
 ۱۳۹۸های بنیاد سپهر تا پایان سال نامه تفاهم فهرست  

شماره تفاهم  ردیف

 نامه

تاریخ انعقاد 

 تفاهم نامه

اعتبار تفاهم 

 نامه

 موضوع تفاهم نامه طرف تفاهم نامه

۱ ۳6/۹7 0۳/04/۹7 0۳/04/۹۹ 

صندوق اعتبارات 

خرد زنان 

روستای 

 محمدآباد علم

شکیل گیری و مدیریت صندوق و 

 صندوق مالی منابع از بخشی تامین

بنیاد و ارائه خدمات  توسط روستا

 آموزشی و مشاوره ای

2 47/۹7 0۳/04/۹7 0۳/04/۹۹ 

صندوق اعتبارات 

خرد زنان 

 روستای روم

شکیل گیری و مدیریت صندوق و 

 صندوق مالی منابع از بخشی تامین

بنیاد و ارائه خدمات  توسط روستا

 آموزشی و مشاوره ای

۳ 4۸/۹6 ۱5/06/۹6 ۱5/06/۹7 
خیریه موسسه 

 آراسته

همکاری در حوزه حمایت از دانش 

جویان و دانش آموزان ساکن در 

 خراسان جنوبی

4 25/۹7 0۱/۱0/۹7 0۱/۱0/۹۸ 

بنیاد توسعه 

کارآفرینی زنان و 

 جوانان

همکاری مشترک در زمینه اجرای 

طرح اتاق کارآفرینی مدارس در 

 خراسان جنوبی

5 07/۹۸ 0۱/0۳/۹۸ 0۱/0۳/۹۹ 

صندوق قرض 

الحسنه امام 

 صادق 

همکاری مشترک طرفین برای 

پرداخت تسهیالت به متقاضیان 

معرفی شده توسط بنیاد در قالب 

پروژه تامین تسهیالت برای کسب و 

کارهای خرد و صندوق های 

 اعتبارات خرد

6 ۱6/۹۸ 2۳/02/۹۸ 2۳/02/۱400 

صندوق اعتبارات 

خرد زنان 

 روستای آفریز

مدیریت صندوق و شکیل گیری و 

 صندوق مالی منابع از بخشی تامین

بنیاد و ارائه خدمات  توسط روستا

 آموزشی و مشاوره ای

7 ۱7/۹۸ 2۳/02/۹۸ 2۳/02/۱400 

صندوق اعتبارات 

خرد زنان 

 روستای شیرمرغ

شکیل گیری و مدیریت صندوق و 

 صندوق مالی منابع از بخشی تامین

بنیاد و ارائه خدمات  توسط روستا

 آموزشی و مشاوره ای

۸ ۱۸/۹۸ 2۳/02/۹۸ 2۳/02/۱400 

صندوق نوغاب 

اعتبارات خرد 

زنان روستای 

 نوغاب  پسکوه

شکیل گیری و مدیریت صندوق و 

 صندوق مالی منابع از بخشی تامین

و ارائه خدمات  بنیاد توسط روستا

 آموزشی و مشاوره ای 
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۹ 24/۹۸ 0۱/0۳/۹۸ 0۱/0۳/۱400 
هنرستان 

 دارالفنون

همکاری مشترک نهادهای فوق 

برای راه اندازی، تجهیز و اداره ی 

اتاق کارآفرینی هنرستان دارالفنون 

به منظور اشاعه فرهنگ کارآفرینی 

در مدرسه و ترغیب دانش آموزان 

برای ورود به فرآیندکارآفرینی و 

ایجاد کسب و کارهای جدید می 

 باشد.

 2۸/۱0/۹۹ 2۸/04/۹7 ۳400/۹۸ت//46 ۱0
قرض بانک 

 الحسنه مهر ایران

گردش ارائه تسهیالت متناسب با 

افراد معرفی حساب ، توسط بانک به 

شده توسط شخص حقوقی به 

منظور تامین و رفع احتیاجات 

 ضروری معرفی شدگان

۱۱ ۸7/۹۸ 0۱/07/۹۸ 0۱/07/۹۹ 

اداره کل آموزش 

و پرورش 

 خراسان جنوبی

مشاوره، همفکری و همکاری 

پروژه های مشترک برای اجرای 

فرهنگی و توانمندسازی و 

کارآفرینی در حوزه دانش آموزان 

مدارس و هنرجویان هنرستان واقع 

 در محدوده استان خراسان جنوبی

 موسسه پویا ۱5/۱0/۹۸ ۱5/02/۹۸ ۹۸/۱055 ۱2

همفکری و همکاری مشترک برای 

اجرای پروژه های فرهنگی و 

توانمندسازی در حوزه دانش آموزان 

هنرجویان هنرستان واقع مدارس و 

 در محدوده استان خراسان جنوبی

 ۹۸فروردین  0۱/۱2/۹7 72۹5۸/6/۳5 ۱۳
 استانداری

 خراسان جنوبی

اجرای طرح مطالعه و توانمندسازی 

مشارکتی محالت و روستاهای 

 حاشیه شهر قاین


