اقدا مات اداره كل امور مالي ردخصوص اجراي طرح تكريم

دس ساستبي اجشاي عشح تىشين ،ريحسبثي ٍاداسُ ول اهَس هبلي تحَل اسبسي دس ًحَُ غذٍس اسٌبد ّضيٌِ ٍ
گشدش فوليبت سسيذگي ،تبهيي افتجبس ،غذٍس چه ٍ پشداخت آى ثقول آٍسدُ ثغَسيىِ ضشٍؿ ٍ اًجبم
فوليبت هشثَعِ ضوي پبييي ثَدى ضشيت خغب ثِ حذالل صهبى هوىٌِ تمليل يبفتِ است ضوٌب دس هَسد ٍغَل
دسآهذّب ٍ ّوچٌيي دس هَسد ٍاسيض پشًٍذُ ّبي حبغل فشٍش وبالي لبچبق ٍ جشاين هشثَعِ ٍ ًيض استشداد ٍجَُ
وبالي افشاد ثشائت ضذُ اص اتْبم لبچبق وِ ثقلت ثقذ هسبفت ضْشستبًْبي هشصي جْت دسيبفت هغبلجبت خَد
ثشاسبس لبًَى هشثَعِ هججَس ثِ هشاجقت ثِ ايي ريحسبثي ثَدًذ تب هتقبلجب پس اص اسسبل ٍجِ تَسظ خضاًِ ثِ ايي
ريحسبثي ٍ ٍغَل آى ثحسبة گوشن هحل ٍاسيض هي ضذ تب ثِ ريٌفـ افالم ٍ پشداخت ًوبيٌذ تشتيجي اتخبر
گشديذ تب ثب ّوبٌّگي ثب خضاًِ ٍ ثذٍى لضٍم هشاجقِ افشاد هزوَس ٍجَُ هتقلمِ اص خضاًِ دسخَاست هي گشدد تب
سأسب ثحسبة گوشن هحل ٍاسيض ضَد ٍ ّوچٌيي دس هَسد سبيش هسبئل هشثَعِ الذاهبتي دس

اداسُ دسيبفت ٍ

پشداخت ٍ اداسُ توشوض دسآهذّب اًجبم ضذُ وِ ثطشح صيش ميثبضذ:

الف :اداسُ دسيبفت ٍ پشداخت
 -1پشداختيْب:
 -1-1پشداخت اهَس هشثَط ثِ ثبصًطستگبى ٍ هَؽفيي ،افن اص پشداخت ووه ّضيٌِ اصدٍاج ٍ فَت ثستگبى
دسجِ يه ٍ پذس ٍ هبدس ،پشداخت ٍجَُ ثبصخشيذي وبسوٌبى ،پبداش آخش خذهت ٍ هبًذُ هشخػي استفبدُ

ًطذُ ،وسش ثذّيّبي ثبصًطستگبى ٍ هَؽفيي ًبضي اص ٍام دسيبفتي اص سبصهبى ثبصًطستگي ،اداسُ سفبُ ،پشداخت
ثذّي ًبضي اص غذٍس احىبم دادگبّب ٍ حك ثيوِ.
 -1 -2پشداخت دس ٍجِ اضخبظ حميمي ٍ حمَلي (پيوبًىبساى ،ضشوتْب عشف لشاسدادّب ،غبدسوٌٌذگبى ٍ
سبيش)
 -2غذٍس اسٌبد پشداختْب:
غذٍس اسٌبد ّضيٌِ دسخػَظ غَستٍضقيتّب ،سپشدُّب ،استشداديّب ،سد ٍجَُ اضبفِ دسيبفتي،
فليالحسبةّب ٍ پيصپشداختّب.
 -3هىبتجبت:
هىبتجبت هشثَط ثِ الذام ٍ افوبل ثشگطتيّبي ثِ حمَق ثبصًطستگبى ٍ هَؽفيي ثب ضقت ثبًه غبدسات ،غذٍس
گَاّي ٍ تبئيذ ثبصًطستگبى جْت اخز ٍام ،هىبتجِ ثب سبصهبى اهَس هبليبتي ،ثيوِ ٍ سبيش سبصهبىّب.

2

ردیف

پست سازمانی

شرح وظایف محوله

نام و نام خانوادگی

تلفن

1

ًؾبست وبهل ثش اهَس اداسُ دسيبفت ٍ پشداخت

سئيس

فجبس هْذٍي فش

82992415

2

ًؾبست وبهل ثش اهَس ات هشثَط ثِ ثبصًطستگبى ٍ

هقبٍى

افؾن فيبضي

82992438

هَؽفيي اص لجيل :تْيِ ليست حمَق ٍ

فبئلِ هٌذي

ٍحك اٍالد  -وسش وسَسات ثيوِ دسهبًي ٍ ثذّيّب
ٍ سبيش.
3

ًؾبست ٍ پشداخت ثِ ضشوت ّب ٍ پيوبًىبساى عشف

هقبٍى

ًسشيي حطوتي غفب

82992448

لشاداد ثب گوشن ايشاى ٍ اهَس هشثَط ثِ ضوبًتٌبهِّب
ٍ سپشدُ لشاسدادّب.
4

اهَس هشثَط ثِ سپشدُّب

5

اهَس هشثَط ثِ ثبصًطستگبى ،افن اص وسَسات

وبسضٌبس

فبعوِ احوذي

82992417

هسئَل
حسبثذاس

خبًن گٌجَيي

82992403

ثبصًطستگي ،ثيوِ ثبصًطستگي ٍ هىبتجبت ثب سبصهبى
ثبصًطستگي.
6

حسبثذاس

غذٍس تضويي ثشاي ثبًه ثشاسبس دسخَاست

خبًن ثبلشي

82992412

ثبصًطستگبى ،دفتشچِ دسهبًي ثبصًطستگبى
7

وبسضٌبس

غذٍس چه دس ٍجِ ضوبسُ حسبة اضخبظ
حميمي ٍ حمَلي

خبًن ّب آرسهي ٍ

82992413

ويب

ة :اداسُ توشوض دسآهذّب
اداسُ توشوض دسآهذّب ثب تَجِ ثِ پشاوٌذگي ٍ گستشدگي اهَس ريٌفقبى ٍ ًيض حجن ثبالي هشاجقيي ٍ ووجَد
ًيشٍي وبسضٌبس وبسآهذ ثخػَظ دس اهش وبالي لبچبق ،ثِ هٌؾَس اجشاي عشح فَق ٍ تسشيـ دس اهَس جبسي ٍ
حذاهىبى ثِ سٍصسسبًي هىبتجبت اداسي ثب ّوت ٍ ّوىبسي وبسهٌذاى هتقْذ ٍ تالضگش ضبغل دس ايي اداسُ (افن
اص سسوي ٍ لشاسدادي) ثب ّوبٌّگي الصم دس جْت سفـ هَاًـ ٍ ووجَدّبي هَجَد پس اص ثشسسي ٍ پي گيشي
هَضَؿ ًسجت ثِ اتخبر سٍضْبيي هٌبست دس جْت اًجبم اهَس هحَلِ هٌجولِ حزف هشاحل صايذ اداسي ٍ
هىبتجبتي ،الذاهبت ثسيبس مؤ ثشي اًجبم گشديذُ وِ ثقٌَاى ًوًَِ هي تَاى استشداد حبغلفشٍش وبالي لبچبق سا ًبم

3

ة داليل احتوبلي ثشضوشدُ اص سَي اداسُ سسيذگي ثِ اسٌبد ٍ
ثشد ثذيي ضشح وِ ثب حزف غذٍس سٌذ وِ ثقضب ُ
ًؾبست ثش اهَال افن اص:
1ـ هجلغ لبثل استشداد 2 ،ـ هفبد دادًبهِ يب هىبتجبت 3 ،ـ خالغِ وليِ سَاثك ٍ هذاسن هثجتِ دس حذ لبثل لجَل ثبثت
ٍدّبي هتقذد هشثَعِ تب غذٍس چه ٍ
تىويل ضوبئن اسٌبد فَق عجك ًؾش ّوىبساى هحتشم آى اداسُ ٍ ًْبيتب س ن
هتقبلجب حَالِ ٍجِ چه ّبي غبدسُ ثِ حسبة گوشوبت ريشثظ (وِ دس هجنٍ ؿ هيتَاى هيبًگيي حذالل چْل
سٍص اص صهبى تبسيخ غذٍس سٌذ تب ٍاسيض ٍجَُ ثِ حسبة گوشوبت ٍ اسسبل ًبهِ ّبي حَالِ ٍجِ سا دسًؾش
گشفت)
وِ ثذييتشتيت پس اص ّوبٌّگي ثب سبصهبى جوـ آٍسي ٍ فشٍش اهَال توليىي همشس گشديذ اص ّذايت ٍ اسجبؿ
ريٌفقبى ثِ ايي اداسُ ول خَدداسي ،هَاسد ًبلػي ٍ هجلغ لبثل استشداد ثِ گوشوبت هشثَعِ افالم تب پس اص تىويل
هذاسن هثجتِ ثب ّوبٌّگي ريحسبثيّبي اًتػبثي دس گوشوبت ًسجت ثِ دسخَاست استشداد الذام الصم هقوَل
داسًذ.
لبثل روش است دسخَاست ّبي فَق پس اص ثشسسي وليِ هذاسن اسسبلي دس اسشؿ ٍلت ،دس غَست هطبّذُ
ّشگًَِ ًمع ٍ ووجَد ضوبئن جْت سسيذگي ٍ پيگيشي الصم ثب ٍاحذ ريشثظ هىبتجِ ٍ الجبلي پشًٍذُ ّب وِ
تىويل هيثبضذ ضوي تْيِ فْشست هطخػبت حبغل فشٍش گوشوبت ثشاسبس ّوبٌّگي ٍ هزاوشات ثقول
آهذُ ثب اداسُ ول خضاًٍِ ،جَُ حبغل فشٍش وبالي گوشوبت هختلف تَأهب اص آى اداسُ ول دسخَاست حَالِ
هيگشدد وِ ًتيجتب فالٍُ ثش تسشيـ دس حَالِ هجبلغ لبثل استشداد ،لسوت افؾن وبسّبي اداسات سسيذگي ثِ اسٌبد،
پشداخت (ٍاحذ غذٍس چه) دفتشداسي ٍ حتي هقبًٍيي هحتشم ريحسبثي جْت سسيذگي ًْبيي ٍ اهضب اسٌبد ٍ
چهّبي غبدسُ ثِ هيضاى لبثل تَجْي وبّص يبفتِ است.

فلي ايحبل ثب سٍش فَق ًيبصي ثِ استفبدُ اص

تٌخَاُگشداى دسيبفتي استشداد حبغل فشٍش وبال وِ پس اص استشداد تقذاد هقذٍدي هي ثبيست هجذدا ليست
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ٍجَّبت پشداختي تْيِ ٍ اص اداسُ ول خضاًِ دسخَاست ٍاسيض ٍجِ ثِ حسبة جبسي هشثَعِ گوشن ثبثت تشهين
تٌخَاُگشداى وِ حميمتب اٍلبت صيبدي اص ٍلت ّوىبساى غشف دسخَاست تشهين تٌخَاُ فَق هيگشديذ.
لبثل روش است ثب تَجِ ثِ حجن ثبالي استشداد ٍ ثقضب هغبيشت ّبي حبغلِ پيىشُ ّبي افالهيِ ّبي ٍاسيضي ثِ
حسبة  712خضاًِ ثب سَاثك اهَس هبلي وِ اغلت ثذليل افالم فذم ٍ يب وسشي هَجَدي پيىشُ ّبي ٍاسيضي ثِ
تخيش فشاٍاى غَست هي پزيشفت ثب اجشاي سٍيِ جذيذ ايي هطىل
حسبة فَق ،تشهين تٌخَاُ هضثَس ثب هطىل ٍ أ
ًيض ثىلي هشتفـ گشديذُ.
ثب فٌبيت ثِ هَاسد اضبسُ ضذُ اجوبلي فَق ٍ ديگش هَاسد وِ ثذليل ضيك ٍلت اص روش آى خَداسي هيگشدد ايي
اداسُ ول ثِ سْن خَد ثب اتخبر سٍش اخيش الذاهي اسبسي ٍ لبثل لجَل دس سشفت ثخطيذى ثِ اهَس جبسي دس
حذالل صهبى ٍ حذاوثش الذاهبت هفيذ ،فذم هشاجقِ اسثبة سجَؿ لبچبق ،جلَگيشي اص هىبتجبت تىشاسي ٍ
ًبهًِگبسي صايذ ،استشداد وليِ پشًٍذُ ّبي هقَلِ ٍ ثِ سٍص سسيذى آى ثلحبػ ٍغَل تَام دسخَاست استشداد،
خػَغب جلَگيشي اص ّشگًَِ هغبيشت احتوبلي دس حسبة خضاًِ جبي تبهل داسد  .دس خبتوِ اسبهي ّوىبساى ايي
اداسُ وِ دس جْت سسيذى ثِ اّذاف هضثَس ّوت گوبضتِاًذ ثطشح جذٍل صيش هيثبضذ:
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ردیف

شرح وظایف محوله

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

تلفن

1

ًؾبست وبهل دس اهش لبچبق افن اص اسائِ ًحَُ فول،

سئيس اداسُ

هجتجي ًوبصي فشد

82992431

هىبتجِ ثب سبصهبى جوـ آٍسي ،اداسُ ول خضاًًِ ،بجب
ٍ سبيش ٍاحذّب دس غَست لضٍم ،ثشسسي ٍ اسسبل
ليست حبغل فشٍش وبالي ٍاغلِ سبل جبسي ثِ
گوشوبتً ،گْذاسي هَجَدي حسبة  712خضاًِ،
پيگيشي دس سفـ هغبيشات احتوبلي حبغلِ دس
حسبة فَق.
ًؾبست ثش اهَس هشثَط ثِ ًسيِ ،جوقي ٍ خشجي،
استشداد حبغل فشٍش وبال ،هىبتجبت ثب ٍاحذّبي
هتفشلِ ثِ لحبػ استجبط هَضَؿ ثب اداسُ ٍ ّوچٌيي
ًؾبست اهَس هشثَط ثِ دسآهذّب ٍ وليِ اهَس هشثَط
ثِ ادساُ توشوض دسآهذّب ٍ اًجبم هىبتجبت هَسدي
ٍ تْيِ گضاسضبت.
2

ًؾبست وبهل دس اهش لبچبق افن اص اسائِ ًحَُ فول،

هقبٍى اداسُ

هىبتجِ ثب سبصهبى جوـ آٍسي ،اداسُ ول خضاًًِ ،بجب

فشيجب وبؽوي

82992432

وَّجٌبًي

ٍ سبيش ٍاحذّب دس غَست لضٍم ،ثشسسي ٍ اسسبل
ليست حبغل فشٍش وبالي ٍاغلِ سبل جبسي ثِ
گوشوبتً ،گْذاسي هَجَدي حسبة  712خضاًِ،
پيگيشي دس سفـ هغبيشات احتوبلي حبغلِ دس
حسبة فَق ٍ غذٍس سٌذ ٍاسيضي ثِ حسبة
2110001003002جشاين لبچبق.
3

حسبثذاس

وٌتشل فشم ضوبسُ يه ثب فْشست سبصهبى

وبهل لبدسي

82992430

جوـآٍسي ٍ فشٍش اهَال توليىي
4

دسخَاست هستمين استشداد حبغل فشٍش وبال اص

حسبثذاس

صّشا خبلمي پَس

82992447

خضاًِ ،ثجت اعالفبت لجضّبي جشاين لبچبق
گوشوبت وطَس دس سيستن سايبًِاي ٍ وٌتشل جوـ
ٍاسيضي ثِ حسبة توشوض ٍجَُ جشاين لبچبق ٍ
اًتمبل ثِ حسبة  712خضاًِ.
5

وبسضٌبس حسبة

غذٍس ٍ اسسبل لجض دسآهذ ،غذٍس سٌذ ثبثت
افوبل حسبة هجبلغ ٍاسيضي ثِ حسبة
2111000101006دسآهذ گوشن ايشاى دس پبيبى
ّش هبِّ ٍ اسائِ آما س دسآهذ ٍغَلي ٍ ًْبيتب ثجت

6

سويشا ثبلشي اثيبًِ

82992431

آى ثِ تفىيه ًَؿ دسآهذ دس دفتش طٍسًبل ،تْيِ
فشم  ٍ 6اخز تبييذيِ آى اص خضاًِ ،دسخَاست حَالِ
دسآهذّبي ٍغَلي ثِ حسبة خضاًِ،

حفؼ ٍ

ًگْذاسي ضوٌبًتٌبهِّبي ثيوِاي ٍ گوشوي
6

حفؼ ٍ ًگْذاسي سَاثك،

ثبيگبى

دسج سبثمِ دس

وبؽن ضبدهبى

82992429

پشًٍذُّبي هشثَعِ ،اثتىبس فول دس ًحَُ ثبيگبًي ٍ
ضجظ هىبتجبت ثِ هٌؾَس تسشيـ دس اسسبل سبثمِ ٍ
دستيبثي ثِ هَاسد دسخَاستي ٍ سفـ ًَالع لجل.
7

افوبل حسبة هجبلغ السبط فلي

الحسبة ّبي

حسبثذاس

سضب سسَلي

82992429

پشداختي جشائن ٍ حبغلفشٍش ٍاسيضي ثِ حسبة
گوشنً ،گْذاسي هَجَدي حسبة ّبي لبچبق ٍ
اسائِ گضاسش ٍ آهبس دس غَست لضٍم ،غذٍس سٌذ
جْت حَالِ سْبم وبضفيي ثِ گوشوبت ٍ يب
پشداختي ثبيت حك الضحوِ ٍ يب اسٌبد لبثل ّضيٌِ اص
هحل لبچبق ،هىبتجِ ثب گوشوبت اجشائي
دسخػَظ پيگيشي ،افالم حَالِ ٍجِ ٍ غجشُ
8
9

وبسضٌبس هسئَل

هشضيِ حبجي

دسخَاست سْبم وبضفيي حبغلفشٍش پشًٍذُّبي
لبچبق اسسبلي اص سَي گوشوبت اجشايي.

حسبة

اغغشي

دسخَاست هستمين استشداد حبغل فشٍش وبال اص

حسبثذاس

الِْ جَادي

خضاًِ ،ثشسسي اٍليِ پشًٍذُ

82992446
82992447

ّبي ٍاغلِ اص ًؾش

تىويل هذاسن ٍ خبسج ًوَدى هجبلغ لبثل استشداد
اص ليست حبغل فشٍش سبصهبى ،دسج هجبلغ ٍاسيض
تٌخَاُ ًبجب دس دفبتش ،هىبتجِ ثب سبصهبى ٍ سبيش
گوشوبت دس جْت سفـ ًَالع ٍ اسسبل دادًبهِ ٍ
غيشُ.
10

لشاسدادي

اًجبم اهَس هشثَط ثِ ًسيِ افن اص اخز تقْذ
ريحسبثي پس اص هَافمت سيبست ول ،غذٍس
هجَص تشخيع ًسيِ وبال ثِ گوشوبت وطَس،
ٍغَل فْشست وبالي تشخيػي اص گوشوبت ٍ
اسسبل ثِ سبصهبى ّبي ريشثظ جْت ٍاسيض ٍجِ
ثذّي هشثَعِ ،پيگيشي هىبتجبت تقْذات ريحسبثي
دس خػَظ ٍسٍد هَلت ٍ ًسيِ ثِ لحبػ هَضَؿ،
حَالِ ٍجَُ ثذّيّبي ٍغَلي ثِ گوشوبت ريشثظ
ٍ غذٍس اسٌبد جْت افوبل حسبة ،تْيِ ثخطٌبهِ
7

هقػَهِ هحوذي

82992446

جْت استقالم ثذّي سبصهبى ّب ٍ يب جلَگيشي اص
تشخيع وبال دس غَست لضٍم ،هىبتجبت هتفشلِ
اداسي دس خػَظ سبيش هَاسد ٍغَل ثيوًِبهِّب اص
عشيك اداسُ تشاًضيت
11

ثجت اعالفبت آهبس جشائن لبچبق ٍ ،جشيوِ لبچبق

وبسضٌبس

سثبثِ ثشادساى توذى

829924248

دس سيستن سايبًِاي ٍ وٌتشل پيىشُّبي حسبة
21110001003002
12

دسخَاست سْبم وبضفيي گوشوبت وطَس ،غذٍس
ٍ اسسبل لجض جشاين لبچبق ٍ ًْبيتبٌ

وبسضٌبس هسئَل

فشضتِ ثبثبثي

82992446

دسخَاست

سْبم وبضفيي جشاين ٍ استشاد آى ثشاثش احىبم
غبدسُ اص هشاجـ ريػالح.
استشداد ٍجَُ اضبفِ دسيبفتي دس اجشاي هبدُ
لبًَى غبدسات ٍ ٍاسدات ٍ هبدُ
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اجشائي آى.
13

دسخَاست سْبم وبضفيي جشاين ٍ استشاد آى ثشاثش
احىبم غبدسُ اص هشاجـ ريػالح.

8

وبسضٌبس

افؾن گبصسپَس

82992430

