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۱۴۰۱/۰۱/۱۶

دارد

۵۷ / ۴۵۲۷

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکهای دولتی و خصوصی

سالم علیکم
پیرو بخشنامه شماره ۵۷/۱۲۸۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ درخصوص ثبت نام واحدهای گزارشگر در سامانه 
نرمافزاری سفارشی مدیریت بدهیها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو- زیرسامانه ثبت بدهی و مطالبه) و ثبت و 
ارسال گزارش بدهیها و مطالبات سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ و به منظور راستیآزمایی و اطمینان از رفع کلیه 
ایرادات و اشکاالت سامانه سماد نو و بررسی صحت عملکرد سامانه جدید در دریافت اطالعات و تهیه به موقع 
گزارشهای تکلیفی و همچنین باعنایت به اینکه دریافت اطالعات فـصلی و ســاالنه سال ۱۴۰۱ صـرفاً از طریق 
سامانه سـماد نو امـکانپذیر خواهد بود؛ لذا مقتضی است، اقدامات ذیل به منظور انجام تکالیف مقرر در ماده (۱) 
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مفاد ماده (۲) آییننامه اجرایی آن، موضوع تصویبنامه 

شماره ۶۱۲۴۰/ت ۵۲۲۳۰ه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ هیات محترم وزیران، در موعد مقرر انجام شود:
در اجرای تکالیف قانونی فوق الذکر، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری  -۱
و بانکهای دولتی و خصوصی، میباید نسبت به ارسال و ثبت گزارش بدهیها و مطالبات دوره سه ماهه چهارم 
سال۱۴۰۰ در موعد مقرر از ۱۴۰۱/۱/۱ الی ۱۴۰۱/۱/۳۱ به صورت همزمان از طریق سامانه مدیریت اطالعات 
بدهیها و مطالبات دولت (سماد فعلی) و سماد نو (زیرسامانه ثبت بدهی و مطالبه) اقدام نمایند. تایید اطالعات 

در دو سامانه و صدور اعالم وصول، منوط به مطابقت و یکسان بودن اطالعات ارسالی میباشد.
واحدهای گزارشگری که در دوره قبل نسبت به ثبت نام در سامانه سماد نو و یا ارسال گزارشهای مربوط اقدام  -۲
ننموده اند، مکلفند اقدامات الزم را به منظور ثبت نام کاربران خود و ارسال گزارشهای سه ماهه چهارم سال 
۱۴۰۰ مطابق الزامات مقرر در بخشنامه قبلی خزانهداری کل کشور (به شماره ۵۷/۱۲۸۱۹۱ مورخ 
۱۴۰۰/۰۸/۱۸) معمول نمایند. ورود به سامانه مذکور صرفاً از طریق URL به نشانی 

 http://samad.mefa.ir:7003/EcoPortal امکان پذیر می باشد.
نکته مهم: الزم است آدرسهای DNS برای شبکه های ملی، دولت و MPLS استانها با توجه به نوع بستر 

ارتباطی واحد گزارشگر ، توسط بخش فناوری اطالعات دستگاه به شرح جدول ذیل تنظیم گردد:
DNS1:

10.0.255.130
DNS2:

10.0.254.131
DNS3:

10.0.254.130
DNS4:

10.0.255.131
شبکه ملی اطالعات:

DNS1: 192.168.27.120 DNS2: 192.168.27.111 شبکه دولت:

DNS: 10.140.1.22 MPLS اداراتکل اموراقتصادی و دارایی استان:
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۱۴۰۱/۰۱/۱۶

دارد

۵۷ / ۴۵۲۷

برای سهولت در ثبت نام کاربران و همچنین ارسال گزارشات مربوط، راهنمای آموزشی ثبت نام به پیوست ایفاد  -۳
میشود. ضمناً راهنمای جامع زیرسامانه ثبت بدهی و مطالبه در قالب فایل پی دی اف (pdf) به انضمام فایل 
آموزش تصویری (فیلم) مربوط، از پایگاه اطالع رسانی مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت به 
نشانی  https://iridmo.mefa.ir قابل دریافت میباشد. عالوه بر این راهنمای سیستمی (Help) مربوط به 

ثبت گزارشات در قسمت ارسال صورت وضعیت بودجه عمومی و داخلی قابل استفاده میباشد.
با توجه به یکپارچهشدن کلیه زیرسامانههای مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت در سامانه  -۴
سماد نو، ارایه هر گونه خدمات توسط مرکز یادشده بابت واگذاری و انتشار اوراق بدهی اسالمی، صدور اسناد 
تسویه خزانه نوع ۱ و ۲ و همچنین ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ... و 
همچنین برخی از خدمات سایر ادارات کل تابعه خزانهداری کل کشور و خزانه معین استانها، منوط به ارایه به 

موقع اطالعات مورد درخواست و صدور اعالم وصول سامانه سماد نو خواهد بود.
در ارزیابی عملکرد کلیه واحدهای گزارشگر، اجرای مفاد این بخشنامه درخصوص ارسال و تایید اطالعات  -٥

بدهیها و مطالبات از طریق سامانه سماد نو لحاظ خواهد شد.

رونوشت: 
 - اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان .... برای اطالع و اقدام الزم. شایان ذکر است؛ تایید اطالعات ارسالی واحدهای گزارشگر استانی و صدور اعالم 
وصول مربوط، منوط به مطابقت و یکسان بودن اطالعات ارسالی از طریق هر دو سامانه می باشد. مقتضی است این کنترل در رسیدگی ها به نحو احسن 

رعایت گردد.
- جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای استحضار.

- جناب آقای دکتر مهدی زاده معاون محترم تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس جمهوری، برای استحضار و صدور دستور 
مقتضی برای بارگذاری در پایگاه ملی اطالع رسانی قوانین و مقررات.

سید رحمت ا... اکرمی
خزانـه دار کـل کشـور
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 بسمه تعالی

 

 

 اهی مالی عمومیاه و داراییمرکز مدرییت بدهی -     معاونت نظارت مالی و خزاهن داری کل کشور 

 ساماهن مدرییت بدهی اه و اوراق بازار پول و سرماهی 

 

 

 ثبت بدهی و مطالبه  زری ساماهن راهنمای استفاده از 

 1400نسخه آبان ماه  
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 فهرست

 4...............................................................................................................................................  دسترسی به سامانه:

4...................................................................................................ورود به صفحه ابتدایی سایت: ............................  

 5.................................................. ................................................ورود به سامانه: ...................................................

 6............................................................... .................................................................ثبت نام:.................................

8...........................................................................................................فراموشی رمز عبور:....................................  

9.....................................................................................................................تغییر سمت اشخاص: .......................  

10.................................................................................................................اطالعات کلی کاربر : .........................  

10...............................................................................................تغییرات در سمت ها برای هر کاربر:...................  

20-21................................. ............................های و نحوه ثبت اطالعات موجود در سامانه :........................کلید   
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 دسترسی به سامانه:

ها قرار گرفته ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان  MPLSاین سامانه بر روی بستر شبکه ملی اطالعات، دولت  و 

 استفاده شود. Mozilla Fire Foxاست. برای استفاده از این سامانه ترجیحا از آخرین نسخه مرورگر 

 :ورود به صفحه ابتدایی سایت

 هایبده ریتسامانه مدی"در خصوص دستورالعمل ثبت نام در  15/10/1398مورخ  202600/57پیرو بخشنامه شماره 

 .شود به سامانه مذکور از آدرس ذیل استفاده یدسترس؛ خواهشمند است برای "و اوراق بازار پول و سرمایه

h

t  ( نوشته شود.Capitalبایست با حروف بزرگ )می P و  E تذکر:

ی ها با توجه به نوع بستر ارتباطاستان MPLS، دولت و یمل یشبکه ها یبرا DNS یهاآدرسالزم است  نکته مهم:

 :گردد میتنظبه شرح جدول ذیل  دستگاه فناوری اطالعات بخشتوسط همکاران  ،واحد گزارشگر 

 :اطالعات ملی شبکه
DNS4: 

10.0.255.131 

DNS3: 

10.0.254.130 

DNS2: 

10.0.254.131 

DNS1: 

10.0.255.130 

 :دولت شبکه
DNS2: 

192.168.27.111 

DNS1: 

192.168.27.120 

MPLS کل ادارات 

 دارایی و اموراقتصادی

 :استانها

DNS: 

10.140.1.22 

 

 در صورت مواجه شدن با پیغام خطا در هنگام ثبت نام مراحل ذیل را انجام داده و سپس اقدام به ثبت نام نمایید:*

“Tools-option-privacy-clear your recent history- cash- clear now” 

 بر روی تجهیزات شبکه و امنیت می باشد. 7003جهت دسترسی سامانه نیاز به باز شدن پورت *

های الزم به ذکر است در صورت بروز مشکالت در خصوص تنظیمات شبکه و بستر ارتباطی شماره تماس 

ه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی مرکز فناوری اطالعات و توسع 02139904123-02139903180

 تماس حاصل فرمائید.
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 :ورود به سامانه

 پس از باز شدن صفحه اول سامانه به شرح ذیل گزینه ثبت نام را انتخاب نموده و وارد سامانه شوید:

 

باشد. الزم به ذکر است قبلی فعال می passwordو   usernameنانچه قبال ثبت نام نموده اید چثبت نام: 

username باشد و در صورتی که کاربر جدید هستید گزینه ثبت اشخاص ثبت نام شده در سامانه کد ملی آنان می

 نام را انتخاب نموده و وارد سامانه شوید.

ود را برای صحت سنجی ( ابتدا کد ملی خENTERکاربر پس از انتخاب گزینه ثبت نام و ورود به آن )با فشردن دکمه 

نماید که پس از تایید آن فرمی به صورت ذیل های قبلی شخص در این سامانه وارد میشماره ملی و یا شناسایی سمت

نماید. )الزم به ذکر است موارد ستاره دار باز شده و موارد مندرج در فرم را بر اساس مشخصات هویتی خود تکمیل می

 واحد های گزارشگرشود همچنین برای اشخاص مشمول کمیل آن ثبت نام انجام نمیالزامی بوده و در صورت عدم ت

 تصویر امضاء الزامی است. بارگذاریمندرج در این دستورالعمل 
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 ورود اطالعات کاربر از قبیل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، شماره تلفن همراه، شهر و ...

همراه وارد شده تحت مالکیت کاربر بوده و با دقت ثبت شود زیرا در صورت فراموشی رمز الزم است شماره تلفن  نکته:

 باشد.پذیر میعبور، بازیابی آن از این طریق امکان

باشد که فرآیند آن به شرح ذیل می بارگذارینیازمند فیلدهای مربوط به تصویر کارت ملی، تصویر حکم و تصویر امضاء 

 باشد:می

تصاویر مربوط  بارگذاریجهت  امضاء تصویر و حکم تصویر ملی، کارت کنار تصویر + رود اطالعات دکمهدر فرم و -الف

 قرار دارد. 

 

 مثال عنوان به)بایست عنوان فایل شود و مییک آیکون به صورت زیر نمایش داده می +پس از فشردن دکمه  -ب

تصویر کارت ملی را انتخاب و در ادامه دکمه   Browseتایپ  شده و سپس با فشردن دکمه ( ملی کارت عبارت تصویر

استفاده شده و  jpg ،jpeg ،pngهای رایج نظیر تصاویر فوق از فرمت بارگذاریتایید زده شود. الزم به ذکر است برای 

 مگا بایت باشد.  1بایست حداکثر حجم هر فایل می

لی و حکم کارگزینی اجتناب شود در صورت عدم تطابق تصویر هرگونه تصاویر به غیر از تصویر کارت م بارگذاریاز  

شده با اطالعات ثبت شده، ثبت نام توسط ادمین سیستم تایید نخواهد شد، الزم است تصاویر صفحات پشت  بارگذاری

 شود(.  بارگذاریو رو کارت ملی در قالب یک فایل 
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 :است زیر شرح به در سامانه امضا اسکن تنظیمات جهت

 KB150حداکثر حجم فایل:-

  200*150: تصویر اندازه-

  PNG: تصویر فرمت -

  pixel /inch (dpi 300):  رزولوشن- 

 شود. بارگذاریسانتیمتر  3عرض و 5 در ابعاد طول بارگذاریکادر  -

Color: 8bit – RGB 

و الزم است امضا  Background color: transparentپس زمینه اسکن به صورت مقابل انجام شود.   ترجیحاً-

 اسکن شده و واضح بوده و تصویر پس زمینه نداشته باشد. 5*3حتما در کادر 

شود. الزم به ذکر است که اشخاص مرتبط با کاربر از فهرست کشویی انتخاب می واحد گزارشگراستان محل استقرار 

 ( را انتخاب نمایند.99)کد متمرکز  بایست گزینههای ملی )غیر استانی( میمرتبط با دستگاه

 

 نماید.جستجو و انتخاب میبر اساس شناسه ملی یا عنوان محل خدمت خود را  واحد گزارشگردر قسمت شناسه ملی، کاربر 
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 نماید.های تعریف شده انتخاب میمحل خدمت خود را از فهرست سمت واحد گزارشگرکاربر سمت خود در  سمت:

باشند های فوق الذکر میالزم به ذکر است اشخاصی که در حال حاضر همزمان دارای بیش از یک سمت از سمت

 نمایند.  بارگذاریبرای سمت دوم خود مجدداً ثبت نام نموده و مدارک مربوط به همان سمت را بایست می

ود که ترکیبی از اعداد، حروف انگلیسی و کاربر در فیلد کلمه عبور و تکرار کلمه عبور رمز پیشنهادی خ کلمه عبور:

 باشد.آنان می نام کاربری اشخاص کد ملینماید. الزم به ذکر است باشد را تایپ میو ...( می @عالئم )نظیر 

زند و اطالعات ثبت شده مانند تصویر زیر را می "ثبت نام"کاربر پس از انجام مراحل فوق و ورود تصویر امنیتی، کلید 

پس از تایید باشد. الزم به ذکر است اشخاص ثبت نام شده شود و به منزله پایان فرآیند ثبت نام میه مینمایش داد

، کاربری آنان فعال شده و روابط مالی دولت عمومیی هاشده توسط مرکز مدیریت بدهی بارگذاریمدارک و مستندات 

 توانند با نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه شوند.و می
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بایست در حفظ می بوده شخص همان به : الزم به ذکر است با توجه به اینکه نام کاربری و رمز عبور مختصنکته مهم

سازد در صورت بروز همچنین خاطر نشان میآورده و در اختیار سایر اشخاص قرار ندهند.  عمل به را الزم آن دقت

ادارات کل امور اقتصادی با  مستقر در استان  حد های گزارشگرواهرگونه مشکل )از قبیل فراموشی رمز عبور(، کاربران 

ماس حاصل تدولت  مالی روابط و عمومی هایبدهی مدیریت مرکزمتمرکز واحد های گزارشگرو کاربران  و دارایی استان

 نمایند. 

فراموشی رمز عبور توانند در صفحه اصلی از قسمت در صورت فراموشی رمز عبور کاربران می فراموشی رمز عبور:

سازی از طریق پیامک به شماره همراه تعریف شده درخواست خود را با کدملی خود ثبت نموده و پس از ارسال کد فعال

 در هنگام ثبت در سامانه نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نمایند.

وط به شماره همراه ثبت شده فعال های تبلیغاتی مربسازی الزم است که پیامکبرای دریافت پیامک کد فعال نکته:

 باشد.

 ثبت بدهی و مطالبه  زیر سامانه  مدیریت سامانه در نام ثبت دستورالعمل

 اشخاص مشمول ثبت نام: 

ارسال بودجه  مسئول ،ثبت بدهی و مطالبه  کارشناس)استانن/ متمرکز(::شخاص در واحدهای گزارشگر ا

  باالترین مقام واحد گزارشگر ،داخلی)مدیر مالی( و یا هر دو حسب موردارسال بودجه  مسئول عمومی)ذیسحاب( یا 

 و اقتصادی امور کل مدیر و و خزانه دار استان مالی معاون نظارت اشخاص در ادارات امور اقتصادی و دارایی استان :

 استان دارایی

 میگرددپس از اتمام نام نویسی نام کاربری و رمز به هر شخص جداگانه اعالم نکته : 

 میباشد که بعد از ورود میباید تغییر دهد   Aa@123456رمز هر کاربری به صورت پیشفرض در سیستم 

 

 تغییر سمت اشخاص:

های باید با مرکز مدیریت بدهیاشخاصی که قبال دارای سمت بوده و هم اکنون سمت قبلی آنان تودیع شده است می

در سامانه مکاتبه نمایند. الزم به ذکر است در خصوص افرادی که  عمومی و روابط مالی دولت برای حذف سمت قبلی

نمایند هم اکنون این قابلیت برای افزایش سمت ذیحسابان یا های جدید )عالوه بر سمت قبلی( اقدام میبرای سمت

 معاونین و کارشناسان وجود دارد.
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۱۴۰۱/۰۱/۱۶

دارد

۵۷ / ۴۵۲۷

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکهای دولتی و خصوصی

سالم علیکم
پیرو بخشنامه شماره ۵۷/۱۲۸۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ درخصوص ثبت نام واحدهای گزارشگر در سامانه 
نرمافزاری سفارشی مدیریت بدهیها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو- زیرسامانه ثبت بدهی و مطالبه) و ثبت و 
ارسال گزارش بدهیها و مطالبات سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ و به منظور راستیآزمایی و اطمینان از رفع کلیه 
ایرادات و اشکاالت سامانه سماد نو و بررسی صحت عملکرد سامانه جدید در دریافت اطالعات و تهیه به موقع 
گزارشهای تکلیفی و همچنین باعنایت به اینکه دریافت اطالعات فـصلی و ســاالنه سال ۱۴۰۱ صـرفاً از طریق 
سامانه سـماد نو امـکانپذیر خواهد بود؛ لذا مقتضی است، اقدامات ذیل به منظور انجام تکالیف مقرر در ماده (۱) 
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مفاد ماده (۲) آییننامه اجرایی آن، موضوع تصویبنامه 

شماره ۶۱۲۴۰/ت ۵۲۲۳۰ه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ هیات محترم وزیران، در موعد مقرر انجام شود:
در اجرای تکالیف قانونی فوق الذکر، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری  -۱
و بانکهای دولتی و خصوصی، میباید نسبت به ارسال و ثبت گزارش بدهیها و مطالبات دوره سه ماهه چهارم 
سال۱۴۰۰ در موعد مقرر از ۱۴۰۱/۱/۱ الی ۱۴۰۱/۱/۳۱ به صورت همزمان از طریق سامانه مدیریت اطالعات 
بدهیها و مطالبات دولت (سماد فعلی) و سماد نو (زیرسامانه ثبت بدهی و مطالبه) اقدام نمایند. تایید اطالعات 

در دو سامانه و صدور اعالم وصول، منوط به مطابقت و یکسان بودن اطالعات ارسالی میباشد.
واحدهای گزارشگری که در دوره قبل نسبت به ثبت نام در سامانه سماد نو و یا ارسال گزارشهای مربوط اقدام  -۲
ننموده اند، مکلفند اقدامات الزم را به منظور ثبت نام کاربران خود و ارسال گزارشهای سه ماهه چهارم سال 
۱۴۰۰ مطابق الزامات مقرر در بخشنامه قبلی خزانهداری کل کشور (به شماره ۵۷/۱۲۸۱۹۱ مورخ 
۱۴۰۰/۰۸/۱۸) معمول نمایند. ورود به سامانه مذکور صرفاً از طریق URL به نشانی 

 http://samad.mefa.ir:7003/EcoPortal امکان پذیر می باشد.
نکته مهم: الزم است آدرسهای DNS برای شبکه های ملی، دولت و MPLS استانها با توجه به نوع بستر 

ارتباطی واحد گزارشگر ، توسط بخش فناوری اطالعات دستگاه به شرح جدول ذیل تنظیم گردد:
DNS1:

10.0.255.130
DNS2:

10.0.254.131
DNS3:

10.0.254.130
DNS4:

10.0.255.131
شبکه ملی اطالعات:

DNS1: 192.168.27.120 DNS2: 192.168.27.111 شبکه دولت:

DNS: 10.140.1.22 MPLS اداراتکل اموراقتصادی و دارایی استان:
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گزینه میباشد که کارشناس مربوطه میباید در در هنگام ورود با صفحه ذیل مواجه میگردید که دارای دو : صفحه ورود

 ایدد فعالیت انجام دهد را انتخاب نمهقسمت عملیات جاری نوع منبع که میخوا

 

 

 اطالعات کلی کاربر :

ه است که بعضی قسمت ها اعم قید شد زیر سامانه و اطالعات  در کادر ذیل نام کاربری یک کاربر و سمت و سال مالی

 از سمت و سال مالی در سامانه قابل تغییر میباشد 

 

برای مثال اگر یک شخص دارای دو  -باشددر عکس ذیل نحوه تغییرات مشخص می : برای هر کاربر تغییرات در سمت ها

نیز میتوان سال مالی یا چند پست در یک سازمان باشد در قسمت ذیل میتواند پست را تغییر دهد در همین قسمت 

 .را نیز عوض کرد
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 در قسمت عملیات جاری حسب نوع دستگاه واحد گزارشگر میتواند گزارش منابع مختلف را ارسال نماید .

چنانچه یک واحد گزارشگر در مواعد مقرر قانونی گزارش خود را ارسال ننماید و بخواهد از ابزار های تامین مالی  نکته:

واحد می باید فرم تعهدنامه را از سامانه دریافت، تکمیل و با امضای ذیحساب/مدیرمالی و رییس استفاده کند 

تصویر آن را در سامانه بارگذاری و اصل تعهدنامه را برای رییس مرکز مدیریت بدهی های عمومی و تهیه و گزارشگر

 نماید.ای مقرر ارسال میو تعهد نمایید که گزارشات آتی را درموعده روابط مالی دولت ارسال نماید

 

 مشخص شده است که برای واحد گزارشگر منابع داخلی تعریف نشده است.ذیل در این عکس 

داخلی(  یک منبع )حسب مورد منابع عمومی یاچنانچه واحد گزارشگری با این پیام مواجه گردد یعنی فقط برای 

 اجازه ارسال گزارش دارد
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 کلید های موجود در سامانه:

در قسمت نما نوع چینش سامانه و مرتب سازی ها  را نشان میدهد و اجزاری داخلی نما به صورت عکس رو به : نما

 رو میباشد      

 

 

چنانچه یک  -برای ایجاد یک دوره عادی)سه ماهه( یا دوره ساالنه و همچنین یک میان دوره است کلید افزودن:

شده که نایید مدیر )استان / مرکز( دارد میباید از یک دوره خاص که واحد گزارشگر درخواست تصحیح گزارش ارسال 

   به نام میان دوره است استفاده نمایید

 

 

چنانچه یک واحد گزارشگر صورت وضعیتی را برای یک دوره )حسب مورد( ایجاد نماید برای ورود و :  ویرایش

 یل استفاده کند                                                                  همچنین تصحیح های آتی هر صورت وضعیت میباید باید از دکمه ذ

  

: چنانچه یه دوره را ایجاد نموده تا مادامی که در ان هیچ اطالعاتی وجود نداشته باشد قابلیت حذف دوره را با  حذف

                        استفاده از کلید ذیل وجود خواهد داشت                                                                                          

 

 با این کلید میتوان اطالعات ثبت شده را مشاده نمود                                                           :  اهدهمش
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                                                            وضعیت کلی یک صورت وضعیت را نشان میدهد: وضعیت رکورد

  

     یک رکورد حذف شود با این کلید میتوان اطالعات آن را مشاهده کردچنانچه :  نمایش حذف شده ها

  

 فیلتر  :

 

 تمام صفحه کردن سامانه:                                                                                        

 

یت، اطالعات ذیل در باالی صورت پس از کلیک کردن بر روی دکمه ویرایش و ورود به صفحه اصلی صورت وضع 

 باشند وضعیت وجود دارد که نشان دهنده پارامتر های اصلی صورت وضعیت می

 

در قسمت بعدی مواردی که در هر صورت وضعیت وجود دارد را نشان میدهد که میباید توسط کارشتاس واحد گزارشکر 

عنوان ایجاد کننده رکورد جدید در صورت وضعیت به  + )اطالعات بدهی و مطالبه( تهیه گردد در این قسمت کلید

 باید رکورد مطالبه و بدهی در فیلد های مربوطه قرار گیردباشد که پس از انتخاب/کلیک بر روی آن میمی

 باشنددر عکس ذیل موارد ذیل نیز مشاهده میگردد که دارای معنا می نکته:

عات مطابات و بدهی ها میتوان اطالعات کلی را در این پس از قرار دادن کلیه اطال دار:گزارش حسابهای گردش

 قسمت مشاهده نمود

پس از ارسال از سوی کارشناس به مقام باالتر )مدیر مالی/ذیحساب( چنانچه نظر خاصی در خصوص صورت  نظرات:

 میشود  وضعیت وجود داشته باشد که کارشناس میباید آن را در صورت وضعیت اعمال کند در این قسمت نمایش داده
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بیشتر برای مواقعی است که میخواهید در کل اطالعات تغییر داده شود و نیاز به حذف کلی دارید انتخاب  انتخاب همه :

ها تغییر)حذف و  همه این امکان را فراهم میکند. نکته ))در انتخاب همه شما میتوانید به صورت انتخابی نیز از رکود

 اضافه (نمایید

در سامانه اکسل هایی برای )بدهی و مطالبه( در هر دو منبع طراحی شده است که میتوانید ان را  قالب فرمت اکسل:

 به صورت خام )بدون وجود اطالعات( دریافت کنید زیر سامانه از داخل  

 پس از تکمیل اطالعات اکسل بر اساس قالب اصلی از این مسیر میتوانید اطالعات خود را بارگذاری کنید  

 

قسمت میباید یک دوره برای شروع انتخاب کرد که در این متن آموزش گزارش ساالنه مورد ورودی میباشد. در این 

 دوره جدید ایجاد گردد . چناجه دوره ای وجود نداشت میباید از مسیر 

   

 گرددبرای ایجاد یک رکورد میباید تمامی فیلد های ذیل تکمیل گردد تا یک رکورد به درستی در سامانه ثبت 
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 باشد .شمایل کلی به شکل ذیل می

 

  از ثبت اطالعات به شکل ذیل ثبت میگرددپس 

 

 بارگذاری از مسیر اکسل 

 ذاری فایل اکسل را توضیح دهم در اینجا میخواهیم نحوه بارگ

یک ادرس  صورت عکس زیر با توجه به نمایید ودریافت فایل خام اکسل دریافت قالب اکسل از سامانه  مسیر در ابتدا از 

 مشخص داده و فایل مربوط را ذخیره نمایید
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که میباید نظیر به نظیر تمامی  اکسل دریافتی از سامانه برای وارد کردن اطالعات )مطالبه/بدهی ( صورت ذیل میباشد

 ستون های آن با طالعات کامل شود

 

: در سامانه جدید هیچ یک از اطالعات که در اکسل وارد میگردد نباید مقادیر عددی و حروفی با هم در یک سلول نکته

حسابها و -21001به عنوان مثال حساب معین قرار گرفته شود و میباید مقادیر جداگانه در سلول ها قرار گیرد. 

در ستون کد حساب معین و نام حساب  21001اسناد پرداختنی می باید جدا از هم به صورتی که کد حساب 

 . معین در ستون مربوطه خود قرار گیرد
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و ستون قطعی / احتمالی به در ستون های نوع شخص )حقوقی، حقیقی، دولت جمهوری اسالمی، و .... ( : نکته  مهم

   انتخاب و در اکسل قرار گیرد مربوطهمورد نظر بر اساس جدول های ذیل کد  جای واژه 

                                             

با توجه به عکس ذیل نمونه ای از فایل کامل تهیه شده که واحد های : تهیه فایل اکسل مطالبات و بدهی

 گزارشگر میباید فایل ها ی خود را مشایه فایل اکسل ذیل  برای بدهی و مطالبه )منبع عمومی و داخلی( تهیه نمایند

 

در ابتدا فایل اکسلی که بر اساس اکسل سامانه تهیه شده است را از مسیر بارگذاری  :گذاری اکسلمراحل بار

 وروردی اکسل انتخاب کرده و اپلود نمایید )همانند عکس نمونه( 
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 پس از تکمیل بارگذاری سامانه طی دو مرحله  اطالعات را بررسی مینماید 

)ردیف، نوع شخص ، شناسه اشخاص حقوقی، کد موضوع و .... ( بر اساس عکس در بررسی اولیه سامانه تمامی ستون ها 

ک رکورد اشتباه نشان داده میگردد. در صورتی که ی نماید سپس در صورت وجود ایراد به صورت ذیلذیل بررسی می

کال را تصحیح باشد ردیف با رنگ قرمز نمایش داده میشود که کارشناس آن واحد گزارشگر میباید بررسی نمایید و اش

 نماید و چنانچه با رنگ آبی مشاهده گردد رکورد تکراری است و باید تصحیح گرد.  

موارد تکراری  -1برای سهولت در پیدا کردن موارد دارای ایراد سه قسمت برای فیلتر کردن اطالعات قرار داده شده است 

تفاده از این سه حالت به راحتی میتوان اطالعات خطای داده  که با اس -3موارد تکراری در فایل  -2در صورت وضعیت 

 را تصحیح کرد و مجدد بارگذاری نمایید 
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پس از رفع نواقص موجود در فایل اولیه میباید اطالعات را با توجه به عکس ذیل تایید نمود و سپس سامانه اطالعات را 

 بر اساس یک سری قوانین بررسی خواهد کرد 

 

به سازمان امور مالیاتی حتما باید با شناسه ملی سازمان امور مالیاتی گزارش گردد همچنین مثال برای ثبت بدهی 

رقمی مرتبط را در اکسل قرار داده تا اطالعات ثبت  4میباید موضوع مالیات، حساب کل مربوط به مالیات، طبقه بندی 

 شود.

صورت عکس ذیل مشاهده میگردد و ثبت  در اینجا پس از بررسی قوانین چنانچه هیچ ایرادی نباشد اطالعات به

 اطالعات به منزله بارگذاری صحیح بر روی سامانه میباشد 
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 در سامانه اطالعات به صورت ذیل در سامانه ثبت میگردد  بارگذاریپس از 

 

برای دریافت فایل خروجی اکسل که اطالعات در آن بارگذاری شده است از کلید :  دریافت فایل خروجی اکسل

 استفاده میگردد ذیل

 

گردد که در صورتی که در پایان پس از اتمام کار با زدن دکمه ارسال صورت وضعیت گزارش به مقام باالتر ارسال می

 .(گرددارسال می مالیمربوط به منابع عمومی باشد به ذیحساب و در صورتی که منابع داخلی باشد برای مدیر  اطالعات
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 :ایید گزارش در واحد گزارشگرمراحل بررسی و تایید/عدم ت

 یرمالیمدول ارسال بودجه عمومی( یا )مسئ ابسذیح حسب مورد توسطدوره موردنظر ارسالی  هایگزارش/گزارش

اطالعات ثبت شده، گزارش مورد نظر به منظور تایید و ثبت  بررسی و در صورت تایید( )مسئول ارسال بودجه داخلی

صورت در الزم به ذکر است . گرددارسال می مسئول ارسال بودجه داخلیول ارسال بودجه عمومی و یا مسئنهایی برای 

گزارش )در سطح واحد گزارشگر( توسط هریک از مقامات فوق، مقام مربوط گزینه عدم  عدم تایید اطالعات مندرج در

مالی به مرحله قبل )حداکثر تا سطح کارشناس( نماید تا گزارش به منظور اصالح و رفع ایرادات احتتایید را انتخاب می

ول ارسال بودجه عمومی و یا مسئول مسئارجاع گردد. بدیهی است در صورت انتخاب گزینه تایید و ثبت نهایی توسط 

گیرد و گزارش به کارتابل کارشناس ارسال بودجه داخلی )حسب مورد(، گزارش در وضعیت ثبت نهایی دستگاه قرار می

 خواهد شد. حسب مورد )ملی/استانی( منتقل کل اموراقتصادی و دارایی استانادارهمرکز/

 (حسب مورد)استان کل اموراقتصادی و دارایی ادارهسطح مرکز/مراحل بررسی و تایید/عدم تایید گزارش در 

ول ارسال بودجه عمومی و یا مسئول ارسال بودجه داخلی واحد مسئبه محض تایید و ثبت نهایی گزارش مربوط توسط 

منتقل  (مورد حسب) استان دارایی و اموراقتصادی کلاداره /مرکزبه کارتابل کارشناس ذیربط در گزارش گزارشگر؛ 

مرکز/استان مدیرسامانه برای به منظور تایید/عدم تایید پس از بررسی و اعالم نظر، گزارش را گردد، کارشناس مربوط می

 یهتایید ،مرکز یا استان حسب مورد ضمناً به محض تایید گزارش توسط مدیر سامانه نماید.ارجاع می )حسب مورد(

 .دو قابل دریافت برای واحد گزارشگر خواهد بو ،صادرتوسط سامانه اعالم وصول 
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