بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

ًام دستگاُ اجشایی :اداسُ کل اهَس اقتصادی ٍداسایی

خذهت

 -3اسائِ

استرداد وجوه اشتباه واريزي

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ بشًاهِ سیضی کشَس تکویل هی شَد).

دٌّذُ

 -1عٌَاى خذهت:

 -2شٌاسِ خذهت

11111111111

ًام دستگاُ هادسٍ :صاست اهَس اقتصادی ٍداسایی
ششح خذهت

را

دس اجشای هادُ  49قاًَى هحاسبات عوَهی کشَس هبٌی برش سد ٍجرَُ اارافِ یرا اشرتباُ ٍاسیرضی برِ

دستگاّْا (افتتاح شذُ تَسظ خضاًِ هعیي) جْت ٍاسیضدس ٍجِ ریٌفر  ،ابترذا برا تَجرِ برِ ًاهرِ دسخَاسرت
استشداد تَسظ ریح ا

ٍ بشسسی صحت اعالعات اسسالی پیَست ًاهِ ً ،بت بِ صذٍس هجرَص ٍ اسسرا

ًاهِ بِ باًک عاهل ج ْت جابِ جایی هبلغ هزکَس اص

را سد ٍجرَُ اارافِ دسیرافتی

ا توشکضی برِ

دستگاُ هشبَعِ اقرذام هریگرشددّ .وچٌریي دس صرَست برشٍص اشرتباُ اص سرَی کاسکٌراى باًکْرای عاهرل برا
دسخَاست هذیشیت اهَس شعب باًک هرزکَس ً ربت برِ صرذٍس هجرَص تَسرظ خضاًرِ هعریي اسرتاى جْرت
اصال ات پیشٌْادی اقذام الصم صَست هی پزیشد.
ًَع خذهت

ًَع هخاعبیي

خذهت بِ شْشًٍذاى ()G C

 -4هشخصات خذهت

خذهت بِ ک ب ٍ کاس ()G B
 خذهت بِ دیگشدستگاُ ّای

دستگاّْای اجشایی

دٍلتی()G G
هاّیت خذهت



سغح خذهت

 هلی

سٍیذاد هشتبظ با:

تصذی گشی

اکویتی

 استاًی

هٌغقِ ای
سالهت

تَلذ

هالیات

آهَصش
تاسی ات شْشی

شْشی

ک بٍ

سٍستایی
ثبت هالکیت

تاهیي اجتواعی

کاس
بیوِ

اصدٍاج

هذاسک ٍ

باصًش تگی

ٍفات 

سایش

گَاّیٌاهِّا
ًحَُ آغاص خذهت

 تقااای گیشًذُ

 فشاسسیذى صهاًی هشخص

سخذاد سٍیذادی هشخص

خذهت
 تشخیص دستگاُ
هذاسک الصم بشای اًجام

 -1دسخَاست ٍجِ  – 2اعالعت

خذهت
قَاًیي ٍ هقشسات باالدستی

 -5جضییات خذهت

آهاس تعذاد خذهت

سایش... :
ا باًکی (سسیذ ٍ صَستح ا باًکی)

 -1قاًَى هحاسبات عوَهی کشَس  -2قاًَى بَدجِ
 .کلیِ دستگاّْا  .خذهت گیشًذگاى دس:

هاُ  فصل

سا

گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاى اسایِ

 15دقیقِ الی ًین ساعت

خذهت:
تَاتش
تعذاد باس هشاجعِ ضَسی
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیا )

یکباس بشای ّویشِ
بش

.چٌذ باس دس:

هاُ  فصل

سا

ب ًیاص
هبلغ(هبالغ)

شواسُ

ا (ّای) باًکی

پشداخت بصَست الکتشًٍیک

بِ خذهت گیشًذگاى

-

-

-

-

-

-

آدسس دقیق ٍ ه تقین خذهت دس ٍبگاُ دس صَست الکتشًٍیکی بَدى ّوِ یا بخشی اص آى
http//ag.mefa.ir
ًام ساهاًِ هشبَط بِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی بَدى ّوِ یا بخشی ّوکاساى سی تن – چاسگَى – شبکِ دٍلت
اص آى:
هشا ل خذهت

ًَع اسائِ
 الکتشًٍیکی

 ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍبگاُ دستگاُ)
پ ت الکتشًٍیک

دس هش لِ اعالع سساًی خذهت
ً -6حَُ دستشسی بِ خذهت

سساًِ استباعی خذهت
اسسا پ تی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

رکش اشٍست

هشاجعِ ضَسی


غیشالکتشًٍیکی

جْت ا شاص اصالت فشد

هشاجعِ بِ دستگاُ:

جْت ا شاص اصالت هذسک

 هلی

ًبَد صیشساخت استباعی هٌاسب

 استاًی

سایش:

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍبگاُ دستگاُ)
پ ت الکتشًٍیک

دس هش لِ دسخَاست خذهت

شْشستاًی
تلفي ّوشاُ (بشًاهِ کاسبشدی)
اسسا پ تی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

پیام کَتاُ

دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات بِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشابِ دفاتش پیشخَاى

 الکتشًٍیکی

رکش اشٍست


غیشالکتشًٍیکی

هشاجعِ ضَسی

 سایش(بارکشًحَُ دستشسی) اتَهاسیَى اداسی
جْت ا شاص اصالت فشد

هشاجعِ بِ دستگاُ:

جْت ا شاص اصالت هذسک

 هلی

ًبَد صیشساخت استباعی هٌاسب

 استاًی

سایش:

ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)

شْشستاًی
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا

دیگش دستگاُ ّا )

)ERP
پ ت الکتشًٍیک
رکش اشٍست

غیشالکتشًٍیکی

هشاجعِ

چاسگَى
ضَسی

هش لِ تَلیذ خذهت

پیام کَتاُ

سایش(بارکشًحَُ دستشسی)

 الکتشًٍیکی

(فشایٌذ داخل دستگاُ یا استباط با

تلفي ّوشاُ (بشًاهِ کاسبشدی)

 سایش (بارکشًحَُ دستشسی) شبکِ دٍلت –

 ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍبگاُ دستگاُ)

 الکتشًٍیکی

پ ت الکتشًٍیک

تلفي ّوشاُ (بشًاهِ کاسبشدی)
اسسا پ تی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

دسهش لِ اسائِ خذهت

دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات بِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشابِ دفاتش پیشخَاى

سایش:

استعالم الکتشًٍیکی

فیلذّای هَسدتباد

غیش
الکتشًٍی
کی

ایویل داخلی ٍصاستخاًِ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

پشداخت
ّضیٌِ)

بشخظ

ت

online
دستِای

دیگش

هَسدتباد

(دسصَس

الکتشًٍیکی

است ،استعالم تَسظ:

()Batch

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ

فیلذّای

هبلغ

استعالم

اگش استعالم غیشالکتشًٍیکی

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

استعالم

سایت باًک هلی

ًام دستگاُ دیگش

-8استباط خذهت با سایش دستگاّْای دیگش

شْشستاًی

بشخظ

 -7استباط خذهت با سایش ساهاًِ ّا

ًبَد صیشساخت استباعی هٌاسب

 استاًی

online

رکش اشٍست

جْت ا شاص اصالت هذسک

 هلی

دستِای

ًام ساهاًِ ّای دیگش

جْت ا شاص اصالت فشد

هشاجعِ بِ دستگاُ:

()Batch

هشاجعِ ضَسی

 سایش(بارکشًحَُ دستشسی) اتَهاسیَى اداسی
غیشالکتشًٍیکی

(باًکْای اعالعاتی) دس دستگاُ

پیام کَتاُ

 -1دسیافت ٍ ثبت ًاهِ استشداد دس سی تن
 -2بشسسی صحت اعالعات اسسالی
 -3اسسا ًاهِ هجَص بشداشت بِ باًک جْت ٍاسیض بِ

ا سد ٍجَُ ااافِ دسیافتی دستگاُ

 -4تحَیل یک ً خِ اص هجَص بشداشت بِ ًوایٌذُ دستگاُ جْت ٍاسیض دس ٍجِ ریٌف

ً -11وَداس استباعی فشایٌذّای خذهت
ياریش يجًٌ اضافی یا
اشتباَی بٍ حساب تمزکشی
دستگاَُاتًسط اشخاص

حقیقی یا حقًقی

درخًاست استزداد يجٍ

ادارٌ خشاوٍ معیه استان

اداره خزانه معین استان

کىتزل ادارٌ خشاوٍ معیه استان

ثبت وامٍ استزداد
يجٍ در سیستم
اتًماسیًن اداری

کىتزل طحت اطالعات ارسالی با اطالعات
سیستم امًر باوکی ي طًرتحساب

اداره خزانه معین استان
ادارٌ خشاوٍ معیه استان

خیز

آیا اطالعات ارسالی
طحیح است؟

مشخض ومًدن اشکاالت ي عًدت
جُت رفع اشکال

بلی

ادارٌ بلی
خشاوٍ معیه استان
ارسال وامٍ ی مجًس بزداشت بٍ باوک

اداره خزانه معین استان
آیا مًجًدی دستگاٌ
کافی است؟

خیز
مکاتبٍ با باوک جُت مسذيد ومًدن حساب
مذکًر بٍ مبشان مبلغ اضافٍ یا اشتباٌ ياریشی

بلی

اداره خزانه معین استان
اوتقال يجٍ بٍ حساب دستگاٌ

ادارٌ خشاوٍ معیه استان

بایگاوی

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم :غفاس هحوذی

تحًیل یک وسخٍ درخًاست استزداد بٍ
ومایىذٌ دستگاٌ ي دریافت تاییذیٍ

تلفي31938262:

پ ت الکتشًٍیک:

ٍا ذ هشبَط:اداسُ خضاًِ

