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 به نام خداوند بخشنده و مهربان

گرفتن تایید گزارش ،  خواندن دعای قدم سومبا صبح  ۱099در تهران ساعت  1/5/1۳۱5ایران مورخ OA ی جلسه شورای منطقهمینصدودو

ناحیه 11رابط از1۳خدمتگزار و  11در این جلسه  آغاز به کار کرد. اعضاء و حضور غیاب خدمتگزاران و نمایندگان نواحیماه قبل از

 با خواندن دعای آرامش خاتمه یافت. 1۳ت در ساع شورا ی جلسهحضور بهم رساندند. 

( ، ۱119کیش)ورود0 وصبح ۱راس ساعت  فارس، قزوین، البرز ،اراک ، کرمان ،هردو رابط  اصفهان، 0 تهران هر دو رابطنواحی حاضر

 و تا پایان آن حضور داشتند. در جلسه ی شورا حاضر شدند(19111( ، قم)۱119خوزستان)( ، ۱111یزد)

 ۱115کمیته ی وب سایت  .دندبوحاضر درجلسه ۱ ساعت راس ع رسانی ، ترجمه که اطال کارگاهها،تولید ، ، و لوگو 0توزیعکمیته های حاضر

 در جلسه ی شورا حاضر شدند.  19191ساعت کمیته ی آدرسها، 

جهانی به تکمیل سنت هفتم خود اقدام کرد. شورا  OAشورا با انتخاب مسئول رابط فرا منطقه و تعیین صد دالر برای پرداخت اعانه به   توجه0

 ، رابطینالزم به ذکر است علی رغم تالش کمیته آدرسها .دارد نیاز کمیته ی تولید چیپ و سکهو کمیته ی طرح و برنامه همچنین به مسئول 

با دو سوم با پایان خدمت این خدمتگزار ؛  اش ، موافقت خود را برای انجام وظایف محولهاین خدمتگزارعزیز بعلت عدم توانایی الزم شورا 

 .  لطفا حمایت و اطال ع رسانی کنید ایران به یک خدمتگزار جدید برای کمیته ی آدرسها نیاز دارد منطقه لذا شورای.  خود ؛ اعالم کردند آراء

 .کمیته ی ثبتغایب:  های کمیته

 . ندحاضربود راس ساعتکه شورا اول نائب منشی و خزانه دارمنشی ، 0 گرداننده ، نائب گرداننده، مسئولین اداری حاضر

 .خزانه دار دوم0مسئولین غایب

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

 

 «ایرانگزارش کمیته های شورای » 

 -0 خط ماندگار تومان1591999موقت0 مبلغ تنخواه وب سایت0 نام کمیته

 0خالصه گزارش کمیته

و به منشی تهیه و نسخه  ۳روی سایت قرار گرفت قرار داد سایت در  و گزارش اصفهان شورا و اطالعیه ی کارگاه یزد 191گزارش 

غهالیت در دست اقدام  .از کمیته توزیع9۱199199159سیم کارت به شماره  تحویل یک گوشی آلکاتل و یک -خزانه دار تحویل داده شد 

 کمیته برای ماه آینده ساخت ایمیل برای هر ناحیه جهت ارسال گزارشاتشان می باشد

 0 علیرضا و محمد رضا هابازو  

  :www.oair.irآدرس سایت 

 reports@oair.irآدرس ایمیل 0 

   -هزار تومن هزینه برای تعمیر دارد19خراب بودن شارژ گوشی تحویل گرفته شده و نداشتن خط خدماتی که نیاز به  0مشکالت کمیته

 ا. -هزر تومان برای تمدید دامین سایت  19نیاز به  -نیاز به تنخواه جهت اسکن نشریات 

 نشریات به این کمیته برای ارائه به دفتر خدمات جهانی.   pdfتحویل فایل در خواست از نشریات جهت : کمیته اداتپیشنه

 . هزار تومان01: ی کمیتهجمع هزینه ها

 

 09۱19۱9۱11۳9 خط ماندگار تومان05991999 مبلغ تنخواه نام کمیته: اطالع رسانی

ارسال  -که بعدار پیداکردن مکان مناسب تر اطال ع رسانی خواهد شدسفر به همدان برای راه اندازی یک جلسه  خالصه گزارش کمیته:

همکاری با نوشهر برای راه اندازی جلسه بصورت ارائه ی راهنمایی های الزم  -اهدایی شورا به بوشهر که خواهان برگزاری جلسه بودند 

 درون کمیته ای  مین جلسهپنج -اقبا تعهد داده شد تا جلسات در قزوین بصورت مختلط برگزار نشود دیدار با پلیس امنیت در قزوین که متع -

 .با ارائه ی گزارش کامل آن به منشیاطال ع رسانی 

 شهرام مهدی رسول فرهاد مهرداد و علی.احسان بازوها:

 مناسب اطال ع رسانی .پک نداشتن  - نداشتن ایده های جدید برای گسترش فعالیت کمیته 0مشکالت کمیته

 برگزاری هر چه بیشتر کارگاه های آموزشی جهت تقویت گروه ها و پرورش نیروی های خدماتی.0کمیته پیشنهادات

 تومان.هزار016 جمع هزینه های کمیته:
 

 09۱19۱9۱11۳1 خط ماندگار تومان05991999مبلغ تنخواه نام کمیته : کارگاه ها

خدمت و تاثیر آن بر من و گروه من  -تیرماه با موضوعات 0راهنما و رهجو  15و11کارگاه دریزد مورخ برگزاری خالصه گزارش کمیته:

 برگزاری کارگاه آموزشی قبل شورا. -کارگاه غیر حضوری با مسئول کارگاه فارس جهت آمادگی برای برگزاری کارگاه در ناحیه خود -

 .فاطمه مهسا سمیرا کتی و منیرهبازوها:

 . نداشتن لوازم مورد نیاز نظیر لب تاب و ویدئو پرژکتور0همشکالت کمیت

 چرخشی شدن شورا در نواحی ایران.  –رای آوردکه  تومان هزار117تومان به  هزار0599باال بردن تنخواه از کمیته پیشنهادات

 تومان. 911هزار و 965جمع هزینه های کمیته:

 

 09۱1۱1511199 خط ماندگار تومان01991999 مبلغ تنخواه نام کمیته: روابط عمومی و آدرسها

                                 آدرسها چاپ شد که علی رغم  که بعضی رابطین خالف آنرا اعالم کردند و دفترچه تماسها جواب داده شد 0خالصه گزارش کمیته

 .مناسب نبودهمچنان ن ااز دید بعضی از رابطین و خدمتگزارآن  مدت زمان

http://www.oair.ir/
mailto:reports@oair.ir
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 گوشی خدماتی مشکل داشته و ایشان مجبور به استفاده ازگوشی شخصی خودشان شدم.0کمیتهمشکالت 

 .- 0کمیته پیشنهادات

 توجه این کمیته نیاز به خدمتگزار جدید دارد.*           هزار تومان.99ه:کمیت جمع هزینه های

 

 09۱19۱9۱11۳۱ خط ماندگار -0 مبلغ تنخواه نام کمیته: تولید نشریات

ارائه ی گزارش کارهای تولیدشده با ریز تیراژ و فی تمام  -سه ی درون کمیته ای بعلت مریضیجل 0عدم برگزاریخالصه گزارش کمیته

 شده به منشی.

 هشهرام ، بهروز ، رضا ، سمانه و فاطمنام بازوها: 

 نبود بازو برای خدمت و نداشتن ترجمه برای تولیدمشکالت کمیته:

بروشور تبلیغاتی  -کارت پستال  -داشتن یک برنامه غذایی  -گزارش برآورد اعضاء  -پکیج اطال ع رسانی  0 دوره نشریات تولید شده این

 حفظ وزن سالم . -

   .- ه:کمیت پیشنهادات

 .ازاین مبلغ میلیون تومان تنخواه برای کمیته ترجمه1هزارتومان با احتساب 1۳9میلیون و1 :نشریاتجمع هزینه های کمیته برای تولید 

  

 09۱19۱9۱1119 خط ماندگار -0 مبلغ تنخواه ی نشریاتترجمه 0 نام کمیته

برگزاری -تشکر از رای اعتمادی که به ایشان داده شد و همه ی کسانی که با ایشان در این مدت همکاری کرده اند0خالصه گزارش کمیته

کتاب برای امروز که قبال موجود بوده و االن جزء نشریات مفقود ۳15صفحه از  19آماده کردن  - 19/1/۱5جلسه درون کمیته ای مورخ 

  -تماس با اعضائی که اعالم همکاری کرده بودند یا در گذشته در نشریات فعالیت داشتند و همینطور مسئول نشریات قبلی  -شده است 

 و استارت کتاب فراتراز آنچه تصورش را می کردیم.فصل از کتاب پرهیز۳ - کتاب برای امروزصفحه از 19: نشریات در دست ترجمه

 -ساختار خدماتی  -دم دهتراز ق -کارت ویزیت  -تک برگ فسفری   -کتاب شروعی دوباره -پمفلت حفظ وزن سالم نشریات ترجمه شده :

 فقط برای امروز.

عدم همکاری اکثر اعضایی که  -فصل آن موجود است۳پرهیز که فقط مفقود بودن نشریاتی که قبال ترجمه شده  مثل کتاب 0مشکالت کمیته

 باآنها تماس گرفته شده بوده.

 sarinabano58@gmail.comبرای تماس با ایشان بصورت حرفه ای یا غیر حرفی فقط و فقط با خط خدماتی و ایمیل 0کمیته پیشنهادات

 .به یک گوشی موبایل با امکان ورود به برنامه های مجازی نیاز است - استفاده شود

 هزار تومان.921میلیون و 2جمع هزینه های کمیته:

 

 -0 خط ماندگار -0 مبلغ تنخواه تولید چیپ و سکه0 نام کمیته

 0در این پست خدمتی نیازمند خدمتگزار هستیم.خالصه گزارش کمیته

 

 09۱19۱9۱11۳1 خط ماندگار تومان0111999 مبلغ تنخواه ) نشریات و چیپ(0 توزیع0 نام کمیته

انبار گردانی نشریات  -جهت حضور برای تحویل اموال 19/1/۱5درون کمیته ای ترجمه مورخ شرکت در جلسه  0خالصه گزارش کمیته

در  تحویل نشریات از تولید -را و اعضاء تیم گردانندگی شوو صورت جلسه ی کل موجودی ها با حضور  11/1/۱5مورخ  و چیپ و سکه

پرداخت پول -هزار تومان111به مبلغ  فراهم شدن امکان بازگشت طلب ماه قبل -( شامل موارد ذکر شده در گزارش تولید دو مرحله)

 تهران اراک مشهدالبرز ) به نواحی نشریاته فقر 11فروش  -تومان 999هزار و 911حاصل از فروش چیپ این ماه به خزانه به مبلغ0

ارسال یک پکیج  –(اهواز سنندجتهران مشهد اراک  اصفهانالبرز  فقره چیپ)به نواحی11و ( قزوین شیراز اصفهان اهواز گرگاناصفهان 

 .ومان ت۱99هزارو 11تومان و چیپ به مبلغ 919هزار و ۳9نشریات به مبلغ  کامل چیپ و نشریات با هماهنگی اطال ع رسانی به بوشهر

 کمیته هرماه فروش چیپ و سکه ی خود را به خزانه ی شورا واریز میکند. توجه0 این 

 ندارند. نام بازوها:

 تاثیر منفی رادیو بهبودی در افت فروش نشریات مخصوصا کتاب آوای بهبودی0مشکالت کمیته

 نمیباشد و لذا چاپ نخواهد شد. OAجزء نشریات روز  کارکنان چاقو  اشگاه الغری نیستبOAتوجه0 

برای اعالم نواحی  دادن زمان به -توجه به وضعیت مالی چیپ و سکه با توجه به نیاز تولید چیپهای جدید در آینده 0کمیته پیشنهادات

اجازه از شورا برای فروش چیپ ها و غالب ها به سایر انجیو ها با توجه به تصمیم به روز رسانی چیپ ها مطابق با  -خودنواحی گزارش 

OA  جهانی. 

 .-نشریات روو به اتمام:

 .- نشریات تمام شده:

 . -:چیپ های تمام شده

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

 شود.میتحویل خزانه دار ی این کمیته از فروش خود کمیته تامین میشود وگزارش مالی آن هزینه هاتوجه:  هزینه های کمیته:

 تومانهزار09:شارژ گوشی  -هزار تومان 09نفر : 2اسکان وجابجایی  - تومان911هزار و 7:  ارسال به نواحی

 تومان.هزار241جمع کل هزینه تا این ماه:

 .تومان 211هزار و 140میلیون و 9فروش این ماه نشریات : جمع کل 

 تومان.711هزارو144جمع کل فروش این ماه چیپ:

 تومان . 611هزار و  707میلیون و 1نشریات : جمع موجودی در حساب بانکی سه امضائه ی 
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 15015656079خط شخصی خدمتگزار :  تومان01991999 مبلغ تنخواه )غایب( نام کمیته: ثبت

بدین وسیله  شورا  به مسئول کمیته ثبت اعالم میکند که با وکالت ایشان به مسئول لوگو جهت انجام سریع تر کارهای لوگو 0 خالصه کمیته

 موافق است و در خواست میشود تا در اسر ع وقت با مسول ثبت لوگو همکاری الزم انجام شود. 

 -جمع هزینه های کمیته:  - پیشنهادات کمیته:   -مشکالت کمیته:

 

 -0 خط ماندگار -0 مبلغ تنخواه نام کمیته: طرح و برنامه

 .-هزینه های کمیته: .-0کمیته پیشنهادات. -0مشکالت کمیته .-بازوها:  این کمیته نیاز به خدمتگزار دارد.  0الصه کمیتهخ

 

 -0 خط ماندگار -0 مبلغ تنخواه ثبت لوگونام کمیته: 

 که با موافقت شورا قرار است انجام شود.برای بهتروسریع تر شدن کار نیاز به وکالت مسئول ثبت میباشد   0الصه کمیتهخ

 .تومان410111هزینه های کمیته:                     .-0کمیته پیشنهادات.       -0مشکالت کمیته     . -بازوها:

 

 

 «گزارش نواحی شورای ایران» 

 -0 خط ماندگار هزار تومان0159اهداییمبلغ  یزد0 نام ناحیه

برگزاری  -۳9/5/۱5در تارخ گروه 1نفر نماینده از 1برگزاری هیات نمایندگان با حضور خدمتگزاران و 0 گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .تیرماه و تشکر و قدردانی از این کمیته15و11در کارگاه دوروزه با همکاری کمیته کارگاه های شورای ایران 

مخالفت بعضی از  -باال بردن سقف نشریات بخاطر وجود نشریات قدیمی  -کمبود خدمتگزار در گروه و هیات نمایندگان0مشکالت ناحیه

  .اعضاء با فروش برگه های فقط برای امروز بدون آرم انجمن در نشریات

 .-0پیشنهادات ناحیه

 

 -0 خط ماندگار -0 مبلغ اهدایی ایبسنندج غ0 نام ناحیه

 0پیشنهادات ناحیه   0مشکالت ناحیه 0 گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 -0 خط ماندگار تومان0991999 مبلغ اهدایی 0 خوزستان)اهواز(نام ناحیه

 برگزار شد.111۳9تا  ۱1۳9ساعت  در اهواز15/1/۱5هیئت نمایندگان خوزستان در تاریخ  95ی جلسه 0گزارش و دستاوردهای ناحیه

خرید  -خواهیم داشت  تمایل به خدمتبا موضو ع  یدر ماه آینده کارگاه - 9/1/۱5دستاوردهای ناحیه0 استارت جلسه در مالثانی در تاریخ 

 .خریداری گوشی جدید برای خط ماندگار خانمها -سال حمایت سبد سنت هفتم در یکی از گروه ها  1کولر بعداز 

 -سبد سنت هفتم در بعضی گروه هامشکل جا و مکان دارندو عدم حمایت آقایان ، امیدیه آبادان و  گروه های دزفول خانمها0 مشکالت ناحیه

 . خالی ماندن پست های خدماتی -ضعف در جذب تازه وارد و ماندگارنماندن آنها 

 -نیاز به آدرسهای  بروزشده  -درخواست یک کارگاه متمرکز در سطح استان با موضو ع نقش یک عضو در انجمن  پیشنهادات ناحیه:

 .و جلسه آموزشی با عنوان جلسه هماهنگی برای کل مسئولین کمیته های کارگاه های نواحی تشکیل کمیته ی اموال

 

 -0 خط ماندگار تومانهزار0159 مبلغ اهدایی 0 اصفهاننام ناحیه

توسط کمیته ی کارگاه های اصفهان برای یکی از گروه ها که بازخورد و اثرگذاری کارگاه  یک0 برگزاری گزارش و دستاوردهای ناحیه

 خوبی داشته.

 مشکل خاصی نیست.0مشکالت ناحیه

دادن اولویت -آن به خزانهاتخاذ تصمیم درست برای پول حاصل از فروش چیپ و عدم واریز  -تشکیل کمیته ی اموال 0 پیشنهادات ناحیه

 چاپ  در اسر ع وقت به کتاب پرهیز.

 

 -0 خط ماندگار تومانهزار0119 مبلغ اهدایی 0 اراکنام ناحیه

ی اراک در طی دو ماه گذشته دو کارگاه باموضو ع . کمیته ی کارگاه ها نفر تازه وارد 19در ماه گذشته 0 گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .کارگاهی و آموزش خدمتگزارانبرگزار نموده استگردانندگی جلسات 

 .-0 مشکالت ناحیه

 چاپ شود. پایه با رنگ اصلی خودکتاب  0پیشنهادات ناحیه

 

 -0 خط ماندگار هزار تومان.0199بلغ اهداییم 0 تهراننام ناحیه

ادامه  11و تا  برگزارشدصبح ۱راس ساعت  15/1/۱5جلسه هیات نمایندگان در تاریخ ین ودومصد0 گزارش و دستاوردهای ناحیه

یک گوشی هوشمند برای کمیته  -هیات تهران با برگزاری همایش موافقت نکرد  -بازنویسی اساس نامه را دست اقدام داریم  -داشت

 .اطال ع رسانی تهران خریداری شد

 . -0 مشکالت ناحیه

 .یرگزاری جلسات های پمفلت و یکسان سازی شده ی جدید چاپ نسخه ی رسیدگی به پیشنهاد تایید شده ی0 پیشنهادات ناحیه
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 -0 خط ماندگار -0 مبلغ اهدایی سمنان)گرمسار( غایب0 نام ناحیه

 .- 0پیشنهادات ناحیه     .-0 مشکالت ناحیه    0 گزارش و دستاوردهای ناحیه

 

 

 

 09۱۳9۱99۱119 خط ماندگار 09 مبلغ اهدایی 0 قزویننام ناحیه

 -جابجا شدن نماینده و علی البدل خانمها و آقایان بعلت تفکیک شدن آنها از هم  -برگزاری جلسات پایان ماه 0دستاوردهای ناحیهگزارش و 

 تحویل چیپ و سکه. -جذب تازه واردین 

ر آقایان بعد از نداشتن جلسه برای آقایان و سخت شدن کار برای گروه بانوان به علت کم تجربه بودن آنها و عدم حضومشکالت ناحیه: 

 .خانمها و آقایان  جداسازی

 .در خواست کارگاه سنت در ناحیه قزوین براساس نیاز اعضاء -در خواست جلسه ی مختلط با همکاری اطال ع رسانی ه: پیشنهادات ناحی

 

 -0 خط ماندگار هزار تومان0199مبلغ اهدایی 0 قمنام ناحیه

  جلسه ی هیات بعلت عدم حضور نماینده های خانمها و آقایان.نشدن برگزار: گزارش و دستاوردهای ناحیه

جلسه  -کنسل شدن جلسه پنج شنبه های قم به علت عدم حمایت و نداشتن خدمتگزار  -جلسات آقایان و خانمها نماینده ندارند0 مشکالت ناحیه

 یگر در آن مکان تا اطال ع ثانوی تعطیل میباشدی آقایان به علت نداشتن قرارداد باشهرداری بی نظمی و روزه خواری ان جی او های د

 .نواحی برای اعالم گزارش نواحی خود دادن زمان به0 پیشنهادات ناحیه

 

 -0 خط ماندگار 0 مبلغ اهدایی )غایب(0 گرگاننام ناحیه

 یه:پیشنهادات ناح   0 مشکالت ناحیه  0 زارش و دستاوردهای ناحیهگ

 

 هزار تومان.059 مبلغ اهدایی 0 کرماننام ناحیه

 

  -0 خط ماندگار

تعیین تنخواه نشریات  -شرو ع به کار هیات نمایندگان با تصویب اساس نامه و انتخاب خدمتگزارن خود0 گزارش و دستاوردهای ناحیه

 برگزاری کارگاه قدم در سیرجان .-هماهنگ کردن جلسه هیات نمایندگان با گروه ها 

عدم قرارگیری آدرسهای کرمان  -ضعیف تلقی شدن انجمن بعلت ضعف در نشریات  -همچنان عدم حمایت سرجان  یه:مشکالت ناح

 آن برای کمیته ی سایت. mailروی سایت علی رغم 

 .حمایت نشریات رفسنجان -همکاری برای راه اندازی مجدد جلسه ی قشم  0یشنهادات ناحیهپ

 

 -0 ماندگارخط  .-0 مبلغ اهدایی البرز0 نام ناحیه

 گزارشی برای ارائه نداریم . لذا هیچ -البرز در ماه گذشته برگزاری جلسه هیئت نمایندگان عدم 0 گزارش و دستاوردهای ناحیه

 . خدمتگزاران کمیته ها و مسئولین اداری شورا یمتشکر از تما با

 .- یه:مشکالت ناح

 -0یشنهادات ناحیه

 

 -0 خط ماندگار تومانهزار 059 مبلغ اهدایی فارس)شیراز(0 نام ناحیه

هماهنگی با مسئول کمیته های ثبت و  -خدمات کمیته های فرعی  -برگزاری جلسات هیئت در هر ماه 0 گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .اطال ع رسانی حهت بنر و اطال ع رسانی در سطوح ناحیه

 .-یه:مشکالت ناح

 به فارس اصالح شود.گردن آویز شیراز یاد آوری اینکه  0یشنهادات ناحیه

 

هزارتومان ماه پیش و 099 مبلغ اهدایی کیش0 نام ناحیه

 هزار تومان برای این ماه191

 09۱۳۱911۱519 خط ماندگار

برگزاری جلسات عدم  -داریمتازه وارد  معموال -0 جلسه بسته ی بانوان کیش روزهای شنبه برگزار میشودگزارش و دستاوردهای ناحیه

همچنین کیش با ثبت لوگو قبل از پرداخت هزینه ی آن  -عدم موافقت با برگزاری همایش  -تا اطال ع ثانوی  قدم و سنتنشریه خوانی و 

 .موافق نیست 

 . خلوت شدن جلسات در تابستان بعلت مسافرت اعضاء یه:مشکالت ناح

تماس بگیرند تا در گردانندگی جلسه از آنها جلسه و با خط  نماند اعضاء در صورت سفر به کیش جلسات آنرا حمایت یشنهادات ناحیه:

 استفاده شود.
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 «ولین اداریئگزارش مس» 

 

 

 

 

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

 .OAاختصاص صد دالر برای اهدایی شورا به دفتر خدمات جهانی  -انتخاب خدمتگزار جدید انجام شد  خالصه گزارش:

 .-خدمتگزار:پیشنهاد 

 

 

 

 -0 خط ماندگار -0 تنخواه تیم گردانندگینام مسئول اداری: 

به صالح دید تیم گردانندگی و عدم ابراز اساس نامه ی شورا با توجه به کمبود زمان برای تکمیل و بازخوانی نهایی  - 0خالصه گزارش

  - به بازخوانی و تکمیل نهایی اساس نامه اختصاص خواهد یافت صبح 5تا  1ساعت مخالفت رابطین درهنگام ارائه ی پیشنهاد ماه آینده 

طبق اساس نامه علی البدل گرداننده در این ماه بجای گرداننده این خدمت را انجام داد و برای ماه آینده علی البدل منشی بعنوان منشی 

 .خدمت خواهد کرد 

  .کمبود وقت کافیمشکل خدمتگزار:

خود درج کنند و جلوگیری از مطالب  که باید در گزارش نسبت به اطالعاتی و خدمتگزارن رابطین نواحی آموزش به 0 پیشنهاد خدمتگزار

 .نامرتبط با گزارش شورا

 .- هزینه ی منشی:

 -0 خط ماندگار -0 تنخواه 0 خزانه دارنام مسئول اداری

 

 . تومان911هزارو956 0 موجودی نهایی این ماه0خالصه 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 باشد0 ریز گزارش مالی شورا :

 

 مبلغ به تومان دریافت از

 - قزوین

 هزارتومان159 یزد

 تومانهزار159 اصفهان

 تومانهزار119 اراک

 غ خراسان

 غ گرگان

 تومانهزار59 کرمان

 هزارتومان199 قم

 مانهزارتو159 خوزستان

 هزار تومان199 تهران

 غ سمنان

 - البرز

 تومانهزار59 فارس

 تومانهزار 191هزار + 99 کیش

 تومان999هزارو911 فروش چیپ

 تومانهزار۱19میلیون و 1 خزانهجمع کل 

 تومان. 199هزار و  ۳91مانده از قبل0 

 مبلغ به تومان پرداخت به 

 تومان191999 تدارکات

 تومان951999 اجاره

 تومان51۱1599 کارگاه ها

 تومان551999 آدرسهاروابط عمومی و 

 تومان1911999 اطال ع رسانی

 غ ثبت کمیته

 تومان151999 کرایه گرداننده از قم

 تومان991999 کمیته سایت

 تومان191999 خزانه دار

 تومان191999 لوگوثبت 

 تومان111999 اهدایی به بوشهر

 تومان111191599 جمع کل خرج کرد

 

 تومان911هزار و 756:  خزانه مانده ی

هزار تومان افزایش یافت و  211 کارگاه هاتنخواه 

دالر درنظر گرفته  011جهانی  OAاهدایی به برای 

 شد.

 تومان. 911هزار و 956ی نهایی: مانده
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 ماه شورا" رسیدگی شده مرداد " گزارش دستور کار

 

 انتخاب رابط فرامنطقه

 مسئول لوگو موافقت با وکالت مسئول ثبت به

 افزایش تنخواه کمیته کارگاه ها

 ها تا به اتمام رسیدن موجودی فعلی. NGOتصمیم به فروش چیپ و سکه و غالبهای فعلی به سایر 

 بررسی وضعیت خدمتی مسئول آدرسها

 

 پاره ای از پاسخ ها به سواالت نواحی: 

 طریق ایمیلی که کمیته سایت به هرناحیه اختصاص خواهد داد دریافت میشود.خود ،  گزارش هر ناحیه از صورت انصراف رابط از خدمت در

 تند.نمونه ی قبلی پمفلت پایبندی به پرهیز به اشتباه به نام تعهدی بر امساک چاپ گردیده بود و در اصل یکی هس

 ابزار نهم با توجه به پمفلتی که این ابزار را معرفی نموده ابزار برنامه ریزی میباشد.

برگه های کپی شده از نشریات مانند فقط برای امروز که جزء نشریات کل می باشد ،در صورت مخالفت ناحیه با فروش آنها میتوانند مرجو ع 

 بعضی نشریات کرده باشد شورا نمیتواند کاری برای ناحیه انجام دهد. شوند و در صورتی که خود ناحیه اقدام به کپی کردن

 رنگ جلد کتاب پایه چاپ کمیته ی قبلی بوده و برای چاپ جدید مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 هرناحیه در طول یک سال یک بار میتواند از شورا و با بودجه ی شورا تقاضای کارگاه کند.

  

 

 ماه شورا" شهریور"دستور کار

 

 .صبح1ساعت و قرائت آن در شورا جهت دریافت تایید نهایی و آماده شدن برای تکثیر بین اعضاء شورا اساس نامه  نهایی تنظیم -

 . و کمیته ی آدرسها ، کمیته ی طرح و برنامهبرگزاری انتخابات باقی مانده 0 کمیته ی تولید چیپ و سکه  -

 . ایشان کمیته ی ثبت بعداز حضور خدمتگزار در شورا و پاسخگویی تصمیم گیری در مورد ادامه خدمت -

 .مالی کمیته چیپ و سکهروشن کردن وضعیت  - 

 سالگی انجمن 11تصمیم گیری برگزاری همایش  -

 (بعلت ضیغ وقت به ماه بعد موکول شد. همچنانماه قرارگرفته بود) که بعلت تساوی کامل در رای گیری مجددا در دستور کار این 

 رسیدگی به خطوط خدماتی کمیته ها-

 رسیدگی به وسایل عودت داده شده از کمیته ترجمه -

 

 :سایر پیشنهادات بررسی -

 هاي فایل به ازنشریات تعدادي تبدیل -تشکیل کمیته ی آرشیو برای نگهداری اموال بجا مانده از جلسات بسته شده و...  - تصمیم گیری درمورد 

قرار دادن مدت زمان برای    -رسیدگی به وضعیت اسکان رابطین نواحی برای حضور در شورا  –درشورا  گروهي ترازنامهتهیه ی  -صوتي

 لط انتخاب عنوان مناسب برای جلسات مخت -تهیه فرمت برای جلسات اداری که قرار شد مسئول سایت پیگیری کند -کمیته های موقت

 

 "خاتمه گزارش"

 0خدمتگزار در این سطوح داردشورای منطقه ی ایران نیاز به 

 .آدرسهاو کمیته ی  کمیته ی طرح و برنامه ، مسئول کمیته تولید چیپ و سکه 
 

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

سالگی انجمن از رابطین درخواست میشود پیرامون سنت هفتم در  11هزینه های در پیش شورا شامل ثبت لوگو و برگزاری احتمالی همایش 

 نواحی خود یادآوری و تاکید یبیشتری  داشته باشند.

 

 برگزار خواهد شد. 1۳099تا  1111:از ساعت  9/6/0159خ ماه مور شهریوراولین جمعه ی ،  بعدی شورای جلسه  

صبح 9به حضور حداکثری رابطین در ساعت  د.جلسه ی شورا با بازخوانی و تکمیل نهایی اساس نامه آغاز به کارخواهد کر 11011ساعت 

 نیازمندیم لطفا حمایت کنید.

 با تشکر منشی شورا 

 

 

 

 


