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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 1931زمستان  – 1شماره گزارش مالی 

 مقدمه

طور که پیش از این وعده داده بودیم، تالش خواهیم گذرد. همانماه می 7حدود « طلوع»ی به کار مؤسسه عاز شرو

را منتشر کنیم. در ادامه، گزارش مالی در آن فصل های مؤسسه هر فصل، گزارش مالی فعالیتبعد از اتمام کرد که 

 را مطالعه خواهید کرد. 59زمستان 

ای ابهامی باشد؛ در عین حال، در صورتی که در زمینهفهم و آسانتالش ما این بوده که این گزارش تا حد ممکن روشن 

 های زیر با ما در میان بگذارید:توانید پرسش خود را از یکی از راهوجود داشت، می

  از طریق ایمیل به آدرسinfo@roshanayetoloo.ir 

  75279997995ی به شماره یتلگرامارسال پیام از طریق 

 در سایت مؤسسه: « تماس با ما»ی از طریق صفحهhttp://roshanayetoloo.ir/contact 

 دهیم.پاسخ های شما به پیام ترین زمانکوتاه کنیم تا درما تالش می

 

 1931زمستان در مؤسسه  هایدرآمدجدول 

 های مردمی بوده است.درآمدهای موسسه از طریق کمککلیه 

 های ذکر شده در جدول به ریال است.رقم

 

 

  

 مجموع اسفند بهمن دی 

 517,771,711 178،797،777 991،989،719 97،007،777 های مردمیدرآمد حاصله از کمک
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 1931های مؤسسه در زمستان جدول هزینه

 های ذکر شده در جدول به ریال است.رقم

های جدول های مختلف جدول است. رقمی که در انتهای تیترتوضیحاتی که بعد از جدول آمده، مربوط به بخش

 آمده، ارجاع به توضیح مربوط به آن تیتر است.

 

 جدول توضیحات

مربی، دو ناظم و یک مدیر گروه مشغول به کار هستند. در  9دبستانی طلوع، در بخش آموزش جبرانی پیش -1

 شود.ی دستمزدها به صورت ساعتی، و با توجه به میزان کار هر فرد در ماه محاسبه میی طلوع همهمؤسسه

آموز به هر دانشنفر است.  79کنند، دبستانی شرکت میهای جبرانی پیشآموزانی که در آموزشتعداد دانش

 کند.ها شرکت میساعت در کالس 0طور منظم، سه روز در هفته، و هر روز به مدت حدود 

ن افراد، یک از میان ای مدیر گروه است. 9مربی و  17واحدهای آموزش کودک و آموزش نوجوان طلوع، شامل  -9

 مربی به صورت داوطلبانه با مؤسسه همکاری دارند. 9مدیر گروه و 

های زندگی در ی مهارتهای آموزشی در زمینهی این واحدها در سال گذشته، برگزاری کالسترین برنامهمهم

شد ای که در خود مؤسسه برگزار میهای هفتگینوجوان هم در کالس 07مدرسه بوده است. به عالوه،  0

 کردند.شرکت می

 مجموع 3اسفند بهمن دی 

دستمزد کادر آموزش جبرانی 

 1دبستانپیش
69،678،589 90،981،517 171،889،599 713,151,917 

دستمزد کادر آموزش کودک و 

 7نوجوان
25،278،829 96،271،555 05،201،852 111,237,775 

 117,111,571 71،720،971 26،820،017 00،786،028 9دستمزد کارکنان دفتری و مشاوره

 55,372,392 27،270،587 0،176،777 17،007،777 5دستمزد واحد مددکاری

 99,119,311 19،869،551 11،921،582 11،769،559 1حق بیمه کارکنان

خرید وسایل آموزشی و تعمیر و 

 سازی مکانآماده
10،957،777 99،999،909 99،281،797 13,799,737 

 1,127,392 7 1،677،527 7 1خرید کتاب برای کتابخانه

 322,222 7 577،777 7 تبلیغات

 11,222,222 17،777،777 9،777،777 7 7اجاره مکان

 1,172,222 995،777 1،719،777 76،777 قبوض

 1,512,222 7 997،777 1،977،777 9کمک به مؤسسات دیگر

 9,131,712 591،997 2،807،777 2،077،777 متفرقه

 117,397,571 927,335,132 119,215,599 191,379,757 مجموع
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مسئول روابط عمومی، افرادی که در این بخش دستمزدشان محاسبه شده، مسئول امور دفتری، کارپرداز،  -2

 هستند.مسئول کتابخانه، و مشاور 

ایم، و کارپرداز کارهای دفتری را هم ای برای امور دفتری نداشته، مسئولیت جداگانه56البته از ابتدای سال 

 دهد.انجام می

 67های محروم در استخدام دارد. این دو نفر، حدود ی طلوع دو نفر نیرو برای رسیدگی به خانوادهمؤسسه -0

 مند را تحت حمایت مددکاری دارند.ی نیازخانواده

طریق از شود، و خود مددکاران ها از درآمد مؤسسه تأمین نمیهای این خانوادهی رسیدگی به نیازمندیهزینه

 کنند.ها را تأمین میخیّرینی جداگانه این هزینه

ی افرادی را که در ماه ساعت کاری زیادی دارند بیمه تأمین اجتماعی تالش ما در مؤسسه این است که همه -9

تنها  59ای مشکالت دیگر، و با موافقت همکارانمان در مؤسسه، تا پایان سال مسائل مالی و پارهکنیم. بنابه 

 نفر را بیمه کنیم. 0توانستیم 

 توانند از آن استفاده کنند.جلد کتاب دارد و تمام اهالی محله می 9977کتابخانه طلوع در حال حاضر حدود  -6

ی دی ماه از درآمدهای هزار تومان است. اجاره 977هانه ی مکانی که مؤسسه در آن مستقر است مااجاره -7

 مؤسسه پرداخت نشده است.

 اند کرده است.های اندکی به مؤسساتی که کامالً مورد اعتماد بودهطلوع، در مواردی خاص، کمک -8

 رسد. ی دو ماه دیگر میی اسفندماه به نظر خیلی بیشتر از هزینههزینه -5

پردازیم. ی هر ماه را در ابتدای ماه بعد میا دستمزد هر ماه کارکنان و اجارهدلیل این موضوع این است که م

 مثالً دستمزد پرداخت شده در دی ماه، مربوط به کاری است که در آذر ماه انجام شده.

، ما دستمزدهای اسفند را در همان انتهای اسفند واریز 56در اسفند ماه، با توجه به تعطیالت ابتدای فروردین 

ی مکان پرداخت شده در اسفند مربوط به دو ماه، یعنی بهمن ی دستمزد و اجارهیم. به این ترتیب، هزینهکرد

 و اسفند، است.

تدای تأسیس تا انتهای های مؤسسه از ابجدول خالصه درآمدها و هزینه

 1931زمستان 

 به ریال هستند. زیر بالغم

 27،097،777 31از زمستان  قبل یهای مردمی در دورهدرآمد حاصل از کمک

 097،779،719 31های مردمی در زمستان درآمد حاصل از کمک

 92،767،067 31قبل از زمستان ی ی موسسه در دورههزینه

 697،589،099 31ی موسسه در زمستان هزینه

 927،777،777 در قالب قرض بلندمدت )چند ساله( به افراد خاص بدهی موسسه

 98،977،777 )چند ماهه( در قالب قرض کوتاه مدت به افراد خاص بدهی موسسه

 79،689،827 31مؤسسه در انتهای زمستان  ی حسابمانده
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