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 همقدم

تاسیس شده است. محور  9391سپهر قاین یک سازمان مردم نهاد است که در سال و توانمندسازی  بنیاد توسعه فرهنگی

اصلی فعالیت بنیاد توانمندسازی، توسعه کسب و کار و کمک به توسعه بوم آورد است و تاکنون پروژه هایی کوچک در 

 اجرا کرده است.   و خراسان جنوبی ستای شهرستان قاینرو 93خراسان جنوبی و 

داوطلب فعال و دغدغه  91از کارشناسان دلسوز و توانمند، نفر  6همراهی بنیاد توانست با  0311در سال 

دولتی سازمان و نهاد  01عالقه مند، همراهی  و حامیان هیات مدیره نفر از اعضای هیات مدیره و امنا 91مند، 

 06تعداد  ،ریال 127,324,4,,2, هزینه کردو  بزرگوار  )حقیقی و حقوقی(حامی مالی 66اعتماد  و غیر دولتی،

از پروژه های نفر به صورت مستقیم  611 را اجرا یا به توسعه پروژه های قبلی کمک کند که در مجموع پروژه

پهر یک ثروت است و به آنچه مسلم است این که همراهی همه این عزیزان برای ساجرا شده منتفع شده اند. 

آن افتخار می کنیم، افتخار به اعتمادی که به ما کردید و افتخار به این حضور برای رفع کاستی های جامعه 

 مان داشته اید.

است و سعی کرده ایم هر آنچه  9311آنچه که در صفحات پیش رو آمده است گزارش عملکرد و شفافیت بنیاد در سال 

لبان، حامیان مالی، کارشناسان، هیات مدیره و امنا و مخاطبان پروژه ها( باید بدانند را منتشر که ذی نفعان عزیز )داوط

کنیم تا ثابت کنیم که یک سازمان مردم نهاد شفاف بوده و چه استفاده ای از منابع داشته ایم و باز هم پاسخگوی 

 سواالت و ابهامات همه شما عزیزان هستیم. 

گزارش، گزارش عملکرد است و به گزارش اثربخشی چندان پرداخته نشده اما امیدواریم در  نکته قابل ذکر این که این

یک ماه آینده بتوانیم گزارش اثر بخشی عملکرد بنیاد را کامل تر منتشر کنیم و در آنجا به اثرات این همراهی ذی نفعان 

 بهتر و بیشتر پاسخ خواهیم داد. 

 

 شامل موارد زیر بوده است: 11در سال پروژه های اجرا شده یا توسعه یافته 

 طرح اتاق کارآفرینی مدارس -

 پروژه صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی -

 پروژه پشتیبانی از صاحبان کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی -

 تعاونی هنری دستان -

 تعاونی لبنیات قومنجان -

 تعاونی صنایع دستی ساروق -

 دستارخو پروژه -

 ی راه اندازی کسب و کارهای خردپروژه پرداخت تسهیالت برا -
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 کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان توسعه پروژه  -

 سیار توانمندسازی کتابخانه و مرکز اندازی پروژه راه -

 پروژه توانمند سازی روستاهای حاشیه شهر قائن -

 11پویش همنوردی برای مهار کرونا در قائنات در سال  -

 کروناپیشگیری از پروژه  -

 موزه عکس -

 دانش آموزان نیازمند و تبلت پروژه پرداخت تسهیالت برای خرید گوشی -

 پروژه تملک و مرمت خانه صمدی -

 

 0311دستاورد های مهم بنیاد در سال 

 دستاورد های زیر برای بنیاد و ذی نفعان آن به دست آمده است: 9311در سال 

 ر دانش آموز با مفاهیم کارآفرینی و کسب و کا 31آشنایی  -9

 دانش آموز 31معلم و  1افزایش سواد کسب و کار  -3

  عالقه مند و مستعد در حوزه کارآفرینی و کسب و کاردانش آموز  99 شناسایی -3

 عضو هشت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی 319کمک به توانمند سازی  -4

  جعفرآبادصندوق اعتبارات خرد زنان در روستاهای محمدآباد علم و  دوراه اندازی  -3

  از صاحبان کسب و کار نفر 96نیازهای آموزشی و حمایتی  رفع -6

 های خرد و مشاغل خانگینفر از صاحبان کسب و کار 39رفع نیازهای  -6

 نفر از صاحبان کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی 91فروش و بازاریابی محصوالت  -9

 اشتغالی نفر از صاحبان کسب و کار با پرداخت تسهیالت خود 91کمک به توانمندسازی  -1

 فارغ التحصیل عضو تعاونی هنری دستان 3کمک به توانمندسازی  -91

 انجزن روستایی عضو تعاونی لبنیات قومن 4کمک به توانمندسازی و بهبود معیشت  -99

 زن روستایی عضو تعاونی صنایع دستی ساروق 39کمک به توانمند سازی و بهبود معیشت  -93

 تسهیالت خود اشتغالی ریال4313331113111نفر با پرداخت  96کمک به توانمند سازی  -93

 نفر از اعضای کتابخانه سیار  996ترویج فرهنگ مطالعه بین  -94

 محالت حاشیه و روستاهای حاشیه شهرساکنان نفر از  31و ارتقا مهارت های  توانمندسازی -93

 داوطلب در حوزه های مختلف 39ترویج فرهنگ کار داوطلبانه با جذب و همراهی  -96

ریال و تالش  670.,7.7,7.77 مالی حقیقی و جذبحامی  66ی با جلب و نگهداری ترویج فرهنگ نیکوکار -96

 در استفاده بهینه از منابع جمع آوری شده 
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 سازی و اقدامات حمایتیبا آگاه  خراسان جنوبیپیشگیری از بیماری کرونا در تالش برای  -99

 بهبود وضعیت جمع آوری زباله در روستای شاهیک  -91

 دانش آموز نیازمند 31تسهیالت خرید گوشی و تبلت برای  لریا 96131113111پرداخت  -31

 احیا یک بنای قدیمی و جلوگیری از تخریب آن )خانه قدیمی صمدی(  -39

نفر از کارشناسان و اعضای هیات مدیره بنیاد در مدیریت پروژه های  9و افزایش ظرفیت توانمندسازی  -33

 اجتماعی

 ارتقا سطح کیفی و زیرساختی بنیاد -33

 

به واسطه همراهی حامیان و همنوردان بتوانیم در مسیر اهداف بنیاد بیش از  0011در سال امید داریم 

 گذشته عمل کنیم.

 

 سپهر و توانمندسازی هیات امنا بنیاد توسعه فرهنگیو هیات مدیره کارشناسان، 
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 11-11در سال تحصیلی رح اتاق کارآفرینی مدارس ط

 رساییمحبوبه پا تسهیلگر پروژه:

 ریال 010.111.110هزینه پروژه: 

 آقای احمد مهدوی مالی: حامی

همکار: بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان، اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی و مدیریت های  سازمان

 سایت دستادست و زیرکوهآموزش و پرورش شهرستان های قاین، سرایان، 

 

استان خراسان جنوبی متوسطه دوم در مدرسه دوره  1برای  19 -11ل تحصیلی در سا طرح اتاق کارآفرینی مدارس

روش های ترویج کارآفرینی در »کارگاه آموزشی شامل  3در قالب این طرح فعالیت های آموزشی شامل برگزار شد. 

بوم »و « انه آنشناخت مسئله و حل خالق»، «مطالعه بازار و طراحی ارزش»، «مبانی کسب و کار و کارآفرینی»، «مدارس

مبانی کسب و کار و »و سه عنوان کارگاه آموزشی شامل  برای معلمان به صورت حضوری« مدل کسب و کار دانش آموزی

 برای دانش آموزان برگزار شد.« شناخت مسئله و حل خالقانه آن»و « مطالعه بازار و طراحی ارزش»، «کارآفرینی

، فیلم و گزارش با موضوع مسابقات روزنامه دیواری، عکس ،یار و کارآفریندر قالب فعالیت های ترویجی، اردوی کسب و ک

 مدرسه اجرا شد. 3کسب و کار برای 

 : آمار کلی طرح اتاق کارآفرینی مدارس در استان خراسان جنوبی0جدول شماره                                    

 تعداد معلمان تعداد دانش آموزان تعداد مدرسه شهرستان

 6 939 6 قاین

 3 61 9 بیرجند

 3 31 3 سرایان

 01 900 1 جمع

 

فعالیتت  ع کرونا در کشور و توقف ناخواسته پس از شیوبه عنوان مجری اصلی طرح، بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان 

طرح را برگزار کرد و  برای چگونگی ادامهها و عدم امکان برگزاری فعالیت های باقی مانده، جلسات هم اندیشی با معلمان 

تصمیم گرفته شد رویداد کارآفرینی و تمرین کسب و کار دانش آموزی و جشنواره تمرین کسب و کار دانتش آمتوزی کته    

آموزان برگزار می شد، امسال به صورت مجازی و متمرکز برگتزار شتود. بتا     در سال های گذشته در هر منطقه برای دانش

ناطق هدف طرح و عدم دسترسی دانتش آمتوزان بته اینترنتت و موبایتل، بتا پیگیتری        وجود کمبود امکانات گسترده در م

 مستمر معلمان، تعدادی از دانش آموزان در رویداد حضور پیدا کرده و در جشنواره مجازی نیز شرکت کردند.

آمتوزش و  »، «آمتوزش مجتازی  »شتامل   توسط بنیاد توستعه کتارآفرینی زنتان و جوانتان     کارگاه آموزشی 4عالوه بر این، 

بته صتورت   « آشنایی با فروش اینترنتی»و « مدیریت راهبرانه کالس درس با رویکرد تئوری انتخاب»، «یادگیری مشارکتی

 مجازی برای معلمان در ایام کرونا برگزار شد.
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ن و ش آموزافراهم کردن فرصت یادگیری برای معلمان عالقه مند و امکان تمرین کسب و کار و ایده پردازی برای دان

 در مدرسه از جمله مهمترین دستاورد های طرح است.ایجاد جو کارآفرینانه 

 در اسکای روم برای معلمان : فضای کارگاه های مجازی0تصویر شماره 

 

 رویداد مجازی کارآفرینی و تمرین کسب و کار دانش آموزی اُکام

متتان در حتتال برنامتته ریتتزی بتترای در حتتالی کتته آمتتوزش بتتوم متتدل کستتب و کتتار بتته معلمتتان انجتتام شتتده بتتود و معل

اجتترای رویتتداد کتتارآفرینی و تمتترین کستتب و کتتار دانتتش آمتتوزی در متتدارس ختتود بودنتتد، ویتتروس کرونتتا در کشتتور   

و بتتا قتتوت گتترفتن ایتتن احتمتتال کتته ایتتن  11شتتیوع پیتتدا کتترده و منجتتر بتته تعطیلتتی متتدارس شتتد. در پایتتان نتتوروز 

رویتداد   دربتاره  جلسته ای  لمتان و متدیران متدارس گرفتته شتد.     شرایط همچنان ادامته خواهتد داشتت دو جلسته بتا مع     

 تصمیمات زیر با نظر جمع اتخاذ شد:برگزار و و جشنواره کسب و کار 

، بتتا تهیتت  ش آمتتوزی و جشتتنواره بتته صتتورت مجتتازیاجتترای رویتتداد کتتارآفرینی و تمتترین کستتب و کتتار دانتت -

و قتترار دادن در اختیتتار  وانتتانجو  توستتعه کتتارآفرینی زنتتان  ویتتدئوهای آموزشتتی توستتط کارشناستتان بنیتتاد 

 دانش آموز و راهنمایی ایشان توسط معلمان.

در نظتتر داشتتتن اجتترای تابستتتانه طتترح و اجتترای فشتترده بعتتد از رفتتع کرونتتا بتترای دانتتش آمتتوزانی کتته بتته    -

 موبایل و اینترنت دسترسی ندارند.

آمتتوزان امکانتتات الزم را نداشتتتند  برگتتزاری مجتتازی فعالیتتت هتتا بتته ویتت ه در ابتتتدای شتتیوع کرونتتا کتته هنتتوز دانتتش 

ریتتزش شتتدیدی را بتترای رویتتداد فتتراهم کتترده بتتود و بستتیاری از دانتتش آمتتوزان نتوانستتتند در ادامتته مستتیر همتتراه    

 شوند. اما با همراهی معلمان دلسوز تا حدی این نقص بر طرف شد.  

ه بته طتول انجامیتد کته علتت      بینتی زمتان سته روزه بترای برگتزاری، حتدود دو هفتت        رویداد مجازی، علتی رغتم پتیش   

آن دسترستی بستیار محتتدود دانتش آمتوزان بتته موبایتل در طتول روز بتتود کته فراینتد پیگیتتری معلمتان و پاستتخگویی          

 دانش آموزان را با کندی مواجه می کرد.  



 
 

8 
 

دقیقته( بترای آمتوزش قستمت هتای       91تتا   6فتیلم آموزشتی )هتر فتیلم حتدود       6در فرایند برگزاری رویتداد مجتازی،   

 ف بوم کسب و کار تهیه شد و به همراه متن پیوست و کاربرگ ها در اختیار معلمان قرار گرفت.   مختل

 : تصویری از ویدئوهای رویداد مجازی کارآفرینی و تمرین کسب و کار دانش آموزی9تصویر شماره 

 

و کار دانش آموزی  شرکت کننده در رویداد مجازی کارآفرینی و تمرین کسب دانش آموزانتعداد  3در جدول شماره 

 مشخص شده است.

 
 : تعداد دانش آموزان  شرکت کننده در رویداد مجازی کارآفرینی و تمرین کسب و کار دانش آموزی9جدول شماره

 تعداد دانش آموزان شرکت کننده در رویداد نام مدرسه نام شهر

 93 قهستان قاین

 3 عترت قاین

 6 شهید صاعدی سرایان

 1 عارفه سرایان

 31 معج

 

در پایتتان رویتتداد دانتتش آمتتوزی، کتتاربرگ هتتای تکمیتتل شتتده توستتط هتتر دانتتش آمتتوز )یتتا گتتروه دانتتش آمتتوزان( در  

قتترار گرفتتت و راهنمتتایی هتتا و پیشتتنهادات الزم بتترای   توستتعه کتتارآفرینی زنتتان و جوانتتان اختیتتار کارشناستتان بنیتتاد

دقیقته ای از طریتق معلتم بترای      93التی   91پیشبرد کسب و کارهای تمرینتی دانتش آمتوزان بته صتورت ویتس هتای        

دانتتش آمتتوزان ارستتال شتتد. در ایتتن مشتتاوره هتتا تتتالش شتتد پیشتتنهاداتی عملیتتاتی بتته دانتتش آمتتوزان داده شتتود تتتا   

بتواننتتد کستتب و کتتار ختتود را در جشتتنواره مجتتازی ارائتته کننتتد و در صتتورت امکتتان تجربتته تولیتتد محصتتول و فتتروش 

 نیز کسب کنند.
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 ینی و فروش آثار کسب و کار دانش آموزیجشنواره مجازی کارآفر

. اما با توجه به جشنواره را برگزار کرده است 1به صورت حضوری برگزار می شد و سپهر در سالهای گذشته این جشنواره 

 ورت مجازی برگزار شد.به صشرایط شیوع کرونا و عدم امکان برگزاری حضوری ، با همکاری موسسه دستادست 

ضوعات کسب و کارهای دانش آموزی، الزم بود امکان های مختلفی برای نحوه حضور در جشنواره در با توجه به تنوع مو

 نظر گرفته شود. به این ترتیب دو مسیر برای حضور در جشنواره برنامه ریزی شد:

مت( ارائه خد ایو فروش ) دیکسب و کار آن ها هم اکنون امکان تول یینها ۀدیکه ا یافراد یعنیافراد گروه اول  -

 .دارد یبه صورت مجاز

 .ندارد یارائه به صورت مجاز ایو فروش  دیکسب و کار آن ها، هم اکنون امکان تول یینها ۀدای که دوم گروه افراد -

کسب و عنوان  اختصاص پیدا کردهدستادست  تیسافرد )یا گروه، در صورت حضور گروهی( غرفه ای مجازی در  هر یبرا

ن کسب و کار و دیگر موارد ارائه شده در آن قرار گرفت. در تمامی غرفه ها امکان ارائه نظرات و کار، نام دانش آموز، داستا

 افراد بازدیده کننده نیز وجود داشت.

در روزهای برگزاری جشنواره، عالوه بر اطالع رسانی توسط صفحات مجازی بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر، 

جوانان و موسسه دستادست، دانش آموزان و معلمان نیز با انتشار لینک جشنواره و غرفه ها بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و 

در پایان جشنواره هدایایی برای معلمان و دانش آموزانی که تا  بازدیدکنندگان را به بازدید از صفحات خود دعوت کردند.

 بود.ان طرح در دیگر مناطق ات دانش آموزن هدایا نیز از تولیدپایان مسیر همراه بودند در نظر گرفته شد که ای

 دانش آموزان در جشنواره مجازی در سایت دستادست تعدادی غرفه های :3تصویر شماره 
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 0311 -0011در سال تحصیلی  رح اتاق کارآفرینی مدارسط

تان سل آخر هنراسسازی برای دانش آموزان  زمینه»با هدف  یتاننرسکارآفرینی مدارس وی ه دانش آموزان ه طرح اتاق

. بنابراین آموزش ها و مشاوره ها بیشتر در جهت آگاه سازی، هدایت اجرا می شود« ب و کارهای واقعیسجهت ایجاد ک اه

این طرح می کوشد دانش آموزان مستعد سال دوازدهم  .استسیر درست ایجاد کسب و کار د به مروو مشاوره آنان برای و

ان شفاف و روشن کند و آنان ر واقعی را برای آناکب و سد کایر ایجسازد و مسآماده ایجاد کسب و کار هنرستان را برای 

مدرسه دوره متوسطه دوم در استان خراسان  6در  11 ماه سال در دی. این طرح را با ابعاد ایجاد کسب وکار آشنا سازد

پس از . دانش آموز ثبت نام کردند 46تعداد ابتدا  . در این طرحادامه دارد 9411در سال طرح  اجرایکه  جنوبی آغاز شد

قه مندی، ایده ها و نیازهای آموزشی جهت بررسی عال دانش آموزانبررسی فرم های ثبت نام مصاحبه های عمیقی با 

  .با توجه به نتیجه مصاحبه برای ورود به طرح انتخاب شدند دانش آموز 99آنان انجام شد و تعداد 

سپهر و بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان برگزار و توانمندسازی وسعه فرهنگی بنیاد تاین طرح با همکاری مشترک 

 طرح اتاق کارآفرینی مدارس در استان خراسان جنوبی  : آمار کلی3جدول شماره                     می شود.

 تعداد معلمان تعداد دانش آموزان تعداد مدرسه شهرستان

 3 9 3 قاین

 3 6 9 زیرکوه

 3 3 3   انسرای

 6 01 6 جمع

 :0311 -0011فعالیت های اصلی اجرا شده طرح اتاق کارآفرینی مدارس در سال تحصیلی 

  رسانی طرح در مدارس  عاطالو  انتخاب مدارس جامعه هدف -

 ور در طرح ضقمند برای حارتباط و هماهنگی با معلمان عال گرفتن  -

 قمند و مستعد شناسایی دانش آموزان عال   -

 بررسی فرم های ثبت نامو  معلمان ،قمند از طریق مدرسهنام دانش آموزان عالثبت   -

 قمندی، ایده ها و نیازهای آموزشی آنانانجام مصاحبه های عمیق با ثبت نام شدگان جهت بررسی عال  -

 موز و  نوع مداخلهشناسایی نیازهای هر دانش آ   -

 مشاوره ای و پشتیبانی  ،اجرای برنامه های آموزشی -

 دامات زیر انجام خواهد شد:قا 0011ال در س

 )بوم مدل کسب و کار، بازاریابی، کار تیمی( دانش آموز 96برای  کسب و کار  مهارت 3آموزش  -

وزی سه بعدی، رزین، ددانش آموز )آموزش های ویترای، قلم زنی روی مس، نمد 6برای  فنی  مهارت 3آموزش  -

  توشاپ پیشرفته(ف

 دانش آموز  91برای  مشاوره -
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 پروژه صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی

 شوکت مداحپروژه:  تسهیلگر

 ریال  991،616،069 هزینه پروژه:

 آقای احمد مهدویحامی مالی: 

یک گروه خودیار برای حمایت مالی از فعالیت های تولیدی و کسب و کار های خرد  صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی

دو صندوق جدید در روستاهای  11صندوق راه اندازی و در سال  6های گذشته  در سال روستایی است. بنیاد سپهر

غاب نو ،)دو صندوق( محمدآباد علمصندوق در روستاهای  9باد علم و جعفرآباد راه اندازی کرد و در مجموع به آمحمد

ایی هستند که حق . اعضای صندوق، بانوان روستخدمات می دهد و جعفرآباد ، آفریزشیرمرغ، رومپسکوه، قومنجان، 

عضویت خود را ماهیانه پرداخت می کنند و هر ماه بر اساس موجودی صندوق قرعه کشی انجام و وام پرداخت می شود. 

... با  در این صندوق ها کلیه فرایندها شامل مبلغ حق عضویت، مبلغ پرداخت ماهیانه، میزان وام، اعضای هیات مدیره و

 رای اعضای صندوق مشخص می شود. 

 :11خدمات ارائه شده توسط بنیاد سپهر در سال 

 ی مدیریتی هر صندوقپیگیری و تسهیلگری برای رفع چالش ها -

 حضور در جلسات صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی -

 ها و مالی صندوق ارزیابی امور حسابداریآموزش و  ، بازدید از صندوق ها -

صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی مورد حمایت بنیاد سپهر  9ست توضیح داده شده ا 4همانطور که در جدول شماره 

پس انداز و  ریال بیشترین میزان 933113111قومنجان با پس انداز  )س( عضو دارند و صندوق حضرت رقیه 319تعداد 

 11ان سال ریال کمترین میزان پس انداز را تا پای 1113111روستای جعفرآباد با پس انداز )س(  فاطمه الزهراصندوق 

و همچنین صندوق  11بهمن  6تاریخ جعفرآباد در  )س( فاطمه الزهراالبته الزم به ذکر است که صندوق داشته است. 

 .تاسیس شده است 11 اسفند 3 تاریخ نرگس محمد آباد علم در

 

 صندوق اعتبارات خرد زنان روستای رومبررسی دفاتر حسابداری لسه ج: 0تصویر شماره 
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 0311: وضعیت پس انداز هر کدام از اعضای صندوق ها در سال 0هجدول شمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ندوق های اعتبارات خرد زنان روستاییاعضای هیات مدیره ص: 1جدول شماره

 

 

تعداد    ندوقنام ص  ردیف

 اعضا

پس انداز هر عضو تا 

 )ریال( 11پایان سال 

 333113111 31 کوثر روستای محمد آباد علم 9

 333113111 39 بوستان روستای شیرمرغ 3

 639113111 43 قائم روستای روم 3

 333113111 39 ام ابیها روستای نوغاب پسکوه 4

 639113111 39 روستای آفریز )س( فاطمه الزهرا 3

 933113111 46 روستای قومنجان )س( حضرت رقیه 6

 1113111 46 فاطمه الزهرا )س( روستای جعفرآباد 6

 333113111 31 علم محمدآبادروستای نرگس  9

  310 جمع

 اعضای هیات مدیره    نام صندوق  ردیف

 نسرین کامرانی، سکینه طاهری، عالیه حسن پور کوثر روستای محمد آباد علم 9

 مقدم فاطمه برزگر مقدم، زهرا محمدی پور، الهه برزگر بوستان روستای شیرمرغ 3

 افروزی خانم ه صفرزاده،کلثوم شجاعی نسب، حکیم قائم روستای روم 3

 زهرا عربزاده، راضیه علیزاده نوغابی، معصومه عرب ام ابیها روستای نوغاب پسکوه 4

 معصومه حسینی، حمیده جمالی، فاطمه نخعی پرونج روستای آفریز )س( فاطمه الزهرا 3

 طیبه پرهیزگار، نرگس سعادتی، زهرا کیانی روستای قومنجان )س( حضرت رقیه 6

 خانم شبانکبری نجف پور، معصومه زحمتکش،  ه الزهرا )س( روستای جعفرآبادفاطم 6

 صدیقه رمضانی مقدم، سمیه حسینی، فاطمه شریف ن اد علم محمدآبادروستای نرگس  9

 90 جمع
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 :  جلسات مجمع ماهیانه صندوق ها1تصاویر شماره 
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وام به مبلغ کل  33قائم روستای روم با پرداخت توضیح داده شده است صندوق  6 همانطور که در جدول شماره

وام به مبلغ  93قومنجان با پرداخت  )س( ریال بیشترین میزان وام های پرداختی و صندوق حضرت رقیه 61131113111

 را داشته است. 11ریال کمترین میزان وام پرداختی در سال  49131113111کل 

 

 0311ندوق ها در سال : وضعیت تسهیالت پرداخت شده ص6شماره جدول 

 تعداد نام صندوق ردیف

 اعضا

 تعداد

 وام های پرداختی

)ریال( مبلغ وام  

 و تعداد

 مبلغ کل

 وام های پرداختی 

 )ریال(
 تعداد مبلغ

 46131113111 9 9131113111 96 31 کوثر روستای محمد آباد علم 9

3131113111 93 

 61131113111 31 3131113111 31 39 بوستان روستای شیرمرغ 3

 31113111611 3 9131113111 33 43 قائم روستای روم 3

3331113111 91 

3331113111 9 

3131113111 3 

 46131113111 3 3131113111 96 39 ام ابیها روستای نوغاب پسکوه 4

3131113111 9 

3333333111 3 

3336313111 9 

3131113111 3 

 36131113111 99 3131113111 99 39 روستای آفریز )س( فاطمه الزهرا 3

 49131113111 93 4131113111 93 46 روستای قومنجان )س( حضرت رقیه 6

 9.161.111.111   011 911 جمع 

 

 

ریال به  3316131113111فقره تسهیالت به مبلغ  919توضیح داده شده است تعداد  6همانطور که در جدول شماره 

 31اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی پرداخت شده است که تسهیالت مربوط به پرواربندی دام سبک با 

 فقره بیشترین تسهیالت پرداختی بوده است.
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 وام به تفکیک نوع کسب و کار و مبلغصندوق  6 : تسهیالت پرداختی در6جدول شماره 

 مبلغ وام 

 )ریال(  

 دتعدا

تسهیالت  

 پرداختی

 ردیف نوع کسب و کار

 9 گلیم و قالی بافی 9 33133113111

 3 خیاطی 3 3131113111

 3 پرواربندی دام سبک 31 69136113111

 4 ایزوگام تاالر زرشک 3 1131113111

 3 خوراک دام 6 99131113111

 6 آرایشگاه زنانهلوازم خرید  4 93131113111

 6 سوپر مارکتتوسعه  1 39131113111

 9 کاشت نهال 3 91131113111

 1 ریسندگیچرخ  6 93131113111

 91 تولید کیف جاجیمی 3 1131113111

 99 خرید پیاز زعفران 9 3131113111

 93 حوله بافی 9 4131113111

 93 خانگی پخت نان 9 3131113111

 94 قنادی 3 6131113111

 93 ی تولید لبنیات سنتیبرا دستگاه کره گیرخرید  3 99131113111

 96 تابلو فرش 9 9131113111

 96  پرورش طیور 96 41133113111

 99 دستگاه زرشک پاکنی 9 3131113111

 91 لوازم خانگی تاسیس و گسترش مغازه 3 9131113111

 31 وام ضروری 3 91131113111

  جمع کل 011 9.161.111.111
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 عملکرد هر صندوق آورده شده است:گزارش  93الی   9در جداول شماره 

 : تسهیالت پرداختی در صندوق کوثر روستای محمد آباد علم1جدول شماره 

 مبلغ وام

 )ریال(

 تعداد

 وام پرداختی

 ردیف نوع کسب و کار

 9 گلیم بافی 3 6131113111

 3 قنادی 3 6131113111

 3 سبکدام  پرواربندی 4 93131113111

 4  پرورش طیور 3 1131113111

 3 ریسندگیچرخ  9 3131113111

برای تولید  دستگاه کره گیرخرید  9 9131113111

 لبنیات سنتی

6 

 6 آرایشگاه زنانهلوازم خرید  9 3131113111

 9 سوپر مارکتتوسعه  9 3131113111

 1 کنیدستگاه زرشک پا 9 3131113111

  جمع کل 06 061.111.111

 

 در صندوق بوستان روستای شیرمرغ: تسهیالت پرداختی 1جدول شماره 

 مبلغ وام

 )ریال(

 تعداد

 وام پرداختی

 ردیف نوع کسب و کار  

 9 پرواربندی دام سبک 3 1131113111

 3 خوراک دام 4 93131113111

 3 زعفرانپیاز خرید  9 3131113111

 4 زرشک تاالرایزوگام  3 1131113111

 3 گلیم بافی 9 3131113111

 6 سوپرمارکتسعه تو 3 6131113111

 6 خیاطی 9 3131113111

 9  پرورش طیور 3 6131113111

 1 قالی بافی 3 6131113111

 91 آرایشگاه زنانهلوازم خرید  9 3131113111

  جمع کل 91 611.111.111
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 صندوق ام ابیها روستای نوغاب پسکوه تسهیالت پرداختی در :01جدول شماره 

 مبلغ وام

 )ریال(

 تعداد

 رداختیوام پ

 ردیف نوع کسب و کار

 9 سوپرمارکتتوسعه  3 6131113111

 3 خانگی پخت نان 9 3131113111

 3 پرواربندی دام سبک 9 91131113111

 4 خوراک دام 3 6131113111

 3 گلیم بافی 9 3131113111

 6 وام ضروری 3 91131113111

  جمع  کل 06 061.111.111

 

 

 قائم روستای روم اختی در صندوقتسهیالت پرد :00 جدول شماره

 مبلغ وام

 )ریال(

 تعداد

 وام پرداختی

 ردیف نوع کسب و کار

 9 جاجیمی  تولید کیف 3 1131113111

 3 پرواربندی دام سبک 91 33131113111

 3  پرورش طیور 4 91131113111

برای  دستگاه کره گیرخرید  4 91131113111

 تولید لبنیات سنتی

4 

 3 گلیم بافی 3 6131113111

 6 تابلو فرش 9 9131113111

 6 سوپر مارکتتوسعه  9 9131113111

  جمع کل 91 611.111.111
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 روستای آفریز)س( فاطمه الزهرا  : تسهیالت پرداختی در صندوق09جدول شماره 

 مبلغ وام

 )ریال(

 تعداد

 وام پرداختی

 ردیف نوع کسب و کار

 9 سوپر مارکتتوسعه  3 4131113111

 3 پرواربندی دام سبک 3 4131113111

 3 چرخ ریسندگی 3 91131113111

 4 آرایشگاه زنانهلوازم خرید  9 3131113111

 3 کاشت نهال 3 91131113111

 6  پرورش طیور 3 4131113111

 6 خیاطی 9 3131113111

  جمع کل 01 361.111.111

 

 

 روستای قومنجان )س( قیه: تسهیالت پرداختی در صندوق حضرت ر03جدول شماره 

 مبلغ وام

 )ریال(

 تعداد

 وام پرداختی

 ردیف نوع کسب و کار

 9 طیورپرورش  3 31131113111

 3 لوازم خانگی تاسیس و گسترش مغازه 3 9131113111

 3 حوله بافی 9 4131113111

 4 آرایشگاه زنانهخرید لوازم  9 4131113111

 3 پرواربندی دام سبک 3 93131113111

  جمع کل 09 011.111.111
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  : پرواربندی دام سبک و خرید دستگاه زرشک پاکنی توسط اعضای صندوق روستای روم6ویر شمارهاتص

 توسط اعضای صندوق روستای نوغاب پسکوهلوازم خانگی  مغازه توسعهپرواربندی دام سبک، پرورش طیور و : 6شماره ویر اصت

 اربندی دام سبک توسط اعضای صندوق روستای شیرمرغ: کاشت نهال و پرو1تصاویر شماره 
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  قومنجان و پرورش طیور توسط اعضای صندوق روستای پرواربندی دام سبک : 1تصاویر شماره 

 روستای روم و خرید چرخ شیر برای تولید لبنیات توسط اعضای صندوق راه اندازی کارگاه خیاطی :01ویر شماره اتص 

 صندوق روستای محمدآباد علم           توسط اعضای کارگاه خیاطیراه اندازی و  عه سوپر مارکت توس :00تصاویر شماره 
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 94برای تعداد را شیرینی پزی یک دوره آموزشی صندوق کوثر روستای محمد آباد علم  19الزم به ذکر است که در سال 

صندوق  موفق دو نفر از اعضایوسط پزی تکارگاه شیرینی  ،11سال  در و نفر از اعضای صندوق برگزار کرده است

تسهیالتی از  آنها .کند که شیرینی مصرفی روستا را تامین می محمد آباد علم راه اندازی شداعتبارات خرد زنان روستایی 

 . بنیاد سپهر نیز در زمینهاند دریافت کرده ریال برای راه اندازی کارگاه شیرینی پزی 31131113111بنیاد برکت به مبلغ 

 کرده است. حمایت آنهااز  قنادی آموزشدوره 

 کارگاه شیرینی پزی در روستای محمدآباد علم :09ویر شماره اتص

 

روستای  اعتبارات خرد زناننفر از اعضا صندوق  4زمینه لبنیات با مشارکت  همچنین تعاونی لبنیات قومنجان در

ریال تسهیالت دریافت کرده اند و در حال  91131113111مبلغ  قومنجان راه اندازی شده که با معرفی آنها به بنیاد برکت

بنیاد  حاضر محصوالت لبنی خود را نه تنها در شهرها و روستاهای مجاور بلکه به دیگر نقاط کشور هم عرضه می کنند.

حصوالت، اد غرفه در باسالم برای فروش م، ایجازیفضای مج تبلیغات دردر زمینه برگزاری کارگاه حسابداری و سپهر 

بازاریابی و فروش گرفتن عکس و فیلم برای تبلیغات محصوالت، مشاوره در زمینه بسته بندی محصوالت، طراحی لیبل، 

 حمایت کرده است.بالعوض از تعاونی لبنیات قومنجان محصوالت و پرداخت تسهیالت 

 انجتولید کشک توسط اعضای لبنیات قومن: 00ر شماره تصوی                         انجاعضای تعاونی لبنیات قومن: 03تصویر شماره 
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 :11صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در سال  دوتاسیس 

صندوق کوثر در روستای محمدآباد علم تعدادی از بانوان روستا که عضو صندوق نبودند پیشنهاد دادند ات لسجیکی از در 

و در جلسه ای که در  ثبت نام کردندنفر برای دومین صندوق،  31تعداد که صندوق دیگری در روستا راه اندازی شود. 

مبلغ حق عضویت، مبلغ پرداخت ماهیانه، میزان وام و اعضای هیات مدیره با با حضور اعضا برگزار شد  11اسفند  3تاریخ 

ریال  3113111ریال و آورده ماهیانه اعضا به صندوق  331113111رای اعضای صندوق مشخص شد. آورده اولیه صندوق 

 انتخاب شد.نرگس  تصویب شد. نام صندوق با رای اعضا

نفر برای تاسیس صندوق  46تعداد  بادعفرآه توسط تسهیلگر پروژه در روستای جام شدپیگیری های انجبا همچنین 

لغ حق مب با حضور اعضا برگزار شد 11بهمن  6تاریخ . در جلسه ای که در اعتبارات خرد زنان روستایی ثبت نام کردند

عضویت، مبلغ پرداخت ماهیانه، میزان وام و اعضای هیات مدیره با رای اعضای صندوق مشخص شد. آورده اولیه صندوق 

صندوق  یریال تصویب شد. نام صندوق با رای اعضا 3113111ریال و آورده ماهیانه اعضا به صندوق  31131113111

 .انتخاب شد )س( فاطمه الزهرا

 و جعفرآباد )صندوق دوم(روستای محمدآباد علم زنان اعتبارات خردهای  صندوقتاسیس ه : جلس01ویر شماره اتص
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 پروژه پشتیبانی از صاحبان کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی

 محبوبه پارساییتسهیلگر پروژه: 

 ریال 931.103.110 هزینه پروژه:

 فریبا فنایی دکتر انمو خ ، محمد علی شهرستانی احمد مهدوی انآقایمالی:  انحامی

نفر از صاحبان کسب و کارهای خرد و مشاغل  39،پروژه پشتیبانی از صاحبان کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگیدر 

در این  است. شدهخانگی را شناسایی و در قالب یک برنامه منسجم فرصتی برای پشتیبانی از کسب و کار آنها فراهم 

بعد پروژه بررسی می شود و  سپس این فرم ها توسط تسهیلگر و دهو کار تکمیل شکسب ابتدا فرمی توسط صاحب پروژه 

 و مصاحبه با متقاضی،اقدام حمایتی و پشتیبانی الزم تعیین می شود.اد مطلع راف،تحقیق از از کسب وکارمیدانی از بازدید 

کسب و  نیازهای .شناسایی شدندبا توجه به مطالعات اولیه انجام شده نیازهای صاحبان کسب و کار و مشاغل خانگی 

عدم آشنایی کافی با بازار فروش و مشکل در دستیابی به فروش اینترنتی، چالش در زمینه ارتقا و طراحی  کارها شامل

محصول متناسب با نیاز بازار، فقدان آموزش مهارت های مدیریت کسب و کار و ارتباط با مشتری، چالش در گسترش 

 ر در قالب تسهیالت است.ار از حمایت های مادی جهت ارتقا و توسعه کسب و کاکسب و کار و بهرمندی دشو

اقدام برای پشتیبانی از صاحبان  93در این پروژه  9311در سال  توضیح داده شده است 94همانطور که در جدول شماره 

 کسب و کار انجام شده است.

 های خرد و مشاغل خانگیاقدامات انجام شده برای صاحبان کسب و کار:   00 دول شمارهج

 تعداد اقدامات انجام شده ردیف

 91 محصوالت بازاریابی 9

 1 راه اندازی غرفه در سایت باسالم 3

 3 کمک به راه اندازی صفحه اینستاگرام 3

 4 طراحی بروشور معرفی کسب و کار 4

 3 تشکیل تعاونی 3

 1 عکاسی حرفه ای از محصوالت 6

 99 یتماعشبکه های اجآموزش  6

 3 دوره آموزش حسابداری  9

 3 مهارتیدوره آموزش  1

 4 تبلیغات فروش نوروزی محصوالت 91

 4 کار و کسب تبلیغات برای محتوا و تولید ویدئو تهیه 99

 91 برای راه اندازی و توسعه کسب و کار پرداخت تسهیالت 93

 69 جمع
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و  حوزه های صنایع دستیکسب و کار در  39یاد سپهر از توضیح داده شده است بن 93همانطور که در جدول شماره 

 پشتیبانی کرده است. و خدمات پوشاک، مواد غذایی، یهنر

 : لیست کسب و کارهای حمایت شده توسط بنیاد سپهر 01 دول شمارهج

 تعداد حوزه کسب و کار ردیف

 93 و هنری صنایع دستی 9

 3 مواد غذایی 3

 4 خدمات 3

 90 معج           

 

نفر از صاحبان کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی  39توضیح داده شده است  96همانطور که در جدول شماره 

 شناسایی و در قالب یک برنامه منسجم فرصتی برای پشتیبانی از کسب و کار آنها فراهم شده است.  

 های انجام شدهو پشتیبانی  لیست صاحبان کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی :06جدول شماره 

 ردیف کسب و کار نوع توضیحات 11اقدامات انجام شده در سال 

 تشکیل تعاونی -

 محصول کاربردی 31طراحی و تولید  -

 محصول 33عکاسی حرفه ای از  -

فراهم کردن بازار فروش برای محصوالت با راه اندازی  -

 غرفه در سایت باسالم و پیج اینستاگرام

 محصوالت طراحی بروشور -

 اجتماعی های شبکه با کاردوره  دو آموزش -

 یحسابدارآموزش  دوره دو برگزاری -

 تبلیغات فروش نوروزی محصوالت -

 پرداخت تسهیالت -

تعاونی صنایع دستی ساروق، یک نهاد رسمی 

غیرثبتی است. این تعاونی با هدف بهبود 

معیشت و احیا هنر نقش دوزی های سنتی با 

اندازی شده است که  کمک بانوان روستایی راه

به توانمندسازی بانوان کمک کرده و با تولید 

محصوالت کاربردی و فروش محصوالت به 

 اقتصاد و معیشت روستائیان کمک کند.

 

 9 ساروق صنایع دستی تعاونی

 تشکیل تعاونی -

 سپهر توسط اولیه مواد خرید -

محصول وی ه مناسبت های  31طراحی و تولید  -

 مختلف

 محصول 39 رفه ای ازعکاسی ح -

 اجتماعی های شبکه با کاردوره  دو آموزش -

 حسابداریآموزش  دوره یک برگزاری -

هنری دستان یک نهاد غیر ثبتی است  تعاونی

لید و که توسط بنیاد راه اندازی شده و فرصت تو

از فارغ طراحی سفال را توسط تعدادی 

التحصیالن طرح اتاق کارآفرینی مدارس فراهم 

 کرده است.

 3 تعاونی هنری دستان
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 محصوالت بروشور طراحی -

فراهم کردن بازار فروش برای محصوالت با راه اندازی  -

 غرفه در سایت باسالم و پیج اینستاگرام

 تبلیغات فروش نوروزی محصوالت -

 پرداخت تسهیالت -

 تشکیل تعاونی -

 محصول 91عکاسی حرفه ای از  -

 اجتماعی ایه شبکه با کاردوره  دو آموزش -

 حسابداری آموزش دوره دو برگزاری -

 برای محصوالت طراحی لیبل -

فراهم کردن بازار فروش برای محصوالت با راه اندازی  -

 غرفه در سایت باسالم و پیج اینستاگرام

 کار و کسب تبلیغات برای محتوا و تولید ویدئو تهیه -

 پرداخت تسهیالت -

 رسمی نهاد یک قومنجان، لبنیات تعاونی

 به کمک هدف با تعاونی این. است غیرثبتی

 محصوالت فروش با تعاونی اعضای درآمد بهبود

 اندازی راه روستایی بانوان کمک با شده فراوری

 کرده کمک بانوان توانمندسازی به و است شده

 محصوالت فروش و فراوری محصوالت تولید با و

 .کند کمک روستائیان معیشت و اقتصاد به

 3 انجنیات قومنتعاونی لب

خام و برش زده و  پرداخت تسهیالت برای خرید چرم -

 ...( ولیزر  ،تیراق آال)هزینه های جانبی 

 محصول جدید 91طراحی  -

ایجاد غرفه در باسالم و دیگر سایت های صنایع  -

 دستی

 فراهم کردن بازار فروش -

 محصوالت طراحی بروشور -

 تماعیکار با شبکه های اجدوره  یکآموزش  -

 تبلیغات فروش نوروزی محصوالت -

تولید کننده انواع محصوالت چرمی، تمام 

محصوالت از چرم طبیعی بز، گاو و شتر تولید 

 می شود و دوخت آن ها با دست می باشد.

 4 چرمکده آناد

کوره برای  از استفاده برای نور پیام دانشگاه با ارتباط -

 لعاب سفال

 اجتماعیه های دوره کار با شبک یکآموزش  -

تولید سفال، لعاب کاری، نقاشی و نقش برجسته 

 سفال

 3 تولید سفال سنتی

 محصول جدید 6طراحی و تولید  -

 محصول 9عکاسی حرفه ای از  -

ایجاد غرفه در باسالم و دیگر سایت های صنایع  -

 دستی

 بازاریابی محصوالت -

 نوزاد، لباس پادری، عروسک، انواع کننده تولید

 پاپوش

 6 دنیای بافتنی رنگارنگ
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 محصول 31عکاسی حرفه ای از  -

 سایت هنرچیارتباط با ایجاد غرفه در باسالم و  -

 محصوالت طراحی بروشور -

 کار و کسب تبلیغات برای محتوا و تولید ویدئو تهیه -

 تبلیغات فروش نوروزی محصوالت -

در  سفره آردی بافتکارگاه  گلیمی تابلوی یا آردی سفره انواع کننده تولید

 روستای شیرمرغ

6 

 محصول 6 گذاری قیمت در مشاوره -

 محصول 6 حرفه ای از عکاسی -

 کار و کسب تبلیغات برای محتوا و تولید ویدئو تهیه -

 سایت هنرچیارتباط با ایجاد غرفه در باسالم و  -

 9 محلی های قالیچه تولید مختلف های طرح در قالیچه انواع کننده تولید

ر روستای د کارگاه خیاطی اتو و دوز راسته چرخ سردوز، چرخ وسایل خرید داخت تسهیالتپر -

 عفرآبادج

1 

 پرداخت تسهیالت -

 اجتماعی های شبکه با کاردوره  یک آموزش -

 91 عفرآبادجدر روستای  پوشاک خرید لباس بچگانه و زنانه

 پرداخت تسهیالت -

 کار و کسب تتبلیغا برای محتوا و تولید ویدئو تهیه -

 اجتماعی های شبکه با کاردوره  یک آموزش -

 جدید محصول یک طراحی -

 پنبه، الیکو،) جمله از اولیه  لوازم از بعضی ریدخ

 ...( و پارچه

در  لحاف و تشک سنتی یتولید

 روستای روم

99 

 محصول 99 عکاسی حرفه ای از -

 ایجاد غرفه در باسالم -

در روستای  نگین تراشیکارگاه  تراشی نگین

 مهمویی

93 

 محصول 9 از حرفه ای عکاسی -

 میوه دستگاه گرفتن برای کشاورزی جهاد به معرفی -

 کن خشک

 بازاریابی محصوالت -

 اجتماعیدوره کار با شبکه های  یکآموزش  -

 بخارا، آلو زردآلو، برگه قبیل از خشکبار تولید

 … و ابعن شلغم،

 93 پختیک خشکبار یتولید

در روستای  پخت نان محلی خرید تنور گازی و آرد سهیالتپرداخت ت -

 شاهیک

94 

وش، جمله )ترانس جوشکاری از جخرید لوازم  پرداخت تسهیالت -

 وش و ...(جسنگ فرز کوچک و بزرگ، سیم 

در روستای  وشکاریجکارگاه 

 مهمویی

93 

 کار با شبکه های اجتماعیدوره  دوآموزش  -

 والتمشاوره برای بسته بندی محص -

 بازاریابی محصوالت -

 96 شهدینهعسل  تولید عسل طبیعی و فروش کندوی عسل
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 کار با شبکه های اجتماعی دوره یک آموزش -

 معرفی به تعاونی ساروق -

، نقاشی و رنگ آمیزی پارچه، نقاشی گلدوزی

 چرم

 96 گلدوزی پارچه

 کار با شبکه های اجتماعی دوره یک آموزش -

 ستانمعرفی به تعاونی د -

 99 نقاشی سفال طراحی و نقاشی سفال

 91 طراحی چهره سفارش طراحی چهره در ابعاد مختلف ایجاد غرفه در باسالم -

 میل بافتنی و ...(یک ، کاموا نخ 91 )تامین مواد اولیه  -

 کتاب آموزش بافتنی یکخرید فیلم و  91 دانلود -

 محصول 91از  حرفه ای عکاسی -

 محصوالت بازاریابی -

 پرداخت تسهیالت برای خرید گوشی -

بافت عروسک در روستای  بافت انواع کاله، لباس و عروسک

 تیگاب

31 

 پرداخت تسهیالت از بنیاد برکت -

 دوره آموزش قنادیدو  -

کارگاه شیرینی پزی در روستای  تولید انواع کیک و شیرینی

 محمد آباد علم

39 

 

 

 تماعی به صاحبان کسب و کارجای ا: کارگاه آموزش شبکه ه06 تصویر شماره
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 باسالمدر سایت  ن کسب و کارانمونه ای از غرفه صاحب :06تصویر شماره 

 : کارگاه سفره آردی در روستای شیرمرغ01 تصویر شماره            رومتولیدی لحاف و تشک سنتی در روستای : 01 تصویر شماره

 

 لی: بافت قالیچه های مح91تصویر شماره
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 اونی هنری دستانتع

 محبوبه پارساییتسهیلگر پروژه: 

 ریال 31.611.901 هزینه پروژه:

  آقای احمد مهدویحامی مالی: 

 

 و فرهنگی توسعه بنیاد تسهیلگری و حمایت با مدارس التحصیالن فارغ از تعدادی توسط دستان هنری تعاونی

نفر از فارغ التحصیالن هنرستان که در زمینه طراحی و  9است. در ابتدای کار تعداد  شده اندازی راه سپهر توانمندسازی

نفر هستند که در این تعاونی  3در حال حاضر کل اعضای این تعاونی ال مهارت داشتند شناسایی شدند. نقاشی سف

یک  تقسیم کار بین اعضا صورت گرفت و هر برگزار شد نماینده بنیاد سپهرتعاونی و با اعضای  ای در جلسه فعالیت دارند.

مشخصی را ر فردی مسئولیت وظیفه خاصی را در تعاونی عهده دار شدند و اساسنامه ای برای تعاونی تنظیم شد که ه

 عهده دار شد.

تعاونی قرار داد تا نمونه های اولیه محصول را سفال خام را خریداری و در اختیار اعضای  ،بنیاد سپهر برای شروع کار

ا کردن بازار فروش برای شروع کار با سپهر باشد و بنیاد حمایت همه جانبه از تعاونی پیدقرار شد تولید کنند. همچنین 

 داشته است.فروش ریال  9333913111مبلغ  11تعاونی هنری دستان در سال داشته باشد. 

 

  : نمونه کارهای طراحی شده توسط اعضای تعاونی دستان90 ویر شمارهاتص
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 :11در سال دستان هنری ی ام شده برای تعاوناقدامات انج

 تشکیل تعاونی -

 محصول وی ه مناسبت های مختلف 31طراحی و تولید  -

 محصول 39 عکاسی حرفه ای از  -

 فراهم کردن بازار فروش برای محصوالت با راه اندازی غرفه در سایت باسالم و پیج اینستاگرام -

  محصوالت طراحی بروشور -

 بازاریابی محصوالت -

 اجتماعی های شبکه با کاردوره  دو آموزش -

  یحسابدار آموزش دوره یک برگزاری -

 لسه با اعضای تعاونی دستان برای تقسیم کارج: 99تصویر شماره 

 

 : طراحی محصول توسط یکی از اعضای تعاونی دستان93 شماره ویرتص
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 تعاونی لبنیات قومنجان

 شوکت مداح، محبوبه پارساییپروژه:  انتسهیلگر

 ریال 66.111.911 هزینه پروژه:

   آقای احمد مهدوی و خانم وزیری  مالی: انحامی

 

راه اندازی شده است تا با فروش  11تعاونی لبنیات قومنجان با اهداف کمک به بهبود درآمد اعضای تعاونی، در سال 

 39 گزارش کامل تعاونی لبنیات قومنجان در صفحه .شودمنبع درآمدی برای بانوان روستایی ایجاد لبنی، محصوالت 

 آماده است.

ان راه تعدادی از بانوان روستای قومنجان تصمیم گرفتند با کمک بنیاد سپهر یک تعاونی غیر رسمی به نام لبنیات قومنج

تولیدات فعلی این تعاونی شامل دوغ  اوری خود را بدون واسطه به دست مشتری برسانند.اندازی کنند تا محصوالت فر

گاوی، خامه، شیراز، قره قروت و کره می باشد که قرار است محصوالت دیگری نیز محلی، قره قروت مایع، کشک، روغن 

 به این تولیدات اضافه شود. 

در جلسه ای که با اعضای تعاونی و نماینده سپهر برگزار شد تقسیم کار بین اعضا صورت گرفت و هر یک وظیفه خاصی 

 46134313111مبلغ  11تعاونی لبنیات قومنجان در سال . شد اساسنامه ای برای تعاونی تنظیم تعاونی عهده دار و را در

 فروش داشته است.ریال 

 انج: نمونه کارهای تولید شده تعاونی لبنیات قومن90 شماره ویرصت
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 :11ان در سال جقومن لبنیات اقدامات انجام شده برای تعاونی

 تشکیل تعاونی -

 محصول کاربردی 91طراحی و تولید  -

 محصول 91عکاسی حرفه ای از  -

 فراهم کردن بازار فروش برای محصوالت با راه اندازی غرفه در سایت باسالم و پیج اینستاگرام -

 برای محصوالت و لیبل طراحی بروشور -

 اجتماعی های شبکه با کار دوره دو آموزش -

 یحسابدار آموزش دوره دو برگزاری -

 کار و کسب تبلیغات برای محتوا و تولید ویدئو تهیه -

 هیالتپرداخت تس  -

 انج: آماده سازی محصوالت تعاونی لبنیات قومن91 شماره اویرتص



 
 

33 
 

 تعاونی صنایع دستی ساروق

 تسهیلگر پروژه: شوکت مداح

 ریال 001.606.010 هزینه پروژه:

 آقای احمد مهدویحامی مالی: 

 

کمک بانوان  یک تعاونی با هدف بهبود معیشت و احیا هنر نقش دوزی های سنتی با ساروق صنایع دستی تعاونی

افراد فعال در حوزه صنایع دستی در روستاهای باراز، کره و کالته سعید توسط  از تعدادی 19در سال  است.روستایی 

تسهیلگر پروژه شناسایی و سپس طرح ها و گلدوزی های روستاهای مدنظر که قابلیت ارائه و فروش در بازار را دارند 

رسمی به نام ساروق راه اندازی شد که اعضا در قالب آن تعاونی فعالیت کنند، یک تعاونی غیر  11بررسی شدند. در سال 

 3باراز،  نفر از  93نفر هستند که  39ساروق در گویش محلی به معنای بقچه است. در حال حاضر کل اعضای این تعاونی 

  نفر از کره در این تعاونی فعالیت دارند. 3نفر از کالته سعید و 

 3113111و مبلغ  مدیره که اعضای هیات نماینده بنیاد سپهر برگزار شد روستا، با اعضای سه ای جلسه 11در مرداد 

 حسابدار بهجت رشیدی مدیره، هیات سرئیشوکت مداح در این جلسه خانم ها  .شد مشخص حق عضویت ریال به عنوان

عضویت اعضای  و حق افتتاح نمهر ایرا در بانک مشترک منشی انتخاب شدند و یک حساب فاطمه خیبری به عنوان و

 «روستاتیش»و وب سایت  «دست هفتصنایع دستی  خانه»، ساروق با همکاری  11در سال  .حساب واریز شد به تعاونی

 و مانتو را طراحی کرده است.ماساژ  پکخواب،  پک دمنوش، پک سفر، پکمثل محصوالت جدیدی « هنرچی»و 

خریداری و در اختیار بانوان قرار داد تا نمونه های اولیه محصول را تولید کنند و  بنیاد سپهر برای شروع کار پارچه و نخ را

نیز به تعاونی پرداخت شده تسهیالت  ریال 3131113111قرار شد حق الزحمه تولید نیز پرداخت شود و همچنین مبلغ 

 داشته است. ریال فروش 3633913111 مبلغ 11تعاونی صنایع دستی ساروق در سال  .است

 ساروق صنایع دستی : جلسه اعضای تعاونی96تصویر شماره 

 

 



 
 

34 
 

 :11ساروق در سال  صنایع دستی اقدامات انجام شده برای تعاونی

 تشکیل تعاونی -

 محصول کاربردی 31طراحی و تولید  -

 محصول 33 عکاسی حرفه ای از -

 اینستاگرامفراهم کردن بازار فروش برای محصوالت با راه اندازی غرفه در سایت باسالم و پیج  -

 محصوالتطراحی بروشور   -

 اجتماعی های شبکه با کاردوره  دو آموزش -

  یحسابدار آموزشی دوره دو برگزاری  -

 پرداخت تسهیالت  -

 دستی ساروق صنایع تعاونی انتخاب اعضای هیات مدیره: 96ویر شماره تص

  ساروق دستی صنایع: نمونه کارهای گلدوزی شده توسط اعضای تعاونی 91 شماره ویرصت 
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 پروژه پرداخت تسهیالت برای راه اندازی کسب وکارهای خرد 

 

یکی از مشکالت کسب و کارهای خرد عدم دسترسی آسان به تسهیالت برای راه اندازی یا توسعه کسب و کار است. در 

ر دو تفاهم نامه کارهای خرد، بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپه پروژه پرداخت تسهیالت برای راه اندازی کسب و

 همکاری با بانک قرض الحسنه مهر ایران و صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق)ع( امضا کرده است.

تفاهم نامه همکاری مشترک بین بنیاد سپهر و بانک  19مالحظه می شود، در سال  96همانطور که در جدول شماره 

 31درصد و اقساط  4اد در این بانک تسهیالت با کارمزد قرض الحسنه مهر ایران منعقد شد تا از محل گردش حساب بنی

 میلیون ریال برای هر فرد پرداخت شود. منابع این حساب توسط حامیان بنیاد تامین می شود.  311ماهه و تا سقف 

همچنین تفاهم نامه ای با صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق)ع( قاین که یک صندوق قدیمی و معتبر محلی است 

پرداخت تسهیالت به متقاضیان معرفی شده توسط بنیاد امضا نموده است که منابع داخلی بنیاد از محل این  برای

راه  11صندوق و به صورت تسهیالت در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. از جمله دستاوردها و نتایج این پروژه در سال 

 موجود بوده است. کسب و کار 3کسب و کار جدید و رونق بخشیدن به  99اندازی 

 

 : تفاهم نامه های بنیاد با موسسات اعتباری برای پرداخت تسهیالت خود اشتغالی و توانمند سازی06شماره جدول 

 اعتبار تفاهم نامه نام موسسه ردیف

 )ریال(

 سقف تسهیالت

 )ریال(

 کارمزد

 )درصد(

 دوره باز پرداخت

 اقساط

بانک قرض الحسنه مهر  9

 ایران

ن سپرده بستگی به میزا

درصد  11گذاری دارد )

 ماهه( 1گردش 

 ماهه 31 4 31131113111

صندوق قرض الحسنه  3

 امام جعفر صادق)ع(

بستگی به میزان سپرده 

درصد  911گذاری دارد )

 ماهه( 4گردش 

 یرمتغ 4 91131113111

 

 

آن تسهیلگران بنیاد بررسی  جهت پرداخت تسهیالت ابتدا فرمی توسط متقاضیان دریافت تسهیالت تکمیل شده و بعد از

 می کنند.میدانی را انجام داده و از بین متقاضیان افراد واجد شرایط انتخاب و به بانک معرفی 

ت از بانک قرض الحسنه مهر ریال تسهیال 0.133.111.111توضیح داده شده است مبلغ  99همانطور که در جدول شماره 

برای راه اندازی و رونق بخشیدن به کسب و  و منابع داخلی ، بنیاد برکت(صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق)عایران، 

 کار به متقاضیان پرداخت شده است.

 



 
 

36 
 

 برای راه اندازی کسب و کارتعداد تسهیالت پرداختی : 01جدول شماره 

 

مبلغ تسهیالت  عنوان کسب و کار ردیف

 پرداختی )ریال(

محل پرداخت   منطقه تعداد

 تسهیالت

ت مجموع تسهیال

 پرداخت شده )ریال(

بانک قرض الحسنه مهر  مهمویی 9 93631113111 کارگاه جوشکاری 9

 ایران

39631113111 

 

بانک قرض الحسنه مهر  جعفرآباد 9 93131113111 پوشاکفروش  3

 ایران

بانک قرض الحسنه مهر  جعفرآباد 9 93131113111 کارگاه خیاطی 3

 ایران

بانک قرض الحسنه مهر  روم 9 93131113111 تولیدی لحاف و تشک سنتی 4

 ایران

صندوق امام جعفر  شیرمرغ 9 3131113111 سوپر مارکت 3

 (صادق )ع
3131113111 

 قاین 9 91131113111 کارگاه چرم دوزی 6

 منابع داخلی بنیاد
36631113111 

 

 شاهیک 9 9631113111 خانگی نانوایی 6

باراز،کره، کالته  9 3131113111 تعاونی صنایع دستی ساروق 9

 سعید

 انجقومن 9 31131113111 انجتعاونی لبنیات قومن 1

 قومنجان 9 41131113111 و تولید لباسخیاطی  91

 3313131113111 بنیاد برکت

 قومنجان 9 41131113111 کفش فروشی 99

 قومنجان 9 91131113111 انجتعاونی لبنیات قومن 93

 باد علممحمد آ 9 91131113111 قنادی  93

 باد علممحمد آ 9 93131113111 عرق گیری سنتی 94

 باد علممحمد آ 9 9131113111 قالیبافی 93

 باد علممحمد آ 9 41131113111 گاوداری سنتی  96

 0.133.111.111   06 0.133.111.111 جمع
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 روستای شیرمرغسوپر مارکت در  توسعه: پرداخت تسهیالت بابت 91 شماره ویرصت

 : پرداخت تسهیالت بابت خرید چرم خام برای کارگاه چرم دوزی31 شماره ویرصت

 انجلبنیات قومن تعاونی بابت راه اندازی: پرداخت تسهیالت 30 شماره ویرصت
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 ب مشارکت برای تامین وجوه تسهیالت از محل منابع داخلیذج

و صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق)ع( از محل منابع داخلی  منابع دو حساب بنیاد در بانک قرض الحسنه مهر ایران

نفر وجوهی را به صورت امانت در اختیار بنیاد قرار داده اند که با افزایش کارکرد  39و حامیان تامین می شود و تاکنون 

ع تسهیالت برای پویش تامین مناب 11در بهمن ماه  حساب از محل وجوه امانی امکان پرداخت تسهیالت فراهم می شود.

ریال  4341331113111حامی مبلغ   39اندازی شد و بنیاد توانست با کمک کسب و کارهای خرد توسط بنیاد سپهر راه 

از محل مسدودی این وجوه در بانک به کسب و کارها تسهیالت پرداخت می شود. الزم به ذکر آوری کند که را جمع 

 وزشی دانش آموزان پرداخت شده است.داخت تسهیالت برای تهیه لوازم آمبه پر 11است که بخشی از این وجوه در سال 

نفر از حامیان مالی جهت پرداخت تسهیالت در بانک  39توضیح داده شده است اسامی  91همانطور که در جدول شماره 

 قرض الحسنه مهر ایران آورده شده است.

 11 : اسامی حامیان مالی پرداخت تسهیالت در سال01جدول شماره 

 

 11در سال   وجوه جمع آوری شده به صورت امانی و بالعوض برای پرداخت تسهیالت: 91جدول شماره 

 کل مبالغ امانتی

در اختیار بنیاد در 

 )ریال( 11سال 

کل مبالغ کمک شده 

برای پرداخت تسهیالت 

به صورت بالعوض 

 )ریال(

کل مبلغ امانتی و 

بالعوض جمع آوری 

 11شده در سال 

 )ریال(

کل مبالغ امانتی 

برگشت داده 

 شده )ریال(

جمع کل مبلغ در 

پایان  تااختیار سپهر 

 سال )ریال(

3366331113111 63131113111 4341331113111 9331131113111 3311331113111 

 نوع پرداخت نام و نام خانودگی ردیف نوع پرداخت نام و نام خانوادگی ردیف

 امانی عفت صبیانی 93 امانی سید احسان شکیب 9

 امانی عزت صبیانی 93 امانی عصمت صبیانی 3

 امانی هیمهری نصرال 94 امانی مریم جان احمدی 3

 امانی معصومه جعفری پور 93 امانی سید هادی شمسی 4

 امانی سید حسین میرزازاده 96 امانی سیمین صبیانی 3

 امانی محمد جان احمدی 96 امانی علی دشتگرد 6

 امانی ی خانیجهمایون حا 99 امانی حبیب اهلل میری 6

 عوضبال سید محمد علی صدر قاینی 91 امانی ابراهیم تقی زاده 9

 بالعوض سید محسن ناصری 31 امانی سید نیکان نوربخش 1

 بالعوض ابوذر نگاری 39 امانی فاطمه سادات رفیعی 91

    امانی سید محمود ناصری/ فاطمه سادات انوری 99
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 دستارخو پروژه

 مقدم محدثه داشگرانتسهیلگر پروژه:  

 ریال  66.961.011 هزینه پروژه:

 آقای احمد مهدویحامی مالی: 

 

پروژه های سپهر تولید می  درکسب و کار مستقل از بنیاد سپهر که قرار است محصوالت صنایع دستی که یک دستارخو 

  شود را بفروشد و به توانمندسازی زنان کارآفرین کمک کند.

 :11در سال  دستارخو برایام شده ات انجاقدام

 اینستاگرام برای فروش آنالین محصوالت صنایع دستی  اندازی پیجراه  -

 عکاسی محصوالت و تدوین آنها -

 محصوالت تولید محتوا برای -

 ماه 4ریال طی  331113111به مبلغ اینستاگرام محصول از  93فروش  -

 : نمونه محصوالت دستارخو39 شماره اویرصت
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  ژه کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانپرو

 هانیجملیکا دشتگرد، کوثر دشتگرد، محدثه  پروژه: انتسهیلگر

 ریال 091.611.139هزینه پروژه: 

محسن ناصری، سید آقایان محمد عارفی فر، فرهاد فخیم زاده، زهره حسینی گل، خانم ها و : پویش مالی انحامی

وایی، مهدی صادقی، محمد جواد حاجی زاده، فاطمه علمی سوال، سید ایمان فیض بخش، سارا ملیحه فلکی، شیما وز

، امیر یزدی مرتضوی سادات ، مهرداد جعفری، لیالمد علی عبداهلل نژاد، رضا درمانسادات ایوبی، ندا شمسی، مح

اد، محمد ترابزاده مقدم، فاطمه سیمین صبیانی، زهرا نوروزنژسید ناصر نوربخش،  جاللی نژاد، سید محمد علی یعقوبی،

صبیانی، مریم ساقی، سعید ، امینه سادات قاسم زاده، پوریا صمدیسادات قاسم زاده، فاطمه سادات موسوی، فاطمه 

 نقوی سید حمیددکتر  ،سید مهدی نقویدکترنایی، احمد مهدوی، فریبا فدکتر ، علی صدر قاینیمحمد احمدیان، سید 

 

با مشارکت بنیاد توسعه  9316آذر  33ون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قاین در تاریخ اولین کتابخانه سیار کان

سپهر و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همراهی آقایان احمد مهدوی و سعید نوحی و توانمندسازی فرهنگی 

 را به دانش آموزان ارائه می دهد.افتتاح شد و خدمات الزم 

با . داردروستای شیرمرغ، نیگ، بیدمشک، مهنج و شاهیک  3از عضو دختر و پسر  996 سیار تعداد کتابخانه 11در سال 

زم برای حضور در روستاها را نداشت اما با این وجود ال کتابخانه سیار مجوز ماه 1به مدت ، توجه به شرایط خاص کرونا

جایزه  911 ی مسابقات مختلف فرهنگی بیش ازکتاب به کودکان روستایی امانت داده شد و همچنین با اجرا 639 تعداد

 تعداد . همچنینشدی کتابخانه اهدا بسته های فرهنگی به اعضا و بسیاری از از جمله کیف و بسته های لوازام التحریر

خانه سیار در .کتابکه هزینه آن از منابع بنیاد سپهر تامین شده است توزیع شدبین اعضای کتابخانه پک بهداشتی  311

ازی سپهر وی ه سد توسعه فرهنگی و توانمندابا مشارکت مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بنی 11 سال

در این برنامه ها فعالیت  .اجرا کردرا مه تابستانه در روستای نیگ و وی ه برنامه روز جهانی کودک در روستای مهمویی ابرن

 .بین آنها توزیع شدی بهداشتی وی ه مقابله با کرونا او بسته ه شدرا جا ناهای متنوع فرهنگی وی ه کودکان و نوجوان

سیار در  کتابخانه. وستایی اهدا شددایی در طرح پویش کتابخوانی به کودکان محروم رهکتب ا کتاب ازجلد  61کنون تا

انون استان را ک سال برای اعضای 96تا  93وی ه سنین  )تربیت بازیگر(ی کارگاه مجازی بازیگری مقدمات، 11تابستان 

این  د.پذیرفته شدن« کادمی بازیگری مجازی بازیگر باشآ»این کارگاه به عنوان نفرات ممتاز در  برگزار کرد و دو بازیگر از

ش زموآ 9411ینده نیز برای دومین بار اجرا خواهد شد و در روزهای دوشنبه تا پایان خرداد ماه آکارگاه در بهار سال 

  .ه خواهد شدئنوجوان پسر و دختر ارا زم به هنرجویانهای ال
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 روستای بیدمشک صبر حضور کتابخانه سیاردر دبستان: 33 شماره یروصت

 امانت دادن کتاب به اعضای کتابخانه سیار: 30 شماره اویرصت

 در روستای بیدمشک کتابخانه سیار : اعضای31 هویر شمارصت
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 انجام شده است. 11در سال فعالیت برای کتابخانه سیار   1ت توضیح داده شده اس 39همانطور که در جدول شماره 

 11در سال ام شده کتابخانه سیار ج: اقدامات ان90جدول شماره 

 

 

توانست با تعداد بنیاد  نه سیار توسط بنیاد سپهر راه اندازای شد و اپویش خرید کتاب برای کتابخ 11آبان  36ر تاریخ د

ریال جهت خرید کتاب و  4636363111این مبلغ  از آوری کند.جمع  ریال را 6433113111حامی مبلغ  33

بازی و هدیه برای  33جلد کتاب و  339با این مبلغ تعداد  .برای خرید بازی و هدیه هزینه شد ریال 9636643111

 .کتابخانه سیار تهیه شد

 کتابخانه سیار خریداری شده برای : بازی و هدایای36 شماره ویرصت 

 

 اقدامات انجام شده توسط کتابخانه سیار ردیف

 کتاب بین اعضای کتابخانه 639امانت دادن  9

 (روازام التحریکیف و بسته های ل)جایزه  911جرای مسابقات فرهنگی و توزیع ا 3

 پک بهداشتی بین اعضای کتابخانه 311توزیع  3

 رای وی ه برنامه تابستانه در روستای نیگجا 4

 هانی کودک در روستای مهموییجرای وی ه برنامه روز جا 3

 ه کودکان محرومدایی در طرح پویش کتابخوانی بهکتب ا کتاب از 61اهدای  . 6

 سال 96تا  93سنین  ه وی )تربیت بازیگر(ی ی مقدماتکارگاه مجازی بازیگربرگزاری  6

 کودک فیلم 91پخش  9

  نه سیاراپویش خرید کتاب برای کتابخ 1
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 سیار سپهر توانمندسازی بخانه و مرکزکتاتوسعه پروژه 

  ریال 9.011.100.610 هزینه پروژه:

 آقای احمد مهدوی،  شرکت اکسیر صنعتشرکت فراسیستم افق،  :مالی انحامی

 

به تجربه ای که سپهر در راه اندازی دو کتابخانه سیار با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی و کانون پرورش  هجتوبا  

که از این تجربه استفاده کند و فرصت هایی برای زنان توانمند شد نوجوانان داشته تصمیم گرفته  فکری کودکان و

 نی و صاحبان کسب و کار ایجاد کند.روستایی، دانش آموزان دبیرستا

به کتابخانه و مرکز توانمندسازی سیار هر سال جامعه هدف خود را تعیین خواهد کرد و در روزهایی با برنامه ریزی قبلی 

خواهد  در حوزه کسب و کار و برنامه پخش فیلم های مستند از تجربه های افراد موفق کردهگروه های فوق مراجعه 

آموزش های حضوری به اعضای  ،این مرکز همچنینرا امانت می دهد.  حوزه کارآفرینی داشت و همزمان منابع آموزشی

 خود در محل ارائه خواهد داد. 

افراد از منابع آموزشی توانمند سازی که شامل کتاب ها و فیلم های آموزشی است را به دست  پروژه قرار است در این

 بازاریان قاینو مله اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی، دانش آموزان دبیرستانی، فعاالن حوزه کسب وکار ج

 برسانیم. 

ریال خریداری شده  3333131113111به قیمت  تم افقشرکت فراسیسخودرو کتابخانه و مرکز توانمندسازی سیار توسط 

 به بهره برداری خواهد رسید. 9411 و در سال

 :11اقدامات انجام شده برای راه اندازی کتابخانه و مرکز توانمندسازی سیار سپهر در سال 

 های کتابخانه خرید بخشی از کتاب -

 خرید خودرو -

 خودرواولیه آماده سازی  -

 کتابخانه و مرکز توانمندسازی سیار سپهر برای و خریداری شده: خودر36 شماره ویرصت
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 پروژه توانمند سازی روستاهای حاشیه شهر قائن

 ، علیرضا رفیعیموسویسادات  زهرامحبوبه پارسایی، شوکت مداح، تسهیلگران پروژه: 

 ریال 090.616.010 هزینه پروژه:

 ا فناییفریبدکتر ، خانم مالی: استانداری خراسان جنوبی انحامی

 

روستای مهمویی، شاهیک و جعفرآباد اجرا شد. این  حاشیه و روستاهای حاشیه شهر در سه پروژه توانمندسازی محالت

روستاها به دنبال تخلیه روستاهای دورتر و مهاجرت مردم به شهرها گسترش پیدا کرده و دارای جمعیت غیر بومی زیادی 

خانوار می باشد و شغل اکثر مردم  931هر قاین قرار دارد و دارای هستند. روستای مهمویی در چهار کیلومتری ش

خانوار می باشد و شغل  331کشاورزی و دامداری است. روستای جعفرآباد در یک کیلومتری شهر قاین قرار دارد و دارای 

خانوار می باشد  311اکثر مردم کارگری است و روستای شاهیک نیز در یک کیلومتری شهرستان قاین قرار دارد و دارای 

و شغل اکثر مردم کشاورزی و کارگری است. در این پروژه به دنبال شناسایی جوانان به وی ه بانوان مستعد کسب و کار و 

برگزاری دوره های آموزشی و توانمندسازی متناسب با نیازهای آنها هستیم و سعی می کنیم در طول یک فرایند توانمند 

همچنین در این پروژه نهادهای محلی در  .آنها و بهبود معیشت و درآمدشان را ایجاد کنیم سازی زمینه ارتقا وضع موجود

 شده است.قالب گروه های خودیار راه اندازی 

روستا، پرداخت تسهیالت برای راه اندازی  سهجلسات معرفی طرح، تشخیص و بررسی مشکالت هر  19در سال 

درکاران و ذی نفعان کلیدی و مطالعات این پروژه بوده به اتمام رسیده سوپرمارکت در روستای شاهیک، شناسایی دست ان

 و اقدامات زیر انجام شد. پروژه در مرحله اجرا قرار گرفت 11و در سال 

 :11فعالیت های انجام شده برای پروژه توانمندسازی روستاهای حاشیه شهر در سال 

 مدیریت پسماند در روستاهای شاهیک و جعفرآباد -

 ارت های فنیمه آموزش -

 خود اشتغالی تسهیالتپرداخت  -

 ی خردحمایت از نیازمندان و کسب و کارها -

 در معابر درختکاری -

 مدیریت پسماند در روستاهای شاهیک و جعفرآباد:

بنیاد با بود. مشکالت روستاها مدیریت پسماند  یکی ازبعد از برگزاری جلسات تشخیص و بررسی مشکالت روستا 

را در روستای شاهیک و  مدیریت پسماند طرححیطی حامیان طبیعت قهستان تصمیم گرفت همکاری انجمن زیست م

 جعفرآباد اجرا کند.

نفر از روستای جعفرآباد با  669خانوار با تعداد  994نفر از روستای شاهیک و  396خانوار با تعداد  16 ،در این طرح

سطل زباله از شهرداری  دول زباله در روستاها تعداد در رابطه با کمبود سط مروجان در اجرای طرح همکاری داشتند.
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ریال برای روستای  3131113111سطل زباله با کمک دهیاری به مبلغ  دوو  تامینبرای روستای شاهیک و جعفرآباد 

شاهیک خریداری شد و سطل زباله ها توسط شهرداری در روستاها نصب شدند. دیوار نویسی و شعار نویسی با موضوع 

 در روستای شاهیک بعد از انتخاب جمالت مناسب، با مشارکت اهالی روستا و داوطلبان سپهر انجام شد.  پسماندمدیریت 

 فعالیت های انجام شده برای مدیریت پسماند در روستاهای حاشیه شهر به شرح ذیل می باشد:

 مروج در زمینه جمع آوری و تفکیک زباله 4آموزش  -

 نه توسط مروجین آموزش مدیریت پسماند خانه به خا -

 سطل زباله از شهرداری برای روستاهای شاهیک و جعفرآباد دوتامین  -

 کمک دهیاری برای روستای شاهیکبا  زباله سطل دوخرید  -

 زباله برای روستای شاهیکمدیریت دیوارنویسی با موضوع  -

  عفرآبادجان به مردم روستای جآموزش مرو: 31شماره  تصویر                 ارائه محتوای آموزشی به مروجان : 31تصویر شماره      

 روستای شاهیکبرای زباله  مدیریت دیوارنویسی با موضوع: 01 شماره ویراتص 
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 آموزش:

جلسه  94روستای شاهیک، مهمویی و جعفرآباد طی  سهنفر از کارآموزان از  94کارگاه آموزش شیرینی پزی برای تعداد 

مدل شیرینی و کیک آموزش  41ساعته  43ین برگزار شد. کارآموزان در این کارگاه در فنی و حرفه ای خواهران قا

و بخشی از هزینه مواد اولیه و آموزش را کار  هزینه آموزش کارگاه توسط بنیاد سپهر پرداخت شددرصد  61دیدند. 

رت خانگی محصوالت خود را اکنون تعدادی از بانوان در خانه مشغول به فعالیت هستند و به صو آموزان پرداخت کردند.

 به فروش می رسانند.

روستای شاهیک، مهمویی و جعفرآباد در روستاها  سهنفر از کارآموزان از  ششهمچنین کارگاه چرم دوزی برای تعداد 

فروش برگزار شد. بعد از آموزش های الزم به کارآموزان توسط مربی قرار شد چرم و مواد اولیه در اختیار آنها قرار گیرد و 

محصوالت کارآموزان و پرداخت حق الزحمه عادالنه به عهده مربی باشد. هدف ما از این آموزش ها تاکید بر توانمندسازی 

 .ط تعدادی از کارآموزان فراهم شودکارآموزان به گونه ای که امکان راه اندازی کسب و کار مستقل توس

 سه روستا کارآموزانپزی برای شیرینی و : کارگاه آموزش چرم دوزی 00ویر شماره اتص

 چرم دوزی و شیرینی پزینمونه محصوالت : 09 شماره اویرصت
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 تسهیالت:

پرداخت تسهیالت برای راه اندازی کسب و کار در روستاهای شاهیک،  11یکی دیگر از فعالیت های انجام شده در سال 

یان دریافت تسهیالت تکمیل شده است و بعد جهت پرداخت تسهیالت ابتدا فرمی توسط متقاض مهمویی و جعفرآباد بود.

انتخاب و به بانک معرفی شده  از آن تسهیلگران بنیاد بررسی میدانی را انجام داده و از بین متقاضیان افراد واجد شرایط

 اند.

تسهیالت برای راه اندازی و رونق  ریال 013.111.111توضیح داده شده است مبلغ  33همانطور که در جدول شماره 

   کسب و کار به متقاضیان پرداخت شده است. 4خشیدن به ب

 11در روستاهای حاشیه در سال تعداد تسهیالت پرداختی : 99جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : پرداخت تسهیالت بابت خرید تنور گازی در روستای شاهیک03 شماره ویرصت          

  

مبلغ تسهیالت  منطقه

 پرداختی )ریال(

 ردیف عنوان کسب و کار

 9 کارگاه خیاطی 93131113111 شاهیک

 3 خانگیپخت نان  9631113111 شاهیک

 3 وشکاریج کارگاه  93631113111 مهمویی

 4 پوشاکفروش  93131113111 عفرآبادج

 جمع   0 013.111.111 
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 حمایت از نیازمندان و کسب و کارها:

از روستای جعفرآباد خیاط  یکو  ز روستای محمدآباد علم، دو خیاط اخیاط از روستای شاهیک دودر قالب طرح م گان 

تهیه شد که هدف از اجرای این پروژه ضمن  شناسایی شدند و برای تعدادی از بچه های نیازمند توسط خیاطان لباس

مبلغ در این پروژه  بوده است.پشتیبانی از صاحبان کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی  از نیازمندان روستا، حمایت

فریبا فنایی مبلغ دکتر  خانم با کمک حامی هزینه شد که خرید لباس، کفش و اسباب بازیریال برای  93933913111

 ی نیازمندبچه هااسباب بازی برای  عدد سهجفت کفش و  69دست لباس،  69تعداد فراهم شد و ریال  91936313111

 تهیه شد.

 روستاهای حاشیه شهر : لباس های دوخته شده توسط خیاطان00 شماره ویراصت
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 درختکاریپروژه 

را از اداره منابع طبیعی قاین تهیه  اصله نهال 393روژه درختکاری، پبنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر در قالب 

انواع عفرآباد( که شامل جاصله نهال را خریداری و در روستاهای حاشیه شهر قاین )مهمویی، شاهیک،  991و 

ه است که توسط مردم روستا توت، اقاقیا، زیتون تلخ و سرو کاشت زبان گنجشک، مثل بومی و سازگار با محیط های لنها

  .شودنگهداری 

شده  کاشتهقاین  روستاهای حاشیه شهر بهنهال  413 توضیح داده شده است تعداد 33 دول شمارهجهمانطور که در 

 است.

 شده در پروژه درختکاری نهال های کاشتهتعداد : 93جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 عفرآبادجلسه با دهیاران روستاهای شاهیک، مهمویی و ج: 01 شماره ویرصت

 

 

 

 منطقه تعداد نهال ردیف

 روستای شاهیک 313 9

 روستای مهمویی 313 3

 عفرآبادجروستای  93 3

 3 013 معج
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 ، شاهیک و مهموییادعفرآبجی هارای پروژه درختکاری در روستاجا: 06 شماره ویراصت
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 11در سال  پویش همنوردی برای مهار کرونا در قائنات

 ریال 001.111.106 هزینه پروژه:

سید علی سعادت مصطفوی، فاطمه صمدی، قدرت قصابی، علی صادق نژاد، ایمان خانم ها و آقایان حامیان مالی: 

طیبه ناصری، محمد علی قانع، سید هادی شمسی، مهساسادات شمسی، آذری، فاطمه زرگر، احمد رضا اسماعیل نژاد، 

 ابراهیم دانش منفرد، احمد مهدوی فرهاد فخیم زاده، مریم بقراطی،

 

و در شرایط فراگیری بیماری کرونا بنیاد سپهر در راستای مسئولیت اجتماعی خود نسبت به مناطقی  19در پایان سال 

پیشگیری از بیماری انجام داد لذا با همراهی و همدلی حامیان عزیز، که قبال در آن پروژه اجرا کرده است اقداماتی برای 

پویشی کوچک را تحت عنوان )همنوردی برای مهار کرونا در قاینات( برای پیشگیری از بیماری کرونا در شرایطی که 

 امکانات پزشکی تنها بیمارستان شهرستان بسیار محدود است را اجرا کردیم .

کمک به کسب و کارها، به دنبال بنیاد  در فاز بعدیال کمک به پیشگیری از بیماری بوده و در فاز اول پویش به دنب

 بود تا در کاهش مصائب دوران پس از کرونا هم موثر باشیم. اندازی شدهتعاونی ها و صندوق هایی که قبال راه 

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

 ها را با تعامل و مشارکت یکدیگر به مرحله اجرا رساندند.

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

ریز، محمدآباد علم، شیرمرغ، نوغاب پسکوه، روستاهای روم، آفدهیاران  قومنجان، روم، محمدآباد علم، نوغاب پسکوه،

نفر از همنوردان و داوطلبان بنیاد، دانشکده 94نفر از خیاطان،  63 قومنجان، کره، باراز، جعفرآباد، شاهیک، مهمویی،

و رآفرینی امید، کانال خبری اخبار قاینات پرستاری قاین، بیمارستان شهدا قاین، فروشگاه لوازم پزشکی بوعلی، صندوق کا

 نفر از حامیان مالی از جمله حامیان بنیاد بوده اند. 93

روستای هدف و شهر قاین، تولید لباس  99انجام شده در پویش مهار کرونا کمک به ضدعفونی معابر از جمله اقدامات 

شت و سرهمی یکبارمصرف، آستین یکبار مصرف، کاله جراحی، گان، ماسک و اهدا به بیمارستان شهدا  قاین، شبکه بهدا

لم، مردم روستاهای روم و قومنجان، درمان زیرکوه و بیمارستان شهرستان درمیان، مرکز بهداشت روستای محمدآباد ع

و پرداخت حق الزحمه به  تولید ماسک برای فروش کارخانه ها، شرکت ها ،کارشناسان و تسهیلگران دفتر بنیاد سپهر

وق های اعتبارات خرد زنان روستایی با همکاری مشترک صندوق خیاطان، توزیع سبد غذایی برای نیازمندان عضو صند

 بوده است. کارآفرینی امید قائن و توزیع سبد غذایی بین فعاالن صنایع دستی روستای باراز

 11در سال   ریال 001.111.106توضیح داده شده است در پویش مهار کرونا مبلغ  34همانطور که در جدول شماره 

 هزینه شده است.
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 11:هزینه های پویش همنوردی برای مهار کرونا در سال  90ول شمار جد

 

 

 

 

 

 عفونی کردن روستاضد همکاری دهیاران و مردم برای: 06 شماره یروصت

 رومگل زشکی توسط شرکت جاجیم بافی هزار برش و تولید لباس پ :01 شماره اویرصت

 

 

 ردیف عنوان مبلغ)ریال(

 9 حق الزحمه خیاطان برای دوخت ماسک 9434993331

 3 زیپ و .....(پارچه،خرید لوازم خیاطی)نخ،کش، 6439913111

 3 حمل و نقل )پست و باربری( 933313666

  جمع کل 001.111.106
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 کروناپیشگیری از پروژه 

 ، معین قوی، علیرضا رفیعیآقاییمحمد، سجادصادقی، سید مهدی نوربخشپروژه:  ان و همکارانتسهیلگر

 ریال 169.961.901 ه:هزینه پروژ

 (sgp) کوچک های کمک دفترحامی مالی: 

 

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر با تجربه ای که در زمینه اجرای پروژه های اجتماع محور و از طرفی اجرای 

ترویجی و  -طیطرح تهیه و انتشار محتوای ارتبا» پروژه ای در زمینه پیشگیری از بیماری کرونا دارد، پیشنهاد اجرای 

هزار نفر از  گروه های آسیب پذیر در مناطق قرمز  91پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در بین تعامل با جامعه به منظور 

که  نیازمند اجرای این پروژه استاستان خراسان جنوبی به این دلیل  را مطرح کرده است.« و محروم خراسان جنوبی 

ی مختلف در این مناطق را دارد و بومی استان محسوب می شود و دوم اینکه امکانات اوال بنیاد سابقه اجرای پروژه ها

 بهداشتی و درمانی این استان برای فراگیری بیشتر بیماری مهیا نیست.

 

 :11در سال  برای پروژه پیشگیری از کرونا ام شدهجاقدامات ان

سرایان،  ،در سه منطقه زیرکوه روستاها ق ، دسته بندی مناطتقسیم مسئولیت ها ،هماهنگی و برنامه ریزی طرح -

 و اخذ مجوز از دانشگاه علوم پزشکی بیرجندقاین 

دستاورد ها  ،، زیرکوه و سرایان مبنی بر توضیحاتقاین های با مرکز بهداشت شهرستان مشترک جلسهبرگزاری  -

 پروژه و اهداف

 سرایان  و، زیرکوه محله از قاین 31شناسایی  -

 ین و ارائه توضیحات مربوط به اجرای پروژهبرگزاری جلسه با رابط -

 مایع دستشوییلیتر  333و لیتر مایع ضدعفونی دست  411ماسک،  31111توزیع  -

 دیدگان ناشی از کرونا برای مشاوره به مصیبتاورژانس اجتماعی بهزیستی  هماهنگی با تیم مددکار و مشاور -

 ز کروناپوستر با محتوای پیشگیری ا ویدئو و و تهیه تولید محتوا -
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 و قاین با رابطین محالت شهرستان سرایانجلسه : 01ویر شماره اتص

 

 مرکز بهداشت سرایان با کمیته آموزشجلسه : 11شماره تصویر      
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عکسموزه    

 ، ملیکا دشتگردواد مختاریج: انتسهیلگر

 ریال 09.311.111 هزینه:

  خانم فاطمه صمدی حامی مالی:

  

جدید بنیاد در خانه قدیمی صمدی مستقر شده است و بخشی از خانه به عنوان اولین عکاسخانه شهر  از آنجا که دفتر

تفاهم نامه مشترکی بین  استفاده می شده است، قرار شد که موزه عکس در سه اتاق راه اندازی شود. لذا  9399درسال 

ه ای برای جمع آوری عکس شد و از طرفی پروژمی عکاسی منعقد اهدا لوازم قدیبرای  ورثه مرحوم صمدیبنیاد سپهر و 

و به موزه اهدا گردید و عکس ها پس از تهیه اسکن  33 قطعه عکس به شرح جدول شماره 393های قدیمی اجرا شد که 

 در اختیار مالکان قرار گرفت.

 

 کنندگان عکس اهدالیست  : 91جدول شمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام و نام خانوادگی تعداد عکس

 9 اریحسن مخت     43

 3 اسماعیل مظلوم       39

 3 علی مقراضی      93

 4 علی یوسفیعباس 91

 3 آقای سلطانی 31

 6 سید حسن ترحمی 33

 6 سید مجتبی مظلوم زاده 61

 9 ن مظلوم زادهیسید حس 31

 1 سید علیرضا شمسی 1

 91 حسن مطلبی 6

 99 محمد فخیم زاده 6

 93 سید رضی قهستانی 999

 معج 313
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 دانش آموزان نیازمند و تبلت  برای خرید گوشی پرداخت تسهیالت

 ملیکا دشتگرد ،مریم جان احمدی :انتسهیلگر

 )به صورت تسهیالت(ریال  161.111.111 هزینه:

رصد از د 91ی خانی، ابوذر نگاری، جمعی از همکاران، همایون حاجآقایان سید محمد علی صدر قاینی و  مالی: انحامی

 منابع پویش تامین تسهیالت برای کسب و کارهای خرد

 

برای دانش آموزان نیازمند و در راستای  تحصیلی آموزشی لوازم خرید هزینه کمکبه دنبال پروژه پرداخت تسهیالت 

ین تلفن امخواست های دانش آموزان مبنی بر تد دراطرح اتاق کارآفرینی مدارس با توجه به پیشرفت بیماری کرونا و تعد

 کمکهمراه، طی بررسی های انجام شده در میان دانش آموزان نیازمند اتاق کارآفرینی، بنیاد طرح پرداخت تسهیالت 

برای دانش آموزان را با حامیان مطرح نمود که مورد قبول حامیان مالی بنیاد قرار  تحصیلی آموزشی لوازم خرید هزینه

تسهیالت خرید لوازم  و مقرر شد که داده شداختیار بنیاد قرار  در امانتبه صورت ریال 9333131113111 گرفت و مبلغ

 .صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق)ع( در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار گیرد از طریق آموزشی

 : حامیان مالی پروژه  96 جدول شماره

به  نوع پرداخت (ریال )مبلغ مالی اننام حامی

 بنیاد

 بالعوض 61131113111 ر قاینی و جمعی از همکارانسید محمدعلی صد

 امانی 31131113111 همایون حاجی خانی

 بالعوض 91131113111 ابوذر نگاری

 امانی 33131113111 از منابع پویش تامین تسهیالت برای کسب و کارهای خرد درصد31

  0.191.111.111 جمع

 

آقای  ،اداره آموزش پرورش پشتیبانی معاون که بعد از تماس با ودبدر مورد دانش آموزان هم بدین صورت  نحوه تحقیق

از مناطق مختلف قاین معرفی شدند و تلفن تماس  و تبلت احمدی، جلسه ای برگزار شد و متقاضیان دریافت تلفن همراه

پرداخت شرایط همچنین دو شاخص درس خوان بودن و نیازمند بودن جزو  مدیران مدارس را در اختیار بنیاد قرار دادند.

 تعیین شد. تسهیالت

ریال آن به دانش آموزان  96131113111 مبلغ 11پایان سال ریال بوده است که تا  3131113111الت مبلغ یسقف تسه

تا  931113111و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی افراد، اقساط ماهانه اخت شده است. با توجه به تحقیقات پرد

 است. ریال قسط بندی شده 336313111
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رشد  9411به علت اینکه یک سری از منابع تامین شده بالعوض بود تصمیم بر این شد که دانش آموزانی که در سال 

 تحصیلی داشته اند بخشی از اقساط آنها بخشیده شود. 

به صندوق نامه ای  فروشگاه انتخاب و از طریقد، طبق تحقیقات سه ورد داده نمی شبرای خرید تلفن همراه پول به ف

توسط صندوق به فروشگاه پرداخت می تحویل دانش آموز دهند و سپس وجه را یا تبلت شد تا تلفن همراه فروشگاه داده 

 شد.

 :  اطالعات کلی پروژه96شماره جدول 

 نفر 911 شده به سپهر عرفیم دانش آموزتعداد 

 نفر 63 رد شده توسط سپهر دانش آموز تعداد

 نفر 36 ه صندوقمعرفی شده ب دانش آموزتعداد 

 نفر 31 دریافت کننده تسهیالتدانش آموز  تعداد

 ریال 9333131113111 بودجه تامین شده پروژه

 ریال 96131113111 مبلغ کل تسهیالت پرداخت شده

 ریال 63131113111 9411بودجه باقی مانده در سال 

 ریال 3131113111 تسهیالتمبلغ هر فقره 
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 ک و مرمت خانه صمدی )دفتر بنیاد(پروژه تمل

 : سید ناصر نوربخشپروژه تسهیلگر

 ریال 0.131.603.009ریال  و مرمت و بازسازی:  0.011.111.111هزینه تملک خانه صمدی:   :ها هزینه

 ،حمید نوحی ان و خانم هاقایآامنا، سود سپرده بانکی و هیات حق عضویت اعضای هیات مدیره و  مالی: انحامی

و  کمک های متفرقه ،، محمدعلی شوشتری، فرهاد فخیم زاده، سید ناصرنوربخش، احمد مهدویرشتی المعی حمیده

کمک های غیر نقدی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شهرداری و شورای اسالمی شهر و آقای سید 

 حسین نوربخش

تصمیم گرفته شد با مستقر بوده است. علی شوشتری  قای محمداهدایی آسال در ساختمان  6به مدت بنیاد سپهر دفتر 

و با توجه به موضوع فعالیت بنیاد و عالئق فرهنگی ایجاد شده  شودبه عنوان دفتر کار تملک  ، ساختمانیمشارکت حامیان

سی ساختمان های قدیمی شهر و به شود که پس از برر به عنوان دفتر خریداری ،پیشنهاد شد یک بنای قدیمی با هویت

وی ه ساختمان های تحت نظارت اداره میراث فرهنگی و توافق با مالکان، خانه صمدی انتخاب شد. رایزنی با ورثه مرحوم 

 صمدی صورت گرفت و قرار شد ملک با نصف قیمت به بنیاد سپهر واگذار شود.

ار شهرستان قاین خانه قدیمی صمدی، متعلق به مرحوم غالمعلی صمدی اولین عکاس خراسان جنوبی و اولین خبرنگ

است که در بافت قدیم شهر و در کوچه محله پایین واقع شده است. خانه صمدی یادگاری از دوره قاجاریه بوده و دارای 

معماری خاص مناطق کویری ایران می باشد. این بنای ارزشمند یک هویت فرهنگی وی ه دارد و آن وجود قدیمی ترین 

 به عنوان عکاسخانه استفاده شده است.  9399ی از اتاق هاست که از سال عکاسخانه استان خراسان جنوبی در یک

اداره »ثبت آثار تاریخی کشور شده است و مرمت اولیه و کامل بنا توسط  31314به شماره  9311خانه صمدی در سال 

مرحوم با همراهی ورثه  9319صورت گرفت و در سال « میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان قاین

به بنیاد سپهر «  حبیب اهلل نوحی»و « فردوس قبادیان»صمدی، توسط حمید نوحی خریداری و به یاد بود شادروانان 

 جهت انجام امور عام المنفعه واگذار شده است.

 در این محل مستقر شد و قرار شد این خانه کاربری های زیر را داشته باشد: 9311سپهر از ابتدای سال 

 دفتر کار  -

 زه عکسمو -

 سوئیت برای اقامت مهمانان -

 اتاق جلسات  -

 فروشگاه صنایع دستی -

توسط اداره میراث فرهنگی، گردشگری  9319تا  9311بخش عمده ای از عملیات بازسازی و مرمت خانه صمدی از سال 

ونی، سفید بیر و صنایع دستی شهرستان انجام شده بود که این مرمت شامل سبک سازی بام، اصالح دیوار های داخلی و
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ه کف سازی، نصب درب و پنجره های چوبی، ساخت سرویس بهداشتی، نصب رادیاتور و سیستم گرمایش بود کاری و

 با استقرار سپهر اقدامات مرمتی زیر انجام شد: است و

 اخذ امتیاز برق، گاز و تلفن -

 مرمت بام -

 سنگ فرش کوچه -

 احداث سوئیت و حیاط پشتی -

 تکمیل روشنایی -

 مایشتکمیل سیستم گر -

 تجهیز اتاق ها -

گردشگری در مرمت و بازسازی ساختمان که توسط سپهر انجام شد شهرداری و شورای شهر قاین و اداره میراث فرهنگی،

 شهرستان نیز به صورت تامین مصالح مشارکت داشته اند.صنایع دستی و 

 

 : عکس های مرمت خانه صمدی10 تصاویر شماره
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 11بنیاد در سال دوره های آموزشی همکاران 

 تسهیلگر: ملیکا دشتگرد

 ریال  30.990.131 هزینه:

 

 کار آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی یکی از اولویت های سپهر است با این تاکید که همه در فرایند کار داوطلبی و

 11در سال  قا پیدا کند.نیمه داوطلبی و در جایگاه هیات مدیره یا هیات امنا باید آموزش دیده و ظرفیت های شان ارت

 .اندگذرانده  39 دوره آموزشی را به شرح جدول شماره96همکاران سپهر تعداد 

 دوره های آموزشی همکاران در بنیاد سپهرلیست  : 91جدول شمار 

 شرکت کنندگان

 

 برگزار کننده

 

 مدت زمان

 )ساعت(

 ردیف عنوان کارگاه

 محبوبه پارسایی

 ملیکا دشتگرد

 9 آمزش کار با نرم افزار اکسل      3 اری نکته سایت وب

 شغلی های  مهارت آموزش آنالین  دوره       9 چارگون شرکت ملیکا دشتگرد

 دفاتر مسئولین

3 

 ملیکا دشتگرد

 کوثر دشتگرد

 پیشبرد در آن نقش و عمومی روابط 6 خیرماندگار تخصصی مدرسه

 ها سمن و خیریه موسسات اهداف

3 

 4 نهاد مردم های درسازمان حسابداری اصول 93 تهران شهر های سمن دستا ناصر نوربخشسید 

 سازمان در اجتماعی تامین و بیمه قوانین 9 ستاد سمن های شهر تهران ناصر نوربخشسید 

 نهاد مردم های

3 

 افزار  نرم حضوری غیر آموزش جامع دوره 34 شرکت سپیدار سیستم آسیا زهرا سادات صدر قاینی

 ارسپید حسابداری

6 

 محبوبه پارسایی

 شوکت مداح

 6 بحران دوران در محصول طراحی 3 سایت دستادست

  پارسایی محبوبه

 ساقی مریم

 احمدی جان مریم 

 9 مشارکتی یادگیری و آموزش کارگاه 3 جوانان و زنان کارآفرینی توسعه بنیاد

 پارسایی حبوبهم

 ساقی مریم

 احمدی جان مریم

 1 مجازی آموزش های چالش  کارگاه 3 جوانان و زنان کارآفرینی توسعه بنیاد

 91 توسط و مردم با مسئوالنه همراهی هنر 96 جوانان و زنان کارآفرینی توسعه بنیاد ناصر نوربخشسید 
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 محبوبه پارسایی

 ملیکا دشتگرد

 اجتماع توسعه برای مردم

 99 کار محیط راستگیآ ظامن 3 ستاد سمن های شهر تهران محبوبه پارسایی

 تسهیلگران مشارکتی یادگیری طرح 31 جوانان و زنان کارآفرینی توسعه بنیاد حبوبه پارساییم

 پایدار معیشت

93 

 محبوبه پارسایی

 شوکت مداح

 ملیکا دشتگرد

 کوثر دشتگرد

 زهرا سادات صدر قاینی

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی 

 سپهر

 93 گزارش نویسی 4

 94 مدیریت پروژه 31 شهر تهرانستاد سمن های  ناصر نوربخشسید 

 93 توانمندسازی هیات مدیره 6 هم آموزوب سایت  ناصر نوربخشسید 

 ناصر نوربخشسید 

 صدر قاینیسادات زهرا 

سعه فرهنگی و توانمندسازی بنیاد تو

 قای سید محمود ناصری(سپهر )آ

 96 )حضوری( کارگاه حسابداری 93

 جمع 066  
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 11در سال  تخصصیی نرم افزار هابا استقرار  عملکرد فیسطح کی ارتقا

های جدید و ابزار استفاده از  برای ارائه خدمات با کیفیت و همچنین مدیریت بهتر منابع نیازمند سازمان های مردم نهاد

ر زمینه توسعه موسسه حامیان نواندیش افرا به عنوان یک سازمان مردم نهاد که دهستند.  کاربردیبه وی ه نرم افزارهای 

 زیر ساخت های نیکوکاری کار می کند سه محصول نرم افزاری را به صورت رایگان در اختیار بنیاد قرار داد.

  از شرکت همکاران سیستم  CRMنرم افزار سرو .9

 دسکتاپ مجازی از شرکت ابرآمد چهار .3

 نرم افزار حسابداری سپیدار از شرکت سپیدار سیستم آسیا .3

 بنیاد توسط موسسه افرا به صورت رایگان طراحی شده است. همچنین وب سایت جدید

درصد تخفیف خریداری و جایگزین نرم  31با  11را در اواخر سال « میزیتو»نرم افزار مدیریت پروژه  ،عالوه بر این بنیاد

 ه ها دارد.ه تاثیر مهمی در مدیریت زمان پروژک نمودتسکولو  رافزا

 

 11ای مورد استفاده بنیاد در سال : لیست نرم افزاره91جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام نرم افزار شرکت توسعه دهنده نرم افزار کارایی نرم افزار

 مدیریت ارتباط با مشتریان

)حامیان مالی، داوطلبان، 

 مخاطبان پروژه ها(

 CRM 9سرو  همکاران سیستم

 3 تاپ مجازیکسد          ابرآمد ابزار دورکاری، فضای ابری

قوق و دستمزد، حسابداری، ح

 دریافت و پرداخت

  سپیدار سیاآ سپیدار سیستم

 3 میزیتو                دانش بنیان میزیتو مدیریت پروژه، ابزار دورکاری

 4 تسکولو         تسکولو مدیریت پروژه، ابزار دورکاری
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 عضای هیات مدیره ، هیات امنا و بازرسین بنیاد سپهرا

شده  انتخاب 9/9/19نفره دارد که در انتخابات مجمع دو ساالنه بنیاد در تاریخ 93مدیره بنیاد ترکیبی امنا و هیات هیات 

 آمده است. 31اند. اسامی اعضای فعلی هیات امنا و هیات مدیره بنیاد در جدول شماره 

 : اعضای هیات مدیره ، هیات امنا و بازرسین بنیاد31جدول شماره 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 عضو هیات مدیره محمد علی شوشتری 9

 مدیر عامل، عضو هیات مدیره و هیات امنا سید ناصر نوربخش 3

 هیات مدیره رئیس مریم جان احمدی 3

 خزانه دار ابراهیم تقی زاده 4

 هیات مدیرهعضو علی البدل  عصمت صبیانی 3

 عضو هیات مدیره حامد باللی 6

 مدیره و هیات امنا عضو هیات حمیده المعی رشتی 6

 عضو هیات مدیره و هیات امنا باقر مدرسی قوامیمحمد سید  9

 عضو هیات امنا حمید نوحی 1

 عضو هیات امنا حنیف نوحی 91

 عضو هیات امنا ابراهیم نوحی 99

 عضو هیات امنا سعیده المعی رشتی 93

 عضو هیات امنا مرجان مالئی سنگلجی 93

 بازرس الحسینی جعفر مهدوی محمد سید 94

 بازرس و عضو هیات امنا علی تقی زاده 93

 

نفر از عالقمندان و همراهان به عنوان حامیان معنوی و مالی بنیاد، نقش مشورتی برای هیات امنا و  3همچنین تعداد 

 . آمده است 39هیات مدیره بنیاد را دارند که اسامی آنها در جدول شماره 

 بنیادو هیات امنا ن هیات مدیره : اسامی حامیا30 جدول شماره

 مسئولیت نام و نام خانوادگی ردیف

 مشاور حقوقی بنیاد احمد مهدوی 9

 مالیو مشاور حامی  سعید نوحی  3

 همکار هیات مدیره قائنی صدر سادات طاهره 3

 همکار هیات مدیره فرنگیس توسلی 4

 همکار هیات مدیره فاطمه صمدی 3
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 11سال داوطلبان سپهر در 

داوطلبان افراد برگزیده ای هستند که بخشی از وقت خود را در سازمان های مردم نهاد برای تحقق اهداف عام المنفعه 

صرف می کنند. در بنیاد سپهر داوطلبان همواره یکی از بازوان اجرایی پروژه های بنیاد بوده اند و با افتخار اعالم می 

آمده  33همکاری داشته اند که اسامی این همنوردان در جدول شماره نیاد داوطلب با ب 31عداد ت 11 کنیم که در سال

 مند شویم.ه نیز از همراهی این عزیزان بهر 9411است. امیدواریم در سال

 11سپهر در سال  و توانمندسازی : داوطلبان بنیاد توسعه فرهنگی39شماره جدول 

 نوع همکاری نام و نام خانوادگی ردیف

 ساز مستند معین قوی 9

 همکاری در امور دفتر بنیاد فدوی پوریا 3

 بنیاد دفتر امور در همکاری سید مهدی نوربخش 3

 روابط عمومی امینه سادات قاسم زاده 4

 مستندسازیو  همکاری در امور دفتر بنیاد فاطمه رجبی 3

 طراحی پوستر محمد عارفی فر 6

 همکاری در امور دفتر بنیاد مریم ساقی 6

 و امور دفتر بنیاد مرکز کارآفرینی پروژه همکاری در فخیم زادهفرهاد  9

 موزه عکس جواد مختاری 1

 مشاور امور مالی و حسابداری حامد ابوالفضلی 91

 مشاور امور مالیاتی مهدی شیرین 99

 طراحی بروشور مرتضی نوری ابوذری 93

 پشتیبانی سیستم و نرم افزار قائم ناظرانسید  93

 کتابخوانی جی زادهجواد حا 94

 و همکاری در امور دفتر بنیاد پروژه درختکاری علیرضا رفیعی 93

 پروژه درختکاری سید سجاد علوی باراز 96

 پروژه درختکاری محمد زهرایی 96

 تسهیلگر پروژه دستارخو محدثه داشگران مقدم 99

 مدرس دوره حسابداری -مشاور مالی و حسابداری ناصری سید محمود 91

 همکاری در امور ساختمانی مهدی واعظی 31

 همکاری در امور ساختمانی سید حسین نوربخش 39

 همکاری در امور دفتر بنیاد طیبه پرهیزگار 33
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 همکاری در پروژه روستاهای حاشیه شهر زهرا سادات موسوی 33

 همکاری در امور دفتر بنیاد آزاده عطایی 34

 مرکز توانمندسازی سیار پروژه کتابخانه و راضیه مطهری 33

 پیشگیری از کرونا سجاد صادقی 36

 پیشگیری از کرونا محمد آقایی 36

 همکاری در صندوق های اعتبارات خرد زنان فاطمه زهرا رفیعی 39

 همکاری در مرمت ساختمان سید ضیا شمسی 31

 

 همکار و غیر دولتی  سازمان های دولتی

با سپهر همکاری داشته اند، این  33 به شرح جدول شماره و غیر دولتی تیدول سازمان 99 تعداد  9311در سال 

 ر پولی بوده است.یهمکاری غیر مالی و از نوع لجستیکی و تامین منابع غ

 11سپهر در سال همکار با  و غیر دولتی سازمان های دولتی: 33شماره جدول 

 نوع همکاری نام سازمان ردیف

)آقایان  قاین شهرداری و شورای اسالمی شهر 9

قرائی، نوروزی، فلکی، ایوب ن اد، علوی، دری، 

 خروجی و...( قاصری، صادقی، اسحاقی،

، تامین پاکت سیمان 61کامیون شن و  4تامین 

 گل و نهال و سطل زباله

 قاین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 3

 )آقایان عباس زاده، اکبری، کماچی و اعظمی(

 دو عدد ویترین،هزار آجر،  3تامین 

 

 روشنایی کوچه قاین اداره برق 3

نی، در اختیار گذاشتن امکان خود ارزیابی سازما موسسه حامیان نو اندیش افرا 4

، crmسابداری سپیدار، نرم افزار سرو نرم افزار ح

 چهار دسکتاپ مجازی، طراحی سایت بنیاد

 تامین نهال برای روستاهای حاشیه شهر منابع طبیعی 3

 برگزاری دوره های آموزشی همکاری در فنی و حرفه ای خواهران 6

 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 6

 )بنیاد برکت(

 پرداخت تسهیالت

 فروش محصوالت صنایع دستی وب سایت روستا تیش 9

 مشاوره برای تولید صنایع دستی خانه صنایع دستی هفت دست 1

اجرای طرح اتاق کارآفرینی مدارس و برگزاری  نانبنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوا 91
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 دوره های آموزشی کارآفرینی و تسهیلگری

ادارات آموزش و پرورش شهرستان های قاین،  99

 سرایان، زیرکوه

 همکاری در اجرای طرح اتاق کارآفرینی مدارس

 پرداخت تسهیالت صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق )ع( 93

 پرداخت تسهیالت مهر ایرانبانک قرض الحسنه  93

 فروش محصوالت وب سایت هنرچی 94

 حمایت از افراد معرفی شده جهاد کشاورزی قاین 93

 حمایت از افراد معرفی شده دانشگاه پیام نور قاین 96

 برگزاری جشنواره طرح اتاق کارآفرینی وب سایت دستادست 96

صندوق کارآفرینی امید استان خراسان جنوبی و  99

 هرستان قاینش

 پرداخت تسهیالت

 

 کارشناسان سپهر

 اسامی کارشناسان بنیاد و مسئولیت های اصلی آنها آمده است. 34در جدول شماره 

 11سپهر در سال  و توانمندسازی : کارشناسان بنیاد توسعه فرهنگی30جدول شماره 

 مسئولیت های اصلی سمت نام و نام خانوادگی  ردیف

و توانمند سازی  کتابخانه سیار امور دفتری و دبیرخانه، ناسکارش ملیکا دشتگرد 9

 ساکنان روستاهای حاشیه شهر

 همکاری در پروژه های طرح اتاق کارآفرینی مدارس، کارشناس محبوبه پارسایی 3

پرداخت تسهیالت برای راه اندازی کسب و کارهای 

، خرد، توانمند سازی ساکنان روستاهای حاشیه شهر

احبان کسب و کارهای خرد و مشاغل پشتیبانی از ص

 خانگی

همکاری در پروژه های صندوق اعتبارات خرد زنان،  تسهیلگر شوکت مداح 3

  توانمندسازی ساکنان روستاهای حاشیه شهر

 ارتباطات و مدیریت شبکه های اجتماعیمدیر  ارتباطاتمدیر  امینه سادات قاسم زاده 4

 مشارکت های مردمی کارشناس جذب کارشناس  کوثر دشتگرد 3

 حسابدار حسابدار زهرا سادات صدر قاینی 6

 .ماه در حوزه ارتباطات با بنیاد همکاری داشته اند 3همچنین خانم محدثه جهانی به مدت 
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 فهرست تفاهم نامه ها 

دانشگاه ، تفاهم نامه با موسسه پویا 4تعداد  11توضیح داده شده است بنیاد در سال  33همانطور که در جدول شماره 

 منعقد کرده است.  شرکت فراسیستم افقورثه مرحوم صمدی و ، بزرگمهر قائنات

 11سپهر در سال  و توانمندسازی : فهرست تفاهم نامه های بنیاد توسعه فرهنگی31جدول شماره 

 تاریخ انعقاد موضوع تفاهم نامه طرف تفاهم نامه ردیف

 تفاهم نامه

 مدت زمان تفاهم نامه

 ماه 9 19/11/11 مشارکت در تامین کمک هزینه لوازم مورد نیاز تحصیلی  اموسسه پوی 9

 سال 9 93/11/11 دانشگاه همکاری مشترک در توسعه مرکز کارآفرینی دانشگاه بزرگمهر قائنات 3

 تا زمان فعال بودن موزه 19/13/11 برای راه اندازی موزه عکس اهدا لوازم قدیمی عکاسی ورثه مرحوم صمدی 3

همکاری در راه اندازی کتابخانه و مرکز توانمندسازی  رکت فراسیستم افقش 4

 با تامین هزینه خودرو سیار

زمان فعال بودن تا  93/91/11

  کتابخانه

 

 وابط عمومی و ارتباطاتر

فعالیت های بنیاد و  معرفی شبکه های اجتماعی بنیاد در فضای مجازی با هدف ،در بخش روابط عمومی و ارتباطات

توضیح داده شده است بنیاد در  36الع رسانی محتوای های تولید شده فعال بوده است. همانطور که در جدول شماره اط

 پست در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته است. 369تعداد   11سال 

 11سپهر در سال  و توانمندسازی : فعالیت شبکه های اجتماعی بنیاد توسعه فرهنگی36جدول شماره 

 تعداد پست شبکه اجتماعی فردی

 66 )پست( تلگرام 9

 43 )پست( اینستاگرام 3

 961 اینستاگرام )استوری( 3

 33 توییتر 4

 96 فیس بوک 3

 99 آپارات 6

 33 یوتیوب 6

 93 لینکدین 9

 361 جمع

 .راه اندازی شدرا نیز، با همکاری موسسه مدیریت حامیان نواندیش افوب سایت جدید بنیاد 
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 0رش مالیگزا

گزارش مالی رسمی بنیاد همه ساله به اداره امور مالیاتی در قالب اظهارنامه و دفاتر پلپ شده ارائه می شود، همچنین 

صورت های مالی بنیاد با بستن حساب ها در پایان سال مالی منتشر می شود. در این گزارش صورت های مالی رسمی 

اداره امور مالیاتی پس از  و نتیجه بررسی 9311ت. صورت های مالی سال نیامده است و بیشتر گزارش مالی عملکرد اس

 در وب سایت بنیاد منتشر خواهد شد. ،یافتدر

 اقدامات زیر را انجام داده است: 9311بنیاد سپهر برای دقت در امور مالی و مدیریت بهینه منابع مالی در سال 

 استفاده از نرم افزار حسابداری سپیدار -9

 ه های آموزشی حضوری و مجازی برای مدیر عامل و حسابداربرگزاری دور -3

 تفکیک کلیه هزینه ها بر مبنای پروژه ها  -3

 ثبت منظم کلیه درآمدها و تخصیص درآمد به پروژه -4

 قای سید محمود ناصری به عنوان مشاور مالی و حسابداری بنیادهمراهی داوطلبانه جناب آ -3

ئه گزارش مالی به سازمان امور مالیاتی می داند و در این خصوص اقدامات زیر همچنین همه ساله بنیاد خود را ملزم به ارا

 صورت می گیرد:

 می شوددفاتر مالی به موقع پلمپ و تکمیل   -9

 اظهار نامه ارسال می شود   -3

 توسط سازمان امور مالیاتی اعمال می شود 931نظارت های سه ماهه سازمان های غیر انتفاعی مربوط به ماده  -3

 مالی در سامانه معامالت فصلی و حقوق و دستمزد ثبت می شوداطالعات  -4

به علت اینکه  9316و  9313در  سال های  نتیجه بررسی سازمان امور مالیاتی آورده شده است. 36در جدول شماره 

پرداخت  راردادبنیاد قرارداد مالی داشته است و کمتر از مبلغ قرارداد هزینه شده مشمول مالیات شده است که از روی ق

 معاف از مالیات می باشد. 931مد های بنیاد طبق ماده شده است و سایر درآ

 : وضعیت پرداخت مالیات و گزارش اداره امور مالیاتی36جدول شماره

 ردیف سال مالی اداره امور مالیاتیوضعیت گزارش 

 9 9313 ریال 433933966

 3 9316 معاف - صفر

439933111 9316 3 

 4 9319 در دست بررسی

 توسط حسابرس مستقل نیز مورد حسابرسی قرار گیرد. 9411امیدواریم دفاتر بنیاد و صورت های مالی در سال 

                                                           
س از تکمیل اظهار نامه و تایید این گزارش، گزارش رسمی مالی نیست و صرفاً برای اطالع ذی نفعان منتشر شده است. گزارش مالی شامل صورت های مالی  و تراز کل پ 1

 مشاور مالی و بازرسان منتشر خواهد شد. 
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 درآمدها: -0

ریال  6،116،611،116مبلغ  9311، بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر در سال 39بر مبنای جدول شماره 

نفر از  96د سالیانه بنیاد از محل حق عضویت درصد درآم 0معادل  ریال 19،101،111درآمد نقدی داشته است که مبلغ  

سالیانه بنیاد از محل درصد درآمد  13ریال معادل  0،116،019،311اعضای هیات مدیره و هیات امنا و مشاوران، مبلغ 

محل حمایت درصد درآمد سالیانه بنیاد از  00ریال معادل  3،311،911،111نفر از حامیان حقیقی، مبلغ  33حمایت 

درصد درآمد سالیانه بنیاد از محل سود حساب  9ریال معادل  001،031،616حامیان حقوقی )سه نهاد حقوقی( و مبلغ 

 بانکی تامین شده است. 

 0311سپهر در سال و توانمندسازی بنیاد توسعه فرهنگی  نقدی : درآمد های31 جدول شماره

 درصد مبلغ تامین شده )ریال( محل تامین

 9 93،191،111 ضویت هیات مدیره و هیات امنا و مشاوران هیات مدیرهحق ع

 33 4،136،913،331 حامیان حقیقی

 44 3،311،319،111 حامیان حقوقی

 3 941،439،616 سود حساب بانکی

 011 6،116،611،116 جمع کل

 

قالب مسئولیت اجتماعی در  م افقفراسیستشرکت بنیاد یک تفاهم نامه مالی با  11، در سال 31بر مبنای جدول شماره 

 ریال 9،911،111،111ی سیار به ارزش توانمندسازبه منظور خرید خودرو برای پروژه کتابخانه و مرکز  (CSR)شرکتی 

 داشته که تامین و هزینه شده است. 

 ریال 9.111.111.111به ارزش  (SGP)برای پیشگیری از بیماری کرونا با دفتر حمایت های کوچک  راردادقهمچنین یک 

تامین و هزینه  9411رسال آن تامین شده است و مابقی وجه د ریال 0،131،911،111مبلغ  11داشته است که در سال 

ریال  61.111.111شرکت اکسیر صنعت نیز برای تامین کتاب پروژه کتابخانه و مرکز توانمندسازی سیار مبلغ می شود. 

 شود. هزینه می 9411تامین کرده است که در سال 

 11سپهر در سال  و توانمندسازی  : قرارداد های مالی بنیاد توسعه فرهنگی31 جدول شماره

 سازمان طرف قرارداد مبلغ )ریال( نام قرارداد

 فراسیستم افقشرکت  3،311،111،111 سیار توانمندسازیخرید خودرو برای راه اندازی کتابخانه و مرکز 

 (sgpفتر کمک های کوچک )د 9،131،319،111 پیشگیری از کرونا

 شرکت اکسیر صنعت 61،111،111 سیار توانمندسازی خرید کتاب برای راه اندازی کتابخانه و مرکز

  3،311،911،111 جمع
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 0311سپهر در سال  و توانمندسازی بنیاد توسعه فرهنگی های غیر نقدی: درآمد 01 جدول شماره

 درصد ریال(مبلغ تامین شده ) اهدا کننده نوع کمک ردیف

اهدای ساختمان )عرصه و اعیان( به ارزش  9

 11ابتدای سال 

حمید نوحی/ حمیده المعی 

 ورثه مرحوم صمدی رشتی/

9،141،111،111 663617 

مرمت ساختمان )انجام شده بین سال  3

 (9316تا  9311های 

اداره میراث فرهنگی، گردشگری 

 و صنایع دستی

3،111،111،111 963997 

ار گذاشتن نرم افزار حسابداری در اختی 3

، چهار crmسپیدار، نرم افزار سرو 

 دسکتاپ مجازی، طراحی سایت بنیاد

 33397 313،111،111 حامیان نو اندیش افرا

 13367 33،111،111 سید ناصر نوربخش پنکه و کامپیوتر 4

 13467 34،311،111 اتاق بازرگانی تلفن، میز، صندلی، مانیتور )دست دوم( 3

شهرداری و شورای اسالمی شهر  مصالح ساختمانی )شن و سیمان و...( 6

 قاین

49،111،111 13337 

اداره میراث فرهنگی، گردشگری  مصالح ساختمانی )آجر سنتی و...( 6

 و صنایع دستی

31،111،111 13437 

 13347 41،111،111 سید حسین نوربخش درب قدیمی 9

 %1311 91،111،111 رنگ ریف سطل 3رنگ  1

 13437 33،111،111 جامعه نیکوکاری ابرار لپ تاپ، پرینتر  )دست دوم( 91

 13117 91،111،111 شرکت سکو ایران صندلی 4یک میز و  99

 13117 91،111،111 محمد علی شوشتری ویدئو پرژکتور 93

 13967 911،111،111 سید محمد علی صدر قاینی ویدئو پرژکتور 93

 13117 99،111،111 فاطمه صمدی چای ساز 94

 011.111 00،609،111،111  جمع کل 

 

کمک غیر نقدی داشته است که بخش عمده آن مربوط به اهدا خانه  ریال 00،609،111،111مبلغ  9311بنیاد در سال 

برآورد شده است.  ریال 9،141،111،111مبلغ  11آن در ابتدای سال زمین قدیمی صمدی به بنیاد بوده که ارزش ریالی 

رشتی و با همراهی و مساعدت ورثه مرحوم صمدی به بنیاد اهدا این ملک توسط آقای حمید نوحی و خانم حمیده المعی 

 شده است.

در زمینه  9316تا  9311ه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بین سال های ارهمچنین از آنجا که اد

 ن هزینه کرد به عنوان کمک غیر نقدی ثبت شده است.مرمت و بازسازی ساختمان هزینه کرده است، میزا
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توسط اتاق بازرگانی، جامعه نیکوکاری ابرار، شرکت سکو ایران و... در  بخشی از کمک های غیر نقدی مثل لوازم اهدایی

ثبت  9311اموال ثبت نشده در سال مالی  سال ها در سال های گذشته به بنیاد اهدا شده است و چون در هیچ یک از

 ردیده است.گ

 0311مد های نقدی و غیر نقدی بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر در سال : جمع کل درآ00جدول شماره 

 درصد مبلغ )ریال( نوع درآمد ردیف

 41 6،316،631،136 کمک های نقدی 9

 61 99,643,311،111 کمک های غیر نقدی 3

 011 01.901.911.116 جمع

 

 امانی وجوه -9

کل مبالغ و وجوه دریافتی بنیاد به صورت امانی آورده شده است. این وجوه در قالب پروژه تامین  43شماره  در جدول

و در زمان مشخص طبق تفاهم نامه ها  یز به صورت امانی قرار گرفته استتسهیالت در اختیار بنیاد توسط حامیان عز

 عودت داده خواهد شد.

 

 11سعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر در سال امانی بنیاد تو وجوه: 09جدول شماره 

 مبلغ )ریال( وجوه امانی ردیف

 3366331113111 11 سال در شده جذب( پرداختنی های حساب)  امانی وجوه 9
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 هزینه ها: -3

ساب هزینه در مجموع با احت پروژه هزینه بر بوده است و  93 پروژه را اجرا یا توسعه داده است که 96بنیاد  11در سال 

هزینه های هزینه شده است.  43ریال برای اجرای پروژه ها به شرح جدول شماره  127,324,4,,2,های سربار، مبلغ 

 هر پروژه شامل هزینه خرید اقالم، نیروی انسانی، رفت و آمد و هزینه سربار بوده است.

 
 0311سپهر در سال : هزینه پروژه های بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی 03 جدول شماره

 جمع کل  جمع کل هزینه عنوان پروژه عنوان محصول ردیف

 محصول

درصد از 

 بودجه کل

 139 396،416،633 39،611،341 تعاونی سفالگری)دستان( تعاونی های غیر رسمی 9

 333 991،646،939 تعاونی صنایع دستی ساروق 3

 934 66،131،333 تعاونی لبنیات قومنجان 3

ق های اعتبارات صندو 4

 خرد زنان

 436 331،696،963 331،696،963 هفت صندوق اعتبارات خرد

 339 914،911،399 914،911،399 مدارس طرح اتاق کارآفرینی ترویج کسب و کار 3

پشتیبانی از صاحبان  6

 کسب و کار

 439 3،913،196،169 333،993،119 طرح  پشتیبانی از صاحبان کسب و کار

 939 33،191،193 ع دستی گریمنجاحیا صنای 6

 4139 3،431،944،699 پروژه کتابخانه و مرکز توانمندسازی سیار 1

 933 66،361،913 طرح دستارخو 91

طرح توانمندسازی ساکنان روستاهای  توسعه بوم آورد 99

 حاشیه شهر

439،616،414 439،616،414 936 

انون )کتابخانه سیار ک طرح کتابخوانی متفرقه 93

 پرورش فکری(

931،633،933 9،943،113،114 333 

 133 93،311،111 پروژه موزه عکس 93

 331 941،939،196 9پیشگیری از کرونا  94

 9633 963،361،343 3پیشگیری از کرونا  93

 011 0،193،610،101 0،193،610،101 جمع
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عنوان هزینه عملیاتی و  به ریال 9.010.063.009 مبلغ 9311مالحظه می شود در سال  44همانطور که در جدول شماره 

 ه برای دفتر شده و مبلغ ثآن صرف خرید اموال و اثا ریال 9394336313111ثبت شده است که مبلغ ساختمانی 

الزم به ذکر است که بخشی از اموال اهدایی بوده و ارزش  در مرمت ساختمان هزینه شده است. ریال 9313336433943

از حد متعارف بوده  بودجه خرید اموال بیش 9311و با توجه به تغییر دفتر بنیاد در سال  ن محاسبه شده استریالی آ

  است.

تاکید می شود که هزینه های عملیاتی و ساختمانی  از محل کمک های عمومی و مردمی تامین نشده است و حامیان 

 هیات مدیره و امنا و سود حساب بانکی تامین شده است.خاص داشته است. بخشی از هزینه نیز از محل مشارکت اعضای 

 

 0311در سال و ساختمانی بنیاد  : هزینه های عملیاتی00 جدول شماره

 مبلغ )ریال( هزینه های متفرقه

 9394336313111 خرید اموال و اثاثه برای دفتر

 9313336433943 مرمت ساختمان )خانه قدیمی صمدی(

 9.010.063.009 جمع

 

می باشد. حساب های  43به شرح جدول شماره  9311سال پایان  یت حساب های دریافتنی و پرداختنی بنیاد دروضع

وجوهی است که از طرف بنیاد در اختیار دیگران بوده و باید به بنیاد برگردانده شود که در این زمینه پرداخت  ،دریافتنی

 ...  یا تامین کنندگان و ختنی بدهی بنیاد به حامیان مالیجوه پرداسه کسب و کار صورت گرفته است و وتسهیالت به 

 بخش عمده ای از این وجوه را باید عودت دهد. 9411است که بنیاد در سال 

 

 0311: وضعیت حساب های دریافتنی و پرداختنی بنیاد در پایان سال 01جدول شماره 

 مبلغ )ریال( نوع حساب

 369,333,396 حساب های دریافتنی

 3339639193399 ای پرداختنی )بدهی(حساب ه

 3،939،349،399 

 633،331،111 اسناد پرداختنی)بدهی(
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 .وضعیت حساب های بنیاد نزد بانک ها و موسسه ها در ابتدا و انتهای سال آورده شده است 46در جدول شماره 

 0311: وضعیت حساب های بنیاد در سال 06جدول شماره 

در ابتدای  موجودی حساب حساب ردیف

 11سال 

 11موجودی حساب در پایان سال 

 131،336،366 9،939،996،669 حساب سپرده بانک صادرات 9

 1 9،111،111 حساب جاری بانک صادرات 3

 3،319،431،111 411،431،111 حساب جاری بانک قرض الحسنه مهر ایران 3

 9،311،111،111 331،111،111 صادق)ع(جعفر حساب  قرض الحسنه صندوق امام  4

 419،169،699 1 حساب اندوخته سپهر 3

 911 1 )دالر(حساب ارزی بانک ملی 6

 1،016،601،161 0،661،166،661 جمع 

بالعوض داشته اند که از اعتماد این  حمایت مالی 46نفر از فعالیت های بنیاد به شرح جدول شماره  34، 9311سال در 

 عزیزان تشکر می کنیم

 0311بنیاد در سال  حامیان مالی)حقیقی(: 06جدول شماره 

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

 مهدوی سیدجعفر 43 عبدا...ن اد محمدعلی 31 شمسی سید هادی 93 احمدیان سعید 9

 موسوی فاطمه سادات 44 فاطمه ی سوالعلم 31 شمسی مهساسادات 96 اسماعیل ن اداحمدرضا 3

 ناصری سید محسن 43 غالمعلی زاده 39 شمسی ندا 96 آذری ایمان 3

 ناصری طیبه 46 فخیم زاده فرهاد 33 شهرستانی محمد علی 99 بقراطی مریم 4

 نقوی سید مهدی 46 فلکی ملیحه 33 شوشتری محمدعلی 91 ترابزاده مقدم محمد 3

 نقوی سید حمید 49 فنایی فریبا 34 ق ن اد علیصاد 31 جعفری مهرداد 6

 نگاری ابوذر 41 فیض بخش سیدایمان 33 صادقی مهدی 39 جاللی ن اد امیر 6

نوحی حمید /حمیده  31 قاسم زاده امینه 36 صبیانی پوریا 33 حاجی زاده محمدجواد 9

 المعی

 نوربخش سید ناصر 39 قاسم زاده فاطمه سادات 36 صبیانی سیمین 33 دانش منفرد ابراهیم 1

صدر قاینی سید محمد  34 درمان رضا 91

 )افق رایانه ( علی

 نوروزن اد زهرا 33 قانع محمدعلی 39

 وزواِیی شیما 33 قصابی قدرت 31 صدرقاینی زهرا سادات 33 زرگر فاطمه 99

صدرقاینی سید  36 زهره حسینی گل 93

 محمدعلی

مرتضوی یزدی  41

 لیالسادات

 محمدعلی یعقوبی سید 34

مصطفوی سیدعلی  49 صمدی فاطمه 36 سارا سادات ایوبی 93

 سعادت

  

   مهدوی احمد 43 عارفی فر محمد 39 ساقی مریم 94
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 وضعیت اموال

دوام و با ارزش است که خریداری و شماره اموال می خورد، این نوع یه وسایل و تجهیزات غیر مصرفی بامنظور از اموال کل

وضعیت اموال بنیاد سپهر در پایان سال  49در جدول شماره د خریداری یا به بنیاد اهدا شده است. اموال یا توسط بنیا

 آورده شده است. 11

 11: وضعیت اموال بنیاد سپهر در پایان سال 01جدول شماره

 نحوه تامین تاریخ ثبت نام اموال ردیف
شماره 

 اموال
 11وضعیت استفاده در پایان سال 

 9 اهدایی اتاق بازرگانی ایران LG L9633S 1439313مانیتور  9

اختیار خانم  در دفتر بنیاد استفاده می شود و در

جذب مشارکت های مردمی کوثر دشتگرد برای 

 می باشد

 واگذار شده است 3 خریداری 1439313 کیس کامپیوتر 3

 است در انبار قرار داده شده 3 اهدایی اتاق بازرگانی ایران 1439313 میز کامپیوتر 3

 4 خریداری hp m936fn 1439313پرینتر  4
اختیار  در دفتر بنیاد استفاده می شود در 

 کارشناس دفتر خانم ملیکا دشتگرد می باشد

 3 اهدایی شرکت سکو ایران 1439313 قفسه 3

ه ملک دفتر قدیم بنیاد متعلق به توجه به اینک با

قای شوشتری بود و همچنین در دفتر جدید به آ

نداشتیم و آن مکان برای کارهای خیر  آن نیاز

 استفاده می شود به ایشان واگذار شد

 6 اهدایی شرکت سکو ایران 1439313 قفسه 6

ه ملک دفتر قدیم بنیاد متعلق به باتوجه به اینک

قای شوشتری بود و همچنین در دفتر جدید به آ

آن نیاز نداشتیم و آن مکان برای کارهای خیر 

 یشان واگذار شداستفاده می شود به ا

 غیر قابل استفاده و در انبار قرار داده شده است 6 اهدایی اتاق بازرگانی ایران 1439313 چوبی کشو 6

 در دفتر بنیاد استفاده می شود  9 خریداری zyxel 1439313مودم  9

 1 خریداری 1439313 کیبورد فراسو 1
اختیار  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 تر خانم شوکت مداح می باشدکارشناس دف

 91 اهدایی سیدناصر نوربخش 1439313 تلفن 91
اختیار  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 کارشناس دفتر خانم محبوبه پارسایی می باشد

 99 اهدایی اتاق بازرگانی ایران 1439313 صندلی گردان 99
اختیار  در دفتر بنیاد استفاده می شود در 

 خانم ملیکا دشتگرد می باشدکارشناس دفتر 

 در انبار قرار داده شده است 93 اهدایی شرکت سکو ایران 1439313 صندلی پایه سفید 93

 93 خریداری 1439313 بخاری 93

به اینکه ملک دفتر قدیم بنیاد متعلق به باتوجه 

قای شوشتری بود و همچنین در دفتر جدید به آ

ای خیر آن نیاز نداشتیم و آن مکان برای کاره
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 استفاده می شود به ایشان واگذار شد

 در انبار قرار داده شده است 94 اهدایی فاطمه صمدی 1439313 برقی سماور 94

 در انبار قرار داده شده است 93 خریداری 1439313 فلزی سطل زباله 93

 در انبار قرار داده شده است 96 خریداری 1439313 میز عسلی کوچک 96

 در انبار قرار داده شده است 96 خریداری 1439313 اداری صندلی راحتی 96

 در انبار قرار داده شده است 99 اهدایی شرکت سکو ایران 1439313 صندلی پایه سفید 99

 در انبار قرار داده شده است 91 اهدایی شرکت سکو ایران 1439313 صندلی پایه سفید 91

 در انبار قرار داده شده است 31 ایران اهدایی شرکت سکو 1439313 صندلی پایه سفید 31

 در انبار قرار داده شده است 39 خریداری 1439313 میز عسلی کوچک 39

 در انبار قرار داده شده است 33 خریداری 1439313 صندلی راحتی اداری 33

 در انبار قرار داده شده است 33 خریداری 1439313 صندلی راحتی اداری 33

 در انبار قرار داده شده است 34 خریداری 1439313 ریصندلی راحتی ادا 34

 در انبار قرار داده شده است 33 خریداری 1439313 صندلی پایه استیل 33

 در انبار قرار داده شده است 36 خریداری 1439313 صندلی پایه استیل 36

 اده می شوددر فروشگاه بنیاد استف  36 اهدایی شرکت سکو ایران 1439313 میز عسلی بزرگ 36

 در دفتر بنیاد استفاده می شود  39 خریداری 1439313 تخته وایت برد سفید 39

 بالاستفاده  31 اهدایی اتاق بازرگانی ایران 1439313 کیس کامپیوتر 31

 sony 1439313ویدئو پروژکتور  31
اهدایی محمدعلی 

 شوشتری
31 

 در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 33 اهدایی اتاق بازرگانی ایران LG L9633S 1439313مانیتور  33
اختیار  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 دفتر خانم محبوبه پارسایی می باشد کارشناس

 33 خریداری 1439313 کیس کامپیوتر 33
اختیار  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 کارشناس دفتر خانم شوکت مداح می باشد

 غیر قابل تعمیر و بالاستفاده 34 ایی اتاق بازرگانی ایراناهد 1439313 کیبورد 34

 استفاده می شود 4در دفتر بنیاد اتاق   33 اهدایی اتاق بازرگانی ایران 1439313 فایل چوبی 33

36 
خودرو آریسان کتابخانه 

 سیار
 931 خریداری 1439313

در کانون پرورش فکری کودکان استفاده می 

به کانون رفته 9411 فروردین 91شود در تاریخ 

و از خودرو کتابخانه سیار بازدید داشته ایم 

بوده است و در سال  34111کیلومتر خودرو 

کتاب به امانت داده است گزارش 639، 11

 کتابخانه سیار در گزارش عملکرد آمده است.

 است در انبار قرار داده شده 939 اهدایی اتاق بازرگانی ایران 1439313 صندلی پایه سفید 36

 در انبار قرار داده شده است 933 اهدایی اتاق بازرگانی ایران 1439313 صندلی پایه سفید 39

 در سوئیت استفاده می شود 933 خریداری 1439313 یخچال کوچک 31

 غیر قابل استفاده و در انبار قرار داده شده است 934 اهدایی اتاق بازرگانی ایران 1439313 میز اداری 41
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 933 اهدایی اتاق بازرگانی ایران 1439313 ل چوبی کوچکفای 49
اختیار  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 کارشناس دفتر خانم شوکت مداح می باشد

 936 اهدایی اتاق بازرگانی ایران 1439313 صندلی اداری 43
اختیار  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 ی باشدکارشناس دفتر خانم محبوبه پارسایی م

43 
تلفن بی سیم 

 پاناسونیک
 936 خریداری 1439313

اختیار  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 کارشناس دفتر خانم ملیکا دشتگرد می باشد

 sony 1439313لپ تاپ  44
اهدایی جامعه نیکوکاری 

 ابرار
939 

اختیار  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 رد می باشدکارشناس دفتر خانم ملیکا دشتگ

 sony 19313319پروژکتور  43
اهدایی سید محمدعلی 

 صدر قاینی
931 

در دفتر بنیاد و برای ارائه گزارش ها در جلسات  

 مربوط به ذی نفعان استفاده می شود

 931 خریداری 19313319 بلندگو سیار 46
در کانون پرورش فکری کودکان استفاده می 

 شود

 939 یخریدار 19313319 میکروفن 46
در کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان برای 

 قصه گویی استفاده می شود

 933 اهدایی اتاق بازرگانی ایران vtech 11314319تلفن بی سیم  49
اختیار  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 کارشناس دفتر خانم محبوبه پارسایی می باشد

 934 ق بازرگانی ایراناهدایی اتا L9333s 11314319مانیتور مدل  41
قای اختیار  آ در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 ناصرنوربخش می باشد

31 fsr9611i 933 اهدایی اتاق بازرگانی ایران 11314319 کیبورد 
قای اختیار  آ در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 ناصرنوربخش می باشد

39 fcr9111  936 گانی ایراناهدایی اتاق بازر 11314319 کیبورد 
اختیار  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 کارشناس دفتر خانم محبوبه پارسایی می باشد

33 Redmax  936 خریداری 11314319 کیس 
اختیار  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 کارشناس دفتر خانم محبوبه پارسایی می باشد

33 Pal_in  939 شقای نوربخاهدایی آ 11314319 کیس 
قای ر بنیاد استفاده می شود در اختیار آدر دفت 

 ناصرنوربخش می باشد

34 Vania   931 خریداری 11314319 کیس 
اختیار خانم  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 زهرا صدر می باشد

33 Viena  941 خریداری 11314319 کیبورد 
اختیار  خانم  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 را صدر می باشدزه

36 L9933st  949 اهدایی اتاق بازرگانی ایران 11314319 مانیتور 
خانم اختیار  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 زهرا صدر می باشد

36 Hp  11314319 پرینتر 
کوکاری یاهدایی جامعه ن

 ابرار
943 

دراختیار  در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 صدر می باشدکارشناس دفتر خانم زهرا 

 در دفتر بنیاد)واحد ارتباطات( استفاده می شود  943 خریداری 11314319 سه پایه دوربین 39
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 944 خریداری 11314319 گاو صندوق حافظ 31
اختیار  خانم  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 زهرا صدر می باشد

 6تفاده می شود اتاق در دفتر بنیاد اس  943 خریداری 11314319 پنکه پارس خزر 61

 L9333s 11314319مانیتور مدل  69
اهدایی جامعه نیکوکاری 

 ابرار
946 

اختیار  در دفتر بنیاد استفاده می شود در 

 کارشناس دفتر خانم ملیکا دشتگرد می باشد

 946 خریداری 11314319 فکس پاناسونیک 63
اختیار  در دفتر بنیاد استفاده می شود در 

 انم کوثر دشتگرد می باشدکارشناس دفتر خ

 4در دفتر بنیاد استفاده می شود اتاق  949 خریداری 11314319 پنکه پارس خزر 63

 3در دفتر بنیاد استفاده می شود اتاق   941 خریداری 11314319 پنکه پارس خزر 64

 3در دفتر بنیاد استفاده می شود اتاق   931 خریداری 11314319 آیفون تصویری 63

 939 خریداری 11314319 زمی 66
اختیار  در دفتر بنیاد استفاده می شود در 

 کارشناس دفتر خانم ملیکا دشتگرد می باشد

 933 خریداری 11314319 میز 66
اختیار  در دفتر بنیاد استفاده می شود در 

 کارشناس دفتر خانم کوثر دشتگرد می باشد

 933 خریداری 11314319 میز 69
قای اختیار آ در فاده می شوددر دفتر بنیاد است 

 ناصرنوربخش می باشد

 934 خریداری 11314319 میز 61
اختیار  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 کارشناس دفتر خانم محبوبه پارسایی می باشد

 933 خریداری 11314319 میز 61
دراختیار  در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 کارشناس دفتر خانم مداح می باشد

 936 خریداری 11314319 میز 69
اختیار  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 کارشناس دفتر خانم امینه قاسم زاده می باشد

 936 خریداری 11314319 کشو 63
دراختیار  در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 کارشناس دفتر خانم زهرا صدر می باشد

 939 خریداری 11314319 کشو 63
اختیار  در استفاده می شود در دفتر بنیاد 

 کارشناس دفتر خانم امینه قاسم زاده می باشد

 931 خریداری 11314319 کشو 64
اختیار  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 کارشناس دفتر خانم محبوبه پارسایی می باشد

 961 خریداری 11314319 کشو 63
قای اختیار  آ در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 رنوربخش می باشدناص

 969 خریداری 11314319 کشو 66
اختیار  در دفتر بنیاد استفاده می شود در 

 کارشناس دفتر خانم ملیکا دشتگرد می باشد

 963 خریداری 11314319 کشو 66
اختیار  در دفتر بنیاد استفاده می شود در 

 کارشناس دفتر خانم کوثر دشتگرد می باشد

 3در دفتر بنیاد استفاده می شود اتاق  963 خریداری 11314319 سوییچ لن اینترنت 69
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 در آشپزخانه بنیاد استفاده می شود  964 خریداری 11314319 بوتان پکیج 61

 در آشپزخانه بنیاد استفاده می شود  963 خریداری 11314319 گاز رو میزی آشین 91

99 
 3با   gmkدزدگیر 

 چشمی فوتال
 966 خریداری 11314319

 دفتر بنیاد استفاده می شوددر  

 در دفتر بنیاد استفاده می شود  966 خریداری 11314319 دوربین عکاسی کانن 93

 در انبار بنیاد استفاده می شود  969 خریداری 11314319 میز کوچک 93

94 DVR در دفتر بنیاد استفاده می شود  961 خریداری 11314319 داهوا 

 11314319 چای ساز 93
فاطمه خانم  اهدایی

 صمدی
961 

 در آشپزخانه بنیاد استفاده می شود 

 در آشپزخانه بنیاد استفاده می شود  969 خریداری 11313319 کابینت آشپزخانه 96

 963 خریداری 11313319 پنس کوب بزرگ 96
اختیار  در دفتر بنیاد استفاده می شود در 

 کارشناس دفتر خانم ملیکا دشتگرد می باشد

 963 خریداری 11313319 وب کوچکپنس ک 99
قای اختیار آ در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 ناصرنوربخش می باشد

91 
یخچال بزرگ در چرمی 

 الکترو استیل
 964 خریداری 11313319

 در آشپزخانه بنیاد استفاده می شود 

 963 اهدایی اتاق بازرگانی ایران N.INC 11313319تلفن   11
قای اختیار  آ در ستفاده می شوددر دفتر بنیاد ا 

 ناصرنوربخش می باشد

19 
دوربین مدار بسته 

 مارین کوچه
 966 خریداری 11313319

 در دفتر بنیاد استفاده می شود 

13 
دوربین مدار بسته 

 مارین روی بوم
 966 خریداری 11313319

 در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 در دفتر بنیاد استفاده می شود  969 یداریخر 11313319 دوربین مدار بسته داهوا 13

 در دفتر بنیاد استفاده می شود  961 خریداری 11313319 دوربین مدار بسته داهوا 14

 991 خریداری 11313319 پنس کوب کوچک 13
دراختیار  در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 کارشناس دفتر خانم زهرا صدر می باشد

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود  999 یداریخر 11316334 صندلی چوبی 16

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود  993 خریداری 11316334 صندلی چوبی 16

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود  993 خریداری 11316334 صندلی چوبی 19

 ی شوددر اتاق جلسات بنیاد استفاده م  994 خریداری 11316334 صندلی چوبی 11

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود  993 خریداری 11316334 صندلی چوبی 911

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود  996 خریداری 11316334 صندلی چوبی 919

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود  996 خریداری 11316334 صندلی چوبی 913

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود  999 یخریدار 11316334 صندلی چوبی 913

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود  991 خریداری 11316334 صندلی چوبی 914
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 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود  911 خریداری 11316334 صندلی چوبی 913

 شود در اتاق جلسات بنیاد استفاده می  919 خریداری 11316334 صندلی چوبی 916

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود  913 خریداری 11316334 صندلی چوبی 916

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود  913 خریداری 11316334 صندلی چوبی 919

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود  914 خریداری 11316334 صندلی چوبی 911

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود  913 خریداری 11316334 صندلی چوبی 991

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود  916 خریداری 11316334 صندلی چوبی 999

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود  916 خریداری 11316334 صندلی چوبی 993

 شوددر اتاق جلسات بنیاد استفاده می   919 خریداری 11316334 صندلی چوبی 993

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود  911 خریداری 11316334 صندلی چوبی 994

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود  311 خریداری 11316334 صندلی چوبی 993

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود  319 خریداری 11316334 صندلی چوبی 996

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود  313 خریداری 11316334 صندلی چوبی 996

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود  313 خریداری 11316334 میز چوبی 999

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود  314 خریداری 11316334 میز چوبی 991

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود  313 خریداری 11316334 میز چوبی 931

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود  316 خریداری 11316334 میز چوبی 939

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود  316 خریداری 11316334 میز چوبی 933

 319 خریداری 11316334 صندلی گردان 933
قای اختیار آ در دفتر بنیاد استفاده می شود در 

 ناصرنوربخش می باشد

 311 خریداری 11316334 نصندلی گردا 934
اختیار  در دفتر بنیاد استفاده می شود در 

 دفتر خانم شوکت مداح می باشدکارشناس 

 391 خریداری 11316334 صندلی گردان 933
اختیار  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 کارشناس  دفتر خانم زهرا صدر می باشد

 399 انی ایراناهدایی اتاق بازرگ 11316334 صندلی گردان 936
اختیار  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 کارشناس دفتر خانم محبوبه پارسایی می باشد

 393 خریداری 11316334 صندلی گردان 936
اختیار  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 می باشدشناس دفتر خانم امینه قاسم زاده کار

 در آشپزخانه بنیاد استفاده می شود  393 خریداری 11316334 کپسول آتشنشانی 939

 394 اهدایی 11316334 ریکوردر 931
اختیار  در دفتر بنیاد استفاده می شود در 

 کارشناس دفتر خانم ملیکا دشتگرد می باشد

 در دفتر بنیاد استفاده می شود  393 خریداری 11399396 میکروفن یقه ای 931

 396 خریداری perfect 11393319کیس  939
اختیار  در دفتر بنیاد استفاده می شود در 

 کارشناس دفتر خانم ملیکا دشتگرد می باشد
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 396 خریداری 11316334 صندلی گردان 933
در دفتر بنیاد استفاده می شود دراختیار  

 کارشناس دفتر خانم کوثر دشتگرد می باشد

 399 اهدایی 11393319 کیبورد فراسو 933
شود دراختیار  در دفتر بنیاد استفاده می 

 کارشناس دفتر خانم کوثر دشتگرد می باشد

 391 خریداری 11393319 پانج 934
دراختیار  در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 کارشناس دفتر خانم زهرا صدر می باشد

 331 خریداری acer 11393319لپ تاپ  933
اختیار  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 نه قاسم زاده می باشدکارشناس دفتر خانم امی

 339 خریداری hp 11393319لپ تاپ  936
برای کتابخانه و مرکز توانمندسازی سیار 

 خریداری شده است

 333 اهدای اتاق بازرگانی ایران hp 11393319اسکنر  936
اختیار  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 کارشناس دفتر خانم امینه قاسم زاده می باشد

 333 خریداری 16316313 پانج 939
اختیار  در دفتر بنیاد استفاده می شود در 

 کارشناس دفتر خانم ملیکا دشتگرد می باشد

 334 خریداری 19313316 هارد اکسترنال 931
اختیار  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 کارشناس دفتر خانم امینه قاسم زاده می باشد

 333 خریداری ETIG 11393334مانیتور  941
در دفتر بنیاد استفاده می شوددراختیار  

 کارشناس دفتر خانم شوکت مداح می باشد

 336 اهدای اتاق بازرگانی ایران 11393319 کیبورد فراسو 949
اختیار  در دفتر بنیاد استفاده می شود در 

 کارشناس دفتر خانم ملیکا دشتگرد می باشد

 در دفتر بنیاد استفاده می شود  336 خریداری 11311333 تابلو اعالنات 943

 در حیاط بنیاد استفاده می شود  339 خریداری 11316334 میز چوبی 943

 در حیاط بنیاد استفاده می شود  331 خریداری 11316334 صندلی چوبی 944

 در حیاط بنیاد استفاده می شود  331 خریداری 11316334 صندلی چوبی 943

 در حیاط بنیاد استفاده می شود  339 داریخری 11316334 صندلی چوبی 946

 در حیاط بنیاد استفاده می شود  333 خریداری 11316334 صندلی چوبی 946

 در دفتر بنیاد استفاده می شود  333 خریداری 11313319 دوربین مداربسته 949

 در دفتر بنیاد استفاده می شود  334 خریداری 11313319 دوربین مداربسته 941

 در دفتر بنیاد استفاده می شود  333 خریداری 11313319 وربین مداربستهد 931

 در حال تجهیز برای مرکز توانمندسازی سیار  336 خریداری 11393391 خودرو کارا 939

 336 خریداری 11316334 میز 933
دراختیار  در دفتر بنیاد استفاده می شود 

 کارشناس دفتر خانم زهرا صدر می باشد

 در آشپزخانه بنیاد استفاده می شود  339 خریداری 11314319 ه کمک های اولیهجعب 933

 در آشپزخانه بنیاد استفاده می شود  331 خریداری 11314319 سنسور اعالم حریق 934

 استفاده می شود 3در اتاق   341 خریداری 11314319 سنسور اعالم حریق 933
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 در انبار قرار داده شده است 349 خریداری 11314319 پنکه پارس خزر 936

 در انبار قرار داده شده است 343 خریداری 11314319 پنکه پارس خزر 936

 در انبار قرار داده شده است 343 خریداری 11314319 پنکه پارس خزر 939

 در انبار استفاده می شود 344 اهدایی ناصر نوربخش 11314319 مانیتور ال جی 931

 در انباراستفاده می شود 343 خریداری 11314319 تاشوچهارپایه فلزی  961

 در انبار قرار داده شده است 346 خریداری N.INC 11314319تلفن   969

 در آشپزخانه بنیاد استفاده می شود  346 خریداری 11314319 جعبه کلید 963

 در انبار استفاده می شود 349 خریداری 11314319 جعبه رک 963

 در آشپزخانه بنیاد استفاده می شود  341 اهدایی ناصر نوربخش 11314319 خزر پنکه پارس 964

 در فروشگاه استفاده می شود 331 خریداری 11316334 میزفروشگاه 963

 در انبار قرار داده شده است 339 خریداری 11316334 صندلی چوبی 966

 ه استدر انبار قرار داده شد 333 خریداری 11316334 صندلی چوبی 966

 در سوئیت استفاده می شود 333 خریداری 11314319 یفون تصویری سوئیتآ 969
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 پیوست ها

 : تفاهم نامه همکاری مشترک بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر با صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی0پیوست شماره 

 تفاهم نامه همکاری مشترک

سپهر  به نمایندگی اقایان سید ناصر نوربخش و محمد علی شوشتری  و به آدرس قاین ،  و توانمندسازی ن بنیاد توسعه فرهنگیاین تفاهم نامه بی

که در این تفاهم نامه به اختصار سپهر نامیده می شود  و سه نفر از اعضای  33333661و شماره تماس  39، پالک 93جانبازان انبازان، جخیابان 

به عنوان مدیر عامل، وق اعتبارات خرد زنان روستای ............................ به نام خانم.............................  به کدملی................  هیات مدیره  صند

. به کدملی................................  به عنوان منشی و به خانم.....................  به کدملی....................  به عنوان حسابدار و خانم...............................

 ی گردد.آدرس........................... و شماره تماس.........................که از این پس صندوق  نامیده می شود ، با شرایط زیر منعقد م

 موضوع تفاهم نامه: -9ماده 

از منابع مالی صندوق روستا توسط سپهر تنظیم می شود. صندوق شامل ....................... عضو موسس است  این تفاهم نامه به منظور تامین بخشی

است و طبق که در چارچوب اساسنامه مصوب جهت حمایت مالی از فعالیت های تولیدی و اشتغال زایی در روستای ........................... تشکیل شده 

 ندگان فوق الذکر وکالت داده اند.صورتجلسه پیوست به نمای

 شرح تعهدات طرفین: -3ماده 

 الف( سپهر:

ساله در اختیار صندوق قرار  و ..... ریال جهت راه اندازی و شروع فعالیت صندوق به صورت وام قرض الحسنه  ...........................سپهر مبلغ  -9

 می دهد.

 صندوق تعهدات 3 بند شرایط مه به اتمام نرسیده باشد مبلغ ذکر شده را مطالبه کند مگرسپهر نمی تواند تا مدت زمانی که این تفاهم نا -3

 . گردد محرز و محقق

 سپهر در اینکه تسهیالت به چه کسی پرداخت شود حق دخالت ندارد. -3

 ب( صندوق:

هر در چارچوب اساسنامه مصوب نفر انتخابی فوق الذکر و یک نفر نماینده  سپ 3تمام تصمیمات صندوق با هیات مدیره ای مرکب از  -9

 اتخاذ می گردد.

 تمامی تصمیمات ، فعالیتها و اقدامات صندوق براساس اساسنامه و این تفاهم نامه انجام خواهد شد . -3

 هیات مدیره مسئول حفظ سرمایه صندوق است. -3

ام گیرندگان و نحو هزینه کرد وام ها را صندوق در پایان هر سال تراز مالی و گزارشی از دریافت ها ، پرداخت ها ، اسامی و مشخصات و -4

 به سپهر ارسال می کند.

در صورت انحالل صندوق یا انحراف صندوق از قوانین و مقررات تعیین شده در اساسنامه آن، قبل از مدت زمان این تفاهم نامه، کل  -3

 مبلغ پرداخت شده به صندوق به صورت یکجا به سپهر مسترد خواهد شد.

 .......این تفاهم نامه و در  4ریال را پس از فعالیت به مدت دو سال از تاریخ مندرج در ماده  .................... د مبلغ صندوق متهعد می شو -6

 ماه به سپهر مسترد نماید. ..........قسط طی 

ساسنامه بر عهده اعضای چنانچه بنا به هر دلیلی تغییری در ترکیب اعضای هیات مدیره صندوق ایجاد شود، تعهدات ذکر شده در این ا -6
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 هیات مدیره جدید نیز خواهد بود.

 : سایر شرایط:3ماده

به عنوان کارگزار واسط بوده و مبلغ مساعدت سپهر از طریق قاین  ..................................................طرفین تفاهم می کنند که  -9

 ه صندوق روستا پرداخت شود................................... و طبق ضوابط آن ب

یا اعمال نفوذ در آن را ندارد مگر به حکم قانون و صندوق، نهاد مردمی و  مستقلی است و هیچ شخص حقیقی و حقوقی، حق دخالت  -3

 اساسنامه صندوق که به تایید اعضا رسیده است.

 ی کند.شورای اسالمی روستای ...................... مفاد این تفاهم نامه را تایید م -3

هر گونه اختالف بین طرفین در جلسه ای بین طرفین و اعضای شورای اسالمی روستای.......................علم قابل حل و رفع است و هیچ  -4

 تصمیمی برخالف اساسنامه و مفاد این تفاهم نامه قابل پذیرش نیست.

 : مدت تفاهم نامه:4ماده

اعتبار دارد و تمدید  ........... سالبه مدت  .....................تا  ..................ای طرفین رسیده است و از تاریخ این تفاهم نامه در سه نسخه تنظیم و به امض

 آن بنا به توافق طرفین امکان پذیر است.

 

 ...................................                      محمد علی شوشتری                                 –سید ناصر نوربخش        

 صندوق اعتبارات خرد زنان روستای                                    سپهر  و توانمندسازی بنیاد توسعه فرهنگی                            

  

....................... 

 رئیس شورای اسالمی روستای 
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 بانی از کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگیفرم طرح پشتی: 9پیوست شماره 

 الف( مشخصات  اولیه:

 کد ملی:                       میزان تحصیالت:    نام و نام خانوادگی :                                  نام پدر:                      

 محل سکونت:       شغل همسر:                           خ تولد:                  تعداد فرزندان:          شغل فعلی:  تاری

 آدرس:                  شماره همراه:شماره ثابت:                 

 عنوان دوره را بنویسید. اگر پاسخ مثبت است آیا تاکنون دوره آموزشی مهارتی را گذرانده اید؟

 مثبت است بنویسید که صرف چه کاری شده است. آیا تاکنون تسهیالت اشتغال دریافت کرده اید؟ اگر پاسخ

 آیا در طرح های بنیاد توسعه فرهنگی سپهر بوده اید؟ نام ببرید.) مثل صندوق های اعتبارات خرد، دوره آموزشی و...(

 شماره تماس:  نام و نام خانوادگی:                                     نسبت:                                         معرف:

 ب( توصیف کسب و کار: )چنانچه فرد کسب و کاری دارد(

 )این موارد در مصاحبه اولیه پرسیده شود( پ( گزارش مصاحبه اولیه: 

 کارهایی انجام داده اید؟تاکنون چه 

 ؟ارائه می دهیدچه محصوالت و خدماتی به بازار 

 ا می فروشید؟جمحصول یا خدمات خود را ک

 ؟می خرندت شما را چه کسانی محصول یا خدما

 مواد اولیه را ازکجا تهیه می کنید؟

 چند نفر با شما کار می کنند؟

 دستمزد چگونه به نیروی کار پرداخت می شود؟

 مهمترین مشکل و نیاز کسب وکار شما االن چیست؟

 نام و نام خانوادگی گفتگوکننده:                          تاریخ گفتگو:

 دید: ت( گزارش باز

 برای مشاغل خانگی فضای منزلیا بازدید از  ای کارفضبازدید از 

 چند عکس از فضا و محصوالت و خدمات گرفته شود

 زمایی گفته های کادر مصاحبهراستی آ

 توصیف فضایی که دیده شده با جزئیات

 ا شواهدی دال بر زنده بودن کسب و کار دیده شد آی

 نام و نام خانوادگی گفتگوکننده:                          تاریخ گفتگو:

 ث(نتیجه ارزیابی:

 تاریخ ارزیابی:                       تایید مشروط     رد        تایید   :نهایینظر 

 صاحبان کسب و کار باید انجام شوددر صورت تایید لیست اقداماتی که برای 
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 های خردطرح پرداخت تسهیالت کسب و کار: فرم 3پیوست شماره 

 :گیرنده وامالف( مشخصات 

 ت:   نام و نام خانوادگی :                                  نام پدر:                      کد ملی:                       میزان تحصیال

 شغل همسر:                   محل سکونت:                     تاریخ تولد:                          شغل فعلی:               

 تعداد فرزندان:                     شماره ثابت:                                                 شماره همراه:

 عنوان دوره را بنویسید اگر پاسخ مثبت است آیا تاکنون دوره آموزشی مهارتی را گذرانده اید؟

 کرده اید؟ اگر پاسخ مثبت است بنویسید که صرف چه کاری شده است.آیا تاکنون تسهیالت اشتغال دریافت 

 آیا در طرح های بنیاد توسعه فرهنگی سپهر بوده اید؟ نام ببرید

 معرف:

 نام و نام خانوادگی:                                  نسبت                                        شماره تماس

 نسبت                                        شماره تماس                              نام و نام خانوادگی:    

 ....................................ب( عنوان دقیق طرح:  

کاری می خواهید انجام دهید)توضیحات شفاف و کامل باشد و از کلی گویی پرهیز  چهکه با این مبلغ تسهیالت کامال توضیح دهید

 شود(

 پ(برآورد هزینه:

 نیاز دارید، هر کدام را به تفکیک بنویسید: ه تجهیزات و مواد اولیه ایبرای انجام این کار چ

 )ریال(مبلغ تعداد وسیله مورد نیاز/ مواد اولیه/

   

   

   

   

   

   

 جمع کل هزینه مورد نیاز:

 چه مبلغی را می خواهید وام بگیرید:                                            چه مبلغی خودتان می توانید تهیه کنید:

 ت( سود دهی

 چه محصوالت و خدماتی به بازار ارائه خواهید داد؟

 محصوالت تولیدی یا خدمات شما بعد از چند ماه سود آور خواهد بود؟

 فکرمی کنید بعد از یک سال چقدر سود کنید؟

 ث( بازار فروش:

 ا را چه کسانی خواهند خرید؟محصول یا خدمات شم
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 کارهایی انجام داده اید؟ فقط نام ببرید تاکنون چه کسب و

 در اجرای این پروژه چه کسانی به شما کمک خواهند کرد و چگونه؟

 در این کاری که پیشنهاد داده اید آیا تجربه دارید و آموزشی هم دیده اید؟ )توضیح دهید(

 خودتان می بینید)می توانید چند گزینه را انتخاب کنید( کدامیک از وی گی های زیر را در

       اهل عمل و اجرا          ریسک پذیری)خطرپذیری(       و داشتن پشتکار  پر تالش      نوآوری خالقیت و

 جدیت            پیگیر بودن      منظم بودن     اهل برنامه ریزی  

 

 

 با سالم

...............................   فرزند..............  تقاضای دریافت تسهیالت با مشخصات فوق را دارم و متعهد می شوم در اینجانب ..........

صورت دریافت تسهیالت، آن را در پروژه پیشنهادی صرف کنم و تهعد نموده که اقساط تسهیالت را به موقع بپردازم و بنیاد 

 ی نسبت به موفقیت یا شکست کسب و کار من و عدم پرداخت اقساط را ندارد.توسعه فرهنگی سپهر هیچ مسئولیت

 

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ

 امضا و اثر انگشت
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 : تفاهم نامه مشارکت در سپرده گذاری در حساب قرض الحسنه بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر0پیوست شماره 
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 رم دریافت تسهیالت لوازم کمک آموزشی تحصیلی: ف1پیوست شماره 
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 تو برگ به آب انداز کوچک مشمار آن را 

 شاید که نجات افتد زنبور غریقی را
 )زنده یاد مجتبی کاشانی(


