
815-819-28282000-2 815-810-28282000-2ساهاىزّرا گیتی ًژادهَسسِ خیریِ هْر گیتی1

*780*888آقای حسیٌی یکتاقرارگاُ اهام رضایی ّا2

1IR-1780829-801-1112تاًک حکوتآقای رجثی هشَْدجوؼیت طلَع تی ًشاى ّا3 86-0650-1112-8010-1780-8290-012020*780*

4
هردهی اهام - جوؼیت اهداد داًشجَیی 

(ع)ػلی
61043375939194245508966217هلتزّرا رحیوی خاهٌِ

5
هَسسِ فرٌّگی اهام ػلی اتي اتیطالة

7005106391IRتاًک شْرآقای رسَل خادم 040610000000007005106391

6104337523577623200000018هلتآقای احود قَیدلکاًَى ّوَفیلی ایراى6

7
هَسسِ خیریِ ًیک گاهاى جوشید تْراى

6219867000013389082181028560361ساهاىاشکاى تقی پَر

*733*7*58598370000266473تجارت فاطوِ داًشَرهَسسِ ًیکَکاری هْرآفریي8

9
اًجوي حوایت ٍ یاری آسیة دیدگاى 

اجتواػی
0105669672002هلیهحسي رٍحی صفت

0345483272003هلیحسیي ػلی زادُاًجوي هشارکت پَیش10

 رضا سلیواًیکاًَى ٍکالی دادگستری گلستاى11
رسالت

تجارت
10514947711 3102067788

5859477010013473100310810707072770IRتاًک خاٍرهیاًِاهید پشت کَّیجوؼیت زًجیرُ کراهت12 610780100310810707072770

ّادی خرهالیهَسسِ خیریِ احساى گلستاى13
هلت

تاًک آیٌدُ
1354836903 0100128465002

58946318807274581689204رفاُاحود حسیي پَرهَسسِ خیریِ سیدالشْدا14

هَسسِ خیریِ کَدکاى خیاتاًی احساى15
ٍلیسادُ هؼاٍى )اتراّین طاّری

(سیاسی
5029087000437312330010131264571تَسؼِ تؼاٍى

*233آقای پالرکستاد تازسازی ػتثات ٍ ػالیات16

مجاز جهت جمع آيری کمکهای مردمی…/اوجمه / خیریه ها / لیست مًسسات 

کد دستَریشوارُ شثاشوارُ حسابشوارُ کارتًام تاًکهدیرػاهلخیریِ/ًام هَسسِردیف



مجاز جهت جمع آيری کمکهای مردمی…/اوجمه / خیریه ها / لیست مًسسات 

کد دستَریشوارُ شثاشوارُ حسابشوارُ کارتًام تاًکهدیرػاهلخیریِ/ًام هَسسِردیف

*780*02045508450001083تاًک دیآقای هْدی هسکٌیتٌیاد جْادی هْر الرضا 17

5041721063806005رسالتآقای پاسثاًیاىتٌیاد خیریِ هْر پیش18ِ

5559740629هلتهؼْدی جؼفریهَسسِ خیریِ پدر هْرتاى تقیغ19

ػلی اکثر هداحیّیات رزهٌدگاى اسالم20
تاًک شْر

هلت

5047061090012481
100785025064 1229646485

*780*43331535521314هلترضَاى حافظیهَسسِ تْسازاى خرم21

60379918995301030103477220001هلیآقای هحودیهَسسِ خیریِ اتاصالح الوْدی22

5859837003477342صادراتهؼصَهِ جؼفرًژاداًجوي یاراى سثس23

62776070000338572000145204390پست تاًکفتحیاى هَسسِ خیریِ اهدادگراى ػاشَرا24

(ع)هتَسلیي تِ اهام رضا 25
*780*4593021722031011 589210122165105855555سپِسید هحود جَاد شَشتری

تسیج هستضؼفیي26
58921012144852095151818086011سپِسرتیپ غالهحسیي غیة پَر

27
هَسسِ ّویاری فرداسَی آرهاى آریاًا

5047061090037884400832349365تاًک شْرحسیي کشتگر قاسوی

0201035723008پارسیاىهْری ًَحیهَسسِ خیریِ یاٍراى ایتام28

622106121480802620100189285601پارسیاىساراشاهرخیبىیاد حمایت از تًسعه پایدار مىاطق محريم ایفا29

5041727010028981رسالتسید اکبر کسامًسسه خیریه امام علی30

*780*02100013038000523پارسیاىیًسف اصالویمًسسه خیریه بهشت امام رضا31

603799189992003102230112951004هلیعقیل غرتی کرکریمًسسه تًاومىد سازی کًدکان ستاک32

33
هَسسِ خیریِ سپید جاهگاى ًیکَکارسٌا

6104337736905996520521هلتزّرُ داٍرزًی
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60376919902972360112053003007صادراتوادر همتیمجمع خیریه سالمت استان لرستان34

02100014752009پارسیاىحمید رضا خان محمدیمًسسه جهادی آل یاسیه35

6219861011657375ساهاىحمید رضا جاللیبىیاد خیریه مادر مهربان ام المًمىیه 36
82881962226224

82881062226221
622*780*


