
 بنياد خيریه سپهر کمک کرده اند به 8931ماه هفتم خرداد و بيست  تا از ابتداي تأسيس  که حقوقي خارجيحقيقي و فهرست اشخاص 

یاری دهنده  ردیف  مبلغ )ریال)  مبلغ  

 دالر یورو

  11,600,000,000        - 1,000,000  بنیاد خیریه کروپ  .1

  74,670,460,000        - 4,677,000 تیسن کروپ شرکت  .2

  11,545,000,000        - 1,000,000  کمک برای جهان واحد تیسن کروپ انجمن  .3

  7,614,195,300          837,000 - ایمان -بنیادایرانیان مسلمان آمریکای شمالی   .4

- -               40,000,000  

 12211920892999 - 285.509 *آلمان(-انجمن خیریه حافظ)هامبورگ  .5

- - 0209429092999 

  3,721,859,350          - 283,500 ** مهندسین ساختمان و معماری ایرانی مقیم هامبورگ انجمن  .0

  2,895,000,000          - 250,000   زیمنس شرکت  .0

  2,421,950,058          - 167,981  توسعه اسالمی بانک  .8

  2,157,413,500          - 63,829  آتالنتاایرانیان مقیم  کانون  .0

  1,635,522,690          - 109,144 *** خیریه دیاکونی آلمان مؤسسه  .19

  686,000,000             20,000 - ایران کودکان موسسه  .11

  547,000,000             - 50,000 فاتا شرکت  .12

  348,375,000             - 25,000  تجاری ایران و اروپا بانک  .13

  279,280,000             - 20,000  خیریه قلبی برای کودکان مؤسسه  .14

  273,625,000             - 25,000 هرنکنشت شرکت  .15

  236,600,000             - 20,000  ماشین سازی ویرث شرکت  .10

  216,900,000             - 20,000    هانزا گروپ شرکت  .10

  95,750,000               2500 - آقای پیتر ماریو کوبسش  .18

  24,000,000               - 099 آقای محمد خسروی   .10

  13,855,000               - 1,000 هارالد گاسپرس آقای  .29

  5,430,000                 150 - آقای حمید گرمستانی   .21

  3,450,000                 100 - آقای سید سعید بخاری  .22

  1,480,000                 - 100 خانم و آقای ورنر  .23

  32,705,000            - 3,000 سایر   .24
 

 

 2تأمین بخشی از هزینه های مربوط به ساخت و تجهیز مرکز آموزش2 توانبخشی و حرفه آموزی معلولین ذهنی)پسران( *
تأمین بخشی از هزینه های مربوط به تهیه وسائل فیزیوتراپی2دندانپزشکی2 کاشت حلزون برای کودکان کم شنوا2 تجهیز 
بخش دیالیز بیمارستان شهرستان نرماشیر2 حمایت از فرزندان سپهر و راه اندازی تعدادی از صندوق های اعطای اعتبارات 

 خرد به زنان روستایی.

  

   معلولین ذهنی)دختران(و حرفه آموزی توانبخشی  2آموزش مرکزاهداء ساختمان   **

 )پسران(توانبخشی و حرفه آموزی معلولین ذهنی ،مرکز آموزش ساختمانتأمین بخشی از هزینه های مربوط به  ***
 

 است.کمکهاي دریافتي به اسعار خارجي بالفاصله پس از وصول به نرخ رسمي بانکي در تاریخ وصول تسعير شده  


