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گزارش بازرس

انجمن 
های فنی ، مهندسی و مشاوره ای شرکت 

خراسان رضوی



تاریخچه-الف 

تاریخدرثبتشمارهبارضویخراسانایمشاورهومهندسیفنیهایشرکتانجمن
بهرهامکانکردنفراهمونظموتوازنحفظومربوطهامورساماندهیهدفبا1397/02/19

واندرکارانتدسعملیوعلمیتجربیاتانتقالواستفادهتولید،وگذاریسرمایهازبیشتربرداری
اسخگوییپوکاروکسبفضایبهبودازحمایتای،توسعهاهدافبهودستیابیآننمودنبهنگام
صنایع،بازرگانیاتاقتشکیلقانون(5)ماده(ک)بنداستنادبهاعضاهاینارساییومشکالتبه

573شمارهباوتشکیلکاروکسبمحیطمستمربهبودقانون5مادهوایرانکشاورزیومعادن
.استرسیدهثبتبهایرانکشاورزیومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقدر26/04/1397مورخ

سال انتخاب 3تشکیل و اعضای هیات مدیره برای مدت 29/03/1397اولین مجمع انجمن در تاریخ 
.گردیدند

:اعضای هیات مدیره به ترتیب حروف الفبا آقایان

وخندان دل، سعیدجالیل، صفارطبسی، عبیری، عین القضاة، قاسیم،

.ساله انجام وظیفه نمودند3انتخاب و در دوره پور                          آقای حاجی :  بازرس شرکت 



عملکرد-ب 

وی اعضاا  دبیرخانه انجمن فعالیت های مستمر و متفاوتی را در حمایت از منافع مالی و معن
.دانجام داده که در گزارش عملکرد توسط رئیس انجمن به اطالع دوستان خواهد رسی

:از مهمترین عناوین عملکرد انجمن می توان موارد زیر را ذکر نمود

تشکل برگزیده کشور برای دو دوره متوالی سال های . 1400و 11398

ریاست کمیسیون خدمات فنی مهندسی و عمران اتاق بازرگانی . لغایات  1397از ساال  ) 2
1401 )

نگاه ویژه به حوزه فعالیت های دانشجویی در قالب ایجاد کمیته جوانان انجمن. 3

برگزاری ساالنه هماای  روز ملای مهنادس    . ( 1400–1399–1398ساال هاای   ) 4
در دستور کار می باشد1401همای  



گزارش مایل-ج 
:مورد بررسی اینجانب قرار گرفته و نتایج زیر به اطالع حاضرین محترم می رسد30/09/1401لغایت 20/04/1397صورت های مالی انجمن برای دوره مالی 

منابع جذب شده . 1:

کمک های مالی اتاق بازرگانی. ریال12.145.000.000

حق عضویت اعضا. ریال2232.500.000

کمک های بالعوض. ریال3600.000.000

کمک های اسپانسری. ریال4590.315.000

دوره های آموزشی. ریال5477.800.000

تامین مالی. ریال6719.935.188

متفرقه. ریال75.701.800

ریال4.771.251.988جمع منابع جذب شده

مصارف صورت گرفته . 1:

انتقال بدهی تامین کنندگان. ریال1655.546.440

هزینه های اسپانسری. ریال2582.260.000

بانک جامع اطالعاتی شرکت های فنی مهندسی. ریال3400.800.000

حقوق و مزایای پرسنل. ریال656.708.400(به جز هیات مدیره)4

هزینه های اجاره و آب و برق و گاز. ریال573.500.000

هزینه های برگزاری همایش روز ملی مهندسی دوره ششم. ریال6472.286.500

هزینه های برگزاری همایش روز ملی مهندسی دوره هفتم. ریال7600.290.000

هزینه های برگزاری همایش روز ملی مهندسی دوره هشتم. ریال8977.244.948

هزینه های جاری. ریال9292.615.700

ریال4.771.251.988جمع مصارف صورت گرفته



: ماهیت -د

فاعی از آنجاییکه انجمن دارای ماهیتی غیرانت
ه جز به هیچگونه فعالیت درآمدزا بومجاز بوده 

عضویت ساالنه، ورودیه ، 

حامیانهای اهدایی کمک 

امده  در طبقه ارائه کننددکان اهاارن نمی باشد
.مالیاتی قرار ندارد



تعهدات -هـ 
.

انجمدن بده مب د     تعادی آتیهای بدهی 
ریال تعیدین کده در تعادد    719.935.188

تسویه حساب هیات مدیره آتدی در انجمدن  
ر شرکت های فنی ماندسی و مشاوره ای قرا

.خواهد گرفت



: تائید -و

د بده تایید  مصارفِ انجمن و منابع صورت هایِ مالیِ 
اینجانب رسیده و در ج سه هیدات مددیره مدور     

و به اطالع اعضاء هیات مدیره رسیده19/10/1401
ر دا،خزانده  ( بازرس اصد ی  ) تایید اینجانب مورد 

ره و  هیات مددی ( آقای مجتبی سعیدجاللی)انجمن 
.رسید و صورت ج سه گردیدمحترم  


