
 يريه سپهر كمك كرده اند ه بنياد خب 7931پايان سال  كه از ابتداي تاسيس تا حقوقي ايرانياسامي اشخاص 

 مبلغ )ریال( یاری دهنده ردیف

 3,000,000 اتاق بازرگانی ایران و آلمان  .1

 95,807,500 اتحادیه آهن فروشان  .2

 8,000,000 اتحادیه مالکان کشتی ایران   .3

 13,000,000 اداره اوقاف شهرستان بم   .4

 300,000,000 ارزش آفرینان بانک پاسارگاد   .5

 20,000,000 ارگ جدید   .6

 112,192,160 ان استانداري کرم  .7

 21,000,000 الکترودپارس   .8

 175,410,700 الکتریک خراسان  .9

 27,000,000 امالک گسترش   .11

 2,000,000 امنیکلور  .11

 2,129,650 انتشارات مدرسه   .12

 1,210,000 انتشارات نگاه   .13

 5,000,000 انجمن حمایت از زندانیان تنکابن   .14

 450,000,000 انجمن صنفی صنعت تایر  .15

 2,000,000 جمن نیکوکاري جامعه سالم ان  .16

 3,000,000 اوده   .17

 127,046,693 اوین دارو   .18

 1,029,126,000 ایران خودرو  .19

 199,900,180 ایرانچاپ  .21

 8,125,000 ایستا خرد پارسه   .21

 10,000,000 آبسال      .22

 7,680,000 آسیا تک   .23

 15,000,000 آرانگر   .24

 1,000,000 آرمان موتور   .25

 33,700,000 ایران بات  -دجوي آرین م  .26

 2,800,000 آرین پاژنگ   .27

 160,050,000 آلیاژهاي نشکن ساز   .28

 8,349,000 آما  .29

 1,500,000 بازرگانی  همراز نهاد  .31

 10,000,000 بازرگانی ایدرو  .31

 25,000,000 بازرگانی جعفری   .32

بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور   .33
 سازي 

2,000,000 

 54,230,000 درفشیرانبافندگی   .34

 700,000,000 بانک اقتصاد نوین  .35

 20,000,000 بانک آینده   .36

 2,600,000,000 بانک پاسارگاد   .37

 مبلغ )ریال( یاری دهنده ردیف

 5,104,328,423 بانک سپه )کارکنان(   .38

 10,000,000 بانک صادارت ایران  .39

 100,000,000 بانک ملت   .41

 1,251,400,000 بانک سامان   .41

 550,000,000 بانک کارآفرین   .42

 11,000,000 بنیاد خیریه اعوان   .43

 2,853,000,000 بنیاد خیریه تات   .44

 650,000,000 بنیاد علوي  .45

 1,000,000,000 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی   .46

 330,000,000 بنیاد خیریه رشد   .47

 150,000,000 به پخش  .48

 60,000,000 به سازین تهران  .49

 36,000,000 بهره برداری و تعمیراتی مپنا   .51

 2,993,900 بهزیستی شهرستان بم  .51

 10,000,000 بهستان تولید   .52

 500,000,000 بیمه اتکایی امین   .53

 100,000,000 بیمه ایران   .54

 67,500,000 بیمه آسیا  .55

 22,000,000 بیمه آسیا )نمایندگی جنوب شرق(  .56

 3,300,000 (9013بیمه آسیا )نمایندگی شماره  .57

 1,150,000,000 بیمه پاسارگاد  .58

 9,000,000 بیمه ثمن آفرین پارسیان  .59

 105,000,000 بیمه نوین  .61

 1,500,000 پارس الکتریک   .61

 30,000,000 پارس نئوپان   .62

 21,629,107 پاکسان   .63

 3,000,000 پایا انرژی   .64

 1,500,000 پایا کالج  .65

 888,400,000 پتروتکسان   .66

 3,300,000,000 پتروشیمی جم   .67

 400,000,000 ران میپتروش  .68

 150,000,000 پرداخت الکترونیک سامان کیش  .69

 5,000,000 پژوهشگران فن گستر   .71

 45,199,104 پشم و شیشه ایران  .71

 1,000,000,000 پلی پروپیلن جم  .72

 252,019,521 پنجره عایق گلستان   .73

 50,000,000 تام ایران خودرو   .74

 868,100,000 تایکو شبکه   .75



 يريه سپهر كمك كرده اند ه بنياد خب 7931پايان سال  كه از ابتداي تاسيس تا حقوقي ايرانياسامي اشخاص 

 مبلغ )ریال( یاری دهنده ردیف

 35,000,000 س تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فار  .76

 3,154,020 تجهیزات پزشکی مرهم رازي   .77

تراکتورسازی ایران )بابت بخشی از هزینه   .78

 سپهر( فرزندان 3های ساخت مرکز شماره 

3,682,434,180 

 5,000,000 تعاونی معدنی اردوسنگ  .79

 13,508,000 تعاونی وفا   .81

 3,000,000 تکالن  .81

 119,100,000 توسعه خط  لوله هامون  .82

 120,000,000 سعه صادرات صنعتی تو  .83

 14,050,000 توسعه صنایع خودرو  .84

 40,144,187,926 توسعه صنعتی مشفق   .85

 200,000,000 توسعه معادن روي ایران  .86

 1,200,000,000 توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه)میدکو(  .87

 538,461,972 توسعه مهندسی ایرانیان   .88

 100,000,000 تولی پرس   .89

 13,804,000 لیدي پوشاک دوگلتو  .91

 4,300,000 تولیدي الیکو  .91

 14,000,000 جادوي فکر  .92

 6,882,048 چینی زرین   .93

 70,328,120 چینی کرد  .94

 51,966,720 حریر پارسیان   .95

 14,200,000 خیریه باران   .96

 2,835,000 داده گستر عصر نوین   .97

 8,600,000 داروخانه حکمت   .98

 30,500,000 دانشگاه صنعتی شریف   .99

 1,000,000 دبستان آفتاب آذرین   .111

 2,907,405,996 دخانیات ایران  .111

 14,229,350 درمان یاب دارو   .112

 270,000 درمان یاب راه سالمت پویا  .113

 20,950,000 دفتر پژوهشهاي فرهنگی  .114

 100,000,000 دوچرخه سازي قوچان  .115

 157,680,000 دي تهویه  .116

 3,450,000 دي جی کاال  .117

 3,000,000 سپاروک )شرکت( رساگستر  .118

 1,000,000 روناس)شهید شیرودي اراک(  .119

 14,850,000 زر ماکارون   .111

 500,000,000 سازمان بورس فلزات   .111

سازمان بهزیستی کشور)جایزه کسب رتبه   .112

برترکارآفرینی توسط بنیاد خیریه سپهر در 

 (89سال

15,000,000 

 مبلغ )ریال( یاری دهنده ردیف

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع   .113

 ایران معدنی

1,049,958,070 

 5,700,000 سازمان حسابرسی  .114

 15,000,000 سازمان مدیریت صنعتی   .115

 1,000,000 سازه وار نو  .116

 50,000,000 سامان بارز  .117

 87,750,000 سامان کاشی  .118

سایپا )بابت بخشی از هزینه های ساخت   .119

 فرزندان سپهر( 4مرکز شماره 

3,300,000,000 

 50,596,180 سپهر رخشان توس   .121

ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار   .121

 شهرداری تهران

700,000,000 

 550,000,000 ستاداجرایی فرمان امام )ره(  .122

 10,007,000 سرای محله امانیه  .123

 30,000,000 سردسازخودرو  .124

 590,000,000 سرمایه گذاری پارس آریان   .125

سرمایه گذاری مس سرچشمه )بابت بخشی   .126

فرزندان  2از هزینه های ساخت مرکز شماره 

 سپهر(

2,454,326,288 

 200,000,000 سرمایه گذاري ملت   .127

 110,000,000 سرمایه گذاري مهندسان ایران   .128

 7,931,000 سوپر میکا  .129

 100,000,000 سوت ماشین  .131

 30,772,000 سهامی عام کف   .131

 15,309,749 سهند سازه ارگ   .132

 33,000,000 سیم و برق شاهین  .133

 33,475,000 سیم و کابل ابهر  .134

 32,706,847 سیم و کابل سمنان  .135

 40,350,765 سیم و کابل یزد  .136

 16,000,000 سیمکو  .137

 1,670,000 سی گل   .138

 60,000,000 شرکت روژا   .139

شرکت سرمایه گذاري عمران و حمل و نقل   .141
 تأمین 

38,470,000 

 2,000,000 شیرپگاه  .141

 20,000,000 صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین  .142

 14,650,000 صانرژی   .143

 100,000,000 صنایع سندن ایرانیان   .144

 4,450,000 صنایع عمومی تأمین  .145



 يريه سپهر كمك كرده اند ه بنياد خب 7931پايان سال  كه از ابتداي تاسيس تا حقوقي ايرانياسامي اشخاص 

 مبلغ )ریال( یاری دهنده ردیف

 2,000,000 صنایع غذایی آلیا گلستان   .146

 150,000,000 صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر  .147

 3,724,200 طرفه نگار   .148

 3,750,000 فزار عصر دانش ا  .149

 2,200,000 فارس ریزان مواد   .151

 23,100,000 فجر شاهد  .151

 95,780,000 فدراسیون ورزشهاي جانبازان و معلولین   .152

 550,000,000 فراصنعت شمال   .153

 2,000,000 فرآورده هاي لبنی رامک شیراز  .154

 2,200,000 فروشگاه جک)سهیل(  .155

 150,000 فروشگاه چادر سرا   .156

 500,000 فروشگاه سبا   .157

 700,000 فروشگاه فرهنگ  .158

 2,200,000 فروشگاه محمد  .159

 50,000,000 فنر لول  .161

 2,000,000 فوالد سینا قاقازان   .161

 750,882,000 فیکاي سبز   .162

 420,000,000 قطارهاي مسافري و باري جوپار  .163

 810,000,000 کارخانجات ماشین سازي اصفهان   .164

 107,646,330 کارخانجات نورد و پروفیل ساوه  .165

 62,829,000 کارگزاري بانک اقتصاد نوین .166

 164,789,200 کارگزاري بورس فلزات سی و لکس   .167

 120,000,000 کاشی الماس کویر  .168

 16,500,000 کاشی دانژه   .169

 53,750,000 کاشی کاشان  .171

 37,219,050 کاشی کویر  .171

 35,227,761 کاشی مسعود  .172

 3,000,000 کالیفرد  .173

 1,680,400 ودکان و نوجوانانکانون پرورش فکري ک  .174

 442,618,000 کرمان خودرو  .175

 5,000,000 کرمان موتور   .176

 20,000,000 کروز  .177

 3,490,000 کشت و صنعت نارگل   .178

 3,000,000 کشتیرانی ماروس ترابر   .179

 451,644,792 کناف ایران  .181

 مبلغ )ریال( یاری دهنده ردیف

 1,200,000,000 کیسون  .080

 18,134,050 کمیته امداد  کرمان  .081

 77,078,950 م خمینی )ره( دربمکمیته امداد اما  .183

 3,300,000 کمیته امداد گرگان   .184

 40,000,000 گچ مازندران سمنان  .185

 8,000,000 گروه ایتام غدیر مشهد   .186

 39,580,000 گروه صنعتی باران   .187

 6,000,000,000 گروه صنعتی دیزل ساز   .188

 30,000,000 گروه صنعتی صندوق نسوز کاوه  .189

 100,000,000 زگروه صنعتی الستیک بار  .191

 100,000,000 گروه صنعتی معدنی امیر  .191

 2,253,717,160 گروه صنعتی شیشه کاوه   .192

 50,000,000 گسترش و توسعه صنایع آذربایجان  .193

 83,439,365 گل گهر سیرجان  .194

 5,000,000 الستیک آراتا ویل  .195

 21,600,000 لبنیات و بستنی  دومینو  .196

 176,875,000 لوله و ماشین سازي ایران   .197

 250,000,000 لیزینگ  پاسارگاد   .198

 500,000,000 ماشین آالت آفتاب شرق  .199

 5,000,000 ماشین آالت صنعتی تراکتورسازي ایران  .211

مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و   .211
 صنعت شمال 

81,408,000 

 7,465,719 محک سهام   .212

 1,550,000,000 مدیریت هیربدان  .213

 4,000,000,000  د بازسازي بممشارکت خیرین از طریق ستا  .214

مشارکتهاي مردمی از طریق سازمان   .215
 بهزیستی 

1,544,405,772 

 11,000,000 مشاورین آرین سیستم   .216

 70,000,000 معدنی نسوز سمیرم  .217

 300,000,000 معدنی و راهسازي مبین  .218

 2,500,000 موسسه  تبلیغاتی سلطان علی  .219

موسسه خیریه بهداشتی درمانی استان   .211
 هران  ت

500,000,000 

موسسه خیریه حمایت از ناتوانان   .211
 جسمی)پارس توان گستر(

78,100,000 

 10,000,000 موسسه خیریه داریوش غالمی و فرزندان   .212

 35,000,000 موسسه خیریه فضه   .213



 يريه سپهر كمك كرده اند ه بنياد خب 7931پايان سال  كه از ابتداي تاسيس تا حقوقي ايرانياسامي اشخاص 

 مبلغ )ریال( یاری دهنده ردیف

 634,950,000 موسسه خیریه کهریزک   .214

 37,927,600 موسسه فارغ التحصیالن و کارورزان فن آور  .215

 15,000,000 ایران موننکو  .216

 11,000,000 مهد کودک پروین   .217

 20,000,000 مهندسی مواد کاران   .218

 21,000,000 مهندسین مشاور سنجش امکان طرح   .219

 200,000 مهندسین مشاور شهر و خانه   .221

 10,000,000 مهندسین مشاور صنعتی رعدان  .221

 60,714,283 مهندسی جوش فن آور  .222

 1,000,000 مهندسی کران ابر بسپار   .223

 1,880,000 مؤسسه تعالی   .224

 60,000,000 مؤسسه حسابرسی بیات رایان   .225

 304,500,000 نشریه ایران اینترنشنال   .226

 190,000,000 نفیس نخ  .227

 12,650,000 نگار اندیش   .228

 56,200,000 نوآوران سبز احیاء   .229

 25,000,000 نورافشان صنعت   .231

 789,000,000 نوژیان سازه   .231

 200,000,000 مانهاي ایراننوسازي ساخت  .232

 250,000,000 نوین آلیاژ  .233

 1,465,000,000 هامون نایزه   .234

 5,000,000 همتراز پی   .235

 4,000,000 هنکل  .236

 10,870,000 هیأت علی ابن موسی الرضا   .237

 
 
 
 
 
 
 
 


