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 مرزانجمن همراهان بدون

 خیریه موسسه پوشش تحت آموزان دانش پوشاک تهیه رسانی یاری گزارش طرح
 رحمت و امید بوستان

 مالیی ناصر و زمانی مختار آقایان مجری طرح
 مظفری دینا رابط طرح

 رحمت و امید بوستان خیریه موسسه همکار در طرح (انجمن خیریهافراد )
 نا مظفریدی گزارش نویس

 ماه یک زمان اجرای طرحمدت
 99 شهریور تاریخ شروع طرح
 99مهر  تاریخ پایان طرح

 سنندج شهرستان منطقه اجرای طرح
 قسط دو در - تومان 15۴00000 شدهتصویببودجه 

 تومان 15۴00000 کردمجموع هزینه
 لباس و کفش شده)خدمات( ارائهاقالم 

 

 گیری و ارائه طرحتوضیح روند شکل •

 بی یا بضاعت کم مستعد آموزان دانش از حمایت هدف با رحمت و امید بوستان خیریه مؤسسه
 آموزان دانش این پیشرفت در تا نمود فعالیت به شروع 95 سال در حومه و سنندج شهرستان بضاعت

 تمام تا بوده این بر سعی هدف این به دستیابی برای. شود سهیم آنان برای بهتر ای آینده زدن رقم و
 و مناسب بستری نمودن فراهم برای. باشد نظر مد آموزان دانش تحصیلی ارتقای بر مؤثر های جنبه

 مذکور مؤسسه تحصیلی، و خانوادگی ای مشاوره حمایتهای انجام بر عالوه تحصیلشان برای امن
 های هزینه درمان، های هزینه ماهیانه، غذایی سبد و هزینه کمک بصورت خانوارها معیشت تأمین

 .است شده دار عهده نیز را البسه و افزار نوشت و کتاب برنامه، فوق کالسهای شهریه، شامل تحصیلی



 بوستان خیریه مؤسسه پوشش تحت دانشجویان و آموزان دانش طرح، این هدف جامعه جویان مدد
 .باشند می پوشاک تهیه نیازمند ها دانشگاه و مدارس بازگشایی دلیل به که هستند رحمت و امید

 محل از دانشجویان و آموزان دانش البسه و کفش و کیف کتاب، افزار، نوشت خرید قبل، لهایسا
 هزینه و سو یک از قیمتها فزاینده افزایش دلیل به امسال. میگردید تأمین مؤسسه جاری درآمدهای

(  پوشش تحت کودکان از یکی زانوی جراحی هزینه تأمین همچون( ضروری البته و ناخواسته های
 پاییز که آموزانی دانش برای تبلت و موبایل گوشی عدد چند تهیه به نیاز و) تومان میلیون ۲0 معادل
 سوی از) نیازمندند آن به خانواده با ارتباط هم و تحصیل جهت به هم و میشوند دانشگاه وارد جاری
 نموده ناممکن مؤسسه برای کوتاه زمانی برهه این در را موارد این همه ساختن مرتفع متاسفانه دیگر،
 در با و است یکبار سالی فقط کودکان سرد فصل پوشاک و کفش بندی بودجه اینکه به توجه با. است

 قیمتها، بیشتر افزایش از پیش بخصوص اقالم آن تهیه اولویت و منطقه بودن کوهستانی گرفتن نظر
 تقدیر و سپاس شایان و راهگشا بسیار مؤسسه مالی تنگنای این در عزیزان شما مساعدت و همدلی

 .بود خواهد مددجویان و متولیان قلبی

 

 ح اجرا شده:خالصه ای از طر •

 خیریه موسسه حمایت تحت آموزان دانش برای پوشاک خرید هزینه کمک درخواست طرح پروپوزال
 انجمن به بررسی و مطالعه جهت( 99 سال)  جاری سال ماه شهریور در رحمت و امید بوستان

 و میلیون پانزده مبلغ انجمن، توسط طرح این تصویب پیرو .گردید تقدیم مرز بدون همراهان
 دو در مذکور مبلغ که یافت اختصاص آموزان دانش کفش و لباس خرید برای تومان هزار چهارصد

 حساب به 99مهر  10 و 99شهریور  ۲6 تاریخهای در تومانی هزار هفتصد و میلیون هفت قسط
 .گردید واریز موسسه

 بیست و میلیون شش ، پسرانه پوشاک بابت تومان هزار دویست و میلیون هفت واریزی، مبلغ کل از
 و شد هزینه کفش خرید بابت تومان هزار دویست و میلیون دو و شلوار مانتو خرید.  بابت تومان هزار

در قسمت  نیز شده خریداری اجناس عکس. در انتهای گزارش ضمیمه شده است تفکیک به فاکتورها



 توسط خرید اتمام تاریخ ، فاکتورها روی شده درج تاریخ است ذکر به الزم .ضمیمه طرح وجود دارد
 .موسسه طرف از هزینه پرداخت تاریخ نه و باشد می آموزان دانش

 را همراهی زیبای حس که شناسینا خیرین از سپاس و مرزتان، بدون همراهی از صمیمانه تشکر با
 زندگی امکانات از انسانها تمامی تر عادالنه مندی بهره با روزی امید به. دهند می نشر

 

 هاشده و هزینهجدول اقالم خریداری •

قیمت واحد  تعداد شرح ردیف
 )تومان(

 قیمت کل )تومان(

 ۲160000 90000 ۲۴ کفش 1
 60000 60000 - شکف ۲
 ۴680000 1۲0000 39 شلوار پسرانه 3
 ۲3۴0000 60000 39 ی شرت پسرانهو تبلوز  ۴
 ۲6۴0000 1۲0000 ۲۲ تداییلوار ابمانتو ش 5
 3380000 130000 ۲6 نماییمانتو شلوار راه 6

 15۲6000 جمع کل
ورد قبول می وجه به توضیحات رابط طرح، مافتی، با تمانی با رقم دریوهزار ت 1۴0اختالف  :مهم توضیح

 باشد.

 :حساب طرح با کارگروه مالیفاکتورها و مستندات مربوط به تسویه •



 



 
 

 گزارش تصویری از روند اجرای طرح •





 
 

 



 سینا صداقت نژاد نام مسئول بررسی این گزارش
 99ن آبا 10 تاریخ بررسی گزارش
 مورد تایید است. نتیجه بررسی گزارش

 


