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 به نام خداوند بخشنده و مهربان

گرفتن تاییدیه ی گزارش ماه قبل از رابطین و اعضاء   OAو مفاهیم خدماتی  قدم سوم صبح با خواندن دعای 3:88در تهران ساعت  80/80/4931ایران مورخ  OAجلسه شورای منطقه مین پنجنود و 
و شوند قرار شد از این ماه در گزارش شورا ساعت ورود خدمتگزاران و رابطینی که بعد از شروع جلسه و باتاخیر در شورا حاضر می کرد.آغاز به کار  حیخدمتگزاران و نمایندگان نوا و حضور غیاب

در  شورا جلسهاران حاضر برگزار گردید. جلسه ی درن کمیته ای اطالع رسانی هم یک ساعت قبل از شورا با حضور رابطین و خدمتگز در گزارش درج شود.همینطور خروج ها قبل از اتمام زمان شورا 
 با خواندن دعای آرامش خاتمه یافت. 49:88ساعت 

 انتقال سنتها. :شورا به کمیته ی کارگاه ها اختصاص یافت؛ موضوع جلسه ی بعدی یک ساعت قبل ازتوجه:

 ت ترجمه، تولید چیپ و سکه ،رابط فرامنطقه و علی البدل منشی نیاز دارد.شورا همچنان به مسئول کمیته ی وب سایت ، طرح و برنامه ،نشریات نشر و چاپ ، نشریاتوجه: 

 . گرگان،: البرز، کرمان،سنندجنواحی غایب.  3598، کیششیراز، قزوین، یزد،گرمسار، ..35، خراسان.354تان، تهران، اصفهان، خوزس35.8: اراک، قمنواحی حاضر

 . -: کمیته های غایب.  44588کمیته ثبت ،  48548چیپ و سکه، .4851، آدرسها 4.5.8و خروج  35.8ورود نشریاتسابق ید تول ارگاه ها،توزیع نشریات، اطالع رسانی، ک :کمیته های حاضر

 . -: مسئولین غایب. ان شوراخزانه دارنفر.گرداننده ، نائب گرداننده، منشی و : مسئولین اداری حاضر

 « شورای ایران کمیته هایگزارش » 

 -: خط ماندگار ریال 4.85888 :تنخواهمبلغ  وب سایت: نام کمیته

 .این کمیته به خدمتگزار جدید نیاز دارد: کمیته گزارش خالصه

 .ناقص است و اعضاء برای دریافت گزارش از سایت دچار مشکل هستند دسترسی به موضوعات در سایتامکانات برای : کمیته مشکالت

 .ایجاد سایت جدید: کمیته پیشنهادات

 

 83483730498: خط ماندگار ریال 458885888: مبلغ تنخواه ه: اطالع رسانینام کمیت

 : خالصه کمیته

سفر به تبریز به همراه یک بازو و یک خدمتگزار برای راه اندازی جلسات در تبریز که  – جهت آموزش های الزم به بازوها و اعضا 49/0/31برگزاری اولین جلسه ی درون کمیته ای در تاریخ  
دو دریافت  -فکس برگه های مورد نیاز کرمان به این ناحیه -تماس با همدان و آگاهی از بسته شدن جلسه ی کبوتر آهنگ -قول مساعد از شهرداری تبریز برای همکاری هم بدست آمده

 .رسانی از سمت چابهار و خراسان شمالی  درخواست برای اطالع

 . دچار مشکل و محدودیت هستند کمبود تنخواهباوجود آمادگی کمیته برای حضور در نواحی و کمک به راه اندازی جلسات اما بعلت : مشکالت کمیته 

 . خدمتگزارانافزایش تنخواه + تقویت آگاهی از طریق کارگاههای آموزشی در شورا برای : کمیته پیشنهادات

 ریال.050.15111 ی کمیته:هاجمع هزینه 

 

 83483730490: خط ماندگار ریال 58885888. :مبلغ تنخواه کارگاه ها: نام کمیته

و  -یدون هزینه  یک کارگاه قدم در ناحیه ی قزوین برگزاری  -گانه با حضور مسول کارگاه و دو بازو 3و ابزارهای  OAمهر با موضوع انجمن1.برگزاری کارگاه گرگان در تاریخ :خالصه کمیته

 درون کمیته ای.ی جلسه  برگزاری مرتب چند

 .کمیته توسط شورا به علت ضعف خزانه ی شورا تنخواه تکمیل نشدن: مشکالت کمیته

 .سه ی شورادر ماه آینده ویک ساعت قبل از جل برای خدمتگزارن شورا و مفاهیم  برگزاری کارگاه سنت: کمیته پیشنهادات

 ریال.050115111 ی کمیته:هاجمع هزینه 

 

 4.88..83431: خط ماندگار ریال 458885888: مبلغ تنخواه : آدرسهانام کمیته

 تماس از نواحی مخنلف به شرح زیر:: خالصه کمیته

 . ،بلوچستان و شیروان گرگان ، رشت ، بندرعباس خراسان ، شیراز ،،  رمسار )سمنان(گاصفهان ، تهران ،  

 .برای ارسال آدرسهای خود عدم همکاری نواحی با کمیته :مشکالت کمیته

 .شب 7صبح تا 0محدوده ی زمان پاسخگویی به خط خدماتی کمیته : کمیته پیشنهادات

 .ریال هزار0.1 :کمیته جمع هزینه های

 

 83483730493: خط ماندگار -: مبلغ تنخواه ترجمه و تولید نشریات: نام کمیته

 .دردست ترجمه بودن پمفلت باقی ماندن در وزن سالم –در دست ویرایش بودن کتاب پرهیز  .انجام تعهدات مالی: خالصه کمیته

 .، اتمام مدت زمان خدمت نشریات و نیاز به خدمتگزار جدیدکمبود خدمتگزار در تمام سطوح فعالیت کمیته ترجمه و تولید نشریات: مشکالت کمیته

رای جلوگیری از اتالف وقت دعوت از اعضاء برای همکاری با این کمیته در تمام مراحل کار نشریات: ترجمه ، ویرایش ، طراحی ، خدمات کامپیوتری ، چاپخانه و.... + ب: کمیته پیشنهادات

 خوانند.شورا کمیته ها و نواحی گزارشات خود را شفاهی ارائه ندهند و فقط مکتوب گزارش خود را در شورا ب
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 -: خط ماندگار -: مبلغ تنخواه چیپ و سکه: نام کمیته

کمیته ی  -شدریز گزارش های مالی از خرید و فروش چیپ و سکه به شورا ارائه شده و ریز تمام گزارشات در طول مدت این خدمت موجود و قابل ارائه می با هرماه:کمیتهگزارش خالصه 

تحویل موجودی چیپ و سکه را به مسئول توزیع انجام دهند و تولید و توزیع چیپ و سکه از هم تفکیک شد و قرار شد تا مسئول سابق به همراه نائب گرداننده و مسئول توزیع، کار انبارگردانی و 
 .قالب ها و وسایل مربوط به تولید تا پیداشدن خدمتگزار مربوطه تحویل نائب گرداننده شود 

 .-:از شورا کمیته درخواست

 

 83483730491: خط ماندگار -: مبلغ تنخواه توزیع نشریات: نام کمیته

اهدایی به جلسه تازه تاسیس  – و کمیته ی اطالع رسانی خراسان کیش ،، سنندج ، گرگان ، م، تهرانقزوین، ق ، ، کرمانارومیهفروش به نواحی البرز، اهواز، اصفهان،  :کمیتهگزارش خالصه 

 .ریال9885.88سیرجان به مبلغ 

 . نیاز به بازو و همکاری در نواحی –نواحی خود بابت دریافت سفارش و ارسال آن  اطالع رسانی برخی رابطین بهو عدم  کسری در نشریات طبق ماه های گذشته: مشکالت کمیته

 .چاپ جدول فروش نشریات در گزارش ها: کمیته پیشنهادات

 ریال5.885888.وزیع از ماه قبل: مانده ی طلب مسئول ت

 ریال 51115111.تنخواه :

 ریال . 85888.شارژ گوشی:   -ریال 9885888ارسال به نواحی :  ینه های کمیته:زه

 ریال050.15111الباقی تنخواه مانده:

 ریال0050405044: بانکی  جمع موجودی در حساب

 :توزیع نشریاتگزارش مالی 

 به ریالفروش اول  نام ناحیه
 ریال 135888. قزوین

 ریال 158005088 خراسان

 ریال959885888 اصفهان

 ریال9885888 اهواز

 ریال 459385888 البرز

 ریال9885888 کیش

 ریال158885888 تهران

 ریال7.85888 ارومیه

 ریال458885888 کرمان

 ریال7045888 سنندج

 ریال458885888 قم

 یالر58885888. گرگان

  ریال935888 اطالع رسانی

 جمع کل فروش دوم به ریال
 یالر135888. -

 ریال 053005088 ریال153885888

 ریال 959885888 -

 ریال 9885888 -

 ریال59.05888. ریال3005888

 ریال 9885888 -

 ریال158885888 -

 ریال 7.85888 -

 ریال 458885888 -

 ریال7045888 -

 ریال458885888 -

 ریال58885888. -

 ریال935888 -

 ریال0.51005011 ماه مهر جمع فروش
  

      
 

 .1901909000خدماتی : خط  ریال885888.: مبلغ تنخواه : ثبتنام کمیته

 .تفهیم شرح وظایف مبنی بر حضور در تمامی جلسات شورا و ارائه گزارش شفاف از روند کار و فعالیت های کمیته -شورا کمیته از دریافت رای اعتماد مجدد مسئول: خالصه کمیته

 . ه استدنامه تعریف شاین خدمت تحت عنوان کمیته های فرعی در اساس شرایط و شرح وظیفه 

 عدم تنخواه کافی برای انجام فعالیت های کمیته. مشکالت کمیته:

 کمیته ارائه نمایند: از رابطین درخواست شد تا اطالعات ذیل را در ارتباط با تک تک جلسات برگزار شده در نواحی خود جمع آوری نموده و در اسرع وقت به مسئول پیشنهادات کمیته:

و تعداد جلساتی که در یک مرکز مراکزی که در آن جلسات برگزار میشوند، تلفن و فکس مرکز و ترجیحا تلفن مستقیم مسئول مرکز ، نام مسئول مرکز، نام مرکز ، روز و ساعت آدرس دقیق 
 جلسه برگزار میشود .

 کنون همراه با عکس . درخواست از کمیته های کارگاه ها و اطالع رسانی: گزارش مکتوب از تمام فعالیت هایشان تا

فقط شماره و تارخ مجله یا روزنامه و در ایران : در صورتی که مجله یا روزنامه ای در دست دارند که از انجمن پرخوران گمنام گزارشی در آن چاپ گردیده   OAدرخواست از کلیه ی اعضاء 
 ه ی ثبت قرار دهند.شماره ی صفحه  ای که گزارش در آن درج شده است را در اختیار مسئول کمیت

 لطفا جهت هماهنگی هرچه بیشتر با خط خدماتی مسئول تماس حاصل فرمایید.  
هزینه ی مالیاتی زمانی متوجه  –اگر در کمیسیونی که این ماه برگزار میشود تصویب شود انجمن با همان پسوند گمنام ثبت میگردد  -پاسخ های مسئول کمیته: امکان تخمین زمان وجود ندارد

اره ی ثبت در قراردادها هزینه ی مالیاتی ای در نجمن خواهد شد که اجاره نامه ها و فعالیت ها دقبقا با نام و شماره ی ثبت بهنوان موسسه صورت گیرد با نامهای مشابه و یا بدون درج شما
 برنخواهد داشت.
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 -: خط ماندگار -: مبلغ تنخواه : طرح و برنامهنام کمیته

 میته نیاز به خدمتگزار جدید دارد.این ک :خالصه کمیته

 .-: مشکالت کمیته

 .-: کمیته پیشنهادات

 

 « گزارش نواحی شورای ایران» 

 -: خط ماندگار ریال8: اهداییمبلغ  یزد: ناحیهنام 

 .جلسه بهبودی آقایانتصمیم به برگزاری کارگاه سنت بعد از  – 7/7/31.جلسه هیات نمایندگان در تاریخ : گزارش و دستاوردهای ناحیه

 نداشتن خدمتگزار در هیات.  – ضعیف بودن سبد سنت هفتم –: نبود خدمتگزار ناحیه مشکالت

 : اولویت دهی مالی به جذب تازه وارد.ناحیه پیشنهادات

 

 -: خط ماندگار ریال هزار388: اهداییمبلغ  : کیشناحیهنام 

 .اعضاء و ورود تازه واردین بیشتر به جلساتافزایش استقبال : ی ناحیهگزارش و دستاوردها

 .-: مشکالت ناحیه

 .دفترچه ای از آدرس جلسات ایران برای نواحی و شهرستانها: تهیه ی پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار .ریال 8: اهداییمبلغ  : تهرانناحیهنام 

 .برگزاری انتخابات بغیر از چیپ و نشریات – 47/0/31برگزاری هیات در تاریخ : گزارش و دستاوردهای ناحیه

عدم ارتباط  –نداشتن وب سایت  –پمفلت های اداری جلسات  -عدم چاپ نشریات جدید   –نداشتن مجوز فعالیت  – کافی نبودن خزانه بعلت  باال بودن هزینه ی کمیته ها: مشکالت ناحیه

 برگزاری اطالع رسانی در یکی از جلسات تهران بدون هماهنگی با کمیته ی اطالع رسانی تهران. -نبودن برخی نشریاتی که قبال چاپ می شدند WSOبا 

 . حذف دفترچه برنامه غذایی و استفاده از نشریات خود انجمن –همه بتوانند در شورا صحبت کنند پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار .ریال هزار88.: اهداییمبلغ  خوزستان: ناحیهنام 

برگزاری کاگاه  -برگزار خواهد شد7/3/31.در تارخ دهمین سالگرد تولد خوزستان –برگزار شد 4/87/4931.جلسه هیئت نمایندگان خوزستان در تاریخ : گزارش و دستاوردهای ناحیه

 پیام رسانی هستند.جلسه و گروه در سطح خوزستان در حال  .4 -توجیهی برای خدمتگزاران  

 .-: مشکالت ناحیه

 .پاسخگویی به سواالت نواحی انجام شود: پیشنهادات ناحیه

 وبالگ خوزستان: 
www.oakhuzestan.mihanblog.com 

 

 -: خط ماندگار .ریالهزار 788و  میلیون 4: اهداییمبلغ  : اصفهانناحیهنام 

 رسیدگی به مشکل گروه ها انجام شد. – 3/7/31.برگزاری جلسه هیات نمایندگان در تاریخ : گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .-:مشکالت ناحیه

 شود.و تلفن آدرسهای تهران که بجای تلفن آدرسهای کل در سایت قرار گرفته است برداشته  -قرار گرفتن تلفن آدرسهای کل در سایت: پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار هزار ریال 08: اهداییمبلغ  : اراکناحیهنام 

 .-سالگی داشتیم 1تولد  4تولد هشت سالگی و . -31سالگی گروههای اراک در زمستان  48نفر تازه وارد داشته ایم. تصمیم به برگزاری تولد  49: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .-: مشکالت ناحیه

 .-:پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار هزار ریال08: اهداییمبلغ  : سمنان )گرمسار(ناحیهنام 

 .بعدازظهر  1تا  598.ساعت  49/0/31در سالن سه هزار نفری در تاریخ در گرمسار   OAجلسه  دوباره : استارتگزارش و دستاوردهای ناحیه

 .خالی بودن سبد سنت هفتم گروه -نداشتن گرداننده –مشکل در جذب و نگهداشتن تازه واردین  – : کمبود آگاهی اعضاء بعلت تازه وارد بودن آنهامشکالت ناحیه

 .و کمک به جذب تازه واردینتقاضای کارگاه برای باالبردن آگاهی اعضاء : پیشنهادات ناحیه
 

 -: خط ماندگار هزارریال88.: اهداییمبلغ  شیراز: ناحیهنام 

استارت جلسه  -حمایت خوب از تازه واردین  -تنظیم اساس نامه – 44/7/31و جلسه ی اضطراری در   0/0/31.برگزاری جلسه هیات نمایندگان در تاریخ  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .هزار تومان978کل خزانه ی ناحیه  -سعادت شهر با استقبال خوب اعضاء قدیمی و اهداء نشریات به این جلسه 

 . هاکمبود خزانه ی گروه : مشکالت ناحیه

 آموزش خدمتگزارن و درون کمیته ای.برای درخواست از کارگاه ها  –توزیع برای شفاف سازی مشکل نشریات این ناحیه کمیته ی ازدرخواست : پیشنهادات ناحیه

 
 

http://www.oakhuzestan.mihanblog.com/
http://www.oakhuzestan.mihanblog.com/
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 -: خط ماندگار ریال هزار788: اهداییمبلغ  : قزوینناحیهنام 

 .ماهی یک بار کارگاه قدم برگزار میشود -کلیه پست های خدماتی خدمتگزار دارند –برگزار نشد  ناحیه ی قزوین هیات نمایندگان جلسه ی:گزارش و دستاوردهای ناحیه

حفظ تازه  -گروه شهر جدید کردان نیاز به حمایت دارد - OAآگاهی خدمتگزارن از نحوه ی برخورد با اعضاء خارج از عدم  -در ناحیه و کمبود تازه وارد اطالع رسانی ضعف: مشکالت ناحیه

 .واردین مخصوصا خانمها بعلت کمبود راهنما بامشکل واجه است

 یک حساب رسشفاف کردن وضعیت مالی شورا از طریق  –برگزاری کارگاه برای خدمتگزاران شورا   -گسترده حداقل از طریق مراکز درمانی و بهزیستی ها اطالع رسانی: پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار ندارد.: اهداییمبلغ  : قمناحیهنام 

  .افزایش تنخواه نشریات و چیپ -خدمتگزاران حضور کلیه ی– 87/80/4931در تاریخ برگزاری جلسه هیات نمایندگان  : گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .داده شده است نداشتن گرداننده که فراخوان  -نداشتن چیپ خوش آمدگو : مشکالت ناحیه

 ارائه ی تجربه جهت چگونگی گرفتن مکان برای برگزاری جلسات در شب توسط کمیته اطالع رسانی. –: آموزش چگونگی جذب تازه وارد توسط کمیته ی کارگاه ها پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار ریال هزار88.: اهداییمبلغ  : خراسانناحیهنام 

فعالیت خوب اعضا و جلسات در -استارت جلسات آقایان -برگزاری کارگاه های پرهیز بصورت مختلط -انتخاب خدمتگزاران –بررسی اساس نامه ی هیات : گزارش و دستاوردهای ناحیه

 مشهد و شهرستانهای اطراف.

 .عدم حمایت سبد سنت هفتم –عدم جذب تازه وارد  -عدم حمایت اعضاء قدیمی: مشکالت ناحیه

 آموزش خدمتگزاران جدید توسط خدمتگراران باتجربه. –اهمیت به چیپ و سکه بعنوان یک ابزار بهبودی -برای نواحی OAچاپ پمفلت مفاهیم درخواست از نشریات برای : پیشنهادات ناحیه

 
 

 « گزارش مسئولین اداری» 

 

 -: خط ماندگار -: تنخواه : خزانه دارمسئول ادارینام 

 می باشد. 885888.خزانه نهایی مانده ی لذا صاص یافت . تاخ ثبت تنخواه کمیته ی  به ریال از آن 885888.مبلغ  بود که ریال458885888: مانده ی خزانه خالصه گزارش

 اختصاص داده شود. OAقرار شد اولویت مابقی خزانه ی شورا به ارتقای سایت  برای ماه آینده تکمیل تنخواه کمیته ها و افزایش تنخواه کمیته ی اطالع رسانی در اولویت پرداخت هاست.
 قرارشد تا هریک از خدمتگزاران نشریات و چیپ  بطور جداگانه با یکی از دوخزانه دار و گرداننده ی شورا حساب سه امضائه افتتاح کنند.

 ن شورا محول گردید.اعالم برآورد هزینه ی استخدام حسابرس مالی به شورا به خزانه دارا

 درخواست از نواحی و گروه ها جهت حمایت هرچه بیشتر سبد سنت هفتم و افزایش مبالغ اهدایی به شورای ایران. پیشنهاد خدمتگزار:

 

 

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

 مبلغ به ریال دریافت از
 ریال 7885888 قزوین

 ریال 885888. شیراز

 ریال 457885888 اصفهان

 ریال 085888 اراک

 ریال3885888 کیش

 ریال 885888. خراسان

 ریال885888. خوزستان

 ریال8 تهران

 ریال8 اراک

 ریال8 سمنان

 ریال8 یزد

  

 ریال8 مانده ی قبلی خزانه

  ریال150085888 جمع کل دریافتی

 مبلغ به ریال پرداخت به 
 ریال8 منشی

 ریال 40.5888 تدارکات

 ریال 7.85888 اجاره

 ریال 9885888 توزیع نشریات

 یالر7.85888 کارگاه ها

 ریال 85888.. آدرسها

 ریال459.85888 اطالع رسانی

 ریال885888. کرایه خزانه دار از قزوین

 ریال41.5888 کرایه گرداننده از قم

  

 
 
 

 

 

  ریال 950085888 پرداختی جمع کل
   

 

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

 نیاز به خدمتگزار جدید. خالصه گزارش:

 .-پیشنهاد خدمتگزار:

 



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

 

 -: خط ماندگار -: تنخواه : منشیمسئول ادارینام 

 .های الزم به عمل خواهد آمدبرای زمان بندی جلسه شورا در ماه آینده با تیم گردانندگی هماهنگی :خالصه گزارش

 علی البدل منشی.نیاز به  مشکل خدمتگزار:

 درخواست از کلیه ی خدمتگزاران جهت خوانا و خالصه نوشتن گزارشات خود.: پیشنهاد خدمتگزار

 

 " ماه شورا آبانستور کار گزارش د" 

 :  شورا و رای گیریهای انجام شده ی انتخابات نتیجه ی  

 هیچ کاندیدایی برای خدمتهای مانده نداشتیم تمام خدمت های مانده همچنان بدون خدمتگزارند. -  

 مسئول کمیته ی ثبت گزارش شفاف ارائه نمود و رای اعتماد مجدد دریافت نمود. -  

 یف مجدد نداشت.شرایط و شرح وظایف کمیته ی ثبت در قسمت کمیته های موقت درج گردیده بود و نیاز به تغییر و تعر-  

 توزیع چیپ و سکه از تولید آن جدا شد. -  

 کمیته ی ترجمه از کمیته ی چاپ و نشر نشریات جداشد. -  

 کمیته ی توزیع چیپ و نشریات به یک کمیته یعنی کمیته ی توزیع تبدیل شد.-  

 ل شد.انبارگردانی و تحویل موجودی چیپ و سکه به نائب گرداننده و کمیته ی توزیع محو -  

 بازخوانی شد. 0قسمت پایانی اساس نامه تا بند   -  

 

    "ماه شوراآذرکار دستور"

 .و علی البدل منشی،نشریات ترجمه ، نشریات چاپ و نشر ، چیپ و سکه تولید ،رابط فرامنطقه مسئول کمیته ی وب سایت ، طرح و برنامه باقی مانده :  برگزاری انتخابات-    

 تخصیص و یا افزایش تنخواه به کمیته ها. -    

 ادامه ی بازخوانی قسمت پایانی اساس نامه و تعریف مجدد شرایط و وظایف در خدمتهای تفکیک یا ادغام شده ی شورا.  -    

 ی شخصی. بررسی مشکل صوتی شدن نشریات انجمن در گروه های مجازی و در بعضی موارد با اضافه و کسر کردن مطالب مطابق سلیقه -

 .تخصصی خدمات سایر برای کارمندمخصوص استخدامدهند و  می انجام کارتولیدی که هایی کمیته مالیدریافت گزارش ازخزانه دار بابت هزینه حسابرسی  - :قبلی پیشنهاداتسایر  بررسی-

 از مشترک فهم به رسیدن و سازی شفاف برای( ها کمیته مسئولین و رابطین نواحی، کارگاه مسئولین) خدمتگزار اعضای برای کارگاه تشکیل _ صوتی های فایل به نشریات از تعدادی تبدیل -

 ارائه کرده اند.    کمیته هاکه مدت هاست  یبررسی پیشنهادات- و کمیته ی طرح و برنامه بررسی سایت جدید با توجه به ارائه گزارش کمیته وب سایت - شورا در گروهی ترازنامه داشتن - اصول

 "خاتمه گزارش "

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

، نشریات ترجمه ، نشریات چاپ و نشرو کمیته ی تولید چیپ و سکه تولید .لطفاً به طورجدی و مستمر در نواحی مسئول کمیته ی وب سایت ، طرح و برنامه علی البدل منشی، رابط فرامنطقه، 

 اعضایی که تمایل به خدمت دارند در شورای بعدی حضور بهم رسانند.اطالع رسانی شود تا 

 برگزار خواهد شد. 49:88صبح تا  83:88از ساعت  80/83/4931ماه مورخ آذر  ی جلسه بعدی شورا اولین جمعه

 نواحی درخواست می شود تا راس ساعت در جلسه حضور داشته باشند. از تمامی .کارگاه سنت برگزار خواهد کرد شورای ایرانصبح قبل از جلسه ی 0در ضمن کمیته ی کارگاه ها ساعت  

 با تشکر منشی شورا


