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 تاريخ مبلغ موضوع
2۷۸۱ 

 مسکن

 میلیون 1۲۲ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 يگبارند اثر در كه نیازمندی فرد خانه اساسي تعمیر و اصالح برای ريال

 .جمع آوری شد بود شده ويران تقريبا اخیر های

1۲۲,۲۲۲,۲۲۲ 

 دی ۱

2۷۸6 

 جهیزيه

برای  ريال میلیون ۵۱ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

جمع بود شده تشرمن ايشان گزارش كه آبرومند عروس جهیزيه تهیه

 .آوری شد

۵۱,۲۲۲,۲۲۲ 

 دی 6

2۷۸۸ 

 جهیزيه

 میلیون ۵۱ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

جمع  بود شده منتشر ايشان گزارش كه عروسي جهیزيه تهیه برای ريال

 .آوری شد

۵۱,۲۲۲,۲۲۲ 

 دی ۹

2۷۸۷ 

 درمان

كمک  ريال میلیون 21۲ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

, ودب شده منتشر ايشان گزارش كه نیازمند سرطاني بیمار هزينه درمان

 .جمع آوری شد

21۲,۲۲۲,۲۲۲ 

 دی 21

2۷۸۹ 
 درمان

 میلیون 6۲ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری شد ساله 6 كودک جراحي هزينه برای ريال
6۲,۲۲۲,۲۲۲ 

 دی 2۱

2۷۷۲ 

 مسکن

برای  ريال میلیون 21۲ ا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

جمع آوری  بود شده منتشر ايشان شگزار كه خانواده سرپناه تهیه

 .گرديد

21۲,۲۲۲,۲۲۲ 

 دی 26

2۷۷2 

 درمان

برای  ريال میلیون 2۵۲ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

كه گزارش ايشان منتشر شده بود جمع آوری نیازمند جوان دختر درمان

 .شد

2۵۲,۲۲۲,۲۲۲ 

 دی 2۷

2۷۷1 
 مسکن

كمک ضروری به خانم سرپرست خانوار برای كمک  ريال میلیون ۱۲- 

 وديعه مسکن
۱۲,۲۲۲,۲۲۲ 

 دی 2۹

 دی 2۹ ۱۲,۲۲۲,۲۲۲ ضروری به فرد نیازمندكمک  ريال میلیون ۱۲-  ضروری 2۷۷۱

 دی 2۹ 21,۸۱۲,۲۲۲ تهیه داروی بیمار نیازمند ريال هزار ۸۱۲ و میلیون21-  درمان 2۷۷۵

 دی 2۹ ۱,۹۲۲,۲۲۲ تهیه داروی بیمار نیازمند ريال هزار۹۲۲ و میلیون ۱-  درمان 2۷۷۱

 دی 2۹ 2۸,6۲1,1۲۲ بیمار نیازمندتهیه داروی  ريال 1۲۲ و هزار 6۲1 و میلیون 2۸-  درمان 2۷۷6

 دی 2۹ ۱,2۵6,۲۲۲ ريال هزار 2۵6 و میلیون ۱ تهیه داروی بیمار نیازمند به مبلغ-  درمان 2۷۷۸

 دی 2۹ ۸,۵2۲,۲۲۲ تهیه داروی بیمار نیازمند ريال هزار ۵2۲ و میلیون۸-  درمان 2۷۷۷

 دی 2۹ ۱,۵۱۲,۲۲۲ بیمار نیازمند بابت هزينه های درمان هزارريال ۵۱۲ و میلیون ۱-  درمان 2۷۷۹

 دی 2۹ 6,1۷۲,۲۲۲ بابت هزينه های درمان بیمار نیازمند ريال هزار 1۷۲ و میلیون 6-  درمان 2۷۹۲

2۷۹2 
 درمان

برای هزينه های درمان بیمار  ريال ۵۱۷ و هزار ۹۷۸ و میلیون 2- 

 نیازمند
2,۹۷۸,۵۱۷ 

 دی 2۹

وسايل  2۷۹1

 زندگي

 خانم برای لباسشويي يک تهیه جهت ريال هزار ۸۲۲ و میلیون 2۲- 

 نیازمند بیمار
2۲,۸۲۲,۲۲۲ 

 دی 2۹

 دی 2۹ ۵,2۵۱,۸۸۷ برای تهیه داروی بیمار نیازمند ريال ۸۸۷ و هزار 2۵۱ و میلیون ۵-  درمان 2۷۹۱

كمک  2۷۹۵

 جهیزيه
 آبرومند عروس كمک جهیزيه ريال میلیون1۲- 

 دی 2۹ 1۲,۲۲۲,۲۲۲

 دی 2۹ 2۱,6۲۲,۲۲۲ بابت هزينه های درمان بیمار نیازمند ريال هزار6۲۲ و میلیون2۱-  درمان 2۷۹۱

 دی 2۹ ۸,۵۱۲,۲۲۲ تهیه داروی بیمار نیازمند ريال هزار ۵۱۲ و میلیون ۸-  درمان 2۷۹6
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 دی 2۹ 2۱,۲۲۲,۲۲۲ كمک ضروری به خانواده نیازمند فاقد سرپرست ريال میلیون 2۱-  ضروری 2۷۹۸

 دی 2۹ ۱۲,۲۲۲,۲۲۲ بابت هزينه های درمان خانواده نیازمند ريال میلیون ۱۲-  درمان 2۷۹۷

 دی 2۹ ۱,2۵۸,۲۲۲ تهیه داروی بیمار نیازمند ريال هزار 2۵۸ و میلیون ۱-  درمان 2۷۹۹

 دی 2۹ ۸,۲۲۲,۲۲۲ نیازمند بیمار درماني هزينه پرداخت ريال میلیون ۸-  درمان 2۹۲۲

 دی 2۹ ۱,۱1۸,۲۲۲ كمک ضروری برای خانواده نیازمند ريال هزار ۱1۸ و میلیون ۱-  ضروری 2۹۲2

 دی 2۹ 2,۹1۱,۲۲۲ تهیه داروی بیمار نیازمند ريال هزار ۹1۱ و میلیون 2-  درمان 2۹۲1

 دی 2۹ 2۲,۲۲۲,۲۲۲ برای كمک هزينه ازدواج فرد آبرومند ريال میلیون 2۲-  ازدواج 2۹۲۱

 دی 2۹ ۱,۲۲۲,۲۲۲ درمان كمک هزينه ريال میلیون ۱-  درمان 2۹۲۵

 دی 2۹ 1,۸۱۲,۲۲۲ تهیه داروی بیمار نیازمند ريال هزار ۸۱۲ میلیون 1 پرداخت-  درمان 2۹۲۱

2۹۲6 
 ضروری

 و میلیون 21 مبلغ به جمعا نیازمند خانواده نه به پرداخت ماهیانه ها- 

 ريال هزار ۱۲۲
21,۱۲۲,۲۲۲ 

 دی 2۹

2۹۲۸ 
 درمان

هزينه درمان كودک نیازمند در مركز طبي پرداخت  ريال میلیون ۱۲- 

 كودكان
۱۲,۲۲۲,۲۲۲ 

 دی 2۹

 دی 2۹ 2۲,۷۱۹,۲۲۲ تهیه داروی بیمار نیازمند ريال هزار ۷۱۹ و میلیون2۲-  درمان 2۹۲۷

 دی 2۹ ۸,16۲,۲۲۲ تهیه داروی بیمار نیازمند ريال هزار 16۲ و میلیون ۸-  درمان 2۹۲۹

وسايل  2۹2۲

 زندگي

 میلیون 1۲ منزل )فرش +اجاق+تلويزيون( جمعا به مبلغتهیه وسايل - 

 برای يک خانواده نیازمند ريال
1۲,۲۲۲,۲۲۲ 

 دی 2۹

 دی 2۹ ۵,۱1۲,۲۲۲ برای فرد نیازمند ريال هزار ۱1۲ و میلیون ۵ تهیه دارو به مبلغ- درمان 2۹22

 دی 2۹ 2۱,61۲,۲۲۲ ريال هزار 61۲ و میلیون 2۱ پرداخت هزينه های درماني به مبلغ- درمان 2۹21

 دی 2۹ 1,۲۲۲,۲۲۲ بابت هزينه های درماني ريال میلیون 1 پرداخت-  درمان 2۹2۱

 دی 2۹ 21,۲۲۲,۲۲۲ بابت درمان بیمار نیازمند ريال میلیون 21 پرداخت-  درمان 2۹2۵

 دی 2۹ ۱,۷۲۲,۲۲۲ ريال هزار ۷۲۲ و میلیون ۱ پرداخت هزينه های درماني به مبلغ-  درمان 2۹2۱

وسايل  2۹26
 زندگي

 ريال هزار 2۲۲ و میلیون ۸ خريد يک يخچال به قیمت- 
 دی 2۹ ۸,2۲۲,۲۲۲

وسايل  2۹2۸

 زندگي

 هزار 6۲۲ و میلیون 22 خريد يک يخچال و يک تخته فرش به مبلغ- 

 برای خانواده نیازمند ريال
22,6۲۲,۲۲۲ 

 دی 2۹

2۹2۷ 
 درمان

 و هزار ۷۹1 و میلیون ۱ مبلغترخیص بیمار از بیمارستان بازرگانان به - 

 ريال 6۱6
۱,۷۹1,6۱6 

 دی 2۹

 دی 2۹ ۹,۲۲۲,۲۲۲ ريال میلیون ۹ پرداخت هزينه دندانپزشکي به بیمار نیازمند به مبلغ-  درمان 2۹2۹

2۹1۲ 
 درمان

 و هزار ۹۱6 و میلیون ۱ ترخیص بیمار از بیمارستان بازرگانان به مبلغ- 

 ريال 1۵۷
۱,۹۱6,1۵۷ 

 دی 2۹

 دی 2۹ 1۱,2۲۲,۲۲۲ نیازمند بیمار دندانپزشکي هزينه ريال هزار 2۲۲ و میلیون 1۱-  درمان 2۹12

 دی 2۹ ۸۲,۲۲۲,۲۲۲ به حساب انجمن بیماران ديابتي نیازمند ريال میلیون ۸۲ پرداخت-  درمان 2۹11

 دی 2۹ ۱۲,۲۲۲,۲۲۲ هزينه درمان ناباروری زوج آبرومند ريال میلیون ۱۲ پرداخت-  درمان 2۹1۱

2۹1۵ 

 جهیزيه

برای  ريال میلیون ۵۱ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

جمع  بود شده منتشر شاناي گزارش كه آبرومندی عروس جهیزيه تهیه

 .آوری شد

۵۱,۲۲۲,۲۲۲ 

 دی 1۱

2۹1۱-

2۹1۷ 
 درمان

با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان به ويژه برخي خیران گرامي 

 شده منتشر ايشان گزارش كه آبرومندی عروس جهیزيه تهیه عالوه بر
2۱۱,۲۲۲,۲۲۲ 

 بهمن ۱
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نیز به نوعروسان در فهرست انتظار خیريه همت  ديگر جهیزيه سه ؛بود

 .اهدا گرديد

2۹1۹ 
 درمان

 میلیون ۱1 خدای بزرگ و از محل كمکهای عمومي خیريه همتبا لطف 

 .برای درمان بیمار مبتال به سرطان پرداخت شد ريال هزار ۷۲۲ و
۱1,۷۲۲,۲۲۲ 

 بهمن ۵

2۹۱۲ 
 جهیزيه

 میلیون 2۱۲ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری شد نوزادی و مادر ترخیص برای ريال
2۱۲,۲۲۲,۲۲۲ 

 بهمن 6

2۹۱2-

2۹۱1 

 جهیزيه

برای  ريال میلیون ۵۱ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 جمع آوریبود شده منتشر ايشان گزارش كه يتیمي عروس جهیزيه تهیه

 .گرديد

همچنین با توجه به عبور كمکها از سقف مورد نیاز جهیزيه ديگری نیز 

برای يک عروس يتیم كه در نوبت انتظار خیريه همت بود هديه خواهد 

 .شد

 

۹۲,۲۲۲,۲۲۲ 
 

 بهمن 2۲

2۹۱۱ 
 درمان

 ۱۱۲ و میلیون ۱۸  با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .پرداخت شد نیازمند ژنتیکي بیمار آژمايش هزينه برای ريال هزار
۱۸,۱۱۲,۲۲۲ 

 بهمن 22

2۹۱۵ 
 درمان

پرداخت  ريال میلیون 2۷  برای ترخیص مادر و نوزادی از بیمارستان

 .شد
۸۲,۲۲۲,۲۲۲ 

 بهمن 22

2۹۱۱ 

 درمان

 میلیون ۸۲ با لطف خدای بزرگ و همت شمامهربانان مبلغ

 گزارش كه سرطاني ازمندنی بیمار جراحي هزينه پرداخت برای ريال

 .جمع آوری شد بود شده منتشر ايشان

2۷,۲۲۲,۲۲۲ 

 بهمن 2۱

2۹۱6 
 جهیزيه

 میلیون ۵۱ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری شد آبرومند عروس جهیزيه تهیه ريال
۵۱,۲۲۲,۲۲۲ 

 بهمن 26

2۹۱۸ 
 درمان

 و میلیون ۹ پرداخت هزينه شیمي درماني بیمار سرطاني جمعا به مبلغ-

 ريال دويست و هزار ۷۱۷
۹,۷۱۷,1۲۲ 

 

2۹۱۷ 
 درمان

جهت پرداخت هزينه های بیمار مبتال به سرطان  ريال میلیون ۱۲- 

 روده
۱۲,۲۲۲,۲۲۲ 

 

2۹۱۹ 
 درمان

كلیه بیمار نیازمند جمعا به  پرداخت هزينه جراحي سنگ شکن- 

 ريال ۵۷۸ و هزار ۱۸۵ و میلیون ۱۷ مبلغ
۱۷,۱۸۵,۵۷۸ 

  بهمن 26

  بهمن 26 2,۲۲۲,۲۲۲ يالر میلیون يک پرداخت كمک هزينه درماني بیمار نیازمند به مبلغ-  درمان 2۹۵۲

  بهمن 26 ۷,۲۲۲,۲۲۲ ريال میلیون ۷ پرداخت كمک هزينه ترخیص بیمار نیازمند به مبلغ- درمان 2۹۵2

  بهمن 26 ۸,61۱,۲۲۲ ريال هزار 61۱ و میلیون ۸  بیمار نیازمند به مبلغ1تهیه داروی -  درمان 2۹۵1

2۹۵۱ 
 درمان

 2۲ پرداخت كمک هزينه درمان بیمار مبتال به سرطان به مبلغ- 

 ريال میلیون
2۲,۲۲۲,۲۲۲ 

  بهمن 26

2۹۵۵ 
 درمان

بابت هزينه های درمان بانوی  ريال ۵۲۲ و هزار۵۷۸ و میلیون ۵– 

 نیازمند
۵,۵۷۸,۵۲۲ 

  بهمن 26

  بهمن 26 ۱,۵۲۲,۲۲۲ كمک هزينه درمان بیمار نیازمند ريال هزار۵۲۲ و میلیون۱-  درمان 2۹۵۱

كمک  2۹۵6

 جهیزيه
 كمک هزينه جهیزيه عروس آبرومند ريال میلیون ۱۲- 

  بهمن 26 ۱۲,۲۲۲,۲۲۲

  بهمن 26 ۱۲,۲۲۲,۲۲۲ كمک هزينه درمان بیمار نیازمند ريال میلیون ۱۲-  درمان 2۹۵۸

  بهمن 26 ۱۲,۲۲۲,۲۲۲ كمک هزينه ضروری خانواده نیازمند ريال میلیون ۱۲-  ضروری 2۹۵۷
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  بهمن 26 ۹,۲۵۸,۵۱۲ برای تهیه داروی بیمار نیازمند ريال ۵۱۲ و هزار ۵۸ و میلیون۹-  درمان 2۹۵۹

2۹۱۲ 
 درمان

برای ترخیص بیمار نیازمند از  ريال ۱۱۷ و هزار ۷1۵ و میلیون1۲- 

 بیمارستان شهید مصطفي خمیني
1۲,۷1۵,۱۱۷ 

  بهمن 26

  بهمن 26 ۱,۲۲۲,۲۲۲ برای كمک هزينه دندانپزشکي بیمار نیازمند ريال میلیون ۱-  درمان 2۹۱2

  بهمن 26 ۵,۱۲۲,۲۲۲ كمک هزينه درمان بیمار نیازمند ريال هزار ۱۲۲ و میلیون ۵-  درمان 2۹۱1

  بهمن 26 1۲,۲۲۲,۲۲۲ برای كمک درمان بیمار نیازمند ريال میلیون 1۲-  درمان 2۹۱۱

  بهمن 26 12,۱۱۲,۲۲۲ پرداخت هزينه ترخیص بیمار نیازمند هزارريال ۱۱۲ و میلیون 12-  درمان 2۹۱۵

2۹۱۱ 
 ضروری

 و میلیون 2۱ خانواده نیازمند جمعا 22كمکهای ضروری ماهیانه به - 

 ريال هزار 1۲۲
2۱,1۲۲,۲۲۲ 

  بهمن 26

  بهمن 26 ۸,۹۵۹,۷۲۲ جهت تهیه داروی بیمار نیازمند ريال ۷۲۲ و هزار ۹۵۹ و میلیون ۸-  درمان 2۹۱6

  بهمن 26 1۲,۲۲۲,۲۲۲ كمک هزينه ضروری خانواده نیازمند ريال میلیون1۲-  ضروری 2۹۱۸

  بهمن 26 ۵۲,۲۲۲,۲۲۲ ريال میلیون ۵۲ كمک هزينه ضروری جهت تامین مسکن به مبلغ-  مسکن 2۹۱۷

  بهمن 26 1۲,۲۲۲,۲۲۲ كمک هزينه درمان بیمار نیازمند ريال میلیون 1۲-  درمان 2۹۱۹

  بهمن 26 ۱,۲۲۲,۲۲۲ كمک هزينه درمان بیمار نیازمند ريال میلیون ۱-  درمان 2۹6۲

  بهمن 26 2۹,۱۲۲,۲۲۲ نیازمندبرای تعمیر خانه فرد  ريال هزار ۱۲۲ و میلیون 2۹-  مسکن 2۹62

كمک  2۹61

 جهیزيه
 ريال میلیون ۱۲ كمک هزينه جهیزيه عروس يتیم به مبلغ- 

  بهمن 26 ۱۲,۲۲۲,۲۲۲

  بهمن 26 ۱,۲۲۲,۲۲۲ كمک هزينه درمان بیمار نیازمند ريال میلیون ۱-  درمان 2۹6۱

2۹6۵ 
 ضروری

با فرزندان كمک ضروری جهت خانواده ای نیازمند  ريال میلیون 1۲- 

 سه قلو
1۲,۲۲۲,۲۲۲ 

  بهمن 26

وسیله  2۹6۱

-كار

 ضروری

كمک هزينه ضروری برای ترخیص موتورسیکلت  ريال میلیون 2۲- 

 2۲,۲۲۲,۲۲۲ سرپرست خانوار
  بهمن 26

  بهمن 26 2۲,26۲,۲۲۲ برای درمان قلب بیمار نیازمند ريال هزار 26۲ و میلیون 2۲-  درمان 2۹66

  بهمن 26 ۵,۲۲۲,۲۲۲ كمک هزينه درمان خانواده نیازمند ريال میلیون ۵-  درمان 2۹6۸

  بهمن 26 ۵۲,۲۲۲,۲۲۲ كمک هزينه درمان نازايي خانواده نیازمند ريال میلیون ۵۲-   درمان 2۹6۷

2۹6۹ 
 درمان

برای تهیه داروی نوجوان  ريال هزار 12۵ و میلیون ۸ پرداخت مبلغ- 

 بیمار
۸,12۵,۲۲۲ 

  بهمن 26

2۹۸۲ 
 درمان

 هزار ۱۲۲ و میلیون ۷ پرداخت هزينه داروی سه بیمار نیازمند به مبلغ- 

 ريال
۷,۱۲۲,۲۲۲ 

  بهمن 26

  بهمن 26 ۱۲,۲۲۲,۲۲۲ كمک ضروری خانواده آبرومند ريال میلیون ۱۲ پرداخت-  ضروری 2۹۸2

2۹۸1 
 ضروری

برای پرداخت حق بیمه خانواده نیازمند و  ريال میلیون 1 پرداخت-

 بیمار دارای
1,۲۲۲,۲۲۲ 

  بهمن 26

2۹۸۱-

2۹۷۲ 

 جهیزيه

 میلیون ۵۱ مبلغبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان 

 هشد منتشر ايشان گزارش كه آبرومندی عروس جهیزيه تهیه برای ريال

 .آوری شدجمع  بود

همچنین به میمنت و مباركي روز خجسته میالد حضرت زينب سالم اهلل 

خیريه همت اهدا  انتظار فهرست در نوعروسان به ديگر جهیزيه ۸ علیها

 .خواهد گرديد

۱6۲,۲۲۲,۲۲۲ 
 

 بهمن 1۱
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2۹۷2 
 جهیزيه

برای  ريال میلیون ۵۱ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری گرديد يتیم آبرومند عروس جهیزيه تهیه
۵۱,۲۲۲,۲۲۲ 

 بهمن ۱۲

2۹۷1 

 درمان

برای  ريال میلیون 21۲ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

جمع  بود شده منتشر ايشان گزارش كه ای ساله 2۹ جوان جراحي انجام

 .آوری شد

21۲,۲۲۲,۲۲۲ 

 اسفند 1

2۹۷۱ 
 جهیزيه

میلیون ريال  ۵۱با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ 

 .جمع آوری شد آبرومند عروس زيهجهی تهیه برای
۵۱,۲۲۲,۲۲۲ 

 اسفند ۱

2۹۷۵ 

 مسکن

 میلیون ۷۲ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 هشد منتشر ايشان گزارش كه يتیمي و تنها بیمار مسکن برای ريال

 .جمع آوری گرديد بود؛

۷۲,۲۲۲,۲۲۲ 

 اسفند ۷

2۹۷۱ 
 جهیزيه

 میلیون ۵۱ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .جمع آوری شد آبرومند عروس جهیزيه تهیه برای ريال
۵۱,۲۲۲,۲۲۲ 

 اسفند 22

 اسفند 21 ۵۱,۲۲۲,۲۲۲ ريال میلیون ۵۱ هديه جهیزيه به يک زوج جوان به ارزش-  جهیزيه 2۹۷6

2۹۷۸ 
 ضروری

كه در اثر تصادف به شدت متضرر  پرداخت كمک ضروری به راننده ای -

 ريال میلیون ۵۲ شده بود به مبلغ
۵۲,۲۲۲,۲۲۲ 

 اسفند 21

 اسفند 21 2۱,۲۲۲,۲۲۲ ريال میلیون 2۱ پرداخت هزينه زايمان بیمارنیازمند به مبلغ-  درمان 2۹۷۷

2۹۷۹ 
 درمان

ترخیص بیمار نیازمند و پرداخت هزينه های داروخانه جمعا به - 

 ريال ۵۹۱ و و هزار6۷2 و میلیون61  مبلغ
61,6۷2,۵۹۱ 

 اسفند 21

2۹۹۲ 
 اشتغال

پرداخت كمک ضروری برای گازسوز كردن خودروی فرد راننده  -

 ريال هزار ۱۲۲ و میلیون۷ آبرومند جهت تسهیل امرار معاش به مبلغ
۷,۱۲۲,۲۲۲ 

 اسفند 21

 اسفند 21 2۲,۲۲۲,۲۲۲ نیازمندبه خانواده  ريال میلیون 2۲ پرداخت كمک ضروری به مبلغ-  ضروری 2۹۹2

2۹۹1 
 درمان

به خانواده  ريال میلیون 1۲ درماني به مبلغ-پرداخت كمک ضروری - 

 نیازمند
1۲,۲۲۲,۲۲۲ 

 اسفند 21

2۹۹۱ 
 ضروری

 و میلیون 2 پرداخت قبوض آب و برق يک خانواده نیازمند به مبلغ- 

 ريال ۸۱6 هزارو ۸۵۷
2,۸۵۷,۸۱6 

 اسفند 21

2۹۹۵ 
 درمان

 هزار ۱۷۱ و میلیون 2 پرداخت هزينه درماني بیمار نیازمند به مبلغ- 

 ريال
2,۱۷۱,۲۲۲ 

 اسفند 21

 اسفند 21 21,۲۲۲,۲۲۲ ريال میلیون 21 پرداخت كمک هزينه درمان به مبلغ-  درمان 2۹۹۱

 اسفند 21 1۲,۲۲۲,۲۲۲ ريال میلیون 1۲ پرداخت كمک هزينه ضروری به مبلغ-  ضروری 2۹۹6

2۹۹۸ 
 مسکن

 6۲ پرداخت كمک هزينه وديعه مسکن خانم سرپرست خانوار به مبلغ- 

 ريال میلیون
6۲,۲۲۲,۲۲۲ 

 اسفند 21

كمک  2۹۹۷

 جهیزيه
 ريال میلیون 2۵ مورد كمک تهیه جهیزيه فرش و يخچال به مبلغ- 

 اسفند 21 2۵,۲۲۲,۲۲۲

2۹۹۹ 
 درمان

 هزار ۷۲۲ و میلیون ۷ خريد كفش طبي برای كودک نیازمند به مبلغ- 

 ريال
۷,۷۲۲,۲۲۲ 

 اسفند 21

1۲۲۲ 
 درمان

 و میلیون 16 پرداخت هزينه ترخیص مادر و نوزاد آبرومند به مبلغ- 

 ريال هزار ۷۲۷
16,۷۲۷,۲۲۲ 

 اسفند 21

1۲۲2 
 درمان

 و هزار  ۵۷۱ میلیون 6 تهیه داروی بیمار نیازمند سرطاني به مبلغ- 

 ريال نهصد
6,۵۷۱,۲۲۲ 

 اسفند 21
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 اسفند 21 ۵۲,۲۲۲,۲۲۲ كمک ضروری به خانواده آبرومند ريال میلیون ۵۲-  ضروری 1۲۲1

1۲۲۱ 
 ضروری

خانواده نیازمندجمعا به  22مورد ماهیانه های اسفند ماه به - 

 ريال هزار دويست و میلیون2۱ مبلغ
2۱,1۲۲,۲۲۲ 

 اسفند 21

1۲۲۵ 
 درمان

كمک هزينه ترخیص كودک دچار خوستگي از  ريال میلیون۱۲- 

 بیمارستان
۱۲,۲۲۲,۲۲۲ 

 اسفند 21

 اسفند 21 2۸,۲۲۲,۲۲۲ كمک هزينه ترخیص مادر و نوزاد نیازمند ريال میلیون2۸-  درمان 1۲۲۱

1۲۲6 

 اشتغال

برای  ريال میلیون ۸۲ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 گزارش كه آبرومندی خانواده تهیه يک دستگاه خودرو جهت امرار معاش

 .جمع آوری شد بود شده منتشر ايشان

۸۲,۲۲۲,۲۲۲ 

 اسفند 21

1۲۲۸ 
 ضروری

خانواده نیازمند در منطقه  ۱۲به  ريالي میلیون ۵۲ پرداخت كمک- 

 ورامین تهران
۱۲,۲۲۲,۲۲۲ 

 اسفند 26

 اسفند 26 2۷,۲۲۲,۲۲۲ ريال میلیون 2۷ انجام عمل درماني جوان نیازمند به مبلغ-  درمان 1۲۲۷

1۲۲۹ 
 درمان

 میلیون يک  پرداخت انجام هزينه سي.تي.اسکن بیمار نیازمند به مبلغ- 

 ريال هزار ۵2۲ و
2,۵2۲,۲۲۲ 

 اسفند 26

 اسفند 26 1۲,۲۲۲,۲۲۲ به مادر و دختر فاقد سرپرست نیازمند ريالي میلیون 1۲ كمک-  ضروری 1۲2۲

1۲22 
 درمان

 هزار 22۸ و میلیون ۵2 پرداخت هزينه جراحي بیمار نیازمند به مبلغ- 

 ريال
۵2,22۸,۲۲۲ 

 اسفند 26

 اسفند 26 ۱۲,۲۲۲,۲۲۲ خانواده آبرومند جهت تهیه مسکن ريالي میلیون ۱۲ كمک-  مسکن 1۲21

1۲2۱ 
 مسکن

برای خانواده نیازمند با  ريال میلیون 2۲۲ كمک وديعه مسکن به مبلغ- 

 فرزند معلول
2۲۲,۲۲۲,۲۲۲ 

 اسفند 26

 اسفند 26 ۸,۵6۲,۵6۸ به منظور جراحي بیمار نیازمند ريال میلیون 1۲-  درمان 1۲2۵

 اسفند 26 ۱۲,۲۲۲,۲۲۲ هزينه مسکن فرد آبرومندكمک  ريال میلیون ۱۲-  مسکن 1۲2۱

1۲26 
 درمان

كمک هزينه نگهداری فرد معلول در يکي از مراكز  ريال میلیون ۱۲- 

 توانبخشي
۱۲,۲۲۲,۲۲۲ 

 اسفند 26

 اسفند 26 1,16۱,6۲۲ ريال 6۲۲ و هزار 16۱ و میلیون1 تهیه داروی بیماز نیازمند به مبلغ-  درمان 1۲2۸

 اسفند 26 ۱۱,۲۲۲,۲۲۲ كمک هزينه درماني جهت جراحي بیمار نیازمند ريال میلیون ۱۱-  درمان 1۲2۷

1۲2۹ 
 جهیزيه

 میلیون ۵۱ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .ی شدجمع آور آبرومند عروس جهیزيه تهیه برای ريال
۵۱,۲۲۲,۲۲۲ 

 اسفند 11

1۲1۲ 
 جهیزيه

نیز  ديگر جهیزيه ۱ با توجه به ايام شهادت حضرت زهرا سالم اهلل علیها

 .به نوعروسان در فهرست انتظار خیريه همت اهدا گرديد
۵۱,۲۲۲,۲۲۲ 

 اسفند 11

1۲12 
 جهیزيه

 میلیون ۵۱ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ

 .ی شدجمع آور آبرومند عروس جهیزيه تهیه برای ريال
۵۱,۲۲۲,۲۲۲ 

 اسفند 11

1۲11 
 جهیزيه

نیز  ديگر جهیزيه ۱ با توجه به ايام شهادت حضرت زهرا سالم اهلل علیها

 .به نوعروسان در فهرست انتظار خیريه همت اهدا گرديد
۵۱,۲۲۲,۲۲۲ 

 اسفند 11

 اسفند 11 ۵۱,۲۲۲,۲۲۲ ريال میلیون ۵۱ جهیزيه عروس يتیم نیازمند به مبلغ-  جهیزيه 1۲1۱

 اسفند 11 ۱,۲۲۲,۲۲۲ ريال میلیون ۱ مبلغ به نیازمند بیمار درماني  كمک هزينه-  درمان 1۲1۵

-ارزاق 1۲1۱

 ضروری
 خانواده نیازمند 6۲برای تهیه بسته ارزاق  ريال میلیون 2۷۲ پرداخت-

 اسفند 11 2۷۲,۲۲۲,۲۲۲

 اسفند 11 12,۲۲۲,۲۲۲ خانوار واريز شدماه اجاره خانم سرپرست  ۸مبلغ  ريال میلیون12-  مسکن 1۲16

 اسفند 11 2۱,۲۲۲,۲۲۲ ريال میلیون 2۱ كمک ضروری به خانواده نیازمند به مبلغ- ضروری 1۲1۸
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 اسفند 11 ۱۲,۲۲۲,۲۲۲ ريال میلیون ۱۲ كمک هزينه ازدواج به مبلغ-  ازدواج 1۲1۷

 اسفند 11 ۵۱,۲۲۲,۲۲۲ ريال میلیون ۵۱ تهیه جهیزيه عروس آبرومند به مبلغ-  جهیزيه 1۲1۹

1۲۱۲ 
 درمان

تهیه تجهیزات پزشکي بیمار  ريال 1۲۲ و هزار6۲1 و میلیون2۸- 

 نیازمند
2۸,6۲1,1۲۲ 

 اسفند 11

1۲۱2 
 درمان

 هزار 6۱6 و میلیون 1۱ بیمار دندانپزشکي به مبلغ 1پرداخت هزينه - 

 ريال
1۱,6۱6,۲۲۲ 

 اسفند 11

 اسفند 11 21,۲۲۲,۲۲۲ ريال میلیون 21  بیمار نیازمند به مبلغكمک هزينه درماني -  درمان 1۲۱1

1۲۱۱ 

 درمان

 میلیون ۱۱۲ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان بزرگوار مبلغ

جمع آوری شد و ان  C هپاتیت به مبتال پدر مورد نیاز تهیه داروی ريال

 .شآءاهلل داروی مورد نیاز از طريق شفاياب تهیه خواهد شد

۱۱۲,۲۲۲,۲۲۲ 

 

  11,۱22,۹۲۱ ريال ۹۲۱ و هزار ۱22 و میلیون 11 ترخیص بیمار نیازمند به مبلغ-  درمان 1۲۱۵

  ۵۱,۲۲۲,۲۲۲ ريال میلیون ۵۱ تهیه و اهدای جهیزيه عروس آبرومند به مبلغ-  جهیزيه 1۲۱۱

وسايل  1۲۱6

 زندگي

 6۲۲ و میلیون ۹ تهیه يخچال و اجاق گاز خانواده نیازمند به مبلغ- 

 ريال هزار
۹,6۲۲,۲۲۲ 

 

كمک  1۲۱۸

 جهیزيه

تهیه جاروبرقي, كتری و قوری, چرخ گوشت, پارچ و لیوان و سرويش  -

 ريال هزار ۵۲۲ و میلیون ۹ آشپزخانه بهاز سرويس جهیزيه به مبلغ
۹,۵۲۲,۲۲۲ 

 

وسايل  1۲۱۷

 زندگي

 و میلیون 2۲ لباسشويي و يخچال فريزر برای خانواده نیازمند به مبلغ-

 ريال هزار ۱۲۲
2۲,۱۲۲,۲۲۲ 

 

  ۲۲۲,۲۲۲ ,2۸ نیازمند خانواده به ضروری كمک ريال میلیون2۸ پرداخت-  1۲۱۹

انجام ربال   ۱۵۲۱1۲6۵26 به ارزش ريالي خیر كار 26۱ با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان 2۱۹۵به استحضار كاربران گرامي مي رساند در زمستان 

 .شد
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