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)CoDAصورت جلسه شوراي منطقه اي ایران (مینو یکبیست
26/05/97مورخ 20شماره 

به پایان رسید.14صبح  با خواندن دعاي آرامش و سنت هاي دوازده گانه آغاز و در ساعت10جلسه راس ساعت 

ها به شرح زیر انجام شد.هیئتحضور و غیاب مسئولین اداري و کمیته هاي فرعی و رابطین 

مسئولین کمیته فرعیمسئولین اداري
ساعت خروجساعت ورودنام پست خدمتیساعت خروجساعت ورودنامپست خدمتی

1012:30مظاهرکمیته آدرسها1014مهديگرداننده

1014رضاکمیته نشریات---نایب گرداننده

1012:30سعیدکمیته کارگاهها1014مسعودمنشی

کمیته روابط ---خزانه دار
عمومی

---

کمیته سایت و
فضاي مجازي

1014مسعود

انتخاب مسعود به عنوان منشی موقت با حفظ سمت

شد:ارائهدر ادامه گزارش کتبی و شفاهی از رابطین به شرح زیر 
غایب.: رابط اصفهان-یکناحیه

رابط غایب.: البرز-ناحیه دو
تومـان، زمـان برگـزاري    1,375,400جلسـه در هفتـه، میـزان فـروش نشـریات      31: تهـران، رابـط مهـدي، تعـداد جلسـات      سهناحیه 
و و آدرس جلسـات اطـالع رسـان  پـنج شـنبه اول هـر مـاه برگـزار مـی گـردد. ایـن ناحیـه نیـاز بـه            ،نمایندگان ناحیـه هیئتجلسه 

دارد.تدارکات
رابط غایب.: خراسان، ناحیه چهار

نشـکالت هیئـت نماینـدگان: نداشـتن خزانـه      جلسـه.  7نفـر. تعـداد جلسـات ناحیـه     6تعداد تازه واردین .احمد: خوزستان، ناحیه پنج
. موفقیت بدسـت آمـده: اسـتارت گـروه بـانوان در شهرسـتان اللـی (صـداقت)، برگـزاري مرتـب           دار و نداشتن اعانه جهت اهدا به شورا

هیئت نمایندگان با آرامش و حل کردن مشکالت جلسات بهبودي و اداري و برگزاري 
غایب.غرب، رابط ناحیه شش

ساعت خروج ساعت ورود نماینده ناحیه ساعت خروج ساعت ورود نماینده ناحیه
- - غایب شش غرب - - غایب یک اصفهان

14 10 هومن هفت کرمان - - غایب دو البرز
14 10 بهمن هشت مرکزي 14 10 مهدي سه تهران
14 10 علی نه یزد 14 10 غایب چهار خراسان
14 10 فریبا کاشان 14 10 احمد پنج خوزستان



٢

ـ نفـر، زمـان برگـزاري جلسـه هی    12جلسـه در هفتـه، تعـداد تـازه واردیـن      8تعداد جلسات .هومنکرمان، ناحیه هفت ت نماینـدگان  ئ
وابستگی چیست؟نیازهاي هیات نمایندگان: کارگاه با موضوع هم برگزار می گردد.9/6/97ناحیه 

نفـر، زمـان برگـزاري جلسـا ناحیـه: چهارشـنبه       12جلسـه، تعـداد تـازه واردیـن     4تعداد جلسات در هفتـه  .بهمنمرکزي ،ناحیه هشت
موفقیتهـاي بدسـت آمـده:    . نبـود خـدمتگزار   . مشـکالت هیئـت نماینـدگان:    تومـان 201,000فـروش نشـریات   16آخر هر مـاه سـاعت   

شرح وظایف خدمتگزار.برگزاري کارگاه سنت ها و 
جلسـه در هفتـه. زمـان و مکـان برگـزاري جلسـات ناحیـه: بلـوار شـهید صـدوقی کوچـه            11تعداد جلسات ناحیـه  .علییزد، ناحیه نه

به دلیل کـم بـود بودجـه خزانـه امکـان هرمـاه آمـدن بـه تهـران          .17ساعت 25/6/1397روبروي سپاه، طبقه فوقانی عکاسی، یکشنبه 
را نداریم.

تومـان.  75,000جلسـه، میـزان فـروش نشـریات    3نفـر. تعـداد جلسـات ناحیـه     9فریبا، تعـداد تـازه واردیـن    نمایندگان کاشانهیئت 
مایندگان: برگزاري کارگاه سنتهانیاز هیئت ن

کانـال تلگرامـی یـک روز قبـل اقـدام      ایـن کمیتـه تقاضـا دارد جهـت قـرار گـرفتن آدرس جلسـات در       ،مسئول آدرس جلسات مظاهر
شود.

.هیچ فعالیتی نداشتیم،سعید، گزارش مسئول کارگاه آموزش
تومـان  528,000مانـده در حسـاب مبلـغ    خزانـه را بـا تصـویب آراي رابطـین تحویـل گرداننـده داد.       ، موجودي مظاهرخزانه دار موقت 
تومان می باشد.458,000تومان هزینه گردیده، مانده خزانه مبلغ 70,000می باشد که مبلغ 

مراجعه به بانک دو نوبت، مراجعـه بـه چاپخانـه بـه منظـور همـاهنگی، مراجعـه بـه دفتـر مرکـزي بـراي            ، رضا،ئول نشریاتگزارش مس
تومان است.782,250تومان، صرف تقریبی فروش نشریات 2,347,000بار، جمع کل فروش نشریات مبلغ 4ارسال نشریات 

سـازي وب سـایت انجمـن هـم وابسـتگان گمنـام ایـران، پیشـنهاد بـه          پیشـنهاد بـه توسـعه و بهینـه     ، گزارش مسئول سایت مسعود
ساخت نسخه دوم اپلیکیشن انجمن هم وابستگان گمنام ایـران بـا امکانـات ارائـه اخبـار و آدرس جلسـات و نشـریات بصـورت آنالیـن          

.USSDهاد به تهیه کد پیشن(این اپلیکیشن توانایی اضافه کردن فیلدهایی که در آینده به وبسایت اضافه میشود را دارد).
تصمیمات گرفته شده در جلسه شورا:

درخواست رابطین نسبت بـه تعطیلـی کانـال تلگرامـی آدرس جلسـات ایـران و اطـالع رسـانی از طریـق وب سـایت صـورت            - 1
پذیرد که به تصویب رسید.

گردد.عدد چاپ1000مراقبه روزانه و کتاب هم وابستگان گمنام بصورت جیبی -دو کتاب در این لحظه- 2
بنـد  26/8/96در طرح اصالح نظام خدماتی شورا و تثبیت نـواحی خـدماتی انجمـن هـم وابسـتگان گمنـام ایـران بـه تـاریخ          - 3

هـر ناحیـه   برداشـته شـود یعنـی    تحـت پوشـش قـرار دهـد. الـزام بـه اسـتان        یک، الزم است هر ناحیه حداقل یک استان را 
یک اسـتان یـا بیشـتر توسـط هـر ناحیـه بالمـانع و بسـتگی بـه راي          پوششوالزاما یک استان را تحت پوشش قرار نمی دهد

در این صورت هیات نمایندگان کاشان می تواند در شورا یک رابط داشته باشد.وجدان خودشان دارد.
ایـن هیئـت عـالوه بـر نظـارت بـر عملکـرد کمیتـه         گردیـد  تصـویب در مورد وظایف هیئت امنا بحث و بررسی به عمل آمد و -4

تومـان تنخـواه بـراي آن    500,000ثبت و اخـذ مجـوز انجمـن هـم وابسـتگان گمنـام ایـران اقـدام نمایـد و مبلـغ           نشریات به 
منظور گردید.
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رابطین نواحی:و سواالتپیشنهادات
به شش نفر را دارد. ینناحیه درخواست افزایش رابط-1: ناحیه سه تهران مهدي

درخواسـت برگـزاري کارگـاه در سـطح     -2بازبینی اساسـنامه بـا حضـور کـل اعضـاي شـورا،       درخواست -1: ناحیه پنج خوزستان احمد
.در خواست رونوشت از کارگاه هاي قبلی-3ناحیه پنج، 

پیشـنهاد بـه حـذف کانـال تلگرامـی آدرس      -2جلسـات شـورا هـر دو مـاه یکبـار،      درخواست برگـزاري  -1: هومنناحیه هفت کرمان 
رابطین رسید.جلسات ایران که به تصویب 

جلسات شورا فصلی برگزار شود. -1: ناحیه هشت مرکزي بهمن
کمیته سایت آدرس جلسات را حداقل مـاهی یکبـار بـه روز کنـد و قسـمتی بـه عنـوان پیشـنهادات یـا انتقـادات           -1:ناحیه نه یزد علی

آورده شود.ش صورت جلسات شوراد حتما در گزارعدستور کار ماه ب-2گذاشته شود. 
، پیشنهاد بـه کمیتـه نشـریات : خریـد فایـل صـوتی کـارکرد قـدمها از کاشـان و انضـمام آن بـه کتـاب             فریباکاشان هیئت نمایندگان 

براي فروش. 
تشکیل می گردد.6/7/1397در تاریخ جلسه بعدي شورا

دستور جلسه
بیست و یکمین جلسه شوراي نمایندگان

انجمن هم وابستگان گمنام ایران

کادر اداري خدمتگزاران شوراارائه گزارش کمیته ها و -1
درصدي فروش نشریات50بررسی وضعیت گرانی کاغذ و افزایش - 2
بررسی اساسنامه شورا- 3
بررسی پیشنهادات و سواالت رابطین نواحی-4
است.رسیدهآخربهاجارهادقراردکهمرکزيدفترمورددرگیريتصمیم- 5


