
   ۹۱سال 

مورد  ۴۴۳پذيرش خانواده  ۱  

را اندازي بخش مشاوره حقوقي موسسه با حضور ييك از حقوقدانها ۲  

مدرسه محروم در استان الربز ۲دستگاه آبرسدكن به  ۲اهداي  ۳  

نفر از دانش آموزان كميته امداد شهرستان شريوان چرداول ۱۱۲۴تهيه لوازم التحرير جهت  ۴  

)انجمن حاميت از حقوق كودكان(خانه كودك شوش  درب آهني جهتتامني هزينه ساخت  ۵  

تهيه دستكش و كاله جهت مدرسه شهيد مفتح ۶  

ارسال لوازم و امكانات  براي مددجويان فومن ۷  

ي ، مركز طب) ص(عدد پتو و توزيع آن به بيامرستان هاي لبايف نژاد ، شفاعيان ، روزبه ، فاطمه الزهرا ، حرضت رسول  ۷۲۲تهيه  ۸

 كودكان 

كم بضاعت دبريستان دخرتا كوثر روستاي سلطانياننفر از دانش آموزان  ۴۰تهيه لوازم التحرير تعداد  ۹  

دستگاه يخچال مدل نيلور و ارسال جهت نو عروسان شهرستان شريوان چرداول واقع در ايالم  ۲۵خريد  ۱۰  

جهت مدارس كرج و اسالم آباد  دستگاه آبرسدكن ۳تهيه  ۱۱  

زاري بازارچه خرييه ، چهارمني هاميش ريحانه سعادت ، جلسات بانوان نيكوكار  ، تهيه و تكثري بروشور و كارتكس  جهت برگ ۱۲

و تهيه مترب ياد بود  موسسه  ۹۱حاميان همكاليس ، طاحي و چاپ رس رسيد   

حضور آقاي عزت اله انتظامي بازيگر توامنند سينام و تئاتر در دفرت موسسه  ۱۳  

:و ارسال اقالم زير براي بيامرستان شبسرت تهيه  ۱۴  

عدد           ۳عدد      الرنكوسكوپ  ۳آمبونيگ بزرگسال دستگاه        ۲دستگاه        دستگاه پمپ رسنگ  ۲دستگاه ساكشن    

دستگاه ۲عدد         پالس  ۵برانكارد چرخ دار بيامر    

نزديك به روستاي نوشه ۹۱ين  فرورد  ۹افتتاح اولني پل رودخانه قلعه رودخان   ۱۵  

نفر ۱آزادي زنداين  ۱۶  

راس جهت مددجويان  ۲۰اهدا گوشت قرباين به تعداد  ۱۷  

پرداخت مستمري بابت فرزندان بهزيستي كه دانشجو و رسباز هستند ۱۸  

مورد  ۳پرداخت اقساط وام مسكن  ۱۹  

ذوالفقاري بابت بيامران ضايعه نخاييارسال كمك هاي نقدي ، جنيس و درماين به مركز بهزيستي شهيد  ۲۰  



مورد  ۱خريد مسكن  ۲۱  

براي ندامتگاه زنان ۱۱۰۰۰دستگاه  ۱ارسال كولر  ۲۲  

مورد ۳اهدا جهزيه  ۲۳  

توزيع كفاره و فطريه مددجويان  ۲۴  

 ۱يوه و شرييني ،كاميون ماسه ، خريد شكالت و م ۳كاميون آجر ،  ۱ –توزيع كمك هاي مردمي زلزله زدگان آذربايجاين رشقي  ۲۵

دستگاه نجاري  ۱۰۰راس گوسفند ، ارسال  ۶كاميون نان و ماكاراين ، اعطاي   

نامه گروهي براي فرزندان همكاليس ۸۰۰ارسال  ۲۶  

مدرسه ريحانه سعادت در روستاي زوهان نيشابورآغاز ساخت سومني  ۲۷  

غرفه ريحانه سعادت ) حجاب و عفاف(برگزاري منايشگاه ميثاب  ۲۸  

افطاري فرزندان شهيد مفتح غني آباد ، سعود گروه كوهنوردان ياران به شريكوه كه باين افطاري بودند  ۲۹  

برگزاري افطاري حسينيه دريانيها به همراه تعدادي از خانواده ها ۳۰  

برگزاري اولني هاميش فرهنگي و طرح همكاليس ۳۱  

ويژه بانوان) ع(برگزاري مراسم مولودي امام رضا   ۳۲  

قدامات صورت گرفتها نام حوزه

ريال در هر ماه ۲۵۰۰۰۰۰۰۰تقريبي مورد مستمري به مددجويان تحت پوشش با ارزش۳۱پرداخت

 حوزه مددكاري 



 


