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 به نام خداوند بخشنده و مهربان

و اعضاء گرفتن تایید گزارش ماه قبل از ، قدم سوم خواندن دعایبا صبح  ۱:00در تهران ساعت  7/3/۹3۱5ایران مورخ OA ی جلسه شورای منطقهینمویکصد

با  ۹3ت در ساع شورا ی جلسهناحیه حضور بهم رساندند. ۱رابط از۹2خدمتگزار و  ۹2در این جلسه  آغاز به کار کرد. حیخدمتگزاران و نمایندگان نوا حضور غیاب
 خواندن دعای آرامش خاتمه یافت.

در جلسه  (۱.۹1)ورود:کیش وصبح ۱راس ساعت  ، فارس و البرز گرگان ،خراسان ،خوزستاناراک هردو رابط ،  ،هردو رابط  اصفهان، هر دو رابط تهران: نواحی حاضر

 .و تا پایان آن حضور داشتند ی شورا حاضر شدند

کمیته ی طرح  و ۹0.50ساعت وبازوی کمیته ی آدرسها .دندبوحاضر درجلسه ۱ ساعت راس که  ع رسانیاطال ثبت، کمیته کارگاهها،تولید ، ،توزیع :کمیته های حاضر

 و برنامه درحد ارائه ی گزارش در جلسه ی شورا حاضر شدند. 
 خدمت خود انصراف داد لذا شورا ماه آینده برای این کمیته نیاز به خدمتگزار دارد.توجه: کمیته ی طرح و برنامه از 

 .روابط عمومی و آدرسهاغایب:  های کمیته

در  ۱.20ند غیر از خزانه دار اول که ساعت حاضربود راس ساعتکه  ان شوراخزانه دارمنشی و نائب منشی ، گرداننده ، نائب گرداننده، : مسئولین اداری حاضر

 . جلسه حاضر شد

 .-:مسئولین غایب

 .متگزاران و رابطین تا پایان ساعت جلسه ، جلسه ی شورا را حمایت کردند خد
 

 «شورای ایران کمیته هایگزارش » 

 -: خط ماندگار تومان۹50.000:موقت تنخواهمبلغ  وب سایت: نام کمیته

این حساب با و تسویه ی آخر تومان به شرکت پاسارگاد جهت قسط  500.000پرداخت غیبت خدمتگزار و ارائه گزارش بوسیله ی بازو. : کمیته گزارش خالصه

 شرکت.
و آدرسهای کرمان  ت.. همچنین گزارش اصفهان روی سایت رفروی سایت قرارگرفت دقیقه ی بامداد۹2ساعت  ۱/2/۹3۱5در تاریخ شورا  دمین گزارشص

 دریافت شد.
 : علیرضا و محمد رضا هابازو  

 www.oair.ir  :آدرس سایت

 reports@oair.ir: آدرس ایمیل

 از کمیته ی آدرسها. عدم دریافت آدرسهای بروز نواحی.نداشتن خط ماندگار برای کمیته: کمیته مشکالت

 تومان جهت50.000در خواست خط و گوشی خدماتی و اطالعیه ها و گزارشات نواحی از طریق ایمیل برای این کمیته ارسال شود. :لطفاکمیته پیشنهادات

جهت درخواست دفترخدمات جهانی ، لیست نشریات بصورت  -تومان تنخواه برای خرید خط و گوشی ۹20.000درخواست  - نشریاتجلد اسکن  تهیه ی
 به این کمیته. pdfالکترونیک 

 . -: ی کمیتهجمع هزینه ها

 

 0۱۹0۱7۱0۹30: خط ماندگار تومان300.000: مبلغ تنخواه نام کمیته: اطالع رسانی

براب ایجاد اتحاد نواحی و اطال ع رسانی بهتر به همایش  -چهارمین جلسه درون کمیته ای برای حل مشکالت ازاطال ع رسانی خالصه گزارش کمیته:

راهاندازی جلسه ای در ساری که آدرس آن در اختیار آدرسها قرار خواهد  -سالگی انجمن نیاز داریم. درخواست استارت جلسه در همدان که دردست اقدام داریم۹2
در غرفه کتاب  OAدعوت مالقات از استانداری قزوین بعداز حضور  -چاپ گزارشی از انجمن با همکاری این کمیته و کمیته ی ثبت در خبرگزاری ایرنا -گرفت

ما بدنبال ثبت دراین مالقات استانداری قزوین پیشنهاد ثبت استانی انجمن را مطرح نموده که کمیته ی ثبت گفته  -که باحضور چندتن از اعضاء انجام شد 
 کشوری هستیم.

 .شهرام مهدی رسول فرهاد مهرداد و علیبازوها:

نداشتن پک مناسب اطال ع رسانی و برگه جهت نوشتن قراردادهای  -عدم همکاری بازوها و نداشتن شرایط برای رفتن به شهرهای مجاور  :مشکالت کمیته

 الزم برای نواحی

 سالگی انجمن.۹2برگزاری همایش  – افزایش یافتتومان  500.000 که بهباال بردن تنخواه :کمیته پیشنهادات

 .تومان5050244تومان. مبلغ دریافتی از خزانه جهت تکمیل تنخواه خود  040444جمع هزینه های کمیته:

 
 



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

 

 0۱۹0۱7۱0۹30: خط ماندگار تومان500.000:مبلغ تنخواه نام کمیته: کارگاه ها

اعالم آمادگی برای برگزاری کارگاه یزد در تیر ماه که بعد از  -در قزوین 20/2/۱5کمترین هزینه درراهنما و رهجو با برگزاری  کارگاه خالصه گزارش کمیته:

 کارگاه آموزشی خواهیم داشت. ۹/5/۱5قبل از جلسه بعدی شورا مورخ  -هماهنگی نهایی اعالم و اطال ع رسانی میگردد 

 امیر مریم رسول کیا و مهرداد.بازوها:

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

 را هم نداشته و موجب کنسل شدن فعالیت این کمیته شد. 

 خدمات جهانی بخواهد تا سواالت کمیته سایت از  –تومان  ۹.000.000تومان به  500.000:باال بردن تنخواه از کمیته پیشنهادات

 جهانی بسیار ضعیف میباشد. OAو پکیج های کارگاهی اراده کنند چون این کمیته از نظر اطالعات  OAمفاهیم 

 .تومان5050244تومان. مبلغ دریافتی از خزانه جهت تکمیل تنخواه خود  040444جمع هزینه های کمیته:

 

 0۱۹۱152۹200: خط ماندگار تومان۹00.000: مبلغ تنخواه نام کمیته: روابط عمومی و آدرسها

 همه ی تماسها جواب داده شد. :خالصه گزارش کمیته

 نواحی این کمیته را درجریان تغییر آدرسهای خود قرار نمیدهند و این کمیته برای بدست آوردن شماره ها شدید با مشکل روبرو میشود.:مشکالت کمیته

 نواحی با کمیته ی آدرس ها تماس بگیرند و شماره ی تماس دهند نه اینکه آدرس ها بخواهد زنگ بزند. :کمیته پیشنهادات

 .-ه:کمیت جمع هزینه های

 

 0۱۹0۱7۱0۹3۱: خط ماندگار -: مبلغ تنخواه نام کمیته: تولید نشریات

و پیگیر کتاب پرهیز و شرو ع تازه شویم تا  -نشریات قبل چاپ و تولید شود تمام  -: شرکت در جلسه ی درون کمیته ای طرح و برنامه خالصه گزارش کمیته

 از دوباره کاریها جلوگیری شود.

 شهرام ، بهروز ، رضا ، مهدی و عاطفهنام بازوها:

 .نداشتن مترجم برای نشریات جدیدمشکالت کمیته:

 .-:  نشریات تولید شده این دوره

 مسئولین قبلی کمیته باید ترجمه ها و موجودی های کمیته را فقط به مسئولین جدید انتقال دهند نه اشخاص دیگر   ه:کمیت پیشنهادات

 تومان۹00.000:نشریاتجمع هزینه های کمیته برای تولید 

  
 0۱۹0۱7۱0۹3۱: خط ماندگار -: مبلغ تنخواه ترجمه  ی نشریات: نام کمیته

 خدمتگزار جدید برای این کمیته.انتخاب :خالصه گزارش کمیته

 -:مشکالت کمیته

 -:کمیته پیشنهادات

 -جمع هزینه های کمیته:
 

 -: خط ماندگار -: مبلغ تنخواه تولید چیپ و سکه: نام کمیته

 :در این پست خدمتی نیازمند خدمتگزار هستیم.خالصه گزارش کمیته

 

 0۱۹0۱7۱0۹31: خط ماندگار تومان2۹0000: مبلغ تنخواه ) نشریات و چیپ(: توزیع: نام کمیته

علی رغم  -همچنان اعالم آمادگی برای انبار گردانی نشریات و چیپ و سکه - 21/2/۱5شرکت در جلسه طرح و برنامه مورخ  :خالصه گزارش کمیته

ول حاصل از فروش چیپ این ماه به خزانه به پرداخت پ-هماهنگی ها برای افتتاح حساب سه امضائه باحضور تولید و خزانه دار افتتاح حساب میسر نشد 
 اصفهان فقره چیپ)به نواحی۱و گرگان قم و همدان( اصفهان  یزد نوشهر تهران اراک)مشهد کرمان  به نواحی نشریاته فقر ۹1فروش  -تومان 0۱۹.300مبلغ:

امکان جابجایی نشریات  -تومان 20.120تومان و نشریات به مبلغ25.000به مبلغ شامل چیپ از خزانه  همدان به اهدایی –(تهران قم قزوین مشهد اراک کرمان
 مرجوعی تهران را داشتم.

اشگاه الغری نیست و بOA ،OA نویدهای ، برنامه غذاییداشتن یک  ،تبریک کارت ،برای نوجوان خطاب به خانواده ها، :کسری در نشریات:مشکالت کمیته

 نمیباشد و لذا چاپ نخواهد شد. OAجزء نشریات روز  کارکنان چاقو  اشگاه الغری نیستبOA. توجه: پکیج اطال ع رسانی بدون پاکت است اینکه 
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منشی و قرارگرفتن آن روی سایت * که با آن موافقت نشد و قرار شد این گزارش توسط خود فروش در گزارش ریز چاپ جدولدرخواست : کمیته پیشنهادات

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

 .در باال گزارش شدهنشریات روو به اتمام:

 20۹0اء در سال گزارش برآورد اعض نشریات تمام شده:

 . -:چیپ های تمام شده

 موجودی چیپ و سکه فعال کامل است. .-:چیپ های روو به اتمام

 هزینه های این کمیته از فروش خود کمیته تآمین میشود ولی گزارش مالی آن باید تحویل خزانه دار شود.توجه:  هزینه های کمیته:

 تومان520444:  ارسال به نواحی

 تومان020444:شارژ گوشی 

 تومان.5000444جمع کل هزینه تا این ماه:

 تومان.000000054فروش این ماه نشریات : جمع کل 

 تومان.0000144جمع کل فروش این ماه چیپ:

 تومان .000000402نشریات : جمع موجودی در حساب بانکی سه امضائه ی 
 

 40040000092:  خط شخصی خدمتگزار تومان۹00.000: مبلغ تنخواه نام کمیته: ثبت

تومان. این کمیته به پلیس امنیت اطمینان خاطر داد که در ۹5.000رفتن به پلیس امنیت و ارائه ی گزارش و اطالعات با هزینه شارژ تلفن : خالصه کمیته

ان داریم تا استعالمات مسئولین را تکمیل جلسات ما موضوعاتی خارج از پرخوری بی اختیار مطرح نمیشود.همچنین این کمیته اعالم کردند که ما فقط دو سال زم
 و ارائه کنیم.

درخواست از ).گزارش خود را از جلساتشان به این کمیته ارائه نکرده اند از نواحیبا تشکر از همکاری بعضی از نواحی اما همچنان برخی مشکالت کمیته:

سابقه  برگزاری کلیه ی جلساتشان بهمراه اسم مدیر آن مکان ها ودرس و تلفن مکان آ :شامل رابطین مبنی بر تهیه و ارائه ی این گزارش به کمیته ثبت:
روزنامه یا مجله ای که  شماره و تاریخ عکس از همایشها تقدیرنامه ها و قراردادهای معتبر یا مواردی مثل ات و همچنینجلسآن برگزاری  برای همکاری با مکان

 باشد.( شدهدرج  ای از انجمن آن ناحیه در آن مصاحبه

نیاز به گزارش های یک سال قبل شورا که  -ئولین و جامعه در مورد انجمن با موضو ع اطال ع رسانی به مساطال ع رسانی یک کتابچه  ارائه پیشنهادات کمیته: 

 توسط منشی تحویل داده شد.

 ارائه دهندکرد تا حتی االمکان گزارشات کتبی خود را دقیق تر  خواستدرشورا از این کمیته توجه: 

 . تومان020444جمع هزینه های کمیته:

 

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

از جلسه شورا قبل از برگزاری دو جلسه ی درون کمیته ای طرح و برنامه . اولی با موضو ع لوگو بعالوه ی اولویت بندی چاپ نشریات و دومی :الصه کمیتهخ
 برای رسیدگی به مشکالت اطال ع رسانی و بخش آموزشی کارگاه ها.  ۱ تا ۸ساعت 

 مسئول این کمیته از خدمت خود انصراف داد.توجه:

 .-بازوها:   

 .-:مشکالت کمیته

 .-:کمیته پیشنهادات

 .-هزینه های کمیته:

 
 

 «گزارش نواحی شورای ایران» 

 -: ماندگارخط  -: مبلغ اهدایی یزد: نام ناحیه

 غایب: گزارش و دستاوردهای ناحیه

  .-:ناحیه مشکالت

 .-:ناحیه پیشنهادات
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 -: خط ماندگار تومان50.000: مبلغ اهدایی : خراسان )مشهد(نام ناحیه

درخواست خط  -و بررسی اساس نامه. استارت جلسه ی آقایان در فاروج  هیات نمایندگانی جلسه برگزاری نود و چهارمین  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

  ماندگار موبایل و لب تاب توسط مسئول این کمیته.

  خرداد. 0اردیبهشت تا  30مشکل خاصی نیست فقط گروه ها اطالعات مورد نیاز کمیته ی ثبت را هنوز ارائه نکرده اند از تاریخ  :مشکالت ناحیه

 .بیرجند و بجنورد درخواست حمایت و برگزاری کارگاه دارند:پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار تومان70.000: مبلغ اهدایی : خوزستان)اهواز(نام ناحیه

دستاوردهای ناحیه:  برگزار شد.۹2.30تا  ۱.30ساعت  در اهواز3۹/2/۱5هیئت نمایندگان خوزستان در تاریخ  ۸1ی جلسه :گزارش و دستاوردهای ناحیه

رو به رشد بودن گروه زیتون با فرمت کتابخوانی ،  -در ماه آینده کارگاه با موضو ع امنیت و گمنامی خواهیم داشت  - ۸/2/۱5استارت جلسه در مالثانی در تاریخ 
 نشریه خوانی ، موضوعات غیرتکراری و حمایت سبد سنت هفتم. 

کنسل شدن موقت وبالگ خوزستان بعلت تاخیر در  -گروه های دزفول خانمها و همت مشکل جا و مکان دارندو عدم حمایت اعضاء قدیمی: مشکالت ناحیه

 رسیدن گزارش هیئت خوزستان به گروه ها . قرار شد گزارش این ماه بطور امتحانی توسط سایت شورا انجام شود. 
 . -پیشنهادات ناحیه: 

 

 -: خط ماندگار تومان۱0.000: مبلغ اهدایی : اصفهاننام ناحیه

کارگاه لغزش ۹و شیخ صدوق اصفهان و آبادههای گروه  با موضو ع راهنما و رهجو دررگاه کا2کارگاه بدین شرح:  3: برگزاری گزارش و دستاوردهای ناحیه

تومان به چاپ آدرس جلسات 300.000تومان که 3۱0.000مانده ی خزانه ی اصفهان  . ی اصفهان را داریمکمیته کارگاهها توسط در گروه خمینی شهر. و راه
 اختصاص یافت و مابقی به اهدایی شورا .جدید اصفهان با طرح 

 به کرات پرسیده میشود که چرا نشریه ی پرهیز چاپ نشده؟:مشکالت ناحیه

دراولویت قرارگرفتن چاپ کتاب پرهیزبرای تولید)متاسفانه نسخه ی ترجمه و ویراستاری شده  -تعیین یک تاریخ برای انبارگردانی از قبل : پیشنهادات ناحیه

 ی این نشریه مفقود گردیده و لذا در اختیار تولید قرارنگرفته است(.

 

 -: خط ماندگار تومان20.000: مبلغ اهدایی : اراکنام ناحیه

 ۹2سالگی داشتیم و در سال گذشته ۹سالگی و پنج تولد ۸سالگی یک تولد  ۱سه تولد  نفر تازه وارد 25در ماه گذشته : گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .قدم می باشد۹2ن کمیته برگزاری کارگاه برنامه ی آتی ای-سنت . کمیته ی کارگاه ها بطور متوسط در هر ماه دو کارگاه برگزار میکند ۹2کارگاه با موضو ع 

 .-: مشکالت ناحیه

 کتاب آوای بهبودی در سایز بزرگ هم چاپ شود. :ناحیهپیشنهادات 

 

 -: خط ماندگار .-:بلغ اهداییم : تهراننام ناحیه

 .برگزارشد 21/2/۱5جلسه هیات نمایندگان در تاریخ صدمین : گزارش و دستاوردهای ناحیه

و نداشتن مبلغ اهدایی بعلت عدم زمان کافی برای رأی  تهراناختالل یکی از بازوهای اطال ع رسانی در کار اطال ع رسان و گروه های  -: مشکالت ناحیه

 صورت نگرفته است( در جلسات تهران اقدامی هیچ از سمت ایشان  شد کهاعالم  ل)از سمت مسئول اطال ع رسانی ک گیری در مورد خزانه

چاپ نسخه ی جدید پمفلت یرگزاری جلسات  -آن  بازگشت مجدد توزیع چیپ به تولید -صوتی شدن نشریات  -دو روزه شدن شورا : پیشنهادات ناحیه

 عدم استفاده از کلمه ی خانواده در آدرس جلسات بعلت ایجاد سوء تفاهم در تازه واردین. -حضور بازوهای کمیته ها در جلسات شورا- بصورت یکسان

 

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

 غایب: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .-: مشکالت ناحیه

 .- :پیشنهادات ناحیه

  
 0۱3۸۱07۱2۹۸: خط ماندگار 0: مبلغ اهدایی : قزویننام ناحیه

 غایب.:گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .-مشکالت ناحیه:
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 .-ه: پیشنهادات ناحی

 

 -: خط ماندگار -:مبلغ اهدایی : قمنام ناحیه

 غایب:گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .-: ناحیهمشکالت 

 .-: پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار تومان70.000: مبلغ اهدایی : گرگاننام ناحیه

تاریخچه ی پرخوران گمنام ایران و چگونگی برگزاری جلسات و آغاز آن  خبرگزاری استان گلستان پیرامونانتشار مطالبی در: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 همکاری کمیته ی اطال ع رسانی و ثبت.توسط رابط دوم و با در گرگان 

 OAبه چالش کشیده شدن جلسات اداری بعلت ورود اعضاء از انجمن های دیگر و نداشتن آگاهی از اصول : مشکالت ناحیه

برای ارائه ی پمفلت مخصوص جلسات اداری از سمت شورا و درخواست از کمیته ی اطال ع رسانی  -حذف چاپ گزارش از سایت : پیشنهادات ناحیه

 استارت جلسات بسته ی بانوان در این ناحیه.

 

 -: خط ماندگار -: مبلغ اهدایی : کرماننام ناحیه

 غایب.: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .-یه:مشکالت ناح

 .-:یشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار تومان۹00.000: مبلغ اهدایی البرز: نام ناحیه

با حضور تمامی نماینده ها و خدمتگزاران خود. استارت جلسه در  ۹0/2/۱5جلسه هیئت نمایندگان در تاریخ : برگزاری گزارش و دستاوردهای ناحیه

 جذب خیلی خوب تازه واردین در البرز . در ماه جدید انتخابات خدمتگزاران را خواهیم داشت .-اشتهارد 

 .از کمیته ی کارگاه هاآنها عدم حمایت حضور کم اعضاء و  یه:مشکالت ناح

عدم چاپ قیمت در نشریات بعلت تغییرات مداوم قیمت های نشریات  -پاسخگویی از خدمتگزار آدرس ها بابت عدم چاپ آدرسهای جدید:یشنهادات ناحیه

 .ویرایش تیتر سنت هفتم  -

 

 -: خط ماندگار تومان50.000: مبلغ اهدایی فارس)شیراز(: نام ناحیه

برگزاری کارگاه سنت ها درصحن  -تغییر مدت خدمت خدمتگزاران به یک سال  -برگزاری جلسات هیئت در هر ماه : گزارش و دستاوردهای ناحیه

 در سطح شهر شیراز.مختص بانوان ی مختلط و جلسه  2راه اندازی  -هیئت 

 .-یه:مشکالت ناح

گردن آویز شیراز به فارس  -برای جلوگیری از اتالف وقت شورا گزارش های کمیته های فرعی بصورت مکتوب در صحن شورا ارائه شود :یشنهادات ناحیه

 اصالح شود.

 

 0۱3۱۸12۱5۹0: خط ماندگار -: مبلغ اهدایی کیش: نام ناحیه

 برگزاری جلسات نشریه خوانی و قدم و سنت. -نفر تازه وارد  1تا  3نفر و حدود  25تهداد اعضاء  -برگزاری خوب جلسات : گزارش و دستاوردهای ناحیه

 نداشتن گرداننده ی جدید بعلت دوربودن از مسیزهای زمینی و هوایی بودن مسیر رفت و آمد. یه:مشکالت ناح

 نماند. اعضاء در صورت سفر به کیش جلسات آنرا حمایت یشنهادات ناحیه:
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 «ولین اداریئگزارش مس» 

 

 -خط ماندگار: -تنخواه: نام مسئول اداری: رابط فرامنطقه

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

 .-پیشنهاد خدمتگزار:

 
 
 

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

اساس نامه ی شورا هنوز کامال تکمیل نشده و تا تکمیل نهایی  -حضور در کلیه درون کمیته ای های اعالم شده و تهیه ی صورت جلسه ی آنها :خالصه گزارش

 .رائه ی آن به نواحی معذور هستیماز ا
باید در گزارش آورده شود عملکرد مشترک و  رابطین نواحی نسبت به اطالعاتی کهبین  - هداده نشدبه منشی همچنان پک آدرسهای ایران  مشکل خدمتگزار:

 همسانی وجود ندارند.

توجه داشتن اعضاء و خدمتگراران به این مطلب که خدمتگزاران شورا را تنها در صحن شورا میتوان مورد پاسخ/ویی قرار داد و بیرون از : پیشنهاد خدمتگزار

 به حاشیه ها کشیده شود.  صحن شورا آنها اعضاء عادی انجمن هستند و نباید بهبودی آنها
 خود. گزارشات نوشتن ناوخالصهدرخواست از کلیه ی خدمتگزاران جهت خوا

 تومان با ارائه ی فاکتور جهت کپی و پرینت فرم های گزارش. ۹0.000هزینه ی منشی: 

 
 

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

 

 . تومان300.100 این ماه: نهایی : موجودیخالصه گزارش

  حمایت هرچه بیشتر سبد سنت هفتم و افزایش مبالغ اهدایی به شورای ایران. پیشنهاد کمیته:

 

 

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

 

 تومانمبلغ به  دریافت از
 غ قزوین

 غ یزد

 تومان۱0.000 اصفهان

 تومان20.000 اراک

 تومان50.000 خراسان

 تومان70.000 گرگان

 تومان۹70.000 کرمان

 غ قم

 تومان50.000 خوزستان

 0 تهران

 غ سمنان

 تومان۹00.000 البرز

 تومان50.000 فارس

 تومان200.000 کیش

 تومان0۱۹.300 فروش چیپ

 تومان۹.553.000 خزانهجمع کل 

 تومان مبلغ به پرداخت به 
 تومان25.000 تدارکات

 تومان00.000 اجاره

 تومان202.500 کارگاه ها

 غ آدرسهاروابط عمومی و 

 تومان۸0.000 اطال ع رسانی

 تومان۹5.000 کمیته ثبت

 تومان۹5.000 کرایه گرداننده از قم

 تومان500.000 کمیته سایت

 تومان20.000 خزانه دار

 تومان۹0.000 منشی

 تومان۹.011.۱00 جمع کل خرج کرد

 تومان2400044:  خزانه مانده ی

هزار تومان افزایش یافت  544تنخواه اطالع رسانی 

و مابقی برای هزینه های احتمالی در پیش روو نظیر 

 لوگو و همایش نگهداشته شد.
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 تومان. 1400044مانده ی نهایی: 0 مانده از قبل:
 

   
 

 "ماه شورا خرداد انجام شده ستور کارگزارش د "

 مسئول جدید برای کمیته ترجمه ی نشریاتانتخاب 

میلیون و هفتصد تومان ) که توسط کمیته ثبت 2انتخاب مسئول برای ثبت لوگو بعنوان یک خدمتگزار مستقل برای این امر . قرار شد این خدمتگزارنهایتا تا سقف 

در صورت بیشترشدن هزینه ها از این مبلغ شورا تعهدی نسبت به نماید و برآورد شده بود( بصورت فیش به فیش و با هماهنگی کمیته ثبت برای ثبت لوگو اقدام 

 پرداخت آن نخواهد داشت و خدمتگزار ملزم به اتمام رسانی کار با هزینه ی شخصی میباشد.

 سالگی انجمن بعلت تساوی کامل در رآی کیری مجددا در دستور کار ماه آینده قرارگرفت.۹2برگزاری همایش 

نمونه ی طراحی : مسئول کمیته درس جلسات ایران با مسئول تولید برای هر فصلآدرسها در مورد دفترچه ای شدن روابط عمومی و آمسئول  از پیگیرینتیجه ی 

 و قرار شد برای ماه آینده انجام دهند. شده ی خود را ارائه کرد

دگی به درخواست تایید شده ی کمیته ی ثبت با موضو ع رسیدگی به صبح جهت رسی۹۹ساعت  21/2/۱5جمعه در  ی طرح و برنامهاکمیته جلسه ی درون یک  

 رایب۱تا  ۸ساعت  ازجلسه شورا قبل ازو جلسه ی دیگر آن  .برگزارشد برآورد بودجه برای تهیه ی لوگو و همچنین بررسی اولویت چاپ نشریات برای کمیته نشریات

ه آینده نیاز به خدمتگزار این کمیته برای مابا توجه به انصراف مسئول این کمیته ، .گردیدبرگزار  هاحل مشکالت کمیته اطال ع رسانی و آموزش توسط کمیته کارگاه 

 دارد.

 جلسه ی آینده کمیته ی کارگاه ها کارگاه آموزشی برگزار خواهد کرد.برنامه درون کمیته ای طرح و  باتوجه به نداشتن

 پاره ای از پاسخ ها به سواالت نواحی: 

الزم است تا علت  نشریات بهتر است بطور مستقیم از ناحیه انجام شود و نشریات کل تنها به نواحی نشریه بدهد اما خرید ناحیه از ناحیه مشکلی ندارد هرچندفروش 

 عدم خرید از نشریات کل مورد توجه قرار گیرد.

 شود تا حداکثر امانتداری در انتقال گزارشات انجام شود.انتقال گزارش رابطین به نواحی بهتر است با توجه به گزارش کتبی شورا ارائه 

 رت نیاز ها هم توجه داشته باشیم.ز نواحی مقدم است اما باید به ضروبین نیاز ناحیه و اهدایی به شورا تامین نیا

 صورت کاری از این کمیته ساخته نخواهد بود.این و درغیردرصورتی که کمیته توزیع مسئول تخریب نشریات باشد مسئولیت جبران آنرا  بعهده خواهد گرفت 

 انجمن با نام موسسه ی پرخوران گمنام ایرانیان به ثبت رسیده است

 "ماه شورا مرداددستور کار" 

 . و قرائت آن در شورا جهت دریافت تایید نهایی و آماده شدن برای تکثیر بین اعضاء شورااساس نامه  نهایی تنظیم -

  .، کمیته ی طرح و برنامهرابط فرامنطقه، کمیته ی تولید چیپ و سکه  باقی مانده : برگزاری انتخابات -

 روشن کردن وضعیت خطوط خدماتی کمیته ها. - 

 سالگی انجمن .۹2بررسی پیشنهاد برگزاری همایش  -

 :سایر پیشنهادات بررسی -
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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 

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

تهیه فرمت برای  -قرار دادن مدت زمان برای کمیته های موقت   - شورا در حضور برای نواحی رابطین اسکان وضعیت به رسیدگی – فصل هر برای تولید مسئول

 ویرایش تیتر سنت هفتم توسط کمیته ترجمه. -انتخاب عنوان مناسب برای جلسات مختلط  -شد مسئول سایت پیگیری کند جلسات اداری که قرار

 "خاتمه گزارش"

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

 .و کمیته ی ترجمه نشریات هرابط فرامنطق، مسئول کمیته تولید چیپ و سکه 

باتوجه به هزینه های در پیش  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

تاکید یبیشتری  سالگی انجمن از رابطین درخواست میشود پیرامون سنت هفتم در نواحی خود یادآوری و  ۹2شورا شامل ثبت لوگو و برگزاری احتمالی همایش 

 داشته باشند.

 برگزار خواهد شد. ۹3:00تا  40:44از ساعت  0/2/0102خ ماه مور دادمر ی جمعه اولین،  بعدی شورای جلسه  

 .خواهد بود کارگاه ها آموزشی جلسه ی قبل از شورا42044ساعت 

 ا تشکر منشی شوراب 

 


