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 سديف مُضُع ششح)خالهص( ميضان كمك)تُمان( اتسخي اهذا 

  میلیُن نيم َ ۴ تيش2
د کریتً هک است تلُزییُن َ یخچال یک داساییؾان تمام َ شُد تخلیً بایذ صَدي هب هک است متشي ۹ ااتق یک آنٍا خاهن  تمام َ میكىذ کسش حقُقؾان اص باضتؼ زهاستُمان ۵۳ ماهی امذا

 …است معجزي آنٍا رباي اما نباشذ زبسگ آنمذساه تُ رباي ؽایذ آنٍا خالی صنذگی معجزي …تُمان زهاس ۹ ماهی ردآمذؽان
 119 مغكه-َسیي

 َ نيم میلیُن1 تيش2

س َ اتسیک صریصمینی رد ػ. ع.ع انم هب خانمی شذیم ميلع محصل عاهل ۶۱ صرصنذ یکَ  مریلَ  پيش ماردِ اتفاق هب تهران فقيشنصیه مىاطك اص یکی رد نمذا
 ایؾان. میكىذ صنذگی 

َص َ ضعیف ضیىائی دچاس کالت دچاس مانیرد مغایل َ مغكه زهینً َ معاػ امراس جهت دلیل هریه هب َ است کمر آسرت ُادي ایه آمذي زصمل اهي پیگيشي  اعاط رب. هستىذ عذیذي مش  خان

 .. انذ وکردي شیدازت سا  خُد تُمان زهاس فذ ماهی مغكه اجاسي هک است ماي ۶۱ مذت

 110 مغكه-َسیي

کالت سفع َ كمك رباي میلیُن1 تيش2 َان مش َان اهي یگيشي پ  اص پظ هک تبشزی عاکه  سشصراص جانباصان اص یکی عذیذي َ صرا  111 ضشَسي  شذ محرص ایؾان نیاص صرا

 زهاس911 تيش2
 هک داسد هم دیگري عاهل ۳ کُدک نُصاد ایه مارد. است شستشي  ۶ شماسي عاختمان خُن سخؼ رد خرینی امام بيماسستان پشت کُدکان طبی مرطز بيماسستان رد اي ماهه ۱ نُصاد شذیم ميلع

ُادي پذس متاسفاهن  ...است طردي رتک سا  خاهن هک است ماي جنپ اص شیب است شذیذ داعتیا دچاس هک خان
 112 ردمانی

ُان َ نيم میلیُن1 تيش11  113 ردمانی هک ظزاسػ آن رد عایت منتشش شذ ردمان نیاصمىذ کیلُیی ۰۵۲ د

 تيش11
1 َ میلیُن 

 زهاسچٍاسفذ
 114 ردمانی نیاصمىذ بانُیی ذشم جراحی عمل

 تيش11
 میلیُن َ دَیست1

 زهاس
ُادي رباي جهيضهي تهیً َ خریذ زهینً كمك  115 كمك خریذ جهيضهي است جاسي  هفتً رد ایؾان دختشخانم رعَسی هک اي خان

 121 ردمانی نیاصمىذ بيماسي  ذشم ردمان زهینً كمك چٍاسفذزهاس تيش11

ُادي سششیستكمك هب  میلیُن2 تيش12 کالت با َ داشتً ردخاهن معلُلی صرصنذ َ همسش هک اي خان َانی مش  121 فُسي  ..کىذ می رنم  َپنجً دست صرا

َصاهن اَلیً مایحتاج اتمیه رد هستىذ عاکه اعالمشهر چٍاسداوگً اغراف رد هک معلُل صرصنذ یک َ دختش یک با ماردي زهاس911 تيش10  122 ضشَسي  انذ شذي لکشم دچاس ؽان س

ُادي هب كمك رباي زهاس911 تيش10 کالت ردگيش َ هستىذ، دیگر صرصنذي ذتُل ااظتنس ذشم هک نفري ۴ اي خان َانی مش کالت حل منظُس هب هستىذ، صرا َصمري مش  129 ضشَسي  ...مایحتاج تهیً َ س

 َ نيم میلیُن 0 تيش 10
َاج َام شذم مجبُس ام طردي عمذ است عال یک اص شیب هک ششایطی رد هک مه َ شذ هم کمر انساحتی دچاس َ طرد باسعكتً یک َضعیت ایه با است طردي صنذگی آربَمىذ سا  عمري هک ماردم  ضرك سا  دیگري مبلغ َ اصد

سنذ مصنُعی مهري کمرؽان رد ات کنم زهینً ماردم عمل رباي َ طردي سم پُلی چیه َ هستم عمذ دَسان رد هک است یکغال اص شیب مه....بگزا قل خُدم رباي هک نذا  .کنم تهیً سا  اي جهيضهي حذا
 120 جهيضهي+ضشَسي 

ُادي میلیُن1 تيش10 ُادي مارد. ربنذ می سش هب انمغاعذي شسیاس ششایو رد صرصنذ ۰ با اي خان  121 ضشَسي -فُسي  صُد عادات اص نيض خان

ُانی زهاس011 تيش10 تشكیل اتصگی هب هک د
ُادي   122 ضشَسي  است شذي یلکشم دچاس است دادي خان

 123 ردمانی تاس  شذي انپذیذ َي همسش است ذىذعالی هک میخان  کمر جراحی َ ردمانی اهي زهینً هب كمك ساي َ نيم میلیُن1 تيش10

ُادي هب فُسي  كمك رباي زهاس211 تيش13 ُادي سششیست شیپ ذىذي هک نفري هس اي خان  124 ضشَسي  است طردي فُت خان

گاي یک خریذ زهاس221 تيش13 ُادي رباي آبی کُعر دست ُاصم منضل نیاصمىذ اي خان  125 ل

ُادي هب فُسي  كمك زهاس111 تيش13 کالت ربخی سفع جهت نیاصمىذ اي خان  191 ضشَسي  مش

گاي یک خریذ زهاس111 تيش13 ُادي رباي لباسضُیی ماشیه دست ُاصم منضل نیاصمىذ اي خان  191 ل

ُادي جهيضهي خریذ زهینً كمك زهاس011 تيش13  192 جهيضهي نیاصمىذ اي خان



 199 َسیي ماي سمنان مباسک سمنانشستً اسصاق رباي ماي  111تهیً  زهاس121میلیُن 12َ تيش21

 میلیُن10 تيش21

َص هس همسشػ هک صرصنذ چٍاس داساي سي، شهر حُهم عاکه ط.م خانم تحمل اقضل غيش صمانی پذس رباي َضعیت اما  .طرد فُت ۹۶ صرَسدیه هب مانذي س
 اي دادهث ارث رد زبسگؾان پسش علی هک شُد می 

ب فقو هک صنذي  مجسمً یک شبیً شُد؛ علب اػ هُشیاسي  َ دنیبب آسیب اهیؼ کلیً َ سهي شُد، خؾک عنالتؼ ات صُد کافی مذت هریه صُد، امک رد ماي ۵٫۳ اَ. امکسفت هب َ شذ شُک دچاس  می عزا

کاپ با َ صزسانذ بيماسستان رد سا  ماي هفت اَ .کؾذ قل یكباس چٍاسماي هس ره هک داسَاهیی َ َسیي اهیی چ  وکردي جراحی صُدنذ طردي ایجاد گلُیؼ سَي هک سا  سُساخی هنُص. شذ مرخـ صُد تُمان زهاس ۹۲۲ حذا

 .انذ

 َسیي+ردمانی+

 مغكه
190 

ُادي هب كمك ساي زهاس011 تيش22 کالت دچاس َسیگتسکش بذلیل است مذتی هک کاؽان شهرستان عاکه اي خان َانی مدیشتی مش  191 ضشَسي  است شذي صرا

 192 ردمانی نیاصمىذ صردي ردمانی ياه زهینً اص سخشی اتمیه رباي زهاس211 تيش22

 193 ردمانی صُد شذي سُختگی دچاس هک کُدکی نیاص مُسد داسَاهي تهیً زهاس211 تيش22

ُادي َ اط ام هب مبتال نسمىا دانطدُي دااگشني خانم دختش هب كمك میلیُن2 تيش23  194 ردمانی+ضشَسي  ایؾان محتشم خان

 زهاس 111 تيش23
ُادي شذیم ميلع ُادي، ایه داملً خانم هک جایی ات داسنذ ضراس انمىاسبی شسیاس ششایو رد نیاصمىذنذ شذت هب هک اي خان ُانستً هک است ماي ۱ خان کالت ربخی دلیل هب. سخُسد ضُشت نت  مش

 .شذنذ رتک اگتسبن غرف اص هم
 195 ضشَسي 

 زهاس111 تيش23
ُا  یک اص ظزاسشی خيشهي، محتشم سارطیه اص یکی پیگيشي  اعاط رب  یک ایه. کنىذ می صنذگی اي خاهن صریصمیه رد متشي ۶۳ ااتقی رد هک سسیذ دستمان هب تهران که منطقً رد فقيش ديخان

 ...هک صُدي دَم دست پنکً یک آنٍا ااتق کنىذي خنک َسیلً تنٍا َ صُدي شُافژخاهن کىاس رد ااتق
ُاصم منضل  101 ل

 101 ردمان  (ربؿ)پیسی هب مبتالطرمانی  دختشخانم ردمان زهینً كمك میلیُن1 تيش23

 102 ردمان سهي سشىان هب مبتال نماػ استاد ضرؿ ۶۰ خریذ زهاس521میلیُن َ 9 تيش91

 109 ردمان صُد شذي كمك ایؾان هب همت خيشهي تُسو نيض ایه اص قبل هک سهي سشىان هب مبتال ج.م آاقي هب ردمان زهینً كمك میلیُن1 تيش91

 100 ردمان  خانمی دختش ردمان زهینً كمك پانصذزهاس تيش91

 زهاس240 تيش91
 اص َ همت خيشهي زعزی سارطیه اص یکی تُسو داسَاه ایه است گذتنی. شذ زهینً صُد، شذي تهیً داسَ همت خيشهي تُسو ایؾان رباي یكباس هم قبال هک پ. ف خانم صرصنذ داسَاهي تهیً

ن رد اي داسَخاهن َ صُعلی َ آبان ۶۵ اهي داسَخاهن  .است شذي تهیً تهران خراعان میذا
 101 ردمان

گاي یک خریذ َ نيم میلیُن 1 مرداد1 همخنیه َ یخچال دست
 فُسي  کمکٍاي ربخی َ کبذي انساحتی هب مبتال دختشخانم ردمانی زهینً كمك 

ُاصم  ردمانی+ل

 منضل+ضشَسي 
102 

 میلیُن1 مرداد1
ُادي مارد هک اي مذسهس سچً یک َ طردي عمذ خانم دختش یک.  ستا شستشي  خُهن رد َ افتادي کاس اص هک داد للبی مریل پذس یک  اتمیه خاغر هب شب آخر ات صَد صبخ اص مجبُساست خان

ُانذ هک امیذ ایه هب َ اه زهینً  کىذ صراهم دختشػ رباي اي جهيضهي بت
 103 جهيضهي

 زهاس201 مرداد1
ُادي شذیم ميلع کاسي  دلیل هب آربَداس َ نیاصمىذ اي خان ُادي،خا مرد بی  سا  معُق طراهي بایذ یا هک طردي اعالم آربَیی بی با هم خاهن فارب متاسفاهن َ است افتادي عقب منضلؾان اجاسي ماي۰ َ شذي ظرفتاس خیلی ن

 کنىذ شیدازت

+  ضشَسي

 مغكه
104 

 میلیُن9 مرداد2
ُادي ایه سششیست خانم  ردامذي منبع صنذگی صزسان رباي ایؾان .گيشد می عٍذي هب هم سا  خُد خردعال َدختش پسش  دَصرصنذ سششیستی َ شُنذ می دذا  همسشؽان اص ۱۱ ردعال  خان

شتً َصي نماص اصغریك صنذگی صزسان رباي شُد می مجبُس َ نذا َصگاس استیجاسي  ي َس  .است صزسانذي می سا  اهیؼ سچً َ خُد س
 105 جهيضهي

ُادي نیاص حسب زهاس111 مرداد2 ُا  مرد هک نیاصمىذ شؾذت اي خان گاي یک تهیً رباي است، خاؿ بيماسي  نُعی دچاس ديخان ُاصم منضل شذ اهذا  لباسضُیی ماشیه دست  111 ل



ُانی دختشخانم جراحی زهینً كمك زهاس211 مرداد2  111 ردمانی صُد شستشي  تهران شعبان سُم ردبيماسستان هک عادات اص نُد

 میلیُن9 مرداد9

گاس هک خیابانی انتٍاي است؛ طُالنی ذمذس خیابان کنیذ تصُس داال سسیذ؛ می( م) ااقي هنخا کُهچ هب ششماسیذ هک کُهچ فذ اص شیب تقریبا سد انتٍا ان ُادي. نذا َ  مارد َ پذس ؽامل نفري ۱ اي خان

ُادي پذس .کنىذ می صنذگی مغارت متش ۳۲حذَد با منضلی رد پسش یک َ دختش ۴  صُدن با داضش دال رد َ ؽکستً پایؼ دَ ره تقادف ارث رب شیپ عال ذىذ نیست، هم بيمً متاسفاهن هک خان

 .شُد پیذا  ربایؼ مُسدي کاس اظر البتً است رتاشی  سنگ کاسظر پااهیؼ؛ رد پالطیه عذد دَ

 112 جهيضهي

تطخیـ زهینً كمك منظُس هب زهاس211 مرداد1
د کریتً هماهنگی با هک کاؽان شهرستان اهل سششیست بی دختشخانم پُستی بيماسي  ردمان َ   119 ردمانی شذ شیدازت شهرستان ایه امذا

 110 ردمانی داسد صانُ لکشم هک نیاصمىذ کُدک یک ردمان رباي مخصُؿ طبی ردمانی کفؼ تهیً رباي زهاس911 مرداد1

 111 ردمانی خاؿ بيماسي  هب مبتال تبشزی شهرستان اهل نیاصمىذ خانم داسَاهي تهیً رباي زهاس311 مرداد1

ُادي رباي ي فُس كمك زهاس111 مرداد1 ُادي سششیست هک اي خان کالت َ است مبتال خاؿ پُستی بيماسي  نُعی هب خان َانی مش ُادي رباي نيض صرا  112 ردمانی .است آمذي صُدُد ایؾان خان

 113 ردمانی نیاصمىذ ماردي رتخیـ َ صایمان اهي زهینً جهت زهاس111 مرداد1

َصمري صنذگی فتك َ ستك جهت اضطراسي  َ فُسي  زهینً كمك میلیُن1 مرداد1 ُادي س همخنیه َ نیاصمىذ اي خان
ُادي مارد نیاص مُسد اکسيژن کپصُل یک تهیً   114 ضشَسي+ردمانی خان

 زهاس211میلیُن َ 9 مرداد3
شت اَ هب سرطی چیه هک تقادفی جریان رد شیپ عال۵ مجیذ ُاره یک. است کاسظر مجیذ ذسپ. شذ نخاع قطع کمر، انحیً اص نذا کاس. رهنی معلُل ربارد یک َ باصگشتً پذس خاهن هب سچً یک با هک داسد خ  آش

ُادي امیذ اَ هک است  .ظردد ربمی خاهن هب خردعال کُدکی مانىذ دادهث آن اص زعذ اما مجیذ. دیذنذ می اَ رد سا  سؤیااهیؾان تمام اي سنجذیذي َ خستً مارد َ پذس َ صُدي اي خان
 115 ردمانی

ُادي رباي اسصاق شستً شؼ تهیً زهاس211 مرداد4  121 شستً اسصاق ذنیاصمى اهي خان

َان تالػ با هک نیاصمىذ بانُیی ردمانی مراحل آغاص زهاس111 مرداد4 ُادي خيمً ستُن صرا گاي رباصراشتً سا  خُد خان  121 ردمانی است داشتً ن

 میلیُن9 مرداد5

ُادي ُادي ایه َضعیت هب تُهج با خاهن فارب .شُد می شیدازت اه یاساهن محل اص هک تُمان زهاس ۶۵۲ مااههن خاهن اجاسي شیدازت با هستىذ تهران حُهم اهي شهرک اص یکی عاکه شذي، تحقیك ان  رباي خان

ٍا َ طردي صشفنظر( تُمان میلیُن یک) سهه پُل هب تُمان میلیُن یک طردن اماهف اص ضراسداد تمذیذ ُادي، پذس .است دادي اصزایؼ تُمان زهاس ۶۱۲ هب سا  خاهن اجاسي تن  علت هب عاهل، ۳۹ خان

همخنیه َ سیاتیک
 .نیست کاساه اص شسیاسي  انجام هب اقرد ضیىایی لکشم 

 122 جهيضهي

 میلیُن9 مرداد5
ُادي سششیست  می فتك َ ستك خاهن مارد تالػ با هم آن کؾاَسصي  غریك اص آنٍا معاػ امراس. است شذي گيش صمیه تقریبا َ شذي حرکتی انساحتی دچاس هک است عال ۶۳ حذَد( ج.ف)خان

ُانی دلیل هب اما طردي عمذ مذتٍاست هک است دختشخانمی ایؾان زبسگ صرصنذ. شُد کان مالی انت سد َدُد آنٍا رباي جهيضهي تهیً ام  نذا
 129 جهيضهي

 َ نيم میلیُن 1 مرداد 11
ُادي ایه ُادي مارد ؛ َصفىاسد انم هب هستىذ اي منطقً عاکه خان  همُن رد عاص دست َ ؽکستً گاسي  یک با البتً است افتادي کاس اص بذنی ششایو َ سنؼ هب تُهج با پذس. داسد سهي سشىان داال َ آسم خان

 نذیذنذ سَ تلُزییُن مثل چيضاهیی سوگ دال هب ات َ داسنذ عال پازندي صری همگی هک معصُم سچً ات هس. داسد ردآمذ تُمانی زهاس ۶۲۲ حذَد ردآمذ هي ماي رد َ میكىذ دمع اهیی پاسي پالستیک مذلً
 120 فُسي+مغكه

ُادي هب فُسي  كمك جهت میلیُن1 مرداد 11 کالت با هک عادات اص اي خان َانی مش ُاهج صرا  121 اضطراسي  صُدنذ م

 مرداد11
میلیُن َ هفتصذ 9

 زهاس
گاي َنتیالتُس بيماس نیاصمىذ  122 ردمانی تهیً دست

 میلیُن َ هفتصذ زهاس2 مرداد19

ُادي یک اص است طشي مخت  ششح ظزاسػ ایه سد آشپضخاهن خاهن ایه. کنىذمی صنذگی متشي  ۵۳ اي خاهن رد َ داسنذ دختش یک َ پسش ۰ هک نفري ۳ خان ُاسي  کمذ انذ شذي مجبُس هریه رباي نذا  خاهن دی

ُادي پذس  .است شذي آنٍا تُمانی میلیُن یک حذَد بذهی باعث هم عاختمانی مختطش تصميشات ایه البتً هک کنىذ آشپضخاهن هب تبذیل سا   سشىان“ هب مبتال هک طرديمی کاس باس رتي َ میُي باصاس رد رد خان

 .دهذمی دست اص سا  خُد کاس پُستی حغاسیت دلیل هب َ شذي ”پُست

 123 ردمانی+ضشَسي 

 میلیُن1 مرداد10
َصانهم رد ۶/۳/۶۵۹۶ اتسخي رد ُادي اص خبشي  قذط س َانی خان ُان با شيش ُادي ایه سچً هک دال ششح ایه هب صُد ظردیذي ردج  (است آسمان هب سَ ردمان رباي 6کُذُلُ یعل 7نیاص دستان) :عن  با خان

ُادي ميلك فقر علت هب اما بپُشذ مخصُؿ کفشٍاي صُدي مجبُس کُدکی َاص آمذي دنیا هب پااهیؼ معلُلیت ُانستً فقو اَ خان ٍا ایه سااص عمرػ عال۱ اص عال۰ ت  . کىذ استفادي کفش
ُاصم م   124 نضلل



ُان صَج صنذگی آغاص رباي نیاص مُسد َعایل َ جهيضهي تهیً زهاس211میلیُن َ 2 مرداد11 کاي شهرستان نُدٌک سَستاي اهل نیاصمىذ د  125 جهيضهي ماصنذسان ن

 مرداد12
میلیُن َ دَیست 1

 زهاس

ُادي شذیم ميلع کالت با متشي  ۵۳ منضلی رد تهران آباد انصي  منطقً رد اي خان َا  مش ُادي سششیست. کنىذ می صنذگی نصرا  رد کاس غریك اص خاهن مخاسج. نیست کاس انجام هب اقرد َ صُدي الل َ طر خان

ُادي مارد منضل ُادي ایه منضل رد. شُنذ می اتمیه هستىذ هم عادات اص هک خان سد َدُد صرػ َ کُعر یخچال، داسنذ، هم کُچکی دختشخانم هک خان  .نذا
ُاصم منضل  131 ل

 131 ردمانی آهل َ علیً اهلل فلی اطرم سسُل حظشت بيماسستان رد نیاصمىذي بيماس سش لیپُم جراحی عمل انجام رباي زهاس011 مرداد12

تکمیل رباي زهاس011 مرداد12
ُادي پذس نبُد رد هک دختشي  َ مارد صنذگی اَلیً َعایل  ُاصم منضل کنىذ می صنذگی سختی هب خان  132 ل

ُادي ۴ هب ضشَسي  َ فُسي  كمك زهاس291 مرداد12  139 ضشَسي  نیاصمىذ خان

 میلیُن9 مرداد13

شتی سشَیظ َ حمام آشپضخاهن، ااتق، یک ؽامل متش۴۳ حذَد محقر َ کُچک شسیاس اي خاهن سفتيم هک منضلؾان هب  .دیذیم بٍذا

کان ایه هب البتً کان لحظً ره هک م َان آن صرَسیخته ام ُان می کمتش است صرا ُادي صنذگی رباي است مذلی تنٍا بلکً گفت خاهن ت  للب عمل انجام خاغر هب هک عاهل ۴۲ پذسي  اص لکشتم نفر ۳ اي خان

َصي َ کىذ می دُس َ دفت چینی دمپایی ضُنی یک معاػ امراس رباي هک ماردي نیست، عاختمان رد کاس هب اقرد دیگر  .عاهل ۵ دختشي  َ عاهل ۶۲ پسشي  عاهل، ۶۰ دختشي  میگيشد، تُمان  زهاس ۳ س

 130 انی+ضشَسي ردم

 میلیُن2 مرداد14
ُادي متاسفاهن هک شذیم ميلع شیپ ذىذي ُادي ایه َ شذي سیختً کُهچ رد ؽان صنذگی مختطش َعایل َ اسباب خاهن فارب تخلیً دکم با نفري ۴ اي خان ُادي سششیست. انذ شذي سشظردان خان  رد هک خان

ُانستً میكىذ، کاس مُتُسي  پیک  است شذي ربداشتً خاهن فارب تُسو ؽان خاهن شیپ پُل اص تُمان زهاس ۶۳۲ َ ۰ لزا  بپشداصد سا  خاهن اجاسي نت
 131 مغكه

 زهاس011میلیُن َ 1 مرداد14
ُانی ت هب لكه باصیافت؛ سا  خُد عالمت ردمان، اص پظ. ضیىذ می آسیب کمرػ ي مهري ذىذ َ طردي تقادف شیپ مّذتی زید، شهر رد د

ُاانیی عذم علّ َادؼ، َام اقغاه شیدازت رد ت  اصد

 کىذ می کاس شهرداسي  رد معاػ امراس رباي اَ. صُد شذي مغذَد اه مامه حغاب
 132 جهيضهي

 میلیُن9 مرداد15
 دَسي صزسانذن دال رد هم ؼرباردن  اص یکی. داسد رهنی افتادي عقب ربارد یک داضش دال رد َي.است محرَم مارد َ پذس  عاهي نصمت اص شیپ عالٍا اص طرد عمذ شیپ ذىذماي هک عاهل ۵۶ چ.م خانم

ُاره یک. است سشباصي  خذمت َاج رباردان اص یکی فقو.کىذ می صنذگی خانم ایه با هم کُچکتش خ سد خُبی مالی َضعیت هم اَ اما طردي اصد ُادي معاػ امراس اص َ نذا  .است عاجز هم خُد خان
 133 جهيضهي

 َ نيم میلیُن 1 مرداد21
ن اغراف جنُبی خیابانٍاي اص یکی رد  متشي  ۴۲ َ صرسُدي اي خاهن آنٍا صنذگی محل  .مبتالست قىذ َ للبی بيماسي  هب یً،کل  عفُنت لکشم رب عالَي ا.ب خانم  منبع .است تهران خراعان میذا

ُادي ایه ردآمذ د کریتً اص عاهل ۱۲ خانم ایه هک انچيضي  مستمري: خان ُادي ماددا  فُت اص زعذ هک انذکی مستمري مختطش+  کىذ می ردیافت امذا  زهاستُمان۴۳۲ مااههن حذَد= مااههن یاساهن+کنىذ می ردیافت خان
 134 ردمانی

 زهاس311 مرداد21

ُادي صنذگی مختطش اسباب هک شذیم ميلع”همت“ اعناي اص یکی تُسو سمنان مباسک ماي یکم َ ضیست شب  َ ظرفتً ضراس فذيقیان خیابان نبؼ-خااقنی پل اص زعذ-دماَنذ خیابان کىاس اي خان

ُادي ُاسم دَستان اص یکی همت با َ فُسیت قیذ با. کنىذ می صنذگی اسباب ایه کىاس رد اي خان ُادي ایه ردخصُؿ زبسض ُادي ایه. شذ تحقیك خان  اص قبل عالٍا هک مسنی خانم پيش، مارد َ پذس ؽامل خان

ُاره َ( عاهل ۶۶ پسش َ  عاهل ۶۴ دختش) صرصنذ ۰ همراي هب شذي دذا  همسشؽان ُاانیی عذم بذلیل هک صُدنذ نمخا ایه خ  اخراج خاهن اص قبلی خاهن فارب تُسو شیپ پُل شذن تمام َ ماهیاهن اجاسي شیدازت رد ت

 صُدنذ شذي

 135 مغكه

 141 َسیي كمك هب صعزهل صدگان آرذبایجان ششقی میلیُن َ فذ زهاس 11 مرداد20

 141 ردمانی نیاصمىذ خانمی طبی کفؼ تهیً زهاس241 مرداد21

 142 ردمانی بيماسي نیاصمىذ فيضیُرتاپی جلسً ۶۳ رباي زهاس911 مرداد21

ُاصم منضل آشغال۵۳۲۲ کُعر خریذ زهاس931 مرداد21  149 ل

ُاصم منضل شُیی لباط ماشیه تهیً زهاس231 مرداد21  140 ل

مات ربخی َ اَلیً آصمایؾات انجام زهاس141 مرداد21  141 ردمانی نیاصمىذ صرد ردمانی اقذا

تکمیل زهاس911 ردادم 21
 142 جهيضهي نیاصمىذ خانمی دختش جهيضهي 

گاي یکخریذ  زهاس001 مرداد21 ُاصم منضل یخچال دست  143 ل



ُادي فُسي  نیاصاهي َ اسصاق هیً زهاس911 مرداد21  144 شستً اسصاق نیاصمىذ اي خان

 145 ردمانی نیاصمىذ بيماس لگه جراحی زهینً كمك زهاس 411میلیُن َ 2 مرداد24

 151 جهيضهي نیاصمىذ خانم دختش رباي جهيضهي خریذ زهینً كمك میلیُن1 مرداد24

ُادي سَستایی مغكه تهیً َنيم میلیُن2 مرداد24  151 مغكه )اص محل سهم عادات(عادات خان

ُادي اص خانمی دختش جهيضهي تهیً رباي تُمان میلیُن ۵ اسصػ هب اي جهيضهي میلیُن9 مرداد24  152 جهيضهي شذ اهذا  عادات خان

ُاره نیاصمىذ2تهیً جهيضهي رباي  میلیُن0 شهریُس1  159 جهيضهي خ

َصمزد کاسظر هک صردي همسش ردمانی مبشم نیاص هب تُهج با زهاس111 شهریُس2  150 ردمانی هستىذ مصیقً رد شذت هب مالی نظر اص َ صُدي س

 زهاس591 شهریُس2
ُادي شذیم ميلع کالت دلیل هب ماهه ۶۱ َ عاهل ۵ صرصنذ ۰ با. ػ آاقي خان َص اَلُیت. هستىذ عاکه تهران شمال اهي کُدک مٍذ اص یکی رد ااتقی رد مُقت طُس هب خيشیه تُسو مالی مش ُادي ایه امر  خان

کان تُصیً هب بىا هک آنٍاست ماهه ۶۱ کُدک پااهي رد اي َدُدعاسهض  .دهذ می اصزایؼ سا  بهبُدي احتمال کُدک ایه مک  سه هب تُهج با هک کىذ استفادي طبی مخصُؿ اهي کفؼ اص بایذ صیش
 151 ردمانی

ُاس ماردي هب كمك زهاس911میلیُن َ 9 شهریُس0  152 ردمانی+ضشَسي  داسد بيماس صرصنذ ۰ هک زبسض

 شهریُس11
میلیُن َ هشتصذ َ پنجاي 2

 زهاس
 153 ردمانی بهشهر عاکه معذن عادي کاسظر سیذسما جراحی رباي نیاص مُسد شیَزت خریذ زهینً كمك

 میلیُن َ هفتصذزهاس9 شهریُس12
ُادي پذس  کاس بااهػ کسی هک ميمُهن رباشُن مختطشي  سشماهي پذس اص زعذ .است کشیذي باال سا  پذس ایه یتيمان پُل مرحُم، آن ششکاي اما صُدي خُب َضعضُن هک َدُدي با َ طردي فُت شیپ عال ۰۰خان

 ...میكنً کاس مردم اهي خُهن َ سستُسان تُ االن ماردشُن هک اَنجا ات ميشزیي هم هب اَماعضُن دیگً َ میشً َسؽکست شیپ عال ذىذ اَنم هک دادي می سُد َ میکردي
 154 جهيضهي

ُادي سشپىاي اتمیه هب كمك پانصذزهاس شهریُس12  155 سشپىاي نیاصمىذ اي خان

 211 ردمانی تهران زعثت بيماسستان رد نیاصمىذي خانم لگه جراحی دَیست زهاس شهریُس12

 211 جهيضهي جهيضهي یک صرػ تهیً زهاس011 شهریُس12

 یک میلیُن شهریُس12
ُانی کالت َ جراحی ایه سنگیه اهي زهینً هب تُهج با. است جراحی آستاهن رد َ شستشي  تهران سجایی شهیذ للب بيماسستان رد للبی عاسهض بذلیل عاهل ۶۳ نُد ُادي مالی مش نی خان ُان، ایه همذا  لغمب  نُد

 .شذ اهذا  تُمان میلیُن یک
 212 ردمانی

 زهاس211 شهریُس12
ُادي صن  هم اعنایؼ عاری هب اػ بيماسي  ردمان عذم علت هب َ است طردي عفُنت اػ کلیً َ است بيماس هک است عالی ذىذ سيشجانی خانم ایه. بگزسانىذ سا  خاهن امُسات ات کىذ می کاس خان

ُان ان َ است طردي سشایت  ...است يشذ کاس اص ت
 219 ردمانی

ُادي۴ هبكمك ضشَسي  زهاس291 شهریُس12  210 ضشَسي  نیاصمىذ خان

ُادي۵ سشپىاي اتمیه َ مغكه زهینً كمك اتمیه منظُس هب زهاس 911میلیُن َ 2 شهریُس12  211 مغكه نیاصمىذ خان

گاي یک تهیً ايرب  زهاس151 شهریُس12 ُادي رباي یخچال دست ُاصم منضل نیاصمىذ اي خان  212 ل

 میلیُن9 شهریُس10

مجتمع یک وگهبان سه انمىاسب دسمی ششایو َ عال ۳۹ با ب.م صرصنذ ط.ؿ آاقي
 صُست هب اه دبهً ابیتشپنی َ نقل َ حمل رباي ممذط دافع دَسان رد ایؾان .است انذیشً دذیذ شهر ۵ افص رد مغکُنی 

 ردفذ ۶۳ ایؾان جرادات نٍایت رد َقت جانباصان ضنیاد َ ساي َصاست رد آمذي زصمل اهي ربسسی َ اه پیگيشي  با. شُد می مجرَحیت دچاس عملیاتی مىاطك اص یکی رد مذتی اص پظ َ شذي ساي َصاست دزب مُقت

تطخیـ جانباصي 
 .است شذي می دادي مختطشي  حقُق ضنیاد غرف اص ایؾان هب عال ۰ ات فقو َ شذي دادي 

 213 جهيضهي

 َ نيم میلیُن 0 شهریُس13
َص ۵ آخري ي،   کشیذ سختی سنؼ اص رتشیب خیلی اما ،   اسد   د عال ۰۱ ُاد خرج  َ    طرد می جا هب جا مايعات آن با هک اشت   د مُتُس یک نیا   د اس   د اص 6ك7 آاقي. شیپ ماي    ذىذ هریه ،   صُد ۹۶    عیذ هب ي   مانذ س .    اد   د می سا  اػ ي   خان

َص ۵  …   شُد می قطع آسنج هب متصل قسمت باالرتیه اص ستؼ   د َ    کىذ می چپ تپً یک سَي پصتؼ َاگه َ مُتُس    عیذ هب ي   مانذ س
 214 اضطراسي -ردمانی



 میلیُن2 شهریُس14

 مُسب بلکً نؾذي ایؾان بهبُد هب منجر تنٍا هن متاسفاهن هک انذ ظرفتً ضراس جراحی عمل مُسد تهران بيماسستانٍاي اص یکی رد نيض باس َیک ظردیذي سینً سشىان بيماسي  دچاس۶۵۱۲ عال اص پ. ط خانم هک سعانذ می استحناس هب

 هشت سا  دست جراحی زهینً فقو ایؾان معالج دکتش هک داسد جراحی عمل هب نیاص نيض ایؾان دست سینً رب داضشعالَي دال رد َ ضراسداسنذ ردمانی شيمی ردمان تحت۶۵۹۲ عال اص َ. است شذي ایؾان بيماسي  اصدیاد

 است طردي اعالم تُمان میلیُن

 215 ردمانی

کالت هب كمك رباي زهاس 319میلیُن َ 1 شهریُس14 َان مش ُادي صرا  211 فُسي  داسنذ ضراس صرَپاشی آستاهن رد هک اي خان

گاي یک تهیً رباي زهاس211 شهریُس14 ُانی رباي دُػ دست ُانذ می هک د  211 ضشَسي -یل کاسَعا  کىذ، معاػ امراس َسامیه منطقً غریك ایه اص ت

د تهیً رباي زهاس112 شهریُس14 ُاصم محذَدي تعذا ن التحرری ل ُادي ذىذ صرصنذا  212 فُسي  نیاصمىذ خان

ُادي یک صرصنذ تنٍا َقتی است سخت میلیُن2 شهریُس15 ُاهذ می خان ُادي ردآمذ کل اما ربَد سخت خاهن هب خ  219 جهيضهي .است پذس عادي کاسظري ساي اص  تُمان زهاس ۵۲۲ حذَد اه، زهینً َ ردآمذ احتغاب با خان

َانی اختالالت هب مبتال بيماس بذهی شیدازت زهاس321 شهریُس15  210 ردمانی ادتماعی اتمیه هب س

ُادي هب فُسي  كمك زهاس211 شهریُس15 ُادي پذس هک صرصنذ ۰ با اي خان  211 ضشَسي  است C هپاطیت َ معلُلیت دچاس خان

ُادي رباي دَللُ لباسضُیی ماشیه ذخری زهاس991 شهریُس15 ُادي داس عال َ ماردسه هک نیاصمىذ اي خان ُاصم منضل نیست دست با لباسٍا شسته هب اقرد دیگر خان  212 خریذ ل

 213 ردمانی تهران افسابی بيماسستان رد نیاصمىذ بيماسي  ذشم جراحی عمل انجام زهاس111 شهریُس15

 زهاس211 شهریُس15
تحصیل اهي زهینً َ مخاسج اتمیه رباي. کىذ می صنذگی خُد مارد َ پذس با َ است اعتیاد علت هب خُد همسش اص ىالق دال رد خُد عاهل ۱ رصنذص  با همراي ماردي

ُادي ایه ضشَسي  اهي زهینً َ صرصنذ   اهذا  تُمان زهاس۰۲۲ مبلغ خان

 شذ
 214 ضشَسي 

ن هب همسشػ ردمان سخاغر بذهی دلیل هب هک ایالمی نیاصمىذ زعزی یک آصادي هب كمك رباي زهاس131یک میلیُن َ  شهریُس15  215 ضشَسي  صُد افتادي صنذا

 میلیُن2 شهریُس15
ُانی ردمانی اهي زهینً هب كمك رباي کالت با ُصهن  متاسفاهت َ است ظرفتً ضراس جراحی عمل تحت باس۰ کنُن ات ردبذن عفُنت گستشػ دلیل هب َ کىذ می صنذگی ماردػ همراي هب هک عاهل ۶۱ نُد  َ کىذ می رنم  پنجً َ دست عفُنت ایه اص انشی مش

 است شذي تُمان میلیُن۹ حذَد ایؾان اهي زهینً دمع
 221 ردمانی

 میلیُن9 شهریُس22
ُان ایه ُادي هب مرصُه صراخ ُادي مارد ردمان اهي زهینً اتمیه خاغر هب هک است نفري ۳ اي خان َص .شذنذ تهران فالح  منطقً رد خُد کُچک  خاهن صرَػ هب مجبُس  داسد، للبی انسعایی هک خان ُادي ایه امر  متشي  ۰۲ حذَدا  ااتق یک مستاجر نفري جنپ خان

 .داسنذ حیاه ضُهش رد هم کُچکی حمام َ سشَیظ هک هستىذ
 221 جهيضهي

ُادي سشپىاهی اتمیه هب كمك زهاس111 شهریُس22  222 سشپىاي عادات اص نیاصمىذ اي خان

ُادي یک یتيم صرصنذ آمُصشی اهي زهینً اتمیه زهاس211 شهریُس22  229 ضشَسي  نیاصمىذ خان

 زهاس411 شهریُس21
َصاهن اَ.  است شهرداسي  ضراسداد غرف هک است ششکتی عادي کاسظر ”ي“ آاقي . نیست هم دائمی کاس ایه  َ آَسدي دست هب سا  کاس ایه هک نیست صیادي مذت البتً. کىذ می  ردیافت اه ذمه آبیاسي  بابت  تُمان زهاس هشت س

 .دهذ نمی اَ هب سا  سنگیه کاساهي اجاصي اػ دسمانی ضعف َ بيماسي 
 220 ضشَسي 

 زهاس311 شهریُس21
ُادي سششیست  با شذنذ، می بلىذ شهر جنُب رد جریؾانمستا اصخاهن بایذ هک صمانی شیپ عال ذىذ. است دختش ۵ رتضیت داس عٍذي َي، ىالق نٍایت رد َ شُره اعتیاد اص داصل سنج رب عالَي هک است خانمی اي، خان

سي  هک خيشي  ساهنمایی َ كمك  کىذ می دُس سا  خاهن پُل اص ممذا
 221 ردمانی

 میلیُن2 شهریُس21
ُانی ح.حسیه سیذ آاقي َص ات َ سَد می دنیا اص اَ تُلذ اص زعذ پذسػ هک است عاهل ۰۱ د قل با محقر اي خاهن رد صرصنذ َ مارد ایه.کىذ می صنذگی مریضؼ َ پيش مارد با امر کاانت حذا  خاهن هریه بابت هک کنىذ می صنذگی ام

ُاهذ می امغال خاهن فارب البتً هک دهىذ می اجاسي تُمان زهاس ۱۲ مااههن َ شیپ پُل تُمان میلیُن هن اعالمشهر منطقً رد کُچک  .دهذ اصزایؼ تُمان فذزهاس ماهیاهن اجاسي َ سهه میلیُن ۶۳ هب سا  عذد ایه خ
َاج-ردمان  222 اصد

 َنيم میلیُن2 شهریُس25
ُان ُازع اص. ط سَستاي عاکه َ ۶۵۱۹عال متُلذ ا.ف خانم .است یتيمی خانم دختش رباي جهيضهي تهیً هب مرصُه همت باس ایه صراخ  هب شذي مرحُم پذسؽان عالٍاست هک ایؾان .است اصفٍان شهر صریذَن ت

ُاره یک َ مارد ماردزبسگ، همراي  .میکنىذ صنذگی کُچکتش ربارد َ خ
 223 جهيضهي

 میلیُن9 شهریُس25
ُادي شذیم ميلع ُادي ایه پذس. انذ شذي لکشم دچاس سَنذ می سخت خاهن هب هفتً ایه هک دختشخانمؾان جهيضهي اتمیه رباي طرج سشآسیاب مذلً رد اي خان  هم گاهی َ نیست اَ هب امیذي َ دهذ نمی خرجی َ است معتاد خان

 .کىذ می رتک سا  خاهن
 224 جهيضهي

َا  تحت تهران اغراف اهي شهرستان اص یکی بيماسستان رد َ شذي عكتً دچاس خُد، همسش دادن دست اص پظ مذتی زعزیي شذیم ميلع میلیُن1 شهریُس25  225 ردمان است مذا



 

تحصیلی عال آغاص هب تُهج با زهاس310میلیُن َ 1 شهریُس91
ُاسم، دَستان ربخی پیگيشي  پيشَ َ  ُاصم ؽامل کُچکی شستً ات شذیم آن رب زبسض  291 َسیي .کنيم اهذا  ساهنمایی َ دشستان مقطع رد شذي شىاعایی نیاصمىذ آمُص دانؼ ۶۶۲ هب سا  آمُص دانؼ ره نیاص مُسد التحرری ل


