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در پس این روزهای سرد و ناامیدی، تو را به آغوش خواهم کشید،

دستان گرم پر مهرت را دوباره خواهم فشرد، و با صدای بلند با تو خواهم خندید.

سهم من برای دوباره با تو بودن، اهدای شاخه گلیست که پژمرده نخواهد شد

#



مقدمه
موسسه خیریه محمدحسین رضوی با رویکرد حمایت درمانی ، روحی و آموزشی از جوانان 

مبتال به سرطان ردۀ سنی ١٦ تا ٣٠ سال با شمارۀ ثبت ٣٨٤٩٩ در سال ١٣٩٥ زیر نظر

 استانداری تهران فعالیت رسمی خود را آغاز نموده و عضو شبکه ملی حوزۀ سرطان و شبکه

 ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر نیز میباشد .همچنین واحد مددکاری موسسه  در

 بیمارستان فیروزگر مستقر است

کمپین همنفس
به علت اپیدمی جهانی ویروس کرونا و شیوع آن و همچنین کمبود تجهیزات پزشکی و 

بهداشتی،  در راستای رسالت و ماموریت موسسه محمد حسین رضوی  تصمیم گرفتیم

 در این بحران ورود پیدا کنیم.  بعلت اینکه کادرمحترم درمان که خط مقدم مقابله با این

 بیماری هستند و نیازمند تجهیز هر چه بیشتر جهت رسیدگی به بیماران میباشند؛ 

موسسه بنا بر مسئولیت اجتماعی خود به عنوان خیریه فعال در حوزه سالمت

 اقدام به راه اندازی کمپین همنفس نمود.
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هدف : تامین تجهیزات بهداشتی و پزشکی برای کادر درمانی و بیماران

این کمپین با مدیریت موسسه خیریه محمد حسین رضوی تحت نظارت کامل و اجرای

 سرکار خانم نگار عابدزاده انجام شده است.

فروش ٢٥٠٠ شاخه گل نمادین که هر شاخه مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ریال را به خود اختصاص داد

الزم به ذکر است با حمایت ٣٠٢ حامی گرانقدر توانستیم مرز هدف را رد کنیم و تعداد

 ٢٥٥٩ شاخه گل نمادین را به فروش برسانیم

 در صفحات بعد گزارش جزئیات را تقدیمتان میکنیم

شروع کمپین همنفس در ٢٥ اسفند ١٣٩٨
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مبالغ جمع آوری شده

گزارش اقالم ارسال شده

مبلغ به ریال اهدایی نقدي و غیرنقديردیف
511,800.000مبلغ فروش گل نمادین از کمپین1

2
 خیریه پدران و مادران خوب به مدیریت 

جناب آقاي مهندس مروتى بابت دستگاه باي
 پپ براي  بیمارستان فاطمه زهرا در رباط کریم

110,000.000

35,320.000اهدایی غیر نقدي جمع آوري شده 3
657,120.000جمع اهدایی نقدي و غیر نقدي4

توضیحاتمحل ارسالواحد شمارشتعدادخدمات انجام شدهتاریخ اقدام ردیف

مرکز اورژانس تهرانبطري1200آب معدنی199/1/12
جهت ارسال به رشتسازمان هالل احمر واقع در طالقانی نبش سپهبد قرنیعدد63شیلد299/1/12
جهت ارسال به رشتسازمان هالل احمر واقع در طالقانی نبش سپهبد قرنیعدد750ماسک399/1/12
جهت ارسال به رشتسازمان هالل احمر واقع در طالقانی نبش سپهبد قرنیعدد125گان499/1/12
بیمارستان مدرس واقع در سعادت آبادعدد1دستگاه باي پپ599/1/12
بیمارستان فاطمه زهرا رباط کریم عدد1دستگاه باي پپ699/1/16
بیمارستان شهید قدوسی همدانعدد58شیلد799/1/16
بیمارستان شهید قدوسی همدانعدد450ماسک899/1/16
بیمارستان شهید قدوسی همدانعدد105گان999/1/16
پرسنل بیمارستان فیروزگرعدد9شیلد1099/1/12
پرسنل بیمارستان فیروزگرعدد20گان1199/1/12
سالمندان رباط کریم لیتر120مواد ضد عفونی کننده 1299/1/16
پرورشگاه فخرالملوك رباط کریم لیتر40مواد ضد عفونی کننده 1399/1/16
موسسه مهر یکتا کرجلیتر40مواد ضد عفونی کننده 1499/1/16



 1200 بطرى آب معدنى 

 2 دستگاه باى پپ 

200 عدد مواد ضدعفونى کننده 

 2500 عدد ماسک 
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 گزارش تصويرى



 1200 بطرى آب معدنى 

 موسسه مهر یکتا 
 

 سازمان هلال احمر
 

 بیمارستان مدرس 
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 گزارش تصويرى



 1200 بطرى آب معدنى 

 140 عدد شیلد

 250 عدد لباس ایزوله ( گان)

 بیمارستان فاطمه زهرا در رباط کریم
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 گزارش تصويرى



حامیان کمپین

  مجموعه ورزشی
           پاد

 جمعيت داوطلبان 
سازمان هلال احمر

 302 نفر حامى سراى محله وليعصر

         ایران
  مهناز شیرازیتیم ملی جوجیتسو

      گوینده 
شهرداری تهران

منطقه 6 ناحیه 1

  علی کریمی
   فوتبالیست 

  امیر عابدزاده
   فوتبالیست 

نگار عابدزاده
 سفير ورزشى

احمدرضا عابدزاده
پیشکسوت فوتبال
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About Us

 كمال تشكر از تمامى خيرين و داوطلبان محترم و گرامى كه در اين راه مارا يارى كردند.

WWW.SMHCHARITY.ORG SMHCHARITY

6037 6919 9014 3497
IR270190000000109573207003

*780*1630#

 روابط عمومى: 09126097698

 مددكارى موسسه: 09026097698
 
 
 info@smhcharity.ir
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در پس این روزهای سرد و ناامیدی، تو را به آغوش خواهم کشید،

دستان گرم پر مهرت را دوباره خواهم فشرد، و با صدای بلند با تو خواهم خندید.

سهم من برای دوباره با تو بودن، اهدای شاخه گلیست که پژمرده نخواهد شد

 خیریه محمد حسین رضوى
حامى جوانان مبتلا به سرطان 16 تا 30 سال
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