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 در یک نگاه (و سنوات قبل 0931سال )خالصه آمار عملکرد مجمع خیرین سالمت کشور 

 مجمع خیرین سالمت کشور فعال واحدهای -0-9

 0931فعال درسال  عنوان
  0933فعال در سال  

 و سنوات قبل

 444 404 تعداد کل واحدهای مجمع خیرین سالمت

 4 4 تعداد ستاد مرکزی

 00 00 تعداد شعبه اصلی

 96 39 تعداد دفتر نمایندگی

 

 تعداد خیرین نیکوکار مجمع خیرین سالمت کشور -2-9

 0931سال  جمع عنوان
  0933سال 

 قبل سنوات و

 14169 7646 17774 (اشخاص حقیقی و حقوقی)تعداد کل خیرین 

 47900 9211 10499 (نفر)تعداد خیرین اشخاص حقیقی 

 1341 939 9946 (موسسه/ سازمان)تعداد خیرین اشخاص حقوقی 

 

 پروژه های عمرانی واحدهای درمانی -9-9

 0931سال  جمع عنوان
  0933سال 

 قبل سنوات و

 324 016 4046 درمانیپروژه های عمرانی واحدهای تعداد 

 4072 017 4346 (هزار مترمربع)مساحت زیربنای عمرانی واحدهای درمانی 

 3221 4424 44499 (میلیارد ریال)ارزش ریالی پروژه های عمرانی واحدهای درمانی 
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 زمین های اهدایی خیرین نیکوکار -4-9

 0931سال  جمع عنوان
  0933سال 

 قبل سنوات و

 0499 109 0173 (قطعه)اهدایی تعداد زمین های 

 3617 4922 44346 (هزار مترمربع)مساحت زمین های اهدایی 

 0171 290 6449 (میلیارد ریال)ارزش ریالی زمین های اهدایی 

 

 لوازم و تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی اهدایی خیرین نیکوکار -5-9

 0931سال  جمع عنوان
  0933سال 

 قبل سنوات و

 9 99 99 (موردهزار )تعداد لوازم و تجهیزات پزشکی اهدایی 

 199 164 649 (میلیارد ریال)ارزش ریالی لوازم و تجهیزات پزشکی 

 6 410 413 (موردهزار )تعداد لوازم و کاالهای غیرپزشکی اهدایی 

 92 49 60 (میلیارد ریال)ارزش ریالی لوازم و کاالهای غیرپزشکی 

 96 99 444 (دستگاه)وسایط نقلیه اهدایی تعداد آمبوالنس و 

 10 2 91 (میلیارد ریال)ارزش ریالی آمبوالنس و وسایط نقلیه 

 

 کمک به بیماران صعب العالج نیازمند -6-9

 0931سال  جمع عنوان
  0933سال 

 قبل سنواتو 

 - 41347 41347 (نفر)تعداد بیماران به صورت نقدی کمک شده 

 - 0/9 0/9 (میلیارد ریال)بیماران نیازمند مبلغ کمک نقدی به 

 - 996 996 (نفر)تعداد بیماران دریافت کننده وسایل توانبخشی 

 - 0/4 0/4 (میلیارد ریال)ارزش ریالی وسایل توانبخشی اهدایی 
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 وام قرض الحسنه پرداختی به بیماران و نیازمندان -7-9

 0931سال  جمع عنوان
  0933سال 

 قبل  سنوات و

 - 6310 6310 (نفر)کل افراد وام گیرنده 

 - 97 97 (میلیارد ریال)کل مبلغ وام قرض الحسنه پرداختی 

 - 6607 6607 (نفر)تعداد وام پرداختی بابت درمان بیماران 

 - 13 13 (میلیارد ریال)مبلغ وام درمانی پرداختی 

 - 977 977 (نفر)تعداد وام پرداختی بابت کارگشایی نیازمندان 

 - 2 2 (میلیارد ریال)مبلغ وام کارگشایی پرداختی 
 

 مبلغ کمک های نقدی خیرین ، ارزش ریالی درآمدهای غیرثبتی و سایر درآمدها -3-9

 0931سال  جمع عنوان
  0933سال 

 قبل سنواتو 

 172 429 094 (میلیارد ریال)جمع کل کمک های نقدی و درآمدها 

 499 09 473 (میلیارد ریال)مبلغ کمک های نقدی 

 - 41 41 (میلیارد ریال)مبلغ درآمدهای غیرثبتی 

 401 412 174 (میلیارد ریال)مبلغ سایر درآمدها 
 

 ارزش ریالی کل کمک های خیرین نیکوکار و اقدامات انجام شده -3-9

 0931سال  جمع عنوان
  0933سال 

 قبل  سنوات و

 40767 1647 47170 (ریالمیلیارد )کمک ها و اقدامات انجام شده کل  مبلغ
 40767 1024 47197 (میلیارد ریال) انجام شده کمک های نقدی و کاالیی و اقدامات مبلغ

 - 97 97 (میلیارد ریال)مبلغ وام قرض الحسنه پرداختی 
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