درخواست و رسید بانکی
-2رسیدگی توسط حسابرس
-3انجام روند کار در صورت عدم
اشکال

11
استرداد اضافه واریزي و اشتباه
واریزي
()10011149000

اداره خزانه
خانم اسدي
 3223.003داخلی 1.3

حداک
ثر 1
روز

-1اصل رستید پرداختت
کننده
-2بانضمام درخواست

ندارد

درخواست خدمت:
الکترونیکی.
تولید خدمت:
الکترونیکی
الزم به ذکر است نرم افزار تولیتد
خدمت از طریق شبکه داخلی و
امکان ارائه آن در بستتر اینترنتت
وجود ندارد
ارائه خدمت :
الکترونیکی

ندارد

درخواست خدمت:
الکترونیکی.
تولید خدمت:
الکترونیکی
الزم به ذکر است نرم افزار تولید
خدمت تنها از طریق شبکه داخلی
"اتوماسیون اداري" و"سیستم

-

20
نرارت مالی از طریق انتصاب
ذیحسابان دستگاههاي
اجرایی()10011158000
-

 -1دریافت درخواست دستگاه
اجرایی براي انتصاب ذیحساب یا
معاون ذیحساب به همراه مدارك
 -2بررسی درخواست
 -3صدور حکم ابالغی از سوي
مدیر کل
 -.ارسال حکم به دستگاه مربوطه

اداره نرارت مالی
آقاي دانش ور
3223.011

 1روز

 -1تقاضاي دستگاه
 -2تاییدیه حراست
 -3آختترین متتدرك
تحصیلی
 -.خالصه خدمتی
 -1آختتترین حکتتتم
کارگزینی

صدور احکام ذیحسابان و
ذیحساب"قابلیت
معاونین
دسترسی دارد و امکان ارائه آن
در بستر اینترنت وجود ندارد
ارائه خدمت :
الکترونیکی

