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در آن را  گزارشوزرساني و ره بصورت ماهيانه ه مين منابع و مصارف را بمعاونت طرح و برنامه گزارش تأ - 1
ه گردد بنيادها نيز به تفكيك تهيّ گزارش هر يك از سازمان ها وهمچنين . نمايد ارائهجلسه شوراي معاونان 

و جلوي  نمودساي سازمان ها و بنيادها قرار گيرد تا بتوان برنامه و بودجه ساليانه را مديريت و در اختيار رؤ
 انحرافات احتمالي گرفته شود.

و نسبت به بخش هاي  هماهه تهيّ 9صورت ه مين منابع و مصارف بودجه بگزارش تأمعاونت طرح و برنامه  - 2
اين تحليل ها مورد استفاده  1401ريزي ل بودجهه به فصتا با توجّ  دهدصي انجام مختلف آن تحليل تخصّ

 عملياتي حركت كنيم.ريزي بودجهبه سمت در سال آينده و  گرفتهقرار 

قيد شود و بودجه در گزارش تأمين منابع و مصارف گزارش بودجه مشاركتي و اعتبارات دريافتي از نذورات نيز  - 3
 بودجه مشاركتي و نذورات تحليل گردد. لحاظ به

 و سازمان ها و بنيادها تدوين هر يك ازگزارش تأمين منابع و مصارف به تفكيك هر سرفصل ضرورت دارد  - 4
است تا بتوان در تخصيص و  صورت گرفتهبه چه ميزان در هر سرفصل تخصيص و هزينه  گرددص مشخّ 

 انجام داد.مديريت بهتري پرداخت اعتبارات 

 براي مازاد هزينه ها كه بودجه آن دريي در هزينه ها، ضمن رعايت صرفه جوهمه حوزه ها ضرورت دارد  - 5
 هامين مازاد هزينه ها جلب مشاركتنمايند. يكي از روش هاي تأتدبير  ،نشده است بيني پيش 1400 سال

 .كنندارائه خود را ها طرح عملياتي براي جبران اين گونه هزينهسازمان ها و بنيادها  است.
 پشتيباني و مالي اداري،به قبلي شوراي معاونان، معاونت مالي و پشتيباني با همفكري معاونان حسب مصوّ - 6

براي خريد تجميعي را سازمان ها و بنيادها اقالم و كاالهاي مشترك و پر مصرف را احصاء و راهكار عملياتي 
 .نمايندها ارائه آن

اي ر، جلسهوضعيت اضافه كاري و غذاي پرسنل حرم مطهّمعاونت سرمايه انساني تدبير نمايد به منظور بررسي  - 7
و معاونان ايشان و معاونان ستادي سازمان مركزي برگزار نمايد و  رضوي ربا حضور مديرعالي حرم مطهّ

 ر ارائهكار و غذاي پرسنل حرم مطهّ ت اضافهساماندهي وضعيّ را براي ضمن بررسي موضوع، راهكار عملي
ساير بخش ها مانند  جلسات جداگانه اي باهمچنين . ارائه گردد صورتجلسهالب آن در قبندي جمعو  كنند

  آن در قالب صورتجلسه ارائه شود.بندي و جمعنذورات، يگان حفاظت، مركز ارتباطات و رسانه برگزار 


