
 بنام خدا                                                                                                                                        

دقیقه 61:61راس ساعت6/1/61روز چهارشنبه مورخ(یکصدوبیست وششمین جلسه هیئت نمایندگان)621صورت جلسه

نمازخانه شیشه ای با /پارک خبرنگار/جنب زمین اسکیت/خ آبشار/ومسئولین اداری وکمیته ها درمحل پل بزرگمهرباحضورنمایندگان 

.خواندن سنتهای دوازده گانه وآوای بهبودی آغاز شد  

:سخن هیئت  

آرای اعضابه  وآقااحسان با.ازنمایندگان بین گروه ومسئولین اداری وکمیته هادرخواست می گردد راس ساعت درجلسه حضور یابند

ازاعضادرخواست میگرددکه گروه سه شنبه نیک پندار وسه شنبه فرهنگسرای اندیشه .عنوان اطالع رسان انتخاب شدند

راحمایت کنندوهردوستی که تمایل به خدمت درهرکمیته ای داردمیتوانداعالم همکاری نمایدوبه عنوان بازو 

وهمچنین کارگاه سراسری نیازمند .بهترصورت گیرد ،استای خدمتدرکنارخدمتگزاران قراربگیردتاآشنایی ویادگیری درر

درسها برای هماهنگی های الزم دمت دارند درخواست میشودباکمیته آباشدکه ازدوستانی که تمایل به خ خدمتگزارمی

.درتماس باشند  

:حضوروغیاب خدمتگزاران  

:نمایندگان حاضر  

سرای اندیشه ،فرهنگسرای اهتمام ،چهارشنبه نجف آباد ،یکشنبه سه شنبه گروه فردنشاط ،عصر نشاط ،نمازخانه شیشه ای ،فرهنگ

دوشنبه فوالدشهر ،دوشنبه وچهارشنبه شاهین شهر ،پنج شنبه ،وچهارشنبه خمینی شهر،شنبه وسه شنبه نیکبخت ،مسجد فرشته 

.بهارستان  

:نمایندگان غایب  

.جمعه نجف آباد ،زوج نشاط ،شنبه آباده  

:خدمتگزارانحضوروغیاب   

 نام کمیته اول جلسه آخرجلسه
 نشریات حاضر حاضر

 رابط اول " "
 رابط دوم " "
 چیپ " "
 کارگاه " "
 آدرس " "

 اموال غایب غایب
 خزانه دار حاضر حاضر
 گرداننده غایب  غایب

 نائب گرداننده حاضر حاضر
 منشی وسایت غایب غایب

کسی حاضر به گرفتن خدمت نماینده بین :حمایت نکردن اعضا،دوشنبه فوالدشهر:اندیشه فرهنگسرای:گروهها ومشکالت موفقیتها

باتوجه به اینکه جلسات مختلط هست ولی از طرف خانمها اصالحمایت نمی شود،ومابقی گروهها :گروه نیست،سه شنبه خمینی شهر

.مشکل خاصی نداشتند  

:گزارش کمیته ها  

خط 
36000996390:خدماتی  

تومان2333:هزینه 3:میزان تنخواه  :کمیته نشریات   



:تصمیمات گرفته شده   

آگاهی  الزم پیداکنند که ازهیئت نمایندگان چه  تابین گروه برگزاری کارگاه در جلسه هماهنگی در مورد توجیه نمایندگان 

درخواستهایی داشته باشند وهمچنین مشخص کردن تاریخ های تشکیل جلسه هماهنگی در رابطه با این کارگاه واعالم آن درکانال 

.تلگرام تادوستان مطلع شوند وحمایت کنند  

:گزلرش رابطین  

ازدوستانی که .اتمام میرسد وانتخابات جهت تعیین خدمتگزاران برگزار می شودبه 0/1/61خدمت کلیه خدمتگزاران شورادرتاریخ 

کمیته نشریات سؤال داشتند که روز هماایش کتاب الکلی ها بفروش .تمایل به گرفتن خدمت دارند خواهشمند است جلسه راحمایت کنند

 برسد؟؟؟

www.oair.ir .گزارش کامل درسایت شورامنطقه وجود دارد  

:ن اداریولیگزارش مسئ  

:خزانه دار  

تومان057155:رای گیری کل خزانه  

تومان701755:هزینه های گروه  

تومان05555:اهدابه شورا  

به دلیل زیاد بودن دونشریه اعضاءدر لغزش ومراقبت درانبار نشریات کل ایران ازنمایندگان بین گروه ومسئولین نشریات :گزارش
 .وزوج نشاط ای گروه نمازخانه شیشه:پرفروش ترین نشریات.درخواست میشودبرای فروش این دونشریه همکاری الزم داشته باشند

.تومان113333:تومان وموجودی نقدی نشریات6133333:سقف نشریات  
خط 

36600036616:خدماتی  
3:هزینه 3:میزان تنخواه   کمیته آدرسها 

همه بفروش عدددفترچه آدرس اضافه چاپ شد61از.عدد621تعدادبرگه آدرسهاها.سه شنبه آباده ازلیست آدرسها حذف شد:گزارش

قبل هیئت بااین  ازگروههانیاز به دفترچه آدرس داشتند این کمیته درخواست دارندکه نمایندگان بین گروه دوشنبهرسیدوهنوز تعدادی 
  .کمیته هماهنگ باشند تابه مشکل برنخورند وکانال تلگرام همچنان به کار خود ادامه میدهد

خط 
36009166693:خدماتی  

3:هزینه 3:میزان تنخواه  :کمیته اموال   

.کمیته غایب بودنداین :گزارش  
خط 

36609692660:خدماتی  
تومان00633:هزینه 3:میزان تنخواه  :کمیته کارگاه   

درون کمیته ای بابت کارگاه سراسری برگزار شدکه یکی از این جلسات باحضور کمیته کارگاه های ایران برگزارشد  جلسه0:گزارش

وکارگاه سراسری باموضوع اتحاد علی رغم تفاوتها .شدندوهماهنگی های الزم صورت گرفت وخدمتگزاران نیزانتخاب 
وکارگاه .برگزارمی گردد بعدازظهر درمکان خ جی خ مسجدعلی مجموعه فرهنگی کوثر63تا صبح6ساعت23/1/61درتاریخ

.درگروه یکشنبه خمینی شهربرگزار می گردد22:61تا26ساعت66/1/61باموضوع تسلیم وپرهیزدر تاریخ   
خط 

36092666613:خدماتی  
3:هزینه 3:میزان تنخواه  :کمیته چیپ   

تومان خرید 31333:فروش چیپ.اعضاءدر گروهها اعالم پرهیز وگرفتن چیپ راجدی بگیرند تاپیامی برای تازه وارد باشد:گزارش

تومان33333:تومان موجودی نقدی63333:چیپ  
خط 

36060613292:خدماتی  
3:هزینه 3:میزلن تنخواه  :سایتکمیته    

روی وبالگ قرارگرفت ویک نسخه از آن ازطریق ایمیل اصفهان به شورای منطقه ارسال  آدرسها بروز رسانی شد وگزارش:گزارش
.شد  



تومان006855:مانده در خزانه  

www.oair.ir .وجود داردگزارش کامل در سایت شورامنطقه  .برگزار می گردد61ساعت1/9/61جلسه آینده در تاریخ  

50100898790:مینا خط خدماتی:منشی  


