گزارش عملکرد فردازی در اجرای پروژه کتاب پرنده در سطوه
تیم فردازی برای اجرای پروژه کتاب پرنده چهاردهم مهر ماه به سَ طوه سفر کرد و با کمک
 116حامی ،شش نا شر (ماهی ،محراب قلم ،افق ،پیدایش ،قدیانی ،نیلوفر) و کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان  582جلد کتاب به این روستتتا برد از این تعداد  160جلد کتاب
ستتطوه هدیه داده و  422جلد کتاب نیز در
به دانشآموزان دختر و پستتر معطر راهامایی َ
قالب  8قفسه باز در دو مدرسه (هر مدرسه  211جلد کتاب) قرار داده شد
همچاین با توجه به کمک حامیان پروژه کتاب پرنده در ستتطوه ،تیم فردازی موفق شتتد در
را ستای رفر نیاز مدر سه متو سطه اول دخترانه اقدام کرده و یک د ستگاه کپی سه کاره و
یک لپ تاپ که مورد نیاز دانشآموزان بود برای آنها تهیه کاد
ستتطوه دارای یک مدرستته ش ت انهروزی پستترانه در معطر راهامایی (متوستتطه اول) و یک
مدر سه دخترانه در معطر راهامایی (متو سطه اول) ا ست  225نفر از جمعیت این رو ستا
دانشآموز ه ستاد؛  150دانشآموز دختر و پ سر در معطر دب ستان 30 ،دانشآموز دختر و
 45دانشآموز پ سر در معطر راهامایی بع ضی از دانشآموزان پ سر مدر سه ش انهروزی از
روستاهای اطراف به سَطوه میآیاد ،چاد نفری هم از بچههای عشایر هستاد

فهرست هزینههای پروژه کتاب پرنده در سطوه
انتشارات امیر کبیر

342800

انتشارات پارت

21200

نشر پنجره

32400

نشر افق

229000

انتشارات پیدایش

156380

فرهنگ معاصر

49500

انتشارات محراب قلم

400000

انتشارات نیلوفر

116250

انتشارات قدیانی

730000

2077530

جمع هزینه خرید
کتاب
هزینه لوازم فنی و چاپ
شامل
غشگیر

96000

لوازم ساختمانی

68000

ام دی اف

95000

24000

هزینه چاپ

283000

جمع هزینه لوازم فنی
و چاپ
هزینه حمل و نقل درون

50000

شهری
هزینه خرید برای مدرسه
محروم دخترانه روستای
سطوه
1774000
لپ تاپ  14اینچی اچ پی
مدل nia098am-14
دستگاه سه کاره کپی کانون

749000

( Canon i-SENSYS
N Multifunction 216MF
)Laser Printer

2523000

جمع هزینه خرید
برای مدرسه محروم
دخترانه روستای
سطوه

کل دریافتی پروژه کتاب پرنده 5000000
در سطوه
کل هزینههای انجام شده پروژه 4933530
کتاب پرنده در سطوه

باقی مانده 66470
*تصاویر و اصل اسااد مالی موجود است

