اعضای محترم هیات امنای موسسه نیکوکاری عاشقان مهر قزوین (خیریه منعم)
با سالم و احترام؛
ضمن تبریک عید نوروز و آغاز سال جدید و تشکر از راهنماییها و مساعدتهای همه شما عزیزان در پیشبرد
برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت موسسه در سنوات گذشته ،در جدول ذیل خالصهای از فعالیتها و هزینههای انجام
شده خیریه منعم در سال  1399به استحضار میرسد.
با توجه به این جدول ،هزینههای انجام شده در سال  1399در راستای موارد مصوب در جلسات متعدد هیات
مدیره خیریه مبلغ  12,320,398,773ریال بوده است .از این مقدار مبلغ  7,818,872,600ریال صرف امور
حمایتی شده است که سهم مشارکتهای مردمی و تخفیفهای ثبت شده مبلغ  ۴,21۴,۴۵1,111ریال معادل 53/9
درصد این هزینهها میباشد .مبالغ مذکور نسبت به سال  1398به ترتیب حدود  171 ،144و  303درصد افزایش
داشته است .این اطمینان وجود دارد که تخفیفهای قابل توجه نامعلوم دیگری نیز عموماً توسط طرفهای مقابل
معامله کننده با خیریه در نظر گرفته شده است که در سرفصل هزینههای خیریه قابل اعمال نمیباشد.
الزم به تذکر است که امالک هبه شده در سال ( 99شامل  180مترمربع زمین در منطقه عظیمیه قزوین15312 ،
مترمربع زمین مزروعی در دهستان دشتابی ،یک واحد تجاری آپارتمان در خیابان فلسطین قزوین و حدود 400
مترمربع زمین با کاربری آموزشی در بلوار جمهوری اسالمی قزوین) ،همچنین کمکهای فیزیکی رایگان نیروهای
انسانی نیکوکار ،هدایای غیرنقدی همچون پوشاک بالاستفاده و اسباب بازیها و وسایل سرگرمی فراوان اهدا شده در
پویشهای انجام شده برای توزیع بین نیازمندان نیز برآورد ریالی نگردیده و در سرفصل مشارکتهای مردمی خیریه
آورده نشده است.
همچنین در سال  1399با مشارکت خیرین پس از معرفی افراد نیازمند تحت پوشش خیریه مبلغ 1,3۴0,000,000
ریال وام از طریق صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل (علیه السالم) پرداخت شده است که در سرفصل هزینههای
خیریه منظور نمیشود.
کلیه هزینه های اداری و جاری دفتر شامل حقوق و پرسنلی و دفتری توسط هئیت امنا تقبل گردیده است.
در ادامه این گزارش تقسیم بندی مبلغ هزینه شده در سال  1399بر اساس سرفصل هزینهها با توجه به چارت
سازمانی موسسه و همچنین بر مبنای حوزههای فعالیت موسسه ارائه و در نهایت با سالهای  1396تا  1398مقایسه
شده است تا بتوان نگاهی اجمالی به نقاط قوت و ضعف فعالیتهای انجام شده موسسه در سال  1399داشت.
مدیر عامل :سید مهدی سیاهپوش

هزینههای انجام شده در سال  1399در راستای موارد مصوب در جلسات متعدد هیات مدیره

1

هزینهها

امور اداری و هزینههای جاری حسینیه
پشتیبانی

هزینههای جاری دفتر خیریه
خرید و قربانی گوسفند و توزیع بین نیازمندان با مشارکت مردمی
 45000000ریال

2

امور حمایتی سرپرست تحت پوشش بهزیستی استان قزوین بابت آغاز سال 99

206550
1427000
45000000

100000000

خرید پارچه استاندارد (پارچه  )SMSبرای تولید ماسک در کارگاه
خیاطی تجهیز شده توسط خیریه و توزیع رایگان بین نیازمندان

فروردین

تحویل  50کارت هدیه دو میلیون ریالی به مددجویان بی

(ریال)

250،633،550

ردیف

سرفصل

شرح هزینهها

مبلغ (ریال)

مجموع

ماه

100000000

در ایام شیوع ویروس کرونا با مشارکت مردمی  2500000ریال
3

روابط
عمومی

تهیه برچسبهای تبلیغاتی با آرم و نام موسسه

4000000

هزینههای جاری حسینیه

7134000

تسویه حساب با فروشنده لوازم ساختمانی خریداری شده برای

پشتیبانی

خرید و شارژ کپسولهای آتش نشانی برای حسینیه
عوارض شهرداری و نوسازی یک دانگ اهدایی زمین بلوار
جمهوری اسالمی قزوین
حقوق پرسنل و هزینههای جاری دفتر خیریه

9680000
7330000
25645000

اردیبهشت

4

امور اداری و

ساخت حسینیه

162000000

ردیف

سرفصل

شرح هزینهها

هزینهها

مبلغ (ریال)

مجموع
(ریال)

ماه

تهیه و پخش  370عدد بسته حمایتی ماه مبارک رمضان سال
 1399بین نیازمندان شامل چهار کیلو برنج ایرانی ،یک کیلو شکر،
یک کیلو قند ،یک کیلو عدس ،یک کیلو لوبیا چیتی 0/5 ،کیلو
سویا 0/5 ،کیلو چای اعالی ایرانی ،یک بطری روغن مایع ،یک

544620000

قوطی رب گوجه فرنگی ،یک بسته ماکارونی و یک جعبه خرمای
رطب سیاه با مشارکت مردمی  46000000ریال
اجرای دو مرحله طرح لقمههای مهربانی ( 21و  28ماه مبارک
مرغ و  890پرس چلو خورشت قورمه سبزی) با مشارکت مردمی
خرید دو عدد دستگاه دیالیز آلمانی و اهدای آنها به دانشگاه علوم
پزشکی قزوین جهت استفاده در بیمارستان بوعلی قزوین
تامین ظروف یکبار مصرف برای اطعام انجام شده توسط کمیته
امداد (مرحله اول)
خرید و قربانی گوسفند و توزیع بین نیازمندان در آغاز ماه مبارک
رمضان با مشارکت مردمی  22100000ریال
خرید و قربانی گوسفند و توزیع بین نیازمندان در آغاز شبهای
قدر ماه مبارک رمضان با مشارکت مردمی  23000000ریال

6

روابط
عمومی

1040000000

25890000

22100000

23000000

کمک بازسازی و ساخت مسجد امام حسن مجتبی (علیه السالم)

10000000

چاپ کارت ویزیت برای خیریه

1200000

ادامه اردیبهشت

5

امور حمایتی

 208177600ریال

2،086،776،600

رمضان به ترتیب با پخت و توزیع حدود  850پرس زرشک پلو با

208177600

29234500

8

امور حمایتی کمک به اشتغال مددجوی بهزیستی تحت پوشش خیریه

10000000

9

11

پشتیبانی

خرید و نصب سیستم حسابداری و نرم افزاری سپیدار

26160000

حقوق پرسنل و هزینههای جاری دفتر خیریه

22609500

کمک به نیازمندان با مبلغ جمع آوری شده بابت زکات فطریه و
کفاره روزه با مشارکت مردمی  27750000ریال
خرید و قربانی گوسفند و توزیع بین نیازمندان در آغاز ماه ذی
القعده با مشارکت مردمی  19000000ریال
اجرای طرح لقمههای مهربانی ( 13تیر ماه مصادف با سالروز میالد
علی بن موسی الرضا (علیه السالم)) (پخت و توزیع بیش از 1050
پرس چلو خورشت قیمه) با مشارکت مردمی  87062400ریال
امور حمایتی کمک درمانی بابت ده جلسه انجام فیزیوتراپی مددجوی تحت
پوشش خیریه با مشارکت مردمی فیزیوتراپ
افتتاح حساب و صدور کارت برای  37نفر از سادات مستمری بگیر
تحت پوشش خیریه
واریز مستمری ماهیانه به حساب  23نفر از سادات نیازمند تحت
پوشش خیریه با مشارکت مردمی  12500000ریال
روابط
عمومی

12510000

27750000
21300000

140450000

2000000
3700000
12500000

وام قرضالحسنه

20000000

عکاسی حرفهای از فعالیتهای خیریه

2000000

تیر

10

عوارض شهرداری و نوسازی و هزینههای اداره امور مالیاتی بابت
امور اداری و زمین اهدایی به خیریه در ناحیه عظیمیه قزوین

1515880

292،495،380

هزینههای جاری حسینیه

خرداد

7

امور اداری و هزینههای جاری حسینیه
پشتیبانی حقوق پرسنل و هزینههای جاری دفتر خیریه

750000

39،984،500

ردیف

سرفصل
هزینهها

شرح هزینهها

مبلغ (ریال)

مجموع
(ریال)

ماه

12

پرداخت قبض آب حسینیه و تسویه حساب نهایی

12230000

تسویه حساب نهایی با پیمانکار قبلی برق حسینیه

48590000

خرید ال سی دی  24اینچ برای اتاق سرور حسینیه

14000000

حقوق پرسنل و هزینههای جاری دفتر خیریه

38877860

هزینههای اداره امور مالیاتی بابت یک دانگ زمین اهدایی به
امور اداری و
پشتیبانی خیریه در بلوار جمهوری اسالمی قزوین توسط وراث محترم حجه
االسالم و المسلمین یعقوبی (ره)

8062000

عوارض شهرداری و نوسازی و هزینههای اداره امور مالیاتی و
انتقال سند یک دانگ زمین خریداری شده در بلوار جمهوری
اسالمی قزوین از خانمها زهرا و کبری باباطاهر

20722247

تسویه حساب نهایی بابت خرید یک دانگ زمین بلوار جمهوری
اسالمی قزوین از خانمها زهرا و کبری باباطاهر برای خیریه

3200000000

وام قرضالحسنه به مددجوی تحت پوشش خیریه

150000000

خرید و قربانی گوسفند و توزیع بین نیازمندان در ماه ذی الحجه
با مشارکت مردمی  25500000ریال

25500000

خرید و قربانی  3رأس گوسفند و توزیع بین نیازمندان در عید
قربان با مشارکت مردمی  50960000ریال

50960000

امور حمایتی اجرای طرح لقمههای مهربانی در  17مرداد ماه مصادف با روز
عید غدیر خم (پخت و توزیع حدود  2200پرس چلو قورمه
سبزی و  500پرس چلو جوجه کباب) با مشارکت مردمی
 356000000ریال ( 65000000ریال از حساب خیریه و
 291000000ریال از حساب هیات حسن جان مسجد امام حسن
مجتبی (علیه السالم))

356000000

مرداد

13

هزینههای جاری حسینیه

6780000

4،070،567،107

ردیف

سرفصل
هزینهها

شرح هزینهها

مبلغ (ریال)

مجموع
(ریال)

ماه

هزینهها

خرید لباسشویی هفت کیلویی آبسال برای نیازمند تحت پوشش
خیریه با مشارکت مردمی  52000000ریال

14

15

13200000
16720000

تحویل  2دستگاه کامپیوتر در حد نو با متعلقات جانبی به اداره
کل بهزیستی استان قزوین

20000000

کمک بازسازی و ساخت مسجد امام حسن مجتبی (علیه السالم)

5425000

واریز مستمری ماهیانه به حساب  23نفر از سادات نیازمند تحت
پوشش خیریه با مشارکت مردمی  12500000ریال

12500000

تهیه مشمعهای تبلیغاتی با آرم و نام موسسه

3000000

هزینههای جاری حسینیه
بیمه آتش سوزی حسینیه
امور اداری و حقوق پرسنل و هزینههای جاری دفتر خیریه
پشتیبانی هزینه روزنامه رسمی و روزنامه کثیر االنتشار صورتجلسات مجمع
و هیات مدیره
هزینه انتقال سند زمین اهدایی به خیریه در ناحیه عظیمیه قزوین
خرید و قربانی گوسفند و توزیع بین نیازمندان در ماه محرم با
مشارکت مردمی  24640000ریال
خرید و قربانی گوسفند و توزیع بین نیازمندان در ماه محرم با
امور حمایتی
مشارکت مردمی  23760000ریال
تسهیالت بالعوض به موسسه هوشیاران خدمتگزار بینام بابت
کمک به ترک اعتیاد معتادان

17140000
50043535
22316180
9217500
11037612
24640000
23760000
300000000

شهریور

16

روابط
عمومی

68000000

ادامه مرداد

13

خرید و توزیع شقه چپ گوسفند قربانی بین نیازمندان در ماه ذی
الحجه با مشارکت مردمی  13200000ریال
خرید و قربانی گوسفند به نیت عقیقه و توزیع بین نیازمندان در
امور حمایتی ماه ذی الحجه با مشارکت مردمی  16720000ریال

(ریال)

1،313،010،827

ردیف

سرفصل

شرح هزینهها

مبلغ (ریال)

مجموع

ماه

ردیف

17
18
19

تهیه و پخش  500عدد بسته حمایتی ماه محرم سال  1399بین
نیازمندان شامل پنج کیلو برنج ایرانی ،یک کیلو عدس ،یک کیلو
لوبیا چیتی 0/5 ،کیلو سویا 0/5 ،کیلو چای اعالی ایرانی ،یک
بطری روغن مایع ،یک قوطی رب گوجه فرنگی ،یک بسته
ماکارونی به همراه ماسک و ژل ضدعفونی کننده با مشارکت
امور حمایتی مردمی  142200000ریال
اجرای طرح لقمههای مهربانی در ایام ماه محرم (پخت و توزیع
حدود  250پرس چلو قورمه سبزی و  210پرس چلو خورشت
قیمه) با مشارکت مردمی  46320000ریال
واریز مستمری ماهیانه به حساب  23نفر از سادات نیازمند تحت
پوشش خیریه با مشارکت مردمی  12500000ریال
برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در حسینیه همراه با پذیرایی با
امور فرهنگی
مشارکت مردمی  11180000ریال
روابط
عمومی

تهیه طرحها و مشمعهای تبلیغاتی با آرم و نام موسسه

امور اداری و هزینههای جاری حسینیه
پشتیبانی حقوق پرسنل و هزینههای جاری دفتر خیریه
خرید و قربانی گوسفند و توزیع بین نیازمندان در ماه صفر با
مشارکت مردمی  24640000ریال
خرید و توزیع حدود  15کیلو گوشت گوسفند قربانی بین
نیازمندان در ماه صفر با مشارکت مردمی  16500000ریال
خرید و توزیع حدود  105کیلو گوشت گوسفند قربانی بین
امور حمایتی
نیازمندان در ماه صفر با مشارکت مردمی  99940000ریال
اجرای طرح لقمههای مهربانی در شب شهادت حضرت رقیه
(سالم اهلل علیها) (پخت و توزیع  520پرس چلو قورمه سبزی) با
مشارکت مردمی  57600000ریال
کمک درمانی بالعوض به مددجوی تحت پوشش خیریه

743686000

65320000

12500000
14250000
19100000
23995570
34859000
24640000
16500000

مهر

20

هزینهها

(ریال)

ادامه شهریور

16

سرفصل

شرح هزینهها

مبلغ (ریال)

مجموع

ماه

99940000

76250000
5000000

541500000

امور حمایتی کمک درمانی بابت خرید داروهای مورد نیاز شیمی درمانی
مددجوی تحت پوشش خیریه با مشارکت مردمی  1000000ریال

43420000

اجرای طرح لقمههای مهربانی در روز اربعین حسینی (پخت و
توزیع  648پرس قیمهنثار و  65پرس برنج ساده) با مشارکت
مردمی  110810000ریال

146560000

وام قرضالحسنه به مددجوی تحت پوشش خیریه جهت پیش
پرداخت اجاره منزل مسکونی با مشارکت مردمی 50000000 20000000
ریال (به صورت قرض الحسنه)

21

روابط
عمومی

تحویل یک عدد پتو به مددجوی تحت پوشش خیریه

2000000

واریز مستمری ماهیانه به حساب  23نفر از سادات نیازمند تحت
پوشش خیریه با مشارکت مردمی  12500000ریال

12500000

تهیه طرحها و مشمعهای تبلیغاتی با آرم و نام موسسه

15000000

ادامه مهر

20

توزیع  248عدد کیف مهربانی آغاز سال تحصیلی شامل سرویس
کامل لوازم التحریر (شامل شش دفتر سیمی ،یک جای مدادی،
یک بسته شش تایی مداد مشکی ،یک بسته شش تایی مداد قرمز،
یک عدد مداد نوکی همراه با یک بسته نوک ،هشت عدد خودکار
در رنگهای مختلف ،یک عدد ماژیک فسفری ،شش عدد ماژیک
وایت برد ،یک بسته مداد رنگی  12رنگه ،یک عدد الک غلط گیر،
دو عدد پاک کن ،سه عدد مداد تراش ،یک بسته لوازم ترسیم و
یک لیوان) همراه با مجموعهای از لوازم بهداشتی (شامل دو عدد
ماسک ،دو عدد ژل ضد عفونی کننده ،یک عدد مایع دستشویی و
یک بسته دستمالکاغذی) با مشارکت مردمی  539340000ریال

هزینهها

(ریال)

1،092،164،570

ردیف

سرفصل

شرح هزینهها

مبلغ (ریال)

مجموع

ماه

25

امور حمایتی

25920000
203670000

آبان

24

امور اداری و
پشتیبانی

20998153

100000000
12500000
2655000
32161770
42000000
14060000
54625000
30000000
10000000

آذر

23

امور حمایتی

31701782

241،701،770

22

امور اداری و
پشتیبانی

هزینههای جاری حسینیه
حقوق پرسنل و هزینههای جاری دفتر خیریه
هزینه انتقال سند و پرداخت بدهی ثبتی یک دانگ زمین اهدایی
به خیریه در بلوار جمهوری اسالمی قزوین توسط وراث محترم
حجه االسالم و المسلمین یعقوبی (رحمت اهلل)
خرید و قربانی گوسفند و توزیع بین نیازمندان در اولین روز ماه
ربیع الثانی با مشارکت مردمی  25920000ریال
اجرای مرحله دهم طرح لقمههای مهربانی در روز  23آبان ماه
(پخت و توزیع  1100پرس چلو قورمه سبزی) با مشارکت مردمی
 136930000ریال
وام قرضالحسنه به مددجوی تحت پوشش خیریه جهت پیش
پرداخت اجاره منزل مسکونی با مشارکت مردمی 100000000
ریال (به صورت قرض الحسنه)
واریز مستمری ماهیانه به حساب  23نفر از سادات نیازمند تحت
پوشش خیریه با مشارکت مردمی  12500000ریال
هزینههای جاری حسینیه
حقوق پرسنل و هزینههای جاری دفتر خیریه
خرید لوازم تجهیز سیستمهای تاسیساتی حسینیه همراه با هزینه
تعمیر و نگهداری
خرید لوازم تجهیز سیستمهای برق و الکتریکی حسینیه همراه با
هزینه تعمیر و نگهداری
خرید و قربانی گوسفند و توزیع بین نیازمندان در ایام نزدیک به
شب یلدا با مشارکت مردمی  54625000ریال
خرید و قربانی گوسفند و توزیع بین نیازمندان در اولین روز ماه
جمادی االول با مشارکت مردمی  30000000ریال
تهیه و نصب آبگرمکن برای مددجوی تحت پوشش خیریه با
مشارکت مردمی معادل  10000000ریال

22710000

417،499،935

ردیف

سرفصل
هزینهها

شرح هزینهها

مبلغ (ریال)

مجموع
(ریال)

ماه

امور حمایتی اجرای زیرسازی و ایزوگام منزل مددجوی تحت پوشش خیریه با
مشارکت مردمی  20000000ریال
واریز مستمری ماهیانه به حساب  23نفر از سادات نیازمند تحت
پوشش خیریه با مشارکت مردمی  12500000ریال
هزینههای جاری حسینیه

26

پشتیبانی

خرید لوازم تجهیز سیستمهای برق و الکتریکی حسینیه همراه با
هزینه تعمیر و نگهداری
خرید و قربانی گوسفند و توزیع بین نیازمندان در اولین روز ماه
جمادی الثانی با مشارکت مردمی  29890000ریال
کمک بالعوض به مددجوی تحت پوشش خیریه جهت پیش
پرداخت اجاره منزل مسکونی با مشارکت مردمی 20000000
ریال
خرید یک عدد تبلت برای مددجوی تحت پوشش خیریه با
مشارکت مردمی معادل  13500000ریال
امور حمایتی خرید کتاب برای کودکان نیازمند با مشارکت مردمی 4111111
ریال و تخفیف حدود  5000000ریالی کتابسرای عالمه
وام قرضالحسنه
واریز مستمری ماهیانه به حساب  24نفر از سادات نیازمند تحت
پوشش خیریه با مشارکت مردمی  13000000ریال
تامین ظروف یکبار مصرف برای اطعام انجام شده توسط کمیته
امداد (مرحله دوم)

39700000
12500000
1000000
28133000
10000000
29890000

20000000

13500000
7500000
30000000
13000000
10000000

دی

27

امور اداری و حقوق پرسنل و هزینههای جاری دفتر خیریه

ادامه آذر

25

کمک درمانی بابت هزینههای دارو و درمان مددجوی تحت
پوشش خیریه با مشارکت مردمی  4000000ریال

4000000

173،558،000

ردیف

سرفصل
هزینهها

شرح هزینهها

مبلغ (ریال)

مجموع
(ریال)

ماه

29

روابطعمومی تهیه طرحها و پوسترها با آرم و نام موسسه

2800000

31

امور حمایتی

32

امور فرهنگی

33

روابطعمومی

حقوق پرسنل و هزینههای جاری دفتر خیریه
خرید و نصب شیشه سکوریت برای دفتر خیریه با مشارکت مردمی
 30500000ریال
خرید و قربانی گوسفند و توزیع بین نیازمندان با مشارکت مردمی
 28420000ریال
خرید و قربانی گوسفند و توزیع بین نیازمندان در اولین روز ماه
رجب با مشارکت مردمی  29700000ریال
کمک درمانی بالعوض بابت هزینههای دارو و درمان مددجویان
تحت پوشش خیریه بر اساس لیست با مشارکت مالی 70000000
ریالی کمیته امداد امام
تامین دو قلم از اقالم جهیزیه مددجوی تحت پوشش خیریه با
مشارکت مردمی  60000000ریال
نوسازی و انجام تعمیرات منزل مددجوی تحت پوشش خیریه با
مشارکت مردمی  11000000ریال
خرید روسری برای بانوان نیازمند با تخفیف حدود 10000000
ریالی سرکار خانم عبد حسینی
کمک بازسازی و ساخت مسجد امام حسن مجتبی ( علیه السالم )
تهیه  395کیف تحصیلی برای مددجویان تحت پوشش خیریه با
مشارکت مردمی حدود  300000000ریال
واریز مستمری ماهیانه به حساب  24نفر از سادات نیازمند تحت
پوشش خیریه با مشارکت مردمی  13000000ریال
برگزاری محفل انس با قرآن در حسینیه به مناسبت بیست و
یکمین سالگرد ارتحال حضرت آیت اهلل سامت (رحمت اهلل علیه)
همراه با اطعام با مشارکت مردمی  12000000ریال
تهیه طرحها و پوسترها با آرم و نام موسسه

41516259
45355500
28420000
29700000
78000000
79000000
62815000
10000000
10000000
300000000
13000000
77150000
3600000

بهمن

30

امور اداری و
پشتیبانی

هزینههای جاری حسینیه

8850500

ادامه دی

28

برگزاری مراسم عزاداری فاطمیه در حسینیه همراه با پذیرایی با
امور فرهنگی
مشارکت مردمی  2800000ریال

7735000

787،407،259

ردیف

سرفصل
هزینهها

شرح هزینهها

مبلغ (ریال)

مجموع
(ریال)

ماه

34

هزینههای جاری حسینیه
هزینههای جاری دفتر خیریه
تسویه حساب حقوق و عیدی پرسنل تا پایان سال 1399
امور اداری و
پشتیبانی حق الزحمه یکساله حسابرس جهت تنظیم اسناد مالی و ارایه
گزارشهای مختلف به اداره امور مالیاتی استان در سال 1399
خرید لوازم تجهیز سیستمهای صوتی و الکتریکی حسینیه همراه
با هزینه تعمیر و نگهداری
خرید و قربانی گوسفند و توزیع بین نیازمندان با مشارکت مردمی
 31200000ریال
خرید و قربانی گوسفند و توزیع بین نیازمندان در اولین روز ماه
شعبان با مشارکت مردمی  29960000ریال
کمک درمانی بالعوض بابت هزینههای دارو و درمان مددجویان
تحت پوشش خیریه با مشارکت مالی  8000000ریالی
تامین دو قلم از اقالم جهیزیه مددجوی تحت پوشش خیریه با
مشارکت مردمی  55000000ریال
خرید یک عدد فرش برای مددجوی تحت پوشش خیریه با
امور حمایتی تخفیف حدود  8000000ریالی فرش مهدی شیردست
تهیه  250جفت کفش برای بانوان تحت پوشش خیریه در راستای
پویش جمع آوری پوشاک با تخفیف حدود  50000000ریالی
تولیدی کفش شیک پا
تهیه کفش برای آقایان و بانوان تحت پوشش خیریه در راستای
پویش جمع آوری پوشاک با تخفیف حدود  30000000ریالی
تولیدی کفش نوروزی
تهیه کفش برای بانوان تحت پوشش خیریه در راستای پویش
جمع آوری پوشاک با تخفیف حدود  30000000ریالی تولیدی
کفش پاپوش

1000000
6325275
90000000
100000000
18150000
31200000
29960000
11350000
89000000
10000000

160000000

94100000

50000000

اسفند

35

هزینهها

(ریال)

1،553،599،275

ردیف

سرفصل

شرح هزینهها

مبلغ (ریال)

مجموع

ماه

ردیف

سرفصل
هزینهها

شرح هزینهها

مبلغ (ریال)

36

روابطعمومی تهیه طرحها و پوسترها با آرم و نام موسسه
مجموع کل هزینهها

(ریال)

ادامه اسفند

35

خرید پوشاک کودک برای فرزندان خانوادههای نیازمند تحت
1500000
پوشش خیریه در راستای پویش جمع آوری پوشاک با تخفیف
حدود  500000ریالی
پرداخت قبض آب مددجوی تحت پوشش خیریه با مشارکت
514000
مردمی  514000ریال
امور حمایتی
اجرای مرحله یازدهم طرح لقمههای مهربانی در قالب طرح میالد
تا میالد در سه ماه پایانی سال (پخت و توزیع بیش از  5000پرس 837،500،000
انواع مختلف غذا) با مشارکت مردمی حدود  736495000ریال
واریز مستمری ماهیانه به حساب  24نفر از سادات نیازمند تحت
13000000
پوشش خیریه با مشارکت مردمی  13000000ریال

مجموع

ماه

11000000
12,320,398,773

تقسیم بندی مبالغ هزینه شده در سال  1399بر اساس سرفصل هزینهها با توجه به چارت سازمانی موسسه
ردیف

سرفصل هزینهها

مبلغ (ریال)

درصد اختصاص یافته

1

امور حمایتی

7،818،872،600

63/46

2

امور اداری و پشتیبانی

4،340،691،173

35/23

3

امور فرهنگی

99،135،000

0/81

۴

روابط عمومی

61،700،000

0/5

12،320،398،773

100

مجموع

روابط عمومی
%.0/5

امور فرهنگی
%0/81

امور اداری و پشتیبانی
%35/23

امور حمایتی
%63/46

تقسیم بندی مبالغ هزینه شده توسط خیریه منعم در سال  1399بر اساس حوزه فعالیت موسسه
ردیف

سرفصل

درصد اختصاص

حوزه فعالیت

مبلغ (ریال)

1

اطعام

2،069،817،600

16/8

2

سالمت و درمان

1،583،770،000

12/86

3

ارزاق خانوار

1،316،056،000

10/68

۴

آموزشی و تحصیلی

862،500،000

7

۵

توزیع گوشت گوسفند قربانی بین نیازمندان

666،975،000

5/41

وام قرض الحسنه

350،000،000

2/84

پوشاک خانوار

315،600،000

2/56

8

تامین جهیزیه و اثاثیه منزل

258،000،000

2/09

9

سادات نیازمند

137،700،000

1/12

10

عمران و آبادانی

127،940،000

1/04

11

پرداخت متفرقه به مددجویان تحت پوشش بهزیستی

120،514،000

0/98

12

کارآفرینی و اشتغال زایی

10،000،000

0/08

3،729،916،547

30/27

هزینههای جاری موسسه

610،774،626

4/96

1۵

امور فرهنگی

برگزاری مراسمها و مناسبتها در حسینیه

99،135،000

0/81

16

روابط عمومی

تبلیغات

61،700،000

0/5

12،320،398،773

100

6
7

13
1۴

هزینهها

امور حمایتی

امور اداری و
پشتیبانی

خرید امالک ,تجهیز و هزینههای تعمیر و نگهداری
امالک و داراییهای در اختیار خیریه

مجموع

یافته

اطعام
سالمت و درمان
0.81

0.5

ارزاق خانوار
4.96

آموزشی و تحصیلی

16.8

توزیع گوشت گوسفند قربانی بین نیازمندان
وام قرض الحسنه
پوشاک خانوار
تامین جهیزیه و اثاثیه منزل

30.27
12.86

سادات نیازمند
عمران و آبادانی
پرداخت متفرقه به مددجویان تحت پوشش
بهزیستی
کارآفرینی و اشتغال زایی
خرید امالک ،تجهیز و هزینه های تعمیر و
نگهداری امالک و دارایی های در اختیار خیریه
هزینه های جاری موسسه
برگزاری مراسم ها و مناسبت ها در حسینیه

10.68
0.08
7
5.41
2.56
2.84

0.98
1.04
1.12
2.09

تقسیم بندی مبالغ هزینه شده در شش ماهه دوم سال ( 1396سال آغاز به کار موسسه)
ردیف

سرفصل هزینهها

حوزه فعالیت

مبلغ (ریال)

درصد اختصاص یافته

1

امور فرهنگی

برگزاری مراسمها و مناسبتها در حسینیه

2

امور اداری و پشتیبانی

هزینههای جاری موسسه

341،901،810

500،000
342،401،810

99/85
0/15
100

مجموع

تقسیم بندی مبالغ هزینه شده در سال 1397
بر اساس سرفصل هزینهها با توجه به چارت سازمانی موسسه
ردیف
1
2
3

سرفصل هزینهها

درصد اختصاص یافته

مبلغ (ریال)

54/45
38/25
7/30
100

امور حمایتی
1،228،452،000
امور فرهنگی
863،078،300
امور اداری و پشتیبانی 164،615،000
مجموع
2،256،145،300

بر اساس حوزههای فعالیت موسسه
حوزه فعالیت

مبلغ (ریال)

درصد اختصاص یافته

ردیف
1

ارزاق خانوار

2

آموزشی و تحصیلی

609،952،000
403،500،000
100،000،000
85،000،000
30،000،000

27/04
17/88
4/43
3/77
1/33

145،875،000

6/47

18،740،000
772،078،300
91،000،000

0/83
34/22
4/03

2،256،145،300

100

3

سرفصل هزینهها

وام قرض الحسنه

امور حمایتی

۴

عمران و آبادانی

۵

کارآفرینی و اشتغال زایی

6

امور اداری و پشتیبانی

خرید امالک ,تجهیز و هزینههای تعمیر و
نگهداری امالک و داراییهای در اختیار خیریه

7
8
9

هزینههای جاری موسسه
امور فرهنگی

برگزاری مراسمها و مناسبتها در حسینیه
اردوهای زیارتی
مجموع

تقسیم بندی مبالغ هزینه شده در سال 1398
بر اساس سرفصل هزینهها با توجه به چارت سازمانی موسسه
ردیف

سرفصل هزینهها

مبلغ (ریال)

درصد اختصاص یافته

1

امور حمایتی

2،886،181،000

57/28

امور اداری و پشتیبانی 1،409،034،470

27/96

2
3

امور فرهنگی

698،648،000

13/87

۴

روابط عمومی

44،700،000

0/89

5،038،563،470

100

مجموع

بر اساس حوزههای فعالیت موسسه
حوزه فعالیت

مبلغ (ریال)

درصد اختصاص یافته

ردیف سرفصل هزینهها
1

آموزشی و تحصیلی

657،450،000

13/05

2

ارزاق خانوار

541،750،000

10/75

3

اطعام

371،830،000

7/37

۴

سالمت و درمان

290،000،000

5/76

آزادی زندانیان جرایم غیر عمد

290،000،000

5/76

6

آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه

256،500،000

5/09

7

کارآفرینی و اشتغال زایی

250،000،000

4/96

8

وام قرض الحسنه

221،651،000

4/40

9

تامین جهیزیه و اثاثیه منزل

7،000،000

0/14

1،030،996،750

20/46

هزینههای جاری موسسه

378،037،720

7/50

12

امور فرهنگی

برگزاری مراسمها و مناسبتها در حسینیه

698،648،000

13/87

13

روابط عمومی

تبلیغات

44،700،000

0/89

5،038،563،470

100

۵

10
11

امور حمایتی

امور اداری و
پشتیبانی

خرید امالک ,تجهیز و هزینههای تعمیر و
نگهداری امالک و داراییهای در اختیار خیریه

مجموع

مقایسه سرفصل هزینهها در سالهای مختلف بر حسب میلیون ریال

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

هزینه های انجام شده بر حسب میلیون ریال

8000

0

روابط عمومی

امور اداری و
پشتیبانی

امور فرهنگی

امور حمایتی

روابط عمومی

امور اداری و پشتیبانی

امور فرهنگی

امور حمایتی

0

0.5

341.9

0
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مقایسه هزینههای انجام شده در حوزههای فعالیت موسسه در سالهای مختلف بر حسب میلیون ریال
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هزینه های انجام شده بر حسب میلیون ریال
3500

پرداخت متفرقه به مددجویان تحت پوشش بهزیستی

سادات نیازمند

پوشاک خانوار

قربانی گوسفند

اردوهای زیارتی

عمران و آبادانی

جهیزیه و اثاثیه

تبلیغات

مراسم ها و مناسبت ها

وام قرض الحسنه

کارآفرینی

حوادث غیر مترقبه

آزادی زندانیان

سالمت و درمان

هزینه های جاری

ارزاق خانوار

آموزشی و تحصیلی

اطعام

خرید امالک ،تجهیز و هزینه های نگهداری امالک

مجموع مبالغ هزینه شده از ابتدای تاسیس موسسه تاکنون بر اساس سرفصل هزینهها
ردیف

سرفصل هزینهها

مبلغ (ریال)

درصد اختصاص یافته

1

امور حمایتی

11،933،505،600

59/79

2

امور اداری و پشتیبانی

5،914،840،643

29/64

3

امور فرهنگی

2،002،763،110

10/04

۴

روابط عمومی

106،400،000

0/53

19،957،509،353

100

مجموع

روابط عمومی
%0/53

امور فرهنگی
%10/04

امور اداری و پشتیبانی
%29/64
امور حمایتی
%59/79

مجموع مبالغ هزینه شده از ابتدای تاسیس موسسه تا کنون بر اساس حوزههای فعالیت موسسه
ردیف

سرفصل

درصد اختصاص

حوزه فعالیت

مبلغ (ریال)

1

ارزاق خانوار

2،467،758،000

12/37

2

اطعام

2،441،647،600

12/24

3

آموزشی و تحصیلی

1،923،450،000

9/64

۴

سالمت و درمان

1،873،770،000

9/39

۵

وام قرض الحسنه

671،651،000

3/36

6

توزیع گوشت گوسفند قربانی بین نیازمندان

666،975،000

3/34

پوشاک خانوار

315،600،000

1/58

آزادی زندانیان جرایم غیر عمد

290،000،000

1/45

9

کارآفرینی و اشتغال زایی

290،000،000

1/45

10

تامین جهیزیه و اثاثیه منزل

265،000،000

1/33

11

آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه

256،500،000

1/28

12

عمران و آبادانی

212،940،000

1/07

13

سادات نیازمند

137،700،000

0/69

1۴

پرداخت متفرقه به مددجویان تحت پوشش بهزیستی

120،514،000

0/6

4،906،788،297

24/59

هزینههای جاری موسسه

1،008،052،346

5/05

برگزاری مراسمها و مناسبتها در حسینیه

1،911،763،110

9/58

اردوهای زیارتی

91،000،000

0/46

تبلیغات

106،400،000

0/53

19،957،509،353

100
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1۵
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19

هزینهها

امور حمایتی

امور اداری و
پشتیبانی
امور فرهنگی

خرید امالک ,تجهیز و هزینههای تعمیر و نگهداری
امالک و داراییهای در اختیار خیریه

روابط عمومی
مجموع

یافته

نمودار درصد مبالغ هزینه شده در هر یک از حوزههای فعالیت موسسه از ابتدای تاسیس تا کنون

24.59

5
1.58 1.45 1.45 1.33 1.28 1.07 0.69 0.6 0.53 0.46

10
5.05

3.36 3.34

15
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9.64 9.58 9.39

25
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عمران و آبادانی

حوادث غیر مترقبه

جهیزیه و اثاثیه

کارآفرینی

آزادی زندانیان

پوشاک خانوار

قربانی گوسفند

وام قرض الحسنه

هزینه های جاری

سالمت و درمان

مراسم ها و مناسبت ها

آموزشی و تحصیلی

اطعام

ارزاق خانوار

خرید امالک ،تجهیز و هزینه های نگهداری امالک

