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 به نام هستی بخش

 

 مجمع موسساننشست  ومینسصورتجلسه 

 انجمن در دست تأسیس

 «رسانه و کودک»

 98اردیبهشت  19 پنجشنبه

ه پنجشنب روزصبح  9:30راس ساعت  «رسانه و کودک» تاسیس دست در انجمن مجمع موسسان نشست ومینس

 مسؤلیت ترتیب، به پور،علی محمود و حسینی داود آقایان. دعوت به دستور شد در دفتر کادرها 98اردیبهشت  19

 .  داشتند عهده بر رامجمع  دبیری و اداره

 . رسید تصویب به  تصحیح بدون و شد قرائت دبیر توسط دوم نشست جلسه صورت

  :ارائه نمودند به شرح زیر گزارش مالی مجمع راآقای شرعی 

 دارگزارش خزانه

 انجمن )در دست تأسیس( کودک و رسانه

 1398اردیبهشت  19تا روز پنجشنبه 

 1اضافه تومان 20000+ تومان   1380000(:         تومان هزار 30 نفر هر نفر، ۶۴) اول مرحله

 تومان   200000(:          تومان هزار 10 نفر هر نفر، 20)دوم مرحله

 تومان  1۵80000       :                                      هاپرداختی کل

 تومان  1۴۵8۴۵0:                                                   هاهزینه کل

 تومان 1۴1۵۵0:                                                   نقدی مانده

                                                           
نفر در سی  ۴۶شتر از ضرب هزار تومان بی20هزار تومان بیشتر واریز کردند به همین دلیل رقم موجود  20برای نشست اول یک نفر  1

 هزار تومان است.
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 کل دوم اول مجمع

 ۶۶ 20 *۴۶ تعداد کل اعضایی که پرداخت داشتند

 ۴0000 10000 30000 میزان پرداختی هر نفر 

 1۶00000 200000 1۴00000 کل دریافتی از اعضا

 1۴۵8۴۵0 2809۵0 1177۵00 پرداخت شدهکل مبلغ 

 1۴1۵۵0 -809۵0 22۵000 باقیمانده

 مصوبات:

 بخش یک ماده سه به تصویب رسید.  ۴از بند  «و رنامه استراتژیکب» پیشنهاد اصالحی حذف عبارت

به  تصویب گردید. 3۶0و  200 هایبخش سه ماده سه، به ترتیب با عبارت 1پیشنهاد پرکردن جاهای خالی در بند 

 این ترتیب، پیشنهاد هزینه ورودی و هزینه عضویت ساالنه انجمن مشخص شد. 

 بخش سه ماده سه به شرح زیر اصالح شد:  ۴بند 

شوند. حق عضویت ساالنه نیز هنگام ثبت نام یا به صورت ماهانه های ورودی هنگام ثبت نام پرداخت میهزینه

 دار فهرست نام اعضایی که حق عضویت خود را پرداخت نکردهباید پرداخت شود. در غیر این صورت، خزانه

اه قبل از برگزاری مجمع ساالنه، هزینه عضویت گذارد تا به آنان اخطار بدهد. اگر تا یک مباشند در اختیار دبیر می

به طور کامل پرداخت نشود عضو متخلف از شرکت در مجمع عمومی ساالنه محروم خواهد شد. شرکت در 

 مجامع عمومی انجمن مستلزم پرداخت حق عضویت است. 

زینه عضویت ساالنه درصدی به کسانی که کل ه 10تخفیف  صالحی آقای دکتر مفاحری مبنی بربررسی پیشنهاد ا

 خود را در ابتدای هر سال پرداخت کنند، به نشست آتی موکول شد. 

 صبح در دفتر کادرها برگزار گردد. 30:9ساعت  خرداد  9مصوب شد نشست بعد پنجشنبه 

  خاتمه یافت.   13جلسه ساعت 

در دفتر کادرها دعوت به  98 خرداد 9دقیقه پنجشنبه  30و  9نشست اجالس مجمع مؤسسان ساعت  چهارمین

 برای استقبال از اعضای محترم آماده خواهد بود.  9شود. دفتر کادرها از ساعت دستور می

 پورعلی محمود: دبیرکمیته


