
1401گزارش عملکرد کانون هموند تا پایان دی ماه 



(  1پیوست شماره )اخذ مجوز ثبت رسمی کانون هموند -

(2پیوست شماره )اخذ پروانه فعالیت کانون هموند -

ر این خصوص ایجاد کارگروههای فعال کارآفرینی و اشتغالزایی و تشکیل جلسات هفتگی در جهت تصمیمات بهینه د-

(2پیوست شماره )معرفی رسمی کانون هموند با ترجمه مورد تایید کشور استرالیا جهت گسترش فعالیت ها در این کشور -

راه اندازی پویش های اجتماعی در جهت مشارکت بیشتر -

هموندتوسطشدهساختهبا دانشگاه تهران شمال جهت طراحی مدارس همکاری -

اقدامات پایه ای



خالصه ای از عملکرد کانون هموند در بخش مدرسه سازی 
14که ( 3پیوست شماره )، هنرستان و خوابگاه  دبیرستان42:کل مدارس، هنرستان و خوابگاههای ساخته شده و در حال ساخت: 1397از ابتدای سال -

باب هنرستان مستقیم توسط کانون هموند ساخته شده3باب مدرسه، 
1401و 1400لیست فعالیتهای کانون هموند در بخش مدرسه سازی در سال  -

هزینه ساخت محل استقرار نام مدرسه
(میلیون تومان)

متر )مساحت 
(مربع

توضیحات  همیاران تامین کننده هزینه 

بهره برداری رسیدبه(صادقی)خانم ضرابی 670171روستای همت آباد بخش زرآباد دبیرستان دخترانه الوند 

دبیرستان پسرانه محمد صادق شهابی
شهمیرادی 

بهره برداری رسید به(نیمه تمام)کانون هموند 250320روستای جاکس منطقه الشار

بهره برداری رسید بهمهندس غروی و جهرمی2200450روستای سرزه ایرانشهرکالسه 6دبیرستان دخترانه مهرعذرا 

آخر تکمیل ساختمانمراحلالریجانیمهندس 670171شهرستان الشار روستای جگردک1هوراکالسه6دبیرستان دخترانه 

بهره برداری رسیدبهدوستان امید ایران480171روستای پیمان شهر خاش کالسه 3-2دبیرستان دخترانه امید ایران 

بهره برداری رسید بهمهندس مالک مقدم 570170روستای ناصرآباد شهرستان خاشکالسه3دبیرستان دخترانه راه جوان 

300100شهرروستای رمضان کلک شهرستان نیک خانه و آزمایشگاه آوای خاورکتاب

در حال اجرانام زنده یاد خلیل ممتازبا180خوزستان تکمیل مدرسه اسجدی 

پیشرفت% 40یاران هموند از–زادهخانم کریم202درحال ساختدشتیاریمهردبیرستان آینده سازان

پیشرفت%40از یاران هموند-خانم صابری202در حال ساخت دشتیاریدبیرستان دخترانه بهجت صابری



دبیرستان دخترانه الوند –1401و 1400عملکرد کانون هموند در بخش مدرسه سازی

دبیرستان دخترانه الوند 

(ضرابی)با همت سرکار خانم صادقی 
(بخش زرآباد)روستای همت آباد 

مترمربع 171
به بهره برداری رسید 1400سال 

انحه به یاد نگار، الوند سهند و صوفی که در س
دهواپیمایی اوکراینی جان خود را از دست دادن



دبیرستان پسرانه شهمیرادی  –1401و 1400عملکرد کانون هموند در بخش مدرسه سازی 

دبیرستان نیمه کاره شهمیرادی  
روستای جاکس منطقه الشار 

مترمربع 320
به بهره برداری رسید 



دبیرستان دخترانه مهرعذرا–1401و 1400عملکرد کانون هموند در بخش مدرسه سازی 

دبیرستان دخترانه مهر عذرا
روستای سرزه ایرانشهر 

کالسه6–مترمربع 450
با همت مهندس جهرمی و مهندس غروی

به بهره برداری رسید 
به یاد مرحومه بانو عذرا زارعیان 



(1)دبیرستان دخترانه هورا –1401و 1400عملکرد کانون هموند در بخش مدرسه سازی 

دبیرستان دخترانه هورا
شهرستان الشار روستای جگردک

کالسه3–مترمربع 171
با همت مهندس الریجانی
به بهره برداری رسید  



2دبیرستان دخترانه امید ایران –1401و 1400عملکرد کانون هموند در بخش مدرسه سازی 

2دبیرستان دخترانه امید ایران 
روستای پیمان شهر خاش 

کالسه3–مترمربع 171
با همت دوستان امید ایران

به بهره برداری رسید 



3دبیرستان دخترانه راه جوان –1401و 1400عملکرد کانون هموند در بخش مدرسه سازی 

3دبیرستان دخترانه راه جوان 
روستای ناصر آباد شهرستان خاش

کالسه6–مترمربع 171
به بهره برداری رسید

با همت مهندس دیبا مالک مقدم



کتابخانه و آزمایشگاه آوای خاور–1401و 1400عملکرد کانون هموند در بخش مدرسه سازی 

کتابخانه و آزمایشگاه آوای خاور
روستای رمضان کلک 
به بهره برداری رسید 



دبیرستان دخترانه آینده سازان مهر–1401و 1400عملکرد کانون هموند در بخش مدرسه سازی 

آینده سازان مهر
به همت سرکار خانم کریم زاده



تکمیل مدرسه اسجدی–1401و 1400عملکرد کانون هموند در بخش مدرسه سازی 

مدرسه اسجدی
خوزستان 

به نام زنده یاد مهندس خلیل ممتاز جهرمی  



یاران کانون هموند در بخش مدرسه سازی خالصه ای از عملکرد

14که ( 3پیوست شماره )دبیرستان، هنرستان و خوابگاه  42: کل مدارس، هنرستان و خوابگاههای ساخته شده و در حال ساخت: 1397از ابتدای سال -
باب هنرستان مستقیم توسط کانون هموند ساخته شده3باب مدرسه، 

هزینه ساخت محل استقرار نام مدرسه
(میلیون تومان)

مساحت 
متر )

(مربع

توضیحات  همیاران تامین کننده هزینه 

9)5دبیرستان دخترانه نو اندیشان 
(کالسه

مرحله بهره برداری درمهندس غروی 2900950روستای خیرآباد ایرانشهر

9-6دبیرستان پسرانه نواندیشان 
کالسه 

مرحله بهره برداریدرمهندس غروی2600850روستای خیرآباد ایرانشهر

در حال بهره برداریمهندس غروی 90002500سوران نفره180خوابگاه دخترانه سوران 
3تکمیل یک مدرسه و اضافه کردن 

کالس
آماده بهره برداریمهندس غروی100100روستای از توابع بنت ایرانشهر

مرحله پایان ساختمان(شرکت بهان تجارت)حلوایی مهندس 5000650الشارهنرستان دخترانه الشار 

پایان ساختمانمرحله(شرکت بهان تجارت)حلوایی مهندس 5000850بنت هنرستان دخترانه بنت 

پایان ساختمانمرحله(شرکت بهان تجارت)حلوایی مهندس 5000650نیک شهر هنرستان دخترانه نیک شهر

مرحله نازک کاری (شرکت بهان تجارت)مهندس حلوایی 2000450اوکینگ بین ایرانشهر و نیک شهر4کالسه بهان 6دبیرستان 

کاری مرحله نازکمهندس بهروز طالبی187چهارشاهی شهرستان سراوانروستایکالسه دخترانه3دبیرستان 

مرحله نازک کاریمهندس بهروز طالبی187روستای دهک شهرستان سراوان



در بخش مدرسه سازی 1400سال -یاران کانون هموندخالصه ای از عملکرد

هنرستان بنت به همت مهندس حلوایی 
شرکت بهان تجارت 



در بخش مدرسه سازی 1400سال -یاران کانون هموندخالصه ای از عملکرد

هنرستان نیک شهر به همت مهندس حلوایی 
شرکت بهان تجارت 



در بخش مدرسه سازی 1400سال -یاران کانون هموندخالصه ای از عملکرد

هنرستان الشار به همت مهندس حلوایی 
شرکت بهان تجارت 



در بخش مدرسه سازی 1400سال -یاران کانون هموندخالصه ای از عملکرد

هنرستان نیک شهر به همت مهندس حلوایی 
شرکت بهان تجارت 



یاران کانون هموند در بخش مدرسه سازی خالصه ای از عملکرد

خوابگاه دخترانه
به همت مهندس غروی 



یاران کانون هموند در بخش مدرسه سازی خالصه ای از عملکرد

(نواندیشان)مدارس ساخته شده 
به همت مهندس غروی 



یاران کانون هموند در بخش مدرسه سازی خالصه ای از عملکرد

(نواندیشان)مدارس ساخته شده 
به همت مهندس غروی 



یاران کانون هموند در بخش مدرسه سازی خالصه ای از عملکرد

به همت مهندس بهروز طالبی 

ICFمدارس در حال ساخت به روش 



1401و 1400خالصه ای از فعالیت های کانون هموند در بخش اشتغالزایی و کارآفرینی سال 

کاشت گیاهان دارویی-

(  عورکی، روستای نیامبیت و وشنام ها)محل اجرا سیستان و بلوچستان ، چابهار -
گلرنگ  و ختمی رنگی ( / پنیرک)کاشت گلهای ختمی خبازی -
مترمربع 3000متراژ در نظر گرفته شده -
(  خانوار3)نفر 6: میزان اشتغال-
تومانمیلیون 30: مبلغ تخصیص یافته-

دوخت لباس کار در استان خوزستان  -

میلیون تومان 25دست و تخصیص مبلغ 100-

بافیکارگاه عروسک -

خوزستان : محل اجرا-
میلیون تومان 50مبلغ تخصیص یافته -

به مدیریت سرکار خانم سیار کاموابافی -

میلیون تومان10: مبلغ تخصیص داده شده -



1401و 1400خالصه ای از فعالیت های کانون هموند در بخش اشتغالزایی و کارآفرینی سال 

کاشت گیاهان دارویی-

عورکی، روستای )محل اجرا سیستان و بلوچستان ، چابهار -
(  نیامبیت و وشنام ها

نگی گلرنگ  و ختمی ر( / پنیرک)کاشت گلهای ختمی خبازی -
مترمربع 3000متراژ در نظر گرفته شده -
(  خانوار3)نفر 6: میزان اشتغال-
تومانمیلیون 30: مبلغ تخصیص یافته-



1400خالصه ای از فعالیت های کانون هموند در بخش اشتغالزایی و کارآفرینی سال 

دوخت لباس کار در استان خوزستان  -

میلیون تومان 25دست و تخصیص مبلغ 100-



1401و 1400خالصه ای از فعالیت های کانون هموند در بخش اشتغالزایی و کارآفرینی سال 

بافیعروسک کارگاه -

خوزستان : محل اجرا-
میلیون تومان 50مبلغ تخصیص یافته -



1401و 1400خالصه ای از دیگر فعالیت های کانون هموند در سال 

ودم و تجهیزات تهیه م–تجهیز سیستم آموزش مدارس از جمله مدرسه الیکا به تلویزیون ، صفحه هوشمند آنالین معلمان -

میلیون تومان14تخصیص مبلغ –جهت مدرسه الیکا –مربوطه 

خرید ویدیو پروژکتور و تجهیزات آموزش آنالین-

طرح پویش کتاب -

تومان47،100،000مبلغ –طرح یک بسته ، یک لبخند –1400تامین نوشت افزار مهرماه -

در مرحله جمع آوری کمک های نقدی–طرح تجهیز مدارس به تجهیزات ورزشی -

خرید سمعک جهت دانش آموز کم شنوا -

در حال جمع آوری اطالعات دانش آموزان–آغاز طرح همشاگردی سالم جهت پیوند هموندان با دانش آموزان -

تومان564،279،000جمع هزینه –یاری منطقه سیستان و بلوچستان در تجهیز مراکز درمانی ومبارزه با ویروس کرونا -

عدم استقبال هموندان گرامی -برپایی نمایشگاه سرکار خانم بهارک مالک مقدم در جهت یاری کانون هموند-



1401و 1400خالصه ای از دیگر فعالیت های کانون هموند در سال 

هوشمندسازی مدارس و ایجاد کالس هاس آنالین با مدیریت 
سرکار خانم بابازاده 



1400خالصه ای از دیگر فعالیت های کانون هموند در سال 

پویش کتاب  

تومان3،100،00: مبلغ جمع آوری شده 



1400خالصه ای از دیگر فعالیت های کانون هموند در سال 

خرید ویدیوپروژکتور و سمعک  



1401و 1400خالصه ای از دیگر فعالیت های کانون هموند در سال 

چستان مشارکت در تجهیز مراکز درمانی سیستان و بلو
در مبارزه با کرونا 

تومان564،579،000: جمع هزینه 
نفر374: تعداد مشارکت

مرکز بهداشت در بلوچستان30ارسال به 

(تومان)قیمت کل حتوضی/تعداد
ات 

نام اقالم

115،600،000 8 (بنت و الشار)دستگاه اکسیژن ساز 

2،100،000 کرایه حمل

3.500.000 2000 N95ماسک 

2،600،000 3000 ماسک معمولی

132،350،000 30 به همراه مانومتر تجهیزاتکپسول اکسیژن

94،272،000 لوازم پزشکی و بهداشتی

5،700،000 1 هزینه های حمل 

54،000،000 4 یاریدستگاه اکسیژن ساز جهت مراکز بهداشت دشت

هدیه 3000 ماسک معمولی

134،907،500 کامل ست13
ژن کپسول اکسی

لیتری 40

ل کپسو-جهت دشتیاری و سربازخرید تجهیزات
خت، امانی، نیک ب)دوستان نذریاکسیژن و ماسک 

(جهرمی ، اصغری و مابقی توسط هموند 

19،600،000 خرید لوازم پزشکی و بهداشتی

564،629،500
پرداختی564،579،000

جمع



1401و 1400خالصه ای از دیگر فعالیت های کانون هموند در سال 

یتامین لوازم التحریر و تجهیز مدارس به لوازم ورزش
میلیون تومان30مبلغ 



1401و 1400خالصه ای از دیگر فعالیت های کانون هموند در سال 

طرح همشاگردی سالم در سال 
بررسی و در سال 1400

دبصورت پایلوت اجرا گردی1401



1401و 1400خالصه ای از دیگر فعالیت های کانون هموند در سال 

و شالدستی خرید دوخت ساک 
گردن 



1401و 1400خالصه ای از دیگر فعالیت های کانون هموند در سال 

ط مدارس ساخته شده توستجهیز 
به کتابخانه  کانون هموند 



1401تا سال 1399خالصه ای از مشارکت هموندان از سال 

میلیارد تومان15تقریبا .. : کل کمک های دریافتی جهت مدارس، اشتغالزایی، مبارزه با کرونا و 

نفر387: تعداد کل مشارکت کنندگان در کلیه پروژه ها

نفر320: تعداد اعضاء دارای کد

نفر54: اعضاء جدید 

میلیون تومان45تا 40( : صرفنظر از مدارس مستقل هموندان)متوسط واریزی ماهیانه 



پیوست ها 



پیوست ها 



1401/11/25مورخه

محل استقرارنام واحد آموزشردیف
هزینه ساخت 

میلیون تومان

مساحت 

متر مربع

همیاران تامین 

کننده هزینه
مالحظاتدرصدمرحله تکمیل

90170روستای اوگینگ بین ایرانشهر و نیک شهردبیرستان دخترانه امید1
مهندس عباس 

حاج محسن

 در حال 96از مهر 

بهره برداری
دیوار کشی و سرویس بهداشتی دارد. محوطه سازی ندارد100%

3770روستای دراجی دن شهرستان مهرستاندبیرستان دخترانه نیلوفر2
مهندس دیبا 

مقدم

 در حال 97از مهر 

بهره برداری
سرویس بهداشتی دارد فاقد دیوار کشی100%

110170روستای دوشین کوه از توابع شهرستان بنتدبیرستان دخترانه ایراندخت3
همیاران کانون 

هموند

 در حال 97از مهر 

بهره برداری
دیوار کشی و سرویس بهداشتی دارد. محوطه سازی ندارد100%

دبیرستان دخترانه آوای خاور4
 کیلومتر 30روستای رمضان کلک شهرستان نیک شهر 

مانده به چابهار
176170

عده ای از 

همیاران هموند

 98از مهر ماه 

درحال بهره بردای
100%

دیوار کشی و سرویس بهداشتی و محوطه سازی دارد و 

قفسه کتاب +  متری ساخته شد 90کتابخانه و آزمایشگاه 

دارد

160210روستای اسحاق بازار منطقه دشتیاریدبیرستان دخترانه الیکا5
همیاران کانون 

هموند
%100در حال بهره برداری

6
دبیرستان دخترانه امید ایران 

1
234170روستای سورو بخش زرآباد شهرستان کنارک

همیاران کانون 

هموند
دیوار کشی و سرویس بهداشتی و محوطه سازی دارد%100در حال بهره برداری

73140روستای ناگوک چانف شهر الشار شهرستان نیک شهردبستان دخترانه بهارک7
مهندس دیبا 

مقدم
 فاقد دیوار کشی و سرویس بهداشتی%100در حال بهره برداری

138133روستای سیند سر زرآباد شهرستان کنارکدبیرستان دخترانه کیومرث8
مهندس دیبا 

مقدم
دیوار کشی و محوطه سازی دارد%100در حال بهره برداری

علیرضا جهانگیری250170روستای اسپیتکی شهرستان سربازدبیرستان دخترانه جهانگیری9
در مرحله بهره 

برداری
100%

گزارش فعالیت های مدرسه سازی کانون هموند در بلوچستان



1401/11/25مورخه

محل استقرارنام واحد آموزشردیف
هزینه ساخت 

میلیون تومان

مساحت 

متر مربع

همیاران تامین 

کننده هزینه
مالحظاتدرصدمرحله تکمیل

گزارش فعالیت های مدرسه سازی کانون هموند در بلوچستان

670171روستای همت آباد بخش زرآباد شهرستان کنارکدبیرستان دخترانه الوند10
خانم ضرابی 

(صادقی)

در مرحله بهره 

برداری
دیوار کشی و سرویس بهداشتی و محوطه سازی دارد100%

11
دبستان پسرانه محمدصادق 

شهابی شهمیرادی
250320روستای جاکس منطقه الشار

کانون هموند 

(نیمه تمام)
دیوار کشی و سرویس بهداشتی دارد%100در حال بهره برداری

12
دبیرستان دخترانه مهر عذرا 

 کالسه6
2200450روستای سرزه ایرانشهر

مهندس غروی و 

جهرمی
%100در حال بهره برداری

مهندس الریجانی670208شهرستان الشار روستای جگردک1دبیرستان دخترانه هورا 13
مراحل آخر تکمیل 

ساختمان
95%

14
دبیرستان دخترانه امید ایران 

 کالسه3 - 2
%100در حال بهره برداریدوستان امید ایران480171روستای پیمان شهرستان خاش

15
دبیرستان دخترانه زاه جوان 

 کالسه3
570171روستای ناصر آباد شهرستان خاش

مهندس مالک 

مقدم
%100در حال بهره برداری

5000650شهر اسپکه- منطقه الشار هنرستان دخترانه  الشار16

مهندس حلوایی 

شرکت بهان )

(تجارت

%100در حال بهره برداری

5000850بنتهنرستان دخترانه   بنت17

مهندس حلوایی 

شرکت بهان )

(تجارت

چهار دیواری و محوطه سازی و سرایداری دارد%100در حال بهره برداری

5000650نیک شهرهنرستان دخترانه نیک شهر18

مهندس حلوایی 

شرکت بهان )

(تجارت

%100در حال بهره برداری



1401/11/25مورخه

محل استقرارنام واحد آموزشردیف
هزینه ساخت 

میلیون تومان

مساحت 

متر مربع

همیاران تامین 

کننده هزینه
مالحظاتدرصدمرحله تکمیل

گزارش فعالیت های مدرسه سازی کانون هموند در بلوچستان

2000450اوکینگ بین ایرانشهر و نیک شهر4 کالسه بهان 6دبیرستان 19

مهندس حلوایی 

شرکت بهان )

(تجارت

نیمه کاره مانده است%60مرحله نازک کاری

140170روستای پیپ بین ایرانشهر و نیک شهردبیرستان دخترانه نشاط20
از دوستان دهه 

 علم و صنعت50

 در حال 97از مهر 

بهره برداری
دیوار کشی و سرویس بهداشتی دارد. محوطه سازی ندارد100%

150170روستای چاه علی شهرستان بنت منطقه بهمدان1دبیرستان دخترانه رشد 21

شرکت رشد 

صنعت مهندس 

محمد زنگنه

 در حال 97از آبان 

بهره برداری
100%

22
دبیرستان دخترانه ربابه 

اولیایی
159170روستای گوهر ناگان اسالم آباد شهرستان سوران

مهندس سنگیان 

معرف خانم نگار 

جهرمی از یاران 

هموند

 98از مهر ماه 

درحال بهره بردای
 فاقد دیوار کشی و سرویس بهداشتی100%

160170روستای شندان شهرستان سوراندبیرستان دخترانه مریم23
از دوستان دهه 

 علم و صنعت50

 98از مهر ماه 

درحال بهره بردای
دیوار کشی و سرویس بهداشتی دارد100%

350370روستای شیرگواز منطقه دشتیاری چابهار2دبیرستان دخترانه  رشد 24

شرکت رشد 

صنعت مهندس 

محمد زنگنه

دیوار کشی و سرویس بهداشتی دارد%100در حال بهره برداری



1401/11/18تاریخ گزارش

1401/11/02تا 1399/09/09از 

(کسری)مازاد هزینهدرآمد

               2,912,442,000                               -              2,912,442,000سیلامداد رسانی

                 (100,000,000)                 100,000,000                              -بیماریامداد رسانی

                    60,900,000                               -                   60,900,000تصفیه خانهامداد رسانی

                  819,396,491               5,665,795,000              6,485,191,491کروناامداد رسانی

                 (200,000,000)                 500,000,000                 300,000,000درمانگاه های بنتامداد رسانی

                      7,000,000                               -                     7,000,000اشتغال زاییاشتغال زایی

                                -              1,100,000,000              1,100,000,000ایراندختمدارس

                                -              1,761,704,000              1,761,704,000آوای خاورمدارس

                  325,174,000              3,450,000,000              3,775,174,000کتابخانه آوای خاورمدارس

                                -              2,740,000,000              12,740,000,000امید ایران مدارس

                 (543,550,000)              2,543,550,000              2,000,000,000جهانگیریمدارس

                                -              1,587,992,400              1,587,992,400الیکامدارس

                                -              6,800,000,000              6,800,000,000الوندمدارس

                  222,197,500              5,300,000,000              25,522,197,500امید ایران مدارس

                 (100,000,000)              5,700,000,000              5,600,000,000راه جوانمدارس

             10,609,717,865              1,546,500,000             12,156,217,865مدرسه هامدارس

                    30,000,000                               -                   30,000,000الوان سراوانمدارس

              (2,284,100,000)              2,416,950,000                 132,850,000شهابی شهمیرزادیمدارس

              (5,200,000,000)              9,200,000,000              4,000,000,000الریجانی -1هورا مدارس

                     (3,748,000)              8,700,000,000               8,696,252,000مهر عذرامدارس

                  116,500,000                               -                 116,500,000کیومرثمدارس

                 (100,000,000)                 100,000,000                              -باقر العلوممدارس

                    40,167,000              3,259,833,000              3,300,000,000آینده سازان مهرمدارس

               5,000,000,000                               -              5,000,000,000بهجت صابریمدارس

                   (25,000,000)                   25,000,000                              -عام المنفعهکمک عمومی

                 (893,500,000)                 971,000,000                   77,500,000لوازم التحریرکمک عمومی

                  105,000,000                               -                 105,000,000آموزشکمک عمومی

                      3,100,000                               -                     3,100,000آبکمک عمومی

                    30,000,000                               -                   30,000,000قربانیکمک عمومی

                    10,000,000                               -                   10,000,000همشاگردی سالمکمک عمومی

74,310,021,256            63,468,324,400             10,841,696,856              

حساب جزءحساب کلی

سیستان بلوچستان استان

جمع

درآمد ها و کمک رسانی ها بر اساس استان و نوع کمک رسانی



1401/11/18تاریخ گزارش

1401/11/02تا 1399/09/09از 

(کسری)مازاد هزینهدرآمد
حساب جزءحساب کلی

درآمد ها و کمک رسانی ها بر اساس استان و نوع کمک رسانی

                  270,000,000                               -                 270,000,000سیلامداد رسانی

                   (50,000,000)                   50,000,000                              -خرید تجهیزاتاشتغال زایی

                   (60,000,000)                   60,000,000                              -خرید داماشتغال زایی

                   (60,000,000)                   60,000,000                              -عام المنفعهکمک عمومی

270,000,000                 170,000,000                 100,000,000                  

                                -                 180,000,000                 180,000,000سیلامداد رسانی

180,000,000                 180,000,000                 -                                

                                -              4,657,593,500              4,657,593,500زلزلهامداد رسانی

4,657,593,500              4,657,593,500              -                                

                  794,000,000                   62,415,000                 856,415,000سیلامداد رسانی

                 (140,000,000)                 140,000,000                              -جوجه کشیاشتغال زایی

                 (604,000,000)                 604,000,000                              -کشاورزیاشتغال زایی

                  122,000,000                               -                 122,000,000مدرسه هامدارس

                  540,850,000                               -                 540,850,000یادبود شادروان خلیل جهرمیکمک عمومی

1,519,265,000              806,415,000                 712,850,000                  

                 (100,000,000)                 100,000,000                              -مدرسه هامدارس

                  279,970,000                 139,830,000                 419,800,000ساککمک عمومی

419,800,000                 239,830,000                 179,970,000                  

                   (50,000,000)                   50,000,000                              -کمک به مهر گیتی امداد رسانی

                      1,000,000                               -                     1,000,000اشتغال زاییاشتغال زایی

                  116,200,000                               -                 116,200,000مدرسه هامدارس

                                -                 429,200,000                 429,200,000آرش و پونهکمک عمومی

                                -                 713,255,760                 713,255,760لوازم التحریرکمک عمومی

1,259,655,760               1,192,455,760              67,200,000                    

82,616,335,516              70,714,618,660              11,901,716,856             

جمع

جمع کلی

تمام ایراناستان

جمع

تهراناستان

جمع

خوزستاناستان

جمع

کرمانشاهاستان

جمع

گلستاناستان

جمع

لرستاناستان



1401/11/18تاریخ گزارش

1401/11/02تا 1399/09/09از 

(کسری)مازاد قسطوام اشتغال زایی

                    -      700,000,000     700,000,000 واحدی9مرغداری وام اشتغال زایی

                    -      230,000,000     230,000,000 واحدی3مرغداری وام اشتغال زایی

       300,000,000                   -     300,000,000موسسه جهت-اضطراریوام اشتغال زایی

       400,000,000                   -     400,000,000پارچه بافی زهکوام اشتغال زایی

         96,000,000        16,000,000     112,000,000چرخ خیاطی نیک شهروام اشتغال زایی

       207,000,000                   -     207,000,000چرخ گلدوزی بلوچی کیشوام اشتغال زایی

         62,000,000        10,000,000       72,000,000چرخ خیاطی داوریوام اشتغال زایی

    1,200,000,000                   -  1,200,000,000کاشت گیاهان دارویی-موسسه جهت وام اشتغال زایی

3,221,000,000  956,000,000      2,265,000,000    

                    -        50,000,000       50,000,000عبداللهی- خرید دام وام اشتغال زایی

         50,000,000                   -       50,000,000حمام- خرید دام وام اشتغال زایی

                    -      150,000,000     150,000,000رستا- اضطراری وام اشتغال زایی

250,000,000     200,000,000      50,000,000         

       500,000,000                   -     500,000,000عروسک سازی-چرخ خیاطیوام اشتغال زایی

500,000,000     -                   500,000,000       

3,971,000,000  1,156,000,000   2,815,000,000   

حساب جزءحساب کلی

جمع کلی

تهراناستان

تمام ایراناستان

جمع

خوزستاناستان

جمع

پرداخت وام کمک رسانی و دریافت اقساط بر اساس استان و نوع کمک رسانی

سیستان بلوچستاناستان

جمع

لرستاناستان

گردش اول دوره



1401/11/18تاریخ گزارش

1401/11/02تا 1399/09/09از 

(کسری)مازاد هزینهدرآمد

                (3,310,000)                 3,310,000                           -متفرقههزینه اداری

            (120,000,000)             120,000,000                           -حق التدریسهزینه اداری

                (4,225,488)                 4,225,488                           -کارمزد بانکیهزینه اداری

            (140,000,000)             140,000,000                           -کرایه حملهزینه اداری

                (7,890,000)                 7,890,000                           -پست و مخابرات و اینترنتهزینه اداری

              (49,700,000)               49,700,000                           -بروشورهزینه اداری

                (1,395,000)                 1,395,000                           -ایاب و ذهابهزینه اداری

                (8,870,000)                 8,870,000                           -ثبت شرکتهاهزینه اداری

              (39,240,000)               39,240,000                           -ملزومات اداریهزینه اداری

              (90,791,000)               90,791,000                           -سایتهزینه اداری

                67,921,750             491,368,000             559,289,750کنسرتهزنیه مراسم 

            (250,000,000)             250,000,000                           -حقوق کارشناس مالیهزینه حقوق 

              (39,000,000)               39,000,000                           -برگشت از کمک رسانیبرگشت از درآمد

559,289,750              1,245,789,488           (686,499,738)             

(کسری)مازاد هزینهدرآمدحساب جزءحساب کلی

               29,705,500                           -               29,705,500بانک شهرسود بانکی

              568,618,000                           -             568,618,000بانک قوامینسود بانکی

                36,633,053                           -               810036,633,053بانک پاسارگاد سود بانکی

634,956,553              -                           634,956,553              

(کسری)مازاد دریافتپرداختحساب جزءحساب کلی

                           -               62,648,000               62,648,000مهندس طاهریحساب دریافتنی

                           -               45,000,000               45,000,000اشتباه واریزی اعضاءحساب دریافتنی

107,648,000              107,648,000              -                           

(کسری)مازاد دریافتپرداختحساب جزءحساب کلی

              836,725,445        52,004,706,506        1373461151,167,981,061پاسارگاد بانکها

           3,153,099,626        11,387,488,053          8,234,388,427 8100-15696513سپرده پاسارگاد بانکها

                 4,890,000                 5,000,000                   110,000 110-15696513جاری پاسارگاد بانکها

                           -          3,458,000,000          3,458,000,000طاهری- شهر بانکها

                10,303,600               10,303,600                           -داناییتنخواه گردانها

                 1,295,000             100,000,000               98,705,000کرامت ملکزادهتنخواه گردانها

           5,000,000,000          5,000,000,000                           -جواد عامریتنخواه گردانها

                28,860,000               28,860,000                           -شهین سیارمیاندهیتنخواه گردانها

62,959,184,488         71,994,358,159         9,035,173,671           

64,261,078,791         73,347,795,647         8,983,630,486           

82,616,335,516         70,714,618,660         11,901,716,856         

1,156,000,000           3,971,000,000           2,815,000,000           

148,033,414,307       148,033,414,307       -                           

148,033,414,307       148,033,414,307       -                           

-                           -                           -                           

جمع کلی

گردش 

مغایرت

جمع

جمع کل پروژه ها

جمع کل وام و اقساط

بدهی ها و بانکها- سایر درآمدها - جمع هزینه ها 

جمع

جمع

جمع

هزینه ها و سایر درآمد ها و بدهی ها و گزارش بانک و خالصه عملکرد

حساب جزءحساب کلی






