
 :سعادت ریحانه خیریه ۶۹ سال دوم ماهه ۳ عملکرد گزارش

  

 میالد برج از کن منطقه در واقع دانش پرتو مدرسه ایتام آموزان دانش از نفر ۰۵ بازدید 

 نخاعی ضایعه بیماران برای نان بسته ۰۵۵ توزیع 

 پوشش تحت مددجویان از نفر ۹۴ برای نان و آذوقه خرید هزینه کمک واریز 

 کن منطقه در پرتو مدرسه آموزان دانش میان خرما و شکالت توزیع 

 مالیر شهرستان منطقه در روستا ۲ اهالی برای پوشاک ارسال 

 همکالس فرزندان سعادت طرح آموزان دانش برای تابستان ویژه فرهنگی بسته ۲۰۵ ارسال 

 مؤسسه حمایت تحت فرزندان به دوچرخه دستگاه ۲ اهدای 

 همکالس فرزندان سعادت طرح فرزندان از دریافتی نامه ۴۵ به پاسخ 

 بجنورد شهرستان در محروم آموز دانش ۲۲ برای آموزشی کمک های کالس هزینه پرداخت 

 جهیزیه جهت آن تخته ۲ اهدای و فرش تخته ۲ دریافت 

 کرج در بیمار تخت ۱ اهدای 

 خیاطی چرخ ۱ اهدای 

 تهران حومه و بجنورد فرزندان برای کفش جفت ۴۹ ارسال و تهیه 

 انقالب شهدای و شبیر مرکز برای تولد کیک و غذا پرس ۲۲۵ ارسال 

 انقالب شهدای و شبیر مرکز ایتام برای میوه کیلو ۴۵ ارسال 

 انقالب شهدای مرکز برای بستنی عدد ۲۰ خرید 

 (سرطان به مبتال بیمار) مددجویان مسکن اقساط پرداخت 

 کن منطقه آموز دانش ۲۱۳ برای غیره و دمپایی پوشاک، توزیع و ارسال 

 مرکز به الشه ۴ ارسال کن، روستای و اجتماعی اورژانس به گوشت بسته ۴۱ توزیع)  گوسفند ۲۲ ذبح 

 (ذوالفقاری

 برگزار های نمایشگاه و ها غرفه در همکالس فرزندان سعادت طرح فرزندان های سازه دست و کتاب فروش 

 شده

 غدیر عید ویژه امیر و علی نام با همکالس فرزندان سعادت طرح آموزان دانش از نفر ۴ برای عیدی واریزی 

 ناشنوایی و نابینایی سرطان، به مبتال پوشش تحت بیماران از یکی سمعک تعمیر 

 پوشش تحت بیمار های خانواده فرزندان برای التحریر لوازم بسته ۱۰۴ توزیع و تهیه 

 همکالس فرزندان سعادت طرح آموز دانش ۲۲۵ برای التحریر لوازم خرید هزینه کمک واریز 

 رومیزی صندوق ۲۲ ایستاده، صندوق ۴ استقرار  



 ها غرفه در آن ۱۰۰ توزیع و مهدکودک ۶ در کودک ویژه نیکوکاری های قلک توزیع  

 بادران شرکت ایران، پزشکی علوم دانشگاه قصر، موزه باغ الله، پارک در غرفه ۶ برگزاری  

 دانشگاه در همکالس فرزندان سعادت طرح آموزان دانش از نفر ۳ شدن پذیرفته 

 موارد مهمترین مؤسسه، حمایت تحت بیمار ۱۲۵ درمانی های هزینه پرداخت: 

 سرطانی بیمار داروی دوره ۲ تهیه هزینه پرداخت. ۱

 ماهه ۴ نوزاد برای درمانی تجهیزات تهیه هزینه پرداخت. ۲

 پوشش تحت ساله ۴ فرزند جراحی های هزینه پرداخت. ۲

 مددجویان از یکی یخچال تعمیر هزینه تأمین 

 مددجویان پوشک ذهاب، و ایاب بنگاه، بیمه، هزینه تأمین 

 مددجویان برای آذوقه بسته ۴۵ ارسال 

 حمایت تحت جدید فرزندان برای حامی ۴۵ جذب 

 بجنورد شهرستان در نان توزیع و پخت جهت هزینه پرداخت 

 وام پرداخت 

 مناسبتی استند سفارش 

 کفاره واریز 

 

 


