انجمن

اجتماعی

دفترچه هزینه خدمات
فصل

و
راهنمای پرداخت

مهر

بهبهان

انجمن اجتماعی
شناسه ملی17117148011 :

فصل مهر بهبهان

دفترچه هزینه خدمات و راهنمای پرداخت

شماره ثبت 38 :

به نام آفریدگار دانا و توانا

تلفن 061-52830504 :
ایمیل Mehr.council@yahoo.com :
وب سایت Www.faslemehr-behbahan.org.ir :
شماره حساب در بانک ملی ایران 0109844641007 :
آدرس  :خوزستان – بهبهان – خیابان عدالت – محل معمارها – کوچه جوکار – پالک  – 8کد پستی 3338881336 :

انجمن اجتماعی

فصل مهر بهبهان

شناسه ملی17117148011 :

دفترچه هزینه خدمات و راهنمای پرداخت

شماره ثبت 38 :

فهرست مطالب
عنوان

صفحه

الف -پیشگفتار

1

ب -مقدمه

2

ج -شرحی بر قوانین مالی اساسنامه

3

 -1فهرست هزینه خدمات و همیاری ها

4

 -2نحوه پرداخت و تراکنش ها

5

تلفن 061-52830504 :
ایمیل Mehr.council@yahoo.com :
وب سایت Www.faslemehr-behbahan.org.ir :
شماره حساب در بانک ملی ایران 0109844641007 :
آدرس  :خوزستان – بهبهان – خیابان عدالت – محل معمارها – کوچه جوکار – پالک  – 8کد پستی 3338881336 :

انجمن اجتماعی

فصل مهر بهبهان

شناسه ملی17117148011 :

دفترچه هزینه خدمات و راهنمای پرداخت

شماره ثبت 38 :

الف -پیشگفتار
با درود و احترام فراوان به کلیه مهریاران و خوانندگان گرامی
با توجه به لزوم رعایت مفاد اساسنامه انجمن اجتماعی فصل مهر بهبهان و خدمات در نظر گرفته شده برای کلیه اعضای
این انجمن ,به اطالع کلیه خوانندگان محترم می رسانیم که تمامی هزینه های مربوطه با توجه به شرایط وابسته به آن
ممکن است تغییر یابد که این تغییر شامل کاهش و افزایش می باشد .مهمترین هدف انجمن اجتماعی فصل مهر بهبهان
برای رضایت اعضای آن ,ارائه خدمات با توجه به کیفیت مطلوب می باشد و تمامی هزینه ای پرداختی در ازای خدمات
ارائه شده به اعضای محترم این انجمن ,صرف امورات انجمن به مانند تهیه دستگاهها یا کاغذ و اسناد چاپی و یا برگزاری
مراسمات گوناگون می گردد و بر طبق قوانین مربوطه هیچ یک از اعضاء یا مسئولین حق برداشت شخصی از حساب انجمن
را نخواهند داشت.
با سپاس فراوان
فرشاد قناطیر
8313/50/83
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ب -مقدمه
احتراما به استحضار شما عزیزان رسانده می شود :
با توجه به اینکه در حال حاضر و در کشور عزیزمان ایران ,هزینه های باالیی را در ارائه خدمات گوناگون شاهد هستیم و به
عنوان مثال شرکت در کالسی در سطح متوسط و ارائه گواهینامه شخصی ,هزینه ای را بالغ بر  3میلیون ریال و در مواردی
 85میلیون ریال و بیشتر از این موارد نظرمان را جلب کرده است ,انجمن اجتماعی فصل مهر بهبهان در نظر گرفته است
که همین خدمات را به منظور رفاه حال کلیه اعضای آن به کمترین سطح موجود رسانده و نقشی نو را در مدیریت ارتباط
با شهروندان به وجود آورده و به معنای واقعی هویتی انسان دوستانه را به آنها در قالب اهداف و فعالیتهای خود اهدا نماید.
آنچه که در این میان مورد توجه قرار گرفته است ,توجه خاص به شهروندانی است که به عنوان عضو به این انجمن وارد
می شوند و به طور کامل مورد حمایت قرار می گیرند و حضورشان را با شیوه های متفاوت ارج می نهیم و اگر در این راه
هزینه های م تفاوتی را دریافت می داریم فقط به منظور گذران امور انجمن بوده و هیچ هدف دیگری در این راستا وجود
ندارد .شایان ذکر است که هزینه های مربوط به خدمات ,بسیار اندک بوده و اکثرا به طور سالیانه دریافت می گردد که
برخی از انها با حساب ماهیانه به زیر  0555ریال میرسند که در مقایسه با سایر مراکز یا موسسات کاهی است در برابر کوه.
با سپاس و احترام فراوان
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ج -شرحی بر قوانین مالی اساسنامه در ارتباط با موضوعات درآمدی و مالی انجمن
ماده 2
کلیه فعالیتهای انجمن غیرسیاسی و غیرانتفاعی-غیردولتی بوده و در موضوع با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری
اسالمی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.
توجه  :منظور از واژه غیر انتفاعی به این مفهوم می باشد که هیچگونه سود شخصی برای اعضاء یا مسئولین آن منظور
نگردیده است و نمی توان به عنوان مکانی درآمد زا به آن نگریست.
ماده  -11تبصره 1
میزان حق عضویت سالیانه اعضا  ,با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تعیین می گردد .
توجه  :منظور از حق عضویت سالیانه و هزینه های مرتبط با آن به معنای تهیه کارت و نوع آن ,هزینه های ارسال و
دریافت ,هزینه های چاپ و نوع آن ,بسته بندی و تحویل یه اعضای محترم انجمن می باشد.
ماده  – 31بند 6
یکی از وظایف مدیر عامل تهیه پیش نویس ترازنامه  ،بودجه  ،خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و
ارسال به مجمع عمومی می باشد.
توجه  :واژه "پیش نویس بودجه" در این ماده به معنای تهیه پیش نویسی در قالب دفترچه ای به منظور آگاهی همگان از
کلیه هزینه های انجمن می باشد که از سوی هیات مدیره و تایید مدیر عامل و تایید مجمع عمومی رسیده باشد تا شبهات
ممکن و موجود در آن از بین رود.
ماده 33
بودجه انجمن از طرق ذیل تأمین میشود :
الف) هدیه ،اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی.
ب) وقف و حبس .
پ) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت ،اهداف و اساسنامه سازمان و آئیننامه .
ت) حق عضویت در سازمان.
توجه  :منظور از جمله " وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده " همان اجرای اهداف در قالب فعالیتهای انجمن می باشد
که برای آنها مبالغی منظور گردیده است.
ماده  – 34تبصره 1
هیات مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانكی در یکی از بانک های رسمی اقدام نموده و کلیه درآمدهای
حاصله ساالنه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه ها را در همان حساب نگهداری کند .
توجه " :حساب بانکی انجمن" با معرفی نامه اداره ثبت اسناد و امالک در بخش موسسات و شرکت ها به بانک ملی ایران
و اداره مالیاتی ارائه که به تبع ان برای انجمن اجتماعی فصل مهر بهبهان کد اقتصادی به شماره  188103863833و
شماره حساب بانکی  5851811318556به منظور کلیه تراکنش ها اختصاص یافت.

تلفن 061-52830504 :
ایمیل Mehr.council@yahoo.com :
وب سایت Www.faslemehr-behbahan.org.ir :
شماره حساب در بانک ملی ایران 0109844641007 :
آدرس  :خوزستان – بهبهان – خیابان عدالت – محل معمارها – کوچه جوکار – پالک  – 8کد پستی 3338881336 :

3

انجمن اجتماعی

فصل مهر بهبهان

شناسه ملی17117148011 :

دفترچه هزینه خدمات و راهنمای پرداخت

شماره ثبت 38 :

 -1فهرست هزینه خدمات و همیاری ها ( تغییر هزینه ها ممكن است بر اساس شرایطی به وقوع پیوندد)
ردیف

نوع خدمت یا همیاری

اعتبار

موردی دوره ای

سالیانه

دائمی

مبلغ

شرح هزینه

کل(ریال)

انجمن
1

کمک به انجمن

%111

بسته به کمک هر شخص

دلخواه

2

حق عضویت

11111

کارت الكترونیكی  +طراحی  +ارسال به تهران +

211111

3

مسئولیت در انجمن

11111

4

مطالبات شهروندی

11111

5

گواهینامه شهروندی

11111

6

شهروند برتر

11111

7

مطالبات شهری

11111

چاپ رنگی  +بسته بندی  +دریافت و تحویل
معرفی نامه با سربرگ رسمی  +چاپ کارت

51111

مسئولیت
ثبت درخواست با سربرگ رسمی +ارسال و

21111

پیگیری
معرفی نامه  +کارت خام مخصوص  +طراحی +

151111

چاپ گواهی نامه  +هولوگرام
معرفی نامه  +کارت خام مخصوص  +چاپ گواهی

51111

نامه  +هولوگرام
ثبت درخواست با سربرگ رسمی +ارسال و

21111

پیگیری

8

کمک به همنوع

%5

بسته به کمک هر شخص

دلخواه

9

کمک های شهری

%5

بسته به کمک هر شخص

دلخواه

11

مشاوره سمن

11111

مشاوره  +آموزش  +معرفی نامه با سربرگ

41111

11

مشاوره اجتماعی

11111

رسمی
مشاوره  +آموزش  +معرفی نامه با سربرگ

51111

رسمی  +تعیین مشاور

12

کارورزی

11111

معرفی نامه با سربرگ رسمی

211111

13

کارآموزی

11111

چاپ کارت کارآموزی  +گواهی پایان دوره با

211111

14

شرکت در کالس ها

11111

15

تشكیل کارگروه

11111

16

گواهی نامه آموزشی

11111

17

تاسیس شعبه

11111

18

دفتر تشكل ها

111111

19

دریافت نشریه کاغذی

5111

سربرگ رسمی  +هولوگرام و مهر مخصوص
معرفی نامه با سربرگ رسمی  +استفاده از

51111

امكانات آموزشی

111111
تهیه لوازم

211111

معرفی نامه  +کارت خام مخصوص  +طراحی +

151111

معرفی نامه با سربرگ رسمی

+

آموزشی
چاپ گواهی نامه  +هولوگرام

معرفی نامه با سربرگ رسمی  +طراحی  +چاپ

کارت مسئولیت +

1111111

اعطای اختیارات قانونی

نمایندگی

معرفی نامه با سربرگ رسمی  +چاپ کارت

511111

مسئولیت  +اعطای اختیارات قانونی انجمن ها
به صورت ویژه با هزینه ناچیز ارائه می گردد

نشریه الكترونیكی

4

21

همایش و کنفرانس

11111
31111

11111
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 -2نحوه پرداخت و تراکنش ها
پس از آنکه در بخش قبل و از جدول مربوط به هزینه های خدمات و همیاری ,نوع خدمت خود و هزینه ان را مشخص
نمودید باید به نحو زیر و مطابق با دستورات عمل نمایید.
 -8ابتدا به آدرس اینترنتی وب سایت انجمن به نشانی  www.faslemehr-behbahan.org.irوارد شده و پس
از ورود به بخش مرکزی سایت در قسمت پایی بر روی منوها بر روی آیکون پرداخت کلیک نمایید.

 -0پس از ورود به بخش تکمیل اطالعات به جهت پرداخت با صفحه زیر مواجه می شویم که فیلدهای ان باید مطابق با
شخصیت حقیقی شما تکمیل گردد.

توجه نمایید که فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد .فیلدهای نام و نام خانوادگی و شماره تماس و آدرس پستی به صورت
معمول برای هر کاربر تکمیل و بر طبق اطالعات شناسنامه ای وی توسط کاربر تنظیم می گردد.
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شماره ثبت 38 :

در فیلد وضعیت عضویت ,کاربر یکی از موارد زیر را انتخاب می نماید :



عضو می باشم  :برای کسانی است که شماره عضویت دریافت نموده اند و دارای کارت عضویت می باشند.



عضو نمی باشم  :برای کسانی است که تا کنون هیچ اقدامی برای ثبت نام در انجمن انجام نداده اند.



برای عضویت ثبت نام نموده ام  :شامل افرادی می باشد که اقدام به ثبت نام نموده اند اما هنوز کارت عضویت
دریافت نکرده اند.



قصد عضویت را دارم  :شامل افرادی می گردد که در آینده بسیار نزدیک قصد عضو شدن در انجمن را دارند.

در فیلد بعد ,کاربر می بایست کد ملی یا شماره عضویت خود را وارد نماید.
در فیلد بعد که از مهمترین فیلدها در فرآیند پرداخت می باشد ,می بایست که نوع خدمت مورد نظر را انتخاب نمایید که
به محض انتخاب این قسمت فیلد مجاور آن دارای قیمت خدمت مورد نظر می گردد :

قسمت بعد که مربوط به ایمیل می باشد اختیاری بوده و تکمیل ان برای ارسال اطالعات اختیاری است.

 -3در ادامه کلید پرداخت

را کلیک کرده و منتظر ورود به صفحه تراکنش مورد نظر می شویم :
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شماره ثبت 38 :

 -1پس از مشاهده شماره سفارش و مبلغ خدمت مورد نظر ,می توانیم کلید ادامه فرآیند پرداخت را کلیک نماییم و به
مرحله ورود به بانک ملی ایران به جهت تکمیل اطالعات کارت بانکی خود شویم.

در ادامه و پس از ورود کامل اطالعات کارت بانکی خود در پایین صفحه مورد نظر کلید پرداخت را کلیک می نماییم :

 -0پس از فشردن کلید فوق به صفحه ای هدایت می شویم که می بایست کاربر ابتدا آن را ذخیره نماید و یا کلید تایید
پرداخت را کلیک نماید :
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انجمن اجتماعی
شناسه ملی17117148011 :

فصل مهر بهبهان

دفترچه هزینه خدمات و راهنمای پرداخت

شماره ثبت 38 :

 -3در انتها و پس از طی مراحل فرآیند پرداخت الکترونیکی می توانیم صفحه زیر را مشاهد نماییم و آن را به جهت تایید
خدمت مورد نظر ذخیره نماییم که این کار الزامی می باشد.

حال فرآیند شما مورد تایید می باشد و به جهت انجام هرگونه خدمت ,انجمن اجتماعی فصل مهر بهبهان پذیرای شما
سروران گرانقدر می باشد.
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