
  

 تخصصی هایکمیتههفتگی گزارش عملکرد 

 کـمـبکه کـش 
 عضو کارگروه ملی مشارکتهای مردمی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
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 (کشبکه کم)کرونا  مهار کارگروه – یردولتیغ یهاسازمان یو تخصص یمل یهاشبکه

  23/01/1399تا  16/01/1399از  هفته سوم فروردین: عملکرد گزارش 

 

 کارگروه پشتیبانی و توزیع منابع : 

 اقدامات انجام شده از سوی کارگروه عبارتند از :در طی مدت یک هفته، مهمترین 

 

 طرح برای اجرا 2 مختلف و تصویبهای های استانو تقاضا از تشکل طرح 20 طرح از دریافت 12سی ربر .1

 ی خانوار أمین غذائرسمی در جهت تبان مشاغل غیرمزد و صاحتهیه طرح حمایت از کارگران روز .2

دومتی از طریق ملاونت رفاه اجتماعی های غیربه ستتازمانهای خارجی دستتتوراململ تخصتتیک کم تهیه  .3

 به پیشنهاد آن ملاونت کار و رفاه اجتماعی ،وزارت تلاون

 

 منابع عیو توز یبانیپشت های کارگروهسایر فعالیت

 استان ردیف
 نام موسسه یا

 مرکز متقاضی

 گروه هدف

 و تعداد آن

مناطق هدف و 

 تعداد آن

 عنوان اقالم

 و میزان آن

تخصیص  مبلغ

 یافته )ریال(

 هابیمارستان گیالن 1
نفر از کادر  200

 درمانی

های بیمارستان

آستانه اشرفیه، 

 تالش رشت و

عدد لباس محافظ سرهم   200

 بیمارستانی
000/000/96 

2 
خراسان 

 جنوبی

موسسه بیت الزهرا 

 طبس

نفر از اقشار   250

 پذیر آسیب

محالت شهر 

 طبس

عدد مایع ضدعفونی  250

عدد صابون  450 –سطوح 

 –عدد ماسک  1350 -مایع  

 جفت دستکش  2250

000/000/90 

 گیالن 3
موسسه خیریه حامی 

 شایسته گیالن ما

خانوار   260

 کودکان کار

محالت شهر 

 رشت

 110 –عدد ماسک  1250

عدد محلول ضدعفونی 

جفت دستکش  250 -الکلی

 -عدد مایع دستشویی 160 –

 بسته صابون 160

000/000/110 
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 تولید محتوا و ترویجارگروه ک: 

 انجام شده است:تومید محتوا و ترویج توسط کارگروه  ریاقدامات ز

 هانوشتهو عکس ریتصاو یها و طراحلمیف نیبهبود تدو یالش برات .1

 یو طراح نیتدو یبرا تهیافراد داوطلب با کم یهمکار توسله .2

  نستاگرامیصفحه ا نیمخاطب شیافزا .3

 یفن یهایتوسله همکار یبرا یزیربرنامه .4

 جیمحتوا و ترو دیتولهای کارگروه ایر فعالیتس

 نحوه ترویج موضوع تلداد عنوان ردیف

1 
کلیپ یا محتوای ترویجی 

 آموزشی –اجتماعی 
10 

ی هاهای حاوی پیام شتتتخصتتتیتفیلم

 برجستتته فرهن،ی، هنری، ستتیاستتی و 

روانی مردم در اشتتاره به شتترایط خا  

شاوره شناین دوران، م سی به های روان ا

هتتای ویژه حوزه کودکتتان، مشتتتتاوره

 کارآفرینی، تشریح بحران های اجتماعی
گرام و  ینستتتتتتا در ا

 تل،رام شبکه
 بحران کسب و کارها 1 پیام یا عکس نوشته 2

 امید بخشی 1 پادکست 3

 1 اجرای الیو در اینستا گرام 4

 ها و بحران کروناجامله مدنی، ستتتمن

شتتبکه شتتورای راهبردی توستتط دبیر 

 کم 

 

 

 گریو مطالبه دیده بانی کارگروه: 

 است: ریماه به شرح زنیاقدامات صورت گرفته در هفته سوم فرورد نیترمهم

 

  یکار و رفاه اجتماع وزارت تلاون،اجتماعی ملاونت رفاه  ریپذبیاقشار آس شتیمل یاز طرح سامانده تیحما .1

 لیتشتتک جهتدانشتت،اه تهران  یلیو منابع طب یدانشتتکده کشتتاورز 1۹ دیومبارزه با کو نیاز کمپ تیحما .2

 مهار کرونا در روستاها یبرا یکارگروه

 ریعشا کوچتسهیل در رابطه با  ستیز طیشبکه مح هیانیاز ب تیحما .3

  یدومت نیومؤشبکه کم  از مس یهاهیانیمفاد ب یری،یپ .4

دکتر  انیآقا یو پاسخ کتب یشبکه کم  توسط دکتر فرشاد مؤمن سواالت بهتصویری  یپاسخ تخصص افتیدر .5

 دکتر بایزید مردوخیراد و ایمانی  یمرتض
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 گری بانی و مطالبههای کارگروه دیدهسایر فعالیت

 مخاطبان/دریافت کنندگان موضوع تعداد/ میزان عنوان

 2 هانامه

خارجی در های مطامبه گری برای شتتتفاا ستتتازی کم 

 بحران کرونا به دومت ایران
 دومت 

در مورد  ینظام پزشتتک یشتتورا ینظرات تخصتتصتت افتیدر

 یبهداشتهای و پروتکل نهیقرنط
 آقای دکتر ملین

 جلسات

2 

 

 

 ریپذبیاقشار آس شتیمل یدومت برا حمایتی یهابرنامه

 یخارج یهاکم  شفافیتو 

آقایان: جهان،یری، 

ربیلی  شریلتمدار و

20/1/۹۹ 

حذا  -واحد یصتتدا - یبهداشتتت یهاپروتکل – نهیقرنط

 تدوم یتیحما یهابرنامه تیریمد -ینگلتریف

 آقای دکتر ربیلی 

21/1/۹۹ 
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 روه تامین منابع مالی و غیرمالی:کارگ 

 فروردین: 23گزارش مالی شبکه کمک تا 

 جمع مبلغ از ابتدا تا کنون )ریال( جمع مبلغ در این هفته )ریال( نام حساب

 861,326,000 275,639,000 بنیاد رشد

 885150895 351,075,450  جملیت امام علی

 552,930,000 235,000,000 رعد

  2,299,406,895     861.714.450 جمع

 

 گزارش

 213،400،8۹5 مانده حساب  امام علی

 470،184،000 مانده حساب رعد

 4۹5،326،000 مانده حساب رشد

 1,178,910,895 نقدینگی

 

 اجرایی که در مرحله صدور فاکتور استت أی مصوب توسط هیهاتپرداخ

 300،000،000 پروژه کودکان کار

 82,746,000 قم -پروژه پیش،یری کرونا 

 ۹0،000،000 ایالم -پروژه پیش،یری مبارزه با کرونا 

 30،000،000 گیالن -پروژه پیش،یری مبارزه با کرونا 

 52،500،000 ایالم -پروژه پیش،یری مبارزه با کرونا 

 70،۹60،000 گیالن -پروژه پیش،یری مبارزه با کرونا 

 ۹6.000.000 گیالن -پروژه پیش،یری مبارزه با کرونا 

 722,206,000 جمع

 

 

 اقالم اهدایی به شبکه کمک:

 اهدا کننده گروه هدف جمع ) ریال( میزان)ریال( تعداد عنوان

 انجمن یاران دانش و مهر کودکان کار - - 300 بسته های بهداشتی

 انجمن یاران دانش و مهر کودکان کار ۹00.000.000 3.000.000 300 بسته های ملیشتی

 شهرداری تهران کودکان کار 500.000.000 500.000 1000 بن خرید اقالم خوراکی

 آقای دکتر بنی اسدی کادر درمانی 100.000.000 200.000 500 ماس 

 


