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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 3:44در تهران ساعت  40/04/0930ایران مورخ  OAجلسه شورای منطقه  هفتمینونود

در  شورا جلسههم یک ساعت قبل از شورا با حضور رابطین و خدمتگزاران حاضر برگزار گردید.  کارگاه هان کمیته ای وجلسه ی در آغاز به کار کرد. حیخدمتگزاران و نمایندگان نوا و حضور غیاب
 با خواندن دعای آرامش خاتمه یافت. 09:44ساعت 

  .های خدماتی آن کمیتهشورا و حسابرسی مالی چگونگی  :اختصاص یافت؛ موضوع طرح و برنامهشورا به کمیته ی  جلسه ی بعدی یک ساعت قبل ازتوجه:

 *غیبت خدمتگزاران شورا در جلسه ی درون کمیته ای طرح و برنامه به منزله ی یک جلسه غیبت در شورا محسوب میشود.

 نیاز دارد.و علی البدل منشی شورا همچنان به مسئول کمیته ی نشریات ترجمه، تولید چیپ و سکه ،رابط فرامنطقه توجه: 

 .  در جلسه ی شورا حاضر شدند 3404 ساعت رابط دوم تهرانقم و   -صبح 3راس ساعت که  ، گرگانکیش،، قزوین، یزد،گرمسارتهران، اصفهان البرز، : اراک،نواحی حاضر

 . -: ایبکمیته های غ.  04401، وب سایت راس ساعت و کمیته آدرسها توزیع ، اطالع رسانی، کارگاه ها،کمیته ثبت :کمیته های حاضر

اسخگوی تماس منشی نبودن دو جلسه متوالی غیبت دارند و پ خزانه دار دوم : مسئولین غایب. راس ساعت ان شوراخزانه داریکی از گرداننده ، نائب گرداننده، منشی و : مسئولین اداری حاضر

 .طبق اساس نامه این شرایط به منزله ی انصراف از خدمت است شورا به یک نفر خزانه دار نیاز دارد لطفا اطالع رسانی شود 

 کلیه ی خدمتگزاران و رابطین تا پایان ساعت جلسه ، جلسه ی شورا را حمایت کردند. 

 

 « شورای ایران کمیته هایگزارش » 

 -: خط ماندگار ریال 0144444 :تنخواهمبلغ  وب سایت: نام کمیته

تحقیق و برآورد مالی در حداقل هزینه ممکن پیرامون راه اندازی سایتی با قابلیت های باال و   – تومان وجه نقد از مسول قبلی سایت 014444 و پسوردتحویل کدها و : کمیته گزارش خالصه

 .قابل ارتقاء

جهت بروز رسانی سایت با مسؤل ابتدایی آن تماس  ناقص است و اعضاء برای دریافت گزارش از سایت دچار مشکل هستند دسترسی به موضوعات در سایتامکانات برای : کمیته مشکالت

 .گرفته شده ولی مشکلی از سایت حل نکردن برنامه طراحی شده ی فعلی را هم در اختیار مسؤل جدید نگذاشتند

یه ی قرار دادنامه و قابلیت هایی که خواهد داشت و اراپیشنهادی سایت یق از چگونگی عملکرد هزار تومان با ارایه ی گزارش دق 144میلیون و 2به مبلغ  ایجاد سایت جدید: کمیته پیشنهادات

نهایی در اختیار مسؤل ی هزار تومانی تا تسویه  144تنخواه  1بلغ طی قرار شد این م –که پس از بحث و بررسی در شورا مورد تایید رابطین قرارگرفت  ی آن به اسم انجمن پرخوران گمنام
 .قرار گیردسایت قرار داده شود و تا اتمام آن تامین این تنخواه در اولویت اول خزانه ی شورا 

 ریال. 050555جمع هزینه های کمیته:

 

 43043730094: خط ماندگار ریال 944444444: مبلغ تنخواه نام کمیته: اطالع رسانی

گرفتن مکانی در خانه ی سالمت قزوین توسط این کمیته  – بررسی مسایل این ناحیه از نظر اطالع رسانیجهت سومین جلسه ی درون کمیته ای در اهواز برگزاری  :کمیتهگزارش خالصه 

 .هماهنگی ها با همدان ،زابل و سیستان جهت اعزام کمیته اطالع رسانی انجام شد  -خدمات رسانی به صورت تلفنی به اعضا و یا گروه هایی که به خدمت نیاز داشتن با کرمان  –

 . بسته شدن جلسات تازه تاسیس بعلت نیاز آنها به حمایت و راهنمایی  و فقدان اعضاء قدم و سنت کار کرده و عدم حمایت نواحی همجوار:مشکالت کمیته 

 .تمایل دارند به صورت تلفنی به اعضا و یا گروه هایی که به خدمت نیاز دارن خدمات رسانی کننددریافت شماره ی تماس اعضایی که :کمیته پیشنهادات

 ریال.108650555جمع هزینه های کمیته: 

 

 43043730090: خط ماندگار ریال 144444444 :مبلغ تنخواه کارگاه هانام کمیته: 

در خواست سه ناحیه برای برکزاری کارگاه که هنوز زمان دقیق را به کمیته اعالم نکرده اند:ناحیه ی  –برگزاری کارگاه سنت برای خدمتگزارن شوراقبل از جلسه ی شورا  :کمیتهگزارش خالصه 

 فارس در بهمن ، قم هنوز اعالم نکردن  و قزوین در اولویت بعدی.

 نداشتن اساس نامه ی به روز شورا. –نداشتن تلفن تماس مسؤلین کارگاه های نواحی ایران   -ت کننده ی کارگاه عدم پیگیری از سوی نواحی درخواس: مشکالت کمیته

 حمایت بیشتر اعضاء از جلسات درون کمیته ای قبل از شورا.: پیشنهادات کمیته

 ریال.200550555جمع هزینه های کمیته: 

 

 43030120244: خط ماندگار ریال 044444444: مبلغ تنخواه آدرسها روابط عمومی و نام کمیته:

 بیشتر نواحی تماس گرفته شده و به اکثر آنها جواب داده شده است. از :کمیته گزارش خالصه

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

ساعته فعال و 20که با مخافت نواحی قرار شد این کمیته با استفاده از بازوهای خود خط خدماتی خود را  شب7صبح تا 8محدوده ی زمان پاسخگویی به خط خدماتی کمیته : کمیته پیشنهادات

 . پاسخگو قراردهد

 .برای دو ماه آبان و آذر هزار ریال305:کمیتهجمع هزینه های 

 

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

 شرح وظایف این کمیته در اساس نامه از کمیته ی ترجمه جدا شد. -مسول جدید برای این کمیته انجام شد: انتخاب خالصه گزارش کمیته

 -: مشکالت کمیته

 -: پیشنهادات کمیته

  -جمع هزینه های کمیته:
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 43043730093: خط ماندگار -: مبلغ تنخواه نشریاتی  ترجمه : نام کمیته

 .دارد خدمتگزار جدیدنیاز به  این کمیته:کمیته گزارش خالصه

 -:مشکالت کمیته

 -: پیشنهادات کمیته

 -جمع هزینه های کمیته:
 
 

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

 دارد. جهت تولید چیپ و سکه این کمیته نیاز به خدمتگزار –تحویل تمام موجودی چیپ و سکه وقالب ها به کمیته ی توزیع :کمیتهگزارش خالصه 

 .-:از شورا کمیته درخواست

 

 43043730090: خط ماندگار -: مبلغ تنخواه و چیپ(: نشریات ) توزیع: نام کمیته

 آمارگیری و تحویل کلیه ی موجودی چیپ و سکه با حضور یدی از رابطین و همکاری نائب گرداننده.   – به نواحی فقره چیپ8نشریات و فقره 09فروش  :کمیتهگزارش خالصه 

برای  تماس مکرر نواحی - و همکاری در نواحیدر قسمت توزیع بازو  چند نیاز به – و رو به اتمام بودن بعضی دیگر از نشریات کسری در نشریات طبق ماه های گذشته:مشکالت کمیته

 .صورت ادامه پیدا کردن وضعیت نشریاتاحی مبنی بر چاپ مستقل نشریات دراعالم بعضی نو – بعلت عدم اطالع رسانی رابطین به نواحی خودشریاتی که موجود نیست سفارش ن

کمیته ترجمه و اقدام هرچه سریع تر مسئول تولید جهت انتخاب مسئول وب سایت و رابطین ، منشی اطالع رسانی جدی و به موقع   - در گزارش هاجدول فروش چاپ : پیشنهادات کمیته

تولید چیپ  و سکه و افزایش تنخواه کمیته ی توزیع جهت هزینه های جانبی فروش چیپ مانند نایلون ، شارژ گوشی و دسته انتخاب هرچه سریع تر مسئول  -جهت تامین کسری های نشریات
 . فاکتور

)مسئول تولید انتخاب شده و احتماال این مشکل در ماه  -ی تولید نشریات و متوقف ماندن چاپ نشریات در ماه های گذشتهبعلت نبود خدمتگزار برا-:  نشریات تمام شده

 جدید برطرف خواهد شد(
ابزار 3قدم چهار ، ترازنامه قدم ده ،  سنت ، آوای بهبودی ، پایبندی به پرهیز ، از شخصی به شخصی دیگر ، داشتن برنامه غذایی ، فرصت های بهبودی ، برنامه بهبودی ، ترازنامه02قدم و 02

 ی اختیار، پرخوری بی اختیار نگاهی به درون و خطاب به متخصصان سالمت. ، برای خانواده های پرخوران ب OAبهبودی ، فقط برای امروز ، پکیج اطالع رسانی ، نویدهای 

 داشتن حق انتخاب. –راهنمای کارکرد قدم  نشریات روو به اتمام:

این مشکل  )همپنان مسئول تولید چیپ نداریم و-بعلت نبود خدمتگزار برای تولید چیپ و متوقف ماندن ضرب چیپ و سکه در ماه های گذشته-چیپ های تمام شده :

 باقی خواهد بود(
 نداریم. ماه0 روز و 04چیپ 

 چیپ های روو به اتمام:
 .و سکه  ماه 08 ماه ، 3روز ، 34

 ریال 005550555تنخواه :

 .  ریال0444444خرید دسته فاکتور: – ریال0444444شارژ گوشی:   -ریال 2044444ارسال به نواحی :  ینه های کمیته:زه

 ریال300.50555الباقی تنخواه مانده:

 ریال02360266..:  سه امضائه ی نشریات بانکی جمع موجودی در حساب

 گزارش مالی توزیع نشریات:

 فروش اول به ریال نام ناحیه
 ریال 8344444 قزوین

 4 خراسان

 یالر2914444 اصفهان

 ریال044444444 اهواز

 ریال 7104444 البرز

 - کیش

 ریال8814444 سیرجان

 - تهران

 ریال044444444 زابل

 ریال0714444 گرگان

 ریال2944444 تبریز

 ریال9044444 خزانه اهدایی به سیرجان

  ریال9444444 خزانه اهدایی به زابل

 جمع کل ریالو...  فروش دوم
 ریال049244444 ریال9044444 – 0244444

- - 

 ریال 2914444 -

 ریال 0442444444 ریال944444444 – 942444444

 ریال7104444 -

- - 

 ریال8814444 -

- - 

 ریال 044444444 -

 ریال7004444 ریال9344444 – 7444444

 ریال2944444 -

 ریال9044444 -

 ریال9444444 -

 ریال250.680555 آذر جمع فروش ماه
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 گزارش مالی توزیع چیپ:

 فروش به ریال نام ناحیه
 ریال 044444 قزوین

 ریال042444444 خراسان

 یالر04924444 اصفهان

 - اهواز

 ریال9444444 البرز

 - کیش

 ریال0144444 سیرجان

 ریال948014444 تهران

 ریال0144444 زابل

 یالر0144444 گرگان

 - تبریز

 یالر0844444 وجه واریز بدهی قبلی به قم

 ریال049144444 فقره توسط نائب گرداننده9

 ریال003030555 جمع کل فروش ماه آذر

 
جمع اهدایی: ریال 0144444اهدایی به: گرگان ، سیرجان و زابل

 ریال0144444
  از مسئول قبل طلب داشتندعدد زنجیر به مشهد که 84ارسال 

 تشکذ از نائب گرداننده جهت همکاری و ارسال رایگان این فقره.
 

جمع موجودی بانکی چیپ و سکه در حساب شخصی مسئول 
 ریال                                                                                                         044494444توزیع: 

موجودی چیپ و سکه 

 ضرب شده

چیپ های ضرب  

 نشده
 عدد02010زرد  عدد8921خوش آمد گو          

 عدد8897قرمز  عدد0783 روز94

 عدد8372آبی  عدد18 روز04

 عدد7918سبز  عدد284 روز34

 عدد0480مشکی  عدد72 ماه0

 عدد0819سرمه ای  عدد939  ماه3

 عدد9329طوسی  عدد380 یک سال

 عدد0247شیشه ای  عدد010 ماه08

 - عدد090 سال2

 - عدد940 سکه

 عدد05365ج.ک  عدد180511 جمع کل

 
 تحویل چهار قالب به وزنهای:

کیلوگرم و 91 –کیلوگرم 224304 -کیلوگرم 224894
 کیلوگرم 14تا  04وزن تقریبی قالب بزرگ 

توجه: آمار اعالم شده توسط مسئول قبل براساس وزن 
بوده و آمارگیری جدید براساس شمارش تعداد میباشد. 

این امر موجب اختالف در موجودی های اعالم شده 
 موجودی های اعالم شده ی قبلی شده است.جدید با 

 فروش ماه قبل و تنخواه تحویل داده نشده.-
 

 
 

 5.15.8.8100خدماتی : خط  ریال044444444: مبلغ تنخواه نام کمیته: ثبت

 آرشیو بندی کلیه نامه ها و فعالیت های مکتوب کمیته تا به امروز. –: مراجعه به پلیس امنیت طی تماس گرفته شده از طرف آنها و تکمیل نمودن درخواست آنها خالصه کمیته

در خصوص ارائه مدارک خواسته شده و عدم همکاری کمیته ی آدرسها و نشر وچاپ و ترجمه جهت ارائه کپی مجوز کتاب های انجمن و عدم همکاری رابطین نواحی  مشکالت کمیته:

 آدرسهای ایران.

به و رساندن آن افزایش تنخواه ریال 1444444درخواست  –رسیدگی به لگوی انجمن   -امکان ارائه ی نامه به کمیته ی اطالع رسانی کل و نواحی جهت تهیه ی مکان  پیشنهادات کمیته:

 ریال که انجام شد.044444444سقف

 و کارشناس تغذیه که ظاهرا در گذشته اعالم همکاری کرده بودن.پیگیری ازطریق دو راه پیشنهادی دریافت شده و پیگیری د کارهای در دست اقدام ماه آینده:

 ریال2050555جمع هزینه های کمیته: 

 

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

شورا با موضوع چگونگی حسابرسی مالی ی این کمیته اولین جلسه  -بازوهای خود را برای ماه آینده به شورا معرفی خواهد نمود این کمیته– انتخاب خدمتگزار جدید انجام شد :خالصه کمیته

 .قبل از جلسه ی ماه آینده  ی شورا برگزار خواهد شد

 .-: مشکالت کمیته

مالی را در جلسه درون کمیته ای ماه آینده  لطفا  خزانه دار هزینه ی برآوردشده جهت  استخدام موقت یک حسابرس -موقع اعضا در جلسه ی ماه آینده  حضور فعال و به: پیشنهادات کمیته

 . صبح مطرح نماید 8ساعت  42/00/30مورخ 
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 « گزارش نواحی شورای ایران» 

 -: خط ماندگار ریال4: مبلغ اهدایی یزد: نام ناحیه

 .کمیته برگزار شد0گروه و  0با حضور  21/3/30جلسه هیات نمایندگان در تاریخ : گزارش و دستاوردهای ناحیه

 . اطالع رساننداشتن خدمتگزار در – ضعیف بودن سبد سنت هفتم –: نبود خدمتگزار ناحیه مشکالت

 .ارائه دو نامه برای کمیته ثبت: ناحیه پیشنهادات

 

 -: ماندگارخط  ریال هزار044: مبلغ اهدایی : کیشنام ناحیه

 .به جلسات عضو و جذب موفق تازه واردین 24حدود افزایش استقبال اعضاء : ی ناحیهگزارش و دستاوردها

 .-: مشکالت ناحیه

 .(43938023104ماندگار کیش: : دعوت از اعضایی که برای تفریح به کیش می آیند به حمایت ازتنها جلسه ی کیش که در روز شنبه برگزار میگردد) تماس با خط پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار .ریال 4: مبلغ اهدایی : تهراننام ناحیه

 .-جلسه جدید  1تاسیس  –تکمیل تر شدن اساس نامه  –نماینده  08با حضور  27/3/30برگزاری هیات در تاریخ : گزارش و دستاوردهای ناحیه

برگزارشدن شورا در تهران باعث سوء تعبیر نواحی شده بدین  -نداشتن وب سایت –عدم چاپ نشریات جدید   –نداشتن مجوز فعالیت  –عدم گزارش شفاف خدمتگزاران شورا : مشکالت ناحیه

 معنی که اهدایی آنها به شورا با اهدایی به تهران اشتباه گرفته شده است لطفا رابطین این موضوع را در ناحیه ی خود اعالم کنند. 

وب سایت  –حذف کانال کمیته کارگاه ها  –درخواست توضیح از کمیته توزیع بابت پول نقد قابل توجهی که در حساب ایشان مانده  –همه بتوانند در شورا صحبت کنند : پیشنهادات ناحیه

تنها یک کانال زیر نظر سایت  –های جدید برای ارائه به گروه ها تولید پمفلت  –ادغام تولید با توزیع نشریات  –بازگشت کمیته ی چیپ به خود چیپ  –جدید با امکانات مناسب که رای آورد 
 . داشته باشیم

 

 -: خط ماندگار .ریالهزار144: مبلغ اهدایی : البرزنام ناحیه

 نفر .0تا9میانگین جذب تازه واردین در هر جلسه بین  –هیئت نمایندگان البرز و جلسات بهبودی آن  نداشتن مشکل در انتخاب خدمتگزاران: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 پاسخگویی به موقع و بجای کمیته ی آدرسهامشکالت ناحیه: عدم 

که نیاز نواحی بعضی نشریات مانند: داشتن یک برنامه غذایی و فرصت های بهبودی   -چاپ آدرس جلسات کل ایران و به روزرسانی خطوط ماندگار و افزودن نواحی جدید: پیشنهادات ناحیه

 . تشکر از مسئول سایت بخاطر خدمات شفاف ، ارائه ی گزارش دقیق و داشتن نگاه جامع به حواشی تاثیرگذار خدماتی شان – و گروه هاست مجدد چاپ شود

 

 

 -: خط ماندگار .میلیون ریال2: مبلغ اهدایی : اصفهاننام ناحیه

 .مشکلی نبود انجام شدانتخاب کمیته ها  – 42/04/30برگزاری جلسه هیات نمایندگان در تاریخ : گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .-:مشکالت ناحیه

 .CDسنت در قالب 02قدم و 02: ارائه ی کتاب پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار ریال 144و  هزار 000: مبلغ اهدایی : اراکنام ناحیه

 .تازه وارد در گروه ها 29جذب   -تازه وارد در همایش 24سالگی گروههای اراک با حضور  04برگزاری تولد  -ر تازه وارد داشته ایم نف 09: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .-: مشکالت ناحیه

 .تعیین مدت یرای کمیته ی ثبت -ارائه گزارش کامل توزیع از انبارگردانی چیپ و سکه و نشریات:پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار ریال 4: مبلغ اهدایی سمنان )گرمسار(: نام ناحیه

 . تازه وارد هم داشتیم –در صورت نداشتن گرداننده نشریه خوانی انجام میشود   -نفری اعضاء 01تا  04با حمایت  گرمسار برگزاری مرتب جلسات: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .خالی بودن سبد سنت هفتم گروه -نداشتن گرداننده –مشکل در جذب و نگهداشتن تازه واردین  – نداشتن توانایی برای خرید چیپ: مشکالت ناحیه

 .تشکیل کمیته برای حمایت از تازه واردین در جلسات مختلط – و کمک به جذب تازه واردینتقاضای کارگاه برای باالبردن آگاهی اعضاء : پیشنهادات ناحیه
 

 43983473208: خط ماندگار هزارریال004: مبلغ اهدایی قزوین: نام ناحیه

آگاهی اعضاء از  –تشکر از کمیته ی اطالع رسانی  - ی شهرجدید هشتگرد جلسه  همکاری با اطالع رسانی جهت مکان –حمایت خوب از تازه واردین  :گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .در قزوین باعث جذب تازه واردین شده OAقدم 02

عدم جذب تازه وارد در شهر جدید  –عدم حمایت اعضاء قدیمی از جلسه هشتگرد جدید و عدم اطالع رسانی در سطح ناحیه  –عدم چاپ نشریاتی که به اتمام رسیده اند : مشکالت ناحیه

 عدم حمایت و نداشتن گرداننده ی آقا در این شهر. –هشتگرد 
شفاف کردن  -با موضوع جذب تازه وارد درخواست از کارگاه ها  – جهت آموزش اعضاء کمیته ی اطالع رسانی این ناحیه شورا اطالع رسانیکمیته ی از  قاضای کارگاهتپیشنهادات ناحیه: 

 وضعیت مالی شورا و کمیته ها از طریق یک حساب رس
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 -: خط ماندگار .هزار ریال044: مبلغ اهدایی : قمنام ناحیه

عضو و  04روند خوب جلسات آقایان با حدود  – هزار که بطور مداوم غیر نقدی خواهند بود و کمبودی نداریم144 چیپ تنخواه وهزار 144تنخواه نشریات  : گزارش و دستاوردهای ناحیه

  .عضو  04خانمها با حدود 

 کمبود اعانه از جلسات بخاطر باال بودن هزینه هایشان -نداشتن اطالع رسان –نداشتن مکان مناسب برای جلسه ی هیات  –گرداننده نداشتن   - نداشتن تازه وارد در جلسات: مشکالت ناحیه

چندروز قبل از جلسه ی شورا ازطریق پیامک به خدمتگزاران  – مفهوم خدماتی با هزینه ی خود ناحیه02سنت و 02قدم 02پیرامون  کمیته ی کارگاه ها : درخواست کارگاه ازپیشنهادات ناحیه

 .و رابطین شورا تاریخ و زمان جلسه ی شورا  یادآوری شود

 

 -: خط ماندگار میلیون ریال.0: مبلغ اهدایی : گرگاننام ناحیه

ه دو روز در : پربارشدن جلسات گرگان ، جذب خوب تازه وارد، باالرفتن آگاهی اعضاء از قدمها و پرهیز ،استارت کارکرد قدمها و افزایش جلسات گرگان بگزارش و دستاوردهای ناحیه

 هفته بعلت مثمرثمر واقع شدن کارگاهیست که کمیته ی کارگاه ها چند ماه پیش در گرگان برگزار کرد.    

 به های جدید دیگر اعضا اعضائ پرخوران گمنام و محدود شدن تجربه ها به داخل گروه تجر: نداشتن مشکالت ناحیه

 .-: پیشنهادات ناحیه

 
 

 « گزارش مسئولین اداری» 

 

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

 .ریال -4-مانده ی نهایی خزانه ی شورا:  –بود که به تنخواه کمیته ی سایت اختصاص یافت  ریال041144444این ماه:  : 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 :

 به ریال مبلغ دریافت از
 ریال0044444 قزوین

 ریال 942244444 کرمان

 ریال 244444444 اصفهان

 ریال 0004144 اراک

 ریال0444444 کیش

 ریال 044444444 گرگان

 ریال4 گرمسار

 ریال4 تهران

 ریال1444444 البرز

 ریال0444444 قم

 ریال4 یزد

  

 ریال0214444 مانده ی قبلی خزانه

  یالر847214444 جمع کل دریافتی

 مبلغ به ریال پرداخت به 
 ریال0744444 منشی

 ریال 0144444 تدارکات

 ریال 74444444 اجاره

 ریال 0144444 توزیع

 ریال2144444 کارگاه ها

 ریال 9144444 آدرسها

 ریال0084444 اطالع رسانی

 یالر7144444 کمیته ثبت

 یالر0144444 کرایه گرداننده از قم

 ریال144444 سایتکمیته 

 
 
 

 

 

  ریال047444444 پرداختی جمع کل
   

 

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

 نیاز به خدمتگزار جدید. خالصه گزارش:

 .-پیشنهاد خدمتگزار:
 
 

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

 .گرداننده برای تهیه ی گزارش ماه قبل و انجام پست خدماتی منشی بعلت غیبت منشی: تشکر از نائب خالصه گزارش

 علی البدل منشی.نیاز به  مشکل خدمتگزار:

 .نواحی نسبت به اطالعاتی که باید در گزارش خود بیاورند به فهم مشترک برسند – درخواست از کلیه ی خدمتگزاران جهت خوانا و خالصه نوشتن گزارشات خود: پیشنهاد خدمتگزار

 

 "ماه شورا  دیستور کار گزارش د "
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 .ندشد انتخابو نائب منشی د نشریات تولی وطرح و برنامه  مسئولین کمیته های  -          
 شورا در اساس نامه صورت گرفت.تعریف مجدد شرایط و وظایف در خدمتهای تفکیک یا ادغام شده ی  -      

 .متگزاران قرار گیرددویرایش و در اختیار نواحی و خ ،ه بازخوانی شدساس نامه ی ا -          
 رای آورد.ی سایت  راه اندازی سایت جدید با قابلیت به روز رسانی و ارائه ی قرارداد به نام انجمن پرخوران گمنام توسط کمیته -          

 .ریال تا اتمام پرداخت هزینه ی سایت درنظرگرفته شد 144444444هانه تنخواه ما ریال که جهت تامین آن برای میته ی سایت2441444444هزینه برآورد شده ی سایت                
 .میته های شورا ، متوقف خواهد مانداز شورا ، سایر فعالیت کدم حمایت مالی الزم و در صورت ع خواهد گرفتاولویت مالی شورا به تکمیل تنخواه کمیته ی وب سایت تعلق  *درراستای این تصمیم

 بررسی چگونگی حسابرسی مالی شورا به جلسه ی درون کمیته ای کمیته ی طرح و برنامه در ماه آینده سپرده شد.  -          

    "ماه شورابهمن کار دستور"
 رابط فرامنطقه.یک نفر خزانه دار ،  کمیته ی تولید چیپ و سکه ، ، ی نشریات ترجمهباقی مانده : کمیته ی  برگزاری انتخابات-    
  درنظرگرفتن نتیجه ی کار کمیته ی طرح و برنامه پیرامون این موضوع. رسی مالی شورا باتصمیم گیری در مورد چگونگی حساب-   

بررسی مشکل صوتی شدن نشریات انجمن در گروه های مجازی که در بعضی موارد با  - صوتی های فایل به نشریات از تعدادی تبدیلتصمیم گیری در مورد  - :قبلی پیشنهاداتسایر  بررسی-   
 فهم به رسیدن و سازی شفاف برای( ها کمیته مسئولین و رابطین نواحی، کارگاه مسئولین) خدمتگزار اعضای برای کارگاه تشکیل -بوده  اضافه و کسر کردن مطالب مطابق سلیقه ی شخصی

    .بررسی پیشنهاداتی که مدت هاست کمیته ها ارائه کرده اند -شورا  در گروهی ترازنامه داشتن - اصول از مشترک

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

در نواحی اطالع به طورجدی و مستمر فاً ، رابط فرامنطقه و علی البدل منشی. لط تولید چیپ و سکه و یک نفر خزانه دار یته ی ترجمه ی نشریات و مسئول کمیتهمسئول کم

،  متوقف مانده ، ترجمه ی بسیاری از نشریات تی اخدم های* توجه: بعلت عدم وجود خدمتگزار در این پست رسانی شود تا اعضایی که تمایل به خدمت دارند در شورای بعدی حضور بهم رسانند.
 .هچنین شورا جهت باز کردن حسابهای سه امضائه به خزانه دار دوم نیاز دارد استموجودی بعضی از چیپ ها به اتمام رسیده 

 برگزار خواهد شد. 09:44صبح تا  43:44از ساعت  42/00/0930ماه مورخ  بهمن ی جلسه بعدی شورا اولین جمعه
. برگزار خواهد کردجهت بررسی چگونگی حسابرسی مالی شورا و کیته های خدماتی شورا جلسه ی درون کمیته ای  شورای ایرانصبح قبل از جلسه ی 8ساعت  ن کمیته ی طرح و برنامهدر ضم 

 در جلسه حضور داشته باشند.راس ساعت از تمامی نواحی درخواست می شود تا 
 جلسه ی درون کمیته ای طرح و برنامه به منزله ی یک جلسه غیبت در شورا محسوب میشود.*توجه: غیبت خدمتگزاران شورا در 

 ا تشکر منشی شوراب                                                                                                                              
 
 

 


