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”    ثسوِ تؼبلی ” 

  ػلی ضزوت ارضذ  سزپزستبى ٍ هذیزاى ، گزاهی ّوىبراى ٍ دٍستبى ی ّوِ اس تطىز ٍ تمذیز ػزؼ ضوي
الخػَظ جىاب آقای مُىذس محمذ جًاد بذری مذیر عامل محترم مجتمع در حوبیت ، تطَیك ٍ ایجبد اًگیشُ 

  اس دستگیزی ٍ ووه راستبی در خیزیِ لػذ ٍ ًیت ثب هٌسجن ای هَسسِ ٍ غٌذٍق ثزپبیی جْت هضبػف
 ّزچٌذ دارین ثز گبهی ،  رحین ٍ رحوبى خذاًٍذ اس استؼبًت ثب تب ضذین آى ثز ؛ ًیبسهٌذ ّبی خبًَادُ
  ٍ وص سحوت پذری لجبى ثز لجخٌذی ایجبد ٍ خذاًٍذ رضبیت ٍ خَضٌَدی جْت ثشري ًیتی ثب اهب وَچه

 اس اًذوی ضىز ضبیذ تب ؛ ثبضذ پذرهی هحجت اس هحزٍم وِ ًیبسهٌذ وَدوی دردّبی ثز هزّوی یب ٍ ًبتَاى
 .است فزهَدُ ػغب هب ثِ آراهص ٍ ّب خَثی اس آًچِ ثبثت ثبضذ پزٍردگبرهبى هحجت ٍ هْزثبًی ، لغف دریبی
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خیریٍ صىذيق اساسىامٍ مختصر شرح
  ، ولیبت تفػیل ثِ آى در وِ ثبضذ هی تجػزُ 20 ٍ  هبدُ 34 ضبهل غفحِ ًِ ثز هطتول غٌذٍق اسبسٌبهِ

  ّیبت اػضبء ضبهل خیزیِ هَسسِ اروبى ولیِ هطخػبت ٍ ًبم . است ضذُ ثیبى غٌذٍق رسبلت ٍ اّذاف
 لیذ وبهل جشئیبت ثب آًْب ٍظبیف ٍ اختیبرات ، ّب هسئَلیت ، غٌذٍق ػبدی ؛اػضبء غٌذٍق ثبسرسیي ، اهٌبء
. است ضذُ

  ؛ آًْب اضغزاری ٍ فَری ، ػبدی جلسبت تطىیل ، اهٌبء ّیبت جلسبت اس یه ّز تطىیل جْت السم ضزٍط
  یب هبُ ضص ّز ػبدی ثػَرت ػوَهی هجوغ جلسبت ، غٌذٍق اػضبء جلسبت تطىیل ی ًحَُ ٍ ضزایظ
 گشارضبت ارائِ چگًَگی ، آًْب هذیزیت ٍ  اجزا ی ًحَُ ، اضغزاری ٍ الؼبدُ فَق جلسبت ، یىجبر یىسبل

. است ضذُ ػٌَاى ضفبف ٍ ٍاضح وبهال ثغَر ... ٍ اػضبء ٍ ثبسرسیي ثِ غٌذٍق هبلی
  در حوبیت تحت ّبی خبًَادُ اس حوبیت ٍ ووه .) غٌذٍق اّذاف ٍ رسبلت ًوَدى هطخع پیزٍ ّوچٌیي
  تَجِ ثب آًْب ثزای وبال  سجذ تبهیيٍ تْیِ ٍ فزسًذاًطبى تحػیل  جْت السم ضزایظ ٍ هلشٍهبت تْیِ راستبی

( هبِّ ضص .3 یبٍ هبِّ سِ.2 ، هبّیبًِ. 1 ثػَرت  اختیبر در ی ثَدجِ ثِ
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(اسبسٌبهِ 21هبدُ )تمسین ٍظبیف ثیي اػضبء ّیبت اهٌبء 

آلبی هْذی تجذد: رئیس ّیبت اهٌبء 

آلبی ثْزام اهلل ٍردی: دثیز ّیبت اهٌبء 

آلبی حویذ رضبیبى: هسئَل اهَر هبلی ٍ خشاًِ داری غٌذٍق 

آلبیبى هػغفی ثبضؼیبى، اثزاّین دیَاًی ٍ : سبیز اػضبء ّیبت اهٌبء 
سیذ حسیي هَسَی

آلبی سیذ حسي سیذ حسیٌی : ًبئت رئیس ّیبت اهٌبء 

آلبیبى وبهزاى سلیوبًی ٍ حبتن سؼذی: ثبسرسیي غٌذٍق 



گسارش عملکرد صىذيق خیریٍ 

  
(ػغف ثِ اتفبق ًظز اػضبء)افتتبح حسبة وَتبُ هذت 

   آلبیبى هْذی تجذد ، وبهزاى سلیوبًی ٍ حویذ رضبیبى ثٌبم 

.  ولیِ فزم ّبی درخَاست ػضَیت جْت ٍاریش ٍجِ لیذ گزدیذُ است  در حسبة هذوَر ضوبرُ

جذیذ اػضبی جذة
.  ًفز هی ثبضٌذ 128تؼذاد اػضبء 1397ًفز ثَدُ وِ در پبیبى اسفٌذ هبُ  33در ثذٍ تبسیس غٌذٍق تؼذاد اػضبء 

(ّوىبراى ًفتی، تبهیي اجتوبػی، ًگْذاضت وبراى ٍ سیٌت هبّطْز)

:1397جوغ ول ّذایبی هبّیبًِ اػضبء غٌذٍق تب پبیبى سبل 

ریبل690،000،000
:ثؼالٍُ گل ریشاى ّبی اًجبم ضذُ اس ثیي ّوىبراى خیز 

ریبل 329،360،000
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 تػَیت دٍ حَسُ ی سیز جْت آغبس فؼبلیت غٌذٍق :

ووه ٍ حوبیت اس خبًَادُ ّبی ون درآهذ ٍ ًیبسهٌذ ، ثی سزپزست یب : الف
در ( تزجیحب خبًَادُ ّبی ثیی سزپزسیت ٍ ایتیبم    ) سزپزست ثبًَاى خَد 

.تْیِ هلشٍهبت ٍ ضزایظ السم جْت  تحػیلراستبی 

ووه ٍ حوبیت اس خبًَادُ ّبی ون درآهذٍ ًیبسهٌذ ، ثی سزپزست ییب ثیبًَاى   : ة
ثز اسبس ) تبهیي هؼبش رٍساًِ سًذگی ثػَرت سجذ وبال خَد سزپزست در جْت 

:اتفبق ًظز ّیبت اهٌب ٍ ثَدجِ ی در اختیبر  ثػَرت 
ضص هبِّ ٍ جْت خبًَادُ ّیبی تحیت سزپزسیتی    . 3سِ هبِّ ٍ یب .2هبّیبًِ ، . 1 

. ( هَرد الف
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ٍ استؼالم اس ( رُ)ضٌبسبیی خبًَادُ ّب اس دٍ وبًبل وویتِ اهذاد اهبم خویٌی       
ادارُ ی آهَسش ٍ پزٍرش، در چٌذیي هزحلِ

  پسز ًفز چْبر تؼذاد ... الف   :       هحسٌیي عزح پَضص تحت یهذدجَ ًفز  ًِ .1
دختز ًفز پٌج تؼذاد ... ة                                                                                     

پسز ًفز ضص تؼذاد ... الف  :        ایتبم عزح پَضص تحت هذدجَی ًفز سیشدُ .2
  دختز ًفز ّفت تؼذاد ... ة                                                                                      

  ّوىبرّبی فزسًذاى اس هحسٌیي عزح هذدجَّبی اس ًفز چْبر تؼذاد وِ است ثذوز السم
. اًذ پیَستِ ایشدی رحوت ثِ وِ ثبضذ هی آٍراى في پتزٍضیوی ضزوت در خَدهبى
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ثِ  1396تؼییي هجبلغ سیز تحت ػٌَاى ووه ّشیٌِ تحػیلی اس ضْزیَرهبُ 
:هذدجَیبى تحت پَضص غٌذٍق

 ٍ دٍیست هؼبدل ریبل ّشار پبًػذ ٍ هیلیَى دٍ هجلغ ٍ 
داًطجَ هذدجَی جْت تَهبى ّشار پٌجبُ

  ریبل ّشار پبًػذ ٍ هیلیَى یه جَ هذد ّز
تَهبى ّشار پٌجبُ ٍ یىػذ هؼبدل
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 بعد پنج در گذشته ماهه 18 طی نزگس گل خیزیه صندوق   
  : است نموده فعالیت ، حمایتی

بعد تحصیلی 1.

بعد درمانی2.

بعد مسکن3.

بعد معیشتی4.

(پوشاک ) بعد حمایتی 5.
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التحریر لًازم  ي کیف تُیٍ : تحصیلی بعذ

 ًیبس التحزیزهَرد لَاسم اس پىیجی غٌذٍق حوبیت تحت هذدجَی ّز ثزای : الف
 ریبل ّشار دٍیست ٍ هیلیَى یه سمف تب آًْب تحػیلی همغغ ثب هتٌبست سبلیبًِ
98-97 ٍ 97-69 تحػیلی سبل ّز ثزای تَهبى ّشار ثیست ٍ یىػذ هؼبدل

   ریبل 33،860،000 : هجلغ تحػیلی سبل دٍ افشار ًَضت ثبثت ّشیٌِ ول جوغ   
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 در هذرسِ چٌذ ًیبس هَرد اٍلیِ التحزیز لَاسم ولیِ ضبهل پىیجی تْیِ  : ة
 ریبل هیلیَى پبًشدُ سمف تب غٌذٍق تَاى ٍ ثَدجِ ثِ تَجِ ثب ضْز سغح
تَهبى ّشار پبًػذ ٍ هیلیَى یه هؼبدل

  الی 000.750 حذٍداً فَق هجلغ ثز ػالٍُ ، التحزیز لَاسم فزٍضٌذُ ثَدى خیز ثِ ًظز وِ است ثذوز السم
. ًوَدًذ خیزیِ غٌذٍق تحَیل، هذارس ًیبسهٌذاى جْت ّذیِ التحزیز لَاسم تَهبى 000.800
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 97-98تْیِ لَاسم التحزیز جْت سبل تحػیلی  
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بعذ معیشتی

، 96تُیٍ ي تًزیع سبذ حمایتی ارزاق طی سٍ وًبت  در آرر ماٌ 
بمىاسبت ماٌ مبارک )   1398ي  اردیبُشت   1397مُر ماٌ 
در راستای کمک بٍ معیشت خاوًادٌ مذدجًَای (رمضان 

ریال  140،360،000: تحت حمایت صىذيق بملغ کل 
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خریذ مایحتاج ضريری زوذگی ي تُیٍ سبذ کاال 
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1397خریذ مایحتاج ضريری زوذگی ي تُیٍ سبذ کاال ، مُر ماٌ  
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1398ي  1397خریذ مایحتاج ضريری زوذگی ي تُیٍ سبذ کاال ، مُر ماٌ  
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...تْیِ رٍساًِ چٌذ پزس غذا اس هحل ّذیِ ثخطی اس غذای ّوىبراى 
ٍاحذ دسز یب هیَُ  20.000پزس غذا ثْوزاُ حذٍدا  1440هبِّ گذضتِ تؼذاد  18السم ثذوز است وِ عی 

.ثِ خبًَادُ ّبی ایتبم ٍ هحسٌیي تحَیل ضذُ است 
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( تْیِ الجسِ ٍ وفص )ثؼذ حوبیتی 
ػیذ ًَرٍس در لبلت الجسِ ٍ وفص اّذای وبالی
ثِ هجلغ (98ٍ  97ًَرٍس )

ریبل96.000.000 



:  استفبدُ اس هبساد سْویِ ثبضگبُ تؼذادی اس ّوىبراى خیّز ثِ دٍ هٌظَر 
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ضبمثزپبیی دٍ ًَثت ضیبفت تْیِ سجذ وبال ٍ
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وَدن ثذٍى  300هیلیَى ریبل ّذیِ ثِ  150اختػبظ 
(تحت پَضص غٌذٍق غیز)حبهی وویتِ اهذاد 

ّشار ریبلی 500در لبلت وبرت ّذیِ 



ووه ثِ درهبى یىی اس هذدجَّبی خبًن

گسارش عملکرد صىذيق خیریٍ 

  استفبدُ اس تسْیالت ضزوت هىبتجِ ثب هذیز هحتزم هجتوغ ٍ هَافمت ایطبى جْت

   هذاوزُ ثب پشضه هؼتجز جْت ضزٍع درهبى

  ِتْزاى   تبهیي پزٍاس رفت ٍ ثزگطت ث

  تبهیي هحل اسىبى هٌبست

ووه ثِ درهبى یىی اس هذدجَّبی خبًن -الف          ثؼذدرهبى

ووه ثِ درهبى پذرضبیؼِ ًخبػی یىی اس   -ة 
هذدجَّبی تحت پَضص  



 ووه ثِ درهبى پذرضبیؼِ ًخبػی یىی اس هذدجَّبی تحت پَضص   -ة 
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   جزاحی اس هحل گلزیشاى  جْت یه ًَثت ػولریبل  60/000/000تبهیي هجلغ
ّوىبراى پتزٍضیوی في آٍراى ٍ هسبػذت غٌذٍق خیزیِ سیذالطْذاء پتزٍضیوی 

هبرٍى

  ثْذاضتی هَرد ًیبس ایطبى لجل ٍ ثؼذ اس ػول -تْیِ ٍ تبهیي لَاسم پشضىی



صىذيق خیریٍ  گسارش عملکرد

   یه ثبة هٌشل ثِ هذت یىسبل جْت استفبدُ خبًَادُ هذدجَی  اجبرُ–الف
تحت پَضص

: ثؼذهسىي

  اس یىی خبًَادُ جْت اهذاد وویتِ هسىي تْیِ عزح در هطبروت –ة 
تَهبى 12،500،000 هجلغ ثِ هذدجَ الوطبروت سْن ٍاریش ٍ هذدجَیبى

  جْت هسىًَی هٌشل ثبة یه سبخت ٍ سبختوبًی هػبلح تْیِ ثِ ووه –ج  
.است رسیذُ اتوبم ثِ هٌشل سبخت وبر اس 90% “حذٍدا وِ ّب خبًَادُ اس دیگز یىی

ثب ّوىبری ٍ گلزیشاى ّوىبراى خیز ضزوت، غٌذٍق )
(سیذالطْذا، ٍ وویتِ اهذاد
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فزاّن ًوَدى ضزایظ تحػیلی هٌبست جْت هذدجَّبی هوتبس ٍ ًخجِ

 ،یکی در هدرسِ ًوًَِ هزدهی سزبٌدر ٍ دیگزی در   ثبت ًام دٍ ًفز اس هددجَّای پسز
  42.000.000بالغ بز )هدرسِ ًوًَِ فزساًگاى هاّشْزٍ چٌد ًوًَِ دیگز کِ ّشیٌِ آى 

.اس گلزیشاى چٌد تي اس ّوکاراى تاهیي شد( ریال

 پسز در کاًَى قلن چی بصَرت خیزیِ ٍ رایگاى  ٍ  ثبت ًام چٌد ًفز اس هددجَّای دختز
پیزٍ هذاکزُ با کاًَى  
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وست هَفمیت تحػیلی هوتبس تؼذادی اس هذدجَّبی تحت پَضص  
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ریبل اس  13.900.000 لذرداًی اس داًص آهَساى در لبلت تمذیزًبهِ ٍ وبرت ّذیِ ثوجلغ ول
(97غذیز  ػیذ)هحل گل ریشاى ّوىبراى خیز 



گسارش عملکرد صىذيق خیریٍ 

لذرداًی اس داًص آهَساى در لبلت تمذیزًبهِ ٍ وبرت ّذیِ
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اس ثَدجِ غٌذٍق تْیِ غٌذٍق غذلبت جْت تبهیي ثخطی

هجبلغ جوغ ضذُ اس غٌذٍق غذلبت 
:اس تبریخ تَسیغ  تب وٌَى

ریبل 5،900،000



گسارش عملکرد صىذيق خیریٍ 

دریبفت لَح تمذیز  
ًَثت ٍ   غٌذٍق در دٍ

هؼزفی ثِ ػٌَاى یىی 
اس حبهیبى ثزتز در  
سغح ضْزستبى

هبّطْز
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 ای وبش ػلی ضَین ٍ ػبلی ثبضین

ّن سفزُ ی وبسِ سفبلی ثبضین
چَى سىِ ثِ دست وَدوی ثزق سًین

ًبى آٍر سفزُ ّبی خبلی ثبضین

پیزٍس ثبضیذ


