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ﺗﻬﺮان ،خ ﺗﯿﻤﻮری ،خ ﺣﺒﯿﺐزادﮔﺎن،
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ﻗـﺪرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﭘﻠﺘـﻔﺮم ﺗﺎﻣﯿـﻦ ﻣـﺎﻟـﯽ
ﺟﻤﻌـﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳـﺎﻣﺎﻧـﻪﻧﮕﺎرآﺗﻨـﺎ

ﻣـﻌـﺮﻓـﯽ ﻣﻬـﺮﺑـﺎﻧـﻪ

ﮐﺮادﻓﺎﻧﺪﯾﻨﮓ
ﭼﯿـﺴـﺖ ؟

ﺟﺬب ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺟﻬﺖ آﻏﺎز ﯾﺎ

ﻫـﺪف
ﻣﺸﺨﺺ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﺸﺨﺺ

اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ،
از ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ
در ﻗﺎﻟﺐ اﻫﺪا

۱

۲

در ازای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎداش

ﺑﺼﻮرت وام

۳

۴

در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ؛ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺪل اﻫﺪا
ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺧﯿﺮﯾﻪ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و
ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻬـﺮﺑــﺎﻧــﻪ
ﭼـﯿـﺴـﺖ ؟

ﻣﻬـﺮﺑﺎﻧـﻪ

ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﺎی
ﺳـﻨــﺘــﯽ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺎﻣﯿﺎن در
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ

ﺟﻤﻊآوری ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ

ﺷﻔﺎﻓﯿـﺖ در ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺗﮏﺗﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

ﮔـﺰارشﻫﺎی ﮐﻠـﯽ
ﺳﺎﻻﻧﻪ

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی
ﺳﻨﺘـﯽ و ﺗﺒـﻠﯿـﻐﺎت
ﺳـﯿﻨـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﯿﻨـﻪ

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژه در ﺻﻮرت ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در
زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ،در ﺻﻮرت ﻋﺪم
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژه
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﻋﻼم ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
»ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ«
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺮوژه ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﺟﻠﺐ
ﺣﻤﺎﯾﺖ آنﻫﺎ

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﻣﻬـﺮﺑـﺎﻧـﻪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺟﻤﻌﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﺷﺨﺎص
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﻮر ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ

۳۹۴۱۶

۱۴۰۰۶۰۹۸۲۶۶

ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋـﯽ

ﻣﻦ در داﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﺷﻬـﺮم #ﻣﻮﺛــﺮم

ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ،در ﮐﻨﺎر ﺳﻮد رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ
ﺧﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮدیﺗﺎن

در ﻗﺎﻟﺐ »داوﻃﻠﺐ« ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.

داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ

ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ:

info@mehrabane.ir

ﺑﺮای رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ،ﺑﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﺗﺎن در ﮐﻨﺎر ﻣﺎ

در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑـﺎ #ﻣﻮﺛـﺮم ،ﻣـﺮوج
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴﻮول ﺑﻮدن
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﭘﺮ از داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻬﯿﺞ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﺪﻧﻪ .داﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﺷﻬﺮﺗﻮن رو ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﻮش ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ رو ﺑﺎ #ﻣﻮﺛﺮم ﺑﺎ

ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﺑﺎﺷﯿﺪ.

زﻣﺎن
ﻣﺤﺪود

CSR

ﻣﺎ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

@Mehrabane.ir

ﻣﺠﻤﻮع
۹۶.۵۷۲.۰۰۰

ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﻣﻬـﺮﺑـﺎﻧـﻪ

ﻣﺠﻤﻮع

۳۲.۶۴۰.۰۰۰

ﻣﺠﻤﻮع

٪۸

۳۸.۵۰۵.۰۰۰

ﻣﺠﻤﻮع

۲۰.۶۳۸.۰۰۰

٪۲۰
ﻣﻨـﺎﻃﻖ
ﻣﺤﺮوم

٪۷

ﻣﻌﻠـﻮﻟﯿـﻦ و
ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﺎن

ﻧﻮﺳﺎزی و
ﺗـﺄﻣـﯿـﻦ
ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﺑﯿﻤﺎران
و درﻣﺎن

٪۱۶

ﺗﺤﺼﯿـﻞ
و آﻣﻮزش

ﻣﺠﻤﻮع

۷۷.۹۳۸.۰۰۰

٪۲۳
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زﻧﺎن ﺑﺪون
ﺳﺮﭘـﺮﺳﺖ

ﻣﺠﻤﻮع

۱۱۰.۸۹۶.۰۰۰

ﮐﻮدﮐﺎن
ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ

٪۴

٪۳

ﻣﺠﻤﻮع

٪۱۹

۹۲.۷۱۱.۰۰۰

ﻣﺠﻤﻮع

۱۶.۴۶۲.۰۰۰

»ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺰارش :آذر «٩٥

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﭘﺮوژه:
 ۳۳ﺳﺎﻋﺖ -

ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﭘﺪر ﺑﻪ آﻏﻮش ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻮاده

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم:
ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ:
اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۲

ﻣﻬـﺮﺑـﺎﻧـﻪ

رﺷﺪ  ۲ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ:

۶

ﻣﺎه اﺧﯿﺮ

ﻧﺮخ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘـﺮوژهﻫـﺎ:

در آﯿﯾﻨﻪ ارﻗﺎم

٪۹۲

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در  ۱ﭘﺮوژه:
 ۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن نﺎﻣﻮﺗ

ﺑﯿﺸﺘـﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻣﯽ در  ۱ﭘﺮوژه:
 ۵۸۰ﻧﻔﺮ

ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻼس آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای  -ﺧﯿﺮﯾﻪ رﻋﺪ

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ALS

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﻤﻊﺷﺪه ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ:
 ۷۲ﻣﯿﻠﯿﻮن نﺎﻣﻮﺗ
ﮐﻤﭙﯿﻦ #ﻣﯿﺮمﻣﺪرﺳﻪ

ﻫﻤﮑـﺎران

۲۴

ﺧﯿـﺮﯾﻪ

۱۲

اﺳﺘﺎن

ﻣﻬﺮﺑـﺎنﯾﺎران

۱۴

ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻣﻬﺮﺑﺎنﯾﺎر؛ ﻓﺮﺷﺘﻪای اﺳﺖ ﺑﺎ آﻏﻮﺷﯽ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ و ﺑﺨﺸﻨﺪه و دﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺬر
ﻣﻬﺮ ﻣﯽﮐﺎرﻧﺪ .ﻧﻐﻤﻪاش از ﺟﻨﺲ ﻋﺸﻖ ،ﺑﺎ ﻋﻄﺮ و ﺑﻮی ﺑﺎران اﺳﺖ و ﺣﻀﻮرش
ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ اﺳﺖ اﻟﻬﯽ.

رﺳـﺎﻧﻪﻫﺎ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
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اﻓﺘﺨﺎرات و ﺟﻮاﯾﺰ

ﺳﺎل ۹۴

اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم« در ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺎوای
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت

ﺳﺎل ۹٣

اﯾﺪه ﺑﺮﺗﺮ در زﻣﯿﻨﻪ »ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت« در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎرﺳﯽ
زﺑﺎﻧﺎن ICT

ﺳﺎل ۹٣

ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﺗﺮ در ﺑﺨﺶ »ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ«
در ﺟﺸﻨﻮاره وب و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﺮان

Scan Me

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ را ﻫﻤﯿﺸﻪ و

ﻫﺮﺟﺎ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

