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 به نام خداوند بخشنده و مهربان

گرفتن تایید گزارش ، OA و مفاهیم خدماتی  قدم سوم خواندن دعایبا صبح  ۱:00در تهران ساعت  3/2/۹3۱5ایران مورخ  OA ی جلسه شورای منطقهینمصد

در  شورا ی جلسهناحیه حضور بهم رساندند. ۹۹رابط از۹3خدمتگزار و  ۹4در این جلسه  آغاز به کار کرد. حیخدمتگزاران و نمایندگان نوا و حضور غیاباعضاء ماه قبل از
 با خواندن دعای آرامش خاتمه یافت. ۹3ت ساع

 در جلسه ی شورا حاضر شدندصبح ۱راس ساعت که  یزدو  هردو رابط گرگان ،خراسان کرمان،، قزوین ،خوزستان،اصفهانگرمسار،، هر دو رابط تهران: نواحی حاضر

 (.۱:44ورود )قمو  (۱235کرمان)ورود: ، (۱22۱اراک)ورود: .و تا پایان آن حضور داشتند

 وب سایت حاضرشدند.کمیته درجلسه ساعت راس  ع رسانی و روابط عمومی و آدرسها کهاطال ثبت، کمیته کارگاهها، مه،طرح و برنا تولید ، ،توزیع :کمیته های حاضر

 ( .۱225 )ورود:

 .ترجمه ی نشریاتغایب:  های کمیته

در  ۱220حضور داشتند غیر از خزانه دار اول که ساعت  راس ساعتکه  ان شوراخزانه دارمنشی و نائب منشی ، گرداننده ، نائب گرداننده، : مسئولین اداری حاضر

 . جلسه حاضر شد

 .-:مسئولین غایب

 .تا پایان ساعت جلسه ، جلسه ی شورا را حمایت کردند  (۹۹رابط قم )خروج: و( ۹0ی تولید نشریات)خروج:به جز کمیته کلیه ی خدمتگزاران و رابطین 
 

 «شورای ایران کمیته هایگزارش » 

 -: خط ماندگار تومان۹502000:موقت تنخواهمبلغ  وب سایت: نام کمیته

 چهارمتومان به شرکت پاسارگاد جهت قسط  5002000پرداخت : کمیته گزارش خالصه

گ تغییر . هاستینگ و فضای داخلی سایت عوض شده ولی دامینwww.oair.irراه اندازی شد. آدرس سایت  ۹/۹/۱5در تاریخ و  رسیدطراحی سایت به اتمام 
 روی سایت قرارگرفته است. ۱4تا اسفند  ۱3گزارشات شورا از بهمن ماه  .میباشددرس قبلی آهمان و نکرده 

 : علیرضا و محمد رضا هابازو  
 www.oair.ir : آدرس سایت

 reports@oair.irآدرس ایمیل : 

 تکمیل صفحات نیاز به نیرو و زمان دارد که به تدریج و همکاری اعضاء کمیته انجام خواهد شد..نداشتن خط ماندگار برای کمیته: کمیته مشکالت

 تومان جهت502000در خواست خط و گوشی خدماتی و اطالعیه ها و گزارشات نواحی از طریق ایمیل برای این کمیته ارسال شود. :لطفاکمیته پیشنهادات

 اسکن نشریات تهیه ی

 تومان.055555ی کمیتهجمع هزینه ها

 

 0۱۹0۱7۱4۹30: خط ماندگار تومان3002000: مبلغ تنخواه نام کمیته: اطالع رسانی

 :کمیتهگزارش خالصه 

پیگیری درخواست  -درخواست همکاری برای اطال ع رسانی در سطح زاهدان که انجام شد  -اقدام برای راه اندازی جلسه در ساری که در دست اقدام مانده
 و رسول. جلسات همدان و کمک به بازگشایی مجدد جلسات آقایان و بانوان آنها. نام بازوها مهرداد علی شهرام منا مهدی فرهاد محمد

نبود پک اطال ع رسانی مناسب و درخور انجمن در سطح مسئولین و  -عدم تنخواه کافی برای اجرای درخواستها و فعالیتهای بیشتر کمیته  :مشکالت کمیته

 .که شرایط و تمایل همکاری با این کمیته را داشته باشند نیاز داریم نفر نیروی آگاهبه چند  -ادارات

برگزاری همایش دوازده تقدیر نامه ی اخیر تعلق گرفته به قزوین در اختیار این کمیته قرار گیرد تا در اطال ع رسانی ها از آن استفاده شود. :کمیته پیشنهادات

 و جامعه. درخواست افزایش تنخواه کمیتهمسئولین معرفی آن به و  بعتر انجمناطال ع رسانی جهت  OAسالگی 

 .تومان  050555جمع هزینه های کمیته:

 

 0۱۹0۱7۱4۹34: خط ماندگار تومان5002000:مبلغ تنخواه کارگاه هانام کمیته: 

ریزمال خرج کرد کمیته به خزانه دار ارائه شد این کمیته بعلت  -قدم در گرگان با همکاری خود ناحیه ۹2دو روزه برگزاری  کارگاه :کمیتهگزارش خالصه 

 کارگاه یزد را نخواهد داشت .کمبود بودجه امکان برگزاری 
 بازوها:امیر مریم رسول کیا و مهرداد.

نیاز به افزایش دارد خزانه ی شورا امکان تکمیل همین تنخواه فعلی را  در حالی که تنخواه این کمیته -نداشتن امکانت الزم مثل پاور پوینت  :مشکالت کمیته

 هم ندارد. 
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زمانی باقی ماه آینده جلسه درون کمیته ای در طرح و برنامهی  کمیته صورتیکه در –تومان  ۹20002000تومان به  5002000باال بردن تنخواه از :کمیته پیشنهادات

 . ین کمیته امکان ارائه ی آموزش جهت موارد الزم برای درج و انتقال گزارشها در قسمت های مختلف خذماتی را خواهد داشتاآورد 
 .تومان0050055تومان مبلغ دریافتی از خزانه  0000555های کمیته:جمع هزینه 

 
 

 
 

 0۱۹۱452۹200: خط ماندگار تومان۹002000: مبلغ تنخواه آدرسها روابط عمومی و نام کمیته:

 از شهرهایدرخواست بازگشایی جلسه  -و زیاد شدن آنها بالفاصله بعداز تعطیالت   -کم بودن تماس ها در ایام تعطیالت نوروز  :کمیته گزارش خالصه

 .و تبریز بندرعباس

کل تماس های ناحیه تهران بعلت بی پاسخ ماندن با خط روابط عمومی گرفته میشود لطفا رابطین ناحیه ی تهران بازهم پیگیری کنند تا این :کمیتهمشکالت 

 مشکل برطرف شود.

مه ی از هر ناحیه یک خط ماندگار و شماره ی یک خدمتگزار آشنا با آدرس ها ی ناحیه و پاسخگو در اختیار این کمیته قرار گیرد. استفاده از کل:کمیته پیشنهادات

 خانواده بجای مختلط در آدرسهای نواحی. 

 تومان.220555:کمیته جمع هزینه های

 

 -: خط ماندگار -: مبلغ تنخواه نام کمیته: تولید نشریات

پمفلت برنامه ی غذایی و پکیج اطال ع رسانی جهت تولید تحویل داده شده، مبلغ بیعانه ی پرداخت شده برای چاپ آن : : خالصه گزارش کمیته

 تومان. تماس با خزانه دار دوم برای ثبت حساب های کمیته که بی پاسخ مانده.3۱02000

 . عدم همکاری دوستان جهت برگزاری جلسه ی درون کمیته ای.یات جدیدنبود بودجه کافی . نداشتن مترجم برای نشر:مشکالت کمیته

 .-:  نشریات تولید شده این دوره

 -: کمیته پیشنهادات

 تومان3۱02000:نشریاتبرای تولید  جمع هزینه های کمیته

  
 0۱۹0۱7۱4۹3۱: خط ماندگار -: مبلغ تنخواه نشریاتی  ترجمه : نام کمیته

که شورا  ه بود اعالم کرد که امکان حضور در جلسات شورا را نداردتی رای اوردابرای این پست خدم که در ماه گذشتهمحمد از بجنورد :کمیته گزارش خالصه

 .با  آن موافقت نکرد

 عدم امکان حضور در جلسات شورا :مشکالت کمیته

 -:کمیته اداتپیشنه

 -جمع هزینه های کمیته:
 

 -: خط ماندگار -: مبلغ تنخواه چیپ و سکهتولید : نام کمیته

 در این پست خدمتی نیازمند خدمتگزار هستیم.:کمیتهگزارش خالصه 

 

 0۱۹0۱7۱4۹34: خط ماندگار تومان2۹4000: مبلغ تنخواه و چیپ(: نشریات ) توزیع: نام کمیته

 -اعالم آمادگی برای افتتاح حساب سه امضائه باحضور تولید و خزانه دار  -اعالم آمادگی برای انبار گردانی نشریات و چیپ و سکه:کمیتهگزارش خالصه 

فروش پرداخت شده ماه قبل به تومان ۹442000به خزانه به مبلغ:این ماه پرداخت پول حاصل از فروش چیپ  -ارسال یک پک کامل نشریات به کمیته ی ثبت 
ثبت و کمیته ی اطال ع  بعالوه فروش نشریات به البرز کمیته یاهواز مشهد کرمان قزوین اصفهان ) به نواحی نشریاته فقر ۹0فروش  -تومان27۱2400خزانه 
 .ریال 347200به مبلغ  از خزانه شهر قائماهدایی به  –البرز(گرمسار  اصفهان به نواحی)فقره چیپ3و  (رسانی

اشگاه الغری بOA- OA نویدهای -برنامه غذایی داشتن یک  - تبریک کارت –برای نوجوان  -خطاب به خانواده ها  :نشریاتکسری در :مشکالت کمیته

نمیباشد و لذا چاپ نخواهد  OAجزء نشریات روز  کارکنان چاقو  اشگاه الغری نیستبOAتوجه:  .پکیج اطال ع رسانی بدون پاکت است نیست و اینکه 

 شد.

این گزارش توسط خود * که با آن موافقت نشد و قرار شد  منشی و قرارگرفتن آن روی سایتدر گزارش فروش ریز جدولچاپ درخواست : کمیته پیشنهادات

افزایش  - تولید چیپ  و سکهمسئول  نتخابدی برای ااطال ع رسانی ج  -تهیه شود و به خزانه دار تحویل گردد و کلیات آن در گزارش منشی درج شود*کمیته 
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 .تنخواه کمیته ی توزیع جهت هزینه های جانبی فروش چیپ مانند نایلون ، شارژ گوشی و دسته فاکتور

 .در باال گزارش شدهنشریات روو به اتمام:

 . گزارش نشده:  چیپ های تمام شده

 گزارش نشده.چیپ های روو به اتمام:

 ینه های کمیته:زه

 تومان250555:  ارسال به نواحی

 تومان050555:شارژ گوشی 

 تومان.2000555تومان و کل طلب:0000555:از شورا کمیتهقبلی  طلب

 تومان000020020مانده ی قبلی:. تومان200000005:  نشریات فروش این ماهجمع کل 

 تومان500550555برداشت تولید نشریات:

اما در بانک موجودی بیشتر از این مبلغ تومان است 005270000نشریات : جمع موجودی در حساب بانکی سه امضائه ی 

 تومان205550000میباشد:

 تومان. 0000555 فروردین:فروش چیپ و سکه ی 

 . گزارش نشده:در حساب شخصی مسئول توزیع جمع موجودی نقدی چیپ و سکه 
 
 

 50050000070:  شخصی خدمتگزارخط  تومان۹002000: مبلغ تنخواه نام کمیته: ثبت

 -تومان242700ارائه ی گزارش از غرفه ی قزوین برای خانه ی سالمت قزوین با هزینه ی  -ارائه نامه به خوزستان ساری و تهران : خالصه کمیته

مجوز برای چاپ آوای  2رفتن به وزارت ارشاد و گرفتن  -تومان شارژ گوشی202000 -تومان برای سفر به قزوین و شرکت در جلسه ی استانداری آن 252000
جلد  5 نبرگرداند -حضور در جلسه سالمت شهرداری تهران به درخواست کمیته ی اطال ع رسانی تهران  -تومان ۹22000و دوستان بهبودی با هزینه ی بهبودی 

 .جلد کتاب کارکرد به نشریات کل 5قدم و ۹2کتاب 

 ها از گزارش این این کمیته بدون ارائه ی -ارائه نکرده اند به این کمیتهگزارش خود را از جلساتشان  از نواحیهمچنان برخی مشکالت کمیته:

  .قادر به دریافت مجوز فعالیت از مسئولین نخواهد بود  ،انجمن به مسئولین مربوطههای فعالیت 

برگزاری کلیه ی درس و تلفن مکان آ :شامل مبنی بر تهیه و ارائه ی این گزارش به کمیته ثبت: درخواست جدی از رابطین پیشنهادات کمیته:

عکس از  مواردی مثل ات و همچنینجلسآن برگزاری  برای سابقه همکاری با مکان اسم مدیر آن مکان ها و جلساتشان بهمراه

 شدهدرج  ای از انجمن آن ناحیه در آن روزنامه یا مجله ای که مصاحبه شماره و تاریخ همایشها تقدیرنامه ها و قراردادهای معتبر یا

 .باشد

 برای تعیین بودجه ی لوگو. ن کمیته ایدرو جلسه درخواست –یک کتابچه یا پکیج در مورد انجمن با موضو ع اطال ع رسانی به مسئولین و جامعه  ارائه 

 با ارائه ریز هزینه به شورا. تومان0500555جمع هزینه های کمیته:

 

 -: خط ماندگار -: مبلغ تنخواه نام کمیته: طرح و برنامه

بیشتر بین  هماهنگیل وازاصو مشترک فهم به ورسیدن سازی شفاف برای۱ تا ۸ساعت از جلسه شورا قبل ازجلسه ی درون کمیته ای طرح و برنامه  :خالصه کمیته

دیگر ی خدماتی به در خواست کمیته ی ثبت برگزار گردید. برای ماه آینده این کمیته دو جلسه ی درون کمیته ای ها کمیته ومسئولیننواحی  رابطیناداری،  مسئولین
 خواهد داشت. بازوها: بهروز ، منصوره و محمد

 

کمیته و جدی نگرفتن آن عدم حمایت از این  -عدم حضور کلیه ی خدمتگزاران شورا در جلسه ی درون کمیته ای  -نداشتن خط ماندگار: مشکالت کمیته

 تئسط شورا
 

 :به قرار زیر توسط شورا و رابطین اطال ع رسانی دقیق جلسات درون کمیته ای طرح و برنامه:کمیته پیشنهادات

بندی چاپ  و اولویتبرای تهیه ی لوگو  بودجه دوموضو ع  بررسیجهت رسیدگی به در مکان شورا )سرای محله ی خواجه نظام( صبح ۹۹ساعت  24/2/۱5جمعه -۹ 
      .   برای تولید

فعالیت آموزشی کمیته ی  ، زمان  باقی ماندنبا موضو ع حل مسایل کمیته ی اطال ع رسانی و در صورت  صبح۸ساعت  7/3/۱5مورخ  قبل از اولین جمعه خرداد ماه-2 
 کارگاه ها.

 .ندارد هزینه های کمیته:
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 «گزارش نواحی شورای ایران» 

 -: خط ماندگار تومان402000: اهداییمبلغ  یزد: نام ناحیه

، رهایی اردکان و بهبودی، رامشآ پیام، رامشآ حاضر ) ندای های باحضورگروه 25/۹/۱5جلسه هیات نمایندگان در تاریخ : گزارش و دستاوردهای ناحیه

 خدمت گرداننده هم تعویض شد. –رابط ناحیه وسکه چیپ حاضر : نشریات های کمیته. ( برگزارشدمیبد

  بعلت تغییر موجر از گروه رهایی اردکان مجوز و نامه خواسته شده. برای اطال ع رسانی ، کارگاه ها . کمبود خدمتگزار: ناحیه مشکالت

داشته باشیم. که بعلت نداشتن تنخواه کافی در کمیته کارگاه  سط کمیته کارگاهی ایران با موضو ع خدمتکارگاهی تو 24/2/۱5در تاریخ  -:ناحیه پیشنهادات

 ها برگزاری آن بع بعد موکول خواهد شد.
 

 

 -: خط ماندگار تومان502000: مبلغ اهدایی : خراسان )مشهد(نام ناحیه

اکثریت آراء زمان برگزاری جلسات هیات  و با نماینده برگزارشد ۹۸باحضور 27/۹/۱5جلسه هیات نمایندگان در تاریخ  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

با موضو ع هم دراردیبهشت یک کارگاه  -برگزار شد راهنما و رهجو کارگاه با موضو ع -تغییر پیدا کرد ۹7تا  ۹5نمایندگان این ناحیه به پنج شنبه ی آخرماه ساعت 
میباشد. دستور کار ماه آینده: گزارش مستقل نماینده ها و انتخاب ۹27۱42۸24گزارش خزانه: موجودی:  ومیلیون تنخواه نشریات 2–سنت دو برگزار خواهد شد

 خدمتگزار برای خدمتهای فاقد خدمتگزار.

رابط  -شیم کمیته اطال ع رسانی در بازگشایی جلسات جدید دقت بیشتری داشته باشد تا بعد از مدت کوتاه با بسته شدن آن جلسات روبرو نبا: مشکالت ناحیه

  اول خانم سعادت از خدمت خود استعفا داد.

 .چاپ تجربه های ارائه شده در طول مدت فعالیت شورا برای حل مشکالت نواحی: پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار تومان702000: مبلغ اهدایی : خوزستان)اهواز(نام ناحیه

گروهها در حال فعالیت برگزار شد. ۹2230تا  ۱230ساعت  در اهواز27/۹/۱5هیئت نمایندگان خوزستان در تاریخ  ۸3ی جلسه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

برگزاری کارگاه با موضو ع جذب -: نداشتن جا و مکان نبود تازه وارد عدم حمایت اعضاء و متکی بودن گروه به یک عضومشکالت گروه ها بررسی شد . هستند 
 سربندر .  درتازه وارد و حفظ آن  

 به فعالیت خود ادامه میدهد. OAوبالگ خوزستان تاتکمیل نشدن سایت -پخش نشریات صوتی انجمن در فضاهای مجازی : مشکالت ناحیه

اصالح سنت هفت انجمن بجای کمک کمالی باید نوشته شود هیچ  -همکاری ثبت برای ارائه ی نامه جهت گرفتن غرقه اطال ع رسانی :پیشنهادات ناحیه

 اگر تاریخچه ی چیپ ها موجود است در اختیار خدمتگزار چیپ قرار گیرد. -کمکی از خارج دریافت نمیشود
 ایران میگردد.OAسود نشریات کجا استفاده میشود؟طبق اساس نامه سودنشریات صرف تامین هزینه ی ترجمه و تولید نشریات چاپ نشده 

 

 

 

 -: خط ماندگار تومان5002000: مبلغ اهدایی : اصفهاننام ناحیه

. خدمتگزاران علی البدل  ی اصفهان را داریمکمیته کارگاهها توسطبرای گروه آباده رگاه برگزاری کا ۹3/2/۱5در تاریخ :گزارش و دستاوردهای ناحیه

  دندنده و خزانه دار انتخاب شگردان

 .-: مشکالت ناحیه

 -: پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار تومان502000: اهداییمبلغ  : اراکنام ناحیه

 تنظیم اساس نامه .برگزاری انتخابات برای کلیه ی خدمات در ناحیه و –نفر تازه وارد ۹3: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .-: مشکالت ناحیه

 -:پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار .: مبلغ اهدایی : تهراننام ناحیه



 www.oair.irوب سایت                               تهیه و تنظیم: منشی شوراایران                         OAگزارش شورای 

 شد . اهدا  تقدیرلوح های  ای محلهاهسر هب -برگزارشد 2۹/۹2/۱4: جلسه هیات نمایندگان در تاریخ گزارش و دستاوردهای ناحیه

 با نشریاتی که در حین تحویل آسیب دیده چه باید کرد؟ -: مشکالت ناحیه

برای  -پرهیزالزامی باشد و مدت حضور حذف شودقدم و آشنایی با سنتها و مفاهیم و همچنین داشتن ۹2برای گرفتن خدمت ، کارکرد -: پیشنهادات ناحیه

 کمک به امنیت گروه ها در سرتاسر نواحی یک اساس نامه ی پیشنهادی در شورا تهیه شود.

 

 -: خط ماندگار ریال 0: مبلغ اهدایی : سمنان )گرمسار(نام ناحیه

 .هم داریم وارد تازه –و خدمتگزاران اعضاءاری مرتب جلسات گرمسار با حمایت : برگزگزارش و دستاوردهای ناحیه

 نبود گرداننده ی آگاه -سنت چه در قدم و  عدم آگاهی اعضا چه در: مشکالت ناحیه

 و کارگاه راهنما و رهجو.درخواست برگزاری کارگاه قدم و سنت  :پیشنهادات ناحیه

 
 

 0۱3۸۱07۱2۹۸: خط ماندگار 0: مبلغ اهدایی : قزویننام ناحیه

باال رفتن اجاره و عدم مبلغ اهدایی بدین علت. دریافت تندیس و لوح  -بسته شدن قرارداد یک ساله با فرهنگسرای محمدیه :دستاوردهای ناحیهگزارش و 

 که با همکاری کمیته ی ثبت انجام شد.  OAسپاس از استانداری قزوین جهت فعالیت انجمن در غرفه ی سالمت جهت معرفی 

 عدم پاسخگویی کمیته توزیع در تمام طول هفته. -بازوی اطال ع رسانی و ضعف در اطال ع رسانی ناحیه نداشتن -:مشکالت ناحیه

 جهت معرفی هرچه بیشتر انجمن به مردم جامعه. این لوح تقدیر به کدام کمیته باید تحویل داده شود؟ OAسالگی  ۹2یش هما ریبرگزاه: پیشنهادات ناحی

 

 -: خط ماندگار -:مبلغ اهدایی : قمنام ناحیه

برگزار  نفر عضو 30هم به خوبی و با متوسط جلسه ی خانمها برگزار میشود . نفر عضو۹0به خوبی و با متوسط جلسات آقایان :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 میشود.

 نداشتن خدمتگزار خزانه دار-نداشتن اعانه به شورا  - آقایانجلسات در: نداشتن تازه وارد مشکالت ناحیه

 تشکیل کمیته ی آرشیو برای نگهداری اموال: پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار تومان452000: مبلغ اهدایی : گرگاننام ناحیه

 تعیین خدمات رابط منشی و مسئول نشریات. -زه توسط کمیته ی کارگاه های ایران دو رو قدم بصورت۹2کارگاه برگزاری : گزارش و دستاوردهای ناحیه

 ثابت نماندن اعضا در گروه . خدمت ناصحیح خدمت گزاران . ورود خام گیاهخواران و تاثیر نحوه مشارکت انها در مورد چگونگی پرهیز: ناحیهمشکالت 

 عدم حمایت اعضاء: پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار -: مبلغ اهدایی : کرماننام ناحیه

 استارت مجدد گروه رفسنجان  -تخصیص خزانه به حمایت ساختار وعدم مبلغ اهدایی -خدماتی: تصمیم به تشکیل ساختار گزارش و دستاوردهای ناحیه

 نشریات و نیاز ساختار ناحیه به اساس نامه ی تدوین شده. نیاز رفسنجان به: مشکالت ناحیه

 حمایت از رفسنجان و اهداء نشریات به آن-:یشنهادات ناحیه

 
 

 «گزارش مسئولین اداری» 

 

 -خط ماندگار: -تنخواه: اداری: رابط فرامنطقهنام مسئول 

 در این پست خدمتی به خدمتگزار نیاز داریم. خالصه گزارش:

 .-پیشنهاد خدمتگزار:
 
 

 -: خط ماندگار -: تنخواه نائب منشیو  نام مسئول اداری: منشی

 -رائه ی آن به نواحی معذور هستیم:اساس نامه ی شورا هنوز کامال تکمیل نشده و تا تکمیل نهایی از اخالصه گزارش
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رابطین نواحی نسبت به اطالعاتی که باید در گزارش آورده شود عملکرد مشترک و بین  - هداده نشدبه منشی همچنان پک آدرسهای ایران  مشکل خدمتگزار:

 همسانی وجود ندارند.

 .ناحیه خود کامل نام نوشتن به وتوجه خود گزارشات نوشتن ناوخالصه: درخواست از کلیه ی خدمتگزاران جهت خواپیشنهاد خدمتگزار

 
 

 -: خط ماندگار -: تنخواه : خزانه دارنام مسئول اداری

 

 .این ماه:  نهایی : موجودیخالصه گزارش

های خدماتی که به یکی از خزانه  ای افتتاح حساب و حضور در کمیتهبر حمایت هرچه بیشتر سبد سنت هفتم و افزایش مبالغ اهدایی به شورای ایران.پیشنهاد کمیته: 
 داران نیاز دارند از خزانه دار اول که در تهران ساکن است استفاده شود.

 

 

 تمامی دریافتی ها و پرداختی ها به شرح ذیل می باشد: ریز گزارش مالی شورا :

 

 تومانمبلغ به  دریافت از

 0 قزوین

 تومان402000 یزد

 تومان5002000 اصفهان

 تومان502000 اراک

 تومان502000 خراسان

 تومان452000 گرگان

 0 کرمان

 0 قم

 تومان702000 خوزستان

 0 تهران

 0 سمنان

 تومان۹204۹2000 خزانهجمع کل 

 تومان۹202000مانده از قبل:

 تومان مبلغ به پرداخت به 

 تومان272000 تدارکات

 تومان752000 اجاره

 تومان۹۱32500 کارگاه ها

 تومان222000 آدرسهاروابط عمومی و 

 تومان۸02000 اطال ع رسانی

 تومان۹0۸2000 کمیته ثبت

 تومان۹52000 کرایه گرداننده از قم

 تومان5002000 کمیته سایت

 تومان202000 خزانه دار

 تومان۹204۹2000 جمع کل خرج کرد

 5مانده ی نهایی: 
کمیته ی وب سایت تعلق  اولویت مالی شورا به تکمیل تنخواهتوجه: 
و در صورت عدم حمایت مالی الزم از شورا ، سایر فعالیت   دارد

 کمیته های شورا ، متوقف خواهد ماند.
 

   
 

 "ماه شورا اردیبهشتستور کار گزارش د "

 

یک تیم حداقل شامل مسئول کمیته ی مربوطه ، یکی از اعضاء تیم  :قرار شدبدین حسابرسی مالی شورا بادرنظرگرفتن نتیجه ی کار کمیته ی طرح و برنامه  برای

تشکیل شود و نتیجه کار خود را در  نفر از رابطین و یک نفر از کمیته ی طرح و برنامه جهت انبارگردانی کلیه ی موجودی های نشریات و چیپ و سکه3گردانندگی ، 

 شورای ماه آینده مطرح کنند.

: مسئول کمیته فراموش کرده بودند درس جلسات ایران با مسئول تولید برای هر فصلآدرسها در مورد دفترچه ای شدن روابط عمومی و آ مسئول از پیگیرینتیجه ی  

 و قرار شد برای ماه آینده انجام دهند.

 ،اداری مسئولینبین بیشتر  هماهنگیل وازاصو مشترک فهم به ورسیدن سازی شفاف رایب۱تا  ۸ساعت  ازجلسه شورا قبل از ی طرح و برنامهاکمیته جلسه ی درون  

 را برگزار خواهد کرد:ه آینده دو جلسه درون کمیته ای دیگر                    .این کمیته برای ماگردیدبرگزار  ی خدماتیها کمیته ومسئولیننواحی  رابطین
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صبح جهت رسیدگی به درخواست تایید شده ی کمیته ی ثبت با موضوع رسیدگی به برآورد بودجه برای 00ساعت  20/2/00جمعه  -۹ 

 و همچنین بررسی اولویت چاپ نشریات برای کمیته نشریات. تهیه ی لوگو

باقی ماندن زمان رت با موضوع حل مسایل کمیته ی اطالع رسانی و در صوصبح 0ساعت  7/5/00مورخ قبل از اولین جمعه خرداد ماه -2

 فعالیت آموزشی کمیته ی کارگاه ها.

جلسات خواهد بود.  توجه: عدم حضور در درون کمیته ای طرح و برنامه برای خدمتگزاران شورا غیبت به حساب می آید و حضور رابطین نواحی موجب موثرتر شدن این

 .در این جلسات تشکر میکنیم از حضور فعال اعضاءپیشاپیش 

مطرح شد نتیجه ی  بوده سلیقه ی شخصی با مطابق و مشکل صوتی شدن نشریات انجمن در گروه های مجازی که در بعضی موارد با اضافه و کسر کردن مطالب 

اعضاء از غیر اصلی  صحبت های مطرح شده این بود که ما نسبت به خود این گروه ها قدرت اجرایی نداریم و عمال هیچ برخوردی نمیتوان داشت جز افزایش آگاهی

یرد و به آن رسیدگی بودن آن . قرار شد چناچه شخصی از خدمتگزاران و اعضاء اصلی یا فرعی شورا در این گروه ها فعالیت میکرد در شورا مورد پاسخگویی قرار گ

 شود. 

 

 

 "دستور کار خرداد ماه شورا" 

کمیته ی تولید  باقی مانده : برگزاری انتخابات و تایید نهایی و آماده شدن برای تکثیر بین اعضاء شوراو قرائت آن در شورا جهت دریافت اساس نامه  نهایی تنظیم -

 . رابط فرامنطقه، چیپ و سکه 

در اولویت بعد از اتمام هزینه های سایت که  دمیباشبرای تهیه ی لوگوکمیته طرح و برنامه شورا : تصمیم در مورد بودجه ی پیشنهادی اولویت دار  اتپیشنهاد -

بررسی پیشنهاد برگزاری  - در جلسه ی درون کمیته ای طرح و برنامه نشریات تولیدتوافق شده ی اعالم اولویت بندی  و پرداختی های شورا قرار خواهد گرفت

 . سالگی انجمن۹2همایش 

 :سایر پیشنهادات بررسی -

تهیه ی  -صوتی های فایل به ازنشریات تعدادی تبدیل -تشکیل کمیته ی آرشیو برای نگهداری اموال بجا مانده از جلسات بسته شده و...  - تصمیم گیری درمورد 

ان با ایر جلسات ادرس شدن ای دفترچه مورد در ادرسها مسئول پاسخ پیگیری–گیاهخواران و تاثیرشان بر انجمن  خام موضو ع بررسی –درشورا  گروهی ترازنامه

 . شورا در حضور برای نواحی رابطین اسکان وضعیت به رسیدگی –مسئول تولید برای هر فصل 

 

 "خاتمه گزارش"

 :دارد سطوح این شورای منطقه ی ایران نیاز به خدمتگزار در

 . ه.                              مسئول کمیته تولید چیپ و سکه  و رابط فرامنطق                                                                                

 در نواحی اطال ع رسانی شود تا اعضایی که تمایل به خدمت دارند در شورای بعدی حضور بهم رسانند.به طورجدی و مستمر فاً لط

 .استموجودی بعضی از چیپ ها به اتمام رسیده تی اخدم: بعلت عدم وجود خدمتگزار در این پست داشته باشند  توجهرابطین *  

 

 برگزار خواهد شد. ۹3:00تا  50:55از ساعت  7/5/0500خ ماه مور خرداد ی جمعه اولین،  جلسه بعدی شورا
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 .کارگاه ها آموزشی درون کمیته ای اطال ع رسانی و قبل از شورا50055ساعت 

درون کمیته ای طرح و برنامه برای برآورد مالی لوگو در  در مکان خواجه نظام بعد از هیات نمایندگان تهران 20/2/00مورخ  جمعهروز  00ساعت

 تشکیل میشود حضور در آن برای کلیه ی خدمتگزاران شورا الزامیست.کمیته ی فرعی ثبت و تعیین اولویت بندی نشریات تولید

 ا تشکر منشی شوراب 

 


