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باسمه تعالي

ذیحساب و مدیر کل/مدیر امور مالي
ذیحساب
معاون ذیحساب
با سالم و احترام

زض سیط تطَض تَزجِ ،هطحلِ اجطای آى تِ زلیل لاتلیت کوی ،اًساظُگیطی ٍ عیٌی تَزى آى ًمص تطجستِ ٍ
پطاّویتی ایفا ًوَزُ ٍ ًتایج آى هثٌایی زلیك ٍ زض زستطس ،تطای تطًاهِضیعیّای زٍضُ هالی تَزجِ تِ حساب
هیآیس .تسیي هٌظَض ًظاضت هالی زض ضاستای اًطثاق پطزاذتّا تا لَاًیي ٍ همطضات ،طثك هازُ  00لاًَى هحاسثات
عوَهی کطَض تط عْسُ ٍظاضت اهَض التصازی ٍ زاضایی هحَل ضسُ است کِ ایفای اثطترص ًمص یاز ضسُ،
هستلعم تَجِ ٍیژُ تِ هَاضز شیل هیتاضس:

ّ وطاستایی تا تحَالت ًظام تَزجِضیعی (گصض اظ تَزجِضیعی تِ ضٍش سٌتی تِ ًظام تَزجِ ضیعی هثتٌی
تط عولکطز)

 استفازُ حساکثطی اظ فٌاٍضی اطالعات زض ایفای ٍظایف
 تَجِ تِ ًیطٍی اًساًی ٍ تَاًوٌسساظی آًاى
....ٍ 
تا تَجِ تِ اّویت هَاضز فَق ٍ اثطگصاضی آى تط عولکطز شیحساتاى زستگاُّای اجطایی (تِ عٌَاى یکی اظ
هْوتطیي اتعاضّای ًظاضتی ٍظاضت یازضسُ)تا هَافمت جٌاب آلای زکتط اکطهی ،هعاٍى هحتطم ًظاضت هالی ٍ
ذعاًِزاض کل کطَض ،هحَضیت یاظزّویي ّناًسیطی شیحساتاى زستگاُّای اجطایی کِ همطض است زض ظهستاى
سالجاضی تطگعاض ضَز،تِ ضطح شیل اعالم هیگطزز:
 .1چگًَگی تسٍیي ًظام ًاهِ آهَظش هستوط حطفِای شیحساتاى زض ضاستای اضتمای حطفِ
 .2اضتماء ًمص هسیطیت اهَض هالی ،هسیطیت تعاهل ٍ تصوین ساظی هؤثطشیحساتاى زض زستگاُّای اجطایی
 .3تسٍیي ساظٍکاض حساتطسی زض ترص عوَهی ٍ ًمص شیحساتاى زض آى تا ضٍیکطز استفازُ اظ فٌاٍضی
اطالعات
 .4اهکاى سٌجی حصف ٍجِ ًمس تا ًمصآفطیٌی تیطتط اعتثاضات زض زستگاُّای اجطایی
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لصا اظ کلیِ ّوکاضاى هحتطم شیحساب ٍ هعاًٍیي شیحساب زعَت هی ضَز هطالة،هماالت ٍ یا زست ًَضتِ ّای
تا ّواٌّگی جٌاب آلای ذساترطی هطاٍض عالی هحتطم هعاًٍت ًظاضت هالی ٍذعاًِزاضیکل ظاًِزاضیکل

ذَز ضا زض ذصَظ هحَضّای یاز ضسُ حساکثط تا تاضید  1301/8/30تِ صَضت فایل  wordتِ ایي ازاضُ کل
اضسال تا پس اظ تطضسی ّای الظم ضوي استفازُ زض هطالعات ٍ تطضسیّای آتی ،زض جلسِ ّن اًسیطی تِ عٌَاى
هماالت ٍ هطالة تطتط اضائِ ٍ هَضز تمسیط لطاض گیطز.

احمدرضا پاکباز
مدیر کل

ضًٍَضت:
-

جٌاب آلای زکتط اکطهی هعاٍى هحتطم ًظاضت هالی ٍ ذعاًِ زاض کل کطَض تطای استحضاض؛ پیطٍ ًاهِ ضواضُ 53/133485
هَضخ  ٍ 1301/1/1هَافمت جٌاتعالی زض ایي ذصَظ

-

جٌاب آلای تطظٍظازُ هسیطکل هحتطم ذعاًِ تطای استحضاض ٍ اعالم ًظط

-

جٌاب آلای اهیي ضفتاضی هسیطکل هحتطم ًظاضت تط اجطای تَزجِ تطای استحضاض ٍ اعالم ًظط

-

جٌاب آلای تٌاًی ضئیس هحتطم هطکع هسیطیت تسّی ّا ٍ زاضایی ّای هالی عوَهی تطای استحضاض ٍ اعالمًظط

-

جٌاب آلای زکتط فعال لیَهی هسیطکل هحتطم ّواٌّگی ٍ تلفیك حساتْا ٍ ضٍضْای حساتساضی تطای استحضاض ٍ اعالمًظط

-

سطکاض ذاًن زازگط هسیطکل هحتطم اهَال زٍلتی ٍ اٍضاق تْازاض تطای استحضاض ٍ اعالمًظط

-

جٌاب آلایاى ذلیفِ ٍ ضعثاًی هطاٍضیي هحتطم حَظُ هعاًٍت تطای استحضاض ٍ اعالمًظط

-

هسیطکل هحتطم اهَض التصازی ٍ زاضایی استاى  ......تطای استحضاض ،السام هطاتِ ٍ اطالع ضساًی تِ ّوکاضاى شیحساب ٍ هعاًٍیي
شیحساب آى استاى

-

 ازاضُ کل ًظاضت تط شیحساتیْا ّوطاُ تا ساتمِکارشناس

رئیس اداره

تیطاًًَس01/01/11
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معاون

