
 ه بنياد خيريه سپهر كمك كرده اند ب 1401ماه  خرداد 11 كه از ابتداي تاسيس تا حقوقي ايرانياسامي اشخاص 

  

 مبلغ اهدایی )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

 450,000,000 ارزش آفرینان بانک پاسارگاد  .5

 20,000,000 ارگ جدید  .6

 6,000,000,000 استام صنعت   .7

 112,192,160 استانداری کرمان  .8

 21,000,000 الکترودپارس  .9

 27,000,000 امالک گسترش  .10

 2,000,000 امنیکلور  .11

 2,129,650 انتشارات مدرسه  .12

 1,210,000 انتشارات نگاه  .13

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

 450,000,000 انجمن صنفی صنعت تایر  .15

 2,000,000 انجمن نیکوکاری جامعه سالم  .16

 3,000,000 اوده  .17

 127,046,693 اوین دارو  .18

 199,900,180 ایران چاپ  .19

 1,029,126,000 ایران خودرو  .20

 10,000,000 آبسال  .21

 15,000,000 آرانگر  .22

 1,000,000 آرمان موتور  .23

 654,000,000 آرون آب  .24

 2,800,000 آرین پاژنگ  .25

 33,700,000 ایران بات -آرین مدجوی   .26

 1,472,275,000 آسایشگاه خیریه کهریزک  .27

 830,000,000 آلیاژ گستر هامون  .28

 163,218,272 آلیاژهای نشکن ساز  .29

 8,349,000 آما  .30

بازرگانی و خدمات پس از فروش   .31
 تراکتورسازی

2,000,000 

 10,000,000 بازرگانی ایدرو  .32

 25,000,000 بازرگانی جعفری  .33

 1,500,000 بازرگانی همراز نهاد  .34

 76,480,000 بافندگی درفشیران  .35

 700,000,000 بانک اقتصادنوین  .36

 مبلغ اهدایی )ریال( یاری دهنده  ردیف

 20,000,000 بانک آینده  .37

 4,800,000,000 بانک پاسارگاد  .38

 1,301,400,000 بانک سامان  .39

 5,104,328,423 سپه)کارکنان(بانک   .40

 10,000,000 بانک صادرات ایران  .41

 650,000,000 بانک کارآفرین  .42

 100,000,000 بانک ملت  .43

 11,000,000 بنیاد خیریه اعوان  .44

 3,623,000,000 بنیاد خیریه تات   .45

 330,000,000 بنیاد خیریه رشد  .46

 950,000,000 بنیاد علوی  .47

 1,660,000,000 بنیاد مستضعفان  .48

 170,000,000 بنیاد نیکوکاری ماهتاب سازان ایرانیان  .49

 15,000,000 بنیاد نیکوکاری کوچک زاده یزدی   .50

 150,000,000 به پخش  .51

 60,000,000 به سازین تهران  .52

 36,000,000 بهره برداری و تعمیراتی مپنا  .53

 2,993,900 بهزیستی شهرستان بم  .54

 10,000,000 بهستان تولید  .55

 3,497,000,000 بیمه اتکائی امین  .56

 100,000,000 بیمه ایران  .57

 60,000,000 بیمه آسیا  .58

 10,800,000 3109بیمه آسیا نمایندگی شماره   .59

 2,250,000,000 بیمه پاسارگاد  .60

 10,140,000 بیمه ثمن آفرین پارسیان  .61

 105,000,000 بیمه نوین  .62

 1,500,000 پارس الکتریک  .63

 78,100,000 پارس توان گستر  .64

 30,000,000 پارس نئوپان  .65

 21,629,107 پاکسان  .66

 3,000,000 پایا انرژی   .67

 7,901,500,000 پایا کالچ  .68

 150,000,000 پایانه ها و مخازن پتروشیمی   .69

 888,400,000 پتروتکسان  .70

 600,000,000 پتروشمیران  .71

 3,300,000,000 پتروشیمی جم   .72

 35,000,000 پتروشیمی خلیج فارس  .73



 ه بنياد خيريه سپهر كمك كرده اند ب 1401ماه  خرداد 11 كه از ابتداي تاسيس تا حقوقي ايرانياسامي اشخاص 

  

 مبلغ اهدایی )ریال( یاری دهنده  ردیف

 150,000,000 پرداخت الکترونیک سامان کیش  .74

 5,000,000 پژوهشگران فن گستر  .75

 45,199,104 پشم و شیشه ایران  .76

 4,500,000,000 پلی پروپیلن جم  .77

 252,019,521 پنجره عایق گلستان  .78

 43,803,000 پوشاک دوگل  .79

 170,000,000 تام ایران خورو  .80

 3,154,020 تجهیزات پزشکی مرهم رازی  .81

)بابت بخشی از تراکتورسازی ایران  .82

فرزندان  3هزینه های ساخت مرکز شماره 
 سپهر (

3,682,434,180 

 5,000,000 تعاونی معدنی اردوسنگ  .83

 13,508,000 تعاونی وفا  .84

 3,000,000 تک الن  .85

 219,100,000 توسعه خط لوله هامون  .86

 120,000,000 توسعه صادرات صنعتی  .87

 14,050,000 خودرو توسعه صنایع  .88

 41,387,645,246 توسعه صنعتی مشفق  .89

 200,000,000 توسعه معادن روی ایران  .90

توسعه معادن و صنایع معدنی   .91
 میدکو-خاورمیانه

2,100,000,000 

 538,461,972 توسعه مهندسی ایرانیان  .92

 100,000,000 تولی پرس  .93

 4,300,000 تولیدی الیکو  .94

 14,000,000 جادوی فکر  .95

 88,986,048 چینی زرین  .96

 70,328,120 چینی کرد  .97

 51,966,720 حریر پارسیان  .98

 4,150,000,000 خیریه مهرانه قلب سفید تهران  .99

 1,800,000,000 خیریه آب و آینه آوای همدلی   .100

 13,200,000 خیریه باران  .101

 2,835,000 داده گستر عصر نوین  .102

 30,500,000 دانشگاه شریف   .103

 1,000,000 آذریندبستان آفتاب   .104

 2,907,405,996 دخانیات ایران  .105

 14,229,350 درمان یاب دارو  .106

 270,000 درمان یاب سالمت پویا  .107

 20,950,000 دفتر پژوهشهای فرهنگی  .108

 100,000,000 دوچرخه سازی قوچان  .109

 مبلغ اهدایی )ریال( یاری دهنده  ردیف

 157,680,000 دی تهویه  .110

 3,450,000 دی جی کاال  .111

 1,000,000,000 رادمان یدک اروند   .112

 20,000,000,000 رازین پلیمر راه ابریشم   .113

 3,000,000 رسا گستر سپاروک  .114

 1,000,000 روناس)شهید شیرودی اراک(  .115

 5,000,000 ریخته گری تراکتورسازی ایران  .116

 14,850,000 زرماکارون  .117

 جایزه کسبسازمان بهزیستی کشور)  .118

 (89رتبه برتر کارآفرینی توسط بنیاد درسال
15,000,000 

 500,000,000 سازمان بورس فلزات  .119

سازمان توسعه و نوسازی معادن   .120
 وصنایع معدنی ایران

768,178,336 

 5,700,000 سازمان حسابرسی  .121

 15,000,000 سازمن مدیریت صنعتی  .122

 51,000,000,000 سازه پویش   .123

 1,000,000 سازه وار نور  .124

 60,000,000 سامان بارز  .125

 87,750,000 سامان کاشی  .126

)بخشی از هزینه های ساخ مرکز  سایپا  .127

 فرزندان سپهر(  4شماره 
3,300,000,000 

 50,596,180 سپهر رخشان توس  .128

ستاد توانمندسازی زنان سرپرست   .129
 خانوار شهرداری تهران

500,000,000 

 550,000,000 ستاداجرایی فرمان حضرت امام  .130

 10,007,000 سرای محه امانیه ) خانه رفاه(  .131

 30,000,000 سردسازخودرو  .132

 1,040,000,000 سرمایه گذاری پارس آریان  .133

 1,900,000,000 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  .134

 سرمایه گذاری مس سرچشمه  .135
)بابت بخشی از هزینه های ساخت مرکز شماره 

 فرزندان( 2

2,454,326,288 

 200,000,000 سرمایه گذاری ملت  .136

 110,000,000 ایرانسرمایه گذاری مهندسان   .137

 30,772,000 سهامی عام کف  .138

 15,309,749 سهندسازه ارگ  .139

 7,931,000 سوپر میکا  .140

 100,000,000 سوت ماشین  .141

 1,670,000 سی گل  .142



 ه بنياد خيريه سپهر كمك كرده اند ب 1401ماه  خرداد 11 كه از ابتداي تاسيس تا حقوقي ايرانياسامي اشخاص 

  

 مبلغ اهدایی )ریال( یاری دهنده  ردیف

 32,706,847 سیم  وکابل سمنان  .143

 40,350,765 سیم و کابل یزد  .144

 33,000,000 سیم وبرق شاهین  .145

 33,475,000 سیم وکابل ابهر  .146

 16,000,000 سیمکو  .147

 6,000,000 شرکت پست بم   .148

 528,400,000 شرکت تایکو شبکه   .149

 60,000,000 شرکت روزا  .150

 250,000 شرکت زیمنس  .151

 70,000,000 شرکت ساختمانی آبسا   .152

شرکت سرمایه گذاری عمران و   .153
 حمل و نقل تامین

40,670,000 

 26,200,000 شرکت مهر صنعت   .154

 2,000,000 شیرپاستوریزه پگاه تهران  .155

 20,000,000 صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین  .156

 17,650,000 صانرژی  .157

 100,000,000 صنایع سندن ایرانیان  .158

 2,000,000 صنایع غذایی  عالیا گلستان  .159

 150,000,000 صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر  .160

 175,410,700 صنعتی الکتریک خراسان  .161

 3,724,200 طرفه نگار  .162

 3,750,000 دانش افزارعصر   .163

 2,200,000 فارس ریزان مواد  .164

 23,100,000 فجر شاهد  .165

فدراسیون ورزشهای جانبازان و   .166
 معلولن

95,780,000 

 1,750,000,000 فرا صنعت شمال  .167

 3,000,000,000 فراوری و ساخت   .168

 2,000,000 فرآورده های لبنی رامک شیراز  .169

 1,000,000,000 فرآوری و ساخت قطعات خودرو   .170

 33,500,000 فرمانداری شهر بم  .171

 2,200,000 فروشگاه جک)سهیل(  .172

 500,000 فروشگاه سبا  .173

 700,000 فروشگاه فرهنگ  .174

 50,000,000 فنرلول ایران  .175

 مبلغ اهدایی )ریال( یاری دهنده  ردیف

 2,000,000 فوالد سینا قاقازان  .176

 750,822,000 فیکای سبز  .177

 470,000,000 قطارهای مسافری وباری جوپار  .178

 1,810,000,000 ماشین سازی اصفهانکارخانجات   .179

 107,646,330 کارخانجات نورد و پروفیل ساوه  .180

کارگزاری بورس فلزات سی ولکس   .181
 کاال

164,789,200 

 5,000,000 کارمانیا   .182

 24,500,000 کاشی  دانژه  .183

 120,000,000 کاشی الماس کویر رفسنجان  .184

 53,750,000 کاشی کاشان  .185

 37,219,050 کاشی کویر  .186

 35,227,761 کاشی مسعود  .187

 3,000,000 کالیفرد  .188

کانون پرورش فکری کودکان و   .189
 نوجوانان

1,680,400 

 442,618,000 کرمان خودرو  .190

 5,000,000 کرمان موتور  .191

 1,420,000,000 کروز  .192

 3,490,000 کشت و صنعت نارگل  .193

 3,000,000 کشتیرانی ماروس ترابر  .194

 91,858,950 کمیته امداد امام خمینی ره در بم  .195

 44,026,610 کمیته امداد کرمان  .196

 3,300,000 کمیته امداد گرگان  .197

 451,644,792 کناف ایران  .198

 1,320,000,000 کیسون  .199

 40,000,000 سمنان -گچ مازنداران   .200

 8,000,000 گروه ایتام غدیرمشهد  .201

 16,500,000,000 گروه صنعتی دیزل ساز   .202

 30,000,000 گروه صنعتی صندوق نسوز کاوه  .203

 2,254,717,160 گروه صنعتی کاوه  .204

 100,000,000 گروه صنعتی الستیک بارز  .205

 100,000,000 گروه صنعتی معدنی امیر  .206

 100,000,000 گروه تولیدی ناربن   .207

 200,000,000 گسترش انرژی پاسارگاد  .208



 ه بنياد خيريه سپهر كمك كرده اند ب 1401ماه  خرداد 11 كه از ابتداي تاسيس تا حقوقي ايرانياسامي اشخاص 

  

 مبلغ اهدایی )ریال( یاری دهنده  ردیف

 50,000,000 گسترش و توسعه صنعت آذربایجان  .209

 83,439,365 گل گهر سیرجان  .210

 5,000,000 الستیک آرتا ویل  .211

 21,600,000 لبنیات و بستنی دومینو  .212

 201,155,275 لوله و ماشین سازی ایران  .213

 250,000,000 لیزینگ پاسارگاد  .214

 500,000,000 ماشین آالت آفتاب شرق  .215

ماشین آالت صنعتی تراکتورسازی   .216
 ایران

5,000,000 

مجتمع کارخانجات روغن نباتی   .217
 کشت و صنعت شمال

81,408,000 

 7,465,719 محک سهام  .218

 2,150,000,000 مدیریت هیربدان  .219

 500,000,000 مرکز نیکوکاری احسان   .220

مشارکت خیرین از طریق   .221
 ستادبازسازی بم

4,000,000,000 

مشارکتهای مردمی از طریق سازمان   .222
 بهزیستی

1,544,405,772 

 11,000,000 مشاورین آرین سیستم  .223

 120,000,000 معدنی نسوز سمیرم  .224

 300,000,000 معدنی و راه سازی مبین  .225

 3,000,000 مهد کودک پروین  .226

 3,000,000 مهد کودک سرزمین شادی ها  .227

 60,714,283 مهندسی جوش فن آور  .228

 1,000,000 مهندسی کران ابر بسپار  .229

 20,000,000 مهندسی موادکاران  .230

مهندسین مشاور سنجش امکان   .231
 طرح

26,000,000 

 10,000,000 مهندسین مشاور صنعتی رعدان  .232

 200,000 مهندسین مشاورشهر و خانه  .233

 2,500,000 موسسه تبلیغاتی سلطان علی  .234

 1,880,000 موسسه تعالی  .235

 60,000,000 موسسه حسابرسی بیات رایان  .236

موسسه خیریه بهداشتی درمانی   .237
 استان تهران

500,000,000 

موسسه خیریه داریوش غالمی و   .238
 فرزندان

10,000,000 

 مبلغ اهدایی )ریال( یاری دهنده  ردیف

 35,000,000 موسسه خیریه فضه  .239

 20,000,000 موسسه خیریه نورالمهدی الزهرا  .240

موسسه فارغ التحصیالن و کارورزان   .241
 فن اور

37,927,600 

 344,000,000 موسسه کودکان ایرانی  .242

 15,000,000 موننکو ایران  .243

 304,500,000 نشریه ایران اینترنشنال  .244

 1,150,000,000 نفیس نخ  .245

 12,650,000 نگاراندیش  .246

 22,000,000 نمایندگی جنوب شرق بیمه آسیا  .247

 56,200,000 نوآوران سبز احیاء  .248

 25,000,000 نورافشان صنعت  .249

 889,000,000 نوژیان سازه  .250

 200,000,000 نوسازی ساختمانهای ایران  .251

 250,000,000 نوین آلیاژ  .252

 2,425,000,000 هامون نایزه  .253

 5,000,000 همترازپی  .254

 4,000,000 هنکل  .255

 11,820,000 هیات علی ابن موسی الرضا  .256

 23,810,000 هیأت قرانی شهرستان بم   .257

 875,000,000 یزد بافت  .258

 
 
 
 
 
 
 


