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 (CoDAصورت جلسه شورای منطقه ای ایران ) دومینو  بیست

 60/60/70مورخ   21شماره 
 به پایان رسید. 01 صبح  با خواندن دعای آرامش و سنت های دوازده گانه آغاز و در ساعت01:  82 جلسه راس ساعت

 ها به شرح زیر انجام شد. هیئتحضور و غیاب مسئولین اداری و کمیته های فرعی و رابطین 

 مسئولین کمیته فرعی مسئولین اداری

 ساعت خروج ساعت ورود نام  پست خدمتی ساعت خروج ساعت ورود نام پست خدمتی

 01 01 مظاهر کمیته آدرسها 01 01 مهدی گرداننده

 01 01:31 رضا کمیته نشریات - - - نایب گرداننده

 08:31 01:81 سعید کمیته کارگاهها 01 01 مسعود منشی

کمیته روابط  - - - خزانه دار

 عمومی
- - - 

 کمیته سایت و    

 فضای مجازی
 01 01 مسعود

 

 انتخاب مسعود به عنوان منشی موقت با حفظ سمت

شد: ارائهدر ادامه گزارش کتبی و شفاهی از رابطین به شرح زیر   

 غایب.: رابط  اصفهان هیئت نمایندگان

 رابط غایب.:  البرز هیئت نمایندگان

خطاب بهه اعاها و نماینهد ان نهواحی نهه  انهه ان مهن تها وابسهت:ان  منهام: سهاختار خهدما ی ، جلیلرابط  :تهران هیئت نمایندگان

ناحیه سه طی این اطلاعیه، رسما و کتبا به شورا اعلام مهی دارد مطهابر رای وجهدان  هروی تهای خهود، جهدایی و اسهت لاح ایهن سهط  

ام مینماید و درخواسهت دارد کهه ج هت اح هاو ح هوو  هروی تهای خهود، ان قسهمت او دارایهی و امهواح ان مهن را بها خدما ی را اعل

رغایت عدالت و انصاف و وجدان ان منی و با  وجه به اصوح او جمله سهنت تهایی کهه مهر بط بهه ایهن جهدایی مهی باشهد را بهه   هران 

ا در ن ادتها و سهاومان تهای دولتهی میبایسهت بها  وجهه بهه ایهن ن تهه باشهد بر رداند و تا چنین بدی ی است که تر ونه فعالیت شم

تها و سهاومان تها بها حهد و که حد و مرو مشخص بین شورا و ساختار خدما ی تا وابسهت:ان   هران  رسهیا شهود  ها بهرای ایهن ن اد

ت اسهت و فعالیهت تهای شهمار را مروتای معلوم و مشخص  عریف شود که ان من تا وابست:ان   ران بها ایهن سهاختار رشهوراف متفهاو

 نه  ایید و نه رد می کند و در فعالیت تای شما س یا نمی باشد.

تیئت  نمایندی ساعت ورود ساعت خروج

 نمایند ان

تیئت  نمایندی ساعت ورود ساعت خروج

 نمایند ان

 اصفهان غایب - - غرب غایب - -

 البرز غایب - - کرمان هومن 01:31 01

 تهران جلیل 01:81 01 مرکزی بهمن 01 01

 خراسان غایب - - یزد علی 01 01

 خوزستان غایب - - کاشان فریبا 01 01
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 رابط غایب. :خراسان هیئت نمایندگان

 رابط، غایب. :خوزستان هیئت نمایندگان

 غایب.رابط  :غربنمایندگان هیئت 

بر هرار مهی  31/7/77ت نماینهد ان ئهجلسهه تی، ومهان بر هراری جلسهه در تفتهه 7 عهداد جلسهات  .تومن :کرمان هیئت نمایندگان

کار های تهای مها رسهید ی نشهدی اسهت.   ومهان، مشه لات تیئهت نماینهد ان: بهه درخواسهت 133.333میران فهرو  نشهریات:  ردد

، بر هراری جشهن اسهتانموف یت تای بدست امدی:  ش یل کمیته کار های تها و  عیهین خهدمت:رار بهرای ان، بر هراری دو کار های در 

 .یک سال:ی  روی رفسن ان ولد 

: تنفهر، ومهان بر هراری جلسها 33جلسهه،  عهداد  هاوی واردیهن  4 عهداد جلسهات در تفتهه  .ب مهن  :مرکزینمایندگان استان هیئت 

 . و عهدم  مایهل اعاها بهه قبهوح خهدمت در  هروی تها و سهاختار نبهود خهدمت:رارچ ارشنبه اخر تر مای. مش لات تیئت نماینهد ان: 

 سال:ی در ب من بر رار میشود و فراخوان ج ت مسئوح تمایش. 5پیشن اد بر راری تمایش 

  ساعت. 22/37/3177جلسه در تفته. ومان بر راری جلسات:  32 : عداد جلسات  .علی :یزداستان نمایندگان هیئت 

مبله   ومهان.  44.333جلسهه، میهران فهرو  نشهریات 1نفهر.  عهداد جلسهات  33فریبا،  عداد  هاوی واردیهن :  هیئت نمایندگان کاشان

ومهان و م هان بر هراری جلسهات تیهات ، و کهارکردماینهد ان: بر هراری کار های نیهاو تیئهت ن ومهان،  133.333اعانه به خرانه شهورا: 

    ر اداری، کمیتهه تها و رابطههین :بعهداوه ر. شه ایت او کهاد 7الههی  5:13دوشهنبه در فرتن:سهرای م هر سهاعت  21/7/77نماینهد ان: 

او شورا و با  وجه بهه این هه مهدت تهای مدیهدی اسهت کهه تیم:ونهه تم هاری و اعانهه ای بهه  استان   راندر رابطه با جدا شدن  -3

شورا نداشتند و غیر او  هنش و اسهیب مهادی و معنهوی بهه کهل بدنهه کهودا   اکها دارم کهه بها رای رابطهین و درخواسهت وجهدانی و 

 دارم. استان   رانی و معنوی کل کودا را او سه درخواست جبران خسارت تای ماد استان   راناقی او اخل

 موف یت تای بدست امدی: بر راری کار ای سنت تا در دو  روی به صورت مستمر در طوح تفته. -2

 23یامهک  مهاط. پ 323خهدما ی ا مام دوری خهدمت ایشهان  ها پایهان م رمهای.  مهاط بها خهط ،مسئول آدرس جلسات مظاهرگزارش 

 ن و یک  روی  اوی  اسیس در کرج.اعلام یک  روی  اوی  اسیس در  لستا عدد.  غییر ساعت سه  روی:

بر هراری جلسهه درون کمیتهه ای در  هاری   .انصهراف ایشهان او پسهت خهدما ی ایهن کمیتهه ،سهعید، گزارش مسئول کارگاه آموزش

، بر هراری کار های در تمهان  هاری  بها موکهوم راتنمها و رت هو، ترینهه 6/77/ 36کار های روو به منظور   یه و  نظیا دستور  1/6/77

ریهاح اجهاری م هان جلسهه درون کمیتهه ای، کرایهه م هان بر هراری کار های  333.333ریاح شهار  سهیا کهارت،  53.333تای ان ام شدی: 

بهه کهه  1.333.333ریهاح مانهدی :  4.333.333یهاح، کهل  نخهوای : ر 3.333.333ریهاح، جمهک کهل ترینهه تها:  353.333ریاح، پذیرایی  733.333

 تمرای ملرومات اداری این کمیته  حویل کادر اداری  ردید. رمطابر با لیست ارائه شدی در پیوستف.

 ومان،  33533 پرینت  رارشات منشی بابت پرداخت ومان،  454333 مظاتر او  حویلمردادمای:  26 رار  دو دوری :   :مهدیخزانه دار موقت 

 کمیته او دریافت، 33533 بابت پرینت  رارشات منشی پرداخت: ش ریور 6 ومان،  77333  ماندی ومان،  153333 مرکری دفتر اجاری پرداخت

  ومان 734333 خرانه موجودی ماندی ومان،  133333اعانه رابط کاشان به شورا   ومان، 133333   نخوای ماندی بابت کار ات ا

 4و  حویهل  هرفتن نشهریات  نوبهت، مراجعهه بهه چاپخانهه بهه منظهور تمهاتن:ی سههمراجعه به بانهک  رکا، :سئول نشریاتگزارش م

یافهت نشهریات چهاد شهدی رمراجعهه بهه دفتهر مرکهری بهرای دبار،  2ارساح نشریات  بسته بندی و ، مراجعه به دفتر مرکری براینوبت

ویراسهتاری دو   ومهان اسهت. 741.333 ومهان، صهرف   ریبهی فهرو  نشهریات  2.144.533جمهک کهل فهرو  نشهریات مبله  بار،  3

 نشریه مسائل مشترک و کندن پوست پیاو ج ت چاد م دد

ب ینه ساوی وبسایت ان من، ساخت اپلی یشن دوم  حت اندروید،  غییرات اپلی یشن اوح  حت اندروید ، گزارش مسئول سایت مسعود

پیشن ادات این کمیته: قراردادن فایل ای صو ی در . در صورت  صویب اپلی یشن دوم IOS حت ردردست اقدامف، ساخت اپلی یشن دوم 

 .و مخاطبین او طریر اپلی یشن در اپلی یشن و وبسایت ءسایت و اپلی یشن، قراردادن، ام ان نوشتن دید ای  وسط اعاا
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 :انجمن هم وابستگان گمنام ایرانتصمیمات گرفته شده در جلسه 

کانهاح ادرط جلسهات ایهران و مهدیریت ان  وسهط شهورا و تهدایت اعاهای کانهاح بهه وبسهایت و اپلی هیش  عدم  عطیلهی -3

 .ان من تا وابست:ان ایران و ادامه فعالیت کاناح در  ل:رام

  منامم دی به عنوان رابط موقت ایران در خدمات ج انی ان من تا وابست:ان  انتخاب -2

 انتخاب مظاتر به عنوان خرانه دار شورا -1

اساسهنامه و خهط مشهی ان مهن تها وابسهت:ان شهورای منط هه ایهران  وهایف کمیته نشریات در 6یمت نشریات مطابر بند ق -4

سهود و ام هان رنهد کهردن  ها  %13رقیمت  راری نشریات، بدین صهورت ان هام پهذیرد: قیمهت  مهام شهدی بها  عیین  ردد. 

  ومان باشدف. 3333س ف 

 وا خارج وبان فارسی تای  روی و ایران تای  روی  مامی به .تا  روی بین نمایند ان درخواست با. ان من شدی  ائید نشریات کلیه -5

 .شود ارساح کشور

 و نوشتن قرارداد ان شورای منط ه ای ایران  غییر م ان دفتر مرکریاختیار به م دی سخن:وی تیئت امنا ج ت  -6

طهرح  26/4/76در طرح اصلاح نظام خدما ی شورا و  ثبیت نواحی خهدما ی ان مهن تها وابسهت:ان  منهام ایهران بهه  هاری   -7

  ش یل دادی و یک رابط به شورا معرفی نمایند.می  وانند تیات نمایند ان سه  روی  حداقلیعنی  ش سته شد نواحی

 :نمایندگانهیئت رابطین  و سوالات پیشنهادات

رسهید ی بهه  غییهر نهام صهاحب حسهاب و م هان دفتهر  -2، پیشن اد رسید ی بهه معوقهات -3:  هومنکرمان  نمایندگان استانهیئت 

 مرکری

  او حالت تر مای خارج شود.جلسات شورا  -3: مرکزی بهمن نمایندگان استانهیئت 

 درخواست فصلی بودن شورا -3 :یزد علی نمایندگان استانهیئت 

پیشن اد به کمیته نشهریات : خریهد فایهل صهو ی کهارکرد قهدم ا او کاشهان و اناهمام ان بهه کتهاب  -3: کاشان فریباهیئت نمایندگان 

بهه کمیتهه کار های تها، در صهورت درخواسهت بهرای کار های او طهرف رابطهین ، کمیتهه  -2. و اتدا مبل  ان به خرانه شورا برای فرو 

 نماید.اقدام به  ش یل کار ای امووشی 

رابطین کرمان و کاشان در خصوص عدم بر راری کار ای تای درخواسهتی، بها  وجهه بهه این هه در شهورا  صهمیا  رفتهه شهدی بهود  -1

 و این کمیته بدون تیچ درخواستی مر با در   ران کار ای تایی اجرا می کند که اعاا حمایت نمی کنند، پاس  خواستند.

  ش یل می  ردد. 27/7/3177در  اری   جلسه بعدی شورا

 :ان من تا وابست:ان  منام ایران  جلسه شورای نمایند ان نسومیبیست و   دستور جلسه

 ارائه  رار  کمیته تا و کادر اداری خدمت:راران  -3

در خصوص جدایی او شورای خدما ی ایران و  استان   ران صمیا  یری در مورد نامه ای که رابط  -2

 است  ش یل شورای خدما ی جدیدی  حت عنوان ایران به شورا دادی

 بررسی پیشن ادات و سوالات رابطین نواحی -1

 در وبسایت و اپلی یشن ی ایرانبررسی درج ادرط جلسات نواحی جدا شدی او شورا  -4

 انتخاب خدمت:راران جدید و پست تای خدما ی خالی -5


