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نایت خدا و جمع آوری شد البته با لطف و ع میلیون ریال ۰۴ مبلغتهیه جهیزیه یک زوج آبرومند  برای

 .همت شما مهربانان

جراحی یک مورد نیاز برای  میلیون ریال ۶۵با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری شد بیمار نیازمند مبتال به سرطان که گزارش ایشان منتشر شده بود؛

دی ماه که قرار بود این جراحی در بیمارستان امام  ۰صبح روز چهارشنبه  :توضیح ضروری

معالج اعالم نمود که جراحی ایشان به صالح حسین علیه السالم تهران انجام شود؛ پزشک 

لذا با توجه به اهمیت موضوع مبلغ .نبوده و ممکن است اثار وخیم تری برای ایشان داشته باشد

 .کمک جمع آوری شده به ایشان داده خواهد شد تا صرف امور ضروری و درمانی دیگر نمایند

به  میلیون ریال ۰۴با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان برای ترخیص یک بیمار نیازمند مبلغ 

 .بیمارستان بوعلی تهران پرداخت شد
 .هدیه شد میلیون ریال ۰۴ برای کمک ضروری به یک خانواده نیازمند و مضطر مبلغ

 .پرداخت شد هزار ریال ۶۶۰میلیون و ۲۰برای ترخیص یک بیمار نیازمند مبلغ 

 میلیون ریال۰۴برای کمک هزینه ضروری به یک خانم نیازمند که با مشکالت فراوانی روبروست مبلغ 

 .هدیه شد
جمع آوری شد البته با لطف و عنایت خدا و  میلیون ریال ۰۴ مبلغتهیه جهیزیه یک زوج آبرومند  برای

 .همت شما مهربانان
خدا را شاکریم که اعالم نماییم با همت شما فراخوانی برای تهیه جهیزیه یک زوج نیازمند؛ پس از اعالم 

مهربانان عالوه بر تامین اعتبار تهیه جهیزیه ایشان؛ اعتبار دو جهیزیه دیگر نیز جمع آوری شد که به دو 

 .ه اهدا خواهد شدزوج در صف انتظار خیری
برای  هزار ریال ۰۴۴میلیون و  ۸با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت؛ مبلغ 

 .تهیه یک یخچال و همچنین پرداخت حق بیمه یک خانواده نیازمند پرداخت شد

جهیزیه زوج  میلیون ریال برای تهیه ۰۴ا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ب

 .جمع آوری شد آبرومندی که گزارش مختصری از ایشان منتشر شده بود؛

دیه ه کریم اهل بیت علیهم السالم حضرت مجتبی علیه السالمثواب این جهیزیه به پیشگاه 

 .شد

به یک خانواده نیازمند  ده میلیون ریالبا لطف خدای عزیز و از محل کمکهای موجود در خیریه مبلغ 

 .کمک شد
 .اهدا شد بیست میلیون ریالازمند مبلغ برای کمک ضروری به یک خانواده نی

 .کمک شد پنجاه میلیون ریالبرای کمک هزینه تامین سرپناه یک خانواده نیازمند مبلغ 
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تهیه جهیزیه ای که گزارش ایشان  برای میلیون ریال ۰۴ مهربانان مبلغبا لطف خدای بزرگ و همت شما 

 .شدجمع آوری  منتشر شده بود؛
 میلیون ریال۳کمک هزینه ترخیص یک بیمار نیازمند به مبلغ 

 هزار ریال ۰۳۳میلیون و  ۲ د به مبلغکمک هزینه ترخیص یک بیمار نیازمن

 میلیون و پانصد هزار ریال۲۰ خانواده نیازمند جمعا به مبلغ۲۲کمک هزینه ضروری و فوری به 

ی احیای یک خانواده آبرومند با راه اندازی وسیله نقلیه ای که برا میلیون ریالی۶۴کمک و مساعدت 

 جهت امرار معاش از آن استفاده می کنند
 برای ترخیص یک بیمار نیازمند از بیمارستان میلیون و هفتصد هزار ریالی۰هدیه 

 خدای لطف با ؛ نیازمند  بعد از اعالم فراخوانی برای تهیه تجهیزات درمانی یک بیمارمغزی

تشک  :جمع آوری و موارد ذیل خریداری شد میلیون ریال۳۳ مبلغ مهربانان شما همت و بزرگ

ویلچر -هزار ریال۰۴۴میلیون و ۰تخت دوشکن:  -میلیون ریال۰۶طبی مواج سلولی هانت لیت: 

 میلیون و نهصد هزار ریال ۳ارتوپدی: ۱۴۲مدل 

پرداخت  هزار ریال ۰۰۴میلیون و  ۰۲ساله مبلغ ۰۱برای پرداخت هزینه های جراحی یک بیمار نیازمند 

 .شد
 .پرداخت شد هزار ریال ۸۶۴میلیون و  ۱برای تهیه یک دستگاه یخچال یک بانوی نیازمند مبلغ 

 .پرداخت شد میلیون ریال۲۰برای تهیه چند قلم جهیزیه یک عروس یتیم مبلغ 

 .پرداخت شد میلیون ریال۳برای پرداخت کمک هزینه جراحی چشم یک بیمار نیازمند مبلغ 

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

با توجه به استقبال گسترده  .جمع آوری شدرومند که گزارش ایشان منتشر شده بود؛ آب

 .اهدا خواهند شد هشتاد میلیون ریالجهیزیه دیگر نیز که در نوبت خیریه بودند با ۰مخاطبان 

 هزار ریال ۵۶۶میلیون و  ۰۴ستان فیروزآبادی به مبلغ ترخیص یک بیمار نیازمند از بیمار

میلیون و  ۵ د فرزند از بیمارستان شهید مصطفی خمینی به مبلغترخیص یک مادر نیازمند پس از تول

 ریال ۵۰۲هزار و  ۱۸۰

 هزار ریال ۰۶۴میلیون و  ۵بیمار نیازمند به مبلغ  پرداخت هزینه های شیمی درمانی یک

 برای کرایه حمل ده جهیزیه اهدایی خیریه همت میلیون و پانصد هزار ریال ۱پرداخت مبلغ 

به خانواده ای که سرپرست خانواده مدتی است در  میلیون ریال ۲۸پرداخت کمک ضروری به مبلغ 

 زندان به سر می برد

 جلسه فیزیوتراپی بیمار نیازمند۰۶برای  میلیون ریال۶پرداخت مبلغ 

مک به مادر مبتال به ام.اس که برای ک میلیون ریال ۶۴انان مبلغ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهرب

 .جمع آوری شد سرپرست دختر دبیرستانی خویش است
مندی که تهیه جهیزیه عروس نیازبرای  یلیون ریالم ۰۴با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .؛ جمع آوری شدگزارش ایشان منتشر شده بود
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 هزار ریال ۳۵میلیون و  ۳ ر نیازمند به مبلغپرداخت هزینه های دارویی یک بیما

 هزار ریال ۲۸۱میلیون و  ۶ پرداخت هزینه های درمانی یک بیمار نیازمند به مبلغ

-لیتری؛  EMG 5 دستگاه اکسیژن-ر نیازمند ایالمی شامل تهیه تجهیزات پزشکی یک کودک بیما

 ۰۳ مبلغ به جمعا …ماسک+شارژ و+دستگاه پالس اکسیمتر با پروپ اطفال؛ سیلندر اکسیژن ده لیتری 

 هزار ریال ۱۴۴میلیون و 
وسیله امرار معاش یک خانواده نیازمند  که خودرو بیمه و سرپناه تامین جهت ضروری هزینه  کمک

 میلیون ریال ۵۴ است به مبلغ
 .پرداخت شد ریال ۸۶۱هزار و ۸۰۴میلیون و  ۱ غبرای ترخیص یک بیمار نیازمند مبل

 .پرداخت شد میلیون ریال ۳۴ برای کمک ضروری به یک خانواده نیازمند مبلغ

 هزار ریال ۸۴۶میلیون و  ۲۰خرید کفش طبی یک بیمار نیازمند به مبلغ 

انجام عمل کاشت حلزون یک  برای میلیون ریال ۵۴با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .آوری و به حساب صندوق هیئت امنای ارزی معالجه بیماران واریز شد جمعساله ۳۱پدر 

 میلیون و چهارصد هزار ریال ۰ پرداخت هزینه های آزمایشگاه یک بیمار نیازمند به مبلغ -

 هزار و پانصد ریال ۳۴۰میلیون و  ۰ پرداخت هزینه های داروخانه یک بیمار نیازمند به مبلغ

 برای کمک ضروری به یک خانواده نیازمند میلیون ریالی ۰۴کمک هزینه 

ساله ای که ۲۰جراحی دختربرای  میلیون ریال ۰۶۴با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

جمع آوری شد که مرحله به مرحله برای انجام جراحی ها به بیمارستان تومور در صورت و مغز دارد 

 .ها و مراکز مربوط پرداخت خواهد شد
میلیون و  ۵مت داروی شیمی درمانی به مبلغ با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه ه

 .تهیه شد هزار و پانصد ریال ۳۰۱

هزینه آزمایشگاه  برای میلیون ریال ۵۴ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ اولیه

با توجه به عبور  .جمع آوری شدبود؛  ژنتیک بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده

کمکها از سقف مورد نیاز همانطور که اغالم شده بود؛ مبالغ جمع آوری شده صرف هزینه های 

 .درمانی چند بیمار در نوبت انتظار خیریه رسیده و گزارش آن منتشر خواهد شد إن شآءاهلل

 .به یک خانواده نیازمند که سرپرست خانواده زمین گیر است میلیون ریالی ۰۴کمک ضروری 

 میلیون ریال ۰۶زمنداز بیمارستان رازی به مبلغ پرداخت هزینه ترخیص یک بیمار نیا

تهیه جهیزیه یک عروس برای  میلیون ریال ۰۴با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

به زودی بسته جهیزیه بعد از خرید برای ایشان ارسال خواهد .جمع آوری شد آبرومند

 کلیک کنیداینجا هیزیه خیریه همت، برای مشاهده لیست اجناس اهدایی بسته ج.شد

تهیه  برای ریال ۰۴۴هزار و  ۲۲۰میلیون و  ۸۸با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

میلیون و  ۰۰یز مبلغ ن ۲۳۰۰در تاریخ هشت بهمن ماه  .پرداخت شد ساله۲۰داروی محمد

 به حساب بیمارستان نمازی شیراز برای هزینه های درمان محمد واریز شد پانصد هزار ریال

تهیه جهیزیه عروس برای  میلیون ریال ۰۴مهربانان مبلغ  با لطف خدای بزرگ و همت شما

همچنین با توجه به عبور کمکها .؛ جمع آوری شدآبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود
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میلیون  ۰۴از سقف مورد نیاز جهیزیه دیگری نیز که درنوبت انتظار خیریه همت بود؛ به مبلغ 

 .اهدا خواهد شد ریال

کمک ضروری به  میلیون ریال ۳۴با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت مبلغ 

 .خانواده ای بسیار نیازمند هدیه شد
 به یک فرد آبرومند میلیون ریالی ۰۴کمک 

به یک آبرومند به شدت نیازمند که مدتی قبل در اثر ورشکستگی عالوه بر  صد میلیون ریالیکمک 

 .مشکالت جسمی و از دست دادن همسر)طالق( با مسایل فراوانی دست به گریبان است
کمک هزینه ترخیص یک برای  هشتاد میلیون ریالبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری شد زمند که گزارش ایشان منتشر شده بود؛بانوی نیا
 برای تهیه تجهیزات پزشکی یک بیمار نیازمند میلیون پانصد هزار ریال ۰  اختصاص

 برای ترخیص یک بیمار نیازمند از بیمارستان امیراعلم تهران ریال ۰۴۰هزار و  ۶۴۰میلیون و  ۰

 ریالهزار  ۶۴۸میلیون و  ۲۸تهیه داروی شیمی درمانی یک بیمار نیازمند به مبلغ

 میلیون ریال ۰۴تقبل بخشی از هزینه تهیه پروتز یک بیمار نیازمند به مبلغ 

 .پرداخت شد میلیون و پانصد هزار ریال ۲۰خانواده نیازمند مبلغ ۲۰برای کمک ضروری و ماهیانه به 

تهیه جهیزیه مورد نیاز برای  میلیون ریال ۰۴با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

پس از خرید اقالم .جمع آوری شد آبرومند که گزارش ایشان منتشر شده بود؛یک عروس 

 .جهیزیه اهدا خواهد شد

 ریال ۰۴۴هزار و  ۲۳۵میلیون و  ۰ با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت مبلغ

برای تهیه تجهیزات یک دار قالی به همراه برخی وسایل جنبی آن به منظور اشتغال یک خانم آبرومند 

 .پرداخت شد
 .برای پرداخت بدهی تحصیلی یک دانشجوی آبرومند پرداخت شد هزار ریال ۰۰۴میلیون و  ۲مبلغ 

میلیون و سیصد و ۵برای ترخیص پیکر یک بیمار سرطانی که متاسفانه امروز به رحمت خدا رفتند، مبلغ 

 .پرداخت شد هشتاد هزار ریال
 .اهدا شد میلیون ریال ۰۴برای حل مشکل یک خانواده نیازمند مبلغ 

 .برای کمک ضروری و اضطراری به یک خانواده نیازمند اهدا شد میلیون ریال۲۲مبلغ 

 .پرداخت شد هزار ریال ۰۶۴میلیون و  ۵برای انجام هزینه های شیمی درمانی یک بیمار نیازمند مبلغ 

 .پرداخت شد هزار ریال ۲۰۵میلیون و  ۰برای تهیه داروی یک بیمار نیازمند مبلغ 

 .هدیه شد میلیون ریال۶برای کمک به یک خانواده نیازمند مبلغ 

مفتخریم به استحضار دوستان، اعضا و عالقه مندان خیریه همت برسانیم که همزمان با خجسته 

خرید یک دستگاه برای  میلیون ریال ۵۴۴میالد حضرت امام حسن عسکری علیه السالم مبلغ 

 .جمع آوری شد دیالیز و اهدای آن به یکی از بیمارستان های ایالم

مهم با مشارکت همه گرامیان عالقه مند به همت از جمله دوستان بسیار خوب و عزیز این 

رسانه ای و همچنین عنایت ویژه یکی از هموطنان مقیم خارج از کشور که بیش از نیمی از 

امید است به زودی مقدمات .هزینه خرید این دستگاه را تقبل کردند، تامین و جمع آوری شد
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دستگاه فراهم شده و گزارش تصویری اهدای آن به استحضار اعضای  خرید و وارد کردن این

 .محترم برسد

 ریال ۶۴۴هزار و  ۵۶۶میلیون و  ۱تهیه دارو و هزینه ویزیت پزشک به مبلغ 

 میلیون و پانصد هزار ریال ۲۸ پرداخت هزینه تهیه استنت ویژه قلب بیمار نیازمند به مبلغ

 میلیون و دویست هزار ریال ۶ پرداخت هزینه ماهانه فیزیوتراپی یک بیمار نیازمند به مبلغ

 هزار و دویست ریال ۶میلیون و  ۳  تهیه داروی یک بیمار نیازمند به مبلغ

کمک هزینه تهیه سرپناه برای خانواده ای نیازمند)مادری به همراه دو فرزندش که پدر خانواده چندسال 

 .اهدا شد میلیون ریال ۳۴قبل مرحوم شده است( مبلغ 
ساله مبتال به سرطان روده بزرگ که به دلیل بیماری هزینه های فراوانی به  ۱۴برای کمک به یک بیمار

 .اهدا شد میلیون ریال ۳۴ایشان تحمیل شده است، مبلغ 
 میلیون و پانصدهزار ریال ۰ کمک ضروری و فوری برای کار درمنزل یک بانوی نیازمند به مبلغ

 به بیمارستان امام حسین علیه السالم برای بستری کردن بیمار نیازمند میلیون ریال ۰۴پرداخت مبلغ 

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

 .جمع آوری شد ده بود،گزارشی از ایشان منتشر ش
 میلیون ریال ۲۶پرداخت سه مورد کمک هزینه ازدواج جمعا به مبلغ 

 هزار ریال ۱۶۵میلیون و  ۵تهیه داروی شیمی درمانی یک بیمار نیازمند به مبلغ 

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

باتوجه به عبورکمکها ازسقف .جمع آوری شداز ایشان منتشر شده بود،  آبرومندی که گزارشی

مورد نیاز جهیزیه دیگری به یکی دیگر از زوج های آبرومند در نوبت انتظار خیریه همت به 

 .هدیه شد میلیون ریال ۰۴ارزش 

با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت برای بستری کردن کودک بیماری در 

 .به حساب بیمارستان واریز شد میلیون ریال ۰۴بیمارستان مبلغ 
هیه جهیزیه زوج آبرومندی که تبرای میلیون ریال  ۰۴بانان مبلغ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهر

 .جمع آوری شدگزارشی از ایشان منتشر شده بود، 
 برای تهیه داروهای شیمی درمانی مادری نیازمند ر ریالهزا ۵۴۸میلیون و  ۲۲پرداخت مبلغ 

 ۰۶۶میلیون و  ۸ نیازمند از بیمارستان فیروزگر جمعا به مبلغ پرداخت هزینه های ترخیص یک بیمار

 هزار و نهصد ریال
 ریال ۰۴۴هزار و  ۸۱۳میلیون و  ۲۳پرداخت هزینه های شیمی درمانی یک بیمار نیازمند به مبلغ 

 هزار ریال۸۶۴میلیون و  ۰ مبلغ به …زمند از جمله ویلچر و خرید تجهیزات پزشکی یک بیمار نیا

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

 .جمع آوری شدگزارشی از ایشان منتشر شده بود، 

  ده میلیون و نهصد هزار ریالتهیه یک دستگاه یخچال و لباسشویی دوقلویی به مبلغ 

 میلیون ریال ۲۵ پرداخت کمک هزینه نگهداری یک بیمار نیازمند در یکی از مراکز توانبخشی به مبلغ
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جمع آوری  میلیون ریال ۰۴۴پرداخت کمک هزینه تهیه سرپناه فرد زمین خورده ای به مبلغ 

 .شد

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

 .وری شدجمع آگزارشی از ایشان منتشر شده بود، 

کمک به مادری به برای  میلیون ریال۰۴۴با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

جمع آوری شد که  همراه دو یتیم خردسالش که گزارش مختصری از ایشان منتشر شده بود؛

 .حسب مورد نیازهای ضروری ایشان هزینه خواهد شد

برای تهیه جهیزیه زوج  میلیون ریال ۰۴غ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبل

  .آبرومندی ، جمع آوری شد

رداخت هزینه های برای پ هزار ریال ۱۸۴میلیون و ۳۰با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری شد درمانی جوان دچار سوختگی که گزارش ایشان منتشر شده بود،
 .اهدا شد میلیون ریال ۰۴برای کمک هزینه تهیه سرپناه یک خانواده نیازمند مبلغ 

 .واریز شد میلیون و هفتصد هزار ریال ۶برای کمک ضروری به یک خانواده نیازمند مبلغ 

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

 .جمع آوری شد نتشر شده بود،آبرومندی که گزارشی از ایشان م

یریه همت برای ترخیص یک کودک با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خ

 .پرداخت شد هزار ریال ۲۰۴میلیون و  ۲۸نیازمند از بیمارستان مهدیه تهران مبلغ 

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

 .جمع آوری شدگزارشی از ایشان منتشر شده بود، 

تهیه جهیزیه زوج برای  ریالمیلیون  ۰۴با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری شدآبرومندی که گزارشی از ایشان منتشر شده بود، 

هزار و  ۵۰۳یک میلیون و با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت مبلغ 

 .بیمارستان امیراعلم پرداخت شدبه  ریال ۳۰۴

سرویس قاشق چنگال( یک -سرویس آرکوپال -ماشین لباسشویی دوقلو -متری ۰چهار قلم ) فرش 

 .خریداری و اهدا شد میلیون ریال۲۰عروس نیازمند به مبلغ 

تان بزرگوار و دلسوز خود برساند که با خیریه همت مفتخر است به استحضار اعضا و دوس

 ۰۶۴تهیه برای هزار ریال  ۸۰۴میلیون و  ۶۱۴لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

ان  .جمع آوری شدبسته ویژه برای هدیه به خانواده های نیازمند در روزهای پایانی سال 

شاءاهلل پس از پایان بسته بندی، این هدایا از طریق رابطین بزرگوار خیریه همت به دست 

در اینجا بر خویش فرض می دانیم از مشارکت و  .خانواده های شناسایی شده خواهد رسید

همراهی همه دوستان بزرگوار علی الخصوص دوستان و همراهان رسانه ای در حد نهایت 

 .سپاسگزاری نماییم

برای ترخیص یک مادر نیازمند)اصل هزینه های   میلیون و پانصد هزار ریال۶۰پرداخت مبلغ -

 (میلیون ریال بوده است ۰۴۴ایشان بیش از 
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کمک هزینه فوری و ضروری به یک خانواده نیازمند که دارای بچه های معلول بودند به 

 میلیون ریال ۰۴مبلغ

 کمک هزینه تامین سرپناه یک خانواده نیازمند میلیون ریال ۳۴مبلغ پرداخت 

 ن سرپناه یک خانواده نیازمندکمک هزینه تامی میلیون ریال ۳۴پرداخت مبلغ 

 هزار و پانصد ریال ۳۰۰میلیون و  ۳تهیه داروی شیمی درمانی یک بیمار نیازمند به مبلغ 

 میلیون و پانصد هزار ریال ۲۰کمک ماهیانه ضروری به دوازده خانواده جمعا به مبلغ 

هزینه کاردرمانی دختر میلیون ریال برای  ۰۴با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری شدساله ۲۰نوجوان 

 برای شیمی درمانی بیمار نیازمند هزار ریال ۰۶۴میلیون و  ۵پرداخت مبلغ 

 کمک هزینه ضروری به یک خانواده نیازمند میلیون ریال ۳۴اخت مبلغ پرد

تهیه جهیزیه زوج برای میلیون ریال  ۰۴ مبلغبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان 

 .جمع آوری شدشده بود،  آبرومندی که گزارشی از ایشان منتشر

فقره کمک هزینه ۰ برای میلیون ریال ۵۴ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

زینه که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد که حسب مورد ه مادر نیازمند ۰درمان 

 .خواهد شد

 میلیون ریال ۳۴کمک هزینه تهیه سرپناه به مبلغ 

هزار و  ۸۰۰میلیون و  ۵۵به مبلغ  پرداخت هزینه جراحی یک بیمار سرطانی در بیمارستان آراد

 صد ریال

میلیون  ۲۸پرداخت کمک هزینه تجهیزات پزشکی مورد نیاز جراحی یک بیمار نیازمند به مبلغ 

 و سی هزار ریال

 میلیون و دویست هزار ریال ۶پرداخت هزینه ماهانه ارتوپدی یک بیمار نیازمند به مبلغ 

کمک هزینه درمان  میلیون ریال ۲۶۴با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری گردید ساله که گزارش ایشان منتشر شده بود،۰۰جوان

میلیون و  ۲۴ ویی برای خانواده ای نیازمند به مبلغتهیه یک دستگاه یخچال و ماشین لباسش

 نهصد هزار ریال

تهیه یک دستگاه یخچال و یک دستگاه اجاق گاز برای خانواده ای نیازمند به مبلغ هشت 

 میلیون و هشتصد هزار ریال

 میلیون و صد هزار ریال ۰ه نیازمند به مبلغ تهیه ماشین لباسشویی برای یک خانواد

 میلیون ریال ۶۴کمک هزینه تهیه سرپناه به مبلغ 

 میلیون ریال ۳کمک هزینه درمان به مبلغ 

تهیه جهیزیه زوج برای  میلیون ریال ۰۴ن مبلغ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانا

 .جمع آوری شدآبرومندی که گزارشی از ایشان منتشر شده بود، 

 هزار ریال ۸۰۴میلیون و  ۵ پرداخت هزینه داروهای شیمی درمانی یک بیمار نیازمند به مبلغ-
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 ۰۴۴هزار و  ۰۵۲میلیون و  ۳۵ پرداخت هزینه داروهای شیمی درمانی یک بیمار نیازمند به مبلغ

 ریال

هزار و هفتصد  ۰۰۶میلیون و  ۲ پرداخت مبلغ هزینه داروهای یک بیمارنیازمند به مبلغ-۰۸۰

 ریال

 هزار ریال۸۰۵ پرداخت کمک هزینه درمانی به مبلغ-۰۸۳

با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان از محل کمکهای عمومی خیریه مورد ذیل انجام 

 میلیون ریال ۰۴ساله مبتال به نقص ایمنی به مبلغ ۰پرداخت کمک هزینه داروی کودک :شد

کمک هزینه جراحی برای  میلیون ریال ۶۴ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری شدنیازمند که شرح ایشان منتشر شده بود  مادری

یریه همت یک مورد ترخیص بیمار نیازمند با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خ

 .پرداخت شد میلیون ریال ۲۵به مبلغ 

 هزار ریال ۰۸۴میلیون و  ۲۲پرداخت کمک هزینه درمان به مبلغ 

 ری جهت تامین زندگی یک خانواده آبرومندکمک هزینه ضرو میلیون ریال ۰۴پرداخت مبلغ 

 آبرومند خانواده ضروری  کمک هزینه میلیون ریال ۰۴پرداخت مبلغ 

تهیه آمپول های مورد نیاز برای  میلیارد ریال ۰با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

همچنین به استحضار می رساند با توجه به مذاکرات  .جمع آوری شد درمان نازنین زهرا مرادی

که الزم )تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایرانسازمان بعمل آمده با 

مقدمات اولیه برای تهیه این دارو با  (است از همکاری ویژه مدیران این سازمان قدردانی نماییم

همچنین بنا به وعده و تعهد رئیس سازمان بهزیستی کل کشور در   .قیمت خالص آغاز شد

میلیارد ریال باقیمانده مبلغ از ۰زنین زهرا از مبلغ صورت عبور سقف هزینه های دارویی نا

گزارش هریک از اقدامات انجام شده به همراه  .سوی سازمان بهزیستی تامین خواهد شد

در پایان الزم است از  .مستندات و مرحله به مرحله به استحضار کاربران محترم خواهد رسید

ن رسانه ای به طور ویژه قدردانی تالش و پیگیری صمیمانه و تعهدبخش دوستان و همکارا

 .نماییم

به خانواده ای نیازمند که سرپرست خانواده ورشکسته شده  میلیون ریالی ۰۴کمک ضروری  -

 است

 میلیون ریال ۰۴پرداخت هزینه دندانپزشکی بیمار نیازمند به مبلغ 

 میلیون ریال۶مک هزینه پزشکی به مبلغ ک

 میلیون ریال ۰۴هیه جهیزیه زوج نیازمند به ارزش ت

 میلیون و هشتصد هزار ریال ۵تهیه یک دستگاه یخچال برای خانواده ای نیازمند به مبلغ 

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

 .جمع آوری شدآبرومندی که گزارشی از ایشان منتشر شده بود، 
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نهصدوهفتادونه میلیون و ) ۰۱۰۰۸۱۴۴۴ارزش  ( کار خیر در قالب های متنوع و مصوب با هفده)صد و ۲۲۱درمجموع 

 انجام شد. ( تومانهزار نهصدو هشتاد و هفت
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جهیزیه درمان ضروری مسکن وسایل زندگی ویژه

 .اهدا شد میلیون ریال ۸۴جهیزیه به ارزش  ۰ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان

کمکهای عمومی خیریه همت  با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان موارد ذیل از محل

 هشت میلیونپرداخت هزینه های تعویض پای مصنوعی یک جوان نیازمند به مبلغ  :انجام شد

 و چهارصد هزار ریال

ترخیص یک بیمار نیازمند از بیمارستان حضرت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم 

 ریال ۰۰۵۰۵۴۴۴ستارخانه با پرداخت مبلغ 

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

 کمکها،  با توجه به عبور .جمع آوری شدآبرومندی که گزارشی از ایشان منتشر شده بود، 

 .انتظار خیریه همت هدیه خواهد شد در موارد از یکی به نیز دیگری جهیزیه

 .اهدا شد ده میلیون ریال برای کمک ضروری به یک خانواده نیازمند مبلغ
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