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 ( هشتم) دوره 

 

  فوق العاده :                              :اصلی سازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزی  22/4/89تاریخ جلسه:
 -8931سال مديره هيات پيشنهادي بودجه و برنامه بررسي و ارائه -مديره هيات محترم اعضاء از يك هر دستور از قبل نطق دستور جلسه :

 نامه برخي طرح -شهرسازي تخصصي كميسيون محترم نمايندگان تعيين -بيمه كميته گزارش -خيام پروژه طراحان و ناظر مهندسان تعيين

 وارده هاي

 آغاز شد .قرائت قرآن تالوت جلسه با 

 اهم موارد طرح شده در جلسه عبارت است از :

 مصوبه :*

بر اساس فرمت ارائه شده ارسالی از شورای مرکزی در جلسه توسط آقای مهندس بشیر  89برنامه و بودجه سال  -1

در بودجه ی  میلیارد تومان است و 11حدود هزینه( هرکدام نیز بودجه ) درآمد و جمع کل مبلغ  ارائه گردید که

 : ارائه می گرددبه شرح ذیل  89پیشنهادی سال 

 درآمدی*منابع 

 قانون نظام مهندسی13ل اول : منابع دریافتی مطابق ماده ی فص

 فصل دوم:جمع منابع دریافتی 

 فصل سوم:جمع سایر منابع تامین اعتبار

 

 89بودجه ی پیشنهادی  83عملکرد  83بودجه ی مصوب سال  

 944/211 861/63 454/111 فصل اول 

 313/39 493/126 262/143 فصل دوم

 1 493/126 262/143 فصل سوم

 591/111   جمع کل
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 :مصارف

 فصل اول: هزینه های جاری 

بودجه ی مصوب سال  

83 

 89بودجه ی پیشنهادی  83عملکرد 

ان و هزینه های کارکن

هیات مدیره و 

 گروههای تخصصی

152/115 641/119 155/191 

هزینه های اداری و 

 عمومی 

181/111 559/59 355/83 

هزینه های بالعوض و 

 تشویقی 

651/6 311/6 111/11 

جمع کل هزینه های 

 جاری 

882/252 829/211 111/298 

 

 

  فصل دوم: هزینه های سرمایه ای

 

 89بودجه ی پیشنهادی  83عملکرد  83بودجه ی مصوب سال 

634/11 144/11 831/18 

 

 فصل سوم: سایر مصارف 

 89بودجه ی پیشنهادی  83عملکرد  83بودجه ی مصوب سال 

611 611 511/1 
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 *توضیحات و پیشنهادات

با عنایت به اینکه بودجه بر مبنای برآورد تنظیم می گردد هیات مدیره سازمان با ارائه بودجه ی پیشنهادی به  -1

مجمع درخواست می نماید که مجمع به هیات مدیره اختیار دهد تا نسبت به جابجایی ردیف هزینه ها در هر فصل 

موافقت نماید به نحوی که در کل بودجه تغییری حاصل نگردد . جابجایی ردیف هزینه های  %11 حداکثر به میزان 

 جاری با سرمایه ای مجاز نمی باشد .

 برآورد و پیشنهاد می گردد . 83تغییر نسبت به سال و عضویت اعضا بدون حق ورودی  -2

 ساختمان 2158نگاری به پالک ثبتی خیابان پیام جنب خبر –فروش قطعه زمینی به نشانی : ) بلوار ارشاد -1

 111/491انجام امورات اداری مشخص و مصوب محوله به اعضای هیات مدیره با پیشنهاد برای هر ساعت مبلغ  -4

 ساعت محاسبه و برآورده شده است . 91آن یعنی  ساعت که برای هر عضو 91ل تا سقف ریا

 جلسه ( بجز رئیس و خزانه دار  2نفر ) دبیر سازمان  14ای جلسه در سال بر 51حق الجلسات هیات مدیره :  -5

 جلسه ( بجز رئیس و خزانه دار  2نفر ) دبیر سازمان  4جلسه در سال برای  91حق الجلسات هیات رئیسه :  -6

، اضافه کار و حق الزحمه کار معینی به ریاست و خزانه دار هیچگونه از محل حق الجلسات ، حق ماموریت  -3

 صورت نمی گیرد .پرداختی 

از آنجا که هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان برای سازمان مستلزم خروج وجه نقد نمی باشد این ردیف هزینه  -9

ورد و افشاء ریال ( برآ 111/111/235/14به مبلغ  83ریال ) هزینه مزایای پایان خدمت سال  111/111/111/13به مبلغ 

 ریال ( 111/111/111/45به مبلغ  83مت کارکنان تا پایان سال میگردد . ) ذخیره مزایای پایان خد

در راستای کمک به شفافیت بودجه و توازن دریافتی ها و پرداختی ها ، فصول سوم ، سایر منابع تامین اعتبار و  -8

 که خروج وجه نقد پیش بینی  گردیده ( بدون برآورد ریالی مندرج در بودجه 21615سایر مصارف ) بجز ردیف 

 پیشنهادی ارائه می گردد .

 ریال بوده است .  111/111/111/121مبلغ  1/1/83مانده وجه نقد جاری سازمان در ابتدای دوره منتهی به   -11

 ریال می باشد .( 111/111/111/11) مانده وجه نقد سازمان سپرده در بانکهای رسالت و مهر مبلغ 

ریال می باشد .) مانده وجه  111/111/511/62مبلغ  1/1/89ره منتهی به مانده وجه نقد جاری سازمان در ابتدای دو -11

 ریال می باشد .( 111/111/111/11نقد سازمان سپرده در بانکهای رسالت و مهر 

 89بوده و در سال  83ریال در سال  111/111/811/8هزینه استهالک دارایی های ثابت سازمان به مبلغ  -12

 (ریال می باشد 111/111/111/51لغ مب 83برآورده می گردد . ) استهالک انباشته تا پایان سال ریال  111/111/511/11
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هزینه های برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مهندسین بر مبنای دریافتی برآورده شده خدمات پژوهشی،  -11

ن برنامه و بودجه می فنی و آموزشی ) دوره های تخصصی اعضای سازمان ( به شرح ارائه شده و مصوب کمیسیو

 دریافتی ها قابل هزینه می باشد . 61 %که بر مبنای حداکثر تا سقف باشد

کمک بالعوض به نهادهای مردمی و گروه های اجتماعی و اعضای سازمان و کمک هزینه  21111کد تفضیلی  -14

 حقوق مطابق قانون کار جهت یک نفر از انجمن ها برآورد گردیده است .

./. در 15، دریافتی حاصل از نظارت گاز با دریافت حق السهم  سایر دریافتی های سازمان  11215لیکد تفضی -15

 برآورد گردید .* 89بودجه 

و مقرر گردید فایل تکمیلی ارائه جلسه هیات مدیره ت کمیته ی بیمه توسط آقای مروی در ارائه ی اولیه پیشنهادا -2

 پیشنهادات و تصویب آن به جلسه آینده موکول گردد .آن برای اعضا ارسال و بررسی نهایی 

 بررسی قرار گرفت. آن مورد بحث وهماهنگی در خصوص شرکت در اجالس شورای مرکزی و اهمیت موضوع آن -1


 
 

 

 


