
 
 بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر 

 (1400)سال    ازمندیدانش آموزان ن  ریلوازم التحر  دیتبلت  و بن خر  ،یگوش  دیخر  ی برا  التیپرداخت تسهگزارش پروژه  

 

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

 ملیکا دشتگرد   ،احمدی مریم جان    تسهیلگران: 

 ریال   76.000.000  هزینه:  

 لی: آقای سید محمد علی صدر قاینی ما  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 تسهیالت به علت  

 . شدبن های خرید لوازم التحریر نیز به این پروژه اضافه 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 شد.  

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

 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، آقای  

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

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

ان  ریال آن به دانش آموز  180.000.000مبلغ    1400ریال بوده است که تا پایان سال    30.000.000سقف تسهیالت مبلغ  

  2.750.000تا  1.000.000پرداخت شده است. با توجه به تحقیقات و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی افراد، اقساط ماهانه 

 ریال قسط بندی شده است. 

ریال آن به لوازم   61.000.000مبلغ    1400ریال بوده است که تا پایان سال    1.000.000سقف بن های خرید هر کدام  

 خت شده است.التحریر مورد نظر پردا

رشد    1400به 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: 

 دانش آموز شهرستان قاین و روستاهای اطراف 29رفع نیاز تحصیلی  -

 دانش آموز در ایام کرونا و مجازی بودن مدارس   29بهبود روند تحصیلی  -
 

نفر   67 تعداد دانش آموز معرفی شده به سپهر   

نفر   6 تعداد دانش آموز دریافت کننده تسهیالت   

 نفر   61 تعداد دانش آموز دریافت کننده بن لوازم التحریر 

 ریال   61.000.000 مبلغ کل بن ها

 ریال   180.000.000 مبلغ کل تسهیالت پرداخت شده 

ریال   30.000.000 مبلغ هر فقره تسهیالت   

ریال   1.000.000 مبلغ بن لوازم التحریر   


