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 مقدمه

تاسیس شده است.  9831بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر قاین یک سازمان مردم نهاد است که در سال 

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

 روستای شهرستان قاین اجرا کرده است.   83کوچک در خراسان جنوبی و 

داوطلب فعال و دغدغه  20نفر از کارشناسان دلسوز و توانمند،  6بنیاد توانست با همراهی  3044در سال 

 60سازمان و نهاد دولتی و غیر دولتی، اعتماد  11، همراهی هیات مدیره و امنانفر از اعضای  34مند، 

را اجرا یا به  پروژه 13ریال، تعداد  8.148.114.014هزینه کرد مالی)حقیقی و حقوقی( بزرگوار و  حامی

نفر به صورت مستقیم از پروژه های اجرا شده  3412توسعه پروژه های قبلی کمک کند که در مجموع 

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

 .فتخار به اعتمادی که به ما کردیدافتخار می کنیم، ا

یکی از گزارش های اصلی  هر سازمانی باید در دوره های زمانی مشخص گزارش عملکرد ارائه دهد و گزارش ساالنه

 سازمان به شمار می رود. بنیاد سپهر عالوه بر گزارش ساالنه، گزارش های دوره ای خود را نیز منتشر می کند. 

همیشه نسبت به دالیل زیر اهمیت دارد و بنیاد سپهر نیز بنا بر همین دالیل گزارش در سازمان های مردم نهاد  ارائه

 اقدام می کند: به تدوین گزارش های دوره ای

 ضرورت شفافیت عملکرد برای تمام ذی نفعان -

 بنیاد ضرورت ایجاد اعتماد بین ذی نفعان و -

 های بنیاد می شودتدوین گزارش منجر به مرور عملکرد و شناسایی ضعف ها و قوت  -

 در بنیاد سپهر در سه دسته قرار می گیرد: 9گزارش نتایج

 ها، که گزارش اقدامات و فعالیت ها است 2گزارش خروجی -9

 ها، که نتیجه خروجی هاست8گزارش دستاورد -2

 ، که نتیجه بلند مدت اقدامات و عملکرد بنیاد است4گزارش اثرات -8

 دستاورد ها را مالحظه خواهید کرد.گزارش خروجی ها و  ،در متن پیش رو شما

 شامل موارد زیر بوده است: 3044شده یا توسعه یافته در سال پروژه های اجرا 

 کارآفرینی خدمات پروژه مرکز مشاوره و -

 پروژه صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی -

 تعاونی هنری دستان -

 تعاونی لبنیات قومنجان -

 تعاونی صنایع دستی ساروق -

 تعاونی تولید چرم مژگان -

                                                             
1
 Result 

2
 Outpout 

3
 Outcome 

4
 Efect 
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 تعاونی شیرینی پزی آفریز -

 طرح توانمندسازی فارغ التحصیالن هنرستانی -

 کارباش پروژه -

 کتابخانه سیار افق پروژه مرکز توانمندسازی و -

 پالستولید پروژه  -

 جهاد کشاورزیاعتبارات خرد پروژه صندوق های  -

 پروژه توانمند سازی روستاهای حاشیه شهر قائن  -

 کارگاه آموزشی و تولیدی مرحوم نوحی -

 طرح توسعه پایدار روستای زول -

 موزه عکس -

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان  پروژه توسعه کتابخانه سیار کانون -

 نیازمند و پرداخت بن لوازم التحریرای خرید گوشی و تبلت دانش آموزان پروژه پرداخت تسهیالت بر -

 پروژه پیشگیری از کرونا -

 کارگاه تولیدی مدرسه شقایق -

 حمایت از کتابخانه ها و مدارس -

 را از راهنمایی های ارزشمند خود بهره مند کنید.امید است با خواندن این گزارش بیشتر با سپهر آشنا شده و ما 
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 خدمات کارآفرینیمشاوره و پروژه مرکز 

 ، شوکت مداحمحبوبه پارسایی پروژه: انتسهیلگر

 ریال 611.404.113هزینه پروژه: 

 میری و مشارکت ذی نفعانآقاآقایان احمد مهدوی، سید حبیب اهلل  مالی: انحامی

در این مرکز خدمات دریافت کند،  بنیاد موفق شد مجوز مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی سپهر را 9433در سال 

 :می شود زیر ارائه 

 آموزش و مشاوره مهارت های مدیریت کسب و کار  -

 وع کسب و کارضآموزش و مشاوره مهارت های فنی و تکمیلی با توجه به مو -

 پیدا کردن بازار فروش  -

 مشاوره برای بهبود و ارتقا کیفیت محصول   -

 مشاوره و تسهیلگری برای طراحی محصول  -

 مشاوره برای قیمت گذاری محصول -

 ارتباط با سایر کسب و کارها برقراری   -

 مشاوره بهینه کردن فرآیند تولید و افزایش بهره وری  -

 تالپرداخت تسهی  -

 مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی :  مجوز3تصویر شماره 

کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی را شناسایی  نفر از صاحبان 22 پروژه مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی سپهر،

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

ز جهت فقدان آموزش مهارت های کسب و کار و ارتباط با مشتری، صاحبان کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی ا

توسعه کسب و  ،عدم آشنایی کافی با بازار فروش، مشکالت گسترش کسب و کار، عدم حمایت های مادی جهت ارتقا

یه کار و عدم مشاوره در زمینه تولید، ارتقا و طراحی محصول با مشکالتی رو به رو هستند. با توجه به مطالعات اول

 انجام شده نیازهای صاحبان کسب و کار و مشاغل خانگی شناسایی شدند و این پروژه سعی دارد نیازهای آنها که

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

ت کسب و کار و ارتباط با مشتری، چالش در گسترش محصول متناسب با نیاز بازار، فقدان آموزش مهارت های مدیری
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توسعه کسب و کار در قالب تسهیالت است را رفع  وار از حمایت های مادی جهت ارتقا وکسب و کار و بهرمندی دش

تحقیقات تلفنی، میدانی و  ( را تکمیل کند. پس از آن9)پیوستاولیه کند. پس از شناسایی و معرفی، هر فرد باید فرم 

تشکل از چهار و نتیجه این بررسی در شورای مربوطه که م با فرد صورت می گیردکارشناسان سپهر  توسط مصاحبه

و اقدامات الزم برای هر فرد مشخص می شود. در این مرحله با مشارکت فرد خدمات پشتیبانی  نفر می باشد طرح

 ارائه می شود.

 مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینیمتقاضیان   :  جلسه بررسی پرونده های1تصویر شماره 

 

نفر از صاحبان کسب و کار های خرد و مشاغل خانگی  932توضیح داده شده است  9همانطور که در جدول شماره 

 نفر آنها خدمات ارائه شده است. 22پذیرش و به 
 : کسب و کارهای معرفی شده به مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی 3جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 

 : فرایند اصلی مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی3نمودار شماره 

 تعداد پذیرشوضعیت  ردیف

 932 شده پذیرش 9

 22 بهره مند شده از خدمات 2

 43 حذف 8
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خرد و مشاغل خانگی  نفر از صاحبان کسب و کارهای 22توضیح داده شده است  2همانطور که در جدول شماره 

 نفر آنها مرد بودند. 1نفر زن و  38شناسایی شده 

 کسب و کارهای حمایت شده به تفکیک جنسیتصاحبان : 1جدول شماره 

 

 

 

شیرینی پزی در روستای  ، کارگاه خیاطی و کارگاهفروشی لباس:  پرداخت تسهیالت بابت راه اندازی 1تصاویر شماره

 و آفریزجعفرآباد 

 مرد زن

 درصد تعداد درصد تعداد

38 33 % 1 93 % 
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 آورده شده است. 8ر جدول شماره خدمات ارائه شده به کسب و کارهای خرد د

 

 : کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی استفاده کننده از خدمات مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی1جدول شماره 

 ردیف عنوان کسب و کار توضیحات 3044اقدامات انجام شده در سال 

 محصول 83عکاسی حرفه ای از  -

 ایجاد غرفه در باسالم -

 فراهم کردن بازار فروش -

 غرفه داری در باسالم کارگاه آموزش -

 های طرح در پالس و گلیم انواع کننده تولید

 مختلف

  تولید پالس و گلیم

 بافت ذهن برنا دست
9 

 موزشی در زمینه بافتنیآدانلود کلیپ های  -

 فراهم کردن بازار فروش -

 ایجاد غرفه در باسالم -

 محصول 23عکاسی حرفه ای از  -

 تبلیغات فروش نوروزی محصوالت -

 تار و پود عروسک بافی پادری عروسک، انواع تولید کننده

2 

 ایجاد غرفه در باسالم -

 موزش غرفه داری در باسالمکارگاه آ -

 کارگاه آموزش عکاسی با موبایل -

 فراهم کردن بازار فروش -

 محصول 93عکاسی حرفه ای از  -

 بخارا، آلو زردآلو، برگه قبیل از خشکبار فروش

 … و اناب، پسته، بادام

ارگانیک  فروش خشکبار

 قاینات

8 

 مشاوره در حوزه کسب و کار -

 کارگاه آموزش مدیریت کسب و کارهای خرد -

 پرداخت تسهیالت -

راه اندازی گلخانه و فروش انواع گل و گیاه 

 آپارتمانی

 احداث گلخانه

4 

 3 کارگاه خیاطی اتو سردوز و چرخ وسایل خرید تسهیالتپرداخت  -

 عکس و ویدئو از کسب و کارتهیه  -

 کارتبلیغاتی از کسب و  تهیه کلیپ -

مزرعه  پرورش بلدرچین تولید تخم بلدرچین

 چکاوک 
2 

 کارگاه آموزش مدیریت کسب و کارهای خرد -

 کارگاه آموزش شبکه های اجتماعی -

 دمنوش های گیاهی دمنوش های گیاهیبسته بندی انواع 
7 

 ایجاد غرفه در باسالم -

 کارگاه آموزش شبکه های اجتماعی -

 کارگاه آموزش غرفه داری در باسالم -

 مشاوره در حوزه کسب و کار -

 فراهم کردن بازار فروش  -

ت آالساخت زیور طراحی و تولید انواع دستبند، انگشتر، گردنبند و ...

 دستبافت فلزی و

3 

 ایجاد غرفه در باسالم -

 مشاوره در حوزه کسب و کار -

 کارگاه آموزش غرفه داری در باسالم -

 فراهم کردن بازار فروش -

 تولید زیوراالت رزینی تولید انواع زیوراالت رزینی

1 

 کارگاه آموزش آرایشگری  -

 پرداخت تسهیالت  -

 آرایشگاه زنانه 
93 

 99 خیاطیکارگاه  دوخت سرویس نوزاد و آشپزخانه آموزش و کارمعرفی به کارگاه خیاطی برای  -
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 محصول 93حرفه ای از  عکاسی -

 ایجاد غرفه در باسالم -

 کارگاه آموزش غرفه داری در باسالم -

 فراهم کردن بازار فروش -

 در اختیار قرار دادن چرم و ابزار -

 تبلیغات فروش نوروزی محصوالت -

چرمی، تمام  تولید کننده انواع محصوالت

محصوالت از چرم طبیعی بز و گاو تولید و 

 دوخت آن ها با دست می باشد

در  چرم مژگانتولید تعاونی 

 روستای جعفرآباد و مهمویی

92 

 98 تاکسی درون شهری تعمیر خودرو پرداخت تسهیالت -

خرید لوازم جوشکاری از جمله )ترانس جوش،  پرداخت تسهیالت -

 سیم جوش و ...( سنگ فرز کوچک و بزرگ،

کارگاه جوشکاری در روستای 

 مهمویی
94 

 93 ایران فروشگاه صنایع دستی خرید انواع صنایع دستی پرداخت تسهیالت -

 و دوز راسته چرخ سردوز، چرخ وسایل خرید پرداخت تسهیالت -

 اتو

 کارگاه خیاطی
92 

 97 کارگاه خیاطی خرید اتو بخار و چرخ صنعتی پرداخت تسهیالت -

 پرداخت تسهیالت -

 ایجاد غرفه در باسالم -

 کارگاه آموزش غرفه داری در باسالم -

 کارگاه مدیریت کسب و کارهای خرد -

 تولید سفال سنتی خرید کوره برای لعاب سفال

93 

 91 کشاورزی ب کشاورزیآاحداث مخزن  پرداخت تسهیالت -

 فراهم کردن بازار فروش -

 راه اندازی غرفه در باسالم -

 محصول  2عکاسی حرفه ای از  -

 بهار تریکو بافی بافت انواع سبد

23 

تولید عسل طبیعی و فروش  تولید عسل طبیعی کارگاه آموزش عکاسی با موبایل -

 کندو
29 

 22 گلخانه تولید و فروش انواع گل و گیاه آپارتمانی پرداخت تسهیالت -

فروشگاه کفش در روستای  و مردانه زنانهکفش بچگانه، فروش  پرداخت تسهیالت -

 چاه اسالم آباد
28 

 فراهم کردن بازار فروش -

 ایجاد غرفه در باسالم -

 محصول 23عکاسی حرفه ای از  -

 تبلیغات فروش نوروزی محصوالت -

 عروسک بافی بافت انواع عروسک

24 

 طراحی و چاپ لیبل، بسته بندی -

 فراهم کردن بازار فروش  -

 از محصوالتعکاسی حرفه ای  -

 حوله بافی بافت انواع حوله دست و حمام

 

 

23 

 22 قومنجان کارگاه شیرینی پزی تولید انواع کیک و شیرینی کارگاه آموزش شیرینی پزی  -

 27 قاین کارگاه شیرینی پزی تولید انواع کیک و شیرینی کارگاه آموزش شیرینی پزی  -

 پرداخت تسهیالت -

 مدیریت کسب و کار خرد کارگاه -

 کارگاه آموزش شیرینی پزی -

کارگاه شیرینی پزی در  تولید انواع کیک و شیرینی

 روستای شاهیک

 

23 
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در  کارگاه شیرینی پزی تولید انواع کیک و شیرینی کارگاه آموزش شیرینی پزی -

 روستای شیرمرغ
21 

لوله  لوازم خانگی وتعمیر  خانگی لوازم تعمیر و فروش تعمیر پرداخت تسهیالت -

 در روستای شاهیک کشی آب
83 

در  هدیه کارگاه شیرینی پزی تولید انواع کیک پرداخت تسهیالت -

 روستای اسفشاد
89 

 82 در قاین کارگاه عرق گیری تولید انواع عرق گیاهان دارویی کارگاه آموزش عرق گیری  -

 88 در شاهیک کارگاه عرق گیری داروییتولید انواع عرق گیاهان  کارگاه آموزش عرق گیری  -

 84 شیرمرغ کارگاه عرق گیری تولید انواع عرق گیاهان دارویی کارگاه آموزش عرق گیری  -

 کارگاه مدیریت کسب و کار خرد -

 ایجاد غرفه در باسالم -

 ترمه  قلم زنی قلم زنی انواع ظروف
83 

 پرداخت تسهیالت -

 کارگاه آموزش شیرینی پزی -

کارگاه شیرینی پزی در  انواع کیک و شیرینی تولید

 روستای آفریز
82 

 87 قالی بافی روستای شاهیک بافت انواع قالی پرداخت تسهیالت -

 83 مهموییسوپر مارکت روستای  فروش انواع مواد غذایی پرداخت تسهیالت -

 فراهم کردن بازار فروش -

 ایجاد غرفه در باسالم -

 محصول 93عکاسی حرفه ای از  -

 تبلیغات فروش نوروزی محصوالت -

 دنیای بافتنی رنگارنگ بافت انواع عروسک

81 

 43 معرق کاری انواع تابلو معرق کارگاه آموزش غرفه داری در باسالم-

 عکاسی حرفه ای از محصوالت -

 فراهم کردن بازار فروش -

 بخارا، آلو زردآلو، برگه قبیل از خشکبار تولید

 … و نابع شلغم،

 تولیدی خشکبار
49 

 42 کافی نت خرید کامپیوتر پرداخت تسهیالت -

 48 طراحی چهره مختلف ابعاد در چهره طراحی سفارش کارگاه آموزش غرفه داری در باسالم -

 کارگاه مدیریت کسب و کار خرد-

 کارگاه آموزش عکاسی با موبایل -
 کارگاه خیاطی دوخت لباس، سرویس آشپزخانه و ....

44 

 کارگاه مدیریت کسب و کار خرد-

 کارگاه آموزش عکاسی با موبایل -

 صنایع دستی گردونه مهر تولید سفره آردی
43 

 کارگاه مدیریت کسب و کار خرد-

 کارگاه آموزش عکاسی با موبایل -

 کارگاه معرق چوب تولید انواع تابلوهای معرق چوب
42 

 کارگاه مدیریت کسب و کار خرد-

 عکاسی با موبایلکارگاه آموزش  -

 تبلیغات فروش نوروزی محصوالت -

 عروسک بافتنی بافت انواع عروسک

47 
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 کارگاه آموزش غرفه داری در باسالم-

 فراهم کردن بازار فروش -

 ایجاد غرفه در دیجی کاال -

 محصول 83عکاسی حرفه ای از  -

 کارگاه آموزش مدیریت کسب و کار خرد -

 و کار با کوره لعابیآموزش در زمینه تولید سفال  -

 نفر 23برای 

 تامین مواد لعابی و کوره -

 تبلیغات فروش نوروزی محصوالت -

تعاونی هنری دستان یک نهاد غیر ثبتی است 

که توسط بنیاد راه اندازی شده و فرصت تولید 

و طراحی سفال را توسط تعدادی از فارغ 

 التحصیالن مدارس فراهم کرده است.

 تعاونی هنری دستان

43 

 کارگاه آموزش غرفه داری در باسالم-

 فراهم کردن بازار فروش -

 محصول 93عکاسی حرفه ای از  -

 کارگاه آموزش مدیریت کسب و کار خرد -

 مشاوره در حوزه کسب و کار -

 تبلیغات فروش نوروزی محصوالت -

 

تعاونی صنایع دستی ساروق، یک نهاد رسمی 

بهبود غیرثبتی است. این تعاونی با هدف 

معیشت و احیا هنر نقش دوزی های سنتی با 

کمک بانوان روستایی راه اندازی شده است که 

به توانمندسازی بانوان کمک کرده و با تولید 

محصوالت کاربردی و فروش محصوالت به 

 اقتصاد و معیشت روستائیان کمک کند.

 تعاونی صنایع دستی ساروق

41 

 کارگاه آموزش غرفه داری در باسالم-

 فراهم کردن بازار فروش -

 کارگاه آموزش مدیریت کسب و کار خرد -

تعاونی لبنیات قومنجان، یک نهاد رسمی غیر 

ثبتی است. این تعاونی با هدف کمک به بهبود 

درآمد اعضای تعاونی با فروش محصوالت 

فراوری شده با کمک بانوان روستایی راه 

اندازی شده است و به توانمندسازی بانوان 

کرده و با تولید محصوالت فراوری و  کمک

فروش محصوالت به اقتصاد و معیشت 

 روستائیان کمک کند.

 تعاونی لبنیات قومنجان

33 

 کارگاه آموزش غرفه داری در باسالم-

 کارگاه آموزش مدیریت کسب و کار خرد -
 تولید لبنیات محلی

 

 لبنیات محلی
39 

پوشاک در روستای فروش  زنانهفروش پوشاک بچگانه و  پرداخت تسهیالت -

 محمدآباد علم
32 
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 در روستای مهمویی و چاه اسالم آباد فروشی : پرداخت تسهیالت بابت راه اندازی سوپر مارکت  و کفش0شماره تصاویر 

 

وسط تتسهیالت پرداخت شده به آنها افرادی که  بازدیدی از کسب و کارپشتیبانی از صاحبان کسب و کار، از بعد 

 .ه است( برای آنها تکمیل شد2)پیوست چک لیست بازدید از کسب و کارهاتسهیلگران پروژه انجام و 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : پرداخت تسهیالت بابت راه اندازی کارگاه شیرینی پزی و تعمیر لوازم خانگی در روستای شاهیک 2تصاویر شماره
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 خیاطی و پالس بافی کارگاه : 6تصاویر شماره

 

 نیز فهرست خدمات ارائه شده به کسب و کار ها آورده شده است. 4شماره  در جدول

 3044برای صاحبان کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی در سال : اقدامات انجام شده  0جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد اقدامات انجام شده ردیف

 91 بازاریابی محصوالت 9

 93 راه اندازی غرفه در سایت باسالم 2

 9 اندازی غرفه در سایت دیجی کاالراه  8

 92 عکاسی حرفه ای از محصوالت 4

 9 طراحی و چاپ لیبل، بسته بندی 3

 93 آموزش شبکه های اجتماعی 2

 4 دوره آموزش آرایشگری 7

 97 دوره آموزش شیرینی پزی 3

 82 دوره مدیریت کسب و کارهای خرد 1

 82 دوره آموزش عکاسی با موبایل 93

 92 موزش غرفه داری در باسالمآره دو 99

 8 دوره آموزش عرق گیری 92

 23 آموزش در زمینه تولید سفال لعابی و کار با کوره           98

 7 تبلیغات فروش نوروزی محصوالت 94

 9 کار و کسب تبلیغات برای محتوا و تولید ویدئو تهیه 93

 3 مشاوره کسب و کار 92

 27 اندازی و توسعه کسب و کار پرداخت تسهیالت برای راه 97

 138 جمع
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 برنامه های آموزشی:

به نظر می رسد صاحبان کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی در مهارت های آموزشی دچار کاستی هایی هستند و 

 نیاز است که با برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره ای وضعیت موجود بهبود یابد.

مشاوره و خدمات کارآفرینی سپهر با ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای در یک دوره زمانی معین در زمینه مرکز 

مهارت های فنی، دانش مدیریتی، کارآفرینی عمومی و نگرشی به بهبود عملکرد صاحبان کسب و کار های خرد و 

 مشاغل خانگی کمک می کند.

ساعت به صورت  918کارگاه آموزشی به مدت  3است در مجموع  توضیح داده شده 3همانطور که در جدول شماره 

 حضوری و غیر حضوری برای صاحبان کسب و کار های خرد و مشاغل خانگی برگزار شده است. 
 : کارگاه های آموزشی برگزار شده 2جدول شماره

 

 شده است. آوردهسرفصل کارگاه های آموزشی  2در جدول شماره 
 : سرفصل کارگاه های آموزشی 6جدول شماره

 سرفصل ها عنوان کارگاه ردیف

 شناخت خود و ایده کسب و کار - مدیریت کسب و کارهای خرد 9

 شناخت مخاطب )خریدار( -

 نکاتی درباره بازار -

 طراحی محصول بر اساس شناخت مخاطب -

 قیمت گذاری و اسم گذاری -

 شناخت و یادگیری از رقبا -

 مبانی تولید محتوا و داستان گویی برای معرفی محصول -

 بازاریابی و تبلیغات با بودجه کم مبانی اولیه فروش، -

 اصول بسته بندی های ساده -

 و جلب اعتماد مشتریاصول تحویل کاال  -

 تعداد عنوان دوره ردیف

 شرکت کننده 

تعداد  مدرس

 جلسات

مجموع 

 ساعات

 نوع برگزاری

 فائزه درخشانی 82 مدیریت کسب و کارهای خرد 9

 فاطمه امیری

4 

 

92  

 

 حضوری

 غیر حضوری

 حضوری  4 2 احمد قدیمی 92 آموزش غرفه داری در باسالم 2

 غیر حضوری

 حضوری 4 2 مرتضی نوری ابوذری 82 آموزش عکاسی با موبایل 8

 حضوری 8 9 امینه سادات قاسم زاده 93 آموزش شبکه های اجتماعی 4

 حضوری 43 92 مریم شرعی  97 آموزش شیرینی پزی 3

 حضوری  2 2 مریم شرعی 8 آموزش عرق گیری 2

 حضوری  933 82 طاهره غالمی نژاد 4 آموزش آرایشگری 7

 آموزش در زمینه تولید سفال لعابی 3

 و کار با کوره

 حضوری 3 4 امیر نظری 23

  341 61  312 جمع 
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 معرفی نرم افزارهای باسالم - آموزش غرفه داری در باسالم 2

 اطالعاتایجاد غرفه و تکمیل  -

 اطالعات محصولو  افزودن محصول استاندارد -

 آموزش، تبلیغات و بازاریابی -

 مبانی عکاسی با موبایل - آموزش عکاسی با موبایل 8

 تنظیمات کامل دوربین موبایل -

 ترکیب بندی در عکاسی با موبایل -

 تجهیزات مورد نیاز برای عکاسی با موبایل -

 آموزش عکاسی با موبایل از محصوالت -

 افزارهای ویرایش عکس با موبایلنرم  -

 عکاسی با موبایلآپشن های پرکاربرد  معرفی تکنیک ها و  -

 نحوه شروع کار در اینستاگرام - آموزش شبکه های اجتماعی 4

 بررسی انواع اکانت در اینستاگرام -

 آموزش عملی ساخت اصولی پیج و تکمیل آن -

 ساخت پروفایل حرفه ای -

 برای پیجمناسب  و تصویر انتخاب نام کاربری -

 ارسال اصولی پست -

 روش های کسب درآمد از اینستاگرام -

 کپشن نویسی صحیحو  تولید محتوا -

 تبلیغات هدفمند -

 نحوه کار با تلگرام و واتساپ -

 آموزش پخت انواع کیک و شیرینی - آموزش شیرینی پزی 3

 آموزش عرق گیری گیاهان دارویی - آموزش عرق گیری 2

 دوره مقدماتی آرایشگری آموزش - آموزش آرایشگری 7

 و کار با کوره یلعابآموزش تولید سفال  - آموزش در زمینه تولید سفال لعابی 3

 شبکه های اجتماعیکار با های آموزش غرفه داری در باسالم  و  : دوره6 ویر شمارهاتص
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 :3044با  3144مقایسه دوره های آموزشی سال 

نفر و در سال  22دوره آموزشی برای سه  9811یح داده شده است در سال توض 7همانطور که در جدول شماره 

 32درصدی در تعداد دوره ها و رشد  78است که نشان از رشد نفر برگزار شده  983زشی برای هشت دوره آمو 9433

 درصدی در تعداد افراد آموزش دیده دارد.
 3044 -3144: مقایسه دوره های آموزشی سال  4جدول شماره

 

 نتیجه ارزیابی دوره های آموزشی:

 آمده است. همانطور که مشاهده می کنید 9433نتیجه ارزیابی دوره های آموزشی در سال  3در جدول شماره  

 کنندگان در کارگاه های آموزشی رضایت حداکثری از دوره ها داشتند و دوره ها را خوب ارزیابی کردند.شرکت 
 : نتیجه ارزیابی دوره های آموزشی 8جدول شماره

 :  دوره های آموزش مدیریت کسب و کارهای خرد و عکاسی با موبایل4ویر شماره اتص

 

 برنامه های مشاوره ای: 

نفر از مشاوران در بنیاد برگزار و در خصوص اینکه به صاحبان کسب و کار چه  93جلسه ای با حضور 9433در سال 

 مشاوره هایی داده شود تصمیم گیری هایی انجام شد.

گیری و توسعه با با توجه به اهمیت کسب و کارهای خرد در اشتغال، تولید و از طرفی این کسب و کارها برای شکل 

چالش هایی مواجه هستند که سازمان و مرکزی برای ارائه خدمات مشاوره، تسهیلگری و منتورینگ وجود ندارد، 

 شده است.خدمات مشاوره ای زیر را برای کسب و کارها ارائه ، مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

3144 3044 

 تعداد افراد آموزش دیده تعداد دوره های برگزارشده دیدهتعداد افراد آموزش  تعداد دوره های برگزارشده

8 22 3 983 

 ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی شرح

22% 93 بود صورت چه به کارگاه مطالب بودن کاربردی میزان  24 %82  29 %82  7      %93  3 3 

48% 22 بود چگونه کارگاه محتوای به مدرس تسلط میزان  23 %88  98 %22  9        2 %  3 3 

93% 1 بود چگونه شده تدریس مطالب جذابیت میزان  83 %33  94 %28    7      %92  3 3 



 

21 
 

 0011در سال  بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر نتایج عملکردگزارش 

 

 مشاوره مهارت های فنی و تکمیلی با توجه به موضوع کسب و کار -

 مشاوره برای بهبود و ارتقا کیفیت محصول -

 مشاوره و تسهیلگری برای طراحی محصول -

 مشاوره برای قیمت گذاری محصول -

 مشاوره بهینه کردن فرآیند تولید و افزایش بهره وری -

 :  جلسه مشاوران در حوزه کسب و کار8تصویر شماره 

نفر از صاحبان کسب و کار های خرد و مشاغل خانگی  3 توضیح داده شده است به 1همانطور که در جدول شماره 

 مشاوره در زمینه کسب و کار ارائه شده است. 
 لیست برنامه های مشاوره ای:  4جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگاه تولید زیوراالت و گلخانه: 4تصاویر شماره 

 تعداد نوع مشاوره ردیف

 9 احداث گلخانه 9

 9 تولید قارچ  8

 2 تولید زیوراالت  4

 9 ساروقصنایع دستی تعاونی  3

 2 0 جمع
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 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. 

توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر دو  در پروژه پرداخت تسهیالت برای راه اندازی کسب و کارهای خرد، بنیاد

 تفاهم نامه 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  13مالحظه می شود، در سال  93همانطور که در جدول شماره 

درصد و اقساط  4نعقد شد تا از محل گردش حساب بنیاد در این بانک تسهیالت با کارمزد قرض الحسنه مهر ایران م

شده میلیون ریال برای هر فرد پرداخت شود. منابع این حساب توسط حامیان بنیاد تامین  233ماهه و تا سقف  83

 . است

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

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

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

 کسب و کار موجود بوده است. 93جدید و رونق بخشیدن به کسب و کار  1راه اندازی  9433

 : تفاهم نامه های بنیاد با موسسات اعتباری برای پرداخت تسهیالت خود اشتغالی و توانمند سازی34جدول شماره 

 اعتبار تفاهم نامه نام موسسه ردیف

 )ریال(

 سقف تسهیالت

 )ریال(

 کارمزد

 )درصد(

 دوره باز پرداخت

 اقساط

قرض الحسنه مهر بانک  9

 ایران

بستگی به میزان سپرده 

درصد  13گذاری دارد )

 ماهه( 1گردش 

 ماه 83 4 233.333.333

صندوق قرض الحسنه  2

 امام جعفر صادق)ع(

بستگی به میزان سپرده 

درصد  933گذاری دارد )

 ماهه( 4گردش 

 ماه 92 4 933.333.333

 

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

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

ریال تسهیالت از بانک قرض الحسنه  8.441.444.444توضیح داده شده است مبلغ  99همانطور که در جدول شماره 

و جهاد کشاورزی برای راه  صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق)ع(، بنیاد برکت، صندوق کارآفرینی امیدمهر ایران، 

 به متقاضیان پرداخت شده است.یا رونق بخشیدن به کسب و کار ها اندازی 

 : تعداد تسهیالت پرداختی برای راه اندازی کسب و کار33جدول شماره 

مبلغ تسهیالت  عنوان کسب و کار ردیف

 پرداختی )ریال(

محل پرداخت   منطقه تعداد

 تسهیالت

مجموع تسهیالت 

 پرداخت شده )ریال(

  مهموییروستای  9 28.333.333 کارگاه جوشکاری 9

بانک قرض 

 الحسنه مهر ایران

 

9.438.333.333 

 رومروستای  9 233.333.333 احداث مخزن ذخیره آب کشاورزی 2 

 قاین 9 983.333.333 تجهیز کارگاه خیاطی 8

 قاین 9 233.333.333 خرید کوره سفالگری 4
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 تسهیالت پرداختی بر اساس نوع کسب و کار:

صندوق  کسب و کار در زمینه صنایع دستی و هنری، 27توضیح داده شده است به  92همانطور که در جدول شماره 

 خدمات و تولید مواد غذایی خانگی تسهیالت پرداخت شده است.  های اعتبارات خرد،

 : تسهیالت پرداختی بر اساس نوع کسب و کار31جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 قاین 9 233.333.333 خرید محصوالت صنایع دستی 3

 قاین 9 933.333.333 احداث گلخانه 2

 قاین 9 933.333.333 تجهیزکارگاه خیاطی 7

 روستای مهمویی  9 233.333.333 سوپرمارکت 3

 قاین 9 923.333.333 تجهیز کافی نت 1

صندوق امام جعفر  قاین 9 33.333.333 آرایشگری 93

 صادق )ع(

 

233.333.333 

 اسفشادروستای  9 33.333.333 تعمیر تاکسی 99

 شیرمرغروستای  9 933.333.333 صندوق بوستان شیرمرغ 92

  شاهیکروستای  9 933.333.333 قالی بافی 98

 

 

 نیاد برکتب

 

 

 

 

 

 

4.233.333.333 

 چاه اسالم آبادروستای  9 333.333.333 فروشگاه کفش 94

 قاین 9 333.333.333 تجهیز کارگاه خیاطی 93

 آفریزروستای  9 333.333.333 کارگاه شیرینی پزی 92

 محمد آباد علمروستای  9 833.333.333 پوشاک 97

 شاهیکروستای  9 833.333.333 کارگاه خیاطی 93

 محمد آباد علمروستای  9 833.333.333 کارگاه خیاطی 91

 محمدآباد علمروستای  9 233.333.333 کارگاه آرایشگری 23

 شاهیکروستای  9 333.333.333 کارگاه شیرینی پزی 29

 شاهیکروستای  9 333.333.333 لوازم لوله کشی 22

 روستای اسفشاد 9 333.333.333 کارگاه شیرینی پزی 28

صندوق کارآفرینی  شاهیکروستای  9 333.333.333 شاهیکروستای صندوق یاس نبی  24

 امید

9.333.333.333 

 جعفرآبادروستای  9 333.333.333 صندوق فاطمه الزهرا روستای جعفرآباد 23

 نیگروستای  9 333.333.333 صندوق بهار روستای نیگ 22

 9.333.333.333 جهاد کشاورزی قاین 9 9.333.333.333 احداث گلخانه 27

 8.441.444.444 2 33 14 8.441.444.444 جمع

 ردیف حوزه کسب و کار تعداد مبلغ تسهیالت پرداختی

   فراوانی درصد )ریال( مبلغ درصد

 9 صنایع دستی و هنری 8 99 333.333.333 2

 2 خدمات 92 31 4.338.333.333 38

 8 مواد غذایی 4 93 2.333.333.333 28

 4 صندوق های اعتبارات خرد 4 93 9.233.333.333 93

 جمع     14 344 8.441.444.444 344
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 تسهیالت پرداختی بر اساس جنسیت:

بخشیدن به برای راه اندازی و رونق زن  29مرد و  2توضیح داده شده است به  98همانطور که در جدول شماره 

 کسب و کار تسهیالت پرداخت شده است.

 : تسهیالت پرداختی بر اساس جنسیت31جدول شماره 

 

 

 

 

 تسهیالت پرداختی بر اساس محل پرداخت:

از بانک قرض الحسنه مهر نفر از صاحبان کسب و کار  1توضیح داده شده است به  94همانطور که در جدول شماره 

ی امید و نفر از صندوق کارآفرین 8نفر از بنیاد برکت،  99نفر از صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق)ع(،  8ایران، 

 .سهیالت پرداخت شده استنفر از جهاد کشاورزی ت 9

 ر اساس محل پرداخت: تسهیالت پرداختی ب30جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 3044 – 3144مقایسه تسهیالت سال 

فقره تسهیالت به مبلغ  92تعداد  9811توضیح داده شده است در سال  93همانطور که در جدول شماره 

ریال از بانک قرض الحسنه مهر ایران، صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق)ع( و منابع داخلی  4.388.333.333

ریال از بانک قرض الحسنه مهر  3.738.333.333فقره تسهیالت به مبلغ  27تعداد  9433بنیاد و همچنین در سال 

ید و جهاد کشاورزی به متقاضیان ایران، صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق)ع(، بنیاد برکت، صندوق کارآفرینی ام

 پرداخت شده است.

درصد  23درصد و مبلغ تسهیالت پرداختی  28میزان  9811نسبت به سال  9433تعداد تسهیالت پرداختی در سال 

 رشد داشته است. 

 

 

 

 ردیف جنسیت تعداد درصد

 9 مرد 2 22

 2 زن 29 73

 جمع     14 344

 ردیف محل پرداخت تسهیالت تعداد درصد )ریال(مبلغ درصد

 9 بانک قرض الحسنه مهر ایران 1 88 9.438.333.333 92

 2 صندوق امام جعفر صادق )ع( 8 99 233.333.333 2

 8 بنیاد برکت 99 49 4.233.333.333 38

 4 صندوق کارآفرینی امید 8 99 9.333.333.333 97

 3 جهاد کشاورزی 9 4 9.333.333.333 92

 جمع 14 344 8.441.444.444 344
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 3044-3144: مقایسه تسهیالت پرداختی سال 32جدول شماره 

 

 

 

 

 روستای جعفرآباد :  پرداخت تسهیالت بابت توسعه کارگاه خیاطی در34تصویر شماره 

 

  : پرداخت تسهیالت بابت توسعه کارگاه شیرینی پزی در روستای  اسفشاد 33تصویر شماره 

 : پرداخت تسهیالت بابت احداث گلخانه در قاین31تصویر شماره 

 نرخ رشد)درصد(   3044سال  3144سال  عنوان

 28 27 92 تعداد تسهیالت پرداختی

 23 3.738.333.333 4.388.333.333 مبلغ تسهیالت پرداختی )ریال(
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 پروژه صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی

 شوکت مداحپروژه:  تسهیلگر

 110.434.044 هزینه پروژه:

 جهادکشاورزی خراسان جنوبیآقایان احمدی مهدوی، سید محسن ناصری و مالی:  انحامی

 

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

 روم، شیرمرغ، قومنجان،، نوغاب پسکوه، صندوق(دو ) خرد روستایی است. بنیاد سپهر در روستاهای محمدآباد علم

 مند شدند.بهره حمایت بنیاد  صندوق از 93در مجموع زول صندوق ایجاد کرده است که  نیگ و شاهیک، جعفرآباد،

، نیگ و زول راه اندازی باد علم، شاهیک، جعفرآبادهای اعتبارات خرد روستاهای محمدآصندوق  9433که در سال 

بانوان روستایی هستند که حق عضویت خود را ماهیانه پرداخت می کنند و هر ماه بر اعضای صندوق شده است. 

د. در این صندوق ها کلیه فرایندها شامل مبلغ حق اساس موجودی صندوق قرعه کشی انجام و وام پرداخت می شو

 .عضویت، مبلغ پرداخت ماهیانه، میزان وام، اعضای هیات مدیره و... با رای اعضای صندوق مشخص می شود

صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی مورد حمایت بنیاد  93 توضیح داده شده است 92همانطور که در جدول شماره 

یشترین میزان پس انداز و ب ریال 98.333.333 مبلغ  دارند و صندوق حضرت رقیه قومنجان با عضو 487 سپهر تعداد

الزم به  داشته است. 9433پس انداز را تا پایان سال  کمترین میزانریال  9.233.333 پس انداز آالله زول با صندوق

 .افتتاح شده است 9433ذکر است که صندوق آالله روستای زول در بهمن ماه 

 3044: وضعیت پس انداز هر کدام از اعضای صندوق ها در سال 36 جدول شماره

 تعداد نام صندوق   ردیف

 اعضا 

پس انداز هر عضو  تا پایان سال 

 )ریال(3044

 7.133.333 33 کوثر روستای محمد آباد علم 9

 7.733.333 43 بوستان روستای شیرمرغ 2

 3.333.333 33 قائم روستای روم 8

  4.733.333  43 ابیها روستای نوغاب پسکوهام  4

 2.333.333 83 شاهیکروستای یاس نبی  3

 98.333.333 81 روستای قومنجان )س( حضرت رقیه 2

 8.933.333 39 جعفرآبادروستای  )س( فاطمه الزهرا 7

 4.333.333 41 علم محمدآبادروستای نرگس  3

 8.333.333 87 نیگروستای بهار  1

 9.233.333 83 زولروستای  آالله 93

 64.144.444 014 جمع
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شترین بی جعفر آبادروستای  )س( فاطمه الزهرا توضیح داده شده است صندوق 97ماره همانطور که در جدول ش

به مبلغ بیشترین مبلغ وام  شاهیکروستای یاس نبی صندوق ، وام 91میزان وام های پرداختی به تعداد 

ریال  833.333.333 وام به مبلغ 93 نوغاب پسکوه با پرداختروستای ام ابیها ریال و صندوق  233.333.333

 را داشته است.  9433کمترین میزان وام پرداختی در سال 

 3044صندوق ها در سالتوسط  : وضعیت تسهیالت پرداخت شده 34 جدول شماره

 نام صندوق ردیف
 تعداد

 اعضا

 تعداد

 وام های  پرداختی

 کل وام های پرداختیمبلغ 

 )ریال(

 433.333.333 92 33 کوثر روستای محمد آباد علم 9

 313.333.333 92 43 بوستان روستای شیرمرغ 2

 893.333.333 99 33 قائم روستای روم 8

 833.333.333 93 43 ام ابیها روستای نوغاب پسکوه 4

 323.333.333 98 81 حضرت رقیه )س( روستای قومنجان 3

 373.333.333 91 39 روستای جعفرآباد فاطمه الزهرا )س( 2

 233.333.333 93 83 یاس نبی روستای شاهیک 7

 813.333.333 98 41 نرگس روستای محمد آبادعلم 3

 823.333.333 92 87 بهار روستای نیگ 1

 3 3 83 آالله روستای زول 93

 0.314.444.444 313 014 جمع 

 

یال ر 4.923.333.333 تسهیالت به مبلغ فقره 929 توضیح داده شده است تعداد 93اره همانطور که در جدول شم

صندوق تسهیالت مربوط به  ستایی پرداخت شده است که بیشترینبه اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان رو

 .استبوده شاهیک روستای یاس نبی 
 کسب و کار و مبلغصندوق به تفکیک نوع  4: تسهیالت پرداختی در 38جدول شماره 

سهیالت ت تعداد نوع کسب کار ردیف

 پرداختی

 مبلغ تسهیالت)ریال(

 833.333.333 92 خیاطی 9

 413.333.333 98 پروار بندی 2

 9.973.333.333 84 علوفه دام خرید 8

 933.333.333 8 آرایشگری 4

 833.333.333 1 توسعه مغازه 3

 473.333.333 92 نهال کاری 2

 33.333.333 9 زعفرانخرید  7

 993.333.333 8 حوله بافی 3

 923.333.333 8 قنادی 1

 23.333.333 2 چرخ کره گیری 93
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 933.333.333 8 گلیم بافی 99

 993.333.333 8 قالی بافی 92

 83.333.333 9 پرورش طیور 98

 293.333.333 3 وام ضروری 94

 83.333.333 9 فرش تابلو 93

 923.333.333 4 پوشاک 92

 83.333.333 9 معرق 97

 13.333.333 8 پخت نان 93

 83.333.333 9 بافتنی 91

 83.333.333 9 جاجیم 23

 83.333.333 9 بسته بندی 29

 23.333.333 2 تاالر زرشک 22

 0.314.444.444 313 جمع کل 
 

3044-3144: مقایسه تعداد تسهیالت پرداخت شده در سال 34 جدول شماره  

 ردیف نام صندوق 3144 3044

  مبلغ تسهیالت

 )ریال(

 تعداد

 تسهیالت

مبلغ 

)ریال(تسهیالت  

 تعداد

 تسهیالت

 

 
 

 

 9 کوثر روستای محمد آباد علم 92 423.333.333 92 433.333.333

 2 بوستان روستای شیرمرغ 23 233.333.333 92 313.333.333

 8 رومقائم روستای  23 233.333.333 99 893.333.333

 4 ام ابیها روستای نوغاب پسکوه 97 473.333.333 93 833.333.333

 3 قومنجان )س( روستای حضرت رقیه 92 433.333.333 98 323.333.333

 2 جعفرآبادروستای  )س(فاطمه الزهرا 3 3 91 373.333.333

 7 شاهیکروستای یاس نبی  3 3 93 233.333.333

 3 محمد آبادعلمروستای نرگس  3 3 98 813.333.333

 1 نیگروستای  بهار 3 3 92 823.333.333

 93 زولآالله روستای  3 3 3 3

 جمع 44 1.634.444.444 313 0.314.444.444
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 0011در سال  بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر نتایج عملکردگزارش 

 

 : تسهیالت پرداختی در صندوق کوثر روستای محمد آباد علم14جدول شماره 

 مبلغ وام

 )ریال(

 تعداد

 وام پرداختی
 ردیف نوع کسب و کار

 9 تاالرزرشک 9 83.333.333

 2 خرید علوفه 3 933.333.333

 8 خیاطی  2 23.333.333

 4 گلیم بافی 9 83.333.333

 3 لوازم آرایشگاه زنانه 9 83.333.333

 2 قالی بافی 9 83.333.333

 7 وام ضروری 4 923.333.333

 3 قنادی 9 83.333.333

 جمع کل 36 084.444.444

 

 )کوثر(روستای محمد آبادعلمصندوق خرد زنان جلسه مجمع  :31 ثصویر شماره

 

 تسهیالت پرداختی در صندوق بوستان روستای شیرمرغ :13جدول شماره 

 مبلغ وام

 )ریال(

 تعداد

 وام پرداختی

 ردیف نوع کسب و کار

 9 کاشت نهال 8 933.333.333

 2 پرواربندی 2 933.333.333

 8 علوفه دام 4 913.333.333

 4 شیرینی پزی 9 33.333.333

 3 خرید زعفران 9 33.333.333

 2 قالی بافی 9 33.333.333

 جمع کل 31 244.444.444
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 0011در سال  بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر نتایج عملکردگزارش 

 

 خرد زنان روستای شیر مرغاعتبارات جلسه مجمع صندوق  :30 تصویر شماره

 

 :تسهیالت پرداختی در صندوق ام ابیها روستای نوغاب پسکوه11جدول شماره 

 مبلغ وام

 )ریال(

 تعداد

 وام پرداختی

 ردیف نوع کسب و کار

 9 خرید علوفه 3 933.333.333

 2 پروار بندی دام سبک 2 23.333.333

 8 وام ضروری 9 83.333.333

 4 پخت نان 9 83.333.333

 3 گلیم بافی 9 83.333.333

 جمع 34 144.444.444
 

 نوغاب پسکوهخرد زنان روستای اعتبارات : جلسه مجمع صندوق 32تصویر شماره 
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 0011در سال  بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر نتایج عملکردگزارش 

 

 : تسهیالت پرداختی در صندوق قائم روستای روم11جدول شماره 

 مبلغ وام

 )ریال(

 تعداد

 وام پرداختی
 ردیف نوع کسب و کار

 9 توسعه سوپر مارکت 2 23.333.333

 2 خرید علوفه دام 2 933.33.3333

 8 بافتنی 9 83.333.333

 4 چرخ کره گیری  9 83.333.333

 3 خیاطی جاجیم  9 93.333.333

 جمع کل 33 134.444.444

 خرد زنان روستای روماعتبارات  :جلسه مجمع صندوق36تصویر شماره 

 

 جعفر آبادروستای  تسهیالت پرداختی در صندوق فاطمه الزهرا )س( : 10جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد نوع کسب وکار ردیف

 وام پرداختی

 مبلغ وام 

 )ریال(

 923.333.333 4 خیاطی 9

 13.333.333 8 کاشت نهال 2

 23.333.333 2 پرواربندی 8

 23.333.333 2 علوفه دام 4

 83.333.333 9 آرایشگری 3

 13.333.333 8 پخت نان 2

 23.333.333 2 پوشاک 7

 83.333.333 9 قالی بافی 3

 83.333.333 9 کمک هزینه مغازه 1

 244.444.444 34 جمع کل
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 0011در سال  بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر نتایج عملکردگزارش 

 

 خرد زنان روستای جعفر آباداعتبارات جلسه مجمع صندوق  :34 تصویر شماره

 

 تسهیالت پرداختی در صندوق نرگس محمد آباد: 12جدول شماره

 وام  تعداد نوع کسب وکار ردیف

 پرداختی

 مبلغ وام 

 )ریال(

 83.333.333 9 تاالر زرشک 9

 923.333.333 4 خرید علوفه 2

 83.333.333 9 سوپر مارکت 8

 83.333.333 9 تابلوفرش 4

 23.333.333 2 پوشاک 3

 83.333.333 9 پرواربندی 2

 83.333.333 9 معرق 7

 23.333.333 2 وام ضروری 3

 144.444.444 31 جمع کل
 

 خرد زنان روستای محمد آباد علم )نرگس(اعتبارات : جلسه مجمع صندوق 38تصویر شماره 
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 0011در سال  بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر نتایج عملکردگزارش 

 

 نیگروستای تسهیالت پرداختی صندوق بهار :  16جدول شماره

تعداد وام  نوع کسب وکار ردیف

 پرداختی

 مبلغ وام

 )ریال( 

 83.333.333 9 خیاطی 9

 83.333.333 9 پرواربندی 2

 23.333.333 2 خرید علوفه 8

 23.333.333 2 توسعه مغازه 4

 83.333.333 9 نهال کاری 3

 83.333.333 9 چرخ کره گیری 2

 83.333.333 9 پرورش طیور 7

 83.333.333 9 جاجیم بافی 3

 83.333.333 9 بسته بندی محصوالت زراعی 1

 8.333.333 9 حوله بافی 93

 164.444.444 31 جمع کل
 

 خرد زنان روستای نیگاعتبارات  : جلسه مجمع صندوق34تصویر شماره 

 

 شاهیک روستای تسهیالت پرداختی صندوق یاس نبی: 14جدول شماره

 وام  تعداد نوع کسب وکار ردیف

 پرداختی

 مبلغ وام 

 )ریال(

 923.333.333 4 علوفه خرید 9

 923.333.333 8 خیاطی 2

 43.333.333 9 کاشت نهال پسته 8

 233.333.333 3 پروار بندی 4

 43.333.333 9 شیرینی پزی 3

 43.333.333 9 کمک هزینه مغازه 2

 644.444.444 32 جمع کل
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 0011در سال  بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر نتایج عملکردگزارش 

 

 خرد زنان روستای شاهیکاعتبارات  صندوقجلسه مجمع  :14تصویر شماره 

 

 قومنجانروستای  تسهیالت پرداختی صندوق حضرت رقیه )س(:  18جدول شماره

وام  تعداد نوع کسب وکار ردیف

 پرداختی

 مبلغ وام 

 )ریال(

 923.333.333 4 کاشت نهال 9

 43.333.333 9 خرید علوفه 2

 43.333.333 9 خیاطی 8

 43.333.333 9 گلیم بافی 4

 33.333.333 2 توسعه مغازه 3

 33.333.333 2 حوله بافی 2

 43.333.333 9 آرایشگری 7

 43.333.333 9 پروار بندی 3

 214.444.444 31 جمع کل
 

 خرد زنان روستای قومنجاناعتبارات : جلسه مجمع صندوق 13تصویر شماره 
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 0011در سال  بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر نتایج عملکردگزارش 

 

 روستای زولاعتبارات خرد زنان : جلسه عمومی برای ایجاد صندوق 11تصویر شماره 

اعضای  اسامی  اعضای هیات مدیره صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی آورده شده است. 21در جدول شماره 

 هیات مدیره داوطلبانه کارهای مربوط به صندوق را انجام می دهند.

 زنان روستایی اعضای هیات مدیره صندوق های اعتبارات خرد: 14جدول شماره 

 ردیف نام صندوق مدیرعامل حسابدار منشی

 9  علم محمد آبادکوثر روستای  نسرین کامرانی سکینه طاهری عالیه حسن پور

 2 علم محمد آبادنرگس روستای  صدیقه رمضانی مقدم صدیقه رحمتی نژاد سمیه علیپور

محمدی پور زهرا زهره برزگرمقدم  8 شیرمرغبوستان روستای  فاطمه برزگر مقدم 

زراعتی فاطمه نور سکینه افروزی  4 قائم روستای روم کلثوم شجاعی نسب 

زاده عرب زهرا راضیه علیزاده نوغابی معصومه عرب  3 پسکوه نوغابام ابیها  روستای  

کیانی زهرا نرگس سعادتی پرهیزگارطیبه    2 قومنجانروستای  )س(حضرت رقیه 

 7 شاهیک یاس نبی روستای  فاطمه مالیی عاطفه مالیی خاش راضیه نوروزی

 3 جعفرآبادروستای  )س( فاطمه الزهرا طاهره غالمی نژاد کبری نجف پور شبانزهرا 

جوانمرد زهرا زهرا آزاد بانو قومنجانیشهر   1 نیگبهار روستای  

براتی پور معصومه پوررضایینرگس   93 زولآالله روستای  قیه صحراگردر 

ای هیات مدیره صندوق بر کارگاه شیرینی پزیها و  مدیریت صندوقهای آموزش حسابداری،  کارگاه 9433درسال 

 ها برگزارشد.

 3044برگزار شده در سال  : کارگاه های آموزشی صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی14جدول شماره 

شرکت کننده تعداد مدت زمان  ردیف کارگاه مدرس 

ساعت 2 نوربخش سید ناصر 83  ها مدیریت صندوق   9 

ساعت 3  ناصری سید محمود 94   2 حسابداری 

ساعت 2  8 حسابداری سید جعفر مهدوی 4 

ساعت 2 مهدوی سید جعفر 4   4 حسابداری 

ساعت 8  3 حسابداری سید محمود ناصری 2 

ساعت 2 نوربخش سید ناصر 4  ها مدیریت صندوق   2 

ساعت 43  7 کارگاه شیرینی پزی مریم شرعی 97 
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 0011در سال  بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر نتایج عملکردگزارش 

 

  : کارگاه آموزش حسابداری11تصویر شماره 

 : کارگاه آموزش شیرینی پزی10تصویر شماره 

 کارگاه مدیریت صندوق ها

مدرس این کارگاه آقای سید ناصر محل هیات جواداالئمه برگزار شد  رد 9433مهر ماه ها در  کارگاه مدیریت صندوق

فرایند ، در این کارگاه فرایند عضویت در صندوق شرکت کردند صندوق هیات مدیرهاعضا  از نفر 83و نوربخش بودند 

فرایند جریمه شرکت ، فرایند جریمه تسهیالت، صندوق از عضوت، فرایند استعفا فرایند تسهیال، جلسات صندوق

 .آموزش داده شد مدیریت و دستاورد برگزاری کارگاه منشی حسابدار و، وظایف مدیرعامل جلسات صندوق نکردن در

 دستاورد دوره های آموزشی از نظر اعضای هیات مدیره:

 نظرات اعضا

 چه وظایفی دارندبا شرکت در کارگاه آموختیم که هر کدام از اعضا هیات مدیره  -9

 بین گروه ها قرعه کشی شود.  هرصندوق باید اعضا گروه بندی شوند و در -2

 هیات مدیره فرم را امضاکنند( اعضاءگروه و فرم تسهیالت باید کامل شود )نوع کسب وکار مشخص شود، -8

 اولویت وام دهی با عضوی است که ایده و طرح دارد.-4

 جلسات به موقع برگزار شود. -3

 مصوبات با رای اعضا تصویب شود. -2

 د. این کارگاه باعث شد که هرصندوق با عملکرد صندوق های دیگر آشنا شود و با کمک یکدیگر کاستی ها را  برطرف کنن -7
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 0011در سال  بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر نتایج عملکردگزارش 

 

حسابداری کارگاه آموزش   

نفر از  94 حضور ناصری در محل دانشکده پرستاری باسید محمود حسابداری توسط آقای کارگاه  9433 بهمن ماهدر 

 برگزار شد. مدیرعامالن صندوق ها حسابداران و

 از: بودندفصل های کارگاه عبارت  سر

 نحوه تکمیل دفتر معین -9

 نحوه تکمیل دفترکل -2

 عضو هر دفترچه پس اندازنحوه تکمیل  -8

 نامهنحوه تکمیل دفتر روز -4

 

 کارگاه شیرینی پزی 

یک نفر از  شیرمرغ و های آفریز، صندوقنفر از اعضا  97آموزش برای کارگاه شیرینی پزی  9433شهریور ماه  در

این کارگاه باعث شد  .بوده است ساعت(43روز )92تعداد روزهای برگزاری کارگاه  برگزار شد.قومنجان صندوق جهاد 

 کار صاحب کسب و ایجاد کنند وتولید شیرینی به صورت خانگی کارگاه  روستا 3از شرکت کنندگان در  نفر 93که 

 .شوند

 

3044راه اندازی پنج صندوق در سال   

                     شامل:  خرد زنان روستایی بوده است اعتبارات صندوق 3 اسیست 9433سال از دستاوردهای دیگر بنیاد سپهر در

 شاهیک روستای -8( )س(فاطمه الزهرا صندوق) جعفرآبادروستای  -2نرگس( صندوق ) محمدآبادعلمروستای  -9

 آالله( صندوقزول )روستای  -3بهار(  صندوق) نیگروستای  -4یاس نبی(  صندوق)

 

  محمد آبادعلمروستای  صندوق نرگس 

با  و نفر است 33 (کوثراول )زنان دارد که تعداد اعضای صندوق  خرداعتبارات صندوق دو علم  محمد آبادروستای 

 یی که عضو صندوق نبودند،راه اندازی شده است، خانم ها 9812توجه به عملکرد صندوق کوثر روستا که در سال 

تقاضای عضویت در صندوق را داشتند و با توجه به محدودیت تعداد اعضا در هر صندوق تصمیم گرفته شد صندوق 

 وثبت نام نفر  33، حضور متقاضیان برگزار شد جلسه ای در روستا با 9811اواخر سال  دیگری راه اندازی شود. در

 آورده ماهانه مشخص شد. بعد ت مدیره، آورده اولیه وهیا ندازی کردند که با رای گیری، اعضایراه ا گس راصندوق نر

قرعه  ریال تسهیالت با 83.333.333ماهیانه مبلغ  و را انجام دادنداولین قرعه کشی  21/32/9433 تاریخ ماه در 8از 

 .شود کار طرحی دارد پرداخت می زمینه کسب و کشی گروهی به عضوی که در
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 0011در سال  بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر نتایج عملکردگزارش 

 

 خرد زنان روستای محمد آباد علم )نرگس(اعتبارات جلسه افتتاح صندوق  :12تصویر شماره 

 

 جعفرآبادروستای  )س( صندوق فاطمه الزهرا

طرح توانمندسازی روستاهای حاشیه شهر را بر عهده داشت و یکی از  9811و  9813های بنیاد سپهر در سال 

نیازهای شناسایی شده در این روستاها، راه اندازی صندوق اعتبارات خرد تشخیص داده شد. صندوق فاطمه الزهرا 

شروع  را فعالیت خودبه طور رسمی  33/38/9433 در تاریخ افتتاح و 9811جعفرآباد در اواخر سال روستای )س( 

 ریال می 233.333آورده ماهانه  ریال و 333.333 حق عضویت هرعضو ،دارد نفر عضو 33این صندوق  .کرده است

صندوق روستای  9433سال  در صندوق مشخص شده اند.رای گیری اعضا  مبالغ با هیات مدیره واعضای  باشد.

     .ریال تسهیالت دریافت کرد 333.333.333 باد به صندوق کارآفرینی امید معرفی وجعفرآ

 خرد زنان روستای جعفرآباد اعتبارات : جلسه افتتاح صندوق16تصویر شماره 

 

 شاهیک روستای صندوق یاس نبی

شروع به کار کرد صندوق یاس  93/32/9433 تاریخ در افتتاح و 9433هایی که در اردیبهشت  یکی دیگر از صندوق

 ریال، 2.333.333  نفرحق عضویت هر  ،رای گیری اعضا که با عضو دارد 83صندوق این  .روستای شاهیک است نبی

د، توسط بنیاد به صندوق ریال تسهیالت پرداخت می کنن 43.333.333ماهیانه مبلغ  ریال و 333.333آورده ماهانه 
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 0011در سال  بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر نتایج عملکردگزارش 

 

 وام کارهای خرد زمینه کسب و در ودریافت کردند ریال تسهیالت  333.333.333مبلغ  آفرینی امید معرفی وکار

 پرداخت می کنند.

 خرد زنان روستای شاهیک اعتبارات :جلسه افتتاح صندوق14تصویر شماره 

 

 نیگروستای  صندوق بهار

جوان فعال روستا آقایان مهدی شخمکار و حسین سالخورده افتتاح  پیگیری دو با 9433صندوق بهار نیگ در شهریور 

آورده  ریال و 9.333.333 عضو حق عضویت هر. رسمی شروع به فعالیت کردبه طور  23/99/9433تاریخ  در شد و

صندوق به  .دارد نفر عضو 87 این صندوق .رای گیری اعضا مشخص شده است ریال می باشد که با 833.333ماهانه 

به اعضا ر کا برای ایجاد کسب و ریال تسهیالت دریافت کرده و 333.333.333مبلغ  کارآفرینی امید معرفی وصندوق 

 تسهیالت پرداخت می کند.

خرد زنان روستای نیگاعتبارات : جلسه افتتاح صندوق 18 تصویر شماره  

 

 صندوق آالله زول

ابتدا در جلسه ای که باحضور تعدادی از زنان روستا  زول تاسیس شد،روستای صندوق آالله  9433در بهمن ماه 

خاب هیات دیم سپس در جلسه دوم رای گیری برای انتدر مورد عملکرد صندوق صحبت کر شد درحسینیه برگزار
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. این ها افتتاح کنند کنحساب در یکی از باقرار شد هیات مدیره،  حق عضویت اعضا وآورده ماهانه انجام شد و ،مدیره

 . خواهد کردوام دهی را آغاز  9439صندوق از تیر ماه 

 

 3044در سال  اعتبارات خرد زنان روستایی یدستاوردهای پروژه صندوق ها

در این صندوق ها از مجموع کسب و کارهای راه اندازی  تاسیس شد.نفر عضو  232صندوق با  ، پنج9433در سال 

  است: آورده شده 83تا  89ه شماربه شرح جدول  9433شاخص هر صندوق در سال کسب و کار 4شده، توضیحات 

 

3044سال در درصندوق رومهای شاخص راه اندازی شده :کسب وکار 13 جدول شماره  

 ردیف نام کسب و کار نام شخص توضیحات

لبنیات  تنها گاوداری سنتی روستا هست و نیاز روستا به

.را تامین می کند  

فاطمه زراعتی نور و فروش پرورش گاو شیری  

 لبنیات محلی

9 

دیگر مناطق به  ی خودشان ودر روستا بافند و حوله می

.رسانند فروش می  

قربانپورسکینه   2 حوله بافی 

در  د وکن های مختلف تولید می طرح ها و شمع در رنگ

به فروش می رساند.فضای مجازی   

 8 شمع سازی عصمت یاری

تولید می کند.پلویی  و رشته آش  4 تولید رشته معصومه جاللی 

حوله بافی خانم قربانپور: 14ویر شماره تص  

شمع سازی خانم یاری: 14تصویر شماره   
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خانم جاللی تولید رشته آش :13تصویر شماره   

3044کسب وکارهای شاخص راه اندازی شده درصندوق روستای قومنجان سال  :11جدول شماره   

 ردیف نوع کسب وکار نام شخص توضیحات

را مجهزتر کرده  ازه خودغاند م تسهیالتی که از صندوق گرفته با

 است

خسروی فائزه  9 سوپر مارکت 

برکت مغازه مس فروشی راه بنیاد معرفی به  صندوق وتسهیالت  با

 اندازی کرده است

 2 مس فروشی زهرا قومنجانی

لبنیات دیگر مایحتاج  در کنارفروش مغازه ای راه اندازی کرده اند و

 کنند تامین می را روستا

سکینه کاووسی 

معصومه کاووسی 

 خسروی خیرالنسا

لبنیاتی سوپرمارکت و  8 

 صندوق گرفته تسهیالتی از بنیاد برکت گرفته وتسهیالتی از 

تولیدی در  کنند قرار است با تعدادی چرخ خریده اند خیاطی می

 اشتغال ایجاد کنند برای تعدادی از زنان روستا قاین کارکنند و

خسروی سعیده  4 خیاطی 

در کارگاه شیرینی پزی که توسط بنیاد سپهر برگزار شد شرکت 

روستا کارگاه شیرینی پزی راه اندازی کرده کرده وهم اکنون در 

 است

 3 قنادی وجیهه شمسی

خسروی و : سوپر مارکت خانم ها کاووسی 11تصویر شماره  
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خیاطی خانم خسروی : 11 تصویر شماره  

خانم شمسیقنادی :  10 تصویر شماره  

3044راه اندازی شده در صندوق روستای جعفرآباد سال   : کسب وکارهای شاخص11جدول شماره   

 

 ردیف نوع کسب وکار نام شخص توضیحات

ه است. لوازم خانگی خریددریافت کرده با تسهیالتی که از صندوق 

خود را راه  کسب وکار ابتدا در منزل سپس مغازه ای اجاره کرده و

.اندازی کرده است  

 9 مغازه لوازم خانگی کبری نجف پور

در  تسهیالت صندوق پوشاک خریداری و باکه خواهر هستند دو 

 د.فروش خانه می شنبه بازار وپنج

 زهرا حدادی

 فاطمه حدادی

 2 فروش پوشاک

د.کن می خیاطی تسهیالت صندوق وسایل خریده و با قنبری شهین   8 خیاطی 

د.پز نان می و اری کردهخرید آرد تسهیالت صندوق تنور گازی و با عاقلیمبارکه    4 نانوایی خانگی 

.تجهیز کرده است را خود تسهیالتی که از صندوق گرفته آرایشگاه با  3 آرایشگاه طاهره غالمی نژاد 
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م خانگی خانم نجف پورلواز :12تصویر شماره   

خانم عبداهلل زادهقنادی : کارگاه 16تصویر شماره   

 

3044روستای شاهیک سال کسب وکارهای شاخص ایجاد شده درصندوق  :10جدول شماره   

 ردیف نوع کسب وکار نام شخص توضیحات

بنیاد سپهر برگزار شده شرکت درکارگاه شیرینی پزی که توسط 

ریال تسهیالت  333.333.333 به بنیاد برکت معرفی وکرده، 

قنادی خود  و صندوق گرفته تسهیالتی هم از است دریافت کرده

  است. راه اندازی کرده را

عبداهلل نژادنرگس   9 قنادی 

 خشکبار خریداری ودریافت کرده است تسهیالتی که از صندوق  با

به فروش می رساند.روستا  شنبه بازار ودر پنج  

خشکبارفروش  نسرین دروگر  2 

چرخ خیاطی خریده  با تسهیالتی که از صندوق دریافت کرده است

.ندخیاطی می ک و  

خیاطیکارگاه  اعظم ابراهیمی  8 
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کسب وکارهای شاخص راه اندازی شده درصندوق  محمد آباد علم )کوثر( :12جدول شماره   

: پوشاک خانگی خانم عربی14تصویر شماره   

 مارکت خانم سلیمانی: سوپر 18تصویر شماره 

 : کسب وکارهای شاخص راه اندازی شده در صندوق محمد آباد علم )نرگس(16جدول شماره 

 

 ردیف نوع کسب وکار نام شخص توضیحات

نگاری آموزش دیده و با تسهیالتی که از  در زمینه معرق و سوخت

 صندوق دریافت کرده کسب و کاری ایجاد کرده است.

 9 معرق و سوخت نگاری مریم رستمی

از صندوق دریافت کرده و سوپر مارکت خود را گسترش تسهیالتی 

 داده است.

 2 توسعه مغازه فاطمه کبری سلیمانی

با تسهیالتی که از صندوق دریافت کرده پوشاک خریداری و در 

 منزل به فروش می رساند.

پوشاکفروش  فاطمه عربی  8 

 ردیف نوع کسب وکار نام شخص توضیحات

.ددر زمینه معرق فعالیت داردریافت کرده  تسهیالتی که از صندوق  با  9 معرق سکینه محمدی 

یه  د وباف تابلو فرش می نقشه خریداری و نخ ودریافت کرده  تسهیالت

 فروش می رساند.

غالمزاده زهره فرش تابلوتولید    2 
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  : کسب وکارهای شاخص راه اندازی شده در صندوق روستای شیرمرغ14جدول شماره 

 ردیف نوع کسب وکار نام شخص توضیحات

 قنادی راپیشرفته شرکت کرده  درکارگاه شیرینی پزی آموزش اولیه و

تسهیالتی که از صندوق گرفته کار  با و در شیرمرغ راه اندازی کرده

شروع کرده است خود را  

شیرمرغی زهرا  9 قنادی 

کار می کند.در خانه  درکارگاه شیرینی پزی شرکت کرده و  2 قنادی زهره برزگرمقدم 

 : قنادی زهرا شیرمرغی14تصویر شماره 

 :کسب وکارهای شاخص راه اندازی شده در صندوق روستای نوغاب پسکوه 18جدول شماره 

 گلیم بافی خانم شاه مرادی :04تصویر شماره 

 ردیف نوع کسب وکار نام شخص توضیحات

.با تسهیالت صندوق دستگاه خمیرگیر خریده و نان می پزد  9 نانوایی سکینه موسوی 

.با تسهیالت صندوق گوسفند خریده و پرواربندی دارد  2 پرواربندی آمنه عربی 

 8 گلیم بافی زهراشاه مرادی با تسهیالت صندوق نخ خریداری و گلیم در سایز های مختلف می بافد. 

 4 قالی بافی نساء دوست آبادی با تسهیالت صندوق نخ خریده و قالی می بافد.
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 تعاونی هنری دستان

 محبوبه پارسایی پروژه: تسهیلگر

 ریال 318.418.100هزینه پروژه: 

 3044سود حساب بانکی  مالی: حامی

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

نفر هستند که در این تعاونی فعالیت  است. اعضای این تعاونی سه شده اندازی راه 11سپهر در سال  توانمندسازی

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

تفاهم  9433در سال فروش برای شروع کار با سپهر باشد. محصول را تولید کنند. همچنین قرار شد پیدا کردن بازار 

با آقای نظری برای راه اندازی کارگاه تولید سفال منعقد شد. قرار شد بنیاد عالوه بر اعضای تعاونی نامه همکاری 

نفر  93تعدادی نیروی کار از بین خانواده های نیازمند و فارغ التحصیالن مدارس انتخاب کند. برای شروع کار تعداد  

زمینه تولید سفال به  ی تامین و آموزش های الزم درشناسایی شدند. مواد اولیه تولید سفال و قالب توسط آقای نظر

 داده شد.کارآموزان 

کارگاه کوچکی برای تولید سفال لعابی راه اندازی شد. قالب و مواد اولیه در اختیار افراد قرار گرفت که در خانه کار 

ل دهند. بعد از مدتی کنند و محصوالت تولیدی که شامل لیوان، سس خوری و ظروف هفت سین بود را به بنیاد تحوی

تعدادی از افراد انصراف دادند و فقط همان سه نفر تعاونی باقی ماندند. برای تولید بیشتر محصوالت قرار شد تعدادی 

آموزان هنرستان عترت برای گذراندن دوره کارورزی با اعضای تعاونی کار کنند. در مجموع تا پایان سال از دانش 

بعد از تولید محصوالت آموزش های الزم در زمینه لعاب  .محصول تولید کنند 2333تند تعداد سدانش آموزان توان

 زدن سفال و قرار گرفتن در کوره به اعضای تعاونی داده شد.

 :3044اقدامات انجام شده برای تعاونی هنری دستان در سال 

 آموزش در زمینه تولید سفال لعابی -

 آموزش لعاب زدن سفال -

 در باسالمدوره آموزش غرفه داری  -

 دوره مدیریت کسب و کارهای خرد -

 محصول لعابی 3طراحی و تولید   -

 محصول 83عکاسی حرفه ای از   -

 فراهم کردن بازار فروش برای محصوالت با راه اندازی غرفه در سایت دیجی کاال و فروشگاه بنیاد -

 بازاریابی محصوالت -

 فراهم کردن مواد لعابی و کوره -

 شرکت در نمایشگاه نوروزی -

 بلیغات برای فروش محصوالت نوروزیت  -
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 3044 – 3144مقایسه فروش محصوالت تعاونی در سال  

  3044-3144: مقایسه فروش محصوالت تعاونی در سال 14جدول شماره 

 

 

 

 : آموزش تولید سفال لعابی و کار با کوره03تصاویر شماره 

 نمونه محصوالت تعاونی دستان: 01تصاویر شماره 

 

 دستاوردهای تعاونی هنری دستان:

نفر از دانش آموزان و فارغ التحصیالن هنرستان در زمینه سفال لعابی در شهرستان قاین و  97 آموزش -

 روستاهای اطراف

 فراهم کردن بازار پایدار برای فروش محصوالت -

ای فروش نفر در زمینه استفاده از سایت باسالم بیشتر شده و اکنون از غرفه ها بر 2افزایش سطح سواد  -

 محصوالت استفاده می کنند

 ارتباط با سایت های دیجی کاال و باسالم برای فروش اینترنتی محصوالت -

 و قاین شهرستان در کوره با کار و سفال لعاب زمینه در هنرستان تحصیالنال فارغ از نفر 8 آموزشی نیاز رفع -

 اطراف روستاهای

 3044سال  3144سال  عنوان

 عدد 43 عدد 244 تعداد محصوالت فروخته شده 

 29.813.333 33.393.333 مبلغ محصوالت فروخته شده )ریال(
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 تعاونی لبنیات قومنجان

 شوکت مداح تسهیلگر پروژه:

 ریال 14.468.340هزینه پروژه: 

 کمک های متفرقه مالی: حامی

 تعاونی در یکدیگرمشارکت  باصندوق خرد زنان روستای قومنجان تصمیم گرفتند اعضا  چهار نفر از 9811در سال 

راه اندازی  گرفتن تسهیالت از بنیاد برکت تعاونی لبنیات قومنجان را با حمایت بنیاد وزمینه لبنیات راه اندازی کنند، 

 در کنار خرید وو تصمیم گرفتند که  فقط در زمینه لبنیات فعالیت داشتند 9433اوایل سال  و 9811کردند. در سال 

به همین منظور سوپر مارکتی راه اندازی کردند که فراهم کنند  را دیگر اقالم مورد نیاز ساکنان روستافروش لبنیات 

 ابتداسود بیشتری بدست آورند.  در کنار فروش لبنیات از فروش مایحتاج افراد، شند وهم کمکی به روستائیان کرده با

کنند.  اداره میسه نفر تعاونی را حاضر اعضا در حال با یکدیگر کار می کردند ولی با انصراف یکی از هر چهار نفر 

 .کنند اداره می سوپر مارکت را هرکدام از اعضا یک روز

  سکینه خسرویو خسروی  خیرالنسا، معصومه کاووسی ها خانم از: تعاونی عبارتنداعضا 

 ریال بوده است. 1.444.444.444میزان فروش تعاونی  3044در سال 

 

 لبنیات قومنجان: تعاونی دستاوردهای

 .کم کند را تا حدودی مشکالت اقتصادی اعضاتعاونی توانسته  -

  .تعاونی توانسته اند با روستائیان ارتباط بهتری برقرار کنند ایجاد با  -

 .کنند هم به روستائیان عرضه می را دیگر  مواد غذایی  فروش لبنیات، در کنار خرید و -

 آموخته اند. را مشارکت در کارها اعضا همدلی و  -

   .ایجاد تعاونی باعث شده محصوالت لبنی روستا بدون واسطه به دست مصرف کننده برسد -

 

 است به موارد زیر می توان اشاره کرد: تعاونی انجام دادهرفع چالش های از خدماتی که بنیاد سپهر برای 

 شناسایی ظرفیت ایجاد تعاونی -

 شناسایی افراد فعال در این حوزه -

 روستا در ات اولیه با اعضاجلساری برگز -

 معرفی به بنیاد برکت برای تسهیالت -

 لیبل  و ساخت لگو -

 اولیه ف برای بسته بندیوخرید ظر -

 ریال 233.333.333پرداخت تسهیالت به مبلغ -

 سه مرحله برای تبلیغات فیلم در گرفتن عکس و -

 قاین  ودر قومنجان برگزاری جلسات حسابداری  -
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 هیه دفتر حسابداری ت -

 های بوجود آمده بین اعضا رفع چالش کمک به -

 باسالم  ایجاد غرفه در -

 

 تعاونی لبنیات قومنجان :01 ویر شمارهاتص
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 ساروق صنایع دستی  تعاونی

 شوکت مداح تسهیلگر پروژه:

 ریال 334.124.141هزینه پروژه: 

 شوکت مداحخانم آقایان احمد مهدوی، فرهاد فخیم زاده و  مالی: انحامی

با حمایت بنیاد و با تعدادی از زنان روستاهای باراز، کالته سعید و کره  9811ساروق در سال صنایع دستی تعاونی 

به  ها مداح از بارازشروع به کار کرد. در ابتدا اعضای هیات مدیره با رای گیری اعضای تعاونی انتخاب شدند و خانم 

کالته سعید به عنوان منشی انتخاب  خیبری ازفاطمه  وابدار حسبه عنوان بهجت رشیدی از کره  مدیرعامل،عنوان 

کره بودند که بعد از یک دوره فعالیت  از نفر 4نفر از کالته سعید و  2 ،فر از بارازن 93در ابتدا  ی تعاونیاعضا. شدند

در بین اعضا  .عضو این تعاونی هستندنفر از کالته سعید  7 نفر از باراز و 1در حال حاضر . تعدادی انصراف دادند

 فعالیت خود را و توانسته اند این هنر را بیاموزند افراد با تجربه در زمینه گلدوزیآموزش  دختران جوانی هستند که با

 تعاونی فعالیت دارند. سال در 21سال تا  93از  سنی وجود نداردشروع کنند. در تعاونی شرایط 

 صنایع دستی ساروق: تعاونی های دستاورد

 )بخارایی دوزی( سنتیهای  فراموش شده نقش دوزیهنر احیا  -

 مشارکت در کارها بین اعضا همدلی و -

 تشویق قشر جوان برای یادگیری این هنر -

 در هزینه های زندگیسهیم بودن زنان  -

 نحوه اداره تعاونی -

 نخ و... خرید وسایل اولیه مثل پارچه، -

 خیاط طراح و هماهنگی با انتخاب طرح و شناسایی و -

 به اعضا  تحویل کار -

 مدیر عامل با ارسال محصول و... وش وبازار فر -

 

 آورده شده است. 9433الی  9813محصوالت تولیدی تعاونی درسال های  42الی  43در جداول شماره 

 3148: محصوالت تولید شده در سال 04 جدول شماره

 ردیف نام محصول تعداد

 9 رومیزی 3

 2 رومیزی سه تیکه 3

 8 حوله 93

 4 دیوارکوب 2

 3 کیسه خرید 92

 2 کیسه زعفران 83

 7 ساروق 3

 جمع 44
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 3144: محصوالت تولید شده در سال 03 جدول شماره

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3044: محصوالت تولید شده در سال 01 جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3044تا  3148از سال   اعضا و دستمزد  : مقایسه تعداد01جدول شماره 

 

 

 

 

 

 ردیف نام محصول تعداد

 9 مانتو 91

 2 پرده 8

 8 روطاقچه ای 92

 4 بلوز 9

 3 کیف قارت 9

 2 قاب 2

 7 رومیزی قارت 9

 3 پک خواب 93

 1 پک دمنوش 93

 جمع 61

 ردیف نام محصول تعداد

 9 کوسن 22

 2 کیسه خرید 933

 8 مانتو 2

 4 کیسه زعفران 933

 3 کوسن 993

 2 رانرسه تیکه 3

 7 پرده 3

 3 رومیزی 8

 جمع 104

 )ریال( پرداخت شده به اعضا دستمزد تعداد اعضا سال ردیف

9 9813 92 82.833.333 

2 9811 93 33.733.333 

8 9433 93 933.333.333 

 102.614.444 - جمع
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 : اعضای تعاونی صنایع دستی ساروق00تصویر شماره 

 

 

 : تعاونی صنایع دستی ساروق02 تصویر شماره
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 چرم مژگان تولید تعاونی

 پروژه: محبوبه پارسایی تسهیلگر

 ریال41.020.240هزینه پروژه: 

 خانم دکتر فریبا فناییحامی مالی: 

 فرهنگی توسعه بنیاد تسهیلگری و حمایت با تعدادی از بانوان روستاهای حاشیه شهر توسطچرم مژگان تولید  تعاونی

 کسب و کار کوچکی راه اندازی کردهاعضای این تعاونی اکنون است. شده اندازی راه 11سپهر در سال  توانمندسازی و

گاو تولید می شود و  و تمام محصوالت از چرم طبیعی بز هستند.و تولید کننده انواع محصوالت چرمی دست دوز  اند

 دوخت آنها با دست می باشد.

در قالب پروژه مرکز خدمات مشاوره و ، بنیاد سپهرند. نفر هستند که در این تعاونی فعالیت دار اعضای این تعاونی سه 

خانم قرار شد قالب پرداخت تسهیالت منعقد کرد. تفاهم نامه همکاری با خانم آزاده عطایی در  11کارآفرینی در سال 

بدهد آموزش های الزم  را به تعدادی از بانوان روستاهای جعفرآباد و مهمویی آزاده عطایی در قبال دریافت تسهیالت 

هدف ما از این  پرداخت کند. حق الزحمه عادالنه به کارآموزانو  همچنین چرم و مواد اولیه را در اختیار آنها قرار دهد

آموزش ها تاکید بر توانمندسازی کارآموزان به گونه ای که امکان راه اندازی کسب و کار مستقل توسط تعدادی از 

 .کارآموزان فراهم شود

که در خانه کار کنند و محصوالت گرفت تعاونی قرار اعضای ولیه چرم خام و ابزار در اختیار مواد ا 9433در سال 

بود را به بنیاد تحویل دهند.  کیف جیبی مردانه، جاکارتی، جاکلیدی و کمربند، کیف پول زنانهتولیدی که شامل 

 ای رفع چالش ها به آنها کمک کند.بنیاد در زمینه بازاریابی، فروش محصوالت و ارائه مشاوره برهمچنین قرار شد 

 :3044در سال چرم مژگان اقدامات انجام شده برای تعاونی 

 دوره آموزش غرفه داری در باسالم -

 محصول لعابی 3طراحی و تولید   -

 محصول 93عکاسی حرفه ای از   -

 فروشگاه بنیاد باسالم وفراهم کردن بازار فروش برای محصوالت با راه اندازی غرفه در سایت  -

 بازاریابی محصوالت -

 چرم خام و ابزارفراهم کردن  -

 شرکت در نمایشگاه نوروزی -

 تبلیغات برای فروش محصوالت نوروزی  -
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 3044 – 3144مقایسه فروش محصوالت تعاونی در سال  

 

  3044-3144: مقایسه فروش محصوالت تعاونی در سال 00 جدول شماره 

 

 

 :تولید چرم مژگاندستاوردهای تعاونی 

 شهرستان قاین بانوان روستاهای حاشیهنفر از  8 آموزش -

 فراهم کردن بازار پایدار برای فروش محصوالت -

فروش محصوالت ای و اکنون از غرفه ها بر مهارت پیدا کرده استنفر در زمینه استفاده از سایت باسالم  یک -

 استفاده می کنند.

 ارتباط با سایت باسالم برای فروش اینترنتی محصوالت -

 در هزینه های زندگیسهیم بودن زنان  -

 تعاونی توانسته تا حدودی مشکالت اقتصادی اعضا را کم کند. -

 چرم مژگان تولید :آموزش تولید محصوالت تعاونی 06 تصاویر شماره

 چرم مژگان تولید محصوالت تعاونی : نمونه 04تصاویر شماره  

 3044سال  3144سال  عنوان

 13.333.333 933.333.333 فروخته شده )ریال(مبلغ محصوالت 
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 طرح توانمندسازی دانش آموزان و فارغ التحصیالن هنرستانی

 پروژه: محبوبه پارسایی تسهیلگر

 ریال 311.460.848هزینه پروژه: 

 آقای احمد مهدویحامی مالی: 

سازی برای  زمینهبا هدف  یتاننرسویژه دانش آموزان ه توانمندسازی دانش آموزان و فارغ التحصیالن هنرستانیطرح 

. بنابراین آموزش ها و مشاوره ها اجرا می شود ب و کارهای واقعیسجهت ایجاد ک اتان هسال آخر هنرسدانش آموزان 

این طرح می  است.د به مسیر درست ایجاد کسب و کار روبیشتر در جهت آگاه سازی، هدایت و مشاوره آنان برای و

ب و سد کایر ایجسازد و مسمستعد هنرستان را برای ایجاد کسب و کار آماده  و فارغ التحصیالن کوشد دانش آموزان

ماه سال  . این طرح در دیکار آشنا سازد ر واقعی را برای آنان شفاف و روشن کند و آنان را با ابعاد ایجاد کسب واک

ادامه داشت.  9433اجرای طرح در سال  و مدرسه دوره متوسطه دوم در استان خراسان جنوبی آغاز شد 7در  9811

مصاحبه  ،پس از بررسی فرم های ثبت نامدانش آموز و فارغ التحصیل ثبت نام کردند.  47در این طرح ابتدا تعداد 

قه مندی، ایده ها و نیازهای آموزشی آنان انجام شد جهت بررسی عال دانش آموزان و فارغ التحصیالنهای عمیقی با 

  .با توجه به نتیجه مصاحبه برای ورود به طرح انتخاب شدندو فارغ التحصیل  آموزدانش  94و تعداد 

 
 : آمار کلی  طرح توانمندسازی دانش آموزان و فارغ التحصیالن هنرستانی02جدول شماره 

 افراد تعداد تعداد مدرسه شهرستان

 1 8 قاین

 8 2 زیرکوه

 2 2 سرایان

 30 4 جمع

 

فعالیت های اصلی اجرا شده در طرح توانمندسازی دانش آموزان و فارغ التحصیالن هنرستانی در سال 

  3044-3144تحصیلی: 

 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 مدرسهثبت نام دانش آموزان عال  -

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

 شناسایی نیازهای هر دانش آموز و  نوع مداخله   -

 ای و پشتیبانی اجرای برنامه های آموزشی، مشاوره  -
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فعالیت های اصلی اجرا شده طرح توانمندسازی دانش آموزان و فارغ التحصیالن هنرستانی در سال 

 :3044تحصیلی 

کار  و دانش آموز و فارغ التحصیل )بوم مدل کسب و کار، بازاریابی 99مهارت  کسب و کار برای  8آموزش  -

 تیمی(

فتوشاپ  و فارغ التحصیل)آموزش های آرایشگری، رزیندانش آموز و  4مهارت  فنی برای  8آموزش  -

 پیشرفته( 

 فارغ التحصیل مشاوره برای یک -

 برنامه های آموزشی:

ن بود که با توجه به نتیجه مصاحبه های عمیق با دانش آموزان و فارغ جرای فعالیت های آموزشی برنامه ایبرای ا

 به آنها ارائه شود.برنامه های آموزشی الزم  ،التحصیالن و تشخیص تسهیلگر

در این طرح در سه حوزه مهارت های کسب و کار، مهارت های فنی و مشاوره به دانش آموزان  هآموزش های ارائه شد

 و فارغ التحصیالن بود.

ساعت به صورت  222کارگاه آموزشی به مدت  2موع توضیح داده شده است در مج 42همانطور که در جدول شماره 

 حضوری و غیر حضوری برای دانش آموزان و فارغ التحصیالن هنرستانی برگزار شده است. 

 
 : کارگاه های آموزشی برگزار شده 06جدول شماره 

 

 

 

 

 

 تعداد عنوان دوره ردیف

 شرکت کننده 

تعداد  مدرس

 جلسات

مجموع 

 ساعات

نوع 

 برگزاری 

 حوزه آموزش

 9 جان احمدی مریم 3 بوم مدل کسب و کار 9

 

 حضوری 2

 غیر حضوری

مهارت های 

 کارکسب و 

 غیر حضوری  2 9 وزوایی خانم 3 بازاریابی 2

 غیر حضوری 8 2 فاطمه سادات صدیقی 2 کار تیمی 8

  حضوری 823 23 ملیحه مصطفوی 9 آموزش آرایشگری 4

مهارت های 

 فنی

 

 حضوری 93 8 خادم مریم 9 آموزش رزین 3

 حضوری 829 923 الهام حسین زاده مقدم 2 آموزش فتوشاپ پیشرفته 2

 غیر حضوری

  1 666 114  11  جمع



 

56 
 

 0011در سال  بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر نتایج عملکردگزارش 

 

 آموزش مهارت های کسب و کار:

 بوم مدل کسب و کار: -

جان احمدی برگزار و در مورد معرفی بوم مریم نفر به صورت حضوری در بنیاد سپهر توسط خانم  3این کارگاه برای 

 از بوم صحبت شد.کسب و کار و شیوه استفاده 

 :مدیریت محتوا در اینستاگرامو  فروش بازاریابی، -

پیدا کردن نفر به صورت مجازی در فضای اسکای روم توسط خانم وزوایی برگزار و در مورد   3این کارگاه برای  

 در اینستاگرام صحبت شد. مشتری و فروش محصوالت

 کار تیمی: -

تیم سازی و کار به صورت مجازی در فضای اسکای روم توسط خانم صدیقی برگزار و در مورد  نفر 2این کارگاه برای 

 صحبت شد. تیمی

 

 آموزش مهارت های فنی:

برای آموزش مهارت های فنی با توجه به نیازهای دانش آموزان و فارغ التحصیالن برای هر کدام در دوره های 

دوره های زیر برای دانش آموزان و فارغ التحصیالن به صورت  همچنینموجود در مراکز آموزشی ثبت نام و آموزشی 

 فردی برگزار شد:

 کارگاه آموزش آرایشگری: -

. در مجموع هزینه آموزش را بنیاد پرداخت کرددرصد  33 گاه ها در شهرستان زیرکوه صحبت شد وبا یکی از آموزش

 ساعت ( برگزار شد. 823جلسه آموزش ) 23

  کارگاه آموزش رزین: -

 8درصد هزینه آموزش را بنیاد پرداخت کرد. در مجموع  33و  شد با یکی از مربیان در شهرستان سرایان صحبت

 ساعت ( برگزار شد. 93جلسه آموزش )

 کارگاه آموزش فتوشاپ پیشرفته: -

دند و در دو نفر از فارغ التحصیالن شهرستان قاین برای گذراندن دوره فتوشاپ پیشرفته به فنی و حرفه ای معرفی ش

 ساعت آموزش دیده اند. 829مجموع 

 

 برنامه های مشاوره ای: 

 برای خدمات مشاره ای پروژه خانم مریم جان احمدی در زمینه پرورش قارچ همکاری داشته اند. 

 

 وزان و فارغ التحصیالن هنرستانی:دستاوردهای طرح توانمندسازی دانش آم

 التحصیل در شهرستان قاین، سرایان و زیرکوهدانش آموز و فارغ  94رفع نیازهای آموزشی  -

 رفع نیاز مهارت های فنی چهار فارغ التحصیل در شهرستان قاین، سرایان و زیرکوه -

 رفع نیازهای مشاوره ای یک فارغ التحصیل در شهرستان قاین  -
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ارت تسلط در تولید محصوالت رزینی برای یک نفر از فارغ التحصیالن در شهرستان سرایان که شامل مه -

 تولید تکنیک های میکروبی، قالبی، فریمی، اپوکسی و .... می باشد.

تولید محصوالت رزینی اپوکسی و فروش در صفحه اینستاگرام شخصی توسط یکی از فارغ التحصیالن  -

 هنرستانی در سرایان

ن آشنایی کامل به تکنیک های آرایشگری و دریافت مدرک فنی و حرفه ای توسط یکی از فارغ التحصیال -

 هنرستانی روستای مهمانشهر شهرستان زیرکوه

 راه اندازی یک آرایشگاه در روستای مهمانشهر شهرستان زیرکوه -

 پیشرفته توسط دو نفر از فارغ التحصیالن هنرستانی در قاین پتسلط کامل به فتوشا -

التحصیالن آشنایی کامل به تکنیک های فتوشاپ و دریافت مدرک فنی و حرفه ای توسط دو نفر از فارغ  -

 هنرستانی شهرستان قاین

 فراهم کردن بازار پایدار برای فروش محصوالت یکی از فارغ التحصیالن هنرستانی شهر آیسک در سرایان -
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 کارباش ترویجی رویداد

 امینه سادات قاسم زادهتسهیلگر پروژه: 

 104.111.488هزینه پروژه: 

 خانم ها حمیده المعی و مریم خاوازی، حنیف نوحی، حمید نوحیآقایان مالی:  انحامی

ایجاد عالقه و انگیزه در مخاطبان نسبت به موضوع کسب فرهنگ کار و تالش،  پروژه کارباش با هدف توسعه و ترویج 

 شروع به فعالیت کرد. زمینهو کار و کارآفرینی، در چند 

 تولید پادکست -

 تولید مستند -

 ترویجیبرگزاری رویداد  -

 برگزاری مسابقه عکس -

 

 تولید پادکست

با هدف حمایت از کسب و کارهای محلی و نیز ایجاد تجربه ای متفاوت در بنیاد برای صحبت از چالش های مسیر 

کسب و کار، از لیست سوژه های مورد نظر برای پروژه کارباش، چند نفر از صاحبان موفق کسب و کار برای تولید 

شدند که با دو نفر از آن ها مصاحبه و پادکست این گفتگو تولید شد. در ادامه، با توجه به عدم پادکست انتخاب 

استقبال مخاطبین از گوش دادن به پادکست ها، تصمیم گرفتیم تولید پادکست را متوقف کرده و وقت مورد نیاز آن 

 را در بخش دیگری از پروژه کارباش صرف کنیم.

 ی تولید شده: پادکست ها08ه تصاویرشمار

 

 تولید مستند

پشتیبانی از کسب و کارها، به سراغ یکی از بانوان موفق صاحب کسب و کار در  در این بخش نیز با هدف حمایت و

شهرستان قاین، روستای شاهیک رفتیم. این خانم عضو صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی است و از بنیاد تسهیالت 

ل کشید و سپس در پشتیبانی از کسب و کار دریافت کرده است. فرآیند نوشتن فیلمنامه و داستان، حدود یکماه طو



 

59 
 

 0011در سال  بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر نتایج عملکردگزارش 

 

تابستان فیلمبرداری مستند آغاز شد. برای نوشتن فیلمنامه، ضبط و تدوین مستند با معین قوی، یکی از داوطلبان 

بنیاد قرارداد همکاری بسته شد که در این همکاری کارشناس بنیاد و یکی دیگر از داوطلبان، فاطمه رجبی نیز 

 داشتند.همکاری 

 یلم مستند خانم فاطمه زحمت دوست در روستای شاهیک: ضبط ف04 تصاویر شماره

           

 رویداد ترویجی کارباش

بذر دیروز، "مجموعه نشست های مجازی آشنایی با داستان موفقیت صاحبان کسب و کار، با عنوان کارباش و با شعار 

، با هدف ایجاد عالقه و انگیزه در مخاطبان نسبت به موضوع کسب و کار و کارآفرینی، با همکاری دفتر "نهال امروز

 برنامه ریزی شد. 9433بزرگمهر قائنات در فروردین ماه  کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه

شد، که این گفتگو فقط راجع به روایت چگونگی  ماه با یکی از صاحبان کسب و کار مصاحبه می در این پروژه هر

 جنبه ترویجی داشت. تشکیل کسب و کار و صحبت راجع به چالش های این فضا بود و کامالً

 ، در دو بخش برگزار شد:9433 رویداد تروجی کارباش در سال

 

 مجموعه نشست های مجازی آشنایی با داستان موفقیت صاحبان کسب و کار

 شد. برنامه ها به صورت ماهانه تنظیم و هر ماه یک جلسه گفتگو با یکی از صاحبان موفق کسب و کارها برگزار می

که در این لیست نام تعدادی که از صاحبان  تهیه شد«  لیست سوژه های کارباش »تحت عنوان  ابتدا یک لیست

موفق کسب و کارها جمع آوری شده بود. پس از گفتگو ها و پیگیری های انجام شده تعدادی از این افراد در لیست 

 مهمان های نشست کارباش قرار گرفتند و هر ماه میزبان یکی از صاحبان موفق کسب و کار بودیم.

ل توضیحات راجع به چارچوب ها و چگونگی برگزاری نشست، به همراه فایل سواالت قبل از برگزاری برنامه، یک فای

ستم کامپیوتر، برنامه یمجری به حضور مهمان ارسال میشد و پس از هماهنگی با مهمان برای تنظیمات اینترنت و س

 شد. دانشگاه برگزار میبرنامه آموزشی در ساعت مقرر با کمک دانشگاه بزرگمهر در 
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 : پوسترهای اطالع رسانی نشست های ماهیانه کارباش24 شماره تصاویر

 

 رویداد ترویجی کارباش

برنامه ها، به صورت فراخوان به اطالع عموم رسید، سپس از  جزئیاتیک رویداد ترویجی سه ماهه برگزار شد و 

 جلسه بازدید از عالقمندان ثبت نام به عمل آمد. برنامه شامل سه جلسه نشست مجازی، دو جلسه پخش مستند و دو

 این موارد بعضی به دلیل شیوع بیماری کرونا به زمان مناسب تری موکول شد. کسب و کارها بود. که از

نیز به مباحث مربوط به حوزه کسب و کار و کارآفرینی، یک رویداد ترویجی سه ماهه  اناستقبال عالقمند باتوجه به

تا برای نسل  نیز افزوده شدد گروهی از کسب و کارها رویداد، تماشای گروهی مستند و بازدی،ین برنامهادر شد.برگزار 

 به آگاهی بخشی در شرکت کنندگان تقویت شود. جوان جذابیت بیشتری داشته باشد و احساس دغدغه مندی و نیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نشست مجازی رویداد ترویجی کارباش23 تصویر شماره
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برای ثبت نام نیز، اولویت با آن دسته از داوطلبان بنیاد که در مسیر راه اندازی کسب و کار هستند، بود و سپس برای 

نفر در این رویداد ثبت نام  82این مسیر را داشتند. در مجموع تمام کسانی که عالقه و انگیزه ی قدم گذاشتن در 

 کردند که تعدادی از آن ها دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قاینات بودند.

 (3044: اطالعات مربوط به نشست های برگزار شده کارباش )بهار، تابستان و پاییز  04 جدول شماره

 

 

 

 

تعداد شرکت  مکان جلسه توضیح راجع به مهمان نام مهمان نشست ردیف

 کنندگان

 هم بنیانگذار و مدیر محصول پازلی محمدحسین محسنی اردیبهشت 92 9

 wudayirبنیانگذار 

 کار مشاور، طراح و محقق کسب و

برنامه آموزش 

 مجازی دانشگاه

 بزرگمهر

43 

 هم بنیانگذار شرکت دانش بنیان جاویدانرژی سبز سید سجاد صدیقی خرداد 92 2

 موسس برند گیاهان دارویی گل قند

 مشاور کسب و کار

برنامه آموزش 

مجازی دانشگاه 

 بزرگمهر

23 

 مدیرعامل و هم بنیانگذار پیگام اکبریحامد  تیر 23 8

 مشاور کسب و کار

برنامه آموزش 

مجازی دانشگاه 

 بزرگمهر

23 

برنامه آموزش  بنیانگذار هنرچی سمیه نوشادی مرداد 89 4

مجازی دانشگاه 

 بزرگمهر

23 

 موسس و مدیرعامل ترمینال ضبط پسته امین زاده کریم امین زاده شهریور 97 3

 نمایندگان اتاق بازرگانی ایرانعوض هیات 

ترمینال ضبط 

 پسته امین زاده

23 

سید ایمان فیض  مهر 23 2

 بخش

مدیرعامل شرکت دانش بنیان آذرمهر پردازش 

 قهستان

 هم بنیانگذار کافه زعفران

برنامه آموزش 

 مجازی دانشگاه

  بزرگمهر

 اینستاگرام

43 

 صالیان خاوران مدیرعامل شرکت دانش بنیان مصطفی قاسمی آبان 83 7

دارای اولین پروانه بهره برداری تکثیر و پرورش 

 زالو در خراسان جنوبی

برنامه آموزش 

 مجازی دانشگاه

 بزرگمهر

23 

 83 اینستاگرام مدیرعامل شرکت زعفران آلنج محمدحسین عباسپور آذر 23 3

 112 جمع
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یک جلسه پخش مستند و دو  به جزدر رویداد ترویجی کارباش، تمام برنامه طبق زمانبندی تعیین شده برگزار شد، 

 جلسه بازدید از کسب وکارها که به دلیل شیوع بیماری کرونا امکان برگزاری نداشت و به سال آینده موکول شد.

 : پوستر فراخوان ثبت نام رویداد ترویجی کارباش 21 تصویر شماره

 

 رباش: اطالعات مربوط به برنامه های اجرا شده در رویداد ترویجی کا08جدول شماره 

تعداد شرکت  مکان جلسه توضیح راجع به مهمان نام مهمان نشست ردیف

 کنندگان

 مدیرعامل شرکت آدریان رایانه مریم خاوازی دی 27 9

 هیات مدیره سابق انجمن زنان کارآفرین

 83 اسکای روم

 مدیرعامل استارتاپ تازه چین حسن موحد بهمن 93 2

رئیس انجمن گردوکاران و صادرکنندگان 

 گردو در استان همدان 

 83 اسکای روم

 هم بنیانگذار سایت باسالم یاسر محدثی اسفند 3 8

 کارشناس فعالیت های نوآورانه اجتماعی

 83 اسکای روم

 مستند بهمن 7 4

 بانوی گل سرخ

 روایت زندگی همایون صنعتی زاده

 با رویکرد توجه به کارآفرینی اجتماعی

دانشگاه 

 بزرگمهر

92 
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 گزارش دستاوردها

 انتظاراتی که بنیاد از برگزاری رویداد ترویجی کارباش در هر دو بخش داشت؛ شامل موارد زیر است:

 ایجاد آگاهی کامل نسبت به فرصت های کسب و کار -

 کار و کارآفرینی ایجاد شناخت کافی نسبت به بازار کار و اکوسیستم کسب و -

 لتحصیالن مستعد مناطق حاشیه شهر و روستاتقویت اعتماد به نفس دانشجویان و فارغ ا -

 ایجاد انگیزه در دانشجویان و فارغ التحصیالن برای ورود به بازار کسب و کار -

 کار به جوانان دانشجو و فارغ التحصیل شناساندن بیشتر فرصت های کسب و -

و در  در نظر داشتته استت   ه های مطرح شدهدام از زیرشاخژه کارباش، اهداف مشخصی برای هر کبنیاد در راستای پرو

به حتوزه   پروژهاما چون این  ا نزدیک شدهرویداد ترویجی نیز همان اهداف کلی را دنبال کرده است و تا حدی به آن ه

 جوانان مربوط است، بسیار جای کار دارد.

 : برگزاری جلسه تماشای مستند با حضور شرکت کنندگان در رویداد کارباش 21 تصویر شماره
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 مسابقه عکس کارباش

 امینه سادات قاسم زادهتسهیلگر پروژه: 

 ریال 141.186.414هزینه پروژه: 

آقایان سید حبیب اهلل میری، سید ناصر نوربخش، علی تقی زاده، ابراهیم تقی زاده و خانم امینه مالی:  انحامی

 سادات قاسم زاده

کارآفرینی و با موضوع تصاویری از تالش صاحبان کسب  مسابقه عکس کارباش با هدف توسعه و ترویج کسب و کار و

آبان  21کار و افراد توانمند صاحب ایده و نیز نگاه هنری و خالقانه به کسب و کارهای قدیمی و بومی در تاریخ  و

 آغاز شد. 9433

 9433ی ماه د 93ماه و پس از تمدید مهلت، تا تاریخ  آذر 83مهلت ارسال عکس برای شرکت کنندگان، تا سه شنبه 

اثر قابل  933خانم( و  83آقا و  91نفر ) 37در این مسابقه که در سطح استانی برگزار شد، تعداد  در نظر گرفته شد.

 قبول دریافت شد.

داوران مسابقه، آقایان ایمان بهدانی از بیرجند، سید ضیا شمسی از قاین و سید حبیب اهلل حاجی آقامیری از تهران، 

روزه داوری و نتایج مسابقه که شامل  93عکس ها در بازه ی زمانی  تجربه و همراه ما بودند. خوب، باکه جزو عکاسان 

 از سوی داوران به بنیاد اعالم شد.  9433بهمن ماه  1نفر از برگزیدگان بود، در تاریخ  8اسامی 

 شد. پداوران انتخاب و آماده چااثر برگزیده ی نمایشگاهی نیز توسط  92نفر برتر مسابقه،  8عالوه بر اعالم 

 : عکس های نفرات برگزیده در مسابقه استانی عکس کارباش 20 ویر شمارهاتص
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 این آثار توسط داور محترم، آقای میری ویرایش و چاپ و سپس توسط بنیاد به نمایش عموم گذاشته شد.

 : پوستر فراخوان شرکت در مسابقه استانی عکس کارباش 22 تصویر شماره

 

، به مدت یک هفته، با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 9433اسفندماه  7نمایشگاه عکس کارباش در تاریخ 

برگزار شد. افتتاحیه نمایشگاه با حضور جمعی از همنوردان بنیاد و « نگارخانه باران»شهرستان قاینات و در محل 

 .مسی برگزار شدهنرمندان شهرستان و نیز داوران مسابقه آقایان بهدانی و ش

 : پوستر اطالع رسانی برگزاری نمایشگاه آثار برگزیده مسابقه استانی عکس کارباش 26 تصویر شماره
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 : تعداد افراد شرکت کننده در مسابقه عکس به تفکیک جنسیت04جدول شماره

 مرد زن

 درصد تعداد درصد تعداد

83 27 91 88 

 

 افراد شرکت کننده در مسابقه عکس به تفکیک شهر محل سکونت  : تعداد24 جدول شماره

 درصد تعداد نام شهر ردیف

 29 92 بیرجند 9

 72 49 قاین 2

 8 2 سرایان 8

 2 9 اسفدن 4

 2 9 فردوس 3

 344 24 2 جمع

 

 : فراوانی موضوع عکس های ارسالی23 جدول شماره

 درصد تعداد موضوع ردیف

 88 91 مشاغل خانگی زنان 9

 22 93 کسب و کارهای محلی 2

 92 7 کسب وکارهای بومی 8

 23 94 کسب و کارهای قدیمی 4

 4 2 کسب وکارهاسایر  3

 344 24 جمع

 

 مشخصات مربوط به عکس های برگزیده مسابقه در نمایشگاه عکس کارباش: 21 جدول شماره

 ردیف نام عکاس شهر موضوع عکس

محمودیاحسان  بیرجند کسب و کارهای بومی  9 

کره(روستای ) قاین مشاغل خانگی زنان  2 محمود گوهری 

 8 سید محمدرضا مظلوم زاده قاین کسب و کارهای بومی

 4 سید مهدی نوربخش قاین کسب و کارهای بومی

 3 فرزانه مصطفایی بیرجند کسب و کارهای قدیمی

 2 محدثه یوسفی قاین مشاغل خانگی زنان

شیرمرغ(روستای  قاین) مشاغل خانگی زنان  7 زینب اصغری 

بیناباج(روستای قاین) کسب و کارهای محلی  3 عارفه دبیری 
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کره(روستای قاین) کسب و کارهای بومی  1 نرگس زراعتکار 

تیغدر(روستای قاین) کسب و کارهای قدیمی  93 مرضیه مشعوف 

 99 محمود طالبی قاین کسب و کارهای محلی

اکبریه(روستای ) قاین مشاغل خانگی زنان  92 حدیثه جمیلی فرد 

 98 میالد محمدی بیرجند کسب و کارهای محلی

 94 سارا حیدری بیرجند کسب وکارهای قدیمی

 93 فهیمه حسن پور قاین کسب و کارهای قدیمی

 گزارش دستاورد ها

 انتظاراتی که بنیاد از برگزاری مسابقه استانی عکس کارباش داشت؛ شامل موارد زیر است:

 ایجاد آگاهی کامل نسبت به فرصت های کسب و کار -

 کار و کارآفرینی ایجاد شناخت کافی نسبت به بازار کار و اکوسیستم کسب و -

 تقویت اعتماد به نفس بانوان مستعد مناطق حاشیه شهر و روستا -

 ایجاد انگیزه در جوانان برای ورود به بازار کسب و کار -

 کار شناخت بیشتر فرصت های کسب و -

بازدید کننتدگان  اف نزدیک شد. یاد در جریان برگزاری اولین مسابقه استانی عکس کارباش، تا حد زیادی به این اهدبن

و معتقتد بودنتد کته    محلی به صتورت یکجتا خیلتی لتذت بترده       از نمایشگاه، از دیدن تصاویر کسب و کارهای بومی و

نمایشگاه باعث شده مجتددا بته یتاد بیاورنتد کته چته کستب و        تعدادی از کسب و کارها را فراموش کرده بودند و این 

کارهایی در زمان قدیم در جریان بوده و تا امروز نیز ادامه داشته است. بته طتور مثتال، یکتی از شترکت کننتدگان متا        

ز عکسی از پدربزرگ خود را ارسال کرده بود که جزو عکس های برگزیده قرار گرفت و در زمان بازدید از نمایشتگاه نیت  

بنا بر گفتگویی که با نفر اول مسابقه، آقای محمودی و نیز دو نفر از عکاسان عکتس   خیلی مورد توجه ایشان واقع شد.

بیشتر از قبل به موضوعات مربوط به کسب و کارهای محلی بپردازند  »های برگزیده انجام شد، ایشان تصمیم داشتند 

  «این کسب و کارهایی که در مسیر فراموشی هستند، ایفا کنند.نقشی در احیای تعدادی از  ،و سعی کنند با عکاسی

 نمایشگاه آثار برگزیده مسابقه استانی عکس کارباش : 24صاویر شماره ت

 



 

68 
 

 0011در سال  بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر نتایج عملکردگزارش 

 

 افق کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار

 ملیکا دشتگردتسهیلگر پروژه: 

 ریال 3.106.308.842هزینه پروژه: 

سید اسماعیل ایوب نژاد، علی ثانی، سعید احمدیان، احمد مهدوی، آقایان و شرکت فراسیستم افقمالی:  انحامی

مهدی حاج ابراهیمی، محمدجواد حاجی زاده، محمدحسین حجتی، سعید دانش، محمدعلی شوشتری، یوسف 

شیری، اکبر صحراگرد، مهران علیدوست نیا، فرهاد فخیم زاده، سید ایمان فیض بخش، محمد قائم پناه، قدرت 

سید نیکان نوربخش، مجتبی نوروزی، نجمی هاشمی فشارکی، قصابی، سید محمد مرتضوی، سید ناصر نوربخش، 

 منش فرهنگ عباسیان وسید محسن ناصری، محمدحسن تقی زاده، 

زهرا  بتول اکبری، محبوبه پارسایی، فائزه سادات ترابی، مریم جان احمدی، ملیکا دشتگرد، فاطمه رجبی، خانم ها

الهام مراد، مریم ت صدر قاینی، امینه سادات قاسم زاده، فاطمه رشیدی، مریم ساقی، ندا شمسی، زهرا سادا رجبی،

 کالهدوزخانم  شیما وزوایی ومقیمی، زهرا سادات نوربخش، زهرا نوروزنژاد، 

 حق عضویت کتابخانه

 تاریخ پژوهشی موسسه، عمومی کشور دانشگاه عالمه طباطبایی، نهاد کتابخانه ها :اهدا کننده کتابسازمان های 

 مراتع و ها جنگل  تحقیقات موسسه، اجتماعی تامین و کار موسسه، ومعادن صنایع بازرگانی تاق، اکودکان ادبیات

  صنعتی مدیریت سازمان و

توسعه فرهنگی و بنیاد  است.ترویج کتابخوانی ارتقا ظرفیت و توانمندسازی افراد مستعد با  این پروژههدف اصلی 

در جلسه هیات مدیره تصمیم به راه اندازی مرکز توانمندسازی و کتابخانه  9811  ماه توانمندسازی سپهر در دی

ریال  2.233.333.333به مبلغ « کارا دوکابین»هزینه کامل خودرو  شدسیار گرفت. طی صحبتی که با حامیان 

 خودرو به نام بنیاد خریداری شد. 9811در اسفند  وپرداخت توسط شرکت فراسیستم افق 

برگزاری پویش برای تامین هزینه خرید کتاب و همچنین تجهیز کتابخانه و مرکز  تصمیم به 9433در خرداد 

در تاریخ احمر هالل اداره سالن اجتماعات  مراسم افتتاحیه درو در نهایت ته شد توانمندسازی سیار گرف

 برگزار شد. 23/33/9433

افق: خودرو کتابخانه و مرکز توانمندسازی سیار 28تصویرشماره   
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 داوطلبان همکار:

 .اد همکاری داشته اندبنیداوطلب با  23برای راه اندازی کتابخانه 
 در راه اندازی کتابخانه داوطلبان همکار:  21جدول شماره

 : افتتاحیه کتابخانه سیار 24ویرشمارهاتص

 

 

 امینه سادات قاسم زاده زهرا سادات صدر قاینی اسدی مرتضی بنی مرتضی نوری ابوذری سید مهدی نوربخش

 ملیکا دشتگرد علیرضا رفیعی سید سروش مرتضوی دشتگردکوثر  یپارسای محبوبه

 سید هاشم هاشمی نیا فاطمه رجبی رویا سادات قاسم زاده سید مرتضی صدر قاینی سمیرا علیرضایی

 فائزه سادات مهدوی زبرجدیان امیرحسین فاطمه جعفرزاده سید سعید محمودی حکیمی راد محسن

 سید احسان فقیه حمید بورگانی مهرداد جعفری قاینیزهره سادات صدر  صدرقاینیطاهره سادات 
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 کتاب های اهدایی:

 به شرح جدول زیر می باشد:کتاب تعداد اهدا کنندگان  34طبق جدول شماره 

 :  اهدا کنندگان کتاب20 جدول شماره

 تعداد کتاب اهدایی نام اهدا کننده ردیف

 جلد 92 دانشگاه عالمه طباطبایی 9

 جلد 22 ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق 2

 جلد 21 موسسه کار و تامین اجتماعی 8

 جلد 1 کالهدوزسوسن خانم  4

 جلد 947 نهاد کتابخانه های عمومی کشور 3

 جلد 81 موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان 2

 جلد 8 مراتع کشور و جنگل ها تحقیقات موسسه 7

 جلد 23 تحقیق و مشاوره آموزش، صنعتی؛ مدیریت سازمان 3

 جلد23 خانم زهرا رجبی 1

 144 جمع

 

 و زول قومنجان ،روستای شیرمرغ، محمدآباد علم، نوغاب پسکوه، روم، نیگ، شاهیک، جعفرآباد 1این کتابخانه به 

 33ه شماربه شرح جدول  9433در سال  لیست داوطلبان کتابخانه سیار  می دهد.سرویس توسط نیروهای داوطلب 

 می باشد:

 :  لیست داوطلبان کتابدار و راننده کتابخانه سیار22جدول شماره

 سید سعید محمودی نسرین سادات قریشی

 سید مرتضی صدر قاینی زهرا سادات صدر قاینی

 سید ناصر نوربخش طاهره سادت صدر قاینی

دالوریفخری   علیرضا رفیعی 

 سید مهدی نوربخش عصمت صبیانی

 معین قوی شوکت مداح

 مصطفی محمدی مطلق معصومه سادات ترابی

 ملیکا دشتگرد زهره ادیب

 محبوبه پارسایی فاطمه رجبی

 امینه سادات قاسم زاده حسن سلطانی

 سیده زهرا موسوی 

 

تعداد قا هستند، که به تفکیک هر روستا نفر آ 3نفر خانم و  32عضو دارد که  14 ، 9433پایان سالاین کتابخانه تا 

 آورده شده است. 32ه شماراعضا به شرح جدول 
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 اعضای کتابخانه سیار تعداد:  26جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتاب به امانت داده شده است. 934تعداد  9433جلد است و تا اسفند ماه  9382تعداد کتاب های کتابخانه سیار 

کار این کتابخانه عالوه بر امانت کتاب، مطالعه گروهی کتاب و پخش فیلم های مستند از صاحبان کسب و کار و افراد 

 موفق می باشد.

 

 

 

حضور کتابخانه سیار در روستاها: 64تصویر شماره   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منطقه نام تعداد اعضا  

 نوغاب پسکوه 93

 نیگ 93

 محمدآباد علم 3

 شیرمرغ 94

 روم 1

 قومنجان 98

 جعفرآباد 99

 قاین 1

 جمع 40
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 پالستولید  پروژه

 شوکت مداحتسهیلگر پروژه: 

 ریال  844.268.123هزینه پروژه: 

 و کمک های متفرقه خانه صنایع دستی هفت دست حامی مالی:

دسته تقسیم  پشمی نیز خود به دوهای  پالس شوند. پارچه تولید می وکه از نخ  پالس پارچه ای نوعی زیر انداز است

هم  هایی که هم تار و پود پشم بافته شده و دسته دیگر پالس هایی که از تار پنبه و شوند یک دسته پالس می

 کنند. برای پود استفاده می دور ریز از پارچه های ضایعاتی و ،های پارچه ای پودشان پشم است ولی در پالس

پروژه بافت پالس کند،  درآمدتوانست برای عده ای از زنان روستایی ایجاد  9433یکی از کسب وکارهایی که در سال 

تفاهم نامه ای بین به این منظور شد.  اجرا سپهر بنیاد های پارچه ای بود که با همکاری مشترک خانه هفت دست و

تحویل داده خانه هفت دست به  آماده و پالس 933ماه  پایان بهمن که تاشد خانه هفت دست منعقد  بنیاد سپهر و

این پروژه باعث  ایجاد  .دیگر شهرستان ها تحویل گرفته شدو های مستعمل از تهران  اسبرای بافت پالس، لب شود.

به تهران  تخته پالس آماده و 932  در بهمن ماه تعداد .اده های روستایی گردیداز زنان خانو نفر 37برای  مددرآ

    .ه شدفرستاد

 ،محمدآباد پسکوه، کالته سعید ،نوغاب پسکوه روستاهایی که در این زمینه فعالیت داشتند عبارتند از: قومنجان،

 فلک  مهمویی،

 بافندگان پروژه پالس روستاها و : تعداد24 جدول شماره

 حق الزحمه بافندگان

 )ریال(

ی ها پالس تعداد

 تولیدی

 ردیف نام روستا تعداد بافندگان

 9 قومنجان 92 83 937.832.273

 2 نوغاب پسکوه 92 83 994.278.823

 8 پسکوه آباد محمد 4 91 73.138.273

 4 کالته سعید 2 7 29.372.733

 3 قاین 2 93 19.933.333

 2 مهمویی 2 9 8.928.333

 7 فلک 9 9 4.333.333

 جمع کل 01 346 034.444.434
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 بافت پالس مراحل چله کشی و: 63 تصاویر شماره
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 جهاد کشاورزی پروژه توان افزایی صندوق های اعتبارات خرد

 شوکت مداحتسهیلگر پروژه: 

 ریال 380.843.421هزینه پروژه: 

 3044آقای سید جعفر مهدوی الحسینی و سود سپرده بانکی سازمان جهاد کشاورزی،  حامی مالی:

 

و نیاز  هایی مواجه بودند که با چالش صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی دارد 28قاین در شهرستان جهادکشاورزی 

 به آموزش داشتند.

بعد از انعقاد قرارداد بین جهاد کشاورزی و بنیاد، سه جلسه توجیهی در شهرهای خضری، آرین شهر و روستای تیغدر 

و در مورد عملکرد صندوق از حاضرین سواالتی برگزار شد، که در این جلسات در مورد مدیریت صندوق ها صحبت 

 دو تعداد مجموع در کردند، استفاده بنیاد خدمات از و معرفی بنیاد به صندوق 23 تعداد پروژه این در پرسیده شد.

 فراگرفتند. را الزم آموزش های نفر 42و  برگزار صندوق مدیریت و حسابداری زمینه در آموزشی کارگاه

 جهاد های صندوق اعضای و روستا تعداد :28شماره  جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آفریز، قومنجان،چند روستا برای حسابداران، از جمله  هایی در کارگاهها،  ی مدیریت صندوقاز جلسات توجیه دبع

 .شهرستان قاین برگزار شد وگریمنج  نوغاب حاجی آباد، فیض آباد، بسکاباد، بیناباج، دهشک،

 تعداد اعضا سال تاسیس مدیرعامل نام روستا ردیف

  43 14 فاطمه یعقوبی دهشک 9

  83 17 هاجر نوروزیان دهشک 2

  28 19 سکینه بخشیان فیض آباد 8

  39 12 زکیه بسکابادی بسکاباد 4

  33 13 زهرا مددی نوغاب حاجی آباد 3

  83 13 زهره گلی گریمنج 2

  22 17 سکینه مرادی بیناباج 7

  33 33 معصومه حسینی آفریز 3

  83 17 زهرا جاللی قیصار 1

  48 13 فاطمه قومنجانی اسالم آباد 93

  89 13 زهره قومنجانی اسماعیل آباد 99

  84 31 جاللی فرد کوهمیران 92

  84 17 معصومه تندرست تیغدر 98

  29 13 معصومه نگاشته رمشتیک 94

  38 32 زهرا مرادی برکوک 93

  82 14 فاطمه آهنی موسویه 92

  43 17 کلثوم اندیشی چاه یوسف 97

  89 13 عذرا فضلی نیا گوراب 93

  83 17 زینب شمسی قومنجان 91

 43 19 زکیه محمدآبادی محمدآباد پسکوه 23
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 ی اعتبارات خرد زنان روستاییصندوق هابرگزاری کارگاه های آموزشی : 61تصاویرشماره 

 

 برخی از اعضااز نظر پروژه دستاورد 

 دستاورد نام روستا ردیف

حسابدار نه تنها  دهند، انجام می هیات مدیره کارشان را ها هرکدام از اعضا بعداز برگزاری کارگاه قومنجان 9

 است. حسابداری صندوق خود بلکه برای آموزش به روستای مجاور هم رفته

 هیات مدیره بر کارشان مسلط تر شده اند چاه اسالم آباد 2

 ر کارهای حسابداری مسلط شده استحسابدار ب موسویه 8

 دهد. انجام می مدیرعامل هم کارهای مربوط به خودش را رروش حسابداری مسلط شده وه ب حسابدار آباد نوغاب حاجی 4

 کارگاه ها خیلی مفید بوده و به حسابداری صندوق خیلی کمک کرده است اسماعیل آباد 3

 کارگاه انجام نشده است و حسابداری هر دو صندوق را آقای میامی انجام می دهند تغییری بعد از دهشک 2

 حسابداری صندوق نسبت به گذشته خیلی بهتر شده فیض آباد 7

 حسابدار و مدیرعامل خیلی خوب کارشان را انجام می دهند تیغدر 3

 حسابداری را انجام می دهد حسابدار طبق روال گذشته کار آفریز 1
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 پروژه ساخت کارگاه آموزشی و تولیدی مرحوم سعید نوحی

 سید سعید محمودیتسهیلگر پروژه: 

 ریال  3.282.464.614هزینه پروژه: 

 خانواده و دوستان مرحوم سعید نوحی مالی: انحامی

 شهرداری قاین و کارخانه سیمان قاین سازمان های همکار:

ی  کار ساده ی درودگری و کمک ها ی دوم در رشته متوسطهدر مقطع کم توان  آموزان به دانش پسرانه توفیقمدرسه 

 می دهد.درودگری، خدمات آموزشی ارائه 

پس از موافقت خانواده مرحوم سعید نوحی برای حمایت مالی از ساخت یک مجموعه آموزشی، پیشنهاد ساخت 

. طبق تفاهم نامه شماره دی هنرستان توفیق داده شد که مورد موافقت قرار گرفتیکارگاه آموزشی و تول

منعقد شد 21/32/9433در تاریخ دارس خراسان جنوبی و بنیاد سپهر بین سازمان نوسازی م که ما 93222/8333

در مدرسه توفیق را بر عهده گرفته است و قرار ژه ساخت کارگاه مرحوم سعید نوحی بنیاد سپهر مسئولیت اجرایی پرو

ار به پیمانکار واگذار نشود و داوطلبان بنیاد مسئولیت اجرایی را بر عهده شد به منظور صرفه جویی در هزینه ها ک

 بگیرند. لذا مسئولیت های زیر به صورت داوطلبانه مشخص شد:

 قای سید سعید محمودی مسئول پروژه و هماهنگ کننده عوامل اجرایی و نظارت بر ساختآ -

 الح با قیمت مناسبقایان سید حسن اصفهانی و محمد علی شوشتری مسئول خرید مصآ -

 قای دهقان زاده مسئول معرفی نیروی کار آ -

قای مهندس حیدری ناظر سازمان نوسازی قرار دارد و کلیه مراحل ساخت با نظر ایشان آهمچنین پروژه زیر نظر 

 انجام می شود.

 گام های اجرایی پروژه:

 جلسه مجریان پروژه و آموزش و پرورش   -1

 ارسال نقشه از سوی ستاد نوسازی -2

 تخریب منزل مسکونی کنار مدرسه و آوار برداری  -3

 سیونپیاده سازی نقشه و فندا -4

 بتن ریزی -5

 سیون ستون و سقفندااستخدام پیمانکار برای بستن ف -6

 تهیه مصالح و میلگرد -7

 آجر چینی ، کرسی چینی و دیوار چینی  -8

در مرحله دیوار  اکنون پروژهدر این پروژه فنداسیون کف ریخته شده و آرموتور های دیواری نصب شده است هم 

 .و پس از آن بتن ریزی ستون ها انجام خواهد شدچینی قرار دارد 
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 هنرستان توفیقمرحوم سعید نوحی در  ساخت کارگاه آموزشی و تولیدی  :36 تصاویر شماره
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 طرح توسعه پایدار روستای زول

 ، سید ناصر نوربخشفاطمه رجبیپروژه:  انتسهیلگر

 ریال 631.261.414هزینه پروژه: 

 و شرکت اکسیر صنعت آقای افشین زارع مالی: انحامی

بنیاد سپهر به عنوان یک سازمان مردم نهاد با ماموریت توانمندسازی، و توسعه کسب و کار کارآفرینی و با درک 

جناب آقای افشین زارع  شرایط موجود کشور و جامعه روستایی اجرای طرح توسعه روستایی زول را بنا به پیشنهاد

 مدنظر قرار داده است و در چهار مرحله کلی اقداماتی انجام خواهد شد:

 مطالعه و شناخت جامعه محلی )شناخت نیازها و مسائل و فرصت ها و دارایی ها( -9

 تعریف پروزه های عملیاتی و برنامه اقدام بر پایه شناخت -2

 اجرای مشارکتی پروژه ها -8

 به منظور تداوم دستاورد هاپایش، ارزیابی و نظارت  -4

گزار شد و طرح موضوع شد که مورد موافقت عضو جدید شورای اسالمی روستا بر قای شبانیپس از جلسه ای که با آ

و پس از استقرار شورای جدید آغاز شود. پس  9433و استقبال قرار گرفت و قرار شد کار در روستا از اواخر مرداد ماه 

سه ای در مسجد روستا با حضور معتمدان برگزار شد و پروژه معرفی شد و در خواست شد از استقرار شورای جدید جل

 شورایی برای توسعه روستا شکل بگیرد. 

در همین زمان موج چهارم کرونا شرایط سختی را در کشور ایجاد کرد بنا به تاکید خانه بهداشت روستا و شورا، کار 

از روش های برنامه  العات اصلی روستا انجام شد و در انجام مطالعاتمطالعات تا نیمه مهرماه متوقف شد. سپس مط

جلسه با گروه های مختلف برگزار و در قالب مصاحبه های عمیق  داده های مربوط  91استفاده شد و ریزی مشارکتی 

 به پروژه جمع آوری شد. 

 تاکنون اقدامات زیر در روستای زول انجام شده است:

 مطالعات و ارزیابی ها

 مطالعه و تحلیل جمعیت روستا -9

 مطالعه وضعیت کشاورزی و دامداری روستا -2

 مطالعه تاریخی و جغرافیایی -8

 مطالعه اولیه نیازها و درخواست ها -4

 پروژه های عملیاتی

 زیباسازی دبستان امام حسین )ع( )دبستان باران(  -9

 زیباسازی مدرسه متوسطه اول  -9

 تجهیز  آزمایشگاه مدرسه متوسطه اول -2

 کتابخانه دبستان امام حسین )ع( )دبستان باران(تجهیز  -8

 راه اندازی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی -4

 راه اندازی ستاد توسعه پایدار روستای زول  -3
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 راه اندازی گروه صنایع دستی تارچین  -2

 نهال کاری معابر و مکان های عمومی -7

 

 صفحه فروش گروه تارچین در سایت باسالم : 36شماره  تصویر

 

 نهال کاری معابر و مکان های عمومی:  36شماره تصویر 

 

 

 



 

81 
 

 0011در سال  بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر نتایج عملکردگزارش 

 

 زول صندوق اعتبارات خرد زنان روستای:  33شماره تصویر                                        

 زیباسازی مدرسه:  36شماره تصویر                                                      

اولین جلسه گروه خودیار صنایع دستی:  36شماره تصویر         
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 موزه عکس

 امینه سادات قاسم زادهتسهیلگر پروژه: 

 ریال 386.810.812هزینه پروژه: 

 و ورثه مرحوم صمدی با اهدای وسایل 3144خانم فاطمه صمدی و سوده سپرده بانکی حامی مالی: 

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

منظور حفظ هویت فرهنگی بنا، موزه عکس در سه اتاق راه است، قرار شد که به  مورد استفاده بوده 9893سال  در

بنیاد سپهر و ورثه مرحوم صمدی برای اهدای لوازم قدیمی عکاسی منعقد  شود. لذا تفاهم نامه مشترکی بین اندازی

 .  شد و از طرف دیگر پروژه ای برای جمع آوری عکس های قدیمی اجرا شد

فروردین ماه با دو داوطلب خانم ها محدثه داشگران مقدم و الهه خطیب زاده در رابطه با آماده سازی   23در تاریخ 

ای قدیمی را جمع آوری و فضای موزه را با وسایل عکاسی قدیمی مناسب سازی کنند و موزه صحبت شد که عکس ه

این کار را با کمک همکاران بنیاد انجام دادند. قبل از این جلسه نیز یکی دیگر از داوطلبان بنیاد، آقای جواد مختاری 

 ده بود.با انتشار یک فراخوان تعدادی عکس از اشخاص و اماکن معروف قاین جمع آوری کر

هم زمان با روز  9433اردیبهشت ماه  23اردیبهشت ماه به طول انجامید و در روز سه شنبه  27آماده سازی موزه تا 

 در «صمدی غالمعلی مرحوم عکس موزه»قائنات  شهرستان خصوصی ی موزه جهانی موزه و میراث فرهنگی اولین

 فرهادی آقایان حضور با سپهر توانمندسازی و فرهنگی توسعه بنیاد گذاری سرمایه با و صمدی قدیمی خانه مکان

 کریمی استان، دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث کل مدیر رمضانی، جنوبی خراسان استاندار عمرانی معاون

 .گرفت قرار برداری بهره و افتتاح مورد شهرستانی و استانی مدیران  از  نفر چند و شهرستان فرماندار

 افتتاحیه موزه عکس :64 تصویر شماره

 

موجود  عکاسی و خبرنگاری قدیمی مربوط به وسیله و دستگاه 23 و قدیمی عکس قطعه 933 از بیش عکس در موزه

 است.
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 عکاسی قدیمی مربوط به : وسایل44 تصویر شماره

 به 83314 شماره به شهرستان قاینات تاریخی آثار فهرست در 9813 سال در صمدی قدیمی خانه است ذکر به الزم

 اعتبار میلیارد ریال 2 و  فرهنگی میراث ریالی میلیون 333میلیارد و  2 اعتبار با گذشته های سال در و رسیده ثبت

 .است  شده تجهیز و مرمت تملک، سپهر بنیاد

 

بهمن ماه، و نیز مجوز فعالیت مجموعه داری موزه عکس با عنوان  3در تاریخ « موزه عکس مرحوم صمدی»مجوز 

موزه عکس مرحوم »در پی صدور مجوز  صادر شد. 9433در آذرماه « لوی دوممجموعه نگاتیو و دوربین دوره په»

به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و میزبان تعداد زیادی از  9433، این موزه از بهمن ماه سال «صمدی

 همشهریان و همنوردان عالقمند بوده است.

 مجموعه ی نگاتیو و دوربین دوره پهلوی دوم و فعالیت موزه عکس مرحوم صمدی: پروانه 43 ویر شمارهاتص
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 پروژه کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

 تسهیلگر پروژه: ملیکا دشتگرد

 ریال  34.466.384هزینه پروژه: 

 احمد مهدویآقای  حامی مالی:

هیک، ورزگ، نیگ، بیدمشک، مهنج، شاروستای  93عضو دختر و پسر از  283کتابخانه سیار تعداد  9433در سال 

ساکن شهر قاین عضو  دارد. با ندریک و همچنین تعدادی از کودکان افیروز آباد، جعفر آباد، خونیک سفلی، اکبریه، 

مکان انجام رو بود و اه ب با محدودیت هایی رونیز ، متاسفانه کتابخانه  9433ل توجه به شرایط خاص کرونا در سا

کتاب به کودکان روستایی امانت داده شد و  9333فعالیت با کیفیت مطلوب میسر نبود اما با این وجود قریب به  

م التحریر و بسیاری از یزه از جمله کیف و بسته های لوازجا 933همچنین با اجرای مسابقات مختلف فرهنگی بیش از 

بین اعضای کتابخانه در سال ب های اهدایی بنیاد . همچنین کلیه کتابسته های فرهنگی به اعضای کتابخانه اهدا شد

با  9433کتابخانه سیار در سال  توزیع و به اتمام رسید که هزینه آن از منابع بنیاد سپهر تامین شده است.  9433

ژه برنامه روز می ویبنیاد سپهر و اداره فرهنگ و ارشاد اسال ،مشارکت مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

جلد از کتب اهدایی  973 ضمناکلی و گرماب به انجام رسانید.  وستاهای محروم و دور افتاده جبار،در ردانش آموز را 

، سومین کارگاه 9433کتابخانه سیار در تابستان و پاییز  وانان این روستاها توزیع گردید. بنیاد بین کودکان و نوج

سال را برای اعضای کانون استان را با موفقیت برگزار  92تا  92مجازی بازیگری مقدماتی )تربیت بازیگر( ویژه سنین 

 کرد. 

تابخانه ن کبازی فکری و سرگرمی نیز در واحد ای 33کتاب می باشد و  4833تعداد کتب موجود در کتابخانه بیش از 

گرفته و ذکر نشده در برخی از  اقدامات دیگر  انجام  وری کودکان روستایی موجود است.سیار جهت استفاده و بهره 

 آمده است . 31 شمارهمتن باال  در جدول 

 3044: اقدامات انجام شده کتابخانه سیار در سال 24 جدول شماره

 

 

 اقدامات انجام شده توسط کتابخانه سیار ردیف

 کتاب بین اعضای کتابخانه 9333امانت دادن قریب به   9

 جایزه )بسته های لوازام التحریر و کتاب ( 933اجرای مسابقات فرهنگی و توزیع  2

اجرای ویژه برنامه روز جهانی کودک به صورت گسترده در تمامی  اپلیکیشن های فضای مجازی که  8

 آن فعالیت داشتند اعضا در 

 ویژه برنامه هفته دانش آموز در روستاهای محروم حومه قاینات  4

 همیشه دوست ویژه دختران  اجرای  اولین مرحله مسابقه کتابخوانی 3

جلد کتاب از کتب اهدایی بنیاد و اهدای مردمی  در طرح پویش کتابخوانی به  833اهدای بیش از  2

 ومرکودکان مح

 سال 92تا  92مجازی بازیگری مقدماتی )تربیت بازیگر( ویژه سنین کارگاه برگزاری سومین دوره  7

 پخش چندین  فیلم کودک در سینما سیار کتابخانه برای کودکان روستایی و اعضای شهری  3



 

84 
 

 0011در سال  بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر نتایج عملکردگزارش 

 

   پرداخت تسهیالت برای خرید گوشی، تبلت  و بن خرید لوازم التحریر دانش آموزان نیازمند

 ملیکا دشتگرد ،مریم جان احمدی تسهیلگران:

 ریال 46.444.444 هزینه: 

 لی: آقای سید محمد علی صدر قاینیما حامی

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

طرح اتاق کارآفرینی مدارس در سال گذشته، امسال نیز ادامه این پروژه را برعهده داشتیم که در کنار پرداخت 

 .شدبن های خرید لوازم التحریر نیز به این پروژه اضافه تسهیالت به علت نزدیک بودن به ماه مهر و باز شدن مدارس، 

طبق تحقیقات انجام شده لوازم التحریر گل نرگس برای خرید لوازم التحریر انتخاب و دانش آموز به آنجا معرفی می 

 نامه ای بهصندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق )ع(  سه فروشگاه انتخاب و از طریق شد. برای خرید تلفن همراه

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

 می شد.

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

تلفن تماس مدیران مدارس را در مختلف قاین معرفی شدند، از مناطق  آقای احمدی، جلسه ای برگزار و متقاضیان

اختیار بنیاد قرار دادند. همچنین دو شاخص درس خوان بودن و نیازمند بودن جزو شرایط پرداخت تسهیالت تعیین 

 شد.

ریال آن به دانش  933.333.333مبلغ  9433ریال بوده است که تا پایان سال  83.333.333سقف تسهیالت مبلغ 

تا  9.333.333آموزان پرداخت شده است. با توجه به تحقیقات و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی افراد، اقساط ماهانه 

 ریال قسط بندی شده است. 2.733.333

ریال آن به  29.333.333مبلغ  9433ریال بوده است که تا پایان سال  9.333.333سقف بن های خرید هر کدام 

 پرداخت شده است.لوازم التحریر مورد نظر 

رشد  9433به 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 دستاورد پروژه:

 شهرستان قاین و روستاهای اطراف دانش آموز 21رفع نیاز تحصیلی  -

 دانش آموز در ایام کرونا و مجازی بودن مدارس 21بهبود روند تحصیلی  -

نفر 27 تعداد دانش آموز معرفی شده به سپهر  

نفر 2 تعداد دانش آموز دریافت کننده تسهیالت  

 نفر 29 تعداد دانش آموز دریافت کننده بن لوازم التحریر

 ریال 29.333.333 مبلغ کل بن ها

 ریال 933.333.333 مبلغ کل تسهیالت پرداخت شده

ریال 83.333.333 مبلغ هر فقره تسهیالت  

ریال 9.333.333 مبلغ بن لوازم التحریر  
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 پروژه آگاهی افزایی برای پیشگیری ازکرونا

 سید مهدی نوربخشتسهیلگر پروژه: 

 ریال 3.040.844.348هزینه پروژه: 

دانشکده پرستاری و  دانشگاه بزرگمهر قاین ،آقای مرتضی امین زاده(، SGPدفترکمک های کوچک ) حامی مالی:

 و مامایی قاین

بنیاد سپهر با تجربه ای که در زمینه اجرای همزمان با شیوع بیماری کرونا و شرایط اضطراری که در کشور ایجاد شد 

ظور ترویجی و تعامل با جامعه به من -طرح تهیه و انتشار محتوای ارتباطی»داشت، پروژه پروژه های اجتماع محور

در شهرستان را  «گروه های آسیب پذیر در مناطق قرمز و محروم خراسان جنوبیدر پیشگیری از شیوع بیماری کرونا 

 قاین، زیرکوه و سرایان اجرا کرد. 

تامین شد و در اجرا از  (sgp)دفتر حمایت های کوچک سازمان ملل بخش عمده منابع مالی این پروژه توسط

 دولتی و غیر دولتی استان نیز استفاده شد.همراهی و حمایت نهادهای 

اقدامات انجام شده برای پروژه پیشگیری از اجرا شده است که در این گزارش  9433و  9811این پروزه در سال های 

 آورده شده است: 9433کرونا در سال 

زیرکوه، هماهنگی و برنامه ریزی طرح، تقسیم مسئولیت ها، دسته بندی مناطق روستاها در سه منطقه  -

 سرایان، قاین

 محله 37توزیع اقالم بهداشتی در سه شهرستان قاین، زیرکوه و سرایان در مجموع  -

 بسته اقالم بهداشتی شامل :   2333توزیع  -

  عدد ماسک 7گرمی و  333مایع دستشویی 

 لیتری در مناطق طرح برای مدارس 23توزیع مایع دستشویی   -

 توزیع اقالم بهداشتیجمع آوری بطری های بازیافتی در کنار  -

  "زندگی با کرونا"برگزاری مسابقه عکاسی  -

  : نفر 39تعداد شرکت کننده ها 

  : عکس 939تعداد عکس های دریافتی 

 فساارسالی از شهرهای : قاین، بیرجند، سرایان، حاجی آباد، آیسک، مشهد، تربت جام ، فردوس ، 

  ریال برای افراد برتر 4.333.333جایزه نقدی 

 توا برای پیشگیری از کرونا شامل:تولید مح -

 98 پوستر 

 1 تیزر 

 93  کلیپ 

 2 کلیپ طنز 

 4 پادکست 

 7 ویدئو آموزشی 

 نفر از ذی نفعان 933ارائه مشاوره به حداقل و هماهنگی با تیم مددکار و مشاور اورژانس اجتماعی بهزیستی  -
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 : پشت صحنه تولید محتوای محرم41تصویر شماره

 صحنه تولید محتوای بیمارستان شهدا قاین: پشت 41تصویر شماره

 

 : پشت صحنه تولید محتوای بیمارستان زیرکوه 40تصویر شماره
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 کارگاه تولیدی مدرسه شقایق

 سید ناصر نوربخشتسهیلگر پروژه: 

 ریال 33.014.020هزینه پروژه: 

 3044و  3144سود حساب بانکی سال  حامی مالی:

ویژه دانش آموزان دختر کم توان است، پس از پیگیری های صورت گرفته با مدرسه شقایق یک مدرسه چند پایه 

مدیر مدرسه و انعقاد تفاهم نامه با مدیر کل آموزش و پرورش، قرار شد یک کارگاه تولیدی در این مدرسه راه اندازی 

 لید کنند.شود. در این کارگاه قرار است فارغ التحصیالن مدرسه محصوالت خود را زیر نظر استاد کار تو

تاکنون برخی از تجهیزات کارگاه خریداری و هماهنگی های اولیه برای راه اندازی آن صورت گرفته است و امیدواریم  

 کارگاه خیاطی راه اندازی شود. 9439تا پایان اردیبهشت ماه 

 

 مدارس حمایت از کتابخانه ها و

بنیاد سپهر در نقش تسهیلگر خدماتی را برای مدارس و کتابخانه های شهرستان ارائه کرده است، این خدمات بیشتر 

جنبه پیگیری برای تامین منابع داشته است. لیست مدرسه ها و کتابخانه های بهره مند شده از این خدمت در جدول 

 آمده است. 23شماره 

 و کتابخانه هالیست مدارس : 64جدول شماره 

 

 

 اعضای هیات مدیره ، هیات امنا و بازرسین بنیاد سپهر

 21/32/9433نفره دارد که در انتخابات مجمع دو ساالنه بنیاد در تاریخ  97هیات امنا و هیات مدیره بنیاد ترکیبی 

 است.آمده  29انتخاب شده اند. اسامی اعضای فعلی هیات امنا و هیات مدیره بنیاد در جدول شماره 

 

 

 

 

 

 خدمات ارائه شده نام موسسه ردیف

 جلد کتاب 929اهدای  کتابخانه امام رضا )ع( 9

 جلد کتاب  22اهدا  کتابخانه تخصصی فرهنگ و هنر 2

 جلد کتاب 73اهدا  حوزه علمیه خواهران 8

میلیون تومان  233مرمت و بازسازی سالن مطالعه و پیگیری برای جذب  مدرسه خیامی 4

 یکی از حامیانتوسط 

 رجبیزهرا اهدا کتاب های خانم  کتابخانه دانشگاه بزرگمهر 3
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 بنیاد و بازرسان : اعضای هیات مدیره42 تصویر شماره

 

ن بنیادا: اعضای هیات مدیره ، هیات امنا و بازرس 63جدول شماره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 رئیس هیات مدیره مریم جان احمدی 9

 مدیر عامل، عضو هیات مدیره و هیات امنا سید ناصر نوربخش 2

محمود ناصری سید 8  نائب رئیس هیات مدیره 

 عضو هیات مدیره محمد علی شوشتری 4

 عضو هیات مدیره فرهاد فخیم زاده 3

 عضو هیات مدیره فخری دالوری 2

 عضو علی البدل هیات مدیره عصمت صبیانی 7

 خزانه دار ابراهیم تقی زاده 3

امناعضو هیات مدیره و هیات  سید محمد باقر مدرسی قوامی 1  

 عضو هیات امنا حمید نوحی 93

 عضو هیات امنا حنیف نوحی 99

 عضو هیات امنا ابراهیم نوحی 92

 عضو هیات امنا سعیده المعی رشتی 98

 عضو هیات امنا مرجان مالئی سنگلجی 94

 عضو هیات امنا حمیده المعی رشتی 93

 بازرس و عضو هیات امنا علی تقی زاده 92

مهدوی الحسینیسید محمد جعفر  97  بازرس 
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 کارشناسان سپهر

 اسامی کارشناسان بنیاد و مسئولیت های اصلی آنها آمده است. 22در جدول شماره 

 3044: کارشناسان بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر در سال  61جدول شماره

 

 ماه در حوزه مسئولیت اجتماعی با بنیاد همکاری داشته اند.  2 کوثر دشتگرد به مدتهمچنین خانم 

 

 3044داوطلبان سپهر در سال 

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 

نیاد همکاری داشته اند که اسامی این همنوردان در جدول داوطلب با ب 34تعداد  9433اعالم می کنیم که در سال 

 نیز از همراهی این عزیزان بهره مند شویم. 9439 آمده است. امیدواریم در سال 28شماره 

 انجام داده ایم عبارت است از: 9433از جمله اقداماتی که برای جذب و نگهداری داوطلبان در سال 

 قدیم در روز داوطلب  برگزاری دورهمی و دعوت از داوطلبان  -

 اگرام بنیاد تقدیر و تشکر از داوطلبان به صورت استوری در پیج اینست  -

 

 

 

 

 

 

 مسئولیت های اصلی سمت نام و نام خانوادگی ردیف

همکاری در پروژه های صندوق اعتبارات خرد زنان،  تسهیلگر مداحشوکت  9

پروژه تولید پالس، تعاونی صنایع دستی ساروق و 

 تعاونی لبنیات قومنجان

 حسابدار حسابدار زهرا سادات صدر قاینی 2

مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، طرح توانمندسازی  کارشناس محبوبه پارسایی 8

التحصیالن هنرستانی و تعاونی دانش آموزان و فارغ 

 هنری دستان

امور دفتری و دبیرخانه، کتابخانه عمومی و مرکز و  کارشناس ملیکا دشتگرد 4

 توانمند سازی سیار و جذب مشارکت های مردمی

مسئول پروژه کارباش، مدیر ارتباطات و مدیریت شبکه  مدیر ارتباطات امینه سادات قاسم زاده 3

 های اجتماعی

 طرح توسعه بوم آورد و پایدار روستای زول تسهیلگر فاطمه رجبی 2
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 3044: داوطلبان فعال بنیاد سپهر در سال 61جدول شماره

 نوع همکاری نام و نام خانوادگی ردیف

زول روستای پایدار توسعه پروژه ،همکاری در امور دفتر بنیاد مریم ساقی 9  

سروش مرتضویسید  2  طراحی پوستر 

کتابخانه عمومی و مرکز ،بنیاد دفتر امور در همکاری سید مهدی نوربخش 8

 توانمندسازی سیار افق

اسدی بنی مرتضی 4  کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق 

 مستندسازی فاطمه رجبی 3

عکس موزه پروژه ،دستارخو پروژه محدثه داشگران مقدم 2  

امیرحسین زبرجدیانسید  7  کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق 

و امور دفتر بنیاد مرکز کارآفرینی پروژه همکاری در فرهاد فخیم زاده 3  

زاده خطیب الهه 1 عکس موزه پروژه   

قربانپور شهربانو 93  پروژه تولید پادکست 

زادگان یوسف حجت 99  ترسیم نقشه معماری دفتر 

نوری ابوذریمرتضی  92 عکاسی از پروژه مرکز مشاوره و خدمات  ،طراحی بروشور 

 کارآفرینی

 پشتیبانی سیستم و نرم افزار سید قائم ناظران 98

پروژه کتابخانه عمومی و مرکز  ، پروژه مسئولیت اجتماعی فایزه سادات مهدوی 94

 توانمندسازی سیار افق

کتابخانه عمومی و مرکز ،بنیاد دفتر امور در همکاری علیرضا رفیعی 93

 توانمندسازی سیار افق

بنیاد دفتر امور در همکاری سید سجاد علوی باراز 92  

 مستند ساز معین قوی 97

 پروژه تولید پادکست متین نوروزنژاد 93

 پروژه توسعه پایدار روستای زول عطیه سادات ترحمی 91

برای صندوق اعتبارات خرد زنان مدرس کارگاه حسابداری سید محمدجعفر مهدوی الحسینی 23  

 کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق طاهره سادات صدر قاینی 29

 پروژه کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق سید هاشم هاشمی نیا 22

 مجری پادکست کارباش محسن سلیمی فرد 28

 همکاری در امور دفتر بنیاد آزاده عطایی 24

 مرکز و عمومی کتابخانه پروژه ،بنیاد  دفتر امور در همکاری سید سعید محمودی 23

مرحوم نوحیپروژه  ،افق  سیار توانمندسازی  

 پروژه کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق رویا سادات قاسم زاده 22

بنیاد دفتر امور در همکاری کوثر دشتگرد 27  
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عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افقکتابخانه  محسن حکیمی راد 23  

 کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق حمید بورگانی 21

 کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق سید مرتضی صدرقاینی 83

 کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق مهرداد جعفری 89

مرکز توانمندسازی سیار افقکتابخانه عمومی و  سید احسان فقیه 82  

موزش نرم افزارهای افیسآ سید سعید ذبیحی 88  

 طرح توسعه بوم آورد و پایدار روستای زول فخری دالوری 84

 کارهای ثبتی و حقوقی دفتر ابراهیم تقی زاده 83

 کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق عصمت صبیانی 82

عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افقکتابخانه  رضا حسن پور 87  

 کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق سید حسین قاسم زاده 83

دهقان زادهاقای  81  پروژه هنرستان توفیق 

 کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق مصطفی محمدی مطلق 43

بنیاد دفتر امور در همکاری مریم شمسی 49  

سلطانیحسن  42  کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق 

 کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق سمیرا علیرضایی 48

 کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق محمدعلی صدر قاینی 44

 طراحی پوستر زهره زریری 43

 طراحی پوستر فریبا سلمان زاده 42

قریشینسرین سادات  47  کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق 

 کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق سیده زهرا موسوی 43

 کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق معصومه سادات ترابی 41

 کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق سید حامد مقداری 33

فیض بخشالهه سادات  39  طرح توسعه بوم آورد و پایدار روستای زول قاین 

 مدرس کارگاه حسابداری برای صندوق اعتبارات خرد زنان سید محمود ناصری 32

 کمک به هماهنگی جلسه صنایع دستی فاطمه زهرا رفیعی 38

 کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق زهره سادات صدر قاینی 34
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 3044: داوطلبان جذب شده در سال 60 شمارهجدول 

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

 سجاد فالحتی 24 سمانه کیخا 9

 شهربانو قربانپور 23 آهنی ناهید 2

 مسعود ناصری 22 کوثر علیزاده 8

 زه سادات مهدویئفا 27 مینا مبینی 4

 عطیه سادت ترحمی 23 هادی شهابیکی 3

 متین نوروز نژاد 21 مهدی رحیمی 2

 سید هاشم هاشمی نیا 83 حسین فرش نما 7

 سید سعید محمودی 89 گی مرتضی دیمه 3

 رویا سادات قاسم زاده 82 محدثه قربانپور 1

 سید امیرحسین زبرجدیان 88 اسحاقی مقدمسادات  ناهید 93

 محسن حکیمی راد 84 لیلی عربزاده 99

 سید مرتضی صدرقاینی 83 مقدم زهرا آشورنژاد 92

 سید احسان فقیه 82 فاطمه فروزان مهر 98

 رضا حسن پور 87 امیرحسین نخعی 94

 دهقان زاده 83 خدیجه اصغرپور 93

 مریم شمسی 81 ابوالفضل رمضانی 92

 حسن سلطانی 43 اکرم قلندری 97

 زهره زریری 49 نیره قلندری 93

 سلمان زادهفریبا  42 رضا اسماعیل نژاد احمد 91

 سید حامد مقداری 48 سید سعید ذبیحی 23

 معصومه ترابی 44 فاطمه قاضی زاده 29

 سید محمدرضا مظلوم زاده 43 آرزو عابدین زاده 22

 معصومه سادات ترابی 42 سمیه اعزازی 28

 

 

 

تعداد  9433سال داوطلب جدید جذب کرده که این آمار در  21تعداد ، 9811بنیاد در سال  23طبق جدول شماره 

 درصدی دارد. 32نفر بوده است که نشان از نرخ رشد  34

 

 3044-3144: تعداد داوطلبان جذب شده در سال 62 جدول شماره

 

 

 
 

 

 

 

 ردیف سال تعداد داوطلب

21 9811 9 

34 9433 2 
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 3044دوره های آموزشی همکاران بنیاد در سال 

 تسهیلگر: ملیکا دشتگرد

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

دیده و ظرفیت های شان ارتقا پیدا کند. در ت مدیره یا هیات امنا باید آموزش جایگاه هیاکار نیمه داوطلبی و در 

 گذرانده اند. 22ه شرح جدول شماره دوره آموزشی را ب 82همکاران سپهر تعداد   9433سال

 :لیست دوره های آموزشی همکاران در بنیاد سپهر 66ه جدول شمار

 شرکت کنندگان

 

 برگزار کننده

 

 مدت زمان

 )ساعت(

 ردیف عنوان کارگاه

امینه سادات قاسم زاده، 

 ناصر نوربخشسید 

 9 سرمایه انسانی در موسسات نیکوکاری 2 موسسه افرا

 2 مدیریت محتوا در اینستاگرام ،فروش، بازاریابی 2 فرینی زنان و جوانانآبنیاد توسعه کار محبوبه پارسایی

  و  دوره آشنایی با داستان موفقیت صاحبان کسب 2 بنیاد و دانشگاه بزرگمهر دشتگرد ملیکا

 کار

8 

 4 موزشی دیجی کاالآوبینار  2 دیجی کاال محبوبه پارسایی

امینه سادات قاسم زاده، 

 ناصر نوربخشسید 

 3 مبانی مدیریت دانش سازمانی 4 موسسه معین

 2 مهارت نرم 2:83 ایسمینار محبوبه پارسایی

 7 گزارش نویسی در سازمان های مردم نهاد 2 موسسه معین امینه سادات قاسم زاده، 

مستندسازی و تولید محتوا در شبکه های  2 موسسه معین امینه سادات قاسم زاده،

 اجتماعی

3 

امینه سادات قاسم زاده، 

 محبوبه پارسایی

 1 کار تیمی 8 بنیاد سپهر

سمینار آموزشی استاندارد افرا، بعد سوم،  8:83 موسسه افرا امینه سادات قاسم زاده

 ارتباطات

93 

امینه سادات قاسم زاده، 

 محبوبه پارسایی

 99 کار تیمی 9:83 بنیاد سپهر

امینه سادات قاسم زاده، 

 نوربخشناصر سید 

 سمینار آموزشی استاندارد افرا، بعد سوم،  8:83 موسسه افرا

 تباطاتار

92 

امینه سادات قاسم زاده، 

 ملیکا دشتگرد

 98 وبینار اصول طراحی کمپین تبلیغاتی موفق 2 میزیتو

 94 دوره گزارش نویسی نوین 2  ملیکا دشتگرد

 93 دوره نامه نگاری 9  ملیکا دشتگرد

 محبوبه پارسایی

 ملیکا دشتگرد

  و  دوره آشنایی با داستان موفقیت صاحبان کسب 9:83 بنیاد سپهر و دانشگاه بزرگمهر قاین

 کار

92 

روش های جذب و تامین منابع مالی در  4 مدرسه تخصصی خیر ماندگار ملیکا دشتگرد 97 
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 ها موسسات خیریه و سمن

اهداف   نقش آن در پیشبردروابط عمومی و  4 مدرسه تخصصی خیر ماندگار ملیکا دشتگرد

 سمن ها

93 

 91 سمینار آموزشی بعد فناوری  2 موسسه افرا دشتگرد ملیکا

 23 کارگاه باسالم 4 باسالم محبوبه پارسایی

 محبوبه پارسایی

 ملیکا دشتگرد

 29 کارگاه مدیریت کسب و کار 92 بنیاد سپهر

 ناصر نوربخشسید 

 ملیکا دشتگرد

 22 ریزی اجرا ارزیابی و بهبود مستمربرنامه  9:83 موسسه افرا

 محبوبه پارسایی

 ملیکا دشتگرد

 GTD 28مدیریت زمان و برنامه ریزی  4:83 ایسمینار

 24 موزشی استاندارد افراآسمینار  2:83 افرا امینه سادات قاسم زاده

 23 شبکه سازی در کسب و کارهای خرد و کوچک 9:83 جهاد کشاورزی محبوبه پارسایی

 ناصر نوربخشسید 

 قاینی صدرسادات زهرا 

مدیریت یکپارچه منابع مالی و ذینفعان در  2 افرا

 نهاد  های مردم موسسات نیکوکاری و سازمان

22 

 27 سه شنبه های روایت 9:83 خانه هفت دست ملیکا دشتگرد

 23 سه شنبه های روایت 9:83 خانه هفت دست امینه سادات قاسم زاده  

  سه شنبه های روایت 92 خانه هفت دست محبوبه پارسایی

 21 سه شنبه های روایت 3:83 خانه هفت دست شوکت مداح

 83 کارگاه مدیریت کسب و کار 92 بنیاد سپهر شوکت مداح

 ملیکا دشتگرد

 محبوبه پارسایی 

 89 کارباش)حسن موحد( 2 بنیاد سپهر

 82 یاسر محدثی(کارباش ) 9:83 بنیاد سپهر محبوبه پارسایی

 88 موزش شبکه های مجازیآکارگاه  4 بنیاد سپهر محبوبه پارسایی

 محبوبه پارسایی

 ملیکا دشتگرد 

 84 کارگاه عکاسی با موبایل 4 بنیاد سپهر

همایش هم اندیشی و هماهنگی دفتر توسعه  2 اداره کار محبوبه پارسایی

 فرینی برای مراکز مشاورهآکار

83 

 ملیکا دشتگرد

 محبوبه پارسایی 

 82 کارباش)مریم خاوازی( 2 بنیاد سپهر

 جمع  344  
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 :برای همکاران ی آموزشیدستاورد کارگاه ها

 آورده شده است: 27شماره روایت همکاران از آنچه در کارگاه های آموزشی یاد گرفته اند در جدول 

 دستاوردهای کارگاه های آموزشی همکاران :64 جدول شماره

تعداد  نام همکار

  ساعت

 دستاورد

در نامه نگاری نکات مهمی رو یادگرفتم اینکه هر نامه چگونه باید شروع و  -9 42 ملیکا دشتگرد

 درخواست های خودم رو چگونه بیان کنم 

 روژه در گزارش نویسی چه نکات مهمدر گزارش نویسی یادگرفتم که برای هر پ -2

و روی چه موضوعی بیشتر تمرکز کنم با شفافیت کامل گزارش خودم رو  است

 بنویسم

 به ویژهعکاسی کنم  ه گونهدر کارگاه عکاسی با موبایل یادگرفتم از سوژه خودم چ -8

 برای پروژه های بنیاد

در کارگاه مسئولیت اجتماعی و تامین مالی یادگرفتم که در برابر هر حرکتی از  -4

 شود.نوی حتما تشکر حامیان چه مالی چه مع

زمینه های مختلف  چند سایت موفق آشنا شدم که در سه شنبه های روایت با در -9 23.3 شوکت مداح

ه تا توانسته بودند به تاینکه چه مشکالتی رو پشت سر گذاش و فعالیت داشتند

  .اهدافشون برسند

باشم  کارم موفق کار یاد گرفتم برای اینکه در کسب و درکارگاه مدیریت کسب و -2

لگو، تبلیغات و بازار  ،از جمله تولید محتوا، کیفیت کار چه کارهایی باید انجام دهم

 فروش و فعالیت در بازارهای مجازی

 سادات صدر زهرا

 قاینی

  مدیریت مالی  و روش های شفافیت و پاسخ گویی آموزش داده شد. -9 2

 را متوجه شدم معافیت های مالیاتی برای موسسات نیکوکاری -2

کار توسط بنیاد سپهر و   و  کارگاه آشنایی با داستان موفقیت صاحبان کسب -9 22 محبوبه پارسایی

و موضوعات کارافرینی و کسب و کار را یاد دانشگاه بزرگمهر قاین برگزار شد 

 گرفتم.

کارگاه آموزش غرفه داری در باسالم توسط باسالم برگزار شد و موضوعات ایجاد  -2

 را یاد گرفتم.غرفه داری، تبلیغات و بازاریابی 

کارگاه مدیریت کسب و کار توسط بنیاد سپهر برگزار شد و موضوعات شناخت خود  -8

 قیمت گذاری، تولید محتوا، ،طراحی محصول ،و خریدار، نکاتی در مورد بازار

 را یاد گرفتم.معرفی محصول 

کارگاه عکاسی با موبایل توسط بنیاد سپهر برگزار شد و موضوعات تنظیمات  -4

 را یاد گرفتم.دوربین، تجهیزات برای عکاسی و تکنیک های عکاسی 

موزش شبکه های مجازی توسط بنیاد سپهر برگزار شد و موضوعات کار با آکارگاه  -3

  د گرفتم.را یااینستاگرام، واتساپ و تلگرام 

 امینه سادات 

 قاسم زاده

برگزار شد و موضوعات جذب،  «مایه انسانی در موسسات نیکوکاریسر»کارگاه  -9 89.3

 را یاد گرفتم. نگهداری و توسعه داوطلبان و نیروهای موظف

گفتگو راجع به  اتموضوع وبرگزار شد  «منابع مدیریت دانش سازمانی»کارگاه  -2

 را یاد گرفتم. مدیریت دانش سازمانی و چگونگی به کار گرفتن آن در سازمان
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آموزش  اتموضوع و برگزار شد «گزارش نویسی در سازمان های مردم نهاد»کارگاه  -8

 را یاد گرفتم. گزارش نویسی و تاکید بر اهمیت مستندسازی

 و برگزار شد« اعیولید محتوا در شبکه های اجتممستندسازی و ت»کارگاه  -4

طریقه گزارش دهی در شبکه های اجتماعی، آموزش تکنیک های تولید  اتموضوع

 را یاد گرفتم. محتوا و گفتگو راجع به استراتژی ارتباطی سازمان

 را یاد گرفتم. موضوع تیم سازی و کار تیمی و برگزار شد «کار تیمی»کارگاه  -3

گفتگو  اتموضوع و برگزار شد« ندارد افرا، بعد سوم، ارتباطاتآموزش استا»سمینار  -2

راجع به مثال های عینی و تجربیات سایر نهادهای همکار و ابزار اطالع رسانی به 

 را یاد گرفتم. ذی نفعان بنیاد

معرفی  اتموضوع و برگزار شد« اصول طراحی کمپین تبلیغاتی موفق»کارگاه  -7

های اثر بخشی تبلیغات به  وفق، تبیین روشاصول طراحی یک کمپین تبلیغاتی م

 را یاد گرفتم. گذاری تبلیغات بر مخاطب های تاثیر زبان ساده و شناخت شیوه

شنیدن روایت بنیاد توسعه  اتموضوع و برگزار شد« به های روایتسه شن»کارگاه  -3

 را یاد گرفتم. فرهنگی و توانمندسازی سپهر در قاین

برنامه ریزی، اجرا، ارزیابی  اتموضوعو  برگزار شد« آموزش استاندارد افرا»سمینار  -1

 را یاد گرفتم. و بهبود مستمر عملکرد سازمان

در مجموعه کارگاه هایی که توسط موسسه افرا برگزار شد درحوزه مدیریت حرفه  -9 97 ناصر نوربخشسید 

ای سازمان های مردم نهاد توانمند تر شدم و راهکارهایی که در حوزه استاندارد 

سازی سازمان های مردم نهاد ارائه شد بسیار کاربردی و موثر بود و اکنون در 

را به بحث گذاشته و زمینه اجرای جلسات هیات مدیره بخش هایی از این راهکارها 

 آن را فراهم کرده ایم. 

کارگاه مدیریت دانش که در موسسه معین برگزار شد به فهم درست من از  -2

مدیریت دانش در سازمان بسیار کمک کرد و روشن کرد که مدیریت دانش صرفا 

 گزارش نویسی و مستند سازی نیست.

 

 

 همکاران: مقایسه ساعات آموزشی 68 جدول شماره

3144 3044 

 تعداد کارگاه شرکت کرده 82 تعداد کارگاه شرکت کرده 92

 تعداد ساعات  971 تعداد ساعات  972
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 عمومی و ارتباطاتروابط 

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

توضیح داده شده است بنیاد  21 شماره های تولید شده فعال بوده است. همانطور که در جدولاطالع رسانی محتوای 

 پست به اشتراک گذاشته است. 132تعداد  9433در سال 

 : فعالیت شبکه های اجتماعی بنیاد سپهر64 جدول شماره

 تعداد پست شبکه اجتماعی ردیف

 (3144)سال 

 تعداد پست

 (3044)سال 

دنبال تعداد 

 کننده

 (3144)سال 

دنبال تعداد 

 کننده

 (3044)سال 

 973 933 998 77 تلگرام )پست( 9

 9133 9222 18 42 اینستاگرام )پست( 2

 3 3 329 973 اینستاگرام )استوری( 8

 24 93 22 22 توییتر 4

 337 338 933 92 فیس بوک 3

 3 3 91 99 آپارات 2

 9 9 93 23 یوتیوب 7

 893 293 83 93 لینکدین 3

 . 3 22 3 وب سایت 1

 

وب سایت بنیاد نیز، با پشتیبانی موسسه مدیریت حامیان نواندیش افرا فعالیت خود را ادامه داد. در فروردین ماه 

تا حد ممکن تمام گزارش های مربوط به  شدو سعی شروع به کار کرد جابجا شد و سایت اصلی دامنه سایت بنیاد 

 .گذاشته شودعملکرد و فعالیت های بنیاد را بارگذاری و سپس در تمام شبکه های اجتماعی به اشتراک 

از وب سایت بنیاد همچنین برای تسهیل امکان حمایت مالی، انتشار فراخوان های مختلف و نیز بعنوان درگاه ثبت نام 

تکمیل نموده اند و ن جدید از طریق سایت فرم داوطلبی . در سال گذشته، تمام داوطلبابرنامه ها استفاده می شود

 میان گذاشته اند. توانایی ها و عالقمندی های خود را با ما در

و درصد آگاهی  به صورت شفاف تر عمل کندبرای حامیان مادی و معنوی  داشته استسعی  9433در سال بنیاد 

سایت و شبکه های اجتماعی بنیاد باال ببریم، که با توجه به نکته و نظرات مخاطبان و  بخشی به مخاطبان را در وب

  .ایم همنوردان بنیاد در این مسیر موفق عمل کرده

قاین بر  های اجتماعی سپهر خیلی خوب درخشیده و در شهرستان شبکه»از نظر یکی از داوطلبان و حامیان بنیاد، 

ست که ما قدم در مسیر درستی ا  و این اتفاق به این معنی« سر زبان تعداد زیادی از همشهریان بوده و هست

 .ایم گذاشته

ها را در  ن های بنیاد در ذهن مخاطبان شکل گرفته و حضور و حمایت آ ذهنیت مثبتی که نسبت به عملکرد و فعالیت

 .دستاوردهای ارتقای سطح روابط عمومی و ارتباطات بنیاد استکنار سپهر تقویت کرده، از دیگر 
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، راه اندازی و ارتقای وب سایت بنیاد بود؛ و تمام اطالعات مربوط به 9433مهم ترین دستاورد روابط عمومی در سال 

پهر بیشتر از قرار داده می شود. سایت بنیاد باعث شد فعالیت های سدر سایت فعالیت ها و پروژه ها، از ایده تا اجرا 

 قبل دیده شود. 

 فهرست مکاتبات

 تعداد مکاتبات ارسالی و دریافتی آمده است. 73 در جدول شماره

 3044: تعداد مکاتبات در سال 44 جدول شماره

 نامه های ارسالی

 غیر دولتی ادارات دولتی

912 279 

 نامه های دریافتی

 غیر دولتی ادارات دولتی

23 94 

 ها  فهرست تفاهم نامه

اداره کل آموزش  تفاهم نامه با 7تعداد  9433توضیح داده شده است بنیاد در سال  79همانطور که در جدول شماره 

دست، اداره کل  هفت و گردشگری دستی صنایع دانشگاه بزرگمهر قائنات، خانه، و پرورش استان خراسان جنوبی

و بانک قرض الحسنه مهر ایران  )ره(امداد امام خمینی نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان جنوبی، کمیته

 منعقد کرده است. 

 3044: فهرست تفاهم نامه های بنیاد سپهر در سال  43جدول شماره

 تاریخ انعقاد موضوع تفاهم نامه طرف تفاهم نامه ردیف

 تفاهم نامه

مدت زمان 

 تفاهم نامه

اداره کل آموزش و پرورش  9

 استان خراسان جنوبی

توسعه و بهبود فرایند آموزشی و تولیدی هنرستان ها و مدارس 

 استثنائی

 سال 9 93/93/9433

 ماه 2   92/33/9433 کرونا با زندگی عکاسی مسابقه برگزاری در مشارکت دانشگاه بزرگمهر قائنات 2

و  دستی صنایع خانه 8

 دست هفت گردشگری

زنان بافنده تخته پالس توسط  233و تولید  هماهنگی نظارت و

 در روستاهای خراسان جنوبی

 ماه 3 23/33/9433

مشارکت در زمینه کمک به نیازمندان و استفاده از سیستم جامع  )ره(کمیته امداد امام خمینی 4

شبکه های مردمی و ثبت اطالعات ذی نفعان در سامانه اطالعات 

 مراکز

 سال 9 91/33/9433

 

بانک قرض الحسنه مهر  3

 ایران

عملیات حساب بنیاد نزد بانک و ارائه تسهیالت متناسب با تمرکز 

 گردش حساب متوسط بانک به افراد معرفی شده توسط بنیاد

 سال 9 23/34/9433

 

اداره کل نوسازی، توسعه و  2

تجهیز مدارس استان 

 خراسان جنوبی

  کارگاه آموزشی و تولیدی مرحوم نوحیمشارکت در احداث 

 

 سال 9 9433/32/21

نهاد کتابخانه های عمومی  7

 خراسان جنوبی

  93/32/9433 تاسیس کتابخانه عمومی سیار مستقل
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 سازمان های دولتی و غیر دولتی  همکار

سپهر همکاری داشته اند، این بنیادبا  72به شرح جدول شماره  و غیر دولتی سازمان دولتی 28تعداد  ،9433در سال 

 تامین منابع غیر پولی بوده است.همکاری غیر مالی و از نوع لجستیکی و 

 3044سپهر در سال سازمان های دولتی و غیر دولتی همکار با : 41شماره جدول 

 نوع همکاری نام سازمان ردیف

 دراختیار قراردادن نگارخانه باران اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  9

 در اختیار دادن کالس برای برگزاری کارگاه  دانشگاه بزرگمهر 2

 دادن سالن جلسات در اختیار قرار دانشکده پرستاری 8

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

 طراحی سایت بنیادنرم افزار حسابداری سپیدار، 

 دادن سالن جلسات در اختیار قرار هالل احمر 3

 های آموزشی همکاری در برگزاری دوره فنی و حرفه ای خواهران 2

 پرداخت تسهیالت بنیاد برکت 7

 مشاوره برای تولید صنایع دستی، فروش محصوالت خانه صنایع دستی هفت دست 3

 پروژه پالس

 دادن پلت فرم دیجی کاالمهر در اختیار قرار موسسه آگاپه 1

 ایجاد صفحه بنیاد در سایت دیجی کاال مهر دیجی کاال  93

99 
 ادبیات کودکانموسسه پژوهشی تاریخ 

اهدای کتاب برای کتابخانه عمومی و مرکز 

 توانمندسازی سیار افق

 پرداخت تسهیالت صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق )ع( 92

 پرداخت تسهیالت بانک قرض الحسنه مهر ایران 98

 برگزاری کارگاه های آموزشی وب سایت باسالم 94

 پرداخت تسهیالت جهاد کشاورزی قاین 93

 مرکز و عمومی کتابخانه برای کتاب اهدای کشاورزی جیترو آموزش تحقیقات سازمان 92

 افق سیار توانمندسازی

 پرداخت تسهیالت صندوق کارآفرینی امید 97

 دادن سالن جلسات در اختیار قرار دانشکده پرستاری 93

اهدای کتاب برای کتابخانه عمومی و مرکز  دانشگاه عالمه طباطبایی 91

 توانمندسازی سیار افق

کتابخانه عمومی و مرکز اهدای کتاب برای  ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق 23

 توانمندسازی سیار افق

اهدای کتاب برای کتابخانه عمومی و مرکز  موسسه کار و تامین اجتماعی 29

 توانمندسازی سیار افق

الت برای آاهدای شن و در اختیار گذاشتن ماشین  شهرداری قاین 22

 پروژه مرحوم نوحی

 تن سیمان به پروژه مرحوم نوحی 9.3اهدای  کارخانه سیمان 28
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 3044نرم افزار های تخصصی در سال  استفاده از ارتقا سطح کیفی عملکرد با 

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

جدید و به ویژه نرم افزارهای کاربردی هستند. موسسه حامیان نواندیش افرا به عنوان یک سازمان مردم نهاد که در 

محصول نرم افزاری را به صورت رایگان در اختیار بنیاد قرار  دو زمینه توسعه زیر ساخت های نیکوکاری کار می کند

 داد.

 جازی از شرکت ابرآمددسکتاپ م .9

 نرم افزار حسابداری سپیدار از شرکت سپیدار سیستم آسیا .2

در حوزه امور نیکوکاری  نرم افزار آرشیت از شرکت آرشیت مهر رایانههمچنین با حمایت اقای سید حبیب اهلل میری، 

 استفاده می شود.

 3044: لیست نرم افزارهای مورد استفاده بنیاد در سال 41جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

مهر رایانه آرشیت مدیریت نیکوکاران   9 آرشیت  

)رابط موسسه افرا( ابرآمد ابزار دورکاری، فضای ابری  2 دسکتاپ مجازی 

حسابداری، حقوق و دستمزد، 

 دریافت و پرداخت

)رابط  سپیدار سیستم آسیا

 موسسه افرا(

 8 سپیدار

 4 میزیتو دانش بنیان میزیتو مدیریت پروژه، ابزار دورکاری

ثبت اطالعات ذی نفعان در سامانه 

 اطالعات مراکز

)ره(خمینیامام کمیته امداد   3 سامانه اطالعات مراکز نیکوکاری 
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 ذی نفعانعملکرد توسط ارزیابی 

در بنیاد سپهر ارزیابی عملکرد بنیاد و کارکنان به منظور شناخت ضعف ها و قوت ها یک ضرورت است و ارزیابی های 

انجام  9433به منظور ارزیابی عملکرد بنیاد و کارکنان ارزیابی های زیر در سال ای و سالیانه انجام می شود. دوره 

 شده است:

 درجه کارکنان  823ارزیابی  -9

 بنیاد توسط ذی نفعان و خدمات گیرندگانارزیابی  -2

 ارزیابی بنیاد توسط حامیان و نیکوکاران -8

 ارزیابی بنیاد توسط داوطلبان  -4

 

 درجه کارکنان 164ارزیابی 

 در این ارزیابی کارکنان بنیاد خود، همکاران و مدیرعامل را از جهت متغیر های زیر ارزیابی کرده اند:

 کیفیت کار -

 دانش شغلی -

 بهره وری -

 مهارت های ارتباطی -

 خالقیت -

 تعهد به سازمان و ماموریت -

 تحقق اهداف سازمانی -

درجه کاربرد درون سازمانی دارد و از انتشار اطالعات کامل آن خودداری می کنیم با این وجود  823نتایج ارزیابی 

 نکات زیر از این ارزیابی قابل تامل است:

عالقه و تعهد »، «بنیاد در خود های مسئولیت و نقش از کامل درک»همکاران بنیاد در خصوص شاخص های  -

بیشترین امتیاز را « تخصص داشتن در مسئولیت های محول شده« »کیفیت و انجام درست کار»، «به بنیاد

 کسب کرده اند.

 خالقیت و نوآوری در کار کمترین نمره را دریافت کرده اند.همکاران بنیاد از جهت میزان  -

 ن نمره متوسط به باال را کسب کرده اند.در سایر شاخص ها کارکنا -

 

 ارزیابی بنیاد توسط ذی نفعان و خدمات گیرندگان

در این ارزیابی پرسشنامه ای طراحی و در اختیار خدمات گیرندگان بنیاد در پروژه های مختلف قرار گرفت و در 

 نفر از ذی نفعان آن را تکمیل کردند که نتایج آن در ادامه می آید. 83مجموع 

کاران با خدمات گیرندگان، همه متوضیح داده شد، در خصوص نحوه برخورد ه 74همانطور که در جدول شماره 

پاسخ دهندگان رضایت داشته و برخورد همکاران ما را محترمانه دانسته اند که نشان از تاکید سازمان بر حفظ کرامت 

 انسانی و توجه به حقوق ذی نفعان دارد.
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 ارزیابی نحوه برخورد همکاران با خدمات گیرندگان: 40جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

از آنجا که بخش عمده ای از تعامل همکاران بنیاد با خدمت گیرندگان به صورت پاسخگویی تلفنی است، کیفیت 

 مشخص شد  و نشان از رضایت حداکثری دارد. 73جدول شماره  درپاسخ گویی همکاران ما 
 : ارزیابی کیفیت پاسخ گویی تلفنی همکاران 42جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 

از نظر شما آیا همکار ما درک درستی از نقش و »پاسخگویان در خصوص سوال ، 72بر مبنای جدول شماره 

 رضایت حداکثری داشتند.« شان در زمینه کار خود دارد؟ مسئولیت

 : ارزیابی میزان درک همکاران از مسئولیت و نقش خود در بنیاد46جدول شماره

 

 

 

 

  

اساس تعهدات  کار را بردرصد پاسخگویان معتقد بوده اند که همکاران بنیاد  17بیش از  77بر مبنای جدول شماره 

 ند.ده کامل انجام میو به صورت  خود
 : ارزیابی میزان انجام تعهدات همکاران44جدول شماره

 

 

 

 

  

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ ینهگز

 ٪32.3 88 کامال محترمانه

 ٪98.2 3 محترمانه

 ٪3 3 (گاهی خوب گاهی بد )متوسط

 ٪3 3 با بی احترامی

 ٪3 3 کامال نامحترمانه

 ٪344 18 جمع

 فراوانیدرصد  فراوانی پاسخ گزینه

 ٪39.2 89 به سرعت پاسخ می دادند

 ٪2.2 9 گاهی خوب گاهی بد

 ٪3 3 معموال سریع پاسخ نمی دهند

 ٪93.3 2 ارتباطی به این شکل نداشته ام

 ٪344 18 جمع

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

 ٪12.9 83 کامال

 ٪7.1 8 تاحدودی

 ٪3 3 به هیچ عنوان

 ٪344 18 جمع

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

 ٪17.4 87 کامال

 ٪2.2 9 تاحدودی

 ٪3 3 به هیچ عنوان

 ٪344 18 جمع
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را د نکار داشته ا آنها سطح دانش و اطالعات همکار ما در زمینه ای که باهمه پاسخگویان  73بر مبنای جدول شماره 

 بسیار خوب و خوب ارزیابی کرده اند که البته باید بهبود پیدا کند.

 : ارزیابی سطح دانش و اطالعات همکاران48جدول شماره

 

 

 

 

 

 

وجود دارد که  71از جهت تعهد به زمان ها نیز رضایت قابل قبولی از عملکرد همکاران بنیاد بر مبنای جدول شماره 

 البته جای بهبود دارد.
 زمان بندیارزیابی میزان تعهد همکاران به : 44جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

آیا همکار ما قولی داده که عمل نکرده »درصد پاسخگویان در پاسخ به سوال  14بیش از  33طبق جدول شماره 

 اند و این جزو اصول حرفه ای کار بنیاد است که به همکاران توصیه می شود.پاسخ منفی داده « باشد؟
 (آیا همکار ما قولی داده که عمل نکرده باشد؟: ارزیابی تعهد همکاران به قول هایشان ) 84جدول شماره

 

 

 

 

 نیز بیشتر پاسخگویان و خدمات گیرندگان عملکرد بنیاد را تحسین می کنند.  39بر طبق جدول شماره 
 ارزیابی میزان تحسین عملکرد بنیاد سپهر از نظر خدمات گیرندگان: 83جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 فراوانیدرصد  فراوانی پاسخ گزینه

 ٪78.7 23 بسیار خوب

 ٪22.8 93 خوب

 ٪3 3 متوسط

 ٪3 3 ضعیف

 ٪344 18 جمع

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

 ٪78.7 23 بسیار زیاد

 ٪93.4 7 زیاد

 ٪7.1 8 متوسط

 ٪3 3 کم

 ٪3 3 بسیار کم

 ٪344 18 جمع

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ زینهگ

 ٪3.8 2 بله

 ٪14.7 82 خیر

 ٪344 18 جمع

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

 ٪33 91 بسیار زیاد

 ٪84.2 98 زیاد

 ٪93.3 2 متوسط

 ٪3 3 کم

 ٪3 3 تا حدی کم

 ٪344 18 جمع
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 ارزیابی بنیاد توسط حامیان مالی

نفر از حامیان آن را  99در این ارزیابی پرسشنامه ای طراحی و در اختیار حامیان بنیاد قرار گرفت و در مجموع 

 تکمیل کردند که نتایج آن در ادامه می آید.

همه پاسخ دهندگان رضایت گزارش دهی بنیاد، توضیح داده شد، در خصوص  32همانطور که در جدول شماره 

 حداکثری داشته اند.
 : ارزیابی گزارش دهی بنیاد به حامیان 81جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 .ندعملکرد اجرایی و مالی بنیاد را شفاف می داندرصد حامیان  933،   38جدول شماره در 

 :  ارزیابی میزان شفافیت عملکرد بنیاد81جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 حامیان عملکرد بنیاد را تحسین می کنند.  درصد 933نیز  34بر طبق جدول شماره 
 : ارزیابی میزان تحسین عملکرد بنیاد سپهر از نظر حامیان80جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

درصد حامیان دلیل اصلی خود را برای حمایت از فعالیت بنیاد سپهر موثر بودن پروژه ها  13.1،  33در جدول شماره 

 دانستند. می

 

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

٪28.2 7 خیلی خوب  

٪27.8 8 خوب  

٪1.9 9 متوسط  

٪3 3 ضعیف  

٪3 3 خیلی ضعیف  

٪344 33 جمع  

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

٪28.2 7 خیلی زیاد  

٪82.4 4 زیاد  

٪3 3 متوسط  

٪3 3 کم  

٪3 3 خیلی کم  

٪344 33 جمع  

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

٪28.2 7 خیلی زیاد  

٪82.4 4 زیاد  

٪3 3 متوسط  

٪3 3 کم  

٪3 3 خیلی کم  

٪344 33 جمع  



 

115 
 

 0011در سال  بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر نتایج عملکردگزارش 

 

 فعالیت های بنیاد سپهر: دالیل اصلی حامیان برای حمایت از 82جدول شماره 

 

درصد از  933کاران با حامیان، متوضیح داده شد، در خصوص نحوه برخورد ه 32همانطور که در جدول شماره 

 ایت داشته اند.حامیان رض
 : ارزیابی نحوه برخورد همکاران با حامیان86جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 

 از حامیان سرعت عمل پاسخگویی همکاران را خوب ارزیابی کردند.درصد  39، بیش از  37در جدول شماره 

 : ارزیابی حامیان از سرعت پاسخگویی همکاران بنیاد84جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

 ٪13.1 93 پروژه های بنیاد را موثر می دانم

 ٪72.7 3 بنیاد شفافیت الزم را دارد

 ٪28.2 7 بنیاد در منطقه قاین و خراسان جنوبی که مورد عالقه من هست کار می کند

 ٪3 3 سازمان مردم نهاد دیگری نمی شناسم

 ٪344 12 جمع

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

٪28.2 7 کامال محترمانه  

٪82.4 4 محترمانه  

٪3 3 تاحدی محترمانه  

٪3 3 با بی احترامی  

٪3 3 کامال نامحترمانه  

٪3 3 برخوردی نداشته ام  

٪344 33 جمع  

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

٪43.3 3 خیلی زیاد  

٪82.4 4 زیاد  

٪1.9 9 متوسط  

٪1.9 9 کم  

٪3 3 خیلی کم  

٪344 33 جمع  
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 داوطلبان توسط بنیاد ارزیابی

درصد  72.2توضیح داده شد، در خصوص نحوه برخورد همکاران با داوطلبان،  33همانطور که در جدول شماره 

 رضایت داشته اند.کامال داوطلبان 
 : ارزیابی نحوه برخورد همکاران با داوطلبان88جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد داوطلبان  29.9 داوطلبانرد اعضای هیات مدیره با در خصوص نحوه برخو ،31همچنین بر مبنای جدول شماره 

 یت داشته اند.رضا

 

 : ارزیابی نحوه برخورد هیات مدیره با داوطلبان84جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 

 سرعت عمل پاسخگویی همکاران را خوب ارزیابی کردند. داوطلباندرصد از  933،  13جدول شماره بر مبنای 

 ز سرعت پاسخگویی همکاران بنیادا داوطلبان: ارزیابی 44جدول شماره 

 

 

 

 

 

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

٪72.2 98 کامال محترمانه  

٪27.3 3 محترمانه  

٪3 3 تاحدی محترمانه  

٪3 3 با بی احترامی  

٪3 3 کامال نامحترمانه  

٪3 3 برخوردی نداشته ام  

٪344 38 جمع  

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

٪29.9 99 کامال محترمانه  

٪27.3 3 محترمانه  

٪3.2 9 تاحدی محترمانه  

٪3 3 با بی احترامی  

٪3 3 کامال نامحترمانه  

نداشته امبرخوردی   9 3.2٪  

٪344 38 جمع  

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

٪29.9 99 به سرعت پاسخ می دادند  

٪92.7 8 گاهی خوب و گاهی بد  

٪3 3 معموال پاسخ نمی دهند  

٪22.2 4 تماسی نداشته ام  

٪344 38 جمع  
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در شبکه های اجتماعی را خوب  مامیان سرعت عمل پاسخگویی همکاران درصد از حا 22.7،  19در جدول شماره 

 ارزیابی کردند.

 پاسخگویی همکاران بنیاداز سرعت  داوطلبان: ارزیابی 43جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

نظر شما رابطه بنیاد با داوطلبان چگونه به »درصد حامیان در پاسخ به سوال  33بیش از  ،12جدول شماره بر مبنای 

 پاسخ خوب و خیلی خوب داده اند.« است؟

 : ارزیابی رابطه بنیاد با داوطلبان41جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 داوطلبان عملکرد بنیاد را تحسین می کنند.  همهنیز  18بر طبق جدول شماره 
 : ارزیابی میزان تحسین عملکرد بنیاد سپهر از نظر داوطلبان41جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

٪22.7 92 به سرعت پاسخ می دادند  

٪92.7 8 گاهی خوب و گاهی بد  

٪3 3 معموال پاسخ نمی دهند  

٪92.7 8 برخوردی نداشته ام  

٪344 38 جمع  

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

٪83.1 7 خیلی خوب  

٪33 1 خوب  

٪3.2 9 متوسط  

٪3.2 9 ضعیف  

٪3 3 خیلی ضعیف  

٪344 38 جمع  

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ گزینه

٪28.2 7 خیلی زیاد  

٪82.4 4 زیاد  

٪3 3 متوسط  

٪3 3 کم  

٪3 3 خیلی کم  

٪344 33 جمع  
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 2گزارش مالی

پ شده ارائه می شود، مگزارش مالی رسمی بنیاد همه ساله به اداره امور مالیاتی در قالب اظهارنامه و دفاتر پل

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

 زودی منتشر خواهد نیزبه 9433عملکرد است. صورت های مالی سال  لیِما مالی رسمی نیامده است و بیشتر گزارشِ

 شد.

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

 زیر صورت می گیرد:

 می شوددفاتر مالی به موقع پلمپ و تکمیل   -9

 اظهار نامه ارسال می شود   -2

توسط سازمان امور مالیاتی اعمال می  981نظارت های سه ماهه سازمان های غیرانتفاعی مربوط به ماده  -8

 شود

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

 نتیجه بررسی سازمان امور مالیاتی آورده شده است.  13در جدول شماره 

 

 مالیات و گزارش اداره امور مالیاتیپرداخت : وضعیت  42 جدول شماره

 وضعیت گزارش اداره امورمالیاتی سال مالی ردیف

 ریال 4.833.377 9813 9

 معاف -صفر  9812 2

 ریال 4.392.333  9817 8

 معاف -صفر  9813 4

 در دست بررسی 9811 3

 

 :درآمدها -3

ریال   31،648،024،824مبلغ  9433بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر در سال ، 12بر مبنای جدول شماره 

 درصد درآمد سالیانه بنیاد از محل حق عضویت 4.80معادل   ریال 330،244،444درآمد نقدی داشته است که مبلغ  

درصد درآمد سالیانه بنیاد از  40.1معادل  ریال  34،444،124،243مبلغ  ،نفر از اعضای هیات مدیره و هیات امنا 97

درصد درآمد سالیانه بنیاد از  11.18معادل  ریال 1،413،033،412از حامیان حقیقی، مبلغ نفر  22محل حمایت 

درصد درآمد سالیانه بنیاد از محل سود  1.68معادل  ریال 162،188،201محل حمایت حامیان حقوقی و مبلغ 

از محل حق  ریال 11،244،444ار افق و مبلغ یمحل حق عضویت کتابخانه س از ریال 1،124،444و مبلغ  حساب بانکی

 تامین شده است. عضویت سایرین 

                                                             
5

یل اظهار نامه و این گزارش، گزارش رسمی مالی نیست و صرفاً برای اطالع ذی نفعان منتشر شده است. گزارش مالی شامل صورت های مالی  و تراز کل پس از تکم 
 تایید مشاور مالی و بازرسان منتشر خواهد شد.
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 3044: درآمدهای نقدی بنیاد سپهر در سال 46 جدول شماره

 درصد )ریال( شده مبلغ تامین محل تامین

 3.34 994،333،333 ق عضویت هیات مدیره و هیات امناح

 74.23 93،317،231،319 حامیان حقیقی

 22.23 8،389،499،723 حامیان حقوقی

 2.23 823،233،348 /اندوخته سپهرسود حساب بانکی

 3.32 2،833،333 حق عضویت کتابخانه

 3.97 28،333،333 حق عضویت سایرین

 344.44 31،648،024،824 جمع کل

 

 71مقایسه شده است که نشان از رشد  9433و  9811درآمدهای نقدی بنیاد در سال های  17در جدول شماره 

 درصدی دارد.

3044 -3144مقایسه درآمد های نقدی بنیاد در سال : 44جدول شماره   

 مبلغ )ریال( سال

9811 7،317،731،332 

9433 98،233،431،331 

 

 آورده شده است.  9433مشخصات حامیان حقوقی بنیاد در سال  13 در جدول شماره

 3044بنیاد در سال  حامیان حقوقی : 48 جدول شماره

 مبلغ )ریال( موضوع قرارداد/همکاری سازمان 

کشاورزی خراسان  جهاد

 جنوبی

توان افزایی صندوق های 

 اعتبارات خرد

19،233،333 

دفتر کمک های کوچک 

(sgp) 

 9،343،313،733 کروناپیشگیری از 

 93،333،333 پیشگیری از کرونا دانشگاه بزرگمهر

 2،333،333 پیشگیری از کرونا دانشکده پرستاری

 233،333،333 توسعه روستایی زول شرکت اکسیر صنعت

وزارت میراث فرهنگی 

 صنایع دستی و گردشگری

 433،333،333 کمک به مرمت ساختمان

خانه صنایع دستی هفت 

 دست

 789،393،173 اجرای پروژه پالس

 1،413،033،412 جمع 
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مقایسه شده است  9433و  9811درآمدهای نقدی بنیاد از محل حامیان حقوقی، در سال های  11در جدول شماره 

 درصدی دارد. 3که نشان از رشد منفی 

3044 -3144قایسه درآمد های بنیاد از محل حامیان حقوقی در سال : م44جدول شماره   

 مبلغ )ریال( سال

9811 1،144،148،444 

9433 1،413،033،412 

 

ریال آورده شده 014،416،444 مورد و به ارزش  94میزان کمک های غیر نقدی بنیاد شامل  933 در جدول شماره

  است.

 3044بنیاد سپهر در سال  غیرنقدی: درآمدهای 344 جدول شماره

تامین شده مبلغ  هدا کنندها نوع کمک ردیف

 )ریال(

 درصد

 ب و برق ساختمانآامتیازات  9

 (9811)اصالحیه سال 

 93 48،333،333 حمید نوحی/حمیده المعی

 2 93،333،333 جعفر مهدوی سید تدریس کارگاه های آموزشی 2

 2 24،733،333 سید حبیب اهلل میری چاپ عکس های نمایشگاه عکس کارباش 8

تولیدی  آموزشی شن و تخریب برای کارگاه  4

 مرحوم نوحی

 3 84،333،333 شهرداری قاین

آموزشی مرحوم تولیدی سیمان برای کارگاه  3

 نوحی

 9.3 7،333،333 کارخانه سیمان

 9 8،323،333 دانشگاه عالمه طباطبایی کتاب برای کتابخانه سیار افق 2

 88 943،483،133 دیجی کاال مهر کاالهای متفرقه برای پروژه های مختلف 7

 2 23،789،333 نهاد کتابخانه ها کتاب برای کتابخانه سیار افق 3

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات  کتاب برای کتابخانه سیار افق 1

 کودکان

92،833،333 4 

 9 2،233،333 معادن اتاق بازرگانی صنایع و کتاب برای کتابخانه سیار افق 93

 9 2،133،333 و تامین اجتماعیموسسه کار  کتاب برای کتابخانه سیار افق 99

 کتاب برای کتابخانه سیار افق 92

موسسه تحقیقات  جنگل ها و 

 مراتع
2،333،333 

3 

 3 23،333،333 سازمان مدیریت صنعتی  کتاب برای کتابخانه سیار افق 98

 22 13،333،333 /خانم رجبیخانم کالهدوز کتاب 94

 933 014،416،444  جمع کل 
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مقایسه شده است که نشان از رشد  9433و  9811درآمدهای غیرنقدی بنیاد در سال های  939در جدول شماره 

واسطه تملک  بنیاد به درصدی دارد. الزم به ذکر است که دلیل این رشد منفی درآمد غیر نقدی زیاد 12منفی 

 بوده است.تاسیس  یهمچنین ثبت اموال خریداری شده از ابتدا و 9811ساختمان دفتر در سال 

 

3044 -3144قایسه درآمد های غیرنقدی بنیاد در سال م: 343جدول شماره   

 مبلغ )ریال( سال

9811 33،601،244،444 

9433 014،416،444 

 

ریال آورده شده  94.382.932.731مدهای نقدی و غیر نقدی بنیاد به ارزش آجمع کل در 932 در جدول شماره 

 است.

 3044جمع کل درآمدهای نقدی و غیرنقدی بنیاد سپهر در سال : 341 جدول شماره

 درصد مبلغ )ریال( نوع درآمد ردیف

 17.33 98،233،431،331 واریزی های  نقدی 9

 8.33 427.722.133 کمک های غیر نقدی 2

 344.44 30.416.386.424 جمع

 

مقایسه شده است که نشان از  9433و  9811درآمدهای نقدی و غیرنقدی بنیاد در سال های  938در جدول شماره 

 9811رشد غیر نقدی ثبت شده در سال  ط بهودرصدی دارد که همانطور که توضیح داده شد مرب 27رشد منفی 

مد های نقدی بنیاد عملکرد مطلوبی داشته آقرار نگیرد از جهت در مدهای غیر نقدی مبناآاست. در مجموع اگر در

 است.

 3044 -3144درآمد های نقدی و غیرنقدی بنیاد در سال قایسه م: 341جدول شماره 

 مبلغ )ریال( سال

9811 34.104.124.426 

9433 30.416.386.424 

 

 هزینه ها: -1

در مجموع با احتساب هزینه های سربار، مبلغ  وپروژه را اجرا یا توسعه داده است  29بنیاد  9433در سال 

هزینه های هر پروژه هزینه شده است.  934برای اجرای پروژه ها به شرح جدول شماره ریال   8,144،433،014

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

 



 

112 
 

 0011در سال  بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر نتایج عملکردگزارش 

 

 3044: هزینه پروژه های بنیاد سپهر در سال 340 جدول شماره

 درصد  جمع کل هزینه عنوان پروژه حوزه ردیف

های کسب و تعاونی  9

 کار

 9.2 923،333،244 تعاونی سفالگری)دستان(

 9.8 993،833،872 تعاونی صنایع دستی ساروق 2

 3.4 21،133،974 تعاونی لبنیات قومنجان 8

 3.1 78،434،314 تعاونی چرم مژگان 4

 1.7 333،383،243 پالس تولید پروژه 3

صندوق های  2

 اعتبارات خرد زنان

 2.7 223،227،437 سپهر اعتبارات خرد های صندوق

 2.2 934،738،738 صندوق های اعتبارات خرد جهاد کشاورزی 7

پشتیبانی از صاحبان  3

 کسب و کار

 7.3 222،343،229 خدمات کارآفرینی مرکز مشاوره و

 9.3 922،312،373 توانمندسازی فارغ التحصیالن هنرستانی 1

 3.9 99،487،434 مدرسه شقایقکارگاه تولیدی  93

 2.2 392،222،787 طرح توسعه پایدار روستای زول توسعه بوم آورد 99

92 
طرح توانمندسازی ساکنان روستاهای 

 9.8 938،337،393 حاشیه شهر

ترویج فرهنگ کسب  98

 و کار

 2.3 238،882،123 مسابقه عکس کارباش

 8.3 241،948،333 رویداد ترویجی کارباش 94

 92.8 9،842،313،333 کتابخانه و مرکز توانمندسازی سیارپروژه  93

 23.2 9،274،231،221 آموزشی مرحوم نوحی کارگاه تولیدی و سایر 92

97 
کتابخانه  سیار کانون پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان
91،332،937 3.2 

 2.8 932،734،323 موزه عکس 93

 93.9 9،414،732،834 پیشگیری از کرونا 91

 3.1 72،333،333 حمایت تحصیلی دانش آموزان 23

 9.9 19،823،333 حمایت از کتابخانه ها و مدارس 29

   8،144،433،014 344 

 

 

 23مقایسه شده است که نشان از رشد  9433و  9811هزینه پروژه های بنیاد در سال های  933در جدول شماره 

 درصدی دارد.

 3044 -3144بنیاد در سال  پروژه هایهزینه قایسه : م342جدول شماره 

 مبلغ )ریال( سال

9811 0،411،443،808 

9433 8،144،433،014 
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 3044در سال  سایر هزینه های بنیاد  346: جدول شماره

 )ریال(مبلغ عنوان ردیف 

 948،337،274 سوئیت و ساختمان 9

 3،293،319 کارمزد بانک 2

 3،332،333 هزینه آموزش کارکنان 8

  320،128،262 

و مبلغ حساب های پرداختنی بنیاد  ریال 141،614،444های دریافتنی بنیاد  مبلغ حساب 937 در جدول شماره

 مشخص شده است. ریال 3،214،613،444

 3044 سال پایان در بنیاد پرداختنی و دریافتنی های حساب وضعیت :344 شماره جدول

 مبلغ )ریال( نوع حساب

 278،223،333 دریافتنیحساب های 

 9،383،289،333 حساب های پرداختنی )بدهی(

 

 

داشته اند که از اعتماد این  حمایت مالی 933نفر از فعالیت های بنیاد به شرح جدول شماره  32، 9433سال در 

 عزیزان تشکر می کنیم.

  3044سال  در بنیاد( حقیقی)مالی حامیان: 348شماره جدول

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

 میری سید حبیب اهلل حاجی آقا 48 مهران علیدوست نیا 21 سعید دانش 93 سعید احمدیان  9

 حمید نوحی 44 فرهاد فخیم زاده 83 ملیکا دشتگرد 92 بتول اکبری 2

 حمیده المعی رشتی 43 منش فرهنگآقای  89 رجبیفاطمه  97 مرتضی امین زاده  8

 حنیف نوحی  42 فریبا فنایی 82 رزوینیآقای  93 ایوب نژادسید اسماعیل  4

 سعید نوحیخانواده مرحوم  47 ایمان فیض بخش سید 88 فاطمه رشیدی 91 محبوبه پارسایی 3

 زهرا سادات نوربخش 43 امینه سادات قاسم زاده 84 افشین زارع 23 فائزه سادات ترابی  2

 سید ناصر نوربخش 41 م پناهمحمد قائ 83 مریم ساقی 29 ابراهیم تقی زاده  7

 سید نیکان نوربخش 33 قدرت قصابی 82 ندا شمسی 22 علی تقی زاده 3

 زهرا نوروز نژاد 39 شوکت مداح 87 علی شوشتری محمد 28 علی ثانی 1

 مجتبی نوروزی 32 مراد الهام 83 یوسف شیری 24 مریم جان احمدی  93

 شیما وزوایی 38 محمد مرتضوی 81 اکبر صحراگرد 23 مهدی حاج ابراهیمی  99

 نجمی هاشمی فشارکی 34 مقیمی مریم  43 قاینی زهرا سادات صدر 22 جواد حاجی زاده  محمد 92

 حسن تقی زاده محمد 33 احمد مهدوی 49 فاطمه صمدی 27 محمد حسین حجتی  98

 زهرا رجبی 32 ناصری سید محسن  42 عباسیانآقای  23 مریم خاوازی  94
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 اموال وضعیت

 این خورد، می اموال شماره و خریداری که است ارزش با و بادوام مصرفی غیر تجهیزات و وسایل کلیه اموال از منظور

 در سپهر بنیاد اموال وضعیت 931 شماره جدول در. است شده اهدا بنیاد به یا خریداری بنیاد توسط یا اموال نوع

 .است شده آورده 9433 سال پایان
 3044وضعیت اموال بنیاد تا پایان سال  :344جدول شماره 

شماره  نحوه تامین تاریخ ثبت نام اموال ردیف

 اموال

وضعیت استفاده در پایان سال 

3044 

اهدایی اتاق بازرگانی  LG L9733S 14.9.38مانیتور  9

 ایران

 بنیاد استفاده می شود و دردر دفتر  9

اختیار فاطمه رجبی  برای  پروژه زول 

 می باشد

 واگذار شده است 2 خریداری 14.9.38 کیس کامپیوتر 2

اهدایی اتاق بازرگانی  14.9.38 میز کامپیوتر 8

 ایران

 در انبار قرار داده شده است 8

hp m927fپرینتر  4 n 14.9.38 استفاده می شود دردر دفتر بنیاد  4 خریداری 

دفتر خانم ملیکا اختیار کارشناس 

 دشتگرد می باشد

اهدایی شرکت سکو  14.9.38 قفسه 3

 ایران

باتوجه به اینکه ملک دفتر قدیم بنیاد  3

قای شوشتری بود و آمتعلق به 

همچنین در دفتر جدید به آن نیاز 

نداشتیم و آن مکان برای کارهای خیر 

 واگذار شداستفاده می شود به ایشان 

اهدایی شرکت سکو  14.9.38 قفسه 2

 ایران

باتوجه به اینکه ملک دفتر قدیم بنیاد  2

قای شوشتری بود و آمتعلق به 

همچنین در دفتر جدید به آن نیاز 

نداشتیم و آن مکان برای کارهای خیر 

 استفاده می شود به ایشان واگذار شد

اهدایی اتاق بازرگانی  14.9.38 کشو 7

 ایران

غیر قابل استفاده و در انبار قرار داده  7

 شده است

 در انبار قرار داده شده است 3 خریداری zyxel 14.9.38مودم  3

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 1 خریداری 14.9.38 کیبورد فراسو 1

دفتر خانم شوکت  اختیار کارشناس

 مداح می باشد

ناصر  اهدایی سید 14.9.38 تلفن 93

 نوربخش

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 93

دفتر خانم محبوبه  اختیار کارشناس

 پارسایی می باشد

اهدایی اتاق بازرگانی  14.9.38 صندلی گردان 99

 ایران

 در دفتر بنیاد استفاده می شود در 99

دفتر خانم ملیکا  اختیار کارشناس
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 دشتگرد می باشد

 اهدایی شرکت سکو 14.9.38 صندلی پایه سفید 92

 ایران

 در انبار قرار داده شده است 92

باتوجه به اینکه ملک دفتر قدیم بنیاد  98 خریداری 14.9.38 بخاری 98

ای شوشتری بود و آقعلق به تم

همچنین در دفتر جدید به آن نیاز 

نداشتیم و آن مکان برای کارهای خیر 

 استفاده می شود به ایشان واگذار شد

فاطمه اهدایی  14.9.38 سماور 94

 صمدی

 در انبار قرار داده شده است 94

 در انبار قرار داده شده است 93 خریداری 14.9.38 سطل زباله 93

 در انبار قرار داده شده است 92 خریداری 14.9.38 میز عسلی کوچک 92

 در انبار قرار داده شده است 97 خریداری 14.9.38 صندلی راحتی اداری 97

اهدایی شرکت سکو  14.9.38 صندلی پایه سفید 93

 ایران

 در انبار قرار داده شده است 93

اهدایی شرکت سکو  14.9.38 صندلی پایه سفید 91

 ایران

 در انبار قرار داده شده است 91

اهدایی شرکت سکو  14.9.38 صندلی پایه سفید 23

 ایران

 در انبار قرار داده شده است 23

 در انبار قرار داده شده است 29 خریداری 14.9.38 میز عسلی کوچک 29

 در انبار قرار داده شده است 22 خریداری 14.9.38 صندلی راحتی اداری 22

 در انبار قرار داده شده است 28 خریداری 14.9.38 صندلی راحتی اداری 28

 در انبار قرار داده شده است 24 خریداری 14.9.38 صندلی راحتی اداری 24

 در انبار قرار داده شده است 23 خریداری 14.9.38 صندلی پایه استیل 23

 در انبار قرار داده شده است 22 خریداری 14.9.38 صندلی پایه استیل 22

اهدایی شرکت سکو  14.9.38 میز عسلی بزرگ 27

 ایران

 در فروشگاه بنیاد استفاده می شود 27

 استفاده می شوددر دفتر بنیاد  23 خریداری 14.9.38 تخته وایت برد سفید 23

اهدایی اتاق بازرگانی  14.9.38 کیس کامپیوتر بزرگ 21

 ایران

قدیمی شده و در انبار قرار داده شده  21

 است

اهدایی محمدعلی  sony 14.9.38ویدئو پروژکتور  83

 شوشتری

 در دفتر بنیاد استفاده می شود 83

اهدایی اتاق بازرگانی  LG L9733S 14.9.38مانیتور  82

 ایران

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 82

دفتر خانم محبوبه اختیار کارشناس 

 پارسایی می باشد
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 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 88 خریداری 14.9.38 کیس کامپیوتر 88

دفتر خانم شوکت  اختیار کارشناس

 مداح می باشد

اهدایی اتاق بازرگانی  14.9.38 کیبورد 84

 ایران

 تعمیر و بالاستفادهغیر قابل  84

اهدایی اتاق بازرگانی  14.9.38 فایل چوبی 83

 ایران

 استفاده می شود 4در دفتر بنیاد اتاق  83

خودرو آریسان  82

 کتابخانه سیار

در کانون پرورش فکری کودکان  923 خریداری 14.9.38

فروردین  91استفاده می شود در تاریخ 

به کانون رفته و از خودرو 9433

کتابخانه سیار بازدید داشته ایم 

بوده است و در  34113کیلومتر خودرو 

کتاب به امانت داده است 289، 11سال 

گزارش کتابخانه سیار در گزارش 

 عملکرد آمده است.

اهدایی اتاق بازرگانی  14.9.38 صندلی پایه سفید 87

 ایران

 در انبار قرار داده شده است 929

اهدایی اتاق بازرگانی  14.9.38 صندلی پایه سفید 83

 ایران

 در انبار قرار داده شده است 922

 در سوئیت استفاده می شود 928 خریداری 14.9.38 یخچال کوچک 81

اهدایی اتاق بازرگانی  14.9.38 میز اداری 43

 ایران

غیر قابل استفاده و در انبار قرار داده  924

 شده است

اهدایی اتاق بازرگانی  14.9.38 فایل چوبی کوچک 49

 ایران

 در دفتر بنیاد استفاده می شوددر 923

دفتر خانم شوکت  اختیار کارشناس

 مداح می باشد

اهدایی اتاق بازرگانی  14.9.38 صندلی اداری 42

 ایران

در  در دفتر بنیاد استفاده می شود 922

دفتر خانم محبوبه اختیار کارشناس 

 پارسایی می باشد

تلفن بی سیم  48

 پاناسونیک

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 927 خریداری 14.9.38

دفتر خانم ملیکا  اختیار کارشناس

 دشتگرد می باشد

اهدایی جامعه  sony 14.9.38لپ تاپ  44

 نیکوکاری ابرار

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 923

دفتر خانم ملیکا  اختیار کارشناس

 دشتگرد می باشد

اهدایی سید  sony 13.38.39پروژکتور  43

محمدعلی صدر 

 قاینی

در دفتر بنیاد و برای ارائه گزارش ها در  921

جلسات مربوط به ذی نفعان استفاده 

 می شود

و  در کانون پرورش فکری کودکان 983 خریداری 13.38.39 بلندگو سیار 42
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 استفاده می شود نوجوانان

کتابخانه کانون پرورش فکری در  989 خریداری 13.38.39 میکروفن 47

برای قصه گویی  و نوجوانان کودکان

 استفاده می شود

اهدایی اتاق بازرگانی  vtech 11.34.39تلفن بی سیم  43

 ایران

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 988

دفتر خانم محبوبه  اختیار کارشناس

 پارسایی می باشد

اتاق بازرگانی اهدایی  L9332s 11.34.39مانیتور مدل  41

 ایران

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 984

 نوربخش می باشد قای ناصرآاختیار  

33 f sr 3733i اهدایی اتاق بازرگانی  11.34.39 کیبورد 

 ایران

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 983

 نوربخش می باشد قای ناصرآاختیار  

39 f cr بازرگانی اهدایی اتاق  11.34.39 کیبورد  3133

 ایران

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 982

دفتر خانم محبوبه اختیار کارشناس 

 پارسایی می باشد

32 Redmax  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 987 خریداری 11.34.39 کیس 

دفتر خانم محبوبه  اختیار کارشناس

 پارسایی می باشد

38 Pal _i n  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 983 نوربخشاهدایی اقای  11.34.39 کیس 

 نوربخش می باشد قای ناصرآاختیار 

34 Vani a   در در دفتر بنیاد استفاده می شود 981 خریداری 11.34.39 کیس 

 اختیار خانم زهرا صدر می باشد

33 Vi ena  در در دفتر بنیاد استفاده می شود 943 خریداری 11.34.39 کیبورد 

 زهرا صدر می باشد اختیار  خانم

32 L9933st اهدایی اتاق بازرگانی  11.34.39 مانیتور  

 ایران

در دفتر بنیاد استفاده می شوددراختیار   949

 خانم زهرا صدر می باشد

37 Hp  اهدایی جامعه  11.34.39 پرینتر

 نسکوکاری ابرار

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 942

دفتر خانم زهرا صدر  اختیار کارشناس

 می باشد

در دفتر بنیاد)واحد ارتباطات( استفاده  948 خریداری 11.34.39 سه پایه دوربین 33

 می شود

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 944 خریداری 11.34.39 گاو صندوق حافظ 31

 اختیار  خانم زهرا صدر می باشد

 2دفتر بنیاد استفاده می شود اتاق در  943 خریداری 11.34.39 پنکه پارس خزر 23

اهدایی اتاق بازرگانی  L9332s 11.34.39مانیتور مدل  29

 ایران

 در دفتر بنیاد استفاده می شود در 942

دفتر خانم ملیکا  اختیار کارشناس

 دشتگرد می باشد

 در دفتر بنیاد استفاده می شود در 947 خریداری 11.34.39 فکس پاناسونیک 22

 مدیرعامل بنیاد می باشداختیار 
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 4در دفتر بنیاد استفاده می شود اتاق 943 خریداری 11.34.39 پنکه پارس خزر 28

 3در دفتر بنیاد استفاده می شود اتاق  941 خریداری 11.34.39 پنکه پارس خزر 24

 3در دفتر بنیاد استفاده می شود اتاق  933 خریداری 11.34.39 آیفون تصویری 23

 در دفتر بنیاد استفاده می شود در 939 خریداری 11.34.39 میز 22

دفتر خانم ملیکا ناس اختیار کارش

 دشتگرد می باشد

 در دفتر بنیاد استفاده می شود در 932 خریداری 11.34.39 میز 27

دفتر خانم فاطمه اختیار کارشناس 

 رجبی می باشد

 در می شوددر دفتر بنیاد استفاده  938 خریداری 11.34.39 میز 23

 قای ناصرآدفتر  اختیار کارشناس

 نوربخش می باشد

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 934 خریداری 11.34.39 میز 21

دفتر خانم محبوبه اختیار کارشناس 

 پارسایی می باشد

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 933 خریداری 11.34.39 میز 73

دفتر خانم مداح می  اختیار کارشناس

 باشد

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 932 خریداری 11.34.39 میز 79

دفتر خانم امینه قاسم تیار کارشناس اخ

 زاده می باشد

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 937 خریداری 11.34.39 کشو 72

دفتر خانم زهرا صدر  کارشناس اختیار

 می باشد

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 933 خریداری 11.34.39 کشو 78

دفتر خانم امینه قاسم اختیار کارشناس 

 زاده می باشد

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 931 خریداری 11.34.39 کشو 74

دفتر خانم محبوبه  اختیار کارشناس

 پارسایی می باشد

 در شوددر دفتر بنیاد استفاده می  923 خریداری 11.34.39 کشو 73

 قای ناصرآدفتر  اختیار کارشناس

 نوربخش می باشد

 در دفتر بنیاد استفاده می شود در 929 خریداری 11.34.39 کشو 72

دفتر خانم ملیکا  اختیار کارشناس

 دشتگرد می باشد

 در دفتر بنیاد استفاده می شود در 922 خریداری 11.34.39 کشو 77

دفتر خانم فاطمه  اختیار کارشناس
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 می باشدرجبی 

 3در دفتر بنیاد استفاده می شود اتاق 928 خریداری 11.34.39 سوییچ لن اینترنت 73

 در آشپزخانه بنیاد استفاده می شود 924 خریداری 11.34.39 پکیج 71

 در آشپزخانه بنیاد استفاده می شود 923 خریداری 11.34.39 گاز رو میزی آشین 33

 3با   gmkدزدگیر  39

 چشمی فوتال

 در دفتر بنیاد استفاده می شود 922 خریداری 11.34.39

 در دفتر بنیاد استفاده می شود 927 خریداری 11.34.39 دوربین عکاسی کانن 32

 در انبار بنیاد استفاده می شود 923 خریداری 11.34.39 میز کوچک 38

34 DVR در دفتر بنیاد استفاده می شود 921 خریداری 11.34.39 داهوا 

اهدایی فاطمه  11.34.39 چای ساز 33

 صمدی

 سوخته و اسقاط شده است 973

 در آشپزخانه بنیاد استفاده می شود 979 خریداری 11.33.39 کابینت آشپزخانه 32

 در دفتر بنیاد استفاده می شود در 972 خریداری 11.33.39 پنس کوب بزرگ 37

دفتر خانم ملیکا اختیار کارشناس 

 دشتگرد می باشد

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 978 خریداری 11.33.39 پنس کوب کوچک 33

 قای ناصرآدفتر  اختیار کارشناس

 نوربخش می باشد

یخچال بزرگ در  31

 چرمی الکترو استیل

 در آشپزخانه بنیاد استفاده می شود 974 خریداری 11.33.39

N.Iتلفن   13 NC 11.33.39  اهدایی اتاق بازرگانی

 ایران

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 973

 قای ناصرآدفتر اختیار کارشناس 

 نوربخش می باشد

دوربین مدار بسته  19

 مارین کوچه

 در دفتر بنیاد استفاده می شود 972 خریداری 11.33.39

دوربین مدار بسته  12

 مارین روی بوم

 در دفتر بنیاد استفاده می شود 977 خریداری 11.33.39

مدار بسته دوربین  18

 داهوا

 در دفتر بنیاد استفاده می شود 973 خریداری 11.33.39

دوربین مدار بسته  14

 داهوا

 در دفتر بنیاد استفاده می شود 971 خریداری 11.33.39

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 933 خریداری 11.33.39 پنس کوب کوچک 13

دفتر خانم زهرا صدر  ختیار کارشناسا

 می باشد

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود 939 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 12
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 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود 932 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 17

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود 938 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 13

 جلسات بنیاد استفاده می شوددر اتاق  934 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 11

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود 933 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 933

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود 932 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 939

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود 937 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 932

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود 933 خریداری 11.32.24 چوبیصندلی  938

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود 931 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 934

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود 913 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 933

 بنیاد استفاده می شوددر اتاق جلسات  919 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 932

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود 912 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 937

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود 918 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 933

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود 914 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 931

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود 913 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 993

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود 912 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 999

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود 917 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 992

 استفاده می شود در اتاق جلسات بنیاد 913 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 998

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود 911 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 994

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود 233 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 993

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود 239 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 992

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود 232 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 997

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود 238 خریداری 11.32.24 میز چوبی 993

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود 234 خریداری 11.32.24 میز چوبی 991

 شوددر اتاق جلسات بنیاد استفاده می  233 خریداری 11.32.24 میز چوبی 923

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود 232 خریداری 11.32.24 میز چوبی 929

 در اتاق جلسات بنیاد استفاده می شود 237 خریداری 11.32.24 میز چوبی 922

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 233 خریداری 11.32.24 صندلی گردان 928

 قای ناصرآدفتر  اختیار کارشناس

 باشدنوربخش می 

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 231 خریداری 11.32.24 صندلی گردان 924

دفتر خانم شوکت  اختیار کارشناس

 مداح می باشد
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 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 293 خریداری 11.32.24 صندلی گردان 923

دفتر خانم زهرا صدر  اختیار کارشناس

 می باشد

اهدایی اتاق بازرگانی  11.32.24 صندلی گردان 922

 ایران

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 299

اختیار کارشناس دفتر خانم محبوبه 

 می باشدپارسایی 

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 292 خریداری 11.32.24 صندلی گردان 927

اختیار کارشناس دفتر خانم امینه قاسم 

 می باشدزاده 

 در آشپزخانه بنیاد استفاده می شود 298 خریداری 11.32.24 کپسول آتشنشانی 923

 در دفتر بنیاد استفاده می شود 294 اهدایی 11.32.24 ریکوردر 921

 در دفتر بنیاد استفاده می شود 293 خریداری 11.99.97 میکروفن یقه ای 983

perکیس  989 f ect 11.92.39 در دفتر بنیاد استفاده می شود در 292 خریداری 

دفتر خانم ملیکا اختیار کارشناس 

 دشتگرد می باشد

 در دفتر بنیاد استفاده می شود در 297 خریداری 11.32.24 صندلی گردان 982

دفتر خانم فاطمه  ر کارشناساختیا

 رجبی می باشد

 در دفتر بنیاد استفاده می شود در 293 اهدایی 11.92.39 کیبورد فراسو 988

فاطمه اختیار کارشناس دفتر خانم 

 رجبی می باشد

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 291 خریداری 11.92.39 پانج 984

دفتر خانم زهرا صدر  اختیار کارشناس

 می باشد

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 223 خریداری acer 11.92.39لپ تاپ  983

دفتر خانم امینه قاسم  اختیار کارشناس

 زاده می باشد

برای کتابخانه و مرکز توانمندسازی  229 خریداری hp 11.92.39لپ تاپ  982

 سیار خریداری شده است

اهدای اتاق بازرگانی  hp 11.92.39اسکنر  987

 ایران

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 222

دفتر خانم امینه قاسم اختیار کارشناس 

 زاده می باشد

 استفاده می شود در در دفتر بنیاد 228 خریداری 17.37.33 پانج 983

دفتر خانم ملیکا  اختیار کارشناس

 دشتگرد می باشد

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 224 خریداری 13.33.32 هارد اکسترنال 981

دفتر خانم امینه قاسم  اختیار کارشناس

 زاده می باشد
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ETIمانیتور  943 G 11.92.24 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 223 خریداری 

دفتر خانم شوکت  اختیار کارشناس

 مداح می باشد

اهدای اتاق بازرگانی  11.92.39 کیبورد فراسو 949

 ایران

 در دفتر بنیاد استفاده می شود در 222

دفتر خانم ملیکا اختیار کارشناس 

 دشتگرد می باشد

 در دفتر بنیاد استفاده می شود 227 خریداری 11.31.28 تابلو اعالنات 942

 در حیاط بنیاد استفاده می شود 223 خریداری 11.32.24 چوبی میز 948

 در حیاط بنیاد استفاده می شود 221 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 944

 در حیاط بنیاد استفاده می شود 283 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 943

 در حیاط بنیاد استفاده می شود 289 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 942

 در حیاط بنیاد استفاده می شود 282 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 947

 در دفتر بنیاد استفاده می شود 288 خریداری 11.33.39 دوربین مداربسته 943

 در دفتر بنیاد استفاده می شود 284 خریداری 11.33.39 دوربین مداربسته 941

 بنیاد استفاده می شود در دفتر 283 خریداری 11.33.39 دوربین مداربسته 933

خودرو کارا کتابخانه  939

 سیار

 افقکتابخانه و مرکز توانمندسازی سیار  282 خریداری 11.92.91

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود 287 خریداری 11.32.24 میز 932

دفتر خانم زهرا صدر  اختیار کارشناس

 می باشد

جعبه کمک های  938

 اولیه

 در آشپزخانه بنیاد استفاده می شود 283 خریداری 11.34.39

 در آشپزخانه بنیاد استفاده می شود 281 خریداری 11.34.39 سنسور اعالم حریق 934

 استفاده می شود 3در اتاق  243 خریداری 11.34.39 سنسور اعالم حریق 933

 در انبار قرار داده شده است 249 خریداری 11.34.39 پنکه پارس خزر 932

 در انبار قرار داده شده است 242 خریداری 11.34.39 پنکه پارس خزر 937

 در انبار قرار داده شده است 248 خریداری 11.34.39 پنکه پارس خزر 933

 در انبار استفاده می شود 244 اهدایی ناصر نوربخش 11.34.39 مانیتور ال جی 931

 انباراستفاده می شوددر  243 خریداری 11.34.39 چهارپایه فلزی تاشو 923

N.Iتلفن   929 NC 11.34.39 در انبار قرار داده شده است 242 خریداری 

 در آشپزخانه بنیاد استفاده می شود 247 خریداری 11.34.39 جعبه کلید 922

 در انبار استفاده می شود 243 خریداری 11.34.39 جعبه رک 928

 در آشپزخانه بنیاد استفاده می شود 241 نوربخشاهدایی ناصر  11.34.39 پنکه پارس خزر 924

 در فروشگاه استفاده می شود 233 خریداری 11.32.24 میزفروشگاه 923
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 در انبار قرار داده شده است 239 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 922

 در انبار قرار داده شده است 232 خریداری 11.32.24 صندلی چوبی 927

ایفون تصویری  923

 سوئیت

 در سوئیت استفاده می شود 238 خریداری 11.34.39

tمودم  921 pl i nk 33.33.33 در دفتر بنیاد استفاده می شود 233 خریداری 

tمودم  973 pl i nk 33.33.33 دراتاق جلسات استفاده می شود 232 خریداری 

تقویت کننده مودم  979
t pl i nk 

 شوددر سوئیت استفاده می  237 خریداری 33.33.33

 در سوئیت استفاده می شود 233 خریداری 33.33.33 کرسی 972

دیجی  اهدایی 33.93.32 صندلی تاشو 978

 کاالمهر

در کتابخانه عمومی و مرکز  231

توانمندسازی سیار افق استفاده می 

 شود

دیجی  اهدایی 33.93.32 صندلی تاشو 974

 کاالمهر

در کتابخانه عمومی و مرکز  223

سیار افق استفاده می توانمندسازی 

 شود

دیجی  اهدایی 33.92.32 میزتاشو 973

 کاالمهر

 در انبار قرار داده شده است 229

دیجی  اهدایی 33.92.32 میزتاشو 972

 کاالمهر

در کتابخانه عمومی و مرکز  222

توانمندسازی سیار افق استفاده می 

  شود

در کتابخانه عمومی و مرکز  228 خریداری 33.92.32 کپسول آتشنشانی 977

توانمندسازی سیار افق استفاده می 

 شود 

 در دفتر بنیاد استفاده می شود  224 خریداری 33.92.32 اسپیکر تسکو 973

پرینتر لیزری اچ پی  971

Neverمدل  st op 

Laser  9333A 

دیجی  اهدایی 33.92.32

 کاالمهر

 در حسابداری بنیاد استفاده می شود 223

perکیس  933 f ect 33.92.23 و توسط خانم قاسم زاده در دفتر بنیاد  222 خریداری 

 استفاده می شود

تلفن همراه شیائومی  939

 پرو 3نوت 

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود  227 خریداری 33.33.33

دفتر خانم امینه قاسم  اختیار کارشناس

 زاده  می باشد

منگنه کی ام تریو  932

 33SAمدل 

دیجی  اهدایی 33.92.32

 کاالمهر

 در در دفتر بنیاد استفاده می شود  223

دفتر خانم زهرا صدر  اختیار کارشناس

 می باشد

 -در مدرسه متوسطه اول روستای زول  221 خریداری 39.39.92 ترازوی آزمایشگاه 938

 پروژه توسعه روستای زول
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 -اول روستای زول  در مدرسه متوسطه 273 خریداری 39.39.92 آمپرسنج 934

 پروژه توسعه روستای زول

 -در مدرسه متوسطه اول روستای زول  279 خریداری DT-3838 39.39.92مولتی متر  933

 پروژه توسعه روستای زول

 -در مدرسه متوسطه اول روستای زول  272 خریداری 39.39.92 ولت سنج 932

 پروژه توسعه روستای زول

stمنبع تغذیه  937 ar  

power  43w 
 -در مدرسه متوسطه اول روستای زول  278 خریداری 39.39.92

 پروژه توسعه روستای زول

 -در مدرسه متوسطه اول روستای زول  274 خریداری 39.39.92 الکتروسکوپ 933

 پروژه توسعه روستای زول

 -زول در مدرسه متوسطه اول روستای  273 خریداری 39.39.92 موالژ چشم انسان 931

 پروژه توسعه روستای زول

 -در مدرسه متوسطه اول روستای زول  272 خریداری 39.39.92 موالژ گوش انسان 913

 پروژه توسعه روستای زول

 -در مدرسه متوسطه اول روستای زول  277 خریداری 39.39.92 جعبه وزنه  919

 پروژه توسعه روستای زول

 در انبار قرار داده شده است 273 خریداری hp 33.32.94لپ تاپ  912

واگذار شده  مهموییروستای به مدرسه  271 خریداری hp 33.32.94لپ تاپ  918

 است

 
 

 سال اضافه شده در هراموال تعداد  : 334 شماره جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد کاال سال ردیف

9 14 44 

2 17 9 

8 13 4 

4 11 993 

3 9433 7 
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 یوست هاپ

 پشتیبانی از کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی فرم اولیه :3پیوست شماره 

 الف( مشخصات  اولیه:
 الت:   نام و نام خانوادگی :                                  نام پدر:                       کد ملی:                       میزان تحصی

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

 شماره ثابت:                 شماره همراه:                              آدرس:

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

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

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

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

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

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

 تاکنون چه کارهایی انجام داده اید؟

 چه محصوالت و خدماتی به بازار ارائه می دهید؟

 ا می فروشید؟جک محصول یا خدمات خود را

 محصول یا خدمات شما را چه کسانی می خرند؟

 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؟

 دگی گفتگوکننده:تاریخ گفتگو:                          نام و نام خانوا

 ت( گزارش بازدید: 
 بازدید از فضای کار یا بازدید از فضای منزل برای مشاغل خانگی

 چند عکس از فضا و محصوالت و خدمات گرفته شود

 راستی آزمایی گفته های کادر مصاحبه

 توصیف فضایی که دیده شده با جزئیات

 آیا شواهدی دال بر زنده بودن کسب و کار دیده شد 

 تاریخ بازدید:                               نام و نام خانوادگی بازدید کننده:

 ث(نتیجه ارزیابی:

 تاریخ ارزیابی:                       تایید مشروط     رد        تایید   نظر نهایی:

 در صورت تایید لیست اقداماتی که برای صاحبان کسب و کار باید انجام شود
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 : چک لیست بازدید از کسب و کارها1پیوست شماره

 کار:نام و نام خانوادگی:                                           نام شهر/روستا:                                 سال تاسیس کسب و 

 لفن تماس :           آدرس:                                                          عنوان کسب و کار:                          تعداد نیروی کار:                       ت

 سپهر چه خدماتی به فرد ارائه داده است؟  .9

 و مشاوره مهارت های مدیریت کسب و کار )بازاریابی و شناخت بازار، ارتباط با مشتری و ....(  آموزش

 آموزش و مشاوره مهارت های فنی و تکمیلی با توجه به موضوع کسب و کار )آموزش کشاورزی، صنایع دستی و ....( 

 پیدا کردن بازار فروش)ارتباط با مغازه داران، سایت های فروش اینترنتی، تهیه بروشور محصوالت و ....( 

 مشاوره برای بهبود و ارتقا کیفیت محصول 

 ی برای طراحی محصول مشاوره و تسهیلگر

 مشاوره برای قیمت گذاری محصول 

 ارتباط با سایر کسب و کارها 

  مشاوره بهینه کردن فرآیند تولید و افزایش بهره وری

 پرداخت تسهیالت 

              کشاورزی              صنایع دستی               نوع کسب و کار                            خدماتی .2

 دامداری

 
 توصیف دقیق از وضعیت فعلی کسب و کار: .8

 

 چه محصوالت و خدماتی به بازار ارائه می دهید؟ .4

 

 آیا غیر از این مکان به روش دیگری محصوالت خود را می فروشید؟ .3

 

 محصول یا خدمات شما را چه کسانی می خرند؟ .2
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 : مجوز کتابخانه عمومی و مرکز توانمندسازی سیار افق1پیوست شماره
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 چیست  عشق  نشان  رپسی می  ای هک

 جز ظهور مهر نیست  چیزی   عشق

 عشق یعنی گل هب جای خار باش

 پل هب جای این همه دیوار باش

 است ماندنی و کارخوب ره جهان رد

 است دیدنی او رد عشق پای رد
 «زنده یاد مجتبی کاشانی»


