
 شرح وظایف لژیون های سردار:

پیش برد اهداف مالی در جهت که  ،لژیون متشکل از مسافران و همسفران سفر دوم هر شعبهلژیون سردار: -1

 فعالیت می نمایند. 60کنگره 

 شصتبا واریز حداقل مبلغ شرایط عضویت در لژیون سردار: مسافران و همسفران سفر دوم می توانند  -2

میلیون تومان( بصورت نقد به حساب زمین کنگره به مدت یکسال مالی عضو لژیون سردار  ششمیلیون لایر )

 گردند.

 شد.از گلریزان یک سال تا گلریزان سال آینده می با 60سال مالی در کنگره  -3

تمایل به عضویت در ماه از تاریخ ورود آنها به کنگره گذشته باشد و  6 مسافران و همسفران سفر اول که  -4

میلیون تومان(  ششمیلیون لایر ) شصتلژیون سردار را دارند می توانند با صالحدید راهنمای خود حداقل مبلغ 

کرده و در جلسات لژیون سردار به را به حساب زمین واریز نموده و عضویت خود را تا پایان سفر اول رزرو 

 عنوان مهمان شرکت نمایند.

اعضای لژیون سردار که تمایل دارند قبل از موعد گلریزان مبلغ سالیانه خود را پرداخت نمایند، می توانند با  -5

یلیون تومان سالیانه به حساب زمین کنگره فرم مربوط به پرداخت پیش از موعد را تهیه و واریز مبلغ پنج م

 همراه کپی و اصل فیش واریزی تا زمان گلریزان نزد خود نگه دارند.

به عنوان ذخیره مالی  %20مبالغ واریزی به حساب زمین کنگره توسط اعضای نمایندگی ها، پس از کسر  -6

 زی جهت پشتوانه خرید، رهن و اجاره همان نمایندگی می ماند.هر شعبه نزد دفتر مرک

ق عضویت خود را اعضاء که یک سال سابقه عضویت در لژیون سردار را دارند می توانند برای سال جدید ح -7

 پرداخت نمایند.و حداکثر در سه ماه  به صورت اقساط توسط چک 

لیون تومان ( به باال پرداخت نمایند از طرف بنیان کنگره به اعضاء که مبلغ پانصد میلیون لایر ) پنجاه می -8

 نشان دنور)بخشنده( اعطا می گردد.

نام افرادی که یک ملک آماده و یا تمامی هزینه های خرید زمین و احداث یک نمایندگی را پرداخت نموده و  -9

 یندگی صالحی(اهدا نمایند به عنوان نام نمایندگی ثبت خواهد شد. ) مانند نما 60به کنگره 

باید  ، پس از کسب مجوز از بنیان کنگره افرادی که قصد تشکیل لژیون جدید در هر شهرستانی را دارند -10

 حداقل مبلغ یکصد و بیست میلیون لایر ) دوازده میلیون تومان( به عنوان ذخیره مالی داشته باشند.

اعضاء بایستی حداقل مبلغ یک  ، پس از کسب مجوز از بنیان کنگره برای احداث و راه اندازی شعبه جدید -11

ن ذخیره مالی جهت خرید، رهن یا اجاره میلیاردو دویست میلیون لایر ) یکصد و بیست میلیون تومان( به عنوا

 ملک داشته باشند.



، نظارت و هماهنگی تشکیل ای افتخاری لژیون سردار می باشندو اسیستانت اعض در هر شعبه ایجنت -12

جلسات منظم ماهانه لژیون سردار در شعبه همانند برگزاری سایر لژیون ها )لژیون ویلیام و لژیون درمان 

 ارگاه های آموزشی بر عهده ایجنت و اسیستانت می باشد.بیماری اعتیاد( و ک

 :در جشن گلریزان اعضا می توانند مبالغ خود را به صورت -13

  واریز از طریق کارت خوان شعبه -1

 پرداخت چک -2

 60تعهد پرداخت در سررسید مقرر به حساب زمین کنگره -3

به افرادی که وجه نقد پرداخت می نمایند باید قبض رسید همراه با امضاء تحویل گیرنده داده  وجه نقد:  -4

ان شده و جمع مبالغ دریافت نقدی جشن گلریزان باید در همان روز به صورت یکجا و از طریق کارت خو

 اریز گردد.و یا حداکثر در روز آینده به شماره حساب زمین کنگره و شعبه به حساب زمین واریز گردد

در هر نمایندگی یک نفر از اعضای لژیون سردار به عنوان نگهبان لژیون و از طریق انتخابات بین اعضای  -14

جلسه  14تا دو دوره یا  ، که در صورت انتخاب مجدد اعضاانتخاب می گردد، جلسه  7لژیون سردار به مدت 

 می گردد. ابقاء

نمایندگی بر عهده ی  جشن از جمله استادی و دبیری برگزاری دماتو کلیه خ در روز جشن گلریزان نگهبان -15

 اعضاء لژیون سردار می باشد.

 وظایف نگهبان لژیون سردار: -16

دبیر: برای انتخاب دبیر نگهبان فردی را از اعضاء لژیون سردار پیشنهاد می دهد در صورت  انتخاب-الف

دبیر در صورت عدم حضور نگهبان در حکم جانشین وی می باشد. موافقت گروه کار دبیر رسمیت پیدا می کند و 

الزم به ذکر است که اگر نگهبان از گروه مسافران انتخاب گردد الزاما دبیر باید از گروه همسفران انتخاب و اگر 

 نگهبان از گروه همسفران انتخاب شد دبیر باید از مسافران تعیین گردد.

گروه مرزبانی جهت برگزاری جلسات ماهیانه، جشنها، خدمتگزاری و تعیین  هماهنگی با ایجنت، اسیستانت و -ب

 استاد

 تهیه و تنظیم فرم عضویت اعضا و تحویل به دفتر مرکزی -ج

امضاء فرم حضور و با در دفتر مرکزی و  که  هماهنگی ماهانه لژیون های سردارمستمر شرکت در جلسات  -د

 انجام می گردد. غیاب

 ه های مالی از مرزبانی و تقدیر از اعضاء در جلسات خصوصی و عمومیتحویل تقدیرنام -ه



تهیه و تنظیم فرم صورت جلسه جشن گل ریزان مسافران و همسفران در پایان جشن و ارسال به دفتر  -17

 لژیون سردار می باشد. مرکزی )امور مالی( بر عهده ی نگهبان و دبیر

در نمایندگی ها با دستور جلسات تعیین شده و تنظیم فرم صورت برگزاری جلسات ماهیانه لژیون سردار  -18

 می باشد. جلسه بر عهده نگهبان و ثبت و تنظیم خالصه گزارش هرجلسه در دفتر دبیری به عهده ی دبیر

هماهنگی اعضای لژیون سردار و انتخاب استاد در جلساتی که لژیون سردار خدمتگزار می باشد به عهده  -19

 می باشد. یرنگهبان و دب

انتخاب استاد و هماهنگی با اسیستانت و مرزبانی در روزهای خدمتگزاری گروه همسفران به عهده دبیر  -20

 همسفران با هماهنگی نگهبان لژیون سردار می باشد.

      می باشد. در زمان غیبت نگهبان تمامی وظایف بر عهده ی دبیر -21


