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 تاريخ مبلغ موضوع

2081 

 قرباني

در  قرباني اهدای فراخوان پس ازبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان موفق شديم 

را قرباني و گوشت قرباني پس از بسته بندی در میان  گوسفند راس ۰8 ايام عید قربان

 .خانواده های محروم توزيع گرديد

806,860,888 

 مهر 0

 مهر 22 ۷,888,888 به خانواده آبرومند ريال میلیون ۷ پرداخت كمک ضروری به مبلغ- ضروری 2088

 مهر 22 ۰8,888,888 كمک هزينه جراحي لگن بیمار آبرومند ريال میلیون۰8 پرداخت- درمان 2080

 مهر 22 ۷,888,888 ريال میلیون۷ پرداخت كمک هزينه ضروری به خانواده آبرومند به مبلغ- ضروری 208۰

 مهر 22 0,888,888 ريال میلیون 0 پرداخت كمک هزينه ضروری به خانواده آبرومند به مبلغ ضروری 2086

208۷ 
 مسکن

كمک وديعه مسکن خانواده ای كه سرپرست ايشان درزندان است به  پرداخت-

 ريال میلیون 288 مبلغ
288,888,888 

 مهر 22

 مهر 22 08,888,888 ريال میلیون 08 تهیه داروی بیمار نیازمند مبتال به سرطان ريه به مبلغ-  درمان 2080

 مهر 22 21,۰88,888 منزل مسکوني فرد نیازمند تعمیر  برای ريال هزار ۰88 و میلیون 21 پرداخت- مسکن 2081

 مهر 22 8,888,888 بیمار نیازمند ريال میلیون 8 كمک هزينه درماني-  درمان 2028

 مهر 22 ۰,۷88,888 ريال هزار ۷88 و میلیون ۰ بیمار نیازمند جمعا به مبلغ 1پرداخت هزينه داروی -  درمان 2022

 مهر 22 1,188,888 برای خريد عینک بیمارنیازمند  ريال هزار 188 و میلیون1-  درمان 2021

 مهر 22 6,808,888 برای خريد كفش طبي فرد نیازمند  ريال هزار808 و میلیون 6 پرداخت-  درمان 2028

2020 
 جهیزيه

 جهیزيه تهیه برای ريال میلیون 0۰ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری شد بود شده منتشر ايشان رشگزا كه آبرومندی عروس
0۰,888,888 

 مهر 28

 مهر 20 ۷,888,888 ريال میلیون ۷ مورد كمک هزينه تحصیلي هريک به مبلغ 1پرداخت  - تحصیلي 202۰

 مهر 20 ۷,888,888 تحصیلي 2026

202۷ 
 ضروری

 و میلیون 28 خانواده نیازمند جمعا به مبلغ 22كمک هزينه ضروری ماهیانه مهر - 

 ريال هزار 188
28,188,888 

 مهر 20

 مهر 20 88,888,888 ريال میلیون 88 كمک وديعه مسکن سرپرست خانوار به مبلغ-  مسکن 2020

2021 

كمک 

 جهیزيه
 ريال میلیون 1۰ كمک جهیزيه عروس آبرومند- 

1۰,888,888 
 مهر 20

 مهر 20 0۰,888,888 ريال میلیون 0۰ مبلغ به  تهیه جهیزيه عروس نیازمند-  جهیزيه 2018

2012 

 درمان

 هزينه كمک برای ريال میلیون 208 با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری شد نیازمند بیمارسرطاني درمان

میلیون ريال بودكه با  288الزم به ذكر است كه سقف تعیین شده خیريه همت مبلغ 

 .تقاضای برخي كاربران اين سقف افزايش يافت

همچنین به استحضار مي رساند كه مابقي هزينه ها ازسوی برخي نهادها و سازمانها 

 .تقبل شده است

208,888,888 

 مهر 21

2011 
 جهیزيه

با لطف خدای بزرگ و از محل كمکهای عمومي خیريه همت يک جهیزيه عروس 

 .هديه شد ريال میلیون 0۰ آبرومند به مبلغ
0۰,888,888 

 مهر 21

2018 
 مسکن

 0 خانواده يک مسکن هزينه تکمیل برای ريال میلیون ۷8 با لطف خدای بزرگ مبلغ

 .جمع آوری شد بود شده منتشر ايشان گزارش كه نفره
۷8,888,888 

 مهر 11

 مهر 11 2۰,888,888 برای ايجاد اشتغال خانگي يک خانواده آبرومند ريال میلیون 2۰-  اشتغال 2010

 مهر 11 28,188,888 تهیه داروی بیمار نیازمند ريال هزار 188 و میلیون 28-  درمان 201۰

 مهر 11 888,888,888 كمک هزينه خريد مسکن خانواده آبرومند ريال میلیون 888 پرداخت- مسکن 2016

201۷ 
كمک 
 جهیزيه

 كمک هزينه تهیه جهیزيه ريال میلیون 18- 
18,888,888 

 مهر 11

 مهر 11 88,888,888 تعمیر)سقف و ديوار( خانه فرد نیازمند ريال میلیون 88-  مسکن 2010
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 مهر 11 8,281,088 ريال 088 و هزار 281 و میلیون 8 دارو برای بیمار نیازمند به مبلغتهیه -  درمان 2011

2088 
 ديه

 زنداني آزادی برای ريال میلیون 088 با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری شدبود شده منتشر ايشان گزارش كه نیازمندی
088,888,888 

 مهر 1۷

2082 
 درمان

 های هزينه برای ريال میلیون 8۰8 با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری گرديد بود دهش منتشر ايشان گزارش كه نیازمندی پدر درماني
8۰8,888,888 

 مهر 88

2081 

 درمان

برای كمک ضروری  ريال میلیون 088 با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

جهت پرداخت بدهي درماني و كمک هزينه تهیه مسکن( جمع )آبرومند ای خانواده به

 .آوری شد

088,888,888 

 آبان 8

 آبان ۰ 18,888,888 كمک هزينه تهیه سرپناه خانواده نیازمند ريال میلیون 18-  مسکن 2088

 آبان ۰ 18,1۰8,888 بابت تهیه دستگاه اكسیژن ساز ريال هزار1۰8 و میلیون 18-  درمان 2080

 آبان ۰ 8,66۰,688 جهت تهیه داروی بیمار نیازمند ريال 688 و هزار 66۰ و میلیون 8-  درمان 208۰

 آبان ۰ 28,888,888 كمک هزينه درمان بیمار مبتال به سرطان ريال میلیون 28 پرداخت-  درمان 2086

 آبان ۰ ۷8,888,888 كمک هزينه وديعه مسکن فرد آبرومند ريال میلیون ۷8 پرداخت- مسکن 208۷

 آبان ۰ 18,888,888 كمک ضروری به خانواده نیازمند جهت ريالي میلیون 18 پرداخت كمک-  ضروری 2080

 آبان ۰ 18,888,888 به خانواده نیازمند ريالي میلیون 18 پرداخت كمک ضروری- ضروری 2081

2008 
 جهیزيه

 جهیزيه تهیه برای ريال میلیون 0۰ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری شدبود شده منتشر ايشان گزارش كه آبرومند عروس
0۰,888,888 

 آبان 6

 آبان 0 18,888,888 برای پرداخت كمک هزينه های درماني ريال میلیون 18-  درمان 2002

 آبان 0 0,۰18,888 هزينه شیمي درماني بیمار نیازمند ريال هزار ۰18 و میلیون 0-  درمان 2001

2008 

-ضروری

 ارزاق
 ريال میلیون ۷8 خانواده نیازمند ساكن مالرد كرج به ارزش 08تهیه بسته ارزاق ويژه - 

۷8,888,888 
 آبان 0

 آبان 0 1,888,888 بیمار نیازمند1مورد تهیه دارو جهت  هزارريال 888 و میلیون 1-  درمان 2000

 آبان 0 0,۷11,888 ريال هزار ۷11 و میلیون 0 تهیه داروی بیمار نیازمند به مبلغ-  درمان 200۰

 آبان 0 2۰,۷18,888 بیمارنیازمند داروی تهیه جهت ريال هزار ۷18 و میلیون 2۰ پرداخت مبلغ- درمان 2006

200۷ 

 جهیزيه

برای تهیه بسته  ريال میلیون 0۰  با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 شده شرمنت ايشان گزارش كه آبرومندی عروس جهیزيه اهدايي خیريه همت به

 .جمع آوری شد بود

0۰,888,888 

 آبان 2۰

 آبان 26 08,888,888 ريال میلیون 08 ماهه به مبلغ 6مورد تهیه دستگاه اكسیژن ساز برای كودک -  درمان 2000

2001 
 درمان

 6۷1 و میلیون 88 مبلغ به  پرداخت هزينه ترخیص بیمار از بیمارستان خاتم االنبیآء- 

 ريال ۰08 و هزار
88,6۷1,۰08 

 آبان 26

20۰8 
 درمان

 ۰8 پرداخت هزينه نگهداری معلول يک خانواده نیازمند برای يک سال به مبلغ- 

 ريال میلیون
۰8,888,888 

 آبان 26

20۰2 

ضروری 

 ماهیانه

 هزار 888 و میلیون 28 خانواده نیازمند جمعا به مبلغ 1كمک ضروری ماهیانه به - 

 ريال
28,888,888 

 آبان 26

20۰1 
 درمان

 درمان هزينه كمک ريال میلیون ۰8 با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری شد بود شده منتشر ايشان گزارش كه آبرومندی خانواده
۰8,888,888 

 آبان 20

20۰8 
 جهیزيه

 جهیزيه برای تهیه ريال میلیون 0۰ مهربانان مبلغبا لطف خدای بزرگ و همت شما 

 .جمع آوری شدبود شده منتشر ايشان گزارش كه يتیمي عروس
0۰,888,888 

 آبان 12

20۰0 
 درمان

 هزينه كمک میلیون ريال برای 288با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری شد ساله1 كودک قلب جراحي
288,888,888 

 آبان 10

20۰۰ 
 جهیزيه

 جهیزيه برای تهیه ريال میلیون 0۰ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری شدبود شده رمنتش ايشان گزارش كه عروسي
0۰,888,888 

 آبان 88
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 آذر 8 ۷8,888,888 جهت خانواده نیازمند ريال میلیون ۷8 كمک وديعه تهیه مسکن به مبلغ-  مسکن 20۰6

 آذر 8 ۰8,888,888 هزينه جراحي و درمان بیمار نیازمند ريال میلیون ۰8 پرداخت- درمان 20۰۷

 آذر 8 2۷,888,888 ريال میلیون 2۷ خريد يک دستگاه رايانه برای دانش آموز نیازمند به مبلغ-  آموزشي 20۰0

 آذر 8 1۷,888,888 تهیه سمعک بیمار نیازمند جهت ريال میلیون 1۷ پرداخت- درمان 20۰1

 آذر 8 86,888,888 ريال میلیون86 يک دستگاه سمعک برای كودک نیازمند به مبلغتهیه - درمان 2068

 آذر 8 8,888,888 بابت تهیه داروی بیمار نیازمند ريال میلیون8-  درمان 2062

 آذر 8 28,6۰8,888 تهیه داروی بیمار سرطاني نیازمند ريال هزار 6۰8 و میلیون 28-  درمان 2061

 آذر 8 28,280,1۷8 تهیه داروی بیمار مبتال به سرطان سینه ريال 1۷8 و هزار 280 و میلیون 28-  درمان 2068

 آذر 8 8,۰88,888 پرداخت كمک هزينه درمان بیمار نیازمند ريال هزار۰88 و میلیون 8-  درمان 2060

206۰ 
 درمان

 هزينه كمک برای ريال میلیون 08 با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری شد يتیم نیازمند جوان جراحي
 آذر 6 08,888,888

2066 
 مسکن

 هزينه برای كمک ريال میلیون 2۰8 خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغبا لطف 

 .جمع آوری شد ابرومند خانواده مسکن وديعه
 آذر 0 2۰8,888,888

206۷ 

 ديه

 و ديه پرداخت برای ريال میلیارد يک لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغبا 

 .جمع آوری شد قصاص و اعدام چوبه از جوان يک رهايي

 .د شداقدامات مقتضي با هماهنگي قوه محترم قضائیه انجام و نتیجه بزودی اعالم خواه

 آذر 20 2,888,888,888

2060 
 درمان

 جهیزيه تهیه برای ريال میلیون 0۰ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .ی شدجمع آور آبرومند عروس
 آذر 20 08,888,888

2061 
 جهیزيه

 جهیزيه تهیه برای ريال میلیون 0۰ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .آوری شدجمع  آبرومند عروس
 آذر 20 0۰,888,888

20۷8 
 جهیزيه

 جهیزيه تهیه برای ريال میلیون 0۰ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .آوری شدجمع  آبرومند عروس
 آذر 11 0۰,888,888

20۷2 
 درمان

 قلب جراحي برای ريال میلیون يکصد با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری و به بیمارستان پرداخت شد بیمار كودک
 آذر 10 288,888,888

20۷1 
 جهیزيه

 جهیزيه تهیه برای ريال میلیون 0۰ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .آوری شدجمع  آبرومند عروس
0۰,888,888  

 آذر 1۷ ۷8,888,888 كمک هزينه وديعه مسکن و ازدواج به فرد آبرومند ريال میلیون ۷8 پرداخت-  مسکن 20۷8

 آذر 1۷ 08,888,888 كمک هزينه وديعه مسکن به فرد آبرومند ريال میلیون 08 پرداخت-  مسکن 20۷0
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WEBSITE:         http://hemmat228.com 

EMAIL:    hemmat2818@gmail.com 

 :)ع(امام رضا

  .كسى كه گِره از كار مؤمنى بگشايد و شادش كند, خداوند هم در روز قیامت, كارِ بسته او را مى گشايد  
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جهیزیه درمان ضروری کمک جهیزیه مسکن وسیله کار قربانی تحصیلی دیه
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