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برنامه ريزي براي ساده سازي رويه هاي وصول عوارض در منطقه
اجراي دستور العمل ها و آئین نامه و ضوابط اجرايی در منطقه
بررسی ثبت مبالغ اعتبارات مصوب در دفاتر اعتبارات نقدي و همچنین بررسی سیستمی دفاتر روزانه كل ،معین و روزنامه
بررسی و ثبت درآمدها در كدهاي مربوطه
بررسی ترازنامه آزمايشی مانده گیري و بستن حساب جهت اصالح
بررسی و بكارگیري رويكردها و روش هاي نوين كاري براي انجام كارآمد وظايف و فعالیت ها و عملكردها
پیگیري و همكاري به منظور طراحی  ،اجرا و به هنگام سازي سیستم هاي مكانیزه و نرم افزاري وصول درآمد
پیگیري وصول عوارض سازمان هاي دولتی
محاسبه و ابالغ عوارض پروانه و تخلفات ساختمانی
پیگیري و همكاري به منظور طراحی و تشكیل بانك هاي اطالعاتی درآمدي مورد نیاز
تهیه فهرست هاي الزم در مورد پرداخت هاي مختلف جهت ارائه به مقامات مافوق
دريافت و تفكیك حساب هاي درآمدي جهت ممیزي
كمك در تهیه صورت هاي مغايرت هاي بانكی
نظارت بر وصول تعرفه مصوب شهرداري در زمینه عوارض مسافرين ،بازيها و نمايشات  ،پايانه هاي مسافربري ،خودرو و ساير عوارض مشابه
نظارت بر وصول قدرالسهم شهرداري از عوارض تجمیع از دارايی وعوارض سوخت ،حقوق گمركی و كمكهاي دولتی از سازمان شهرداريها
وصول عوارض بر حمل و نقل
وصول وجوه متمركز ،كمكهاي دولتی و ساير
هماهنگی  ،برنامه ريزي  ،هدايت و نظارت بر وصول درآمدهاي شهرداري توسط مناطق و واحدهاي تابعه و اتخاذ تدابیر الزم
همكاري به منظور مطالعه  ،بررسی و شناخت منابع پايدار درآمدي و بازنگري در منابع درآمدي و تهیه و تدوين روش هاي وصولی آن و كنترل و نظارت بر آنها و شناسايی نقاط ضعف
عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداري و ارائه راهكار براي رفع آن









همكاري در اتخاذ تدابیر الزم به منظور مطالعه و تشخیص و استیفاي حقوق شهرداري و به حیطه وصول در آوردن بدهی معوقه مؤديان
همكاري در تهیه وتدوين بودجه ودرآمد پیشنهادي جهت تصويب در شوراي شهر ( بودجه مصوب ومتمم )
همكاري در نظارت بر كلیه امور واحد تحت سرپرستی و صدور دستورات و تصمیمات الزم و كوشش در رفع نواقص
تالش در جهت به هنگام سازي سیستم هاي مكانیزه و نرم افزاري وصول درآمد
نظارت بر وصول درآمدهاي منطقه و اتخاذ تدابیر الزم براي جذب و وصول كامل و به موقع آنها
برنامه ريزي براي ساده سازي و يكسان سازي رويه هاي وصول عوارض و درآمدهاي منطقه
پیشنهاد در خصوص لغو يا برقراري عوارض جديد






همكاري در نظارت بر درآمد حاصل از اموال غیر منقول و حاصل از فروش اموال و امالك منطقه با توجه به دستورالعمل هاي صادره
تهیه وتنظیم لوايح دفاعی درمورد آراء صادره از سوي ديوان عدالت درخصوص اعتراض موديان نسبت به عوارض
است خراج  ،مستند سازي  ،بروز رسانی و اشتراك گذاري اطالعات منطبق با مديريت دانش و ارائه مستندات به كمیته مستند سازي
پیشنهاد  ،تدوين و بروز رسانی فرايندهاي تحت سرپرستی و همچنین تعريف و پايش شاخص هاي مرتبط با فرايندها

