
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                                                        

 اداره کل خیرین و موسسات خیریه سالمت -معاونت اجتماعی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی  بوشهر

 جدول بانک اطالعات خیرین حوزه سالمت 

  شهرستان دیلم "خیرین سالمت"لیست مشخصات 

ف
ردی

 

 ایمیل نوع خیر صورت گرفته محل سکونت شماره ثابت شماره موبایل شماره ملی نام و نام خانوادگی

 شیراز  09171170516  صادقیحاج عبدالعزیز  1

و احداث ساختمان مرکز حضرت  - 115احداث ساختمان اورژانس 

کمک نقدی به راه اندازی مرکز پیشگیری و  -فاطمه)س( )در حال ساخت(

 از بیماریهای دهان و دندان

 

2 

 حاج محمد  صحت پور

)ورثه مرحوم حاج عباس 

 صحت پور(

5299767188 
09179927988 

09171729053 

 

 

دیلم :  خیابان شهید 

 بهشتی کوچه چهارم

ملیون تومانی در 240کمک -احداث ساختمان اورژانس مرکز امام رضا)ع(-

 بخش زنان و زایمان بیمارستان یک دستگاه ماشین دیالیزساخت 

 4متر توسعه واحد رادیولوژی بیمارستان بقیه اهلل االعظم به مبلغ  350-

 میلیارد تومان

 

  09171717913 5299827954 حاج ماندنی  یوسفانی 3
دیلم: میدان امام حسین 

 مجتمع تجاری یوسفانی
  دیلماحداث مسجد و استراحتگاه بیمارستان 

  احداث کلینیک تخصصی دیلم درمحل بهداری قدیم )در حال احداث( تهران :  09121183270  مهندس حسن  رسولیان 4

5 

 ورثه مرحوم حاج محمد روغنی

)حسین علی روغنی فرزند 

 ارشد مرحوم(

  زیرسازی ساختمان فاز اول بیمارستان دیلم تهران  09121119593 5299804288

 مشهد:  09155122294 5299613008 خواجه پورحاج ماشااله  6
احداث بخش تاالسمی بیمارستان دیلم یک دستگاه ونتیالتور پرتابل 

 آمبوالنس
 

  احداث ساختمان خانه بهداشت حصار  )در حال احداث( شیراز:  09128069364  حاج حسین خدری 7

 خ -م  -001کد فرم: 



ف
ردی

 
 ایمیل نوع خیر صورت گرفته محل سکونت شماره ثابت شماره موبایل شماره ملی نام و نام خانوادگی

8 
دکتر محمد حسین سلطان 

 زاده
 تهران:  09121121687 

با کمک جمعی  1345اولین مرکز بهداشتی و درمانی دیلم در سال احداث 

 از اهالی دیلم
 

9 

 خانواده شهید حسینی زاده

)مادر شهید( خدیجه بیگم 

 موسوی

0437977353 

09171397869 

بایل مادر و)شماره  م

 شهید حسینی زاده(

 

 

 شیراز:

 
  حسناهداء زمین مرکز بهداشتی و درمانی شهید حسینی زاده شهر امام 

  09173724206 5299789807 غالمرضا     شایان فر 10
دیلم :خیابان پاسداران 

 کوچه شهید فرجادی
  استیشن پرستاری  و بخش تاالسمی در بیمارستان دیلم

 

 شهرستان دشتی "خیرین سالمت"لیست مشخصات 

ف
ردی

 

 ایمیل خیر صورت گرفتهنوع  محل سکونت شماره ثابت شماره موبایل شماره ملی نام و نام خانوادگی

  اهداء زمین خانه بهداشت و درمان شهرستان دشتی     خانم رزمی 1

  اهداء زمین شبکه هبداشت و درمان شهرستان دشتی     حاج آقا هاشمی 2

     بنیاد علوی 3
احداث پایگاه بهداشتی بادوله، خانه های بهداشت حسین زائری و دهوک 

 مرکز درمانگاهی شنبهو دو واحد پانسیون پزشکان 
 

4 
بنیاد رشد و اندیشه 

 سازندگی بوشهر
  احداث خانه بهداشت چاهگاه    

5 
بسیج سازندگی قرب کوثر 

 بوشهر
    

تعمیرات اساسی خانه های بهداشت چاووشی، کلل، زیزار، محمدآباد، 

 بحیری و سرمک
 

     بنیاد مسکن 6
دیوارکشی مرکز بهداشتی جاده ای شنبه و  115احداث پایگاه اورژانس 

 درمانی شنبه و خانه بهداشت باغان
 

7 
میراث فرهنگی استان 

 بوشهر
  جادهای کاکی 115احداث ساختمان اورژانس     



ف
ردی

 
 ایمیل خیر صورت گرفتهنوع  محل سکونت شماره ثابت شماره موبایل شماره ملی نام و نام خانوادگی

  اهداء ساختمان خانه بهداشت روستای تلخو     آقای احمدی 8

  پاسارگادخانه بهداشت گنخک، الور شرقی، سنا و درویشی توسط شرکت      شرکت پاسارگاد 9

  مرکز بهداشتی درمانی بادوله     وزارت نفت 10

  زمین مرکز بهداشتی درمانی بادوله     خانواده شهید توپال 11

     آقای خورشید حاجیانی 12
احداث کلینیک تخصصی بیمارستان زینبیه به مبلغ دو میلیارد و سیصد 

 میلیون تومان
 

13 
شهردارس و شورای اسالمی 

 شهر بوشهر
    

میلیارد تومان به  3زمین مرکز سالمت جامعه شهید احمدی به مبلغ 

 مترمربع 4600مساحت 
 

14 
شورای اسالمی و شهرداری 

 بادوله
  متر مربع 500اهداء زمین جهت پانسیون درمانگاه بادوله به مساحت     

 

 شهرستان گناوه "خیرین سالمت"لیست مشخصات 

ف
ردی

 

 ایمیل نوع خیر صورت گرفته محل سکونت شماره ثابت شماره موبایل ملی شماره نام و نام خانوادگی

 شیراز    آقای حاج امیر کریمی 1

 ( احداث بیمارستان امیرالمومنین1

 هکتار زمین به کارکنان فاقد مسکن شبکه و بیمارستان ها 5( اهداء 2

 هکتار زمین به بیمارستان های قدیم و جدید 20( اهداء 3

هزار دالر جهت خرید چیلرهای سرمایشی بیمارستان  220( پرداخت 4

 )ع(امیرالمومنین

 (87الی  66( مشارکت در خرید دستگاه سونگرافی بیمارستان)سال های 5

 

 



ف
ردی

 
 ایمیل نوع خیر صورت گرفته محل سکونت شماره ثابت شماره موبایل ملی شماره نام و نام خانوادگی

  شیراز   آقای حاج محمود کریمی 2

 )ع(( اهداء قسمتی از زمین بیمارستان اکیرالمومنین1

در  )ع(بیمارستان امیرالمومنیندستگاه از اولین منازل سازمانی  10(بانی احداث 2

 69سال 

شهرستان گناوه  )ره(( اهداء زمین جهت ساخت کلینیک تخصصی حضرت امام 3

 متر مربع 1200به مساحت 

 (مشارکت در بیمارستان سوانح سوختگی شهرستان4

 (مشارکت در رنگ آمیزی ساختمان انتقال خون بوشهر5

ر پزشکی بیمارستان (خرید و اهداء قسمتی از تجهیزات پزشکی و غی6

 امیرالمومنین)ع(

 )ع(بیمارستان امیرالمومنین  CCU(خرید و اهداء دستگاه 7

( تجهیز نمودن کلینیک تخصصی شامل دستگاه های سرمایشی و غیره )سال 8

 (87الی  66های 

 

  متر در دو طبقه  30احداث ساختمان اورژانس شهری گناوه به زیر بناء      احمد شمسی 3

 

                   شهرستان دیر "خیرین سالمت"مشخصات لیست 

ف
ردی

 

 ایمیل نوع خیر صورت گرفته محل سکونت ثابت شماره مبایل شماره ملی نام و نام خانوادگی

1 
آقای حاج علی و حاج عباس 

 ابراهیمی
    

 متر زمین 635اهدای 

 متر زمین جهت احداث خانه هبداشت جیرانی 92اهدای -
 

  زمین مرکز بهداشتی درمانی حضرت مهدی )عج( دیر     برادران دیریمرحوم  2

  زمین شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر     مرحوم شیخ عبدالنبی بحرینی 3



ف
ردی

 
 ایمیل نوع خیر صورت گرفته محل سکونت ثابت شماره مبایل شماره ملی نام و نام خانوادگی

  زمین خانه بهداشت الی     مرحوم سید سلیمان منیری 4

  زمین خانه بهداشت جبرانی روستای جبرانی    برادران  ابراهیمی 5

  زمین خانه بهداشت بردخون کهنه     برادران خسروی 6

7 
مرحوم فرزندان خالو حسین 

 فوالدی
  زمین مرکز بهداشتی درمانی و پایگاه بهداشتی بردخون بردخون نو   

  زمین خانه بهداشت شهنیاء شهنیا    سید قاسم حسینی نیا 8

  مغدانزمین خانه بهداشت  روستای مغدان    حاج محمد کاظمی 9

  زمین با کاربری بهداشتی درمانی در روستای سجادیه بردخون روستای سجادیه    برادران و خواهران واعظ 10

  زمین خانه بهداشت کناری روستای کناری    حاج غالمرضا آورا 11

  میلیون تومان 27کمک هرینه ساخت مرکز بهداشتی درمانی دیر  به مبلغ  روستای مغدان    حاج محمد سلیمانی 12

  زمین مرکز بهداشتی درمانی دوراهک دوراهک    حاج خلیل دوراهکی 13

  زمین خانه بهداشت دوراهک     شورای اسالمی دوراهک 14

  زمین خانه بهداشت لمبدان باالئی روستای حاجی اباد    حاج عباس سناسیری 15

  بهداشت لمبدان پائینیزمین خانه  روستای لمبدان پائینی    حاج علی زبیری 16

  زمین مرکز و خانه بهداشت بردستان     سادات بردستان 17

18 
خانم هیفا مهدی حبیب 

 )کویت(
  ساختمان دندانپزشکی بردخون کویت   

19 
شورای اسالمی و سادات 

 بردستان
  زمین بیمارستان دیر    

  میلیون تومان 27بهداشتی درمانی به مبلغ کمک هزینه ساخت مرکز      شورای اسالمی شهر آبدان 20



ف
ردی

 
 ایمیل نوع خیر صورت گرفته محل سکونت ثابت شماره مبایل شماره ملی نام و نام خانوادگی

  % کمک نقدی خرید آمبوالنس پاترول20 بندر دیر خیابان انقالب    حاج عباس ابراهیمی 21

  دیر 2هزار ریال ساخت پایگاه شماره  500کمک شش میلیون و      شورای لنجداران  دیر 22

  ریال جهت تعمیر آمبوالنس 4800000کمک به مبلغ      شورای اسالمی شهر آبدان 23

  ریال جهت زیرسازی اورژانس جاده ای دوراهک 6500000کمک به مبلغ      شورای اسالمی دوراهک 24

  % کمک هزینه خرید آمبوالنس20 بردخون نو    حاج رضا حصیری 25

  خط تلفن ثابت جهت خانه بهداشت الی بندر دیر فرودگاه    زهرا فخرائی 26

  خط تلفن ثابت جهت خانه بهداشت جبرانی     مردمی و بهورزکمکهای  27

  یک دستگاه ساکشن جهت مرکز آبدان آبدان    غالمحسین درویشی 28

29 
شورای اسالمی روستای 

 لمبدان باالئی
  یک دستگاه کولر گازی    

  خط تلفن ثابت جهت خانه بهداشت آبکش روستای مغدان    فرخنده حیدری 30

  فرش جهت نمازخانه بندر دیر خیابان حجاب    فخرائیحسن  31

  یک دستگاه سل کانتر     شرکت پتروشیمی متانول 32

  یک دستگاه ابسرد کن و تلویزیون بندر دیر بلوار امام خمینی    محسن دریانورد 33

  صفر پوسه بندر دیر سید صفا    صفر پوسه 34

35 
دهیاری شورای اسالمی 

 روستای شهنیاء
  دهیاری شورای اسالمی روستای شهنیاء    

  حاج غالمرضا فخرایی تهران    حاج غالمرضا فخرایی 36

  ابراهیم خالوندی     ابراهیم خالوندی 37

  برادران فخرایی بندر دیر خیابان تکاروران    برادران فخرایی 38



ف
ردی

 
 ایمیل نوع خیر صورت گرفته محل سکونت ثابت شماره مبایل شماره ملی نام و نام خانوادگی

  حاج کامل مومنی کویت    حاج کامل مومنی 39

  شرکت متانول کاوه     کاوهشرکت متانول  40

  آقایان بحرینی و کرمی روستای سرمستان    آقایان بحرینی و کرمی 41

 

 شهرستان کنگان "خیرین سالمت"لیست مشخصات 

ف
ردی

 

 ایمیل نوع خیر صورت گرفته آدرس محل سکونت ثابت شماره مبایل شماره ملی نام و نام خانوادگی

  اهدا یک باب منزل تهران    امیر نظری الهویی 1

  کمک مالی سیراف    شیخ احمد نصوری 2

خیابان اصلی –بندر سیراف  :  09173725096  محمد کنگانی 3  

 کمک به بیماران تاالسمی -

 کمک به مدارس اهدا پمپ آب وتعمیر پانسیون پزشک مرکز سیراف –

 

 

  09179738636  عباس  راغ 4
 محله احمدآباد جنب خانه–بندرسیراف 

 بهداشت
  اهدا کولر گازی به مرکز سیراف

  اهدا یه دستگاه پرینتر به مرکز سیراف سیراف  روستای چاه مجنون  09179738617  حسین کمالی 5

  اهدا کولرگازی به مرکز سیراف منزل:سیراف خیابان اصلی کوچه صدف  07737252291  محمود  هوشیار 6

  09177744624  غالمحسین حیدری 7
منزل:سیراف محله احمد آباد جنب پست 

 بانک
  کمک هزینه خرید آ ب صفیه کن به مرکز سیراف

  کمک هزینه خرید آب تصفیه کن به مرکز سیراف منزل:  سیراف خیابان اصلی مسجد زینبیه  09177733701  غالمرضا مقصدی 8

  09177715386  جمشید خواجه زاده 9
 سیراف خیابان اصلی پایه های گازی

 سیراف
  تعمیر آب وبرق مرکز سیراف

  کمک نقدی به مرکز بنک بنک  09177771594  رمضان پرده خرم 10



ف
ردی

 
 ایمیل نوع خیر صورت گرفته آدرس محل سکونت ثابت شماره مبایل شماره ملی نام و نام خانوادگی

  تعمیر برق ، خرید آب سرد کن ، ساخت کابینت جهت مرکز بنک بنک  09173725449  علی  هوشیار 11

  کمک نقدی بنک  09177757281  سکینه  حمیدی 12

  آب سرد جهت مرکز بنک بنک  09173725745  ابرهیم زارعی 13

  خرید کانکس جهت مرکز بنک بنک  9173825189  محمود عابدی 14

  کمک نقدی بنک  09173725383  فتح اهلل منصوری 15

  خرید یک دستگاه آب سردکن جهت  بیمارستان کنگان بیمارستان امام خمینی کنگان )ره (    دکترسیدمسعود شا قاسمی 16

  سوپرجنرال جهت بیمارستان کنگان 12000خرید یکدستگاه کولر  شورای شهر کنگان    شیخ علی آشنا 17

 13پارس جنوبی فاز     شرکت دریز 18
هزار (جهت  18دستگاه  1هزار و  24دستگاه  2دستگاه کولر )  3خرید 

 بیمارستان
 

  جهت بیمارستاندستگاه تلویزیون سامسونگ  3خرید  بوشهر نمایندگی ال جی    آقای جباری 19

  کمک نقدی   09173755045  حسین صفایی 20

  خرید کولر جهت مرکز قدس کنگان   09171727050  حاج عباس پاریابی 21

  خرید موکت و آب سرد کن جهت مرکز قدس   09171711613  حاج اکبر پاریابی 22

 الهدی موسسه خیریه علی  بن ابیطالب و  09171727335  حاج حسن دوراهکی 23
خرید ویدیوئو سی دی و تلویزیون جهت مرکز قدس و نیز کمک به شبکه 

 بهداشت کنگان
 

  خرید آب سردکن جهت مرکز قدس مرکز نیکوکاری علی بن ابیطالب  09171715613  قاسم صفایی 24

  خرید تلویزیون جهت مرکز قدس     محمد رنجبر 25

  کانکس جهت مرکز قدس خرید   37223066  شورا و شهرداری کنگان 26

  کمک نقدی به مرکز بنک   09107102711  احمد قاسمی 27

  خرید اآب سردکن جهت مرکز بنک   09173725745  ابراهیم زارعی 28



ف
ردی

 
 ایمیل نوع خیر صورت گرفته آدرس محل سکونت ثابت شماره مبایل شماره ملی نام و نام خانوادگی

  کمک نقدی   09171719580  شعیب نظری 29

  کمک نقدی   09177771548  محمد فرزانه 30

  کمک نقدی   09173778934  حسن قاسمی 31

  کمک نقدی   09171727312  حسن منصوری 32

  اهداء آبسردکن به مرکز  بهداشتی اخند     علی احمدی 35

  اهداء آبسردکن به مرکز بهداشتی اخند     دهیاری خیارو خلف احمدی 36

  کمک در برگزاری مناسبت بهداشتی به مرکز بهداشتی عسلویه     علی دریانورد 37

  کمک در برگزاری مناسبت بهداشتی به مرکز بهداشتی عسلویه     محمد فروحی 38

  کمک در برگزاری مناسبت بهداشتی به مرکز بهداشتی عسلویه     عبدالرحمن خواجه 39

  کمک در برگزاری مناسبت بهداشتی به مرکز بهداشتی عسلویه     علی ماندگار 40

  به مرکز بهداشتی عسلویهکمک در برگزاری مناسبت بهداشتی      احمد بازیار 41

  کمک در برگزاری مناسبت بهداشتی به مرکز بهداشتی عسلویه     محمد دریانورد 42

  کمک در برگزاری مناسبت بهداشتی به مرکز بهداشتی عسلویه     مدیریت شرکت تناوب 43

  کمک وسایل و دستگاه های آزمایش  به مرکز نخل تقی     ابراهیم ربیعی 44

  اهداء کولر گازی به مرکز بهداشتی نخل تقی     زیاع عبداهلل زاده 45

  اهداء کولر گازی به مرکز بهداشتی نخل تقی     محمد محمدی 46

  اهداء کولر گازی به مرکز بهداشتی نخل تقی     حسین سلیمی 47

  بهداشتی نخل تقیپرینتر و کپی به مرکز  -پمپ آب -اهداء عدد آبسردکن4     خلیل روستا 48

  اهداء  میز و صندلی جهت آبدارخانه به مرکز بهداشتی نخل تقی     حسن رام 49



ف
ردی

 
 ایمیل نوع خیر صورت گرفته آدرس محل سکونت ثابت شماره مبایل شماره ملی نام و نام خانوادگی

  اهداء خط تلفن به مرکز بهداشتی نخل تقی     حسن آروند 50

  میز پذیرایی به مرکز بهداشتی نخل تقی 3اهداء      علی رحمانی 51

  بهداشتی نخل تقیمیز پذیرایی به مرکز  3اهداء      احمدی 52

  کمک هزینه تعمیر و ساخت سویس بهداشتی مرکز بهداشتی نخل تقی     اسماعیلی 53

54 
دهیاری چاه مبارک )محمد 

 مقدسی(
    

اینچ و آبسردکن به مرکز بهداشتی  19مانیتور ال جی  –اهداء کولر گازی 

 چاه مبارک
 

     خالد احمدزاده 55
 -قند خون سنج -کوتری -دسی شوک -کاناله 3اهداء دستگاه نولر قلب 

 گوشی به مرکز بهداشتی چاه مبارک -فشار سنج
 

  اهداء ویلچر به مرکز بهداشتی چاه مبارک     یوسف زارعی 56

  اهداء دستگاه دیجیتال به مرکز بهداشتی چاه مبارک     عبداهلل غالمی 57

  مرکز بهداشتی چاه مبارکاهداء دستگاه دیجیتال به      ابراهیم علیزاده 58

  اهداء دستگاه دیجیتال به مرکز بهداشتی چاه مبارک     حسین خلیلی 59

     عبداهلل سالمی 60
 -دستگاه پالسی متر -اینچ ال ای دی 20مانیتور  -اهداء دستگاه دیجیتال

 گوشی معاینه به مرکز بهداشتی چاه مبارک -فشار سنج
 

  اهداء آبسردکن دو شیره به مرکز بهداشتی چاه مبارک     یوسف یوسفی زاده 60

  اهداء دستگاه اتوسکوپ  به مرکز بهداشتی چاه مبارک     ابراهیم زارعی 61

  اهداء ست بخیه به مرکز بهداشتی چاه مبارک     حسن فرامرز زاده 62

  اهداء آبسردکن دوشیره  به مرکز بهداشتی چاه مبارک     ابراهیم اکبری 63

  اهداء کولر گازی  به مرکز بهداشتی چاه مبارک     عبداهلل کنعانی 64

  اهداء دستگاه افتالموسکوپ به مرکز بهداشتی چاه مبارک     ابراهیم صمدی 65



ف
ردی

 
 ایمیل نوع خیر صورت گرفته آدرس محل سکونت ثابت شماره مبایل شماره ملی نام و نام خانوادگی

  اهداء دستگاه قند خون سنج به مرکز بهداشتی چاه مبارک     ابراهیم نیک بخش 66

67 
ابراهیم ایزد پناه و علی 

 زارعی
  اهداء کیس کامپیوتر  به مرکز بهداشتی چاه مبارک    

  اهداء آبسردکن دوشیره  به مرکز بهداشتی چاه مبارک     جابر بحرینی 68

  اهداء کولر گازی و یخچال  به مرکز بهداشتی چاه مبارک     دهیاری زیار 69

  مبارکاهداء آبسردکن دوشیره  به مرکز بهداشتی چاه      ابراهیم سرحانی 70

  اهداء دستگاه نیوالیزر و قند خون سنج  به مرکز بهداشتی چاه مبارک     امت الهادی اسماعیلی 71

     دهیار هاله )صالح صیادی( 72
بخاری برقی به مرکز بهداشتی  -آبگرم کن دیواری -اهداء آبسردکن دو شیره

 چاه مبارک
 

  بهداشتی چاه مبارکاهداء کولر گازی به مرکز      حسین کنگانی 73

  کپسول اکسیژن  به مرکز بهداشتی چاه مبارک -اهداء آبسردکن سه شیره     عبداهلل افتخار 74

  آمبوبگ به مرکز بهداشتی چاه مبارکو  اهداء ساکشن دستی      عبدالجلیل آزرم 75

  اهداء  کولر گازی به مرکز بهداشتی چاه مبارک     یاسین شامی 76

  اهداء ابسردکن کولر گازی  به مرکز بهداشتی چاه مبارک     عبداهلل ابراهیمی 77

  اهداء دستگاه قند خون سنج به مرکز بهداشتی چاه مبارک     امید زارعی 78

79 
شورا و دهیاری اخند ) علی 

 یگانه و یاسین جاسمی(
    

عدد به  2 و آنتن تلویزیون هر کدام -گیرنده دیجیتال -فوت 10اهداءیخچال 

 مرکز بهداشتی چاه مبارک
 

80 
)یوسف شورا و دهیاری دهنو 

 دوستدار و جاسم بستانی(
  هزار گازی به مرکز بهداشتی چاه مبارک 18اهداء کولر     

 



 شهرستان تنگستان  "خیرین سالمت"لیست مشخصات 
 ایمیل صورت گرفتهنوع خیر  آدرس محل سکونت ثابت شماره مبایل شماره ملی نام و نام خانوادگی 

  اهداء ملک روستای شورکی  9170156140  مرتضی خورند 1

  اهداء ملک روستای گلکی  9179611995  غالمحسین ممسنی 2

  اهداء ملک روستای عالی حسینی  ---  غالمرضاحیدری 3

  اهداء ملک روستای شورکی  9393712398  غالمحسین نصرتی 4

  اهداء ملک روستای خیاری  ------------  علی جمالی زاده 5

  اهداء ملک اهرم  9171705862  اله کرم پوالدی 6

  اهداء ملک روستای اشکالی  9171769170  علی خضری 7

  اهداء ملک روستای بنیون  9107101624  محمدمستانه 8

  اهداء ملک روستای جمالی  9392483280  جعفرامانی 9

  اهداء ملک اهرم )گادوئی(  9176692494  رضامفتاحی 10

  اهداء ملک روستای بنه گز  9179295719  محمدعلی خلیفه 11

  اهداء ملک روستای قباکلکی  -----------  غالمرضازنده بودی 12

  اهداء ملک روستای زایرمحمدی باغک  9179616780  عبدالحسین زنده بودی 13

  اهداء ملک روستای اهشام کهنه  9170152045  صغری پرهون 14

  اهداء ملک روستای احمدآباد باغک  ------------  عبدالحمید پوالدی 15

  اهداء ملک روستای آباد  9173727206  عوض آذربان 16

  اهداء ملک روستای آباد  9179841884  علی احمدپیری 17

  اهداء ملک روستای چاه پیر  9173730328  حیدرصدیق 18



 ایمیل صورت گرفتهنوع خیر  آدرس محل سکونت ثابت شماره مبایل شماره ملی نام و نام خانوادگی 

  اهداء ملک روستای سمل جنوبی  09177702033  علی باش زنگنه نژاد 19

  اهداء ملک روستای آباد  9173727306  علی کشتکار 20

  اهداء ملک شهردلوار  9173703786  حاج ابراهیم سلیمانی 21

  اهداء ملک روستای جائینک  917744708  غالمحسین هوشمند 22

  اهداء ملک روستای باشی  3214  عبدالحسین شجاعی باشی 23

  اهداء ملک شهردلوار  936074088  حاج علی تیموری 24

   روستای علی آباد  -------  قاسم قاسمی 25

  اهداء ملک شهردلوار  9171799289  خضراحمدی 26

  اهداء ملک   9171117310  عبدالحسین حیدری 27

  ملکاهداء  روستای بوالخیر  ----  محمدخلیلی 28

29 

 رضادرویشی

 نصراله درویشی
 

9177773971 

91777747929 
  اهداء ملک روستای خورشهاب 

  اهداء ملک روستای بریکان  9177715187  ماندنی حیدری 30

  اهداء ملک روستای کری  9177773949  علی غریبی 31

  اهداء ملک روستای سالم آباد  9173778365  محمددرویشی 32

  اهداء ملک روستای بنجو  9173712210  محمدبنجوئیحاج  33

  اهداء ملک روستای گاهی  35244204077  عیسی خلیلی 34

35 

 حاج محمدرفعتی

 اکبر درویشی
 

9178187254 

9179390107 
  اهداء ملک روستای رستمی 



 ایمیل صورت گرفتهنوع خیر  آدرس محل سکونت ثابت شماره مبایل شماره ملی نام و نام خانوادگی 

  اهداء ملک روستای عامری  07735270083  مسلم صفری 36

  اهداء ملک روستای پهلوانکشی  9171749115  امراهلل گرامی 37

  اهداء ملک روستای چاه تلخ شمالی  9365789935  قاسم بازپنج 38

  اهداء ملک گورک سادات  9177299654  سیدحسین حسینی 39

  اهداء ملک گورک کلبندی  9171761205  ماشااهلل هالل بحر 40

ملکاهداء  روستای لیلک  9173771682  خدرنامی 41   

  اهداء ملک پهلوانکشی  9171715555  حاج حسین اکبری 42

  اهداء ملک پهلوانکشی  9178759356  زایرخضراکبری 43

  اهداء ملک روستای گرگور  9171749894  علی یوسفی 44

  اهداء ملک چاه تلخ جنوبی  -------------  گرگعلی جهانگیری 45

  اهداء ملک روستای عالی چنگی  -------------  سیدمصطفی هاشمی 46

              

 

 شهرستان جم  "خیرین سالمت"لیست مشخصات 

ف
ردی

 

 ایمیل نوع خیر صورت گرفته آدرس محل سکونت ثابت شماره موبایل شماره ملی نام و نام خانوادگی

  اهداء زمین       عبدالحسین افتخاری 1

  اهداء زمین *    میرزاعلی پریشان 2

  اهداء زمین *    اعتمادعلی  3

  اهدائ زمین *    احمد پریشان 4



ف
ردی

 
 ایمیل نوع خیر صورت گرفته آدرس محل سکونت ثابت شماره موبایل شماره ملی نام و نام خانوادگی

  اهداء زمین روستای حسین آباد    سمنبر اشتود 5

  اهداء زمین *    علی اکبر پریشان 6

  اهداء زمین *    غالمعلی بهزادی 7

  خرید آمبوالنس *    عباس جعفری 8

  اهداء زمین روستای گندمزار    عبدالحسین بهادری 9

  اهداء زمین *    عبدالحسین جم رتبه 10

  اهداء زمین روستای کوری حیاتی    داریوش بهادری 11

  اهداء زمین *    محمود حیدری 12

  آسفالت  محوطه مرکز جم جم خیابان فرمانداری    اکبر پریشان 13

  اهداء زمین روستای تشان    عباس حیدری 14

  اهداء زمین *    عبدالعلی حیدری 15

  اهداء زمین *    حاتم حیدری 16

  اهداء زمین روستای پشتو    حسین حاتمی 17

  اهداء زمین روستای گندمزار    عباس خرم 18

  اهداء زمین روستای علی آباد    محمد دهقان 19

  اهداء زمین روستای چاهه    عبداهلل روشن پور 20

  زمیناهدائ  *    میرزا رفیعی پور 21

  اهداء زمین خیابان ولی عصر    احمد رحمانی 22

  اهداء زمین محله اسالم آباد    حسین صبوری 23



ف
ردی

 
 ایمیل نوع خیر صورت گرفته آدرس محل سکونت ثابت شماره موبایل شماره ملی نام و نام خانوادگی

  اهداء زمین محله اسالم آباد    قاسم صبوری 24

  اهداء زمین     حیدر عبدالهی 25

  اهداء زمین *    عبداهلل منصوری 26

  اهدائ زمین جم  محله خواجه احمدی    اسداهلل نیکخواه 27

  اهداء زمین روستای آبگرمک    یداهلل نیک منش 28

  خرید تجهیزات جم  محله مالچه    محمد آسیم 29

  خرید تجهیزات     حسین اسدی 30

  کمک نقدی جم روستای علی آباد    قاسم الماسی 31

  خرید تجهیزات *    محمد حیدری 32

  تجهیزاتخرید  شهر جم    محمود گودرزی 33

  خرید تجهیزات روستای صیدی    عباس حیدری 34

  اهداء زمین روستای تنگمان    اکبر منصوری منش 35

   ریز    سوده امانی 36

  خرید دی سی شوک ریز    فاطمه تهرانی 37

  اهداءزمین روستای بارستان    محمد نور افکن 38

 

 

 



 شهرستان بوشهرمرکز بهداشت  "خیرین سالمت"لیست مشخصات 
ف

ردی
 

 ایمیل نوع خیر صورت گرفته آدرس محل سکونت ثابت شماره موبایل شماره ملی نام و نام خانوادگی

  وقف ملک مرکز علی ابن ابی طالب شیراز    خانم معصومه عرب پور 1

  وقف ملک پایگاه سالمت سرتل خیابان امام رضا –بوشهر     خانم عصمت رستمیان 2

  وقف ملک مرکز بهداشتی درمانی دویره خارج از کشور    بوستانیخلیل  3

  روستایی چغادک –وقف ملک مرکز بهداشتی درمانی شهری  چغادک    اقای محمد علی حاجیان 4

 

 

 .الزم به ذکر است لیست حاضر شامل کلیه خیرین محترم استان نمی باشد و تا حد ممکن در حال به روز رسانی می باشد 


