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کرونا در قائناتگزارش پویش همنوردی برای مهار  -بنیاد توسعه فرهنگی سپهر  

 بنیاد توسعه فرهنگی سپهر

 

 پویش همنوردی برای مهار کرونا در قائنات نهایی گزارش 

 88اردیبهشتالی  89اسفند

 

 با:در همنوردی 

 
 تهیه و تنظیم گزارش: 

 محبوبه پارسایی، امینه سادات قاسم زاده

 

 و همراهان: همنوردان

صندوق اعتبارات خرد زنان  شرکت جاجیم بافی هزار گل روستای روم،کارگاه خیاطی افشاری قاین،

همنوردان  نفر از 41نفر از خیاطان، 65 نوغاب پسکوه، قومنجان، روستاهای آفریز، روم، محمد آباد علم،

،صندوق لوازم پزشکی بوعلی فروشگاه بیمارستان شهدا قاین، داوطلبان سپهر، دانشکده پرستاری، و

 نفر از حامیان مالی 14و  قاین کارآفرینی امید
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کرونا در قائناتگزارش پویش همنوردی برای مهار  -بنیاد توسعه فرهنگی سپهر  

 مقدمه:
فعالیت بنیاد اصلی  حورتاسیس شده است. م 9831بنیاد توسعه فرهنگی سپهر قاین یک سازمان مردم نهاد است که در سال 

پروژه هایی کوچک در خراسان جنوبی و یازده  توسعه کسب و کار و کمک به توسعه بوم آورد است و تاکنون،وانمندسازیت

مسئولیت اجتماعی خود نسبت به  راستایدر  ودر شرایط فراگیری بیماری کرونا ای شهرستان قاین اجرا کرده است. روست

و به طور  شودشگیری از بیماری انجام پی برایکه اقداماتی ه شد دیدضرورت  ایماجرا کرده مناطقی که قبال در آن پروژه 

تحت عنوان )همنوردی برای مهار کرونا را  کوچک پویشی ،با همراهی و همدلی حامیان عزیزیم، لذا وقت وارد این حوزه شدم

را برای پیشگیری از بیماری کرونا در شرایطی که امکانات پزشکی تنها بیمارستان شهرستان بسیار محدود است در قاینات( 

 رستان محروم استان را به شکل محدود نیز داشتیم.ههای دو ش اجرا کردیم گرچه حمایت هایی از بیمارستان

برنامه آتی بنیاد کمک به کسب و کارها، تعاونی ها و در فاز اول پویش به دنبال کمک به پیشگیری از بیماری بودیم و 

 تا در کاهش مصائب دوران پس از کرونا هم موثر باشیم. دوق هایی که قبال راه اندازی شده، خواهد بودصن

و به اتفاق برنامه ها گرفته شکل  دهیاران، شورا و مردم روستا کل از داوطلبان،برای تحقق اهداف در این پویش، جمعی متش 

 91یش از تاریخ ن پوایانجام شده در  فعالیت هایپیوست  گزارش رساندند.را با تعامل و مشارکت یکدیگر به مرحله اجرا 

 را نشان می دهد. 11 اردیبهشت  51الی  13اسفند 

 

 پویش: هدف کلی
 شیرمرغ، علم،محمدآباد آفریز، روم،و روستاهای قاین کمک به کاهش میزان شیوع بیماری کرونا و ابتال به آن در شهرستان 

 کره و باراز جعفرآباد، مهمویی، شاهیک، نوغاب پسکوه، ،قومنجان

 

 پویش:اهداف جزئی 
 شهرستان مردمو حساس سازی  آگاه سازی -

 کمک به کاهش میزان شیوع بیماری کرونا فعال در زمینهعامل و هماهنگی با سایر گروه ها و افراد ت -

 هرپخیاطان عضو صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی بنیاد سحمایت از  -

 آسیب پذیر حمایت از شهروندان -

 

 اقدامات انجام شده:

 :حمایتی -و پیشگیری پزشکی -الف

 .و بیمارستان شهدا قاین اولویت بندی و اجرا شده استا مشورت با شبکه بهداشت و درمان این اقدامات ب

 و شهر قاین روستای هدف 99کمک به ضدعفونی معابر  -9

بیمارستان شهدا  قاین،شبکه بهداشت و درمان زیرکوه و  اهدا به ضدآب ویکبارمصرف و لباس سرهمی  901تولید  -5

 بیمارستان شهرستان درمیان

 بیمارستان شهدا  قاین و اهدا بهآستین یکبار مصرف  9800تولید  -8

 بیمارستان شهدا  قاین و اهدا بهعدد کاله جراحی بندار  810تولید  -4

 و شهرستان درمیان شهدا  قاینهای بیمارستان  اهدا بهو  گان یکبارمصرف وگان جراحی  44تولید  -1
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بیمارستان  شبکه بهداشت و درمان شهرستان زیرکوه، بیمارستان شهدا  قاین، و اهدا بهماسک  9191تولید  -4

کارشناسان و روستاهای روم و قومنجان و مردم  محمدآباد علم، مرکز بهداشت روستای شهرستان درمیان،

 دفتر بنیاد سپهر تسهیلگران 

 ماسک برای فروش به کارخانه ها و شرکت ها و پرداخت حق الزحمه به خیاطانعدد  98154تولید  -9

سبد غذایی برای نیازمندان عضو صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی با همکاری مشترک صندوق  51توزیع  -3

 کارآفرینی امید قائن

 سبد غذایی بین فعاالن صنایع دستی در روستای باراز 90توزیع  -1

 

 پویشآمار کاالهای اهدایی در : 4جدول شماره                                         

 ردیف شهر یا روستا عنوان اقالم و میزان آن

 نوغاب پسکوه -شیرمرغ -محمدآباد علم -آفریز -روستاهای روم  لیتر مواد ضدعفونی کننده محیط 430

 -مهمویی -شاهیک -جعفرآباد -باراز -کره -قومنجان

 گروه جهادی شهیدکاوه و هیات امیرالمومنین 
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 عدد لباس سرهمی ضد آب 11 

 عدد آستین یکبار مصرف9800 

 عدد کاله جراحی بند دار 810

 عدد گان جراحی  93

 عدد گان یکبارمصرف 93

 

 بیمارستان شهدای شهرستان قاین
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 عدد لباس سرهمی ضد آب 40

 ماسک 9000

 8 درمان شهرستان زیرکوهشبکه بهداشت و 

 عدد گان 90

 عدد لباس سرهمی 90

 عدد ماسک 100

 

 بیمارستان شهرستان درمیان

4 

 1 مردم روستای روم ماسک 900

 4 مردم روستای قومنجان ماسک 991

 9 مرکز بهداشت روستای محمدآباد علم ماسک 900

 3 تسهیلگراندفتر بنیاد سپهر برای استفاده کارشناسان و  ماسک 900

 

 :آگاه سازی عمومی و اطالع رسانی -ب

 (طراحی و پخش پوستر مربوط به پویش با شعار )همنوردی برای مهار کرونا در قاینات  -

پویش و ایجاد کمپین تغییر عکس پروفایل در فضای مجازی با شعار )در به پیوستن  از مردم برای دعوت همگانی -

 خانه بمانیم(
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گزارش در  4صفحه اینستاگرام و گزارش در  4کانال تلگرام ، گزارش در  94در فضای مجازی )ارائه گزارش روزانه  -

 .فعالیت هایی که در بستر پویش انجام شده است از (بنیاد صفحه فیس بوک

ن برای اطالع رسانی و از همشهریا )در روزهای نخست(نفر 9100 عضویتتشکیل گروه )مهار کرونا در قاینات( با   -

 سازیآگاه 

 ارتباط متقابل با حامیان پویش و ارسال جداگانه گزارش فعالیت های بنیاد برای آن ها -

 (5و  9یوست پ) و روستاهای اطراف جهت پخش از بلندگو قاین برای مساجد شهرستان های بومی پیامتهیه  -

 روستا 4 مطالب مربوط به آگاه سازی و اطالع رسانی در گروه ها و کانال های داوماشتراک گذاری م -

 

 هزینه ها:

ط به خرید وه ها مربنیهزبیشتر و  هزینه شده است 5به شرح جدول شماره  ریال ....135.424 در این پویش در مجموع مبلغ

  پارچه های پزشکی بوده است.

 

 پویشدر : هزینه های انجام شده 2جدول شماره 

 

 :پویشمعنوی  حامیان

و صندوق جاجیم بافی هزار گل نفر از خیاطان شرکت  93،نفر از خیاطان کارگاه افشاری قاین  90در این پویش تعداد 

با ما همکاری سکوه و محمدآباد علم پمحمدآباد  آفریز،روستاهای قاین و از خیاطان  نفر 89و  اعتبارات خرد روستای روم

 .را حق الزحمه دریافت کرده اند هااین خیاطان بخشی از ماسک ها و لباس ها را رایگان دوخته و بخشی از آن .ه اندداشت

و حمایت از کسب وکارهایی که به علت کرونا رونق الزم را نداشته، رداخت حق الزحمه به خیاطان برای کسب درآمد آنها پ

  بوده است.

 آورده شده است.معنوی پویش  لیست حامیان 8در جدول شماره 

 ردیف عنوان مبلغ)ریال(

 9 ماسک،لباس پزشکی،نیم آستین و گانخرید پارچه برای دوخت  918.949.000

 5 خرید لوازم خیاطی)نخ،کش، زیپ و .....( 89.430.000

 8 خرید مواد ضدعفونی کننده محیط 59.115.000

 4 خرید بازی فکری برای موسسه کودکان بی سرپرست حاج محمد ضیایی قاین 9.140.000

 1 خرید مواد غذایی برای نیازمندان  80.000.000

 4 خرید لوازم بسته بندی)کاغذ گراف، چسب و ....( و کرایه حمل  8.410.000

 9 و گان پرداخت حق الزحمه تولیدکنندگان ماسک 31.493.000

 3 اهدا به شبکه کمک  9.000.000

  جمع کل ....135.424



  کز درماین

 
 

5 
 

کرونا در قائناتگزارش پویش همنوردی برای مهار  -بنیاد توسعه فرهنگی سپهر  

 : حامیان معنوی پویش1جدول شماره 

 نوع حمایت حامی ردیف

 دوخت رایگان لباس پزشکی، گان و کاله کارگاه خیاطی افشاری قاین 9

 پارچه های ماسک و گانبرش  و جناب آقای رضاپور روستای رومشرکت جاجیم بافی هزار گل  5

تهیه مواد مصرفی به قیمت خرید و فروش ماسک و  لوازم پزشکی بوعلی 8

 توزیع برخی از تولیدات

 ضد عفونی ماسک ها دانشکده پرستاری قاین 4

 ضد عفونی ماسک ها بیمارستان شهدا قاین 1

 انعکاس اخبار و فعالیت های پویش کانال خبری اخبار قاینات 4

 انعکاس اخبار و فعالیت های پویش کانال خبری نسیم قاینات 9

دهیاران روستاهای روم، آفریز، محمدآباد علم، شیرمرغ، نوغاب  3

 باراز، جعفرآباد، شاهیک، مهموییپسکوه، قومنجان، کره، 

 همکاری در ضدعفونی معابر

، اسامی خیاطان خیاط با پویش همکاری داشته اند که بخشی از همکاری آنها کامال داوطلبانه بوده است 41همچنین تعداد 

 آمده است. 4در جدول شماره 

 : اسامی خیاطان همکار با پویش 1جدول شماره

 تعداد خیاطان همکارانو  خیاطاناسامی  حامی ردیف

کارگاه خیاطی  9

 افشاری قاین

 -الهام قاسمی -زهره باقری -سمیه سمندری -فاطمه سمندری -زهرا سمندری

 زهرا نادی -فائزه قربانی -ملیحه شجاع  -صالحه یزدان خواه -فاطمه فرخی
 

90 

 4 عطیه ظفری -زینب  آفتاب نشین -صدیقه طحانی -زهرا بورگانی خیاطان قاین 5

شرکت جاجیم بافی  8

و صندوق هزار گل 

 اعتبارات خرد زنان 

 روستای روم

هادی  -اسماعیل جانی -مرتضی رضاپور -محمدرضا گندم خواه -غالمعلی رومی

 -محمد رضا صحراگرد -رضا صحراگرد –هادی ساده  -جواد حدادی -زراعتی

سوسن  -نور فاطمه زراعتی -کلثوم شجاعی نسب -علی غالمحسینی -علی کامل

 حسن صحراگرد -رضا ساده -زهرا یدی -زهرا چمن آرا -صحراگرد

 

93 

خیاطان روستای  4

 آفریز
 -فاطمه ندامت -فاطمه قدیمی -سرور تقی زاده -راضیه ضمیری -مریم ضمیری

 کنیز خوش خلق -سعیده جمالی
9 

 

خیاطان روستای  1

 محمد آباد پسکوه
هاجر  -سمیه محمدآبادی -معصومه محمدآبادی -مریم بهشتی -معصومه بهشتی

طیبه  -صغری محمدآبادی -مریم محمدآبادی -زهرا محمدآبادی -رمضانی

 -سهیال محمدآبادی -افسانه محمدآبادی -مریم محمد آبادی -محمدآبادی

 -طاهره محمدآبادی -فاطمه محمدآبادی -زهرا محمدآبادی -سمانه محمدآبادی

 -رقیه محمدآبادی -مریم شاهمرادی -مریم محمدآبادی -الهام محمدآبادی

 محسن اکبری -عاطفه محمدآبادی -سمیرا محمدآبادی -شهربانو محمدآبادی

 

54 

 

خیاطان روستای  4

 محمدآباد علم
 5 محمد علی خسروی -الهه حق گویان
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  :پویشمالی  حامیان

، بخشی از هزینه فر به صورت مستقیم واریزی مالی داشته اند و هزینه های پویش را تامین کرده اندن 53در این پویش تعداد 

میلیون ریال به پویش  40های پویش نیز از محل حمایت قبلی دو نفر از حامیان تامین شده است و شبکه کمک نیز مبلغ 

 کرده است.به صورت غیر مستقیم کمک 

 

 حامیان مالی پویش  :5جدول شماره 

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی  ردیف

 سیدحسن نوربخش 58 سارا سادات ایوبی 95 الهام مراد 9

 جواد رزوینی 54 شیما وزوایی 98 احسان شکیبسید  5

 فرهاد فخیم زاده 51 طیبه سادات صدرقاینی 94 حدیثه شکرریز 8

 مریم بقراطی 54 ایمان آذری 91 حامد رضاپور 4

 سید ناصر نوربخش 59 فاطمه زرگر 94 سیدمحمدعلی صدر قاینی 1

 شبکه کمک 53 احمدرضا اسماعیل نژاد 99 مهسا سادات شمسی 4

 محمد علی شوشتری 51 طیبه ناصری 93 سیدعلی سعادت مصطفوی 9

 احمد مهدوی  80 قانعمحمد علی  91 فاطمه صمدی 3

 خانم وزیری 89 سید هادی شمسی 50 قدرت قصابی 1

   امینه سادات قاسم زاده 59 علی صادق نژاد 90

   فاطمه سادات قاسم زاده 55 سید محسن ناصری 99

 

 

 واریزی  کمک هایلیست  :6جدول شماره 

ی مستقیم به پویش واریزی ها

 )ریال(

 شبکه کمک مستقیمغیر واریزی

 )ریال(

 اختصاص از حمایت های قبلی بنیاد به پویش

 )ریال(

904.810.000 40.000.000 580.999.000 

و گزارش مالی  خواهد شدآن صرف پویش و درآمد  طریق شرکت ها و ادارات به فروش رسیده تعدادی از ماسک ها از ضمناً

 منتشر می شود.آن در آینده 
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 آمده است.  9های داوطلب بنیاد نیز در این پویش با بنیاد همکاری داشته اند که اسامی آنها در جدول شماره  ورنفر از نی 94

 

 پویش  پیگیری کننده فعالیت های همنوردانداوطلبان و : اسامی 3جدول شماره

 نام و نام خانوادگی ردیف

 ابراهیم تقی زاده 9

 محمد علی شوشتری 5

 فرهاد فخیم زاده 8

 معصومه حسینی 4

 مریم جان احمدی 1

 امینه سادات قاسم زاده 4

 کوثر دشتگرد 9

 ملیکا دشتگرد 3

 محبوبه پارسایی 1

 عصمت صبیانی 90

 مریم ساقی 99

 ریحانه سادات متولی 95

 زهرا سادات متولی 98

 جواد مختاری 94

 

 : پوستر پویش 4تصویر شماره 
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 های قابل پخش از بلندگو مساجد روستاها : پیام4یوست شماره پ
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 شهر قاین: پیام های قابل پخش از بلندگو مساجد 2یوست شماره پ
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کرونا در قائناتگزارش پویش همنوردی برای مهار  -بنیاد توسعه فرهنگی سپهر  

 فرم تحویل کاال/ ارائه خدمت: 1یوست شماره پ

 

 
 

 

 

 



  کز درماین
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کرونا در قائناتگزارش پویش همنوردی برای مهار  -بنیاد توسعه فرهنگی سپهر  

 سکوه، روم و آفریز برای تولید ماسکتاهای قومنجان،نوغاب پهمکاری خیاطان روس:  2 ویر شمارهاتص

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  کز درماین
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کرونا در قائناتگزارش پویش همنوردی برای مهار  -بنیاد توسعه فرهنگی سپهر  

 ابرای ضدعفونی کردن محیط روست دهیاران و مردم همکاری  : 1شماره تصاویر 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



  کز درماین
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کرونا در قائناتگزارش پویش همنوردی برای مهار  -بنیاد توسعه فرهنگی سپهر  

 برش و تولید لباس پزشکی توسط شرکت جاجیم بافی هزار  گل روم:  1شماره تصاویر 

 

 

 

 

 

 

 

 


