
 6 از 1 صفحه

 

 (9318سال  ماهه اول 6عملکرد ماهیانه خیریه ریحانه سعادت )

 های نقدی و غیرنقدیواحد مددکاری و مشارکت 

 های درمانیکمک

 توضیحات ارزش ریالی تعداد عنوان ردیف

  111 کمک هزینه دارو و اقدامات درمانی 1

 -1سوختگی  -مورد 8کلیوی  -مورد 11ارتوپدی  -مورد 1پوست  -مورد 11سرطان 
 3گوارش  -مورد 14معلول  -مورد 11اعصاب و روان  -مورد 14ام اس  -مورد 4زایمان 

 1ژنتیک  -مورد 1هپاتیت  -مورد 2دیابت  -مورد 11دندانپزشکی  -مورد 7چشم  -مورد
بیماری  -مورد 2ناشنوا  -مورد 1لوپوس  -مورد 3بیماری قلب  -مورد 3اوتیسم  -مورد

 مورد 5متفرقه  -مورد 1اورولوژی  -مورد 1ریوی 

 هماهنگی دندانپزشکی فرزندان مرکز ولیعصر  1 هاو سایر خیریه داروخانه ،هابیمارستان ،هاهماهنگی با کلینیک 2

 مهدی فرتاش -زهرا باقری  1 خدمات بیمه درمانی 3

 ترازو -دستگاه تست قند خون -دستگاه تست فشار خون -کپسول اکسیژن -پروتز لگن  5 پزشکی و درمانی خرید تجهیزات 4

 های غیرنقدیدریافت و توزیع کمک

 توضیحات ارزش ریالی تعداد عنوان ردیف

  184 دریافت اقالم غیرنقدی از نیکوکاران 1

 -کتاب -اسباب بازی -هود -اجاق گاز -لوستر -پنکه -آباژور -بسته لوازم التحریر 111
لوازم  -تلویزون -جاروبرقی -فرش و موکت -ماشین لباسشویی -یخچال فریزر

 -چادر -شیر خشک –پوشاک  -مواد شوینده -دارو -مواد خوراکی -بهداشتی
 -کامپیوتر -ظروف چینی و کریستال -ظروف یکبار مصرف -لوازم چوبی -رختخواب

 دستگاه فشار خون -ویلچر -تشک مواج -تلفن

  44 توزیع وسایل و اقالم اهدایی به مددجویان 2
قهوه  -سیسمونی -فرش و موکت -تلویزیون –شیر خشک  -یخچال فریزر -گاز فردار

 لوازم التحریر -ویلچر -پوشاک و کفش -الشه 2گوشت  -جوش

   111 اهدای سبد آذوقه 3
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   8 اهدای جهیزیه 4

   34 دریافت سبد آذوقه به صورت غیرنقدی 5

  3 سوزی و ...(دیدگان حوادث طبیعی )زلزله، سیل، آتشکمک به آسیب 4

دارو و  -مناطق سیل زده استان های گلستان، لرستان و خوزستان )ظروف یکبار مصرف
مواد  -چادر -پتو -پوشاک -چکمه -مواد شوینده -لوازم بهداشی -کمکهای اولیه

 -پشه بند -برنج( -ماکارونی -روغن مایع -کنسرو-خوراکی شامل: آجیل و خشکبار
 -پنکه -کپسول گاز – شیر خشک -و زیرانداز فرش -آب معدنی -کلمن -حشره کش
 رختخواب -دمپایی –سبزی خردکن  -کتری برقی -اسباب بازی

 نقدیهای کمک

 توضیحات ارزش ریالی تعداد عنوان ردیف

   1 کمک هزینه تهیه آذوقه 1

   1 های متفرقه مددجویانهزینه 2

   1 های تحت پوششپرداخت عیدی خانواده 3

  27 نذورات نیکوکاران 4

خورشت قیمه  -پرس 171قرمه سبزی  -پرس 155زرشک پلو  -پرس 242چلو گوشت 
جگر و گوشت  -دست 4کله پاچه  -پرس 12حلیم  –پرس  124چلو کباب  -پرس 871

 -کارتن 15زردآلو  -پرس 45چلو جوجه  -عدد 21ساندویچ  -عدد 28مرغ  -کیلوگرم 28
 14 -پرس غذای گرم سیستان و بلوچستان 111 -بسته صبحانه )شیرکاکائو و کیک( 41

 الشه گوشت گوسفند

   2 های تحت پوششهای موردی معاش خانوادهکمک 5

   34 کمک به تهیه مسکن )خرید، اجاره و پرداخت قسط( 4

   443 پرداخت مستمری ماهیانه 7

   2 هزینه ایاب و ذهاب مددجویان 8

   17 واریزی مستمری توسط نیکوکاران به حساب مددجویان 1

   41 هزینه مددکاری مددجویان 11

   1 و...( سوزیدیدگان حوادث طبیعی )زلزله، سیل، آتشکمک به آسیب 11
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   1 کمک نقدی نیکوکاران جهت تهیه وسایل مورد نیاز مددجویان 12

 امور اداری واحد مددکاری

 توضیحات ارزش ریالی تعداد عنوان ردیف

   78 تشکیل پرونده مددجویان جدید 1

   1 مشاوره حضوری و تلفنی مددجویان 2

   1 آزادی زندانیان 3

   35 منزل مددجویانبازدیدهای صورت گرفته از  4

   12 بایگانی پرونده مددجویان 5

   1 هاارائه گزارش مالی به صورت کتبی به نیکوکاران و مراکز استان 4

   1 جذب حامی جدید  7

   4 جلسات مددکاری 8

   2384 مددجویان و حامیان هب و پاسخ تماس 1

 واحد همکالس 

 و درمانی های تحصیلیکمک

 توضیحات ارزش ریالی تعداد عنوان ردیف

   12 )کتاب، تبلت، لپ تاپ، کامپیوتر و ...( خرید لوازم آموزشی و کمک آموزشی 1

   11 های فرهنگی و ورزشیکمک 2

   1 هزینه پوشاک 3

  2422412111  کمک هزینه ساخت صنایع دستی 4

   271 هزینه تهیه لوازم التحریر 5

   3 کمک هزینه سفر 4

   31 پرداخت شهریه دانشگاه  7

   11های تقویتی، ثبت نام مدارس، هزینه سرویس و هزینه هزینه تحصیلی )کالس 8
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 خوابگاه(

   11 هزینه درمان بیماران )طرح دادرس( 1

 عید غدیر  25 پرداخت عیدی فرزندان 11

  211 کمک هزینه ارزاق و خرید لوازم منزل 11
مورد کمک هزینه خرید  1 –مورد کمک هزینه خرید ارزاق ماه رمضان  111

 لوازم منزل

 های غیرنقدیکمک

 توضیحات ارزش ریالی تعداد عنوان ردیف

  3 مشارکت نامحسوس 1
 
 
 

 همکالسامور اداری واحد 

 توضیحات ارزش ریالی تعداد عنوان ردیف

   2 پذیرش عضو جدید همکالس 1

   47 فرزندان طرح همکالس و کارنامه پروندهبایگانی  2

   111 دریافت نامه فرزندان عضو طرح همکالس 3

   81 ارسال پاسخ نامه فرزندان عضو همکالس 4

   211 ارسال نامه گروهی 5

   1 ارائه گزارش مالی به نیکوکاران و حامیان 4

   3 جذب حامی جدید 7

   122 همکالسمشاوره حضوری و تلفنی عضو طرح  8

   21 تشکیل پرونده و تهیه شناسنامه فرزندان جدید طرح همکالس 1

   111 ارسال نامه، کارنامه و شناسنامه فرزندان همکالس برای حامیان 11

   815 و حامیان همکالس هاس تلفنی فرزندانپاسخ به تماس 11
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   1331 تماس با فرزندان همکالس و حامیان 12

   5 هاگزارش مالی سالیانه به استانارسال  13

   1 واریز کمک هزینه ارزاق  14

   1 ارایه گزارش به پلیس امنیت 15

 امور مربوط با صندوق صدقات 

 توضیحات ارزش ریالی تعداد عنوان ردیف

   1 هزینه ساخت صندوق صدقات 1

   4 صدقاتهماهنگی با مراکز درمانی، تجاری و فرهنگی جهت استقرار صندوق  2

   31 های صدقات متوسط، ایستاده و قلکارسال صندوق 3

   255 های صدقاتثبت اطالعات مربوط به صندوق 4

   1122 تماس با نیکوکاران صندوق صدقات 5

  و خبر رسانیامور دفتری 

 توضیحات ارزش ریالی تعداد عنوان ردیف

   2377 های تلفنیپاسخ به تماس 1

   544 نیکوکاران، مددجویان و ...تماس با  2

   3144 ارسال پیام )تلگرام و پیامک( 3

   17 ارسال تقدیرنامه 4

  21 های دریافتیبررسی پیامک –ارسال پیامک گروهی  5
کفاره و  -گلریزان درمان -کالس های تابستانی -کمک به سیل زدگان

گلریزان  -التحریرلوازم  -گلریزان محرم -عید غدیر -عید قربان -فطریه
 تهیه آذوقه -نان

   11 ارسال و دریافت ایمیل 4

   1 هماهنگی برگزاری جلسه با نیکوکاران و مراکز مرتبط با اهداف مؤسسه 7
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   1 هماهنگی جلسات هیئت مدیره 8

   1137 های ارتباطی مؤسسه افزودن شماره تلفن و کاربر جدید با کانال 1

   21 تهیه اخبار گلریزان  11

   71 بایگانی نامه )ارسالی و دریافتی( 11

   41 هماهنگی امور )مددجو، نیکوکار و همکاران( 12

   55 های اداریتایپ و ارسال نامه 13

  تبلیغاتیامور 

 توضیحات ارزش ریالی تعداد عنوان ردیف

   4 هماهنگی جهت برگزاری همایش، غرفه، بازارچه و ایام مناسبتی 1

   1 بنر، تراکت، بروشور و خبرنامهچاپ  2

   4 سفارش استندهای تبریک و تسلیت 3

   5 تبلیغات در فضای و محیطی 4

 

 خانواده 601کفاره جهت تهیه نان برای اریز و 
  خانواده 61فطریه برای واریز 


