
 

 

 " یانهیاعتبارات هز صیتخص اعتبار، مبادله موافقتنامه و عیتوز "خدمت بیانیه

 

 مقدمه-1

 بارات اعت نیبه منظور تام " یانهیاعتبارات هز صیاعتبار، مبادله موافقتنامه وتخص عیتوز "خدمت: خدمت  فیتعر

پرسنل شاغل در  یایشامل پرداخت حقوق و مزا یاستان یزیرتابع نظام بودجه ییاجرا یهادستگاه یانهیهز

 یدمتو خ ردیپذیآب ، برق ، تلفن ، حمل ونقل و .... صورت م لیاز قب یرپرسنلیغ یهانهیو هز ییاجرا یهادستگاه

 بیو تصو یاستان یانهیتابع نظام بودجه هز ییاجرا یهادستگاه  نیساالنه ماب یانهیاعتبارات هز عیاست که به توز

 .پردازدیم صی، مبادله موافقتنامه و ابالغ تخصو توسعه یزیربرنامه یآن در شورا

 یاستان یانهیتابع نظام بودجه هز ییاجرا یهادستگاه : رندگانیت گخدم یمعرف 

 یبات ادارمکات ،ی، تماس تلفن"صباسامانه " قیاز طر الکترونیکی: به صورت رندهیگانجام تعامالت با خدمت نحوه، 

 یحضور

 ردیپذیسامانه صورت م قیگزارش از طر افتیدرج اطالعات در سامانه صبا انجام گرفته و در: یدهنحوه گزارش. 

 به صورت  یو نظرات کارشناس یابالغ یهاها و دستورالعملبا توجه به بخشنامه ندیاصالح فرآ: ندیفرا ینیبازب نحوه

 گردند.یم فیتعر یو اقدامات اصالح یساالنه بررس

 هدف-2

تبارات اع صیمبادله موافقتنامه و تخص اعتبار، عیتوز "است که ارائه خدمت  نیتوافقنامه سطح خدمت ا نیهدف از ا

 ساالنه  توسط یهاها و دستورالعملبخشنامه ن،یقوان تیدقت، صحت، سرعت و عدالت با رعا تیبا نها " یانهیهز

فق مورد توا " یتابع نظام بودجه استان ییاجرا یهااهدستگ " یبرا "استان تهران یزیرو برنامه تیریسازمان مد"

 .ردیقرار گ

 مسئولیت-3

 و مقررات : نیارائه خدمت براساس قوان  

  یسنواتقانون بودجه 

 مدت و بلند مدت انیتوسعه م یهابرنامه نیقوان 

 ( ۲الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) قانون 

 بودجه ساالنه یالعمل اجرا دستور 

 اجرایی بودجه ساالنه  ضوابط 

 سازمان برنامه و بودجه کشور یاز سو یابالغ ینامه هاو بخشنامه ها نییآ  

 رندهیسازمان در قبال خدمت گ یقانون تیمسئول :  

 اعتبار عیتوز 



 

 اعتبار ابالغ 

 یانهیموافقتنامه هز مبادله 

 سازمان برنامه و بودجه کشور یاز سو هیو ابالغ یاستان یدرآمدها یبراساس عملکرد وصول صیتخص ابالغ 

 

 سازمان و گیرندهخدمت متقابل تعهدات-4

 ان:استان تهر یزیرو برنامه تیریتعهدات سازمان مد 

 یهازمان مقرر و با توجه به بخشنامه کرد و در نهیهز یهاتیاولو تیبا رعا یانهیعادالنه اعتبارات هز عیتوز 

 یابالغ

 با دقت باال و در حداقل زمان ممکن  یدر چارچوب ضوابط ابالغ یانهیموافقتنامه هز مبادله 

 مشخص یدر مقاطع زمان صیتخص ابالغ 

 رندهیخدمت گ تعهدات : 

 در دستگاه یانهیکرد هز نهیهز یهاتیاولو نیو تام ینیبشیپ 

 و درج اطالعات در سامانه سبا در مهلت مقرر یانهیموافقتنامه هز سینوشیپ هیته 

 سه ماهه  یکرد در مقاطع زمان نهیهز قیگزارش دق هیارا 

 و استثناها:  طیشرا 

 سازمان برنامه و بودجه کشور  یابالغ یهابر ضوابط و دستورالعمل یمبتن 

 حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت:  ندیفرآ 

 موافقتنامه  هیاصالح صدور ازیبرنامه و بودجه و در صورت ن یدر جلسات معاونت هماهنگموضوع  یبررس 

 

 هاپرداخت و هاهزینه-5

 باشد.ارائه خدمت به صورت رایگان می

 دعملکر دوره-6

 . دارد اعتبار ،دیده استنگر صادر آن حیهالاص که زمانی تا خدمت سطح توافقنامه این

 توافقنامه خاتمه-7

 توافقنامه خاتمه موضوع قبلی اطالع با ،گیرد قرار نظر مد توافقنامه خاتمه ضرورت سازمان رئیس تشخیص به چنانچه

 .گرددمی اعالم

 

 عالءالدین ازوجی

 رئیس سازمان

 


