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 به نام خداوند بخشنده و مهربان

گرفتن تاییدیه ی گزارش ماه قبل از رابطین و  OAو مفاهیم خدماتی  قدم سوم صبح با خواندن دعای 3:22در تهران ساعت  20/11/1931ایران مورخ  OAجلسه شورای منطقه  ینهشتمونود

 جلسههم یک ساعت قبل از شورا با حضور رابطین و خدمتگزاران حاضر برگزار گردید.  طرح و برنامهن کمیته ای وجلسه ی در آغاز به کار کرد. حیخدمتگزاران و نمایندگان نوا و حضور غیاباعضاء 
  با خواندن دعای آرامش خاتمه یافت. 19:12در ساعت  شورا

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

 .  در جلسه ی شورا حاضر شدند .350 ساعت کیش  -صبح 3راس ساعت که  ، گرگانقم،،گرمسارکرمان،خراسانفارس،قزوین، اهواز،،، اصفهانهر دو رابط تهران البرز، : اراک،نواحی حاضر

 . -: کمیته های غایب.  ، وب سایت و آدرسها راس ساعت در جلسه حاضر شدند  ثبتارگاه ها،کمیته اطالع رسانی، کطرح و برنامه،، ،تولید نشریاتتوزیع  :کمیته های حاضر

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

 .نبودن طبق اساس نامه این شرایط به منزله ی انصراف از خدمت است شورا به یک نفر خزانه دار نیاز دارد لطفا اطالع رسانی شود 
 . را را ترک کردندجلسه شو 11592به غیر از کمیته ی آدرسها که ساعت  کلیه ی خدمتگزاران و رابطین تا پایان ساعت جلسه ، جلسه ی شورا را حمایت کردند

 

 « شورای ایران کمیته هایگزارش » 

 -: خط ماندگار تومان225222.:موقت تنخواهمبلغ  وب سایت: نام کمیته

تحویل یک نمونه کپی قرارداد به منشی و خزانه دار) که یک بند آن به درخواست  –تومان به شرکت پاسارگاد جهت قسط اول و عقد قرار داد  5222..1پرداخت : کمیته گزارش خالصه

روز  02جدید طی به پایان رسید و سایت  02/12/31تاریخ هاستینگ سایت قبلی در تاریخ  –نواحی نیاز به اصالح و تجدید نظر داشت و قرار است برای ماه آینده مجددا به شورا ارائه شود.( 
 طراحی و راه اندازی خواهد شد. 12/31/.2کاری از تاریخ 

 .نداشتن خط ماندگار برای کمیته: کمیته مشکالت

 آوای بهبودی که تجربه نیرو امید اعضاء باشد.-0پرسش و پاسخ و  -1بحث و بررسی جهت دو صفحه ی پیشنهادی برای سایت شامل : کمیته پیشنهادات

 تومان.025.244ی کمیته:هاجمع هزینه 

 

 23123730192: خط ماندگار تومان9225222: مبلغ تنخواه ه: اطالع رسانینام کمیت

  از ناحیه ی گیالن چند تماس داشتیم که به جلسه نیاز دارند و راهنمایی های الزم انجام شد. -جلسه ی جدیدی در این ماه راه اندازی نشده :کمیتهگزارش خالصه 

 بهمن. 02بهمن تا  12نیاز به چند نفر نیروی آگاه برای اطالع رسانی در قرقه ی قزوین از  :مشکالت کمیته 

 تهیه ی پک اطالع رسانی برای ارائه به مراکزی که با پرخوران کار میکنند. -درخواست از رابطین برای دراختیارگذاشتن شماره  تماس کمیته های اطالع رسانی نواحی خود:کمیته پیشنهادات

 .تومان00.444ی کمیته:هاهزینه جمع 

 

 23123730190: خط ماندگار تومان225222. :مبلغ تنخواه کارگاه ها: نام کمیته

هماهنگی جلسه ی درون کمیته ای   –بهمن با موضوع خدمت و خدمتگزار  01و  01،  01برگزاری کارگاه در ناحیه ی فارس در تاریخ :کمیتهگزارش خالصه 

 روز کردن اطالعاتبه بااصفهان برای 

بعلت هزینه های شورا کارگاه برای نواحی با هزینه ی خود نواحی  –نداشتن اساسنامه ی جدید شورا  –عدم ارتباط با کمیته های کارگاه های ایران بعلت عدم همکاری آنها : مشکالت کمیته

 انجام میشود.

 برگزاری کارگاه برای شورا در پنج شنبه ی آخر هر ماه. –چاپ نشریات پرهیز و حفظ وزن مناسب  :کمیته پیشنهادات

 تومان.50.444 ی کمیته:هاجمع هزینه 

 

 23131.01022: خط ماندگار تومان1225222: مبلغ تنخواه آدرسها روابط عمومی و :نام کمیته

 نواحی کمیته ها. جمع آوری آدرسهای نواحی در یک پک تایپ شده و قرار دادن آن در اختیار :کمیته گزارش خالصه

 .دقیق نبودن آدرسهای نواحی و بی پاسخ بودن خطوط ماندگار آنها :مشکالت کمیته

 درخواست از نواحی جهت پاسخگویی به تماسهای این کمیته و ارائه ی شماره ی تماس خود به کمیته.: کمیته پیشنهادات

 تومان.024.044:کمیته جمع هزینه های

 

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

نشریات با  بعضی از چاپ –تحویل وسایل از مسئول قبلی  –برگزاری جلسه ی درون کمیته ای با حضور مسئول قبلی نشریات ، مسئول توزیع و نائب گرداننده : خالصه گزارش کمیته

به متخصصان سالمت  OAمعرفی  –دوباره خوش آمدید –پرخوری بی اختیلر نگاهی به درون  –خوران گمنام خانواده ی پر – 10،10نشریات چاپ شده:  –قیمتی پایین تر از قیمت های قبلی 
 ازشخصی به شخص دیگر –

 نداشتن خط خدماتی –تکمیل نشدن نشریات  -: نداشتن بازو مشکالت کمیته

 -: کمیته پیشنهادات

 -کمیته: جمع هزینه های
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 23123730193: خط ماندگار -: تنخواهمبلغ  نشریاتی  ترجمه : نام کمیته

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

 -جمع هزینه های کمیته:                                                         -: کمیته اداتپیشنه                                                       -:مشکالت کمیته
 

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

کار این خدمت برای این ماه توسط  – 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 

 .نائب گرداننده درج گشته ارائه ی تلفن و آدرس تولیدی به شورا جهت شفاف سازی در گزارش –تولید شده به کمیته ی توزیع تحویل گردیدو چیپ های نائب گرداننده انجام شد 
 تومان . 2025222جمع کل هزینه: . تومان 125222کرایه ی رفت و برگشت: –مان تو 1225222:هزار زنجیر 1  -تومان  125222.هزار عدد چیپ طالکوب : 3رش مالی : گزا

 .-:از شورا کمیته درخواست

 

 23123730191: خط ماندگار تومان225222.: مبلغ تنخواه و چیپ(: نشریات ) توزیع: نام کمیته

اهواز مشهد کرمان البرز جهرم اصفهان  به نواحی) فقره چیپ7و  )به اهواز مشهد کرمان البرز گرگان قزوین اصفهان تهران کیش قم جهرم( نشریاتفقره 13فروش  :کمیتهگزارش خالصه 

وسایل و  تحویل کلیه ی -شرکت در جلسه ی درون کمیته ای تولید   -تشکر از اقدام خوب و به موقع تولید برای تامین نشریات مورد نیاز  -اهدایی به گرگان زابل و سیرجان از خزانه  – کیش(
امکان جابجایی نشریات با اهواز وجود  -تومان به نائب گرداننده برای تهیه ی کسری چیپ و سکه 2025222پرداخت  –از نائب گرداننده  تشکر و تقدیر – نائب گردانندهغالبهای چیپ و سکه به 

 . دارد

 . و همکاری در نواحیدر قسمت توزیع بازو  چند نیاز به –کسری در نشریات:مشکالت کمیته

 -کمیته ترجمه جهت انتخاب مسئول وب سایت و رابطین ، منشی اطالع رسانی جدی و به موقع   - بعهده خود کمیته قرار گرفت()که در گزارش هاجدول فروش چاپ : کمیته پیشنهادات

 . تولید چیپ  و سکه و افزایش تنخواه کمیته ی توزیع جهت هزینه های جانبی فروش چیپ مانند نایلون ، شارژ گوشی و دسته فاکتورانتخاب هرچه سریع تر مسئول 

، فرصتهای بهبودی ، آوای بهبودی ، پکیج اطالع رسانی ، پایبندی به پرهیز ، داشتن یک برنامه  12، ترازنامه قدم  1:راهنمای کارکرد ، فقط برای امروز ، ترازنامه قدم :  نشریات تمام شده

 متخصصان سالمت.، داشتن حق انتخاب و معرفی به  OAابزار بهبودی، نویدهای 3ی غذایی ، برنامه ی بهبودی ، 

 گزارش نشده. نشریات روو به اتمام:

 . -:  شدهچیپ های تمام 

 .گزارش نشدهچیپ های روو به اتمام:

 .  تومان000.444  ینه های کمیته:زه

 تومان500.444الباقی تنخواه مانده:

 که بصورت مجزا از گزارش شورا روی سایت قرار خواهد گرفت.بعهده ی خود مسئول توزیع می باشد کمیته ی توزیع   مالیهای ریز گزارش  :توزیعگزارش مالی 

 تومان.  0.005.444 نشریات:  تومان. وجه پرداختی به کمیته تولید0.455.044:  نشریات فروش این ماه

 تومان0.400.550نشریات : جمع موجودی در حساب بانکی سه امضائه ی 

 تومان . 054.444هزینه ی تولید چیپ:  تومان.0.000.044فروش چیپ و سکه ی دو ماه آذر و دی: 

 تومان میباشد. 050.044:در حساب شخصی مسئول توزیع جمع موجودی نقدی چیپ و سکه 

 

 44044040002:  شخصی خدمتگزارخط  تومان1225222: مبلغ تنخواه : ثبتنام کمیته

صحبت با شیراز و  -نفر از متخصصین یزد و کرمان 0تهیه ی کپی از مدارک برای اطالع رسانی صحبت با  –رفتن به وزارت کشور  – 0مالقات با مدیریت سمن های منطقه : خالصه کمیته

 .پیگیری متخصصان قبلی

 - مشکالت کمیته:

 نفر برای وزارت کشور.1از اسامی استفاده ی  پیشنهادات کمیته:

 .ر این جلسه + دقیق شدن روی خدمت ثبت و تفکیک نگهداشتن آن از فعالیت های مربوط به اطالع رسانیه: اعالم نتایج پیگیری های مطرح شده دکارهای در دست اقدام ماه آیند

 با ارائه ریز هزینه به شورا. تومان04.444 جمع هزینه های کمیته:

 

 -: خط ماندگار -: مبلغ تنخواه : طرح و برنامهنام کمیته

 ارائه ی نتیجه ی پیشنهادی کمیته به شورا . -شورا قبل از جلسه ی شورابا موضوع چگونگی حسابرسی مالی ی این کمیته اولین جلسه برگزاری  –معرفی بازوها به شورا  :خالصه کمیته

 .-: مشکالت کمیته

ش مالی و نحوه ی انبارگردانی کمیته های بعدی به گرد اضافه شدن تمام تصمیم گیری های شورا به شرح وظایف خدمتگزاران در اساسنامه. اختصاص درون کمیته ای: کمیته پیشنهادات

 تومان4.444هزینه های کمیته:                نشریات و چیپ و پیداکردن مشکالت آنها 

 

 « گزارش نواحی شورای ایران» 

 -: خط ماندگار تومان25222.: اهداییمبلغ  فارس)شیراز(: ناحیهنام 

 .تصمیم گرفته شد تنخواه نشریات هر ماه اضافه شود – برگزار شد نمایندگان و کمیته هابا حضور  00/12/31جلسه هیات نمایندگان در تاریخ : گزارش و دستاوردهای ناحیه

  .OAعدم آگاهی اعضاء از سنتها و مفاهیم خدماتی  –تصمیم گرفته شد اربط هر دوماه یکبار در جلسه ی شورا حاضر شود  ضعیف بودن سبد سنت هفتم: نبود:بعلت ناحیه مشکالت

 .درخواست از وب سایت جهت دادن یک اطالعیه در مورد خالف اصول بودن به عاریت دادن نام پرخوران گمنام در فضاهای مجازی: ناحیه پیشنهادات
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 -: خط ماندگار تومان25222.: اهداییمبلغ  : خراسان )مشهد(ناحیهنام 

برگزاری جلسات درون  –لنتخاب اطالع رسان  -برگزار شدها میته نماینده ی بین گروه و ک 01با حضور جلسه هیات نمایندگان نودمین : دستاوردهای ناحیهگزارش و 

 .حیه استبرگزاری خوب جلسات در ناحیه از گزارشات دیگر نا –خرید خطوط ماندگار  -برگزاری جلسه ی باز با موضوع وظایف خدمتگزار –کمیته ای 

 . کمبود راهنمای باتجربه البته بعلت سخت گیری اعضاء در انتخاب راهنما –اختالف در مورد برگزاری جلسات مختلط : مشکالت ناحیه

 ء پرخوران به حساب می آیند؟سوال: آیا خام خواران جز .برگزاری یک کارگاه سراسری برای نواحی در تهران در مورد سنت های دوازده گانه -تشکر از نائب گرداننده : پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار تومان1015222: اهداییمبلغ  : خوزستان)اهواز(ناحیهنام 

بررسی انتقادهای – 07/3/31در تاریخ  ی درون کمیته ای اطالع رسان کل با اهوازجلسه  - 07/3/31خوزستان در تاریخ  OAبرگزاری دهمین سالگرد : گزارش و دستاوردهای ناحیه

نیاز به همکاری گروه های خوطستان برای تصمیم گیری  01/00/19سالگی سربندر در 5سالگی امید در دی ماه و 5برگزاری  –مطرح شده توسط اعضاء از همایش 

تومان و 011011111سقف نشریات خوزستان: -در مورد برگزاری همایش در سالهای بعد و بلوکه کردن یا نکردن باقی سبد همایش برای همایشهای بعدی

 تومان.1511111چیپ:
 . نبود خدمتگزار در اطالع رسانی ، منشی ، علی البدلهای گرداننده و منشی –عدم حمایت اعضاء آقایان آبادان  – مشکل جا و مکان در گروه هایی مثل دزفول و ماهشهر: مشکالت ناحیه

 .به مراکز درمانی به چه صورت باید انجام شود؟ OAپکیج اطالع رسانی برای معرفی  –درخواست اساسنامه ی شورا : پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار -:اهداییمبلغ  : البرزناحیهنام 

 2نفر  .تا9میانگین تازه واردین  -2برگزاری کارگاه با موضوع نحوه ی صحیح گردانندگی: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 بخاطر هزینه کارگاه اهدایی به ساختار نداشتیم.مشکالت ناحیه: 

 .انجمن الکلی های گمنام 7سنت  باانجمن ما  7کردن تفاوت ترجمه ی سنت شفاف : پیشنهادات ناحیه

 

 

 -: خط ماندگار تومان9225222: اهداییمبلغ  : اصفهانناحیهنام 

همکاری در جلسه ی درون کمیته ای کارگاه  -رسیدگی به مسائل گروه ها و کمیته های خدماتی – 92/12/31: برگزاری جلسه هیات نمایندگان در تاریخ گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .در سطح اصفهانناحیه خود  برگزاری کارگاه های متعدد با موضوعات مختلف توسط کمیته ی کارگاه های -فقره چیپ از کمیته توزیع 1ه نشریات و فقر9خرید  –های کل برای تبادل اطالعات 

 .-: مشکالت ناحیه

چرا گاهی قیمتهای نشریات باتوجه به صفحات  - رسیدگی هرچه سریع تر کمیته ها ی ترجمه و تولید به نشریه ی پرهیز – CDسنت در قالب 10و  قدم10: ارائه ی کتاب پیشنهادات ناحیه

با هزینه  سال و امکان یکبار سفر در سال به آمریکا3آیا شورا به خدمتگزاری با پاکی  –و قطع آنها تناسب ندارد؟ )که کمیته ی نشریات آنرا به تاریخ تیراژ و نوبت چاپ مربوط اعالم کردند( 
 .نیاز دارد یا خیر؟ شخصی خود فرد

 

 -: خط ماندگار تومان05222.: اهداییمبلغ  : اراکناحیهنام 

مانده ی فعلی در خزانه  –خزانه ی اراک بعد از کسر هزینه ها و شارژ تنخواه کمیته ها به اعانه ی شورا اختصاص می یابد  –نفر تازه وارد داشته ایم  .0: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 ی اراک صفر میباشد.

 .-: مشکالت ناحیه

ثبت شده و OAدر چه مرحله ایست؟)  OAثبت  – بتثموقت یرای کمیته ی خدمت تعیین مدت  -درخواست از کمیته ی کارگاه ها برای برگزاری کارگاه در اراک :پیشنهادات ناحیه

 .کمیته ی ثبت  در مرحله دریافت مجوز فعالیت میباشد(

 

 -: خط ماندگار تومان0095122: اهداییمبلغ  : تهرانناحیهنام 

 .اساس نامه در حال تنظیم میباشد – برگزار شدنماینده 11با حضور  12/12/31: جلسه هیات نمایندگان در تاریخ گزارش و دستاوردهای ناحیه

خدمت چرا مسئول آدرسها قبل از اتمام جلسه شورا  -کمیته ی وب سایت از چه شرکتهایی استعالم قیمت نموده؟  –مشکالت مطرح شده در شورا بدون حل میماند : مشکالت ناحیه

 . خودرا ترک کردند و به ناحیه ی تهران پک آدرسهای ایران داده نشد

ادغام مجدد کمیته ی  -تحویل خدمت در صحن شورا انجام شود -: عدم بازو شدن کمیته ها در کمیته های دیگر جهت جلوگیری از مسند قدرت شدن برای یک عضوت ناحیهپیشنهادا

 تولید و توزیع چیپ و سکه به روال سابق.

 

 -: خط ماندگار ریال 2: اهداییمبلغ  : سمنان )گرمسار(ناحیهنام 

 . و جذب هم میشوند تازه وارد هم داشتیم –نشریه خوانی انجام میشود در جلسات   -و خدمتگزاران اعضاءاری مرتب جلسات گرمسار با حمایت : برگزدستاوردهای ناحیهگزارش و 

 .بعلت کم بودن تعداد اعضاء سبد سنت هفتم گروه مشکل در: مشکالت ناحیه

مخصوصا  و کمک به جذب تازه واردینتقاضای کارگاه برای باالبردن آگاهی اعضاء  -حمایت از نواحی تازه استارت خورده بجای نواحی ای که فعال هستن : پیشنهادات ناحیه

در  –یوهای دیگر میشود گرمسارتبدیل به جایی برای مانور انج OAانتقال داده نشود جلسه ی  OAاینکه اکثر اعضاء از اینجیو های دیگر هم هستند و اگر قدمهای 

بخاطر طوالنی بودن زمان شورا یا  – تشکیل کمیته برای حمایت از تازه واردین در جلسات مختلط – خواست حمایت از اعضاء قدیمی نواحی همجوار مثل تهران و قم 
 .چرخشی شدن شورا  –آنتراکها را بیشتر کنید یا شورا در دو روز برگزار شود 
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 23923273012: خط ماندگار تومان025222: اهداییمبلغ  قزوین: ناحیهنام 

و ثبت  که نتیجه ی آن برگزاری اطالع رسانی هماهنگی کمیته ی با  چند تن از اعضاء جهت دعوت از خانه ی مشارکت مردم در سالمت استان : همکاریگزارش و دستاوردهای ناحیه

 در قزوین باعث جذب تازه واردین شده. OAقدم 10آگاهی اعضاء از بهمن در نمایشگاه بین المللی قزوین برگزار خواهد شد.  02بهمن تا  12گشت که از  OAغرفه جهت معرفی 

 -با مشکل کمبود خدمتگزاران آگاه مواجه هستیم این ناحیهغرفه در  برگزاری برای –آمده است  11که در پمفلت فرصتهای بهبودی ص کمیته ی خوش آمدگو  عدم آگاهی از:مشکالت ناحیه

  ناحیه ی قزوین دو گروه دارد اما جلسه هیات نمایندگان ندارد.

هشتگرد با و گروه شهر جدید درخواست از کارگاه ها با موضوع جذب تازه وارد گروه قزوین   -درخواست کمیته ی موقت بیمارستانها   -کمیته ی خوش آمد گو  تقاضای پیشنهادات ناحیه:

 موضوع کارگاه قدم .

 

 -: خط ماندگار -:اهداییمبلغ  : قمناحیهنام 

برگزاری کارگاه با موضوع راهنما و رهجو توسط کمیته ی   -کامل بودن نشریات و چیپ  –انتخاب گرداننده ی هیات  -گرفتن مکان برای هیات نمایندگان: گزارش و دستاوردهای ناحیه

 .  جلسه ی خانمها روزهای یک شنبه با تعداد اعضاء زیاد و بسیار خوبو  جلسات آقایان روزهای یکشنبه پنج شنبه و جمعه ها -کارگاه های ناحیه

 آقایان جلسات : نداشتن تازه وارد و خلوت بودنمشکالت ناحیه

چندروز قبل از جلسه ی شورا ازطریق پیامک به خدمتگزاران و رابطین شورا تاریخ و زمان جلسه ی شورا   – برگه ای از کمیته ی اطالع رسانی جهت تهیه مکان: درخواست پیشنهادات ناحیه

 .توضیح کمیته ی نشر در مورد قیمت نشریات –)شورا سامانه ی پیامکی ندارد( یادآوری شود

 

 -: خط ماندگار تومان1225222: اهداییمبلغ  : گرگانناحیهنام 

 تهیه و تنظیم اساس نامه گروه جهت شفاف سازی وظایف و شرایط خدمتگزاران. –لسات گرگان ، جذب خوب تازه وارد : پربارشدن جگزارش و دستاوردهای ناحیه

 .کمیته ی آدرسها آدرسهای گرگان را به غلط چاپ کردند -ونمیتوان بیشتر تازه وارد جذب نمود -خدمات اعضاء میشود: نداشتن آگاهی کافی از سنتها باعث ایجاد ضعف در مشکالت ناحیه

 : تقاضای کارگاه از کمیته ی کارگاه ها با موضوع خدمت ، جذب تازه وارد و سنت هفتم.پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار تومان395222: اهداییمبلغ  : کرمانناحیهنام 

  .حمایت خوب سبد سنت هفتم  –جلسه در هفته 1برگزاری خوب جلسات شامل : گزارش و دستاوردهای ناحیه

چندبار رخ دادن سرغت در مکان جلسه که در بعضی موارد بخشی از خسارت  – درگیری و تنش هایی بعلت کمبود آگاهی از سنت ها -: کمبود راهنما به نسبت تازه واردینمشکالت ناحیه

  جلسه متحمل شده.آنرا 

آیا گذاشتن دوربین مدار  -کرمان OAدرخواست همکاری از کمیته ی اطالع رسانی برای حمایت و آگاه سازی در  –: درخواست کارگاه سنت از کمیته ی کارگاه ها پیشنهادات ناحیه

 اما اگر گروه موافق نباشد میتواند تغییر مکان دهد(.بسته در مکان جلسه توسط موجر خالف اصل گمنامیست؟)خیر میتوان با شرایط موجر همکاری کرد 

 

 -: خط ماندگار تومان1225222: اهداییمبلغ  : کیشناحیهنام 

 .آشنایی گروه با سنت ها –جذب خوب تازه وارد  –نفر  02میانگین اعضاء : گزارش و دستاوردهای ناحیه

 . - : مشکالت ناحیه

 .-: پیشنهادات ناحیه

 
 

 « مسئولین اداریگزارش » 

 

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

 نیاز به خدمتگزار جدید. خالصه گزارش:

 .-پیشنهاد خدمتگزار:

 
 

 -: خط ماندگار -: تنخواه : منشیمسئول ادارینام 

علی البدل منشی  .3فروردین –طبق اساس نامه این ماه نائب گرداننده گردانندگی شورا را بعهده گرفت  -: تشکر از تیم گردانندگی شورا و کلیه ی خدمتگزاران و رابطین نواحیخالصه گزارش

هزینه ی این ماه  -کمیل نهایی از ارائه ی آن به نواحی معذور هستیماساس نامه ی شورا هنوز کامال تکمیل نشده و تا ت -باید خدمت منشی را جهت آمادگی برای این خدمت انجام دهد

 تومان.0.444

در رابطین نواحی نسبت به اطالعاتی که باید در گزارش آورده شود عملکرد مشترک و همسانی  -از کمیته ی آدرسها و روابط عمومی به منشی پک آدرسهای ایران داده نشد  مشکل خدمتگزار:

 وجود ندارند.

 .: درخواست از کلیه ی خدمتگزاران جهت خوانا و خالصه نوشتن گزارشات خود نهاد خدمتگزارپیش
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 -: خط ماندگار -: تنخواه : خزانه دارمسئول ادارینام 

 

 .تومان که تصمیم گیری در مورد آن برای اختصاص یافتن به ثبت لوگو به ماه بعد موکول شد 1075022این 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: گزارش مالی شورا :ریز 

 تومانمبلغ به  ازدریافت 
 تومان025222 قزوین

 تومان395222 کرمان

 تومان9225222 اصفهان

 تومان05222. اراک

 تومان1225222 کیش

 تومان1225222 گرگان

 2 گرمسار

 تومان0095122 تهران

 2 البرز

 2 قم

 تومان25222. مشهد

 تومان25222. شیراز

 تومان1015222 خوزستان

  05122..15 جمع کل دریافتی

 تومان مبلغ به پرداخت به 
 تومان25222 منشی

 تومان925222 تدارکات

 تومان225222 اجاره

 تومان5222.. توزیع

 تومان095222 کارگاه ها

 تومان1.25222 آدرسها

 تومان075222 اطالع رسانی

 تومان725222 کمیته ثبت

 تومان1.5222 کرایه گرداننده از قم

 تومان005.22. کمیته سایت

 تومان35222 کمیته ی طرح و برنامه

 تومان152215.22 جمع کل خرج کرد

 تومان1075022مانده ی نهایی: 
اولویت مالی شورا به تکمیل تنخواه کمیته ی وب سایت تعلق خواهد 

گرفت و در صورت عدم حمایت مالی الزم از شورا ، سایر فعالیت                              

 کمیته های شورا ، متوقف خواهد ماند.

 
   

 

 

 " ماه شورا بهمنستور کار گزارش د" 

 د موکول شد.بعلت طوالنی شدن رسیدگی به گزارش خدمتگزاران و رابطین عمال به هیچ یک از دستورات جلسه شورا نرسیدیم و تمام دستور کار به جلسه ی بع -              

    "ماه شورا اسفندکار دستور"        

 تنظیم نهایی اساس نامه ی گروه -    
 .رابط فرامنطقهیک نفر خزانه دار ،  کمیته ی تولید چیپ و سکه ، ، ی نشریات ترجمهباقی مانده : کمیته ی  برگزاری انتخابات -      

  طرح و برنامه پیرامون این موضوع.درنظرگرفتن نتیجه ی کار کمیته ی  رسی مالی شورا باتصمیم گیری در مورد چگونگی حساب-   
بررسی مشکل صوتی شدن نشریات انجمن در گروه های مجازی که در بعضی  - صوتی های فایل به نشریات از تعدادی تبدیل  -ثبت لوگو تصمیم 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  موارد با اضافه و کسر کردن مطالب مطابق سلیقه ی شخصی
    .ارائه کرده اند کمیته هاکه مدت هاست  یبررسی پیشنهادات -شورا  در گروهی ترازنامه داشتن - اصول از مشترک

 "خاتمه گزارش "

 :دارد سطوح این ایران نیاز به خدمتگزار درشورای منطقه ی 

در نواحی اطالع رسانی شود تا به طورجدی و مستمر فاً . لطو رابط فرامنطقه  یک نفر خزانه دار ،  مسئول کمیته تولید چیپ و سکه  ،   یته ی ترجمه ی نشریاتمسئول کم

، موجودی بعضی از  متوقف مانده ، ترجمه ی بسیاری از نشریات تی اخدم های* توجه: بعلت عدم وجود خدمتگزار در این پست 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 استچیپ ها به اتمام رسیده 

 برگزار خواهد شد. 19:22صبح تا  23:22از ساعت  11/10/1931ماه مورخ  اسفند ی جمعه در دومینبعلت تداخل با زمان انتخابات کشور ،  جلسه بعدی شورا
  

 ا تشکر منشی شوراب                                                                                                                              
 
 

 


