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تهیه جهیزیه زوج آبرومندی که  برایمیلیون ریال  ۰۴ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 ..جمع آوری شدگزارشی از ایشان منتشر شده بود، 

کمک هزینه تهیه سرپناه خانواده  برای میلیون ریال ۰۴۴ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری شد که به ایشان اهدا خواهد شد نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود؛

تهیه جهیزیه زوج آبرومندی که  برای میلیون ریال ۰۴ف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ با لط

 .جمع آوری شدگزارشی از ایشان منتشر شده بود، 

یک راس گوسفند برای سالمتی  ریال میلیون ۵با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی با مبلغ 

 .همه دوستان همت قربانی شد

 

جمع  میلیون ریال ۰۲۴مبلغ ساله  ۰۱برای درمان محمد با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان 

 .تهیه دارو هزینه خواهد شدآوری شد که ان شآءاهلل برای 

 برای هزینه های بیمارستانی بیمار نیازمند میلیون ریالی ۰۴کمک 

 برای فیزیوتراپی بیمار نیازمند هزار ریال ۲۴۴میلیون و  ۵واریز مبلغ 

 خانواده نیازمند ۰۰فوری به  در قالب کمکهای ضروری و میلیون و چهارصد هزار ریالی۰۲کمک 

 هزینه های درمانی و دارویی یک بیمار سرطانی نیازمند پرداخت شد هزار ریال ۸۱۹میلیون و  ۰۲

 ریال ۸۵۹هزار و  ۰۸۴میلیون و  ۱۳ پرداخت هزینه های بیمارستانی کودک نیازمند به مبلغ

 ریال ۹۴۴هزار و  ۰۱۴میلیون و  ۲داروی شیمی درمانی یک بیمار نیازمند به مبلغ تهیه 

تهیه جهیزیه زوج آبرومندی که  میلیون ریال برای ۰۴با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری شدگزارشی از ایشان منتشر شده بود، 

برای کمک تهیه جهیزیه یک زوج  میلیون ریال ۲۴نان مبلغ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربا

 .نیازمند هدیه شد

تهیه جهیزیه زوج آبرومندی که  برای میلیون ریال ۰۴با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری شدگزارشی از ایشان منتشر شده بود، 

هزینه های جراحی قلب برای پرداخت  میلیون ریال ۵۴با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری شدماهه که گزارش ایشان منتشر شده بود؛  ۰۹باز کودک 

برای انجام عمل  میلیون ریال ۱۴از محل کمکهای عمومی خیریه همت مبلغ با لطف خدای بزرگ و 

 .قلب یک بیمار نیازمند دیگر در بیمارستان شهید رجایی تهران پرداخت شد

کمک هزینه تهیه سرپناه  برای یکصد میلیون ریالا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

جمع آوری شد که پس از انجام مقدمات و یافتن خانواده نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود؛ 

ی از کاربران خیریه برای تهیه و دراختیار قراردادن مسکن همچنین یک.محل مناسب پرداخت خواهد شد

مبلغ کمک جمع آوری شده صرف سایر نیازها و اولویت  تحقق صورت  اعالم آمادگی کرده اندکه در

 .های این خانواده خواهد شد
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تهیه جهیزیه زوج آبرومندی که  برایمیلیون ریال  ۰۴ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری شدگزارشی از ایشان منتشر شده بود، 

 

 .هدیه شد میلیون ریال ۰۴با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان جهیزیه زوج آبرومندی به مبلغ 

 کلیک کنیداینجا سته جهیزیه خیریه همت، برای مشاهده لیست اجناس اهدایی ب

قربانی  میلیون ریال ۵ به مناسبت میالد حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها یک راس گوسفند به مبلغ

 .شد

هزار و دویست  ۰۲میلیون و  ۵۴کمکهای عمومی خیریه همت مبلغ  با لطف خدای بزرگ و از محل

 .آبان پرداخت شد ۰۱برای تهیه داروی کودک بیمار نیازمند به داروخانه  ریال

ریال برای تهیه پروتز  ۲۹۰هزار و  ۵۳۰میلیون و  ۹۲با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

اقدامات اولیه برای .ساله که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد ۵۴مورد نیاز جراحی مادر 

 .تهیه پروتز انجام وجراحی ایشان طی روزهای آینده در بیمارستان امام خمینی انجام خواهد شد

یک میلیون و با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت یک مورد درمانی به مبلغ 

 .در بیمارستان فارابی تهران انجام شد هارصد و هفتاد هزار ریالچ

با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای موجود در صندوق خیریه همت برای سه قلم از فهرست 

 .تهیه شد ریال  میلیون ۰۹جهیزیه یک زوج آبرومند به مبلغ 

برای  میلیون و پنجاه هزار ریال ۳کمکهای عمومی خیریه همت مبلغ  با لطف خدای بزرگ و از محل

 .جراحی یک بیمار نیازمند پرداخت شد

با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای موجود در صندوق خیریه همت برای سه قلم از فهرست 

 .شدتهیه  میلیون و یکصد هزار ریال ۰۹جهیزیه یک زوج آبرومند به مبلغ 

تهیه پروتز یک برای  هزار ریال ۵۴۴میلیون و  ۹۹ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری و به شرکت تهیه کننده پروتز پرداخت شدجوان نیازمند که گزارش ایشان منتشر شده بود، 

 جهت کمک هزینه ازدواج و تهیه سرپناه یک زوج آبرومند میلیون ریالی۱۵کمک 

 ریال ۹۵۱۵۹۴۴پرداخت هزینه های درمانی یک بیمار نیازمند جمعا به مبلغ 

 .هدیه شد میلیون ریال ۰۴به مبلغ جهیزیه زوج آبرومندی ا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان ب

 هزار ریال ۹۳۴میلیون و  ۸کمک هزینه تهیه جهیزیه به مبلغ 

 .به خانواده نیازمندی که پدرخانواده از کارافتاده است ده میلیون ریالیکمک ضروری 

حق بیمه یک بیمارنیازمند که قرار بود حدود شش برابر این مبلغ را به دلیل دارا نبودن  ریال ۰۸۱۲۱۹۰۸

 .بیمه بابت جراحی پرداخت کند

 هدیه شد میلیون ریال ۰۴به مبلغ جهیزیه زوج آبرومندی با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان 

 ریال هزار ۳۴۴میلیون و  ۰۳کمک هزینه درمان سوختگی کودک نیازمند به مبلغ 

 میلیون ریال ۵۴کمک هزینه جوان بستری در آی سی یو بیمارستان سورنا تهران به مبلغ 

 ریال ۰۰۵۹۹۰۴۴ترخیص کودک بیمار نیازمند از بیمارستان امام خمینی تهران به مبلغ 
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 هزار ریال ۰۵۴میلیون و  ۹به مبلغ  پرداخت هزینه های شیمی درمانی بیمار نیازمند

 کمک ضروری جهت یک خانواده نیازمند روستایی میلیون ریال ۲۴مبلغ 

 کمک هزینه ازدواج به یک خانواده آبرومند میلیون ریال ۲۴

 کمک هزینه ازدواج به یک خانواده آبرومند میلیون ریال ۱۴

 کمک هزینه تهیه مسکن برای یک خانواده آبرومند میلیون ریال ۵۴

مفتخریم بار دیگر به اطالع همه دوستان گرامی برسانیم که با لطف خدای بزرگ و با همت شما 

جراحی قلب دختر جوان یتیمی که گزارش ایشان برای  هزار ریال ۱۳۸میلیون و  ۹۹مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری شد که حسب مورد هزینه خواهد شده بود، منتشر شد

 میلیون ریال ۹کمک هزینه جراحی دختر نوجوان نیازمند به مبلغ 

 میلیون ریال۵۵کمک هزینه تهیه پروتز جراحی جوان نیازمند به مبلغ 

 هزار ریال ۹۴۴میلیون و  ۹به مبلغ  کمک هزینه شیمی درمانی بیمار نیازمند

 میلیون ریال ۰۹کمک هزینه جراحی چشم بیمار نیازمند به مبلغ 

هدیه  ریال میلیون ۰۴به مبلغ جهیزیه زوج آبرومندی با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان 

 .این جهیزیه به نام مبارک امام هادی علیه السالم هدیه می شود.شد

 میلیون ریال ۲۴۴کمک هزینه تهیه سرپناه برای خانواده ای نیازمند به مبلغ 

 هزار ریال ۱۴۴میلیون و  ۰۰خانواده نیازمند جمعا به مبلغ ۰۱پرداخت کمک هزینه ضروری به 

 میلیون ریال ۵۴کمک هزینه تهیه سرپناه به مبلغ 

هدیه  میلیون ریال ۰۴به مبلغ جهیزیه زوج آبرومندی با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان 

 .این جهیزیه به نام مبارک امام هادی علیه السالم هدیه می شود.شد

کمک به خانواده ای با دو فرزند برای  یلیون ریالم ۰۴۴با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری شد معلول که گزارش ایشان منتشر شده بود،

 ۲۴۴میلیون و  ۵مبلغ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان از محل کمکهای عمومی خیریه همت 

 برای فیزیوتراپی بیمار نیازمند پرداخت شد ریال هزار

هدیه  میلیون ریال ۰۴به مبلغ جهیزیه زوج آبرومندی با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان 

 .یه می شوداین جهیزیه به نام مبارک امام جواد علیه السالم هد.شد

 به عروس آبرومند میلیون ریال ۰۴کمک خرید تهیه جهیزیه 
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 هزار و دویست ریال ۲۱۳پرداخت هزینه دارویی خانواده نیازمند به مبلغ 

 میلیون ریال ۲پرداخت هزینه های درمانی یک بیمار نیازمند به مبلغ 

هیه جهیزیه یک عروس برای ت چهل میلیون ریالبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

به  میلیون ریال ۰۴با توجه به استقبال کاربران جهیزیه دیگری نیز به ارزش .جمع آوری شد آبرومند یتیم

 .یکی از نوعروسان آبرومند در لیست انتظار خیریه همت اهدا خواهد شد

تهیه سرپناه خانواده کمک هزینه  برای میلیون ریال ۲۵۴ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری شد نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود،

 میلیون ریال ۰۲جوان بیمار مبتال به سرطان به مبلغ  کمک هزینه درمان

 میلیون ریال ۹پرداخت هزینه درمانی پسربچه بیمار به مبلغ 

 میلیون ریال ۵پرداخت هزینه درمان بیمار مبتال به نارسایی قلبی به مبلغ 

 یکصد میلیون ریالرد نیازمند به مبلغ کمک ضروری فوری جهت اشتغال چند ف

 هزار ریال ۹۴۴میلیون و  ۹خرید ارزاق خوراکی جهت چند خانواده نیازمند به مبلغ 

هدیه  میلیون ریال ۰۴به مبلغ رومندی جهیزیه زوج آببا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان  

 .این جهیزیه به نام مبارک امام جواد علیه السالم هدیه می شود.شد

 .پرداخت شد شصت میلیون ریالبرای انجام کمک ضروری به یک فرد آبرومند مبلغ 

داخت هزینه های دارویی بیمار با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت، برای پر

 .پرداخت شد هزار ریال ۹۵۹میلیون و  ۳سرطانی نیازمند مبلغ 

میلیون و ده هزار  ۳۴به مبلغ آمپولهای یک جوان نیازمند با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان 

 .از داروخانه هالل احمر تهیه و اهدا شد ریال

 میلیون ریال دهپرداخت هزینه های درمانی بیمار نیازمند به میزان 

 هزار ریال ۰۰۴میلیون و  ۰۰پرداخت هزینه جراحی چشم بیمار نیازمند به مبلغ 

جمع ساله ۰مورد نیاز درمان سارای  میلیون ریال ۱۴۴با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .ایشان تقدیم خواهد شدآوری شد که بعد ازسیر مراحل قانونی امروز به پدر بزرگوار 

 میلیون ریال ۰۱پرداخت هزینه استند عمل جراحی قلب بیمار نیازمند به مبلغ 
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 میلیون و پانصد هزار ریال ۰۹پرداخت هزینه های جراحی چشم بیمار نیازمند به مبلغ 

 هزار ریال ۵۸۱میلیون و  ۰ند به مبلغ پرداخت هزینه های دارویی بیمار نیازم

 هزار ریال ۵۹۹میلیون و  ۸پرداخت هزینه های ترخیص بیمار نیازمند از بیمارستان به مبلغ 

هدیه  میلیون ریال ۰۴به مبلغ جهیزیه زوج آبرومندی با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان 

 .یه می شوداین جهیزیه به نام مبارک امام جواد علیه السالم هد.شد

 ساله۲کاشت حلزون کودک برای  میلیون ریال ۰۰با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری و به حساب هیئت امنای صرفه جویی ارزی واریز شد

 هزار و دویست ریال ۹۴۵میلیون و  ۰۴تهیه داروی یک بیمار نیازمند به مبلغ 

 ریال ۵۴۴هزار و  ۹۹۸لیون و می ۵پرداخت هزینه های درمانی به مبلغ 

 میلیون ریال ۹پرداخت هزینه ترخیص از بیمارستان یک کودک نیازمند به مبلغ 

 هزار و پانصد ریال ۹۸۰میلیون و  ۱پرداخت هزینه ترخیص از بیمارستان یک بیمار نیازمند به مبلغ 

 ده میلیون ریالنه ترخیص از بیمارستام یک بیمار نیازمند به مبلغ پرداخت کمک هزی

هدیه  میلیون ریال ۰۴به مبلغ جهیزیه زوج آبرومندی با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان 

 .یه السالم هدیه می شوداین جهیزیه به نام مبارک امام جواد عل.شد

با لطف خدای بزرگ و از محل کمکها و صدقه های عمومی خیریه همت دو راس گوسفند به عنوان 

 .قربانی شد ده میلیون ریالصدقه آغاز ماه شعبان به ارزش 

 لهزار ریا ۱۵۴میلیون و  ۳پرداخت هزینه های درمان بیمار سرطانی به مبلغ 

 میلیون ریال ۰۴کمک هزینه تهیه سرپناه خانواده نیازمندی که مادر سرپرست خانواده است به مبلغ 

 به خانواده ای نیازمند میلیون ریال ۲۴پرداخت کمک ضروری به مبلغ 

 ده آبرومندبه خانوا میلیون ریال ۲۴پرداخت کمک هزینه ازدواج به مبلغ 

 میلیون ریال ۰۴ پرداخت کمک هزینه تهیه سرپناه و مسکن یک بانوی سرپرست خانوار به مبلغ

در این .به مناسبت میالد حضرت سیدالشهدآء علیه السالم طرحی جدید در خیریه همت کلید خورد

خریداری یک دستگاه آبسردکن در این طرح افراد نیکوکار می توانند با تقبل کامل یا بخشی از هزینه 

این دستگاه ها پس از خریداری در یکی از اماکن پرتردد نظیر کتابفروشی ها، .امر خیر سهیم گردند

برای اولین بار هزینه .فروشگاه ها و مواردی از این قبیل نصب و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت

با .تقبل شد میلیون و پانصد هزار ریال ۸ه به مبلغ تهیه یک دستگاه آبسردکن ماجیک ایستاده دوکار

توجه به استقبال گسترده کاربران؛ عزیزانی که مایل به مشارکت در این طرح هستند می توانند تا 

 به حسابهای خیریه کمکهای خود را واریز کنند ۰۱۸۱خرداد  ۰۲روز  ۲۰ساعت

اجرای طرح احسان ماندگار؛ هدیه ن در نخستین سال با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانا

ان شاءاهلل هشت دستگاه آبسرد کن خریداری و در محل .جمع آوری شد لیون ریالمی ۹۴مبلغ آبسردکن 

های مصوب و مورد وثوق قرار خواهد گرفت که بعد از نصب هریک آدرس این موارد در همین پست 

 .اعالم خواهد شد

و یکصد هزار میلیون  ۰۵خانواده محروم جمعا به مبلغ  ۰۰پرداخت کمک هزینه ضروری زندگی به 

 ریال

 کمک هزینه بیمار نیازمند بستری در بیمارستان مسیح دانشوری تهران ده میلیون ریالپرداخت 
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به .هدیه شد میلیون ریال ۰۰بلغ به مجهیزیه زوج آبرومندی با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان 

دلیل افزایش کمکها از سقف مورد نیاز جهیزیه دیگری نیز به یکی از خانواده ها که درنوبت خیریه بود؛ 

 .این جهیزیه ها به نام مبارک حضرت علی اکبر علیه السالم هدیه می شود.هدیه شد

برای هزینه های  ریال ۰۲۱۸۹۹۵۹  ریه،با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خی

 .آزمایشگاهی کودک مبتال به بیماری خاص در بیمارستان شریعتی تهران پرداخت شد

  میلیون ریال ۰۵کمک هزینه درمانی کودک نیازمند به مبلغ -

 میلیون ریال ۰۵۴پرداخت بخشی از دیه جوان زندانی به مبلغ -

 هزار ریال ۲۹۵میلیون و  ۹پرداخت هزینه شیمی درمانی بیمار نیازمند به مبلغ -

 میلیون ریال ۰۵پرداخت کمک هزینه درمانی به بیمار نیازمند به مبلغ 

 میلیون ریال ۲۴پرداخت کمک هزینه درمانی کودک نیازمند به مبلغ -

 ۱۴پرداخت کمک هزینه ضروری به خانواده نیازمند که سرپرست خانواده زمین گیر است به مبلغ 

 میلیون ریال

میلیون  ۲۴پرداخت کمک هزینه ازدواج دو خواهر عقد کرده که پدر آنها مرحوم شده است به مبلغ -

 ریال

 میلیون ریال ۱۴ست خانوار به مبلغ کمک هزینه تهیه سرپناه خانم سرپر

 ده میلیون ریالکمک هزینه درمان دختربچه نیازمند به مبلغ -

 هزار ریال ۰۹۴میلیون و  ۳پرداخت کمک هزینه درمان کودک نیازمند به مبلغ 

 

مورد نیاز تکمیل مبلغ مسکن یک  ن ریالمیلیو ۰۵با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .ی شدجمع آورمعلول نیازمند که گزارش ایشان منتشر شده بود، 

کمک هزینه جراحی پیوند برای  یکصد میلیون ریالبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

جمع آوری و توسط نماینده خیریه در  ساله ای که گزارش ایشان منتشر شده بود،۱۵دست پدر

 .تورنو تهران پرداخت شدبیمارستان پاس

 ریال ۰۸۱هزار و  ۲۵۲میلیون و  ۰ پرداخت هزینه ترخیص مادر نیازمند به مبلغ-

 میلیون ریال ۰۵پرداخت کمک هزینه های درمان بیمار نیازمند به مبلغ 

 هزار ریال ۱۵۴میلیون و  ۳ه مبلغ پرداخت هزینه های فیزیوتراپی بیمار نیازمند ب -

 میلیون ریال ۲۴۴پرداخت هزینه های درمانی بیمار نیازمند به مبلغ 

 میلیون ریال ۱۴کمک هزینه ازدواج زوج آبرومند به مبلغ 

کمک به خانواده ای آبرومند که  برای میلیون ریال ۹۴با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری شد یشان منتشر شده بود،گزارش ا

با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت برای پرداخت هزینه نگهداری یک 

به  ریال  هزار ۳۴۴میلیون و  ۰۵کودک معلول تحت مراقبت در یکی از مراکز بهزیستی نیازمند مبلغ 

 .شد مرکز تحت پوشش بهزیستی استان تهران پرداخت

 داروخانه به ریال چهارصد و هزار ۳۰۳ و میلیون ۰۵ مبلغ نیازمند بیمار یک داروی تهیه برای همچنین-

 .شد پرداخت احمر هالل ای نسخه تک
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چهارصدو نود میلیون و ) ۰۸۴۹۰۰ارزش  ( کار خیر در قالب های متنوع و مصوب بابیست وسه)صد و ۰۲۱درمجموع 

 انجام شد. ( تومانهزار هفتصدو چهل و چهار

 ریال پانصد و هزار ۲۱ و میلیون ۲۰ مبلغ به نیازمند بیمار کودک ترخیص های هزینه پرداخت

 ریال میلیون ۱۱ مبلغ به نیازمند بیمار درمانی شیمی های هزینه پرداخت

 ریال میلیون ۱۴ مبلغ به آبرومند زوج ازدواج و جهیزیه هزینه کمک پرداخت-

 میلیون ریال ۰۴پرداخت کمک هزینه های درمانی به مبلغ 

 میلیون ریال ۱۴مک هزینه تهیه سرپناه خانواده نیازمند به مبلغ پرداخت ک-

 

 


