تاریخ0318/20/02 :

اعضای محترم موسسه نیکوکاری عاشقان مهر قزوین (خیریه منعم)
با سالم؛
احتراما به استحضار می رساند با توجه به بررسی پرونده های خیریه ،میزان حمایت های خداپسندانه و
انسان دوستانه خیریه منعم از ابتدا تاکنون (سال های  0311و  ،)0311حدودا مبلغ 002.222.222
تومان بوده است؛ که از این میزان:
 44%جهت برگزاری مراسم ها در حسینیه 44% ،جهت ارزاق خانوار 61% ،جهت کمک هزینه
آموزشی محصّلین 7% ،جهت امور جاری حسینیه 4% ،کمک بالعوض به افراد نیازمند 3% ،جهت اعزام
زیارت نرفته ها و  4%در سایر موارد صرف شده است.
الزم به ذکر است دارایی های خیریه منعم نیز عبارتند از:
 -6حسینیه مرحوم آیت ا ...سامت (ره)
 -4دفتر خیریه در خیابان نادری
 0-3قواره زمین در بلوار جمهوری
 3 -4قواره زمین در نجف آباد
 -5تملک زمین در اقبالیه جهت احداث مرکز درمانی
جزئیات گزارش به پیوست تقدیم می گردد.

جزاکم اهلل خیرا
زهراالسادات سیاه پوش

بررسی پرونده های خیریه منعم
از ابتدا تاکنون (سال های  6331و )6337

رد

شماره سند

عنوان

شرح

مبلغ (تومان)

تاریخ

یف

0

1،3،0

0

31 ، 01

اطعام و پذیرایی در

دهه اول محرم 0311

33.300.121

0311/21/02

مراسم حسینیه
خرید اقالم مختلف و

فاطمیه اول 0311

811.510

پذیرایی در مراسم

0311/00/05و
0311/00/20

حسینیه
3

31

خرید اقالم برای حسینیه

دمپایی جهت سرویسها

02.222

0311/00/20

5

5

امور حسینیه

نظافت

18.222

0311/20/25

0

00

امور حسینیه

پرداخت به راننده

00.222

0311/23/20

1

00

خرید اقالم برای حسینیه

وسایل نظافت

02.222

0311/23/20

1

00

امور حسینیه

تعمیرات سیستم

802.222

0311/25/21

صوتی
8

00

خرید اقالم برای حسینیه

گلس و کاور موبایل

01.222

0311/25/02

1

32

خرید اقالم برای حسینیه

سینی

30.222

0311/25/00

02

53

امور حسینیه

هزینه های جاری

81.222

0311/21/21

اطعام و پذیرایی در

دهه اول محرم 0311

01.010.232

0311/21/28و

، 15 ، 13 ، 10 00
، 10 ، 11 ، 10

0311/21/00و

مراسم حسینیه

، 11 ، 12 ، 11

0311/28/28و

000 ، 030

0311/00/21

، 10 ، 15 ، 10 00
10

خرید اقالم برای حسینیه

میخ ،پیچ ،مالقه ،متقال
و سایر

352.022

0311/21/28

03

10 ، 10

امور حسینیه

05

10 ، 10

امور حسینیه

00

10 ، 15

امور حسینیه

کرایه پروژکتور جهت

381.222

0311/21/28

مراسم حسینیه
سیاه زنی جهت مراسم

810.822

0311/21/28

حسینیه
تعمیر و نگهداری

501.222

0311/21/28

جارو ،چیلر ،شیلنگ،
بست گاز
01

10

امور حسینیه

نصب موکت ها

302.222

0311/21/28

01

10

امور خیریه

کرایه حمل گلدان

52.222

0311/21/28

08

10

خرید اقالم برای حسینیه

کلیات مفاتیح الجنان

122.222

0311/21/00

01

10

امور حسینیه

اصالح پرده

00.222

0311/21/00

02

10 ، 11

52.302.222

0311/21/28و

بسته های اهدایی به دانش  022کیف حاوی لوازم
آموزان

التحریر

0311/21/00

00

028

امور حسینیه

تعمیرات برای مراسم

0.522.222

0311/28/00

00

، 028 ، 11

اطعام و پذیرایی در

اربعین 0311

01.111.222

0311/28/28و

، 001 ، 000

مراسم حسینیه

0311/28/00و
0311/28/08و

001

0311/21/03
03

000

اعزام به مشهد مددجویان

زیارت اولی ها

1.022.222

0311/28/08

05

001

امور حسینیه

تجهیزات حسینیه

010.222

0311/21/20

00

008

خرید اقالم برای حسینیه

جا کلیدی

02.222

0311/21/20

01

003

کمک بالعوض به فردی

جهت پرداخت بدهی

3.222.222

0311/21/03

01

000

هزینه های عمرانی

08

001

کمک بالعوض به فردی

نیازمند
تعمیرات مسجد آکبیر

5.022.222

0311/21/03

(فاطمه زهرا)
نیازمند

کمک هزینه مسکن

5.222.222

0311/21/03

01

032

32

035

کمک بالعوض به فردی

کمک هزینه سفر کربال

0.222.222

0311/21/01

نیازمند
کمک بالعوض به فردی

کم هزینه تامین ماشین

نیازمند

برای مسافرکشی

0.222.222

0311/21/32

30

038

امور حسینیه

نصب موکت ها

0.122.222

0311/21/32

30

051

کمک بالعوض به فردی

امرار معاش

822.222

0311/00/21

33

051

خرید اقالم برای حسینیه

نیازمند
پرده های جداکننده

522.222

0311/00/21

زنانه و مردانه
35

001

خرید اقالم برای حسینیه

میزهای عسلی

3.122.222

0311/00/20

30

 010و 013

امور حسینیه

نظافت حسینیه و حمل

0.055.222

0311/00/21و

31

011 ، 010

بسته های اهدایی عید

0311/00/00

بلندگوها جهت جلسه
قرآن
 122بسته ارزاق

12.010.022

خانوار

0311/00/00و
0311/00/01

31

010

خرید اقالم برای حسینیه

پرده جلوی درب ها

0.112.222

0311/00/01

38

013

امور حسینیه

تعمیرات سیستم

0.122.222

0311/00/05

صوتی
مجموع:

45214541766

تومان

