فزآیند بزرسی و پزداخت استانی اقساط مهندسان ناظز
مزاحلی که باید در دفاتز نمایندگی استان صورت پذیزد:
 -1اس ایه پس ي تؼذ اس اس اخذ وظارت در ساماوٍ ارجاع کار تًسظ مُىذس واظز  ،ي ممًُر ي امضا
ومًدن فزم تؼُذ وظارت در دفتزخاوٍ ثثت اسىاد رسمی) اوجام ضذن گًاَی امضا (َ ،ز یک اس واظزیه
می تًاوىذ اس کارتاتل ضخصی خًد وسثت تٍ تارگذاری تصًیز فزم یاد ضذٌ تٍ مىظًر دریافت ايلیه لسظ
الذام ومایىذ( .سایز الساط تز اساس ارسال ي تزرسی فزم َای اتمام ػملیات ساختماوی یا گًاَی پایاوکار
 ،تمذیذ وظارت ي یا اوصزاف اس وظارت تًسظ کارضىاسان ساسمان پزداخت خًاَىذ ضذ(
 -2پس اس ارسال الکتزيویک سىذ مًصًف  ،کارضىاس خذمات مُىذسی دفتز ضُزستان وسثت تٍ
ريیت ي تزرسی درخًاست َای ارسالی الذام خًاَذ ومًد ي تؼذ اس تغثیك اعالػات پزيصٌ تا تصايیز
تارگذاری ضذٌ اس جاوة َز یک اس واظزیه  ،مًارد را تاییذ ي درخًاستُا را تٍ کارضىاس مالی در ساماوٍ
ارجاع خًاَذ داد.
 -3کارتز مالی ضُزستان ویش پس اس دریافت ي کىتزل اسىاد ارسالی اس خذمات مُىذسی  ،مًارد را
تزرسی ي پس اس تاییذ  ،لیست راتٍ مذیز اجزایی دفتز ومایىذگی اس عزیك ساماوٍ استاوی ارجاع خًاَذ
ومًد.
 -4مذیز اجزایی َز دفتز ضُزستان ویش پس اس اوجام امًر کىتزلی  ،درخًاست َای مًجًد در ساماوٍ
خًد را تاییذ خًاَذ ومًد.
 -5پس اس تاییذ مذیز اجزایی  ،تایذ لیست درخًاست َا اس ساماوٍ تصًرت گشارش تُیٍ ضذٌ ي تٍ
امضای ػًامل تاییذ کىىذٌ رساویذٌ ضًد.
 -6تؼذ اس عی ضذن فزآیىذ صذراالضارٌ در َز ضُزستان  ،درخًاست الساط واظزیه َز ضُز در لالة
وامٍ ای اس سًی مذیز اجزایی َز ضُزستان تا ػىًان درخًاست يجًٌ وظارتی اس عزیك اتًماسیًن اداری
ساسمان تٍ مزکش استان ارسال می گزدد ( .لالة وامٍ درخًاست يجًٌ وظارتی در اتًماسیًن اداری
مًجًد می تاضذ(
 -7تمامی الذامات صًرت گزفتٍ در ردیفُای  1الی  5در ساماوٍ استاوی خذمات مُىذسی تزای افزاد
وامثزدٌ در فًق لاتل رصذ ي پیگیزی خًاَذ تًد  ،یؼىی در تمامی مزاحل  ،تاریخ َای ارسال  ،تزرسی ي
تاییذَا درج می گزدد ي واظزیه می تًاوىذ اس چگًوگی ريوذ تزرسی درخًاست الساط خًد اعالع یاتىذ.
قببل تَجِ است کِ:
اًجبم توبهی تبییذات در سیستن خذهبت هٌْذسی بِ هٌشلِ اهضبی الکتزًٍیک کبربزاى سبهبًِ بَدُ ٍ
ایشبى عْذُ دار توبهی هسئَلیتْبی آتی خَاٌّذ بَد .لذا تبکیذ هی گزدد  ،اس قزاردادى ًبم کبربزی

ٍ کلوِ عبَر خَد در اختیبر دیگزاى اکیذا پزّیش گزدد.

مزاحلی که در امور مالی مزکش استان صورت خواهد گزفت
 -8کارضىاسان امًر مالی مزکش استان  ،پس اس دریافت وامٍ درخًاست يجًٌ پیص گفتٍ در ساماوٍ
اتًماسیًن اداری خًد  ،الذام تٍ تزرسی درخًاست َا ومًدٌ ي وسثت تٍ تاییذ آن َا در ساماوٍ استاوی
خذمات مُىذسی مثادرت می ومایىذ.
 -9پس اس اوجام تىذ  8ي تاییذ درخًاست الساط َز ضُزستان  ،لیست وُایی اس درخًاست َا تُیٍ ي تٍ
خشاوٍ دار ي سپس ریاست ساسمان ارائٍ خًاَذ ضذ ي تؼذ اس تاییذات ایطان  ،مثلغ َز لسظ اس عزیك
امًر مالی مزکش استان  ،تحساب واظزیه ياجذ ضزایظ ياریش خًاَذ گزدیذ) .پس اس واریش وجوه  ،ثبت
تاریخ پزداخت اقساط توسط کارشناسان امور مالی استان انجام خواهد شد(
فزآیىذ فًق تٍ مىظًر تسزیغ در تزرسی ي ضفاف ساسی پزيسٍ دریافت درخًاست واظزیه  ،تزرسی ي
پزداخت حك الشحمٍ ایطان اس سمان تحًیل درخًاست تا پزداخت يجٍ تٍ حساب ایطان تذيیه ضذٌ
است.
ّوچٌیي در رٍش صذراالشبرُ  ،ببیذ ٍاریش ٍجَُ قبًًَی اس جبًب هبلکبى پزٍصُ ّبی سبختوبًی ٍ اس
طزیق درگبُ ّبی هجبس سبسهبى صَرت گزفتِ ببشذ تب اهکبى پزداخت اقسبط فزاّن آیذً .یش قببل
اشبرُ است  ،در ّز یک اس هزاحل تَضیحی ببال  ،سیستن ًسبت بِ بزرسی صحت اطالعبت هبلی
پزٍصُ بصَرت خَدکبر اقذام خَاّذ ًوَد تب در صَرت تغییز در هشخصبت ّز یک اس پزٍصُ ّبی

سبختوبًی  ،تذقیق اطالعبت هبلی آى ًیش صَرت گیزد.

