
 

 12/000/000  تا کنون  پرداخت هزینه ها صدور مجوز کارگاه تولیدی ... آینده

راه اندازی کارگه تولیدی بالش و... با حمایت 

 قرضی بصورت  خیرین
              160/0000/000 

 26/500/000    مورد7   فرش و صوتی سیستم اهدای و تهیه  

 13/000/000 مورد 4   های کاری و اداریپرداخت هزینه سفر 

 25/000/000     ذبح گوسفند

 25/000/000    اهدای بورسیه و به دانش آموزان ممتاز و نیازمند

 166/000/000 مورد 3    حفر چاه آب و آبرسانی معمولی و آبرسانی به مدارس

 3/500/000  13 خرید و اهدای کفش نو

و مبلغ پرداختی توسط جذب خیر جهت عالج بیماران 

  خیر
 90/000/000    مورد 1   

 48/000/000   تهیه و توزیع کیف ، مانتو شلوار . پوشاک و...

 و خرید/  کاری و اداری و جاری های هزینه و تجهیزات 

 اهدائی
    37/000/000 

 410/0000/000 باب تا کنون 1 حداث فضای آموزشی با

 30/000/000   کیت 55    اولیه به مدارسخرید و اهدای جعبه کمک های 

 330/000/000 خانوار 320   تهیه و توزیع سبد مواد غذایی به نیازمندان

 150/000/000     خانواده 50 حمایت مددجویان بصورت مستمر و واریز به حسابشان

 170/000/000 جلد 1460  .. و آموزشی کمک/   جلب کتب اهدای

 370/000/000  مورد تاکنون  1  المنفعه عام اماکن ؛  عمرانی های فعالیت  

      جفت3200حدود    تهیه و توزیع پوشاک مستعمل برای تمام سنین

     85/000/000 و نو... و کفش ، پوشاک وزیع 

 29/000/000     مورد 4      هزینه کرد سفره افطاری

حمایت مستمر از دانشجویان توسط خیر تا پایان 

 تحصیالت
 12/000/000     نفر 3   

  13/500/000   نفر 20  پرداخت کمک مالی به دانش آموزان و دانشجویان

 148/000/000   آموزان دانش به افزار نوشت توزیع  

       پرداخت کمک مالی به ایتام

 169/000/000 نفر 31   پرداخت کمک مالی به ایتام

 5/000/000 عدد 150 اسبابازی . پازل حروفجذب و اهدای بازی های هوش و 

  24/500/000    پرداخت کمک های نقدی به بیماران و نیازمندان

5/000/000حداقل         نفر 7 رایگان درمان هزینه  معرفی بیمار به ایرانشهر  



30/000/000حداقل        نفر   40           ... و بندرعباس ، یزد کرمان –معرفی بیمار به تهران   

    19/000/000                                  ورزشی های فعالیت و  ورزشی لوازم اهدای و خرید  

ریال    2/592/000/000  جمع کل :     دو میلیارد و پانصدو نود ودو میلیون ریال   

 


