
 
 بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

 1398گزارش مالی سال 

 گزارش مالی 

مبلغ   یکریال درآمد داشته است که برمبنای جدول شماره  1.950.361.550مبلغ  1398بنیاد توسعه فرهنگی سپهر در سال 

 705.238.000درصد درآمد سالیانه بنیاد از محل حق عضویت هیات مدیره و هیات امنا، مبلغ  4ریال معادل  77.346.000

درصد درآمد  57ریال معادل  1.105.000.000مبلغ  درصد درآمد سالیانه بنیاد از محل حامیان حقیقی، 36ریال معادل 

درصد درآمد سالیانه بنیاد از محل سود  3معادل  ریال 62.777.550سالیانه بنیاد از محل قراردادها و تفاهم نامه ها و مبلغ 

 حساب بانکی تامین شده است. 

 

 98: درآمد های بنیاد توسعه فرهنگی سپهر در سال 1جدول شماره 

 مبلغ تامین شده محل تامین ردیف

 )ریال( 

 درصد

 4 77.346.000 حق عضویت هیات مدیره و هیات امنا 1

 36 705.238.000 حامیان حقیقی  2

 57 1.105.000.000 قرارداد ها و تفاهم نامه ها 3

 3 62.777.550 سود حساب بانکی 4

 100 1.950.361.550 جمع کل  

 

  1397مشخص می شود که منابع درآمدی بنیاد نسبت به سال  97نسبت به سال  98از مقایسه منابع درآمدی بنیاد در سال 

درصد از محل حامیان حقیقی تامین  92بیشترین منابع درآمدی بنیاد با  97درصد رشد داشته است.همچنین در سال  29.5

 شده است.

قرارداد مالی با سازمان بهزیستی و استانداری خراسان جنوبی منعقد کرده است که در مجموع مبلغ  2بنیاد  98در سال 

 هزینه شده است. 3پروژه به شرح جدول  2ریال برای اجرای  1.105.000.000

 98: قرارداد های مالی بنیاد توسعه فرهنگی سپهر در سال 2جدول شماره   

 سازمان طرف قرارداد مبلغ )ریال( نام قرارداد ردیف

پروژه توانمند سازی گروه های همیار زنان  1

 سرپرست خانوار بهزیستی خراسان جنوبی

 بهزیستی خراسان جنوبی 550.000.000

پروژه توانمند سازی ساکنان محالت حاشیه   2

 شهر 

 استانداری خراسان جنوبی 555.000.000

   1.105.000.000 جمع   

ریال  برای اجرای پروژه ها به  1.025.879.075پروژه را اجرا یا توسعه داده است که در مجموع مبلغ  15بنیاد  98در سال 

 هزینه شده است. 3شرح جدول شماره 



2 
 

 98: پروژه های بنیاد توسعه فرهنگی سپهر در سال 3جدول شماره 

 جمع کل هزینه ها محل هزینه ردیف

 )ریال(

 درصد از

 بودجه کل

تعداد ذی 

 نفعان اصلی

1 

 

پروژه توانمند سازی گروه های همیار بهزیستی 

 خراسان جنوبی

210.687.487 20 160 

 

 129 14 150.000.000 پروژه تامین  گرمایش مدارس 2

  14 145.372.000 پویش مهار کرونا در قائنات 3

 

4 

 توانمندسازی ساکنان روستاهای حاشیه شهر

 )مهمویی، جعفرآباد و شاهیک(

110.492.720 

 

10 

 

خانوار 322  

 

 14 8 82.285.439 تامین تسهیالت برای کسب و کارهای خرد 5

 251 7 67.962.920 طرح اتاق کارآفرینی مدارس 6

 250 6 56.704.080 ساالنه بنیاد در قایننشست  7

 19  5  44.773.530 تعاونی صنایع دستی ساروق 8

کوله کتاب و کتابخانه سیار کانون پرورش فکری  9

 کودکان و نوجوانان

41.981.360 4 215 

 30 3 37.963.820 پخش فیلم های مستند 10

 6صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در  11

نوغاب  قومنجان، آفریز، محمدآباد علم،روستاهای 

 روم شیرمرغ، پسکوه،

37.802.720 4 

 

294 

 30 3 26.810.000 توسعه گردشگری پایدار روستایی )کره و باراز( 12

 5 1 7.753.000 آموزش مربیان مهدکودک های روستایی 13

 37 1 5.290.000 نشست ساالنه بنیاد در تهران 14

نفر 1434 100 1.025.879.075 جمع   

خانوار 322  

 مشاهده می شود موجودی حساب های بنیاد در چهار حساب اصلی آورده شده است.  4همانطور که در جدول شماره 

 

 98: موجودی حساب های بنیاد توسعه فرهنگی سپهر در ابتدا و انتهای سال 4جدول شماره 

 موجودی حساب حساب ردیف

 98در ابتدای سال  

 موجودی حساب 

 98سال  پایاندر 

 1.128.116.678                          201.669.856 حساب سپرده بانک صادرات 1

                                                             -                                                - حساب جاری بانک صادرات 2

 420.450.000 550.450.000 مهر ایرانحساب جاری بانک قرض الحسنه  3

 250.000.000 100.000.000 حساب  قرض الحسنه صندوق امام جعفرصادق)ع(  4

 1.798.566.678 852.119.856 جمع کل 

 


