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 7/12/1399 تاریخ:

  99101شماره: 

 مرز نجمن همراهان بدونا
 ح یاری وام خرید لپ تاپ )قرض الحسنه و بدون بهره(گزارش طر

 زهرا خالقی مجری طرح

 زهرا خالقی رابط طرح

 ندارد همکار در طرح (انجمن خیریهافراد )

 زهرا خالقی گزارش نویس

با توجه به موجودی لپ تاپ فروشنده معتمد حدودا دو  زمان اجرای طرح مدت
 هفته

 1399ماه  دی تاریخ شروع طرح

 1399ماه  دی تاریخ پایان طرح

 تومان 7,000,000 شدهتصویببودجه 

 تومان 1,600,000 کردمجموع هزینه

 لپ تاپ شده)خدمات( ارائهاقالم 

 : گیری و ارائه طرحتوضیح روند شکل

از دانشگاه  16.30که با معدل کل  استبا توجه به این موضوع که مددجو دانشجویی با استعداد و بسیار پرتالش 
علت ه ی آمار فارغ التحصیل شده است و اطالع از اینکه ایشان قصد ورود به بازار کار را دارند, ولی بقم در رشته

نرم افزارهای کاربردی مورد نیاز, و عدم توانایی  شنا نبودن باآنداشتن لپ تاپ )ابزار کار مورد نیاز در این رشته( و 
تومان از کل هزینه لپ تاپ  5,000,000)مبلغ  مالی خانواده ایشان مبنی بر تامین کامل هزینه خرید لپ تاپ

 توسط مددجو تامین گردیده بود(, این امر تا به امروز برای ایشان امکان پذیر نبوده است. 
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تا در این طرح با همراهی شما عزیزان هزینه الزم برای تهیه یک لپ تاپ کارآمد تامین گردد. در  تصمیم گرفتیم
نهایت با لطف و عنایت شما بزرگواران هزینه الزم تامین گردید و یک دستگاه لپ تاپ استوک خریداری و از طریق 

 پست برای ایشان ارسال گردید.

 خالصه ای از طرح اجرا شده:

تا لپ تاپ ذکر شده در فرم ارائه طرح را تهیه نماییم اما دستگاه مذکور د بوتصمیم بر آن  ,طرحتصویت از پس 
از  TOSHIBAفروخته شده بود و پس از صحبت و رایزنی با چند فروشنده لپ تاپ, باالخره یک دستگاه لپ تاپ 

تومان  400,000, مبلغ عملخیر بودن توجه به  شرکت کامپیوتری ارم سیب رایانه تهیه گردید که فروشنده با
 :استعالوه هزینه پست را نیز فروشنده متقبل گردید. مشخصات فنی آن به شرح ذیل ه ب ,تخفیف دادند

 TOSHIBA S500مدل  •

• CPU: CORE I5 

• RAM: 4GB 

• HDD: 320GB 

• VGA MIX 

 مجهز به درایو نوری •

 اینچ 15صفحه نمایش  •

الزم به ذکر است مددجو متعهد گردیده است تا پس از مدت یکسال و فراگیری نرم افزارهای الزم و اشتغال, کمک 
تومانی بازپرداخت نماید که تصویر  300,000هزینه انجمن همراهان بدون مرز را به صورت ماهانه در اقساط 

 تعهدنامه ضمیمۀ گزارش گردیده است.

اند تا در صورتی که مددجو دو قسط را پرداخت نمود ان بدون مرز این قول را دادهپی نوشت: یکی از خیرین همراه
از ایشان نیز نهایت تشکر و قدردانی را پیشاپیش تومان( را پرداخت نمایند که  1,000,000غ )لمب مابقیایشان 
 داریم.
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 :شده طرح بینیمزایا و موارد پیش

 های فردی قدم بردارد.به یک انسان مستعد کمک گردید تا جهت مفید بودن برای جامعه و افزایش توانمندی

 :نشده طرح بینیها و موارد پیشچالش

ممکن است در طی مدت یکسال آینده مددجو موفق به اشتغال نگردد و با توجه به شرایط بد اقتصادی توانایی 
 .پرداخت اقساط را نداشته باشد

 :های مشابهپیشنهاد برای ادامه طرح یا طرح

های گوناگون و در اختیار گذاشتن آنها برای افراد های کاربردی از نرم افزارهای پرکاربرد برای رشتهتهیه آموزش
 .مستعد با شرایط مشابه مددجو

 :هاشده و هزینه جدول اقالم خریداری

 (قیمت کل )تومان قیمت واحد )تومان( تعداد شرح ردیف
 TOSHIBA 1 1,600,000 1,600,000تاپ لپوام بدون سود خرید  ۱

 1,600,000 جمع کل
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 :حساب طرح با کارگروه مالیفاکتورها و مستندات مربوط به تسویه

 

 

 مینا مزیدی نام مسئول بررسی این گزارش

 1399اسفند  7 تاریخ بررسی گزارش

 مورد تایید است. بررسی گزارشنتیجه 

 


