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  200,000,000 میلیون لایر 200 پرداخت کمک هزینه تهیه سرپناه خانواده ای آبرومند به مبلغ مسکن 2211

  100,000,000 میلیون لایر 100 کمک هزینه تهیه سرپناه خانواده ای فوق العاده نیازمند به مبلغ مسکن 2211

  20,000,000 یون لایرمیل 20 پرداخت کمک هزینه جراحی بیمار نیازمند به مبلغ درمان 2211

  2,000,000 میلیون لایر 2 پرداخت هزینه های دارویی کودک نیازمند به مبلغ درمان 2211

2212 
رداخت کمک هزینه تهیه سرپناه پدری که خداوند به ایشان فرزندان سه قلو عطا کرده و با  مسکن

  120,000,000 میلیون لایر 120 مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می کند به مبلغ

2211 

ماه -ضروری

مبارک 

 رمضان

بسته ویژه ماه مبارک رمضان  300 با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان هزینه تهیه

 .آوری شد جهت خانواده های نیازمند جمع
713,084,000 

 

2211 

ماه -ضروری

مبارک 

 رمضان

از محل کمکهای عمومی  میلیون لایر 100 برای تهیه بسته ارزاق تعدادی خانواده نیازمند مبلغ

 .خیریه همت پرداخت شد
100,000,000 

 

2211 
هدیه جهیزیه به عروسی  یبرا میلیون لایر 45 با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ جهیزیه

  45,000,000 .جمع آوری شد رش ایشان منتشر شده بود،آبرومند که گزا

2211 

 ضروری

تر از مدت کم به علت بیماری قلبی توانایی کار سنگین و بدنی را نداشته و” م. م“مددجو 

خریده کار میکند  یک سال است که روی تاکسی که با فروش وانت و گرفت چندین وام

هم اکنون نیز صاحبخانه  .اما بازهم هرازگاهی به علت مشکل قلبی از کار منعش میکنند

همین خانه کم دارند. ضمن  برای ماندن در” دومیلیون تومان” جوابش کرده و مبلغ 

توانایی کارگری را ندارد و  ز به علت بارداری چندماهیست کهاینکه خانم ایشان نی

برای کمک ضروری به این . نیست شرایط ایشان برای عوض کردن منزل اصال مساعد

 .از محل کمکهای عمومی خیریه همت پرداخت شد میلیون لایر 20 خانواده مبلغ

20,000,000 

 

 یتیم عروس جهیزیه تهیه برای ریال میلیون 54 مبلغ مهربانان شما همت و بزرگ خدای لطف با جهیزیه 2211

 زا یکی به نیز دیگری جهیزیه نیاز، مورد سقف از کمکها عبور به توجه با.شد آوری جمع سادات

 .شد اهدا ریال میلیون 54 ارزش به همت خیریه انتظار لیست در آبرومند عروسان

45,000,000  

2211 
 45,000,000 جهیزیه

 

2211 

 درمان
 هزار لایر 917میلیون و  4 پرداخت هزینه داروی بیمار کلیوی نیازمند به مبلغ

4,719,000 
 

  1,645,200 هزینه داروی بیمار نیازمند هزار و دویست لایر 546یک میلیون و  پرداخت درمان 2211

  3,699,000 پرداخت هزینه داروی بیمار نیازمند هزار لایر 111میلیون و  3 درمان 2211

2212 

ماه -ضروری

مبارک 

 رمضان

خانواده نیازمند در آستانه ماه مبارک  65به  کارت اعتباری یک میلیون ریالی 11هدیه 
 رمضان

50,000,000 

 

  10,000,000 ده میلیون لایر راس گوسفند( به مبلغ 1انجام قربانی اول ماه )  قربانی 2211

2211 

فرزند یک خانواده که مادر فوت شده  4خرید یک کولر و پرداخت کمک هزینه درمانی  ضروری

 پرداخت شد هزار لایر 051میلیون و  12 غو پدر از خانه رفته است جمعا مبل
12,150,000 

 

2211 
تهیه جهیزیه زوج  برای میلیون لایر 45 ن مبلغبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانا جهیزیه

  45,000,000 .جمع آوری شد آبرومند که گزارش ایشان منتشر شده بود،

2211 
حل کمکهای عمومی خیریه همت برای تهیه داروی بیمار سرطانی با لطف خدای بزرگ و از م درمان

 17,313,000 .به داروخانه سیزده آبان پرداخت شد هزار لایر 313میلیون و  17 مبلغ
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2211 
 میلیون لایر 30 میلیون لایر برای کمک هزینه بیمارستانی بیمار نیازمند مبلغ 11همچنین مبلغ  درمان

  30,000,000 .پرداخت شد

2211 

 درمان
برای پرداخت هزینه  میلیون لایر 50 ی بزرگ و همت شما مهربانان مبلغبا لطف خدا

جمع آوری شد که حسب  بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود، های درمان

 .هر یک از مراحل درمانی هزینه خواهد شد
50,000,000 

 

2211 
تهیه جهیزیه زوج  برای میلیون لایر 45 با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ جهیزیه

 .جمع آوری شد آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود؛
45,000,000  

2211 
میلیون و 10 عنایت خدای بزرگ و با توجه به نیاز فوری خیریه مهرآوران لرستان مبلغبا  ضروری

  10,617,000 .به حساب این خیریه واریز شد هزار لایر 519

2211 
تهیه جهیزیه زوج  برای میلیون لایر 46 با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ جهیزیه

  45,000,000 .جمع آوری شد آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود؛

2212 

 درمان

هزار  505یک میلیون و  با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه مبلغ

 1,517,000 .برای خرید داروهای بیمار نیازمند پرداخت شد لایر

 

2211 
جهیزیه زوج  برای تهیه میلیون لایر 45 بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ  با لطف خدای جهیزیه

  45,000,000 .جمع آوری شد شان منتشر شده بود،آبرومندی که گزارش ای

  30,000,000 میلیون لایر 30 پرداخت کمک هزینه ترخیص بیمار آبرومند از بیمارستان به مبلغ درمان 2211

2211 
میلیون و یکصد 15 اده نیازمند جمعا به مبلغخانو 44پرداخت کمک ضروری ماهیانه به  ضروری

 هزار لایر
15,100,000 

 

  6,500,000 میلیون و پانصد هزار لایر 6 پرداخت هزینه فیزیوتراپی بیمار نیازمند به مبلغ درمان 2211

2211 
 هزار لایر 126میلیون و  12 پرداخت هزینه داروی شیمی درمانی بیمار سرطانی به مبلغ درمان

12,125,000 
 

2211 
هزینه  برای هزار لایر 745میلیون و 413 با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ درمان

  413,940,000 .شد جمع شد  ساله عزیز که گزارش ایشان منتشر شده بود؛22درمان هادیهای 

تهیه جهیزیه عروس  برای میلیون لایر45 با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ جهیزیه 2211

 .جمع آوری شد ه گزارش ایشان منتشر شده بود،یتیمی ک
45,000,000  

  45,000,000 جهیزیه 2211

  45,000,000 جهیزیه 2211

2212 

 ضروری
 به ضروری کمک ریال میلیون 02 مبلغ همت خیریه عمومی کمکهای محل از بزرگ خدای لطف با

 .شد اهدا نیازمند ای خانواده
20,000,000 

 

2211 

 دیه
 فرد دیه تتمه پرداخت برای ریال میلیون 02 مبلغ مهربانان شما همت و بزرگ خدای لطف با

 .شد خواهد واریز دادسرا حساب به که شد آوری جمع بود؛ شده منتشر ایشان گزارش که آبرومندی
70,000,000 

 

2211 

وسایل 

 زندگی

 هفت میلیون و یکصد هزار لایر تهیه یک دستگاه یخچال برای خانواده نیازمند به مبلغ
7,100,000 

 

2211 

وسایل 

 زندگی

 هزار لایر955میلیون و  4 تهیه دستگاه ماشین لباسشویی دوقلو برای خانواده نیازمند به مبلغ
4,700,000 

 

2211 

کمک 

 جهیزیه

متری و یکدستگاه سرویس قاشق چنگال برای تکمیل جهیزیه عروس آبرومند  1تهیه یک فرش 

 6,200,000 هزار لایر 255میلیون و  6 به مبلغ
 

  20,000,000 میلیون لایر 20 پرداخت هزینه های بیمارستانی مادری نیازمند به مبلغ درمان 2211

2211 
تهیه جهیزیه عروس  برای میلیون لایر 45 با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ جهیزیه

  45,000,000 .مع آوری شدآبرومند محروم از نعمت پدر ج

2211 
پرداخت کمک هزینه پیوند مغز استخوان در بیمارستان آیت اله طالقانی تهران برای بیمار  درمان

 20,000,000 میلیون لایر 20 نیازمند به مبلغ
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2211 
پرداخت هزینه کاشت حلزون دختربچه نیازمند به حساب هیئت امنای صرفه جویی ارزی برای  درمان

 250,000,000 میلیون لایر 250 یماران به مبلغمعالجه ب

2211 
هزار و  325میلیون و  2 خرید اقالم خوراکی و ضروری برای مادر باردار نیازمند به مبلغ ضروری

  2,326,667 لایر 559

  25,000,000 میلیون لایر 25 پرداخت کمک هزینه تهیه سرپناه خانواده نیازمند به مبلغ مسکن 2212

  20,000,000 لایرمیلیون  20 پرداخت کمک هزینه ضروری به خانواده نیازمند به مبلغ ضروری 2211

2211 

 مسکن
کمک هزینه  میلیون لایر برای 033با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

های تهیه سرپناه و درمان خانواده آبرومندی از سادات که گزارش ایشان منتشر شده 

 .جمع آوری شد که حسب مورد و با نظارت خیریه هزینه خواهد شد بود؛
300,000,000 

 

2211 
 برای کمک هزینه تهیه مسکن خانواده آبرومند میلیون ریالی 30 کمک مسکن

30,000,000  

2211 

وسایل 

 زندگی

تهیه اقالم ضروری و کاالیی یک خانم باردار که متاسفانه شوهر ایشان بدنبال اعتیاد مدتهاست 

 22,000,000 میلیون لایر 22 خانه را ترک کرده است به مبلغ
 

2211 
هزینه جراحی  برای میلیون لایر 150 با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ درمان

 .جمع آوری شد مادرروستایی نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود؛
150,000,000 

 

2211 

 درمان
 مورد نیاز برای میلیون لایر 200 با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

ساله ای که گزارش ایشان منتشر شده 22پوشش هزینه ای تجهیزات جراحی دخترخانم

 .جمع آوری شد بود؛
200,000,000 

 

2211 

-ضروری

 مسکن

خریدن آبروی خانواده که گزارش ایشان در شب  با لطف خدای بزرگ و همت شما برای

 300,000,000 .هدیه شد میلیون لایر 300 مبلغ قدر منتشر شد
 

  20,000,000 میلیون لایر 20 کمک هزینه ضروری به خانم سرپرست خانوار به مبلغ ضروری 2211

2211 
 46219266 پرداخت هزینه های ازمایش پیوند مغز استخوان کودک نیازمند به مبلغ- درمان

 به بیمارستان شریعتی تهران لایر
46,219,266 

 

  50,000,000 میلیون لایر 50 کمک هزینه تهیه محل مناسب برای یک دبستان به مبلغ ضروری 2212

  2,000,000 میلیون لایر 2 وان نیازمند به مبلغپرداخت هزینه های درمان یک ج درمان 2211

  7,975,000 هزار لایر 555میلیون و  7 پرداخت هزینه داروی بیمار نیازمند به مبلغ درمان 2211

2211 
پرداخت کمک هزینه درمانی به بیماران نیازمند دیابت به حساب انجمن حمایت از بیماران  درمان

  100,000,000 ده میلیون لایر دیابتی شهرستان کرمانشاه به مبلغ

تهیه جهیزیه زوج آبرومندی که گزارشی از  با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان برای جهیزیه 2211
 .جمع آوری شد میلیون لایر 45 ،ایشان منتشر شده بود

45,000,000 

 45,000,000 جهیزیه 2211

2211 

 درمان

-مسکن

 ضروری

هزار  505میلیون و  9 طف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه مبلغبا ل

 .برای ترخیص مادر نیازمند از بیمارستان دکتر سپیر پرداخت شد لایر

برای تهیه مسکن و  میلیون لایر ۰51 با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

ارش خانواده ای نیازمند با فرزندان معلول که گز همچنین سایر هزینه های ضروری

 .جمع آوری شد ایشان منتشر شده بود؛

ان شآءهللا پس از اقدامات الزم و انجام مقدمات قانونی برای تهیه مسکن مورد نیاز 

 .ایشان؛ اطالع رسانی مقتضی انجام خواهد شد

مت؛ ه به استحضار کاربران گرامی می رساند پیرو انتشار این گزارش در سایت خیریه

صورت  زیستی شهرستان قم ضمن قدردانی از تالشهایهمکاران گرامی اداره کل به

این  گرفته خیرین؛ بر پیگیری مجدد پرونده این خانواده و مساعدت حداکثری در

 .خصوص تاکید کردند

9,715,000 
690,000,000 

2211 
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ر خانواده خب همچنین اداره کل بهزیستی استان قم از احتمال مشارکت در تهیه مسکن این

مشارکت در این امر؛  هزیستی برای میزانداد لذا هفته آینده و پس از اعالم نظرنهایی ب

 .نتیجه به اطالع کاربران گرامی خواهد رسید

 امید است بر اساس برآورد انجام شده؛ منزلی در حد کفاف این عزیزان با هزینه تقریبی

تهیه شده و مابقی کمکهای جمع آوری شده برای  میلیون لایر ۰11میلیون تا  ۵۵1

 .ی این خانواده اعمال گردددرمان و سایر هزینه های ضرور

 

2211 

برای انجام دو  ده میلیون لایر با عنایت خدای متعال از محل کمکهای عمومی خیریه همت مبلغ قربانی

 .قربانی ویژه اول ماه شوال پرداخت شد
10,000,000 

2211 
جهیزیه عروس  برای تهیه میلیون لایر 45 با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ جهیزیه

 45,000,000 .جمع آوری شد آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود؛

 4,120,000 هزار لایر 125میلیون و  4 تهیه داروهای دختربچه نیازمند به مبلغ- درمان 2212

 25,000,000 میلیون لایر 25 کمک هزینه ازدواج به مبلغ ازدواج 2211

 5,180,000 هزار لایر 185میلیون و  5 تهیه داروی بیمار سرطانی به مبلغ درمان 2211

2211 

مان کودک نیازمند بستری در مرکز بابت هزینه های در هزار لایر875میلیون و  19 پرداخت درمان

 طبی کودکان
19,890,000 

 8,000,000 میلیون لایر 8 پرداخت کمک هزینه تهیه سرپناه به مبلغ مسکن 2211

 10,000,000 میلیون لایر 10 پرداخت کمک ضروری به مبلغ ضروری 2211

2211 
میلیون و  15 خانواده نیازمند به مبلغ 44پرداخت کمک هزینه ضروری ماهیانه به  ضروری

 یکصد هزار لایر
15,100,000 

2211 

 جهیزیه
 آبرومندی زوج جهیزیه تهیه برای ریال میلیون 54 مبلغ مهربانان شما همت و بزرگ خدای لطف با

 .شد آوری جمع بود؛ شده منتشر ایشان گزارش که
45,000,000 

 6,000,000 ریال میلیون 6 مبلغ به ساله 0 کودک درمان هزینه کمک درمان 2211

 9,600,000 ریال هزار 622 و میلیون 9 مبلغ به ساله11 دختر درمانی های هزینه پرداخت درمان 2111

2112 

 ضروری
 مبتال پدر چرخه موتورسه تهیه برای ریال میلیون44 مبلغ مهربانان شما همت و بزرگ خدای لطف با

 .شد خریداری 1191 مرداد 00 تاریخ در سیکلت موتور .شد آوری جمع سرطان به
55,000,000 

2111 

 درمان

 دچار خودرو واژگونی اثر در 91 اذر 1 تاریخ در پسر فرزند دو دارای ساله51  ع.سیدحسن اقای

 .باشد می معجزه نامبرده ماندن زنده پزشکان گفته به که طوری به شده زیادی بسیار جراحات

 چپ، انر شکستگی چپ، و راست سمت ترقوه استخوان شکستگی  قانونی پزشکی تایید به بنا

 نامبرده. باشد می ایشان برای شده ایجاد ضایعات از قسمتی تنها.… و نقطه 11 از لگن شکستگی

 دچن باید. باشد می استخوان پیوند عمل ان مورد دو که قرارگرفته جراحی عمل تحت بار 6 تاکنون

 ادرق عنوان هیچ به. نیست فراهم ایشان برای امکان این بدنی ضعف دلیل به که دهد انجام دیگر عمل

 …و. است افتاده کار از تقریبا راست چشم و راست پای عصب. نیست حرکت به

 نیقانو مشکالت برخی دلیل به.است شده انجام ایشان جراحی هزینه ریال میلیون 522 بر بالغ تاکنون

 ذشتهگ دوسال در و هستند مستاجر.است نشده پرداخت ایشان به بیمه سوی از مبلغی هیچ تاکنون

 042 مبلغ مذکور گزارش صحت تایید و آمده بعمل بررسی با.است افتاده عقب ایشان های وام اقساط

250,000,000 
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 خانواده فوری نیازهای برخی به پاسخ برای همت خیریه عمومی کمکهای محل از ریال میلیون

 .گردید پرداخت خانواده ضروری مشکالت برخی و ها بدهی پرداخت ازجمله

 7,850,000 ریال هزار042 و میلیون 0 مبلغ به نیازمند بیمار( جلسه4)درمانی شیمی های هزینه پرداخت درمان 2111

 15,000,000 ریال میلیون 14 مبلغ به زاده عیوض بیمارستان از نیازمند بیمار ترخیص هزینه پرداخت درمان 2111

2111 

 درمان
 و هزار 406 و میلیون 4 مبلغ به خمینی امام بیمارستان در نیازمند بیمار دارویی های هزینه پرداخت

 ریال 400
5,526,522 

 7,116,350 ریال 142 و هزار116 و میلیون 0 مبلغ به ساله 60 نیازمند بیمار دارویی های هزینه پرداخت درمان 2111

2111 
 درمان

 ریال هزار پانصد و میلیون 4 مبلغ به نیازمند بیمار فیزیوتراپی های هزینه پرداخت
5,500,000 

2111 
کمک هزینه ازدواج به پدر یک عروس نیازمند که از نیروهای  میلیون لایر 40 پرداخت ازدواج

 .آبرومند خدماتی شهرداری است
40,000,000 

2111 
پرداخت هزینه های جراحی و بستری بیمار نیازمند به نام خانم آ.ع در بیمارستان آسیای  درمان

 هزار لایر 535میلیون و  81 تهران به مبلغ
81,537,000 

2121 
پرداخت هزینه های جراحی بیمار نیازمند برای عمل صفرا در بیمارستان امام خمینی جمعا به  درمان

 هزار لایر 695میلیون و  19 مبلغ
19,570,000 

2122 
از داروخانه  هزار لایر 66میلیون و  8 خرید داروهای شیمی درمانی بیمار نیازمند به مبلغ درمان

 8,055,000 دکتر اتحادی

تهیه جهیزیه عروس  برای میلیون لایر 45 با لطف خدای بزرگ و با همت شما مهربانان مبلغ جهیزیه 2121

 .جمع آوری شد ومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود،آبر
45,000,000 

  45,000,000 جهیزیه 2121

2121 

 ضروری
برای خانواده بیمار نیازمندی که در بیمارستان شریعتی  ده میلیون ریالی پرداخت کمک هزینه

 10,000,000 تهران بستری است

 

  6,000,000 میلیون لایر 6 پرداخت کمک هزینه درمانی بیمار نیازمند به مبلغ درمان 2121

  20,000,000 میلیون لایر 20 پرداخت کمک هزینه تهیه سرپناه خانم سرپرست خانوار به میزان مسکن 2121

  13,000,000 میلیون لایر 13 پرداخت هزینه دندانپزشکی بیمار نیازمند به مبلغ درمان 2121

2121 

کمک 

 جهیزیه

 هشت میلیون لایر خرید یک تخته فرش برای تکمیل جهیزیه یک خانواده آبرومند به مبلغ
8,000,000 

 

  20,000,000 میلیون لایر 20 کمک هزینه تهیه مسکن خانم سرپرست خانوار به مبلغ مسکن 2121

 آبرومندی عروس جهیزیه تهیه برای ریال میلیون 54 مبلغ مهربانان شما همت و بزرگ خدای لطف با جهیزیه 2111

 .شد آوری جمع بود؛ شده منتشر ایشان گزارش که
45,000,000  

  33,200,000 جهیزیه 2112

  45,000,000 جهیزیه 2111

  45,000,000 جهیزیه 2111

  5,250,000 هزار لایر 051میلیون و  5 خرید تجهیزات پزشکی بیمار نیازمند به مبلغ درمان 2111

  50,000,000 میلیون لایر 50 پرداخت هزینه های درمانی بیمار نیازمند به مبلغ درمان 2111

  27,346,500 هزار و پانصد لایر 343میلیون و  27 پرداخت هزینه جراحی بیمار نیازمند به مبلغ درمان 2111

  20,000,000 به خانواده ابرومند برای تهیه مسکن میلیون ریالی 20 پرداخت کمک هزینه فوری مسکن 2111

  20,000,000 به خانواده نیازمند میلیون ریالی20 پرداخت کمک هزینه درمان درمان 2111

2111 
جهیزیه  برای تهیه میلیون لایر 45 با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ جهیزیه

 .جمع آوری شد عروس آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود؛
45,000,000 
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  40,000,000 میلیون لایر 40 کمک هزینه تهیه جهیزیه و ازدواج به خانواده نیازمند به مبلغ جهیزیه 2111

  10,000,000 میلیون لایر 10 پرداخت کمک هزینه درمان بیمار نیازمند به مبلغ- درمان 2112

  10,000,000 میلیون لایر 10 کمک هزینه جراحی بیمار نیازمند در بیمارستان شهید مدرس به مبلغ درمان 2111

  20,000,000 ریال میلیون 02 مبلغ به ازدواج هزینه کمک ازدواج 2111

  33,000,000 ریال میلیون 11 مبلغ به بیمارستان از فرزندش و مادر ترخیص هزینه کمک درمان 2111

2111 

ایل وس

 زندگی

 ریال میلیون هشت مبلغ به ایالمی نیازمند خانواده یخچال تهیه
8,000,000 

 

  14,000,000 ریال میلیون 15مبلغ به جمعا نیازمند خانواده 11 به ماهیانه ضروری کمک ضروری 2111

2111 

کمک 

 جهیزیه

 ریال میلیون 00 مبلغ به نیازمند عروس جهیزیه باقیمانده اقالم خرید
27,000,000 

 

2111 

وسایل 

 زندگی

 هفت میلیون و یکصد هزار لایر تهیه یخچال برای یک خانواده نیازمند به مبلغ
7,100,000 

 

  40,000,000 برای تحویل مسکن مهر یک سرایدار آبرومند مدرسه میلیون لایر 40 پرداخت-1239 مسکن 2111

2111 

وسایل 

 زندگی

 دخترانه مدرسه یک برای( دوگانه)کولر چند خرید برای ریال میلیون 41 پرداخت
51,000,000 

 

 آبرومندی عروس جهیزیه تهیه برای ریال میلیون 54 مبلغ مهربانان شما همت و بزرگ خدای لطف با جهیزیه 2112

 .شد آوری جمع بود شده منتشر ایشان گزارش که
45,000,000  

  45,000,000 جهیزیه 2111

2111 
تهیه جهیزیه برای  میلیون لایر 45با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ  جهیزیه

 .جمع آوری شدعروس آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود، 
45,000,000 

 

2111 

 جهیزیه
 آبرومندی عروس جهیزیه تهیه برای ریال میلیون 54 مبلغ مهربانان شما همت و بزرگ خدای لطف با

 .شد آوری جمع بود، شده منتشر ایشان گزارش که
45,000,000 

 

  6,000,000 برای تهیه وسایل ضروری نوزاد شش میلیون لایرپرداخت  ضروری 2111

2111 
برای تهیه داروی بیمار نیازمند از داروخانه  هزار لایر ۰03میلیون و  ۴پرداخت مبلغ  درمان

 اتحادی
4,613,000 

 

2111 
یمار نیازمند از داروخانه برای تهیه داروی ب هزار لایر۵۵1میلیون و  ۴پرداخت مبلغ  درمان

 اتحادی
6,550,000 

 

  6,500,000 میلیون و پانصد هزار لایر ۰پرداخت هزینه های فیزیوتراپی بیمار نیازمند به مبلغ  درمان 2111

2111 

 درمان
 هزار 511 و میلیون 1 مبلغ به خمینی امام بیمارستان در نیازمند بیمار دارویی های هزینه پرداخت

 ریال
3,431,000 

 

  7,850,000 ریال هزار042 و میلیون 0 مبلغ به نیازمند بیمار درمانی شیمی های هزینه پرداخت درمان 2111

2112 

 جهیزیه
 آبرومندی زوج جهیزیه تهیه برای ریال میلیون 54 مبلغ مهربانان شما همت و بزرگ خدای لطف با

 .شد آوری جمع بود؛ شده منتشر ایشان گزارش که
45,000,000 

 

2111 

 درمان
 و هزار 649 و میلیون 5 مبلغ به( ره)خمینی امام بیمارستان از نیازمند بیمار ترخیص هزینه پرداخت

 ریال 01
4,659,071 

 

  40,000,000 ریال میلیون 52 مبلغ به جهیزیه تهیه هزینه کمک پرداخت جهیزیه 2111

  2,500,000 ریال هزار 422 و میلیون 0 مبلغ به نیازمند بیمار داروی تهیه درمان 2111
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جهیزیه درمان ضروری مسکن وسایل زندگی ویژه

2111 

 مسکن

 ای خانه بانکی بدهی تسویه برای ریال میلیون 012مبلغ مهربانان شما همت و بزرگ خدای لطف با

 جمع بود؛ شده منتشر ایشان گزارش که والدین نعمت از محروم خانواده یک فرزند سه به متعلق

 .شد آوری
230,000,000 

 

2111 

لوازم 

-التحریر

 آموزشی

 نیازمند آموزان دانش التحریر لوازم تهیه برای ریال هزار022 و میلیون 165 مبلغ بزرگ خدای لطف اب

 ههدی عزیزان این به خیریه رابطین وسیله به و خریداری التحریر لوازم های بسته.شد آوری جمع

 .شد خواهد
164,700,000 

 

2111 
پرداخت  میلیون لایر ۴ش دبستانی مبلغ برای انجام ثبت نام کودک نیازمندی در مقطع پی آموزشی

 .شد
4,000,000 

 

  20,000,000 .پرداخت شد بیست میلیون لایربرای کمک ضروری به یک فرد آبرومند مبلغ  ضروری 2111

  40,000,000 میلیون لایر ۰3کمک هزینه درمان بیمار پیوند کلیه ای به مبلغ  درمان 2111

  100,000,000 یکصد میلیون لایرسرپناه خانواده نیازمند به مبلغ  پرداخت کمک هزینه تهیه مسکن 2111

  20,000,000 بیست میلیون لایرپرداخت کمک هزینه تهیه سرپناه یک مادر و فرزند نوجوانش به مبلغ  مسکن 2112

2111 
تهیه جهیزیه برای  میلیون لایر ۴۵با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ  جهیزیه

 45,000,000 .جمع آوری شدعروس آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود ، 
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