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) لیزر توسط قلب رگهاي از یکی سوزاندن(تهران رجایی شهید بیمارستان در اي ساله ده خانم دختر جراحی عمل انجام منظور به
 .شد واریز بیمار این براي بیمارستان حساب به همت خیریه طرف از تومان هزار دویست و میلیون یک مبلغ
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 جمع آْوري و اهدا گردید دواج سه زوج جوان که شرح آنها قبال منتشر شده بود،کمک هزینه تهیه جهیزیه و ازبراي  پنج میلیون تومانبلغ 
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 235  .جمع آوري و اهدا شد ساله نیازمند23انجام عمل جراحی جوان با لطف خداي مهربان مبلغ یک و نیم میلیون تومان براي 
 236  .مساله مورد نیاز این خانواده اهدا شد2فرزند خویش است براي انجام  5هزار تومان کمک فوري براي مادري که سرپرست  600مبلغ 
 237  .هزار تومان براي تهیه عینک طبی براي پدر و فرزند نیازمندي اهدا شد 160مبلغ 
 238  .هزار تومان براي کمک به تامین سرپناه یک خانواده نیازمند اهدا شد100مبلغ 
 239  .جمع آوري گردید خانم مبتال به سرطان که شرح مختصري از خانواده ایشان منتشر شده بودبراي کمک درمان  یک و نیم میلیون تومانمبلغ 

ساله مبتال به بیماري پرتس می باشد که از تاریخ مراد ماه سال جاري تا به حال دو بار تحت عمل   9م؛ . به استحضار می رساند ع
  ... و هزار تومان میباشد200پدر نامبرده کارگر نماي ساختمان بوده که سقف درآمد ماهیانه وي حدود  . جراحی قرار گرفته است

  یک میلیون تومان اهدا شد
240 

 و شده ریوي هاي بیماري دچار تولد ابتداي از ساله هفت پسر فرزند هستند؛ پسر و دختر فرزند دو داراي مستأجر اي خانواده
 خانواده این مشکالت دیگر بر پسربچه این پاهاي بودن پرانتزي بیماري این رغم علی میکنه؛ فراوانی هاي هزینه متحمل رو خانواده

  هزارتومان چهارصد و میلیون یک  :مبلغ اهدایی...  افزاید می
241 

به بیماري پوستی تزوریازیسم مبتال شده اند که به واسطه این بیماري التهابات   ساله چندسالی است 27م از اهالی بابل . آقاي ح
شدیدي روي پوستشان ایجاد شده و خارش شدید دارند و به واسطه آن هرکاري را نمی توانند انجام دهند و باید فقط کارهایی 

  ....کار مانده انددفتري که ارتباط با محیط بیرونی ندارد انجام دهند لذا مدت زیادي است که بی
  پانصد هزارتومان: مبلغ اهدایی

242 

مطلع شدیم یکی از مواردي که قبال ازسوي خیریه همت بسته ارزاق دریافت کرده اند، براي انجام عمل جراحی نیازمند کمک 
 243  پانصد هزارتومان: مبلغ اهدایی .هستند

چند سال پیش به دلیل بیماري یک تکه ف که قبال در کار تولید فرفوژه و لوازم ورزشی بود . پدر خانواده آقاي ح
این عالوه بر . االن هم بطن چپ قلبش دچار مشکل شده و نیاز به عمل قلب باز دارند. ازروده اش را برداشتند

البته رایزنی و تالشهایی براي انجام این عمل در یکی از  .که متاسفانه گریبان این پدر را گرفته است آمبولی ریه است
  میلیون تومان 3مبلغ  .بیمارستان هاي تهران در حال انجام و پیگیري است

244 

بعد از سالها شیمی درمانی متاسفانه پیشرفت بیماري باعث . مبتال به سرطان سینه شده اند 1383ك از سال.خانم ز
همسر این خانم کارگر بازنشسته . آسیب دیدن رحم ایشان شده و باید هرچه سریعتر تحت عمل جراحی قرار گیرد

د هم دارند که هر سه مستقل سه فرزن. هزارتومان حقوق بازنشستگی می گیرد300کارگاه کفاشی است که ماهانه حدود 
  یک و نیم میلیون تومان: مبلغ .شده اند اما توان کمک به مادر را ندارند

245 

 246  .جمع آوري و اهدا شد خواهر معلول 2براي انجام فرآیند درمانی  و نیم میلیون تومان 1مبلغ با لطف خداي بزرگ و همت شما مهربانان 
رباره خانواده اي که پسر خانواده چندي پیش مرحوم شده و همسرش در حالی که یک فرزند دارد، چشم به راه فراخوان دپس از 

کمک جمع آوري شد که به این خانواده  سی و هفت میلیون ریال، مبلغ فرزند دیگري است که چند هفته آینده متولد می شود
  .عزیز و بزرگوار اهدا خواهد گردید

247 

 248  .از محل کمکهاي عمومی و از طرف خیریه همت مشارکت گردید پانصدهزار تومانبراي تامین سرپناه خانواده اي نیازمند، مبلغ 



گفتنی است . از محل کمکهاي عمومی اهدا شد پانصد هزار تومانبراي انجام عمل جراحی پروستات بیماري نیازمند 
 249  .بوده استهزار تومان  840مجموع هزینه جراحی ایشان 

 250  .به منظور رفع نیازهاي ضروري چهار خانواده نیازمند اهدا شد هزارتومان 630 مبلغ
به ارزش  براي دو عروس خانم محروم از نعمت پدردو جهیزیه با لطف خداي مهربان و همت شما دوستان بزرگوارم، 

  .اهدا شد میلیون تومان 6
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دختر خانم مبتال به تاالسمی که براي کمک به  میلیون ریال35مبلغ با لطف خداي بزرگ و همت شما مهربانان، 
 253  .، جمع آوري و اهدا شدگزارش مختصري از وضعیت ایشان منتشر شده بود

نفري زندگی می کند که متاسفانه به بیماري  7ساله ساکن یکی از شهرهاي شمالی در یک خانواده فقیر  16-15دختري 
پس از چند روز . هفته گذشته در خیابان حالش خراب شده و سرش به سنگ خورده و به کما می رود. صرع مبتالست

با توجه به وضعیت معیشتی بسیار نامناسب  .از کما خارج می شود و تا دیروز در بیمارستان پور سیناي رشت بستر بود
  .این خانواده مبلغ پانصد هزار تومان از طرف خیریه همت به این خانواده بزرگوار اهدا شد

254 

فرزند که عمده درآمدش از یارانه است براي تهیه قسمتی از جهیزیه دخترش دچار  10پدر یک خانواده شمالی با 
ز، تلویزیون و فرش به عهده داماد است و لباسشویی رو هم شوهر خاله عروس که اقالم یخچال، گا. مشکله می باشد

براي تهیه این اقالم  .است  باقی اقالم که وسایل آشپزخونه ست تهیه نشده . همکار رابط خیریه است تقبل کرده است
  .مبلغ پانصد هزار تومان اهدا شد

255 

هاي بیمارستان براي بدنیا آوردن اولین فرزند خود به شدت در  مطلع شدیم خانمی براي انجام عمل زایمان و هزینه
این خانم که به همراه همسرش ساکن یکی از روستاهاي اطراف ورامین است در مسایل معیشتی نیز دچار . تنگناست

در  هزار تومان از محل کمکهاي عمومی 714به منظور انجام هزینه هاي درمانی ایشان مبلغ . مشکالت فراوانی هستند
  .خیریه همت اهدا شد

256 

براي انجام کارهاي درمانی بویژه معالجات مربوط به دندان بیماري نیازمند که قبال هم از طرف خیریه به آنها کمک 
 257  .هزار تومان کمک اهدا شد430شده بود، مبلغ 

 258  .خیریه همت به ایشان کمک شده بود، اهدا شدمبلغ یک میلیون تومان براي تامین هزینه هاي دارویی بیماري خاص که قبال توسط 
 259  .مبلغ پانصد هزار تومان براي کمک هزینه پرداخت دیون تامین سرپناه پیرزنی که تنها زندگی می کند، از طرف خیریه اهدا شد

رود اهدا شد  مبلغ یک و نیم میلیون تومان براي تامین کمک جهیزیه دختر خانم یتیمی که مدتی دیگر به خانه بخت می
 260  .تا براي تهیه برخی وسایل مورد نیاز زندگی هزینه نمایند

شوهرش بدلیل کهولت سن و   مطلع شدیم خانم نیازمندي در منزل مردم کار خانه و نظافت انجام می دهد، سالهاست
پدر و مادرشان . شده است پسر ایشان که بیماري صرع داشته، اخیرا به سل هم مبتال. از کار افتادگی نمیتواند کار کند

براي کمک به این خانواده . براي کمک هزینه درمان و امرار معاش نیازمند همت هستند. هم با آنها زندگی می کنند
  .نیازمند مبلغ هفتصد هزار تومان اهدا شد

261 

 262  .از طریق رابط محترم خیریه همت اهدا شدجراحی یک نخبه نیازمند ساکن یکی از مناطق محروم کشور هزار تومان براي  795مبلغ 
سال است به حالت فلج کامل درآمده و با کمک دستگاه ونتیالتور و با همت و از خودگذشتگی 11مطلع شدیم جوانی 

با مراجعه به منزل این جوان عزیز و خانواده ایشان و مالحظه وضعیت ناراحت . پدر و مادر بزرگوارش زندگی می کند 263 



  .ه این خانواده عزیز اهدا شدکننده آنها، به طور موقت مبلغ یک میلیون تومان کمک هزینه درمان و ضروري ب
 2یه کامل جهت اهدا به سري جهیز 2، میلیون تومان 6مبلغ با لطف خداي عزیز و همت شما مهربانان، با جمع آوري 
  .، تهیه و اهدا شدخانواده بزرگوار که شرح مختصري از آنها منتشر شده بود

264 -
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، جمع آوري و به یازمند که گزارش آن منتشر شده بودهزینه هاي درمان مادري نبراي کمک به  میلیون ریال18 مبلغ
 266  .رابط محترم جهت انجام هزینه هاي درمان اهدا شد

هزار تومان دریافت می کرده اند که آن هم مدتی است 50یکی دو سال تحت پوشش کمیته امداد بوده اند که هر دو ماه یکبار 
سال قبل سکته مغزي می کند و 2این مادر  .ه امداد استفاده می کرده اندقطع شده است و بیشتر از دفترچه خدمات درمانی کمیت

خدا را شکر با بهبودي نسبی از بیمارستان .در بیمارستان بازرگانان تهران هم مدتی را تحت نظر خانم دکتردادخواه بستري می شود
  تومان یک و نیم میلیون :مبلغ اهدایی .مرخص می شود اما تا شش ماه زمین گیر بوده است
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براي تهیه داروهاي یک جوان نیازمند کرمانی مبتال به نوعی بیماري خاص به نام آرتریت شدید از داروخانه تک نسخه 
 268  .از محل کمکهاي عمومی خیریه همت اهدا شد تومان 798790اي هالل احمر تهران واقع در خیابان طالقانی، مبلغ 

 269  .جمع آوري شد رأس گوسفند 26نود و هفت میلیون ریال براي قربانی ن، مبلغ با لطف خداي بزرگ و همت شما مهربانا
ان . وري شد، مبلغ پنجاه میلیون ریال جمع آخانواده عزیز و آبرومند که گزارش آنها قبال منتشر شده بودبراي کمک به 

 270  .شاءاهللا این مبلغ جهت تامین مسکن مهر این خانواده محترم و همچنین کمک هزینه درمان ایشان صرف خواهد شد

جهت تهیه چندشاخه تیرآهن  یک میلیون تومانبراي ساخت مسکن یک خانواده نیازمند در یکی از روستاهاي اطراف ورامین مبلغ 
 271  .پرداخت شده است271مابقی هزینه ساخت توسط خیرین دیگري . مورد نیاز ساخت این خانه اهدا شد

از محل کمکهاي عمومی خیریه  یک و نیم میلیون تومانبراي تامین سرپناه یک خانواده آبرودار و نیازمند مبلغ 
 272  .مشارکت شد

او چندي پیش به علت سکته مغزي در بخش . مادر یک خانواده آبرومند و نیازمند استم، . مطلع شدیم که خانم ث
نورولوژي بیمارستان شهداي تجریش بستري شد و به علت تشخیص وخامت حال جسمی از سوي متخصصان مغز و 

چک او هم همسر این خانم و دختر بزرگ وي، نابینا هستند و دختر کو. اعصاب، فوري مورد عمل جراحی قرار گرفت
آن  ششصد هزار تومانایشان براي ترخیص از بیمارستان، نیازمند سه میلیون تومان بود که . دچار معلولیت ذهنی است

  .مابقیه هزینه ترخیص توسط سایر خیرین تامین شد. از محل کمکهاي عمومی خیریه همت تقبل شد

273 

 274  .اهدا شد پانصد هزار تومانبراي انجام مراحل درمانی دختر خانم یتیم ساکن یکی از روستاهاي اطراف شهرستان کاشان مبلغ 
ساله معلول که پدر ایشان هم دچار ضایعه نخاعی است، 4به عنوان کمک هزینه درمان کودك دویست هزار تومانمبلغ 

 275  .هدیه شدمبلغ دویست هزار تومان از طرف خیریه همت 

 276  .از طرف همت اهدا شد دویست هزار تومانبراي انجام معالجات مربوط به بیماري هاي لثه و دندان یک خانم نیازمند، مبلغ 
هزینه هاي . خانم مسنی که بواسطه حادثه اي پاي ایشان شکسته و چند روزي در بیمارستان سینا بستري شده اند

هزارتومان شده که مجبور شده اند براي ترخیص از بیمارستان، این مبلغ را قرض و پرداخت نمایند  800درمانی ایشان 
. شوهر ایشان نیز کارگر ساده هستند که درآمد چندانی ندارند. و همچنان تا درمان کامل، نیاز به مساعدت مالی دارند

هشتصد ر پاسخ به بدهی درمانی ایشان مبلغ به منظو. هزار تومان دریافت می کنند 50از بهزیستی نیز ماهیانه 
  .از محل کمکهاي عمومی خیریه اهدا شد هزارتومان

277 



 278  .، جمع آوري و اهدا شدکه شرح آنها منتشر شده بود کمک به خانواده ايبراي  میلیون ریال50با لطف خداي بزرگ مبلغ 
 279  .براي تهیه یک دستگاه بخاري براي خانواده اي نیازمند اهدا شد دویست هزار تومانمبلغ 
 280  .براي پرداخت هزینه هاي انجام و تمدید بیمه بیماري نیازمند اهدا شد چهارصد هزار تومانمبلغ 
براي کمک هزینه فوري و ضروري به خانواده اي نیازمند که پدر خانواده به بیماري پوستی  ششصد هزار تومانمبلغ 

 281  .نادري مبتالست و قادر به کار کردن نیست اهدا شد

جمع  د خانواده اي از سادات بابت خرید یک دستگاه وانتپرداخت بدهی پدر نیازمن براي پنجاه میلیون ریالمبلغ 
 282  .آوري و اهدا شد

براي پرداخت بدهی یک خانواده سادات که پدر خانواده قادر به کار کردن نیست و با مشکالت  ده میلیون ریالمبلغ 
 283  .فراوان روزگار سپري میکنند، اهدا شد

 284  .ضروري به سه خانواده نیازمند از سادات اهدا شد بعنوان کمکهاي فوري و نه میلیون ریالمبلغ 
ساله 19به عروس خانم  میلیون ریال 30 با لطف خداي مهربان و شما همراهان عزیزتر از جان، جهیزیه اي به ارزش

 285  .، هدیه شدارش ایشان منتشر شده بوداي که گز

کمک هزینه درمان و ضروري مادر فداکار که میلیون تومان براي  3با لطف خداي بزرگ و همت شما مهربانان، مبلغ 
 286  .، جمع آوري و اهدا شدگزارش مختصري از ایشان منتشر شده بود

جمع آوري و به خانواده  هیزیهاهداي سه کمک جبراي  میلیون تومان3 با لطف خداي بزرگ و همت شما مهربانان، مبلغ
  .هاي مربوط اهدا شد تا براي خرید اقالم باقیمانده جهیزیه شان ان شآءاهللا صرف نمایند

287 -
289 

وان جهت کمک به پدر ج میلیون ریال160مبلغ با لطف خداي بزرگ و همت خارج از انتظار شما مهربانان 
 290  .جمع آوري و اهدا شددخترکوچک و نازنین که تحت عمل جراحی قرار گرفته و تومور مغزي از سر ایشان خارج بود، 2

 291  .ري و اهدا شدجمع آو کمک هزینه درمان بیمار مبتال به سرطان که گزارش ایشان منتشر شده بودجهت  سه میلیون تومانمبلغ 
 292  .براي تهیه جهیزیه دختر خانم سیده اي که نیاز ایشان مسجل شده بود، اهدا شد دو میلیون تومانمبلغ 

البته اسباب خانه نیز ماجراي دیگري است که البته این زوج . زوجی جوان و متدین نیازمند داشتن سرپناه حداقلی هستند
براي تامین مسکن ایشان، زوجی خیر منزل خود را با نصف قیمت در اختیار گذاشته  .قانع از خیر این وسایل گذشته اند

بخشی از هزینه هاي پول پیش خانه از طریق کمک برخی خیرین و همچنین تهیه وام قرض الحسنه تامین شده . اند
  .هدیه شددو میلیون تومان براي کمک به این زوج جوان مبلغ . است
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 294  .هدیه شد هزارتومان 350 فرزندش، مبلغ2هاي درمان مادري به همراه براي کمک به هزینه 
 295  .هدیه شد هزار تومان 630براي کمک فوري و ضروري به پنج خانواده نیازمند مبلغ 

کمک هزینه تامین سرپناه و همچنین کمک  براي میلیون ریال25مبلغ   با لطف خداي بزرگ و همت شما مهربانان،
 296  .جمع آوري شدواده نیازمند که شرح مختصري از ایشان منتشر شده بود هزینه درمان یک خان

تهیه پاي مصنوعی جوان عزیز نیازمندي تهیه و براي  میلیون ریال23 با لطف خداي بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ
 297  .اهدا شد جهت خریداري این وسیله درمانی

 298  .ري و اهدا شدجمع آو کمک به خانواده اي با سه دختر خانم یتیمبراي  پنجاه میلیون ریالبا لطف خداي بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 
 299  .جمع آوري و اهدا شد میلیون ریال 60مبلغ ساله مبتال به دیابت که شرح ایشان منتشر شده بود، 11نوجوانبراي کمک هزینه درمان 



 24مبلغ براي ترخیص یک بیمار نیازمند قلبی که در مرکز قلب تهران بستري شده و تحت معالجه قرار گرفته بود، 
 300  .رابط خیریه همت واریز شد مستقیم به مرکز قلب تهران توسطمیلیون و چهارصد و ده هزار ریال 

 301  .براي خانم مسنی که به تنهایی زندگی کرده و مشکالت فراوان معیشتی و درمانی دارد، اهدا شد مبلغ پانصد هزارتومان
 302  .براي تهیه داروهاي جوان نیازمندي اهدا شد مبلغ دویست هزار تومان

 303  .به راننده محترم وانت پرداخت شد هزار تومان230مبلغ بابت حمل جهیزیه هاي خیریه، 
براي پرداخت در وجه حساب هیئت امناي صرفه میلیون ریال 33مبلغبا لطف خداي مهربان و همت شما عزیزان، 

براي عمل کاشت حلزون دختر خانم جوانی که گزارش ایشان جویی ارزي براي معالجان بیماران جمع آوري شد تا 
  .، اهدا گرددمنتشر شده بود
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 مادري عزیز که درگیر مشکالتجهت هدیه به  میلیون تومان 14مبلغ با لطف خداي مهربان و همت شما بزرگواران، 
 305  .جمع آوري شد بسیاري شده و شرح مختصري از زندگی ایشان منتشر شده بود،

خواهر نیازمندي که براي کمک هزینه هاي درمانی  میلیون ریال25مبلغ با لطف خداي بزرگ و همت شما مهربانان، 
 306  .جمع آوري شدگزارش مختصري از ایشان منتشر شده بود 

 307  .هزار تومان از طرف خیریه همت اهدا شد296براي خرید دو دستگاه بخاري براي دو خانواده نیازمند مبلغ 
به منظور کمک فوري به ایشان و خانواده شان مبلغ . مطلع شدیم فرد آبرومندي دچار مشکالت فراوانی شده است

 308  .هزار تومان کمک شد850

 309  .هزارتومان براي هزینه هاي درمانی بیمار نیازمندي که قبال هم از سوي خیریه همت به ایشان کمک شده بود، هدیه شد 850مبلغ 
چهارنفره با بضاعت مالی پایین به منظور تامین جهیزیه دختر بزرگ خود با مشکالتی مواجه شده خانواده اي 

ایشان داراي دو دختر می باشند که دختر اول مدتی پیش .سرپرست خانواده یک کارگر ساده راننده لیفتراك است.اند
شهر تهران ساکن و مستاجر می  این خانواده درمنطقه جنوب غربی.عقد کرده و دختر دوم هم سوم ابتدایی است

با توجه به اینکه وي با حقوق کنونی به سختی هزینه امرار معاش خانواده و اجاره منزل و همچنین هزینه بیماري .باشند
به همین دلیل مبلغ یک میلیون . دختر کوچک خود را تامین می کند قادر به تامین اقالم جهیزیه دختر خود نمی باشند

  .رید و تهیه جهیزیه به این خانواده اهدا شدتومان جهت کمک خ
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کودك معلول که شرح 2زندگی براي کمک به  مبلغ هفت میلیون تومانبا لطف خداي بزرگ و همت شما مهربانان 
جمع آوري شد که ان شآءاهللا با نظارت رابطین خیریه و بر اساس اولویت زندگی  منتشر شده بود، مختصري از آنها

  .ایشان هزینه خواهد گردید
311 

عروس آبرومند که 2 براي تهیه و هدیه جهیزیه میلیون تومان5مبلغ با لطف خداي بزرگ و همت شما مهربانان، 
  .جمع آوري و اهدا شد گزارش آنها منتشر شده بود،

312 -
313 

ایشان سالها بچه دار . م به همراه همسر و فرزند چندماه اش در حاشیه شهر اسالم شهر زندگی می کند. آقاي سیدع
سال 2سال خدا فرزندي به آنها عطا کرده است که امروز حدود  21نمی شدند و بعد از دوا و درمان بسیار؛ بعد از 

. علت فقرشدید غذایی نمی تواند به بچه خود شیر بدهد همسرش ناراحتی شدید پوستی دارد و از سوي دیگر به .دارد
از طرف بعضی . کارگر روزمزد و سر ساختمان کار می کند   سید. متاسفانه اخیرا هم صاحیخانه آنها را جواب کرده است

و  میلیون تومان براي تهیه برخی وسایل زندگی وهمچنین مواد غذایی و ارزاق جمع آوري2خیرین و دوستان عزیز مبلغ 
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میلیون تومان که بخشی 4به منظور رفع دغدغه مسکن و سرپناه این خانواده آبرومند نیز مبلغ . در حال هزینه کرد است
  .از آن سهم سادات حمس برخی خیرین می باشد، اختصاص یافت

که توان کار یدي ندارد فقط  یک خانواده فقیر مستاجر که یارانه بابت اجاره می رود و شوهر ایشان معتاد است وداراي دیسک کمر
گاهی دست فروشی می کند خود ایشان هم مریض است وگاهی در منازل کار می کند و بخاطر عفونت لثه همه دندانهایش را 

  .این مبلغ از طرف خیریه همت اهدا شد. کشیده و می خواهد دندان بگذارد و نیاز به پانصد هزار تومان دارد
315 

ایشان با . ند جراحی در اورژانس بیمارستان امام حسین علیه السالم شهر مشهد بستري استمطلع شدیم مادري نیازم
هزار تومان بوده اند که مبلغ ششصد هزار 900توجه به دارا نبودن پوشش بیمه اي، براي عمل جراحی نیازمند حدود 

  .تومان از این مبلغ توسط خیریه همت اهدا شد
316 

 317  .هزار تومان هدیه شد630خانواده نیازمند مبلغ  5براي کمک فوري به 
نامه مادري رنجدیده که در آن بخشی از مشکالت این خانواده مورد اشاره قرار گرفته است از جمله ناراحتی کلیوي 

. ساله همسر ایشان است که در تیرماه سالجاري منجر به فوت همسر ایشان می شود 24شدید و عارضه هاي گوارشی 
ساله خانواده هم شریک همه دردها و 22دختر. ساله ایشان ازمچ پا به پایین می باشد15ین لمس پاي فرزند همچن

متاسفانه با وجود گذشت چندماه از فوت پدر به دلیل مشکالت بیمه اي هنوز مستمري . مصایب مادر خانواده است
. معضل تامین سرپناه و مسکن مواجه هستندخانواده هم برقرار نشده و آنها با مشکالت معیشتی فراوان از جمله 

  .میلیون ریال جهت کمک به این خانواده از طرف خیریه همت اهدا شد25غلمب
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پدر بچه ها بعد از . فرزند داشت3مادر خانواده چند سال قبل فوت می کند در حالیکه . باورش کمی سخت بود اما واقعی است
ساله با کار کردن 21دختر . عین ناباوري و در کمال بی مسئولیتی بچه ها را رها می کندمدت کوتاهی مجددا ازدواج می کند و در 

در آرایشگاهی زنانه مختصر درآمدي دارد؛ پسر نوجوان خانواده مشغول کارگري با حداقل دستمزد می شود و دختربچه ده ساله 
تی با مشقت فراوان مبلغ مختصري از طریق برخی پس از مد. خانه هم فعال با همت خواهر بزرگترش سرگرم درس و تحصیل است

فامیل و برخی خیرین جمع می شود تا اپارتمان کوچکی را در محله اتابک تهران اجاره کنند با ودیعه شش میلیون تومان و اجاره 
پدر خانواده در با توجه به شرایط فوق العاده سخت زندگی براي این بچه ها که در بی مسئولیتی . ماهیانه دویست هزار تومان

با جمعبندي . تنگناي شدید قرار گرفته اند تامین مخارج زندگی و همچنین اجاره بهاي منزل بشدت بر آنها فشار وارد می کند
میلیون تومان در اختیار رابط محترم این خانواده قرار 4جوانب امر و براي کمک به تامین مخارج زندگی این خانواده گرانقدر، مبلغ 

به شکل مناسب تدبیري اتخاذ نمایند تا به صورت منظم و حسب مورد مبالغی جهت رتق و فتق امور این خانواده گرفت تا 
  .اختصاص پیدا کند

319 

براساس گزارش هاي رابطین مورد وثوق خیریه همت، فردي آبرومند به دلیل مشکالت پیش آمده در آستانه معضالت 
با توجه به اهمیت موضوع و پس از کسب اجازه و مشورت هیئت امناي . فراوان شخصی و خانوادگی قرار گرفته است

  .میلیون تومان علی الحساب به صورت قرض الحسنه به این عزیز تقدیم شود3خیریه همت، مقرر گردید تا مبلغ 
320 

 321  .نیازمندان توزیع شدبه نیت شفاي همه بیماران علی الخصوص آیت اهللا آقا مجتبی تهرانی یک گوسفند قربانی و بین 
 322  .هزار تومان تقدیم گردید799براي تهیه داروي جوان نیازمند مبتال به عارضه استخوانی از داروخانه جمعیت هالل احمر مبلغ

براي ترخیص کودکی به نام سوگند که به دلیل سوء تغذیه و عفونت خونی در بیمارستان امام خمینی تهران چند روزي 
همچنین براي جراحی آپاندیس برادر این کودك . ود، مبلغ یک میلیون و سی هزار تومان پرداخت شدبستري شده ب

  .هزار تومان پرداخت شد 270مبلغ 
323 



 

براي انجام امور مربوط به جراحی و بستري کودك نیازمندي که قبال نیز به خانواده ایشان کمک شده بود و همچنین 
 324  .ششصد هزار تومان اهدا شدبرخی هزینه هاي ضروري، مبلغ 

خانواده نیازمندي که شرح ایشان جهت کمک به  میلیون ریال32مبلغ با لطف خداي بزرگ و همت شما بزرگواران، 
 325  .به حساب دختر این خانواده واریز گردیدمنتشر شده بود 

 ایشان شرح که اي خانواده به کمک براي ریال میلیون پنجاه مبلغ دلسوزان، شما همت و مهربان و بزرگ خداي لطف با
 این زندگی براي حداقلی مکان تهیه درخصوص فرصت اولین در مبلغ این با شاءاهللا ان.شد آوري جمع بود؛ شده منتشر
  .شد خواهد اقدام عزیز خانواده این کاالیی و فوري نیازهاي برخی تامین همچنین و خانواده

326 

 327  .از شهرستانهاي اطراف تهران مبلغ یک و نیم میلیون تومان اهدا شدبراي تهیه سرپناه خانم نیازمندي ساکن یکی 
 328  .براي پرداخت هزینه هاي جراحی و دارویی یک دختر خانم نیازمند مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان اهدا شد

در یکی از  مین خورده اند،براي مشارکت در تهیه سرپناه یک خانواده نیازمند که متاسفانه به دلیل مشکالت اقتصادي ز
الزم به یادآوري است که این خانواده اظهار کرده اند که در . میلیون تومان اهدا شد2شهرهاي اطراف تهران مبلغ 

  .صورت برقراري تمکن مبلغ را به خیریه بازخواهند گرداند
329 

 330  .مبلغ پانصد هزارتومان جهت کمک خرید جهیزیه یک عروس نیازمند اهدا شد
 331  .هزار تومان براي استفاده یک خانواده نیازمند خریداري و اهدا شد158یک بخاري به مبلغ 

مطلع شدیم دانش آموز یک خانواده نیازمند براي امور تحصیلی خود نیازمند یک دستگاه رایانه است که این وسیله توسط یکی از 
 332  .هزینه شد …صرفا چهل هزار تومان جهت تهیه برخی وسایل جانبی مانند موس، کیبرد و . عزیزان تامین شد

انجام جراحی و امور درمانی بانوي نیازمند مبتال میلیون ریال جهت  40با لطف خداي بزرگ و همت شما عزیزان مبلغ 
 333  .جمع آوري شد که ان شآءاهللا در موارد مقتضی صرف خواهد شد به سرطان رحم

- 334  .اهدا شدده که شرح شان منتشر شده بود خانوا2براي میلیون تومان 6با لطف خدا دو جهیزیه به ارزش 
335 

الزم به . میلیون و ششصد هزار تومان از طرف خیریه همت مشارکت شد1براي تامین مسکن خانواده اي چهارنفره مبلغ 
یادآوري است پدر خانواده حدود یک سال است به دلیل عفونت ریه و اختالالت شدید تنفسی قادر به انجام هیچ کاري 

  .ه و قبال نیز براي مسایل درمانی این خانواده به آنها کمک مختصري از طرف همت انجام شده بودنبود
336 

اخیرا با خانواده اي آشنا شدیم که در اثر مشکالت فراوان و تنگناهاي فراوان یکی از فرزندان آنها اقدام به فروش کلیه 
ن خانواده نیازمند که مورد تایید موسسه خیریه رهپویان براي کمک به برخی مسایل ضروري و فوري ای. خود می نماید

  .میلیون و چهارصد هزار تومان از طرف خیریه همت اهدا شد2امام زمان علیه السالم نیز می باشند، مبلغ 
337 

 338  .و سیصد هزار تومان اهدا شدبراي عروس خانواده اي نیازمند و آبرودار مبلغ یک میلیون ) ماشین لباسشویی-گاز-یخچال(براي تهیه سه قلم جهیزیه
 339  .براي کمک هزینه تهیه جهیزیه خانواده اي نیازمند مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان از طرف همت اهدا شد

تهیه سرپناه یک براي مبلغ یکصد میلیون ریال خدا رو شکر میکنیم که با لطف و فضلش و همت شما بزرگواران 
 340  .د، جمع آوري شدکه شرحشان منتشر شده بوخانواده نیازمند و آبرودار 

 341  .جمع آوري شد لگن یک بیمار نیازمندکه گزارش ایشان منتشر شده بود، براي جراحی میلیون ریال55مبلغ با لطف خداي بزرگ و همت شما مهربانان 


