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 117/9/1400شماره :                                                                                                                                                         

 12/09/1400اریخ :ت                                                                                                                                                                              

 ایران 16صورتجلسه شورای ناحیه 

 ،بندرعباسدر  09:00 ساعت  در 12/09/1400 روز جمعهدر  هيئت نمایندگان 9هرمزگان متشکل از  16 ناحيهشورای  جلسه

ندن با خواكميته های فرعی مسئولين اداری و  كادر،  هيئت هابا حضور اكثریت رابطين  ، مدرسه استثنایی اميد ،آزادشهر

 . رداننده آغاز گردیدگنائب  گانه طبق فرمت توسطمفاهيم دوازده قرائت دعای آرامش و

 : ب . اسکندر:  گرداننده
 

خدمتگزار  بسال خدمت ، خدمات اینجان و تشکر بابت فرصت یک 16عرض سالم و خدا قوت خدمت تمامی خدمتگزاران ناحيه 

 شما به شرح ذیل می باشد:

 همکاری با خزانه دار ناحيه جهت افتتاح حساب جدید بابت واریز اعانه به ناحيه.*    

 .ناحيه فرمت جلسه تهيههمکاری با علی البدل جهت    *

 *   حضور در جلسه هماهنگی ناحيه.

 : ج . حسین:  ب گردانندهینا

 عزیز ،خدمتگزاران تمامی عرض سالم و خدا قوت خدمت با 
 

  .10/09/1400تاریخ  چهارشنبهروز  دربرگزاری جلسه هماهنگی ناحيه  *

 عی.شركت در درون كميته ای ، كميته های فر *

 (10/09/1400) لیست حضور و غیاب جلسه هماهنگی خدمتگزاران ناحیه

نایب  گرداننده

 گرداننده

رابط  منشی

 اول

رابط 

 دوم

خزانه 

 دار

اطالع 

 رسانی

اچ اند 

 آی

چیپ و  نشریات

 سکه

آدرس 

 جلسات

کارگاه 

 ها

 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر غایب حاضر حاضر حاضر

 خ : هادی .  : منشی

  .، كادر اداری و كميته های فرعی بابت همکاری در ماه گذشته هيئت هامحترم تشکر از رابطين  -1

.با همکاری گرداننده  611 تهيه صورتجلسه شماره -2  

.ه با همکاری گردانند 711تهيه فرمت جلسه  -3  

.ارسال گزارشات به كانال واتساپ -4  

  .بطين ناحيه و بارگذاری در كانال واتساپ ناحيهرادریافت گزارشات كميته های فرعی و  -5

. محترم هيئت هاتماس و همکاری با كميته های فرعی ناحيه ، كادر اداری و پاسخگویی به سئواالت رابطين  -6  

. خوان شورای منطقه ایران در كانال واتساپاگزارشات و فر بارگذاری -7  

  (.01/90/1400شركت در جلسه هماهنگی ناحيه )-9
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 : ) مبالغ به تومان(هزینه های منشی 

 مانده فعلی جمع كل هزینه ها تلفن و اینترنت كپی  و ملزومات مانده از قبل

000/200 000/60 000/70 000/130 000/70 

 

 ناحیهها بیمارستان ها و زندان  و آدرس جلسات  ،، چیپ و سکه کارگاه ها ، نشریات  ،روابط عمومی  و   اطالع رسانی کمیته های : 

 .  ارائه دادندت مکتوب خود را به صورگزارش های 

 

 : هیئت ها رابطین گزارش

 : (شرق بندرعباس) شماره یک هیئت

 : دندگزارش دا عادل . خ  -ر. ناصر

 .تومان 000/000/7 مبلغ واریزی اعانه مالی به خزانه ناحيه

 موفقیت ها :

 . گردیدبرگزار در مدرسه استثنایی اميد  14ساعت  28/08/1400جلسه هيئت نمایندگان شماره یک در روز جمعه

 .تومان 000/000/7نفر و كمک به شورای ناحيه  109جذب تازه وارد -1

 گروه ها جلسات و پيام رسانی با رعایت پروتکل های بهداشتی.برگزاری -2

سالن مسئول كميته اطالع رسانی به عنوان گرداننده ، خسرو نائب گرداننده ، احمد مسئول نشریات و اره ميثم بانتخاب -3

 سال.  مدت یک

 و زندان ها در هيئت یک برگزار می گردد. در ماه آینده انتخابات مسئول كميته بيمارستان ها-4

 نفر 109عداد تازه واردین : ت        

  : چالش ها و مشکالت

  : درخواست ها

 ان ها و زندان ها(.گان ورود به زندان )كميته بيمارستليست اسامی تایيد شد -1

 باكس نشریات در اختيار مسئول كميته هيئت یک گذاشته شود.-2

 ء واز كادر اداری و مسئول كميته های فرعی دیگر جهت فرصت خدمت به دیگران اعضا مسئولين كميته های فرعی لطفاً -3

 اصل چرخش در كادر اداری خود نکنند. 

 

 :  (رودان)شماره دو  هیئت

 : ندگزارش داد  م.  شنگهو -احمد . د  

 .تومان 000/600 مبلغ هيناح خزانه به یمال اعانه یزیوار مبلغ

 موفقیت ها :

 .شيخ طوسی برگزار شد در سالنصبح  9:40ساعت  28/08/1400رودان در تاریخ  جلسه هيئت نمایندگان شماره دو

 .تومان 000/600واریزی به ناحيه  -1

 سال به باال. 6م با پاكی عنوان رابط دوه انتخاب هوشنگ ب -2

 اعالم موجودیت گروه جدید اميد ناز دشت. -3
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 مدت یک ماه.ه انجام خدمات آدرس ها توسط كميته اطالع رسانی ب -4

 خاطر برگزاری كارگاه آموزشی در درون كميته ای هيئت دو.ه ب تشکر از كميته بيمارستان ها و زندان های ناحيه -5

 رنف 14 د تازه واردیناتعد 

  : چالش ها و مشکالت

 جلسات. مسئول كميته آدرسبودن بالتصدی 

  : درخواست ها

به خاطر مشکالت زیادی كه برای مسئول كميته  هزینه ارسال نشریات به هيئت ها مثل وجدان قبلی به عهده ناحيه باشد -1

 وجود می آید.ه نشریات و خدمتگزاران كميته و راننده ب
 

 : (کیششماره سه ) هیئت

 گزارش داد: بهرام . خ   – غایب ع .  هدیم

 تومان . 000/000/5ه مبلغ واریزی اعانه مالی به خزانه ناحي

 : هاموفقیت

 .برگزار گردیدميدان المپيک رستوران پایاب  سالندر  05/09/1400در تاریخ شماره سه هيئت نمایندگان جلسه  -1

 .ود را برگزار كردندگروه ها در راستای سنت پنجم و هدف اصلی جلسات خ -2

 .و برگزاری كارگاه در كيش 16دعوت و حضور كميته كارگاه های ناحيه  -3

 نفر 26تعداد تازه واردین: 

   : چالش ها و مشکالت
 

  : درخواست ها

 .تشکر از طرف اعضای هيئت سه )كيش( از كميته كارگاه های ناحيه

 

 :  (بندر خمیرشماره چهار ) هیئت

 :ددا . الگ گزارش ماشاهلل –  د . جواد

 . تومان 000/500/1 :ناحيه خزانه به مالی اعانه واریزی مبلغ

 :موفقیت ها 

 .گردیدبرگزار در نمازخانه تربيت بدنی صبح  9ساعت  28/08/1400در تاریخ جلسه هيئت نمایندگان شماره چهار  -1

 در نمازخانه تربيت بدنی. 16الی  15رشنبه ساعت تشکيل جلسه بانوان در بندر خمير گروه همدالن روزهای یکشنبه و چها -2

 سال به باال. 17عنوان مسئول كميته بيمارستان ها و زندان ها با پاكی ه انتخاب اسحاق . ل ب -3

 شيخ دوباره بازگشایی شد. گریگروه طلوع  -4

 نفر 24: نیوارد تازه تعداد

 چالش ها و مشکالت : 

 . نبود مسئول اطالع رسانی

 :  درخواست ها
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 :  (مینابشماره پنج ) هیئت

 : ددنگزارش دا  عباس . م –الگ  .عباس 

 . تومان 0: هيناح خزانه به یمال اعانه یزیوار مبلغ

  : ها تیموفق

 .كتابخانه آل محمد برگزار گردید ،در بلوار آل محمد 28/08/1400در تاریخ پنج ميناب نمایندگان شماره جلسه هيئت  

 صورت حضوری.ه و درون كميته ای ها بودی ات بهبجلسبرگزاری -1

 صورت حضوری.ه برگزاری هيئت و برگزاری كليه كميته های فرعی ب-2

 رفتن به زندان و برگزاری پانل.-3

  نفر 96:  نیوارد تازه تعداد

  : مشکالت و ها چالش

  : ها درخواست

 انی مثل قبل باشد.درخواست آدرس جلسات از كميته بيمارستان ها و زندان ها كه پيام رس-1

 از كميته اطالع رسانی پاكت و پکيچ.-2

 برگزاری جلسه ناحيه در شهرستان ميناب )هيئت پنج( برای بهمن ماه با درخواست اكثریت نمایندگان هيئت پنج. -3

 

 : (غرب بندرعباسشماره شش ) هیئت

 :ندگزارش داد یاسر . ف _ س  . موسی

 .تومان 0:  حيهنا خزانه به مالی اعانه واریزی مبلغ

 موفقیت ها : 

 . گردیدبرگزار  مدرسه دانشمند ،جهانبارسه راه  در 28/08/1400تاریخ در شماره شش جلسه هيئت نمایندگان  -1

 ادامه بازبينی اساسنامه. -2

 عنوان مسئول كميته كارگاه ها انتخاب شد.ه سال ب فرخ به مدت یک -3

ده ، نائب گرداننده ، رابط دوم ، خزانه دار ، مسئول كميته بيمارستان ها و زندان ها فراخوان خدماتی برای پست های: گردانن -4

سال به  3سال و مسئول كميته چيپ و سکه با پاكی  سال به باال و مدت خدمت یک 4و مسئول كميته آدرس جلسات با پاكی 

  ر ماه آینده نياز دارد.قدم ، سنت و مفاهيم خدماتی د 12سال و همگی با كاركرد  باال و مدت خدمت یک

 نفر  90تعداد تازه واردین:  

 چالش ها و مشکالت : 

 ( اساسنامه ناحيه حذف شود و این نگارش جایگزین شود ،27بند )

هيچ یک از خدمتگزاران ناحيه نبایست دو خدمت همزمان بعنوان خدمتگزاران هيئت ها یا شورا منطقه یا نماینده و علی البدل 

 ه داشته باشد.گروه را بر عهد

 درخواست ها : 

 ساله خزانه دار توسط )خزانه دار ، نائب گرداننده و رابط اول(. 3درخواست حسابرسی  -1

در مکان سه راه جهانبار مدرسه  20الی  14از ساعت  19/09/1400كارگاه كميته بيمارستان ها و زندان ها هيئت شش در تاریخ  -2

 رگزار می شود لطفا اطالع رسانی كنيد.دانشمند روبروی پارک كپشکن سورو ب
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 : (حاجی آبادشماره هفت ) هیئت

 :نددگزارش دا الگکامبیز .  - یعقوب . ب 

 . تومان 0 :ناحيه خزانه به مالی اعانه واریزی مبلغ

 صبح در محل سالن ارشاد 09:00راس ساعت  28/08/1400در روز جمعه مورخ حاجی آباد  7نمایندگان شماره جلسه هيئت 

ادامه   13:00مفهوم خدماتی شروع شد و تا  ساعت  12جدید با رعایت پروتکل های بهداشتی و با قرائت دعای آرامش و خواندن 

  . پيدا كرد

  موفقیت ها :

 موقع كليه جلسات درون كميته ای. ه برگزاری ب -1

 برگزاری مرتب و منظم جلسات بهبودی. -2 

 رعایت كامل پروتکل های بهداشتی.-3

 جذب تازه وارد. -4

 رد قدم.كتمایل پيدا كردن اعضاء گروه ها به كار -5

، حميد . ب مسئول كميته بيمارستان ها و زندان ها ، علی مسئول كميته آدرس جلسات ، و  الفخاب رابط دوم كامبيز . نتا -6

 ه باال. سال ب 3نياز به مسئول نشریات دارد با پاكی  7برای ماه آینده هيئت نمایندگان شماره 

 نفر  23تازه واردین  دتعدا

 و مشکالت :  چالش ها  

  چند وقتی كه گروه های این هيئت درخواست دارند كه چرا گروه ها نمی توانند از اعضاء خود پذیرائی كنند. 

  درخواست ها :

 : (قلعه گنج و منوجان)شماره هشت  هیئت

 :گزارش دادند  علی . خ -   ا .پیمان  

 تومان . 000/322/1:ناحيه خزانه به مالی اعانه واریزی مبلغ

  موفقیت ها :

كار و مدرسه شهر قلعه گنج صبح در  08:30راس ساعت  28/08/1400در تاریخ  8برگزاری جلسه هيئت نمایندگان شماره  -1

 . دانش ابن سينا

 .برگزاری پانل زندان ها در زندان منوجان-2

 لحاق دو كميته نشریات و چيپ و سکه.ا-3

 سال. مدت یکه تمدید اساسنامه ب-4

 سال به عنوان مسئول نشریات. مدت یکه انتخاب عباس . ک ب -5

 نفر  38تعداد تازه واردین:  

 

  چالش ها و مشکالت :
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  درخواست ها : 

ی ماه دیرتر رای گيری م 2نحوه رای گيری قسمت تبصره در مورد اطالع رسان صدق نکند ، چون  4در مورد بند شماره -1

 شود.

  تشکر و قدردانی از كميته بيمارستان ها و زندان ها و كميته كارگاه ها برای برگزاری كارگاه در سطح هيئت نمایندگان. -2

 : (قشمشماره نه ) هیئت

 :نددگزارش دا - ن .  محمد - ح.  مصطفی

 تومان. 000/200:ناحيه خزانه به مالی اعانه واریزی مبلغ

 موفقیت ها :

 .برگزار شد 9:30راس ساعت 28/08/1400مركز رشد در تاریخ سالن بين المللی در  9اره جلسه هيئت شم

 برگزاری جلسه هيئت نمایندگان.-1

 برگزاری جلسات بهبودی قشم و توابع.-2

 برگزاری انتخابات.-3

 نفر  31تعداد تازه واردین: 

  و مشکالت : چالش ها 

 نبود خدمتگزار برای پست آدرس جلسات.

  ت ها : درخواس  

 الخصوص مسئولين كميته های ناحيه.علی  16تشکر از تمامی خدمتگزاران ناحيه -1

 فراخوان دادن مسئول كميته آدرس جلسات هيئت قشم و توابع.-2

 تداخل خدمتی كه پيش آمد بهتر بود ، شما نماینده قانونی تماس با خبرگزاری داشته باشيد.-3

 : هیئت هارابطین و پاسخ  پرسش

 (:بندرعباس شرقیک ) هیئت

سئوال یازده ترازنامه آیا ناحیه ، شورای منطقه و سطح خدماتی دیگر جهت کمک و راهنمایی درخواستی از گروه انجام  -1

 (.رابطین؟)می دهد یا خیر

 ها و درخواست مدت تمامی تصميمات و دراین خدمتگزاران هيئت نمایندگان شماره یک و اعضاء یخدمت تمام درود با

ابطين محترم ر ازتصميم گيری درسطح شورای منطقه با قبل وشده  به صورت مکتوب درگزارش رابطين شورا ذكر هاداروید

 ی ویراهنما است با اميد ارائه داده ایم و  شورا نظر ناحيه را در جمعی رسيده ایم و به خرد گانه مورد مشورت و 9های  هيئت

 .يممشورت شما عزیزان به هدف اصلی كمک كرده باش

 پیشنهادات از طرف رابطین داده شود در صحن مورد تایید قرار گرفت در ماه آینده بررسی شود؟)کادر اداری(. -2

 با عرض سالم خدمت شما رابطين محترم هيئت یک چشم.

 منشی و کادر اداری لطفا هفتاد و دو ساعته صورتجلسه تنظیم گردد مثل شورای منطقه؟)کادر اداری(. -3

طبق اساسنامه منشی یک هفته فرصت دارد تا صورتجلسه را تنظيم و در كانال ،  ت رابطين محترم هيئت یکبا سالم خدم

 ود.اری شذاری كند ولی هميشه سعی و تالش بر این امر بوده سه الی چهار روزه با توجه به وسعت سئواالت در كانال بارگذبارگ
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یار گروه های هیئت یک قرار دهید با توجه به مستندات و اشتباهات لطفا گزارش بیالن مالی خزانه دار بررسی و در اخت -4

 خزانه دار قبل؟)کادر اداری(.

از طرف گرداننده طبق اساسنامه اختيار واگذاری و انتخاب كارگروه در خصوص موضوع درخواستی اقدامات الزم به عمل می 

 آید.

 :(روداندو ) هیئت

 :(کیشسه ) هیئت

 : (بندر خمیر)چهار  هیئت

  (.چیپ و سکه؟)اگر امکان دارد جلد کاغذی سکه ها را عوض کنید -1

 .شود یدگيرس دیبا یعوض كردن جلد سکه ها توسط دفتر خدمات جهان یسالم برا
 

 :  (مینابپنج )  هیئت

رابطین ناحیه به شورای منطقه ایران برده  ؟کتاب فقط برای امروز بزرگ و کتاب پایه بزرگ چرا چاپ نمی شود -1

 (.رابطین)د.شو

 .شود وال به رابطين منطقه ارجاع داده میئاین س  درود بر شما

 دامنه وب سایت رابطین توضیح دهید؟)رابطین(. ع به راج -2

 د ،شوی می تیسا کیهست كه شما با وارد كردن آن در مرورگرتان وارد  ی( همان آدرس Domainدامنه ) 

na-iran.org 

na-iran.com 

nairan.org 

na-iran.ir 

nairan.ir 

 .باشد پنج دامنه مربوط به انجمن معتادان گمنام می این

 

 : شش )غرب بندرعباس(  هیئت

تومان واریز به خزانه بابت تخفیگ شد ، با  000/550است ، در مهرماه مبلغ   % 5تخفیگ خدمات جهانی بابت نشریات -1

میلیون دلیل این اختالف  11به خزانه بابت تخفیگ شد با خرید تومان واریز  000/500میلیون تومان در آذرماه مبلغ  11خرید 

 (.نشریات؟)تخفیگ چیست آیا خدمات جهانی تخفیگ را کم کرده

و مبلغ  باشدی م حيتومان صح  000/550مبلغ  بله موضوع نیبا عرض سالم و عرض ادب ضمن تشکر از توجه شما بابت ا

 .شود یت انجام مدراسرع وق هيبه خزانه ناح زیتومان وار 000/50

بر اساس سئواالت ترازنامه گروهی که می گوید آیا ناحیه ، منطقه یا خدمات جهانی جهت راهنمایی و کمک درخواستی  -2

از گروه ها داشته است ، آیا تا به حال در سطح ناحیه درخواستی از گروه ها جهت کمک و راهنمایی شده است؟ اگر خیر 

 .)رابطین(دلیل آن چیست؟

 ها و درخواست مدت تمامی تصميمات و دراینشش خدمتگزاران هيئت نمایندگان شماره  و اعضاء یخدمت تمام وددر با

ابطين محترم ر ازتصميم گيری درسطح شورای منطقه با قبل وشده  به صورت مکتوب درگزارش رابطين شورا ذكر هادرویدا

 ی ویراهنما است با اميد ارائه داده ایم و  شورا ناحيه را در نظر جمعی رسيده ایم و به خرد گانه مورد مشورت و 9های  هيئت

 .مشورت شما عزیزان به هدف اصلی كمک كرده باشيم
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شورای ناحیه متاسفانه در این صورتجلسات  115،  114،  113،  112طبق بررسی گزارش خزانه قید شده در صورتجلسات  -3

ارش خاطر بی توجهی نسبت به دو صفحه گزه این تکرار اشتباهات دقیقا ب گزارش خزانه طبق ارقام نوشته شده اشتباه بوده و

برگ  4خزانه توسط تیم گردانندگی و تایید صورتجلسه بوده ، لذا با توجه به مشکالت گفته شده و اشکاالت دیده شده و تقدیم 

دار جدید ، نائب گرداننده و  سال آخر خزانه توسط خزانه 3مستندات گزارش خزانه طبق مفهوم یازدهم تقاضای حسابرسی 

 شفاف از خزانه برای هیئت ها را داریم؟)گرداننده(.یک رابط جهت ارائه یک گزارش 

گزارشات خزانه  ،ن مورد نظراهمانطور كه در صحن شورای ناحيه به صورت شفاهی به آن پرداخته شد با هماهنگی خدمتگزار

و تا نتيجه بررسی هيچ گونه نظری در خصوص صحت و سقم مسئله  طبق درخواست آن هيئت مورد بررسی قرار خواهد گرفت

مورد قبول واضح نيست و نتيجه بررسی در جلسات آتی متعاقبا اعالم می گردد و ضمنا خدمتگزاران تيم گردانندگی قبلی در 

 خصوص پاسخگوئی برای رفع ابهام در صحن شورای ناحيه اعالم آمادگی نموده است.

که به ساختار خدماتی واگذار می شود باید محدوده تصمیم گیری و پاسخ گوئی به وضوح تعریگ  برای هر مسئولیتی -4

گردد ولی مجددا و طی چندین بار تذکر در رابطه با اینکه کلیه خدمتگزاران شورای ناحیه باید گزارش فعالیت های خود 

 جدداًم انه ، الگ : در آیتم سوم گزارش گردانندهرا طبق شرح و وظایگ مندرج در اساسنامه به صورت جلسه قید نماید متاسف

 هماهنگی با موجر برای گرفتن مکان جلسه با هماهنگی کمیته اطالع رسانی نوشته شده است؟ ب :آیتم آخر گزارش گرداننده 

اشد ب)افتتاح حساب جدید همراه با خزانه دار در بانک کارآفرین( چه ارتباطی با گرداننده که جزو صاحبین حساب نمی 

 )گرداننده(.داشته است؟

د نمود و در خصوص نحوه نمطابق اساسنامه عمل خواهگزارشات مربوط به تيم گردانندگی قبلی بوده و خدمتگزاران حال حاضر 

 گزارش خدمتگزاران قبلی هيچ گونه اظهار نظری نمی كنند. 

ی اداررسه هیئت و ناحیه و درخواست از کادو بعد از چندین بار تذکر به طرح سئوال و نوشتن آن در صورتجل مجدداً -5

   :ناحیه که لطفا پیشنهادات مطرح شده در ناحیه را طبق فرمت نوشته شده در صورتجلسه که با تیترهای 

 : هپیشنهادات تایید شده در این جلسه :             تایید کنندگان پیشنهاد :              پیشنهاد :        سمت خدماتی پیشنهاد دهند

 نهاد :    نحوه اجرای پیشنهاد :                  دالیل ارائه پیشنهاد :                       اهداف پیشنهاد :            بودجه تقریبی پیش

از دالیل پیشنهادات مطلع شویم ولی  16در صورتجلسه بنویسید تا ما نمایندگان بین گروه و سایر اعضاء این انجمن در ناحیه 

پیشنهاد داده شده است که این پیشنهادات بدون مشخص شدن شخص و هیئت پیشنهاد  4ماه  آبان 116سفانه در صورتجلسه متا

پیشنهاد  4کنیم که ابتدا در جلسه آذرماه آیتم های این  یهذا تقاضا میدهنده و دالیل و اهداف و سایر آیتم ها نوشته شده عل

لسه نوشته شود و سپس در صورتجلسه دی ماه قابل بحث و رای گیری باشد در غیر از پیشنهاد دهندگان پرسیده و در صورت ج

 این صورت رای گیری برای پیشنهادات در آذرماه به هیچ عنوان روحانی نبوده و مورد تایید نمی باشد؟)گرداننده(.

 ل صورت پذیرد.در مورد این مسئله در جلسه ناحيه صحبت شد و قرار بر این شد كه از این پس به همين منوا

گرداننده وقت بدون توجه اقدام  ماه جمع کل هزینه ها در پایان گزارش قید نگردیده و مجدداً در گزارش خزانه آبان -6

، از گرداننده ناحیه و رابطین محترم هیئت و سایر هیئت ها تقاضا داریم  ؟به تایید صورتجلسه نموده است دلیل آن چیست

ورتجلسه و علی الخصوص گزارش خزانه قائل شده و گروه ها و نمایندگان را دچار چالش اهمیت بیشتری برای تایید ص

 نکنند؟)گرداننده(.

 و اصالحيه آن مطابق با گزارش صحيح خزانه به كانال ناحيه ارسال گردید.  116شماره  توجه شما بعد از ارسال صورتجلسهبا تشکر از 

می  1400ماهه اول سال  6ماه انبار نشریات هزینه پرداخت شده مربوط به  6در گزارش خزانه عنوان شده هزینه کرایه  -7

ماهه دوم لطفا توضیح دهید؟ ضمنا خواهش می کنیم در گزارشات بعدی هم درج نمائید هزینه های کرایه مکان  6باشد یا 

 ؟)گرداننده(.مربوط به کدام ماه ها می باشد

 ر مورد هزینه انبار نشریات اجاره پرداخت شده مربوط به شش ماهه اول می باشد. د
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وجدان گروهی یک توانایی روحانی ضروری و حس درونی تشخیص درست و غلط برای ماست ولی بر خالف تبصره  -8

چ و کمیته فرعی( در هیهای نحوه رای گیری قید شده در اساسنامه ناحیه که نوشته شده ، خدمتگزاران ناحیه )کادراداری 

بهبودی( نمی توانند در سطح ناحیه کاندیدا  یکدام از سطوح خدماتی )منظور هیئت ها و یا نماینده ، علی البدل گروه ها

ماه ناحیه ، گرداننده هیچ گونه دقتی در زمان کاندید شدن اعضای که در  شوند و خدمت بگیرند. چرا در انتخابات آبان

       شته اند و برای پست های خدماتی ناحیه کاندید شده بودند نداشته است؟)گرداننده(.سطح هیئت ها خدمت دا

 27مقرر گردید بند شورای ناحيه موضوع جهت فهم مشترک به بحث گذاشته شد ،  12/09/1400همانطور كه در جلسه مورخ  

  اساسنامه ویراش گردد و به رابطين محترم اعالم گردد.

 : (بادحاجی آ) هفت   هیئت

چرا ناحیه برای اعضاء ، مسئولین ، رابطین و کادر اداری صبحانه و نهار تدارک می بیند ولی گروه ها به بهانه رعایت  -1

  (.تازه واردان خود محروم است؟)گردانندهذیرائی کردن از اعضاء گروه خصوصاً کردن پروتکل های بهداشتی از پ

 احيه به دالیل ذیل:با توجه به شرایط برگزاری جلسه خدماتی ن

 مدت زمان برگزاری جلسه و طوالنی شدن زمان آن. -1

 حضور خدمتگزاران هيئت ها از شهرستان های مجاور به مركز استان. -2

 طوالنی بودن مسافت رفت و برگشت خدمتگزاران. -3

 برگزاری جلسه خدماتی در مکانی خارج از آدرس جلسات آن هم ماهيانه یک بار.   -4

 : (و منوجان  قلعه گنجت )هش هیئت

 : (قشمنه ) هیئت

 شور فقط برای امروز کلمه وقتی را )مقتی( چاپ شده است؟)نشریات(.ودر رابطه با بر -1

ه از منطق یمنطقه و شورا یبه شورا هيناح نياز طرف رابط دیبا اتینشر تيفيواالت مربوط به چاپ و كئس،  با سالم و احترام

 هتيكم و پاسخ داده شود دهيو اقالم را بر عهده دارد پرس اتیو چاپ نشر هيته تيكه مسئول رانیشعبه ا یدفتر خدمات جهان

 باشد. ینمواالت ئگونه س نیا یپاسخگو هيناح اتینشر

صورتی می باشد ، آیا نشریات قدیمی که با قیمت قبل ه در خصوص قیمت نشریات با قیمت جدید برای فروش ب -2

جدید فروش کنیم؟ هدف از این کار حفظ نشریات یا افزایش تنخواه نشریات می باشد؟ خریداری شده به همان قیمت 

 )نشریات(.

 ما ارائه نموده و دیجد متيبه ق هائتيفروش آن را به ه ، دیجد هینشر افتیو در متيق  رييدر هنگام تغ هيناح اتینشر تهيكم

 ئتيگروهها ، ه یبرا  ميتصم نیبهتر و  كندیاضافه م اتینشر هیمحاسبه و به سرما را  دیو جد میتعداد قد متيالتفاوت ق به

 .باشدیمربوطه و خود گروه م ندگانینما

خاطر هزینه های شورا بهتر است که رابطین ما ه آیا جلسه شورا ماه بعد هم در شیراز برگزار می شود ، اگر قرار است ب -3

 منطقه ایران پیشنهاد دهند؟)رابطین(.پیشنهاد شهر بندرعباس را هم برای برگزاری جلسه شورای 

در جلسه  و شده ارياخت ویضتف یگردانندگميمنطقه طبق اساسنامه به ت یشورا یدرخصوص مکان برگزار خدمت شما درود

 یهمکار به تعامل و  ازين بندرعباس شهر شنهاديپ درخصوص،  شما  توجه و ییراهنما از ممنون،  شودی اعالم م رو قطعاً شيپ

 نهیهز نيهمچن و یمحل برگزار دیكه با خزانه دار شورا  نيهمچن و باشدی منطقه م یشورا با هيناح یاطالع رسان تهيكم دو

 .مورد مشورت شود نیا در شتريب است ازيفصل ن نیا استان ما در یها نهیتوجه به هز كه با رديقرار گ یمورد بررس
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عنوان مسئول روابط عمومی و نماینده قانونی چرا در خصوص ه ید بهنوز فرصت دار 11در رابطه با این که شما تا برج  -4

جلسه باز که در سوزا جزیزه قشم برگزار شد و به علت ناهماهنگی خدمتگزار در ناحیه و تداخل خدمتی که پیش آمد ، بهتر 

  .بود شما نماینده قانونی تماس با خبرگزاری داشته باشید؟)اطالع رسانی(

جلسه  نيو همچن تهيكم نیآبان ماه ا یدر جلسه هماهنگ رساندیبه اطالع م تهيكم نیبه خدمات ا توجه شما ضمن تشکر از

از ، سوزا   یداريجلسه باز گروه ب یبرا یدرخواست چگونهيه 9 ئتيه نيو رابط یرساناطالع تهياز طرف كم هيآبان ماه ناح

صله با كه بالفا میدر قشم مطلع شد یخبر گاهیپا کیخبر  جلسه ، طبق نیا یارروز قبل از برگز کینشده بود و  هيناح تهيكم

 خبر مجدداً  هيآن خبر به صورت اصالح، یخبر گاهیآن پا یتماس گرفته شد كه با هماهنگ 9 ئتيه یرسان مسئول اطالع

 تيسئولم تهيكم نیا هقابل ذكر است ك  و  میرا اعالم نمود ئتيخود را جهت كمک به آن ه یشود و آمادگ یرسان اطالع

 .باشدیگو نم را به عهده نداشته و جواب ءاعضا رینظرات و اقدامات سا

 

 

 : وجدان ها و تصمیمات گرفته شده
 

 .انتخاب گردید سال به مدت یک ناحيه عنوان مسئول نشریاته م ب ایرج .  یوجدان گروه یطبق را -1

 .انتخاب گردیدسال  به مدت یک ناحيهمنشی  عنوانه خ ب هادی .طبق رای وجدان گروهی  -2

 انتخاب گردید.به مدت یکسال ناحيه  عنوان مسئول كميته بيمارستان ها و زندان هاه سعيد . ح بطبق رای وجدان گروهی  -3

ميليون تومان به صورت امانی به مسئول كميته نشریات جهت خرید مجله پيام بهبودی  10طبق رای وجدان گروهی مبلغ  -4

 از فروش مجله پيام بهبودی به خزانه ناحيه عودت داده شود.داده شد و قرار شد پس 

 قیطر از رانیا گمنام معتادان انجمن یاتيمال و یقانون ثبت مسائل موضوع با گارگاه یبرگزارطبق رای اكثریت رابطين  -5

 برگزار ميگردد. 1400 ماه ید در 16 هيناح یشورا صحن در( ناريوب) یمجاز یفضا

 

 

 معوق ت اپیشنهاد                                                                   
اینکه كارگاهی با موضوع اتحاد و همدلی برگزار شود به دليل تحقيق و بررسی بيشتر از سوی  بر یمبن هيئت یک شنهاديپ -1

 بعد موكول شد. هپيشنهاد دهنده به ما

 های جلسه ناحیه: اداتفاقات و روید

  

 

اساسنامه به  پيشنهاد رابط هيئت شش رای دو فوریتی گرفته شد و مورد  27بند  117رای گيری در جلسه شماره  قبل از -1

بررسی قرار گرفت و با نظر رابطين انتخابات انجام شد و رابطين به این خرد رسيدند كه كاندیدها بعد از رای گيری و گرفتن 

ته باشند.)در هيئت نمایندگان ، نماینده و علی البدل در گروه های بهبودی رای اعتماد در ناحيه هيچ گونه خدمت دیگری نداش

 این ناحيه(.
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 : پیشنهادات تایید شده در این جلسه

 هيئت یک : گاندکنندییتا                    یاسر، ف. رابط دوم هيئت شش : یخدمات سمتنام و  -1

 (.رابط ، گرداننده نائب ، دار خزانه) توسط 16 هيناح خزانه ساله 3 یحسابرس درخواست :شنهادیپ*

 . حساب اختالف در شبهات جادیا  :شنهادیپ ارائه لیدال**

 .ابهامات رفع  :شنهادیپ اهداف***

 (.رابط ، گرداننده نائب ، دار خزانه)  خدمتگزاران توسط  :شنهادیپ یاجرا نحوه****

 :شنهادیپ یبیتقر بودجه*****
 

 اكثریت رابطين :گانتایید کنند                     ادل، خ . رابط دوم هيئت یکع : یخدمات سمتنام و  -2

 راكزم به رفتن محاسن و بیمعا یابی شهیر جهت گرداننده یهمکار با ها زندان و ها مارستانيب كارگروه ليتشک :شنهادیپ*

 .16 و 15 ماده

 از قبل منابع و ییتوانا به كردن توجه -2 .16 و 15 ماده تنرف به اقدام از قبل محاسن و بیمعا -1 :شنهادیپ ارائه لیدال**

 .حركت انجام

 .نيمسئول درخواست به یهمکار و یستیبهز با تعامل ، یهمکار   :شنهادیپ اهداف***

 .ها نهیهز  ، وجدان ، روين كردن جمع ، آموزش كردن آماده  :شنهادیپ یاجرا نحوه****

 .شود مشخص كارگروه ليتشک از بعد  :شنهادیپ یبیتقر بودجه*****
 

 اكثریت رابطين تاییدکنندگان:                         یاسر، ف. رابط دوم هيئت شش :ی خدمات سمتنام و  – 3

 ستینبا هيناح خدمتگزاران از کی چيه: شود آن نیگزیجا دیجد نگارش نیا و شود حذف كامال اساسنامه 27 بند :شنهادیپ*

 .باشد داشته عهده بر را (گروه  البدل یعل ای و ندهینما ، منطقه یشورا ، ها ئتيه) خدمتگزار انعنوه ب زمان هم خدمت دو

 دگاننینما ئتيه الخصوصعلی  و ها ئتيه دیشد چالش.  اعضاء یسردرگم و بودن نامفهوم علت به :شنهادیپ ارائه لیدال**

 .شش شماره

 .ها رنجش و ها یدلخور ، ها چالش رفع  :شنهادیپ اهداف***

 .16 هيناح اساسنامه در اصالح  :شنهادیپ یاجرا نحوه****

 :شنهادیپ یبیتقر بودجه*****
 

 هيئت یک و شش :دکنندگانییتا                               5عباس، الف. رابط اول هيئت  :یخدمات سمت و نام – 4

 (.پنج ئتيه) نابيم شهرستان در هيناح جلسه یبرگزار  :شنهادیپ*

 محترم ندگانینما دیيتا مورد و دیگرد مطرح نابيم پنج شماره ندگانینما ئتيه صحن در شنهاديپ :شنهادیپ ارائه لیدال**

 .یهمسان و مساوات احساس و یخدمات ساختار با یگروه نيب ندگانینما و اعضاء ییآشنا .دیگرد

 ئتيه یاعضا اطالعات كردن روز به.  یدماتخ ساختار كار نحوه از اعضاء یآگاه ، اميپ رساندن هدف :شنهادیپ اهداف***

 .اعضاء و ساختار نيب فاصله شدن برطرف و کینزد از ساختار كار و( نابيم) پنج

 در میدار درخواست و دهیگرد مشخص قبل از كه گانه 9 محترم نيرابط وجدان یرا طبق :شنهادیپ یاجرا نحوه****

 .ودش برگزار شهرستان نیا در 16 هيناح ماه بهمن جلسه

 .ديكن یم برگزار ماه هر یخدمات جلسه یبرا هيناح صحن در كه یا بودجه همان بایتقر  :شنهادیپ یبیتقر بودجه*****
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 : فراخوان خدماتی

  ها کارگاه کمیته مسئول  

  شرایط:  الگ

 .  خدمت مدت طول در پاكی حفظ و پاكی سال  5 حداقل _ 1

 .  فرعی های كميته و اداری مسئول بعنوان نمایندگان يئته در خدمت تجربه دوره یک حداقل داشتن _ 2

 .  محوله وظایف انجام برای كافی وقت داشتن و توانایی ، تمایل -3

 .  خدماتی مفهوم 12 و سنت 12 ، قدم 12 كاركرد و كافی،آگاهی دانش -4

 . كند می فعاليت راستا آن در مربوط كميته كه امری در كامل آگاهی و رشته سر داشتن _ 5

 . دیگر های NGO در خدمت نداشتن _ 6

  وظایگ:  ب

 .  مربوطه كميته فعاليتهای از كامل مکتوب و گزارش ارائه و ناحيه شورای جلسات كليه در حضور _ 1

 .  كارگاهها كميته اعضای انتخاب _ 2

 . ها هيئت كارگاههای كميته مسئوالن از دعوت و ای كميته درون جلسات مرتب برگزاری -3

 .  ناحيه سطح در آن انتقال و مفيد تجربه كسب و منطقه شورای كارگاههای كميته جلسات در شركت -4

 .  كميته برای مشی خط و اساسنامه تهيه _ 5

 .  خود خدمت یکسال پایان در مالی بيالن و خدماتی گزارش ارائه _ 6

 .  یکساله مشخص و هدفمند بندی بودجه و برنامه ارائه -7

 ( فرعی های كميته از ) پشتيبانی خودشان درخواست به بنا فرعی های كميته برای كارگاه ریبرگزا -8

 .  تجربه دارای و آگاه های گرداننده و مجرب های سخنران ليست تهيه -9

 ندخواه می رابطه آن در یا و ندارند ها كارگاه كميته یا كه هایی هيئت برای خدماتی و آموزشی كارگاههای برگزاری _ 10

 . ندارند را الزم تجربه كنند برگزار كارگاه

 .  ناحيه به مطالب صحيح انتقال و كارگاهها خصوص در NA منابع از اول دست اطالعات كسب _ 11 

 .  نياز صورت در هرمزگان ناحيه شورای اعضای برای آموزشی كارگاه برگزاری _ 12

 .  ناحيه های هيئت كارگاههای مسئوالن و اعضاء برای آموزشی كارگاههای برگزاری _ 13

 . كارگاهها برگزاری زمان تعيين و رسانی اطالع كميته كمک با كارگاهها برگزاری مکان نمودن فراهم _ 14

 . ناحيه خدمتگزاران هماهنگی جلسات حضور _ 15

  بنام زدن خط ماندگار ناحيه . -16

 :  وسکه چیپ کمیته مسئول

  شرایط:  الگ

 .  خدمت مدت طول در پاكی حفظ و كیپا سال 5 حداقل _ 1

 .  فرعی های كميته و اداری مسئول بعنوان نمایندگان هيئت در خدمت تجربه دوره یک حداقل داشتن _ 2

 .  محوله وظایف انجام برای كافی وقت داشتن و توانایی ، تمایل -3

 .  خدماتی مفهوم 12 و سنت 12 ، قدم 12 كاركرد و كافی،آگاهی دانش -4

 . كند می فعاليت راستا آن در مربوط كميته كه امری در كامل آگاهی و رشته سر داشتن _ 5

 . دیگر های NGO در خدمت نداشتن _ 6
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  وظایگ:  ب

 .  مربوطه كميته فعاليتهای از مکتوب وكامل گزارش ارائه و ناحيه شورای جلسات كليه در حضور _ 1

 .  وسکه چيپ كميته اعضای انتخاب _ 2

 . ها هيئت سکه و چيپ های كميته مسئوالن از دعوت و ای كميته درون جلسات مرتب ریبرگزا -3

 .  كميته برای مشی خط و اساسنامه تهيه -4

 .  خود خدمت یکسال پایان در مالی بيالن و خدماتی گزارش ارائه _ 5

 .  یکساله مشخص و هدفمند بندی بودجه و برنامه ارائه _ 6

 .  جهانی خدمات دفتر یا مركزی دفتر از سکه و چيپ بموقع تهيه -7

 .  نمایندگانها هيئت نشریات مسئوالن كليه به سکه و چيپ ارسال -8

 . )انبار( سکه و چيپ نگهداری جهت مناسب مکان تهيه -9

 . ناحيه خدمتگزاران هماهنگی جلسات حضور _ 10

  بنام زدن خط ماندگار ناحيه . -11

 :  جلسات آدرس کمیته مسئول

  شرایط:  الگ

 .  خدمت مدت طول در پاكی حفظ و پاكی سال 5 حداقل _ 1

 .  فرعی های كميته و اداری مسئول بعنوان نمایندگان هيئت در خدمت تجربه دوره یک حداقل داشتن  _ 2

 .  محوله وظایف انجام برای كافی وقت داشتن و توانایی ، تمایل -3

 .  خدماتی مفهوم 12 و سنت 12 ، قدم 12 كاركرد و كافی،آگاهی دانش -4

 . كند می فعاليت راستا آن در مربوط كميته كه امری در كامل آگاهی و رشته سر داشتن _ 5

 . دیگر های NGO در خدمت نداشتن _ 6

  وظایگ:  ب

 .  مربوطه كميته فعاليتهای از مکتوب وكامل گزارش ارائه و ناحيه شورای جلسات كليه در حضور _ 1

 .  ها آدرس كميته ایاعض انتخاب _ 2

 . ها هيئت های آدرس كميته مسئوالن از دعوت و ای كميته درون جلسات مرتب برگزاری -3

 .  كميته برای مشی خط و اساسنامه تهيه -4

 .  لزوم صورت در منطقه شورای های آدرس كميته جلسات در شركت _ 5

 .  خود خدمت یکسال پایان در مالی بيالن و خدماتی گزارش ارائه _ 6

 .  یکساله مشخص و هدفمند بندی بودجه و برنامه ارائه -7

 .  آنها آوردن در روز به و ها نمایندگان هيئت از آدرس آوری جمع جهت اقدام -8

 .  جلسات آدرس چاپ جهت ، اقدام -9

 . ناحيه خدمتگزاران هماهنگی جلسات حضور _ 10

  بنام زدن خط ماندگار ناحيه . -11
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  16های فرعی شورای ناحیه غیاب مسئولین اداری و کمیته و حضور جدول

 نام
 مسئولین

 اداری 
 نام  تماس شماره پایان شروع

کمیته های 

 فرعی
 شماره تماس پایان شروع

 09368105856 15:00 09:00 اطالع رسانی ث، اسحاق 09177634423 15:00 09:00 گرداننده ب.  اسکندر

 09175767027 15:00 09:00 آدرس جلسات مسلم ، ز 09173618032 15:00 09:00 دهنایب گردانن ج.  حسین 

 09306747103 15:00 09:00 کارگاه ها ، زسعید  09179000761 15:00 09:00 منشی هادی . خ

 09172859924 15:00 09:00 بیمارستان ها و زندان ها امیر . ط 09179002238 15:00 09:00 خزانه دار ن.  علیرضا

 09179039862 15:00 09:00 نشریات ایرج، م 09173600772 15:00 09:00 رابط اول مهدی . ق  

 09172102133 15:00 09:00 چیپ و سکه مهراب ، پ 09179762074 15:00 09:00 علی البدل رابط اکبر . ک

 16جدول حضور و غیاب رابطین هیئت های نمایندگان ناحیه 

 شماره تماس پایان شروع رابط دوم شماره تماس پایان شروع اول رابط نام هیئت

هیئت شماره 

 یک
 09177670774 15:00 09:00 عادل . خ 09179010780 15:00 09:00 ناصر . ر

هیئت شماره 

 دو
 09116340554 15:00 09:00 م.  هوشنگ 09021671362 15:00 09:00 احمد . د

هیئت شماره 

 سه
 09172893013 15:00 09:00 بهرام . خ 09392561983 غایب غایب مهدی . ع

هیئت شماره 

 چهار
 09173633100 15:00 09:00 ماشااهلل . ا 09137479963 15:00 09:00 جواد . د

هیئت شماره 

 پنج
 09366400154 15:00 09:00 معباس،  09017288830 15:00 09:00 عباس . ا

هیئت شماره 

 شش
 09173613782 15:00 09:00 . ف یاسر 09364826023 15:00 09:00 موسی . س

هیئت شماره 

 هفت
 09179370766 15:00 09:00 كامبيز . آ 09176128861 15:00 09:00 یعقوب، ب

هیئت شماره 

 هشت
 09138482680 15:00 09:00 علی . خ 09301104660 15:00 09:00 پيمان . ا

هیئت شماره 

 نه
 09175241204 15:00 09:00 محمد . ن 09173673008 15:00 09:00 مصطفی . ح
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 .برگزار خواهد شد 10/10/1400در روز جمعه تاریخ  16جلسه بعدی شورای ناحیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16ناحیه فرعی و کمیته های  خدمت کادر اداریتاریخ شروع و پایان 

 تاریخ اتمام خدمت  تاریخ شروع خدمت  نام پست خدماتی  ردیگ 

 1401آبان ماه  1400آبان ماه  اسکندر . ب گرداننده 1

 1401آبان ماه  1400آبان ماه  حسين . ج نایب گرداننده 2

 1401آذر ماه  1400آذر ماه  هادی . خ نشیم 3

 1401آبان ماه  1400آبان ماه  عليرضا . ن خزانه دار 4

 1401 ماه مرداد 1400 ماه مرداد مهدی . ق ناحيهرابط  5

 1402مرداد  1400مرداد  اكبر . ک ناحيه علی البدل رابط 6

 1400دی ماه  1399دی ماه  اسحق . ث اطالع رسانی 7

 1400آذر ماه  1400آذر ماه  ح.  سعيد تان ها و زندان هابيمارس 8

 1400دی ماه 1399دی ماه  سعيد . ز كارگاه ها 9

 1401آذر ماه  1400آذر ماه  ، م ایرج نشریات 10

 1400دی ماه  1399دی ماه  مهراب . پ چيپ و سکه 11

 1400دی ماه  1399دی ماه  مسلم . ز جلساتآدرس  12
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 هرمزگان 16گزارش خرانه ناحيه 

 1400/09/12تاریخ  لغایت 1400/08/14از تاریخ 

 واریزی ها

 مالحظات مبلغ به تومان شرح عمليات ردیف

   7,000,000 شرق بندرعباس-1هيئت شماره  1

   600,000 رودان-2هيئت شماره 2

   5,000,000 كيش-3هيئت شماره 3

   1,500,000 خمير-4هيئت شماره 4

   0 ميناب-5هيئت شماره 5

   0 غرب بندرعباس-6هيئت شماره 6

   0 حاجی آباد-7هيئت شماره 7

   1,322,000 منوجان و قلعه گنج-8هيئت شماره 8

   200,000 قشم-9هيئت شماره 9

10 - 0   

   15,622,000 جمع واریزی های هيئت های نه گانه

   0 برگشتی از رابطين 11

 431,000 برگشتی از كميته های فرعی 12
 150000چيپ وسکه+31000

 زندانها 250000كارگاهها+

   500,000 سود حاصل از تخفيف نشریات 14

   240,250 سود حاصل از تخفيفات چيپ و سکه 15

   3,345,487 نه از ماه قبلمانده خزا 16

   20,138,737 جمع كل/تومان

          

 پرداختی ها

 مالحظات مبلغ به تومان شرح عمليات ردیف

 مطابق جدول هزینه های پيوست 19,614,000 تنخواه كميته ها و سایر هزینه ها 1
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   0 واریز به شورای منطقه 2

   524,737 مانده خزانه  پس از کسر پرداختی ها

     

 خزانه دار ناحيه: عليرضا، ن

  1901335419608هرمزگان بانک كارآفرین  16شماره حساب خزانه ناحيه 

 09179002238 :شماره همراه خزانه دار * * *  نام كمالی /نجار/ بهرامیه ب 6274881399536993شماره كارت  
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شرح پرداختیمسئولردیف
مبلغ پرداخت 

شده به تومان
مالحظات

100,000تنخواه 100.000
0هزینه سفر1.000.000

150,000تنخواه200.000
0هزینه سفر250.000

0حركت زندان قشم2.200.000
200,000تنخواه 350.000

0هزینه سفر2.200.000
0تنخواه100.000

2,200,000هزینه سفر2.200.000

0تنخواه150.000مهراب .پ5

10,735,000تنخواه700.000ایرج.م6
 10000000تومان علی

 الحساب جهت خرید پيام

130,000تنخواره200.000
0مازاد خرج كرد

8----4,400,000

377,000صبحانه
168,000آب

180,000لوازم مصرفی

10----100,000

11----800,000

12----74,000

13----0

(... ماسک ، الکل و)0----14

19,614,000

شرح عمليات

اسحاق.ثكميته اطالع رسانی3

سعيد.ز

سعيد.ح

مسلم.زكميته آدرس جلسات

جمع كل/تومان

كميته چيپ و سکه

هزینه سفر رابطين به شورای 

منطقه

خرید لواز بهداشتی

كميته نشریات

كارمزد بانکی

كرایه انبار نشریات

حق الزحمه سریدار مدرسه

اجاره مکان برگزاری جلسه ناحيه

--هزینه پذیرایی9

ليست هزینه های جاری و پرداخت شده ناحيه16

........................... ............................ تاریخ ..1400/09/12 از تاریخ ..1400/08/14

هادی.خمنشی7

كميته كارگاهها1

كميته زندان ها 2

4

 


