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 تاريخ مبلغ به ريال موضوع

4141 
 مسکن

الزم )یکصد میلیون ریالپرداخت كمک هزينه تکميل و بازسازی خانه فرد نيازمند به مبلغ 

 (نيز به اين مورد كمک شده بود 2۳۳6كه قبال در گزارش به يادآوری است
100,000,000 

 دی2

 دی2 48,000,000 به بيمار نيازمند میلیون ریال ۸۴پرداخت كمک هزينه درمان به مبلغ  درمان 4146

4147 
 مسکن

تهيه مسکن و برای  هفتاد میلیون ریالبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری شدسرپناه خانواده گرامي كه گزارش ايشان منتشر شده بود، 
70,000,000 

 دی ۳

 دی ۴ 30,000,000 كمک ضروری به يک خانواده آبرومند میلیون ریال ۰۳پرداخت  ضروری 4141

بسته  4141

-ارزاق

 ضروری

 خانواده نيازمند ۴۴برای تهيه بسته ارزاق  میلیون ریال ۰۳پرداخت 

60,000,000 

 دی ۴

0241  
 درمان

كمک مورد درخواست برای  میلیون ریال۸۰با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری گرديدنتشر شده بود، به والدين سه قلوهای نازنيني كه گزارش ايشان م
46,000,000 

 دی ۵

0240  

 درمان

 21 جراحي نرگسبرای  میلیون ریال ۰۸۳با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

همچنين الزم به يادآوری است كه پس از .جمع آوری شد ساله كه گزارشش منتشر شده بود

قطعي شدن جمع آوری مبلغ مذكور، مطلع شديم كه برخي خيرين برای تقبل بخش يا 

تمامي از هزينه های اين جراحي از طريق ايميل و كامنت اعالم آمادگي كرده اند كه ضمن 
ايشان و با توجه به جمع شدن مبلغ مذكور، اميد است در موارد سپاس از نيت خيرخواهانه 

 .بعدی از كمک های ايشان بهره مند شويم

140,000,000 

 دی 6

0244  

 درمان
 هزار ریال ۰۵۳میلیون و  ۸تهيه يک دستگاه ويلچر برای بيمار نيازمند به مبلغ 

 
4,650,000 

 دی ۷

 دی ۷ 50,000,000 میلیون ریال ۵۳كمک هزينه ضروری به خانواده آبرومند به مبلغ  ضروری  0241
 دی ۷ 3,350,000 هزار ریال ۰۵۳میلیون و  ۰تهيه داروی بيمار نيازمند به مبلغ  درمان  0242
0241  

 درمان
هزينه ضروری جهت ترخيص خودروی توقيفي كه وسيله امرار  میلیون ریال ۷پرداخت 

 معاش يک خانواده بوده است
7,000,000 

 دی ۷

0241  
 جهیزیه

تهيه جهيزيه عروس  برای میلیون ریال ۸۵با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری شدآبرومند كه گزارش ايشان منتشر شده بود 
45,000,000 

 دی ۹

0241  
 درمان

هزار  ۰۹۳میلیون و  ۶۰پرداخت هزينه های شيمي درماني بيمار مبتال به سرطان به مبلغ 

 ریال
26,390,000 

 دی ۹

0241  
 درمان

 ۴۶۰میلیون و  ۸۷رداخت هزينه دارو و شيمي درماني بيمار مبتال به سرطان به مبلغ پ

 ریال ۹۳۳هزار و 
47,823,900 

 دی ۹

0241  
 مسکن

ز تکميل وجه مورد نيابرای  میلیون ریال ۸۳با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری شدمسکن مهر يک خانواده آبرومند كه گزارش ايشان منتشر شده بود 
40,000,000 

 دی 2۳

 دی 2۳ 20,000,000 ميليون ريال 1۴پرداخت كمک هزينه ازدواج به مبلغ  ازدواج  0211
 دی 2۳ 20,000,000 ميليون ريال 1۴پرداخت كمک هزينه تهيه مسکن برای خانواده آبرومند به مبلغ  مسکن  0210
 دی 2۳ 100,000,000 برای خانواده آبرومند ميليون ريال2۴۴كمک هزينه تهيه سرپناه به مبلغ  مسکن  0214
0211  

 مسکن
 نفره۴كمک هزينه تهيه سرپناه برای خانواده  ميليون ريال 2۵پرداخت -

 
15,000,000 

 دی 2۳

 دی 2۳ 12,000,000 برای ترخيص بيمار نيازمند از بيمارستان ميليون ريال 21پرداخت  درمان  0212
 دی 2۳ 13,200,000 ميليون و دويست هزار ريال 2۳خانواده نيازمند جمعا به مبلغ  21كمک ضروری ماهيانه به  ضروری  0211
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0211  

 درمان
ساله ای كه گزارش ۳۳جراحي تومور بيماربا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان برای 

به بيمارستان ايرانمهر  ریال ۰۵۳هزار و  ۰۴۰میلیون و  ۵۴مبلغ ايشان منتشر شده بود؛ 

 .تهران از سوی خيريه همت برای انجام جراحي و ترخيص بيمار پرداخت شد
58,381,650 

 دی 2۴

0211  
 درمان

جهت جراحي پای بيمار  میلیون ریال ۰۹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری شدنيازمندی كه گزارش ايشان منتشر شده بود، 
39,000,000 

 دی 26

 دی 2۷ 12,635,000 بابت هزينه های درماني بيمار نيازمند هزار ريال 6۳۵ميليون و 21پرداخت  درمان  0211
 دی 2۷ 7,235,900 ريال ۹۴۴هزار و  1۳۵ميليون و  ۷تهيه داروی بيمار نيازمند به مبلغ - درمان  0211
 دی 2۷ 7,900,000 هزار ريال ۹۴۴ميليون و ۷تهيه داروی بيمار نيازمند به مبلغ - درمان  0221
 دی 2۷ 2,000,000 ميليون ريال 1۴پرداخت كمک هزينه مسکن به مبلغ  مسکن  0220
 دی 2۷ 10,432,000 هزار ريال ۴۳1ميليون و 2۴خانواده نيازمند ساكن مالرد به مبلغ  ۴تهيه داروی  درمان  0224
0221  

 ضروری
كمک به بيمار برای  میلیون ریال ۷۳با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری شد نيازمندی كه گزارش ايشان منتشر شده بود،
70,000,000 

 دی 2۹

 دی 2۹ 2,721,000 هزار ريال ۷12ميليون و  1پرداخت هزينه درماني بيمار نيازمند به مبلغ - درمان  0222
 دی 2۹ 7,000,000 ميليون ريال ۷پرداخت كمک هزينه درمان كودک نيازمند به مبلغ  درمان  0221
 دی 2۹ 7,990,000 هزار ريال ۹۹۴ميليون و  ۷پرداخت هزينه داروی بيمار سرطاني نيازمند به مبلغ  درمان  0221
0221  

 جهیزیه
تهيه جهيزيه عروس برای  میلیون ریال۸۵با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری شد يتيمي كه گزارش ايشان منتشر شده بود
45,000,000 

 دی 1۴

 دی 12 50,000,000 كمک هزينه تهيه سرپناه برای خانواده آبرومند میلیون ریال ۵۳پرداخت  مسکن  0221
 دی 12 80,000,000  كمک هزينه تهيه سرپناه برای خانواده نيازمند میلیون ریال ۴۳رداخت  مسکن  0221
کمک   0211

 جهیزیه

 كمک هزينه تهيه جهيزيه عروس  ميليون ريال2۳پرداخت 
18,000,000 

 دی 12

 دی 12 25,000,000 ميليون ريال1۵پرداخت كمک هزينه درمان و فوت بيمار نيازمند به ميزان  درمان  0210
 دی 12 20,000,000 كمک هزينه پرداخت وديعه مسکن خانواده نيازمند ميليون ريال1۴پرداخت  مسکن  0214
 دی 12 45,000,000 ميليون ريال ۴۵تهيه جهيزيه عروس آبرومند به مبلغ - جهیزیه  0211
وسایل   0212

 زندگی

 ۵۴۴ميليون و  2۴تهيه يک دستگاه ماشين لباسشويي برای خانواده نيازمند به مبلغ 

 10,500,000 هزارريال
 دی 12

 دی 12 20,000,000 كمک ضروری به خانواده آبرومند ميليون ريال 1۴پرداخت  ضروری  0211
 دی 12 30,000,000 كمک هزينه درمان بيمار مبتال به تومور مغزی با دو فرزند ميليون ريال ۳۴پرداخت  درمان  0211
 دی 12 25,000,000 ميليون ريال 1۵ساله معلول به مبلغ ۴تهيه پروتز دست دختربچه  درمان  0211
 دی 12 6,182,100 ريال 2۴۴هزار و  2۳1ميليون و  6 تهيه داروی بيمار نيازمند به مبلغ درمان  0211
 دی 12 21,240,000 هزار ريال 1۴۴ميليون و 12پرداخت هزينه همودياليز بيمارنيازمند)از اتباع افغان( به مبلغ  درمان  0211
 دی 12 2,160,000 هزار ريال26۴ميليون و  1 مبلغ به  ساله۹پرداخت هزينه كاردرماني كودک معلول  درمان  0211
0210  

 درمان
ترخيص بيمار نيازمندی كه در بيمارستان)كسری( مرحوم شده و خانواده از پرداخت هزينه ها 

 ريال 12۷هزار و  1۴2ميليون و  22۹عاجز بوده اند به مبلغ 
119,241,217 

 دی 12

 دی 12 12,560,400 ريال ۴۴۴هزار و  ۵6۴ميليون و  21تهيه داروی بيمار نيازمند كليوی به مبلغ  درمان  0214
 دی 12 2,300,000 هزار ريال۳۴۴ميليون و  1كمک هزينه درمان بيمار نيازمند به مبلغ - درمان  0211
 دی 12 60,238,900 هزار و نهصد ريال 1۳۳ميليون و  6۴تهيه داروی بيمار سرطاني به مبلغ  درمان  0212
 دی 12 6,540,000 هزار ريال ۵۴۴ميليون و  6 پرداخت كمک هزينه درمان به مبلغ درمان  0211
0211  

-آموزشی

 تحصیلی

دانش محرومي كه گزارش  ۳۹كمک هزينه تحصيلي با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان 

ان شآءاهلل .جمع آوری گرديدمیلیون ریال ۰۵۰به ميزان مختصری از ايشان منتشر شده بود، 

 .ر به حساب مدارس قيد شده در گزارش واريز خواهد شددر اولين فرصت مبلغ مذكو
356,000,000 

 دی 1۳

 دی 1۹ 10,000,000 میلیون ریال ۰۳مک هزينه درمان بيمار نيازمند به مبلغ  درمان  0211
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0211  
 ضروری

 ۳كمک هزينه ضروری به سرپرست خانوار برای آموزش و ايجاد اشتغال خانگي به مبلغ 

 هزار ريال ۵۴۴ميليون و 
8,500,000 

 دی 1۹

 دی 1۹ 7,400,000 هزار ريال ۴۴۴ميليون و  ۷كمک هزينه درمان دندان بيمار نيازمند به مبلغ  درمان 4161

4171 

 درمان

مورد نياز درمان چشم  ميليون ريال 6۴ا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .بود، جمع آوری شدساله ای كه گزارش ايشان منتشر شده ۴كودک

با پيگيری های بعمل آمده هزينه جراحي كودک نازنين اعالم شده، از سوی :توضيح ضروری

پدر اين كودک تهيه و تامين گرديده است)الحمدهلل( لذا ايشان مبلغ مذكور جمع آوری شده 

را جهت استفاده در درمان بيمار نيازمند ديگری كه از سوی خيريه معرفي مي شود به 

 .وق خيريه بازگرداندندصند

60,000,000 

 دی ۳۴

 دی ۳۴ 30,000,000 ميليون ريال ۳۴پرداخت كمک هزينه ازدواج به مبلغ  ازدواج 4174

4171 
 ضروری

برای جبران خسارات وارده از يک  ميليون ريال ۵۴پرداخت كمک هزينه ضروری به مبلغ 

 تصادف شديد به فرد آبرومند
50,000,000 

 دی ۳۴

4171 
 درمان

ميليون  1۹خريد تجهيزات پزشکي مورد نياز بيمار نيازمند مبتال به سرطان حنجره به مبلغ 

 ريال
29,000,000 

 دی ۳۴

 دی ۳۴ 25,000,000 ميليون ريال 1۵پرداخت كمک هزينه ترخيص از بيمارستان روانپزشکي آزادی به ميزان  درمان 4171
 دی ۳۴ 15,000,000 ميليون ريال 2۵پرداخت كمک هزينه ضروری به خانواده آبرومند به مبلغ  ضروری 4171

 دی ۳۴ 27,000,000 ميليون ريال 1۷خريد ويلچر برقي به ميزان  درمان 4176

4177 

 درمان

جراحي كمک هزينه  هشتاد میلیون ریالبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

گفتني است سقف فراخوان .به پدر خانواده پرداخت خواهد شدساله 21تومور مغزی پسر 

ميليون ريال بود ولي با توجه به استقبال گسترده مخاطبان اين مبلغ به هشتاد  ۵۴خيريه 

 .ميليون ريال افزايش يافت

80,000,000 

 بهمن ۴

4171 
 ضروری

به خانواده نيازمندی كه سرپرست خانواده)كه  ميليون ريالي۳۴پرداخت كمک هزينه ضروری -

 .دچار مشکالت عديده شده استاز سادات است( بدليل تصادف شديد 
30,000,000 

 بهمن ۴

4171 
 ضروری

ميليون  ۳۴پرداخت كمک هزينه ضروری برای اداره خانوار وتهيه ملزومات زندگي به مبلغ 
 ريال

30,000,000 
 بهمن ۴

 بهمن ۴ 31,825,000 هزار ريال ۳1۵ميليون و  ۳2ترخيص بيمار نيازمند از بيمارستان به مبلغ  درمان 4111

 بهمن ۴ 4,411,900 هزار و نهصد ريال ۴22ميليون و  ۴تهيه داروی بيمار سرطاني به مبلغ  درمان 4114

4111-
4111 

 جهیزیه

دو جهيزيه برای دو خواهری كه گزارش ايشان با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان 

 .جمع آوری شدمنتشر شده بود؛ 

باتوجه به استقبال باالی كاربران گرامي، جهيزيه عروس يتيم ديگری نيز و جهيزيه عروس 

 .ا خواهد شدآبرومند ديگری كه در نوبت انتظار خيريه بود، تهيه و اهد

180,000,000 
 

 بهمن 6

4116 
 جهیزیه

هزينه های برای پرداخت  میلیون ریال ۰۶۳با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری شدشده بود،  جراحي خاص بيمار جوان كه گزارش ايشان منتشر
120,000,000 

 بهمن 22

 بهمن 21 7,790,000 هزار ريال ۷۹۴ميليون و  ۷پرداخت هزينه داروی بيمارسرطاني نيازمند به مبلغ  جهیزیه 4117

 بهمن 21 23,000,000 ميليون ريال 1۳پرداخت كمک هزينه درمان بيمار نيازمند به مبلغ  جهیزیه 4111

 بهمن 21 19,164,000 هزار ريال 26۴ميليون و  2۹تهيه پروتز دست كودک نيازمند به مبلغ  درمان 4111

 بهمن 21 50,000,000 ميليون ريال ۵۴كمک هزينه تهيه مسکن و سرپناه برای خانواده آبرومند به مبلغ  درمان 4111
 بهمن 21 20,000,000 ميليون ريال 1۴پرداخت كمک ضروری به خانواده نيازمند به مبلغ  درمان 4114

 بهمن 21 10,500,000 ميليون و پانصد هزار ريال 2۴خانواده نيازمند جمعا به مبلغ  2۴پرداخت ماهيانه بهمن ماه به  درمان 4111

 بهمن 21 20,000,000 ميليون ريال 1۴پرداخت كمک هزينه تهيه سرپناه خانم سرپرست خانوار به مبلغ  مسکن 4111

4111 
 ضروری

 26دختربرای درمان  میلیون ریال ۰۶۳  با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری شدساله ای كه گزارش ايشان منتشر شده بود 
120,000,000 

 بهمن 2۳
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4111 

 ضروری
دومين فراخوان همت برای تهيه و هديه با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان و در پي 

محروم برای تهيه كتاب و هديه به مناطق میلیون ریال  ۰۰۳مبلغ  كتاب به مناطق محروم،

 .جمع آوری شد
160,000,000 

 بهمن 2۳

 بهمن 2۳ 12,000,000 برای تهيه وسايل كار سرپرست خانوار  میلیون ریال ۰۶پرداخت  مسکن 4116

 بهمن 2۳ 24,572,300 هزار و سیصد ریال ۵۷۶میلیون و  ۶۸تهيه داروی بيمار سرطاني به مبلغ  درمان 4117
 بهمن 2۳ 33,500,000 میلیون و پانصد هزار ریال ۰۰تهيه پروتز جوان نيازمند به مبلغ  کتاب 4111

4111-
4111 

 وسایل کار

تهيه جهيزيه عروس برای  میلیون ریال ۸۵با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

با توجه به استقبال گسترده  .جمع آوری شدآبرومندی كه گزارش ايشان منتشر شده بود، 

به عروس آبرومند ديگری كه  میلیون ریال ۸۵كاربران گرامي جهيزيه ديگری نيز به ارزش 

 در ليست انتظار خيريه همت بود هديه خواهد شد

90,000,000 

 بهمن 1۴

4114 
 درمان

كمک هزينه درمان خانم م.ع قرباني اسيدپاشي در بيمارستان  میلیون ریال۰۵پرداخت 

 شهيد لبافي نژاد تهران
15,000,000 

 بهمن 12

4111 
 درمان

برای دو خانواده  هزار ریال۴۳۳میلیون و  ۰خريد دو دستگاه سبزی خرد كن به مبلغ -

 نيازمند برای اشتغال
6,800,000 

 بهمن 12

 بهمن 12 5,440,000 هزار ریال ۸۸۳میلیون و  ۵تهيه وسايل بهداشتي بيمار نيازمند به مبلغ  جهیزیه 4111

 بهمن 12 6,182,100 ریال ۰۳۳هزار و ۰۴۶میلیون و  ۰تهيه داروی بيمار نيازمند به مبلغ  جهیزیه 4111

4111-
 درمان 4117

جهيزيه دو عروس برای  میلیون ریال ۹۳با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

با توجه به استقبال گسترده كاربران .جمع آوری شديتيم كه گزارش ايشان منتشر شد، 

 .جهيزيه ديگری نيز هديه خواهد شد
135,000,000 

 بهمن 1۵

 بهمن 1۵ 30,000,000 ريال ميليون ۳۴ مبلغ به نيازمند بيمار دندان درمان هزينه پرداخت وسایل کار 4111

4111 
 درمان

میلیون و  ۶پرداخت هزينه درمان بيمار نيازمند در بيمارستان قلب شهيد رجايي به مبلغ 

 هزار ریال ۶۰۵
2,265,000 

 بهمن 1۵

4141 
 درمان

 عروس جهيزيه تهيه برای ريال ميليون ۴۵ مبلغ مهربانان شما همت و بزرگ خدای لطف با

 .شد آوری جمع بود شده منتشر ايشان گزارش كه يتيمي
45,000,000 

 بهمن 1۷

 بهمن 1۷ 20,000,000 آبرومند عروس به ريال ميليون 1۴ مبلغ جهيزيه تهيه هزينه كمک پرداخت جهیزیه 4144

 بهمن 1۷ 4,400,000 ريال هزار ۴۴۴ و ميليون ۴ مبلغ به نيازمند بيمار داروی تهيه جهیزیه 4141

 بهمن 1۷ 3,504,400 ريال ۴۴۴ و هزار ۵۴۴ و ميليون ۳ مبلغ به نيازمند بيمار داروی تهيه جهیزیه 4141

 بهمن 1۷ 291,800 ريال ۳۴۴ و هزار 1۹2 مبلغ به نيازمند بيمار های هزينه پرداخت- درمان 4141

 بهمن 1۷ 10,494,700 ريال ۷۴۴ و هزار۴۹۴ و ميليون2۴ ميزان به نيازمند بيمار داروی تهيه- درمان 4141

 بهمن 1۷ 5,920,000 ريال هزار ۹1۴ و ميليون ۵ مبلغ به نيازمند بيمار های هزينه پرداخت جهیزیه 4146
کمک  4147

 جهیزیه

 ريال هزار ۹۳۴ و ميليون ۳ مبلغ به نيازمند بيمار های هزينه پرداخت
3,980,000 

 بهمن 1۷

4141 

 درمان
 به ايذه شهرستان توابع از غريب دره روستای در حمام يک به آبرساني ساخت هزينه هديه

 نوروز ايام در آسماني مهاجران جهادی گروه طريق از كه)ريال هزار پانصد و ميليون ۳1 ميزان

 (گرديد خواهد انجام
32,500,000 

 بهمن 1۷

 بهمن 1۷ 20,000,000 ريال ميليون 1۴ مبلغ به آبرومند خانواده به ضروری كمک درمان 4141

4111 
 درمان

 بيمارستان به ريال ميليون ۵۴ ميزان به نيازمند سرطاني بيمار درمان های هزينه پرداخت

 تهران طالقاني
50,000,000 

 بهمن 1۷

4114 
 درمان

 السالم عليه كوثراحمد تبليغي فرهنگي موسسه طريق از نيازمندان به كمک برای هزينه كمک

 ريال ميليون ۳۴ ميزان به
80,000,000 

 بهمن 1۷

 بهمن 1۷ 15,400,000 ريال هزار ۴۴۴ و ميليون 2۵ مبلغ به سرطاني بيمار درماني های هزينه پرداخت درمان 4111

 بهمن 1۷ 20,000,000 ريال ميليون 1۴ مبلغ به نيازمند بيمار داروی تهيه درمان 4111
 بهمن 1۷ 20,000,000 ريال ميليون 1۴ مبلغ به جهيزيه تهيه هزينه كمک پرداخت ضروری 4111
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 بهمن 1۷ 20,000,000 ريال ميليون 1۴ مبلغ به جهيزيه تهيه هزينه كمک پرداخت ضروری 4111

 بهمن 1۷ 33,226,900 هزار و نهصد ریال ۶۶۰میلیون و ۰۰ پرداخت هزينه ترخيص بيمار نيازمند به مبلغ درمان 4116

4117 

 ضروری
یک حدود  ۹۴بسته نوروزی شب عيد  ۴۴۴با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان برای 

یک  = بسته ۴۴۴مجموع هزينه های انجام شده برای .جمع آوری شدمیلیارد ریال 

 در سايت موجود است. جزئيات.هزار و پانصد ریال ۰۰۴میلیون و  ۰۸۴میلیارد و 

1,148,638,500 

 اسفند ۹

 اسفند 2۴ 6,000,000 ريال ميليون 6 مبلغ به نوزاد سيسموني تهيه هزينه كمک پرداخت درمان 4111

 اسفند 2۴ 10,000,000 ريال ميليون ده ميزان به ضروری كمک پرداخت درمان 4111

کمک  4111

 جهیزیه

 ريال هزار 2۴۴ و  ميليون  2۳ مبلغ به نيازمند خانواده ۴ زندگي وسايل تهيه
13,100,000 

 اسفند 2۴

کمک  4114

 جهیزیه

 آبرومند خانواده برای ريال ميليون ۳۴ مبلغ به مسکن تهيه و ضروری هزينه كمک
80,000,000 

 اسفند 2۴

 اسفند 2۴ 64,752,000 ريال  هزار ۷۵1 و ميليون 6۴ مبلغ به نيازمند سرطاني بيمار داروی تهيه- درمان 4111

بسته  4111

-ارزاق

 ضروری

 اين مبلغ كل)ريال ميليون ۳۴ ميزان به نيازمند معلول برای برقي ويلچر تهيه هزينه كمک

 30,000,000 (تاس شده تامين ايشان اقوام و ديگر خيرين توسط مابقي كه بوده ريال ميليون 22۴ ويلچر

 اسفند 2۴

4111 
 ضروری

 ۵۴۴ و ميليون ۷ مبلغ به كودكان طبي مركز در دياليزی نيازمند بيمار داروی هزينه پرداخت

 ريال هزار
7,540,000 

 اسفند 2۴

4111 
 ضروری

 ۵۰۵هزار و  ۴۰۸میلیون و  ۰۹پرداخت هزينه های جراحي بيمار نيازمند به مبلغ -2۵۳۵

 در بيمارستان سينا ریال
19,814,565 

 اسفند 2۴

وسایل  4116

 زندگی

 عروس جهيزيه تهيه برای ريال ميليون ۴۵ مبلغ مهربانان شما همت و بزرگ خدای لطف با

 45,000,000 .شد آوری جمع بود شده منتشر ايشان گزارش كه آبرومندی
 اسفند 2۴

 اسفند 2۴ 1,620,000 هزار ریال ۰۶۳میلیون و  ۰تهيه هزينه های دارويي بيمار نيازمند به مبلغ  مسکن 4117

4111 
 درمان

پرداخت كمک هزينه تحصيلي يک زوج جوان) كه مرد خانواده سرايدار يک مدرسه است( به 

 میلیون ریال ۶۳مبلغ 
20,000,000 

 اسفند 2۴

 اسفند 2۴ 10,200,000 ريال هزار 1۴۴ و ميليون 2۴ مبلغ به جمعا نيازمند خانواده ۹ به ضروری كمک درمان 4111

4111 
 درمان

درمان مهديه مهديلو كه گزارش ايشان منتشر ا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان برای 

 .جمع آوری شد میلیون ریال ۵۳۳ شده بود
500,000,000 

 اسفند2۷

4114 
 درمان 4111

 جهیزیه

عروس آبرومندی كه گزارش با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان جهيزيه ای برای 

با توجه به افزايش كمکها از .جمع آوری شد میلیون ریال ۸۵مبلغ ايشان منتشر شده بود 

 .اهدا خواهد شد میلیون ریال ۸۵سقف مورد نياز جهيزيه ديگری به مبلغ 

 اسفند 2۹ 45,000,000

45,000,000 

4111 
 درمان

جهيزيه عروس برای تهيه  میلیون ریال ۸۵با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .، جمع آوری شدآبرومندی كه گزارش ايشان منتشر شده بود
45,000,000 

 اسفند 1۴

-آموزشی 4111

 تحصیلی

كمک هزينه تحصيلي برای دانشجوی نيازمند سرپرست خانوار برای تکميل مدارک به مبلغ 

 24,000,000 میلیون ریال ۶۸
 اسفند 1۴

 اسفند 1۴ 26,000,000 میلیون ریال ۶۷كمک هزينه تحصيلي دخترخانم يتيم به مبلغ  ضروری 4111

4116 
 درمان

هزينه های ميليون ريال برای پرداخت  1۴۴با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری شدساله نيازمند 1۳درمان و ترخيص جوان 
93,082,000 

 اسفند 1۳

 اسفند 1۵ 19,170,000 هزار ريال 2۷۴ميليون و  2۹پرداخت هزينه ترخيص مادر و فرزند از بيمارستان به مبلغ  جهیزیه 4117
 اسفند 1۵ 20,000,000 كمک تهيه جهيزيه ميليون ريال 1۴پرداخت  جهیزیه 4111

 اسفند 1۵ 7,079,000 هزار ريال ۷۹ميليون و  ۷پرداخت هزينه های درمان نوجوان نيازمند به مبلغ  جهیزیه 4111

-آموزشی 4111

 تحصیلی

 میلیون ریال ۰۳پرداخت كمک هزينه ازدواج به زوج آبرومند به مبلغ 
30,000,000 

 اسفند 1۵
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-آموزشی 4114

 تحصیلی

 هزار ریال ۷۰۳میلیون و  ۹پرداخت هزينه های درمان بانوی نيازمند به مبلغ 
9,710,000 

 اسفند 1۵

 اسفند 1۵ 26,000,000  میلیون ریال ۶۰پرداخت هزينه جراحي بيمار نيازمند به مبلغ  درمان 4111

4111 
 درمان

پرداخت هزينه ترخيص ترخيص بيمارنيازمند مبتال به سرطان خون از بيمارستان آيت اله -

  ریالمیلیون  ۰۰۳طالقاني تهران به مبلغ 
160,000,000 

 اسفند 1۵

کمک  4111

 جهیزیه

نفر  ۴ساله ای كه دراثر تصادف منجر به فوت  1۹به جوان هفتاد ميليون رياليكمک ضروری 

سال زندان ازطريق دريافت چند وام برای پرداخت ديه ها آزاد شده  ۳شده و پس از تحمل 

 است
70,000,000 

 اسفند 1۵

4111 
 درمان

كمک هزينه تهيه پروتز بيمار نيازمند ديابتي كه مجبور به قطع دو پای خود شده است به 

  میلیون ریال ۸۳مبلغ 
40,000,000 

 اسفند 1۵

 اسفند 1۷ 10,000,000 به بانوی نيازمند ده ميليون ريالكمک هزينه درمان به مبلغ  ازدواج 4116

 اسفند 1۷ 15,000,000 ميليون ريال 2۵كمک هزينه ترخيص بيمار نيازمند به مبلغ  درمان 4117
 اسفند 1۷ 60,000,000 به انجمن بيماران ديابتي كرمانشاه ميليون ريالي 6۴كمک هزينه  درمان 4111

 اسفند 1۷ 30,000,000 به پژوهشگاه رويان ميليون ريال ۳۴كمک هزينه درمان نازايي بيمار نيازمند به مبلغ  درمان 4111

 اسفند 1۷ 12,006,000 هزار ريال 6ميليون و  21پرداخت هزينه های درمان بيمار نيازمند  ضروری 4161

4164 

 درمان
 ميليون ريال 2۵خريد يخچال برای خانواده آبرومند به مبلغ 

 
15,000,000 

 اسفند 1۷

 اسفند 1۷ 3,051,000 هزار ريال ۵2ميليون و  ۳تهيه داروی بيمار نيازمند به مبلغ  درمان 4161

4161 

 درمان
 هزار ريال ۴۵۴ميليون و  ۵تهيه داروی بيمار نيازمند به مبلغ 

 
5,450,000 

 اسفند 1۷

 اسفند 1۷ 8,000,000 به خانواده آبرومند ميليون ريال ۳كمک هزينه ضروری به مبلغ - درمان 4161

 اسفند 1۷ 20,000,000 ميليون ريال 1۴كمک هزينه درمان بيمار سرطاني به مبلغ  درمان 4161

 اسفند 1۷ 20,000,000 میلیون ریال ۶۳ساله به مبلغ  6پرداخت كمک هزينه درمان عفونت گوش يک كودک  درمان 4166

 اسفند 1۳ 5,680,000 هزار ريال 6۳۴ميليون و  ۵تهيه داروی بيمار نيازمند به مبلغ  درمان 4167

4161 
 مسکن

ميليون  6۴پرداخت وديعه مسکن يک خانواده آبرومند كه چند روزی بود آواره بودند به مبلغ 

 ريال
60,000,000 

 اسفند 1۳

  6,873,633,232 جمع كل  

شش میلیارد و هشتصدوهفتادوسه میلیون ) 3328388686ارزش  ( کار خیر در قالب های متنوع و مصوب باچهار)صد و پنجاه و  514درمجموع 

 انجام شد. ریال( و ششصدوسی وسه هزار و دویست وسی و دو 
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