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 در یک نگاه (و سنوات قبل 1931سال )خالصه آمار عملکرد مجمع خیرین سالمت کشور 

 مجمع خیرین سالمت کشور فعال واحدهای -1-9

 1931فعال درسال  عنوان
  1931فعال در سال  

 و سنوات قبل

 848 853 تعداد کل واحدهای مجمع خیرین سالمت

 8 8 تعداد ستاد مرکزی

 44 44 تعداد شعبه اصلی

 39 887 تعداد دفتر نمایندگی
 

 تعداد خیرین نیکوکار مجمع خیرین سالمت کشور -2-9

 1931سال  جمع عنوان
  1931سال 

 قبل سنوات و

 83379 89738 73783 (اشخاص حقیقی و حقوقی)تعداد کل خیرین 

 84789 3357 74997 (نفر)تعداد خیرین اشخاص حقیقی 

 7989 973 4894 (موسسه/ سازمان)تعداد خیرین اشخاص حقوقی 
 

 پروژه های عمرانی واحدهای درمانی -9-9

 1931سال  جمع عنوان
  1931سال 

 قبل سنوات و

 8855 988 8393 درمانیپروژه های عمرانی واحدهای تعداد 

 8383 539 8787 (هزار مترمربع)مساحت زیربنای عمرانی واحدهای درمانی 

 88878 8558 88938 (میلیارد ریال)ارزش ریالی پروژه های عمرانی واحدهای درمانی 
 

 زمین های اهدایی خیرین نیکوکار -4-9

 1931سال  جمع عنوان
  1931سال 

 قبل سنوات و

 4753 898 4989 (قطعه)اهدایی  تعداد زمین های

 88887 8573 88998 (هزار مترمربع)مساحت زمین های اهدایی 

 5843 8938 9773 (میلیارد ریال)ارزش ریالی زمین های اهدایی 
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 منازل و ساختمان های اهدایی خیرین -5-9

 1931سال  جمع عنوان
  1931سال 

 و سنوات قبل

 - 83 83 (واحد) تعداد واحد اهدایی

 - 5483 5483 (مترمربع) منازل و ساختمان های اهداییمساحت 

 - 39 39 (میلیارد ریال)اهدایی  منازل و ساختمان هایارزش ریالی 

 

 لوازم و تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی اهدایی خیرین نیکوکار -6-9

 1931سال  جمع عنوان
  1931سال 

 قبل سنوات و

 9 5 88 (موردهزار )تعداد لوازم و تجهیزات پزشکی اهدایی 

 584 479 399 (میلیارد ریال)ارزش ریالی لوازم و تجهیزات پزشکی 

 899 73 873 (موردهزار )تعداد لوازم و کاالهای غیرپزشکی اهدایی 

 53 89 35 (میلیارد ریال)ارزش ریالی لوازم و کاالهای غیرپزشکی 

 898 83 883 (دستگاه)وسایط نقلیه اهدایی تعداد آمبوالنس و 

 78 89 48 (میلیارد ریال)ارزش ریالی آمبوالنس و وسایط نقلیه 

 

 کمک به بیماران صعب العالج نیازمند -7-9

 1931سال  جمع عنوان
  1931سال 

 قبل سنواتو 

 88383 89497 87739 (نفر) دریافت کننده کمک نقدیتعداد بیماران 

 4/9 89 4/89 (میلیارد ریال)به بیماران نیازمند مبلغ کمک نقدی 

 795 733 348 (نفر)تعداد بیماران دریافت کننده وسایل توانبخشی 

 4/8 3/8 8/7 (میلیارد ریال)ارزش ریالی وسایل توانبخشی اهدایی 
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 وام قرض الحسنه پرداختی به بیماران و نیازمندان -8-9

 1931سال  جمع عنوان
  1931سال 

 قبل  سنوات و

 5384 4997 3333 (نفر)کل افراد وام گیرنده 

 73 78 93 (میلیارد ریال)کل مبلغ وام قرض الحسنه پرداختی 

 5543 8333 3749 (نفر)تعداد وام پرداختی بابت درمان بیماران 

 83 8/83 8/59 (میلیارد ریال)مبلغ وام درمانی پرداختی 

 733 8894 8948 (نفر)نیازمندان  پرداختی به تعداد وام کارگشایی

 3 3/4 3/88 (میلیارد ریال)مبلغ وام کارگشایی پرداختی 
 

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

 1931سال  جمع عنوان
  1931سال 

 قبل سنواتو 

 498 4/844 4/995 (میلیارد ریال)جمع کل کمک های نقدی و درآمدها 

 833 7/59 7/875 (میلیارد ریال)مبلغ کمک های نقدی 

 88 8/33 899 (میلیارد ریال)مبلغ درآمدهای غیرثبتی 

 839 - 839 (میلیارد ریال)مبلغ سایر درآمدها 
 

 ارزش ریالی کل کمک های خیرین نیکوکار و اقدامات انجام شده -11-9

 1931سال  جمع عنوان
  1931سال 

 قبل  سنوات و

 83433 7734 89337 (میلیارد ریال)کمک ها و اقدامات انجام شده کل  مبلغ
 83498 7759 89388 (میلیارد ریال) انجام شده کمک های نقدی و کاالیی و اقدامات مبلغ

 73 74 38 (میلیارد ریال)مبلغ وام قرض الحسنه پرداختی 
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