
فھرست ھزینھ ھای شھریور 1401 
بسم هللا الرحمن الرحیم

بھ جھت شفافیت مالی این صفحھ برای فھرست کردن ھزینھ ھای پیرامون وب سایت بنیانا و وب سایت نوجوانیا و وبسایت اقامھ
حجاب و کانالھای مرتبط با آن ھا ایجاد شده است. 1- در این صفحھ فھرست خالصھ ھزینھ ھا درج میشود و در بخش انتھای
صفحھ بھ ترتیب فھرست اولیھ ، اسکرین شات از فاکتورھا یا عکس از فاکتورھا و پرداخت ھا و… درج میشود.. 2- فھرست

ھا بھ مرور تکمیل میشود. 3- ھزینھ ھا در ماه ھای مختلف بنا بھ تغییرات قیمت ھا در کشور ، متغیر است… 

4- لینک این صفحھ و صفحات ھزینھ ھا و حمایت ھای ماه ھای دیگر در سایت “ سامانھ حمایت و پرداخت “ “
https://bonyana.com/pay/ “ در سایت بنیانا درج میشود… 5- اگر حدس می زنید این صفحھ می توانید با

alo_hi@ و شناسھ nahzat@pm.me توضیحات بھتری تکمیل شود و یا اگر سوالی دارید بھ تیم مسئول پیام دھید. ایمیل
در ایتا و تلگرام و سروش و بلھ …. 6- فھرست ھزینھ ھا بھ ترتیب نیست ، مثال ممکن است در شماره یک ھزینھ پرداختی در

29 ماه نوشتھ شده باشد و در شماره آخر فھرست ، ھزینھ پرداختی یکم ماه نوشتھ شده باشد. 

7- برخی ھزینھ ھا بھ صورت کامل توسط اعضای گروه تحریریھ پرداخت میشود (بدون استفاده از حمایت ھا و نذر فرھنگی
شما مومنین ) . مثال ھزینھ ماھیانھ خرید بستھ ھای اینترنت؛ ( ما بسیار دقت می کنیم از موارد حمایت ھا و نذرھایی کھ انجام

شده در محل اصلی خود استفاده کنیم. اما چون ممکن است گاھی از بستھ اینترنت برای امور شخصی ھم استفاده شود؛ ھزینھ آن
جدا از مبالغ انفاق شده و نذورات است. ( فقط مبلغ و اسکرین شات فاکتور ، برای اطالع عمومی درج میشود)* برخی ھزینھ

ھای دیگر ھم شامل توضیح مذکور ھستند کھ تماما توسط اعضای گروه فنی پرداخت میشود…) برای اطالعات بیشتر و اطالع
از مواردی کھ با حمایت ھای مردمی ھزینھ میشود ، توضیحات لینک https://bonyana.com/pay/ را بخوانید 

فھرستی خالصھ از ھزینھ ھای شھریور ماه 1401: 

1- خرید یک دستگاه لپتاپ اختصاصی برای امورات مرتبط با وب سایت ھا و تولید محتوای گرافیکی | خرید از سایت دیجیکاال
| بھ مبلغ ٢١.٢٠٠.٠٠٠ تومان 
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