
1395عولىشد سال 

/ نفر/ آمار /   تعداد  عنوان عملکرد  ردیف

 مورد 

     مبلغ  به ریال 

 000/000/102دستگاُ  1/  1خیشیِ اهَسات تشای  ٍ هَتَسسیىلت خشیذ ٍاًت تاس  1

 000/000/45 ًفش 53 ٍایشاًطْش وشهاى یضد،تٌذسعثاس،اصفْاى،هعشفی تیواس تِ تْشاى  2

 000/000/300 هذسسِ 27تشای ... ٍسایل ٍ پَضان ٍسصضی ٍ. تْیِ ٍ اّذای لَاصم ووه آهَصضی 3

 000/000/44 ًفش 35 ٍ فعالیت ّای ٍسصضی خشیذ ٍ اّذای لَاصم ٍسصضی 4

 000/200/45  ًفش55تیص اص   ًیاصهٌذاى  ًمذی تِ ووىْای پشداخت 5

 000/000/20 هَسد 20 تیص اص  تشای هذدجَیاى هستعول...  ٍصٌذلی ووذ.جزب اساسیِ  6

 000/000/20 هَسد 1   لشاًی ُتشگضاسی هشاسن ٍسصضی ٍ هساتك 7

 000/000/120 هَسد 6   خاًَادُ ّا ٍجَاًاىپشداخت ٍام اص عشیك خیشیي جْت اضتغال  8

 000/700/5 هَسد 3  ًمذی تِ تیواساى ووىْای پشداخت  9

 )  (وَلش گاصی  ٍ هیىشٍفي ٍ تاًذ )   هسجذتْیِ هلضٍهات تشای دٍ 10

 ( خیش ّل خیشالثتِ تا پیطٌْاد ا

 000/000/93 هَسد 2

 000/000/250 هَسد 2  جْت اضتغال دٍصًذگی ساُ اًذاصی واسگاُ تَلیذی 11

 000/000/170 هَسد 3 تِ سٍستاّا   حفش چاُ آب ٍ آتشساًی هعوَلی 12

 000/500/10 هَسد 3پشداخت ّضیٌِ تشگضاسی جلسات ٍ هشاسوات خیشیِ  13

 000/000/27                  هَسد3  هشتَط تِ خیشیِپشداخت ّضیٌِ سفشّای واسی ٍ ّضیٌِ ّای هتفشلِ 14

 000/000/62هَسد 4جزب خیش جْت عالج تیواساى ٍ هثلغ پشداختی تَسظ خیش  15

 000/500/21 هَسد 2 ّضیٌِ ّای جاسی ٍ اداسی   تجْیضات ٍخشیذ  16

 000/000/306  /  هَسد5  تَصیع ًَضت افضاس تِ داًص آهَصاى 17

 000/000/3 هَسد 1تَسسیِ تحصیلی اص داًص آهَصاى هوتاص ٍ ًیاصهٌذ  حوایت ٍ 18

 000/000/80 جفت 1000تیص اص    تشای توام سٌیي... وفص ٍ تْیِ ٍ تَصیع پَضان هستعول 19

 000/500/75 هَسد 6  خشیذ ٍ اّذای واهپیَتشٍ اهىاًات ضشٍسی تشای هذاسس 20

 000/000/110 خاًَادُ 89 حوایت هذدجَیاى تصَست هستوش ٍ ٍاسیض تِ حساب آًاى  21

 000/000/140 هَسد 3 ٍ تَصیع هَاد غزایی  سهضاى  افغاسی  سفشُتشگضاسی  22

 000/000/45            هَسد هستوشی 3 حوایت هستوش اص داًطجَیاى تَسظ خیش تا پایاى تحصیالت  23

 000/000/150  دٍ هشحلِ خاًَادُ عی 280ًیاصهٌذاى سای تْیِ ٍ تَصیع سثذ هَاد غزایی ب 24

 000/000/30  1 ؛اهاوي عام الوٌفعِ فعالیت ّای عوشاًی 25



 000/000/32 جلذ 500 ...ووه آهَصضی ٍ جلة وتة  26

 000/000/70 جفت  520 پَضاوَ . هاًتَضلَاس تْیِ ٍ تَصیع 27

 000/000/105 360  ًَ ... تَصیع پَضان ، وفص ٍ 28

 000/000/92 ًفش 30حوایت هالی اص ایتام  29

 000/000/162 2   ٍ والس دسساحذاث فضای آهَصضی ووه دس  30

 000/000/6 1  تشای یه خاًَادُخشیذ اهتیاص تشق 31

 000/500/24 ساس 7رتح گَسفٌذ  32

 000/000/230 تاب 3ساخت هسىي تشای ًیاصهٌذاى  33

 300  ٍ تیص اص   واستي25ٍ اّذا تِ هذاسس ... ٍ هاطیه جذٍل  a4خشیذ واغز  34

 هاطیه ٍ جذٍل ٍ تختِ پاوي

000/500/18 

 000/500/9  آب  هخضى3خشیذ ٍ اّذای هخضى آب تِ هذاسس تا خذهات  35

 000/000/95 دست 2500هالفِ  ٍ  پشسٌل تیواسستاًی،تْیِ ٍ اّذای لثاس فشم تیواساى  36

 تشای هذدجَیاى ٍ داًص تَصیع ویف ٍ ٍسایل تْذاضتی ضخصی 37

 آهَصاى

 000/000/55 تستِ ۴00

 000/000/4 1 تْیِ ٍیلچشتشای یه وَدن فلج  38

 000/000/32 1  تشای یه خاًَادُساخت سشٍیس تْذاضتی 39

 000/200/59  عذد148  آهشیىاییتَصیع لشظ اهگا سِ 40

 000/000/55  جفت128 هحلی  تشای وَدواى ٍ ًَجَاًاىتْیِ ٍ تَصیع پَضان  41

 000/000/240  ًفش40  تختِ فشش40تْیِ ٍاّذای   42

 سه میلیارد و پانصد و شصت وشش میلیون ششصد هزار ریال  هزار ریال      :  جمع کل به حروف 

   ریال 000/600/566/3:  به عدد 

 

با سپاس از همه حامیان و ویکوکاراوی که ما را در اوجام ایه 

 .اهداف یاری ومودود 

 

 

 


