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 به نام خداوند بخشنده و مهربان

و گرفتن تاییدیه ی گزارش ماه قبل از رابطین و اعضاء OAو مفاهیم خدماتی قدم سوم صبح با خواندن دعای ۳:00در تهران ساعت  ۴۱/۴۱/۴۹۳۱ایران مورخ  OAجلسه شورای منطقه  ینمنهونود

 با خواندن دعای آرامش خاتمه یافت. ۴۹:00در ساعت  شورا جلسهآغاز به کار کرد. حیخدمتگزاران و نمایندگان نوا حضور غیاب

 شت که در این جلسه مسئول کمیته ترجمه نشریات و خزانه دار دوم انتخاب شد .نیاز دا خزانه دار دومو شورا همچنان به مسئول کمیته ی نشریات ترجمه، تولید چیپ و سکه ،رابط فرامنطقه توجه: 

و  ۳:۱0و قم در ساعت  ۳:۴۹و کیش در ساعت .در جلسه ی شورا حاضر شدندصبح ۳راس ساعت که  ،یزدگرگان ،کرمان،خراسانقزوین، ،خوزستان،، اصفهانهر دو رابط البرز،تهران: نواحی حاضر

 در جلسه حاضر شدند. ۴0:۱۹و اراک  ۳:۹۹گرمسار در ساعت 

 در جلسه حاضر شدند ۴0کمیته ادرسها ساعت .شدند حاضر جلسه در ساعت راس تیسا ،وباطالع رسانی ثبت، تهیها،کم کارگاه مه،طرح و برنا، ،تولید نشریاتتوزیع :کمیته های حاضر

 .-: بیغا یها تهیکم

 . راس ساعت ان شوراخزانه داریکی از منشی و نائب گرداننده ، نائب گرداننده، : مسئولین اداری حاضر

 :منشیمسئولین غایب

 .تا پایان ساعت جلسه ، جلسه ی شورا را حمایت کردند به جز کمیته ادرسها کلیه ی خدمتگزاران و رابطین 
 

 «شورای ایران کمیته هایگزارش » 

 -: خط ماندگار تومان۴۹00000:موقت تنخواهمبلغ  وب سایت: نام کمیته

 دومتومان به شرکت پاسارگاد جهت قسط  ۹00000پرداخت : کمیته گزارش خالصه
 .ادرس قبلی ست  طراحی سایت رو به اتمام است و طی چند روز اینده سایت اماده میشود. هاستینگ و فضای داخلی سایت عوض شده ولی دامینگ تغییر نکرده همان

 دو بازو معرفی شد : علیرضا و محمد رضا

         www.oair.ir  :آدرس سایت 

  reports@oair.irآدرس ایمیل : 

 .نداشتن خط ماندگار برای کمیته: کمیته مشکالت

 از طریق ایمیل برای این کمیته ارسال شود.  :لطفااطالعیه ها و گزارشات نواحیکمیته پیشنهادات

 تومان.055555ی کمیتههاجمع هزینه 

 

 0۳۴0۳7۳0۴۹0: خط ماندگار تومان۹000000: مبلغ تنخواه رسانیه: اطالع نام کمیت

 :کمیتهگزارش خالصه 

مرکز شهر اطالع رسانی کردیم که در روزهای هماهنگی با کمیته کارگاهی داشتیم در شیراز به همراه جلسه درون کمیته ای و از پیشنهادات و مشکالت ناحیه مطلع شدیم . مکان جدیدی در 
ح عموم و مسئولین داشت و شماره اطالع جلسه برگزار میشود . با کمیته ثبت و کارگاهها در رابطه با غرفه کتاب در قزوین داشتیم که این کمیته نشریاتی برای اطالع رسانی در سطدوشنبه در ان 

لسه درخواست داشتیم که در اولویت انجام قرار گرفت . بوشهر هم خواهان جلسه بودند که به رسانی و ادرسهای کل و سایت را ارائه دادیم . از ناحیه ساری و الیگودرز و خرم اباد برای را اندازی ج
 . در شهر همدان جلسه بسته خانمها میخواهند که قرار شد پمفلت و نشریات برایشان بفرستیم.اطالع رسانی کنگان وصل شدند

. در کبوتر اهنگ جلسه برگزار میشد که تعطیل شده و وسائل گروه نیست و همکاری با این کمیته را داشته باشند نیاز داریمنفر نیروی آگاه برای که شرایط و تمایل به چند  :مشکالت کمیته

 اکنون خواهان کمک شورا برای راه اندازی مجدد هستند.

کنیم و از مسئولین دعوت به عمل اوریم . خواهان اضافه شدن تنخواهمان هستیم تا بتوانیم اطالع رسانی  OAخواستار بررسی شرایط برگزاری همایش دوازده سالگی :کمیته پیشنهادات

 هستیم

 .تومان  050555ی کمیته:هاجمع هزینه 

 

 0۳۴0۳7۳0۴۹0: خط ماندگار تومان۹000000:مبلغ تنخواه کارگاه ها: نام کمیته

 اصفهان  شیراز  مرودشت  سیرجان   کرمان  قزوین  و جلسه درون کمیته ای هم در فارس برگزار شدناحیه  0کارگاه و یک کارگاه درون کمیته ای در  ۸برگزاری  :کمیتهگزارش خالصه 

 

اجبار به رسیدگی به اجبار به رسیدگی به درخواست نواحی برای برگزاری چند کارگاه در یک ناحیه در طول یک سال به علت نداشتن ساختار خدماتی درآن ناحیه که : مشکالت کمیته

 ارند و انجام میشود درخواست د

ادامه سنتها توسط کمیته  ۳تا  ۸در صورتیکه کمیته طرح و برنامه جلسه درون کمیته ای قبل شورا نداشت از ساعت  –تومان  ۴00000000تومان به  ۹000000باال بردن تنخواه از :پیشنهاداتکمیته

 رح و برنامه باید انجام شود .کارگاهها در آن ساعت مقرر انجام شود که این کار با هماهنگی کمیته ط
 تومان.0050555 ی کمیته:هاجمع هزینه 

 

 0۳۴۳۱۹۱۴۱00: خط ماندگار تومان۴000000: مبلغ تنخواه آدرسها روابط عمومی و :نام کمیته

 تماس گرفته شده است ولی متاسفانه در این شهرها جلسه نداریم.به دلیل وجود آدرسها بر روی سایت تماسها بسیار کم شده است و از شهرهای ارومیه و تبریز خیلی :کمیته گزارش خالصه

 باطری گوشی کمیته خیلی زود شارژ تموم میکنه:کمیتهمشکالت 

 :کمیتهپیشنهادات

 تومان.500555:کمیتهجمع هزینه های
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 -: خط ماندگار -: مبلغ تنخواه نشریات تولید :نام کمیته

حبت شد. سیمکارت جلسه درون کمیته ای با حضور بازوها تشکیل شد و درمورد قیمت گزاری نشریات جدید  براورد اعضا  راهنمایی برای راهنمایان  بسته مرجع ص: خالصه گزارش کمیته

 به نام خورد . شماره خود را به نام زدیم که عابر بانک پیامک پولها را برایمان بفرستد . 

 نداشتن مترجم برای نشریات جدید نبود بودجه کافی .:مشکالت کمیته

قدم . داشتن حق انتخاب . اوای بهبودی . چاپ فاکتور . گزارش براورد اعضا .  ۴۱: پایبندی به پرهیز . راهنمایی برای راهنمایان . راهنمایی کارکرد  نشریات تولید شده این دوره

 . ابزارهای بهبودی . بسته مرجع ۴0فرصتهای بهبودی . ترازنامه قدم 

 -: پیشنهاداتکمیته

 تومان۴۱00۳00000:برای تولید کتاب کمیته جمع هزینه های

 
 
 

 0۳۴0۳7۳0۴۹۳: خط ماندگار -: مبلغ تنخواه نشریاتی  ترجمه : نام کمیته

ماه حضور در برنامه و داشتن پرهیز برای این پست خدمتی رای  ۴۴سال و  7نفر حق رای داشتند محمد از بجنورد با  ۴۹.  در این جلسه مسئول این کمیته انتخاب شد:کمیته گزارش خالصه

 اورد و مسئول ترجمه شد.

                                                  نبود خط ماندگار:مشکالت کمیته

 رابطین نواحی بابت کمک به ترجمهکمک گرفت از بازو و اعالم به : کمیته اداتپیشنه

 -جمع هزینه های کمیته:

 
 

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

 در این پست خدمتی نیازمند خدمتگزار هستیم.:کمیتهگزارش خالصه 

 
 

 0۳۴0۳7۳0۴۹۱: خط ماندگار تومان۱۴0000: مبلغ تنخواه و چیپ(: نشریات ) توزیع: نام کمیته

اراک  تهران قزوین  به نواحی)فقره چیپ۳و  (شیراز سنندج اراک  گرمسار)به اهواز مشهد کرمان البرز گرگان قزوین اصفهان تهران کیش قم  نشریات فقره ۱0فروش :کمیتهگزارش خالصه 

تحویل دستگاه دوخت  –تشکر از کمیته کارگاهها مبنی بر تبلیغ نشریات بر روی کانال و تاثیر ان بر فروش  -ریال ۹07۱00به مبلغ  از خزانه قائمشهراهدایی به  –البرز(م گرمسار شیراز سنندج ق
چاپ خانه به سری نشریه به کمیته تولید از  ۹تحویل حلقه ها توسط خزانه دار و تحویل  –رساندن نشریات به مسئول ثبت قزوین  –منگنه از طریق کمیته تولیدو نائب گرداننده به این کمیته 

 ریال ۱۹0000حلقه به قیمت ارزان و رساندن به موقع آن به مبلغ ۱۴۹00و سریع آن و همچنین از خزانه دار مبنی بر تولید  تشکر و تقدیر از کمیته تولید به خاطر چاپ بموقع – انبار

 –باشگاه الغری نیست و اینکه پکیج اطالع رسانی بدون پاکت است  oa- oaنویدهای -برنامه غذایی -کارت تبریک  –برای نوجوان  :کسری در نشریات:مشکالت کمیته

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

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

 گزارش نشده.نشریات روو به اتمام:

 . -:  شدهچیپ های تمام 

 .گزارش نشدهچیپ های روو به اتمام:

 ینه های کمیته:زه

 ریال000555طالع رسانی : تحویل نشریات به ا

 ریال 000055تحویل نشریات به کمیته ثبت :

 ریال 5005555:به این کمیته بدهیالباقی 

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

 . تومان3567355:  نشریات فروش این ماه

 تومان5080000نشریات : جمع موجودی در حساب بانکی سه امضائه ی 

 تومان . 6350555: تومان. هزینه ی حلقه چیپ685055بهمن و اسفند فروش چیپ و سکه ی دو ماه 

 تومان میباشد. 073855:در حساب شخصی مسئول توزیع جمع موجودی نقدی چیپ و سکه 

 

 53553333570:  شخصی خدمتگزارخط  تومان۴000000: مبلغ تنخواه : ثبتنام کمیته

سفر به یزد  -تهیه و نوشتن قرارداد همکاری با پزشکان جهت پروانه فعالیت –مراجعه به سازمان خدمات رفاهی شهرداری تهران –مت شهرداری تهران المراجعه به اداره س: خالصه کمیته

مراجعه به  –تهیه و ارسال قرارداد دکتر اصفهان توسط اطالع رسان کل –برای غرفه قزوین تهیه و ارسال نامه و سی دی  –تهیه و ارسال نامه برای مکان جلسه قائمشهر  –برای امضا قرارداد 
 تومان برای انجام لگو ۴۱00000. دریافت پول تا سقف وزارت ارشاد یاجلد از کتابهای فوق از مسئول توضیع بر ۹وزارت ارشاد جهت مجوز دو کتاب دوستان بهبودی و آوای بهبودی و ارائه 

سابقه همکاری با مکان برگزاری جلسه مثل عکس از همایشها تقدیرنامه ها و  –شامل اسم مدیر ادرس و تلفن مکان  برخی از نواحیگزارش جلسات ارائه ندادن برگه مشکالت کمیته:

 که مصاحبه شده قراردادهای معتبر یا روزنامه یا مجله ای

درخواست جلسه درون کمیته ای داخل شورا اعم از خدمتگزارهای کمیته ها و  –ارائه یک کتابچه یا پکیج در مورد انجمن با موضوع اطالع رسانی به مسئولین و جامعه پیشنهادات کمیته:

 مسئولین اداری
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 با ارائه ریز هزینه به شورا. تومان5330555جمع هزینه های کمیته:

 

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

 .:خالصه کمیته

 نداشتن خط ماندگار: مشکالت کمیته

 :درخواست رسیدگی به پیشنهادات ماه گذشته کمیته را دارمپیشنهاداتکمیته

 .هزینه های کمیته:

 

 «گزارش نواحی شورای ایران» 

 -: خط ماندگار تومان۹00000: اهداییمبلغ  یزد: ناحیهنام 

 و شد برگزار( ونیاقا یبهبود   بانوان   ارامش امیپ   ارامش یندا)  حاضر یگروهها حضور با ۴0 ساغت راس ۱۸/۴۴/۳۱جلسه هیات نمایندگان در تاریخ : گزارش و دستاوردهای ناحیه

کارگاهی توسط کمیته کارگاهی ایران با موضوع تاثیرات خدمت بر روی اعضا و  ۱۱/۱/۳۹در تاریخ  ۳۹تصمیم گرفته شد که در سال  – دار خزانه  سکه و پیچ  اتینشر:  حاضر یها تهیکم
 گروهها برگزار شود و قرار شد که در جلسه بعدی هیئت نمایندگان کلیه خدمتگزاران تعویض شوند و اساسنامه بازخوتنی شود .

 خدمتگزاران در هیئت نمایندگان و گروهها به خصوص اطالع رسانکمبود : ناحیه مشکالت

 -:ناحیه پیشنهادات

 
 

 -: خط ماندگار تومان۹00000: اهداییمبلغ  : خراسان )مشهد(ناحیهنام 

برگزاری سه کارگاه با موضوعات پرهیز . راهنما و  -انتخاب موضوعات کاربردی –انجام مشارکتهای اصولی -جذب خوب و ماندگاری قابل قبول تازه واردین:گزارش و دستاوردهای ناحیه

همچنین هیئت نمایندگان و کمیته اطالع رسانی تصمیم گرفت که گروه مختلطی که مستقل  -جلسات اموزشی درون کمیته ای کارگاهها– رهجویی ویک کارگاه مختلط با موضوع خدمت
تشکر و تبریک به محمد نماینده ی بجنورد -جلسه هیئت نمایندگان خراسان به دلیل عید یک هفته زودتر برگزار میشود –روه به کار خودش ادامه دهد استارت خورده رو حمایت نکند ولی گ

 دیگر ناحیه است. برگزاری به موقع و با نشاط  جلسات در ناحیه از گزارشات-اعالم به گروهها برای تقدیم چیپ از طرف منشی به اعضا-برای قبول خدمت ترجمه

 کمبود راهنمای باتجربه  – حمایت ضعیف از سبد هفتم–عدم تمایل خدمتگزار برای گرفتن خدمت –عدم حمایت اعضای قدیمی از بعضی جلسات : مشکالت ناحیه

 تهیه یک پمفلت از تجربه رفع مشکالت کلیدی نواحی: پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار تومان۸00000: اهداییمبلغ  : خوزستان)اهواز(ناحیهنام 

برگزار شد. گگروهها در حال فعالیت هستند و تازه وارد داریم . قدمها و سنتها در حال انتقال  ۹0/۴۴/۳۱اخرین جلسه هیئت نمایندگان خوزستان در تاریخ : گزارش و دستاوردهای ناحیه

تومان به نشریات تحویل داده شد که بفروشد . درخواست راه اندازی جلسه مختلط از طرف گروه خانمهای سربندر .  ۹0عدد دعای همایش به قیمت هرعدد  ۳۸هستند . طبق رای وجدان گروه 
ربندر و ماندگار و اعالم شد. درخواست کارگاه با موضوع حفظ تازه وارد از گروه س 0۳0۹۸07۴۹۱0مکان جلسه خانمهای دزفول و اقایان ابادان تغییر کرد . خط ماندگار طلوع سبز خانمهای دزفول 

 سالمت داده شد.به علت تقارن با سال نو در اسفند ماه جلسه برگزار نمیشود. 

 نداشتن خدمتگزار اطالع رسان : مشکالت ناحیه

 :معرفی و گذاشتن نشریات در سایتپیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار تومان۹00000:اهداییمبلغ  : البرزناحیهنام 

و جلسات در ساعت مقرر و حمایت اعضا . برگزاری کارگاه توسط کمیته کارگاهها با بازدهی خوب همراه با حمایت اعضا از نواحی کرج و شهریار برگزاری : ناحیهگزارش و دستاوردهای 

 نفر میباشد ۱الی  ۹قزوین و تهران. میانگین حضور تازه وارد در هر جلسه 

ناحیه البرز مبنی بر پیگیری سنت هفتم وتاثیر آن در پمفلت و نشریات . عدم اقدام جدی مسئول ادرس جلسات ایران برای چاپ دفترچه به سواالت دو ماه اخیر  رسیدگیمشکالت ناحیه: 

 ادرسها

 همکاری و اقدام سریع برای چاپ دفترچه ادرسها با قیمت پایین برای فروش در نواحی:پیشنهادات ناحیه

 

 

 -: خط ماندگار تومان0۹00000: اهداییمبلغ  : اصفهانناحیهنام 

رسانی اصفهان و کمیته کارگاهها . خدمتگزاران علی البدل گرداننده و خزانه دار انصراف : برگزاری کارگاه با موضوع شهر وظایف خدمتگزار توسط کمیته اطالع گزارش و دستاوردهای ناحیه

 دادند که قرار شد با فراخوان مجددا انتخابات برای این دو خدمت برگزار شوذ 

 .-: مشکالت ناحیه

 -: پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار تومان۱۹0000: اهداییمبلغ  : اراکناحیهنام 

فعلی در خزانه مانده ی  –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  ۱۱: دستاوردهای ناحیهگزارش و 

در یک  –در هر ماه یک کارگاه در مورد موضوعات پیشنهاد شده برگزار میکند  ۴۱کمیته کارگاههای ناحیه  –سال به باال یک نفر  ۹نفر از اعضا و  ۱تولد یک سالگی  -ی اراک صفر میباشد
 کارگاه سنت برگزار شده است ۴۱سال گذشته تا کنون 

 .-: مشکالت ناحیه
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 -:پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار تومان7۱0000: اهداییمبلغ  : تهرانناحیهنام 

مجدد میباشد . برای سرای محله ها تصمیم به اهدای  میتنظ حال در نامه اساس –شد برگزار ندهینما ۱0/۴۴/۳۱: جلسه هیات نمایندگان در تاریخ ناحیهگزارش و دستاوردهای 

 تقدیرنامه گرفته شد . افزایش تنخواه نشریات از دئ میلیون تومان به سه میلیون تومان . 

 -: مشکالت ناحیه

 کمیته توزیع چیپ به کمیته تولید چیپ و درخواست حذف کانال کارگاهها بازگشت: پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار ریال 0: اهداییمبلغ  : سمنان )گرمسار(ناحیهنام 

 . و جذب هم میشوند تازه وارد هم داشتیم –و خدمتگزاران اعضاءاری مرتب جلسات گرمسار با حمایت : برگزگزارش و دستاوردهای ناحیه

 -کارکرد قدم و سنت نداریم و اعضا همه تازه واردند–سبد سنت هفتم میزان حمایت  مشکل در: ناحیهمشکالت 

ترجمه و چاپ –درخواست برگزاری کارگاه قدم و سنت و مفاهیم برای رابطین یک ساعت قبل از شورا  –توسط سایر نواحی حمایت از نواحی تازه استارت خورده : پیشنهادات ناحیه

  -برای نواحی تازه تاسیس به خاطر کارامد بودن و تاثیر مثبت نشریات بر روند بهبودی اعضا  کتابهای جدید

 
 
 

 0۳۹۸۳07۳۱۴۸: خط ماندگار تومان۴00000: اهداییمبلغ  : قزوینناحیهنام 

و قرار گرفت که توسط کمیته ثبت و اعضای انجمن قزوین برگزار شد  OAدر خانه سالمت یک غرفه در اختیار انجمن  ۸/۴۱/۳۱الی  ۹/۴۱/۳۱در تاریخ : گزارش و دستاوردهای ناحیه

 ۴0:۴۹الی  ۴۱:۴۹در ساعت  ۱/۴۱/۳۱بازخورد خوبی داشت. برگزاری کارگاه اموزشی با موضوع نحوه جذب تازه وارد توسط کمیته کارگاههای شورای ایران در تاریخ 

 -:مشکالت ناحیه

 - پیشنهادات ناحیه:

 

 -: خط ماندگار -:اهداییمبلغ  : قمناحیهنام 

در ادرس خیابان اراب بین پل بقی و پل توحید نمازخانه الغدیر  ۳:۹0الی  ۸و جمعه ها ۱0الی  ۴۳پنج شنبهو ۳الی  7:۹0ساعت  جلسات آقایان روزهای یکشنبه:گزارش و دستاوردهای ناحیه

 ادرس میدان شهید محالتی سالن جلسات بهزیستی برگزار میشود.در  ۴0:۹0الی  ۴۹جلسه ی خانمها روزهای یک شنبه  برگزار میشود .

 تداخل جلسه خانمها با جلسه بعدی در مکان برگزاری جلسه - آقایانجلسات  در: نداشتن تازه وارد مشکالت ناحیه

 : پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار تومان۳00000: اهداییمبلغ  : گرگانناحیهنام 

 برگزاری جلسات دو روز در هفنه . تکمیل اساسنامه . تعیین علی البدل رابط: ناحیهگزارش و دستاوردهای 

 ثابت نماندن اعضا در گروه . خدمت ناصحیح خدمت گزاران . ورود خام گیاهخواران و تاثیر نحوه مشارکت انها در مورد چگونگی پرهیز: مشکالت ناحیه

 کارکرد قدمها و تاثیر ان بر روند بهبودی . نحوه صحیح راهنما شدن و راهنما گرفتنکمیته ی کارگاه ها با موضوع  توسطکارگاه  برگزاری: پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار -: اهداییمبلغ  : کرمانناحیهنام 

 هزینه این دو کارگاه این ماه اهدایی به ساختار نداشتبهمن ماه با موضوعیت سنتها . که به دلیل  ۴0و  ۴۹برگزاری دو کارگاه در تاریخ : گزارش و دستاوردهای ناحیه

 : ناتوانی در گرفتن مکان مناسب برای جلسه وتقاضای کمک از اطالع رسان در این زمینهمشکالت ناحیه

 -:پیشنهادات ناحیه

 

 -: خط ماندگار تومان۱۱00000: اهداییمبلغ  : کیشناحیهنام 

جلسه کارگاه قدم هر هفته برگزار میشود و حدود  -برگزار میشود ۴۸جلسات کیش در روز شنبه ساعت  –جذب خوب تازه وارد  –نفر  ۱0میانگین اعضاء : گزارش و دستاوردهای ناحیه

 ۴۳:۹0تا  ۴۸مهستان  امور زنان ساعت مجتمع   ۹ادرس جلسه: صفین  فاز -تومان نقدی میباشد۹0000تومان غیرنقدی و ۴70000تنخواه نشریات حدودا  –قدمی شدند  ۴۱نفر از اعضا  ۴0
 0۳۹۳۸۱۱۳۹۴0تلفن هماهنگی 

 : کمبود گرداننده با اینکه چند بار درخواست شدهمشکالت ناحیه

 :ارائه امکانات رفاهی و اسکان برای نمایندگانی که به تهران میایندپیشنهادات ناحیه

 
 

 «گزارش مسئولین اداری» 

 

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

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

 .-پیشنهاد خدمتگزار:
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 -: خط ماندگار -: تنخواه منشینائب : مسئول ادارینام 

اساس نامه ی شورا هنوز کامال تکمیل  -را بعهده گرفت  منشی منشیگریطبق اساس نامه این ماه نائب  -: تشکر از تیم گردانندگی شورا و کلیه ی خدمتگزاران و رابطین نواحیخالصه گزارش

 -رائه ی آن به نواحی معذور هستیمنشده و تا تکمیل نهایی از ا
زارش آورده شود عملکرد مشترک و در رابطین نواحی نسبت به اطالعاتی که باید در گ -داده نشد همچنان از کمیته ی آدرسها و روابط عمومی به منشی پک آدرسهای ایران  مشکل خدمتگزار:

 همسانی وجود ندارند.

 .شهرشان کامل نام نوشتن به توجه و خود گزارشات نوشتن خالصه و نا: درخواست از کلیه ی خدمتگزاران جهت خواپیشنهاد خدمتگزار

 
 

 -: خط ماندگار -: تنخواه : خزانه دارمسئول ادارینام 

 

 تومان۴۴۳0۸00این ماه:  نهایی : موجودیخالصه گزارش

 حمایت هرچه بیشتر سبد سنت هفتم و افزایش مبالغ اهدایی به شورای ایران.پیشنهاد کمیته: 
 روز حضور در برنامه و پرهیز به عنوان خزانه دار دوم انتخاب شد. ۹ماه و  0سال و  ۱مهدی از قزوین با 

 

 

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

 تومانمبلغ به  دریافت از
 تومان۴00000 قزوین

 تومان۹00000 یزد

 تومان0۹00000 اصفهان

 تومان۱۹0000 اراک

 تومان۱۱00000 کیش

 تومان۳00000 گرگان

 تومان۹00000 البرز

 تومان7۱0000 تهران

 تومان۸00000 اهواز

 تومان۹00000 مشهد

 تومان۱070000 مانده قبلی

 تومان۴07000000 جمع کل دریافتی
 ۱7۳۱00سود دریافتی از چیپ و سکه : 

 تومان ۴00000: ختی اضافه هزینه کمیته کارگاههاپردا
 ۴۴۳۸00مبالغ خرجکرد=۴۴۳۱00۴۱00: مانده خزانه

 تومان مبلغ به پرداخت به 
 تومان۱۹0000 تدارکات

 تومان000000 اجاره

 تومان7۱00000 کارگاه ها

 تومان۴۹00000 آدرسها

 تومان۴۱۹0000 اطالع رسانی

 تومان۱۱۳0۹00 کمیته ثبت

 تومان۴۹0000 کرایه گرداننده از قم

 تومان۹000000 کمیته سایت

 تومان۹00700 کمیته نشر

 تومان۴07000۱00 جمع کل خرج کرد

 تومان۴۴۳0۸00مانده ی نهایی: 
مالی شورا به تکمیل تنخواه کمیته ی وب سایت تعلق خواهد اولویت 

گرفت و در صورت عدم حمایت مالی الزم از شورا ، سایر فعالیت                              
 .کمیته های شورا ، متوقف خواهد ماند

 

   
 

 

 "ماه شورا اردیبهشتستور کار گزارش د" 

کمیته ی تولید  باقی مانده : برگزاری انتخابات -اساس نامه ی گروهتنظیم  اتمام -و کمیته ها  دریافت گزارش رابطین –گرفتن تایید دریافت گزارش  –حضور و غیاب رابطین و دریافت گزارش منشی 
سایر  بررسی-رائه گزارش عملکرداون این موضوع و طرح و برنامه پیرام بادرنظرگرفتن نتیجه ی کار کمیته یرسی مالی شورا تصمیم گیری در مورد چگونگی حساب- رابط فرامنطقه، چیپ و سکه 

 تعدادی تبدیل  - بعد از اتمام هزینه های سایت  ثبت لوگوتصمیم گیری در مورد  -و البته پیشنهاد اولویت دار تر چگونگی حسابرسی مالی از مسئول کمیته طرح و برنامه میباشد  قبلی پیشنهادات
جلسه درون  تشکیل –بوده  بررسی مشکل صوتی شدن نشریات انجمن در گروه های مجازی که در بعضی موارد با اضافه و کسر کردن مطالب مطابق سلیقه ی شخصی -صوتی فایلهای به ازنشریات

 فهم به ورسیدن سازی شفاف برای 3تا  0از ساعت قبل از شروع جلسه شورا (ها کمیته ومسئولین نواحی،رابطین کارگاه مسئولین) خدمتگزار اعضای برای کمیته طرح و برنامه یبا هماهنگ کمیته ای

پیگیری پاسخ مسئول ادرسها در مورد دفترچه ای شدن ادرس جلسات ایران با مسئول تولید –بررسی موضوع خامگیاهخواران و تاثیرشان بر انجمن  –درشورا  گروهی ترازنامه تننوش – ازاصول مشترک
  -رسیدگی به وضعیت اسکان رابطین نواحی برای حضور در شورا  –برای هر فصل 

 "خاتمه گزارش"

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

*  در نواحی اطالع رسانی شود تا اعضایی که تمایل به خدمت دارند در شورای بعدی حضور بهم رسانند.به طورجدی و مستمر فاً . لطمسئول کمیته تولید چیپ و سکه  و رابط فرامنطقه 

 . استموجودی بعضی از چیپ ها به اتمام رسیده تی اتوجه: بعلت عدم وجود خدمتگزار در این پست خدم
 برگزار خواهد شد. ۴۹:00صبح تا  0۳:00از ساعت  ۹/۱/۴۹۳۹ماه مورخ ردیبهشت ا ی جمعه اولیندر  در فروردین ماه جلسه ساختار برگزار نمیشودو اغاز سال نوبعلت تداخل با  بعدی شورا جلسه
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 ا تشکر منشی شوراب
 
 

 


