گزارش فعالیت های مالی سال 98
نوع درآمد

ردیف

مبلغ

1

حامیان طرح های بسته رمضانی و بارش مهربانی

447,150,000

2

حامیان سیل زدگان استان گلستان و روستاهای شهرستان سیریک

473,210,000

3

خیرین علمی

46,000,000

4

خیرین سالمت

5,800,000

5

زنان خیر

6

زکات

7

صندوق های خانگی

485,609,310

8

صندوق های فروشگاهی

314,509,500

9

صندوق های مساجد

65,093,000

10

کودکان خیر

56,865,000

11

فرهنگیان

338,900,000

12

پرسنل شبکه بهداشت

13,700,000

347,885,000
1,056,790,370

13

سایر کارمندان

11,200,000

14

گوشت قربانی

148,000,000

15

کفالت ایتام

14,400,000

16

کمک متفرقه

2,792,405,514

ردیف

جمع کل

6,617,517,694

نوع هزینه

مبلغ

1

هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم

337,360,000

2

کمک هزینه کتاب درسی

147,270,000

3

لوازم التحریر

175,304,800

4

کمک هزینه لباس فرم

428,240,000

5

کمک هزینه کفش

345,680,000

6

توزیع کیف مدرسه

101,200,000

7

کمک هزینه تحصیلی دانشجویان عادی

92,000,000

8

بورسیه تحصیلی دانشجویان ممتاز

30,000,000

9

کمک هزینه تحصیلی نوآموزان مقطع پیش دبستانی

18,000,000

10

کمک به مدارس دولتی

24,000,000

11

خرید کتاب تست کنکور مدارس متوسطه دوم

311,275,640

12

کمک هزینه برگزاری کالس های آمادگی کنکور99

293,400,000

13

کمک هزینه برگزاری کارگاه مشاوره کنکور 99

30,000,000

14

کمک هزینه درمان بیماران بی بضاعت

797,360,960

15

خرید الستیک آمبوالنس اورژانس

100,000,000

16

خرید  8عدد کپسول اکسیژن و اهدا به بیمارستان امام سجاد(ع)

68,400,000

17

خرید و اهداء ماسک و دستکش به مراکز بهداشتی و درمان شهرستان( مقابله با ویروس کرونا)

125,000,000

18

تهیه و توزیع بسته های رمضانی بین خانواده های بی بضاعت

497,953,650

19

خرید لباس عید

67,900,000

20

هزینه ساخت و تعمیر دو واحد مسکونی

144,170,000

21

تهیه و توزیع گوشت قربانی

148,000,000

22

کمک هزینه برگزاری دوره های تربیت مربی قرآن

30,000,000

23

کمک به مسجد جامع شهر سیریک

40,000,000

24

پرداخت قسط چهارم زمین موسسه

40,000,000

588,895,850

25

هزینه حقوق

26

هزینه آب،برق ،تلفن

7,580,000

27

هزینه آگهی و اطالع رسانی

19,820,000

28

خرید صندوق خانگی و فروشگاهی

51,280,000

29

کمک به سیل زدگان استان گلستان

200,000,000

30

کمک به سیل زدگان روستاهای مهرگی ،کردر و نوشهر کلنگی

513,560,000

31

خرید میلگرد ساختمان اداری موسسه

400,000,000

32

هزینه موتورسیکلت دفتر موسسه

33

کامزد بانکی

34

هزینه لوازم مصرفی و اداری

42,095,000

35

هزینه خرید و تعمیر لوازم الکتریکی و الکترونیکی و نرم افزاری

4,313,000

6,500,000
885,000

36

هزینه متفرقه

8,015,000

37

هزینه ایاب و ذهاب مددکار دفتر موسسه جهت بازدید از خانواده های تحت حمایت

33,090,000

38

هزینه جشن و هدایای کودکان خیر

16,131,000
جمع کل

6,284,679,900

سایر خدمات 98

خرید و اهدای یک دستگاه سونوگرافی به ارزش  8.500.000.000ریال به بیمارستان امام سجاد(ع) با مشارکت خیر محترم
و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

پرداخت نقدی  328.520.000ریال به  101خانواده بی بضاعت

جمع آوری و پرداخت فطریه به مبلغ  584.050.000بین  162خانواده بی بضاعت

