
بنام خدا                                                                                                 

راس  5/1/69روز چهارشنبه مورخ(یکصدوبیست وهفتمین جلسه هیئت نمایندگان استان اصفهان)721صورت جلسه

پارک /جنب زمین اسکیت/خ آبشار/بزرگمهرباحضور نمایندگان ومسئولین اداری و کمیته ها درمحل پل  75ساعت

.نمازخانه ی شیشه ای با خواندن سنتهای دوازده گانه آغاز شد/خبرنگار  

:سخن هیئت  

کمیته هادرخواست می گردد که راس  ساعت در جلسه حضور یابند وساعت  اداری و از نمایندگان بین گروه ومسئولین

ماه  6سال و2با  ط.سال پرهیزبه عنوان رابط اول و آقا سعید1با  ز.وآقا سعید.تغییر یافت79:61تا71شروع جلسه به 

.روزپرهیز به عنوان رابط دوم با رای اعضا انتخاب شدند72و  

:حضور وغیاب خدمتگزاران  

:نمایندگان حاضر  

گروه زوج نشاط ،عصر نشاط ،جمعه نمازخانه شیشه ای ،فرهنگسرای اندیشه ،فرهنگسرای اهتمام ،چهارشنبه نجف آباد 

،یکشنبه وسه شنبه وچهارشنبه خمینی شهر ،جمعه نجف آباد ،شنبه وسه شنبه نیک بخت ،شنبه مسجد فرشته ،دوشنبه 

.وچهارشنبه شاهین شهر،شنبه آباده ،پنج شنبه بهارستان  

:نمایندگان غایب  

.فرد نشاط ،دوشنبه فوالدشهر  

:حضور وغیاب خدمتگزاران  

 نام کمیته اول جلسه آخر جلسه
 نشریات حاضر حاضر

 اموال  " "
 کارگاه " "
 آدرسها " "
 چیپ " "
 اطالع رسان " "
 رابط اول " "

 رابط دوم غایب غایب
 خزانه دار " "

 گرداننده حاضر حاضر
 نائب گرداننده " "
 منشی وسایت " "

:موفقیتها ومشکالت گروه ها  

کمبود اعضا وعدم حمایت سبدسنت هفتم گروه تصمیم گرفته بعلت :عدم حمایت در شهریور ماه،  شنبه آباده:ه نجف آبادجمع

.  کسی برای گرفتن خدمت استقبال نمی کند:چهارشنبه نجف آباد. شرکت نماید  نماینده هردو ماه یکبار در جلسه هیئت

جلسه بخوبی برگزار :فرهنگسرای اهتمام.حمایت نکردن اعضا :شاهین شهر . حمایت نکردن اعضا :فرهنگسرای اندیشه



مکان جلسه دچار مشکل : عصرنشاط. دارند حضور فرد تازه وارد2یا7نفر از اعضا و 21می شود ودر هر جلسه حداقل 

ومابقی گروهها مشکل خاصی شده است وموجر قصد گرفتن مکان جلسه رادارد وعدم اجازه ورود مستاجر راداده است 

.نداشتند  

:گزارش کمیته ها  

: خدماتی خط

16761612776 
تومان21111:هزینه 1:میزان تنخواه  :کمیته کارگاه   

وکارگاه سراسری با موضوع اتحاد  در خمینی شهر باموضوع پرهیز وتسلیم برگزار شد گارگاه76/9/69درتاریخ:گزارش

برگزار شد که بازتاب ودستاوردهای خوبی داشت وقرار بر این شد 21/9/69علی رغم تفاوتها در ناحیه اصفهان در تاریخ 

.کارگاه آموزش خدماتی در راستای مفهوم خدمت قبل از برگزاری جلسه هیئت نمایندگان اصفهان برگزار شود که  
: خدماتی خط

16612667751 
1:هزینه 1:میزان تنخواه  :کمیته چیپ   

تازه  نمایندگان از اعضا بخواهندکه در جلسات اعالم پرهیز داشته باشند وچیپ دریافت کنند تا انگیزه ای برای:گزارش

تومان 05111:موجودی نقدی.واردین باشد واین کمیته از رابطین درخواست داشتند که پیگیر تولید چیپ خوش آمدگو باشند

.تومان27111:فروش در کارگاه سراسری     
: خدماتی خط

16760617757 
تومان71111:هزینه  :تنخواه میزان 

تومان615111  
:کمیته آدرسها  

وسه شنبه فرهنگسرای اندیشه  79:61تا75،شاهین شهر به ساعت27:75تا21ساعتیکشنبه خمینی شهربه :گزارش

اساسنامه هیئت روی کانال تلگرام قرار گرفت وادرس جدیدجلسات بصورت اسکن  تغییریافت وپی دی اف71تا75:61به

را اعالم کندوبعنوان میتواند تمایل خود دوستی که تمایل دارد در این کمیته خدمت داشته باشد.شده روی کانال قرار گرفت

.عدد می باشد01تعداد برگه آدرسهای موجود.بازودراین مدت آموزشهای الزم راببیند                       
: خدماتی خط

16661577611 
1:هزینه 1:تنخواه میزان  :کمیته اموال   

.خزانه تحویل داده شدتومان به 1111در این ماه از وسایل این کمیته در کارگاه سراسری استفاده شد و:گزارش  
: خدماتی خط

16666111616 
تومان10111:هزینه 1:تنخواه میزان  :کمیته نشریات   

دونشریه اعضادر لغزش ومراقبت توضیح بیشتری دهند تا این  درخواست از مسئولین نشریات که در مورد: گزارش

موجودی   تومان7511111سقف نشریات.اهتمامآباده وفرهنگسرای :پرفروشترین نشریات گروهها.دونشریه بفروش برسد

.تومان بابت حمل نشریات از کرج می باشد10111:تومان  هزینه 05111:نقدی نشریات  
 :خط خدماتی

16765170067 
1:هزینه 1:تنخواه میزان  :کمیته اطالع رسان   

این کمیته آقاجواد وثریا  درراستای گرفتن جلسه برای حرکت صبح وعصردرناحیه اصفهان تالش کردند وبازوهای:گزارش
برای داشتن بازوی خانم بعنوان اطالع رسان خانمها وبرای آگاهی وکسب تجربه با ثریا خانم اعالم شد خانم اعالم شدند و

.میتوانند همکاری کنند  
: خط خدماتی

16660691212  
1:هزینه 1:تنخواه میزان  :کمیته سایت   

باه یکی ازحروف آدرس ایمیل بود که برطرف شد وآدرسهابروز رسانی تایپ اشت ،مشکل ارسال نشدن ایمیلها:گزارش
.شدوبه همراه گزارش بصورت  ورد به سایت شورا منطقه ارسال شد  

:گزارش رابطین  

شورای منطقه ایران نیاز به خدمتگزاران نائب گرداننده،نائب منشی،مسئول طرح وبرنامه،مسئول توزیع :اطالعیه شورا

کارگاه  21/9/69کمیته کارگاه ایران باهمکاری ناحیه اصفهان در تاریخ .نشریات ،چیپ وسکه ورابط فرا منطقه دارد 



مسئول این کمیته از ناحیه اصفهان بابت همکاری د ودنباموضوع اتحاد علی رغم تفاوتها ونشریات رابرگزار کرسراسری 

.های الزم تقدیر وتشکر کرد  

:گزارش مسئولین اداری  

:خزانه دار  

تومان116111:ی کل خزانهرای گیر  

تومان259511:هزینه گروه  

تومان22511:اهدایی به شورا  

تومان211111:هزینه بابت بدهی کارگاه  

http://www.oair.ir . دارد قرار   منطقه شورا سایت در کامل زارشگ   

.برگزارمی گردد71ساعت6/0/69جلسه آینده در تاریخ  

. 16666919712: خدماتی خط مینا: منشی  

  


