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دکرت محمدرضا ظفرقندی

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور

بسمه تعالی

تاریخ کهن این مرز و بوم به درستی گواهی می دهد رشد و تجلی بسیاری از ارزش های انسانی مرهون و مدیون 
حرفه مندان پزشکی بوده است. یکی از مهم ترین تعینات و تبلورات ارزش هایی مانند رازداری و ایثار و مفاهیمی 
مانند اعتامد در جامعه برشی از گذشته تاکنون عمل و کردار پزشکان است. به گونه ای که حرفه پزشکی به عنوان 
امانت دار امین ارزش های انسانی رسالت یافته است و این امانت سرتگ را مانند گوهری گرانقدر از گذر داالن های 
البته در  گاه تنگ و تاریک روزگاران عبور داده و آرام آرام میراث دار آن شده است. این جایگاه و مسند بلند 
فرهنگ و متدن ایران ارج و منزلتی دوچندان یافته است و طبیبان میراث دار لقب »حکیم« شدند و مدال حکمت 
بر سینه آویختند. تغییرات شگرف دنیا در سال ها و دهه های اخیر مانند تغییر الگوی بیامری ها، ایجاد نظام های 
سالمت با محوریت دولت ها، رشد فناوری های پزشکی، افزایش سطح سواد سالمت و آگاهی های دیگر در جامعه 
برشی و سایر تغییرات بزرگ اخیر اگرچه موجبات پیچیده تر شدن روابط بیامران با پزشکان و پرستاران و سایر 
حرفه مندان پزشکی را فراهم آوردند اما هرگز این پیوند مبارک تاریخی نگسلید و کامکان بخش قابل توجهی از آنچه 
که امروز با عنوان رسمایه اجتامعی برای جوامع متمدن باقی مانده است، مرهون و مدیون ارتباطات انسانی در 
حوزه پزشکی است. اما همه گیری بیامری کووید-19 یا هامن که بیشرت به کرونا معروف شده است، محک دیگری 
بود که جامعه بار دیگر عیار همه اجزای خود از جمله اعضای جامعه بزرگ پزشکی را بسنجد، کام اینکه هشت 

سال دفاع مقدس نیز عیارسنج دیگری برای این مهم بود.

تا س��یه روی شود هر که در او غش باشدخوش بود گر محک تجربه آی��د به میان 

همه گیری ویروس کرونا گویا به جز سالمت و اقتصاد و آموزش و اغلب فعالیت های اجتامعی یک عنرص مهم دیگر را به 
هاموردی می طلبید و آن »اخالق حرفه ای جامعه پزشکی« و پایبندی آنها به تعهدی بود که برای حفظ و ارتقاء سالمت 

همه آحاد جامعه سپرده بودند و به سوگندی که هرن پزشکی را با نوعی تقدس و خلوص می آمیخت و می آمیزد.

ثبت است بر جریده عالم دوام ما



جامعه ایران شجاعت و رشادت و ایثار فرزندان رشید خود در کسوت حرفه مندان سالمت را در حافظه تاریخی 
نور  این  اما درخشش  بپاشند  آن  بر  بی توجهی  گرد  گاهی  است عده ای  اگرچه ممکن  و  کرد  ثبت خواهد  خود 
پاک شدنی و از یاد رفتنی نیست. آنانکه هر روز لباس شهادت بر تن کردند و جان در طبق اخالص نهادند و راهی 
مسیری پرخطر و گاه برگشت ناپذیر شدند در حالی که بر خالف خیلی دیگر از درد و رنجی که می توانست در 
انتظارشان باشد باخرب و آگاه بودند. جامعه پزشکی و پرستاری ایران در همه گیری ویروس کرونا نه تنها جان خود 
که جان نزدیکانشان را نیز به خطر انداختند که مردم عزیز این رسزمین در این روزهای سخت و زمانه »نفس گیر« 
ماندن  بودن و قهرمان  را قهرمان کرد. قهرمان  نبود که دالوران عرصه سالمت  این همه گیری کرونا  تنها منانند. 
یا کسوت سایر  یا پرستار می شوی  تا بدانجا که می توان ادعا کرد که وقتی پزشک  این درمانگری است  ماهیت 

حرفه مندان سالمت را می پوشی، تعهد می دهی که همیشه و در هر زمان قهرمان باشی.

تا در قالب مجموعه »کروناروایت«  امیدوارم همکاران عزیزم در سازمان نظام پزشکی که کمر همت بسته اند 
منونه هایی از این دالوری ها و شجاعت ها را در قاب هرن جاودانه کنند، در مسیر خود موفق و منصور باشند. 
کروناروایت هدیه سازمان نظام پزشکی به همه مردم عزیز ایران است تا بدانند هامن گونه که »به پاس هر وجب 
خاک از این ملک چه بسیار فدا شده اند«، جامعه پزشکی نیز برای حفظ سالمتی مردم این مرز و بوم جان ها داده 

و می دهد تا ثابت کند که:

ثبت اس��ت بر جریده عامل دوام ماهرگز منیرد آنکه دلش زنده شد به عشق



هم به قدر تشنگی...

در ایام اپیدمی کرونا در چین فعالیت های متعددی در راستای آگاهی بخشی و شناخت بیشرت جامعه پزشکی از بیامری کووید19 در 

سازمان نظام پزشکی شکل گرفت و همزمان با رشوع این اپیدمی در کشور عزیزمان ایران، ستاد مرکزی مقابله با کرونا سازمان نظام 

پزشکی و ستادهای استانی با هدف هامهنگی اقدامات جامعه پزشکی در مقابله با این بیامری ایجاد گردید.

تکاپوی مسئوالن و مدیران بهداشت و درمان برای تجهیز بیامرستان ها، تهیه دارو و ملزومات درمانی و تدوین و ابالغ پروتکل های درمانی 

و فراتر از همه، تالش وافر کادر درمان برای درمان بیامران مبتال به کرونا که بسیاری از ابعاد آن ناشناخته بود، صحنه هایی از جانفشانی 

و ایثار جامعه پزشکی را به منصه ظهور رسانید که در تاریخ پزشکی کشور کم نظیر بود. در این میان تاکید مکرر رییس سازمان نظام 

پزشکی به ضبط و ثبت این جانفشانی ها و ایثارگری ها حرکتی در حوزه اجتامعی سازمان ایجاد منود تا راوی لحظه های ماندگار ایثار و 

جانفشانی کادر درمان و همدلی و همراهی آحاد مردم باشد.

به منظور ثبت جانفشانی ها و وقایع این دوران که دست مایه های تاریخ آینده خواهد شد از متام ظرفیت ها استفاده منودیم، خوشبختانه 

با همراهی نهادهای ملی و عمومی و شخصیت های بزرگ و تاثیرگذار شاهد ثبت هزاران اثر در سامانه این رویداد بودیم که باعث 

دلگرمی بود. البته تردیدی نیست که گردآوری و ثبت و ضبط متام رشادت ها و وقایع با توجه به گسرتش و تنوع موضوعات و همچنین 

مدت زمان مشخص اعالم شده برای دریافت آثار ناممکن است و امیدواریم در فرصت های آتی برای احصا و ثبت عمیق تر آثار به صورت 

موضوعی اقدام مناییم اما به تعبیر موالنا:

هم به قدر تشنگی باید چشید... آب جیح��ون را اگر نتوان کش��ید
به لطف پروردگار این اقدام ارزشمند به خوبی آغاز و با بیانات رهرب فرزانه انقالب اسالمی در دیدار با اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا 

که روایت این ایثارگری ها را از مطالبات جدی و یک آرزو و جهاد عظیم اعالم منودند باعث مباهات و خرسندی گردانندگان کروناروایت 

گردید و ادامه حرکت را با عزم راسخ تر هموار منود.

در پایان ضمن تشکر از متامی همکاران و مدیران بخش های ده گانه کرونا روایت به ویژه هرنمند فرهیخته جناب آقای دکرت محمد کیاساالر 

دبیر رویداد کرونا روایت، برخود الزم می دانم از هدایت ها و حامیت های استاد دکرت ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی و استاد 

دکرت معین رییس شورای عالی نظام پزشکی صمیامنه تشکر منایم، و توفیق به انجام رساندن مسئولیت خطیری را که بر عهده گرفته ایم، 

از خداوند متعال خواهانم.

تو خشنود باشی و ما رستگارخدایا چنان کن رسانجام کار

دکرت مسعود حبیبی

معاون اجتامعی و پارملانی نظام پزشکی



همراهی 20 نهاد ملی و معترب با رویداد کروناروایت و ثبت 7هزار و 743 اثر در سامانه این رویداد نوپا دلگرم کننده است. کروناروایت در 
فروردین 99 متولد شد. در موج اول کرونا. ایام عید و قرنطینه. هدف، ثبت لحظه های ماندگاری بود که در مقابله با کرونا در کشورمان 
اتفاق می افتاد. ایده اولیه از تجربه رئیس سازمان می آمد که معتقد بودند در دوران جنگ که خودشان به عنوان جراح در جبهه حضور 
داشتند، بسیاری از رشادت هایی که در عرصه طب رزم شاهد و ناظر بودند، ثبت و ضبط نشد و امروز اثری از آثارش نیست. قرار شد 
تالش کنیم تا چنین اتفاقی درباره کرونا نیفتد. قرار شد لحظه های ماندگار مقابله با کرونا را در ده روایت ثبت و ضبط کنیم؛ از سینام و 
تصویر تا ادبیات و پژوهش، از رسانه تا علوم انسانی، از آموزش همگانی تا رادیو و تلویزیون، از خیرین سالمت تا شهدای سالمت، تا اگر 
چند سال یا چند دهه بعد به تاریخ این روز و روزگار رجوع شد، اسناد و روایت های دست اولی از مواجهه درمانگران و مردمی که در 

این ایام ایثار و ایستادگی کردند، در دسرتس باشد. 

»کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی«، کتابی که پیش روی شامست، منتخبی از مشارکت های ثبت شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی 
تا شهریور 99 است که انتخاب و ویرایش آثارش با مدیریت دوستان ارجمند، جناب آقای دکرت علیرضا بهرامی و جناب آقای دکرت داوود 

پیرانی، صورت گرفته و مشتمل بر سه فصل زیر است:
- دانشگاه های علوم  پزشکی

- در یک نگاه
- ضمیمه

 نسخه الکرتونیک این کتاب نیز مانند سایر کتاب های کروناروایت در قالب ePUB3 به روزرسانی خواهد شد و در لینک زیر در دسرتس خواهد بود:
store.scinito.com 

از هامن ابتدای پروژه، یکی از توصیه های مشرتک بزرگان به کروناروایت، این بود که نگاهش به فردا باشد؛ فردایی که شاید راقم این سطور و 
سایر همراهان امروز کروناروایت هیچ ربط و رابطه ای با این پروژه نداشته باشند اما بذری که کاشته شده، همچنان می روید و می بالد و مثر 
می دهد. بر مبنای همین توصیه، کروناروایت به گونه ای طراحی و ریل گذاری شد که آثار و ارتباطاتش در سینام و ادبیات و سایر عرصه های 
هرنی بتواند سال های متامدی برای هرنمندان متعهد کشورمان سوژه ساز و الهام بخش باشد و از این رهگذر، لحظه های ناب این ایام را که تابلوی 
شکوهمندی از تعهد حرفه  ای و رشادت حرفه مندان بهداشت و درمان کشورمان است، در حافظه ها زنده نگه دارد. از متام افراد و مجموعه هایی 

که در این مسیر مبارک، همدالنه با کروناروایت همراه شدند، قدردانی می کنم و امیدوارم این همکاری و همراهی، مأجور و مؤثر باشد.

روایت همچنان باقیست...

دکرت محمد کیاساالر

دبیر کروناروایت
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 ثبت لحظه های ماندگار

آبادان
مشارکت خیرین آبادان

اقدامات انجام شدهمرکز
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

طالقانی آبادان1
آب ژاول 14% 10000 لیرت، ماسک،دستکش،شیلدوگان ماسک فیلرتدار،، 120 پکیج 

)میوه،کیک،شیر(، 100 پک قهوه ونیز،80 پک تنقالت وآجیل، 400 کیلو خرما
67،000،000

11،400،000آب ژاول 14% 5000 لیرت،10دست لباس بیامرستانی، سی دیس غذا خوری جهت تجلیلولیعرص خرمشهر2

39،200،000آب ژاول 14% 5000 لیرت،120 دست لباس یکبار مرصف، روکش دستگاه های بیامرستانیشهید معرفی زاده شادگان3

10،400،000آب ژاول 14% 2500لیرت،1600 عدد شیر پاکتی،1600 عدد بسته خرمای صادراتیشهید بهشتی آبادان4

4،000،000آب ژاول 14% 2500لیرتحرضت زینب اروند کنار5

مجموع ارزش مشارکتی : 
132،000،000 تومان

2701،200،000 عدد شیلد فیس و270 عدد ماسکمرکز بهداشت خرمشهر6

130600،000 عدد شیلد فیس و130 عدد ماسکمرکز بهداشت شادگان7

7،500،000 400 ماسک پارچه ایمرکز بهداشت شادگان8

7،500،000 400 ماسک پارچه ایمرکز بهداشت آبادان9

7،500،000 400 ماسک پارچه ایمرکز بهداشت خرمشهر10

1000016،000،000لیرت آب ژاولمعاونت بهداشت11

مجموع ارزش مشارکتی : 
40،300،000 تومان

3،000،000مراسم تقدیر از پرسنل فوریتها مبادی ورودی، و مرکز بهداشتامداد گران عاشورا :

52،000،000ماسک پارچه ای به کودکان کار/ماسک پارچه ای به پرسنل شهرداریموسسه قلم رسخ خرمشهر :

 12006،480،000لیرت آب ژاولموسسه خیریه فاطمه الزهرا شادگان :

140002،800،000 عدد ماسک پارچه ایموسسه عرص ظهور شادگان :

108،100،000 شب برنامه ضد عفونی معابر، تاکسی ها ومغازه های سطح شهر آبادانموسسه خیریه مهر مهدوی :

2007،000،000 پک بهداشتیخیریه صاحب عرص آبادان :
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

مشارکت خیرین آبادان

اقدامات انجام شدهمرکز
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

مجموع ارزش مشارکتی : 
79،380،000 تومان

دانشکده علوم پزشکی آبادان

67،000،000 تجهیزات حفاظت فردی

تجهیزات اهدایی شامل : ونتیالتور پروتال/ونتیالتورنوزاد/همودیالیز 8عدد/دستگاه اراو 
2 عدد/اکو کاردیو گرافی/الکرتوکاردیوگرافی3 عدد/استا بلیزر3عدد/فیتال مانیتورینگ

NST/فشارسنج20عدد/مانیتورینگ عالئم حیاتی 5عدد/ترالی مانیتورینک 5عدد/
تخت ICU-CCU دوعدد/ویلچر3 عدد /دستگاه پمپ پتاسیم/ترمومرت دیجیتال/ترالی 

اورزانس/آبرسد کن

مجموع ارزش مشارکتی: 
4،466،960،000 تومان

گزارش مشارکت های »مؤسسات خیریه بیمارستانی« آبادان

اقدامات انجام شدهمرکز

25،000،000سبد غذایی وملزومات بهداشتیخیریه بیامرستان شهید بهشتی1

105،000،000بسته میشتی وتجهیزات حفاظت فردیموسسه خیریه بیامرستان طالقانی2

70،000،000بسته میشتی وتجهیزات حفاظت فردیموسسه خیریه بیامرستان طالقانی3

24،000،000بسته میشتی وتجهیزات حفاظت فردیموسسه خیریه بیامرستان ولیعرص)عج(4

11،000،0000بسته میشتی وتجهیزات حفاظت فردیموسسه خیریه بیامرستان شهید معرفی زاده5

مجموع ارزش مشارکتی : 
210،000،000 تومان
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 ثبت لحظه های ماندگار

مشارکت سازمانهای مردم نهاد سالمت آبادان

ارزش مشارکت )تومان(اقدامات انجام شدهمرکز

بنیاد بیامران خاص:1
پک بهداشتی500 عدد/5000 شیشه الکل 70%/تهیه وتوزیع برن/قرص ویتامین دی،ای 

ومولتی ویتامین
31،800،000

200عدد پک بهداشتی /تهیه و توزیع برن/قرص ویتامین دی،ای ومولتی ویتامینانجمن رسوش امید ماندگار :2
ارزش مشارکت : 

11،800،000

220عدد پک بهداشتی /تهیه وتوزیع برن/قرص ویتامین دی،ای ومولتی ویتامینانجمن نور امید آبادان :3
ارزش مشارکت : 

11،800،000

 621،650،000دست لباس بیامرستانی/تهیه وتوزیع برن/قرص ویتامین دی،ای ومولتی ویتامینانجمن حامیت از بیامران تاالسمی4

5
انجمن شمیم پویش اروند :ماسک وژل زد عفونی جهت کودکان کار/ضد عفونی کردن معابر 
با 1000 لیرت آب ژاول /210 بسته بهداشتی شامل ماسک، رسنگ، کاندوم، قرص ویتامین دی 

وای به معتادان خیابانی/تجلیل از ریاست دانشکده
11،500،000

مجموع ارزش مشارکت : 
59،450،000 تومان

500،000،000 تجهیزات حفاظت فردی ومواد ضد عفونیموسسه خیریه راه ایامن6

60،000،000آب ژاولموسسه خیریه فاطمه الزهرا7

45،000،000برانکارد تاشوسمن رسوش امید ماندگار8

14،000،000ویلچیرسمن روح پاک9

45،000،000تجهیزات حفاظت فردیسمن جمعیت توامنند ساز خرمشهر10

95،000،000تخت ICU-CCU دوعددموسسه خیریه یاران11

111،000،000تجهیزات حفاظت فردیموسسه برکت مهر )پویش یادا (12

90،000،000دستگاه بای پپکمپین نفس13

مجموع ارزش مشارکتی : 
960،000،000 تومان
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی درراستای مسئولیت اجتماعی آبادان

ارزش مشارکت )تومان(اقدامات انجام شدهمرکز

29،000،000ماسک 9700عددجهت زنان بارداررشکت بردیا1

100010،500،000 عدد ماسک پارچه ای و300 لباس یکبار مرصفطریق مجمع خیرین عرصه سالمت2

54،000،000،000 دستگاه ونتیالتور پروتابل و7 دستگاه ونتیالتورثابترشکت فوالد جهان آرا با پیگیری3

35،000390،000،000 عدد ماسک /10،000 پمفلت آموزشیسازمان منطقه آزاد اروند4

62،000،000،000دستگاه ونتیالتوررشکت پخش وپاالیش نفت آبادان5

24،000،000ماسک اف اف پی 260/3دست لباس کاورال/1000 دستکش التکسنفت وگاز اروندان6

150040،050،000 لیرت آب ژاول 5%رشکت پرتوشیمی آبادان 7

1،200،000 300 عدد آب معدنی و300 عدد ماءالشعیررشکت زمزم8

606،000،000 عدد کارت خریدشورای شهر آبادان9

اداره بازرگانی خرمشهر10
ونتیالتور پروتابل 2 عدد/دستگاه کمک تنفسی )بای پپ(/لباس ایزاله، کاورکفش، عینک، 

شیلد، گان معمولی، ماسک ساده و...
558،000،000 

مجموع ارزش مشارکت :
7،031،200،000

2،000،000مایع ضد عفونی کنندهداروخانه دکرت نظری11

12
مرکز خیریه درمانی فخرالنسا

43،435،000پک بهداشتی

1،300،000تجلیل از پرسنل13

403،000،000 کیلو شیرینی و200 عدد ماسک یک بار مرصفاداره بازرگانی14

502،500،000 پک بهداشتیسپاه پاسداران15

20011،000،000 دست لباس یک بار مرصف و300 عدد ژل ضد عفونی کننده دستمرکز جراحی محدود مادر16

501،500،000 عدد رسرسید وپیراهنعتبات عالیات17

3،000،000آب ژاول 17 هزار لیرتپرتوشیمی کارون18

257،500،000 پک معیشتی بهداشتیمسجد الغدیر19

مجموع ارزش مشارکت:
80،985،000
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 ثبت لحظه های ماندگار

ارومیه
مشارکت خیرین ارومیه

اقدامات انجام شدهمرکز
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

1
بیامرستان های :آیت ا... طالقانی ارومیه/امام 
خمینی )ره ( ارومیه/سیدالشهداء)ع( ارومیه/

شهید مطهری ارومیه

اقالم حفاظت کادر درمانی )ماسک-گان-شیلد-لباس ضدعفونی ایزوله و...(
اهدای ترمومرت، مانومرت، پمپ انفوزیون،اقالم مرصفی تجهیزات پزشکی و...

1 میلیارد

 بیامرستان امام خمینی )ره( مهاباد :2
اقالم حفاظت کادر درمانی )ماسک-گان-شیلد-لباس ضدعفونی ایزوله و...(

تجهیز کامل بیامرستان صحرایی 77 تختخوابی و نقاهتگاه و اهدای تجهیزات شامل 
ونتیالتوروسایراقالم درمانی به بیامرستان

7 میلیارد

بیامرستان امام خمینی )ره( پیرانشهر3
اقالم حفاظت کادر درمانی )ماسک-گان-شیلد-لباس ضدعفونی ایزوله و...(

تجهیز کامل بیامرستان صحرایی و نقاهتگاه و اهدای تجهیزات درمانی ازجمله 3 
ونتیالتور و 26 تخت سه شکن به بیامرستان

1/5 میلیارد

بیامرستان امام خمینی )ره( نقده4
اقالم حفاظت کادر درمانی )ماسک-گان-شیلد-لباس ضدعفونی ایزوله و...(

تجهیز بیامرستان صحرایی و نقاهتگاه و اهدای ونتیالتور،دیالیز،دستگاه تزریق سی تی 
اسکن وسایر تجهیزات درمانی به بیامرستان

1/200میلیون

بیامرستان نبی اکرم )ص( اشنویه5
اقالم حفاظت کادر درمانی )ماسک-گان-شیلد-لباس ضدعفونی ایزوله و...(

تجهیز بیامرستان صحرایی و نقاهتگاه و اهدای تجهیزات درمانی به بیامرستان
800 میلیون

بیامرستان فجر ماکو:6
اقالم حفاظت کادر درمانی )ماسک-گان-شیلد-لباس ضدعفونی ایزوله و...(

اهدای تجهیزات بخش آی سی یو و سایر درمانی به بیامرستان از جمله تخت های بسرتی
800 میلیون

بیامرستان شهیددکرت قلی پور بوکان7

اقالم حفاظت کادر درمانی )ماسک-گان-شیلد-لباس ضدعفونی ایزوله و...(
تجهیز بیامرستان صحرایی و نقاهتگاه و اهدای تجهیزات درمانی به بیامرستان ازجمله 

تخت های بیامرستانی راه اندازی کارگاه خیریه تولید ماسک و اقالم حفاظتی توسط یکی 
از خیرین

1/200 میلیون

8
بیامرستان حرضت فاطمه زهرا)س( و عباسی 

میاندوآب

اقالم حفاظت کادر درمانی )ماسک-گان-شیلد-لباس ضدعفونی ایزوله و...(
تجهیز نقاهتگاه و اهدای تجهیزات درمانی به بیامرستان /کمپین های مردمی نقش 

مهمی در این کمک ها داشتند
1 میلیارد

بیامرستان امام خمینی )ره( رسدشت9
اقالم حفاظت کادر درمانی )ماسک-گان-شیلد-لباس ضدعفونی ایزوله و...(
تجهیز نقاهتگاه و اهدای تجهیزات درمانی به بیامرستان از جمله ماموگرافی

هزینه اهدای ماموگرافی یک میلیارد و صد میلیون تومان بود
1/600 میلیون

بیامرستان خاتم االنبیاء)ص(سلامس10
اقالم حفاظت کادر درمانی )ماسک-گان-شیلد-لباس ضدعفونی ایزوله و...(

اهدای تجهیزات درمانی به بیامرستان و ازجمله دودستگاه مانیتورینگ فول پارامرت
400 میلیون
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

مشارکت خیرین ارومیه

اقدامات انجام شدهمرکز
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

بیامرستان شهدای تکاب11
اقالم حفاظت کادر درمانی )ماسک-گان-شیلد-لباس ضدعفونی ایزوله و...(

تجهیز نقاهتگاه و اهدای تجهیزات درمانی به بیامرستان و ازجمله اهدای کانکس
550 میلیون

بیامرستان شهید راثی شاهین دژ
اقالم حفاظت کادر درمانی )ماسک-گان-شیلد-لباس ضدعفونی ایزوله و...(

اهدای تجهیزات درمانی به بیامرستان و بخصوص اقالم مرصفی درمانی
200 میلیون

بیامرستان امام خمینی )ره(پلدشت
اقالم حفاظت کادر درمانی )ماسک-گان-شیلد-لباس ضدعفونی ایزوله و...(

UPS اهدای تجهیزات درمانی به بیامرستان و بویژه اهدای
140 میلیون

بیامرستان شهدای شوط
اقالم حفاظت کادر درمانی )ماسک-گان-شیلد-لباس ضدعفونی ایزوله و...(

اهدای تجهیزات درمانی به بیامرستان و ازجمله مانومرت و فشارسنج و اقالم مرصفی 
بیامرستان

150 میلیون

بیامرستان امام خمینی )ره(چایپاره
اقالم حفاظت کادر درمانی )ماسک-گان-شیلد-لباس ضدعفونی ایزوله و...(

اهدای تجهیزات درمانی به بیامرستان ازجمله مانومرت و فشارسنج و اقالم مرصفی 
بیامرستان

300 میلیون

بیامرستان شهیدبهشنی چالدران
اقالم حفاظت کادر درمانی )ماسک-گان-شیلد-لباس ضدعفونی ایزوله و...(

هدای تجهیزات درمانی به بیامرستان و ازجمله مانومرت و فشارسنج
120 میلیون

جمع کل مشارکت :16 
میلیارد و 960 میلیون

موسسه خیریه درمانی امدادگران عاشورا
کمک 25 میلیون تومانی بین نیازمندان تحت پوشش بصورت هدیه کارت توزیع شده 
است/تهیه و اهدای بسته های معیشت غذایی برای خانواده های نیازمند تحت پوشش

155 میلیون

155 میلیوناهدای بسته های معیشت غذایی برای خانواده های بیامران کروناییموسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان

انجمن خیریه حامیت از بیامران رسطانی امید 
ارومیه

160 میلیون اهدای بسته های معیشت غذایی برای خانواده های نیازمند تحت پوشش

150 میلیونراه اندازی کارگاه خیریه تولید ماسک و اقالم حفاظت قردی درمانیموسسه خیریه مهدویت بازرگان

جمع کل مشارکت:620 
میلیون
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گزارش مشارکتهای »مؤسسات خیریه بیمارستانی« ارومیه

اقدامات انجام شدهمرکز
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

موسسه خیریه بیامرستان فجرماکو1
اقالم حفاظت کادر درمانی )ماسک-گان-شیلد-لباس ضدعفونی ایزوله و...(
تجهیزات بیامرستانی نظیر تخت، دی سی شوک و افالم مرصفی بیامرستان

400 میلیون

2
موسسه خیریه بیامرستان خاتم االنبیاء)ص(

سلامس
30 میلیوناهدای نقدی پول

3
موسسه خیریه بیامرستان امام خمینی )ره( 

مهاباد :
اقالم حفاظت کادر درمانی )ماسک-گان-شیلد-لباس ضدعفونی ایزوله و..(
تجهیزات بیامرستانی نظیر تخت، دی سی شوک و اقالم مرصفی بیامرستان

550 میلیون

4
موسسه خیریه بیامرستان امام خمینی )ره( 

پیرانشهر
اقالم حفاظت کادر درمانی )ماسک-گان-شیلد-لباس ضدعفونی ایزوله و...(

تجهیزات بیامرستانی نظیر تب سنج و فشارسنج
70 میلیون

5
موسسه خیریه بیامرستانی امام خمینی )ره( 

رسدشت
اقالم حفاظت کادر درمانی )ماسک-گان-شیلد-لباس ضدعفونی ایزوله و...(

تجهیزات پزشکی و درمانی مرصفی و تجهیزات درمانی ازجمله ترمومرت
400 میلیون

جمع کل مشارکت : یک 
میلیارد و 450 میلیون

گزارش مشارکتهای » سازمانهای مردم نهاد سالمت« ارومیه

اقدامات انجام شدهمرکز
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

10 میلیونتهیه و اهدای ماسک برای بیامران و بسته های معیشت غذاییانجمن نوژین سالمت رسدشت1

30 میلیونتهیه و اهدای 100 بسته معیشت غذایی برای بیامران تحت پوششجامعه معلولین رسدشت و انجمن نشاط2

10 میلیوناهدای دو عدد سمپاشی ضدعفونی و اقالم حفاظت فردیجامعه معلولین اشنویه3

200میلیونتهیه و اهدای 470 بسته معیشت غذایی برای بیامران تحت پوشش و مناطق حاشیه شهرانجمن رسوش مشاور بوکان4

155 میلیونتهیه و اهدای 100 بسته معیشت غذایی برای بیامران تحت پوششانجمن بیامران ام اس ارومیه5

انجمن یاران دانش و مهر ایران)سمن تهران(6
اقالم حفاظت کادر درمانی و همچنین پالس اکسی مرت –ترمومرت دیجیتال-

مانومرتاکسیژن-پمپ انفزیون و ....
100 میلیون

7
انجمن بامداد امید صبا)سمن تهرانی که در 

دومرحله کمک کرده است(
100 میلیوناقالم حفاظت کادر درمانی )ماسک-گان-شیلد-لباس ضدعفونی ایزوله و...(

500 میلیوناهدای 700ماسک N95و38هزارماسک سه الیه و11هزارگانجامعه دندانپزشکی ایران شاخه آذربایجان غربی8
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گزارش مشارکتهای » سازمانهای مردم نهاد سالمت« ارومیه

اقدامات انجام شدهمرکز
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

9
کمپین 14میاندوآب متشکل از 14 سازمان مردم 

نهاد

اقالم حفاظت کادر درمانی )ماسک-گان-شیلد-لباس ضدعفونی ایزوله ومواد و مایع 
ضدعفونی(/تهیه و اهدای دو هزار بسته غذایی و کمک معیشت در بین خانواده های 

قرنطینه کرونایی
200 میلیون

 60 میلیونتهیه و اهدای بسته های غذایی و کمک معیشت در بین خانواده های ایدزانجمن روبان قرمز مهریار10

15 میلیونتهیه و اهدای بسته های بهداشتی در بین خانواده های بیامران کلیوی و دیالیزیانجمن حامیت از بیامران کلیوی استان11

بنیاد یاران برکت )سمن هرنمندان تهرانی(
اقالم حفاظت کادر درمانی )ماسک-گان-شیلد-لباس ضدعفونی ایزوله ومواد و مایع 

ضدعفونی(
200میلیون

کانون هموفیلی ایران دفرت منایندگی استان
تهیه و اهدای بسته های بهداشتی و کمک معیشت در بین خانواده های بیامران بیامران 

ام اس ارومیه
30میلیون

5 میلیونتهیه و اهدای بسته های بهداشتی در بین خانواده های بیامرانانجمن سلیاک استان

9میلیوناهدای کمک نقدی به بیست بیامر نیازمندانجمن کبدی استان

 8 میلیونتهیه و اهدای بسته های بهداشتیجامعه معلولین مهاباد

5 میلیونتهیه و اهدای بسته های بهداشتی و کمک معیشت در بین خانواده های بیامرانانجمن حامیت از بیامران اتیسم

6 میلیونتهیه و اهدای بسته های بهداشتی و کمک معیشت در بین خانواده های بیامرانانجمن حامیت از بیامران خاص نقده

10 میلیونتهیه و اهدای بسته های بهداشتی و کمک معیشت در بین خانواده های بیامرانانجمن حامیت از بیامران پیرانشهر 

5 میلیونتهیه و اهدای بسته های بهداشتی و کمک معیشت در بین خانواده های بیامرانانجمن حامیت از بیامران تاالسمی

خانه مشارکت مردم در سالمت )ماکو-میاندوآب- 
سلامس- نقده و شوط

تهیه و اهدای بسته های بهداشتی و کمک معیشت در بین خانواده های بیامران در 
قرنطینه کرونایی و نیازمندان و اهدای اقالم حفاظت فردی

500 میلیون

جمع کل مشارکت : دو 
میلیارد و 158 میلیون

سمن های غیرسالمت که در امور گندزدایی و ضدعفونی معابر و یا تهیه و توزیع بسته های معیشت و کمک های رزمایش مومنانه تالش داشته اند در آین آمار درج نشده است و 
کمک های سمن های سالمت به افراد تحت پوشش بیشرت مد نظر بوده است بجز میاندوآب که چون کمپین 14 سمن بود آورده شده است.
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گزارش مشارکتهای » گروههای داوطلب« درمقابله بابیماری کرونا تا پایان تیرماه1399

ارزش مشارکت )تومان(نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب
)در صورتیکه در تامین نیازهای مراکز درمانی فعالیت منودهاند(

راه اندازی سامانه داوطلبان 
جذب و ساماندهی داوطلبان انجام گردیدو به معاونت 

ها اعالم گردید درصورت نیاز اعالم کنند.

بسیج جامعه پزشکی
انجام ضدعفونی درمعابر شهری و روستایی-اهدای 

بسته های معیشتی به خانواده های بیامران کرونایی و 
سمن عای سالمت و راه اندازی ایستگاه سالمت 

بیش از 200میلیون

گروه جهادی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 
آذربایجان غربی

اطالع رسانی با تهیه برشور و پمفلت – همکاری در اطالع 
رسانی 4030- توزیع بسته های بهداشتی در منطقه 

زلزله زده قطور خوی

یسته ها توسط خیرین تهیه و گروه جهادی در بین 
خانواده های زلزله زده و مناطق در حاشیه شهرها توزیع 

کرده است.

گروه جهادی شهدای مدافع سالمت سلامس
انجام ضدعفونی در 110 روستا-اهدای بسته های 

معیشتی به خانواده های بیامران کرونایی
بیش از صد میلیون

گروه جهادی شهید ابراهیم هادی تکاب
همکاری در ضدعفونی معابر – تقدیر از کادر درمانی با 

نصب برن و پالکارد و اهدای بسته های

یسته ها توسط خیرین تهیه و گروه جهادی در بین 
خانواده های قرنطینه کرونایی تکاب و شاهین دژ توزیع 

کرده است.

جمع کل مشارکت : 300 میلیون تومان

ژ

گزارش مشارکتهای » سازمانهای مردم نهاد سالمت« آبادان

اقدامات انجام شدهمرکز
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

 3 میلیارد و 700 میلیوناهدای اقالم حفاظت فردی/اهدای دو دستگاه سی تی اسکناتاق بازرگانی ارومیه1

1 میلیارد و 600 میلیوناهدای اقالم حفاظت فردی/اهدای یک دستگاه سی تی اسکنمنطقه آزاد ماکو2

100 میلیوناهدای یکصد عدد تب سنج دیجیتالیشهرداری ارومیه3

200 میلیوناهدای20هزارلیرتآب ژاول و مواد ضدعفونیپرتوشیمی مهاباد 4

25میلیونتهیه و اهدای بسته های بهداشتی و کمک معیشت در بین خانواده های بیامران کروناییکارکنان بیامرستان جم تهران5

100میلیونتهیه و اهدای 100بسته های بهداشتی و کمک معیشت در بین خانواده های بیامرانهتل پارک با همکاری موسسه مستمندان6

جمع کل مشارکت : 
5 میلیارد و 725 میلیون

جمع کل مشارکت: 27 میلیارد و 213 میلیون
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اسدآباد
مشارکت خیرین اسدآباد

اقدامات انجام شدهمرکز

علی زارعین1
نامربده صاحب امتیاز کارخانه آرد شهرستان اسدآباد در هامن روزهای ابتدای شیوع ویروس کرونا مبلغ 150/000/000 ریال را بصورت نقدی به 
دانشکده علوم پزشکی کمک کردند که اختیار هزینه کرد این مبلغ بر اساس نیازمندی های بیامرستان قائم )عج( توسط خیر به دانشکده علوم 

پزشکی واگذارشد . 

فعالیت های گروه های داوطلب اسدآباد

اقدامات انجام شدهمرکز

1
گروه جهادی بنیاد فضل 

شهیدان رستمی

گروه جهادی مذکورمتشکل از تعدادی از دانشجویان و سایر اقشار عالقمند به فعالیت های جهادی می باشد .که این گروه، از زمان شیوع 
ویروس کرونا در زمینه های فرهنگی )آموزش و اطالع رسانی (، حامیتهای اقتصادی، همکاری با دانشکده علوم پزشکی و... فعالیت های 

قابل توجهی داشته اند که تصاویر فعالیت های ایشان در ذیل آمده است .
تهیه و توزیع ماسک و گان توسط گروه جهادی بنیاد فضل شهیدان رستمی جهت اهداء به کادر درمان و اقشار نیازمند

همکاری اعضای گروه جهادی بنیاد فضل با علوم پزشکی در مشاوره 4030
تهیه و توزیع بسته های ارزاق و پک های بهداشتی توسط گروه جهادی بنیاد فضل در مناطق محروم شهرستان اسدآباد

اقدام اعضای تیم بنیاد فضل شهیدان رستمی در ضد عفونی کردن معابر شهری

2
گروه جهادی شهید قهاری 

) بسیج جامعه پزشکی
 اعضای گروه مذکور در طول بیامری کرونا بیشرتین همکاری را با دانشکده علوم پزشکی در زمینه مشاوره 4030داشته اند .

فعالیت سازمان های مردم نهاد / موسسات خیریه اسدآباد

اقدامات انجام شدهمرکز

انجمن رویش دوباره امید1
الزم بذکر است انجمن مذکور در طول بیامری کرونا بیشرتین فعالیت خود را در راستای خدمات رسانی به اقشار نیازمند و محروم شهرستان 

از طریق تهیه و توزیع بسته های معیشتی داشته است.
تهیه بسته های معیشتی به منظور توزیع به نیازمندان شهرستان توسط انجمن رویش دوباره امید

انجمن خیریه منتظران2
الزم بذکر است انجمن مذکور در طول بیامری کرونا بیشرتین فعالیت خود را در راستای خدمات رسانی به اقشار نیازمند و محروم شهرستان 

از طریق تهیه و توزیع بسته های معیشتی و ارائه پک های بهداشتی داشته است.
تهیه و توزیع بسته های معیشتی و پک های بهداشتی برای نیازمندان توسط انجمن خیریه منتظران
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فعالیت سازمان های مردم نهاد / موسسات خیریه اسدآباد

اقدامات انجام شدهمرکز

3
انجمن اندیشه ورزان 

جوان

الزم بذکر است حیطه فعالیت انجمن مذکور در زمینه ارائه طرح ها و برنامه های سازنده به فرمانداری شهرستان می باشد لذا قسمت اعظم 
فعالیت این انجمن نیز در طول بیامری کرونا شناسایی مشکالت و نیازمندی های شهرستان در دوره بروز بیامری، برگزاری جلسات با ادارات 

و ارگان های موثر در رفع نیازمندی ها و رفع مشکالت، آموزش و اطالع رسانی بوده هرچند به روایت تصاویر ذیل، فعالیت هایی نیز در 
راستای ریشه کنی کرونا ویروس در شهرستان داشته اند .

عضویت در کمیته اطالع رسانی و تولید محتوا – ستاد کرونا شهرستان اسدآباد
برگزاری جلسات الزم با اداره صمت شهرستان به منظور توزیع ماسک به قیمت تعاونی

برگزاری جلسات با اتاق اصناف شهرستان به منظور پیگیری نصب پویش من ماسک میزنم در بازار و انجام تب سنجی از بازاریان
همکاری در زمینه گندزدایی معابر حاشیه شهر توسط اعضای انجمن اندیشه ورزان جوان
تقدیر و تشکر از نیروهای خدمات رسان در ایام نوروز توسط اعضای اندیشه ورزان جوان

همکاری اعضای اندیشه ورزان جوان در بحث کنرتل ورودی و خروجی شهر در بحث ریشه کنی ویروس کرونا در شهرستان
همکاری باستاد مردمی مبارزه با کرونای شهرستان در زمینه تولید و توزیع ماسک

4
موسسه خیریه 14 

معصوم)ع( 

الزم بذکر است خیریه مذکور در طول بیامری کرونا بیشرتین فعالیت خود را در راستای خدمات رسانی به اقشار نیازمند و محروم شهرستان 
داشته به طوری که تهیه و توزیع پک های معیشتی و بهداشتی طی 4 مرحله و جمعا” به مبلغ 500/000/000 ریال توسط خیریه مذکور 

صورت پذیرفته است
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اسفراین
مشارکت خیرین دانشکده علوم پزشکی اسفراین

نوع اقالم مرصفیخیرین
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع 

تجهیزات
ارزش مشارکت

)تومان(
سایر

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

3420000034200000خرید ماسک N95خیرین1

7989500079895000خرید ماسک ساده جراحیخیرین2

8000000080000000دستگاه الکرتو شوکخیرین3

2300000023000000دستگاهE.K.Gخیرین4

5000000050000000دستگاه مانیتورینگخیرین5

60000006000000دستگاه شاکشن جراحیخیرین6

46000004600000دستگاه نبوالیزرخیرین7

50000005000000تریلی دارویی اورژانسخیرین8

220000220000گوشی پزشکیخیرین9

16000001600000فشارسنج مدل دژیتالخیرین10

26000002600000تب سنج لیزریخیرین11

163800000163800000پالس اکسیمرتخیرین12

2100000021000000دستگاه noco speryiaخیرین13

320000320000دستگاه قند خونخیرین14

130000130000دست کش التکسخیرین15

1800000018000000پارچه ماسک سه الیه )مالیر(خیرین16

15000001500000کپسول اکیسژن 40لیرتیخیرین17

خیرین18
تهیه مواد غذایی و مواد ضد عفونی و 

شستوی دست 
6000000060000000

1750000017500000پتو یک نفره بیامرخیرین19
53500000 53500000دستگاه دیالیز سیارخیرین20

2500000025000000دستگاه الکرتوشوکخیرین21
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 ثبت لحظه های ماندگار

مشارکت خیرین دانشکده علوم پزشکی اسفراین

نوع اقالم مرصفیخیرین
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع 

تجهیزات
ارزش مشارکت

)تومان(
سایر

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

3850000038500000دستگاه اکسیژن ساز )مدل بای پپ ST(خیرین22

3300000033000000ماسک جراحی سادهخیرین23

55000005500000ماسک ساده جراحیخیرین24

خیرین25
توزیع مواد غذایی و شوینده و ماسک 
توسط مردم مناطق شهری و روستایی

5000000050000000

27000002700000پنکه پایه دار رومیزی کنرتلیخیرین26

150000000150000000خرید تجهیزات آزمایشگاهیخیرین27

3300000033000000خرید ماسک N95خیرین28

69000006900000خرید تجهیزات آزمایشگاهیخیرین29

26000002600000کمک هزینه توزیع غذاخیرین30

30000003000000اهدایی ماسکN95خیرین31

700000700000گانخیرین32

16000001600000شیلد محافظخیرین33

2000000020000000خرید تجهیزات آزمایشگاهیخیرین34

3500000035000000کمک هزینه دارو و درمان خیرین35

جمع کل مشارکت )تومان(
1030365000

مشارکت مؤسسات خیریه بیمارستانی

نام مؤسسه خیریه بیامرستانی مستقر در 
بیامرستان دارای مجوز فعالیت

نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزات

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

300000خدمات تشخیصی300000300000مجمع خیرین سالمت اسفراین1

جمع کل مشارکت )تومان(
300000
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مشارکت مؤسسات خیریه /سازمانهای مردم نهاد سالمت - دانشکده علوم پزشکی اسفراین

نام سازمان مردم 
نهاد سالمت

نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزات

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش 
مشارکت 
)تومان(

1

مجمع خیرین 
سالمت اسفراین

N95 3420000034200000خرید ماسک

7989500079895000خرید ماسک ساده جراحی2

8000000080000000دستگاه الکرتو شوک3

4E.K.G2300000023000000دستگاه

5000000050000000دستگاه مانیتورینگ5

60000006000000دستگاه شاکشن جراحی6

46000004600000دستگاه نبوالیزر7

50000005000000تریلی دارویی اورژانس8

220000220000گوشی پزشکی9

16000001600000فشارسنج مدل دژیتال10

26000002600000تب سنج لیزری11

163800000163800000پالس اکسیمرت12

13noco speryia 2100000021000000دستگاه

320000320000دستگاه قند خون14

130000130000دست کش التکس15

1800000018000000پارچه ماسک سه الیه )مالیر(16

جمع کل 
مشارکت 
)تومان(

490365000
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 ثبت لحظه های ماندگار

مشارکت گروههای داوطلب دانشکده علوم پزشکی اسفراین

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب
ارزش مشارکت )تومان(

)در صورتی که در تامین نیازهای مراکز درمانی فعالیت منوده اند(

1

خیرین رسانه

1500000کپسول اکیسژن 40لیرتی

60000000تهیه مواد غذایی و مواد ضد عفونی و شستوی دست2

17500000پتو یک نفره بیامر3

53500000دستگاه دیالیز سیار4

25000000دستگاه الکرتوشوک5

6)ST 38500000دستگاه اکسیژن ساز )مدل بای پپ

33000000ماسک جراحی ساده7

5500000ماسک ساده جراحی8

50000000توزیع مواد غذایی و شوینده و ماسک توسط مردم مناطق شهری و روستایی9

2700000پنکه پایه دار رومیزی کنرتلی10

150000000خرید تجهیزات آزمایشگاهی11

12N95 33000000خرید ماسک

6900000خرید تجهیزات آزمایشگاهی13

2600000کمک هزینه توزیع غذا14

15N953000000اهدایی ماسک

700000گان16

1600000شیلد محافظ17

20000000خرید تجهیزات آزمایشگاهی18

35000000کمک هزینه دارو و درمان

30 نوبت شستشوی کامل بیامرستان امام خمینی اسفراین بسیج19

4000000اعزام 4 تیم پزشکی و آموزش سالمت به مناطق محرومبسیج جامعه پزشکی20

جمع کل مشارکت )تومان(
544000000
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی درراستای مسئولیت اجتماعی- دانشکده علوم پزشکی اسفراین

نوع تجهیزاتنقدی )تومان(نام رشکت /بنگاه اقتصادی
ارزش مشارکت

)تومان(
سایر

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت )تومان(

27000002700000پنکه پایه دار مجتمع فوالد اسفراین1

150000000150000000خرید تجهیزات آزمایشگاهیمجتمع صنعتی اسفراین2

7500000075000000خرید تجهیزات آزمایشگاهیفوالد کیمیای صبا3

جمع کل مشارکت )تومان(
227700000

مشارکت سایر نهادها و سازمانها ی دولتی درراستای مسئولیت اجتماعی - دانشکده علوم پزشکی اسفراین

نوع تجهیزاتنقدی )تومان(نام رشکت /بنگاه اقتصادی
ارزش مشارکت

)تومان(
سایر

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت )تومان(

10000001000000غذا و تجهیزات1000000شهرداری اسفراین1

تامین خودرواداره امور عشایر اسفراین2

شستشوی بیامرستانبسیج3

جمع کل مشارکت )تومان(
1000000
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 ثبت لحظه های ماندگار

اصفهان
اتاق بازرگانی اصفهان

20,00085,0001,700,000,000 906نوین سازان سالمت پاسارگادمحافظ صورت 

6113,000,000739,020,000 10087ایرانیان همگامتشک مواج

400522/12/98750180,000135000000مهر طب جیگان جراح واتر پروف

400522/12/9870028,50019950000مهر طب جیپاپوش چکمه ای غیر اسرتیل

400522/12/9820080,00016000000مهر طب جیپیش بند واتر پروف

400522/12/9840028,50011400000مهر طب جیکاور آستین

398820/12/98650180,000117,000,000مهر طب جیگان جراح واتر پروف

398820/12/9850080,00040,000,000مهر طب جیپیش بند واتر پروف

398820/12/9830028,5008,550,000مهر طب جیکاور آستین

398820/12/9840028,50011,400,000مهر طب جیپاپوش چکمه ای غیر اسرتیل

400622/12/98450180,00081,000,000مهر طب جیگان جراح واتر پروف

400622/12/9850028,50014,250,000مهر طب جیپاپوش چکمه ای غیر اسرتیل

400622/12/9815028,5004,275,000مهر طب جیکاور آستین

397820/12/981,10080,00088,000,000مهر طب جیپیش بند واتر پروف

397820/12/9880028,50022,800,000مهر طب جیپاپوش چکمه ای غیر اسرتیل

399021/12/98750180,000135,000,000مهر طب جیگان جراح واتر پروف

399021/12/9830028,5008,550,000مهر طب جیکاور آستین

397720/12/9860028,50017,100,000مهر طب جیکاور آستین

397720/12/981,150180,000207,000,000مهر طب جیگان جراح واتر پروف

399121/12/9830080,00024,000,000مهر طب جیپیش بند واتر پروف

25820/12/98300125,00037,500,000مرجان کاالعینک محافظتی

25619/12/98192105,00020,160,000مرجان کاالعینک محافظ

26022/12/98127110,00013,970,000مرجان کاالگان  



31

کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

اتاق بازرگانی اصفهان

26022/12/98480180,00086,400,000مرجان کاالگان

25922/12/98301,450,000مرجان کاالعینک محافظ

67,525,000 25922/12/9870032,000مرجان کاالعینک یکبار مرصف-نوین سازان

1322/12/9813125,000مرجان کاالعینک محافظ

36821/12/98125,0008,500تجهیزات پزشکی ثامنپیش بند یکبار مرصف
121,450,000

36821/12/984,0003,800تجهیزات پزشکی ثامنکاور کفش ایرانی

406425/12/98750235,000176,250,000مهر طب جیگان محافظتی واتر پروف 

406425/12/9850096,00048,000,000مهر طب جیپیش بند واتر پروف

406425/12/9850032,00016,000,000مهر طب جیکاور آستین یک طرف مچی یک طرف کش

406425/12/9830032,0009,600,000مهر طب جیپاپوش چکمه ای واترپروف

2,000100,000200,000,000 4616طب پیکگان وکاله 

2,0005,00010,000,000 4616طب پیککاله جراح

38322/12/981,000000/398پوشاک کساکاور ایزوله اسپان باند

654,190,000

38322/12/98400000/415پوشاک کساکاور ایزوله ضد آب

38322/12/98350000/75پوشاک کساگان و شلوار و کاله

38322/12/98560000/74پوشاک کساگان جراحی یکبار مرصف

38322/12/98500000/45پوشاک کساگان تک بیامر یکبار مرصف

150078,500117,750,000 571جم طب سالمتگان و شلوار و کاله جراح

1000235,000235,000,000 4054مهر طب جیگان محافظتی واتر پروف 

50096,00048,000,000 4054مهر طب جیپیش بند واتر پروف

50032,00016,000,000 4054مهر طب جیپاپوش چکمه ای واترپروف

35032,00011,200,000 4054مهر طب جیکاور آستین یک طرف مچی یک طرف کش

500415,000 386پوشاک کساگان ایزوله ضد آب

425,000,000 500398,000 386پوشاک کساگان ایزوله اسپان باند

25074,000 386پوشاک کساگان جراح یکبار مرصف
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 ثبت لحظه های ماندگار

اتاق بازرگانی اصفهان

403524/12/981000235,000235,000,000مهر طب جیگان محافظتی واتر پروف 

403524/12/9860032,00019,200,000مهر طب جیپاپوش چکمه ای واترپروف

403524/12/9835032,00011,200,000مهر طب جیکاور آستین یک طرف مچی یک طرف کش

720 Gentle Temp 656,215,000440,332,750 24391پایکار بنیان طبتب سنج

102724/12/98310110,000جهان بین طب اسپاداناگان جراحی یکبار مرصف
119,900,000

102724/12/98715120,000جهان بین طب اسپاداناگان تک بیامر یکبار مرصف

110084,00092,400,000 586جم طب سالمتگان و شلوار و کاله جراح

200380,00076,000,000 7155پزشکی اژندپک ایزوله ملینت

406726/12/98950235,000223,250,000مهر طب جیگان محافظتی واتر پروف 

406726/12/9870096,00067,200,000مهر طب جیپیش بند واتر پروف

406726/12/98150032,00048,000,000مهر طب جیپاپوش چکمه ای واترپروف

406726/12/9875032,00024,000,000مهر طب جیکاور آستین یک طرف مچی یک طرف کش

58927/12/98100084,00084,000,000جم طب سالمتگان و شلوار و کاله جراح

715827/12/9830090,00027,000,000پزشکی اژندگان جراح

120124/12/982,000120,000240,000,000طب پیکگان وکاله 

120124/12/982,0005,00010,000,000طب پیککاله جراح

120124/12/9827000001,400,000طب پیکهزینه ارسال

410227/12/98600235,000141,000,000مهر طب جیگان محافظتی واتر پروف 

410227/12/9880032,00025,600,000مهر طب جیپاپوش چکمه ای واترپروف

410227/12/98100096,00096,000,000مهر طب جیکاور آستین یک طرف مچی یک طرف کش

40227/12/981520465,000706,800,000پوشاک کساکاور ایزوله ضد آب

411928/12/98160065,000104,000,000مهر طب جیست روتختی

411828/12/981500235,000352,500,000مهر طب جیگان محافظتی واتر پروف 

411828/12/9870096,00067,200,000مهر طب جیپیش بند واتر پروف

411828/12/98130032,00041,600,000مهر طب جیپاپوش چکمه ای واترپروف



33

کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

اتاق بازرگانی اصفهان

411828/12/9855032,00017,600,000مهر طب جیکاور آستین یک طرف مچی یک طرف کش

37428/12/987003,8002,660,000تجهیزات پزشکی ثامنکاور کفش ایرانی

4082/1/992030465,000943,950,000پوشاک کساکاور ایزوله ضد آب

2882/1/99216120,00025,920,000مرجان کاالگان  

48130/12/98100170,00017,000,000تولیدی و پخش موسویگان معمولی

48130/12/98126400,00050,400,000تولیدی و پخش موسویلباس ایزوله کالهدار

675/1/99360436,000156,960,000پوشاک پزشکی کرالبیلر ملینت و پاپوش چکمه ای بیامرستانی

136225/12/9954065,00035,100,000پوشاک طب کاویانگان جراح

136225/12/999365,0006,045,000پوشاک طب کاویانبلوز شلوار

304/01/99120400,00048,000,000تولیدی و پخش موسویلباس ایزوله کالهدار

1004/01/99180400,00072,000,000تولیدی و پخش موسویلباس ایزوله کالهدار

1106/01/99200400,00080,000,000تولیدی و پخش موسویلباس ایزوله کالهدار

41604/01/992720465,0001,264,800,000پوشاک کساکاور ایزوله ضد آب

60329/12/9850078,50039,250,000جم طب سالمتگان و شلوار و کاله جراح

60329/12/9840084,00033,600,000جم طب سالمتگان جراح و شلوار و کاله جراح

60506/01/9990084,00075,600,000جم طب سالمتگان جراح و شلوار و کاله جراح

415104/01/9960032,00019,200,000مهر طب جیپاپوش چکمه ای واترپروف

415104/01/991100235,000285,500,000مهر طب جیگان محافظتی واتر پروف 

415104/01/9955032,00017,600,000مهر طب جیکاور آستین یک طرف مچی یک طرف کش

415104/01/9910096,0009,600,000مهر طب جیپیش بند واتر پروف

all 415104/01/991950635,0001,238,250,000مهر طب جیپک ایززوله

415805/01/99500235,000117,500,000مهر طب جیگان محافظتی واتر پروف 

415805/01/9950032,00016,000,000مهر طب جیپاپوش چکمه ای واترپروف

all 415805/01/991500635,000952,500,000مهر طب جیپک ایززوله

413628/12/98350235,00082,250,000مهر طب جیگان محافظتی واتر پروف 
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 ثبت لحظه های ماندگار

اتاق بازرگانی اصفهان

413628/12/9830096,00028,800,000مهر طب جیپیش بند واتر پروف

all 413628/12/98480635,000304,800,000مهر طب جیپک ایززوله

413628/12/98100250,00025,000,000مهر طب جیست پیراهن و شلوار

716105/01/99700400,000280,000,000پزشکی اژندلباس ایزوله ملینه با محافظ زیپ

716029/12/98250380,00095,000,000پزشکی اژندلباس ایزوله ملینت

302/01/99450400,000180,000,000تولیدی نبیلباس رسهمی

202/01/99500400,000200,000,000تولیدی نبیلباس رسهمی

504/01/99900400,000360,000,000تولیدی نبیلباس رسهمی

606/01/991250400,000500,000,000تولیدی نبیلباس رسهمی

403/01/99600400,000240,000,000تولیدی نبیلباس رسهمی

177828/12/98500400,000200,000,000تولیدی نبیلباس رسهمی

01/06/99260400,000104,000,000 کریمیلباس

27/12/99320400,000128,000,000 کریمیلباس پاپوش دار

05/1/98500400,000200,000,000 کریمیلباس پاپوش دار

1272605/01/99920400,000368,000,000برکتلباس ایزوله  

98006368924/12/98180552,00044,352,500پخش رازیماسک بنددار

98006368924/12/98113392,50034,540,000پخش رازیماسک جراحی سه الیه

98006368924/12/9888392,500102,442,500پخش رازیماسک جراحی سه الیه

98006368924/12/98261392,50094,300,000پخش رازیماسک جراحی سه الیه

98006368924/12/98205460,0001,610,000پخش رازیماسک بنددار

98006368924/12/984402,50039,243,750پخش رازیماسک بنددار

98006368924/12/9865603,75034,776,000پخش رازیماسک بنددار

98006368924/12/9854644,0009,660,000پخش رازیماسک بنددار

98006368924/12/9824402,50062,790,000پخش رازیماسک بنددار

98006368924/12/98104603,75063,020,000پخش رازیماسک بنددار
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98006368924/12/98137460,000309,120,000پخش رازیماسک بنددار

98006368924/12/98480644,00099,360,000پخش رازیماسک بنددار

506121/12/986,0003,85023,100,000بهداد پویان سالمتماسک سه الیه کش دار

506121/12/984,0004,20016,800,000بهداد پویان سالمتماسک یه الیه بند دار

18022/12/986,0003,850بهداد پویان سالمتماسک سه الیه کشی
39,900,000

18022/12/984,0004,200بهداد پویان سالمتماسک سه الیه بند دار

18122/12/9836,5007,000بهداد پویان سالمتماسک سه الیه کشی
431,500,000

18122/12/9822,0008,000بهداد پویان سالمتماسک سه الیه بند دار

18727/12/9827,0007,000189,000,000بهداد پویان سالمتماسک سه الیه کش دار

18727/12/9818,0008,000144,000,000بهداد پویان سالمتماسک سه الیه بند دار

1892/1/9975,0007,000525,000,000بهداد پویان سالمتماسک سه الیه کش دار

1892/1/9950,0008,000400,000,000بهداد پویان سالمتماسک سه الیه بند دار

20,0008,000160,000,000 981000صفا طبماسک سه الیه بند دار

16,0007,000112,000,000 981000صفا طبماسک سه الیه کش دار

25,0007,000 3990مهر طب جیماسک کشی آبی
489,300,000

16,0008,000 3990مهر طب جیماسک بنددار

10,0008,000 4063مهر طب جیماسک بنددار
290,000,000

30,0007,000 4063مهر طب جیماسک کشی

186022/12/98800007,000یارا طبماسک سه الیه کشی فیلرتدار
828,800,000

186022/12/98336008,000یارا طبماسک سه الیه بند دار

178314/12/98384007,000268,800,000یارا طبماسک سه الیه بند دار

181218/12/98400007,000یارا طبماسک سه الیه کشی فیلرتدار
472,000,000

181218/12/98240008,000یارا طبماسک سه الیه بند دار

182019/12/98400007,000یارا طبماسک سه الیه کشی فیلرتدار
420,800,000

182019/12/98176008,000یارا طبماسک سه الیه بند دار
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FAMED 179415/12/98340005,000170,000,000یارا طبماسک سه الیه کشی فیلرتدار

FAMED 178013/12/981200005,000600,000,000یارا طبماسک سه الیه کشی فیلرتدار

FAMED 177813/12/98500005,000250,000,000یارا طبماسک سه الیه کشی فیلرتدار

FAMED 178214/12/98500005,000250,000,000یارا طبماسک سه الیه کشی فیلرتدار

FAMED 199304/01/991000007000700,000,000یارا طبماسک سه الیه کشی فیلرتدار

199304/01/99160008000128,000,000یارا طبسه الیه بند دار

28316/12/9840,0004,000160,000,000سپید تجهیز آریانماسک سه الیه

97011554722/12/9870,0007,000490,000,000بهنود پویش آرام طبماسک سه الیه کش دار

970115503/01/99360007000252,000,000بهنود پویش آرام طبماسک سه الیه کش دار

97011528/12/98460007000322,000,000بهنود پویش آرام طبماسک سه الیه کش دار

N95 2,40083,000217,128,000 2سپاهان ماسکماسک

N95 1,14083,000 1سپاهان ماسکماسک

282,004,800 1,06093,000 1سپاهان ماسکماسک N95 کربن دار 

1,04063,000 1سپاهان ماسکماسک N95 فیلرتدار

N95 421/11/985,10015,000833,850,000سپاهان ماسکماسک

N95 319/11/982,00015,000327,000,000سپاهان ماسکماسک

N95 41312/12/9840,00060,0002,400,000,000ب98اکسین سبز اسپادانماسک

N95 5112/12/984,000115,000460,000,000مجتمع صنعتی پادراماسک

N95 4419/12/987,000115,000805,000,000مجتمع صنعتی پادراماسک

N95 4621/12/984,000115,000460,000,000مجتمع صنعتی پادراماسک

N95 4720/12/984,000115,000460,000,000مجتمع صنعتی پادراماسک

N95 5324/12/984,000115,000460,000,000مجتمع صنعتی پادراماسک

N95 6025/12/984000115,000460,000,000مجتمع صنعتی پادراماسک

N95 7127/12/984,000115,000460,000,000مجتمع صنعتی پادراماسک

N95 6226/12/984,000115,000460,000,000مجتمع صنعتی پادراماسک
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N95 6627/12/984,000115,000460,000,000مجتمع صنعتی پادراماسک

N95 7128/12/984,000115,000460,000,000مجتمع صنعتی پادراماسک

N95 7002/01/994,000115,000460,000,000مجتمع صنعتی پادراماسک

N95 629804/01/994,000115,000460,000,000مجتمع صنعتی پادراماسک

N95 7203/01/994,000115,000460,000,000مجتمع صنعتی پادراماسک

)N95( 2,400115,000276,000,000 2583شهنام زنده رود اسپاداناماسک 6 الیه

)N95( 3600115,000414,000,000 2585شهنام زنده رود اسپاداناماسک 6 الیه

)N95( 2400115,000276,000,000 2584شهنام زنده رود اسپاداناماسک 6 الیه

)N95( 3600115,000414,000,000 2586شهنام زنده رود اسپاداناماسک 6 الیه

msk 258727/12/983600115,000414,000,000شهنام زنده رود اسپاداناماسک 6 الیه

msk 258828/12/983600115,000414,000,000شهنام زنده رود اسپاداناماسک 6 الیه

msk 258929/12/983600115,000414,000,000شهنام زنده رود اسپاداناماسک 6 الیه

msk 300102/01/997200115,000828,000,000شهنام زنده رود اسپاداناماسک 6 الیه

msk 300203/01/997440115,000855,600,000شهنام زنده رود اسپاداناماسک 6 الیه

msk 300304/01/999600115,0001,104,000,000شهنام زنده رود اسپاداناماسک 6 الیه

msk 300405/01/998640115,000993,600,000شهنام زنده رود اسپاداناماسک 6 الیه

N95 9334120,0001,120,080,000 1446ایمن تابانماسک

5652026/12/98688191,125پخش الربزدستکش معاینه وینیل بدون پودر سایز متوسط

966,886,000

5652026/12/98611191,125پخش الربزدستکش معاینه وینیل بدون پودر سایز بزرگ

5652026/12/98285237,500پخش الربزدستکش معاینه التکس بدون پودر سایز کوچک

5652026/12/98757237,500پخش الربزدستکش معاینه التکس بدون پودر سایز متوسط

5652026/12/981925237,500پخش الربزدستکش معاینه التکس بدون پودر سایز بزرگ

5652026/12/9873191,125پخش الربزدستکش معاینه التکس بدون پودر سایزخیلی بزرگ
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5729926/12/9810191,125پخش الربزدستکش معاینه وینیل بدون پودر سایز متوسط

8,804,375

5729926/12/985191,125پخش الربزدستکش معاینه وینیل بدون پودر سایز بزرگ

5729926/12/985237,500پخش الربزدستکش معاینه التکس بدون پودر سایز کوچک

5729926/12/9810237,500پخش الربزدستکش معاینه التکس بدون پودر سایز متوسط

5729926/12/9810237,500پخش الربزدستکش معاینه التکس بدون پودر سایز بزرگ

5657326/12/98379191,125پخش الربزدستکش معاینه وینیل بدون پودر سایز متوسط

518,929,625

5657326/12/98326191,125پخش الربزدستکش معاینه وینیل بدون پودر سایز بزرگ

5657326/12/98117237,500پخش الربزدستکش معاینه التکس بدون پودر سایز کوچک

5657326/12/9825237,500پخش الربزدستکش معاینه التکس بدون پودر سایز کوچک

5657326/12/98404237,500پخش الربزدستکش معاینه التکس بدون پودر سایز متوسط

5657326/12/981033237,500پخش الربزدستکش معاینه التکس بدون پودر سایز بزرگ

5657326/12/9848191,125پخش الربزدستکش معاینه التکس بدون پودر سایزخیلی بزرگ

5745627/12/983191,125پخش الربزدستکش معاینه وینیل بدون پودر سایز متوسط

6,702,000

5745627/12/985237,500پخش الربزدستکش معاینه التکس بدون پودر سایز کوچک

5745627/12/982237,500پخش الربزدستکش معاینه التکس بدون پودر سایز متوسط

5745627/12/9818237,500پخش الربزدستکش معاینه التکس بدون پودر سایز بزرگ

5745627/12/981191,125پخش الربزدستکش معاینه وینیل بدون پودر سایز خیلی بزرگ

329126/12/981900155,700سینا پارس آریادستکش معاینه التکس سایز کوچک

8,307,000,000

329126/12/981600155,700سینا پارس آریادستکش معاینه التکس سایز کوچک

329126/12/9810500155,700سینا پارس آریادستکش معاینه التکس سایز بزرگ

329126/12/9821000155,700سینا پارس آریادستکش معاینه التکس سایز متوسط

329126/12/984500190,500سینا پارس آریادستکش معاینه بدون پودر سایز کوچک

329126/12/985250190,500سینا پارس آریادستکش معاینه بدون پودر سایز متوسط

329126/12/985250190,500سینا پارس آریادستکش معاینه بدون پودر سایز بزرگ

150230,00034,500,000 718کمیل کاشانلباس محافظ
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98845/10/9850190,0009,500,000سورن طبلباس محافظ

921/12/98150300,00045,000,000فایرب اصفهانلباس محافظ

25720/12/98700360,000252,000,000مرجان کااللباس بیلرسوت

25519/12/98600350,000210,000,000مرجان کااللباس بیلرسوت

26022/12/9870360,00025,200,000مرجان کااللباس بیلرسوت

100350,00035,000,000 4616طب پیکلباس و چکمه محافظ

275380,000104,500,000 7156پزشکی اژندلباس ایزوله ملینت

927/12/98550320000176,000,000فایرب اصفهانلباس محافظ

715727/12/98400380,000152,000,000پزشکی اژندلباس ایزوله ملینت

120124/12/98250400,000100,000,000طب پیکلباس و چکمه محافظ

715928/12/98450380,000171,000,000پزشکی اژندلباس ایزوله ملینت

716029/12/98250380,00095,000,000پزشکی اژندلباس ایزوله ملینت

48130/12/98126400,00050,400,000تولیدی و پخش موسویلباس ایزوله کاله دار

32/1/99450400,000180,000,000تولیدی نبیلباس کامل ایزوله

22/1/99500400,000200,000,000تولیدی نبیلباس کامل ایزوله

400522/12/98510525,000267750000مهر طب جیپک محافظتی با پاپوش چکمه ای

400422/12/9850285,00014,250,000مهر طب جیست لباس واترپروف محافتی 

398820/12/98480485,000232,800,000مهر طب جیپک محافظتی 

400622/12/98100285,00028,500,000مهر طب جیست لباس واترپروف محافتی 

400622/12/98600525,000315,000,000مهر طب جیپک محافظتی با پاپوش چکمه ای

399021/12/9815028,5004,275,000مهر طب جیست لباس واترپروف محافتی 

 ALL 397720/12/98210525,000110,250,000مهر طب جیپک ایزوله

397720/12/98570485,000276,450,000مهر طب جیپک محافظتی

397720/12/98200285,00057,000,000مهر طب جیست لباس واترپروف محافتی 

399121/12/98240485,000116,400,000مهر طب جیپک محافظتی
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 ALL 406425/12/98150635,00095,250,000مهر طب جیپک ایزوله

90320,00028,800,000 4054مهر طب جیست لباس واترپروف محافتی 

403524/12/98150320,00048,000,000مهر طب جیست لباس واترپروف محافتی 

 ALL 403524/12/981170635,000742,950,000مهر طب جیپک ایزوله

 ALL 960635,000609,600,000 4055مهر طب جیپک ایزوله

 ALL 406726/12/98390635,000247,650,000مهر طب جیپک ایزوله

410227/12/9830032,0009,600,000مهر طب جیست لباس واترپروف محافتی 

 ALL 410227/12/98900635,000571,500,000مهر طب جیپک ایزوله

 ALL 411827/12/981050635,000666,750,000مهر طب جیپک ایزوله

01/139803/01/996058,000,0003,480,000,000تجهیز طب رشیانکارترج همو پرفیوژن

7008,260,0005,992,000,000   ترمومرت

70,288,432,300
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مشارکت خیرین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جمع ارزش مشارکت )تومان(مشارکت غیرنقدی )تومان(مشارکت نقدی )تومان(نام بیامرستان های تابعه درگیر بیامری کرونا

84,550,0005,450,00090,000,000بیامرستان 9 دی منظریه1

41,000,000140,745,100181,745,100بیامرستان شهید ارشفی خمینی شهر2

5,250,0005,950,00011,200,000بیامرستان بهنیا3

350,000,000550,900,000900,900,000بیامرستان امام حسین )ع( و شبکه بهداشت و درمان گلپایگان4

0131,500,000131,500,000بیامرستان امین5

065,630,00065,630,000بیامرستان سیدالشهداء سمیرم6

350,000,000700,000,0001,050,000,000بیامرستان فاطمیه بادرود7

05,980,0005,980,000بیامرستان محمد رسول ا... مبارکه8

0100,000100,000شبکه بهداشت و درمان خور و بیابانک9

##################463,461,277بیامرستان خورشید10

033,600,00033,600,000شبکه بهداشت و درمان چادگان11

013,280,00013,280,000شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه12

20,500,0006,925,00027,425,000بیامرستان شهید رجایی فریدن13

243,426,1000243,426,100بیامرستان حشمتیه نائین14

52,700,000401,135,000453,835,000بیامرستان صاحب الزمان و امیراملؤمنین)ع( شهرضا15

011,000,00011,000,000شبکه بهداشت و درمان شهرضا16

10,000,000295,960,000305,960,000بیامرستان عیسی بن مریم )ع(17

07,800,0007,800,000بیامرستان محمد منتظری نجف آباد18

07,000,0007,000,000مرکز بهداشت شامره یک اصفهان19

0124,130,000124,130,000مرکز بهداشت شامره دو اصفهان20

17,000,000681,740,500698,740,500شبکه بهداشت و درمان اردستان21

0125,000,000125,000,000بیامرستان شهدای لنجان22

0651,740,500651,740,500بیامرستان شهید بهشتی اردستان23

624,000,000380,000,0001,004,000,000بیامرستان خاتم االنبیاء نطنز24

020,331,00020,331,000بیامرستان گلدیس شاهین شهر25

060,721,00060,721,000شبکه بهداشت و درمان نجف آباد26
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مشارکت خیرین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جمع ارزش مشارکت )تومان(مشارکت غیرنقدی )تومان(مشارکت نقدی )تومان(نام بیامرستان های تابعه درگیر بیامری کرونا

350,000,000550,900,000900,900,000شبکه بهداشت و درمان گلپایگان27

3,000,0005,000,0008,000,000شبکه بهئاشت و درمان فالورجان28

20,000,000020,000,000شبکه بهداشت و درمان مبارکه29

04,010,0004,010,000بیامرستان شهید بهشتی اصفهان30

044,500,00044,500,000بیامرستان شهید چمران31

011,550,00011,550,000بیامرستان شهید رجایی داران32

1,500,0003,600,0005,100,000بیامرستان فیض33

127,000,000122,371,600249,371,600بیامرستان کودکان امام حسین )ع(34

0858,722,600858,722,600شبکه بهداشت و درمان نائین35

0105,400,000105,400,000بیامرستان فاطمیه خوانسار36

جمع کل
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مشارکت گروه های داوطلب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جمع ارزش مشارکت )تومان(مشارکت غیرنقدی )تومان(مشارکت نقدی )تومان(نام بیامرستان های تابعه درگیر بیامری کرونا

028,407,636,081#########دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1

021,706,00021,706,000بیامرستان امام حسین )ع( و شبکه بهداشت و درمان گلپایگان5

021,800,00021,800,000بیامرستان امین6

0417,900,000417,900,000بیامرستان فاطمیه بادرود9

023,250,00023,250,000شبکه بهداشت و درمان خور و بیابانک11

0144,400,000144,400,000بیامرستان خورشید12

035,000,00035,000,000شبکه بهداشت و درمان دهاقان14

013,820,00013,820,000شبکه بهداشت و درمان سمیرم15

05,150,0005,150,000بیامرستان حشمتیه نائین18

305,900,000132,100,000438,000,000بیامرستان عیسی بن مریم )ع(21

030,000,00030,000,000شبکه بهداشت و درمان فریدونشهر26

0932,400,000932,400,000شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر29

079,300,00079,300,000مركز آموزيش درماين الزهرا)س(30

5,800,00005,800,000شبکه بهداشت و درمان مبارکه38

042,627,70042,627,700بیامرستان شهید رجایی داران41

030,500,00030,500,000بیامرستان فارابی43

03,260,0003,260,000شبکه بهداشت و درمان فریدن47

036,750,00036,750,000شبکه بهداشت و درمان نائین48

05,000,0005,000,000بیامرستان فاطمیه خوانسار39

30,694,299,781
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 ثبت لحظه های ماندگار

مشارکت سازمان های مردم نهاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جمع ارزش مشارکت )تومان(مشارکت غیرنقدی )تومان(مشارکت نقدی )تومان(نام بیامرستان های تابعه درگیر بیامری کرونا

019,055,00019,055,000بیامرستان امام حسین )ع( و شبکه بهداشت و درمان گلپایگان5

96,500,000######0بیامرستان امین6

1,800,00001,800,000بیامرستان محمد رسول ا... مبارکه10

30,500,000######0بیامرستان خورشید12

45,000,000######0شبکه بهداشت و درمان شهرضا20

31,500,000######0بیامرستان شهید چمران40

12,362,600######0بیامرستان شهید رجایی داران41

1,000,00001,000,000بیامرستان فیض42

06,500,0006,500,000بیامرستان فارابی43

07,567,5007,567,500بیامرستان امام موسی کاظم45

08,000,0008,000,000شبکه بهداشت و درمان فریدن47

05,000,0005,000,000شبکه بهداشت و درمان نائین48

2,800,000
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

شرکت ها، سایر نهادها و سازمان ها در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جمع ارزش مشارکت )تومان(مشارکت غیرنقدی )تومان(مشارکت نقدی )تومان(نام بیامرستان های تابعه درگیر بیامری کرونا

16,004,034,530016,004,034,530دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1

07,100,0007,100,000بیامرستان امام حسین )ع( و شبکه بهداشت و درمان گلپایگان5

05,000,0005,000,000بیامرستان رسول اکرم )ص( فریدونشهر7

042,500,00042,500,000شبکه بهداشت و درمان خور و بیابانک11

0475,700,000475,700,000بیامرستان خورشید12

010,800,00010,800,000شبکه بهداشت و درمان سمیرم15

6,780,00006,780,000بیامرستان حشمتیه نائین18

046,400,00046,400,000بیامرستان صاحب الزمان و امیراملؤمنین)ع( شهرضا19

051,780,00051,780,000شبکه بهداشت و درمان شهرضا20

1,478,460,000########105,000,000بیامرستان عیسی بن مریم )ع(21

0157,500,000157,500,000بیامرستان محمد منتظری نجف آباد23

0368,600,000368,600,000مركز آموزيش درماين الزهرا)س(30

0370,000,000370,000,000بیامرستان شهدای لنجان31

710,000,0000710,000,000شبکه بهداشت و درمان مبارکه38

04,898,4004,898,400بیامرستان شهید بهشتی اصفهان39

020,000,00020,000,000بیامرستان کودکان امام حسین )ع(44

071,780,00071,780,000شبکه بهداشت و درمان نائین48

029,050,00029,050,000بیامرستان فاطمیه خوانسار39

16,825,814,53019,860,382,930
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 ثبت لحظه های ماندگار

مؤسسات خیریه سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جمع ارزش مشارکت )تومان(مشارکت غیرنقدی )تومان(مشارکت نقدی )تومان(نام بیامرستان های تابعه درگیر بیامری کرونا

100,000,000200,000,000300,000,000دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1

06,800,0006,800,000بیامرستان امین6

0585,814,000#######بیامرستان محمد رسول ا... مبارکه10

0200,000200,000شبکه بهداشت و درمان خور و بیابانک11

045,250,00045,250,000بیامرستان خورشید12

02,520,0002,520,000شبکه بهداشت و درمان سمیرم15

0255,000,000255,000,000شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه16

0395,930,000395,930,000شبکه بهداشت و درمان لنجان22

1,000,00001,000,000شبکه بهداشت و درمان فریدونشهر26

2,770,000,000########0شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر29

01,800,0001,800,000مركز آموزيش درماين الزهرا)س(30

0300,000,000300,000,000بیامرستان شهدای لنجان31

042,400,00042,400,000شبکه بهداشت و درمان نجف آباد35

6,500,00006,500,000شبکه بهداشت و درمان مبارکه38

021,000,00021,000,000بیامرستان کودکان امام حسین )ع(44

03,360,0003,360,000بیامرستان امام موسی کاظم45

011,070,00011,070,000شبکه بهداشت و درمان برخوار46

05,100,0005,100,000شبکه بهداشت و درمان فریدن47
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

مؤسسات خیریه بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جمع ارزش مشارکت )تومان(مشارکت غیرنقدی )تومان(مشارکت نقدی )تومان(نام بیامرستان های تابعه درگیر بیامری کرونا

07,600,0007,600,000بیامرستان 9 دی منظریه2

027,000,00027,000,000بیامرستان امین6

0271,800,000271,800,000بیامرستان عیسی بن مریم )ع(21

075,860,00075,860,000بیامرستان محمد منتظری نجف آباد23

0109,600,000109,600,000مركز آموزيش درماين الزهرا)س(30

084,750,00084,750,000شبکه بهداشت و درمان نجف آباد35

08,087,6508,087,650بیامرستان شهید رجایی داران41

72,160,00014,000,00086,160,000بیامرستان فارابی43

024,900,00024,900,000بیامرستان فاطمیه خوانسار39

72,160,000
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 ثبت لحظه های ماندگار

شرکت ها، سایر نهادها و سازمان ها در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جمع ارزش مشارکت )تومان(مشارکت غیرنقدی )تومان(مشارکت نقدی )تومان(نام بیامرستان های تابعه درگیر بیامری کرونا

44,511,670,611200,000,00044,711,670,611دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1

84,550,00013,050,00097,600,000بیامرستان 9 دی منظریه2

41,000,000140,745,100181,745,100بیامرستان شهید ارشفی خمینی شهر3

5,250,0005,950,00011,200,000بیامرستان بهنیا4

350,000,000598,761,000948,761,000بیامرستان امام حسین )ع( و شبکه بهداشت و درمان گلپایگان5

0283,600,000283,600,000بیامرستان امین6

05,000,0005,000,000بیامرستان رسول اکرم )ص( فریدونشهر7

065,630,00065,630,000بیامرستان سیدالشهداء سمیرم8

350,000,0001,117,900,0001,467,900,000بیامرستان فاطمیه بادرود9

587,614,0005,980,000593,594,000بیامرستان محمد رسول ا... مبارکه10

066,050,00066,050,000شبکه بهداشت و درمان خور و بیابانک11

2,699,707,154########463,461,277بیامرستان خورشید12

033,600,00033,600,000شبکه بهداشت و درمان چادگان13

035,000,00035,000,000شبکه بهداشت و درمان دهاقان14

027,140,00027,140,000شبکه بهداشت و درمان سمیرم15

0268,280,000268,280,000شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه16

20,500,0006,925,00027,425,000بیامرستان شهید رجایی فریدن17

250,206,1005,150,000255,356,100بیامرستان حشمتیه نائین18

52,700,000447,535,000500,235,000بیامرستان صاحب الزمان و امیراملؤمنین)ع( شهرضا19

0107,780,000107,780,000شبکه بهداشت و درمان شهرضا20

420,900,0002,073,320,0002,494,220,000بیامرستان عیسی بن مریم )ع(21

0395,930,000395,930,000شبکه بهداشت و درمان لنجان22

0241,160,000241,160,000بیامرستان محمد منتظری نجف آباد23

07,000,0007,000,000مرکز بهداشت شامره یک اصفهان24

0124,130,000124,130,000مرکز بهداشت شامره دو اصفهان25

1,000,00030,000,00031,000,000شبکه بهداشت و درمان فریدونشهر26
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

شرکت ها، سایر نهادها و سازمان ها در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جمع ارزش مشارکت )تومان(مشارکت غیرنقدی )تومان(مشارکت نقدی )تومان(نام بیامرستان های تابعه درگیر بیامری کرونا

17,000,000681,740,500698,740,500شبکه بهداشت و درمان اردستان27

03,702,400,0003,702,400,000شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر28

0559,300,000559,300,000مركز آموزيش درماين الزهرا)س(29

0795,000,000795,000,000بیامرستان شهدای لنجان30

0651,740,500651,740,500بیامرستان شهید بهشتی اردستان31

624,000,000380,000,0001,004,000,000بیامرستان خاتم االنبیاء نطنز32

020,331,00020,331,000بیامرستان گلدیس شاهین شهر33

0187,871,000187,871,000شبکه بهداشت و درمان نجف آباد34

350,000,000550,900,000900,900,000شبکه بهداشت و درمان گلپایگان35

3,000,0005,000,0008,000,000شبکه بهئاشت و درمان فالورجان36

742,300,0000742,300,000شبکه بهداشت و درمان مبارکه37

08,908,4008,908,400بیامرستان شهید بهشتی اصفهان38

076,000,00076,000,000بیامرستان شهید چمران39

074,627,95074,627,950بیامرستان شهید رجایی داران40

2,500,0003,600,0006,100,000بیامرستان فیض41

72,160,00051,000,000123,160,000بیامرستان فارابی42

127,000,000163,371,600290,371,600بیامرستان کودکان امام حسین )ع(43

010,927,50010,927,500بیامرستان امام موسی کاظم44

011,070,00011,070,000شبکه بهداشت و درمان برخوار45

016,360,00016,360,000شبکه بهداشت و درمان فریدن46

0972,252,600972,252,600شبکه بهداشت و درمان نائین47

0164,350,000164,350,000بیامرستان فاطمیه خوانسار48

49,076,811,988########66,705,425,015
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 ثبت لحظه های ماندگار

البرز
گزارش مشارکتهای »گروههای داوطلب« در مقابله با بیماری کرونا در سطح دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز از تاریخ 1398/12/01 لغایت 

1399/02/07

مشارکت خیرین- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات پزشکی البرز

نام سازمان مردم نهاد سالمت

ارزش مشارکت به تومان 
با توجه به محاسبه انجام 
شده و اطالعات شفاهی 
تعدادی از سمن های 

ذیل :

نوع تجهیزاتنوع اقالم مرصفی
ارزش 

مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

1
موسسه ایلیا –مستندات موجود 

و قابل ارائه است .
شیلد20 میلیون 

2
انجمن پزشکان - مستندات 
موجود و قابل ارائه است .

35میلیون 
ماسک –لباس محافظ- مواد 

ضدعفونی کننده

خرید دو دستگاه 
بای پپ -دستگاه 

اکسیژن ساز –
مستندات موجود 

است .

75میلیون 

3
موسسه مولود کعبه- مستندات 

موجود و قابل ارائه است .
20میلیون 

ماسک –لباس محافظ- مواد 
ضدعفونی کننده

خرید 6 عدد تخت 
بیامرستانی - 

مستندات موجود 
است .

10 میلیون 

4
موسسه صاحب الزمان)عج(- 
مستندات موجود و قابل ارائه 

است .
5میلیون 

ماسک –لباس محافظ- مواد 
ضدعفونی کننده

5
موسسه کریامنه مستندات 
موجود و قابل ارائه است .

30میلیون 
ماسک –لباس محافظ- مواد 

ضدعفونی کننده

خرید 6 عدد تخت 
بیامرستانی - 

مستندات موجود 
است .

10 میلیون
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

مشارکت خیرین- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات پزشکی البرز

نام سازمان مردم نهاد سالمت

ارزش مشارکت به تومان 
با توجه به محاسبه انجام 
شده و اطالعات شفاهی 
تعدادی از سمن های 

ذیل :

نوع تجهیزاتنوع اقالم مرصفی
ارزش 

مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

6
موسسه جامعه القران مستندات 

موجود و قابل ارائه است .

114187000صد و 
چهارده میلیون و 

صدو هشتاد و هفت 
هزار

ماسک –لباس محافظ-دستکش 
التکس و جراحی - مواد ضدعفونی 
کننده-پکیج غذایی –میان وعده 

غذایی-ملحفه –چکمه –کاور دست 
و پا-آب معدنی –دمپایی-رو بالشتی 

–شیر تک نفره-کاله یکبار مرصف 

خرید 18 تخت 
بیامرستانی- 

مستندات موجود 
است . 

30 میلیون 

7
موسسه الرحمن مستندات 
موجود و قابل ارائه است .

ماسک – دستکش –پک غذا 3 میلیون 

8
موسسه محبان مستندات 
موجود و قابل ارائه است .

50 میلیون 
خرید لباس محافظ –اهدای 100 کیلو 
گوشت جهت بیامران مبتال به کرونا 

9
موسسه محبان مستندات 
موجود و قابل ارائه است .

20 میلیون 
اهدای 40 بسته گوشت جهت بیامران 

مبتال به کرونا 

10
مرکز نیکوکاری اصناف 

مستندات موجود و قابل ارائه 
است .

200میلیون 

ماسک –لباس محافظ-دستکش 
التکس و جراحی - مواد ضدعفونی 
کننده-پکیج غذایی –میان وعده 
غذایی—اهدای میوه -وایتکس و...

11
مرکز نیکوکاری قلب سلیم 

مستندات موجود و قابل ارائه 
است .

لباس محافظ 20میلیون 

خرید تخت 
بیامرستانی - 

مستندات موجود 
است .

30میلیون 

12
انجمن نظام پزشکی مستندات 

موجود و قابل ارائه است .
50میلیون 

خریدلباس محافظ-کاوردست 
وپا-چکمه –کاله –رو بالشتی –میان 

وعده و ...

13
موسسه مهر کوثر- مستندات 

موجود و قابل ارائه است .
5میلیون 

خرید لباس محافظ-کاوردست وپا- 
چای ساز 

14

موسسه شکوفه های سالمت 
-مستندات موجود است . 

مستندات موجود و قابل ارائه 
است .

5 میلیون 
ماسک-مایع ضدعفونی کننده –

صابون-پک مواد غذایی برای بیامران 
مبتال به کرونا 
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 ثبت لحظه های ماندگار

مشارکت خیرین- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات پزشکی البرز

نام سازمان مردم نهاد سالمت

ارزش مشارکت به تومان 
با توجه به محاسبه انجام 
شده و اطالعات شفاهی 
تعدادی از سمن های 

ذیل :

نوع تجهیزاتنوع اقالم مرصفی
ارزش 

مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

15
موسسه قائم - مستندات موجود 

و قابل ارائه است .
10 میلیون 

ماسک-مایع ضدعفونی کننده –
صابون-پک مواد غذایی –شیرینی 

برای بیامران مبتال به کرونا

16
موسسه زندگی خوب –کودکان 
کار - مستندات موجود و قابل 

ارائه است .
ماسک-مواد ضد عفونی کننده 10 میلیون 

17
موسسه دستهای مهربان- 

مستندات موجود و قابل ارائه 
است .

10 میلیون 
توزیع پک غذایی –ماده ضدعفونی 

کننده –ماسک 

18
موسسه توامنند پروین مستندات 

موجود و قابل ارائه است .
2میلیون 

کمک به معلولین جهت امرار معاش 
جهت قرنطینه 

19
موسسه خیریه امام علی )ع( - 
مستندات موجود و قابل ارائه 

است .
5 میلیون 

ماسک –لباس محافظ-دستکش التکس 
و جراحی - مواد ضدعفونی کننده 

20
مجمع جوانان استان الربز –

مستندات موجود - لیکن مبلغ 
شفاهی اعالم شد .

120میلیون
ماسک –لباس محافظ–مواد 

ضدعفونی کننده –انجام فعالیتهای 
تبلیغاتی و...

21

نوید آرامش وتندرستی و بحران 
ساوج

مستندات موجود -لیکن مبلغ 
شفاهی اعالم شد .

170میلیون 

ماسک –لباس محافظ –مواد 
ضدعفونی کننده –انجام فعالیتهای 
تبلیغاتی –پک مواد غذایی جهت 

بیامران مبتال به کرونا و ...

22
خیر محرتم آقای آقایی مستندات 

موجود است .
4 تن سیب 32000000 

23
خیر محرتم آقای میر جلیلی 
مستندات موجود است . 

200 کیلو پرتقال 1800000 

24
خیر محرتم آقای حسن پور 

مستندات موجود است .
12000000

ماده شستشوی سطوح 240گالن 4 
لیرتی

25
مرکز نیکوکاری اصناف 
مستندات موجود است .

وایتکس 4 لیرتی 280 عدد 14000000
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مشارکت خیرین- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات پزشکی البرز

نام سازمان مردم نهاد سالمت

ارزش مشارکت به تومان 
با توجه به محاسبه انجام 
شده و اطالعات شفاهی 
تعدادی از سمن های 

ذیل :

نوع تجهیزاتنوع اقالم مرصفی
ارزش 

مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

26
خیر محرتم اقای مهدوی 
مستندات موجود است . 

لباس محافظ 10000000

27
رشکت مخمل پاسارد مستندات 

موجود است .
60000000

دستگاه اکسیژن ساز سه عدد با لوازم 
جانبی

28
پایگاه شهید عارشی مستندات 

موجود است .
30000000

پکیج مواد غذایی برای بیامران مبتال 
به کرونایی 

29
خیر محرتم آقای آقایی مستندات 

موجود است .
هلو –آلوزرد 15000000

30
انجمن بیامران تهیدست قائم –
مهین باقری مجدی-خنم رسوش

هلو –آلوزرد -شلیل15000000

31
مرکز نیکوکاری اصناف مستندات 

موجود و قابل ارائه است .
50میلیون

تهیه هدیه مبناسبت عید غدیر خم به 
پرسنل مجتمع آموزشی درمانی امام 

علی)ع(

جمع کل مشارکت )تومان(
؟
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مشارکت گروههای داوطلب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب
ارزش مشارکت )تومان(

)در صورتی که در تامین نیازهای 
مراکز درمانی فعالیت منوده اند(

بسیج دانشجویی مستندات موجود است .1
ماسک –لباس محافظ-دستکش التکس و جراحی - مواد 

ضدعفونی کننده
1 میلیون

نواحی بسیج مناطق حاشیه نشین استان الربز -مستندات موجود 2
است .

ماسک –لباس محافظ-دستکش التکس و جراحی - مواد 
ضدعفونی کننده

50میلیون

 پایگاه شهید عارشی ناحیه سپاه امام حسین )ع(-مستندات 3
موجود است . 

ماسک –لباس محافظ-دستکش التکس و جراحی - مواد 
ضدعفونی کننده و پک غذایی برای بیامران کرونایی

70 میلیون

15میلیونماسکگروه جهادی شهید کشوری تهران مستندات موجود است .4

پایگاه شهید عارشی ناحیه سپاه امام حسین )ع(-مستندات 5
موجود است .

5000000لباس محافظ 100 عدد

3000000 ماسک1500عددگروه جهادی آقای شادمان مستندات موجود است .6

پایگاه شهید عارشی ناحیه سپاه امام حسین )ع(-مستندات 7
موجود است .

10000000تهیه هدیه به کادر بیامرستان رجایی –مدنی

جمع کل مشارکت
154.000.000 تومان 
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مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی درراستای مسئولیت اجتماعی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز 

نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(نام رشکت /نهاد/سازمان
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزات

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

1
اتاق بازرگانی استان الربز –مستندات 

موجود است .

شیلد-عینک-گان-لباس 
محافظ-دستکش 

جراحی-دستکش التکس
200 میلیون

2
اتاق بازرگانی استان الربز –مستندات 

موجود است .

شیلد-عینک-گان-لباس 
محافظ-دستکش 

جراحی-دستکش التکس
200 میلیون 

3
اتاق بازرگانی استان الربز –مستندات 

موجود است .
--

تخت 
بیامرستانی و 

ملزومات 

166میلیون 
تومان -سال 99

4
رشکت بهاران-مستندات موجود 

است .
5میلیون پارچه ماسک و آستین 

5
انجمن دامپزشکی –مستندات 

موجود است .
لباس محافظ-دستکش 
جراحی-دستکش التکس

20میلیون

6
انجمن ام اس-مستندات موجود 

است . 
توزیع ژل شستشو به 

بیامران ام اس 
2میلیون 

7
انجمن توسعه حقوق شهروندی 

حامیت از دانش آموزان –مستندات 
موجود است .

لباس محافظ-ماسک 
–دستکش

10میلیون 

8
منایندگی استان قدس رضوی استان 

الربز –مستندات موجود است . 

تویع اقالم غذایی به 
بیامرستان امام علی )ع( 

و امام حسین )ع(
50میلیون 

9
مجتمع آموزشی راه رشد مستندات 

موجود است .
توزیع دستامل کاغذی 
ومایع ضدعفونی کننده 

2 میلیون 

10
شورای شهر محمد شهر مستندات 

موجود است .
بیامرستانهای تابعه

50 میلیون کارت 
هدیه -250 عدد کار 
ت 200 هزارتومانی 

11
شهردار-شورای شهر –فرمانداری و... 

ساوجبالغ مستندات موجود است .
126052000 ملزومات مرصفی و ...
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مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی درراستای مسئولیت اجتماعی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز 

نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(نام رشکت /نهاد/سازمان
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزات

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

12

انجمن پزشکان –جامعه القران 
-موسسه کریامنه –موسسه محبان 

–موسسه قائم –خیرین حوزه سالمت 
مستندات موجود است

50 تخت بیامرستانی با 
کمد –میز غذا - تک پله و 

پایه رسم 
 170000000

13
شورای شهر کرج - مستندات موجود 

است.
کارت هدیه برای 
بیامرستان رجایی 

20000000

جمع کل مشارکت 
)تومان(

؟
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گزارش مشارکتهای »خیرین« در مقابله با بیماری کرونا تا پایان تیر ماه 1399 در دانشکده ایرانشهر
ارزش مشارکتاقدامات انجام شدهنام و نام خانوادگی خیر

25 میلیون تومانیک دستگاه ونتیالتورخانم دکرت فریدنی

2 میلیون و 750 هزارتومانگان،ماسک،شیلد،الکلخانم دکرت آرزو حدادزاده

1 میلیون و 650 هزار تومانشیلد،لباس ایزوله،گان،کالهخانم دکرتفرزانه سامی

 19 میلیون تومانشیلد،لباس ایزوله،گانمهندس ارفع طبیب

9 میلیون تومانماسکآقای ریگی

3 میلیون تومانلباس ایزولهجواد امینی شهرکی

12 میلیون و 280 هزار تومانلباس ایزولهدکرت حسن مددی

4 میلیون و 250 هزار تومانشیلد،گان،ماسکآقای حفیظ اربابی

 9 میلیون و 600 هزار تومانشیلد،گان،ماسک،لباس ایزولهنگین صفدریان

20 میلیون تومان شیلد،گان،ماسک،لباس ایزوله،الکلخانم دکرت میرزایی

20 میلیون تومانماسک،لباس ایزوله،محلول ضدعفونی کننده،کالهآقای امیررضا صمد زاده

43 میلیون و 300 هزار تومانیک دستگاه نوار قلب/دو دستگاه مانیتورینگ پرتابل /برانکاردآقای فدوی

75 میلیون تومان  ماسک جراحی ومواد ضدعفونی کنندهآقای چرم ساز

ماسک کشدارآقای آبیز 1 میلیون و 750 هزار تومان 

9 میلیون و 700 هزار تومانشیلد محافظ، لباس محافظ ماسک ان 95/محلول ضدعفونی دست و سطوحمهندس طبیب

6 میلیون و 160 هزار تومانلباس ایزوله 154 دستبهزاد رییسی

جمع کل مشارکت به همراه خیرین ناشناس 
: 335 میلیون و 175 هزار تومان

ایرانشهر
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 ثبت لحظه های ماندگار

گزارش مشارکت های »مؤسسات خیریه و سازمانهای مردم نهاد سالمت« در مقابله با بیماری کرونا از ابتدای شیوع بیماری کووید 19
ارزش مشارکتاقدامات انجام شدهنام موسسه خیریه

134 میلیون و 123 هزار تومان30 عدد تخت بیامرستانی و 30 تشکبنیاد خیریه نیکوکاران رشیف

5 میلیون و 200 هزار تومان گان 130 عدد مراکز 16 ساعته نیکشهر/ بنت/اسپکهخیرین سالمت الشار

خیریه یاران برکت مهر
 گان ولباس ایزوله ماسک.شیلد. محلول ضد عفونی کننده بیامرستان امام علی(

ع)چابهارو 22 بهمن نیکشهر
27 میلیون تومان

8 میلیون تومان لباس.ماسک.الکل.ملحفه بیامرستان والیت راسکخیریه دکرت اکربی

10 میلیون تومان ماسک.آنزیوکت.گان.عینک.شیلد(ایرانشهر)خیریه محسنین

29 میلیون و 400 هزار تومان ماسک.گان.لباس.الکل.دستکش(ایرانشهر)/تب سنج لیزری 2 عددخیریه کرامت ایرانیان

5 میلیون تومان لباس حفاظت فردی(ایرانشهر)موسسه خیریه بهشت رضا

5 میلیون تومان لباس حفاظت فردی(ایرانشهر)موسسه خیریه همیاری

62 میلیون و 900 هزار تومان محلول ضدعفونی کننده.شیلد.گان.ماسکموسسه خیریه مهر گیتی

130 میلیون تومان دستگاه ونتیالتور 4 عدد،تشک مواج 2 عددموسسه خیریه پردیس کانادا وموسسه خیریه سلوک پویا

انجمن روشنگران فردای کودک
 لباس ایزوله 400 عدد،ماسک جراحی 2000 عدد،ماسک ان 95 250 عدد،گان 

270 عدد،دستکش التکس 500 عدد، 1 دستگاه ونتیالتور، 1 دستگاه الکرتوشوک 
و پالس اکسی مرت و 3 دستگاه بای پس

83 میلیون و 300 هزار تومان

3 میلیون و 100 هزار تومان ماسک و دستکش بنیاد علوی 

جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی
 محلول ضدعفونی کننده دست و سطوح،دستکش یکبار مرصف، ماسک، لباس 

رسهمی،الکل،شیلد محافظ
13 میلیون و 750 هزار تومان

7 میلیون تومان ماسک،محلول ضد عفونی کنندهموسسه چرتا

6 میلیون و 400 هزار تومان بسته حامیتیانجمن حامیت از بیامران اسکیزوفرنی(احبا)

3 میلیون تومان ماسک،محلول ضدعفونی کننده،زلانجمن خیریه حامیت از بیامران کلیوی

1 میلیون تومان ماسکانجمن ام اس

10 میلیون تومان مواد شویندهانجمن رصع

7 میلیون و 500 هزار تومان بیسکویت ساقه طالیی،آب معدنیستاد اجرایی فرمان امام

9 میلیون و 740 هزار تومان آنژیوکت صورتی،ماسک ان 95،ماسکجهادگران سالمت حرضت نرجس

6 میلیون و 950 هزارتومان لباس محافظ، ماسک فیلرت دار،ماسکموسسه خیریه رهروان امام علی

2 میلیون و 950 هزار تومان لباس محافظتی، ماسک کشدار، ماسک بنددارموسسه نیکوکاری فرهنگی سلوک پویا

15 میلیون و 600 هزار تومان ماسک ساده،شیلد، لباس حفاظتی،کاله،گانموسسه خیریه بنیاد غیر دولتی سپاس
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

گزارش مشارکت های »مؤسسات خیریه و سازمانهای مردم نهاد سالمت« در مقابله با بیماری کرونا از ابتدای شیوع بیماری کووید 19
ارزش مشارکتاقدامات انجام شدهنام موسسه خیریه

1 میلیون و 320 هزار تومان لباس یکرسه ست کامل لباس و آستینک و پاپوش و کاله انجمن رشد و بالندگی

4 میلیون و 834 هزار تومان ماسک،شیلد،گانلحظه سپاس

مجموع ارزش مشارکتی : 1 
میلیارد و 542 میلیون و 120 

هزار تومان

 گزارش مشارکتهای گروه های داوطلب در مقابله با بیماری کرونا از ابتدای شیوع بیماری کووید 19 تا پایان تیر ماه 99
ارزش مشارکتاقدامات انجام شدهنام گروه داوطلب

20 میلیون تومان اهدای گانساکنین برج متاشای تهران

2 میلیون تومان اهدای دستک،ماسک و گاندبیرخانه ترویج کارهای داوطلبانه

9 میلیون و 800 هزار تومان اهدای ماسکگروه فرشتگان سالمت کشور

75 میلیون تومان اهدای ماسک،گان،مواد ضدعفونی و پمپ سمپاشیگروه های مردمی داوطلب مجتهدی، واعظی چابهار

 میلیون تومان اهدای ماسک و دستکشمامای داوطلب(نیک اندیش)

مجموع ارزش مشارکتی : 112 
میلیون و 800 هزار تومان

گزارش مشارکتهای شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در مقابله با بیماری کرونا از ابتدای شیوع بیماری کووید 19 تا پایان تیر ماه 99
ارزش مشارکتاقدامات انجام گرفته/تجهیزاتنام رشکت/بنگاه اقتصادی

منطقه آزاد چابهار
تخت بیامر، پمپ رسم و رسنگ و کپسول اکسیژن،تخت بسرتی، ویلچر،دستگاه 

تصفیه هوا،الرنگوسکوپ، آمبوبگ، ساکشن، الکرتوشوک،اکسیژن ساز 
پرتابل،ترالی، مانومرت، ماسک،محلول ضد عفونی کننده،لباس،گان

2 میلیارد و 555 میلیون و 930 
هزار تومان

سازمان منطقه آزاد چابهار
لباس ایزوله،ضد عفونی کننده دست،ضدعفونی کننده سطوح،ماسک سه 
الیه،ماسک N95،دستکش نایلونی،کاور کفش،دستکش التکس،گان وشیلد

55 میلیون و 942 هزار تومان

4 میلیون و 425 هزار تومانماسک فیلرت دار 295 عددرشکت نسیم سالمت پاسارگاد

3 میلیون و 750 هزار تومانماسک فیلرت دار 250 عددرشکت ارشیا الکرتیک نقش جهان
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گزارش مشارکتهای شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در مقابله با بیماری کرونا از ابتدای شیوع بیماری کووید 19 تا پایان تیر ماه 99
ارزش مشارکتاقدامات انجام گرفته/تجهیزاتنام رشکت/بنگاه اقتصادی

53 میلیون و 500 هزار تومانماسک فیلرت دار 3550 عدد ماسک سه الیه پزشکی 6 هزار عدداوه سینا

5 میلیون توماناهدای 10 عدد برانکاردرشکت پارمدیک

14 میلیون و 700 هزار تومانپمپ رسمرشکت مدیریت تجهیزات پزشکی

12 میلیون توماناهدای یک عدد دستگاه تهویه هوارشکت الکرتونیک باخرتان

14 میلیون و 700 هزار تومانماسک کشدار ماسک N95لباس حفاظتیرشکت بهستان

12 میلیون تومانماسک ساده وماسک فیلرت دارویرا طب

35 میلیون و 200 هزار تومانکپسول اکسیژن 10 لیرتی 20 عدد،مانومرت 20 عددرشکت خدمات انفور ماتیک

مجموع کل مشارکت : 2 میلیارد 
و 817 میلیون و 447 هزار تومان

گزارش مشارکتهای سایر سازمان ها و نهاد های دولتی در مقابله با بیماری کرونا از ابتدای شیوع بیماری کووید 19 تا پایان تیر ماه 99
نام رشکت/بنگاه 

اقتصادی
ارزش مشارکتاقدامات انجام گرفته/تجهیزات

هیات امنای رصفه 
جویی ارزی

ماسک فیلرتدار 3391 عدد، پیش بند 250 عدد،ست PPE 50 عدد،گان جراحی 1000 عدد،روکش کفش 100،ماسک 
جراحی 27821 عدد،دستکش 2000 جفت

82 میلین و 147 هزار تومان

هالل احمر
ماسک فیلرتدار 6150 عدد،ماسک جراحی، 4700 عدد،دستکش 770 جفت،لباس کاورال 390، عینک محافظ 

262عدد،دستکش معاینه التکس 3700 جفت،پیش بند 1050 عدد،پتو 100 تخته
92 میلیون تومان

38 میلیون و 900 هزار توماندستکش ونیل،ماسک،لباس ایزوله،گان، 3 تب سنج لیزریاداره بازرگانی استان

 62 میلیون تومان7 دستگاه اسپیلت،پتو 100 تختهاداره گمرک

12 میلیون تومانپتو 100 تختهاداره شیالت

مجموع 287 میلیون و 47 هزار 
تومان
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ایالم
دانشگاه علوم پزشکی ایالم

راه اندازی پویش هر نفر یک خیر سالمت توسط مجمع خیرین سالمت استان

اهدای اقالم بهداشتی و تجهیزات بیامرستانی توسط خیرین اتاق بازرگانی کشور و استان

اهدای ملزومات بهداشتی توسط دکرت آذر رئیس دیوان محاسبات کشور

اهداء تجهیزات پزشکی و درمانی از طرف امور مالیاتی استان

اهداء اقالم بهداشتی توسط موسسه یادگار مهربان بدیعی

اهداء وسایل بهداشتی توسط دکرت آرمان بساطی

توزیع اقالم بهداشتی توسط داوطلبین جمعیت هالل احمر

اقدامات جهادی مدیریت آبفای شهری شهرستان بدره

اهداء بسته های بهداشتی توسط خانم دکرت فالحی منتخب مردم در مجلس شورای اسالمی

تهیه پک های بهداشتی توسط حوزه سیدالشهداء )ع( و گروههای جهادی این حوزه- سپاه ناحیه ایالم

اهداء وسایل حفاظت فردی توسط نیکوکاران پیام مهر دوستان تهران

گندزدایی معابر توسط نیروی داوطلب آقای عنایت عباسی با مشارکت رشکت پالستیک سازی کهیر غرب

اهدای تونل ضدعفونی توسط فروشگاه پوشاک خانواده به بیامرستان شهید مصطفی خمینی)ره(

ضدعفونی خیابانها و معابر توسط نیروهای هیئت های مذهبی و بسیج در شهرستان بدره

اهداء پک های فرهنگی توسط بسیجیان حوزه خواهران مقاومت ام ابیها)س( چوار سپاه ناحیه ایالم در بین کادر درمان و بیامران بیامرستان شهید مصطفی 
خمینی )ره(

اهداء اقالم بهداشتی توسط کانون سالمت محله زرنه شهرستان ایوان

کار خیرخواهانه خیر بخش هندمینی شهرستان بدره مقیم تهران

اهداء اقالم تجهیزات پزشکی توسط اتاق بازرگانی ایالم به دانشگاه علوم پزشکی

اولین هدایای نذر کتاب به همت فرهنگی دانشگاه به بیامرستان شهید مصطفی خمینی )ره(

حضور افتخاری و داوطلبانه دکرت احمد حیدری زاده پزشک عمومی در اورژانس بیامرستان امام خمینی )ره( در تعطیالت عید و روز عید

نصب برنهای تبلیغاتی توسط سمن رساهای سالمت استان ایالم در آگاه سازی و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا )کووید -19(



62

 ثبت لحظه های ماندگار

مختصری از فعالیت های کانون هموفیلی ایران شعبه استان ایالم
ترجمه متون و تهیه اینفوگرافی های پیشگیری از ابتال به کویید 19 )بهمن ماه 98(

 ساخت گروه مجازی اطالع رسانی درباره کرونا کویید 19 و روش های پیشگیری و قطع زنجیره ابتال برای بیامران هموفیلی و استفاده از نظرات کارشناسان 
میکروبیولوژی بالینی در گروه

 به مدت 5 شبانه روز ضدعفونی اصولی و با احتیاط با دستگاه های خودپرداز و نازل های جایگاه های سوخت

 تجهیز داوطلبین کانون به ماسک های پیرشفته تنفسی بعضاً )3ام( روپوش دستکش عینک و .. برای ضدعفونی معابر و سطوح فلزی مبلامن شهری

همکاری کانون هموفیلی با انجمن رصع و ام اس و سه شب ضدعفونی متام سطوح فلزی و مبلامن شهری با محلول کلر

 تهیه پاف های الکی با کمک معاونت غذا و دارو فروردین 99 و بسته بندی با کمک داوطلبین و توزیع درب منزل بیامران و ارسال به شهرستان ها

اختصاص پیج اینستاگرامی کانون هموفیلی ایالم با بیش از سی هزار عضو به اینفوگرافی ها و مطالب علمی مربوط به قطع زنجیره ابتال و شناخت روش های 
پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا کووید 19

تهیه و توزیع ماسک های تنفسی میان بیامران و اعضای کانون و داوطبین درب منزل ایشان

رایزنی و تحویل بسته های ژل ضد عفونی کننده و ماسک از هالل احمر و توزیع درب منزل بیامران با کمک و حامیت داوطلبین عزیز هالل احمر و کانون

رایزنی و جلسه با سازمان غذاو دارو و حامیت خانم دکرت شاهامری و دکرت نقدی و تحویل بطری های الکلی برای توزیع میان بیامران و توزیع الکل با همکاری 
انجمن رصع درب منزل بیامران

تحویل لیست و شامره حساب بیامرانی که از شیوع پاندمی آسیب اقتصادی دیده اند به دفرت مرکزی و در نظر گرفنت 2 میلیون ریال کمک هزینه برای این بیامران 
از طرف دفرت مرکزی و خیرین پایتخت

در نظر گرفنت 150 هزارتومان برای تعدادی از بیامران مانند بن خرید برای جلوگیری از فشار اقتصادی به ایشان در دوره شیوع کرونا)خانواده هایی با کسب و 
کارآسیب دیده()تیرماه و مرداد ماه 99(

توزیع 20 بسته مرغ منجمد بین بیامران انعقادی کـه رشایط خانواده های ایشان از نظر اقتصادی در ایام شیوع پاندمی کرونا آسیب دیده

دریافت چندین عنوان کتاب از انتشارات کانون هموفیلی و ترجمه های فدراسیون جهانی هموفیلی و توزیع آنها بین بیامران هموفیلی برای مطالعه در ایام 
قرنطینه با شعار در خانه مبانیم

همکاری کانون با گروه داوطلب انجمن میکروبیولوِژی دانشگاه آزاد و ضد عفونی بیامرستان شهید مصطفی خمینی – بخش هموفیلی و تاالسمی بیامرستان 
مصطفی- و بخش دیالیز بیامرستان مصطفی خمینی

مصاحبه با صدا و سیامی مرکز ایالم در محل دفرت کانون و رشح فعالیت ها و توضیحاتی درباره بیامری هموفیلی و حساسیت این دسته از بیامران در بحث ابتال به 
کرونا ویروس و رضورت رعایت پروتکل ها توسط خانواده ایشان

برگزاری کارگاه های ساخت شیلد محافظتی صورت توسط داوطلبین با رعایت کامل پروتکل ها و توزیع شیلد میان بیامران هموفیلی
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بجنورد
مشارکت خیرین دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزات

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش 
مشارکت 
)تومان(

1

ماسک سه الیه
N95 ماسک
3M ماسک

مایع ضد عفونی کننده- لباس 
محافظت شخصی-عینک - دستکش

300000000

ترمومرت- پالس اکسی مرت- 
,منتیالتورالرنگوسکوپ- تب 

سنج-اتوکالو-
سونوکید- ونتیالتور- دستگاه

BIPAP

570000000870000000
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مشارکت مؤسسات خیریه بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

نام سازمان مردم 
نهاد سالمت

مشارکت خیرین

نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزات

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

1
مؤسسه خیریه 
بیامرستان پورسینا

)N95 ماسک(
رو تختی یکبار مرصف بیامر
پارچه لباس حفاظت فردی

ماسک بندار

1100000011000000

جمع کل مشارکت )تومان( 
11000000



65

کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

مشارکت مؤسسات خیریه /سازمانهای مردم نهاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

نام مؤسسه خیریه
/سازمان مردم نهاد 

سالمت
نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(

ارزش مشارکت
)تومان(

نوع تجهیزات
ارزش مشارکت

)تومان(
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

1400000014000000ماسک ومواد غذاییخیرین آفتاب1

2
مرکز نیکوکاری 

مکتب العباس »ع« 
تهران

20000002000000گان

3

موسسه یاران برکت 
مهر )تهران(

n95 ماسک
گان ولباس

شیلدمحافظ صورت
محلول ضد عفونی

4100000041000000

4
حسینیه اعظم 
مکتب العباس 

تهران

60000006000000گان

5

موسسه خیرین 
پایان کارتن خواب 
تهران و سالمت 
ایرانیان)پارسیان(

n95 ماسک
گان ولباس

شیلدمحافظ صورت
محلول ضد عفونی

75000007500000

6

کامپیوتر رومیزی دستگاه الکرو خیرین سالمت
کاردیو گراف )EKG(، اتوکالو، 
ترالی اورژانس، سونیکت، پنکه 
پایه دار، تجهیزات رختشویخانه، 

انکوباتور نوزادان

110400000110400000

7

دستگاه پالس اکسی مرت رومیزیدکرت خیرین بحران
دستگاه پالس اکسی مرت پرتابل

دستگاه
BIPAP

5700000057000000

جمع کل مشارکت 
)تومان(

237900000
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مشارکت گروههای داوطلب دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب
ارزش مشارکت )تومان(

)در صورتیکه در تامین نیازهای مراکز 
درمانی فعالیت منودهاند(

جمع ارزش مشارکت )تومان(

بسیج وسپاه پاسداران تیپ جواداالمئه1
توزیع مواد غذایی ؛تب سنجی ؛توزیع 

ماسک ومواد ضد عفونی 
**

1000000ضد عفونی کننده دستبسیج جامعه پزشکی2

1500000توزیع ماسك ساده – گان- شیلدسپاه جاجرم 3

جمع کل مشارکت )تومان(
2500000
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مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی درراستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 

نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(نام رشکت /بنگاه اقتصادی
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزات

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

600000گان یکبار مرصف ضد آب600000بانک رفاه)مانه و سملقان(1

مركز چشم پزشكی ایران )تهران( 2
عدد گان رسهمی – ماسك 

ساده 
15000001500000

كارخانه آلومینای جاجرم3
ماسك ساده

لیرتی – دستامل توالت – مایع 
دستشویی- وایتكس

5000000
موتور سمپاش- 

تبسنج
700000012000000

14000001400000ماسکn95رشکت مهندسی پزشکی شایان4

11000001100000لباس رسهمی ایزولهرشکت بیمه آسیا5

250000002500000آبرسدکنفروشگاه تاسیسات نگین توسعه6

رشکت شیمیای نوین پاک رشق7
10CCمحلول درموسپت

10عدد
65000006500000

30000003000000پرینرترشکت فناوران آپادانا سمبل8

9
رشکت نیک پزشک ابزار 

کارانیپاک
5000050000رابط پلیت کوتر

رشکت توسن تجهیز10

5421500054215000خرید ماسک و فیلرت 3Mاتحادیه آهن فروشان11

100000010000000بانک قوامین12

جمع کل مشارکت 
)تومان( 92865000
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نام خیّرسالمت )حقیقی/حقوقی(
نقدی )میزان/

مبلغ(
غیرنقدی )اقالم/

تعداد(
تاریخ اخذ/ 

دریافت

شامره حواله 
یا حساب 

واریزی

محل جذب
)اعتبارات/

اقالم(
توضیحاتمحل توزیع

87/000/00098/12/25آقای مهدی امیدوار1

ستاد 
دانشگاه

خرید ماسک و فیلرت 3Mمراکز درمانی

خرید ماسک و فیلرت 3Mمراکز درمانی271/750/00099/12/29آقای محسن رعنایی2

خرید ماسک N95مراکز درمانی300/000/00099/01/06آقای احمد معظمی3

خرید ماسک و فیلرت 3Mمراکز درمانی265/545/00099/01/06آقای سید علی رشیعت4

خرید ماسک و فیلرت 3Mمراکز درمانی27/000/00099/01/10خانم حسن زاده5 

خرید مواد غذایی کادر درمانهتل الله قرنطینه20/000/00099/02/14آقای رضا ربانیان6

خرید ماسک N95مراکز درمانی41/036/32099/01/15آقای امیر امانی7 

خرید ماسک N95مراکز درمانی300/000/00099/02/15آقای مهندس عمرانی8

خرید ماسک و فیلرت 3Mمراکز درمانی55/000/00099/02/30آقای محسن رعنایی9

خرید ماسک و فیلرت 3Mمراکز درمانی35/000/00099/02/03آقای محسن رعنایی10

خرید ماسک و فیلرت 3Mمراکز درمانی30/000/00099/02/03لوازم اداری شهیدی11

خرید ماسک و فیلرت 3Mمراکز درمانی1/200/00099/02/03لوازم اداری شهیدی12

خرید ماسک و فیلرت 3Mمراکز درمانی5/000/00099/02/03آقای سیروس نقدی پور13

خرید ماسک و فیلرت 3Mمراکز درمانی84/300/00099/02/03آقای سید علی رشیعت14

خرید ماسک و فیلرت 3Mمراکز درمانی25/000/00099/02/14آقای حسن مهدوی15

خرید ماسک و فیلرت 3Mمراکز درمانی9/500/00099/02/14خانم فقیه16

خرید ماسک و فیلرت 3Mمراکز درمانی38/000/00099/02/03اتحادیه آهن فروشان17

خرید ماسک و فیلرت 3Mمراکز درمانی162/150/00099/01/11اتحادیه آهن فروشان18

ماسک 957200گوانجو چین )معرف دکرت شیرغالمی(19

اردیبهشت 
99

معاونت 
غذا ودارو

مراکز درمانی

مراکز درمانیماسک سه الیه13200گوانجو چین )معرف دکرت شیرغالمی(20

مراکز درمانیعینک60گوانجو چین )معرف دکرت شیرغالمی(21

مراکز درمانیلباس رسهمی 420گوانجو چین )معرف دکرت شیرغالمی(22

مراکز درمانی50 دستکش التکس بستهگوانجو چین )معرف دکرت شیرغالمی(23

مراکز درمانی60 ترمومرت الیزریگوانجو چین )معرف دکرت شیرغالمی(24



69

کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

نام خیّرسالمت )حقیقی/حقوقی(
نقدی )میزان/

مبلغ(
غیرنقدی )اقالم/

تعداد(
تاریخ اخذ/ 

دریافت

شامره حواله 
یا حساب 

واریزی

محل جذب
)اعتبارات/

اقالم(
توضیحاتمحل توزیع

-مؤسسه خیریه بیامرستان پورسینا25
 715)N95 ماسک(

عدد
--

بیامرستان پورسینا 
آشخانه 

اهداء فیزیکی

-مؤسسه خیریه بیامرستان پورسینا26
رو تختی یکبار مرصف 

بیامر)2000 مرت(
-

بیامرستان پورسینا 
آشخانه 

اهداء فیزیکی

مؤسسه خیریه بیامرستان پورسینا27
پارچه لباس حفاظت 

فردی)370 مرت(
-

بیامرستان پورسینا 
آشخانه 

اهداء فیزیکی

مؤسسه خیریه بیامرستان پورسینا28
ماسک بندار2000 

عدد
-

بیامرستان پورسینا 
آشخانه 

اهداء فیزیکی

--24450000کمک همکاران29
بیامرستان پورسینا 

آشخانه 
جهت تهیه گان

بانک رفاه)مانه و سملقان(30
گان یکبار مرصف ضد 

آب)40عدد(
-

بیامرستان پورسینا 
آشخانه 

اهداء فیزیکی

آقای حسن رونقی31
گان یکبار مرصف ضد 

آب)60عدد(
-

بیامرستان پورسینا 
آشخانه 

اهداء فیزیکی

خیرین آفتاب32
8 میلیون 

تومان
فروردین 99موادغذایی وماسک

بیامرستان امام 
علی)ع( بجنورد

40پک مواد غذایی 
وماسک

خیرین آفتاب33
6میلیون 

تومان
n95 فروردین 99ماسک

بیامرستان امام 
علی)ع( بجنورد

100 عدد

سپاه پاسداران34
5 میلیون 

تومان
فروردین 99مواد غذایی

بیامرستان امام 
علی)ع( بجنورد

40 پک مواد غذایی

بسیج جامعه پزشکی35
1 میلیون 

تومان
ضد عفونی کننده 

دست
اردیبهشت 

99
بیامرستان امام 
علی)ع( بجنورد

100 عدد

رسهنگ فرجی36
2 میلیون 

تومان
فروردین 99ماسک

بیامرستان امام 
علی)ع( بجنورد

1000 عدد

آقای رشیدی37
1 میلیون 

تومان
فروردین 99ماسک

بیامرستان امام 
علی)ع( بجنورد

500 عدد

سپاه جاجرم 38
300 عدد ماسك 

ساده – 10 عدد گان- 
100عدد شیلد

99/01/14
بیامرستان جواد 
االمئه)ع( جاجرم

اصناف جاجرم39
 800 عدد ماسك ساده

99/01/14
بیامرستان جواد 
االمئه)ع( جاجرم
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 ثبت لحظه های ماندگار

نام خیّرسالمت )حقیقی/حقوقی(
نقدی )میزان/

مبلغ(
غیرنقدی )اقالم/

تعداد(
تاریخ اخذ/ 

دریافت

شامره حواله 
یا حساب 

واریزی

محل جذب
)اعتبارات/

اقالم(
توضیحاتمحل توزیع

مركز چشم پزشكی ایران )تهران( 40
30عدد گان 

رسهمی – ماسك 
ساده 1000 عدد

99/01/14
بیامرستان جواد 
االمئه)ع( جاجرم

كمك های مردمی41

20 عدد كارت 
هدیه 380هزار 
تومانی برای 
نیروهای خدمه

99/01/14هندرآپ 20 عدد
بیامرستان جواد 
االمئه)ع( جاجرم

خانم سوسن مالئكه42
400هزار 

تومان
99/01/14

بیامرستان جواد 
االمئه)ع( جاجرم

خانم فاطمه عزیزی 43
800 هزار 

تومان
99/01/14

بیامرستان جواد 
االمئه)ع( جاجرم

كارخانه آلومینای جاجرم44

ماسك ساده 1000 
عدد – موتور سم پاش 

2 عدد – هندرآپ 6عدد 
4 لیرتی – دستامل 

توالت – 200شیلد- مایع 
دستشویی- وایتكس

99/01/14
بیامرستان جواد 
االمئه)ع( جاجرم

كارخانه آلومینای جاجرم45
3 عدد تب سنج

99/01/14
پایگاه های تب 

سنجی

46

خیرین مردمی متفاوت ومشارکتی 

ماسک دست دوز 
خانگی400عدد

اسفند 98 تا 
اردبیهشت 

99

شبکه بهداشت راز 
و جرگالن

25 گان قابل شستشو47

گان و ماسک48

تب سنج لیزری 5 عدد49

پالس اکس مرت50

51
محلول ضد عفونی 

کننده16 بطری

اتوکالوخیرین سالمت استان52

سونوکیدخیرین سالمت استان53

آب رسد کنخیرین سالمت استان54
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

نام خیّرسالمت )حقیقی/حقوقی(
نقدی )میزان/

مبلغ(
غیرنقدی )اقالم/

تعداد(
تاریخ اخذ/ 

دریافت

شامره حواله 
یا حساب 

واریزی

محل جذب
)اعتبارات/

اقالم(
توضیحاتمحل توزیع

55
مرکز نیکوکاری مکتب العباس 

»ع« تهران
اسفند20098عدد گان

بیامرستان بنت 
الهدی بجنورد

موسسه یاران برکت مهر )تهران(56

ماسک n95به تعداد 
2000عدد

گان ولباس 2000عدد
شیلدمحافظ 
صورت3200
محلول ضد 

عفونی60گالن 4 
لیرتی

فروردین و 
اردیبهشت98

معاونت 
غذا وداروی 

دانشگاه

کلیه بیامرستانها 
ومراکز درگیر 

کرونا
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 ثبت لحظه های ماندگار

لیست کمک های اهدایی خیرین سالمت شهرستان شیروان

نام خّیرسالمت 
)حقیقی/حقوقی(

نقدی )میزان/
مبلغ(

غیرنقدی )اقالم/
تعداد(

تاریخ اخذ/ 
دریافت

شامره حواله 
یا حساب 

واریزی

محل جذب
)اعتبارات/

اقالم(
توضیحاتمحل توزیع

1
حاج احمد سعیدی و 
حاجیه ربابه نصیری 

-
 320/000/000/000

ریال
-اسفند 98

شورای خیرین 
سالمت 
شیروان 

شیروان
ساختامن مسکونی سه طبقه 

برای کاربری بهداشتی درمانی به 
مساحت بنا 500مرت مربع

خیرین سالمت 2

 11040000000
ریال

یازده میلیاردو 
یکصدو چهار میلیون 

ریال 

از ابتدای 
بحران تاکنون 

شورای 
خیرین 
سالمت 
شیروان

شیروان

کامپیوتر رومیزی دستگاه الکرو 
کاردیو گراف )EKG(، اتوکالو، 
ترالی اورژانس، سونیکت، پنکه 
پایه دار، تجهیزات رختشویخانه، 
انکوباتور نوزادان، پالس اکسی 
مرت، دستگاه Bipap فرانسوی، 
رنگ آمیزی، پک حفاظت فردی 

کرونا 12نفر پرسنل، پک حفاظت 
بهداشتی)بیامران کرونایی و 

بیامران خاص، خانواده ها آسیب 
دیده از کرونا و مواد ضد عفونی 

کننده به تعداد25000 نفر( 

3
آقای محمد علی 

حسن زاده
12000000

100
ماسک 95

اقالم*99/02/02
بیامرستان امام 
خمینی شیروان

4
آقای سید محمد 

محمدی
-

1 دستگاه پالس 
اکسی مرت

اقالم99/02/021459
بیامرستان امام 
خمینی شیروان

5
آقای محمد علی 

حسن زاده
2004000

12 بسته دستکش 
یکبار مرصف

اقالم99/02/081462
بیامرستان امام 
خمینی شیروان

6
آقای محمد علی 

حسن زاده
-

1 دستگاه گوشی 
تلفن پاناسونیک

اقالم99/01/271138
بیامرستان امام 
خمینی شیروان

7
حسینیه اعظم 

مکتب العباس تهران
60000000

200 عدد گان 
بهداشتی

اقالم99/02/09251
بیامرستان امام 
خمینی شیروان

-آقای براتعلی آفریده8

یک دستگاه ترالی 
اورژانس

یک دستگاه 
الرنگوسکوپ

یک دستگاه پالس 
اکسیمرتی

اقالم99/03/12122500
بیامرستان امام 
خمینی شیروان
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

لیست کمک های اهدایی خیرین سالمت شهرستان شیروان

نام خّیرسالمت 
)حقیقی/حقوقی(

نقدی )میزان/
مبلغ(

غیرنقدی )اقالم/
تعداد(

تاریخ اخذ/ 
دریافت

شامره حواله 
یا حساب 

واریزی

محل جذب
)اعتبارات/

اقالم(
توضیحاتمحل توزیع

75/971/500خانم سامی9
اقالم حفاظت فردی

اقالم99/02/061461
بیامرستان امام 
خمینی شیروان

48اسپری ضد عفونی کننده 
دست اچ دی 30دستکش پرپ 

19ماسک یکبار مرصف
7شیلد محافظ کوچک 149شیلد 

محافظ بزرگ 40کاله یکبار 
مرصف جراح

30لباس یکبار مرصف بیامر 
133لباس یکبار مرصف بیامر 
120لباس یکبار مرصف بیامر 

صورتی
20لباس رسهمی ایزوله 77لباس 
یکبار مرصف بیامر آبی 40لباس 

یکبار مرصف بیامر جلو بسته

10
رشکت مهندسی 

پزشکی شایان
-

n95ماسک
200عدد

99/2/21
بیارستان آیت 
الله هاشمی 
رفسنجانی

اهداء فیزیکی

-رشکت بیمه آسیا11
لباس رسهمی ایزوله

45عدد
99/2/6

بیارستان آیت 
الله هاشمی 
رفسنجانی

اهداء فیزیکی

12
دکرت سودانه مناینده 

خیرین بحران
-

دستگاه پالس اکسی 
مرت رومیزی

3عدد
99/1/24

بیارستان آیت 
الله هاشمی 
رفسنجانی

اهداء فیزیکی

-دکرت سودانه13
دستگاه پالس اکسی 

مرت پرتابل
2عدد

99/1/24
بیارستان آیت 
الله هاشمی 
رفسنجانی

اهداء فیزیکی

-دکرت سودانه14
دستگاه
BIPAP
2عدد

99/1/24
بیارستان آیت 
الله هاشمی 
رفسنجانی

اهداء فیزیکی

15

موسسه خیرین 
پایان کارتن خواب 
تهران و سالمت 
ایرانیان)پارسیان(

-
N95ماسک
272عدد

99/1/24
بیارستان آیت 
الله هاشمی 
رفسنجانی

اهداء فیزیکی
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 ثبت لحظه های ماندگار

لیست کمک های اهدایی خیرین سالمت شهرستان شیروان

نام خّیرسالمت 
)حقیقی/حقوقی(

نقدی )میزان/
مبلغ(

غیرنقدی )اقالم/
تعداد(

تاریخ اخذ/ 
دریافت

شامره حواله 
یا حساب 

واریزی

محل جذب
)اعتبارات/

اقالم(
توضیحاتمحل توزیع

16

موسسه خیرین 
پایان کارتن خواب 
تهران و سالمت 
ایرانیان)پارسیان(

-
ماسک3الیه

200عدد
99/1/24

بیارستان آیت 
الله هاشمی 
رفسنجانی

اهداء فیزیکی

17

موسسه خیرین 
پایان کارتن خواب 
تهران و سالمت 
ایرانیان)پارسیان(

-
لباس رسهمی

139عدد
99/1/24

بیارستان آیت 
الله هاشمی 
رفسنجانی

اهداء فیزیکی

18

موسسه خیرین 
پایان کارتن خواب 
تهران و سالمت 
ایرانیان)پارسیان(

-
شیلد

40عدد
99/1/24

بیارستان آیت 
الله هاشمی 
رفسنجانی

اهداء فیزیکی

19

موسسه خیرین 
پایان کارتن خواب 
تهران و سالمت 
ایرانیان)پارسیان(

-
محلول ضدعفونی 

دست
20عدد

99/1/24
بیارستان آیت 
الله هاشمی 
رفسنجانی

اهداء فیزیکی

20

موسسه خیرین 
پایان کارتن خواب 
تهران و سالمت 
ایرانیان)پارسیان(

-
دستکش پرپ

9بسته
99/1/24

بیارستان آیت 
الله هاشمی 
رفسنجانی

اهداء فیزیکی

21
فروشگاه تاسیسات 

نگین توسعه
-

آب رسدکن دوشیره 
زاگرس

1دستگاه
98/11/17

بیارستان آیت 
الله هاشمی 
رفسنجانی

اهداء فیزیکی

22
رشکت شیمیای نوین 

پاک رشق
-

محلول 
10CCدرموسپت

10عدد
98/10/7

بیارستان آیت 
الله هاشمی 
رفسنجانی

اهداء فیزیکی

23
رشکت شیمیای نوین 

پاک رشق
-

5CCپمپ
100عدد

98/10/7
بیارستان آیت 
الله هاشمی 
رفسنجانی

اهداء فیزیکی
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

لیست کمک های اهدایی خیرین سالمت شهرستان شیروان

نام خّیرسالمت 
)حقیقی/حقوقی(

نقدی )میزان/
مبلغ(

غیرنقدی )اقالم/
تعداد(

تاریخ اخذ/ 
دریافت

شامره حواله 
یا حساب 

واریزی

محل جذب
)اعتبارات/

اقالم(
توضیحاتمحل توزیع

-لوازم خانگی نامور24
آب رسدکن و جوش 

مدلGگاسونیک
1دستگاه

98/7/7
بیارستان آیت 
الله هاشمی 
رفسنجانی

اهداء فیزیکی

25
رشکت کاسپین زرین 

پارس
-

اسپرایدر 
المینکتومی

1قطعه
98/6/28

بیارستان آیت 
الله هاشمی 
رفسنجانی

اهداء فیزیکی

26
رشکت فناوران 

آپادانا سمبل
98/6/6پرینرت1عدد-

بیارستان آیت 
الله هاشمی 
رفسنجانی

اهداء فیزیکی

27
رشکت نیک پزشک 

ابزار کارانیپاک
-

رابط پلیت کوتر
4عدد

98/2/31
بیارستان آیت 
الله هاشمی 
رفسنجانی

اهداء فیزیکی

-رشکت توسن تجهیز28
اندیکاتور شیمیایی

2000عدد
98/2/10

بیارستان آیت 
الله هاشمی 
رفسنجانی

اهداء فیزیکی
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 ثبت لحظه های ماندگار

اقالم اهدایی به بیمارستان شهدای فاروج که از سوی بیمارستان امام هادی)ع( مشهد به صورت امانی داده 
شده است

تاریخ به روز رسانی جمع تقریبی به ریال مبلغ نقدی تعداد رشح اقالم غیر نقدی شهرستان

15/1/99
 14/000/000/000/000

ریال

10 پله کنار تخت

فاروج

1

1 الکرتوشوک 2

1 برانکارد تاشو 3

1 اتوکالو 4

4 مانیتورینگ عالیم حیاتی 5

4 پمپ رسم 6

1 ونتیالتور نوزاد 7

2 دستگاه نوار قلب 8

1 رادیولوژی پرتابل 9

5 دسته الرنگوسکوپ 10

14 تیغه الرنگوسکوپ 11

10 فلومرت اکسیژن 12

1 تخت احیا نوزاد 13

1 انکوباتور نوزاد 14

1 سونی کبد 15

1 بالدوارمر خون 16

2 ماشین بیهوشی 17

1 NSTمانیتور 18

1 کپسول آنتولوکس)بدون مانیتور 19

1 پالس اکسیمرت 20

2 ترالی دارو 21

2 برانکارد حمل بیامر 22

1 سیمالتور 23

2 فشارسنج 24

10 25 تخت بسرتی دوشکن

10 کمد کنار تخت 26

10 میز نهار خوری بیامر 27
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

بیرجند
مشارکت خیرین دانشکده علوم پزشکی بیرجند

نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(نام بیامرستانهای تابعه درگیر بیامری کرونا
ارزش مشارکت

)تومان(
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

30.000.000--30 میلیونبیامرستان چمران )فردوس(1

بیامرستان رسول)فردوس(2
10میلیون و 500 

هزار
--10.500.000

موسسه خیریه حرضت فاطمه)س( بیامرستان 3
دکرت چمران )فردوس(

2.000.000-ماسک جهت پرسنل2 میلیون

کمکهای مردمی به بیامرستان چمران)فردوس(4
3میلیون و 820 

هزار
3.820.000-20 عددماسک عنکبوتی-1800ماسک و..

60 میلیونخیریه دستان مهربان)فردوس(5
انواع ماسکها- گان- لباسهای مخصوص – 

مواد ضدعفونی
-60.000.000

2.000.000-ماسک جهت پرسنل2 میلیونصندوق همیاران کمک به بیامرستان)فردوس(6

15.000.000--15 میلیونبیامرستان امام علی )ع( رسایان(7

-بیامرستان امام علی )ع( رسایان((8

اهدای 200 مرت پارچه اعالء جهت تهیه 
کیت حفاظت فردی پرسنل بیامرستان 
توسط خیرین شهر بابل ویژه پرسنل 

بیامرستان

66.000.000میلیون

-بیامرستان امام علی )ع( رسایان((9
دوخت رایگان کیت های حفاظت فردی 

با همکاری خیاطان سطح شهر رسایان
1میلیون و500 

هزار
1.500.000

-بیامرستان امام علی )ع( )رسایان(10
تجهیزات حفاظت فردی شامل کاله 
یکبارمرصف، گان، لباس رسهمی، 

دستکش جراحی، ماسک سه الیه و پاپوش
44.000.000 میلیون

اورژانس115 شهرستان رسایان11
25عدد لباس حفاظت فردی ویژه پرسنل 

اورژانس 115
11.000.000 میلیون

مرکز بهداشت شهرستان رسایان12
دوخت رایگان 80 کیت حفاظت فردی و 

خریداری شیلد
2 میلیون و 800 

هزار
2.800.000

بیامرستان شهداء قاین13
4 میلیون و 500 

هزار
15104.500.000 میلیونماسک،گان، رسآستین

120.000.000---بیامرستان شهداء قاین14
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 ثبت لحظه های ماندگار

مشارکت خیرین دانشکده علوم پزشکی بیرجند

نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(نام بیامرستانهای تابعه درگیر بیامری کرونا
ارزش مشارکت

)تومان(
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

40.000.000----بیامرستان شهداء قاین15

-بیامرستان ولی عرص )عج(16
توزیع 50 سبد غذایی بین بیامران 

کرونایی نیازمند
27.800.000میلیون

15.000.000--15 میلیونبیامرستان ولی عرص )عج(17

تجهیزات حفاظت فردیبیامرستان ولی عرص )عج(18
8 میلیون و 335 

هزار
8.335.000

17.500.000---بیامرستان ولی عرص )عج(19

5 میلیونخاتم االنبیاء اسدیه20

تجهیزات حفاظت فردی شامل کاله 
یکبارمرصف، گان، لباس رسهمی، 

دستکش جراحی، ماسک سه الیه و 
پاپوش

2 میلیون و 600 
هزار

7.600.000

1میلیونشبکه بهداشت و بیامرستان درمیان21
- انواع ماسکها- گان- لباسهای مخصوص 

– مواد ضدعفونی
2627.000.000 میلیون

-بیامرستان امام رضا )ع(22

مایع ظرفشویی 4 لیرتی 12 عدد
دستامل کاغذی رولی 12 عد د
محلول سفیدکننده 12 عدد

مایع دستشویی 4 لیرتی تیرک 12 عدد

11.000.000 میلیون

2.500.000--بیامرستان امام رضا )ع(23

-بیامرستان امام رضا )ع(24

ماسک FFP2 بسته 12 تایی2
25یک بسته دستکش اسرتیل 50 تایی26
مایع ضد عفونی ک27ننده دست 19 

نیم لیرتی
810810.000 هزار

500500.000هزارشیلد صورت 15 عدد-بیامرستان امام رضا )ع(25

-بیامرستان امام رضا )ع(26

تجهیزات حفاظت فردی شامل کاله 
یکبارمرصف، گان، لباس رسهمی، 

دستکش جراحی، ماسک سه الیه و 
پاپوش

88.000.000 میلیون

500 هزاربیامرستان شفا )برشویه(27
تجهیزات حفاظت فردی شامل 

ماسک،گان و.....
30 میلیون و 830 

هزار
31.330.000

4545.000.000میلیونیونیت دندانپزشکیبیامرستان علی بن ابیطالب )رسبیشه(28
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

مشارکت خیرین دانشکده علوم پزشکی بیرجند

نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(نام بیامرستانهای تابعه درگیر بیامری کرونا
ارزش مشارکت

)تومان(
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

بیامرستان علی بن ابیطالب )رسبیشه(29
ترمومرت لیزری دو عدد-مانیتورینگ 1 

عدد-لی پیس-
بای پپ

80میلیون و 600 
هزار

80.600.000

1212.000.000 میلیون85 سبد غذایی جهت نیازمندانهمکاران شبکه و بیامرستان)رسبیشه(30

3535.000.000 میلیونوسایل حفاظت فردیبیامرستان رازی31

48.000.000---پرسنل مرکز بهداشتی جواد االمئه)خوسف(32

1.200.000---خانه بهداشت روستای سیوجان)خوسف(33

لوازم حفاظت فردی و ضد عفونیبیامرستان شهید آتشدست نهبندان34
میلیون 24 و 500 

هزار
25.500.000

پایگاه های اورژانس و35
مراکز خدمات جامع سالمت شهرستان نهبندان

لوازم حفاظت فردی و ضد عفونی
31 میلیون و 718 

هزار
31.718.000

بیامرستان شهید آتشدست نهبندان36
19 میلیون و 400 

هزار
19.400.000

450450.000 هزارمعاونت بهداشتی دانشگاه37

جمع کل مشارکت )تومان(
 829.363.000
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 ثبت لحظه های ماندگار

مشارکت مؤسسات خیریه بیمارستانی بیرجند
نام مؤسسه خیریه بیامرستانی 

مستقر در بیامرستان دارای 
مجوز فعالیت

نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزات

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

1
موسسه خیریه حرضت فاطمه)س( 

بیامرستان دکرت چمران)فردوس(
تهیه ماسک جهت 2 میلیون

پرسنل بیامرستان
---

2
موسسه خیریه علی ابن موسی 

الرضا )ع)نهبندان((
ماسک،دستکش،شیلد -

محافظ
1 میلیون و 500 3 عدد تب سنج25 میلیون

هزار

50.000.000----50میلیونمجمع خیرین شهرستان فردوس

مجمع خیرین سالمت استان
50میلیون به 
کمیته امداد

----50.000.000

----مجمع خیرین سالمت استان
کمک در خرید یونیت 
دندانپزشکی خوسف

44.000.000 میلیون

35.000.000--35 میلیونلوازم رضوری-مجمع خیرین شهرستان طبس

109میلیون--مجمع خیرین شهرستان طبس

دستگاه ضدعفونی 
کننده بخشهای 

بیامرستان و ساکشن و 
تجهیزات رضوری

-109.000.000

-مجمع خیرین شهرستان رسبیشه
پگ بهداشتی و مواد 

ضدعفونی کننده
10.000.000--10 میلیون

شورای خیرین سالمت )شهرستان 
رسایان(

12میلیون و 
500هزار

خریداری ماسک و گان 
ویژه پرسنل

---12.500.000

صندوق علی اصغر )ع( پرسنل 
شبکه بهداشت رسایان

-
تهیه 110 سبد غذایی 

ویژه نیازمندان
11.000.000--11 میلیون

اقالم بهداشتی-مجمع خیرین شهرستان قاین
1میلیون و 500 

هزار
--1.500.000

4.000.000آموزش4 میلیونتهیه ماسک-خیریه آل محمد

-مجمع خیرین سالمت استان
پک بهداشتی و مایع 

ضدعفونی دست
12 میلیون و 

756 هزار
--12.756.000

موسسه خیریه ابوالفضلی
ناهار بیامران و 

پرسنل و...
9 میلیون 300 

هزار
9.300.000

جمع کل مشارکت )تومان(
337.556.000 
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

مشارکت مؤسسات خیریه /سازمانهای مردم نهاد سالمت - دانشکده علوم پزشکی بیرجند

نام سازمان مردم نهاد سالمت
نقدی 
)تومان(

نوع اقالم مرصفی
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزات

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

کمکهای مردمی به دارالشفاء 1
امام حسین )ع()فردوس(

ماسک و موادضدعفونی 
پاپوش - گان

3030.000.000میلیون تومان

دارالشفاء امام حسین )ع(2
)فردوس(

تامین متخصص و 
دنداپزشک در زمان کرونا

10 میلیون 
تومان

10.000.000

دارالشفاء امام حسین )ع(3
)فردوس(

کمک به افراد بیکار و 
مترضر از بیامری کرونا

45میلیون 
تومان

45.000.000

گروه فرهنگی هرنی نبوت،4
پویش نربد با کرونا )فردوس(

تهیه 22 تن محلول ضدعفونی
تولید محتوای آموزشی

چاپ تراکت و بروشور و ....

12 میلیون 
تومان

12.000.000

گروه فرهنگی هرنی نبوت،5
پویش نربد با کرونا)فردوس(

--
اجرای برنامه فرهنگی هرنی 
برای پرستاران جهت تقویت 

روحیه

4 میلیون 
تومان

4.000.000

22.000.000میلیون تومانماسک و تب سنج لیزریسازمان مردم نهاد )خوسف(6

2.000.000فضای مجازی2 میلیون تومانماسکپیشگامان تندرستی و نشاط7

200200.000 هزار تومانبرنبنیاد توسعه فرهنگی سپهر8

--پویندگان میراث خاوران9
تامین نیرو جهت گندردایی 

شهر

--سمن )بیرجند(10
100لیرت محلول گندزدای 

دکونکس
11میلیون 

تومان
11.000.000

--سازمان مردم نهاد )بیرجند(11
دستمزد دوخت 219 لباس 

رسهمی/1105گان/1620شیلد
60میلیون 

تومان
60.000.000

سمن امدادگران عاشورا 12
)بیرجند(

تامین بسته غذایی--
146 میلیون 

تومان
146.000.000

مرکز جامع درمان بیامران 13
خاص

 7
میلیون 
تومان

--7.000.000

سمن ارغوان آرامش 14
)نهبندان(

22.000.000میلیون تومانماسک،دستکش،شیلد و....

جمع کل مشارکت )تومان(
331.200.000
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مشارکت گروههای داوطلب دانشکده علوم پزشکی داوطلب بیرجند

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب
ارزش مشارکت )تومان(

)در صورتی که در تامین نیازهای مراکز 
درمانی فعالیت منوده اند(

50میلیون تومانضدعفونی مستمر معابر عمومی و اماکن کل سطح شهرپویش مردمی مجاهدان سالمت )فردوس(1

سپاه و بسیج)فردوس(2
تب سنجی و کنرتل ورودی و خروجی -محلول ضدعفونی- 

ماسک .پمپ محلول پاشی و ......
35 میلیون تومان

-تب سنجی و کنرتل ورودی و خروجیهالل احمر)فردوس(3

3 میلیون تومانتامین مایحتاج خانواده هایی که مترضر شدندهیات مذهبی)فردوس(4

-تهیه مواد گندزداپویش های روستاها)فردوس(5

پویش فعالین مجازی)فردوس(6
جذب خیرین و تهیه بسته ای فرهنگی اعتقادی در رابطه با 

کرونا و تهیه ماسک
1میلیون و 800 هزار تومان

50 میلیون تومانلغو اجاره 30 تا مغازهپویش اجاره منی گیریم)فردوس(7

15 میلیون تومانسبد غذایی و تهیه مواد شوینده برای نیازمندانگروه پیگیری مشکالت مردم)فردوس(8

31 میلیون تومانتهیه ماسک و موادضدعفونی و روپوشپویش مردمی موکب املهدی مسجد جامع)فردوس(9

140میلیون تومانتهیه بسته های غذایی برای افراد بیکار شده از کروناخیریه امام زمان )فردوس(10

7 میلیون تومانمواد ضدعفونی – ماسک جهت عمومموسسه فرهنگی هرنی نبوت )ستاد نربد با کرونا( )فردوس(11

کانون سالمت محله باهرن و مطهری)خوسف(12
تشکیل گروه تلگرامی و ارسال پیامهای بهداشتی و آموزش 

مردم محله
-

13
سفیران سالمت محله کلیه مراکز بهداشتی تحت 

پوشش)خوسف(
تشکیل گروه تلگرامی و ارسال پیامهای بهداشتی و آموزش 

مردم محله
-

14
نهضت مردمی مقابله با کرونابا همکاری کانون سالمت 

محالت )رسایان(

همکاری با واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت و واحد 
آموزش سالمت جهت حضور داوطلبانه در واحدهای صنفی 
مانند نانوایی، میوه فروشی، سوپرمارکت و ... جهت آموزش 
عموم و متصدیان و نظارت بر رعایت بهداشت جهت کاهش 

انتقال ویروس کرونا

-

همکاری گروه های سپاه و بسیجی)رسایان(15
پیگیری ثبت نام اصناف در سامانه وزارت بهداشت و اخذ کد 
رهگیری و پروتکل های بهداشتی )در منطقه شهری آیسک 

و رسایان(
-

-ضدعفونی معایر و اماکنشهید کاوه )قاین(16

-ضدعفونی معایر و اماکنتکواندو )قاین(17
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مشارکت گروههای داوطلب دانشکده علوم پزشکی داوطلب بیرجند

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب
ارزش مشارکت )تومان(

)در صورتی که در تامین نیازهای مراکز 
درمانی فعالیت منوده اند(

-ضدعفونی معایر و اماکن / تولید ماسکعامر )قاین(18

-ضدعفونی معایر و اماکن/ تولید گان و رسآستینباشگاه بزرگمهر)قاین(19

-ضدعفونی معایر و اماکنحیدر کرار )قاین(20

-ضدعفونی معایر و اماکن و تب سنجی60شوراهای اسالمی روستا)قاین(21

-ماسک،/ پخش پیام از مساجد/ توزیع مواد ضدعفونیکانون سالمت محله امام سجاد22

کانون سالمت غدیر)قاین(23
ماسک /پخش پیام از مساجد/ توزیع مواد ضدعفونی/

غربالگری کرونا
-

خانه مشارکت مردم در سالمت)قاین((24
ماسک، بهره گیری از فضاهای مجازی، مسابقه طرح فاصله 

گذاری اجتامعی
-

25
مشارکت و کمک نقدی در پویش مهربانی و کمک مومنانه 

توسط پرسنل )قاین(
5 میلیون تومانمشارکت و کمک نقدی

-تولید گان و رسآستین و ماسکشورای پهنایی26

-20نفر جهت غربالگری کرونا در محل فرودگاهبسیج)بیرجند(27

-تامین خودرو جهت اطالع رسانی پیام های بهداشتیمسجد جواداالیمه)بیرجند(28

بسیج)بیرجند(29
15نفر جهت توزیع ماسک و وسایل ضد عفونی به بیامران و 

اطرافیان انها درچندین نوبت و 35 نفر جهت آموزش و مراقبت 
بیامران کرونایی

-

بسیج )بیرجند(30
35 نفر جهت همکاری با واحد بهداشت محیط در امر معرفی 
اماکن متخلف،آموزش مسایل بهداشتی به متصدیان، بازدید از 

نانوایی ها/آرایشگاهها/و گندزدایی محیط
-

22 میلیون و 800 هزار تومانتوزیع 190 سبد بهداشتی بین نیازمندانکانون سالمت محله حاجی آباد31

تامین 10 عددچرخ خیاطی جهت کار در کارگاه تولید ماسککانون سالمت محله حاجی آباد32

بسیج )درمیان(33
غربالگری افراد و خانوار درب منازل،ضدعفونی معابر و 

سطوح و اماکن عمومیو اهدای ماسک
1 میلیون تومان

-همکاری در ضدعفونی معابر و سطوح و اماکن عمومیروحانیون )درمیان(34

شورای اسالمی و دهیاری)درمیان(35
برپایی ایستگاه و کنرتل ورود و خروج،همکاری در ضدعفونی 

معابر و سطوح و اماکن عمومی
-
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مشارکت گروههای داوطلب دانشکده علوم پزشکی داوطلب بیرجند

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب
ارزش مشارکت )تومان(

)در صورتی که در تامین نیازهای مراکز 
درمانی فعالیت منوده اند(

5 میلیون تومانهمکاری در تهیه و گندزداییپویش مردمی)رسبیشه(36

49 میلیون تومانمشارکت در تولید ماسک سه الیهگروه جهادی دستان پر توان37

جمع کل مشارکت )تومان(
415.600.000

مشارکت سایر نهادها و سازمانها ی دولتی درراستای مسئولیت اجتماعی - بیرجند

نام رشکت /نهاد/سازمان
نقدی 
)تومان(

نوع اقالم مرصفی
ارزش مشارکت

)تومان(
سایر

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت )تومان(

1
آبفای امور آب و 
فاضالب)فردوس(

-
موادگندزدا
آب ژاول

تامین موادضدعفونی
4.000.000--4 میلیون تومان

18000 ماسکنساجی فردوس2
135میلیون 

تومان
--135.000.000

سازمان اوقاف)خوسف(3
3میلیون 

تومان
----3.000.000

4
شهرداری قاین، نیم بلوک، 
آرین شهر، خرضی، اسفدن

7 میلیون تومانبرن، تراکت آموزشی-
اعالم پیامهای 

بهداشتی توسط 
خودروی بلندگودار

شهرداری قاین، 
نیم بلوک، آرین 
شهر، خرضی، 

اسفدن

7.000.000

ماسک-سپاه5
100 میلیون 

تومان
ایستگاه سالمت، 
طرح غربالگری

100.000.000سپاه

---اوقاف و امور خیریه6
نهاریک روز پرسنل 
وبیامران /خودروی 
بلندگودار/ خودرو

2 میلیون و 500 
هزار تومان

2.500.000

خودروی بلندگودار---راهنامیی و رانندگی7
راهنامیی و 

رانندگی
--

50 هزار توماننصب برن-جهاد کشاورزی8
تلویزیون شهری 

)درج پیام( - خودرو
50.000جهاد کشاورزی
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

مشارکت سایر نهادها و سازمانها ی دولتی درراستای مسئولیت اجتماعی - بیرجند

نام رشکت /نهاد/سازمان
نقدی 
)تومان(

نوع اقالم مرصفی
ارزش مشارکت

)تومان(
سایر

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت )تومان(

9

سایر ادارات)بخشداری، 
هالل احمر، نیروی 

انتظامی، آبفای شهری، 
دامپزشکی/ منابع طبیعی/ 
بنیاد شهید/ استاندارد/راه 

و شهرسازی و........(

نصب برن،100بسته حامیتی 
تغذیه ای- لوازم حفاظت 
فردی- تامین نیروجهت 
غربالگری و آموزش و.....

5 میلیون تومان

ایستگاه سالمت، 
تابلوی روان 

)درج پیامهای 
هشدار دهنده 
کرونا(،خودرو

5.000.000کلیه ادارات

کمیته امداد امام)قاین(10
1660بسته حامیتی بهداشتی 

/تغذیه ای
180 میلیون 

تومان
نیروی انسانی 

)بهداشت محیط(
180.000.000کمیته امداد امام

11
رشکت میناکان معدن مس 

قلعه زری )خوسف(
تب سنج لیزری---

امیلیون و 200 
هزار تومان

1.200.000

12
رشکت میناکان معدن مس 

قلعه زری )خوسف(
44.000.000 میلیون تومانسونی کیت---

3عددپمپDVTشهرداری بیرجند13
50میلیون 

تومان

هزینه حمل 
رایگان زباله متامی 
مراکزبهداشتی شهر 

به مدت 3ماه

1767.000.000 میلیون تومان

آستان قدس رضوی14

پرداخت هزینه 
درمان 6بیامر- 

نهاریک روزپرسنل 
وبیامران

6 میلیون و500 
هزار تومان

6.500.000

اداره کل هالل احمر15
مساعدت مالی به22 

بیامر مبتال به کرونا
7 میلیون و 200 

هزار تومان
7.200.000

جمع کل مشارکت )تومان(
523.450.000
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تبریز
مشارکت خیرین تبریز

نام دانشگاه/
دانشکده 

علوم پزشکی
نقدی )تومان(

نوع اقالم 
مرصفی

ارزش مشارکت
)تومان(

نوع تجهیزات
ارزش مشارکت

)تومان(
سایر

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

53،000،000------53،000،000آذرشهر1

6،470،000-متفرقه2،450،000تجهیزات پزشکی3،910،000لوازم مرصفی110،000اسکو2

983،794،700-متفرقه-تجهیزات پزشکی498،890،000لوازم مرصفی484،904،700اهر3

30،000،00045،500،000متفرقه-تجهیزات پزشکی12،500،000لوازم مرصفی3،000،000بستان آباد4

102،500،000377،850،000متفرقه242،350،000تجهیزات پزشکی20،000،000لوازم مرصفی13،000،000بناب5

5،800،000645،970،000متفرقه440،200،000تجهیزات پزشکی199،970،000لوازم مرصفی-جلفا6

75،700،000-متفرقه47،500،000تجهیزات پزشکی18،200،000لوازم مرصفی10،000،000چاراویامق7

20،460،000-متفرقه8،000،000تجهیزات پزشکی11،560،000لوازم مرصفی900،000خداآفرین8

12،380،00082،640،400متفرقه16،700،000تجهیزات پزشکی53،560،400لوازم مرصفی-شبسرت9

--متفرقه-تجهیزات پزشکی-لوازم مرصفی-عجبشیر10

91،500،000-متفرقه58،000،000تجهیزات پزشکی32،000،000لوازم مرصفی1،500،000کلیرب11

22،900،000-متفرقه-تجهیزات پزشکی22،900،000لوازم مرصفی-مرند12

66،400،000150،400،000متفرقه67،000،000تجهیزات پزشکی15،000،000لوازم مرصفی2،000،000ملکان13

21،500،0001،333،500،000متفرقه850،000،000تجهیزات پزشکی242،000،000لوازم مرصفی220،000،000میانه14

169،679،900-متفرقه-تجهیزات پزشکی169،679،900لوازم مرصفی-ورزقان15

43،500،000-متفرقه-تجهیزات پزشکی2،500،000لوازم مرصفی41،000،000هریس16

3،810،000148،008،000متفرقه33،420،000تجهیزات پزشکی70،643،000لوازم مرصفی40،135،000هشرتود17

1،200،0001،200،000متفرقه-تجهیزات پزشکی-لوازم مرصفی-اسدآبادی18

65،025،000-متفرقه2،600،000تجهیزات پزشکی43،625،000لوازم مرصفی18،800،000الزهراء19

379،911،8001،390،958،780متفرقه160،095،000تجهیزات پزشکی313،951،980لوازم مرصفی537،000،000امام رضا )ع(20

36،750،000-متفرقه6،000،000تجهیزات پزشکی30،750،000لوازم مرصفی-رازی21
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مشارکت خیرین تبریز

نام دانشگاه/
دانشکده 

علوم پزشکی
نقدی )تومان(

نوع اقالم 
مرصفی

ارزش مشارکت
)تومان(

نوع تجهیزات
ارزش مشارکت

)تومان(
سایر

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

3،684،40052،354،304متفرقه-تجهیزات پزشکی42،669،904لوازم مرصفی6،000،000سینا22

28،985،755-متفرقه-تجهیزات پزشکی28،985،755لوازم مرصفی-شهداء23

24
شهید مدنی 

تربیز
3،344،000-متفرقه-تجهیزات پزشکی3،344،000لوازم مرصف-

12،000،000-متفرقه-تجهیزات پزشکی12،000،000لوازم مرصفی-علوی25

--متفرقه-تجهیزات پزشکی-لوازم مرصفی-کودکان26

--متفرقه-تجهیزات پزشکی-لوازم مرصفی-نیکوکاری27

جمع کل مشارکت 
)تومان(

5،841،490،839

ژ

مشارکت مؤسسات خیریه بیمارستانی
نام دانشگاه/
دانشکده 

علوم پزشکی

نام مؤسسه خیریه بیامرستانی مستقر 
در بیامرستان دارای مجوز فعالیت

نقدی 
)تومان(

نوع اقالم 
مرصفی

ارزش 
مشارکت
)تومان(

نوع تجهیزات
ارزش 

مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

115،000،000319،146،000تجهیزات پزشکی204،146،000لوازم مرصفی-موسسه خیریه بیامرستانی شهید مدنیآذرشهر1

10،000،000----10،000،000موسسه خیریه بیامرستانی ساجدیآذرشهر2

45،132،00058،332،000تجهیزات پزشکی13،200،000لوازم مرصفی-موسسه خیریه بیامرستانی امام خمینیعجبشیر3

4،000،00032،371،200تجهیزات پزشکی11،371،200لوازم مرصفی17،000،000موسسه خیریه بیامرستانی طالقانیتربیز4

جمع کل مشارکت )تومان(
419،849،200
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مشارکت مؤسسات خیریه /سازمانهای مردم نهاد سالمت 
نام دانشگاه 
/دانشکده 
علوم پزشکی

نام مؤسسه خیریه
/سازمان مردم نهاد سالمت

نوع اقالم 
مرصفی

ارزش مشارکت
)تومان(

سایرنوع تجهیزات
ارزش مشارکت

)تومان(
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

1

اسکو

15،000،00074،500،000متفرقهتجهیزات پزشکی59،500،000لوازم مرصفیشورای خیرین سالمت

500،000،000507،750،000موادغذاییتجهیزات پزشکی7،750،000لوازم مرصفینورسهند2

250،000،000252،500،000موادغذاییتجهیزات پزشکی2،500،000لوازم مرصفیشهیدان دادی3

62،500،00064،150،000موادغذاییتجهیزات پزشکی1،650،000لوازم مرصفیپژواک سکوت معلولین4

21،000،00053،500،000موادغذاییتجهیزات پزشکی32،500،000لوازم مرصفیمرکزکسا5

7،450،000-موادغذاییتجهیزات پزشکی7،450،000لوازم مرصفییاران برکت مهرچاراویامق6

7
شبسرت

40،752،200-متفرقهتجهیزات پزشکی40،752،200لوازم مرصفیشورای خیرین سالمت

970،000-متفرقهتجهیزات پزشکی970،000لوازم مرصفیشورای خیرین شندآباد8

شبسرت9
مرکز نیکوکاری حرضت 

زینب )س(
3،900،000-متفرقهتجهیزات پزشکی3،900،000لوازم مرصفی

10

مرند

6،300،000-متفرقهتجهیزات پزشکی6،300،000لوازم مرصفیشورای خیرین سالمت

11
خیریه مردمی پایان کارتن 

خوابی
16،240،000-متفرقهتجهیزات پزشکی16،240،000لوازم مرصفی

ملکان12
مرکز نیکوکاری صاحب 

الزمان
2،000،000-متفرقهتجهیزات پزشکی2،000،000-لوازم مرصفی

13

تربیز

8،488،000-متفرقهتجهیزات پزشکی8،488،000لوازم مرصفیخیرین یاران عشق

600،000-متفرقهتجهیزات پزشکی600،000لوازم مرصفیخیرین جان نثاران14

5،600،000-متفرقهتجهیزات پزشکی5،600،000لوازم مرصفیمحیای آذرتربیز15

16،250،000-متفرقهتجهیزات پزشکی16،250،000لوازم مرصفیمیثاق اطهرچمران16

148،900،000-متفرقهتجهیزات پزشکی148،900،000لوازم مرصفیقلب های سبز17

240،000،000-متفرقهتجهیزات پزشکی240،000،000لوازم مرصفیموسسه مهر رضوان18

19
کانون بازنشستگان 

دانشگاه
3،250،000-متفرقهتجهیزات پزشکی3،250،000لوازم مرصفی

358،000،000-متفرقهتجهیزات پزشکی6،000،000لوازم مرصفیانجمن کلیوی جلفا20

8،425،000-متفرقهتجهیزات پزشکی8،425،000لوازم مرصفیخانه قلب تربیز21
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مشارکت مؤسسات خیریه /سازمانهای مردم نهاد سالمت 
نام دانشگاه 
/دانشکده 
علوم پزشکی

نام مؤسسه خیریه
/سازمان مردم نهاد سالمت

نوع اقالم 
مرصفی

ارزش مشارکت
)تومان(

سایرنوع تجهیزات
ارزش مشارکت

)تومان(
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

22

تربیز

138،215،050230،368،530متفرقهتجهیزات پزشکی18،221،480لوازم مرصفیانجمن کلیوی

29،300،000-متفرقهتجهیزات پزشکی29،300،000لوازم مرصفیانجمن سبز اندیشان23

24
موسسه خیریه فاطمه 

الزهراء
150،000،000150،000،000متفرقهتجهیزات پزشکی-لوازم مرصفی

6،000،000-متفرقهتجهیزات پزشکی6،000،000لوازم مرصفیانجمن تاالسمی25

74،260،000115،405،000متفرقهتجهیزات پزشکی41،145،000لوازم مرصفیانجمن نیکوکاری تربیز26

44،125،000-متفرقهتجهیزات پزشکی44،125،000لوازم مرصفیانجمن تسکین27

28
سمن های اداره کل ورزش 

و جوانان
31،000،00040،000،000موادغذاییتجهیزات پزشکی9،000،000لوازم مرصفی

31،000،000-متفرقهتجهیزات پزشکی31،000،000لوازم مرصفیانجمن اسرتوک29

1،250،0003،850،000متفرقهتجهیزات پزشکی1،600،000لوازم مرصفینقص آنزیمی30

5،000،000-متفرقهتجهیزات پزشکی5،000،000لوازم مرصفیموسسه مهر تا مهر31

32
خیریه حکیم بوعلی 

خرسوشاه
10،000،000-متفرقهتجهیزات پزشکی10،000،000لوازم مرصفی

20،000،000-متفرقهتجهیزات پزشکی20،000،000لوازم مرصفیانجمن ام اس استان33

12،000،000-متفرقهتجهیزات پزشکی12،000،000لوازم مرصفیانجمن اوتیسم34

65،000،000-متفرقهتجهیزات پزشکی65،000،000لوازم مرصفیگروه حمتاک35

3،000،000-متفرقهتجهیزات پزشکی3،000،000لوازم مرصفیهمیاران پناه تربیز36

5،000،000-متفرقهتجهیزات پزشکی5،000،000لوازم مرصفیانجمن قلب ایران37

21،000،000-متفرقهتجهیزات پزشکی21،000،000لوازم مرصفیموسسه تحسین تربیز38

15،280،000802،565،000متفرقهتجهیزات پزشکی787،285،000لوازم مرصفیقلب های بزرگ تربیز39

جمع کل مشارکت )تومان(
3،413،138،730
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مشارکت گروههای داوطلب

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلبنام دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی
ارزش مشارکت )تومان(

)در صورتی که در تامین نیازهای 
مراکز درمانی فعالیت منوده اند(

3،600،000لباس یکبارمرصفهیئت مکتب العباسجلفا1

2،000،000اهداء 2 دستگاه سمپاش برقیگروه کوهنوروی و صعودچاراویامق2

2،000،000تقدیر و تشکر از کادر درمانییاوران رسدارسلیامنیملکان3

جمع کل مشارکت )تومان(
7،600،000
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مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی درراستای مسئولیت اجتماعی

نوع تجهیزاتنقدی )تومان(نام رشکت /بنگاه اقتصادی
ارزش مشارکت

)تومان(
سایر

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش 
مشارکت )تومان(

1

آذرشهر

--14،250،000لوازم مرصفی-فوالدمهر سهند

--900،000لوازم مرصفی-رشکت مهر اصل2

1،050،000تجهیزات پزشکی1،800،000لوازم مرصفی-سینا حمد آریا3

--20،000،000لوازم مرصفی-آهک هیدراته4

--10،000،000لوازم مرصفی-وند لوله5

--10،000،000لوازم مرصفی-سنگاب6

--6،000،000لوازم مرصفی-آبسا7

--4،000،000لوازم مرصفی-نوآوران آذرموم8

9
اسکو

حسنییه اعظم
مکتب العباس تهران

--1،200،000لوازم مرصفی-

--1،800،000لوازم مرصفی-کارکنان رشکت چشمه آب10

11
جلفا

--6،000،000لوازم مرصفی-فروشگاه الشاد

--12،000،000لوازم مرصفی-رشکت سالمت گسرت12

13
ملکان

--15،000،000لوازم مرصفی-رشکت اصفهان تجارت

--4،000،000لوازم مرصفی-رشکت صنایع فرش و موکت بابل14

15
میانه

180،000،000تجهیزات پزشکی240،000،000لوازم مرصفی1000،000،000مجتمع فوالد میانه

-تجهیزات پزشکی150،000،000لوازم مرصفی-تیوا صنعت16

17
شهید مدنی 

تربیز

-تجهیزات پزشکی123،120،000لوازم مرصفی-رشکت تاژ

-تجهیزات پزشکی1،785،000لوازم مرصفی-رشکت درمان قلب آریا18

-تجهیزات پزشکی8،000،000لوازم مرصفی-رشکت رازان پرداز19

جمع کل مشارکت 
)تومان(

1،810،905،000
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مشارکت سایر نهادها و سازمانها ی دولتی درراستای مسئولیت اجتماعی

نام رشکت /نهاد/سازمان
نوع اقالم 
مرصفی

ارزش 
مشارکت
)تومان(

نوع تجهیزات
ارزش مشارکت

)تومان(
سایر

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش 
مشارکت )تومان(

1

اسکو

6،000،000--6،000،000تجهیزات پزشکی-لوازم مرصفیشهرداری سهند

3،000،000--3،000،000تجهیزات پزشکی-لوازم مرصفیشهرداری اسکو2

680،000---تجهیزات پزشکی680،000لوازم مرصفیاداره صمت اسکو3

4
جلفا

پویش مردمی دفرت امام 
جمعه

135،000،000---تجهیزات پزشکی135،000،000لوازم مرصفی

12،000،000220،600،000تقدیر و تشکر175،000،000تجهیزات پزشکی33،600،000لوازم مرصفیسازمان منطقه آزاد ارس5

6،600،000---تجهیزات پزشکی6،600،000لوازم مرصفیآب و فاضالب روستاییچاراویامق6

7

شبسرت

250،000---تجهیزات پزشکی250،000لوازم مرصفیشهرداری خامنه

250،000---تجهیزات پزشکی250،000لوازم مرصفیارتش8

5،400،0005،400،000موادغذایی-تجهیزات پزشکی-لوازم مرصفیکارخانه ارس پربنیس9

6،480،0006،480،000موادغذایی-تجهیزات پزشکی-لوازم مرصفیکارخانه عسل آیری10

11
ملکان

2،000،0002،000،000تقدیر و تشکر-تجهیزات پزشکی-لوازم مرصفیارتش

2،000،0002،000،000تقدیر و تشکر-تجهیزات پزشکی-لوازم مرصفیسپاه12

جمع کل مشارکت 
)تومان(

388،260،000
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تربت حیدریه
گزارش مشارکتهای »خیرین« تربت حیدریه

اقدامات انجام شدهنام و نام خانوادگی خیر

اهدا 90 میلیون تومان کارت هدیه به کادر درمانمهدی مروج تربتی

اهداء یک دستگاه الکرتوشوک به ارزش یک میلیارد ریال هادی بلبل تربتی بنا

اهدا 1000 پرس غذا به بیامران کرونا به ارزش 20 میلیون تومانآستان قدس

اهدا 300 تخته پتو به ارزش 40 میلیون تومانمحمدرضا توکلی زاده

اهدا 5 میلیون تومانمهردخت تربتی

اهدای یک دستگاه اکسیژنمهندس توکلی 

اهدا 5 میلیون تومانحاجی حسین پور

اهدا 5 میلیون تومانعلیرضا رضایی

هدا 5 میلیون تومان.احمد بلبل

اهدا 5 میلیون تومان.غالمرضا کریمی

اهدا 3 میلیون تومان.علی مغانی

اهدا 3 میلیون تومان.حسین افخمی

مشارکت گروههای داوطلب

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب

خیریه زنجیرۀ مهر1

250 پک معیشتی: 56.690.000 تومان
تهیه گوشت: 18.900.000 تومان

تهیه پک بهداشتی: 15.000.000 تومان
تهیه چند بستۀ غذایی: 21.000.000 تومان

خانواده های نیازمند: 580.000 تومان

291.700.000 تومانمجمع خیرین سالمت تربت حیدریه2

28.350.000مجمع خیرین امید سالمت3
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تهران
گزارش مشارکتهای »خیرین« دانشگاه علوم پزشکی تهران

میزان مشارکت )تومان(عنوان فعالیت

16.817.875.313گزارش مشارکتهای »خیرین« در مقابله با بیامری کرونا در سطح دانشگاه1

965.893.300گزارش مشارکتهای »مؤسسات خیریه بیامرستانی« در مقابله با بیامری کرونا2

290.211.500گزارش مشارکتهای »مؤسسات خیریه و سازمانهای مردم نهاد سالمت « در مقابله با بیامری کرونا3

186.110.000گزارش مشارکتهای » گروههای داوطلب« در مقابله با بیامری کرونا4

1.475.521.500گزارش مشارکتهای » رشکتهاوبنگاههای اقتصادی درراستای مسئولیت اجتامعی« در مقابله با بیامری کرونا5

173.076.000گزارش مشارکتهای » سایر سازمانها و نهادهای دولتی درراستای مسئولیت اجتامعی« در مقابله با بیامری کرونا6

جمع  کل مشارکت: 19.908.687.613
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خمین
گزارش مشارکتهای »خیرین« خمین

اقدامات انجام شدهنام و نام خانوادگی خیر

250/000/000میلیون ریال وجه نقدحاج اکرب نوروزی

2 هزار عدد ماسک N95احمد تهرانچی

720 عدد ماسک معمولی، 900 عدد دستکش التکس، 90 عدد ماسک N95 مجموع به ارزش 100/000/000 ریالخانم فرخنده بهشتی

کمک نقدی به بیامرستان140/000/000ریالمحمد حسین مقیمی

مواد ضد عفونی کننده به بیامرستان امام خمینی)ره( خمین به ارزش 50/000/000 ریالابولفضل نجاری

گزارش مشارکتهای گروه های داوطلب خمین
اقدامات انجام شدهنام گروه داوطلب

بسیجان شهرستان خمین
ضدعفونی معابر اصلی، تولید و توزیع ماسک،اهدا پک های بهداشتی در بیامرستان برای پرستاران، اهدا 5 مرحله 

شاخه گل به پرستاران و مدافعان سالمت

فراخوان کمک خیر برای تهیه اقالم برای بهداشت و درمان و جمع آوری 350/000/000ریالجامعه پزشکی خمین

گزارش مشارکتهای سازمان های مردم نهاد/موسسات خیریه خمین
اقدامات انجام شدهنام سازمان های مردم نهاد

 جمع آوری و اهدا مبلغ 200/000/000ریال وجه نقد و خرید اقالم بهداشتیمجمع خیرین سالمت شهرستان

گزارش مشارکتهای بنگاه ها و شرکت های خصوصی خمین
اقدامات انجام شدهنام بنگاه /رشکت خصوصی

اهدا 1000 عدد ماسک سه الیه N95 به ارزش ریالی 40/000/000 ریالرشکت سهند
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خوی
گزارش مشارکتهای »خیرین« خوی

اقدامات انجام شدهنام و نام خانوادگی خیر

مهدی مالکی

اقدامات انجام شده خیر: خرید دستگاه سی تی اسکن به ارزش 13/600/000/000 ریال/ یک دستگاه رادیولوژی پرتابل به 
ارزش 8/500/000/000 ریال / خرید صندلی اداری و مدیریتی چرخان به تعداد 40 عدد و به ارزش 700/000/000 ریال/ 

خرید ویال ivig به ارزش 420/000/000 ریال/ خرید لوازم حفاظت فردی به ارزش 250/000/000 ریال/ خرید سوئیچ به ارزش 
250/000/000 ریال 

میر نارص سیدی 

اقدامات انجام شده خیر: خرید دستگاه RO دیالیز به ارزش 1/500/000/000 ریال/ خرید دو دستگاه همودیالیز به ارزش 
750/000/000 ریال/ خرید لوازم حفاظت فردی به ارزش 1/000/000/000 ریال/ خرید آمپول آی وی آی جی به ارزش 
2/140/000/000 ریال/ اهدا کارت هدیه به پرسنل به ارزش 2/601/500/000 ریال/ خرید ونتیالتور و بای پپ به ارزش 

3/000/000/000 ریال 

خرید ماشین کف شوئی به ارزش 540/000/000 ریالآقای محمد درستی

خرید پک رادیولوژی با کامپیوتر به ارزش 200/000/000 ریالمرحوم اسامعیل جاهد 

مهندس حاج غالمحسین احمد 
پور

اقدامات انجام شده خیر: ایشان در مراحل اولیه بحران کرونا با پرداخت هزینه های تامین وسایل حفاظت فردی به کمک 
مدافعان سالمت بیامرستان لبیک گفتند . در ضمن در تامین ارزاق و مایحتاج عمومی مردم و نیازمندان بسیار کمک کردند به 

طوری که همکاران نیازمند بیامرستان نیز به موسسه ایشان معرفی شدند. به مبلغ : 100000000 میلیون ریال

دکرت شیوا یوسفی )ریاست 
بیامرستان و عضو موسسه 
خیرین سالمت بیامرستان(

ایشان در مراحل اولیه بحران کرونا با پرداخت هزینه های تامین وسایل حفاظت از حساب شخصی خود و در بسیاری از مواقع 
درست در لحظه کمبود منابع و نبودن منابع مالی بیامرستان به عنوان شاسی اطمینان کار پردازان عمل می کردند و در تامین 

وسایل حفاظت فردی و ایمن به کارکنان بیامرستان بسیار کوشا و پیشقدم بودند. خرید ماسک N95 اورجینال برای عمل مادران 
کووید مثبت و خرید سه دستگاه الرنگوسکوپ با ست کامل به مبلغ: 236000000 میلیون ریال

خرید یک دستگاه سل کانرت برای بخش آزمایشگاه بیامرستان امام خمینی)ره( به مبلغ: 2000000000 میلیون ریالآقای علیرضا احمدی
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گزارش مشارکتهای گروه های داوطلب خوی
اقدامات انجام شدهنام گروه داوطلب

گروه جهادی 
منتظران ظهور

200 عدد ماسک فیلرتدار 

کمپین مبارزه با 
کرونا

کمپین در اول فروردین 99به دنبال شیوع بیامری کویید 19و در پی احساس نیاز شدید مراکز درمانی به وسایل محافظت فردی و جهت 
جمع آوری کمک های مردمی و خیرین در سطح شهرستان خوی آغاز به کار کرده،در زمان بسیار کوتاه کمکهای بسیاری از سطح شهر و 

استان و کل کشور و حتی خارج از کشور دریافت شده و با استقبال بسیار باالیی مواجه شد.
حدود یک میلیارد تومان پول به حساب واریز شده که از تاریخ سوم فروردین 99به طور مداوم و روزانه ماسک و وسایل و شیلد و عینک و 
لباس محافظ و گان و دستکش و محلولهای ضدعفونی کننده و کاله جراحی رو کفشی خریداری و بین بیامرستان های خویی و قمر بنی 

هاشم و امام خمینی و مدنی و بیامرستان امام خمینی چایپاره و مرکز فوریت های پزشکی و مراکز معین کووید 19، مراکز بهداشتی،واحد 
بهداشت محیط مرکز بهداشت،خانه ساملندان،درمانگاه فرهنگیان، بیامرستان امیراملومنین خوی، فوریت های پزشکی چایپاره، نیروهای 

امدادی بین راهی،هالل احمر، راهنامیی و رانندگی پخش شده در ضمن از طریق کمپین و خیر آزمایشگاه PCRدر بیامرستان خویی در حال 
راه اندازی هست . جمع آوری حدود سیصد و دوازده میلیون تومن پول در یک مرحله و خریداری آمپول های IVIG برای مرصف بیامران در 

روزهای پیک بیامری کرونا کرده و این آمپول ها در اختیار بیامرستان خویی و جهت مرصف بیامران قرار گرفته است.
هم اکنون فعالیت این کمپین جهت آموزش،راهنامیی مردم، و همیاری با دانشکده خوی و همکاری با سازمانها و ادارات در راستای کاهش 

ابتال به بیامری،مهار بیامری و مبارزه با کویید 19همچنان ادامه دارد.

گزارش مشارکتهای سازمان های مردم نهاد/موسسات خیریه خوی
اقدامات انجام شدهنام سازمان های مردم نهاد

موسسه خیرین سالمت بیامرستان امام 
خمینی ره خوی

یاری بیامرستان و تامین وسایل حفاظت فردی برای کادر درمان و بیامران تامین تجهیزات پزشکی الزم 
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دانشگاه ایران
مشارکت خیرین دانشگاه ایران

اقدامات انجام شدهنام خیرینمرکز

مجموعه ای از خیرین مرتبط با انجمن ابرمرکز روانپزشکی ایران1
اهدای کمک های نقدی برای تهیه دارو و لوازم مورد نیاز بیامران نیازمند از طریق 

فراخوان درخواست مساعدت انجمن ابر

گروه خیرین شهرستان ریبیامرستان فیروزآبادی2
اهدای اقامل مرصفی شامل گان ایزوله 400 عدد، پتوی مسافرتی، ملحفه 250 عدد – 

کیک، آب میوه و آب معدنی جهت کادر درمان

آقای کشاورزگروه جهادی پیامرب رحمت3
ضدعفونی کردن سطوح بیامرستان، کمک در چیدمان و انتقال تجهیزات، همیار ساملت، 
تیمم متوفیات، تزیین سفره هفت سین عید نوروز در کلیه بخشهای درمانی بیامرستان 

فیروزآبادی

تحویل 300 عدد شیلدرشکت ارتقا کیفیت زندگی ایرانیان ایلیاشبکه بهداشت شهرستان قدس4

5

بیامرستان لوالگر

400عدد ماسکمهندس مظهری

سواپ اسرتیل داکروندکرت حمیدیان6

لباس محافظتی50 دستدکرت حمیدیان، دکرت رسهنگ پور7

محلول ضدعفونی30گالن / لباس پزشكی 40دستمهندس اعرابی8

ماسک 100 عددمهندس صفدریان9

لباس محافظتی، 52دست 5000/ عدد ماسکدکرت حمیدیان / دکرت رسهنگ پور10

میوه200کیلوخانم خاکپرور11

محلول ضد عفونی کننده ی سطوح و دست15 گالنمهندس اعرابی12

بیامرستان امام حسین)ع(13
تقی شیخی، مهدی سلیمی، محمد رضا 

دهقان نیری، موسی رضازاده

ماسک فیلرت دار 250 عدد، شیلد 150 عدد، ماسک معمولی100 عدد، گان 2 بسته، 
چایساز 2 عدد، ماکروفر 1 عدد، تب سنج 2 عدد، پاش 1 عدد، ماشین لباسشویی 1 عدد، 

تخت بیامر 1 عدد، تشک مواج 1 عدد، ویلچر 1 عدد، میز غذاخوری 1 عدد

مرکز بهداشت غرب14
خرید تجهیزات توسط خیرین به مبلغ 549810000ریال بوده است تجهیزات،امكاناتی 

که توسط خیر فراهم گردیده است ماسک –شیلد-دستكش

تهیه 4000 عدد ماسک بهداشتیآقای مسعود مقدم/آقای رحامنیشبکه بهداشت و درمان شهریار15

خانم مرجان ملک زاده یزدیبیامرستان شهید فهمیده16

اقدامات انجام شده خیرین: مبلغ 133 میلیون تومان توسط خیرین ساملت جهت خرید 
esaote my lab8.. دستگاه سونوگرافی

پرداخت کمک هزینه خرید ups توسط خیر به مبلغ 11 میلیون تومان./ ترالی دارو دو عدد هر 
کدام به قیمت پنج میلیون و نهصد هزار تومان/مانیتورینگ معاونت غذا و دارو/الرنگوسكوپ 

فایرباپتیک 3 تیغه اطفال به مبلغ دو میلیون و پانصد و بیست هزار تومان.
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مشارکت خیرین دانشگاه ایران

اقدامات انجام شدهنام خیرینمرکز

مجمع خیرین ساملت شهرستانشبکه بهداشت و درمان بهارستان17
خرید تجهیزات شامل: دستگاه دی سی شوک، وسایل حفاظت فردی، کپسول اکسیژن، 

مانیتورینگ پرتابل اکسیژن،دستگاه aed، ضدعفونی کننده.

مشارکت مؤسسات خیریه /سازمانهای مردم نهاد سالمت دانشگاه ایران
اقدامات انجام شدهنام موسسه خیریهنام سازمان مردم نهاد سالمت

1

بیامرستان فیروزآبادی

موسسه خیریه فیروزآبادی
تهیه گان محافظتی، شیلد حرفه ای، پرپ انگشتی، پالس اکسی مرت، گوشی و فشارسنج 

پزشكی، پایه مانیتور

تهیه گان، روپوش و لباس بیامرخیریه اباصالح املهدی2

ماسک، تب سنجخیریه راه ایامن3

ارائه خدمات بهداشتی درمانی ویژه کرونا به ساملندان و معلولین این مرکزمرکزخیریه نگهداری ساملندان کامرانیشبکه بهداشت و درمان قدس4

5

بیامرستان لوالگر

لباس محافظت فردیشهرداری منطقه10معاونت سالمت

 1000/بطری آبشهرداری منطقه10معاونت سالمت6

پرس غذا روزانهموکب دانشگاه رشیف 7100

عددپک میان وعده روزانهموکب دانشگاه رشیف 8112

عدد آب میوه روزانهسپاه پاسداران ناحیه مقداد 960

بسته معیشتیسپاه پاسداران ناحیه مقداد 1080

عدد ماسکسپاه پاسداران ناحیه مقداد 11300

عددشیلدسپاه پاسداران ناحیه مقداد 1250

13
بیامرستان امام حسین )ع( 

شهرستان بهارستان

موسسه خیریه یاران برکت مهر، موسسه 
خیریه مكتب العباس، موسسه حامیان 

کودکان کار امید و نوید

قرار گاه مردمی تحول اجتامعی تهرانگروه جهادی پدافند زیستی14
اقدامات انجام شده توسط سازمان های مردم نهاد/موسسات خیریه : گان، ماسک فیلرت دار، 

شیلد، لباس ایزوله، محلول ضد عفونی، تب سنج، آمبیوه شیرینی، محلول آلپروسیت

مسجد خیریه بهارستانبیامرستان شهید فهمیده15
موسسه تعداد یكصد شیلد و گان توسط خیر ناشناس / تعداد 1700 ماسک توسط 

مسجد 14 معصوم منطقه 22 تهران / مبلغ شش میلیون تومان گان یكرسه



100

 ثبت لحظه های ماندگار

مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی درراستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه ایران

اقدامات انجام شدهنام خیرینمرکز

تحویل 280 عدد ژل ضدعفونی دستداماشبکه بهداشت و درمان قدس1

2
بیامرستان امام حسین)ع(

شهرستان بهارستان
رشکت نوید زرشیمی، رشکت آیریا برنا، 

رشکت صادرات متییز
کولر گازی 4 24000 عدد، محلول ضدعفونی کننده 60 عدد، رسدخانه جسد 2 عدد 

رسدخانه دو سلوله، ماسک معمولی 500 عدد

تهیه 50 لیرت محلول ضدعفونی سطوحرشکت آسایش بخشان پاسارگاردشبكه بهداشت و درمان شهریار3
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رفسنجان
مشارکت خیرین رفسنجان

اقدامات انجام شدهنام خیرینمرکز

نام خیرین حقیقی و حقوقی: 
شورای شهر و شهرداری، مجتمع 
مس رسچشمه، موسسه حامیان 
رفسنجان، رشکت همکاری های 

ایران و چین، اتاق بازرگانی استان 
کرمان، مجمع خیرین سالمت 
استان یزد، خیرین سالمت، 
پزشکان ایرانی مقیم اروپا

آقای سعید 
ابراهیمی، دکرت 

حمیدرضا ایرامننش، 
سعید ابراهیمی، 
اکرب پورحیدری، 

محسن اسامعیلی، 
سیدحسین موسوی

1-مشارکت شورای شهر و شهرداری در خریداری تجهیزات آزمایشگاه مرجع مولکولی و ونتیالتور
 2- اهداء مواد ضدعفونی کننده و وسایل حفاظتی( ژل، ماسک، لباس حفاظتی و )... توسط رشکت همکاریهای ایران 

و چین
3- اهداء 5 دستگاه سی پپ توسط انجمن پزشکان ایرانی مقیم اروپا 

4- اهداء ماسک و وسایل حفاظتی توسط مجمع خیرین سالمت استان یزد
5- اهداء ماسک و مواد ضدعفونی کننده توسط خیر گرانقدر آقای سعید ابراهیمی

 6- توزیع 10 هزار سبد کاال بین اقشار آسیب دیده از ویروس کرونا توسط موسسات خیریه شهرستان 
رفسنجان)مهامنی بزرگ رفسنجانیها(

گزارش مشارکتهای گروه های داوطلب رفسنجان
اقدامات انجام شدهنام گروه داوطلب

 1- ضد عفونی معابر سطح شهر 2- تولید و توزیع ماسکگروه جهادی موکب خاتم االنبیاء

1- همکاری در ضدعفونی معابر سطح شهر و کنرتل 2- تب سنجی ورودیها و خروجیهای شهرستان آموزش نکات بهداشتی به شهروندانبسیج جامعه پزشکی رفسنجان

گروه جهادی دانشجویان
1- توزیع پوسرت و پمفلت در خصوص رعایت نکات بهداشتی 2- آموزش کودکان کار و محله های پر رفت و آمد در خصوص چگونگی رعایت 

نکات بهداشتی

گزارش مشارکتهای گروه های داوطلب رفسنجان
اقدامات انجام شدهنام گروه داوطلب

پک بهداشتی و مواد غذایی به نیازمندان به ارزش 163 میلیون تومانموسسه خیریه ماه بنی هاشم1

1- تولید ماسک دستی و مکانیزه 2- پک بهداشتی و مواد غذایی به نیازمندان به ارزش 167 میلیون تومانموسسه خیریه خیرین گمنام2

پک بهداشتی و مواد غذایی به نیازمندان به ارزش 45 میلیون تومانموسسه خیریه قلبهای مهربان3

1- آموزش و توزیع پوسرت و پمفلت در خصوص رعایت نکات بهداشتی 2- پک بهداشتی و مواد غذایی به نیازمندان به ارزش 6 میلیون تومانموسسه خیریه آوای مهر4

1- آموزش نکات بهداشتی 2- پک بهداشتی و مواد غذایی به نیازمندان به ارزش 60 میلیون تومانموسسه خیریه کوثر مهر5

1- آموزش نکات بهداشتی 2- پک بهداشتی و مواد غذایی به نیازمندان به ارزش 20 میلیون تومانموسسه خیریه پیک سالمت6

پک بهداشتی و مواد غذایی به نیازمندان به ارزش 74 میلیون تومانموسسه خیریه سیدالشهداء7
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گزارش مشارکتهای گروه های داوطلب رفسنجان
اقدامات انجام شدهنام گروه داوطلب

پک بهداشتی و مواد غذایی به ساملندان به ارزش 4 میلیون تومانموسسه بنیاد فرزانگان8

پک بهداشتی و مواد غذایی به نیازمندان به ارزش 10 میلیون تومانموسسه خیریه آبشار عاطفه ها9

پک بهداشتی و مواد غذایی به نیازمندان به ارزش 20 میلیون تومانموسسه خیریه حسینی فخار10

1- آموزش نکات بهداشتی 2- پک بهداشتی و مواد غذایی به نیازمندان به ارزش 01 میلیون تومانمرکز نیکوکاری مسجد جامع11

پک بهداشتی(ژل، مواد ضد عفونی کننده و مواد غذایی)به ارزش 240 میلیون تومانمجمع خیرین سالمت12

انجمن مردم نهاد ام اس13
1- آموزش نکات بهداشتی به بیامران ام اس و خانواده های آنان 2- پک بهداشتی و مواد غذایی به بیامران ام اس بهارزش 20 میلیون 

تومان

14
مرکز توانبخشی بزرگساالن شهید 

اکربی نژاد:
پک بهداشتی و مواد غذایی به ساملندان به ارزش 4 میلیون تومان

مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی درراستای مسئولیت اجتماعی رفسنجان

اقدامات انجام شدهمرکز

اهداء مواد ضدعفونی کننده و وسایل حفاظتی(ژل، ماسک، لباس حفاظتی و)...رشکت همکاریهای ایران و چین1

خرید 5 دستگاه ونتیالتور اتاق بازرگانی استان کرمان2
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زاهدان
مشارکت خیرین زاهدان

ارزش مشارکتاقدامات انجام شدهنقدی )تومان(مرکز
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

12.000.000دانشگاه علوم پزشکی زاهدان1

کرم دست/ عینک/انواع دستکش انواع ماسک/ لباس 
ایزوله /شیلد /کاله/ محلول ضدعفونی گان/ آب معدنی 

کاورال/ بسته های بهداشتی و غذایی
اسپیلت آب رسدکن

244.053.330
73.900.000

329.953.330 

 200000انجمن حامیت از بیامران ام اس2
توزیع بسته بهداشتی به گروههای هدف

توزیع سبد غذایی به گروههای هدف
2450000

270680000
273330000

انجمن سلیاک3
توزیع بسته بهداشتی به گروههای هدف

توزیع سبد غذایی بین بیامران
2155000
72500000

74655000

882000انجمن هموفیلی4
توزیع بسته بهداشتی به گروههای هدف

توزیع سبد غذایی بین بیامران 
106000000
219000000

317800000

-انجمن اهداء عضو زاهدان5
توزیع بسته بهداشتی به گروههای هدف

توزیع سبد کاال به گروههای هدف
2000000
3000000

5000000

-تشکل مردم نهاد فرشته ماندگارفاطمه6
توزیع بسته بهداشتی به گروههای هدف

توزیع سبد کاال به گروههای هدف
2000000
3000000

5000000

5195000051950000توزیع سبد کاال به گروههای هدفانجمن بانوان شمس7

3000000موسسه مردم نهاد یاردختزاریس8
بسته بهداشتی

توزیع سبد کاال به گروههای هدف
توزیع 2000 عدد ماسک

5300000
17000000
25300000

2500000

انجمن حامیت از بیامران کلیوی9
توزیع بسته بهداشتی به گروههای هدف

3عدد دستگاه گلوکومرت
توزیع سبد غذایی به گروههای هدف

17600000
200000

16000000
 33800000

انجمن حامیت از بیامران تاالسمی10
توزیع بسته بهداشتی به گروههای هدف

توزیع سبد غذایی به گروههای هدف
11432000
40674600

52106600

11
انجمن حامیت از آسیب دیده 

چشمی)نورپژوهان رشق(
2500000072000000توزیع سبد غذایی به گروههای هدف4700000

12
جامعه دفاع از حقوق معلولین استان 

سیستان و بلوچستان
243400000243400000توزیع سبد غذایی به گروههای هدف
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مشارکت خیرین زاهدان

ارزش مشارکتاقدامات انجام شدهنقدی )تومان(مرکز
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

انجمن کوتاه قامتان بلند همت13
توزیع بسته بهداشتی به گروههای هدف

توزیع سبد غذایی به گروههای هدف
1910000
18575000

20485000

14

مجمع خیرین سالمت موسسه رهروان امام 
علی موسسه محسنین موسسه سیداملرسلین 
موسسه خیریه نور موسسه خیریه فاطمه 

زهراموسسه خیریه مهر گیتی موسسه خیریه 
یاران محسنین

انواع ماسک انواع گان انواع لباس حفاظتی شیلد سبد 
غذایی سبد بهداشتی

ماشین لباسشویی/دستگاه پالس اکسیمرت انگشتی/
دستگاه دوکاره آبرسدکن و آب گرمکن/ ونتیالتور دستگاه 

اسپیلت 24000

213.301.143
40.775.000

256.076.143

گزارش مشارکتهای گروه های داوطلب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

ارزش مشارکتاقدامات انجام شدهمرکز
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

3.100.0003.100.000توزیع محلول گندزدایی/توزیع بسته های بهداشتیمرکز نیکوکاری مسجد قدس1

5.896.0005.896.000انواع ماسک/گان/شیلد/ محلول ضدعفونیرشکت ابرپاک بوم/ رشکت ماه پوش اوشیدا/ نقش جبه2

3
سازمان جمعیت هالل احمر استان سیستان و بلوچستان-ستاد 
بحران استانداری استان سیستان و بلوچستان-اتاق بازرگانی 

صنایع و معادن و کشاورزی استان

آب معدنی/انواع ماسک/انواع شیلد/گان/ انواع دستکش/
کاورال/ عینک/ کاله

دستگاه ونتیالتور/ترمومرت/تب سنج /پالس اکسی مرت

782.988.600
62.860.530

870.849.130
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زنجان
گزارش مشارکتهای »خیرین سالمت« زنجان

جمع ارزش مشارکت )ریال(اقدامات انجام شدهنام و نام خانوادگی خیر

محمد جزءیاری
اقدامات انجام شده خیر: پمپ و تشک مواج به تعداد 4 از رشکت ایرانیان همگام، همچنین پروب 

های پالس اکسی مرت انگشتی بزرگسال و نوزاد و مانیتور عالئم حیاتی
1,171,200,000 ریال

5,600,000,000 ریالبصورت مشارکتی خرید 7 دستگاه ونتیالتورمحسن وثوق، یوسف مرادلو و صمد میرزایی

خرید دستگاه سی پپ و اهداء به بیامرستان الغدیرمحمدحسین محمدبیگی

گزارش مشارکتهای گروه های داوطلب زنجان
اقدامات انجام شدهنام گروه داوطلب

پویش زنجان سامل
گندزدایی معابر عمومی و قسمت های مختلف شهر، کنرتل ورودی های شهر، فرهنگ سازی در آپارمتان ها با نصب برن و پوسرت، 
توزیع پک های بهداشتی بین اقشار کم درآمد، ساخت تونل ضدعفونی، ترویج و آموزش رعایت پروتکل های بهداشتی، تهیه گان 

برای بیامرستان بهمن

ضدعفونی معابر، خدمت در نقاهتگاهفاتحین

پویش مردمی مقابله با کرونا

گندزدایی معابر عمومی و قسمت های مختلف شهر، کنرتل مبادی ورودی شهر، فرهنگ سازی در آپارمتان ها با نصب برن و 
پوسرت، آموزش نانوایان و توزیع پک های بهداشتی، توزیع پک های بهداشتی بین اقشار کم درآمد، توزیع پک های غذایی بین 
1000 نفر از نیازمندان، توزیع 6000 پرس غذای گرم بین نیازمندان،ترویج و آموزش رعایت پروتکل های بهداشتی در پاساژهای 

سطح شهر

گروه مجازی گامی به سوی سالمت اجتامعی
ارسال پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس، آموزش و اطالع رسانی به فرمانداران، 

بخشداران، دهیاران، شوراهای شهر و روستا و اعضای خانه های مشارکت مردمی سالمت و مردم

گروه مجازیپویش مردمی پیشتازان سالمت 
اجتامعی

ارسال پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس، آموزش و اطالع رسانی به اعضای پیام 
گزاران دستگاه های اجرایی استان

یاوران سالمت
اعالم آمادگی جهت انجام کارداوطلبانه و انجام فعالیت های داوطلبانه )خدماتی، پرستاری، بهیاری و.......( در نقاهتگاه های 

سطح استان و سایر مراکز تحت پوشش دانشگاه
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گزارش مشارکتهای بنگاه ها و شرکت های خصوصی زنجان
اقدامات انجام شدهنام بنگاه /رشکت خصوصی

خرید دستگاه اکسیژن ساز به ارزش 10,000,000,000 ریال و اهداء به بیامرستان ولیعرص)عج(رشکت ایران ترانسفو1

مبلغ 2,000,000,000 ریال مساعدت مالی به دانشگاه علوم صورت گرفت.راشا کاسپین2

مساعدت مالی جهت خرید وسایل حفاظت فردی به ارزش 770,000,000 ریالرشکت پارس سوئیچ3

کمک غیر نقدی : 1400 لیرت مواد ضدعفونی کننده رشکت پاک نوین4

کمک غیر نقدی : 6 توپ 160 مرتی پارچه آنتی باکرتیالرشکت فرش و موکت بابل5

کمک غیر نقدی : 10000 لیرت سفید کننده )وایتکس( رشکت پارس حیات6

کمک غیر نقدی : اهدا و نصب ست کامل سالن ضدعفونی کننده به روش مه پاشیرشکت سیم و کابل ابهر7

کمک غیر نقدی : 280 عدد الکل 70%، 120 سی سیرشکت کیمیا الکل8

کمک غیر نقدی : 20 عدد تیغه الرنگوسکوپ،یک دستگاه الرنگوسکوپرشکت بیکران آبی9

کمک غیر نقدی : 1 دستگاه ترمومرت، 1دستگاه پالس اکسی مرت،10 دستگاه مانومرت،دستگاه مانیتورینگ پرتابلرشکت توزالر10

کمک نقدی : 300,000,000رشکت تدبیر شیمی11

کمک غیر نقدی : 250,000,000رشکت کاوشگران12

کمک غیر نقدی : لباس کرونا 500 عدد،نسوج نبافته جهت لباس کرونا 1800 مرتصالح معبد)رشکت الیی ساز(13

کمک غیر نقدی : پیش بند نایلونی 4980رشکت افرا طب پیرشو14

کمک غیر نقدی : گان ضد آب 1015رشکت گلرنگ15

کمک غیر نقدی : محلول ضد عفونی کننده دامستوس 200؛ 200کارتنرشکت یونی لیربایران16

کمک غیر نقدی : ژل ضد عفونی کننده 67 کارتن 4 گالنیرشکت پدیده شیمی قرن17

کمک غیر نقدی : 89 عدد لباس کرونارشکت الیی ساز18

کمک غیر نقدی : ماده ضد عفونی کننده 45 گالن 20 لیرتی، هر، ماده ضد عفونی کننده 100 ظرف یک لیرتیرشکت انرژی امتی پارس ایزوتوپ19

کمک غیر نقدی : 8400 عدد کیکرشکت مینو20

 1500 عدد اسپری ضدعفونیرشکت پگاه21
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گزارش مشارکتهای سازمان های مردم نهاد/موسسات خیریه زنجان
اقدامات انجام شدهنام سازمان های مردم نهاد

خرید 5 دستگاه مانیتورینگ به همراه پروپ پالس اکسی مرت، پذیرش بیامران رسپایی)رسطان( بیامران ولیعرص)عج(انجمن خیریه حامیت از بیامران رسطانی مهرانه

اهداء 4 دستگاه ونتیالتور پرتابل )دو دستگاه بیامرستان الغدیر، دو دستگاه فوریت های پزشکی شهرستان ابهر(موسسه خیریه نوراالحسان

مجمع خیرین سالمت شهرستان ابهرو خیرین شبکه 
بهداشت و درمان ابهر

خرید یک دستگاه سونوگرافیesaote مدل mylab 8به ارزش 620,000,000 ریال

سه دستگاه ونتیالتور پرتابل برند hoffrieshter جمعا به ارزش 950,000,000جمعی از خیرین سالمت شهرستان ابهر
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سمنان
مشارکت خیرین سمنان

نام مؤسسه خیریه سالمت
نقدی )میلیون 

تومان(
نوع تجهیزاتنوع اقالم مرصفی

جمع ارزش مشارکت 
)میلیون تومان(

1
بیامرستان کوثر سمنان و دامغان 

و گرمسار
وسایل حفاظت فردی2479

ونتیالتور و بای پپ،الکرتوشوکسونوگرافی،اکوکارد
یوگرافی،دستگاه ویدئو الرنگوسکوپ،18 دستگاه 
مانیتور عالئم حیاتی با پایه، دستگاه تلویزیون ال 

ای دی،ابرسدکن،اسپیلت،کیس و ..

11870

 50والیت دامغان2
نوع اقالم مرصفی: دستکش، مایع ضد عفونی 

کننده، گان و لباس یکبار مرصف
دستگاه تب سنج مادون قرمز

گلدان و پارچه ترتون
57.4

1.5بنیاد راه آسامن3
خرید پارچه تهیه ماسک و ماسک و دستکش 

و مواد ضدعفونی
47.5توزیع 40 سبدکاال در زمان بحران

امیراملومنین شهمیرزاد4
ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی 

ضدعفونی کردن کل معابر
106سبدکاال در زمان بحران

131سبدکاال در زمان بحرانمواد ضدعفونیمهدکرامت5

16تب سنج 3000دستگش 3500ماسکحرضت ابوالفضل دامغان6

656 تا سبدکاال )مواد شوینده(1000ماسکحامیت ازمستمندان7

خرید دستکش و ماسک و گان و...مجمع خیرین سالمت گرمسار8
مبالغ اهدایی مجمع خیرین سالمت در 
جدول بیامرستانهای تابعه محاسبه شده 

است.
100

218خرید دستکش و ماسک و گان و...131مجمع خیرین سالمت استان9

موادضدعفونی یک لیرتیموسسه خیریه چهارده معصوم10
در اختیار قرار دادن دو طبقا از موسسه به 

بیامرستان دامغان
140تا سبدکاال )مواد شوینده(

23.2

1005سبدکاال200 تا پک شوینده و بهداشتیساقی کوثر11

165.9سبدکاال360عدد ماسک0.5بیامران خاص دامغان12

8سبدکاالماسک و مواد ضدعفونیامداد گران عاشورا دامغان13

9سبدکاال200عدد شیلد-30بسته پک بهداشتیحامیت از بیامران کلیوی دامغان14

675.6
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گزارش مشارکتهای » سازمانهای مردم نهاد سالمت« سمنان

نام سازمان مردم نهاد سالمت
نقدی )میلیون 

تومان(
نوع تجهیزاتنوع اقالم مرصفی

جمع ارزش مشارکت 
)میلیون تومان(

10024.5 پک مواد غذایی500عددماسک - 100 مواد شویندهرسای امید رهران احسان1

42توزیع ماسک41میلیونرسطانی کومش2

167.4 تا سبدغذاماسک1بیامران کلیوی و خاص دامغان3

4
انجمن توسعه و آبادانی 

مهدیشهر
توزیع23هزار ماسک

دودستگاه مهپاش
گندزدایی و ضدعفونی معابر و اماکن

50

توزیع 124هزار ماسک و 1000عددگانآبشار عاطفه ها درجزین5
سه رسس سبد کاال همراه با مواد ضدعفونی 

و شوینده
380

توزیع 14 هزار ماسکابشار عاطفه ها دامغان6
گندزدایی و ضدعفونی معابر و اماکن و توزیع 

3رسی سبدکاال همراه با مواد شوینده
49

انجمن اسالمی کارگران 7
اندازه گیری اکسیژن خون رشیانی و تب 
کارگران -ضد عفونی دست کارگران در 

ابتدای هر شیفت کاری

1توزیع ماسکموسسه ام اس8

پک بهداشتی و توزیع ماسک1.4 میلیونانجمن دیابت دامغان9

جمع کل مشارکت 
557.3
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گزارش مشارکتهای » سازمانهای مردم نهاد سالمت« سمنان

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب

جمع ارزش مشارکت 
)میلیون تومان(

)در صورتی که در تامین 
نیازهای مراکز درمانی 

فعالیت منوده اند(

بسیج و سپاه1
1800 تا ماسک n95 و 2400 ماسک دست دوز سپاه و ارسال پیامک از طریق سامانه انبوه در خصوص بیامری 

covid-19 تشکیل تیم غربالگری کارکنان ادارات و ارباب رجوع تامین نیروی خدمه و نگهبان و غذا جهت 
نقاهتگاهها – همکاری در جهت گندزدایی ضدعفونی منودن اماکن عمومی و منازل افراد مبتال به بیامری کرونا

105

 روحانیون2
حضور طالب برادر و خواهر استان به صورت جهادی در مراکز درمانی، نقاهتگاه ها و آرامستانها در جهت 

همکاری روحی روانی توزیع 3میان وعده میوه بین بیامران کرونایی و کادر بیامرستانی تهیه آمبیوه طبیعی برای 
بیامران کرونایی ضد عفونی معابر، مساجد و حاشیه شهر 

83

همکاری نیروهای بسیج در انجام غربالگری کووید19نیروهای داوطلب بسیج - بسیج 3

اصناف- گردان فاطمیون بسیج4
نوع فعالیت انجام شده :تشکیل تیم سامل سازی محیط با 286 نفر نیرو در قالب 99 تیم اجرایی

ارزش مشارکت )میلیون تومان( )در صورتیکه در تامین نیازهای مراکز درمانی فعالیت منوده اند( : 32

محالت و تیپ قایم ال محمد5
استفاده از بسیج ادارات جهت آموزش و پیگیری و اجرای توصیه های بهداشتی استقرار در مبادی ورودی و 
خروجی شهرها با همکاری هالل احمر و نیروی انتظامی جهت غربالگری و توصیه های بهداشتی پیشگیرانه 

تولید البسه و مالفه مورد نیاز توزیع ماسک و مواد ضدعفونی

گروه های جوانان6

شکیل ستاد پیشگیری از کرونا سازمان های مردم نهاد جوانان اطالع رسانی پیامکی محتوای آموزشی پیشگیرانه 
تهیه پوسرتهای آموزشی، موشن گرافی و کلیپ های ویدئویی در راستای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا 

تشکیل تیم مستندسازی جهت تهیه محتوای آموزشی با بهره گیری از پزشکان و روان شناسان عضو سمن های 
جوانان استان تهیه بیش از 2000 بسته بهداشتی شامل مواد ضدعفونی، ماسک و دستکش توسط سمن های 
جوانان و با محوریت خانه های جوانان سمنان وتوزیع آن در رسارس استان همچون مناطق محروم، کارگران و 

واحدهای صنفی همکاری با هالل احمر جهت غربالگری مسافران و شهروندان استان

110

 برپایی ایستگاه و کنرتل تبهالل احمر7

گروه های بانوان8
تولید ماسک - تحویل سبد کاال به نیازمندان - تهیه و توزیع محلول ضدعفونی - انتشار نکات بهداشتی، صوتی و 
تصویری از جمله دعا و توسل در فضای مجازی برای تقویت روحیه مردم و آرام سازی آن ها - شناسایی خیرین 

در جهت کمک به نیازمندان
15

250تجهیزات)گان، دستکش،ماسک و ...(مردم و گروههای داوطلب

جمع کل مشارکت 
595
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مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی سمنان

نام رشکت / بنگاه اقتصادی 
نقدی )میلیون 

تومان(
نوع اقالم مرصفی

جمع ارزش مشارکت )میلیون 
تومان(

100100رشکت شیمی انرژی سمنان1

160160اتحادیه محصوالت معدنی2

30خریدمحلول ضدعفونیبیمه دانا3

2020اتحادیه مصالح ساختامنی4

196دو دستگاه ونتیالتوررشکت گچ سمنان ساری5

196دو دستگاه ونتیالتوررشکت صالح گچ6

41.6دراور کشوییرشکت نوین پالست7

680یک دستگاه سونوگرافی و یک دستگاه اکوکاردیوگرافیرشکت فروسیلیس سمنان8

150150رشکت گچکاران سمنان9

7070رشکت عقاب10

جمع کل مشارکت 1603.6
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شاهرود
مشارکت خیرین شاهرود

نام 
بیامرستان

ارزش مشارکتنوع اقالم مرصفینقدی )تومان(خیرین
ارزش مشارکتنوع تجهیزات)تومان(

)تومان(
جمع ارزش 

مشارکت )تومان(

امام 
حسین)ع(

209.000.000290.000.000تخت ICU/ برانکاردماسک و گان-مجمع خیرین 

4.500.0004.500.000بسته معیشتی 30 عددجمعی از خیرین

6.000.000--6.000.000ماسکN95 -خیرین

100.000.000--100.000.000ماسک – گان- الکل-خیرین سالمت

10.000.000--10.000.000ماسک – گان- الکلخیرین سالمت

150.000.000-جهت خرید تجهیزاتICU--150.000.000خیّر 

3.000.0003.000.000خرید مواد غذایی جهت نیازمندان--- تعدادی ازخیرین

بیامرستان 
بهار

جمعی از 
خیرین

---

اهداء زمین جهت بازگشایی درب 
مربوط به پذیرش بیامران کرونایی 

در بیامرستان بهار با اهداء زمین های 
اطراف بیامرستان توسط خیرین

2.500.000.0002.500.000.000

10.000.00010.000.000ماشین آالت ضدعفونی کننده سطح شهر---خیرین

--- اهدایی خیرین
اهداءساختامن دو طبقه اختصاص به 

قرنطینه پرسنل کادر درمان در صورت نیاز 
10.000.00010.000.000

---مجمع خیرین
خرید تجهیزات بیامرستانی 
)بیامرستان امام حسین ع((

210.000.000210.000.000

امام 
حسین)ع(

جمعی از 
خیرین

کمک به راه اندازی بخش icu جدید 
بیامرستان امام حسین )ع(

1.000.000.0001.000.000.000

خیربهار
- یک دستگاه الکرتوشک پیرشفته
-یک دستگاه الکرتوکاردیوگراف

74.500.00074.500.000

714.000.00014.000.000 دستگاه تلویزیون 32 اینججمعی از خیرینبهار

80.000.00080.000.000کمک هزینه غذایی به بیامرستانخیربهار

خیربهار
لباس رسهمی مرغوب

دماسنج دیجیتال
پالس اکسی مرتی

300.000.000300.000.000تجهیزات پزشکی
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مشارکت خیرین شاهرود
نام 

بیامرستان
ارزش مشارکتنوع اقالم مرصفینقدی )تومان(خیرین

ارزش مشارکتنوع تجهیزات)تومان(
)تومان(

جمع ارزش 
مشارکت )تومان(

بنیاد خیرین 
دانشگاه 

صنعتی شاهرود

الکل- 
ماسک-دستکش- 

عینک
6.000.000

توزیع بسته های بهداشتی- 
بسته های مواد غذایی گوشتی به 

نیازمندان در دو نوبت
37.000.000

بنیاد آستان 
قدس رضوی

تهیه مواد ضد عفونی 
کننده سطح شهر

10.000.000
تهیه و توزیع غذای گرم به تعداد 

1000 پرس
15.000.00025.000.000

4.824.000.000

مشارکت خیرین شاهرود

ارزش مشارکتنوع اقالم مرصفینقدی )تومان(نام مؤسسه خیریه بیامرستانی
ارزش مشارکتنوع تجهیزات)تومان(

)تومان(
جمع ارزش 

مشارکت )تومان(

50.000.000خرید تختماسک- دستکش- الکل-عینک50.000.000 موسسه خیریه بیامرستانی مهرورزان سالمت

جمع کل مشارکت
50.000.000

مشارکت سازمان های مردم نهاد شاهرود

ارزش مشارکتنوع اقالم مرصفینقدی )تومان(نام سازمان مردم نهاد سالمت
ارزش مشارکتسایر)تومان(

)تومان(
جمع ارزش 

مشارکت )تومان(

-آوای اسفند
گان- انواع ماسک- 
الکل- دستکش- شیلد

74.000.000--74.000.000

20.000.000انجام همکاری جهت خدمات مشاوره ای20.000.000دوخت ماسک-تغذیه سامل شاهرود

-آموزشی – همکاری در خدمات مشاوره ای---جمعیت به سوی فردای بهرت

موسسه نگهداری و 
توانبخشی بیامران روان قائم

-فعالیت تیم پزشکی بصورت مشاوره---

موسسه نگهداری ساملندان 
ثامن

---
فعالیت تیم پزشکی بصورت مراقبت در 

منزل از ساملندان بصورت رایگان
-

جمع کل مشارکت 
)تومان(

94.000.000
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مشارکت گروههای داوطلب دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب

ارزش مشارکت )تومان( 
)در صورتی که در تامین 

نیازهای مراکز درمانی فعالیت 
منوده اند(

27.000.000خرید ماسک- الکل-عینک محافظ - دستکش التکس- مواد ضد عفونی کنندهاساتیددانشگاه1

15.000.000تولید ماسک بهداشتی اسرتیلیزهگروه جهادی بسیجیان گمنام2

10.000.000ماسک بهداشتی و اسرتیلیزهگروه جهادی رسدار شهیدحسن عامری 3

4
گروه های جهادی بسیج حوزه محالت سید 

الشهدا کالته خیج
تولید وتوزیع ماسک – الکل- مواد ضد عفونی کننده محیط و همکاری در ضد عفونی کردن 

معابر
10.000.000

گروه جهادی بیارجمند5
توزیع 4500 بسته بهداشتی تولیدو توزیع- الکل – ماسک و همکاری در ضد عفونی کردن 

معابر
45.0000.000

6
حوزه مقاومت بسیج والیت سپاه ناحیه 

شاهرود
توزیع بیش از هزار جفت دستکش- ماسک- الکل و موادضد عفونی کننده و همکاری در 

ضد عفونی کردن معابر
8.000.000

40.000.000تهیه و توزیع 20.000 جفت دستکش و مواد ضد عفونی کنندهقرارگاه شفا سپاه ناحیه شاهرود 7

خدمات رسانی اعضای کانون سالمت محالت به ساملندان به صورت همکاری در منزلکانون سالمت محالت8

9
هیأت بدمینتون شهرستان شاهرود با 

همکاری بسیج
3.500.000تهیه و توزیع بسته های معیشتی 110 بسته

16.000.000تهیه و توزیع 500 بسته معیشتیبسیج شهرستان میامی به کمک ادارات10

30.000.000تهیه و توزیع 50 بسته معیشتی و 2000 بسته بهداشتیگروه بسیجیان مسجد مصلی11

جمع کل مشارکت )تومان(
204.500.000
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مشارکت سایر نهادها و سازمانها ی دولتی درراستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(نام رشکت /نهاد/سازمان
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزات

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

180.000.000--180.000.000الکل-تجهیزات و اقالم پزشکی-ستاد مردمی مناز جمعه1

6.000.000--6.000.000دستکش و ماسک-گروه تولیدی آلومینای بوکسیت تاش2

2.000.000--2.000.000ماسک-جمعی از صنوف پوشاک )مانتو زن روز(3

4.000.000--4.000.000تهیه و توزیع میوه دربیامرستان-جمعی از فعالین رسانه ای

225.000.000225.000.000دستکشجمعی از خیرین

اتاق بازرگانی و معادن استان
1 عدد ونتیالتور 

پرتابل
70.000.00070.000.000

223.000.000223.000.000رشکت زغالسنگ الربز رشقی

دفرت آیت ا.. سیستانی
1000 بسته 
سبد معیشتی

300.000.000300.000.000

جمع کل مشارکت 
)تومان(

1.010.000.000
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شهرکرد
مشارکت خیرین علوم پزشکی شهرکرد

نام سازمان مردم 
نهاد سالمت

نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(
ارزش مشارکت

)تومان(
سایر

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش 
مشارکت )تومان(

حامیت از بیامران 1
هموفیلی

1505300/000پک کامل بهداشتی-
آموزش از طریق 

فضای مجازی
-5300/000

حامیت از بیامران 2
دیابت

پرداخت 7 مورد وام دو میلیون 
تومانی به 7 خانوار بی بضاعت

ده عدد دستگاه تست قند خون
نوار تست قند خون
40 بسته پول نقد

1500/000
3200/000
300/000

آموزش از طریق 
فضای مجازی

-19/000/000

حامیت از بیامران 3
ام اس شهرکرد

-

15000ماسک-مواد ضد عفونی کننده
ویلچر

اکسیژن ساز
لباسشویی

26500/000
1300/000
1850/000
1200/000

آموزش از طریق 
فضای مجازی

-308/50/000

حامیت از بیامران 4
کلیوی

100 خانوار بی بضاعت هر 
خانوار 300 هزار تومان

1000عدد ماسک
370 بسته بهداشتی

100بسته مواد غذایی

3/000/000
3700/000
2500/000

آموزش از طریق 
فضای مجازی

-392/00/000

حامیت از بیامران 5
خاص

-
151کیسه برنج 10کیلویی

3 راس گوسفند
یک دستگاه تلویزیون

4000/000
15000/000
1200/000

آموزش در 
فضای مجازی

-202/00/000

حامیت از بیامران 6
ام اس بروجن

-
80سبد غذایی- 80 عدد ماسک

سبد بهداشتی30
32/000/000
3000/000

آموزش از طریق 
فضای مجازی

-62/00/000

7
تیم اجتامع محور 

امید فردای 
پردنجان

50025/00/000عدد ماسک-
آموزش از طریق 

فضای مجازی
-25/00/000

تیم اجتامع محور 8
تالش کوهرنگ

-
10 هزار دستکش

59600 عدد ماسک
310بسته غذایی و بهداشتی

5000/000
69/000/000
90/000/000

آموزش از طریق 
فضای مجازی

-164/000/000

موفقیت پویای 9
شهرکرد

---
آموزش از طریق 

فضای مجازی
--

تیم اجتامع محور 10
آرامش کوهرنگ

900027/000/000عدد ماسک-
آموزش از طریق 

فضای مجازی
-27/000/000
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مشارکت خیرین علوم پزشکی شهرکرد

نام سازمان مردم 
نهاد سالمت

نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(
ارزش مشارکت

)تومان(
سایر

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش 
مشارکت )تومان(

11
جمعبت همیاران 

بروجن
-

400عدد ماسک- 31 بسته سبد 
غذایی-50 جفت دستکش-210 

لیرت مواد ضد عفونی کننده
پک بهداشتی60 عدد

مواد ضد عفونی 30 لیرت

15/000/000
1800/000
600/000

آموزش از طریق 
فضای مجازی

-174/00/000

12
موسسه خیریه 14 

معصوم فارسان
وام به 11 خانوار آسیب دیده از کرونا
مببلغ هر خانوار دو میلیون تومان

5000/00027/000/000فریزر

13
موسسه خیریه 

آبشار عاطفه مهر 
رحمت میانکوه

-

15000هزار ماسک
مواد ضد عفونی 500لیرت

دستکش 500 بسته
پک غذایی

30/000/000
10/000/000
20/000/000

60/000/000

14
بنیاد آبشار عاطفه 

های اردل
-

تهیه و توزیع 76 هزار ماسک
480 پک مواد غذایی

480 پک مواد شوینده و بهداشتی
332/000/000--332/000/000

جمع کل مشارکت 
)تومان(

750/650/000



118

 ثبت لحظه های ماندگار

مشارکت مؤسسات خیریه /سازمانهای مردم نهاد سالمت 

سایرنوع تجهیزاتنقدی )تومان(نام سازمان مردم نهاد سالمت
جمع ارزش 

مشارکت )تومان(

5300/000آموزش از طریق فضای مجازی150پک کامل بهداشتیحامیت از بیامران هموفیلی1

حامیت از بیامران دیابت2
پرداخت 7 مورد وام 

دو میلیون تومانی به 7 
خانوار بی بضاعت

ده عدد دستگاه تست قند خون - 40 بسته نوار تست 
قند خون - پول نقد

19/000/000آموزش از طریق فضای مجازی

3
حامیت از بیامران ام اس 

شهرکرد
15000ماسک-مواد ضد عفونی کننده

ویلچر - اکسیژن ساز- لباسشویی
308/50/000آموزش از طریق فضای مجازی

حامیت از بیامران کلیوی4
100 خانوار بی بضاعت هر 

خانوار 300 هزار تومان
1000عدد ماسک-370 بسته بهداشتی-100بسته 

مواد غذایی
392/00/000آموزش از طریق فضای مجازی

حامیت از بیامران خاص5
151کیسه برنج 10کیلویی-3 راس گوسفند

یک دستگاه تلویزیون
202/00/000آموزش از طریق فضای مجازی

62/00/000آموزش از طریق فضای مجازی80سبد غذایی- 80 عدد ماسک - سبد بهداشتی30حامیت از بیامران ام اس بروجن6

7
تیم اجتامع محور امید فردای 

پردنجان
25/00/000آموزش از طریق فضای مجازی500عدد ماسک

8
تیم اجتامع محور تالش 

کوهرنگ
10 هزار دستکش - 59600 عدد ماسک - 310بسته 

غذایی و بهداشتی
164/000/000آموزش از طریق فضای مجازی

آموزش از طریق فضای مجازیموفقیت پویای شهرکرد9

27/000/000آموزش از طریق فضای مجازی9000عدد ماسکتیم اجتامع محور آرامش کوهرنگ10

جمعبت همیاران بروجن11
400عدد ماسک- 31 بسته سبد غذایی-50 جفت 
دستکش-210 لیرت مواد ضد عفونی کننده - پک 

بهداشتی60 عدد - مواد ضد عفونی 30 لیرت
174/00/000آموزش از طریق فضای مجازی

12
موسسه خیریه 14 معصوم 

فارسان

وام به 11 خانوار آسیب 
دیده از کرونا به مبلغ هر 
خانوار دو میلیون تومان

27/000/000فریزر

13
موسسه خیریه آبشار عاطفه 

مهر رحمت میانکوه
15000هزار ماسک - مواد ضد عفونی 500لیرت - 

دستکش 500 بسته - پک غذایی
60/000/000

بنیاد آبشار عاطفه های اردل14
تهیه و توزیع 76 هزار ماسک - 480 پک مواد غذایی - 

480 پک مواد شوینده و بهداشتی
332/000/000

جمع کل مشارکت 
)تومان(

750/650/000
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

مشارکت مؤسسات خیریه /سازمانهای مردم نهاد سالمت 
نام سازمان مردم نهاد 

سالمت
نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

1
خیریه آبشار عاطفه های 

شهرستان اردل
فاطمه رئیسی

تهیه و توزیع 76 هزار ماسک - تهیه و توزیع 480 بسته مواد غذایی- تهیه و توزیع 30 
پک بهداشتی- توزیع 80 لیرت مواد شوینده

332 میلیون

2
نسیم آرامش دشت زرین 

شهرستان کوهرنگ
ایران موسایی

تهیه و توزیع 68.400 ماسک- تهیه و توزیع 10 هزار دستکش - تهیه و توزیع 310 
بسته مواد غذایی و پک بهداشتی- مشاوره رایگان 1000 خانوار

164 میلیون

3
موسسه خیریه آبشار 

عاطفه های بخش میانکوه 
شهرستان اردل

کرامت حاج حسنی
تهیه و توزیع 15 هزار ماسک -تهیه و توزیع 5 هزار لیرت مواد شوینده- تهیه و توزیع 

500 پک بهداشتی- تهیه و توزیع 1500 بسته مواد غذایی- کمک های نقدی به مبلغ 5 
میلیون تومان- ایستگاه غربالگری بیامری کرونا به مدت 10 شبانه روز

60 میلیون

معصومه محرابیانجمن ام اس شهرکرد4
تهیه و توزیع 600 بسته بهداشتی و غذایی- تهیه و توزیع 14 هزار ماسک جهت 1400 

بیامر مبتال به ام اس- توزیع 200 کیلو گوشت بین خانوارهای آسیب دیده از کرونا
31 میلیون

19 میلیون10 دستگاه تست قند خون - 40 بسته نوار تست قند خون - کمک نقدی به 2 نفرمیالد طاهریانانجمن دیابت5

جمع کل مشارکت )تومان(
606 میلیون
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 ثبت لحظه های ماندگار

مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی درراستای مسئولیت اجتماعی

سایرنوع تجهیزاتنقدی )تومان(نام رشکت /بنگاه اقتصادی
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

تیم اجتامع محور تالش کوهرنگ1
10 هزار دستکش - 59600 عدد ماسک - 310بسته 

غذایی و بهداشتی
: 164/000/000آموزش از طریق فضای مجازی

آموزش از طریق فضای مجازیموفقیت پویای شهرکرد2

 27/000/000آموزش از طریق فضای مجازی9000عدد ماسکتیم اجتامع محور آرامش کوهرنگ3

جمعبت همیاران بروجن
400عدد ماسک- 31 بسته سبد غذایی-50 جفت 
دستکش-210 لیرت مواد ضد عفونی کننده - پک 

بهداشتی60 عدد - مواد ضد عفونی 30 لیرت
174/00/000آموزش از طریق فضای مجازی 

موسسه خیریه 14 معصوم 
فارسان

وام به 11 خانوار آسیب 
دیده از کرونا به مبلغ هر 
خانوار دو میلیون تومان

27/000/000فریزر 

موسسه خیریه آبشار عاطفه 
مهر رحمت میانکوه

15000هزار ماسک - مواد ضد عفونی 500لیرت - 
دستکش 500 بسته - پک غذایی

60/000/000

بنیاد آبشار عاطفه های اردل
تهیه و توزیع 76 هزار ماسک - 480 پک مواد 

غذایی - 480 پک مواد شوینده و بهداشتی
332/000/000

جمع کل مشارکت 
)تومان(

750/650/000 
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

مشارکت گروههای داوطلب دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب
ارزش مشارکت )تومان( 
)در صورتی که در تامین نیازهای 
مراکز درمانی فعالیت منوده اند(

-شیفت پزشگا ن و پیراپزشگان در بیامرستان هاجرکانون سالمت1

1/000/000غربالگری در مبادی ورودی شهر -برگزاری مسابفات در مورد بیامری کرونا بین دانشجویانکانون دانشجویی هالل احمر2

2/000/000برگزاری مسابقات در مورد بیامری کروناکانون دانشجویی اخالق حرفه ای3

1/000/000برگزاری مسابقاتکانون دانشجویی محدویت4

-اعزام 20 نفر داوطلب در شیفت های کرونا معاونت بهداشتی دانشگاهکانون بسیج دانشجویی5

2/000/000برگزاری مسابقات پیرامن بیامری کروناانجمن پزشگی و انجمن بهداشت6

7
مشارکت معاونت دانشجویی 3 

استان )شهرکرد، اصفهان،یزد(
10/000/000برگزاری مسابقات تهیه تیم فیلم کوتاه در مورد بیامری کرونا

15/000/000تهیه و پخش پک های بهداشتی)ماسک،دستکش،شیلد(کانون اردوهای جهادی8

6500/000کمک های نقدیکانون اردوهای جهادی9

کانون اردوهای جهادی10
جمع آوری کمک مومنانه وخیرين وتھیه پک ھای بھداشتي از قبیل ماسک ودستکش وشیلد ولباس 

ھای مخصوص مبارزه با کرونا وتحويل پرسنل بخش عفوين بیامرستان کاشاين شھر کرد
1700/000

1600/000تهیه و توزیع 350 بسته مواد غذایی بین دانشجویان خوابگاهیکانون اردوهای جهادی11

1700/000جمع آوری کمک مومنا نه مردم ودانشگاه وتوزيع دربین خانوارهای کم درآمد و پاکبانان شهرکانون هالل احمر12

جمع کل مشارکت )تومان(
42/500/000
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 ثبت لحظه های ماندگار

مشارکت سایر نهادها و سازمانها ی دولتی درراستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(نام رشکت /نهاد/سازمان
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزات

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت )تومان(

700/000/000دستگاهاکسیژن سازمجمع سالمت استان1

30/000/000مواد ضد عفونی کنندهخانه صنعت استان2

1/400/000/000تجهیزات پزشکیاتاق بارزگانی3

شورای حل اختالف استان با 4
همکاری بخش خصوصی

280/000/000پک بهداشتی و غذایی

جمع کل مشارکت )تومان(
2/410/000/000
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

شوشتر
مشارکت خیرین شوشتر

خیرین
نقدی 
)تومان(

نوع اقالم 
مرصفی

ارزش 
مشارکت
)تومان(

نوع تجهیزات
ارزش مشارکت

)تومان(
سایر

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

1
دانشکده 

علوم پزشکی 
شوشرت

 250
میلیون

1-بسته 
حامیتی 

برای 
پرسنل

40 میلیون

1-یک دستگاه upsجهت 
تجهیز دیالیز

2-5 دستگاه بای پپ
3-یک دستگاه DCشوک

4- تجهیزات حفاظت فردی از 
جمله:ماسک –گان-شیلدو.. 

5- کاور جسد

120 میلیون
75 میلیون
70 میلیون
10 میلیون
10 میلیون

1-ساخت آزمایشگاه 
جرنال )در دست 
اقدام توسط خیر(
2- ساخت بخش 
مراقبتهای ویژه 

)icu3(توسط خیر 
در دست اقدام 

یازد میلیون و 
دویست

1 میلیارد
3 میلیارد و شصت و 

پنج میلیون
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 ثبت لحظه های ماندگار

مشارکت مؤسسات خیریه /سازمانهای مردم نهاد سالمت 

نقدی )تومان(نام سازمان مردم نهاد سالمت
نوع اقالم 

مرصفی
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزات

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش 
مشارکت )تومان(

موسسه نفس1
یک دستگاه کمک تنفسی 

سی پپ
50 میلیون50 میلیون

موسسه گروه همبستگی و 2
همدلی با مهر

10 میلیون10 میلیونتجهیزات حفاظت فردی

موسسه خیریه یاران برکت مهر3
گان و لباس ایزوله-ماسک 

فیلرتدار-عینک ایمنی –محلول 
ضد عفونی

39 میلیون39 میلیون

انجمن توامند سازی رسپرست 4
خانوار

3 میلیون3 میلیونماسک

موسسه فرهنگی هرنی رسزمین 5
شیر سنگی ایرانیان

2 میلیون2 میلیونماسک و الکل

کانون فرهنگی اجتامعی 6
معصومیه بانوان شوشرت

توزیع مواد 
غذایی و پکیج 

بهداشتی
12 میلیون12 میلیون

انجمن پویندگان محیط زیست 7
شوشرت

دستگاه سمپاش دستی- ماسک 
–الکل 

10 میلیون10 میلیون

انجمن نیکوکاری یاریگران 8
بیامران رسطانی نرگس شوشرت

5 میلیون5 میلیونماسک و مواد ضد عفونی

یاوران صاحب الزمان )عج(9
شوشرت

10 میلیون4 میلیونماسک6 میلیون

200 هزار200 هزار ماسک بهشت سبز تاالسمی شوشرت10

20 میلیون20 میلیونماسکموسسه خیریه آبشار عاطفه ها11

خیریه نیک یاوران هامی مهر و 12
رحمت شوشرت

2 میلیون2 میلیون

مجمع خیرین سالمت دانشکده 13
علوم پزشکی شوشرت

ماسک –مواد ضد عفونی و 
بسته غذایی 

48 میلیون48 میلیون

جمع کل مشارکت 
)تومان(

211 میلیون و 
دویست هزار
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

مشارکت گروههای داوطلب دانشکده علوم پزشکی شوشتر

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب
ارزش مشارکت )تومان( 
)در صورتی که در تامین نیازهای مراکز 

درمانی فعالیت منوده اند(

40 میلیونلباس حفاظت فردی و مواد شویندهگروه جهادی راه ایامن1

1 میلیونتجهیزات حفاظت فردیکمک های مردمی در مرکز 16 ساعته2

50 میلیونگند زدایی معابر و کمک به افراد بی بضاعتگروه جهادی نسیم ظهور3

5 میلیونگند زدایی معابرپایگاه بسیج مسجد مرتضی علی4

5 میلیونگند زدایی معابرپایگاه بسیج مسجد مستوفی5

5 میلیونگند زدایی معابرپایگاه بسیج شهید کفه زاده6

5 میلیونگند زدایی معابرپایگاه بسیج مسجد شیخ علی7

18 میلیونگند زدایی معابر و تولید ماسکگروه جهادی حرضت زینب8

5 میلیونگند زدایی معابرگروه جهادی حمزه سید الشهدا )پایگاه خرض النبی(9

5 میلیونگند زدایی معابرگروه جهادی هیات پناهندگان امام حسین10

5 میلیونگند زدایی معابرگروه جهادی داوطلب مردمی مقام خرض نبی11

15 میلیونگند زدایی معابرگروه جهادی خدام الزهرا 12

5 میلیونگند زدایی معابرگروه جهادی هیئت عاشقان عباس13

5 میلیونگند زدایی معابرگروه جهادی هیئت شبیه خوانی حرضت قاسم14

10 میلیونگند زدایی معابرگروه جهادی پایگاه بسیج شهید تقوی15

5 میلیونگند زدایی معابرگروه جهادی پایگاه بسیج 250 واحدی16

5 میلیونگند زدایی معابرگروه جهادی بسیج دانشگاه زاد شهید رسخول زاده17

1 میلیونخرید پمپ و مواد گند زداگروه جهادی بهداشت محیط شوشرت18

6 میلیونخرید پمپ-تب سنج-ماسک –دستکش و ..کمک های مردمی در روستا19

جمع کل مشارکت )تومان(
196 میلیون
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 ثبت لحظه های ماندگار

مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی درراستای مسئولیت اجتماعی شوشتر

نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(نام رشکت /بنگاه اقتصادی
ارزش مشارکت

)تومان(
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

رشکت آرد جوانه 1
دستکش جراحی
و ماسک سه الیه

80 میلیون80 میلیون

لباس حفاظت فردیرشکت مادیران شوش2
27 میلیون 

27 میلیون

20 میلیون20 میلیونبسته حامیتی جهت کادر درمانرشکت عباس3

15 میلیون15 میلیونبسته حامیتی جهت کادر درمانرشکت فدلک 

8 میلیون 8 میلیون بسته حامیتی جهت کادر درمانرشکت امام خمینی

50 میلیون50 میلیونماسک n95سازمان هالل احمر

5 میلیون5 میلیونمواد ضد عفونیآتشنشانی

30 میلیون30 میلیونماسک و مواد ضد عفونیرشکت کارون

جمع کل مشارکت )تومان(
235 میلیون

مشارکت سایر نهادها و سازمانها ی دولتی درراستای مسئولیت اجتماعی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(نام رشکت /نهاد/سازمان
ارزش مشارکت

)تومان(
سایر

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت )تومان(

سه میلیون و ماسک n95بانک پاسارگارد1
پانصد هزار

3 میلیون و پانصد هزار

لباس حفاظتیداروخانه دکرت طاهری2
و عینک

20 میلیون و 
دویست هزار

20 میلیون و دویست هزار

جمع کل مشارکت )تومان(
23 میلیون و هفتصد هزار
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شهید بهشتی
خالصه گزارش مشارکت های مردمی در بحران بیماری ویروسی کرونا_ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مشارکت خیرینمرکز درمانی
سازمان مردم نهاد 

سالمت
گروه های داوطلب

سایر نهاد ها، 
سازمان ها و رشکت ها

موسسه خیریه 
سالمت

موسسه خیریه 
بیامرستانی

جمع کل

130,123,000130,123,000کودکان مفید

430,328,000928,602,1001,358,930,100آیت الله طالقانی

380,345,0001,250,0006,960,000106,224,00060,000,000554,779,000امام حسین)ع(

60,000,0008,800,00035,150,000103,950,000مهدیه

68,705,00040,000,000108,705,000اخرت

156,000,000156,000,000زعیم

16,500,00010,000,0001,660,000,00029,500,00020,000,0001,736,000,000شهدای پاکدشت

162,000,000388,528,10051,835,000602,363,100سوم شعبان

17,480,00017,480,000شهدای گمنام

6,225,0006,225,000حرضت فاطمه)س(

1,889,683,6401,889,683,640معاونت غذا و دارو

175,321,000112,000,000211,180,000498,501,000طرفه

71,475,25071,475,250امام خمینی فیروز کوه

1,921,700,0001,921,700,000مدرس

141,027,000345,200,000140,000,000626,227,000شهدای تجریش

60,000,00060,000,000مفتح ورامین

74,500,00074,500,000149,000,000لقامن حکیم

3,693,737,6402,146,425,25025,760,0002,154,752,1001,524,787,100445,680,0009,991,142,090جمع کل

جمع کلنام مرکز بهداشت

4,000,000پاکدشت

211,159,000شمیرانات

29,500,000پردیس

40,000,000رشق

284,659,000جمع کل
 جمع کل

)بیامرستان ها و مراکز بهداشت(
10,275,801,090
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شیراز
گزارش مشارکتهای »خیرین« شیراز

اقدامات انجام شدهنام و نام خانوادگی خیر

اقدامات انجام شده: اهداء 3.500.000.000ريال به منظور تهیه ملزومات مرصفیسید مصطفی زمان ثانی1

اهداء 3.000.000.000 ريال به منظور تهیه ملزومات مرصفیدکرت کریم رستگار2

اهداء 2.500.000.000 ريال به منظور تهیه ملزومات مرصفیمحمد حسین و احمد ذوالعدل3

اهداء 2.000.000.000 ريال به منظور تهیه ملزومات مرصفی و تجهیزات الزمامیر حسین استخریان4

اهداء 1.600.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیحاج محمود عرفان فر5

اهداء 1.500.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیدکرت محمدتقی مصلح6

اهداء 1.500.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیعلیرضا معارف7

 کمک نقدی به ارزش 1.500.000.000 ريالدکرت طالب زاده8

اهداء 1.000.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفی اثنی عرشی9

اهداء 500.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیحبیب بهرامن10

اهداء 500.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیمحمد حسین و احمد ذوالعدل11

اهداء 400.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیدکرت نارص هرن12

اهداء 300.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیعبدالحسین غالمی ابنوی13

اهداء 200.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیمحمد عرفان فر14

اهداء 200.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیعلی اکرب توکلیان15

اهداء 200.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیدکرت سیروس متوسل16

اهداء 200.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیمحمد حسن پور17

کمک نقدی به ارزش 200.000.000 ريالنرسین امیدواری18

کمک نقدی به ارزش 200.000.000 ريالزهرا طالعی19

اهداء 200.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیعلی اکرب توکلیان20

اهداء 190.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیرقیه خالصه21

 اهداء 150.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیمجتبی بهرامن22
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گزارش مشارکتهای »خیرین« شیراز
اقدامات انجام شدهنام و نام خانوادگی خیر

اهداء 150.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیزهرا جعفری23

کمک نقدی به ارزش 150.000.000 ريالنسرتن هوشیار24

اهداء 100.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیعلی اصغر چهره عامل25

اهداء 100.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیژیال پور اکرب26

 اهداء 100.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیغالمعلی دیانت27

کمک نقدی به ارزش 100.000.000ريالمجیدرضا فرخی28

کمک نقدی به ارزش 100.000.000ريالفاطمه حاجی پور29

کمک نقدی به ارزش 100.000.000ريالمریم داوران30

کمک نقدی به ارزش 80.000.000ريالمحمد علی کشاورز ارشدی31

اهداء 80.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیدکرت حمیدرضا فر پور32

اهداء 50.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیعلی حسین غالمی33

اهداء 50.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفینرصالله طهامسبی34

کمک نقدی به ارزش 50.000.000ريالعلی اصغر جوامنردی35

کمک نقدی به ارزش 50.000.000ريالمریم استوار زاده36

کمک نقدی به ارزش 50.000.000ريالرضا رستمی37

کمک نقدی به ارزش 50.000.000ريالمهر السادات علوی38

کمک نقدی به ارزش 50.000.000ريالغالمرضا طهامسبی39

اهداء 50.000.000 ريال جهت تهیه ملزومات مرصفیمنوچهر ایزدی40

کمک نقدی به ارزش 50.000.000ريالآرش موال41

کمک نقدی به ارزش 50.000.000ريالمسعود امینی42

کمک نقدی به ارزش 50.000.000ريالپرویز کشاورز43

کمک نقدی به ارزش 50.000.000ريالمهدی کاظمی44

45
خیریه فاطمه الزهرا )س( خانم 

آروین
کمک نقدی به ارزش 50.000.000ريال

اهداء 50.000.000 ريال جهت تهیه ملزومات مرصفیحاج مطلب خشنودی46

تهیه 12 دستگاه تنفسی به ارزش 15.000.000.000ريالخانم دکرت گل افشان47
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مشارکت مؤسسات خیریه /سازمانهای مردم نهاد سالمت 
نقدی )تومان(نام سازمان مردم نهاد سالمت

تهیه و توزیع بسته های بهداشتی و معیشتیخانه مشارکت خیرین فارس1

تولید و توزیع اقالم حفاظت شخصی )ماسک، لباس یکبارمرصف(، تهیه و توزیع بسته های بهداشتی و معیشتی درمانگاه خیریه دکرت حکمت2

تهیه 1 دستگاه تنفسی به ارزش 1.600.000.000 ريالبنیاد فرهنگی دکرت قربان3

تهیه 1 دستگاه تنفسی به ارزش 1.600.000.000 ريالموسسه فرهنگی ناسوتی فرد4

اهداء 1.500.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیشورای عالی خیرین استان5

اهداء 500.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیدفرت امام جمعه )حاج آقا طاهری(6

کمک نقدی به ارزش 50.000.000ريالدرمانگاه خیریه مسجد الرسول )ص(7

اهداء 440.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیموسسه خیریه سلطانی نسب8

اهداء 170.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیانجمن خیریه ایتام مهدی فاطمه )عج(9

اهداء 100.000.000 ريال جهت خرید ملزومات مرصفیبیامرستان قلب حرضت فاطمه زهرا )س(10

تهیه دستگاه تنفسی به ارزش1/740/000/000 ريالرشکت فرآورده های لبنی رامک11

تهیه دستگاه تنفسی به ارزش870/000/000 ريالرشکت شیرین صمغ12

تهیه دستگاه تنفسی به ارزش870/000/000 ريالرشکت آسه یاسوج13
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علوم بهزیستی
مشارکت خیرین دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

نقدینام موسسه خیریه

76/405/169 تومانکمپین مهر1

مشارکت گروههای داوطلب دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ارزش مشارکت )تومان( نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب
)در صورتی که در تامین نیازهای مراکز درمانی فعالیت منوده اند(

مایع شوینده و بهداشتیکانون همیاران زندگی1

حدود هشت میلیون تومان
پکیج بهداشتیاساتید و دانشجوان2

اداره تعالی دانشگاه3

ستاد جهادی دانشگاه4

مشارکت سایر نهادها و سازمانها ی دولتی درراستای مسئولیت اجتماعی

نوع تجهیزاتنام رشکت /نهاد/سازمان
ارزش مشارکت

)تومان(
سایر

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت )تومان(

6516 عددسیتی سیدین1800 عددکاور کفشهالل احمر1

120 بستهدستکش التکس1040عددگانخیرین بدون نام2

3

شیلدموسسات و فروشگاه ها
عینک طبی

ماسک بهداشتی
دستکش 

N95ماسک
لباس ایزوله

610 عدد
30عدد

15850عدد
200عدد
5206عدد
30عدد

ماسک فیلرت 
انژیوکت
اماکول

200 عدد
500 عدد
96 عدد

جمع کل مشارکت )تومان(
?
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فسا
مشارکت خیرین دانشگاه علوم پزشکی فسا

جمع ارزش مشارکت )تومان(ارزش مشارکت )تومان(نوع اقالم مرصفینقدیخیرین

8/000/00068/000/000خرید ماسک60/000/000دانشگاه علوم پزشکی فسا1

مشارکت مؤسسات خیریه بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی فسا
جمع ارزش مشارکت )تومان(ارزش مشارکت )تومان(نوع اقالم مرصفینام مؤسسه خیریه بیامرستانی

4/000/0004/000/000خرید مواد ضد عفونی کنندهخیریه بیامرستانی حرضت ولی عرص )عج(1

مشارکت مؤسسات خیریه /سازمانهای مردم نهاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی فسا
جمع ارزش مشارکت )تومان(ارزش مشارکت )تومان(نوع اقالم مرصفینام سازمان مردم نهاد سالمت

1mS 3/000/0003/000/000خرید وسایل حفاظتیانجمن
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قزوین
مشارکت خیرین قزوین

نوع اقالم مرصفیخیرین
ارزش مشارکت
)میلیون تومان(

نوع تجهیزات
ارزش مشارکت
)میلیون تومان(

جمع ارزش 
مشارکت

1

بیامرستان والیت

0.0115.01ماسک اکسیژن رزرو بگ دار100005عدد ماسک

340190دو دستگاه ونتیالتور20چندین گالن الکل و چندین هزار ماسک2

17034.8یک دستگاه ونتیالتور720.8 بسته شکالت برای کادر درمان3

910922هفت دستگاه ونتیالتور300012عددماسک خط دوم4

5N95 1003234.4عدد تب سنج4002.4عددماسک

12.44.4عدد پمپ انفزیون 5002infusionعددگان معمولی بلند6

106.58.1عددپالس اکسی مرت161.6لیرت مایع دستشویی اکو7

111.6537.65 عددمانومرت اکسیژن)رسی کامل(180036عدد کاله جراحی ماشینی8

50.250.2 عددترمومرت دیجیتال500050عدد کاور کفش9

17.27.2عددتخت بیامر2402لیرت محلول آنولیت10

55.425.92عدد ویلچر1500.5 عددگان کاورال سفید و آبی11

180144دستگاه نوکواسپری9600144جفت دستکش جراحی12

320.9دستگاه پالس160.9لیرت مایع دستشویی اکتیو13

5006.3مانیتورینگ7206.3عدد ماسک سه الیه14

778.38.3لیرت محلول ضدعفونی15

3507.87.8لیرت الکل16

20000.40.4 عدد ماسک ساده17

18N95 17281313عددماسک

1506.26.2لیرت الکل19

20N95 120022عدد ماسک

8153.93.9 لیرت الکل21
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مشارکت خیرین قزوین

نوع اقالم مرصفیخیرین
ارزش مشارکت
)میلیون تومان(

نوع تجهیزات
ارزش مشارکت
)میلیون تومان(

جمع ارزش 
مشارکت

22

بیامرستان والیت

11766.376.37لیرت محلول ضدعفونی دست

404.14.1عدد محلول ضدعفونی دست23

24002.212.21عدد گان یکبارمرصف24

10000.750.75عدد ماسک سه الیه25

1001.51.5لیرت محلول ضدعفونی26

22001.51.5جفت دستکش27

1257.57.5عدد ماسک فیلرتدار28

100003.53.5جفت دستکش نایلونی29

20066لیرت محلول ضدعفونی30

10000.70.7عدد ماسک ساده31

100003.53.5دستکش ساده32

257.57.5لیرت محلول ضدعفونی33

3501.91.9عدد ماسک فیلرتدار34

3002.12.1عدد ماسک ساده35

10011ماسک صورت بنددار

1.21.2محلول ضدعفونی کننده پوست و دست 20 لیرتی

لباس یکرسه یکبار مرصف

40

عینک محافظ

کاله با محافظ صورت

5000عدد ماسک ساده

50عدد ماسک فیلرتدار

5040.70.7عدد ژل

1003.53.5لیرت الکل%70

457.57.5 عدد عینک

1101.91.9لیرت محلول ضدعفونی
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مشارکت خیرین قزوین

نوع اقالم مرصفیخیرین
ارزش مشارکت
)میلیون تومان(

نوع تجهیزات
ارزش مشارکت
)میلیون تومان(

جمع ارزش 
مشارکت

بیامرستان والیت

6202.12.1 عددگان

7.687.68دستامل رولی

0.540.54دستامل کاغذی

2.252.25دمپایی مردانه

2.252.25دمپایی زنانه

0.50.5چکمه الستیکی

2.42.4لیوان کاغذی

10.11710.117آب معدنی

1.61.6آب میوه تک نفره

7001.41.4عددماسک

1200.180.18عدد آب معدنی

17011پیش بند

366کاورکفش

60
4565ماسک فیلرتدار

12150ماسک سه الیه

4500ماسک بیامر

n95 2.82.8ماسک

7.77.7ماسک کشی

77.177.1گان ساده

0.150.15آستین یکبار مرصف

40.3240.32گان ایزوله رسهمی

8.98.9عینک

بیامرستان شفا 
تاکستان

112112اقالم بهداشتی

11اقالم بهداشتی
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مشارکت خیرین قزوین

نوع اقالم مرصفیخیرین
ارزش مشارکت
)میلیون تومان(

نوع تجهیزات
ارزش مشارکت
)میلیون تومان(

جمع ارزش 
مشارکت

بیامرستان شفا 
تاکستان

خرید دارو ورسم واقالم بهداشتی و وسایل 
حفاظت فردی

4.734.73

40055 لیرت وایتکس

44لوازم بهداشتی وحفاظت بهداشتی

20.440.44 کارتن دستکش التکس

مرکز فوریتها و 
اورژانس

170لباس حفاظت فردی
60لباس حفاظت فردی
200لباس حفاظت فردی
50عینک حفاظت فردی
200لباس حفاظت فردی

50لیرت مایع دست
100عدد ژل دست
لباس حفاظت فردی

71.5
71.5

معاونت درمان

5.445.44پرداخت هزینه پول لباس

3.63.6هزینه دوخت 100عدد گان دوخت

3.23.2هزینه دوخت برای 100عدد گان

FFP3838ماسک

6523523 عدد ونتیالتور پرتابل

بیامرستان قدس

5 عدد آمبوبگ
کاور کفش و ماسک و کاله
مواد ضد عفونی و ماسک

لباس رسهمی
بابت تهیه شیلد و گان

شیرپاکتی
شیلد حفاظتی

نوکواسپری

133.5

تخت ویژه

ترمومرتدیجیتالی

ترمومرتدیجیتال اطفال

پک تغذیه

بیامرستان کوثر
360018360018وسایل حفاظت فردی

1717نوکواسپری

شبکه بهداشت 
قزوین

150عدد ماسک پارچه ای-آموزشی و مالی
)جهت تهیه وسایل حفاظت پزشکی(

اقالم بهداشتی
0.150.15
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

مشارکت خیرین قزوین

نوع اقالم مرصفیخیرین
ارزش مشارکت
)میلیون تومان(

نوع تجهیزات
ارزش مشارکت
)میلیون تومان(

جمع ارزش 
مشارکت

بیامرستان بوعلی

61515عدد تشک مواج1855لباس ایزوله

61570عدد ویلچر2015جفت چکمه الستیکی

200عددلباس کار شمعی

90لیرت مایع صابون

26 کیلو کیسه زباله مشکی

64لیرت مایع وایتکس

100 عددلباس رسهمی

شبکه بهداشت 
آوج

500دست لباس حفاظتی
200 عدد ماسک

65کارتن دستکش التکس
2500عدد شیر کاکائو تک نفره

120 لیرت آب ژاول %17
160 بطری وایتکس 

85  46.85

مشارکت های 
مردمی

2/71700میلیارد

معاونت توسعه

N95 10806/5 عدد ماسک
4 دستگاه سم پاش جهت ضد عفونی 

کردن
240

72.8

1/3روزانه 65 پرس غذا

224005660 عدد شیر بل روزانه2004 دست لباس یکبار مرصف

38400172/8177.6 عدد پنیر بل روزانه4/8پارچه جهت دوخت 600 دست لباس

13801/81.8 عدد آمبیوه خوشگوار

N95 400 عدد ماسک
7900 عدد آب معدنی کوچک 2/4

خوشگوار
5/259

7.659

24004/86.3 عدد دوغ خوشگوار211/5 عدد عینک شیلددار

40008088.8 پرس غذا آستان قدس رضوی4448/8 دست لباس رایگان

31/441.44 کارتن اسپری ضدعفونی کننده

720.72/.2 کارتن ضدعفونی کننده دست
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 ثبت لحظه های ماندگار

مشارکت خیرین قزوین

نوع اقالم مرصفیخیرین
ارزش مشارکت
)میلیون تومان(

نوع تجهیزات
ارزش مشارکت
)میلیون تومان(

جمع ارزش 
مشارکت

معاونت 
بهداشت

25/526پیگیری-ثبت و شناسایی بیامران

بوئین زهرا
دانسفهان

4/4 بسته دستکش التکس
3 عدد تب سنج دیجیتال1 عدد برای 

اورژانس 115،
3/757.75

10 عدد عینک، 25 عدد گان، 1.5 بسته 
دستکش التکس، 70 عدد پاپوش،20 عدد 
دستکش پارچه ای ضد حساسیت،24 عدد 

ماسک n95، 10 عدد ساق بند

2/52.5

10 عدد عینک، 25 عدد گان، 1.5 بسته 
دستکش التکس، 70 عدد پاپوش،20 عدد 
دستکش پارچه ای ضد حساسیت،24 عدد 

ماسک n95، 10 عدد ساق بند

2/52.5

32 عدد گان، 12 عدد عینک، 1 بسته التکس، 
20 عدد ماسک ساده

/550.55

20 عدد ترمومرت جیوه ای جهت 
تحویل به رسای ساملندان

/3/3

1/47/47 عدد پالس اکسی مرت

82/322/32 کارتن دستکش وینیل

1511 عدد گان

211/151/15 بسته دستکش نیرتیل

13/758.75 عدد تب سنج دیجیتال

40 بسته بهداشتی )1 عدد ماسک، 5 عدد 
دستکش و 1 عدد ژل ضدعفونی( جهت 

توزیع به موارد مثبت
1/21/2

25/25/سم پاش دستی

13/753/75 عدد تب سنج دیجیتال

13/753/75 عدد تب سنج دیجیتال
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

مشارکت خیرین قزوین

نوع اقالم مرصفیخیرین
ارزش مشارکت
)میلیون تومان(

نوع تجهیزات
ارزش مشارکت
)میلیون تومان(

جمع ارزش 
مشارکت

بیامرستان 
امیراملومنین 
بویین زهرا

2601/3لیرت محلول ضدعفونی کننده
دستگاه ضدعفوين كننده پدايل دست 

3 عدد
12.4

517.8دستگاه اکسیژن ساز32012/8 بسته دستکش التکس

0/73.7ساکشن2003 عدد گان

n95 0/71.2پالس اکسیمرت انگشتی660/5 عدد ماسک

3/528.5تخت برقی کمر شکن بیامر110025عدد لباس یکبار مرصف رسهمی

0/30.3دستگاه حرارتی پرس کن

2/52.5تخت بیامر معمولی دو شکن

جمع کل 
مشارکت 

)میلیون تومان(
5659.61

مشارکت مؤسسات خیریه بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
نام مؤسسه خیریه بیامرستانی مستقر در 

بیامرستان دارای مجوز فعالیت
نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(

ارزش مشارکت
)تومان(

نوع تجهیزات
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

2میلیون تومانخیریه بیامرستان شفا1
وسایل حفاظت 

فردی
14 میلیون تومان

جمع کل مشارکت )تومان(
16 میلیون تومان
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 ثبت لحظه های ماندگار

مشارکت مؤسسات خیریه /سازمانهای مردم نهاد سالمت قزوین

نام مؤسسه خیریه 
سالمت

نوع اقالم مرصفی
ارزش مشارکت 
)میلیون تومان(

نوع تجهیزات
ارزش مشارکت 
)میلیون تومان(

جمع ارزش 
مشارکت

انجمن حامیت از 
بیامران کلیوی

1515لباس محافظت فردی

مجمع خیرین 
سالمت

42مواد شوینده
دستگاه ونتیالتور پرتابل و 

بای پپ
217

289

5دستگاه سم پاش25لباس حفاظت فردی

5260260عدددستگاه دیالیز

135135اکوسونوگرافی

انجمن دندانپزشکی 
استان قزوین

12عدد ضدعفونی کننده سطوح

51

14کارتن ضدعفونی کننده پوست 400سی سی

652عدد ماسک

ffp2 100عدد ماسک

N95 512عدد ماسک

40 بسته دستکش التکس

6 کارتن 1000عددی دستکش التکس

22828عدد اهدا پمپ رسم

موسسه خیریه 
ریحانه الحسین

الکل 70 درجه 20 لیرتی

50

لباس یکرسه یکبار مرصف

عینک محافظ

کاله با محافظ صورت

پیش بند یکبار مرصف

سپتی سدین 5 لیرتی

گان پارچه ای سبز

پویش یاری سپید 
پوشان

33.2پمپ رسم2/.ماسک N95 تعداد 8عدد

1/1251.125ماسک N95 تعداد 25 عدد

150.015./0دستکش معاینه غیر اسرتیل )حریر( تعداد 2بسته
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

مشارکت مؤسسات خیریه /سازمانهای مردم نهاد سالمت قزوین

نام مؤسسه خیریه 
سالمت

نوع اقالم مرصفی
ارزش مشارکت 
)میلیون تومان(

نوع تجهیزات
ارزش مشارکت 
)میلیون تومان(

جمع ارزش 
مشارکت

پویش یاری سپید 
پوشان

1/21.2دستکش یکبار مرصف نایلونی )گاش( تعداد 200عدد

0/3750.375دستکش معاینه غیر اسرتیل )حریر( تعداد 5

4050.405/.دستکش معاینه غیر اسرتیل )حریر( تعداد 9بسته

0/4320.432ماسک ffp2 تعداد 18عدد

01500.015/ 5بسته دستکش معاینه غیر اسرتیل حریر

0/10.1ماسک کشدار الهام طب تعداد 2 بسته

0/0480.048دستکش یکبار مرصف نایلونی )گاش( تعداد 16بسته

0/0980.098ماسک FFP2 تعداد 14عدد

0/30.3دستکش معاینه اسرتیل )درماگریپ( تعداد 10بسته

0/0080.008شیلد تعداد2 عدد

1/21.2لباس رسهمی قابل شستشو اتو کالو تعداد10عدد

0/50.5لباس رسهمی تعداد5 عدد

0/2450.245شیلد تعداد7 عدد

7/1187.118اقالم بهداشتی به بیامرستان کوثر

اداره اوقاف و امور 
خیریه

توزیع 400 بسته شامل اقالم بهداشتی )دستکش، الکل و 
ماسک( به افراد نیازمند به ارزش هر بسته 250 هزار تومان

100100

موقوفه حاج محمد 
حسین خزانه با 

مشارکت اوقاف و 
امور خیریه

توزیع 1500بسته شامل اقالم بهداشتی )دستکش، محلول 
ضدعفونی کننده، ژل ضدعفونی کننده و ماسک( به افراد 

نیازمند به ارزش هر بسته 250 هزارتومان
375375

50011/511.5 عدد لباس رسهمی یکبار مرصفصدر

انجمن یاران دانش 
و مهر

رشکت مانوش
رشکت پاکشو

150150پمپ رسم

2929پتلس اکسیرانگشتی

51/751.7مانومرتاکسیزن

2020ترمومرتدیجیتال

9696عینک محافظ
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 ثبت لحظه های ماندگار

مشارکت مؤسسات خیریه /سازمانهای مردم نهاد سالمت قزوین

نام مؤسسه خیریه 
سالمت

نوع اقالم مرصفی
ارزش مشارکت 
)میلیون تومان(

نوع تجهیزات
ارزش مشارکت 
)میلیون تومان(

جمع ارزش 
مشارکت

انجمن یاران دانش 
و مهر

رشکت مانوش
رشکت پاکشو

14/414.4شکالت بسته ای

32/432.4ماسک

n955/615.61ماسک

7575شیلدمعمولی

111111گان یکبارمرصف

1/5681.568مایع صابون

10/5310.53کاله جراحی

52/552.5کاورکفش

4848محلول ضدعفو

60/4860.48دستکش جراحی

2/7062.706آب معدنی

49/9249.92ژل دست

مرکز نیکوکاری 
حرضت عباس

2006060عددگان ضدآب

جمع کل 
مشارکت 

)میلیون تومان(
2201.698
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

مشارکت مؤسسات خیریه /سازمانهای مردم نهاد سالمت قزوین
نام سازمان مردم 

نهاد سالمت
نوع اقالم مرصفی

ارزش مشارکت
)میلیون تومان(

سایر
ارزش مشارکت
)میلیون تومان(

جمع ارزش 
مشارکت

موسسه مهرورزان1
دوخت300دست لباس 

حفاظت فردی
3.63.6 

2

خانه مشارکت مردم 
در سالمت

500 بطر الکل 440 سی سی
سه دستگاه پالس اکسی مرت

6.9

راه اندازی چهار پایگاه اطالع رسانی و غربال گری در 
سطح شهر قزوین با ارائه آموزش و غربالگری بیش از 

300 نفر روزانه در هر پایگاه و ارجاع موارد مشکوک به 
مراکز 16 ساعته

511.9

3
دوخت رایگان لباس 

محافظتی روزانه تا 50 ثوب
اطالع رسانی پیامهای دانشگاه علوم پزشکی به بیش از 

400 تشکل مردمی از طریق فضای مجازی
11

4

تولیدو دوخت رایگان 
ماسک روزانه 500 قطعه 
با همکاری حوزه علمیه 

خواهران

1010تکثیر 10000نسخه پمفلت آموزشی ویژه بیامری کرونا

5
200ماسک

4.5
اجرای محدود گندزدایی عابر بانکهای موجود در سطح 

شهر با هامهنگی بسیج
37.5

6
هامهنگی با مرکز بهداشت شهید بلندیان برای تامین 
و توزیع مواد گندزدا بین خانوارهای مشکوک جهت 

مراقبت در منزل

7
تامین بسته های حامیتی برای 16 منطقه اقشار آسیب 

پذیر حاشیه شهر قزوین
66

جمع کل مشارکت 
)تومان(

39 میلیون تومان
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 ثبت لحظه های ماندگار

مشارکت گروههای داوطلب قزوین

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلبنام واحد
ارزش مشارکت )تومان( 

)در صورتی که در تامین نیازهای مراکز درمانی 
فعالیت منوده اند(

34.653کمک به انجام برخی از امور مربوط به بیامرانمدافعان سالمتقزوین1

بویین زهرا2
65 گروه جهادی سپاه ناحیه امام 

حسین و بسیج شهرستان
19578 مورد گندزدایی کارگاه و رشکت ها، اماکن و ادارات، حوزه و پایگاه، 57 

مورد مراقبت فعال، توزیع 15 هزار پک بهداشتی، 65 تجمع لغو شده
13

3

شبکه الربز

انتشارات چاپ میالد )آقای 
شعبانی(

چاپ و تکثیر 10هزار عدد پمفلت به ارزش هر برگ 200 تومان
2

بسیج4
مشارکت در پیگیری و انجام غربالگری کرونا ویروس به صورت تلفنی و 

حضور درب منزل

5
بیامرستان 

امیراملومنین بویین 
زهرا

هیئت رزمندگان فرزندان حاج 
قاسم سلیامنی

اهدای 1000 عدد ماسک
1.2

جمع کل مشارکت )تومان(
پنجاه میلیون و هشتصد هزار 

تومان

توضیحات : افراد این گروه جهادی به طور داوطلبانه فعالیت هایی ازجمله کمک به بیامران،خدمات و کمک بهیاری را انجام می دهند
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی درراستای مسئولیت اجتماعی - قزوین

نوع اقالم مرصفینام رشکت /بنگاه اقتصادی
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزات

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش 
مشارکت )تومان(

10ضدعفونی بیامرستان هادامپزشکی1

1000رشکت نفیس نخ2

2525گان، مواد ضد عفونی کننده و دستگاه مه پاشصنایع سلیکات ایران3

1/321.32محلول ضد عفونی فضای بازسازمان اتوبورسانی4

25050عدد مانیتور عالیم حیاتیگروه صنعتی ویتانا5

23030عدد پمپ رسنگگروه صنعتی ویتانا6

10100100 عدد الکرتوکرتدیوگرافبهروفران7

10100100 عدد تشک مواجذوب آهن آریان بویین زهرا8

CPAP33030 عددهفت املاس9

CPAP55050 عدددسرتنج رضا بافت10

23030 عدد پمپ رسمآوین دشت11

6158/2158.2عدد مانیتورمخمل پاسارد12

6158/2158.2عدد مانیتورتهرانی13

252/852.8 عددد مانیتورانرژی نوین14

تولیدی الکل و موادغذایی 15
بیدستان

600/90.9بطری 500سی سی محلول ضدعفونی کننده

0/30.3تعدادکیسه زباله در رنگ های مختلفایرانچسب16

کویرسلولز میهن17
تعداد دستامل کاغذی رولی و تعداد دستامل 

کاغذی اقتصادی
22

پاکشو18
150عدد بطری 5خالی پالستیکی درب اسپری جهت 

بسته بندی الکل
1/251.25

پاویژ19
20عدد بطری خالی پالستیکی درب اسپری جهت 

بسته بندی الکل
0/160.16

شهرداری الوند20
تهیه 50 بسته اقالم بهداشتی )دستکش، الکل، 

ماسک،صابون، دستامل کاغذی، ...( جهت توزیع بین 
بیامران کرونا مثبت به ارزش هر بسته 30 هزار تومان

1/51.5

شهرداری بیدستان21
تهیه 8 بسته اقالم بهداشتی )محلول ضد عفونی کننده 
الکل، دستکش و ماسک فیلرتدار..( جهت توزیع بین 
بیامران کرونا مثبت به ارزش هر بسته 225هزار تومان

1/81.8
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 ثبت لحظه های ماندگار

مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی درراستای مسئولیت اجتماعی - قزوین

نوع اقالم مرصفینام رشکت /بنگاه اقتصادی
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزات

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش 
مشارکت )تومان(

شورای اسالمی شهر الوند22
4هزار عدد پمفلت چاپ و تکثیر به ارزش هر برگ 

200 تومان
0/80.8

40وایتکس جهت گندزدائی معابرکلیه شهرداری ها23
پرداخت هزینه آژانس و 
غذای شبکه بهداشت در 
اسفند 98 و فروردین 99

1757

رشکت شهرصنعتی الربز24
پرداخت هزینه چاپ 

برن و پوسرت جهت اطالع 
رسانی عمومی

33 میلیون

25
اداره ثبت اسناد و امالک 

استان قزوین )کرس حقوق 
همکاران(

3.26

100100دستگاه اکو کاردیو گرافیرشکت نستله26

27

60/420.42 لیرت محلول ضدعفونی کنندهشهرداری

4000/480.48 عدد ماسکسپاه

3سپاه

1000/70.7 لیرت محلول ضدعفونی کنندهپارک علم و فناوری

جمع کل مشارکت 
)تومان(

2/795/740/000

مبلغ )میلیون تومان( مشارکت کنندگان 

5659.61خیرین1

16مؤسسات خیریه بیامرستانی2

2201.698مؤسسات خیریه سالمت3

50.8گروههای داوطلب4

39سازمانهای مردم نهاد سالمت5

1972.09رشکت ها6

جمع کل: نودونه میلیارد سیصدونود و یک میلیون ونهصدو هشتاد هزار ریال 9939.198
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کاشان
مشارکت مؤسسات خیریه /سازمانهای مردم نهاد سالمت کاشان

نام سازمان های مردم نهاد/
موسسات خیریه 

اقدامات انجام شده
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

1
درمانگاه خیریه دارالشفای 

چهارده معصوم

تهیه ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی کننده و گند زدایی اماکن عمومی، کاور لباس حفاظتی به ارزش 
25.000.000 تومان

175.000.000

2
تهیه کپسول اکسیژن-دستگاه اکسیژن- پمپ سم پاشی به ارزش 80.000.000 تومان و بسته های 

معیشتی- مواد غذایی و پک بهداشتی به ارزش 70.000.000 تومان

موسسه خیریه درمانی صالحون3

تهیه ماسک به ارزش 17.900.000 تومان، تجهیز آزمایشگاه ترشیحی وبالینی جهت تست crp درمانگاه 
موسی بن جعفر به ارزش 500.000.000 تومان، هزینه های ناشی از ساعت کار پرسنل و افزایش کادر 

–برگزاری جلسات هم اندیشی در فضای مجازی –تدوین کلیپ انگیزشی – تدوین پرسش نامه علمی در 
رابطه با کرونا ویروس به ارزش 44.000.000

563.700.000

خیریه حرضت امام رضا4
اهداء دو عدد یخچال به ارزش 4.000.000 تومان و 880 بسته غذایی)برنج، روغن، ماکارانی، قند، چای( 

به ارزش 120.000.000 تومان
124.000.000

بیامران خاص هالل5
کمک نقدی 7.500.000 تومان، تامین تجهیزات پزشکی )مانیتور – تب سنج – کپسول o2و .....( به ارزش 

130.000.000 تومان 
137.500.000

انجمن معلولین سوره صبح6
850 تهیه و توزیع مواد ضد عفونی دست و سطوح به ارزش 25.000.000 تومان، 2 کپسول O2 به ارزش 

9.500.000 تومان
 34.500.000

خیریه حرضت ابالفضل7
اقدامات انجام شده: تهیه 700 بسته بهداشتی تهیه - توزیع 4500 ماسک در بخش کویرات به ارزش 

9.000.000 تومان، تهیه 300 بسته مواد غذایی به ارزش 33.000.000 تومان
37.500.000

موسسه خیریه امیراملومنین8
تهیه 60 گالن مواد ضد عفونی به ارزش 9.000.000 تومان، تهیه 1000 بن مواد غذایی به ارزش 

 100.000.000
109.000.000

9
موسسه مردم نهاد جوانان 

پویای کویر
10.000.000تهیه 700 بسته امبیوه جهت پرسنل درمان بیامرستان به ارزش 10.000.000

ضد عفونی فقط در سطح خود موسسه و پرسنل خودموسسه خیریه نرگس10

11
موسسه اسوه های پرتالش 

جوانان
تهیه 70 پک کوچک مواد ضد عفونی کننده به ارزش 1.000.000 تومان، مشاوره غیرحضوری جهت 

پیشگیری از کرونا
1.000.000

موسسه نیکوکاری مهر خوبان12
 تهیه و توزیع سبد معیشتی و پک بهداشتی شامل:10 کیلو برنج، 100 هزار تومان بن مرغ، نیم کیلو چای، 
نیم کیلو خرما، یک ونیم لیرت روغن، 3 بسته ماکارونی، 3 کیلو شکر، 2 کیلو عدس،مایع دستشویی 4 لیرتی، 

ماسک، ژل ضدعفونی کننده، الکل، 10 جعبه دستامل کاغذی، 1 بسته نان خشک )جهت 55 خانوار(
330.000.000 ریال
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مشارکت مؤسسات خیریه /سازمانهای مردم نهاد سالمت کاشان
نام سازمان های مردم نهاد/

موسسات خیریه 
اقدامات انجام شده

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

13

موسسه نیکوکاری مهر خوبان

- تهیه و توزیع سبد معیشتی و پک بهداشتی شامل: ژل ضدعفونی کننده، ماسک کودک، ماسک 
بزرگسال، 1 کیلو گوشت)جهت 30 خانوار(

45.000.000 ریال

14
- تهیه و توزیع سبد معیشتی و پک بهداشتی شامل:5 کیلو برنج، 1 بسته پنیر، 1 بسته حلوا، مایع 

دستشویی 4 لیرتی،1 شانه تخم مرغ، ا بسته شکالت، 1 بسته قند، 1 بسته شکر، مرغ، رب گوجه فرنگی، 
تن ماهی، ماکارونی، سویا، نخود )جهت 14 خانوار(

42.000.000 ریال

15
- تهیه و توزیع سبد معیشتی و پک بهداشتی شامل: میوه، 1 کیلو گوشت، پک بهداشتی، کارت هدیه 100 

هزار تومانی )جهت 55 خانوار(
154.000.000 ریال

16
- تهیه و توزیع سبد معیشتی و پک بهداشتی شامل:1 کیلو گوشت، مواد ضدعفونی کننده )جهت 23 

خانوار(
 34.500.000 ریال

موسسه خیریه امداد گران 
عاشورا

110.000.000 ریال-توزیع 110 کیلو گوشت میان کارکنان خدمات بیامرستان بهشتی

- کمک هزینه مالی به 113 نفر از بیامران رسطانی که به دلیل بیامری و مشکالت کاری دچار خسارت 
شده اند. 

904.000.000 ریال

- تهیه و توزیع پک بهداشتی شامل: ماسک، الکل، مایع ضدعفونی کننده، دستکش، مایع دستشویی، و 
دستامل کاغذی )جهت 100 خانوار(

70.000.000 ریال

درج پیام های پیشگیری از کرونا در صفحه مجازی موسسه

موسسه )هیئت حسینی نخل(

تهیه میان وعده غذایی برای بیامران و پرسنل بیامرستان بهشتی)16 روز( به ارزش 48.000.000 تومان، 
تهیه و نصب نرم افزار به مدت 72 ساعت توسط نیروهای جهادی و بازدید نامحسوس از 307 نانوایی 

توسط نیرو های جهادی آموزش دیده، بسیج جوانان هیئتی جهت ضد عفونی کردن داخل تاکسی ها در 
چهار ایستگاه تعیین شده، پر کردن افشانه های رانندگان و آموزش به آنان، برگزاری جلسه با روئسای 60 

بانک جهت نصب دستگاه مایع ضد عفونی و دستشویی، تهیه لباسهای حفاظتی به صورت داوطلبانه

48.000.000
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مشارکت گروههای داوطلب کاشان

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب

ضد عفونی کردن منطقه مسکونی مسکن مهر آران بیدگلپایگاه بسیج شهید چمران – حوزه امیراملومنین1

تهیه تب سنج لیزری به ارزش 2.400.000 تومانشورایاری اسالمی محمداباد کویر2

تهیه 5200هزار بسته بهداشتی تهیه و توزیع در بیش از 2هزار خانوار ساکن عباس آبادشورایاری عباس اباد آران3

تهیه هدایا ومیان وعده جهت پرسنل کادر درمان سیدالشهدا به ارزش 36.000.000 تومانرشکت نسیم تندرستی4

هیات حرضت ابوالفضل 5
1 دستگاه نوار قلب 4 یخچال 50 کارت هدیه 4000 ماسک واب معدنی 300 دست لباس حفاظتی به ارزش 

47.000.000 تومان

2100 بسته بهداشتی )ماسک – دستکش – مایع ضد عفونی( به ارزش 7.000.000هیات ابوالفضل سفید شهر6

راه اندازی چندین کارگاه دوخت ماسک – تشکیل گروه جهادی –تهیه و توزیع بسته بهداشتیشورای مذهبی بیدگل7

هیات مسلم ابن عقیل8
راه اندازی چندین کارگاه دوخت ماسک وتهیه 3000ماسک قابل شستشو-1500 بسته بهداشتی -2000لیرت مواد 

ضدعفونی منازل -4مرحله ضدعفونی منازل و معابر در هر مرحله 1000لیرت

تهیه 4000 پک بهداشتی به ارزش 1.200.000 تومانمجمع فرهنگی رهروان وصال9

تهیه و توزیع 3000 بسته بهداشتی – ضد عفونی اماکن / معابر/ استان مقدس امام زادگان )س(حوزه بسیج امام سجاد10

ضد عفونی خیابان معابر کوچه منتهی به خیابان جالل اباد – توزیع 3000 بسته بهداشتیهیات حیدری جالل آباد11

تهیه وتوزیع بسته بهداشتی – ضد عفونی معابر منازل در این محلهیات حسینی درب ریگ12

تهیه 500 بسته بهداشتی – ضد عفونی کردن معابرهیات قمر بنی هاشم )شهرک رسالت(13

فعالیت گسرتده در طرح ارتقا سالمت و پیشگیری – تهیه 2100 بسته بهداشتی- گندزدایی وضد عفونی منازل ومعابرهیات حسینی سلمقان14

راه اندازی کارگاه تولید ماسک قابل شستشوموکب خامس ال عبا15

ضد عفونی منازل و وسایل نقلیه در محدوده میدان هاشم ابن علیموکب شهدا16

دوخت وتوزیع 1000 ماسک 475 بسته بهداشتی نصب برن آموزشیهیات ابالفضل17

100 عدد بسته بهداشتی 200 لیرت مواد ضد عفونی برای معابر منازل و 24 دستگاه عابر بانکمحله دروازه18

هیات حسینی مختص اباد وامیراملومنین علی 
اکربی درب مختص آباد

4 مرحله گندزدایی و تهیه و توزیع بسته بهداشتی

19
قرار گاه جهادی سپهد شهید حاج قاسم سلیامنی با 

همکاری علی ابن امام محمد باقر )ع(
توزیع متوسط600 پرس غذا در 2 نوبت ناهار و شام- میان وعده درس- رشبت اسپرزه- آب هویج- میوه )موز- سیب 

– پرتقال(- مخلوط عسل و سیاهدانه و سیب خردشده به ارزش 200.000.000 تومان

گندزدایی و ضدعفونی به ارزش 3.000.000 تومانقرارگاه جهادی حرضت علی اکرب)ع(20

تهیه ماسک و موادضدعفونی و بسته های معیشتی به ارزش 15.000.000 تومانقرارگاه جهادی ناحیه مقاومت بسیج کاشان

تهیه بسته های معیشتی120بسته به ارزش 48.000.000 تومانقرارگاه جهادی
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مشارکت گروههای داوطلب کاشان

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب

ضدعفونی، بسته های معیشتی به ارزش 20.000.000 تومانبسیج دانش آموزی کاشان

موسسه فرهنگی هرنی آل یاسین
تولید وتوزیع ماسک)20000(، بسته های مواد ضد عفونی کننده)2500( و ارزاق )1500( بین عموم مردم به ارزش 

55.000.000 تومان

توزیع بسته های بهداشتی )ماسک-دستکش و مواد ضد عفونی کننده( به ارزش 2.000.000 تومانموسسه فرهنگی هرنی گنجینه ابوزیدآباد

اطالع رسانی در قالب نصب برن، سایت و فضای مجازی به ارزش 3.000.000 تومانموسسه فرهنگی صیادیان 

کانون فرهنگی هرنی ثامن االمئه)ع( بخش کویرات
تهیه و توزیع30 بسته مواد بهداشتی و 160 بسته ارزاق ویژه خانواده های نیازمند به همراه وام 5 میلیون ریالی به 

ارزش 31.000.000 تومان

کانون فرهنگی هرنی هجرت
ضدعفونی کردن معابر محل و منازل )5 ماشین(، تهیه و توزیع بسته های بهداشتی، معیشتی و پتو )132خانوار( و 

لباس کامل پرستار )10دست( به ارزش 48.000.000 تومان

کانون قمر بنی هاشم )ع(
کارگاه دوخت ماسک و طرح مواسات مؤمنانه با توزیع بسته های معیشتی به خانواده های بی ضاعت به ارزش 

10.000.000 تومان

رسانه مجازی خرب آنالین
تهیه و توزیع بسته های بهداشتی، ضدعفونی معابر و منازل، ایجاد کمپین، برگزاری مسابقه

تهیه اخبار توزیع ماسک، تشویق به ماندن در خانه، عیادت از بیامران، کنرتل ورود و خروج به روستا به ارزش 
15.000.000 تومان

تشکل انقالبی ثارا... نوش آباد
توزیع اقالم بهداشتی به آسیب دیدگان اقتصادی و خانواده های دارای بیامری زمینه ای شهر نوش آباد به ارزش 

35.000.000 تومان

مؤسسه قرآن عرتت مهد قرآن کریم و والیت
تهیه و توزیع اقالم معیشتی، ماسک، گوشت قربانی، اعطای وام قرض الحسنه 20 میلیون ریالی و ...

سم پاشی معابر، ویزیت و تزریقات و اعطای داروی رایگان در کلینیک مؤسسه به ارزش 230.000.000 تومان

تهیه و توزیع اقالم غذایی، بهداشتی و ماسک به خانواده های آسیب پذیر به ارزش 100.000.000 تومانمؤسسه قرآن و عرتت جامعه بیت الزهرا)س(

کانون فرهنگی هرنی امام زمان)عج( و هیأت امام 
رضا)ع(

تهیه و توزیع 5000 مایع ضدعفونی کننده به ارزش 10.000.000 تومان

تهیه سیدکاالی مواد غذایی و بهداشتی به ارزش 478.000.000 تومانمؤسسات خیریه و مراکز نیکوکاری آران و بیدگل

هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی کاشان
)اهداء یک راس گوسفند()خواهران( اهداء 20 تخته پتو )بسته های حامیتی تقدیم به خانواده های بی بضاعت 
شهدای مدافع حرم()بسته های حامیتی به خانواده های نیازمند فاقد رسپرست()اهداء پک بهداشتی به تعداد 

نانوایان کاشان( به ارزش 7.800.000 تومان
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مشارکت سایر نهادها و سازمانها ی دولتی درراستای مسئولیت اجتماعی کاشان

نوع تجهیزاتنام رشکت /بنگاه اقتصادی
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

 60.000.000اهداء مانیتورینگ پرتابلرشکت جهان ترمز1

 20.000.000 اهداء دستگاه مانیتورینگرشکت گالوانیزه2

 400.000.000اهداء دستگاه مانیتورینگاتاق بازرگانی3

 20.000.000اهداء دستگاه مانیتورینگرشکت شن و ماسه درم

 100.000.000اهداء دستگاه مانیتورینگرشکت فوالد کویر

252.000.000اهداء دستگاه ونتیالتوررشکت مهجام فام

1.526.300.000اهداء دستگاه ونتیالتوررشکت فوالد امیر کبیر

175.000.000اهداء دستگاه ونتیالتوررشکت دنیای مس/ گرانول

175.000.000اهداء دستگاه ونتیالتوررشکت مهفام جام

 100.000.000اهداء دستگاه ونتیالتور پرتابلرشکت لنت پارس

2.067.300.000اهداء دستگاه ونتیالتوررشکت فوالد مبارکه اصفهان

 200.000.000اهداء دستگاه ونتیالتوررشکت سایپا سیرتوئن

 192.000.000اهداء دستگاه ونتیالتورسیامن کویر

 230.000.000اهداء دستگاه ونتیالتوررشکت فرش الربز راوند- رشکت فرش عالی مقام

75.000.000 اهداء دستگاه اهداء دستگاه ساکشن به ارزش 16.000.000 تومان و دستگاه الکرتوشوکرشکت گالوانیزه

 70.305.000اهداء دستگاه کف شوی و پله شویرشکت چوب صنعت سیلک

 11.500.000اهداء پتورشکت نرمینه

رشکت کاوه کویر، رشکت فرش تندیس، رشکت 
مروارید خلیج فارس، رشکت فرش عقیق

N95 60.000.000اهداء ماسک 

اهداء 800 عدد ضد عفونی کننده سطوحرشکت گوهر تاش ماهان

اهداء 300 دست لباس ایزولهبیمه آسیا

اهداء 1000 بطریرشکت زمزم

رشکت فوالد کویر

 12.000.000- اهداء80 گالن ضد عفونی

 680.000.000- اهداء 10 ونتیالتور – 5مانیتور -مانومرت – تب سنج مانومرت – کپسول اکسیژن

 3.000.000- چاپ برن و پمفلت، نصب نازل ضد عفونی در رشکت برای پرسنل
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مشارکت سایر نهادها و سازمانها ی دولتی درراستای مسئولیت اجتماعی کاشان

نوع تجهیزاتنام رشکت /بنگاه اقتصادی
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

 20.000.000کمک نقدیرشکت کمیل

 1.000.000کمک نقدیرشکت فرش شایلی

 1.000.000کمک نقدیرشکت تشفا

هیات امنای شهرک صنعتی سلیامن صباحی
 104.250.000اهداء 8500 ماسک، 6000 لیرت مایع ضد عفونی

 301.500.000 برن 2 دستگاه خودرو سمپاش

شهرک صنعتی هالل
تهیه 1000لیرت ژل ضد عفونی – 2000لیرت مایع ضد عفونی جهت سمپاشی – 4200 ماسک به 

ارزش 26.000.000 و ضد عفونی کردن فضای عمومی شهرک و داخل کارخانه

300.000.000اهداء مواد ضدعفونی –ماسک – مواد شوینده و ... بنیاد حامیان خانواده

مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی درراستای مسئولیت اجتماعی

نوع تجهیزاتنام رشکت /بنگاه اقتصادی
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

 60.000.000اهداء مانیتورینگ پرتابلرشکت جهان ترمز1

 20.000.000 اهداء دستگاه مانیتورینگرشکت گالوانیزه2

 400.000.000اهداء دستگاه مانیتورینگاتاق بازرگانی3

 20.000.000اهداء دستگاه مانیتورینگرشکت شن و ماسه درم4

 100.000.000اهداء دستگاه مانیتورینگرشکت فوالد کویر5

252.000.000اهداء دستگاه ونتیالتوررشکت مهجام فام6

1.526.300.000اهداء دستگاه ونتیالتوررشکت فوالد امیر کبیر7

175.000.000اهداء دستگاه ونتیالتوررشکت دنیای مس/ گرانول8

175.000.000اهداء دستگاه ونتیالتوررشکت مهفام جام9

 100.000.000اهداء دستگاه ونتیالتور پرتابلرشکت لنت پارس10

2.067.300.000اهداء دستگاه ونتیالتوررشکت فوالد مبارکه اصفهان11
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی درراستای مسئولیت اجتماعی

نوع تجهیزاتنام رشکت /بنگاه اقتصادی
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

 200.000.000اهداء دستگاه ونتیالتوررشکت سایپا سیرتوئن12

 192.000.000اهداء دستگاه ونتیالتورسیامن کویر13

 230.000.000اهداء دستگاه ونتیالتوررشکت فرش الربز راوند- رشکت فرش عالی مقام14

75.000.000 اهداء دستگاه اهداء دستگاه ساکشن به ارزش 16.000.000 تومان و دستگاه الکرتوشوکرشکت گالوانیزه15

 70.305.000اهداء دستگاه کف شوی و پله شویرشکت چوب صنعت سیلک16

 11.500.000اهداء پتورشکت نرمینه17

18
رشکت کاوه کویر، رشکت فرش تندیس، رشکت 

مروارید خلیج فارس، رشکت فرش عقیق
N95 60.000.000اهداء ماسک 

اهداء 800 عدد ضد عفونی کننده سطوحرشکت گوهر تاش ماهان19

اهداء 300 دست لباس ایزولهبیمه آسیا20

اهداء 1000 بطریرشکت زمزم21

 12.000.000- اهداء80 گالن ضد عفونیرشکت فوالد کویر22

 680.000.000- اهداء 10 ونتیالتور – 5مانیتور -مانومرت – تب سنج مانومرت – کپسول اکسیژن23

 3.000.000- چاپ برن و پمفلت، نصب نازل ضد عفونی در رشکت برای پرسنل24

 20.000.000کمک نقدیرشکت کمیل25

 1.000.000کمک نقدیرشکت فرش شایلی26

 1.000.000کمک نقدیرشکت تشفا27

 104.250.000اهداء 8500 ماسک، 6000 لیرت مایع ضد عفونیهیات امنای شهرک صنعتی سلیامن صباحی28

 301.500.000 برن 2 دستگاه خودرو سمپاش29

شهرک صنعتی هالل30
تهیه 1000لیرت ژل ضد عفونی – 2000لیرت مایع ضد عفونی جهت سمپاشی – 4200 ماسک به 

ارزش 26.000.000 و ضد عفونی کردن فضای عمومی شهرک و داخل کارخانه

300.000.000اهداء مواد ضدعفونی –ماسک – مواد شوینده و ... بنیاد حامیان خانواده31

جمع کل مشارکت 
)تومان(

?
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 ثبت لحظه های ماندگار

مشارکت سایر نهادها و سازمانها ی دولتی درراستای مسئولیت اجتماعی

نوع تجهیزاتنام رشکت /نهاد/سازمان

ضد عفونی کردن معابرنام سازمان: اداره شهرداری1

 کمیته امداد2
تهیه و توزیع اقالم بهداشتی به ارزش 650.000 تومان و تهیه 750 بسته مواد غذایی – ثبت نام 750 خانوار جهت 

دریافت کمک معیشتی به ارزش 1.500.000 تومان

ایستگاه غربالگری در صحن محمد هالل –ضد عفونی معابر نیروی ارتش3

طرح غربالگری و پایش سالمت مسافرا ن در ورودی شهر نیروی انتظامی4

کمک نقدی به ارزش 40.000.000 تومان بانک رفاه کارگران اصفهان5

 اداره صنعت و معدن تجارت6
تهیه ماسک 3000در شهرک صنعتی – 600 ماسک نانو3یان – 3000ماسک توزیع در مردم به ارزش 3.300.000 

تومان و گشت اتحادیه با همکاری نیروی انتظامی جهت تعطیلی اصناف

-کمک نقدی به ارزش 9.391.000 تومان آموزش و پرورش کاشان+ مدیریت7

- ضدعفونی مدارس- ضدعفونی درمانگاه فرهنگیان8

- خرید گوشی تلفن همراه و اینرتنت برای دانش آموزان به ارزش 7.000.000 تومان9

 شورای اسالمی شهر آران و بیدگل10
تهیه لوازم کامل )لباس ایمنی- ماسک- دستکش- عینک( جهت تجهیز گروه های جهادی مردمی و کارکنان خدماتی 

شهرداری و غسال خانه به ارزش 30.000.000 تومان

11
 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان آران و 

بیدگل
تولید و توزیع ماسک، بسته های بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده، تهیه لباس کامل پرستار، ضدعفونی کردن معابر 

و منازل کارگاه دوخت ماسک به ارزش 148.000.000 تومان

اهداء 1500 لیرت آب ژاول-150هزارلیرتآب جهت مایع ضد عفونی به ارزش 4.500.000 تومان اداره آب و فاضالب12

 هالل احمر13

تهیه و توزیع بسته بهداشتی+ لباس رسهمی
گان مچ دار، ماسک N95، ماسک سه الیه، ماسک صورتی، دستگاه تنفس کاله، عینک، پیش  بند، دستکش 

جراحی)5/7(، دستکش معاینه التکس پالس اکسی مرتی رومیزی، پالس اکسی مرتی دستی، دستگاه اکسیژن ساز، 
ونتیالتور پرتابل، شیلنگ رابط سی پپ ماسک دهانی
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

کردستان
مشارکت مؤسسات خیریه بیمارستانی کردستان

نام بیامرستانهای 
تابعه درگیر بیامری 

کرونا
نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(

ارزش مشارکت
)تومان(

نوع تجهیزات
ارزش مشارکت

)تومان(
جمع ارزش 

مشارکت )تومان(

14/000/000499/495/000پالس اکسی مرتی465/495/000ماسک، دستکش، لباس رسهمی14/000/000توحید )سنندج(

امام خمینی 
)دیواندره(

18/000/000738/328/500پالس اکسی مرتی667/848/5000ماسک، دستکش، ژل ضدعفونی50/480/000

25/300/000شهدا)دهگالن(
ماسک، ژل ضدعفونی، لباس حفاظت 

شخصی
90/058/000--115/358/000

شهید 
چمران)رسوآباد(

-
ماسک، ژل ضدعفونی، لباس حفاظت 

شخصی
129/472/300

دستگاه اکولیزر،پمپ 
سمپاش

10/405/000161/977/300

-بانه
لباس حفاظت شخصی، ژل ضدعفونی، 

دستکش، محلول ضدعفونی
500/930/000

پالس اکسی مرتی، مانومرت 
اکسیزن،دستگاه ونتیالتور

287/500/000788/430/000

-امام خمینی)سقز(
لباس حفاظت شخصی، ژل ضدعفونی، 

دستکش، محلول ضدعفونی
19/000/000298/255/300- پالس اکسی مرتی279/255/300

217/855/600--217/855/600ماسک، دستکش، ژل ضدعفونی-شهیدبهشتی)قروه(

سینا )کامیاران(
لباس حفاظت شخصی، ژل ضدعفونی، 

دستکش، محلول ضدعفونی
117/855/100--117/855/100

11/000/000240/380/000پالس اکسی مرتی215/480/000ماسک، دستکش، ژل ضدعفونی9/400/000امام حسین )بیجار(

19/200/000فجر )مریوان(
لباس حفاظت شخصی، ژل ضدعفونی، 

دستکش، محلول ضدعفونی
16/300/000369/700/000پالس اکسی مرتی334/2000/000

-کوثر )سنندج(
لباس حفاظت شخصی، ژل ضدعفونی، 

دستکش، محلول ضدعفونی
99/515/108--99/515/108

6/250/000بعثت )سنندج(
لباس حفاظت شخصی، ژل ضدعفونی، 

دستکش، محلول ضدعفونی
23/200/000315/345/000پالس اکسی مرتی285/895/000

جمع کل مشارکت
3/962/494/908
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 ثبت لحظه های ماندگار

مشارکت مؤسسات خیریه /سازمانهای مردم نهاد سالمت کردستان

نام سازمان مردم نهاد 
سالمت

نوع اقالم مرصفی
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزات

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش 
مشارکت )تومان(

12/700/000--12/700/000عینک محافظتوسعه فرهنگی آموزش

720/000--720/000ماسککمپین مردمی پرسامن

4/250/0004/250/000تعمیر دستگاه آب مقطر آزمایشگاه--پارین

کمپین یاران عشق
رسپوش، شیلد، لباس و تجهیزات حفاظت 

2/400/000فردی
--2/400/000

کمپین انجمن مردم نهاد
محلول ضدعفونی، ماسک فیلرتدار، بسته 

غذایی
27/000/000--27/000/000

15/000/000--15/000/000بسته غذاییانجمن خیریه

انجمن یاران دانش)تهران(
ماسک سه الیه، دستکش جراحی، مایع 

دستشویی 
370/590/000

مانومرت اکسیژن، ترمومرت دیجیتال، 
پالس اکسیمرتی، عینک محافظ

52/000/000422/590/000

1/000/00024/00/000-1/400/000تب سنج لیزریشنه لیالخ

مجمع خیرین سالمت
رسپوش، شیلد، لباس و تجهیزات حفاظت 

فردی
4/460/00044/893/980دستگاه اکولیزر،پمپ سمپاش40/433/980

46/590/000--40/789/843محلول ضدعفونی، ماسک فیلرتدارموسسه گیتی مهر)تهران(

5/000/000--5/000/000ماسکانجمن ماموستایان

605/143/980

مشارکت مؤسسات خیریه بیمارستانی کردستان
نام مؤسسه خیریه بیامرستانی مستقر در 

بیامرستان دارای مجوز فعالیت
نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(

ارزش مشارکت
)تومان(

نوع تجهیزات
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

2/250/0002/250/000بعثت1

8/000/0008/000/000شیلد،ماسککوثر2

جمع کل مشارکت )تومان(
10/250/000
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

مشارکت مؤسسات خیریه سالمت کردستان

نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(نام مؤسسه خیریه سالمت
ارزش مشارکت

)تومان(
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

1/155/0001/155/000شیلد-شفاء

44/000/00044/000/000ماسک N95-مهرگیتی

2/000/0002/000/000پالس اکسی مرتی-سومای ژیان

120/000120/000ماسک-موسسه ژیکوی هاودلی

3/000/0003/000/000لباس-یاران مهربرکت

12/500/00012/500/000ماسک، لباس-بنیاد جهادی مهر امام رضا

5/400/0005/400/000محلول ضدعفونی، ماسک-موسسه بامداد امیدصبا

4/000/0004/000/000بسته غذایی-موسسه خیریه باران رحمت

4/000/0004/000/000ماسک، لباس-موسسه خیریه نیکوکاران نو اندیش

7/720/0007/720/000بسته غذایی-خانه خیرین

83/895/000
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 ثبت لحظه های ماندگار

مشارکت سایر نهادها و سازمانها ی دولتی درراستای مسئولیت اجتماعی

نوع اقالم مرصفینام رشکت /نهاد/سازمان
ارزش مشارکت

)تومان(
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

45/000/0004/500/000لباس حفاظت فردیدامپزشکی1

750/000750/000الکل، بطریرشکت صبا نور2

5/000/0005/000/000وسایل حفاظت شخصیرشکت کیمیا سپاهان3

1/500/0001/500/000ماسکسپاه بیت املقدس4

630/000630/000دستکش دادگسرتی5

1/000/0001/000/000شیلد حفاظت فردیرشکت ون6

5/000/000بسیج دانشجویی7

خیرین گروههای مجازی8
15/000/000ماسک

61/250/000
61/250/000دستگاه دیالیز

10/000/00010/000/000لباس حفاظت شخصیصنف پاساژ داران9

2/500/0002/500/000ماسکصنف هتل داران10

8/250/0008/250/000لباس حفاظت شخصیشهرداری11

2/150/000بسیج جامعه پزشکی12

11/146/00011/146/000تجهیزات حفاظت فردیرشکت سپهر ریحان13

10/000/00010/000/000محلول ضدعفونیتعزیرات14

20/000/00020/000/000محلول ضدعفونیاستانداری15

178/960/000178/960/000محلول ضدعفونی، ماسکهیات امناء )تهران(16

5/000/0005/000/000محلول ضدعفونیرشکت ابر پاک بوم )ساوه(17

90/000/00090/000/000مایع ضدعفونیرشکت ایران18

مجمع صنعتداران و معدنداران سنندج19
ونتیالتور، تخت صحرایی، پالس اکسی مرتی، ترمومرت 

لیزری
1/010/867/0001/010/867/000

210/000210/000تجهیزات حفاظت فردیرشکت ظفر پلیمر20

3/000/0003/000/000ماسک-بسته غذاییشورا و دهیاری روستا21

9/000/0009/000/000لباس حفاظت شخصی، ماسکشبکه اجتامعی توسعه عدالت22

29/000/00029/000/000رسپوش، شیلد، لباس و تجهیزات حفاظت فردیسازمان نظام مهندسی23
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

مشارکت سایر نهادها و سازمانها ی دولتی درراستای مسئولیت اجتماعی

نوع اقالم مرصفینام رشکت /نهاد/سازمان
ارزش مشارکت

)تومان(
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

287/583/500287/583/500رسپوش، شیلد، لباس و تجهیزات حفاظت فردیهنگ مرزی و قاچاق کاال24

اداره اطالعات25
رسپوش، شیلد، لباس و تجهیزات حفاظت فردی، بسته 

غذایی
67/500/00067/500/000

12/800/00012/800/000بسته غذاییپایگاه بسیج امام مهدی26

2/550/0002/550/000بسته غذاییکمیته امداد27

1/200/0001/200/000بنزین به پرسنل بخش کروناجایگاه پمپ بنزین زاگراس28

10/000/00010/000/000محلول ضدعفونی، ماسککلینیک تخصصی ایرانیان29

27/520/00027/520/000محلول ضدعفونی، ماسک، بسته غذاییدانشجویان دانشگاه صنعتی رشیف30

900/000900/000بسته غذاییکلینیک گیاه پزشکی چرو31

90/00090/000ماسکدفرت تسهیلگری32

18/300/00018/300/000محلول ضدعفونی، ماسکهالل احمر33

9/800/0009/800/000لباس رسهمیکانون هم اندیشی توسعه کردستان34

2/817/0002/817/000محلول ضدعفونی، ماسکنظام پرستاری35

60/000/0060/000/00آب معدنی، بیسکویتستاد اجرای فرمان امام36

جمع مشارکت
1/970/773/500
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 ثبت لحظه های ماندگار

کرمان
مشارکت خیرین کرمان

نام دانشگاه علوم 
پزشکی

نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزات

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

شهرستان ارزوئیه1

N95 7500000ماسک
تخت بزرگسال و 

اطفال-تشک-ترالی اورژانس
50000000

74200000
11360000مایع ضدعفونی کننده سطح

5340000لوازم حفاظت فردی

340000013400000سبد کاال5000000ماسک5000000شهرستان کوهبنان2

40000008000000دستکش و ماسک4000000شهرستان راور3

450321750321750جفت کاور کفششهرستان بردسیر4

شهرستان رابر5
3000000لباس ایزوله

7545000
4545000محلول ضدعفونی کننده دست

شهرستان بافت6

3800000ترمومرت دیجیتال28950000لوازم حفاظت فردی

82720000 35000000تلویزیون، یخچال، آب رسدکن6570000ماسک ساده

N95 8400000ماسک

شهرستان شهربابک7
1350000دستکش ونیل

19750000
18400000ماسک

بیامرستان باهرن8
800000چرخ خیاطی2750000پارجه جهت دوخت لباس

4990000
N95 1440000ماسک

بیامرستان افضلی پور9
170578900لوازم حفاظت فردی

198302900
N95 20934000ماسک

بیامرستان شفا10
39561000وسایل حفاظت فردی

40401000
N95 840000ماسک

1000000010000000وسایل حفاظت فردیبیامرستان شهید بهشتی11

جمع کل مشارکت: 
459630650 تومان
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

مشارکت مؤسسات خیریه بیمارستانی کرمان
جمع ارزش مشارکت )تومان(ارزش مشارکت )تومان(نوع اقالم مرصفینام مؤسسه خیریه بیامرستانی

جمع کل مشارکت )تومان(: 85000008500000سبد کاالیزدان یار سالمت1

مشارکت مؤسسات خیریه /سازمانهای مردم نهاد سالمت کرمان
نام دانشگاه /دانشکده علوم 

پزشکی
نام مؤسسه خیریه 

/سازمان مردم نهاد سالمت
ارزش مشارکت )تومان(ارزش مشارکت )تومان(نوع اقالم مرصفی

1
)شهرستان شهربابک(

450000ماسک پارچهایموسسه خیریه
1950000

1500000شیلدموسسه خیریه ایلیا تهران2

425000425000ماسک 3الیهمجمع خیرین سالمت)شهرستان بردسیر(3

4
)بیامرستان شهیدباهرن(

بیمه دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان

7500000دوخت ماسک

16500000

7500000دوخت ماسکرشکت خدمات بیامرستان5

6

)بیامرستان افضلی پور(

3600000وسایل حفاظت فردیموسسه خیریه ایلیا

43500000 38900000وسایل حفاظت فردیموسسه خیریه کمک7

1000000وسایل حفاظت فردیانجمن ناشنوایان8

جمع کل مشارکت )تومان(
62375000
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مشارکت گروههای داوطلب کرمان

نام دانشگاه/دانشکده علوم 
پزشکی

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب
ارزش مشارکت )تومان( 

)در صورتیکه در تامین نیازهای مراکز 
درمانی فعالیت منودهاند(

1
کرمان

)شهرستان بردسیر(

بسیج دانشجویی
1901520000عدد شیلد

3430411600عدد دستکش یکبار مرصف

موکب زینبیه

735000یک عدد تب سنج لیزری

16192000عدد عینک محافظ

3618600تولید محتوی مجازی

760760000لیرت مواد گندزدامیثاق باشهدای بسیج دانشجویی

2
کرمان

)بیامرستان افضلی پور(

2900000وسایل حفاظت فردیانجمن علمی دانشجویان کرمان

324500وسایل حفاظت فردیاداره استاندارد تهران

75000000وسایل حفاظت فردیسازمان نظام پزشکی

9292000وسایل حفاظت فردیگروه پوست

1344000وسایل حفاظت فردیکسبه خیابان سپه

5100000وسایل حفاظت فردیقرارگاه جهادی امام رضا)ع(

مشارکت سایر نهادها و سازمانها ی دولتی درراستای مسئولیت اجتماعی

جمع ارزش مشارکت )تومان(نوع تجهیزاتنام رشکت /نهاد/سازمان

12750000وسایل حفاظت فردیبیمه آسیا1

389000000وسایل حفاظت فردیرشکت بارز2

جمع کل مشارکت: 401750000 تومان
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مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی درراستای مسئولیت اجتماعی کرمان

نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(نام رشکت /بنگاه اقتصادی
ارزش مشارکت

)تومان(
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

1

اتاق بازرگانی کرمان

5009000000عددماسک ان40000000095

425355000
4107175000دست لباس ایزوله20

1808640000جفت دستکش التکس0

1540000عدد تب سنج دیجیتال30

1043000010430000لباس ایزوله0پونه آرش

867000867000شیلد صورت0درمان قلب آریا

87900008790000وسایل حفاظت فردی0تپش نگار رشق

570000570000گان0نوین سازان سالمت پاسارگاد

18000001800000دماسنج0نیکان کویر

مجتمع مس
300300000300000عدد ماسک0

6018000001800000 لیرت ماده ضدعفونی کننده0

1400700014007000وسایل حفاظت فردی0آدورا طب

16830001683000وسایل حفاظت فردی0فوالد بوتیا

151250000151250000وسایل حفاظت فردی0یاران طب

312140000312140000وسایل حفاظت فردی0مس رسچشمه

1700000017000000وسایل حفاظت فردی0نیروگاهی آرتا

4950000049500000وسایل حفاظت فردی0رشکت رس پا

5840000058400000وسایل حفاظت فردی0سالمت گسرت

600000000600000000صنایع فوالد وگل گهر

100000000100000000فوالد ایرانیان

40000000004000000000صنایع مس ایران

جمع کل مشارکت )تومان(
6142405000
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کرمانشاه
مشارکت خیرین کرمانشاه

جمع ارزش مشارکتاقدامات انجام شدهنام خیر

پروفسور علی پورمتعبد1
تهیه 935 پک بهداشتی شامل ماسک FFP2، دستکش التکس، شیلد و توزیع بین دانشجویان 

پزشکی و اعضای هیئت علمی بالینی مستقر در بیامرستان های درگیر کرونا
 1.530.000.000

ریال

آقای عبد السعید رستمی2
مشارکت در خرید و اهدای دو دستگاه PCR جهت آزمایش تشخیص نهایی کرونا و اهداء به 

بیامرستان گلستان و آزمایشگاه معاونت بهداشتی
 2.440.000.000

ریال

خانم دکرت گیتی آزادی3
اهداء 4 دستگاه آب رسد کن به بیامرستان و مراکز درگیر کرونا )بیامرستان امام رضا )ع( و 

مرکز سینا و کلینیک حاج دایی(

آقای دکرت مجتبی فتحی4
احداث 110 کارت هدیه به کارکنان درمانی بخش بیامران کرونایی بیامرستان فارابی و توزیع 

چند مرحله آب معدنی و آب میوه بین بیامران کرونایی بسرتی در بیامرستان فارابی 
900.000.000 ریال

آقای مهندس جهانبخش شکری5
خرید و اهدای 4 دستگاه کانکس منونه گیری بیامران مشکوک به کرونا و اهداء کارت هدیه 

به کارکنان بخش درمان بیامران کرونایی بسرتی در بیامرستان فارابی
 500.000.000 ریال
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مشارکت گروههای داوطلب کرمانشاه

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب

 گروه جهادی دانشجویی 
رهپویان انتظار

-گند زدایی چهار مرکز بهداشتی 16 ساعته ویژه کرونا، 14 مرکز درمانی و بیامرستانی مرتبط با کرونا به صورت مداوم در 90 روز متوالی، گندزدایی 
مراکز خوابگاهی دانشگاه و مراکز مختلف اداری و آموزشی دانشگاه 

-تولید و اهداء به صورت رایگان بیش از 3000 شیلد با کیفیت عالی به مرکز مختلف از جمله مراکز آموزشی و... به ارزش تقریبی 30.000.000 
ریال

-تولید و اهداء دستکش نایلونی به ارزش تقریبی 50.000.000 ریال

-تهیه و توزیع بیش از 50 بسته مواد غذایی ویژه اقشار آسیب پذیر از کرونا با ارزش 150.000.000 ریال در فاز اول

-تهیه و توزیع 20 بسته مواد غذایی در بخش دوم

کانون خیریه دانشجویی 
دانشگاه علوم پزشکی 

کرمانشاه

-جلب مشارکت و همکاری سازمان بهزیستی و شورای مشارکت بانوان مجمع خیرین سالمت استان کرمانشاه جهت راه اندازی کارگاه تولید 
ماسک و دستکش با هدف تامین تجهیزات حفاظتی ویژه اقشار آسیب پذیر نیازمند جامعه 

-ایجاد فرصت شغلی جهت زنان رسپرست خانوار و بی بضاعت تامین

-تامین هزینه رهن و اجاره دو خانواده بد رسپرست و بی رسپرست از محل سود حاصل از فروش محصوالت کارگاه تولید ماسک و دستکش 

-مشارکت در اجرای رزمایش همدلی و کمک مومنانه در قالب تهیه بسته معیشتی از محل سود حاصل از فروش محصوالت کارگاه تولید ماسک و 
دستکش

ستاد دانشجویی مقابله 
با کرونا دانشگاه علوم 

پزشکی کرمانشاه

-مشارکت در اجرای رزمایش همدلی و کمک مومنانه با جلب حامیت و همکاری دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
در قالب تهیه بسته های بهداشتی و 50 معیشتی جهت خانواده های بی بضاعت و حاشیه نشین شهر کرمانشاه به مبلغ تقریبی 300.000.000 

ریال

- راه اندازی کارگاه تولید وسایل حفاظتی شامل: ماسک، شیلد، گان پزشکی و دستکش

- تهیه و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده در بین دانشجویان و کادر درمانی بیامرستان های درگیر کرونا با همکاری معاونت های آموزشی، 
دانشجویی فرهنگی، غذا و دارو و مرکز رشد و تحقیقات دانشگاه

- گندزدایی چهار مرکز بهداشتی 16 ساعته ویژه کرونا، 14 مرکز درمانی و بیامرستانی مرتبط با کرونا به صورت مداوم در 90 روز متوالی، گند زدایی 
مراکز خوابگاهی دانشگاه و مراکز مختلف اداری و آموزشی دانشگاه

- همکاری با سامانه پاسخگویی 2525 معاونت امور بهداشتی به مدت یک ماه

- ایجاد کارگروه فرهنگی و ارائه فعالیتهایی نظیر اهداء مدال افتخار به مدافعان سالمت شاغل در بیامرستان های درگیر کرونا

- ایجاد کارگروه رسانه جهت آموزش عموم مردم و دانشجویان در فضای مجازی در زمینه پیشگیری و مقابله با کرونا
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مشارکت مؤسسات خیریه /سازمانهای مردم نهاد سالمت کرمانشاه
نام سازمان مردم نهاد/موسسات 

خیریه
اقدامات انجام شده

1
 موسسه خیریه بیامرستان امام 

خمینی )ره( شهرستان سنقر

-تهیه و توزیع وسایل و تجهیزات حفاظتی موردنیاز بیامرستان خانواده های بی بضاعت شهرستان سنقر شامل 340 دستگاه کاور گان، 
150 دست کاور گان وارداتی، 130 عدد شیلد عینک دار، 400 عدد شیلد معمولی 7000 جفت دستکش التکس، محلول ضدعفونی، 
8500 عدد ماسک ساده، ماسک N95، 57 عینک محافظ، 188 جفت چکمه ساق بلند، 120 دست لباس بیامر، 120 عدد شلوار، ژل، 

250 عدد گان به مبلغ کلی 11.411.920.000 ریال

- جلب حامیت و مشارکت خیرین حوزه سالمت در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز موسسه

3
موسسه خیریه بیامرستان 

حرضت رسول )ص( شهرستان 
جوانرود

-جلب مشارکت و همکاری خیرین حوزه سالمت به صورت اهداء کمک های نقدی و تامین و تهیه وسایل حفاظت فردی شامل: کیت 
حفاظت فردی، گان جراحی اسرتیل، عدد ماسک ساده و N95، دستکش یکبار مرصف و دستگاه ویلچر به مبلغ کلی 507.890.000 

ریال

3
موسسه خیریه بیامرستان فارابی 

کرمانشاه

-جلب مشارکت و همکاری خیرین حوزه سالمت به صورت اهدای کمک های نقدی و تهیه و تامین وسایل حفاظت فردی، مواد 
خوراکی و آشامیدنی، دستگاه ونتیالتور، دستگاه بای پس، دستگاه پمپ رسم، دستگاه ساکشن پرتابل iei، دستگاه پالس اکسی مرت 

انگشتی، دستگاه بای پپ Lowenstein، دستگاه بای پپ، مانومرت، باتل فلومرت به مبلغ کلی 6.457.000.000 ریال 

4
موسسه خیریه بیامرستان ملهم 

شهرستان پاوه

-جلب مشارکت و همکاری خیرین حوزه سالمت به صورت اهداء کمک های نقدی و تهیه و تامین وسایل حفاظت فردی، محلول 
ضدعفونی، ماسک سه الیه، دستکش التکس، شیلد، لباس محافظ، گان، دستکش نایلونی، کاله ایمنی، ماسک نانو، ژل ضدعفونی 

کننده، دستگاه تب سنج دیجیتالی به مبلغ 1.919.920.000 ریال

5
انجمن مدد کاران اجتامعی ایران 

شعبه کرمانشاه

- تهیه و توزیع بسته های بهداشتی شامل: ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی کننده جهت خانوارها با همکاری و مشارکت خیرین 
سالمت، ارتش، شهرداری در محله های حاشیه نشین کم  برخوردار

- ارائه خدمات مددکاری به خانواده های آسیب  دیده از کرنا در جهت کاهش اضطراب و اسرتس در محالت حاشیه نشین و کم 
 برخوردار

- ایجاد کانال آموزشی جهت توامنند سازی عموم مردم در زمینه پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در فضای مجازی

- همراهی مددکار اجتامعی با کادر درمان در مقابله با کرونا به صورت حضور اعضای انجمن مددکاری در بیامرستان های درگیر کرونا 
و ارائه خدمات حامیتی روانی-اجتامعی به مراجعین و اعضای خانوار های آسیب دیده از کرونا

بنیاد غیردولتی یاران عشق6
-جلب مشارکت و همکاری خیرین حوزه سالمت به صورت اهداء دستگاه پالس اکسی مرت، دستگاه بای پپ و لباس حفاظت فردی به 

بیامرستان های درگیر کرونا به مبلغ کلی 3.085.000.000 ریال 
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مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی درراستای مسئولیت اجتماعی کرمانشاه

اقدامات انجام شده:نام رشکت /بنگاه اقتصادی

اتاق بازرگانی کرمانشاه1
-تهیه و تامین وسایل حفاظت فردی شامل: دستکش، شیلد محفاظ صورت، کاله یکبار مرصف، عینک محافظ، ماسک و همچنین 

اهداء دو دستگاه ونتیالتور و 10 دستگاه پالس اکسی مرت به مبلغ کلی 3.650.000.000 ریال

- تامین هزینه خرید یک دستگاه سی تی اسکن در راستای مقابله با کرونا به مبلغ 5.000.000.000 ریال2

 بنیاد پویانه علم3
-واریز مبلغ 7.500.000.000 ریال به حساب 1267 نفر پرسنل شاغل در بیامرستان های درگیر کرونا به منظور تقدیر از زحمت 

مدافعان سالمت

-کمک نقدی به مبلغ 2.000.000.000 ریال به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رشکت صنایع پرتوشیمی کرمانشاه4
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گراش
مشارکت خیرین گراش

جمع ارزش مشارکت )تومان(نوع تجهیزاتنقدی )تومان(مرکز

1

امیراملومنین علی ع گراش

277000000277000000

3750000000 دستگاه ونتیالتور2

40000000خرید ماسک NIV ونتیالتور3

جمع کل مشارکت )تومان(
1094000000

مشارکت مؤسسات خیریه بیمارستانی گراش
نام مؤسسه خیریه بیامرستانی مستقر در 

بیامرستان دارای مجوز فعالیت
جمع ارزش مشارکت )تومان(سایر

60000000کمک هزینه تجهیز آزمایشگاه بیامرستان جهت انجام تست کروناموسسه خیریه صولت عنیبه1

58000000توزیع 250 بسته معیشتی و بهداشتی2

8000000توزیع 450 بسته بهداشتیموسسه خیریه امام علی علیه السالم3

جمع کل مشارکت : 126000000
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مشارکت مؤسسات خیریه /سازمانهای مردم نهاد سالمت گراش

نام سازمان مردم نهاد 
سالمت

نوع اقالم مرصفی
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزات

جمع ارزش 
مشارکت 
)تومان(

1

مجمع خیرین سالمت

N95 677530000ماسک سه الیه، جراحی و--

64680000دستکش التکس و ونیل2

93000000الکل، ژل و محلول ضد عفونی کننده3

37500000 دستگاه تب سنج لیزری4

28700000لباس ایزوله، گان، شیلد و...5

55000000تهیه و توزیع رایگان بسته بهداشتی6

60000000کمک به تجهیز آزمایشگاه تست کرونا شیراز7

14000000فعالیت های تبلیغی در راستای پیشگیری از کرونا8

32000000ایجاد کارگاه دوخت ماسک و لباس حفاظتی9

100000000تجهیز نقاهتگاه10

مشارکت گروههای داوطلب گراش

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب
ارزش مشارکت )تومان( 

)در صورتی که در تامین نیازهای مراکز 
درمانی فعالیت منوده اند(

45000000تهیه و توزیع بسته های بهداشتی)مایع دستشویی، وایتکس، ماسک و دستکش(قرارگاه سالمت شهید حسن باقری1

48000000تهیه و توزیع 200 بسته معیشتی و بهداشتیکانون فرهنگی هرنی ابن الرضا)ع(2

33000000تهیه و توزیع بسته های بهداشتی جهت اصناف، زندان، مددجویان بهزیستی و...بنیاد فرهنگی نوبهار3

جمع کل مشارکت )تومان(
126000000
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مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی درراستای مسئولیت اجتماعی گراش

نوع اقالم مرصفینام رشکت /بنگاه اقتصادی
ارزش مشارکت

)تومان(
سایر

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

چرخ خیاطی جهت کارگاه شهرداری1
تولید ماسک

الکل، ماسک،وایتکس و پارچه 11000000
جهت دوخت ماسک

111000000122000000

ژل ضد عفونی کننده، دستکش رشکت بازرگانی تبسم2
و ماسک

46000000--46000000

3

موسسه شباب الربکه

اهدای کارت هدیه به پرسنل 
بیامرستان، اورژانس و پایشگران 
جاده ای)بهداشت،هالل احمر 

و نیروی انتظامی(

28000000

49000000

تهیه و توزیع بسته های 
بهداشتی

21000000

تهیه و توزیع بسته های شورای هیئات مذهبی
بهداشتی

3100000031000000

بنیاد فرهنگی مهدی 
موعود

تهیه و توزیع بسته های 
بهداشتی

2700000027000000

مجموعه تفریحی 
گردشگری گراش لند

تهیه و توزیع اقالم بهداشتی 
و ضدعفونی جهت ادارات و 

روستاها

100000000100000000

جمع کل مشارکت )تومان(
375000000

مشارکت سایر نهادها و سازمانها ی دولتی درراستای مسئولیت اجتماعی گراش

نوع تجهیزاتنقدی )تومان(نام رشکت /نهاد/سازمان
ارزش مشارکت

)تومان(
سایر

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش مشارکت )تومان(

1

2

3

جمع کل مشارکت )تومان(
?
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گلستان
مشارکت خیرین تبریز

نام دانشگاه/
دانشکده 

علوم پزشکی
نوع اقالم مرصفی

ارزش 
مشارکت
)تومان(

نوع تجهیزات
ارزش 

مشارکت
)تومان(

سایر
ارزش 

مشارکت
)تومان(

جمع ارزش 
مشارکت )تومان(

1
صیاد شیرازی 

)گرگان(

لباس حفاظت فردی، لباس بیامر، 
ماسک فیلرتدار، ماسک جراحی، 
ملحفه یکبار مرصف، سشوار 

صنعتی، شیلد صورت، روبالشتی، 

72629243
ونتیالتور، ترمومرت، پالس اوکسیمرت 

انگشتی 
1240940000

آب معدنی 
اکساب،کیک 
70 کیلو،میوه، 
شیرپاکتی، 

آمبیوه 

15022684600

5 آذر )گرگان(2

ملحفه، کاور کفش، ماسک فیلرتدار، 
لباس ایمنی، شیلد محافظ صورت، 

دستکش اسرتیل، گان، عینک، 
محلول ضد عفونی کننده سطوح و 

دست، دستکش اسرتیل، شیلد 

124975162
پروب spo2 )2 دستگاه(، مانومرت 

اکسیژن )3 عدد(، دستگاه بخور رس 
)2 عدد(، چراغ قوه )3 عدد(

8051200361625937

3
پیامرب اعظم 

)گنبد(

عینک محافظ، دستکش جراحی، 
لباس رستارسی، مایع ضد عفونی 
کننده دست و سطوح، ماسک 

هشت الیه، 

10000000

مخزن 19 تنی اکسیژن مایع، تخت 
ICU )30دستگاه(، ونتیالتور 

)15دستگاه(، دستگاه مانیتورینگ، 
دستگاه EKG )1 عدد(، پمپ 

انفزیون، پالس اکسیمرت، فلومرت، 
مانومرت اکسیژن

20900000002100000000

شهدا )گنبد(4

ماسک N95، ماسک ساده، ماسک 
پارچه ای دستکش التکس، عینک 
محافظ، ضد عفونی کننده دست 
و سطوح، مایع دستشویی، گان و 

شلوار، وایتکس

2000000020000000

5
مطهری 
)گنبد(

ماسک N95، ماسک ساده، ماسک 
پارچه ای دستکش التکس، عینک 
محافظ، ضد عفونی کننده دست 
و سطوح، مایع دستشویی، گان و 

شلوار، وایتکس 

3980000039800000
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مشارکت خیرین تبریز

نام دانشگاه/
دانشکده 

علوم پزشکی
نوع اقالم مرصفی

ارزش 
مشارکت
)تومان(

نوع تجهیزات
ارزش 

مشارکت
)تومان(

سایر
ارزش 

مشارکت
)تومان(

جمع ارزش 
مشارکت )تومان(

6
شهداء )بندر 

گز(

ماسک N95، ماسک ساده، ماسک 
پارچه ای دستکش التکس، عینک 
محافظ، ضد عفونی کننده دست 
و سطوح، مایع دستشویی، گان 
و شلوار، وایتکس،الکل،چکمه و 
بادگیر یکرسه،دستکش ونیل 

103665800
ونتیالتورپرتابل، پالس اکسیمرت 

انگشتی،کپسول اکسیژن،
42600000

آب معدنی 
اکساب،،میوه، 

شیرینی، 
آمبیوه، مرغ، 
روغن،نان،

603000642488000

7
امیراملومنین 

)کردکوی(

ماسک N95، ماسک ساده، ماسک 
پارچه ای، عینک محافظ، ضد 
عفونی کننده دست و سطوح، 

مایع دستشویی دستکش نیرتیل، 
لباس دو تکه، کاله، آستین، ماسک 
جراحی، ماسک پارچه ای، ماسک 
فیلرت دار، گان و شلوار، مواد ضد 
عفونی کننده سطوح و دست، 

مایع دستشویی، وایتکس،دستکش 
التکس،گان جراحی،کاله کش 

دار،لباس بادگیر

95613652،icu 1018480000ونتیالتور پورتابل،ونتیالتور

توزیع کارت 
اعتباری 

بین کارکنان 
بیامرستان 
توسط خیر، 

آمبیوه

1114093652

8
امام خمینی 
)بندرترکمن(

ماسک N95، ماسک ساده، ماسک 
پارچه ای دستکش التکس، عینک 
محافظ، ضد عفونی کننده دست و 

سطوح، مایع دستشویی،

5000000122480000

9
آل جلیل )آق 

قال(

ماسک N95، ماسک ساده، ماسک 
پارچه ای دستکش التکس، عینک 
محافظ، ضد عفونی کننده دست 
و سطوح، مایع دستشویی، گان و 

شلوار، وایتکس،

190905000190905000
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مشارکت خیرین تبریز

نام دانشگاه/
دانشکده 

علوم پزشکی
نوع اقالم مرصفی

ارزش 
مشارکت
)تومان(

نوع تجهیزات
ارزش 

مشارکت
)تومان(

سایر
ارزش 

مشارکت
)تومان(

جمع ارزش 
مشارکت )تومان(

10
بقیه الله 
)علی آباد(

کمک نقدی: 34400000
تهیه ماسک N95، کیت حفاظت 

فردی، گان، ماسک فیلرت دار، 
ماسک تک الیه، دستکش نیرتیل، 
لباس دو تکه، کاله، آستین، ماسک 
جراحی، ماسک پارچه ای، ماسک 
فیلرت دار، گان و شلوار، مواد ضد 
عفونی کننده سطوح و دست، 

مایع دستشویی، وایتکس،دستکش 
التکس،گان جراحی،کاله کش 

دار،لباس بادگیر 

25118000ABG 9600000487740700دستگاه

11
حرضت 
معصومه 
)آزادشهر(

کمک نقدی: 12500000
تهیه ماسک N95، کیت حفاظت 

فردی، گان، ماسک فیلرت دار، 
ماسک تک الیه، دستکش نیرتیل، 
لباس دو تکه، کاله، آستین، ماسک 
جراحی، ماسک پارچه ای، ماسک 
فیلرت دار، گان و شلوار، مواد ضد 
عفونی کننده سطوح و دست، 
مایع دستشویی، وایتکس، کیت 

حفاظت شخصی

1500000دستگاه دست خشک کن برقی59060000
شیرپاکتی 

تک نفره )83 
کارتن(

4200000155760000

12
فاطمه 

زهرا )س( 
)مینودشت(

ماسک N95، شیلد صورت، ماسک 
پارچه ای، گان، رسپوش پزشکی، 
لباس یکرسه ضد کرونا، مواد ضد 

عفونی کننده سطوح و دست، مایع 
دستشویی، وایتکس

56017000

پالس اکسی مرتی انگشتی)8 
دستگاه(، تب سنج دیجیتالی )3 
دستگاه(، دستگاه ونتیالتور)4 

عدد(

11081500006299030000

13
رسول اکرم 

)کالله(

ماسک N95، ماسک فیلرت دار، گان 
و شلوار، مواد ضد عفونی کننده 
سطوح و دست، مایع دستشویی، 

وایتکس، 

39045000
پالس اکسی مرتی،پالس اکسی 
مرتی پرتابل،ونتیالتور،بای بپ، 

ماشین لباسشویی، 
728000000

شیر پاکتی و 
میوه 

3275000770420400

14
بیامرستان 

طالقانی )گرگان(
80769860

27545678149
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مشارکت مؤسسات خیریه بیمارستانیر
نام مؤسسه خیریه 
بیامرستانی مستقر 
در بیامرستان دارای 

مجوز فعالیت

نوع اقالم مرصفی
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزاتسایر

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

طالقانی )گنبد(1
ماسک N95، ماسک ایران کاور، دستکش ونیل، ماسک 

ساده، گان، الکل، مایع دستشویی، مایع ضد عفونی 
کننده، ماسک فیلرت دار

1500000015000000

2
امام خمینی بندر 

ترکمن
کمک جهت درمان و 

ترخیص بیامران
400000122880000

جمع کل مشارکت )تومان(
27545678149
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مشارکت مؤسسات خیریه سالمت دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نوع اقالم مرصفینام سازمان مردم نهاد سالمت
ارزش مشارکت

)تومان(

خیریه حامیت از بیامران رسطانی 1

ویزیت رایگان بیامران رسطانی،مشاوره رایگان با 
خانواده های رسطان جهت کمپین در خانه مبانید،تهیه 
اقالم بهداشتی و سبد کاال برای خانواده های نیازمند 

شان

20000000

شورای خیرین سالمت شهرستان گرگان 2
ماسک، لباس،تب سنج، لباس بیامر،عینک محافظ و ... 

دستگاه ساکشن پرتابل
ا میلیارد و 521 میلیون و 939 هزارو 125 تومان

3
خیریه بین املللی آبشار عاطفه ها منایندگی شهرستان 

آزادشهر
5 میلیون سبد کاال و عیدانه، ماسک و...

20میلیونتب سنج، مایع ضدعفونی کننده و ...خیریه و نیکوکاران شهرستان آزادشهر4

5
موسسه خیریه علی ابنم ابیطالب روستای یساقی 

کردکوی
6 میلیون و 800 هزار تومن

4 میلیون تومنتولید و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده موسسه خیریه امام رضا 6

موسسه خیریه بهار مهربانی توسکان کردکوی7
تهیه و توزیع ماسک و خرید تب سنج برای بیامرستان 

کردکو
400 هزار تومن

7 میلیون تومان خیریه امید مهر عاطفه های گرگان8

5 میلیونتهیه و توزیع ماسک و محلول ضد عفونی کننده خیریه مهراوران رشیف جلین 9

5 میلیون و 500 هزار تومنتهیه و توزیع ماسک و مواد ضد عفونی کننده خیریه چشمه های زالل آراد 10

700 هزار تومنآبشار عاطفه ها 11

700 هزار تومنتهیه و توزیع ماسک و..دست های ماندگار کالله 12

3 میلیون موسسه خیریه دایان بانو، آق قال13

5 میلیونمرکز نیکوکاری حنفی خواجه نفس،گمیشان14

یک میلیون و 820هزار تومنموسسه خیریه امید زندگی گنبد15

14 میلیون موسسه مهر مادران 16
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مشارکت خیرین دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نام سازمان مردم نهاد سالمت
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزات

جمع ارزش 
مشارکت 
)تومان(

17000000موسسه قرانی پویش

6000عدد ماسک و500 گان
تهیه لوازم بهداشتی 

مواد شوینده
ارزاق مرصفی

تولید محتوا در فضای مجازی

17000000

همیاران محله و همیاران سالمت 
روان آرام جان

16000000

تهیه مواد ضد عفونی کننده 
7 مرحله ضدعفونی محالت و وسایل نقلیه حاشیه رشق شهرستان گرگان 

تهیه 20 بسته مواد غذایی جهت خانواده های نیازمند 
مشاوره رایگان به خانواده های درگیر کرونا
تولید محتوا و آموزش از طریق فضای جازی

معرفی سایت های کتابخوانی و آموزش فعالیت های گروهی در منزل 
مشاوره های تلفنی خانواده های سوگوار متوفی بر اثر کرونا

آموزش 

16000000

53000000 انجمن مردمی اسرتآباد جوان

فاز اول : آموزش مردم در خصوص قرنطینه خانگی، استفاده از مواد ضد عفونی و شوینده 
و جلوگیری از تجمع کودکان در کوچه در کلیه روستاها و حاشیه شهرهای استان 

فاز دوم : تولید گان جهت مراکز درمانی در رشق استان 
فاز سوم : تولید و پخش روزانه 300 عدد پک سالمت جهت حاشیه شهر و خانواده های 

نیازمند سطح استان شامل مواد شوینده، ماسک و دستکش و ..
فاز چهارم : ضدعفونی معابر حاشیه شهرو روستاهای کم برخوردار در سطح استان 

فاز پنجم : تولید محتوا در فضای مجازی 
ارایه مشاوره روان شناسی رایگان 24 ساعته با 10 روان شناس و مراقبت های دوران 

بارداری توسط پنج مامای متبحر
ارایه آموزش های رسگرمی در منزل و آشپزی، ورزش و ...

فاز ششم : تهیه سبد کاال مانند برنج، روغن، ماکارونی و ...

53000000

45000000موسسه عرص ایامن 

تجهیز کارگاه خیاطی _ توزیع 2550 ماسک دوالیه متام پنبه ای و 300 عدد ماسک یکبار 
مرصف _ 250 عدد ژل ضد عفونی کننده 90 گان _ 218 سبد غذایی بین خانواده های 

نیازمند
ضدعفونی منازل و معابر به ظرفیت 3000 لیرت در روز در چهار مرحله 

تولید محتوا در فضای مجازی

45000000
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مشارکت خیرین دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نام سازمان مردم نهاد سالمت
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزات

جمع ارزش 
مشارکت 
)تومان(

41000000بنیاد نیمروز سیستانی ها

تجهیز کارگاه خیاطی _ توزیع 6000 ماسک _ تهیه 1280سبد غذایی بین خانواده های نیازمند _ 
تهیه 1900 پک بهداشتی جهت خانواده های نیازمند سیستانی ساکن در گلستان _

ضدعفونی منازل و معابر به ظرفیت 3000 لیرت بصورت روزانه در مناطق سیستانی نشین استان 
_ تهیه کفش و لباس برای کودکان نیازمند _ تهیه و توزیع 370 سبد سبزه نوروزی_ تهیه 670عدد 

شیشه ضد عفونی کننده _ توزیع 120 لیرت وایتکس و 137 شیشه ماده شوینده
تولید محتوا در فضای مجازی و مشاوره تلفنی به کودکان و دانش آموزان و تهیه بروشور و 

تراکت با طرح در خانه مبانیم جهت افرادی که دارای فضای مجازی نیستند

41000000

پویش همدلی سمن های شهرستان 
گنبد

30000000
توزیع پک بهداشتی و توزیع سبد کاال _ ماسک _ دستکش یکبار مرصف جهت خانواده 
های کم برخوردار در گنبد و حومه _ ضد عفونی معابر و حاشیه شهر و روستاهای تابعه 

30000000

کمیته تشکل های مردمی ستاد 
مقابله با کرونای استان گلستان

3500000

2 دستگاه ساکشن پرتابل _ 200 عدد بالشت و روکش یکبار مرصف _ یک دستگاه تب 
سنج _ 3 عدد پالس اکسی مرت _ 80 دست لباس بیامران زنانه و مردانه و 40 عدد عینک 

مخصوص کادر پرسنلی برای نقاهتگاه _ 250 عدد ماسک طبی_ 200 دست لباس زنانه و 
مردانه برای بیامران کرونایی در مرکز آموزشی و درمانی 5 آذر _ 113 دست لباس مردانه 
و 103 دست لباس زنانه _ 30 دست بلوز و شلوار ضد آب برای کادر پرسنل _ 150 دست 

لباس یکرسه سفید و 250 عدد ماسک طبی برای مدافعین سالمت صیاد شیرازی 
200 عدد ماسک طبی جهت مسیولین زایشگاه های گرگان 

200 عدد ماسک دست دوخت جنس ملینیت و 100 عدد ماسک پارچه ای برای بیامران و 
همراهان بیامران کرونایی 

300 عدد ماسک پارچه ای برای پاکبانان شهرداری گرگان
100 عدد ماسک برای کودکان و نوجوانان کار 

1000 دست لباس سفید یکرسه از جنس ملینیت برای مدافعین سالمت سطح استان 
توزیع روزانه میان وعده کیک و پرتقال برای مدافعین سالمت مراکز آموزشی درمانی و 

نقاهتگاه ها در سطح شهرستان گرگان
قرارگاه سالمت 

3500000

3260000000 وعده )صبحانه، ناهار وشام( به مدت 37 روز جهت نقاهت گاه هتل ورزش گرگان260000000موسسه سیراندیشان روشن

4200000تهیه و توزیع گان برای کادر درمانی4200000کانون اوج ظهور

400000انجمن پیشگام جوانان ترکمن صحرا
4 مرحله ضد عفونی روستاهای استان

تهیه و توزیع پک بهداشتی و سبد غذایی 
400000

بنیاد بین املللی کنرتل و پیشگیری 
دیابت ایرانیان

120000000دوخت و توزیع 700 عدد ماسک120000000

20میلیونموسسه ترکمن آرکا
آموزش نیروهای داوطلب بسیجی 

ضدعفونی ماشین های عبوری پمپ های گاز شهرستان گرگان 
توزیع پک بهداشتی 

20میلیون
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مشارکت خیرین دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نام سازمان مردم نهاد سالمت
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزات

جمع ارزش 
مشارکت 
)تومان(

5000000سازمان مردم نهاد شادبانو
تهیه و اهدا پک بهداشتی 

تولید محتوای آموزشی با موضوع مقابله با کرونا و در منزل مبانید 
5000000

11000000موسسه امید مهر عاطفه ها

ایجاد 8 گروه واتساپی جهت مدیریت و برنامه ریزی و تولید محتوا برای زیرمجموعه گروه 
شادبانو با حداقل 300 عضو 

اهدا مواد شوینده وضد عفونی کننده جهت 30 خانوار در روستای نومل 
استفاده از بیش از 20 متخصص ریه، طب سنتی، سوجوک، روان شناس، ماما، پرستار و ... 

جهت پاسخ گویی به سواالت در گروه های مختلف 

11000000

2000000توزیع پک غذایی و بهداشتی 2000000موسسه دستان مهربان فردا

13500000تهیه و توزیع بسته های بهداشتی 13500000موسسه منتظران ظهور

3000000تهیه و توزیع بسته های غذایی و بهداشتی 3000000موسسه نقش آفرینان هرن معارص

19000000تهیه و توزیع بسته های غذایی و بهداشتی 19000000موسه جوانان فردوس گلستان

4000000تهیه و توزیع بسته های غذایی و بهداشتی 11000000موسسه رهپویان سبز جوان

4000000تهیه و توزیع بسته های غذایی برای خانوارهای نیازمند4000000موسسه جوانان هفت ترانه آسامنی 

4500000تهیه و توزیع بسته های غذایی و بهداشتی 4500000موسسه یاوران جوان ورزش پاک

40قرارگاه مردمی مدافعان سالمت استان
ضدعفونی کردن معابر در شهرستان گنبد و اهدا و توزیع مواد ضدعفونی کننده خانوار 

شهرستان گنبد
22000000

45000000انجمن یاوران هامی رحمت 
توزیع اقالم بهداشتی و غذایی 

تهیه و توزیع ماسک و گان جهت کادر درمان و خانواده های کم برخوردار 
45000000

1000000تهیه و توزیع پک بهداشتی و مواد غذایی به خانواده های بیامر و نیازمند شهرستان گرگانموسسه کشگران توسعه پارس 

15000000اهدای کارت هدیه 150 هزار تومنی به بیامران ام اسانجمن ام . اس ایران

موسسه هیرکان بندرگز
16میلیون 

500هزارتومن
اهدا ماسک، گان،لباس ضد آب و....

16میلیون 
500هزارتومن

ترکمن آرکا کالله 
3 میلیون و 500 

هزار تومن

800 هزار تومنپیشگامان آیین حیات نو کالله 

موسسه آوای جوانان پویای فردا گنبد 
13 میلیون و 200 

هزار تومن 
انواع خدمت رسانی
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مشارکت خیرین دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نام سازمان مردم نهاد سالمت
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزات

جمع ارزش 
مشارکت 
)تومان(

موسسه پیشگامان مسیر روشن 
هیرکان گنبد

5 میلیون

1 میلیونموسسه پویندگان حیات نوین 

2 میلیونموسسه ترنم نور رامیان

مشارکت گروههای داوطلب گلستان

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب
ارزش مشارکت )تومان( 
)در صورتی که در تامین نیازهای 
مراکز درمانی فعالیت منوده اند(

50میلیونتهیه ماسک، ماده ضد عفونی کننده،کلر، آب ژاولکانون فرهنگی مذهبی محفل اشک آزادشهر1

5 میلیونمواد ضد عفونی کنندهپیوند ترکمن بندرترکمن2

300 هزارمواد ضد عفونی کنندهانجمن احیای توامنندی های کردکو3

12 میلیون و 200 هزارتهیه لباس و مواد غذایی برای نیازمندانکانون سبز متیشه کردکوی4

3 میلیونجمعیت سپهر جاوید 5

کمپین گالیکش علیه کرونا6
پخش نان بین نیازمندان،جذب خیر و اهدا اقالم ماسک و به مرکز 

بهداشت گالیکش
12 میلیون

5 میلیون و 900 هزار کانون انجمن پیشگامان گنبد کاووس7

6 میلیون20مورد خدماتکانون مردم نهاد یاوران جوان ورزش پاک8

850 میلیون گروه های خودجوش مردمی 9

6 میلیونتهیه مواد ضد عفونی کنندهکانون فرهنگی حرضت خدیجه )س(10

15 میلیون و 400 هزارامئه جامعت )رامیان(11

4 میلیارد 915 میلیون گروه مردمی پایا کارتن خوابی12

یک میلیون و 680 هزارگروه همیاری چین آقای دکرت مهدی قدیری 13

یک میلیون و 50 هزار تولیدی عطا طب نوین 14
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مشارکت خیرین سالمت استان گلستان

نوع فعالیت انجام شدهنام خیرین سالمت
ارزش مشارکت )تومان( 

)در صورتیکه در تامین نیازهای مراکز 
درمانی فعالیت منودهاند(

یک میلیارد و 400 میلیونآقای برات کریمی

900 میلیون آقای محمد طاهری

220 میلیون سعید صفوی

یک میلیارد و 400 میلیونعلیرضا مرتضوی

یک میلیارد و 400 میلیونمحمدعلی جاللی

250 میلیونعبدالصالح مزیدی

100 میلیونآقای مروارید

150میلیونمجید خداوردی

لباس حفاظت فردی )50 دست( تب سنج )2 عدد(ایران مقیم چین

ماسک فیلرت دار )1600 عدد(، لباس محافظ )200 دست(، عینک محافظ )200 عدد(خیرین نیکوکار مقیم اسرتالیا

ونتیالتور )1 دستگاه(اقای چهره ساز

14 میلیونآقای فرج اللهی

11 میلیونآقای زاهدی

28 میلیونخرید ماسک و..آقای جلیل مفیدی

800 هزار خ زهره عنایت قوی 

3میلیوندکرت دزیانی 

672هزاربا بک حسینی 

480 هزار قنرب جعفری

1 میلیون و 680 هزارمحمد آقا دوست 

3میلیون و 956 هزارخانم آسیابان

80 هزارخانم شیال قاسمی

1 میلیون و 200 هزارمرحومه حاجیه طاهره مهدی پور 

9 میلیون و 400 هزارحسین شیخی 

322 میلیون و 200 هزار داروسازی دکرت عبیدی 

660 هزار ساور شموشکی 
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نام رشکت /نهاد/سازمان
ارزش مشارکت

)تومان(

اداره صنعت و معدن و تجارت1

لباس ایمنی،کاور کفش، 
دستکش اسرتیل،گان بیامر 
شیلدمحافظ صورت،ماسک 
فیلرتدار،عینک، 15125600

چاپخانه گرگان 2
370 شیلد محافظ صورت 

7773800

کارخانه صباح3
1میلیارد و 525 میلیون 

و858 هزار

2000000000پیامنکاران پروژه های آب و خاک 4

700000000رشکت گلستان عصاره 5

700000000رشکت بانبار پلیمر6

700000000رشکت کانسار خزر7

400000000اتحادیه زرگران شهرستان گنبد8

300000000رشکت تولیدی نیروی آذرخش علی آباد9

220000000رشکت گل سم10

200000000رشکت پارس پالس 11

150000000رشکت پارت پیشساز12

141000000رشکت شالی کوبی طربستان13

140000000رشکت سویابین14

140000000رشکت پگاه جهان منا15

140000000دهکده اقتصادی جلین16

50000000رشکت شفا دلند17

50000000رشکت مرغداری گرگان شهر18

28500000انجمن انبوه سازان مسکن و ساختامن استان گلستان19

رشکت صفا بهبود20

200000000رشکت تولیدی یاران بهار21

2میلیون و 835 هزارآستان قدس رضوی بندرگز22

750هزارتشکل های بسیج مردمی بندرگز23

نام رشکت /نهاد/سازمان
ارزش مشارکت

)تومان(

9 میلیون بسیج خواهران بندرگز24

12 میلیون و 500هزارسپاه خواهران بندرگز25

750هزارهیات یا حسین بندرگز26

5 میلیون و 50هزارخیریه کمیته امداد گالیکش 27

450میلیوناتحادیه طالفروشان گنبد 28

3 میلیونهیات عزاداری صاحب الزمان29

500هزارهیات عزاداران حسین )ع(30

700 هزار هیات قمر بنی هاشم )جوانان(رضا آباد31

700 هزار هیات جان نثاران رضوی32

3 میلیونهیات ابا عبدالحسین 23

400 هزارهیات عزاداری ابوالفضل 24

400 هزارهیات منتظران صاحب25

500 هزارهیات صاحب الزمان 26

1 میلیونهیات علی اصغر خان ببین27

500میلیونتشکل کمیته امداد رامیان28

7 میلیون و320 هزارشبکه نیکوکاری مسجد جعفری رامیان29

5 میلیون شبکه نیکوکاری مسجد جامع 30

10میلیون شبکه نیکوکاری امام حسین توران فارس31

3 میلیون شبکه نیکوکاری جواد االمئه زینب آباد32

1 میلیون و 200 هزارهیات مذهبی جوانان حرضت ابوالفضل 33

2 میلیون و 100 هزار هیات مسجد جامع توران فارس34

2 میلیونهیات جوانان علی اکرب تاتار علیا35

1 میلیونشورای هیات مذهبی36

1 میلیون و 690 هزاررشکت عالیس37

10میلیون و 96 هزاررشکت به باده شیمی 38

مشارکت شرکت ها، سایر نهادها و سازمان ها درراستای مسئولیت اجتماعی
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الرستان
گزارش مشارکتهای »خیرین« الرستان

اقدامات انجام شدهنام و نام خانوادگی خیر

1
جناب آقاي مسعود راستی الري 

از شهر الر
اهداي تب سنج به بیامرستان امام رضا الر- اهداي کارت هدیه به پرسنل بخش کرونا بیامرستان الر تهیه و توزیع

بسته هاي بهداشتی جمعا به ارزش 000/000/150 تومان

کمک نقدي به ارزش 000/500/422/1تومان جهت خرید اقالم بهداشتی و معیشتیخیر نا شناس روستاي بریز2

کمک نقدي به ارزش 530 /000/000تومان جهت خرید اقالم بهداشتی، معیشتی و تب سنجخیر نا شناس فیشور3

اهداي کپسول اکسیژن به بیامرستان نبی اکرم خنج به ارزش 000/000/100تومانشهرام منصوري از شهرستان خنج4

مشارکت گروههای داوطلب الرستان

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب
ارزش مشارکت )تومان( 
)در صورتی که در تامین نیازهای 
مراکز درمانی فعالیت منوده اند(

گروه مهر آوران خنج1

تهیه اقالم بهداشتی مرصفی و توزیع بین مراکز، بیامرستان و مردم- تامین دارو و تب سنج جهت 
بیامرستان- کمک

به تولیدي ماسک توسط گروهاي مردمی- تهیه بسته هاي غذایی- اهداي هدیه به پرسنل بخش 
کرونا بیامرستان

000/800/ 507

گروه خانوادگی کوثر2
تهیه و توزیع بسته هاي بهداشتی و معیشتی به خانواده هاي نیازمند و اهداي وجه نقد به اسیب 

دیدگان ایام کرونا
000/852/671

گروه پویش مردمی مقابله با کرونا خنج3
تهیه اقالم بهداشتی و توزیع بین ادارات، بیامرستان و مردم- کمک نقدي به بیامرستان- توزیع 

بسته غذایی جهت
حامیت تغذیه اي اقشار بی بضاعت- دستکش و ماسک جهت اکیپ هاي مستقر در مبادي شهر

000/250/84 

195/000/000تهیه 70هزار پت 65 سی سی محلول ضد عفونی کننده دست و توزیع بسته هاي بهداشتیگروه داوطلبان معاونت بهداشتی الر4

000/215/92 تهیه گان و اقالم مرصفی بیامرستان امیدوارگروه همیاران سالمت اوز5
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فعالیت سازمان هاي مردم نهاد/موسسات خیریه: الرستان

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب
ارزش مشارکت )تومان( 
)در صورتی که در تامین نیازهای 
مراکز درمانی فعالیت منوده اند(

سازمان مردم نهاد احسان خنج1
توزیع کارت هدیه و بسته هاي بهداشتی به بیامرستان و اکیپهاي مستقر در مبادي شهر

توزیع بسته حامیتی تغذیه اي بین نیازمندان
000/480/350 

000/110/240تهیه و توزیع بسته هاي بهداشتی و معیشتی در چند فاز مختلف به نیازمندانموسسه خیریه جواد االمئه الر2

3
موسسه خیریه بنیاد نیک اندیشان 

هاشمی

مشارکت در خرید دستگاه همو دیالیز پرتابل و ساکشن جهت بیامرستان الر- مشارکت در خرید 
4دستگاه فوکر-مشارکت در خرید دستگاه ضد عفونی کننده پودري- مشارکت در خرید دستگاه 

کاور کفش- تهیه و توزیع پک هاي بهداشتی
000/000/551

مجمع خیرین سالمت الرستان4
مشارکت در خیرد دستگاه تست کرونا جهت آزمایشگاه – توزیع بسته هاي معیشتی و بهداشتی 

به خانواده هاي نیازمند
000/740/594

000/000/000/1توزیع بسته هاي معیشتی و بهداشتی به خانواده هايشوراي خیرین عامدشهر5

فعالیت سازمان هاي مردم نهاد/موسسات خیریه: الرستان

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب
ارزش مشارکت )تومان( 
)در صورتی که در تامین نیازهای 
مراکز درمانی فعالیت منوده اند(

شوراي اسالمی شهر خنج1
توزیع ماسک و دست کش و مواد بهداشتی و ضدعفونی بین ارگانها، بیامرستان و شبکه خنج -تهیه 

و توزیع بسته هاي معیشتی در بین نیازمندان
000/500/101

شهرداري شهر خنج2
توزیع مواد بهداشتی و ضدعفونی بین پرسنل و نیروهاي خدماتی تحت پوشش ضد عفونی معابر- 

تهیه و توزیع اقال م بهداشتی
000/600/180

بسیج سازندگی شهر خنج3
تهیه و توزیع بروشور هاي آموزشی- تهیه و توزیع بسته هاي معیشتی-راه اندازي خط تولید 

ماسک- اهداي کارت
664450000

000/000/45 خرید 20عدد دستگاه تب سنجفرمانداري الرستان4

مجتمع دینی اوز5
اهداي 158لباس ایزوله و 100گان به بیامرستان اوز - راه اندازي آشپزخانه جهت تامین غذاي 

پایگاه سالمت کرونا -راه اندازي کارگاه خیاطی و خرید پارچه جهت تهیه ماسک- تهیه و توزیع 
اقالم بهداشتی

000/840/28
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لرستان
مشارکت خیرین - دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نام سازمان مردم نهاد 
سالمت/ موسسه خیریه

نقدی 
)تومان(

نوع اقالم مرصفی
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزات

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش 
مشارکت )تومان(

1
انجمن خیریه همدالن 

مهرورز افالک
10 میلیون10 میلیون26000 عدد ماسک بهداشتی -

2
انجمن توسعه و تعامل ) با 
مشارکت دفرت تسهیلگری 

گلسفید و پشت بازار (
-

2000ماسک
- 600 عدد ماده ضدعفونی و توزیع 

400 پک بهداشتی شامل الکل، بروشور 
آموزشی و دستکش یکبار مرصف – 
هزینه برن- توزیع 30بسته دستکش 

التکس-. خرید مواد ضد عفونی کننده 
جهت ضدعفونی کردن و گند زدایی 

معابر عمومی محالت

20 میلیون )بابت 
پارچه، کش، نخ و 

ملزومات(-
600هزار-420 
هزار -50 هزار 
-1200 هزار 
-250 هزار

هزینه پذیرایی و دستمزد 
خیاطان –هزینه جهت نصب 
برن و پذیرایی .جلسه با گروه 

های مردمی در محدوده 
هدف- برگزاری کارگاه 

آموزشی پیشگیری از کرونا

1 میلیون 
تومان-50 هزار 
تومان -50 هزار 

تومان 

22 میلیون 440 
هزار 

3
انجمن آواخت )حامی 

کودکان کار(
27 میلیون

مواد غذایی )مرغ و برنج و..( و 
بهداشتی 

77 میلیون --50 میلیون

----3750 هزار انجمن هرنگ4
3 میلیون 750 

هزار 

5
انجمن پایان کارتن خوابی 

10میلیونخرم آباد

250 عدد دستکش جراحی 
300 عدد ماسک فیلرتدار 

100 عدد لباسه ایزوله
100 عدد ماسک سه الیه 

12 میلیون 700 
هزار

22 میلیون 
700هزار

6
انجمن رصع و ام اس 

استان 
-

تامین
73بسته غذایی 

8 میلیون و 400 
هزار 

تامین داروی مورد نیاز 12 نفر 
بیامر رصع- تهیه یک دست 

لباس جهت یم نفر بیامر ام اس 

 1 میلیون 200 
هزار 

100 هزار 

9 میلیون 700 
هزار

---موسسه خرييه ماداكتو7

تهیه یک دستگاه تب سنج 
یجیتال و یک دستگاه پالس 

اکسیمرت -توزيع مرتب ويتامني 
D, C- ضدعفوين و گند زدايي 

مراكز شبانه روزي تحت 
حاميت

8 میلیون 8 میلیون 

-موسسه هموفیلی استان8
توزیع ) برنج و ..( توزیع ماسک و 
دستکش و مواد ضد عفونی کننده

7 میلیون 7 میلیون 
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مشارکت خیرین - دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نام سازمان مردم نهاد 
سالمت/ موسسه خیریه

نقدی 
)تومان(

نوع اقالم مرصفی
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزات

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش 
مشارکت )تومان(

9
انجمن حاميت از بيامران 

كليوي استان
----1500 هزار 

1 میلیون 500 
هزار 

10
موسسه نابینایان امروز 

کیمیای فردا 
-

مواد غذایی _برنج –روغن و..( تهيه 
ماسك پارچه و توزيع

1 میلیون
3 میلیون 400 

هزار

4 میلیون 400 
هزار 

موسسه ندای محرومین 11

اهداء اقالم مبارزه با کرونا 
شامل)محلول ضد عفونی160عدد-

الکل90لیرت-گان110عدد-
عینک60عدد-وایتکس63لیرت-

دستکش وینیل10000عدد-لباس 
ایزوله118دست-لباس ایزوله 

سفید150دست-الکل بی 
دستان190لیرت-دستکش 

جراحی400عدد-پد الکلی10000- 
شیلد170عدد-ماسک 

فیلرتدار50عدد-تب سنج 
لیزری1عدد-دستکش2000عدد(

11/200/000108/362/000تب سنج لیزری 7 دستگاه 97/162/000

12
خیریه یاران برکت برکت 
مهر تهران) مدیر عامل 

خانم جاملها( 

اهداء اقالم مبارزه با بیامری کرونا)گان 
340عدد-ماسک 800-شیلد640-محلول 

ضد عفونی 54 کالن(
13/002/00013/002/000

13
خیریه یاران برکت برکت 
مهر تهران)مدیر عامل 

خانم جاملها(

اهداء اقالم مبارزه با بیامری 
کرونا)گان 340عدد-ماسک 

800-شیلد640-محلول ضد عفونی 
54 کالن(

13/002/00013/002/000

14
گروه احیاء )مدیر عامل 

خانم شعبانی(

اهداءاقالم مبارزه با بیامری کرونا 
)شلید 4 کارتن-ماسک 5هزار عدد- 

11بسته لباس محافظ 50عددی- محلو 
ضد عفونی(

24/400/00024/400/000

15
مرکز نیکوکاری حسینیه 
اعظم مکتب العباس تهران

اهدائ اقالم مبارزه با کرونا شامل)ماسک 
ساده300-ماسک ان95-100عدد-گان 
ایزوله100عدد-گان جراحی400-شیلد 

260عدد-گان 200عدد(

250/105/000250/105/000

585/357/000
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مشارکت گروههای داوطلب دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب
ارزش مشارکت )تومان( 

)در صورتی که در تامین نیازهای 
مراکز درمانی فعالیت منوده اند(

رسدار شهید حاج قاسم سلیامنی 1
تولید ماده ضدعفونی کننده دست بر پایه الکل 70 درصد )با مشارکت 50 

میلیون دانشگاه (
150/000/000

120/000/000مواد ضد عفونی دست–ژل دست ومحلول ضدعفونیدانشکده داروسازی علوم پزشکی لرستان2

35/175/000اهدائ اقالم مبارزه با کرونا شامل)ماسک دست ساز3350گروه جهادی امام رضا)ع(3

جمع کل مشارکت )تومان(
305/175/000

مشارکت سایر نهادها و سازمانها ی دولتی درراستای مسئولیت اجتماعی

جمع ارزش مشارکت )تومان(نوع تجهیزاتنام رشکت /نهاد/سازمان

200/000/000اهداء تجهیزات پزشگیسپاه پاسداران استان لرستان1
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مازندران
مشارکت خیرین - دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نام سازمان مردم نهاد 
سالمت/ موسسه خیریه

نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(
ارزش مشارکت

)تومان(
نوع تجهیزات

ارزش مشارکت
)تومان(

جمع ارزش 
مشارکت )تومان(

1
دانشگاه علوم پزشکی 

مازندران
4,223,248,575

وسایل حفاظت 
فردی - مواد 
ضدعفونی ...

3,357,208,619

وینتالتورپیرشفته- کپسول اکسیژن- وینتالتور 
پرتابل- دستگاه تست انعقاد خون و...

4,447,787,950

12,461,190,765

2
33عدد کارت هدیه- کمک در تجهیز و 

خرید مواد غذایی اشپزخانه
432,945,621

مشارکت خیرین مازندران

اقدامات انجام شدهنقدی )تومان(مرکز
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

1
خیریه راستین نیک بهشت بیامرستان 
شهیدبهشتی نوشهر، خیریه درمان 

بیامرستان آیت اله طالقانی چالوس و خیریه 
بیامرستان حاج عزیزی جویبار:

118,200,000

 164،822،500وسایل حفاظت فردی

2
پاساکسیمرتانگشتیAIP /پرتابل /ترمومرتدوحالته/ترمومرتساده/دستگاه

BIPAP- ونتیالتورپرتابل/ پمپانفوزیون
548,424,464

27،305،536درو پنجره بخش اطفال و کمک به بیامر3

858،752،500 تومان

مشارکت خیرین مازندران

اقدامات انجام شدهنقدی )تومان(مرکز
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

1
2.025.445.000مجمع خیرین سالمت گلوگاه-نور چالوس و ...

5.885.279.700وسایل حفاظت فردی - مواد ضدعفونی کننده – خوراکی

2.721.320.000ونتیالتور - ترمومرت لیزری - تخفیف خرید دستگاه اکسیژن سا2

10.632.044.700تومان
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مشارکت خیرین مازندران

اقدامات انجام شدهمرکز
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

250 میلیونکمک به صورت نقدیآقای حاج بابا زایراومال )نکا(:1

240 میلیونیک دستگاه ونتیالتورآقای مهندس سیاوش رضوانی)بهشهر(2

50 میلیونتهیه حفاظت فردی)گان، دستکش، کاله جراحی...(آقای امیر حسین خالقی)رامرس(3

228 میلیونخرید تجهیزات پزشکی )دستگاه ونتیالتور(آقای حاج قاسم مدانلو)جویبار(4

250 میلیونکمک نقدی ) کمک هزینه خرید دستگاه اکسیژن ساز(آقای شعبان نقیبی)جویبار(5

100 میلیونخرید تجهیزات پزشکیآقای حاج علی جهادی)نور(6

200 میلیونخرید تجهیزات پزشکی و حفاظت فردیآقای حمید رضا شاه حسینی ) آمل (7

مشارکت مؤسسات خیریه بیمارستانی
نام مؤسسه خیریه بیامرستانی 

مستقر در بیامرستان دارای 
مجوز فعالیت

نقدی )تومان(
نوع اقالم 

مرصفی

ارزش 
مشارکت
)تومان(

نوع تجهیزات
ارزش 

مشارکت
)تومان(

سایر
جمع ارزش 
مشارکت 
)تومان(

1

خیریه راستین نیک بهشت 
بیامرستان شهید بهشتی 

نوشهر-خیریه درمان بیامرستان 
آیت اله طالقانی چالوس-خیریه 

بیامرستان حاج عزیزی

118,200,000
وسایل 

حفاظت 
فردی

164,822,500

پاس اکسیمرت انگشتی
AIP- ROپرتابل- ترمومرت 
دو حالته- ترمومرت ساده- 

دستگاه BIPAP- ونتیالتور 
پرتابل- پمپ انفوزیون

548,424,464

درو پنجره 
بخش 

اطفال-کمک 
به بیامر

27,305,536
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مشارکت مؤسسات خیریه /سازمانهای مردم نهاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نوع اقالم مرصفینقدی )تومان(نام سازمان مردم نهاد سالمت
ارزش 

مشارکت
)تومان(

نوع تجهیزات
ارزش 

مشارکت
)تومان(

جمع ارزش 
مشارکت 
)تومان(

1

موسسه خیریه آبشار عاطفه ها -موسسه خیریه 
طبیب- خیریه علی بن ابیطالب - انجمن امداد 
بیامران رسطانی بابلرس -موسسه خیریه امید 

سبز بابلرس- خیریه شفاالسائلین بابلرس - خیریه 
جوامنردان موالعلی)ع( - خیریه آبشار عاطفه ها و...

140176000

لوازم حفاظت فردی و 
تجهیزات و محلولهای 
ضدعفونی دست و 

محیط - پک بهداشتی 
- سبد حامیتی-

2699212854

اهدا سه دستگاه 
ضد عفونی هوا 

به بیامرستان
بسته حامیتی 

و کاال

719550000
310930000

جمع کل 
مشارکت 

3869868854

مشارکت سازمانهای مردم نهاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب
ارزش مشارکت )تومان( 
)در صورتی که در تامین نیازهای 
مراکز درمانی فعالیت منوده اند(

28 میلیون 110 بسته مواد غذایی و تهیه ماسک خانگیموسسه وصال نور)عباس آباد(1

50 میلیونتهیه حفاظت فردیموسسه آبشار عاطفه ها)تنکابن(

مرکز نیکوکاری مسجد جامع پل سفید 
)سواد کوه(

تهیه لوازم حفاظت فردی جهت بیامرستان و شبکه و موادضدعفونی سطوح ودست،مشارکت 
در تهیه سبدحامیتی و بهداشتی جهت اقشارآسیب دیده در بحران کرونا

300 میلیون

هم اندیشان پویای سبزحیات) سوادکوه (
ضدعفونی معابرو تهیه لوازم حفاظت فردی وتجهیزاتومحلولهای ضدعفونی جهت بیامرستان و 
شبکه توزیع پک بهداشتی درسطح نانوایی ها، کسبه و رانندگان تاکسی هاو...... / سبدحامیتی 

وپک بهداشتی جهت خانواده بیامران کرونایی و اقشار آسیب پذیر بحران کرونا
 120 میلیون

 500 میلیونتهیه وسایل حفاظت فردی و خرید تجهیزات پزشکیانجمن نیکوکاری مهر )نور(

400میلیونتهیه وسایل حفاظتی-کمک به بیامرستانهمیاران سالمت کاسپین ) محمود اباد(

52 میلیونبسته بهداشتی و وسایل حفاظتی جهت بیامرستان و شبکهموسسه خیریه آل یاسین) قا شهر(
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مشارکت گروههای داوطلب دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب
ارزش مشارکت )تومان( 
)در صورتی که در تامین نیازهای 
مراکز درمانی فعالیت منوده اند(

1

بسیج جامعه پزشکی-قرارگاه شهید 
رسدار سلیامنی )ستاد مردمی مقابله با 

کرونا(-خادمیاران امام رضا-هیات مسجد 
اعظم-هرنمندان-جامعه روحانیت-موسسه 
حامی- داوطلبان هالل احمر-گروه داوطلب 

HOH -بسیج جامعه پزشکی

اهداء وسایل حفاظت فردی- تجهیزات پزشکی-اداری-مواد خوراکی- گندزدایی اماکن ومعابر 
در روستاها وضد عفونی کردن وآهک پاشی در برخی معابر وگند زدایی منازل خانوارهای درگیر 
بابیامری کرونا در موج اول وموج دوم کرونا -تهیه وتوزیع محلول ضدعفونی کننده و ماسک- 
نصب برن -اطالع رسانی در فضای مجازی و دادن هشدار و پیامهای بهداشتی از طریق بلند گو 
مساجد وویا وسایل نقلیه در سطح روستاها-تهیه 1000عدد ماسک -ضدعفونی کردن ورودی 

بیامرستان-تهیه و توزیع مواد غذایی

6,773,839,000

قرارگاه جهادی حرضت ام البنین)ع(
)سوادکوه(

حفاظت فردی سبدحامیتیوپک بهداشتی جهت خانواده بیامران کروناییواقشارآسیبپذیربحرانکر
وناوشبکه تهیه لوازمعفونی معابر و تهیه لوازم حفاظت فردی جهت بیامرستان 

جمعیت جوانان همیار سالمت خرم آباد 
)تنکابن(

تهیه سبد کاال و گند زدایی به میزان 150 میلیون تومان

300 میلیونارسال مواد ضد عفونی کننده، تهیه ماسک و دستکش برای بیامرستان و شبکهو اداراتهیئت موج الحسن)ع()سواد کوه(

40 میلیونتهیه وسایل حفاظت فردیقرارگاهجهادی) آمل(

مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی درراستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نوع تجهیزاتنقدی )تومان(نام رشکت /بنگاه اقتصادی
ارزش مشارکت

)تومان(
سایر

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

1
مجمع خیرین سالمت 
گلوگاه-نور چالوس و ...

2,025,445,000
وسایل حفاظت فردی - مواد 
ضدعفونی کننده - خوراکی

5,885,279,700
ونتیالتور - ترمومرت لیزری - تخفیف 

خرید دستگاه اکسیژن ساز
2,721,320,000
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مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی درراستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

جمع ارزش مشارکت )تومان(نوع تجهیزاتنقدی )تومان(نام رشکت /بنگاه اقتصادی

1

رشکت لبنی گال آمل / رشکت حاج علی 
اکربی/ شهرداری امام زاده عبدالله/ 
بسیج، شورا و دهیاری ها / فروشگاه 

تهران /آستان قدس رضوی/آمل :

9.063.961.745بسته سالمت-مواد ضد عفونی کننده 674.596.840

2
گوشی پزشکی - آمبوبگ- افتاملوسکوپ- اتوسکوپ -الرنگوسکوپ- 

پالساکسیمرتی - فشارسنج–یخچال فریزرمتام استیل 
8.050.866.000

3
چاپ برنهای پیشگیری ازکرونا/سبدحامیتی/8 توپ پارچه جهت 

دوخت ماسک/تهیه کولر/یخچال /سیستم کامل کامپیوتری
413.144.500

18.202.569.085.085تومان

مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی درراستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نوع تجهیزاتنام رشکت /بنگاه اقتصادی
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

50 میلیونواریز پول نقد به مجمع خیرین سالمترشکت پایانه گل و گیاه) عباس آباد(1

20 میلیونکمک نقدیرشکت تعاونی 12 طایفه زاغمرز ) بهشهر(2

 174 میلیونسبد حامیتی، اقالم بهداشتی و تجهیزات اداریرشکت سامان)شهرستان سوادکوه(3

300 میلیونخرید تجهیزات پزشکیصنف برنج فروشان) فریدون کنار(4

50 میلیونلوازم حفاظت فردی )گان – ماسک – دستکش-شیلد–الکل- مواد ضدعفونی کننده و..( رشکت نقش اول کیفیت)نوشهر(5

 50 میلیونکمک نقدیرشکت پلی بافت )بابلرس(6
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 ثبت لحظه های ماندگار

مراغه
مشارکت خیرین - دانشگاه علوم پزشکی مراغه

نام سازمان مردم نهاد 

سالمت/ موسسه 

خیریه

نقدی 
)تومان(

نوع اقالم مرصفی
ارزش 

مشارکت
)تومان(

نوع تجهیزات
ارزش 

مشارکت
)تومان(

جمع ارزش 
مشارکت 
)تومان(

1
بیامرستان 

امیراملومنین )ع(
94400000
7000000

420 لیرت آب ژاول- ماسک ffp260 عدد-ماسک سه الیه 
20300 عدد-ماسک n95 1025 عدد-دستکش التکس 

58000 عدد - گان 1350 عدد- لباس کادر درمان 54 بسته 
/ لباس رسهم -کاله یکبار مرصف جراحی -کاله یکبار 

مرصف -گان سه تیکه

214650000
9500000

تشک مواج 7 عدد/ آبرسد 
کن 1 عدد / تشک مواج 1 
عدد/ پرینرت دستبند بیامر/ 

کولر گازی 1 عدد

10000000
2500000
49500000

326550000
66000000

2

1000 بسته دمنوش/ 1000عدد 
لیوان/ 300جعبه سیب/ 404 
بسته گیالس/ 4 بسته ایزی 
الیف/ 450 پک محصوالت 

رشکت-450 پک خوراکی

5000000

-بیامرستان سینا3
55000 عدد دستکش التکس - دستامل کاغذی –ماسک- 

دستکش التکس- لباس همراه – لباس ایزوله
16625000
9500000

1000000سم پاشی سطوح
17625000
9500000

4
بیامرستان شهید 

بهشتی
2450000-350002450000 عدد دستکش التکس-

5
معاونت 
بهداشت

800 عدد ماسک پارچه ای-300عدد ماسک -200 
عدد دستکش التکس- 7 عدد کاله – 195 عدد گان 

یکبار مرصف-3007 عدد کاله یکبار مرصف- محلول 
ضدعفونی دست – 15000 دستکش یکبار مرصف-26 

دست لباس مخصوص ضدعفونی

30550000

6 عدد تب سنج لیزری- 2 
عدد تب سنج گوشی 

گوشی-6 عدد پالس اکسی 
مرت-

1415000044700000

6
دانشکده علوم 

پزشکی 

18950عدد ماسک جراحی – 1000 دست لباس یکبار 
مرصف-540عدد ماسک فیلرتدار-8 لیرت ماده ضدعفونی 
کننده -2000 عدد دستکش التکس -5000 عدد ماسک 
سه الیه – 2000 عدد گان سه تیکه -لباس سه تکه 867 

عدد و 860 عدد

81000000
115000000
25905000

81000000
115000000
25905000

7
مجمع سالمت 

شهرستان
n95 166666400006664000 عدد ماسک

695394000
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کرونا به روایت مسؤولیت اجتامعی

مشارکت گروههای داوطلب دانشگاه علوم پزشکی مراغه

نوع فعالیت انجام شدهنام گروه داوطلب
ارزش مشارکت )تومان( 

)در صورتی که در تامین نیازهای مراکز 
درمانی فعالیت منوده اند(

10037000000 عدد سیلندر به ابعاد 40 و 10 لیرتیکمپین نفس1

40000000ضدعفونی آسانسورها و ATMآقای مهندس درخشانی2

500000500000 نقدیآقای صابر خوشه مهر 3

1000000سمپاشی سطوحگروه جهادی شهید دهقان 4

جمع کل مشارکت )تومان(
78500000

مشارکت سایر نهادها و سازمانها ی دولتی درراستای مسئولیت اجتماعی

نوع تجهیزاتنقدی )تومان(نام رشکت /نهاد/سازمان
ارزش مشارکت

)تومان(
سایر

جمع ارزش مشارکت 
)تومان(

کانون توسعه مراغه1
540 دست لباس یکبار مرصف 

n95 7000 ماسک سه الیه-1134عدد ماسک
9336000093360000

2700000شارژ مخازن اکسیژن 20 تنیرشکت گاز های فرشده2

30000003000000نسیم مهر رضوی3

خشکبار مانی
10000 عدد ماسک سه الیه -100 عدد ماسک 

فیلرتدار-200 عدد دستکش
3500000035000000

رشکت اوسینا
ماسکN95 3750 عدد 

ماسک سه الیه10000 عدد
150000000
30000000

150000000
30000000

10004300000043000000 عدد ماسک n95-1000 عدد ماسک سه الیه رزمندگان 8 سال دفاع مقدس

2011000001100000 عدد لباس یکپارچه ایزولهرشکت سهامی بیمه آسیا

جمع کل مشارکت 
)تومان(

357060000
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مشهد
گزارش مشارکت های »خیرین و خیریه ها« در مقابله با بیماری کرونا در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع اقالم مرصفینقدی )ریال(واحد دریافت کننده مشارکتنام خیر سالمت
ارزش 

مشارکت)ریال(
نوع تجهیزات

ارزش 
مشارکت)ریال(

سایر
ارزش 

مشارکت)ریال(
جمع ارزش مشارکت 

)ریال(

1
جمعی از خیرین سالمت و 

خیرین روستای ارزنه و 
1,144,650,000)ماسک-مایع ضدعفونی کننده(166,000,000شبکه بهداشت و درمان باخرز

تب سنج لیزری )20 
عدد(و...

240,000,000
821 بسته معیشتی-10600 

تراکت و...
7,721,555,0009,272,205,000

620,000,000شبکه بهداشت و درمان بردسکنخیرین سالمت 2
ماسک ،محلول ضد عفونی کننده 

،دستکش التکس،گان ، ملحفه
770,000,000

دستگاه پالس اکسی مرت 
،تب سنج

230,000,000

همکاری در ضد عفونی معابر 
با نیروهای مردمی ،همکاری 
با مراکز بهداشتی  وخانه های 

بهداشت در غربالکری

506,000,0002,126,000,000

3
خانواده مرحوم صائم و 

پویش سبز طیبات وجمعی 
از خیرین سالمت

 شبکه بهداشت و درمان تایباد

)4 عددماسک NIV-گان کاورال 
یکبار مرصف 114 عدد-گان مچ دار 
332 عدد-شیلد 100 عدد-ماسک 
ساده فیلرت دار123 عدد-ماسک 

دامئی دو فیلرت2 عدد...(

996,931,480
دستگاه نبوبالیزر 3 

عدد-تب سنج لیرزی 3 
عدد-ویلچر 1 عدد(

1,179,970,000  2,176,901,480

4
محمود اصغری و جمعی 

از خیرین سالمت
 شبکه بهداشت و درمان چناران

ماسک و هندراپ-دهانشویه-مایع 
ظرفشویی

109,500,000

6 عدد فشارسنج عقربه 
ای-سمپاش 10 لیرتی کمری 
2 عدد-سمپاش موتوری 1 

عدد-تب سنج لیزری

87,000,000  196,500,000

5
خانواده مرحوم حاج علی 
محمد ساالری و جمعی از 

خیرین سالمت 
312,000,000تهیه وتوزیع ماسک ،گان ،شیلد و... شبکه بهداشت و درمان خلیل آباد

خرید دستگاه پالس 
اکسی مرت  

15,000,000

تهیه بسته معیشتی وارزاق  
وتوزیع برای گروههای آسیب 
پذیر 100 بسته -توزیع غذا بین 
نیازمندان وگروههای آسیب 

پذیر کرونا 800 پرس و...

1,250,000,0001,577,000,000

6
آقای مقیمی و جمعی از 

خیرین سالمت 
4,860,000دستکش یکبار مرصف 81 بسته شبکه بهداشت و درمان خواف

پالس اکسی مرت 10 
دستگاه و...

29,300,000  34,160,000

7
دکرت خلیل زاده وجمعی از 

خیرین سالمت
 شبکه بهداشت و درمان درگز

شیلد، گان،دستکش، محلول 
ضدعفونی کننده دست

75,000,000
دستگاه پالس اکسی 

مرت-یک دستگاه 
ونتیالتور و...

934,500,000
پک اقالم بهداشتی برای اقشار 

آسیب پذیر و...
224,000,0001,233,500,000

8
)ورثه مرحوم شاه مراد 

مرادی و جمعی از 
خیرین(

119,800,000شبکه بهداشت و درمان رشتخوار

)گان ضد اب-گان یکبار 
مرصف-شیلد صورت-ماسک یکبار 
مرصف-محلول ضد عفونی-ماسک 
N95-باطری الکرتوشوک-پاپوش(

900,600,000
تب سنج دیجیتال، دستگاه 

نوار قلب و ...
815,550,0001,214,350,000 بسته معیشتی و...178,400,000

9
محمدرضا پرنیایی  و 

جمعی از خیرین سالمت
4,200,000شبکه بهداشت و درمان رسخس

ماسک ومواد گند زدایی-دستکش 
پالستیکی برای پمپ بنزین-950 
عدد آستین یک بار مرصف-500 

عدد بوت -80 پک حفاظت 
فردی-560عدد گان جراحی واتر 
پروف-17 لیرت محلول ضدعفونی 

کننده و...

277,650,000
دستگاه کلوکومرت-دستگاه 
الکرتوشوک -پرینرت چاپ 

مچ بند و...
793,600,0001,891,950,000بسته معیشتی816,500,000

10
مجتبی قاسمیان و جمعی 

از خیرین سالمت
شبکه بهداشت و درمان طرقبه 

و شاندیز
14,300,000

دستکش یکبار مرصف 100 
جفت و...

204,330,000492,915,000بسته معیشتی و...192,415,000گلوکومرت-تب سنج و...81,870,000

11
محمدعلی عاقبتی و 

جمعی از خیرین سالمت
26,000,000شبکه بهداشت و درمان فریامن

لباس رسهمی)100عدد(-)ماسک
M3)3عدد(-ماسک ان95)15عدد(

332,050,000

)ترازو 
پرتابل)1عدد(-مانومرت 

اکسیژن)2عدد(-چراغ قوه 
پزشکی)20عدد(و...

467,550,000
 پارچه تبلیغاتی-چاپ و 

نصب برن-و 
6,000,000831,600,000
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گزارش مشارکت های »خیرین و خیریه ها« در مقابله با بیماری کرونا در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نوع اقالم مرصفینقدی )ریال(واحد دریافت کننده مشارکتنام خیر سالمت

ارزش 
مشارکت)ریال(

نوع تجهیزات
ارزش 

مشارکت)ریال(
سایر

ارزش 
مشارکت)ریال(

جمع ارزش مشارکت 
)ریال(

12
آقای مهندس زیارتی و 
جمعی از خیرین سالمت

 شبکه بهداشت و درمان  قوچان
 ماسک - دستکش- الکل، ماسک 
فیلرت دارN95، هندرآپ، الکل، 

لباس و ....
2501,735,290,0002,952,890,000 عدد بسته معیشتی و...  1,217,600,000

13
حاج علی سلیامن زاده   و 
جمعی از خیرین سالمت

162,618,000شبکه یهداشت و درمان کاشمر
       الکل- دستکش-ماسک 

1500عدد و ...
2,041,515,312)پالس اکسی مرت- و...(1,055,500,000

بسته مواد غذایی و 
بهداشتی-تکثیر و توزیع  رسانه 

اموزشی
180,000,0003,439,633,312

14
خانواده عبدالله کالتی    و 
جمعی از خیرین سالمت

 شبکه بهداشت و درمان کالت
)لباس کاور ال ضد اب-لباس کاور ال 

معمولی و...(
119,400,000

ساکشن دوقلو-اکرتو 
کاریدگراف و...

100145,320,000670,220,000بسته خرید اقالم غذایی و...405,500,000

15
)همکاران مرکز بهداشت 
ثامن  و جمعی از خیرین 

سالمت(
20130,000,000157,700,000بسته معیشتی و...  25,000,000مواد گندزدایی و ضد عفونی2,700,000مرکز بهداشت ثامن مشهد

16
آقای هدایت فاضل و خانم 
طلیعه اسدی  و جمعی از 

خیرین سالمت
10029,500,000دست لباس حفاظت  فردی و... مرکز بهداشت مشهد1

)دو دستگاه کولر آبی 2500 
وات برای کانکس ها(

475,000,000516,250,000بسته معیشتی11,750,000

17
اقای احسان برومند  و 
جمعی از خیرین سالمت

89,270,000مرکز بهداشت مشهد2
)4150 ماسک -31 عدد گان و 

پاپوش-39عدد گان رسهمی-20 
عدد رو تختی و...(

659,800,000
پالس اکسی مرت، تب 

سنج لیزری
4,750,265,0005,692,935,000بسته معیشتی193,600,000

18
خیر مهدی دهرودی  و 
جمعی از خیرین سالمت

688,000,000813,000,000بسته معیشتی  115,000,000ماسک ، محلول ضدعفونی کننده10,000,000مرکز بهداشت مشهد3

19
جواد آقاجانی و جمعی از 

خیرین سالمت
31,500,000ماسک 3000 عدد-هندراب50 عدد25,000,000مرکز بهداشت مشهد5

دستگاه ضد عفونی کننده 
دست

80430,000,000506,500,000 بسته معیشتی و...20,000,000

20
اقای ورزنده و جمعی از 

خیرین سالمت
12,000,000بیامرستان ابن سینا و حجازی

یکصد عدد شلوار بیامر-ملزومات و  
استین دست و...

141,770,000  

)شامپو وصابون 4کارتن-ایزی 
الیف 48 عدد-دوغ  -مرغ 

17 کیلو-غذای گرم  تعداد34 
نفر و ...(

167,470,000321,240,000

21
خانم احمدیان و جمعی از 

خیرین سالمت
430,000,000 محلول ضدعفونی کننده- ماسک213,526,161بیامرستان امید

1 عدد تخت آملانی سه 
شکن-تکمیل وسایل 

مولدینگ روم
500341,360,0001,251,886,161 بسته پک بهداشتی و...267,000,000

 بیامرستان پیوند اعضاء منترصیهخیرین سالمت22
1000مایع شستشویی دست 

وظروف
450160,000,000350,000,000 بسته مواد غذایی  190,000,000

23
آقای محمد ساکتی-آقای 

انجینی
     بیامرستان تخصصی کودکان اکرب

30کارتن نبات-350عدد 
ساندویج

15,500,00015,500,000

24
خانم دکرت طالعی و جمعی 

از خیرین سالمت 
30,000,000بیامرستان شهید هاشمی نژاد

)ماسک -گان-دستکش اسرتیل 
جراحی -لباس ضد آب کرونا (

230,000,000    260,000,000

خیرین سالمت25
بیامرستان فوق تخصصی دکرت 

علی رشیعتی
1,852,500,000ماسک -گان-دستکش اسرتیل 2,739,880,000

 ملزومات دستگاه 
ونتیله و...

11,720,166,000  16,312,546,000

26
خانم عبداللهی-آقای جواد 
مدقق و جمعی از خیرین 

سالمت

بیامرستان فوق تخصصی جراحی 
عروق علوی

50,000,000
32 عدد لباس ایزوله نخی-ماسک 

قابل شستشو 150 عدد
12,300,000    62,300,000

خیرین سالمت27
مرکز آموزشی-پژوهشی و درمانی 

امام رضا)ع(
6,535,750,488      6,535,750,488

28
دکرت مجرد نیا-خانم 

ساجده حسینی و جمعی 
از خیرین سالمت

مرکز آموزشی-پژوهشی و درمانی 
طالقانی

1,471,410,0001,492,350,000)میوه-شیرینی و..(  6020,940,000 لیرت محلول ضد عفونی 

29
آقای نرصالله زاده و جمعی 

از خیرین سالمت
مرکز آموزشی-پژوهشی و درمانی 

کامیاب
10,000,000

1.140عدد آستین-1500عدد 
ماسک و...

91,251,252,0001,502,682,000 بسته معیشتی و...  241,430,000



196
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گزارش مشارکت های »خیرین و خیریه ها« در مقابله با بیماری کرونا در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نوع اقالم مرصفینقدی )ریال(واحد دریافت کننده مشارکتنام خیر سالمت

ارزش 
مشارکت)ریال(

نوع تجهیزات
ارزش 

مشارکت)ریال(
سایر

ارزش 
مشارکت)ریال(

جمع ارزش مشارکت 
)ریال(

خیر سالمت30
مرکز آموزشی-پژوهشی و درمانی 

قائم)عج(
 

ماسکn95-ماسک یکبارمرصف 
)انواع مختلف( 19-7200عدد

243,900,000    243,900,000

31
 خیر - خانم موفق )قرارگاه 
قیام ( و موسسه منترصان و 

میدان بار

مرکز آموزشی-پژوهشی و درمانی 
قائم)عج(

 
)4500عددلیوان 

یکبارمرصف-40جعبه دستامل 
کاغذی(

2,220,000  
76 جعبه میوه تازه-26 

جعبه خرما
41,680,00043,900,000

32

کمپین حفاظت فردی 
کادر درمانی -خانم 

سزاوار-همکاران حوزه 
درمان و خیرین سالمت 

 معاونت درمان
کاور یکرسه یکبار مرصف،  لباس و 

گان-کاور یکرسه یکبار مرصف  1270 
عدد-شیلد 1000 عدد

471,800,000
4 دستگاه ونتیالتور 

BIPAP و 35 دستگاه 
پالس اکسی مرت

1,600,000,000
تهیه و توزیع بسته مواد غذایی  

جهت بیامران سلیاکی
50,000,0002,121,800,000

33

اصناف- ناحیه مقاومت 
بسیج -دفرت مناز 

جمعه-دفرت تبلیغات 
اسالمی-حوزه علمیه 
شهرستان بردسکن 

382,000,0003,482,000,000پمفلت آموزشی وبرن-غذای گرم200,000,000دستگاه پالس اکسی مرت2,550,000,000محلول ضدعفونی وماسک350,000,000شبکه بهداشت و درمان بردسکن

34

سپاه ناحیه 
مقاومت-شورای اسالمی 
ودهیاری روستای مزده  

شهرستان خلیل اباد  

     شبکه بهداشت و درمان خلیل آباد
تهیه بسته معیشتی وارزاق  
وتوزیع برای گروههای آسیب 

پذیر600بسته
1,430,000,0001,430,000,000

35

پایگاه بسیج مالک اشرت 
گنبدلی-کمیته امداد 

-هالل احمر - بهزیستی 
امورمساجد-  شوراو 
دهیارو بسیج  مرکز 

کندکلی و روستای یاس تپه 
-دهیاری مرکز روستایی 
دو  حسن آباد شهرستان 

رسخس

  12,500,000تولید 5000عدد ماسک 1,200,000شبکه بهداشت و درمان رسخس
261بسته غذایی و بسته های 

معیشتی 
383,050,000396,750,000

3,875,000,000      3,875,000,000دانشگاه علوم پزشکی مشهدآقای مروج36

37
)دکرت عسگری-رشکت 

عالیس و جمعی از خیرین(
764,100,000)ونتیالتور و...(   شبکه بهداشت و درمان چناران

))آموزش و اطالع رسانی 
از طریق بیلی بورد و رول 
آپ-ضدعفونی معابری 

شهری( و ...(

930,000,0001,694,100,000

38
مرکز نیکوکاری مکتب 

العباس شهرستان فریامن 
180,000,000    180,000,000گان یکبار مرصف)800عدد( شبکه یهداشت و درمان فریامن

39

اداره تیلیغات اسالمی- 
اداره ناحیه مقاومت 

بسیج- اداره اوقاف وامور 
خیریه

350,000,000350,000,000سبد غذایی     شبکه یهداشت و درمان کالت

 مرکز بهداشت مشهد1 خیریه امام جواد 40
400 عدد مایه ضدعفونی کننده 

دست و...
766,000,000    766,000,000

41
شورای اسالمی کنگ، 

حصار و ازغد  شهرستان 
طرقبه شاندیز 

شبکه بهداشت و درمان طرقبه 
و شاندیز

127,685,000    127,685,000ماسک 500 عدد 

مجمع خیرین سالمت42
شبکه بهداشت و درمان تایباد-شبکه 
بهداشت و درمان خواف-دانشکده 

پزشکی
1,020,000,000

)2000 قوطی محلول 
ضدعفونی-الکل 1000 لیرت-تانکر 

1000 لیرتی وماسک , ...(
5,132,500,000 تب سنج لیزری و...9,293,011,500

توزیع 2000 سبد کاال و صدها 
بسته لوازم بهداشتی 

6,200,000,00021,645,511,500

 شبکه یهداشت و درمان تایبادکانون بانوی مرزنشین43
)گان مچ دار 161 عدد-گان کاورال 

30 عدد(
26,000,000    26,000,000
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گزارش مشارکت های »خیرین و خیریه ها« در مقابله با بیماری کرونا در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نوع اقالم مرصفینقدی )ریال(واحد دریافت کننده مشارکتنام خیر سالمت

ارزش 
مشارکت)ریال(

نوع تجهیزات
ارزش 

مشارکت)ریال(
سایر

ارزش 
مشارکت)ریال(

جمع ارزش مشارکت 
)ریال(

بسیج جامع پزشکی44
شبکه بهداشت و درمان 

چناران-بیامرستان پیوند اعضاء 
منترصیه

 
)4000پک موادضدعفونی 

وماسک(
1,080,000,000    1,080,000,000

میدان بار سپاد45
مرکز آموزشی-پژوهشی و درمانی 

طالقانی
48017,000,00017,000,000کیلو گرم میوه     

خیریه بنیاد عدالتیان46
شبکه بهداشت و درمان خواف-مرکز 

آموزشی-پژوهشی و درمانی 
کامیاب

 
)ماسک N95تعداد 200 عدد-لباس 

کاوال  100 عدد-شیلد محافظ 
صورت 50 عدد(

3162,000,000194,000,000عدد کارت بن خرید  132,000,000

47
موسسه خیریه آفتاب - 

هالل احمر و بسیج جامعه 
پزشکی شهرستان درگز 

20100,000,000149,600,000 بسته معیشتی   49,600,000ماسک)400 عدد( شبکه بهداشت و درمان درگز

48

بسیج و سپاه ) کنه بیست 
1()مرکز خدمات جامع 
سالمت روستایی کنه 
بیست(-بسیج)مرکز 

خدمات جامع سالمت 
شهری-روستایی 

همت آباد (-نیروهای 
مسلح+سپاه)مرکز 

خدمات جامع سالمت 
شهری-روستایی همت 
آباد (- شورای روستا )کنه 
بیست 1()مرکز خدمات 
جامع سالمت روستایی 

کنه بیست(-دهیاری)خانه 
بهداشت نریامنی علیا 

(-دهیاری)خانه بهداشت 
نریامنی سفلی (-حوزه 
علمیه)خانه بهداشت 

نریامنی سفلی ( -خیریه 
ها)مرکز خدمات جامع 
سالمت شهری-روستایی 

همت آباد (

700381,000,000414,600,000 بسته معیشتی  ,…  14,600,000تهیه مواد ضدعفونی کننده 19,000,000مرکز بهداشت شامره2

49

موسسه خیریه لبخند 
کودک ، موسسه خیریه 
حوزه گمنام سالمت، 

دهیاری، شورای روستا، 
گروه جهادی کوثر و بسیج، 

شهرداری منطقه رسالت

 مرکز بهداشت شامره 3
)محلول ضد عفونی کننده سطوح ،  

وایتکس ، الکل-وایتکس والکل-
146,170,000  

)50 بسته )میوه و مواد 
غذایی(و...(

282,000,000428,170,000

50

بسیج و دهیاری 
روستای دیزباد 1 -شورا 
و روحانی محل روستای 

دیزباد1-دهیاری- شورای 
روستای دیزباد 2-کمیته 
امداد -شورای روستای 

قاسم آباد-شورای روستای 
ابرشک 

112238,200,000274,850,000 بسته معیشتی و...  100036,650,000 عدد ماسک-الکل مرکز بهداشت مشهد5
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گزارش مشارکت های »خیرین و خیریه ها« در مقابله با بیماری کرونا در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نوع اقالم مرصفینقدی )ریال(واحد دریافت کننده مشارکتنام خیر سالمت

ارزش 
مشارکت)ریال(

نوع تجهیزات
ارزش 

مشارکت)ریال(
سایر

ارزش 
مشارکت)ریال(

جمع ارزش مشارکت 
)ریال(

گروه راه سالمتی51

بیامرستان ابن سینا و 
حجازی-بیامرستان پیوند 

اعضاء منترصیه-بیامرستان 
تخصصی کودکان اکرب-مرکز 
آموزشی-پژوهشی و درمانی 

طالقانی-مرکز آموزشی-معاونت 
درمان -پژوهشی و درمانی 

قائم)عج(

2547,090,0009,783,475,720عدد بسته معیشتی6,538,275,720)پالس اکسی مرتو..(3,198,110,000)ماسک-شیلد-گان و..( 

میزبانان خورشید52

بیامرستان ابن سینا و 
حجازی-بیامرستان شهید هاشمی 
نژاد-مرکز آموزشی-پژوهشی و 

درمانی امام رضا)ع(

20,000,00042,673,112,000بسته های بهداشتی70,000,000ونتیالتور42,583,112,000)ماسک-شیلد-گان و..( 

5241,600,00041,600,000 بسته گوشت جهت بیامران     بیامرستان امیدگروه سفیران امید53

خیریه آبشار عاطفه ها54
بیامرستان امید-تخصصی کودکان 
اکرب-مرکز آموزشی-پژوهشی و 

درمانی قائم)عج(
     

2055 بسته پک پذیرایی میان 
وعده متنوع و...

137,650,000137,650,000

10060,000,00060,000,000بسته موادغذایی     بیامرستان پیوند اعضاء منترصیهانجمن مهررضوی55

56
خیریه علی ابن 

ابیطالب)بیامرستان 
علوی(

691,875,000    1500391,875,000 جعبه دستکش معاینه 300,000,000فوق تخصصی جراحی عروق علوی

موسسه دارالقران57
بیامرستان فوق تخصصی جراحی 

عروق علوی
13,650,000    13,650,000لباس محافظ کار 39 عدد 

58
بنیاد نیکوکاری کهبد )بنیاد 
حامیت از خانواده های 

مبتال به جذام (

مرکز آموزشی-پژوهشی و درمانی 
کامیاب

63,750,000    25563,750,000عدد گان ساده 

بنیاد خیریه یادا59
مرکز آموزشی-پژوهشی و درمانی 

قائم)عج(
 

)320عدد شیلد صورت-24 لیرت 
محلول ضدعفونی کننده(

13,640,000    13,640,000

تولیت مسجد جمکران60
مرکز آموزشی-پژوهشی و درمانی 

قائم)عج(
1503,000,0003,000,000عددپک مناسبتی کتاب دعا     

خیریه سادات رضوی61
مرکز آموزشی-پژوهشی و درمانی 

قائم)عج(
2,000,000    502,000,000 بسته پک حفاظت فردی 

1,000,000,000    1,000,000,000ماسک 1000000 عدد حاشیه شهرموسسه آسیب پذیر طوس62

     معاونت درمانبنیاد  حرکت انسان63
تهیه و توزیع 3000 پگ 

میان وعده 
300,000,000300,000,000

64
مرکز توسعه  سالمت 

بانوان استان
 معاونت درمان

لوازم و تجهیزات اولیه جهت 
نقاهتگاه : لباس، روتختی، حوله، 

دمپایی  و ....
160,000,000    160,000,000

 معاونت درمانبنیاد رسور65
پگ مواد شوینده، مایع دستشویی و 

ظرفشویی جهت بیامران خاص
60,000,000    60,000,000

     معاونت درمانبنیاد خجسته66
بسته مواد غذایی و مواد شوینده 

جهت بیامران خاص 45 عدد
90,000,00090,000,000

34,208,172,000157,935,083,661 ######### 73,995,624,980 16,396,244,649 جمع کل
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یزد
مشارکت خیرین یزد

اقدامات انجام شدهمرکز
جمع ارزش مشارکت 

)تومان(

مهندس فالح)مدیرعامل رشکت سنگ آهن بافق(1

کمک های شایانی در راستای توسعه بیامرستان بافق و تجهیزات آن داشته است. مبلغ 
یک میلیارد تومان بابت ساختامن جدید بیامرستان / مبلغ 80 میلیون تومان بابت توسعه 
بخش های آزمایشگاه / اطفال و اتاق عمل هزینه منوده /مبلغ 400میلیون تومان بابت 
خرید تجهیزات و همچنین مبلغ 300میلیون تومان بصورت نقدی و غیرنقدی بابت 

بیامری کووید19پرداخت منوده است .

780 میلیون

2
آقای مهندس تقی زاده )مدیرعامل مجتمع 

معدنی صنعتی چادرملویاردکان(
3/200/000/000اهدای مبلغ 3میلیارد ودویست بابت تجهیزات پزشکی به بیامرستان

3
دکرت محمد علی اخوان بهابادی)رئیس انجمن 

توسعه پیرشفت بهاباد(
600 میلیونکمک به بیامران کرونایی

محمد علی زارعشاهی خیر محرتم شهرستان میبد4
خرید دستگاه ساکشن و مانیتورینگ مخصوص بیامران کرونایی در شهرستان میبد به 

ارزش چهل میلیون تومان هزینه منوده است.
40 میلیون

600 میلیوناهدای 600میلیون تومان وجه نقد جهت بیامران مبتال به کووید19 حاج مجید فالح زاده خیرمحرتم شهرستان ابرکوه5

آقای عبدالرضاوکیلی6
اهداءمبلغ نقدی 100میلیون تومان جهت خریدتجهیزات موردنیازبیامرستان وهمچنین 

اهداء30هزارماسک و 5 هزاربطری مایع دستشویی
140 کیلی.م

50 میلیوناهداء 500 عددکیت حفاظت فردی به کادردرمانآقای مهندس امیرنیکجو وخانم دکرتفهیمه نوذری7

خانم گنجعلی8
اهداء دستگاه ساکشن و دستگاه مونیتورینگ سانرتال وتهیه وتوزیع بسته های معیشتی 

به ارزش 35 میلیون تومان و 48 میلیون تومان
83/000/000

66 میلیونتوزیع بسته معیشتی درچندین نوبت وتوزیع بین قرشآسیب پذیرخانواده مظفری9

آقای سیدامیرامامیان10
تهیه وتوزیع مایع ضدعفونی کننده ودستکش و وایتکس،اهداء 20 عددتب سنج وتهیه 

کارت هدیه عید نوروزبرای کادردرمان به ارزش 50 میلیون تومان و 5 میلیون تومان کارت 
هدیه و 20 میلیون تومان

300 میلیونکمک به خریدیک دستگاه اکسیژن سازخیرین گمنام سالمت ازتهران11
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مشارکت خیرین یزد

اقدامات انجام شدهمرکز

برگزاری پویش زندگی دستیاری گرتوستدانشجویان علوم پزشکی1

اهداء 4000 عددبسته معیشتی،تجهیزات لنژری،کمک نقدی به ارزش 3.150.000.000 ریالستاد مردمی مقابله باکرونا2

تهیه ماسک به ارزش 180 میلیون ریالبسیج جامعه پزشکی3

اهداءیک دستگاه اکسیژن سازبه اورژانس هوایی به ارزش 110 میلیون ریالانجمن خیریه بانک ملی4

تهیه وتوزیع بسته های غذایی بین نیازمندان باهمکاری کمیته امدادبه ارزش 110 میلیون ریالپرسنل اورژانس 5115

تهیه ماسک به ارزش 180 میلیون ریالکانون وکال6

تهیه پک بهداشتی به ارزش 202 میلیون و 500 هزارریالگروه پزشکان متخصص7

کمک 1.5 میلیارد تومانیخانه فرهنگ استان یزد8

مشارکت سازمانهای مردم نهاد سالمت یزد

اقدامات انجام شدهمرکز

مجمع خیرین1
اهداء280 عددسبدکاالبه ارزش700.000.000 ریال/ اهداءمایع ضدعفونی کننده به ارزش 500.000.000 ریال / اهداءدستگاه تب 
سنج به ارزش 200.000.000 ریال/ اهداءدستگاه ضدعفونی کننده )ازونژنراتور( 560.000.000 ریال/1,900,000,000 ریال نقدی

تهیه شیلدصورت،تهیه وتوزیع ماسک وتهیه وتوزیع بسته های معیشتیسفیران سبز2

توزیع تعداد350 سبدخواروبارتوزیع 2000عددنانو 200عددپک لوازم بهداشتی وضدعفونی کنندهابراهیم ادهم3

توزیع سبدغذاییجوانه های پویا4

کیت حفاظت فردی به ارزش 175.000.000 ریالگروه یاران عشق5

پک شیرینی وشکالت به ارزش 6000.000ریال/ گلدان به ارزش 20.000.000 ریالمهرورزان دیارعطار6

70بسته سبدکاال وموادضدعفونی کننده و100عددپمفلت آموزشی درمنطقه 14 معصوم ورحمتآبادخیریه محبان 14معصوم7

تهیه بسته معیشتی و مشارکت در تولید دارو به ارزش 225 میلیون تومانموسسه خیریه نیکوکاری اکرامطاها8

انجمن خیریه حامیت از بیامران دیابتی 
استان یزد/خانه دیابت استان

تهیه بسته معیشتی- ماسک و تجهیزات دارویی به ارزش 135 میلیون تومان .

تهیه بسته بهداشتی/ معیشتی و ماسک به ارزش 104 میلیون تومان .موسسه خیریه نور حرضت زینب )س(

تهیه بسته معیشتی/ بهداشتی و ماسک به ارزش 80 میلیون تومانانجمن تغذیه سامل دیار عشق

تهیه بسته بهداشتی و معیشتی به ارزش 55 میلیون 286 هزارتومانموسسه خیریه آبشار عاطفه ها
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مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی درراستای مسئولیت اجتماعی

ارزش مشارکت )ریال(اقدامات انجام شدهمرکز

8.781.600.00ماسک/ گان/ کیت حفاظت فردی/ موادضدعفونی کننده وتجهییز آمبوالنس های اورژانسمجتمع فوالد خراسان1

500.000.000دستگاه کمک تنفسی)بایپپبزرگ(اتاق بازرگانی2

 275.000.000گان ومبلغ نقدیشهرک صنعتی خیام3

200.000.000دستگاه مانیتورینگ بدسایدکشاورزی ودامپروری نارصی4

175.000.000ماسکN95رشکت افالک الکرتیک5

140.000.000آمبیوه وشیرومواد ضدعفونی کنندهرشکت عالیس6

140.000.000ماسکN95رشکت ایران رشق7

140.000.000ماسکN95رشکت کلورایرانیان8

68.400.000رشبت سیمو ویرال و نوشیدنی hot drinkرشکت سیمرغ دارو میالتک

آقای مهندس یارمحمدی )مدیرعامل رشکت 
پارس پویا( 

50.000.000کمک نقدی

30.000.000اسپری هندرابرشکت گرینه

24.000.000اهداءدوغرشکت خوشگوار

20.000.000کمک نقدیرشکت آریاگسرت

15.360.000اهداءآب معدنیمنایندگی آب معدنی سقا



در یک نگاه
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ضمیمه
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هاکوپیان، از هنر-صنعت پوشاک تا 
مسئولیت های اجتماعی

س. هاکوپیان

در جهانی زندگی می کنیم که دگرگونی های زیادی را تجربه کرده است و دایم نیز سیر تحوالت گسرتده تر 
می شوند و دنیایی به روزتر و نوتر را در مقابل نگاه »انسان امروز« قرار می دهند. بی شک این چرخش 
ناهمگون و یا تحمیل نوشدگی های فراوان، تلخی های زیادی را نیز به وجود می آورد و دامنه ناکامی های 
برش را گسرتده تر می کند. اما درست در مقابل این تصویر ناخوشایند، واقعیتی بزرگ قرار دارد که منی شود 
آن را انکار کرد و نادیده اش گرفت. این واقعیت، تغییر در مقیاس نگاه، ایده، اندیشه و درخواست های 
متنوع مخاطبان است که هر ارایه دهنده خدمت به جامعه مخاطبان انسانی را به پویایی و تدوام حرکت 
منطبق با طیف پررنگ تغییرات اجتامعی نیازمند می سازد. به بیانی دیگر، باید بپذیریم که روزگارمان نوتر 
می شود و این نوشدگی همیشه مولود شادی و دقایقی برجسته از نیکویی نیست، بلکه گاهی نو شدن آثار 
زیانباری بر جای می گذارد که حتی برای نسل های متعدد خاطراتی تلخ می سازد. اما همین دگرگونی ها، 
رشط بقای اجتامع انسانی و تضمینی عقالنی برای رشد به وجود می آورند که درک آنها رضورت حیات و 
مبنای کسب صالحیت برای رقابت محسوب می شود. الزمه بهره مندی از این رشد همراهی و همزیستی 
با جامعه است. به گامنم این تراز می تواند مبنایی معترب برای واکاوی مفهوم مسئولیت اجتامعی باشد و 
هر بنگاه یا فردی که می خواهد رشدی پویا و چابک را تجربه کند، باید به این انگاره توجهی ویژه داشته 
باشد که جامعه فارغ از پستی و بلندی هایش در مسیر رشد قرار دارد. این رشد را رضبان متعدد تغییرات 
منایندگی می کنند و هم پویایی و همراهی با این دگردیسی، چابکی را به ارمغان می آورد. پس پیامد رجوع 

به جامعه، پویایی خواهد بود که بنگاه »جامعه پندار« نخستین بهره مندی از آن را خواهد داشت.
این نگاه حتی می تواند در صدر برنامه های رشد قرار بگیرد. به این نحو که ارایه دهندگان کاالها و خدمات 
مختلف به واسطه آنکه جامعه، رشدی بیرونی و مداوم دارد آن را ارگانیزمی همواره زنده در نظر بگیرند 
و در خطی موازی با اجتامع، ماتریس پیرشفت و راهربد پایداری و سپس پویایی خود را طراحی کنند. تا 
به اینجای کار الگوی اجتامعی شدن با عنوان یک اصل مطرح است که می تواند انتفاع ویژه برای بنگاه 
به ارمغان آورد، اما در این حرکت موازی، مسئولیت اجتامعی چگونه منود می یابد و چه کارکردی خواهد داشت؟ ابتدا این »نکته 
تاکید« را یادآور می شوم که هر کنشی وقتی مدعی می شود زیست خود را مطابق با جابجایی سالیق و نیازهای اجتامعی تعریف 

 »جامعه پنداری« 
اتفاقی مضاعف و جدا 

از بدنه بنگاه نیست، 
بلکه واقعیتی است 

که بنگاه را ابتدا برای 
چابکی و سپس در مرحله 

مسئولیت پذیری، برای 
مرشوعیت و صالحیت 
رقابت آماده می سازد 

ما از انسان و یا بنگاهی 
در قامت انسان سخن 
می گوییم که با اتکاء 

به دغدغه رفع گره های 
اجتامعی، بر تنور بسط 

فرهنگ »انسان دوستی« 
و ترویج »صلح شهری« 

می دمد.
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کرده است و می خواهد تحرکش را در پاسخ به این سالیق شتاب دهد، اگر بطن جامعه را نبیند، جامعه نیز او را نخواهد دید، برای 
همین تعلیق در فضایی غبارآلود، طبیعی ترین اتفاقی است که دیر یا زود برای چنین ظهوری در ظرف توسعه به وجود خواهد 
آمد. واقعیت آن است که دریافت چابکی از زیست مداوم و زنده جامعه )برای پاسخ گویی فوری به دامنه وسیع تغییرات( نیاز به 
مرشوعیت دارد. به عبارتی بعد از فهم این رضورت که خط گرفنت از جامعه، گسیختگی مدار ارتباطات را در رشد برطرف می سازد، 
تازه به اصلی ترین مرحله روزگار اکنون می رسیم که کنشگران اقتصادی برای کسب مرشوعیت و رسیدن به حد صالحیت رقابت، باید 

حضوری جدی را در رفع تنگناهای زیست محیطی و معضالت اجتامعی تجربه کنند.
»مسئول بودن« نسبت به دنیای بیرون از بنگاه، ساده ترین جمله ای است که می توان برای تبیین این موضوع به کار گرفت. دقت 
شود که بحث نگارنده تا این مرحله مقتضیات مواجه یک بنگاه با جامعه را از دید انتفاع برای بنگاه ارزیابی کرده است. در واقع 
زاویه ورودم را به بحث مسئولیت اجتامعی با محوریت پرداخنت به منفعت های محتمل برای بنگاه آراسته ام تا فعاالن حوزه تامین 
و تولید بدانند که »جامعه پنداری« اتفاقی مضاعف و جدا از بدنه بنگاه نیست، بلکه واقعیتی است که بنگاه را ابتدا برای چابکی 

شب های پزشک هاکوپیان
شب مشاهیر پزشکی شهریور 1397
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و سپس در مرحله مسئولیت پذیری، برای مرشوعیت و صالحیت رقابت آماده می سازد. این خط رشد نهایتی جز ارتقای سودآوری 
ندارد اما فارغ از این، باید بدانیم نقطه عطف مسئولیت اجتامعی در رابطه مستقیم آن با توسعه و »فرآیند رشد مطلوب رسمایه های 
اجتامعی« نهفته است. آن چیزی که در اینجا اهمیتی به مراتب بزرگ و تاریخی دارد، رسیدن به حدی از ادراک و شعور برتر انسانی 
است که مسئولیت اجتامعی را )جدا از آنکه می تواند با اتصال به جامعه موجب ارتقای منودار اقتصادی شود( به عنوان جوهره اخالق 
و مسیر ترقی رسمایه های اجتامعی درک کند. به بیانی دیگر ما از انسان و یا بنگاهی در قامت انسان سخن می گوییم که با اتکاء 

به دغدغه رفع گره های اجتامعی، بر تنور بسط فرهنگ »انسان دوستی« و ترویج »صلح شهری« می دمد.
با الویت دادن  فرض کنید در یک جامعه افراد متعددی از طبقات مختلف اجتامعی و همچنین گروهی از بنگاه های اقتصادی 
به ارتقا جایگاه مسئولیت های اجتامعی، برای خود مدار متشکلی در حذف ناهمواری های زندگی و 
زیست محیطی به وجود آورده اند، حضور این افراد حقیقی و حقوقی در کنار هم کمربندی از اخالق 
دور جامعه شکل می دهد که حرکت یکپارچه آنها امید و رسخوشی را نصیب زندگی اجتامعی شهروندان 
می کند. چون شهروندان می بینند که طیف گسرتده ای از رنگ های متفاوت کاراکرتهایی مسئولیت پذیر 

شده اند و زندگی را در رفع معضالت سایر آدم های جامعه تببین می کنند.
این فرآیند دقیقا مصداق عینی »صلح شهری« محسوب می شود که به واسطه آن امید به »توزیع آدمیت« 
در جامعه سطح مطلوبی را از آن خود می کند. در اینجا به نوعی از »امید اجتامعی شده« یا »امید 
عمومیت یافته« سخن می گوییم که تداوم بطنی آن پایانی جز رشد رسمایه های اجتامعی نخواهد داشت. 
شاید برخی نگاهی چنین را فانتزی و یا مطابق بر بازی سازی های تبلیغاتی و اقتصادی تحلیل کنند و 
دور مبانند از این واقعیت که حضور در فراگرد رفع آسیب ها و معضالت اجتامعی می تواند جامعه ای 
با کمرتین دست انداز و دهلیزهای تو در تو )برای رونق کسب و کارهای مولد( به وجود آورد. به یقین 
اما برای تثبیت همین عملکرد انسانی در الگوی رفتاری بنگاه-جامعه است که اکنون پژوهشگران و 
موسسه های معترب تحقیقاتی میزان فهم مسئولیت های اجتامعی را در صدر جداول ارزیابی محتوا و 
قدرت برندهای معترب قرار داده اند، به نحوی که میزان نزدیکی یک بنگاه به مسئولیت های اجتامعی، 

حجم اعتبار او در دستیابی به قله های برندینگ را منایندگی می کند.
درواقع مخاطبان و مرصف کنندگان ترجیح می دهند با سازمان هایی مواجه شوند که مانند آدمیان، صاحب قلب، روح و احساس هستند 
و متایالت آنها کار را به جایی رسانده که بدون این عنارص، برندها دیگر منی توانند زنده بودن را در قالب های واقعی تجربه کنند. 
با همین ایده ما در هاکوپیان سعی کردیم پیوند خود را با جامعه انسانی از ارتباطی رصفا مکانیکی به رابطه ای مولد تغییر دهیم. 
یعنی »دغدغه مندی اجتامعی« را وظیفه ذاتی خود دانستیم و آن را از کارکردهای اقتصادی بنگاه جدا ساختیم. معتقدیم که کمک به 
ترویج رسمایه های اجتامعی و رفع گره های جامعه تبعاتی برای توسعه دارد که بی شک در آینده همه می توانند از آن بهره مند شوند.

جامعه بهره مند نیز معنای مشخص و معتربی دارد. در چنین جامعه ای عارضه هایی مانند فاصله طبقاتی دیگر منی توانند آسیب های 

 هر کنشی وقتی 
مدعی می شود زیست 

خود را مطابق با جابجایی 
سالیق و نیازهای 

اجتامعی تعریف کرده 
است و می خواهد 

تحرکش را در پاسخ به 
این سالیق شتاب دهد، 

اگر بطن جامعه را نبیند، 
جامعه نیز او را نخواهد 

دید.
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چنین  به  دارد  اشکالی  چه  بخشند.  عمومیت  را  روحی 
اگر  حتی  کنیم؟  اندیشه  انسانگرایی  و  انسان ساز  ایده آل 
دور از دسرتس باشد، تعقلی که بر پایه ایده های انسانی 
شکل می گیرد نیز می تواند مبنایی برا ی رشد رسمایه های 
اجتامعی تلقی شود. با تکیه بر این آرمان و ایده حضور 
خود در سطح مسئولیت اجتامعی را با قالب های فرهنگی، 

آموزشی و اجتامعی تفسیر و معنا کردیم.
فکر  که  آنچه  به  رسیدن  و  خود  باورهای  پوشش  برای 
می کردیم از یک جایی به بعد متام ماهیت و عینیت بنگاه 
را جلوه می دهد، سه بار در مناطق محروم و نسبتا محروم 
مدرسه ساختیم. کودکان، فردای این رسزمین را می سازند 
می برند  آینده  به  با خود  که  آنچه  به  نسبت  و منی شود 
بی تفاوت بود. آنها بزرگرتین راویان فردا هستند که خاطرات 
خود را بازگو خواهند کرد تا همگان بدانند چگونه پایه های 

آدمیت در جامعه مستحکم شد و آشیانه ای منطبق بر آرمان های انسانی قد کشید.
این مناطق، شاهد باشند که تعهد به  تا در محرومیت های کم و بیش حاکم بر  بنا شدند  مدارس ما در بم، بومهن و کرمانشاه 

مسئولیت های اجتامعی چه پیامدهای بزرگی حتی برای نسل های آینده دارد.
مفتخریم که برای پزشکان و اندیشمندان حرفه پزشکی از جان و دل ایستادیم و با متام نیرو سعی 
کردیم قدردان آنها باشیم. پزشکان معنای بودن را برای آدمیان ترمیم می کنند و خورشید درخشان امید 
بر فراز زندگی محسوب می شوند. آنها از سویی مناد جان بخشیدن و از سوی دیگر می توانند منادی 
برای آموزش باشند. مسیر آموخنت پزشکان را به نقطه ای رسانده است که جان بدهند و جان را غنیمت 
بشامرند. برگزاری شب های پزشک و همچنین خلق نشان پرفسور عدل برای پزشکانی که استوانه جامعه 
طبابت در ایران محسوب می شوند از اقدامات هاکوپیان در حوزه مسئولیت های اجتامعی است که 
امید داریم پیامد آن برای نسل فردا ارج نهادن بیشرت برای زندگی و جان بخشان مسیحایی آن و همچنین 

الگوسازی برای جوانان امروز باشد.
بی شک اما اپیدمی کرونا نشان داد که ما در انتخاب خود برای خدمت اجتامعی، پزشکان را به درستی برگزیده بودیم. چون جانفشانی 
آنها خود به ترازی ماندگار و تاریخی برا ی مسئولیت اجتامعی تبدیل شد. آنان بازماندگان بی واسطه رزمندگان 8 سال دفاع مقدس 

محسوب می شوند و توانستند یکبار دیگر ایثار را معنا کنند.

 مخاطبان و 
مرصف کنندگان ترجیح 

می دهند با سازمان هایی 
مواجه شوند که مانند 

آدمیان، صاحب قلب، روح 
و احساس هستند.

مدرسه دخرتانه مریم مقدس بومهن
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تا امروز دوبار نشان پرفسور عدل را به بزرگان طبابت در ایرا ن اعطا کرده ایم. برای بار نخست پروفسور 
انوشیروان هدایت و برای بار دوم استاد دکرت فرخ سعیدی با دریافت این نشان نام عدل و یگانگی 
طبیبان را در ارایه خدمات انسانی جاودان کردند. در کنار همه این خدمات اجتامعی، با افتخار پزشکان 
همواره میهامنان نخست متام گردهامیی های فرهنگی هاکوپیان بوده اند تا تاکیدی بر ارادت ما نسبت 

به خدمات انسانی و جانفشانی های اسطوره ای باشد.
بگذارید در وارسی بهرت تعهد هاکوپیان به اجتامع، به گذشته های دور رجوع و از آنجا پلی ماندگار 
به سوی امروز رسم کنم. در سال 1369 و در حوزه مسئولیت های اجتامعی با تقدیم یک دست کت 
و شلوار به ارسای آزاد شده این افتخار را داشتیم که از نزدیک با راویان دلداگی برای میهن خاطراتی 
ماندگار بسازیم و درست 30 سال بعد و با شکل گیری اپیدمی کرونا، حال و هوای هامن خدمت و 
شور حضور در محرض رزمندگان را یکبار دیگر با ایستادن در کنار یاس های سفید دوباره تجربه کردیم. 
در گرماگرم آغاز اپیدمی کرونا با تبدیل خط تولید کارخانه پیراهن دوزی خود به تولید لباس های محافظتی کادر درمان و تولید 

 ما در هاکوپیان 
»دغدغه مندی اجتامعی« 

را وظیفه ذاتی خود 
دانستیم و آن را از 

کارکردهای اقتصادی 
بنگاه جدا ساختیم.

تولید لباس محافظتی کادر درمان )گان( 
در کارخانه تولیدی رشکت هاکوپیان - 

اسفند 1398 و فروردین 1399
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هزاران دست از این البسه، شوق محبت خود به پزشکان و کادر درمان را برای تاریخ عینیتی ماندگار 
بخشیدیم و خاطرات دوران دفاع مقدس را زنده کردیم، امید که جان بخشان مسیحایی این حضور 
بی منت را نیز از ما بپذیرند. در حیطه رضورت توزیع علم، تا امروز و برای آموزش نسل فردا 9 کتاب 
در زمینه طراحی و آموزش های مرتبط با هرن- صنعت پوشاک نیز منترش کرده ایم که انتشار آنها برای 
نخستین بار خطوط تولیدی پوشاک را در ایران از این گونه مباحث آموزشی بی نیاز کرد. البته تاریخ 
شفاهی هرن- صنعت پوشاک )از هامبارسوم تا هاکوپیان( را نیز مکتوب کرده ایم که در آن با بیش از 

یکصد چهره قدیمی و صاحب نام این صنعت گفت و گو شده است.
خاطرات آنها از تهران قدیم و خیاط خانه های آن نخستین مجلد از تاریخ خیاطی و شکل گیری صنعت 
پوشاک در ایران است که به یقین سندی معترب برای جامعه شناسی اصناف خواهد بود. در ورزش نیز 
باالترین وجه عمومی ورزش کشور، فوتبال ملی را برگزیدیم. ایستادن در کنار17تیم ملی فوتبال ایران 

)تیم های زنان، مردان در گروه های سنی مختلف( و در دوره 1397 تا 1399 مناد هاکوپیان در قدردانی از شادی آفرینان و ارج نهادن 

مسئولیت اجتامعی 
دقیقا مصداق عینی 

»صلح شهری« محسوب 
می شود که به واسطه آن 
امید به »توزیع آدمیت« 

در جامعه سطح مطلوبی 
را از آن خود می کند.

مرحوم آقای دکرت انوشیروان هدایت - برنده 
اولین نشان پروفسور عدل )شهریور 1397(
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به تالش های ملی بود. تیم ملی فوتبال بزرگساالن مردان ایران در آستانه جام جهانی 2018روسیه، برای نخستین بار با کت و شلوار 
ایرانی دیده شد و این آراستگی در امارات و برای جام ملت های آسیا در 2019 نیز تکرار شد.

هرن اما رسفصل دیگری است. حامیت از برگزاری تئاترهای موزیکال اشک ها و لبخندها، بینوایان و همچنین برگزاری شب های َجز 
در تهران از دیگر کنش های هاکوپیان در حوزه مسئولیت ها اجتامعی محسوب می شوند. توجه به موسیقی دیرینه َجز و عالقمندان 
جوان این هرن برجسته و فاخر خاطراتی ماندگار میان ما و جوانان عزیز رسزمینامن به وجود آورد که از ارزشمندترین دارایی های 
هاکوپیان محسوب می شود. در سال 1397 و در روز دانشجو توانستیم میزبان صدها دانشجو باشیم که برای دیدن تئاتر بینوایان 
رسشار از شوق بودند. باور داریم که شب نشینی ما با دانشجویان و به بهانه بینوایان تصویری ماندگار در ذهن دانشجویان خواهد 
داشت و آنها نیز در فردایی دیگر نقش ماندگار مسئولیت اجتامعی را در التیام جامعه نشان خواهند داد. در حامیت از هرن، مسیر 
سال های دور خود را از دهه پنجاه ادامه دادیم و به روزگار اکنون آمدیم تا رشحی از دلداگی مان به آوای هرن در منظومه تعهدات 
اجتامعی قرار بگیرد. در همین راستا، سال 1397با ارکسرتهای ملی و سمفونیک تهران همراه شدیم تا به سهم خود سایه ای برای 
هرنمندان ایران عزیز باشیم و ضمن آماده سازی بسرتهای الزم برای تداوم اجراهای داخلی با حامیت از اعزام ارکسرت سمفونیک به 

روسیه، دامنه ارتباطات بین املللی موسیقی کالسیک ایران با بزرگان جهان فراهم شود.
دل دادن به نوای سحرانگیز ساز کلهر، هوشیاری مدهوش موسیقی ایران نیز طیف دیگری از تعهد ما به مسئولیت های اجتامعی 

را به تصویر می کشد.
هاکوپیان و کلهر هرچند که »شهر خاموش« را کوک کردند تا خاطره تلخ شهدا و آسیب دیدگان حمالت وحشیانه شیمیایی فراموش 
نشود اما در روزهای سخت کرونایی نیز سودای کلهر هوش از خستگی مردم ربود و خاطره ای مانا را برای آنها در دلشوره های 
ناخوشایند کرونا به وجود آورد. ما تا به امروز سعی داشته ایم که این گونه در کنار جامعه ایرانی بایستیم. مفتخریم که به شهروندان 
رسزمین مادری خود تکیه داده ایم و در سایه سار بزرگی آنها دانستیم که هر بنگاه باید »وجود«ی باشد در قالب یک انسان که بتواند 
با پرورش متایالت انسانی خود، قلبش را در گوش جامعه زمزمه کند. این گونه فردایی بهرت بر شانه رسمایه های اجتامعی خواهیم 
داشت. مسیر توسعه از میان همین نزدیک شدن ها و سایه شدن ها عبور خواهد کرد. باور به مسئولیت در قبال جامعه با عنوان 
تعامل و گفتامنی که منفعت اجتامعی را عادالنه توزیع می کند، بی شک برای فردا می تواند محبوب ترین توشه حیات باشد. فقط 

کافی ست برای عمومی شدن چنین واقعیتی دست یکدیگر را بگیریم.
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شرکت مهندسی فرآیدا و مسئولیت اجتماعی
اسفند 98 با رشوع همه گیری بیامری کووید-19 در خاطره ایرانی ها نقش بسته است. ماهی که سال را با تلخی جان باخنت هموطنان 

به پایان رساند و آغازی متفاوت از نوروز 99 را رقم زد. نوروزی که سین های 
هفت سینش با رسگذشت هایی تلخ از مرگ انسان ها و رسگذشت هایی شیرین 
از همراهی و همیاری مردم با کادر فداکار درمان عجین شد. در این ایام دو 
چیز بیش از همه منایان بود: ایثار و رشادت کادر درمان و درخواست و تاکید 
مسئولین متولی بهداشت بر مسئولیت اجتامعی هر فرد در رعایت نکات 

بهداشتی و قطع زنجیره انتشار ویروس.

در کنار مسئولیت اجتامعی فردی، مسئولیت اجتامعی سازمان ها و رشکت ها 
تحت عنوانCorporate Social Responsibility یا CSR مطرح می شود که  
انجام کارهای نوع دوستانه رشکت ها و برندها نیز از جمله این کارها می باشد. 
به بیان دیگر رشکت ها نسبت به جامعه و فضایی که در آن فعالیت می کنند 

باید احساس مسئولیت کرده و در این راستا تالش هایی را انجام دهند.

در اردیبهشت 99 با توجه به حجم فزاینده اطالعات و راهنامهای متنوع 
مرتبط با کووید-19 این رشکت تصمیم گرفت با استفاده از امکانات منحرص 
بفرد محصوالت خود اقدام به تولید یک راهنامی چندرسانه ای کووید-19 
با  این تصمیم  تعاملی کند که  و  به شکل چندرسانه ای  برای عموم مردم 
همکاری پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با 
انتشار کتاب »راهنامی چندرسانه ای کووید-19 و دیابت« در مرداد 99 تحقق 
پیدا کرد. این راهنام اولین راهنامی چندرسانه ای در کشور بود که در قالب 

EPUB3 منترش شد.

این راهنامی علمی که زیرنظر دکرت باقر الریجانی استاد ممتاز غدد درون 
ریز و رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم تدوین شده است، حاوی 
مطالب آموزشی تعاملی به شکل منت، پادکست، عکس، کلیپ، موشن گرافی 
و مصاحبه در زمینه پیشگیری و کنرتل کرونا ویروس در بیامران دیابتی و 
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توصیه های تغذیه ای، بهداشت روانی و روزه داری در رشایط همه گیری  این بیامری است.

دکرت ندا مهرداد، دکرت حسین ادیبی، دکرت انسیه نسلی اصفهانی، دکرت  نازلی منازی، دکرت هانیه سادات اجتهد، دکرت مهناز سنجری و  دکرت 
مریم اعال در بخش محتوای علمی این راهنامی چند رسانه ای مشارکت داشته اند.

در بخش مصاحبه این راهنام نیز از دانسته های علمی دکرت ساسان رشقی، دکرت نگار رضایی، دکرت نازلی منازی، دکرت سارا حالجی و خانم 
صمیمه شهبازی بهره گیری شده است.

گام دوم رشکت مهندسی فرآیدا در راستای فعالیت های مسئولیت اجتامعی 
در زمینه کووید-19 در همکاری با سازمان نظام پزشکی در پروژه کروناروایت 
از  پزشکی  نظام  که سازمان  است  بزرگی  کروناروایت، طرح  شکل گرفت. 
فروردین 1399 در موج اول کرونا آغاز کرده و در فراخوانش اعالم کرده است 
که قصد دارد لحظه های ماندگار مقابله با کرونا را در روایت های متنوع هرنی 

و علمی، گردآوری، ثبت و ضبط مناید. 

با توجه به تنوع آثار در نحوه ثبت جانفشانی های کادر درمان و عموم مردم، 
  Bookرشکت تصمیم گرفت تا متام امکانات و ماژول های متنوع محصول
SciNiTO را برای منایش هر چه بهرت روایت های کرونا به کار گیرد و یکی 
از همراهان سازمان نظام پزشکی برای رسیدن به این مقصود شد. مجموعه 
کتاب های الکرتونیکی کروناروایت در قالب EPUB3 منترش می شوند و عالوه 
بر منت و تصویر شامل فیلم، پیوند و محتوای تعاملی نیز هستند که تجربه ای 

مستندوار، جدید و خوشایند را برای خوانندگان فراهم می کنند.

جهت دریافت کتاب های »راهنامی چندرسانه ای کووید-19 و دیابت« و 
مجموعه کتاب های کروناروایت بر روی لینک زیر کلیک منایید.

store.scinito.com

تاریخچه فعالیت ها و معرفی رشکت 

رشکت مهندسی فرآیدا در سال 1391، با پشتوانه بیست سال تجربه مدیران 
و متخصصان خود در حوزه اطالع رسانی )رشکت مهندسی رز سیستم سابق(، 

با اهداف و رویکردی نوین تاسیس گردید.
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فعالیت های رزسیستم با عرضه ژورنال های چاپی آغاز شد و در اوایل دهه هفتاد که عرضه منابع علمی از جمله آرشیو مجالت بر روی 
لوح های فرشده نوری آغاز گردید، رشکت جهت گیری خود را به سمت استفاده از این مدیا تغییر داد. با رشد و توسعه بسرت اینرتنت، 
رشکت برای بهبود دسرتسی به منابع علمی، اقدام به میزبانی اطالعات علمی بر روی رسورهای داخل کشور و ارائه این رسویس به 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر روی این بسرت منود. با بهبود رسعت اینرتنت در کشور، دسرتسی به منابع علمی از طریق بسرت اینرتنت 
آسان تر شد و با اضافه شدن امکاناتی نظیر جستجو، فن آوری لینک و … دسرتسی به منابع علمی از این طریق مورد توجه جدی مراکز 
علمی کشور قرار گرفت. رشکت، همپای تحوالت تکنولوژی در این صنعت و با همراهی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، نقش موثری 
در ارتقاء علمی کشور داشته و تالش منوده ضمن تامین نیازهای موجود از طریق نارشین بزرگ بین املللی، امکانات و ابزارهای مناسبی 
 ،INLM را نیز جهت سهولت استفاده از این منابع به جامعه علمی کشور ارائه دهد. ایجاد کتابخانه دیجیتال علوم پزشکی معروف به
کتابخانه دیجیتال دانشگاه تهران و کتابخانه دیجیتال دانشگاه آزاد اسالمی در این دوران بخشی از فعالیت های مدیران رشکت در 

عرصه صنعت اطالع رسانی بوده است.

 Elsevier, Clarivate( رشکت مهندسی فرآیدا با برخورداری از منایندگی  رشکت های توزیع کننده اطالعات علمی و نارشان بزرگ بین املللی
Analytics, ProQuest, …( و وجود ابزارهای مورد نیاز، جایگاه ممتازی در ارائه خدمات و رفع نیازهای مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی 

داشته و افتخار می کند که با بیشرت دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی مختلف 
کشور همکاری داشته و می تواند نقش خود را در توسعه دانش و ارتقاء علمی 
ارایه محصول  ایفا مناید. همچنین در حوزه K12 موفق به طراحی و  کشور 
ارزشمند لرنیتو شده است که یک نرم افزار تحت وب برای شخصی سازی آموزش 
است. جستجوی سوال، طراحی آزمون  و به اشرتاک گذاری منابع آموزشی  همه 
و همه در لرنیتو و در یک محیط ساده اتفاق می افتد. لرنیتو به دانش آموزان 
و معلمین کمک می کند بهرت، هوشمندتر، رسیع تر و امروزی تر فعالیت های 
آموزشی  و یادگیری را انجام دهند. ایده آل فرآیدا این است که بتواند با لرنیتو 

یادگیری را به یک فعالیت لذت بخش تبدیل کند.

رشکت مهندسی فرآیدا در سال های اخیر با شناخت عمیق تر از نیازهای جامعه 
علمی و آکادمیک عالوه بر فعالیت های مذکور اقدام به تهیه و معرفی محصوالت 

نرم افزاری همسو و همگام با تکنولوژی های روز دنیا نیز منوده است.

SciNiTO  یک پلتفرم تخصصی در حوزه آکادمیک است که یکی از محصوالت 
آن  SciNiTO Book می باشد.

SciNiTO Book  یک پلتفرم کامل تولید کتاب الکرتونیکی مدرن آموزشی، 
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علمی و دانشگاهی بر مبنای فرمت پیرشفتهEPUB3  است که کلیه خدمات تولید، توزیع و خواندن کتاب ها و جزوات آموزشی را در 
یک محیط یکپارچه در اختیار نویسنده، پژوهشگر، دانشجو یا نارش دانشگاهی قرار می دهد.

این مجموعه منحرصبفرد که قادر است انقالبی در نحوه نرش و خواندن کتاب ایجاد کند، به طور مخترص امکانات زیر را در محیط های 
تخصصی در اختیار مولف و یا نارش قرار می دهد.

 Authoring Studio:  استودیوی نگارش و تولید کتاب تعاملی و چندرسانه ای، ابزاری اجتامعی و بسیار پیرشفته جهت تولید کتاب های 
 EPUB3

Interactive: ابزاری جهت تعاملی کردن محتوا با استفاده از طیف متنوعی از ماژول های ویژه ارزیابی و

مشارکت خوانندگان جهت تولید کتابی جذاب و کاربر پسند

 iOS ابزار مدرن خواندن منت کتاب، با ویژگی های یادداشت گذاری، تگ گذاری و ... در محیط وب، اندروید و یا :SciNiTO Reader

 EPUB3فروشگاه عرضه و خرید کتاب مدرن با فرمت :SciNiTO Store


