
تعداد / آمار / نفر/    عنوان عملکرد  ردیف

      مورد 

 مبلغ  به ریال     

 000/000/102 دستگاه 1 / 1 هخیریامورات برای  سیکلتو موتور خرید وانت بار  1

 000/000/45ارزش ریالی  نفر 53 ایرانشهر و  اصفهان بندرعباس، ، یزد کرمان،معرفی بیمار به تهران  2

 000/000/300 مدرسه 27برای  تهیه و اهدای لوازم کمک آموزشی. وسایل و پوشاک ورزشی و... 3

 000/000/44 نفر 35 ورزش های فعالیت و  خرید و اهدای لوازم ورزشی 4

 000/200/45 نفر 55از بیش   نیازمندان  نقدی به  های کمک  پرداخت 5

 000/000/20 مورد 20 از بیش  برای مددجویان و... ساسیه .صندلی کمدجذب ا 6

 000/000/20 مورد 1  برگزاری مراسم ورزشی و مسابقات قرانی  7

 000/000/120 مورد 6   خانواده ها وجوانان پرداخت وام از طریق خیرین جهت اشتغال  8

 000/700/5 مورد 3  بیماران به نقدی  های کمک  پرداخت  9

 000/000/93 مورد 2 جد ) البته با پیشنهاد از طرف خیر (مس تهیه ملزومات برای دو 10

 000/000/250 مورد 2  اشتغال جهت  راه اندازی کارگاه تولیدی 11

 000/000/170 مورد 3 مدارس و روستاها به  حفر چاه آب و آبرسانی معمولی 12

 000/500/10 مورد 3 پرداخت هزینه برگزاری جلسات و مراسمات خیریه 13

 000/000/27                  مورد3 و هزینه های متفرقهپرداخت هزینه سفرهای کاری  14

 000/000/62 مورد4 جذب خیر جهت عالج بیماران و مبلغ پرداختی توسط خیر 15

 000/500/21 مورد 2  ی جاری و اداری هزینه ها تجهیزات ود خری 16

 000/000/306 مورد 5 توزیع نوشت افزار به دانش آموزان 17

 000/000/3 مورد 1 حمایت وبورسیه تحصیلی از دانش آموزان ممتاز و نیازمند 18

 000/000/80 جفت 1000بیش از    سنین تمام برای... و کفش  تهیه و توزیع پوشاک مستعمل 19

 000/500/75 مورد 6  خرید و اهدای کامپیوترو امکانات ضروری برای مدارس 20

 000/000/110 خانواده 89  حمایت مددجویان بصورت مستمر و واریز به حساب آنان 21

 000/000/140 مورد 3  رمضان  سفره افطاری برگزاری  22

 000/000/45حداقل             مستمری مورد 3  از دانشجویان توسط خیر تا پایان تحصیالتحمایت مستمر  23

 000/000/150  خانواده طی چند مرحل 280 نیازمندانرای تهیه و توزیع سبد مواد غذایی ب 24



 000/000/30تا کنون   1 المنفعه عام اماکن ؛  فعالیت های عمرانی 25

 000/000/32 جلد 500 و آموزشی کمک/   جلب کتب اهدای 26

 000/000/70 جفت  520 و پوشاک.  شلوار مانتو  تهیه و توزیع 27

 000/500/16 360 توزیع پوشاک ، کفش و... نو و 28

 000/000/92 نفر 30 حمایت مالی از ایتام 29

 000/000/162 2 با تجهیزات و کالس درس احداث فضای آموزشی 30

 000/000/6 1 برای یک خانواده خرید امتیاز برق 31

 000/500/24 راس 7 ذبح گوسفند 32

 000/000/230 باب 3 ساخت مسکن برای نیازمندان 33

 000/500/18 کارتن 25 و... و اهدا به مدارس a4خرید کاغذ  34

 000/500/9 مخزن 3 خرید و اهدای مخزن آب به مدارس با خدمات 35

 000/000/95 دست 2500 مالفهو  پرسنل بیمارستانی ،تهیه و اهدای لباس فرم بیماران  36

 000/000/55 بسته 400  برای مددجویان توزیع کیف و وسایل بهداشتی شخصی 37

 000/000/4 1 فلج کودک یک برای ویلچر تهیه  38

 000/000/32 1 برای یک خانواده ساخت سرویس بهداشتی 39

 000/000/95 عدد 148 امریکایی توزیع قرص امگا سه 40

 000/000/55 جفت 100 برای کودکان و نوجوانان محلی تهیه و توزیع پوشاک  41

 000/000/240 نفر 40 شتخته فر 40تهیه واهدای   42

 000/400/512/3 

 

 

 

 


