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 مقدمه 
موظف به ایجاد و حفط یک رابطه شفاف و مسوالنه با  و غیر انتفاعی    (غیر دولتی)نهاد مردمی    کانجمن ایرانیان و فارسی زبانان ویکتوریا، به عنوان ی

ارسی زبانان ویکتوریا ملزم به برگزاری جلسات مجمع عمومی  پ باشد.  بر اساس قوانین و مقرارت استان بریتیش کلمبیا، انجمن ایرانیان و    اعضای خود می

برای ارتباط اعضا و هیات مدیره و همچنین برگزاری انتخابات برای اعضای هیات    باشد. این جلسات نماد محوریت اعضای انجمن و محلی  سالیانه می 

شده است. مدیره در صورت لزوم می باشد. درراستای این اهداف، هیات مدیره انجمن اقدام به تدوین گزارشهایی نموده است که در این مجموعه گنجانده  

 را با ما در میان بگذارید.  خودلطفا این گزارش ها را مطالعه بفرمایید و سواالت 

 

   سپاس،

 هیات مدیره  

 ایرانیان و پارسی زبانان ویکتوریا  انجمن

 2020سپتامبر  4

info@vicipcs.ca 
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 گزارش عمومی 

 هیات مدیره  

گردیدند. این افراد به ترتیب حروف الفبا،  انتخاب    2019سپتامبر    29هیات مدیره فعلی انجمن برای یک دوره دو ساله در مجمع عمومی سال قبل در تاریخ  

آقای حسین تقوی، آقای هادی جعفری، آقای امیر جوزی، خانم فاطمه داوری دوست، آقای مجید شاهین فر، آقای  خانم سالومه پورملک،   آقای کاوه باوند،

با جدایی خانم پورملک و آقای باوند، در  زدی می باشند.  علی شیرازی، آقای آرش کنعانی، آقای محمدرضا نبی زاده، آقای مهدی هاشمی، و آقای ناجی ی

  ه عضو جدید برای یک سال باقیمانده از دور  2اشد و در این جلسه مجمع عمومی نیاز به انتخاب  ب   عضو فعال می  10حال حاضر هیات مدیره متشکل از  

 . باشد لی میع دمت هیات مدیره فخ

 مسولیتها 

 حال حاضر بر عهده افراد زیر میباشد: چهار مسولیت قانونی هیات مدیره در 

 مهدی هاشمی، رئیس هیات مدیره •

 علی شیرازی، نایب رئیس هیات مدیره •

 هادی جعفری، مسول امور مالی  •

 منشی آرش کنعانی،  •

 اهداف کلی

 هیات مدیره فعلی انجمن شامل این موارد می باشد:   کلی اهداف 

 ونمند برای انجمن،  ایجاد و نهادینه سازی یک ساختار سازمانی منسجم وقان •

 با اعضا،  و نطام مند  مستمر، بهینه،ایجاد و حفظ ارتباط  •

 مالی و تصمیم گیری، امور حداکثر سازی شفافت  •

 برگزای جشن ها و مراسم های ملی و فرهنگی با رویکرد مشارکت حداکثری و جلوگیری از هزینه های غیرضروری،   •

 محدودیت های مالی و انسانی موجود(.و تعریف و ارایه خدمات جدید )در حیطه  •

و ادامه مسیر در طول    هو قدم های مهمی در جهت تحقق این اهداف برداشته شد  ه استکمیته اصلی انجمن قرار گرفت   پنجاین اصول به عنوان سرلوحه کار  

 میتوانید در ادامه این گزارش مطالعه نمایید.   سال آینده طی خواهد گردید. جزییات اقدامات کمیته های پنجگانه انجمن برای تحقق این اهداف را 

 کمیته ها 

  تصمیم گیری و همچنین نهادینه سازی و قدرتمند سازی کمیته های تخصصی انجمن می اختیارات و یکی از اهداف اصلی هیات مدیره فعلی تفکیک حیطه 

 اشند: ب یر میزاشد. این کمیته ها به شرح  ب

 )به سرپرستی مهدی هاشمی(  اریذو سیاست گ اریذقانون گ  •
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 نبی زاده(  محمدرضا  ارتباطات )به سرپرستی روابط عمومی و  •

 امور مالی )به سرپرستی هادی جعفری(  •

 ها )به سرپرستی علی شیرازی(  سماها و مر جشن •

 ( ناجی یزدی خدمات )به سرپرستی  •

یته ها به شکل تخصصی و با مشارکت داوطلبان و همراهان همیشگی انجمن  این کمیته ها بر اساس آیین نامه و قوانین مشخض و مدون اداره میشوند. این کم

کمیته ها   اداره میشوند و فرصتی برای تقویت مشارکت، روحیه جمعی، و آماده سازی رهبران آتی انجمن می باشند. اگر مایل به عضویت در هر یک از این

 با ما تماس حاصل بفرمایید.   info@vicipcs.ca ایمیل انجمن  هستید لطفا از طریق 

 جلسات هیات مدیره

غیررسمی برگزار نموده است. این جلسات برای حضور عموم آزاد می باشند و    ات جلسه رسمی و تعدادی جلس  13هیات مدیره انجمن در طول این مدت  

به این جلسات اعالم آمادگی    طمراجعه به وبسایت ما برای دریافت اطالعالت مربو  ادوستانی که عالقه مند به مشارکت در این جلسات هستند میتوانند ب

 موجود می باشد.  جمن اننمایند. درضمن، صورت تمامی این جلسات بر روی وبسیابت 
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 و سیاست گذاری  اریگذ گزارش کمیته قانون

 مهدی هاشمی   : سرپرست

 و مهدی هاشمی آرش کنعانی، تاج دلیران، مه داوری دوست، طفا   :اعضا

 ایجاد و نهادینه سازی یک ساختار سازمانی منسجم وقانونمند برای انجمن  :هدف کلی

 فعالیت ها 

 بر عهده دارد: برای تحقق هدف کلی خود دو ماموریت ویژه را اری ذگ  کمیته قانون

 ساختارمند سازی نحوه اداره انجمن   •

 تدوین مقررات و آیین نامه هایی برای اداره فعالیت های انجمن  •

 ساختارمند سازی نحوه اداره انجمن 

 قدم های زیر را برداشته است:  اری ذگ ن اداره انجمن، کمیته قانوبه منظور ساختارمندسازی 

 استقاده از رویه های شناخته شده برای اداره جلسات رسمی انجمن  •

 حوه ثبت صورت جلسات هیات مدیره و بایگانی آنها  استانداردسازی ن •

 برای اداره کمیته های تخصصی تدوین آیین نامه  •

 تدوین مقررات و آیین نامه هایی برای اداره فعالیت های انجمن

. این فعالیت ها از زمان تاسیس انجمن یه شکل موضوعی و بدونه تدوین آیین نامه ها و  وضوعات میباشدفعالیت های انجمن شامل طیف گسترده ای از م

جمن آیین  تمامی فعالیت های شناخته شده ان برای اری مصمم هستند تا ذگ ت. هیات مدیره فعلی و کمیته قانون فراگیر انجام می گرفته اسمقرارت منسجم و  

بر روی  قوانین و مقرارت انجمن  ه ای تحت عنوان  چ نامه ها و قوانین تخصصی و مشخص تدوین نمایند. مجوعه این آیین نامه ها و مقررات در نهایت در کتاب

زیر در حال حاضر تدوین و به تصویب هیات مدیره د بود. قوانین و آیین نامه های  نو مبنایی برای تصمیمات آتی انجمن خواه  دگرفت نوبسایت قرار خواه

 :  رسیده اند 

 آیین نامه امور مربوط به اطالع رسانی   •

 رایی های انجمن ا دآیین نامه نحوه درست استفاده از  •

 تضاد منافع  آیین نامه جلوگیری از  •

 مربوط به برگزاری جشن ها و مراسم هامقررات  •
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 فعالیت های آتی

عالقه  دارای تجربه و یا  مشخص شده اند که در طول یک سال آینده تدوین و تصویب خواهند گردید. اگر  حیطه های بسیار دیگری نیز برای قانونمند سازی  

 اری از طریق ایمیل انجمن با ما تماس بگیرید. ذگ  قانوناری با کمیته ک اری هستید، لطفا برای همذگ  اری و سیاستذگ  موضوغ قانون مند به
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 گزارش کمیته روابط عمومی و ارتباطات 

 : محمدرضا نبی زاده  سرپرست

 ، و محمدرضا نبی زادهآراز آقازاده، علی گیویلی: حسین تقوی،  اعضا

 و حفظ ارتباطات مدون و نطام مند با اعضا  جادای: هدف کلی

 فعالیت ها 

 یک سال گذشته فعالیت های زیر را انجام داده است: در طول روابط عمومی و ارتباطات کمیته 

   راه اندازی وبسایت رسمی انجمن به زبان فارسیطراحی و  •

 بازاریابی برای مراسم ها و فعالیت های انجمن اطالع رسانی و  •

 دازی وبسایت رسمی انجمن به زبان فارسی  طراحی و راه ان

ه عنوان اولویت  ب  را باالطراحی و راه اندازی یک وبسایت با استانداردادهای  وبسایت در اطالع رسانی و روابط عمومی، این کمیته  با توجه به نقش کلیدی  

این وبسایت  در حال حاضر فعال و در حال خدمات رسانی به اعضا می باشد.  انجمنفارسی با تالش اعضای این کمیته، وبسایت اصلی خود انتخاب نمود. 

 . دراین وبسایت خدمات و اطالعات زیر دردسترس می باشد: بازدیدکننده در ماه می باشد 300حدود   دارای  به طور متوسط

 نجمن ا  ا ساختار و نحوه ادارهب مرتبط اطالعات  •

 اخبار مربوط به انجمن   •

 صورت جلسات هیات مدیره   •

 قوانین و آیین نامه های مصوب انجمن  •

 فرم ها  •

 عات مرتبط به شهر ویکتوریا اطال •

 انجمن  یها تیمراسم ها و فعال یبرا یابیو بازار یاطالع رسان

جشن ها و مراسم برای    بلیغاتیاداری و تطراحی و تولید تمامی محتویات  در طول یک سال گذشته، کمیته روابط عمومی و ارتباطات نقش اصلی و اساسی در  

 را بر عهده داشته است.  شبکه های اجتماعی   و مسولیت انجام تمامی فعالیت های تبلیغاتی بر روی وبسایتاین کمیته همچنین داشته است. انجمن ی ها

 فعالیت های آتی

 در تالش است تا در طولی یک سال آینده اقدامات زیر را به عمل برساند:  کمیته روابط عمومی و ارتباطات

 آماده سازی نسخه انگلیسی وبسایت انجمن •
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 طراحی و انتشار خبرنامه انجمن  •

 "از صفر تا قهرمان"پویش آغاز  •

روابط  اری با کمیته  ک ، لطفا برای همرسانه هستیداگر دارای تجربه و یا عالقه مند به موضوعات مرتبط با طراحی، برنامه نویسی، تولید و مدیریت محتوا، و  

 از طریق ایمیل انجمن با ما تماس بگیرید. عمومی و ارتباطات
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 مالی گزارش کمیته 

 : هادی جعفری  سرپرست

 و هادی جعفری  مجید شاهین فر: اعضا

 فیت مالی و مدیریت بهینه هزینه های برگزاری مراسم ها و جشن ها شفا: هدف کلی

 فعالیت ها 

نوان برخی از  کمیته مالی انجمن ایرانیان ویکتوریا در طی سال گذشته جهت تحقق اهداف خود برخی اقدامات را انجام داده که می توان به موارد زیر به ع

 اقدامات اشاره کرد. این 

 شفاف سازی حداکثری مالی انجمن

  د. این گزارش نقابل دسترس برای کلیه اعضا می باش انجمن در وبسایت  ها  در این راستا کمیته مالی اقدام به تهیه گزارش های سه ماهه کرده و این گزارش 

میتوانید گزارش سه ماهه   با مراجعه به وبسایت انجمننمایند.  بررسید تا عالقمندان بتوانند ریز جزییات مالی انجمن را نباشمی شامل کلیه جزییات مالی  ها

و همچنین گزارش مالی جشن شب یلدا، که مهمترین برنامه مالی انجمن در سال گذشته بوده است، را   2020و سه ماهه اول و دوم سال  2019پایانی سال  

 . مشاهده نمایید

 تنوع بخشی به منابع درآمدی

در این راستا سعی نمود تا با اقدام جهت دریافت کمکهای دولتی و همچنین معرفی بسته های    ی انجمنصصبه همراه سایر کمیته های تخ  کمیته امور مالی

به بلیط فروشی مراسم ها و کمک های مردمی خارج گردد. تا کنون انجمن موفق ب از    1600ه دریافت یک کمک  تبلیغاتی از وابستگی صرف  دالری 

های بالقوه اقدام نماید. با ارایه بسته های تبلیغاتی سالیانه به جای تبلیغات موردی   شده و قرار است سال آینده نیز جهت دریافت کمک ویکتوریاشهرداری 

امید است با ادامه این روند در سال آینده شاهد    .یددالری از سوی مایا لیزر گرد  1000انجمن موفق به دریافت حمایت مالی    ،ها و جشن ها  در مراسم

انجمن نموده    از  دریافت حمایت های مالی بیشتری نیز باشیم. قابل ذکر است اعضا دیگری نیز در طی سال گذشته با کمال بزرگواری اقدام به حمایت مالی 

 ال تشکر را دارد. اند که در گزارش پیوست قابل مشاهده می باشد و انجمن از کلیه این عزیزان کم

 مراسم ها طیبل متیحداقل نمودن ق

و    گرید   یدرآمد از محل ها   جادی تا با ا  دیگرد  یسال گذشته به عهده انجمن قرار داده شده بود، سع   ی مجمع عموم  یکه از سو  فهی وظ  نیجهت تحقق ا

بوجود    یکاهش قابل توجه  طیبل  نهیجشن و هز   یها   نهیدر هز   ن،یمخاطب  یمند   تیو رضا  تیفیک  ش یافزا  رغمیمراسم ، عل  یبهتر برگزار   تیریمد  نیهمچن

شیوع  بود که متاسفانه با توجه به    دهیگرد  یزیمنوال برنامه ر   نیبه هم  زیجشن نوروز ن  یقابل مشاهده بود و برا  یبه خوب  لدای مورد در جشن شب    نی. ادیآ

 به لغو برنامه مذکور گرفت.  میانجمن تصمویروس کرونا 
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 فعالیت های آتی

ه سازی  نو اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته را نهادی این کمیته بر آن است تا در طول یک سال آینده نیز در جهت اهداف تعیین شده قدم بردارد

   ی همکاری با این کمیته از طریف ایمیل انجمن با ما تماس بگیرید. لطفا برا در صورتی که عالقه مند و دارای تجربه در ضمینه امور مالی هستید،نماید. 
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 جشن ها و مراسم ها گزارش کمیته 

 : علی شیرازی  سرپرست

 و علی شیرازی آناهیتا تیکبختان، سارا سالم، آراز آقازاده،  : امیر جوزی، هادی جعفری، حسین تقوی،اعضا

 ی رضروریغ  یها نهیاز هز یریو جلوگ یمشارکت حداکثر کردی با رو یو فرهنگ  یمل یجشن ها و مراسم ها برگزای: هدف کلی

 فعالیت ها 

و با عضویت تعدادی از اعضای هیات مدیره و همچنین تعدادی از اعضای فعال  حدود یک ماه پس از مجمع عمومی سال گذشته  کمیته جشن ها و مراسم ها  

اعضای انجمن شروع به برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی    و  با هکاری و همراهی تعداد قابل توجهی از داوطلباناین کمیته  آغاز به کار نمود.  انجمن  

الیت های زیر را  با این وجود این کمیته فع تمامی فعالیت های این کمیته به شدت تحت تاثیر قرار گرفت.  نمود که متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا  

 نجام داده است.  طی یک سال گذشته ا

 2019برنامه ریزی و اجرای جشن یلدای   •

   2020برنامه ریزی برای جشن نوروز  •

 2019برنامه ریزی و اجرای جشن یلدای 

اقدام به برگزاری جشن یلدا  داوطلب مشتاق    30برگزار نمود و با کمک بیس از  کمیته جشن ها و مراسم ها تعداد زیادی جلسات هماهنگی برای جشن یلدا  

شن بر روی  گزارش مالی این ج  رسنجی وظن  نتایجه  ص . خالبرگزار گردید  با موقفیت میهمان و    210این برنامه با  در سالن رویال لیجن لنگفورد نمود.  

 سترس می باشد. وبسایت انجمن درد

   2020برنامه ریزی برای جشن نورز 

این      "فستیوال نوروز،"مرکز شهر با عنوان    بزرگ درکمک مالی جهت برگزاری یک جشن  در ابتدا و در ادامه تالش های هیات مدیره قبلی برای گرفتن  

در  و برای شهرداری ارسال نمود. این فستیوال   این کمیته تمامی جزییات این پروژه را به روزرسانیفستیوال را انجام داد.  کمیته اقدامات ضروری برای این  

 و آماده اجرا گردیده بود: زیر طراحی  اصلی  پنج قسمت

 چارشنبه سوری در میدان سنتینیال ویکتوریا  •

 میهمانی چهارشنبه سوری در ویکتوریا ایونت سنتر  •

 ساختمال پارلمان مراسم تحویل سال در  •

 میهمانی تحویل سال در ویکتوریا ایونت سنتر •

 بیکن هیل پارک سیزده بدر در  •
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، کمیته  با توجه به محدودیت زمانی موجود  و  اعالم ننمود،  2020انویه  ژاواخر  طرح این فستیوال را تا  با توجه به اینکه شهرداری ویکتوریا نتیجه بررسی  

  1600تایید شد و مبلغ  قسمتهایی از طرح انجمن توسط شهرداری  در ماه جون  تغییر داد. در نهایت    مراسم ها برنامه های خود را برای نوروزجشن ها و  

 برای نوروز به شرح زیر بود: حساب انجمن برای برگزاری برنامه های آتی واریز گردید. برنامه های جایگزین این کمیته دالر به 

 میهمان در سالن هتل کامفورت این  120ال با ظرفت س تحویل میهمانی  •

 میهمان در سالن داوینچی سنتر  250با ظرفیت  جشن بزرگ نوروز •

 سیزده بدر در گلدستریم پارک  •

تمامی   کمیته  آماده سازی و اجرای این برنامه ها برگزار گردید و با تالش اعضای این کمیته و تعداد زیادی از داوطلبان و اعضای اینجلسات متعددی برای  

متاسفانه با شیوع ویروس کرونا،    برای اجرای این برنامه ها صورت گرفت.بلیت، تبلیغات و سایر تدارکات    ش چاپ و فروضشامل تهیه سالن،  اقدامات الزم  

تمامی برنامه های  خطرات این بیماری، هیات مدیره انجمن تصمیم به لغو  کمیته در بلیت فروشی برای این برنامه ها، با در نظر گرفتن  و علیرغم موفقیت  

طرف قرارداد و همچنین کمک  با مساعدت مسولین سالن های  این خسارت ها الزم به ذکر است کهنوروزی خود حتی با وجود خسارت های مالی نمود.

   همیشه همراه ما جبران گردید.  های اعضای

    فعالیت های آتی

ه است. در حال خاضر کمیته جشن ها و مراسم ها در حال بررسی راه هایی برای  شیوع ویروس کرونا فعالیت های این کمیته را به شدت تحت تاثیر قرار داد

    ن با ما تماس بگیرید. مبرنامه های آنالین جایگزین می باشد. اگر عالقه مند به همکاری با این کمیته هستید، لطفا از طریق ایمیل انجبرگزاری 
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 گزارش کمیته خدمات  

 : ناجی یزدی  سرپرست

 ، و ناجی یزدی امیر جوزی، محمدرضا نبی زاده ، مجید شاهین فر ،آرش کنعانی، فاطمه داوری:  اعضا

 اعضا  برای شناسایی، طراحی و ارایه خدمات: هدف کلی

 فعالیت ها 

و طراحی خدماتی برای  در حال شناسایی  بررسی نیازهای جامعه پارسی زبانان ویکتوریا و با توجه به امکانات و پتانسیل های موجود  با  کمیته خدمات انجمن  

ه  کمیته خدمات به پشتیبانی از و اطالع رسانی برای تعدادی از خدماتی که توسط افراد فعال و توانمند ارای استفاده اعضا می باشد. در طول یک سال گذشته 

 پرداخته است. این خدمات شامل موارد زیر می باشند:  می شوند

 )با مدیریت آقای پارسا(  پارسیادب، فرهنگ و هنر  جلسات ماهانه دوستداران •

 )با مدیریت آقای جوزی(  زورخانه ویکتوریا •

 )با مدیریت خانوم روحی(  کالس های زبان فارسی  •

 پارسی هنر  و فرهنگ ادب، دوستداران ماهانه جلسات

در محل   در روزهای دوشنبه اول هر ماه    به طور معمولاین جلسات    شکل ماهانه برگزار میگردد.  همنوچهر پارسا و باین جلسات به همت و با مدیریت آقای  

به کسب اطالعات    اگر مایل  جلسات حضوری در حال حاضر لغو شده اند.    سیدار هیل کراس برگزار میگردد، اما با توجه به شیوع ویروس کرونا  3861

 بیشتر در این زمینه هستید میتوانید از طریق ایمیل انجمن با ما و یا مستقیما با آقای پارسا تماس حاصل بفرمایید.  

 زورخانه ویکتوریا 

به شکل هفتگی و در محل گوردون هد  میگردد. این جلسات به طور معمول    راه اندازی و ادارهزورخانه ویکتوریا به همت و با مدیریت آقای امیر جوزی  

با کمک کمیته خدمات تالش شد تا جلسات  ، اما با توجه به شیوع ویروس کرونا این گردهمایی ها نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند. رک سنتر برگزار میگردد

روبرو نشد. اگر مایل به کسب اطالعات  برگزار گردد که متاسفانه این فعالیت با استقبال   مربیگری آقای جوزیآمادگی جسمانی از طریق برنامه زووم و با 

 بیشتر در این زمینه هستید میتوانید از طریق ایمیل انجمن با ما و یا مستقیما با آقای جوزی تماس حاصل بفرمایید.  

 فارسیکالس های زبان 

وانیم در  بت امیدواریم که  برگزار گردید.    و به صورت آنالین  حی و پشتیبانی کمیته خدمات انجمنکالس های زبان فارسی به همت و با مدیریت خانوم رو

اگر مایل به کسب اطالعات بیشتر در این زمینه هستید میتوانید از طریق ایمیل انجمن    طول سال آینده نیز به برگزاری و توسعه این کالس ها کمک نماییم.

 با ما و یا مستقیما با آقای یزدی و یا خانم روحی  تماس حاصل بفرمایید.  
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 فعالیت های آتی   

 کمیته خدمات در حال حاضر مشغول برنامه ریزی برای اجرای خدمات زیر می باشد: 

 راهنمای جامع برای تازه واردین به ویکتوریا و تهییه یک وری آگرد •

 راه اندازی برنامه منتورشیپ برای تازه واردین  •

 ارایه خدمات ترجمه   •

 معرفی کسب و کارهای ایرانی •

 اگر عالقه مند به همکاری با این کمیته هستید، لطفا از طریق ایمیل انجمن با ما تماس بگیرید.    

 

 

 

 

 



 انجمن ایرانیان و پارسی زبانان ویکتوریا   ( 2020- 2019)گزارش مجمع عمومی سالیانه 

    

17 

 

 گزارش مالی ساالنه

  نجمن ایرانیان و پاریس زبانان ویکتوریا  ا     
                  (2020سپتامبر   1تا  2019سپتامبر  31گزارش مایل ساالنه )از   

 جمع  جزییات  خالصه 

 9,380.50$  ع درآمدها  و مجم

 6,070.88$  مجموع هزینه ها 

 مانده   
ی

 3,309.62$ باق

   

 جمع  جزییات   درآمدها

 5,880.50$ جشن یلدا  بلیت فرویس  

 1,000.00$  اسپانرس  

 250.00$  کمک های مردیم  

 1,600.00$ شهردای ویکتوریا  کمک هزینه دولتی )گرنت( 

 650.00$   که کنسل شده بود   2019برای هزینه سالن جشن نوروز  مبلغ برگردانده شده  درآمدها سایر 

 9,380.50$ جمع  

   

 جمع  جزییات  هزینه ها 

هزینه های باقی مانده از هیات مدیره 
 قبل 

هزینه های  ، هزینه وبسایت و 2019هزینه یه مربوط به مجمع عمویم سال 
 596.20$ دیگر 

 40.00$  هزینه های حقوقی 

 5,240.93$     321.7$ + نوروز:   4919.23$لدا:  ی هزینه های جش ها و مراسم ها 

 10.00$  هزینه های بانک 

 183.75$ هزینه های وبسایت  هزینه های خدمات آنالین 

 6,070.88$ جمع  

   

 جمع  جزییات  حساب  موجودی

 357.73$  مبلغ موجودی در ابتدای دوره 

 3,667.35$  مبلغ موجودی در انتهای دوره 

 3,309.62$ تفاوت  
 


