
 

[1] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  میدانیو  دو مسابقات دوره سومین مالی گزارش
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  :مقدمه

نهاد، کامالً مستقل، غیرسیاسی و   یک سازمان مردم) ع(مردمی امام علی  –جمعیت مستقل امداد دانشجویی 

به ثبت رسید و فعالیت خود را با مجوز  19061صورت رسمی با شماره  به 1378باشد که در سال  غیردولتی می

مقام مشورتی در  با ثبت 1389همچنین در سال ) ع(جمعیت امام علی . کند رسمی از وزارت کشور دنبال می

عنوان یکی از   المللی، به  اجتماعی این سازمان بین-و عضویت در شوراي امور اقتصادي سازمان ملل متحد

  .المللی معرفی گردیده است  هاي فعال در زمینه کاهش معضالت اجتماعی در سطح بین سازمان

از جمله مهمترین کرد که راه اندازي  9413سال  ورزشی پرشین را در -گاه فرهنگیجمعیت امام علی باش

 …هایی چون بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان و  ، عالوه بر توجه و تذکر دادن به مسئوالن و ارگانآن وظایف 

در خصوص ضرورت ترویج ورزش در محالت محروم و پرآسیب، ایجاد خودباوري و عزت نفس در کودکان و 

دهد که ورزش، با ایجاد هویت سازنده  پژوهشهاي متعدد و نیز تجربیات ما نشان می. نوجوانان این مناطق است

یافتن کودکان به سوي  و تقویت خودانگاره مثبت، تأثیر پررنگ و غیرقابل انکاري در پیشگیري از سوق

  .افسردگی، اعتیاد، خشونت و بزه دارد

قدم برداشته و  در همین راستا طی سالیان اخیر باشگاه فرهنگی ورزشی پرشین با اجراي مسابقات دو و میدانی

در روز هاي هفدهم و هجدهم بهمن ماه با حضور پانزده تیم از میدانی  دو و امسال نیز سومین دوره مسابقات

 366در مجموع  با حضور چهارده تیم از دختران روز هاي بیست و چهارم و بیست و پنجم بهمن در و پسران

   .گردیدبرگزار  در چهار رده سنی شرکت کننده
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  :گزارش مالی ایاب و ذهاب بین شهري 

پانزدهم و شانزدهم بهمن ماه براي مسابقات با شروع مسابقات تیم هاي شرکت کننده از سرباز بلوچستان ،کرمانشاه و جوانرود در 

  .  و در تاریخ هجدهم و نوزدهم از تهران بازگشتند پسران به تهران آمدند

  )مسابقات پسران(هزینه رفت و آمد تیم سرباز بلوچستان 

 ریال/قیمت واحد شرح ردیف

 3,600,000 اتوبوس از سرباز به زاهدان 1

 7,963,000 هزینه تغذیه  2

 34,083,000 زاهدان به تهرانقطار  3

 3,040,000 نهار 4

 22,725,000 قطار تهران به زاهدان 5

 13,237,000 تغذیه برگشت 6

 450,000 تاکسی  7

 4,500,000 اتوبوس از زاهدان به سرباز 8

 89,598,000 جمع کل

  

  )مسابقات پسران(هزینه رفت و آمد تیم کرمانشاه و جوانرود  

 ریال/واحدقیمت  شرح ردیف

 800,000 کرایه اتوبوس از جوانرود به کرمانشاه  1

2 
کرایه اتوبوس دربست از کرمانشاه به 

 تهران
14,000,000 

 5,250,000 نهار مسافران 3

 14,000,000 کرایه اتوبوس دربست ازتهران به کرمانشاه 4

 750,000 کرایه اتوبوس از کرمانشاه به جوانرود 5

 34,800,000 جمع کل

  

و در تاریخ  درتاریخ  بیست و دوم و بیست و سوم نیز دختران شرکت کننده از تیم هاي اهواز،کرمانشاه و قم عازم تهران شدند

  .بیست و پنجم و بیست و ششم از تهران بازگشتند

  )مسابقات دختران(هزینه رفت و آمد تیم اهواز

 ریال/قیمت واحد شرح ردیف

 1,515,000 اتوبوسهزینه استرداد بلیط % 10 1

 14,261,000 هزینه بلیط قطار اهواز به تهران 2

 19,861,000 هزینه بلیط قطار تهران به اهواز 3

 35,637,000 جمع کل
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  )مسابقات دختران(هزینه رفت و آمد تیم کرمانشاه

 ریال/قیمت واحد شرح ردیف

 7,800,000 بلیط اتوبوس از کرمانشاه به تهران 1

 7,150,000 اتوبوس از تهران به کرمانشاهبلیط  2

 3,000,000 شام برگشت  3

 17,950,000 جمع کل

  

  جمع کل هزینه ایاب و ذهاب بین شهري

 ریال/قیمت واحد شرح ردیف

 124,398,000  پسرانمسابقات  ایاب و ذهاب بین شهري  1

مسابقات دختران ایاب و ذهاب بین شهري  2  53,587,000 

 177,985,000 جمع کل

   

  

  :گزارش مالی ایاب و ذهاب درون شهري

و همچنین جابجایی بازیکنان از اردوگاه به )و بالعکس(جهت جابجایی بازیکنان و کادر فنی از راه آهن و ترمینال جنوب به خوابگاه

  :زمین و برگزاري اردوها هزینه ایاب و ذهاب درون شهري به شرح ذیل میباشد

  

  

  

  

  







  

  

  

 ریال/واحدقیمت  شرح ردیف

 18,500,000 سرویس ایاب و ذهاب مسابقات پسران 1

 20,000,000 سرویس ایاب و ذهاب مسابقات دختران 2

 38,500,000 جمع کل
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  :گزارش مالی آشپزخانه طراوت

آشپزخانه طراوت با هدف  کنان و کادر فنی تیم ها مسئولیت طبخ غذاي این دوره از مسابقات را باتوجه به نیاز الزم تغدیه بازی

  .بهره مندي زنان سرپرست خانوار عهده دار گردید

در این روند جهت صرفه جویی در مخارج مسابقات تنها هزینه خرید مواد اولیه و هزینه هاي آشپزخانه طراوت  شایان ذکر است

استفاده آشپزخانه گونه سودي جهت و هیچ دریافت گردید را الزم جهت طبخ غذاها و همچنین حقوق خانم هاي سرپرست خانوار

  طراوت محاسبه نگردید

 نفر/تعداد )مسابقات پسران(شرح تاریخ ردیف
قیمت 

 ریال/واحد

 7,250,000 50 )لوبیاپلو و دوغ(شام   1398/11/16 1

 1,902,500 50 صبحانه   1398/11/17 2

 54,360,000 302 )زرشک پلو با مرغ و دلستر(نهار   1398/11/17 3

 8,000,000 50 )چلوخورشت قیمه و دوغ(شام  1398/11/17 4

 1,106,500 50 صبحانه   1398/11/18 5

 63,420,000 302 )چلو جوجه کباب و دلستر(نهار   1398/11/18 6

 6,750,000 50 )ماکارانی و دوغ(شام   1398/11/18 7

 1,692,500 50 صبحانه   1398/11/19 8

 144,481,500 جمع کل

          

 نفر/تعداد )مسابقات دختران(شرح تاریخ ردیف
قیمت 

 ریال/واحد

 3,155,000 17 )چلو خورشت قرمه سبزي با دوغ(نهار  1398/11/23 1

 3,915,000 27 )لوبیاپلو با دوغ(شام 1398/11/23 2

 1,098,900 27 صبحانه  1398/11/24 3

 57,750,000 300 )چلو جوجه کباب با دلستر(نهار  1398/11/24 4

 965,400 27 صبحانه 1398/11/25 5

 52,450,000 300 )زرشک پلو با مرغ و دلستر(نهار  1398/11/25 6

 4,320,000 27 )چلوخورشت قیمه و دوغ(شام   1398/11/25 7

 1,103,900 27 صبحانه 1398/11/26 8

 1,760,000 22 )ساندویچ کوکو سبزي(غذاي همراه مسافران 1398/11/26 9

 126,518,200 جمع کل
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  :گزارش مالی خوابگاه

براي پسران و خوابگاه ورزشگاه هرندي براي  ورزشگاه حجابخوابگاه جهت اسکان شرکت کنندگان مسابقات 

  .دختران تعیین گردید

 ریال/قیمت واحد شرح ردیف

 رایگان خوابگاه پسران 1

 47,800,000 خوابگاه دختران 2

 47,800,000 جمع کل

  

  :گزارش مالی هزینه درمان

باتوجه به احتمال بروز حوادث و آسیب به شرکت کنندگان در حین مسابقات استقرار آمبوالنس در محل  

برگزاري مسابقات مقرر گردید و به دلیل آسیب شدید به شرکت کننده تیم سرباز وي به بیمارستان امام 

  .منتقل گردید) ع(حسین

 ریال/قیمت واحد شرح ردیف

 رایگان مرکز آمبوالنس تخصصی امداد آرین پارسیان  1

 1,000,000 ) ع(مرکز آموزشی درمانی امام حسین 2

 1,000,000 جمع کل

  

  :گزارش مالی اردو مسابقات

  در حاشیه برگزاري مسابقات دختران در شب بیست و چهارم بهمن ماه اردوي برج میالد برگزار گردید

 ریال/قیمت واحد شرح ردیف

 7،410،000 بلیت سکوي باز برج میالد 1

 310،000 میان وعده 2

 6،800،000 شام اردو  3

 210،000 اسنپ پیک 4

 14،730،000 جمع کل
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  :تدارکاتگزارش مالی هزینه هاي زمین و 

  در مسابقات پسران ي تدارکاتمجموعه هزینه ها

 ریال/قیمت واحد شرح ردیف

 15،300،000 لباس ورزشی تیم بلوچستان 1

 30،700،000 رنگی A3چاپ بنر و پرینت  2

 250،000 کرایه حمل 3

 150،000 پالك چسبی 4

 1،220،000 پرینت رنگی  5

 200،000 نخ کادوئی 6

 230،000 شکالت 7

 200،000 ربان نیم سانتی 8

 A4 200،000خرید کاغذ  9

 2،300،000 پرینت  10

 1،000،000 کاغذ پران 11

 720،000 لیوان یکبار مصرف 12

 80،000 ماژیک 13

14 CD 120،000 خام 

 cd 150،000رایت  15

 480،000 برف شادي 16

17 
لیوان ,دستمال کاغذي,تی بگ(خرید از فروشگاه رفاه

 )گیاهی،سفره،شکالت،قند،نوار چسب
2،509،200 

 10،290،600 )کیک،آّب معدنی،آّمیوه،نوشابه(خرید از فروشگاه رفاه 18

 1،200،000 دستمزد کارگر 19

 350،000 حمل و نقل  لوازم مسابقات 20

 432،000 خرید شکالت از فروشگاه رفاه 21

 124،200 نوار چسب 22

 85،000 خرید باطري از فروشگاه رفاه 23

 702،000 خرید شکالت از فروشگاه رفاه 24

 6،000،000 سیستم صوتی 25

 510،000 و کاور A3پرینت  26

 2،720،000 ایاب و ذهاب دي جی مسابقات پسران 27

 720،000 )شکالت و کیسه زباله(خرید از فروشگاه رفاه 28

 78،943،000 جمع کل  
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  راندختدر مسابقات  ي تدارکاتمجموعه هزینه ها

 ریال/قیمت واحد شرح ردیف

 4،860،000 بنر 1

 1،500،000 دستمزد کارگر 2

 A4 80،000کاور  3

 600،000 دود رنگی زمینی 4

 540،000 برف شادي 5

6 
آبمیوه،آب معدنی،شکالت،چاي،لیوان (خرید از فروشگاه

 )کاغذي،کیک
6،769،000 

 700،000 میکروفون و کابل 7

 605،000 کپی رنگی 8

 4،500،000 بنر  9

 500،000 سنجاق قفلی 10

 12،880،800 کیک،آبمیوه،آب معدنی (خرید از فروشگاه رفاه 11

 1،017،900 )شکالت ،بیسکویت ،نوار چسب(خرید از فروشگاه رفاه 12

 845،000 اب معدنی 13

 600،000 لیوان کاغذي 14

 405،000 خرید شکالت از فروشگاه رفاه 15

 500،000 منور 16

 6،000،000 سیستم صوتی 17

 600،000 خبرنگاردستمزد  18

 43،502،700 جمع کل
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   :گزارش مالی جوایز مسابقات

یه اهدا گردید و در اختتامیه مسابقات به در حین انجام مسابقات به نفرات اول تا سوم هر رشته مدال،لوح تقدیر و کارت هد

  .گردیدخردساالن پک هدایا و به تیم هاي برتر کاپ قهرمانی به رسم یادبود تقدیم 

 تعداد شرح ردیف
قیمت 

 ریال/واحد

 95،000،000 38 کارت هدیه نفرات اول 1

 64،600،000 38 کارت هدیه نفرات دوم 2

 45،600،000 38 کارت هدیه نفرات سوم 3

4 
مداد (پک کادوهاي خردساالن

 )رنگی،جامدادي،خودکار،پاکن،تراش،مداد
120 21،400،000 

 9،600،000 114  مدال 5

 15،450،000 سري4 کاپ کاسه اي  6

 6،650،000   لوح تقدیر 7

 258،300،000 جمع کل

  

  

  :گزارش مالی کمک هاي نقدي اهدایی

  .خیرین محترمی که در زمان برگزاري مسابقات در میان تماشاچیان حضور داشتند مبالغ ذیل را اهدا نمودند

  

  

  

  

  

  

  

 ریال/قیمت واحد شرح ردیف

)ع(علی واریز به حساب جمعیت امام 1  165,000,000 

)ع(واریز به حساب جمعیت امام علی 2   59,050,000 

 224,050,000 جمع کل
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  :ي مسابقاتهزینه ها کل جمع بندي

در پایان ضمن تشکر از تمام عوامل و کسانی که در انجام این مهم ما را یاري نموده اند مجموع کل هزینه هاي 

  .میگرددمسابقات به شرح ذیل اعالم 

 ریال/قیمت واحد شرح ردیف

 177,985,000 ایاب و ذهاب بین شهري 1

 41,220,000  ایاب و ذهاب درون شهري  2

 270,999,700 آشپزخانه طراوت 3

 47,800,000   خوابگاه  4

 1,000,000   درمان  5

 14,730,000  اردو مسابقات  6

 119,725,700  هزینه هاي زمین و تدارکات  7

 258,300,000  جوایز مسابقات  8

 931,760,400 جمع کل

   
  

 جمع کل هزینه هاي مسابقات پسران جمع کل هزینه هاي مسابقات دختران

ریال 435 ریال 496 287,900, ,472,500 

ریال 931 ,760,400 

  


