گزارش فعالیت های مالی سال 97

نوع درآمد

ردیف

مبلغ

1

حامیان ایتام فقرا مساکین

298,790,000

2

خیرین علمی

48,000,000

3

زنان خیر

100,805,000

4

زکات

5

صندوق خانگی

392,568,661

6

صندوق فروشگاهی

270,537,000

7

کودکان خیر

39,167,000

8

فرهنگیان

208,050,000

9

شبکه بهداشت

12,000,000

10

کمک متفرقه

568,408,024

11

خیرین سالمت

85,300,000

ردیف

1,129,397,000

جمع کل

3,153,022,685

عنوان هزینه ها

مبلغ

1

هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم

164,324,000

2

کمک هزینه کتب درسی

88,484,000

3

توزیع لوازم التحریر

108,850,000

4

کمک هزینه لباس فرم

155,210,000

5

کمک هزینه تحصیلی دانشجویان

152,000,000

6

کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان

17,400,000

7

کمک هزینه تشکیل کالس های آمادگی کنکور98

20,000,000

8

کمک به مدارس

67,500,000

9

کمک هزینه درمان

297,213,000

10

خرید تجهیزات ( بیمارستان امام سجاد)

99,700,000

11

تهیه و توزیع بسته های رمضانی

196,376,000

12

کمک هزینه خرید لباس عید

39,364,000

13

هزینه ساخت و تعمیر ساختمان های مسکونی

96,270,000

14

کمک هزینه برگزاری دوره های تربیت مربی قرآن

37,000,000

15

کمک به دفتر امام جمعه اهل سنت

14,000,000

16

پرداخت قسط چهارم زمین موسسه

40,000,000

17

کمک به ساخت منازل مسکونی زلزله زدگان کرمانشاه

180,000,000

18

هزینه حقوق

315,040,000

19

هزینه آب،برق ،تلفن

10,067,990

20

تهیه بروشور بسته های رمضانی و عملکرد مالی موسسه

5,600,000

21

خرید صندوق های خانگی ،قبض و برچسب های صندوق های فروشگاهی

69,405,000

22

خرید موتورسیکلت دفتر موسسه

57,525,000

23

هزینه بانکی

24

هزینه لوازم مصرفی و اداری

27,975,000

25

تمدید وب سایت و نرم افزار خیریه

1,763,000

175,000

26

ارتقاء نرم افزار حسابداری دفتر موسسه

3,500,000

27

تهیه کادو برای کودک خیر

2,000,000
جمع کل

2,266,741,990

سایر خدمات 97
توزیع  240عدد کیف مدرسه به ارزش  72.000.000ریال
توزیع  19دست مانتو و شلوار فرم به ارزش  19.000.000ریال
جمع آوری و پرداخت فطریه به مبلغ  392.490.000ریال
پرداخت نقدی  328.520.000ریال به  101خانواده بی بضاعت
انعقاد قرارد و اخذ مشارکت آزمایشگاه دانش
تعیین مددکار در شهرهای یزد و شیراز جهت تسهیل ،تسریع و کاهش هزینه های درمانی بیماران
معرفی ،اکان و درمان بیماران خاص در شهرهای بندرعباس و تهران
اسکان بیماران بی بضلعت و همراه در شهر بندرعباس به منظور انجام امور درمانی آنها

