ساماوٍ ديلت الكتريويك ي ًَشمىدسازی اداری
استان خًزستان
وام خذمت :آزادسازی سپردٌ شركت در مسايدٌ
كذ خذمت{ :ايه كد تًسط استاوداری تعييه می گردد}
دامىٍ عملكرد :شركت عمران شُر جديد شيريه شُر
ياحذ :امًر مالی يذيحسابی
عداز تعييه ياعالم برودٌ مسايدٌ درخًاست آزادسازی سپردٌ شركت درمسايدٌ خًد را اعالم ميىماييد يپس از
شرح فرم :ب
بررسی ياحدَای مربًطٍ طبق ضًابط مستردد خًاَد شد.
مذت زمان اوجام كار:


درخًاست كتبی اشخاص حقیقی يحقًقی مبىی برآزاد سازی سپردٌ



رداد از خساوٍ طی مذت  1ريز كاری .
بعذ از تائیذ ياحذ َای مربًطٍ يتحًیل بٍ ياحذ مالی درخًاست است



خساوٍ پس از دریافت درخًاست مبلغ سپردٌ رابحساب رد يجًٌ ياریس می كىذ طی مذت 3الی 7ريز كاری.



پس ياریس مبلغ ازخساوٍ چكی جُت استرداد سپردٌ ازياحذ مالی صادر میشًد باتًجٍ بٍ شرایط طی مذت 2ريزكاری يپس
امضاء تحًیل متقاضی میگردد.

مراحل ي شرح اقذامات:


درخًاست كتبی اشخاص حقیقی يحقًقی مبىی برآزاد سازی سپردٌ شركت درمسایذٌ كار بٍ باالتریه مقام دستگاٌ اجرایی



بعذ دستًر بٍ ياحذ مربًطٍ  ،تائیذ دفتر برگساركىىذٌ مسایذٌ مبىی بر اعالم بروذٌ



رداخت باالتریه مقام يريوذ اداری بٍ ياحذ ریحسابی تحًیل دادٌ
پس از تائیذ ياحذ برگساركىىذٌ مسایذٌ طی وامٍ دستًر پ
میشًد .



با دستًر ریحسابی مبىی بر بررسی مذارک يعذم يجًد بذَی يپس از بررسی عذم بذَی تًسط ياحذَای اعتبارات يرسیذگی
مالی يدریافت يپرداخت



پس تائیذ درخًاست ياحذ سپردٌ با امضاء ریحسابی بٍ خساوٍ مبىی بر استرداد سپردٌ



پس از استرداد مبلغ سپردٌ تًسط خساوٍ بٍ حساب رد يجًٌ سپردٌ  ،دستًر ریحسابی جُت آزاد سازی سپردٌ تًسط ياحذ
سپردٌ .



صذير چک استراداد سپردٌ از حساب رد يجًٌ يارسال جُت امضاء



بعذ از امضاء تحًیل چک بٍ طرف قرارداد یا ياریس بٍ حساب طرف قرارداد

نمودار مراحل فرایند حسن انجام کار
واحد

مالی

آزادسازی سپرده
شركت درمسايده

1

درخًاست کتبی اشخبص حقیقی ي
حقًقی مبىی برآزادسبزی سپردٌ شرکت
درمسايذٌ بٍ ببالتريه مقبم دستگبٌ
اجرايی

3

2
بعذ دستًر بٍ ياحذ مربًطٍ ،تبيیذ ياحذ برگسارکىىذٌ مسايذٌ

پس از تبيیذ ياحذ برگسارکىىذٌ طی وبمٍ دستًر پرداخت ببالتريه

مبىی براعالم بروذٌ

مقبم ي ريوذ اداری بٍ ياحذ ريحسببی تحًيل دادٌ می شًد

5

4
اة دستًر ريحسببی مبىی بر بررسی مذارک ي عذم يجًد بذَی ي

پس تبئیذ درخًاست ياحذ سپردٌ بب امضبء ريحسببی بٍ خساوٍ

ررسی عذم بُی تًسط ياحذَبی اعتببرات ي رسیذگی مبلی ي
پس از ة

مبىی بر استرداد سپردٌ

دريبفت ي پرداخت

7

6
پس از استرداد مبلغ سپردٌ تًسط خساوٍ بٍ حسبة رد

بعذ از امضبء تحًيل چک بٍ طرف قرارداد يب ياريس بٍ

يجًٌ سپردٌ  ،دستًر ريحسببی جُت آزاد سبزی سپردٌ

حسبة طرف قراردادمسئًل سپردٌ َب

تًسط ياحذ سپردٌ .

8

بعذ از امضبء تحًيل چک بٍ طرف قرارداد يب ياريس بٍ
حسبة طرف قرارداد

پایان

اطالعات مًرد وياز متقاضی
شرکت مبدر تخصصی عمران شُرَبی جذيذ :
آدرس  :تُران -باالتر از میذان يوک خیابان شُیذ خذامی
تلفه021 – 88672094-98 :
فکس021 – 88672099 :
سبيت ايىتروتیWWW.ntoir.gov.ir :
شرکت عمران شُر جذيذ شیريه شُر:
شعبٍ :1
 آدر س :کیلًمتر  35جادٌ ی اًَاز آبادان مسیر دسترسی بٍ ياحذکشت ي صىعت سلمان فارسی

– شُر جذیذ

شیریه شُر
 تلفه :
تلفىخاوٍ061 – 33741104 :
فىی ي اجرایی 061 – 33741102 :
 فکس :
061-33741105
 مسکه مُر:
061-33741425
شعبٍ :2
 آدرس  :اًَاز -گلستان اوتُای بلًار فريردیه پارک شقایق (قًری) خیابان فرَىگ  – 1شرکت عمران شُرجذیذ
شیریه شُر کذ پستی 61369-44977 :
 تلفه:
تلفه061 – 33741103 :
ریحساب 061 – 33741408 :
سبيت ايىتروتی شرکتWWW.Shirinshahr.ir :
رايبن وبمٍInfo@shirinshahr.ir :
شمبرٌ پیبمک حراست راٌ ي شُرسبزی استبن خًزستبن:
شماره ساماوه پیام کوتاه شرکت عمران شهرجدیدشیریه شهر :

09167389072
300048487777777

