
ارقام به میلیون ریال 

درصد به كل ریال درصد به كل ریال

280%1200.0 امور مشاركتها وتشکلها10,7786111%9,4003.0 امور مشاركتها وتشکلها7111
211,286%208,22465.8 خدمات مهندسی واجرای مقررات65,7766112%58,09418.3 خدمات مهندسی واجرای مقررات7112
6,000%5,6011.77 مدیریت  ارجاع كار7,5716113%9,8703.12 مدیریت  ارجاع كار7113
2,110%1,0000.32 شعب فنی مشهد11,3156114%10,4873.31 شعب فنی مشهد7114

219,676%214,94567.9 جمع خدمات فنی ومشاركتهای حرفه ای95,440%87,85227.7 جمع خدمات فنی ومشاركتهای حرفه ای

564%1020.0  پژوهش4,4756211%5,0831.6  پژوهش7211
12,000%120693.8 پذیرش و ارزشابی10,3396212%8,9002.8 پذیرش و ارزشیابی7212
12,329%55001.7 آموزش17,7396213%17,1185.4 آموزش7213

24,893%17,6715.6  جمع   خدمات  پذیرش وآموزش32,554%31,1009.8  جمع   خدمات  پذیرش وآموزش

5,703%2,7500.9 خدمات فرهنگی ،رفاهی وورزشی31,4086311%28,1738.9 خدمات فرهنگی ،رفاهی وورزشی7311
اداری, مالی ,خدمات عمومی 7312 اداری, مالی ,خدمات عمومی 41,05113.0%45,4496312   9,8353.1%10,675

اداری وپشتیبانی,جمع خدمات  ،عمومی  اداری وپشتیبانی,جمع خدمات  ،عمومی 69,22321.9%76,857     12,5854.0%16,378

%5000.2 فناوری اطالعات وارتباطات40486411%5,2971.7فناوری اطالعات و ارتباطات7411

0 گروهها وكمیسیون های تخصصی9,7926412%6,1952.0 گروهها وكمیسیون های تخصصی7412

255600 روابط عمومی6,4186413%6,3232.0 روابط عمومی7413

%7000.2 امور شوراها ودبیرخانه ها4,4566414%4,3901.4 امور شوراها ودبیرخانه ها7414

0 كارگروه ها وجلسات مدیریتی7,1776415%8,7702.8 كارگروه ها وجلسات مدیریتی7415

0حوزه ستادی11,0916416%11,4813.6حوزه ستادی7416

154%900.0 شورای انتظامی2,0006417%1,4930.5 شورای انتظامی7417

430%4400.1 دفاتر ودوایر نمایندگی5,2076418%8,5812.7 دفاتر ودوایر نمایندگی7418

1,184%1,9850.63جمع خدمات  مدیریتی و اجرایی50,188%52,53016.6جمع خدمات  مدیریتی و اجرایی

262,131%247,18678.1 جمع بودجه عملیاتی255,039%240,70676.0 جمع بودجه عملیاتی

2311-2511-

2112
%50,00015.8      تامین ساختمان96,8442112%68,30221.6      تامین ساختمان

 دارایی های  نامشهود3,5002612%2,0000.6 دارایی های  نامشهود2612-2513

تجهیزات و تاسیسات2,5002113%4,6501.5تجهیزات و تاسیسات2113-14-16

 سرمایه گذاریهای بلند مدت8102411%1,0000.32 سرمایه گذاریهای بلند مدت2411

0%50,00015.8 جمع سرمایه ای103,654%75,95224.0 جمع سرمایه ای

%297,18693.9 جمع كل دریافتیها358,693%316,658100 جمع كل پرداختیها

96,562%19,4726.1 مانده وجه نقد اول دوره%0 مانده وجه نقد پایان  دوره
%316,658100 جمع فعالیتهای قبل از تامین مالی358,693%316,658100 جمع فعالیتهای قبل از تامین مالی

316,658100%358,693316,658100%358,693
           

(61)خدمات فنی ومشاركتهای حرفه ای (71)خدمات فنی ومشاركتهای حرفه ای 

(73)پشتیبانی ,اداری ,خدمات عمومی 

سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی 1395بودجه پیشنهادی سال 

 دریافتی ها(6)(7)پرداختی ها 

گ
دین

ك

شرح مصارف 
95 بودجه پیشنهادی 

94 بودجه 

گ
دین

ك

شرح منابع 
95 بودجه پیشنهادی 

94 بودجه 

(64)پشتیبانی ,اداری ,خدمات عمومی 

(62)خدمات پذیرش وآموزش 

جمع كل منابعجمع كل مصارف

(72)خدمات پذیرش وآموزش 

(64)خدمات مدیریتی ،اجرایی(74)خدمات مدیریتی ،اجرایی

سرمایه ایسرمایه ای



جمع كل استان جمع كل نمايندگيها سرخس چناران بردسكن فريمان تايباد خواف درگز گناباد تربت جام كاشمر قوچان تربت حيدريه سبزوار نيشابور مشهد

9,40009,400 امور مشارکتها وتشکلها    1

40,8751,7601,9871,5631,4381,4441,4121,3998531,15684376588086984817,21958,094خدمات مهندسی واجرای مقررات    2

9,87009,870 ارجاع کار    3

10,487010,487 شعب فنی مشهد   4

70,6331,7601,9871,5631,4381,4441,4121,3998531,15684376588086984817,21987,852

5,0835,083 پژوهش   5

8,9008,900 پذیرش وارزشیابی   6

17,118017,118 آموزش    7

31,10000000000000000031,100

26,343350350220125125125120555560905550501,83028,173 خدمات فرهنگی ،رفاهی وورزشی   8

39,608195196144106106108105696969696969691,44341,051خدمات عمومی ،مالی واداری    9

65,9505455463642312312332251241241291591241191193,27369,223

5,29705,297 فناوری اطالعات وارتباطات10

6,19506,195 گروهها وکمیسیون های تخصصی11

6,32306,323 روابط عمومی12

4,39004,390 امور شوراها ودبیرخانه ها13

8,77008,770 کارگروه ها وجلسات مدیریتی14

11,481011,481حوزه ستادی15

1,49301,493 شورای انتظامی16

8,58108,581 دفاتر ودوایر نمایندگی17

10,0000جبران کسر بودجه شهرستانهای گروه الف تا ج

62,530052,530

230,2142,3052,5331,9271,6691,6751,6451,6249771,2809729241,00498896720,492240,706

68,30268,302 تامین ساختمان 18

2,0002,000 دارایی های  نامشهود  19

4,6504,650تجهیزات و تاسیسات 20

1,0001,000سرمایه گذاری بلند مدت 21

75,95200000000000000075,952

306,1662,3052,5331,9271,6691,6751,6451,6249771,2809729241,00498896720,492316,658

ارقا م به ميليون ريال 

  سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی1395بودجه پیشنهادی سال مالی - پرداختی  شرح مصارف(پرداختی )رديف 

                                        خدمات فنی ومشارکت های حرفه ای                                            

جمع کل مصارف

 جمع خدمات فنی ومشارکتهای حرفه ای

خدمات پذیرش وآموزش 

 جمع خدمات  پذیرش وآموزش

خدمات پشتیبانی 

 جمع خدمات عمومی ،اداری و پشتیبانی

خدمات مدیریتی 

جمع خدمات  مدیریتی و اجرایی

 جمع بودجه عملیاتی

                 سرمایه ای

 جمع سرمایه ای



جمع كل استان جمع كل نمايندگيها سرخس چناران بردسكن فريمان تايباد خواف درگز گناباد تربت جام كاشمر قوچان تربت حيدريه سبزوار نيشابور مشهد

                    120                   120 امور مشارکتها وتشکلها    1

        208,224          8,157       200     300        200    220    230        300         250         550        627        480        600     1,200     1,800     1,200         200,067 خدمات مهندسی واجرای مقررات   2

               5,601              5,601 ارجاع کار    3

                1,000               1,000 شعب فنی مشهد   4

206,788       1,200     1,800     1,200     600        480        627        550         250         300        230    220    200        300     200       8,157          214,945        

                    102                   102 پژوهش   5

            12,069            12,069 پذیرش وارزشیابی   6

              5,500              5,500 آموزش    7

17,671           17,671           

                 2,750                2,750 خدمات فرهنگی ،رفاهی وورزشی   8

                9,835            2,335          57        48            55        14        82             81            37           124              98         235          114         177         373         840                 7,500خدمات عمومی و مالی واداری   9

10,250               840         373         177         114          235         98              124           37            81             82        14        55            48        57          2,335            12,585              

                      500                      500 فناوری اطالعات وارتباطات 10

                      -                     - گروهها وکمیسیون های تخصصی 11

                     255                     255 روابط عمومی12

                      700                      700 امور شوراها ودبیرخانه ها 13

                      -                     - کارگروه ها وجلسات مدیریتی 14

                      -                     -حوزه ستادی15

                         90                         90 شورای انتظامی 16

                     440             10,000         710      640         750      690      660          690            900            950            920           960         955          550           360         265                     440 دفاتر ودوایر نمایندگی 17

1,985                 265         360           550          955         960           920            950            900            690          660      690      750         640      710         10,000             1,985                 

236,694         2,305     2,533     1,927     1,669     1,675     1,645      1,624       1,187      1,071      972      924     1,005      988     967        20,492           247,186          

                50,000                50,000 تامین ساختمان 18

                      -                     - دارایی های  نامشهود 19

                      -                     -تجهیزات و تاسیسات 20

                      -                     -سرمایه گذاری بلند مدت 21

50,000                50,000                

50,000                2,305     2,533     1,927     1,669     1,675     1,645      1,624       1,187      1,071      972      924     1,005      988     967        20,492           297,186           

ارقا م به ميليون ريال 

  سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی1395بودجه پیشنهادی سال مالی - دریافتی (دریافتی ها)شرح منابع رديف 

 جمع کل منابع

                                        خدمات فنی ومشارکت های حرفه ای                                            

 جمع خدمات فنی ومشارکتهای حرفه ای

 جمع خدمات عمومی ،اداری و پشتیبانی

خدمات پذیرش وآموزش 

 جمع خدمات  پذیرش وآموزش

خدمات پشتیبانی 

خدمات مدیریتی 

جمع خدمات  مدیریتی و اجرایی

 جمع بودجه عملیاتی

                 سرمایه ای

 جمع سرمایه ای



120            280%51-2791187درصد کارشناسان ماده 1.5حق السهم 21972,088%17        1,465    1,210حقوق ودستمزد

276263%2-             184       189بیمه سهم کارفرما 

120114%8-                80         86عیدي وپاداش 

3029%70                20            6ماموریت

109%100                  7       -ایاب و ذهاب 

288259%1-              192       194شارژ و اینترنت و خدمات پستی 

127114%99               85             1آبدارخانه و پذیرایی

109%100                  7       -تعمیر اثاثیه

109%70                  7            2چاپ وتكثیر 

109%40                  7            4لوازم مصرفی 

109%100                  7       -تعمیر ونگهداري ساختمان 

509%100               33       -بیمه آتش سوزي 

12001,000%94              800         45  نظارت بر عملكرد دفاتر  

1120980%40            747       451انجمن هاي صنفی  هفت گانه *

53204,000%94       3,547        210تنسیق امور مجریان 
500             -       -دفتر ارتباط با انجمن هاي صنفی

2,3987,185        67%10,7789,40091           187       -51%280            120

 درصد انحراف
 بودجه 

94 ماهه 8
94 بودجه درصد انحراف

جمع کل  دریافتیهاجمع كل پرداختیها 

. انجمن صنفی بوده و بر اساس خدمات ارائه شده مدنظر می باشد7مربوط به انجمن های صنفی هفت گانه به صورت مساوی بین * 

ارقام به میلیون لایر1395بودجه پیشنهادی سالمدیریت امور مشاركت ها وتشکلها 

گ
دین

ک

(7111)پرداختیها  

گ
دین

ک

(6111)دریافتیها  

شرح 
 تحقق یافته  

94ماهه 8
95  بودجه پیشنهادي 94 بودجه  شرح 95  بودجه پیشنهادي 

 تحقق یافته  

94ماهه 8

 بودجه 

94 ماهه 8



3330,944حق السهم پنج درصد ماده 24,31322,021%14             12,76614,782حقوق ودستمزد   34,680  -11%52,020  49,638

3363,182حق السهم پنج درهزار ماده 4,4484,029%15                2,966       2,530بیمه سهم کارفرما   69,360  -9%104,039  102,941

21,226حق السهم دو درهزار  مجریان و سازندگان 2,0401,848%22                1,360        1,062عیدي وپاداش   27,744  -23%41,616  41,176

1782بررسي مجدد طرحهانقشه ها و استعالمات115104%90                      77                8ماموریت   1,000  -22%1,500  2,400

2,000          1,000%200             667          2,000نظارت عالیه اداره کل راه و شهرسازي3027%75                       20                5ایاب و ذهاب  

00              -        11,059درآمدهاي تفکیک نشده 690621%10                    460           414شارژ واینترنت و خدمات  پستي 

381381             254منطقه ثامن- نظارت مضاعف بر پروؤهاي اجرایي261235%61                    174             67آبدارخانه  و پذیرایي

1,000         2,000%100-        1,333             -نظارت مضاعف  بر پروژه هاي عمراني109%10                         7                6تعمیراثاثیه 

10حق السهم سازمان از آبفا 10796%47                       71             38چاپ وتکثیر 

500 درصد آزمایشگاههاي خاک وبتن ،جوش وغیره 100905%134-                      67           156 لوازم مصرفي

10حق السهم سازمان  بابت نظارت مضاعف  بر ایمني آسانسور 10090%37                      67              42هدایا 

10(ارتینگ)حق السهم سازمان  بابت نظارت مضاعف  بر هم بندي10,0007,000%3               6,4376,667 (نظارت و کنترل )حق الزحمه 

362300                    241وزیر گروه ها ي مرتبط3حق الجلسات کمیسیون مبحث 

335269حق الجلسات کمیسیون اجرایي ژئو تکنیک و کمسیون گود برداري 

324324%100                     216نظارت مضاعف بر پروژه هاي اجرایي خاص 

2,0001,000%100               1,333نظارت   بر پروژه هاي عمراني

7322,000%111-                   488        1,031 نظارت عالیه اداره کل راه و شهرسازي

1010                         7           - واگذاري طرح ارجاع کار نظارت به دفاتر پیشخوان

10368                         7           -برون سپاري  بررسي طرحها ونقشه هاي اجرایي گروه د

1010                         7           -برون سپاري نظارت  مضاعف  بر پروژه هاي گروه د

324                    -منطقه  ثامن- نظارت مضاعف بر پروژه هاي اجرایي

1,000100                   667           - تست جوش و بتن  

24,56229,68217%46,99740,875129,193  135,038  -4%202,556  200,067  جمع کل دریافتیهاجمع کل پرداختیها 

94 بودجه 
  بودجه پیشنهادي 

95

ارقام به میلیون ریال1395بودجه پیشنهادی سال مالی مدیریت خدمات مهندسی و اجرای مقررات ملی ساختمان 

گ
دین

ک

(7112)پرداختی ها  

گ
دین

ک

(6112)دریافتی ها  

شرح 
 تحقق یافته  

94ماهه 8

 بودجه 

94 ماهه 8

 درصد 

انحراف
95  بودجه پیشنهادي 94 بودجه  شرح 

 تحقق یافته  

94ماهه 8

 بودجه 

94 ماهه 8

 درصد 

انحراف



ارقام به ميليون ريال 

4,458   5,200%24-         3,900        2,972خدمات گازرساني خانگي وتجاري     4,9176,804%20-      3,278     3,944حقوق ودستمزد 

1,143        800%43           533            762درامد تفکیک آپارتمانها 759 548%62-           366          593بيمه سهم کارفرما 

318  230%81-           153         278عيدي وپاداش 

180  130%38              87            54ماموريت 

386  429%44           286           159حق الزحمه 

9      10%10                 7                6اياب وذهاب 

63     70%65-              47            77شارژ و اينترنت و خدمات پستی  

32    35%70              23               7آبدارخانه و پذيرايی

9      10%65-                 7              11تعمير اثاثيه

9      10%185-                 7              19چاپ وتكثير 

9      10%35-                 7                9لوازم مصرفی 

          83  172             115            100حق الجلسات کميته فنی گاز 

       1,0001,200           667          -نظارت مضاعف گاز وخدمات تفويضی

             10  -            -          -دفتر خدمات مهندسی  تفويضی  

5,257     5,047       -4%7,5719,870     3,734               4,000                  -7%6,000           5,601

                                       1395بودجه پيشنهادي سال مدیریت ارجاع کار                                     

 جمع کل دریافتیهاجمع کل پرداختیها 

گ
دين

ک

(7113)پرداختيها  

گ
دين

ک

(6113)                دريافتيها  

شرح 
 تحقق يافته  

94ماهه 8

 بودجه 

94 ماهه 8
94 بودجه  درصد انحراف 95  بودجه پيشنهادي شرح 

 تحقق يافته  

94ماهه 8

 بودجه 

94 ماهه 8
95  بودجه پيشنهادي 94 بودجه درصد انحراف 



 شعبه 

 گلبهار

 شعبه 

مهرگان
 شعبه بينالود

 شعبه 

رضویه

 شعبه 

طرقبه

 شعبه 

شاندیز
 جمع كل

 ماهه 8 بودجه 

94

 شعبه 

 گلبهار

 شعبه 

مهرگان

 شعبه 

بينالود

 شعبه 

رضویه

 شعبه 

طرقبه

 شعبه 

شاندیز
 جمع كل

           1,000        2,110%54-       1,407    647   46    15          33586حق السهم پنج درصد ماده  5,9797,037%18-23402556343896524554,7233,986حقوق ودستمزد 

 1,0561,242%23-437151398281113867704بيمه سهم كارفرما 

 520612%17-22343295554404347عيدي وپاداش 

 2226%15100-ماموریت 

 690621%141-423241879591251,107460حق الزحمه

 5751%249333812ایاب وذهاب 

 5045%733133361شارژو اینترنت وخدمات پستی 

 138124%141179293آبدارخانه و پذیرایی

 3935%112696تعميراثاثيه 

 3027%112095چاپ وتكثير 

 7063%516124774لوازم مصرفی 

 3027%1452075تعمير و نگهداري ساختمان 

 4036%27100-بيمه آتش سوزي

 620359%41208311726141337اجاره 

 4250%28100-آب مصرفی 

 6983%21211254646برق مصرفی 

 2024%131491334گاز مصرفی 

 2024%50-221512013تلفن 

 -1,823%1,215100-برون سپاري 

3,4623461,2356079588817,4887,5431%11,31510,487 586 -  -  15  46  647  1,407   -54%2,110     1,000       

ارقام به میلیون ریال1395بودجه پیشنهادی سال شعب فنی مشهد 

(6114)دریافتیها  

 شرح

94 ماهه 8تحقق یافته 
 درصد 

انحراف
94 بودجه 

 بودجه 

95پيشنهادي 
شرح 

 درصد 

انحراف
94 بودجه 

 بودجه 

95پيشنهادي 

 تحقق یافته 
 8 بودجه 

94ماهه 

گ
دین

ك

(7114)پرداختيها 

گ
دین

ك

جمع كل دریافتيها جمع كل پرداختيها



          102       420%76-     280      68دريافتي  ناشي ازفروش كتب مقررات و جزوات            649     526%7-351              376حقوق ودستمزد 

         -       144%48-       96       50دريافتي حق عضويت كتابخانه              123        100%7-67                  71بیمه سهم كارفرما 

               49         40%13-27                  30عیدي وپاداش 

                14          11%159-7                   19ماموريت 

               24        27%1850                     9اياب وذهاب 

                   9          10%725                     5شارژ واينترنت و خدمات پستي

                   9          10%755                    3آبدارخانه و پذيرايي

                   9          10%7100               -تعمیر اثاثیه

                   9          10%7100               -چاپ و تکثیر

                   9          10%50-7                   10لوزم مصرفي  

                   9          10%7100               -حمل وباربري 

             400       500%91-333              638حق الزحمه  وانتشاركتاب

        R&D-               1,333100%2,000   2,370دفتر تحقیق وتوسعه 

             217       126190               -كمیسیون مقررات ملي ساختمان وكمیته انرژي ومحیط زيست  

           883     872%58190                  61 بازديدهاي علمي  و حق الجلسات كمیته آن  

             300       150%10063                 37حمايت ازمقاالت علمي داخلي و خارجي 

1,2592,98458%4,4755,083       118  376  -69%564  جمع كل دريافتیهاجمع كل پرداختیها              102 

                                                 1395بودجه پیشنهادی  سال         مدیریت  پژوهش 

94 ماهه 8بودجه 
درصد 

انحراف
94بودجه 

 بودجه پیشنهادي

 95

 بودجه

94 ماهه 8
شرح

 تحقق يافته 

 

ارقام به میلیون ریال

گ
دين

ك

(7211)پرداختیها  

گ
دين

ك

(6211)دريافتیها  

شرح 
 درصد 

انحراف
94بودجه 

 بودجه 

پیشنهادي

 تحقق يافته  

94ماهه 8



پذیرش و ارزشیابی

12,000%26-     8,000       5,960حق عضویت 3,1931,957%2,12947         1,135حقوق ودستمزد   12,069  

163100%25-       109            136بیمه سهم کارفرما 

12074%1-         80                81عیدي وپاداش 

2817%100         19ماموریت 

4844%81        32                  6ایاب ذهاب

300270%35       200             131خدمات پستی , شارژو اینترنت 

6256%66         41                14 آبدارخانه و پذیرایی

1514%70          10                 3تعمیر اثاثیه

10090%91        67                  6چاپ وتكثیر 

210189%89       16140لوازم مصرفی 

10090%236766 کمک وهدایا

5,5005,500%3,667100سهم شوراي مرکزي 

500500%333100دفتر امور پروانه اشتغال 

1,551         6,89378%10,3398,9005,960       8,000     -26%12,000  12,069  

 بودجه مصوب 

94
95 بودجه پیشنهادي

 درصد

انحراف
94 بودجه مصوب 

 بودجه 

95پیشنهادي
شرح 

 8 تحقق یافته

94ماهه

 بودجه 

94 ماهه 8

جمع کل  دریافتیهاجمع كل پرداختیها 

ارقام به میلیون ریال1395بودجه پیشنهادی سال 

گ
دین

ک

(7212)پرداختیها 

گ
دین

ک

(6212)دریافتیها 

 شرح
 8 تحقق یافته

94ماهه

 بودجه 

94 ماهه 8

 درصد

انحراف



ارقام به ميليون ريال 

                4,000       5,500%39-3,667       2,225 برگزاری دوره های آموزش و ارتقا پايه*               3,367      3,355%2,23713         1,952 حقوق ودستمزد

                    -        2,500%100-1,667            -دوره توجيهی ورود  به حرفه                    258           257%3-171             176 بيمه سهم کارفرما

                 1,500       3,500%100-2,333            - همايش ها و سمينارها                      181            180%7-120             128 عيدی وپاداش

                    -            500%100-333            -آموزش و کارآموزی اعضاء فاقد پروانه                     250             114%7653               36 ماموريت

                  1,000         1,410%94073            254حق الزحمه اساتید

                          9               10%7100             - اياب وذهاب

                          9               10%7100             -شارژو اينترنت وخدمات پستی 

                     189             210%14094                  8آبدارخانه و پذيرايی

                          9               10%7100             - تعميراثاثيه

                     106             118%7963                29 چاپ وتكثير

                       45               50%3337                21 لوازم مصرفی

                        90             100%67100             - کمک وهدايا

                     805             910%60762            232 کميته آموزش 

                  1,000             118آموزش مجازی و کميسيون آن

                 3,200        4,000%2,66767            872برگزاری دوره های آموزش و ارتقاء پايه**

                     500            300%20089               23دوره توجيهی ورود  به حرفه

                  1,000         1,000%66798                 11آموزش و کارآموزی اعضاء فاقد پروانه

                 4,500        4,000%2,66796              117  برگزاری همايش ها وسمينارها

                     600            500%33328             241پويانمايی- آموزش همگانی 

4,100          11,02363%16,652     17,118               2,225       8,000         -72%12,000      5,500                

*

**

 جمع كل دريافتیهاجمع كل پرداختیها 

94 ماهه8 تحقق يافتهشرح 
 بودجه 

94 ماهه 8

.کل مبلغ دریافتی از متقاضیان دوره های ارتقاء پایه می باشد

.هزینه پرداخت شده به موسسات برگزارکننده دوره های ارتقاء پایه و برگزاری آزمون های پایانی می باشد

1395بودجه پیشنهادی سال            آموزش                                           

گ
دين

ک

(7213)پرداختيها 

گ
دين

ک

(6213)دريافتيها  

94 ماهه8 تحقق يافتهشرح 
 بودجه 

94 ماهه 8
95 بودجه پيشنهادی94 بودجه مصوب  درصد انحراف 95 بودجه پيشنهادی94 بودجه مصوب  درصد انحراف



ارقام به میلیون ریال   خدمات  فرهنگی ،رفاهی و ورزشی 

                  750دریافتی  مربوط به استفاده اعضا از خدمات ورزشی         958        1,081%23        721     556حقوق ودستمزد 

                2,000          4,000%11-23712667دریافتی  مربوط به استفاده اعضا از خدمات رفاهی           110           124%21          83        65بیمه سهم کارفرما 

            62              70%5          47        44عیدي وپاداش 

            27              31%100           21      -ماموریت

            25             28%14           19         16ایاب و ذهاب 

            18              20%100           13      -شارژ واینترنت و خدمات پستی

           100          338%96        225          10آبدارخانه  و پذیرایی

            18              20%100           13      -تعمیراثاثیه 

            18              20%100           13      -چاپ وتكثیر 

           78           252%69        168        52لوازم مصرفی  

4,9791,800%1,4713,31956مناسبت ها و فعالیت هاي با ارزش 

500500%23133331کمک به احداث ساختمان هاي مذهبی 

1,0001,000%667100-جشنواره روزمهندس

1,0001,000%74-1,163667فعالیتهاي فرهنگی ومذهبی 

292292%17519510حق الزحمه کارشناسان ورزشی ،مذهبی وفرهنگی

3,5003,000%1,6002,33331(همگانی ومسابقات) خدمات ورزشی

358100%8723964جوایز ورزشی

2,7458,000%5721,83069ارائه تسهیالت خدمات بیمه مسئولیت به اعضا 

2,0001,950%41,333100گردهمایی وتشكلهاي خانوادگی 

8,0005,000%68-8,9565,333ارائه خدمات رفاهی به اعضا 

147286%98100-حق الجلسات کمیسیون رفاه وورزش ،اشتغال وکارآفرینی

5001,500%333100-به اعضا(پزشكی ،حقوقی )کمک هاي اضطراري 

2,000500%1,333100-بیمه تكمیل درمان کارکنان

15,00219,33722%29,00526,3432,3712,667  100%4,000          2,750              

گ
دین

ک

(7311)پرداختیها  

گ
دین

ک

(6311)دریافتیها  

شرح 
 تحقق یافته

94  ماهه8

 بودجه

94 ماهه8

درصد

 انحراف

درصد

 انحراف

 بودجه 

 94

 بودجه پیشنهادي

 95

1395بودجه پیشنهادی سال

بودجه 

94

بودجه پیشنهادي 

95
شرح

 تحقق یافته

94  ماهه8

 بودجه

94 ماهه8

جمع كل  دریافتیهاجمع كل پرداختیها 

.می باشد (...باغ ارغوان و )رویکرد ارائه خدمات رفاهی به اعضا در نقاط ییالقی اطراف شهر مشهد * 



          خدمات عمومی ، مالی و اداری 

4,538درآمد ناشی از مدیریت وجوه نقد           11,22713,434%4-       7,485           7,788حقوق و دستمزد  6,660       -32%9,990  7,000  

685%84-          457                72سایردریافتی ها               2,6473,167%40         1,765            1,063بیمه سهم کارفرما  500  

            9001,077%23              600                459 عیدی و پاداش

                200239%23             133                 103 ماموریت

                    347312%60             231                    92ایاب ذهاب

                    300270%17              200                 166خدمات پستی , شارژو اینترنت 

                 1,1651,049%43            777                442 آبدارخانه و پذیرایی

                   260234%80             173                  34تعمیر اثاثیه

                   827744%88             551                   65چاپ وتكثیر وآگهی 

                   750675%5              500               477لوازم مصرفی 

                          109%25                   7                      5حمل و باربری

                          109%40                   7                      4هزینه های بانكی 

                      3027%65                 20                      7سوخت و تعمیر وسایط نقلیه 

                    160144%48              107                   56کمک و هدایا 

                  1,1001,100%96            733                   26آب مصرفی *

                   572572%50-             381               573برق مصرفی*

                    895895%96             597                   25گاز مصرفی*

                   475475%78             317                   70تلفن*

               6,2995,805%15-          4,199           4,824حق الزحمه پیمانكاران 

                   350370            233               338پوشاک بانوان 

                    320350             213                 251پاداش عملكرد**

                 6,2062,000%63        4,137             1,551هم اندیشی و مجامع عمومی

                2,0001,250%20-        1,333             1,605سررسید

                  3,0001,000%53          2,000                948تعمیر و نگهداری ساختمان*

                2,2604,300         1,507                 152هزینه های پیش بینی نشده ***

                      350100%62            233                   88بیمه آتش سوزی

21,212               28,44025%42,66039,608            4,610         7,117  -35%10,675          7,500                

*

**

***

1395بودجه پیشنهادی سال 

.پاداش عملکرد مربوط به همکاران مالی سازمان در پایان سال مالی می باشد که بعد از تصویب عملکرد وتراز مالی پردا خت خواهد شد 

.      کل هزینه های آب و برق و گاز و تلفن و تعمیر و نگهداری ساختمان بر ای ساختمان های  اداری در ردیف بودجه خدمات عمومی در نظر گرفته شده است 

ارقام به میلیون ریال

گ
دین

ک

(7312)پرداختیها 

گ
دین

ک

(6312)دریافتیها 

 شرح
 تحقق یافته

94  ماهه8

 بودجه

94 ماهه8

درصد

انحراف

بودجه 

94

بودجه پیشنهادی 

95

 تحقق یافته

94  ماهه8

 بودجه

94 ماهه8

بابت هزینه  پیامدهای ناشی از امور مالیاتی ،مالیات برارزش افزوده وتسویه سنوات خدمت احتمالی برخی از پرسنل 

جمع کل  دریافتیهاجمع کل پرداختیها 

:توضیحات 

شرح 
درصد

انحراف

بودجه 

94

بودجه پیشنهادی 

95



                     500       100%58-        67               28دریافتی ارسال پیام کوتاه  1,6061,892%2-1,0971,071حقوق ودستمزد 

 562662%24437535بیمه سهم کارفرما 

 200236%7313345عیدي وپاداش 

10100%950-707ماموریت   

109%35-97ایاب ذهاب  

910819%5506079خدمات پستی , شارژو اینترنت   

109%6710 آبدارخانه و پذیرایی  

تعمیر اثاثیه
137-95%109  

چاپ وتكثیر 
7100%109  

لوازم مصرفی 
11213-740%2018  

(فاوا)حق الجلسات کمیسیون فناوري اطالعات و ارتباطات 
--134  

 4677001,400-پشتیانی نرم افزارهاي سازمان 

2,1742,69919%4,0485,297 28               67        -58%100       500                     

 بودجه

94

 بودجه پيشنهادي

95
شرح 

 بودجه

94ماهه 8

درصد

انحراف

ارقام به ميليون ریال1395بودجه پيشنهادي سال فناوري اطالعات وارتباطات

 تحقق یافته 

94 ماهه  8

 بودجه

94ماهه 8

بودجه

 94

بودجه پیشنهادي

95

جمع کل  دریافتیهاجمع كل پرداختيها 

گ
دین

ک

(7411)پرداختيها 

گ
دین

ک

(6411)دریافتیها 

 شرح
 تحقق یافته 

94 ماهه  8

درصد

انحراف



شرح 

1,5501,047%41           1,033      607حقوق ودستمزد

283191%64                189        68بيمه سهم كارفرما

12081%46                  80        43عيدي وپاداش 

750750%48-                500      742ماموريت 

109%85                     7            1اياب ذهاب 

109%85                     7            1شارژ واينترنت و خدمات پستی

4742%52                   31          15آبدارخانه و پذيرايی

109%100                     7      -تعمير اثاثيه

3532%96                  23            1چاپ وتكثير 

2710                   18         22كمک وهدايا 

2220%50-                   15         22لوازم مصرفی 

4,1662,782%74          2,777      730حق الجلسات گروه ها وزير گروه هاي تخصصی  

7283%100                  48حق الجلسات كميته هم ارزي 

414                -حق الجلسات نمايندگان برون سازمانی 

500500%100              333 هزينه هاي مرتبط باكميته  نظام پيشنهادات 

2,190217%100            1,460            5كميسيون  صدور خدمات فنی ومهندسی

2,257  6,528           65%9,7926,195-               -         

               گروهها و كميسيون هاي  تخصصي 

بودجه 

94 ماهه 8

جمع كل  دريافتيهاجمع كل پرداختيها 

درصد انحراف
 ماهه  8تحقق یافته 

94

    ارقام ميليون ریال

گ
دين

ك

گ
دين

ك

(6412)دريافتيها 

شرح 
بودجه 

94 ماهه 8
94بودجه 

(7412)پرداختيها  

1395بودجه پيشنهادي سال 

بودجه پيشنهادي 

95

 ماهه 8تحقق یافته 

 94
94بودجه درصد انحراف

بودجه پيشنهادي 

95



                 روابط عمومی 

             255      600%100      400             -دفتر رسانه2,0831,868%22      1,389            1,083حقوق ودستمزد 

248222%3-          165                 170بیمه سهم کارفرما 

120108%10             80                   72عیدي وپاداش 

110110%11            73                  65ماموريت 

7060%64            47                   17اياب ذهاب

2018%73-             13                  23شارژو اينترنت ، خدمات پستی 

6054%48             40                    21 آبدارخانه و پذيرايی

4238%100            28تعمیر اثاثیه

4036%24-            3327لوازم مصرفی 

600540           4400حق الزحمه بسته بندي

700700%2-         467               475(سمعی وبصري)مستند سازي 

500190%75        333                  83چاپ وتكثیر 

825707%100-          550                  32طراحی و ويراستاري

1,0001,673         667برنامه هاي دفتر رسانه 

          255      600%100-      400             -جمع کل دريافتیها 6,323    51%6,418     4,279            2,078

شرح 
 تحقق يافته 

94ماهه 8

جمع كل پرداختیها 

گ
دين

ک

ارقام به میلیون ریال1395بودجه پیشنهادی سال 

(7413)پرداختیها 

گ
دين

ک

(6413)دريافتیها 

 شرح
ماهه 8 تحقق يافته 

94

بودجه

94ماهه 8

درصد

انحراف

بودجه

 94

بودجه پیشنهادي

 95

بودجه

94ماهه 8

درصد

انحراف

 بودجه

94

بودجه پیشنهادي

 95



امور شوراها ودبیرخانه ها 

دفتر نمایندگی مرکز تحقیقات مسکن راه وشهرسازی 238224%97                158                      5حق الجلسات هیات مشورتی 
-      -               -      -      600

864773%67                576                 192حق الجلسات کمیسیون حل اختالف 
100        100%100-                 67      -کمیسیون حل اختالف 

628450%7-                 419                450حق الزحمه تدوین برنامه و بودجه

600284%70                 400                  120حق الزحمه هیات وکارگروه چهارنفره

6001,260%105-                 400                 821مشاوران

1,5261,400%19             1,017                 819دفتر نمایندگی مرکز تحقیقات مسکن راه وشهرسازی 

2,407            2,970             19%4,4564,390100        700           

ارقام به میلیون ریال1395بودجه پیشنهادی سال 

گ
دین

ک

(7414)پرداختیها 

گ
دین

ک

(6414)دریافتیها 

 شرح
 تحقق یافته 

94ماهه 8

بودجه 

94 ماهه 8

درصد

انحراف

درصد

انحراف

 بودجه

94

بودجه 

95پیشنهادی 
 تحقق یافته 

94ماهه 8

بودجه

94ماهه 8

جمع کل  دریافتیهاجمع كل پرداختیها 

 بودجه

94

بودجه پیشنهادی 

شرح 95



کارگروه ها وجلسات مدیریتی 

2,1602,318%45         1,440        786حق الجلسات هیات مدیره  

324662%7             216           200حق الجلسات هیات رئیسه   

01,118             -          -57و76حق الزحمه موضوع ماده 

1,7251,984%19          1,150         936حق مسئولیت  ساالنه هیات مدیره 

800920%14            533         460حق الزحمه بازرسین 

600600%0              400          400حسابرسی 

1,4001,000%84-            933      1,717ماموریت های اعضای هیات مدیره و بازرسین 

168168%13-              112          126حق الجلسات کمیسیون راهبردی

4,6254,785       3%7,177       8,770-                 

بودجه پیشنهادی

95

جمع کل  دریافتیهاجمع کل پرداختیها 

ارقام به میلیون ریال1395بودجه پیشنهادی سال 

گ
دین

ک

(7415)پرداختیها  

گ
دین

ک

(6415)دریافتیها  

 شرح
 تحقق یافته 

94ماهه 8

بودجه

94ماهه 8

درصد

انحراف

 بودجه

94

بودجه پیشنهادی

95

 بودجه

94
شرح 

 تحقق یافته 

94ماهه 8

بودجه

94ماهه 8

درصد

انحراف

 ساعت پیش بینی شده است3حق الزحمه هیات مدیره و هیات رئیسه به صورت جلسه ای و تا سقف 

 ساعتی در سال3 جلسه 70- درصد افزایش 15با -  نماینده مسکن -نماینده شهرستانها + یک حق الزحمه اضافه دبیر  + ( نفر به جز رئیس و خزانه دار13) نفر 16هیات مدیره شامل 



حوزه ستادی 

8,1438,525%5,42814          4,653حقوق ودستمزد *

1,2481,307%51       832             409بیمه سهم کارفرما 

300314%36         200             128عیدي وپاداش 

%2          67               65ماموريت 
100105

300270%84         200              33اياب ذهاب

300270%16-         200             231 آبدارخانه و پذيرايی

250225%99        167                   1تعمیر اثاثیه

250225%84        167               26چاپ وتكثیر 

100150%100          67             -کمک وهدايا 

10090%67          67               22لوازم مصرفی 

5,569        7,39425%11,09111,481-                           -                 -                               

*

ارقام به میلیون ریال1395بودجه پیشنهادی سال 

گ
دين

ک

(7416)پرداختیها  

گ
دين

ک

(6416)دريافتیها  

 شرح
 تحقق يافته 

94ماهه8

بودجه

94ماهه 8

درصد

انحراف

بودجه

94ماهه 8

درصد

انحراف

 بودجه

94

بودجه پیشنهادي

95

 تحقق يافته 

94ماهه8

جمع کل  دريافتیهاجمع كل پرداختیها 

 بودجه

94

بودجه پیشنهادي

95
شرح 

:در ردیف حقوق ودستمزد افراد به شرح ذیل پیش بینی گردید ه است 
توضیحات 

(نفر17) نفر  3حق الزحمه کار معین اعضا ی هیت رییسه - -دو نفر: حقوق ریاست سازمان وخزانه دار- نفر 3: دفتر خزانه داری-دو نفر : دفتر تعالی-دو نفر:دفتر حوزه ریاست -سه نفر :دبیر خانه هیت مدیره و هیت رییسه -دو نفر :حوزه حراست 



                    90             54%58-          36           15شوراي انتظامي                   500       638%32           425                 290حقوق ودستمزد 

                   101         129%25              86                  64بيمه سهم كارفرما 

                    47           60%30               40                  28عيدي وپاداش 

                     19          24%100               16                -ماموريت 

                  621       864%59           576               237حق الجلسات 

                    45           50%5-             33                  35حق الزحمه جهت ابالغ آرا 

                     15           17%70                11                     3اياب و ذهاب 

                      3             3%12                 2                      2شارژ واينترنت و خدمات پستي

                    42          47%38               31                   20آبدارخانه  و پذيرايي

                       9            10%100                 7تعميراثاثيه 

                       9            10%32-                 7                      9چاپ وتكثير 

                       9          68%72              45                   13لوازم مصرفي   

                    68          75%98               50                      1تعمير ونگهداري ساختمان 

                      5             5%100                 3بيمه آتش سوزي 

               90         54%58-      36       15جمع كل دریافتیها             1,493     47%2,000      1,333                702

ارقام به ميليون ريال

(6417)دريافتيها 

درصد 

انحراف
95بودجه پيشنهادي 94بودجه  

جمع كل پرداختیها 

درصد انحراف
بودجه

94

بودجه پيشنهادي

95
شرح

 تحقق يافته 

94 ماهه 8

بودجه

94 ماهه 8

1395              بودجه پيشنهادي سال   شوراي انتظامي 

گ
دين

ك

گ
دين

ك

شرح 
بودجه

94 ماهه 8

 تحقق يافته 

94 ماهه 8

(7417)پرداختیها  



دفاتر ودوایر نمایندگی       

                60                      85%26-                  57                      42مه والت               1,065          1,208%23                805               617حقوق ودستمزد 

                40                       55%37-                  37                      23جغتای                   196             222%54                148                 68بیمه سهم کارفرما 

                40                        20%50                   13                       20کالت                    53                60%13                   40                 35عیدی وپاداش 

                40                       55%10-                  37                     33جوين                    93              106%3-                   71                 73ماموريت 

               100                      100%2                  67                      68خلیل آباد                      29                32%100                   21اياب و ذهاب

                60                      35%153                  23                      59رشتخوار                       9                 10%100                     7شارژو اينترنت ، خدمات پستی 

            80100                    126بجستان                        9                 10%95-                     7                  13 آبدارخانه و پذيرايی

                       9                 10%100                     7تعمیر اثاثیه

                       9                 10%100                     7چاپ وتكثیر 

                       9                 10%40                     7                    4لوازم مصرفی

                  300              300%37                 200                126مه والت 

                  300              300%36                 200                129جغتای 

                  300              300%1-                 200                202کالت

                  300              300%45                 200                 111جوين

                  300         1,247%8                831               761خلیل آباد 

                  300             782                521بجستان 

                  300              300%74                 200                 53رشتخوار

               2,000هزينه های شناور برای مجموع دفاتر نمايندگی

              3,000             -                -هزينه های اسناد موجود مستند 

          440                430%59           233                371جمع کل  دريافتیها             8,581         37%5,207           3,471            2,192

(7418)پرداختیها  

گ
دين

ک

(6418)دريافتیها  

 شرح
 تحقق يافته 

94ماهه 8

جمع كل پرداختیها 

ارقام به میلیون ریال

 بودجه

94ماهه 8

درصد

انحراف

 بودجه

 94

 بودجه 

پیشنهادي

95

 بودجه

94ماهه 8

درصد

انحراف

 بودجه

 94

 بودجه پیشنهادي

95
شرح 

 تحقق يافته 

94ماهه 8

1395بودجه پیشنهادي سال 

گ
دين

ک



ارقام به ميليون ریال    تامين ساختمان 

                  50,000                    -فروش زمين  مطابق آیين نامه مالی ومعامالتی

42,746         72,633           96,84468,302-                    50,000                  

94بودجه تحقق یافته

8950

41,31891,318

339926

240350

42,74696,844

1395بودجه پيشنهادی سال

گ
دین

ك

(2112-2511-2311 )پرداختيها 

گ
دین

ك

(2112)دریافتيها 

شرح 

 تحقق یافته

94ماهه 8

بودجه

94 ماهه 8 

 بودجه 

94

 بودجه پيشنهادی

95

بودجه

94 ماهه 8 

 بودجه 

94

96,84468,302          73,233         42,746تامين ساختمان 

 بودجه پيشنهادی

95
 تحقق یافتهشرح

94ماهه 8

-شهرستانها

جمع كل  دریافتيهاجمع كل سرمایه اي 

1395بودجه پيشنهادي سال شرح

7604,2006,000مجتمع رفاهی  ارغوان

57,952(زمين خيام )آستانقدس 

4,000(ادیب)پروژه قاسم آباد 

350سایر ساختمان ها 

68,302جمع كل



                        -             -                   -(نرم افزار ها)  دارائيهاي نامشهود1,7142,33303,5002,000  دارائيهاي نامشهود

1,7142,33303,5002,000-                   -             
-                        

 95 بودجه پيشنهادي  94ماهه8بودجه94 ماهه 8تحقق یافته

500

1,7142,3332,000

ارقام به میلیون ریال1395بودجه پیشنهادی سال                          دارائي های نامشهود

گ
دین

ك

(2513-2612)پرداختیها 

گ
دین

ك

(2612)دریافتیها

شرح 
 تحقق یافته

94ماهه 8

 بودجه

94 ماهه 8 

درصد

انحراف
94 بودجه 

95  بودجه پيشنهادي 

 تحقق یافته

94ماهه 8

1,500

جمع كل پرداختيها 
جمع كل دریافتيها

 بودجه

94 ماهه 8 

درصد

انحراف
94بودجه 

95  بودجه پيشنهادي 
شرح 

نرم افزار جامع آموزش مجازی 

94بودجه شرح

1,7142,3333,500نرم افزار جامع فناوری های سازمان 

3,500جمع كل



تجهیزات و تاسیسات

1,3321,00001,5003,900تجهیزات واثاثه 

023313500وسایط نقلیه

1171330200200کتاب 

23001450550تاسیسات

1,4511,66702,5004,650-              

ارقام به میلیون ریال1395بودجه پیشنهادی سال 

گ
دین

ک

(2116-2114-2113)پرداختیها 

گ
دین

ک

(2113)دریافتیها 

شرح 
 تحقق یافته

94ماهه 8

 بودجه

94 ماهه 8 

درصد

انحراف
94بودجه 

  بودجه پیشنهادي 

95
 تحقق یافته

94ماهه 8

 بودجه

94 ماهه 8 

جمع کل دریافتیها  جمع كل پرداختیها

درصد

انحراف
94بودجه 

95  بودجه پیشنهادي 
شرح 



سرمایه گذاری بلندمدت7886088101,000سرمایه گذاری بلندمدت
0

7886088101,000-             -                -                       

ارقام به میلیون ریال1395                    بودجه پیشنهادی سال سرمایه گذاری بلند مدت

گ
دين

ك

 (2411)پرداختیها

گ
دين

ك

(2411)دریافتیها 

شرح 
 تحقق یافته

94ماهه 8

بودجه

94ماهه8
95  بودجه پيشنهادي 94بودجه 

 جمع كل دریافتیهاجمع كل پرداختيها 

شرح95  بودجه پيشنهادي 94بودجه 
 تحقق یافته

94ماهه 8

بودجه

94ماهه8
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