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آبان تهران از محل حساب ۱۱به داروی  ریال۰۰۱۱۱۸۸ برای تهیه داروی یک بیمار نیازمند مبلغ

 .بانک مسکن خیریه پرداخت شد

 رطخا به خانواده پدر  نفره در شرایط بسیار نامناسبی زندگی می کنند. ۴مطلع شدیم خانواده ای 

 بر دهخانوا پسر یک  .نیست وی از خبری و اثر تاکنون و کرده ترک را خانه پیش سال چند اعتیاد

 .است  افتاده کار از تقریبا راستش دست تصادف اثر

خیری پیدا شد که اتاقی را  هزار تومان مزد. ۱۸۸پسر کوچک خانواده هم کارگری میکند با ماهی 

دختر  هزار تومان از آنها اجاره می گیرد.۰۰۸ده که ماهیانه در اختیارشان بدون پول پیش قرار دا

خانه دم بخت است اما بخاطر وضعیت خانه خجالت می کشند کسی را به خانه دعوت کنند؛ چون 

از نظر خورد و خوراک  . کهنه فرش یه و قدیمی تلویزیون یک جز …نه فرشی نه یجچال و و نه

 نزد اش شناسنامه  بدهکاریش ۰۸۸میلیون و  ۱ده برای مادر خانوا فوق العاده در مضیقه هستند.

 .است مانده گرو کسی

 و میلیون۱۰ برای تهیه یک دستگاه یخچال، یک تخته فرش و یک دستگاه ماشین لباسشویی مبلغ

 اهدا شد. هزارریال۰۸۸

 گزارش که نیازمند عروسی به ای جهیزیه هدیه با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان برای

 .اهدا شد ریال میلیون۴۸مبلغ بود، شده منتشر ایشان

ساله ای( خانواده ای که در یکی از شهرکهای اطراف تهران ۱۱مطلع شدیم یکی از سه فرزند)دختر

 عنو یک  و قرارگیرد جراحی عمل تحت باید که است مثانه اختالل  زندگی می کنند مبتال به

 هزار ششصد و میلیون۱۴ برای تهیه این دستگاه مبلغ .قرارگیرد ایشان بدن در نخاعی استیموالتور

 از طرف خیریه همت اهدا شد. ریال

 .اهدا شد ریال میلیون سی برای کمک به خانواده ای نیازمند مبلغ

نفره ساکن شهرری که سرپرستی با مادر خانواده بود و ۴برای تهیه کمک هزینه سرپناه یک خانواده 

 .اهدا شد ریال میلیون ۱۸ سر می بردند مبلغدر شرایط سختی به 

 .اهدا شد ریال میلیون ده برای کمک هزینه فوری و اضطراری به خانواده ای نیازمند مبلغ

رای کمک هزینه ترخیص یک جوان از بیمارستان آپادانای تهران که پای ایشان از زیر زانو قطع ب

 .اهدا شد ریال میلیون۰۸ بلغشده بود، م

 ریال هزار پانصد و میلیون۷. )یک دستگاه یخچال به یک خانواده نیازمند اهدا شد

ماه از تاریخ  ۰گاز( یک زوج نیازمند که نزدیک به -فرش-برخی اقالم باقیمانده جهیزیه)یخچال

د ولی موفق به تهیه این وسایل نشده و این امر باعث کدورت خانوادگی عروسی شان گذشته میگذر

 (ریال هزار پانصد و میلیون۱۰.)شده است اهدا شد
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تیرماه برای تهیه بسته ارزاق ماه ۴با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان، در پی فراخوان 

خریداری و تدارک شد که ارزش  ریال۱۱۱۰۱۸۸۴۰ بسته ارزاق جمعا به ارزش۰۸۸مبارک رمضان 

 .خواهد بود ریال۰۱۱۱۰۱۱ هربسته

 :جزئیات بسته تهیه شده

عدد روغن مایع سرخ کردنی و معمولی  ۰-عدد تن ماهی شیالنه ۰-کیلو برنج هندی خاطره ۱۸

 ۱-کیلو لوبیا قرمز ۱-کیلو لپه ۱-کیلو عدس ۱-دو عدد رب همدانیان-عدد ماکارونی تک ۴-الدن

 یک عدد پنیر-یک عدد چای دو غزال-کیلو شکر ۰-یلو قند فریمانک

 نیم مثقال زعفران-۰۰عدد سویای  ۴-یک کیلو خرمای صادراتی پیارم کرمان

 

 بیمار رماد یک ترخیص برای با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان

 .جمع آوری و اهدا شد ریال ۰۱۰۸۰۱۴۱ مبلغ نیازمند

سال سن دارد  ۷۰ که خانواده پدر. است م.  شهرستان  این گزارش درخصوص خانواده ای ساکن

کارمند بازنشسته می باشد و از آنجایی که بنا به مشکالتی مجبور شدند که زودتر از موعد خود را 

سته کنند لذا از حقوق مناسبی برخوردار نمی باشند و همین مقدار اندک نیز صرف هزینه های بازنش

این خانواده دو دختر در خانه دارند که یکی از  .امرار معاش میشود. مادر خانواده خانه دار است

آنها دم بخت و دیگری سال گذشته عقد کرده اند و هنوز به دلیل فراهم نبودن جهیزیه دختر 

 .وسی ایشان به تاخیر می افتدعر

مقداری از وسایل را بستگانشان و خودشان فراهم نموده اند . بنا به بررسی انجام شده 

نیز از طرف خیریه همت به عنوان کمک هزینه جهیزیه به این خانواده اهدا  ریال میلیون۱۰ مبلغ

 .شد

ماه است منزلشان تخلیه شده و در وضعیتی ۰حدود  برای کمک به تهیه سرپناه خانواده ای که 

 .اهدا شد ریال میلیون ۰۸ نامناسب زندگی می کنند، مبلغ

 .واریز شد ریال هزار سیصد و میلیون۴ برای ترخیص کودک بیمار مبتال به نارسایی کلیه مبلغ

 .پرداخت شد ریال۱۱۰۱۸۸۸ یک کودک مبتال به صرع، مبلغ برای تهیه داروی ماه تیر و مرداد 

 .پرداخت شد ریال۰۷۰۸۸۸۸ برای تهیه داروهای یک کودک مبتال به بیماری پوستی مبلغ

 میلیون۰۰ با قیمت نیازمند بیمار یک قلب باطری با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان

لواسانی  ان شآءاهلل به زودی عمل جراحی این مادر بزرگوار در بیمارستان شهید .تهیه شد ریال

 .تهران انجام خواهد شد

آبان تهران ۱۱به داروخانه  ریال۴۴۴۱۰۸۸برای تهیه داروی شیمی درمانی یک بیمار نیازمند مبلغ 

 .پرداخت شد

 .اهدا شد ریال هزار سیصد و میلیون۱ برای تهیه یک دستگاه پنکه برای یک خانواده نیازمند مبلغ 
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 هزار هفتصد و میلیون۱۱ برای کمک هزینه ضروری و اضطراری به ده خانواده نیازمند مبلغ

 .اهدا شد ریال

با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان برای تهیه یک دستگاه یخچال یک خانواده نیازمند 

 .اهدا شد یالر میلیون۷ مبلغ

 .اهدا شد ریال میلیون ده برای کمک به تامین سرپناه خانواده ای نیازمند در اطراف تهران مبلغ

اهدا شد. گفتنی است  ریال میلیون۱۰ برای اجاره یک اتاق جهت سکونت یک خانواده نیازمند مبلغ

 .یرین تهیه شده استمابقی هزینه اجاره توسط سایر خ

 و نیازمند پدری چشم درمان برای ریال میلیون۱۰ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

جمع آوری  دیگر ضروری کمکهای برخی همچنین و ایشان ساله۴ فرزند کاردرمانی هزینه کمک

 .شد که حسب مورد هزینه خواهد شد

مادگی دارند تا بخشی از هزینه همچنین به استحضار می رساند برخی عزیزان اعالم کرده اند که ا

های درمانی این عزیزان را تقبل کنند که در این صورت هزینه های انجام شده صرف موارد دیگر 

 .مورد نیاز این خانواده و سپس به دیگر موارد خیریه همت تخصیص خواهد یافت

 به درمانی کمک برای ریال میلیون۰۸ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری و اهدا شد دیستروفی به مبتال ساله۱۱کودک

با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان بویژه نیت خیر و پیگیری برخی دوستان بزرگوار کمک 

 .جمع آوری شد یتیم خانم دختر جهیزیه تهیه ریالی میلیون چهل هزینه

اهدا  ریال هزار هفتصد و میلیون یک یازمند مبلغبرای تهیه یک دستگاه اجاق گاز برای خانواده ای ن

 .شد

 .اهدا شد ریال میلیون۰ برای کمک هزینه ضروری به یک خانم بی سرپرست مبلغ 

ساله ای که قبال راننده وانت بوده است به دلیل عارضه کمر تقریبا زمین گیر  ۱۸مطلع شدیم پدر 

متری در شرق تهران مستاجر بوده و ۱۸-۰۸حدود خانه در ایشان  و قادر به انجام کار نیست. شده

هزینه های ضروری زندگی و همچنین هزینه های درمانی به شدت ایشان را تحت فشار و مضیقه 

 .اهدا شد ریال میلیون۰۸ قرارداده است. به منظور کمک به ایشان و خانواده آبرومندشان مبلغ

 .اهدا شد ریال میلیون۰۸ برای کمک به هزینه تهیه سرپناه خانواده ای نیازمند، مبلغ

 عروس جهیزیه برای ریالی میلیون۴۸ با لطف حضرت حق و شما مهربانان عالوه بر تهیه هزینه

 خانواده این به کمک و ضروری های هزینه برخی نیز جهت ریال میلیون۱۰مبلغ نیازمند،

 .جمع آوری شد که حسب مورد و اولویت هزینه خواهد شد بزرگوار

به حساب داروخانه تک نسخه  ریال میلیون۰۰ برای تهیه داروی خاص بیمار سرطانی نیازمند مبلغ

 .ای هالل احمر)خیابان طالقانی( واریز شد

 پانصد و میلیون۴ برای کمک هزینه جراحی یک بیمار نیازمند که دچار سوختگی شده بود، مبلغ

 .اهدا شد ریال هزار
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 بیمار یک آنژیوپالستی عمل برای با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان

 .به بیمارستان بوعلی تهران پرداخت شد ریال هزار پنجاه و دویست و میلیون۱۰ مبلغ نیازمند

الزم به ذکر است ده میلیون ریال نیز از سوی خانواده بیمار برای انجام این عمل پرداخت شده 

 .است

میلیون ریالی انجام ۰۸مطلع شدیم یکی از بیماران نیازمندی که قبال توسط خیریه به ایشان کمک

شده بود، مرحوم شده اند و به دلیل مضیقه فراوان مالی خانواده به شدت در خرج و مخارج 

 .اهدا شد ریال میلیون ۱۸ امورپس ازفوت ایشان مستاصل شده اند. به این منظور مبلغ

 میلیون ده برای کمک هزینه زایمان مادری نیازمند و برخی هزینه های ضروری و پیرامونی مبلغ

 .اهدا شد ریال

 یک به ای جهیزیه برای هدیه ریال میلیون۴۸ ا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغب

 .، جمع آوری شدبود شده منتشر ایشان گزارش که نیازمند عروس

برای کمک ضروری به یک خانواده نیازمند دزفولی که با مشکالت فراوانی گذران زندگی می کنند، 

 .اهدا شد ریال میلیون ده مبلغ

) با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه، برای یک خانواده نیازمند در شهریار

 هزار ششصد و میلیون۷ مادربزرگی که با نوه اش زندگی می کند( یک یخچال با هزینه

 .خریداری و ارسال شد ریال

با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان و در آستانه میالد کریم اهل بیت حضرت مجتبی علیه 

که شرح ایشان منتشر شده  نیازمند ای خانواده درمانی و ضروری های هزینه کمک السالم، برای

ان شآءاهلل این مبلغ به صورت ماهیانه به حساب  .جمع آوری شد ریال میلیون۱۰۸ بود مبلغ

 .آقامسعود)سرپرست خانواده(واریز خواهد شد

 عروس یک جهیزیه تهیه برای ریال میلیون۴۸ ت شما مهربانان مبلغبا لطف خدای بزرگ و هم

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

 ایشان گزارش که نیازمند عروسی جهیزیه تهیه با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان برای

ان شآءاهلل پس از خرید جهیزیه در اولین  .جمع آوری شد ریال میلیون۴۸ مبلغ بود، شده منتشر

 .رصت به ایشان اهدا خواهد شدف

 میلیون۰ برای تهیه یک دستگاه موتورسیکلت برای کار جوان نیازمندی در یک رستوران، مبلغ

 .اهدا شد ریال

 .اهدا شد ریال میلیون۰ برای کمک تهیه جهیزیه عروس نیازمندی مبلغ

 .اهدا شد ریال میلیون۰ ای کمک ضروری به خانواده ای نیازمند مبلغبر

برای تهیه مسکن مهر یک خانواده نیازمند)شامل مادری که سالها با مشقت و سختی دو فرزندش را 

 .از طرف خیریه همت واریز شد ریال میلیون۰۸بزرگ کرده است( مبلغ

از طرف خیریه همت  ریال میلیون۰ مبلغ مجازی فضای فعاالن افطاری طرح شارکت دربرای م

 .هدیه شد
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 جراحی هزینه کمک ریال میلیون۱۸۰۰۴۸۸۸ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

نکته  .جمع آوری شد که درهنگام ترخیص در وجه بیمارستان پرداخت خواهد شد ساله۰۴ جوان

مهم: در صورتی که هزینه بیشتر از این مبلغ باشد از محل کمکهای عمومی خیریه تامین و 

واهد خدرصورتی که در پایان صورتحساب عددی کمتر باشد باقیمانده به صندوق خیریه برگردانده 

 .شد

 .اهدا شد ریال میلیون ده رای کمک هزینه تهیه جهیزیه یک عروس نیازمند مبلغب

 .اهدا شد ریال میلیون۰۸ برای کمک هزینه تهیه بسته ارزاق تعدادی از خانواده های نیازمند مبلغ 

 .اهدا شد ریال میلیون ۰۸ هزینه ضروری به یک خانواده آبرودار مبلغ برای کمک

 .اهدا شد ریال میلیون ۰۸ برای کمک هزینه به یک نیازمند برای پرداخت دیه مبلغ

 شرح که نیازمند ای خانواده ضروری نیاز رفع برای با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان

 .جمع آوری شد ریال میلیون ۱۸ ، مبلغبود شده منتشر ایشان از مختصری

با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان هزینه داروی شیمی درمانی یک خانم نیازمند به 

 .از طریق داروخانه جمعیت هالل احمر پرداخت شد ریال۰۴۷۰۱۱۱ مبلغ

به صورت قرض  ریال میلیون۱۰ برای کمک ضروری به برادر عزیزی جهت رفع مشکل مبلغ

 .ه پرداخت شدالحسن

 بیمار خانواده به کمک برای ریال میلیون۰۸ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری شد ، بود شده منتشر ایشان گزارش که ریه به مبتال سرطان

 عروس جهیزیه تهیه برای ریال میلیون۴۸ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

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

آبان پرداخت ۱۱به داروخانه  ریال۰۷۰۰۰۸۸ برای تهیه داروی شیمی درمانی یک بیمار نیازمند مبلغ

 .شد

 لگن جراحی هزینه کمک ریال میلیون هشتاد با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

جمع آوری شد که حسب هزینه های درمانی  بود، شده منتشر ایشان گزارش که مندنیاز بیماری

 .ایشان هزینه خواهد شد

 یک جراحی هزینه مکبرای ک ریال میلیون۰۸ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری شد ندنیازم مادر

برای کمک  ریال میلیون۱۰ با لطف خدای بزرگ و ا زمحل کمکهای عمومی در خیریه، مبلغ

 .ضروری به ده خانواده نیازمند اهدا شد

 لیونمی۴ با لطف خدای بزرگ برای تهیه یک دستگاه کولر برای خانواده ای نیازمند مبلغ

 .مشارکت شد ریال

 .اهدا شد ریال میلیون۱۰ برای کمک هزینه تهیه سرپناه یک زوج جوان مبلغ

 .اهدا شد ریال میلیون۰۸ برای کمک هزینه درمان یک بیمار نیازمند مبلغ
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 انتظار در است سال۴ که عروسی هجهیزی تهیه نان برایا لطف خدای بزرگ و همت شما مهرباب

ان شآءاهلل به زودی جهیزیه خریداری و به  .جمع آوری شد ریال میلیون۴۸ مبلغ است، جهیزیه

 .ایشان تحویل خواهد شد

 خانم عروس جهیزیه میلیون ریال برای تهیه۴۸با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان، مبلغ 

 .آوری شدجمع  بود، شده منتشر ایشان گزارش که یتیمی

به رابط خانواده  ریال میلیون۰ برای کمک هزینه درمان و ترک اعتیاد یک سرپرست خانواده مبلغ

 .داده شد تا حسب مورد هزینه کنند

 عروسی جهیزیه تهیه کمک هزینه ریال میلیون ۰۸ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .دا خواهد شدجمع آوری شد که اه بود، شده منتشر ایشان گزارش که

 میلیون۱۰ برای تهیه یک دستگاه یخچال و یک دستگاه کولر آبی برای خانواده ای نیازمند مبلغ

 .از طرف خیریه همت پرداخت شد ریال

 .اهدا شد ریال هزار صدسی و میلیون ۷ برای تهیه یک دستگاه یخچال برای خانواده ای نیازمند مبغ

 .اهدا خواهد شد ریال میلیون هشتاد دو جهیزیه به ارزش

 منتشر ایشان گزارش که نیازمندی عروس جهیزیه هزینه با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان

همچنین به استحضار می رساند با توجه افزایش کمکها از سقف مورد  .جمع آوری شد بود، شده

یگری نیز به یک عروس نیازمند که در صف انتظار خیریه همت قرار داشت، اهدا نیاز جهیزیه د

 .خواهد شد

 .پرداخت شد ریال۰۷۷۰۴۸۸ برای تهیه داروی شیمی درمانی یک مادر نیازمند مبلغ

 عروس یک جهیزیه تهیه برای ریال میلیون۴۸ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .ی شد و ان شآءاهلل جهیزیه خریداری و هدیه خواهد شدجمع آور یتیم

 یتیم دوخواهر به کمک برای ریال میلیون۱۰۸ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان، مبلغ

جمع آوری شد که ان شآءاهلل حسب مورد به این  کنند می زندگی مادرشان همراه به که سادات

 .خانواده هدیه خواهد شد

برای کمک فوری به خانواده ای  ریال میلیون۰۸ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .نیازمند به صورت قرض الحسنه هدیه شد

 .اهدا شد ریال میلیون ده رای تهیه یک دستگاه یخچال خانواده ای نیازمند مبلغب

 هدیه برای کامل جهیزیه۰ تهیه هزینه ریال میلیون هشتاد با لطف خدای بزرگ و مهر شما مهربانان

با توجه به عبور کمکها از  .جمع آوری شد بود، شده منتشر ایشان گزارش که عزیز خواهر۰ به

سقف مورد نیاز دو جهیزیه باال و همچنین مشارکت ویژه یک زوج جوان، یک جهیزیه دیگر نیز به 

 .اهدا شد ریال میلیون ۴۸ یکی از عروس های نیازمند در لیست انتظار خیریه به ارزش
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برای پرداخت وجه مورد  ریال میلیون۴۸ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

جمع آوری شد که به حساب  بود، شده منتشر ایشان گزارش که گنگ پدر یک مهر مسکن نیاز

 .مسکن مهر ایشان واریز خواهد شد

 .برای تهیه داروی بیماری نیازمند پرداخت شد ریال نمیلیو۱۱ مبلغ

برای تهیه یک دستگاه کولر برای خانواده ای نیازمند پرداخت  ریال هزار سیصد و میلیون۰ مبلغ

 .شد

ویی( برای خانواده ای لباسش-جاروبرقی-اجاق گاز-قلم کاالی یک جهیزیه)یخچال۴برای تهیه  

 .اهدا شدریال میلیون۱۷ نیازمند مبلغ

جمع  ریال میلیون۰۱۸ مبلغ بود، شده منتشر ایشان شرح که نیازمند ای خانواده برای کمک به

لویت های این خانواده هزینه و شرح آن در گزارش های آوری شد که حسب مورد و بر اساس او

 .بعدی به استحضار اعضای محترم خواهد رسید

از طرف خیریه  ریال میلیون۰۸ خواهر نیازمند مبلغ۰برای پرداخت کمک هزینه شهریه دانشگاه 

 .همت اهدا شد

 و میلیون۱۸ برقی برای تکمیل جهیزیه یک عروس نیازمند به مبلغک دستگاه یخچال و یک جاروی

 .خریداری و اهدا شدریال هزار چهارصد

 بیمار یک جراحی پروتز تهیه برای ریال میلیون۰۸ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری و اهدا شد بود، شده منتشر ایشان گزارش که نیازمند

 هرخوا۰ جهیزیه تهیه برای ریال میلیون۰۸ مبلغ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان

 .جمع آوری شد نیازمند

جهیزیه توسط خیریه ۰میلیون ریال دیگر این ۱۸همانگونه که قبال نیز اطالع رسانی شده بود، 

 .دیگری تقبل شده است

 .کمکهای بیشتر از سقف کاربران بزرگوار همت صرف موارد بعدی خواهد شد

ه استیجاری در جاده ساوه هستند در شرایط نامناسب مطلع شدیم خانواده ای نیازمند که ساکن خان

کمک ضروری به  ریال میلیون۰۸ و سختی زندگی می کنند. با توجه به ثبوت نیاز این خانواده مبلغ

 .این خانواده بزرگوار هدیه شد تا با نظارت رابط خیریه در اهم موارد نیازهای ایشان هزینه گردد

 هزار ۴۸ و میلیون۰ ت هزینه تهیه داروی شیمی درمانی یک بانوی نیازمند مبلغبرای پرداخ

 .پرداخت شد ریال

 عروس جهیزیه برای تهیه ریال میلیون ۴۸ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

هیزیه به جمع آوری گردید که پس از خریداری ج بود، شده منتشر ایشان گزارش که نیازمندی

 .ایشان اهدا خواهد شد

 عروس جهیزیه برای تهیه ریال میلیون ۴۸ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

جمع آوری گردید که پس از خریداری جهیزیه به  بود، شده منتشر ایشان گزارش که نیازمندی

 .ایشان اهدا خواهد شد
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بانوی برای کمک هزینه درمان  ریال۴۱۱۴۴۸۸۸ای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ با لطف خد

جمع آوری شد که ان شآءاهلل حسب مورد برای برق گذاری)رادیوتراپی(  مبتال به سرطان حنجره

 .ایشان هزینه خواهد شد

بابت  هزار ریالمیلیون و هفتصد۱با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی در خیریه مبلغ 

 .تمدید بیمه یک بانوی نیازمند پرداخت شد

ریال از محل  ۱۰۸۰۰۸۸۸ برای تهیه داروی شیمی درمانی بیمار مبتال به سرطان بدخیم کولن مبلغ

 .کمکهای عمومی خیریه به داروخانه تک نسخه ای بنیاد بیماری های خاص پرداخت شد

خانواده ای برای کمک ویژه به  میلیون ریال۱۴۸ خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ با لطف

جمع آوری شد که حسب مورد با اولویت پرداخت  ه گزارش ایشان منتشر شده بود،نیازمند ک

.اقساط منزل ایشان، هزینه های درمانی و هزینه های ضروری هزینه خواهد شد

برای کمک به تامین سرپناه یک  میلیون ریال۱۸ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .کمکهای عمومی خیریه همت اهدا شدفرد نیازمند از محل 

کمک هزینه برای پرداخت  میلیون ریال۱۰۸ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

جمع آوری شد که حسب مورد  ساله ای که گزارش ایشان منتشر شده بود،۰۰درمانی به دخترخانم

 .هدیه و هزینه خواهد شد

 .اهدا شد میلیون ریال۱۸مسکن مهر یک خانواده مبلغ برای کمک هزینه تهیه 

 .اهدا شد میلیون ریال۱برای کمک ضروری و فوری به یک نیازمند مبلغ 

یک بانوی نیازمند که  با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان برای تهیه داروی شیمی درمانی

ن به داروخانه سیزده آبان تهرا و پنجاه هزار ریالپنجاه میلیون  مبلغگزارش ایشان منتشر شده بود، 

 .پرداخت شد

به داروخانه هالل احمر خیابان   A.S ساله نیازمند مبتال به بیماری نادر۰۰برای تهیه داروی جوان 

 .توسط خیریه همت پرداخت شد هزار ریال۱۸۰میلیون و ۱۸ طالقانی مبلغ

واریز  میلیون و یکصد هزار ریال۱۰ مبلغ به جمعا نیازمند خانواده ده به فوری و ریضرو  کمک

 .شد

به  میلیون ریال۰ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان برای کمک به یک فرد نیازمند مبلغ

 .صورت قرض الحسنه اعطا شد

د و خود سرپرستی خانواده را بعهده گرفته اند. برای خانمی یک شوهر بیمار و بیکار دارن

الذکر شریک شده اند ولی  فوق مکان همان در کسی با آرایشگری در زندگی امورات  گذراندن

شریک ایشان به خاطر نداشتن درآمد در کار آرایشگری می خواهند پولی که بابت رهن مغازه و 

 با که تاس نیاز  سهم شریک ایشان ده میلیون ریالشراکت داده بودند را پس بگیرند. برای پرداخت 
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 از طرف خیریه همت شش میلیون ریالمیلیون ریال آن توسط برخی خیرین،  چهار تامین به توجه

 .اهدا شد

 .اهدا شد ده میلیون ریال برای تهیه سرپناه یک خانواده نیازمند مبلغ

)سوراخ شدن قلب و تنگی  TOFلوی خود، از بدو تولد دارای بیماری ر. ه به همراه خواهر دو ق

 رگها( بوده اند.خواهر او تحمل این بیماری را نداشته و بعد از چند روز دار فانی را وداع می گوید.

بعد از یک سال آنها به بیمارستان طبی کودکان در تهران مراجعه می کنند و تحت نظر پزشکان، دکتر 

جراحی قلب اطفال، دکتر شعبانی متخصص اکو و دکتر حسینی متخصص مغز و  دهستانی متخصص

در حال حاضر کودک به دلیل کمبود تیروئید رشد بسیار اعصاب دوره درمان خود را آغاز می کند.

 از بعد نوزاد این ماهه انجام می دهد، را ندارد. ۱۱کمی داشته و هیچ کدام از کارهایی که یک کودک 

روز در آی سیو بودن دوباره به  ۱۰ از بعد خدا اذن به اما رود می کما به و کرده نتعفو بدنش عمل،

زندگی بر گشته و او را به بخش می آورند.به دلیل همین شرایط، هزینه درمان او که شامل هزینه 

آن  هعمل، هزینه بیمارستان و هزینه داروها )که بسیاری از داروها دارای هزینه باال بوده اند و بیمه ب

 تعلق نمی گرفته( بوده است، بسیار باال رفته و از توان مالی خانواده خارج است.

به منظور پرداخت بدهی های ایشان به بیمارستان امام خمینی و ترخیص این کودک از بیمارستان 

 پرداخت شد. ریال۴۸۸هزار و ۱۰۰میلیون و ۱۱مبلغ 

لوازم التحریر ویژه دانش آموزان  بسته۱۱۸بانان هزینه تهیه با لطف خدای بزرگ وهمت شما مهر

 .جمع آوری شد میلیون ریال۱۱نیازمند به ارزش 

 میلیون و هشتصد هزار ریال۴ با لطف خدای بزرگ به منظور تهیه داروی یک بیمار نیازمند مبلغ

 .پرداخت شد

تکمیل جهیزیه دو خواهر برای  پنجاه میلیون ریالمهربانان، مبلغ  با لطف خدای بزرگ و همت شما

 .جمع آوری شدان منتشر شده بود؛ نیازمند که گزارش ایش

برای فیزیوتراپی یک  میلیون و دویست هزار ریال۰ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .بیمار نیازمند پرداخت شد

بصورت قرض الحسنه  میلیون ریال۰۸برای کمک هزینه سرپناه یک بانوی سرپرست خانوار مبلغ 

 .هدا شدا

ساله که ۰جراحی پویای برای  میلیون ریال۰۸۸با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .، جمع آوری شدگزارش ایشان منتشر شده بود

سیده خانم که در جوانی در حمام های عمومی کار میکرده، مدتهاست از نعمت حمام در خانه خود 

ی نظافت مجبورند به خانه داماد بروندبی بهره است و برا . 
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وقتی سبد ارزاق ماه مبارک رمضان را به آنها رساندیم آرزوی او ساخته شدن یک حمام کوچک در 

 .گوشه حیات شش متری خانه اش بود

۰۸ با لطف خدا و همت برخی دوستان حمامی کوچک با هزینه تقریبی ساخته شد که  میلیون ریال 

ل کمکهای عمومی موجود در خیریه اهدا شداین مبلغ امروز از مح . 

ساله ایشان فوت کرده ۰۰به منظور کمک ضروری و فوری به خانواده ای نیازمند که به تازگی جوان

کمک شد ده میلیون ریالو به شدت در مضیقه هستند مبلغ  . 

یه برای کمک ضروری به خانواده با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی موجود در خیر

ای نیازمند که سرپرست خانواده در نوبت پیوند کبد قرارداشته و بدلیل هزینه های باالی درمان به 

 .هدیه شد میلیون ریال۱۴شدت در مضیقه هستند مبلغ 

کمک ضروری و درمانی به برای  میلیون ریال۴۸ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

جمع آوری شد که ان شآءاهلل به شکل مقتضی به  ر شده بودخانواده ای که گزارش ایشان منتش

 .ایشان اهدا خواهد شد

 به استحضار می رساند هزینه حمل جهیزیه های هدیه شده در سه ماه گذشته مجموعا به ارزش

 .از محل کمکهای عمومی خیریه پرداخت شد میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال۰

میلیون و سیصد ۱ برای تهیه یک دستگاه جاروبرقی برای تکمیل جهیزیه یک زوج نیازمند مبلغ

 .از محل کمکهای عمومی موجود در خیریه اهدا شد هزارریال

هزار ۰۰۱میلیون و ۷ با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی موجود در خیریه همت مبلغ

 .جراحی چشم یک بیمار نیازمند به بیمارستان فارابی تهران پرداخت شد برای و پانصد ریال

تکمیل ساخت منزل و سرپناه یک خانواده نیازمند با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان برای 

جمع آوری شد که حسب مورد هزینه  میلیون ریال۱۰۸مبلغ  که گزارش ایشان منتشر شده بود،

 .خواهد شد

 .اهدا شد میلیون ریال۰۸زوج جوان به ارزش۴کمک هزینه برگزاری مراسم ازدواج 

 .اهدا شد میلیون ریال۷دانش آموز به مبلغ ۱۴کمک هزینه تحصیلی و آموزشی 

 .شداهدا  سه میلیون ریالبرای تهیه یک دستگاه اجاق گاز برای خانواده ای نیازمند مبلغ 

هیه دو جهیزیه برای دو جهت ت میلیون ریال۰۸ا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ب

 .جمع آوری شدخواهر نیازمند که گزارش ایشان منتشر شده بود، 

برای تهیه اقالم باقیمانده جهیزیه میلیون ریال ۰۰ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری شد عروس نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود،
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ه سرپناه خانواده ای نیازمند که برای کمک هزینه تهی میلیون ریال۴۸با عنایت خدای بزرگ مبلغ 

 .فرزند خانواده نیز مبتال به ام.اس می باشد، پرداخت شد

جهیزیه ای یک عروس یتیم برای  میلیون ریال۴۸با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری شد که گزارش ایشان منتشر شده بود ؛

 .اهدا شد میلیون ریال۱۰غ برای کمک ضروری به یک خانواده نیازمند مبل

با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی موجود در خیریه همت برای پرداخت هزینه های 

در وجه بیمارستان شریعتی تهران  میلیون ریال۴۸پیوند مغز استخوان یک بیمار نیازمند مبلغ 

 .پرداخت شد

دای بزرگ و از محل کمکهای عمومی موجود در خیریه همت، داروی شیمی درمانی یک با لطف خ

 .آبان تهران خریداری شد۱۱از داروخانه  ریال۴۱۸۷۰۸۸ بیمار نیازمند سرطانی به مبلغ

یک عروس برای تهیه جهیزیه  میلیون ریال۴۸مبلغبا لطف خدای مهربان و همت شما بزرگواران 

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

با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان و از محل کمکهای عمومی موجود در خیریه همت 

پرداخت  هشت میلیون ریالو  میلیون ریال۰۰مورد کمک ضروری به دو خانواده نیازمند به مبالغ ۰

 .شد

 عنایت و بزرگ خدا لطف  با.منتشر شدتهیه جهیزیه عروسی آبرومند روز فراخوانی برای دی

األئمه علیه السالم و با توجه به همت ویژه شما مهربانان، عالوه بر تهیه جهیزه فوق،  ثامن حضرت

ی شد که به یکی از موارد در نوبت انتظار خیریه همت اهدا هزینه هدیه یک جهیزیه دیگر جمع آور

 (جمعا به ارزش هشتاد میلیون ریال).خواهد گردید

زینه های درمان مادر مبتال برای ه میلیون ریال۰۰۸ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری شدبه سرطان لنفوم که گزارش ایشان منتشر شده بود، 

با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان و از محل کمکهای عمومی موجود در خیریه همت 

به داروخانه  ریال۰۰۰۱۰۰۸۸آمپول ویژه یک بیمارنیازمند مبتال به سرطان خون مبلغ ۱برای تهیه 

 .پرداخت شد

از محل کمکهای عمومی خیریه همت  میلیون ریال۰د مبلغ برای نیاز فوری یک بیمار نیازمن

 .پرداخت شد

که برای خرید یک چرخ خیاطی صنعتی و یک  میلیون و سیصد هزار ریالی۱۰با لطف خدای بزرگ 

جمع آوری شد و  یک خانواده نیازمند که گزارش ایشان منتشر شده بود،اتو بخار برای کار تولیدی 

 .فرصت این خرید انجام خواهد شد ان شآءاهلل در اولین

پرداخت  هزار ریال۰۱۸میلیون و ۱برای ترخیص یک بیمار نیازمند از بیمارستان امیراعلم تهران مبلغ 

 .شد
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عروس برای تهیه جهیزیه یک  میلیون ریال۴۸با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

ان شآءاهلل بعد از خرید جهیزیه به این .جمع آوری شد ش ایشان منتشر شده بودنیازمند که گزار

 .خانواده بزرگوار اهدا خواهد شد

از محل کمکهای عمومی موجود در خیریه  میلیون ریال۱۰ برای کمک هزینه ازدواج یک جوان مبلغ

 .همت پرداخت شد

دجو؛ دی ماه سال گذشته به دلیل عارضه پارگی دیسک کمر تحت عمل جراحی ققرار می این مد

ماه می بایست ۴پس از آن نیز  هزینه های درمان ایشان می شود. میلیون ریال۱۰۸حدود  گیرد که

تحت استراحت مطلق قرار میگرفته لذا عالوه بر از دست دادن کار خود)کاردریک مغازه میوه و تره 

ل معیشتی زندگی ایشان و خانواده ایشان شامل همسر و دو پسرخردسالش به شدت تحت بار( مسای

تاثیر قرار میگیرد.به جهت کمک ضروری و فوری به منظور پاسخ به برخی مشکالت این خانواده 

 از محل کمکهای عمومی خیریه پرداخت شد. میلیون ریال۰۰آبرومند مبلغ 

کمک به پدری که گزارش برای  میلیون ریال۴۸ بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ا لطف خدای

 .جمع آوری شدایشان منتشر شده بود، 

برای کمک هزینه تهیه سرپناه  میلیون ریال۴۸با لطف خدای بزرگ و عنایت شما بزرگواران مبلغ

 .خانواده ای فوق العاده نیازمند از محل کمکهای عمومی موجود در خیریه همت اهدا شد
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