
 بنام خدا

راس ساعت   1/1/69روز چهارشنبه مورخ (هئیت نمایندگان جلسه )یکصدوبیست وسومین 321صورت جلسه 

جنب زمین اسکیت/پارک خبرنگار/نمازخانه شیشه درمحل پل بزرگمهر/خ آبشار/مسئولین اداری وکمیته ها و باحضورنمایندگان31:22

 آغازشددوازده گانه وآوای بهبودی ای باخواندن سنت های 

نماینده 8این جلسه باحضورازنمایندگان وخدمتگزاران درخواست میگردد راس ساعت درمکان حضورپیداکنند):سخن هئیت 

 شروع شد.(31:22درساعت

 حضوروغیاب نمایندگان:

 اهتمام/چهارشنبهفرهنگسرای فرهنگسرای اندیشه/زوج نشاط/عصرنشاط/جمعه نمازخانه شیشه ای/گروه فرد نشاط/نمایندگان حاضر:

 شنبه نیک بخت/شنبه مسجدفرشته/دوشنبه وچهارشنبه شاهین شهریکشنبه ،سه شنبه وچهارشنبه خمینی شهر/وجمعه نجف آباد/

 نمایندگان غایب:

 پنج شنبه بهارستانسه شنبه نیک بخت/دوشنبه فوالدشهر/شنبه آباده/

 حضوروغیاب خدمتگزاران ومسئولین اداری:

  اول جلسه آخرجلسه
 کمیته چیپ غایب غایب

 "  آدرسها حاضر حاضر
 کارگاه حاضر حاضر
 اموال حاضر حاضر
 نشریات حاضر حاضر
 رابط اول حاضر حاضر

   

 رابط دوم حاضر حاضر
 خزانه دار حاضر حاضر
 گرداننده حاضر حاضر
 نائب گرداننده  غایب حاضر
  وسایت منشی حاضر حاضر

 رساناطالع  ____     ____    

سال پرهیزمداوم وحفظ پرهیزدرطول خدمت،آشنایی وآگاهی 1حداقل فراخوان برای کمیته اطالع رسان باشرایط::دستور کارجلسه هئیت 

 اداری،کمیته ها ونمایندگان ارائه شود.اساسنامه باتغییرات جدیدتایپ وبه مسئولین سنت وهمچنین 32قدم و32کافی وموثراز

دراصفهان رای آوردکه تاریخ وروز آن حتما اطالع سراسری باموضوع جذب تازه وارد وتاثیرانتقال قدمها برگزاری کارگاه پیشنهادات:

 رسانی خواهدشد.

 گزارش کمیته ها:

خط 
 26317672331خدماتی:

     هزینه 
 تومان17222

میزان 
 تومان17222تنخواه:

 کمیته
 کارگاه

چهارشنبه نجف  جلسه کارگاهی باموضوع رابطه راهنماورهجودرگروهگزارش:
 برگزارگردید.31/2/69آبادمورخ

خط 
 26117133670خدماتی:

کمیته  2میزان تنخواه:  2هزینه:
 اموال

وبه خزانه تحویل داده درهئیت فروخته شدقابل فروش تومان ازاموال 27122گزارش:
تحویل داده شدونیزچیپ ونشریات خوراسگان شدوکیف گروه خوراسگان به منشی 

 فروخته شد.



خط 
 2611770671خدماتی:

میزان  تومان1222هزینه:
 تومان112222تنخواه:

کمیته 
 نشریات

تومان،موجودی نقدی 112222گزارش:افزایش سقف نشریات به مبلغ
 0/1/69تومان ونشریات ازتاریخ3022222تومان،سقف نشریات:3211222نشریات:

 درصدگرانترمیشود.پرفروشترین نشریات:فوالدشهروفردنشاط12به بعد 
خط 

 26168692272خدماتی:
کمیته  2میزان تنخواه: 2هزینه:

 سایت
هماهنگی باکمیته سایت شورا انجام شدوآدرس جلسات بروزرسانی گزارش:

 آماده ارسال میشودشدوگزارشات سال قبل به مرور 
خط 

 26318123313خدماتی:
میزان  هزینه:

 تومان32222تنخواه:
کمیته 
 آدرسها

 چهارشنبه نشاط وتغییریافت  31/36تا38ساعت گزارش:جلسه یکشنبه خمینی شهربه 
نجف آبادبه خ شریعتی/خ تغییریافت وهمچنین آدرس جلسه جمعه 12/39تا31به ساعت 

اعت کتابخانه حججی وسکوچه شریفیانا/بن بست شکوفه/طبقه همکف منتظری شمالی/
فرهنگ مقابل خ فروردین  خ بهبهارستان  آدرس تغییریافت وهمچنین12/8تا7

نین وهمچ مجتمع سرو نقره ای سالن اجتماعات تغییریافت سروستان غربی/آپارتمان 
  ثنایی حسینیه اراکی هاتغییریافت.آدرس شاهین شهرجاده گازخ حکیم 

خط 
 26172663312خدماتی:

کمیته  2میزان تنخواه: 2هزینه:
 چیپ

 حضورنداشتنگزارش:ایشان درجلسه 
 رابطین:گزارش 

نائب گرداننده/مسئول کمیته اموال/کمیته چیپ وسکه وطرح وبرنامه دارد.رای گیری شدکه شورانیازبه خدمتگزارنائب منشی/

میباشد.کتاب درصدبرای ایران 11درصدمربوط به سازمان جهانی و31درصدسودبرای نشریات درنظ گرفته شودکه 12

میباشد.وصفحه جزء مصوبه کنفرانس سازمان جهانی رفت واین مهم پس درلیست نشریات انجمن قرارخواهدگبزرگ ازاین 

خواهدشد.وشورا است تصمیم برعدم فروش گرفته وازاین  پس حذف 81آخرنشریه فرصتهای بهبودی که نوشته ایران درسال

 برای جهت اجاره دفترخدمات جهانی شعبه ایران می باشد.گزارش کامل درسایتخواستارحمایت بیشترسبدسنت هفتم 

 شورامنطقه

 www.oAir.ir .وجوددارد 

 گزارش مسئولین اداری:

 تومان3219012جمع کل خزانه:

 تومان802222مخارج گروه:

 تومان030012مانده درخزانه:

 تومان322222اهدایی به شورا:

 برگزارمیگردد.31ساعت13/1/69آینده درتاریخجلسه 

 wwww.oaesfahan.blogfa.com گزارش کامل درسایت :

 26166909302منشی مینا شماره تماس:

http://www.oair.ir/

