
(99پاییز  )کاالهای اهدایی به مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا 

(ریال)مبلغ کل  (ریال)مبلغ  واحد مقدار نام کاال تاریخردیف

90620,00055,800,000 بستهسینه مرغ 199/7/6

92680,00062,560,000 بستهگوشت چرخکرده299/7/6

8020,0001,600,000پاکت شیر399/7/6

12,0001,600,000بسته 800بیسکوییت 499/7/6

680,0006,800,000پاکت 10چای599/7/6

40,0004,000,000پاکت 100بیسکوییت 699/7/6

90,000900,000قالب 10 کره 799/7/6

100,0001,000,000کیلو 100میوه 899/07/10

50,0004,300,000عدد 860کیک 999/07/10

148,0001,480,000بسته 10قوطی نگهدارنده 1099/07/10

150,0003,000,000 کیلو 20نارنگی و سیب 1199/07/11

20,00020,000,000 عدد 1000ماسک بچه گانه 1299/07/13

200,00018,000,000 پرس 90غذا عدس پلو  1399/07/17

100,00015,000,000 کیلو 150سیب  1499/07/25

20,0002,000,000 عدد 100ماسک 1599/07/30

68,000544,000کیلو 8نارنگی 1699/07/31

58,000464,000کیلو 8سیب1799/07/31

199,048,000

99اهدایی های  مهر 

جمع کل

کمک های نقدی . موارد ذکر شده، کاالهاییست که به موسسه اهدا شده و برای کودکان و خانواده ها توزیع شده است

.یاریگران که صرف خرید کاالهای اهدایی شده، در گزارش مالی نقدی آمده است



(99پاییز  )کاالهای اهدایی به مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا 

(ریال)مبلغ کل (ریال)مبلغ  واحد مقدار نام کاال تاریخردیف

500,0001,000,000 لیتر 2مایع ضدعفونی 199/08/06

250,0007,500,000 پرس 30غذا قورمه سبزی 299/08/10

500,00047,500,000 عدد 95تیشرت 399/08/18

عدد18بلوز و شلوار 499/08/18  2,000,00036,000,000

کیلو20گوشت گوسفند 599/08/18  1,050,00021,000,000

4,000,00020,000,000 پک 50پک لوازم التحریر  699/08/20

1,000,00020,000,000 عدد 20کیف 799/08/25

2,200,000187,000,000 عدد 85کاپشن 899/08/25

جفت100کفش 999/08/25  750,00075,000,000

عدد350کنسرو لوبیا 1099/08/28  170,00059,500,000

474,500,000

99اهدایی های آبان 

جمع کل

کمک های نقدی . موارد ذکر شده، کاالهاییست که به موسسه اهدا شده و برای کودکان و خانواده ها توزیع شده است

.یاریگران که صرف خرید کاالهای اهدایی شده، در گزارش مالی نقدی آمده است



(99پاییز  )کاالهای اهدایی به مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا 

(ریال)مبلغ کل (ریال)مبلغ  واحد مقدار نام کاال تاریخردیف

عدد10بخاری  199/09/03  6,100,00061,000,000

لیتر60مایع ظرفشویی 299/09/04  150,0009,000,000

لیتر60مایع دستشویی 399/09/04  120,0007,200,000

لیتر60وایتکس 499/09/04  85,0005,100,000

عدد146خمیردندان 599/09/04  100,0001,460,000

عدد200غذا جوجه کباب 699/09/07  400,00080,000,000

عدد200نوشابه 799/09/07  50,00010,000,000

عدد200ماست 899/09/07  40,0008,000,000

عدد100شال وکاله 999/09/28  415,00041,500,000

عدد100دستکش 1099/09/28  170,00017,000,000

عدد8شال و کاله 1199/09/28  500,0004,000,000

کیلو20نارنگی 1299/09/28  150,0003,000,000

کیلو20سیب 1399/09/28  100,0002,000,000

100,00010,000,000بسته 100اجیل1499/09/28

کیلو25انار 1599/09/28  150,0003,750,000

50,0005,000,000بسته 100شکالت 1699/09/28

1799/09/28

متغیر بسته  )بسته لوازم التحریر 

800,00080,000,000بسته 100(به مقطع تحصیلی

5,000,00050,000,000 پک 10پک مواد غذایی و بهداشتی 1899/09/31

398,010,000 جمع کل

99اهدایی های آذر 

کمک های نقدی . موارد ذکر شده، کاالهاییست که به موسسه اهدا شده و برای کودکان و خانواده ها توزیع شده است

.یاریگران که صرف خرید کاالهای اهدایی شده، در گزارش مالی نقدی آمده است


