
 به نام خداوند بخشنده و مهربان

در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار, خانه  3131شورای منطقه ای ایران مورخ سوم بهمن ماه  هشتمینهشتاد و 

 صبح با خواندن دعای قدم سوم, سنت ها و مفاهیم پرخوران گمنام آغاز شد. 3099سالمت طبقه اول راس ساعت 

 .(اراکمرکزی) البرز, تهران, اصفهان, شیراز, اهواز, قم, کیش, خراسان, کرمان و نواحی حاضر0

 0 گرداننده, خزانه دار.مسئولین اداری حاضر

 (, نشریات و ترجمه, توزیع نشریات, وب سایت و چیپ و سکه.حضور داشتند 0 ثبت, اطالع رسانی, کارگاه)بازوی ایشانکمیته های حاضر

 رامنطقه, طرح و برنامه.0 رابط فکمیته های غائب

 « گزارش کمیته ها» 

که برای تکمیل روند ثبت  و سالمتصورت شفاهی اعالم نمودند به دو کارشناس تغذیه 0 ایشان گزارش کتبی ارائه نکرده اند. به کمیته ثبت

نواحی نیاز داشتند یک نفر از این دو نفر در حال حاضر از میان اعضای انجمن اعالم آمادگی کرده اند ولی هنوز به یک نفر دیگر نیاز می باشد. 

 در هئیت نمایندگان و گروه های خود اعالم نمایند.

مجوز دو سال فعالیت در تهران صادر خواهد شد و پس از دو سال برای  سالمتهمچنین پس از تکمیل ثبت با حضور دو نفر کارشناس تغذیه و 

 فعالیت در تمام کشور مجوز خواهیم داشت. 

0 با اکثر نواحی ارتباط تلفنی داشتیم. همچنین این کمیته آمادگی دارند که هر کجا الزم باشد برای رایزنی با گزارش کمیته اطالع رسانی

 طالعات و معرفی انجمن را داشته و دارند.مسئولین مربوطه و تبادل ا

 جلسات کرمان راه اندازی شده و در هفته سه جلسه برگزار می شود. همچنین جلسه قزوین هم مجدداً بازگشایی شد.

ریال  199,999هر نواحی داده شد,که هرناحیه خود هرطور صالح می دادند برای ناحیه خود استفاده کنند که ه بندهایی که کمیته چاپ کردند ب

 هزینه شد.

یک  ماههر جلسه زمانی در نظر گرفته شود که هر  ا0 به کمیته کارگاه ها این است که در صورت رای در شوراطالع رسانی پیشنهاد کمیته

 مفهوم توسط گرداننده آگاه باز شود.

 ریال می باشد. 3,009,999جمعاً ریال به اضافه کرایه اتوبوس در دو ماه گذشته  009,999هزینه این کمیته برای این ماه 

 0 مسئول این کمیته غیبت داشتند که جایگزین ایشان بازویشان گزارش را آوردند و نقطه پاسخگویی بودند. گزارش کمیته کارگاه ها



ن و یک تماس در دو ماه گذشته این کمیته فقط یک جلسه درون کمیته ای داشته و ناحیه کیش از ما درخواست کارگاه داشتن ولی کنسل کرد

از ناحیه اراک داشتیم برای سخنران در کارگاه درون ناحیه ای خودشون که دیگه پیگیری نشد و این کمیته آمادگی داره که برای تک تک 

 نواحی کارگاه برگزار کند و سخنران اعزام کند.

لپ تاپ و اضافه کردن تنخواه این کمیته مبلغ  0 همکاری و ارائه تجربه نواحی به این کمیته و تهیهدرخواست کمیته کارگاه ها از شورا

 ریال. 1,999,999

0 این کمیته آمادگی برگزاری کارگاه آموزشی روابط عمومی برای تمام نواحی در تهران را دارد. این کمیته آمادگی پیشنهاد کمیته کارگاه ها

ا دارد و بارها این آمادگی را اعالم کردیم. از نواحی درخواست برگزاری کارگاهآموزشی سنتها و مفاهیم خدماتی برای شورای منطقه در تهران ر

 داریم این سوال ها را از نمایندگان ناحیه شان بپرسن و پاسخ هایشان را برای ما بعنوان تجربه بیارن0

 هدف از برگزاری تولد و همایش گروه و نواحی چیست؟ -3

 آنرا معین کنیم؟اولویت و نیاز گروه های ما چیست و چگونه میتوانیم  -2

 من به عنوان خدمگزار چگونه صحت تجربه دریافتی را متوجه شوم؟ -1

 093393730310  تلفن0 پل ارتباطی با کمیته کارگاه ها

0 چاپ کتاب دوستان بهبودی, آوای بهبودی, دوازده قدم و دوازده سنت, پنفلت پای بندی به گزارش کمیته ترجمه و تولید نشریات

 وانان و برگه ی فقط برای امروز.پرهیز, برای نوج

 ریال 301,999,999جمعاً به مبلغ0  -

 ریال 09,999,999پرداختی0  -

 ریال 391,999,999مانده حساب0  -

 ریال 3,019,999سایر هزینه ها0 

جهت اعطای اعانه برای ترجمه نشریات و در عوض دریافت یک جلد ترجمه  03 فرا منطقه ی پیشنهاد کمیته ترجمه و تولید نشریات

 فوریه. 3تا  deadlineشده از نشریات جهت فارسی زبانان 

 درخواست از مسئول کمیته ارتباطات و عدم پاسخگویی ایشان. -

 نخواهد رسید.  باتوجه به کمبود کتاب راهنمای کارکرد. اما به دلیل کمبود بودجه به چاپ -

0 هزینه انتقال نشریه ها به نواحی از تنخواه نشریات نواحی پیشنهادات کمیته ترجمه و تولید نشریات برای کمیته توزیع نشریات

 پرداخت شود خالف سنت هفتم است که شورا هزنیه نواحی را پرداخت کند.



گزار جهت ترجمه, ویراستاری, خدمات کامپیوتری, چاپخانه و ... استقبال 0 کمیته ترجمه و تولید نشریات از هرگونه پیشنهاد و هر خدمتتوجه!

 می کند.

 oanashrtolid@yahoo.comپست الکترونیکی0  – 093393730313  تلفن0 پل ارتباطی با ترجمه و تولید نشریات

 0گزارش کمیته توزیع نشریات

 امکان جابجایی نشریات با کرج و اهواز را داشتم و هر دو تحویل و توزیع گردید. 0 گزارش هشتاد و هفتم

 ریال. 399,999هزینه شارژ گوشی  -

 ریال و تقاضای جدیدی در این ماه نداشتند. 7,909,999شریات تهران کماکان از نشریات طلب ن -

دوستان  -0پنلفت مفاهیم.  -0پنلفت جلسات.  -1فقط برای امروز.  -OA. 2نویدهای  -3با توجه به اعالم نیاز نواحی کمبود جدی نشریات0  -

 -31سنت.  32قدم و  32 -39دفترچه برنمه غذایی.  -3داشتن یک برنامه غذایی.  -0فرصتهای بهبودی.  -7آوای بهبودی.  -0بهبودی. 

ان هستند و اعالم توضیح این کمیته و قانع نشدن باشگاه رژیم الغری نیست را خواه OAتقاضا و درخواست مکرر نواحی از کارکنان چاق و 

 نواحی مبنی بر عدم چاپ که مورد نیاز می باشد.

 نشریاتی کیش را که ماه گذشته موفق به ارسال آن از طریق پست نشده بودم و ارسال آن را به این ناحیه را داشتم. -

ریال و مابقی نواحی  099,999ریال, مرکزی )اراک(  009,999گان ریال, کن 099,999ریال, کرمان  0,030,999فروش نشریات به شیراز  -

 منتظر چاپ آوای بهبودی و نشریات مورد تقاضا جهت سفارش و ارسال هستند و هیچ یک از نواحی مایل به پیش پرداخت نیستند.

 ریال 7,070,999ناحیه0  0جمع فروش--

 ریال 3,701,999نتخواه قبلی0  --

 ریال 399,999هزینه شارژ گوشی0  --

 ریال 09999مورد0  1هزینه ارسال به نواحی  --

 ریال 3,001,999الباقی تنخواه0 

 تفکیک کمیته ترجمه و تولید نشریات به علت حجم و فشار کاری را دارد.0  پیشنهادات کمیته توزیع نشریات

سوال مربوط به این کمیته و ارسال سریع به نواحی از پاسخگویی تمام وقت مسئولین نشریه نواحی اعم از یکسان سازی قیمت ها و هر نوع  -

 ساعت به باربری, پست و ... 20سفارش تا توزیع کمتر از دو ساعت و تحویل آن کمتر از 

 الری 107,299وجه واریزی توسط خزانه دار نشریه اهدای کرمان -

 ریال 02,039,999نواحی جمع کل  29ناحیه و ارسال  30به  فروش 0گزارش هشتاد و هشتم



 جمع کل فروش چهارم فروش سوم فروش دوم فروش اول نام استان

 ریال 2,009,999 - - ریال 3,909,999 ریال 3,099,999 ناحیه البرز

 ریال 0,009,999 - - - ریال 0,009,999 ناحیه خراسان

 ریال 3,320,999 - - - ریال 3,320,999 جهرمناحیه 

 ریال 3,009,999 - - ریال 009,999 ریال 3,939,999 ناحیه اراک

 ریال 2,279,999 ریال 009,999 ریال 009,999 ریال 209,999 ریال 099,999 ناحیه یزد

 ریال 3,002,999 - - - ریال 3,002,999 ناحیه سنندج

 ریال 3,739,999 - - ریال 3,009,999 ریال 309,999 ناحیه قم

 ریال 099,999 - - - ریال 099,999 ناحیه کرمانشاه

 ریال 0,909,999 - - ریال 2,009,999 ریال 3,099,999 ناحیه اصفهان

 ریال 3,330,999 - - - ریال 3,330,999 ناحیه کرمان

 ریال 099,999 - - - ریال 099,999 پیش پرداختناحیه کیش 

 ریال 0,999,999 - - ریال 2,003,999 ریال 1,133,999 شیرازناحیه 

 ریال 3,033,999 - - ریال 033,999 ریال 099,999 ناحیه کنگان

 ریال 3,337,999 - - - ریال 3,337,999 ناحیه قزوین

 ریال 0,239,999 - ریال 3,909,999 ریال 3,209,999 ریال 2,399,999 ناحیه اهواز

 ریال 33,009,999 ریال 0,979,999 <حساب نشریات = ریال 0,319,999 ریال 3,009,999 استان تهران

سنت, کارکرد قدم, فرصت های بهبودی, پنفلت جلسات, داشتن برنامه غذایی, دفترچه برنامه غذایی, ترازنامه  32قدم و  032 کمبود نشریات

 باشگاه الغری نیست, خطاب به خانواده های پرخوران. OA ,OA, کارکنان چاق, پنفلت مفاهیم, فقط برای امروز, نویدهای 39قدم 

جلد کتاب, تهیه نشریات  3337, آوای بهبودی جیبی به تعداد 7/39/3131افت نشریات از چاپخانه مورخه 0 تهیه دو فقره دریدریافت نشریات

 جلد. 3302جلد, پای بندی به پرهیز  3317جلد کتاب دوستان بهبودی, برای نوجوان  3309تعداد  20/9/3131مورخ 

 0 ارتباط با نواحی فعال و غیر فعال.امور دیگر

 و ارسال و اقدام به دریافت از چاپخانه بدون فوت وقت را داشته ام.این ماه فروش روزانه 

 0هزینه ها

 مبلغ هزینه نوع هزینه

 ریال 299,999 شارژ تلفن همراه

 ریال 3,099,999 کرایه حمل و نقل دو فقره

 ریال 099,999 نواحی 29ارسال به 

  

 ریال 2,399,999 جمع کل هزینه ها

 ریال 3,001,999 تنخواه کمیته

 ریال 037,999 طلب کمیته از شورا

 این کمیته آمادگی کامل جهت به چاپ رساندن و همکاری بصورت ارزان تر با کمیته تولید را دارد.



 093393730310  تلفن0 کمیته توزیع نشریات با پل ارتباطی

مازندران, رشت, تهران, قم, کرمانشاه, کرج, قزوین, 0 دوستان زیادی از شهرهای مختلف تماس گرفتن, از جمله گزارش کمیته آدرسها

 مشهد, یزد, اصفهان.

از کرمانشاه درخواست جلسات بهبودی داشتند, از تهران عضوی مشکل ترس  -0 مشکالت شهرستانها و اعالم آن به کمیته آدرسها

ت را داشتن, از یزد جهت مصاحبه با یک روزنامه را از حضور در جلسات داشتند و نیاز به حمایت داشتند, از ارومیه تقاضای بازگشایی جلسا

 داشتند که شماره تماس کمیته ثبت ارائه گردید.

همچنین یک شماره شخصی متعلق به یکی از اعضای خدمت گزار در یکی از نواحی اعالم شد که هرچه تماس گرفته شده پاسخ نداده اند.  -

ند, خدمتگزاران حمایت الزم را انجام دهند. بارها اعالم داشته ام که خواهشمندم خواهشمندم اگر اعضا و یا تازه واردین تماس میگیر

 خدمتگزاران و رابطین عزیز با کمیته آدسها همکاری کنند. 

ره تنها استانهایی که آدرس به روز و تلفن فعال دادن تهران, اصفهان, اهواز, مشهد, کیش, اراک. استانهایی مثل قم, الهیجان,البرز فقط شما -

 تلفن دادند و آدرس در اختیار کمیته آدرسها ندادن. 

 کرمان جلسه راه اندازی شده ولی هیچ گونه شماره تماسی داده نشده و آدرسی اعالم نشده.  -

 خط خدماتی فعال کمیته آدرسها هنوز به نام این جانب نشده است.  -

گزارشاتشان را بر روی وب سایت قراردادند. متأسفانه باقی نواحی 0 نواحی تهران و خوزستان آدرس جلسات و گزارش کمیته وب سایت

 هیچ گونه همکاری مبنی بر ارائه آدرس و گزارش نکرده اند.

ریال پرداخت شده است که از شورا تقاضای پرداخت آن به مسئول این کمیته  3,909,999هزینه شارژ یکساله میزبانی وب سایت به مبلغ  -

 میگردد. 

, ایمیل, و ... مدیریتی توسط کمیته طرح و برنامه قبلی که وب سایت FTPز اطالعات وب سایت اعم از اطالعات میزبانی سایت, هیچ کدام ا -

نیز توسط ایشان ایجاد شده بود ارائه نشده است و فقط یک شناسه و رمز عبور مدیریت سیستم مدیریت محتوای سایت ارائه شده که سطح 

 شخص نیست که چه ویژگی دارد.دسترسی آن به هیچ عنوان م

 نواحی جهت قراردادن گزارشات و آدرسهای خود تماس بگیرند. -0 پیشنهادات کمیته وب سایت

 داشته باشیم. سایت فعلی متأسفانه مناسب نیست. OAوب سایت جدیدی ایجاد شود تا سایتی درخور انجمن  -

ن گمنام ایجاد کرده اند خالف اصول بوده و لطفاً نمایندگان اطالع رسانی کنند وبالگ هایی که نواحی و اشخاص در گروه ها به نام پرخورا -

 تا نواحی و افراد اقدام به حذف وبالگ هایشان کنند.

 یا الکترونیکی مجله بهبودی بر روی وب سایت. pdfداشتن یک کمیته مجله بهبودی برای گذاشتن نسخه  -

 veroka_3303@yahoo.comپست الکترونیکی0  – 093100301130  تلفن شخصی0 وب سایتپل ارتباطی با کمیته 



0 ایشان گزارش کتبی ارائه نکردند. به صورت شفاهی اعالم نمودند مشکل خاصی نیست و به نواحی که نیاز به گزارش کمیته چیپ و سکه

 چیپ و سکه داشته اند خدمات رسانی شده است.

 0  ندارند.چیپ و سکهپل ارتباطی با کمیته 

 0 به علت غیبت ایشان گزارشی ندارند.کمیته طرح و برنامهگزارش 

 0  ندارند.طرح و برنامهپل ارتباطی با کمیته 

0 اگر کسی دعوتنامه می خواهد برای شرکت در کنفرانس یک روزه به زبان 2930در سال  0OA کنفرانس گزارش مسئول فرامنطقه

 برایش ارسال کند. WSOانگلیسی, می تواند درخواست کند تا 

 , اول نوامبر می باشد. آدرس دسترسی این مسیر است33090نوار رزانا به صورت دیجیتالی تهیه شده و مربوط به سال 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/22009029/paulcoatesshow.mp1 

ریال  3,099,999رفت و آمد خود را دریافت نکرده و مبلغ رابط فرامنطقه تا به حال هزینه های  -0 درخواست مسئول فرامنطقه از شورا

 به خاطر رفت و آمد خود هزینه کرده است. از گروه خواهشمندم هزینه ی سه جلسه ی گذشته اینجانب را پرداخت نمایند.

مربوط به کنفرانس را برای آنها از اعضای خدمتگزار تقاضا می شود که آدرس ایمیل خود را در اختیار رابط فرا منطقه بگذارند تا اطالعات  -

 ارسال کند.

 

0 کلیه حساب های مانده تسویه شد ولی از بدهی شورا به کمیته چیپ و سکه به علت کمبود بودجه همچنان هیچ مبلغی گزارش خزانه دار

 پرداخت نشده است.

 سانی به خزانه برگردانده بودند.یک عدد گوشی و خط خدماتی به کمیته چیپ تحویل داده شد. این گوشی را کمیته اطالع ر -

 برگه ی رسید و فاکتور رسمی نداریم و تنها در دفتر خزانه امضا گرفته می شود. -

 فرم گزارش تایپ شده برای خزانه نداریم. -

 نیاز است گزارشهای مالی هریک از کمیته ها بر روی سایت قرار بگیرد. -

 ست لطفاً درج شود.گزارش خزانه ی خراسان در ماه قبل چاپ نشده ا -

 ریال برای این ماه اهدایی داشته اند. 099,999ریال در ماه قبل و  099,999این ناحیه )خراسان( 

 0گزارش ریز پرداختی های و دریافتی های خزانه دار

 0 شوراخزانه دار به  اهدایی نواحی



 299,999ریال, شیراز  3,109,999ریال, خوزستان  099,999ریال, اصفهان  099,999ریال, البرز  0,999,999ریال, تهران  299,999کرمان 

ریال و مانده نهایی  399,999ریال و مانده از قبل  3,009,999ریال برای دو ماه که جمع کل دریافتی ها  3,999,999ریال, مرکزی ) اراک( 

 ریال. 3,009,999

 0پرداختی خزانه دار شورا به کمیته ها

ریال,  2,309,999ریال, کارگاه ها  3,009,999ریال, اطالع رسانی  2,099,999ال, آدرسها برای دوماه ری 3,909,999شارژ مجدد سایت 

ریال که جمع کل پرداختی ها  239,999ریال, تدارکات  309,999ریال, درون کمیته ای  399,999ریال, اجاره شورا  3,999,999فرامنطقه 

 ریال. 3,099,999مبلغ 

ریال بستانکار می  20,999,999تن خواه های کمیته های شورا تسویه شده است و تنها کمیته چیپ و سکه مبلغ تمامی بدهی های مانده و 

 باشندکه می بایست پرداخت گردد.

 « نواحیگزارش » 

 0استان تهران – اولناحیه 

 پایان یافت. 32099صبح شروع شد و ساعت  3099جلسه راس ساعت  -3

 کمیته کارگاه ها انجام شد.انتخاب خدمتگزار نشریات,  -2

 گزارش کمیته اطالع رسانی استان تهران را نیز ضمیمه این گزارش میکنم.

 )گزارش کمیته اطالع رسانی تهران ارائه نشد و طبیعتاً ضمیمه گزارش وجود ندارد.(

 0سواالت نمایندگان استان تهران

نشریات توزیع می کنند چیست؟ و اینکه آیا نباید به مسئول نشریات کل  از کمیته نشریات کل سوال شود دلیل اینکه به گروه های تهران -

 استان تهران توزیع شود؟

 ابزار به روز شود. 3ابزار به  0در صورت امکان  -

 بررسی تشکیل نشدن شورا دی ماه. -

 وجود دارد. OAابراز نهم اقدام و عمل در صورتیکه در سایت جهانی  -

 رنامه غذایی خالف سنت ششم است.چاپ نشریه داخلی دفترچه ب -

 نداشتن حق صحبت کردن اعضا خالف مفهوم چهارم است. -

 ایجاد شود. OAسایت درخور  -



 ریال ...0...00مبلغ اهدای به شورا 

 0استان البرز –ناحیه دوم 

 برگزار شد که طی آن0هم  32/93/3131جلسات ساختار این استان جمعه دوم هر ماه بطور مرتب برگزر می شود و در تاریخ 

 سال معتبر باشد.2اساسنامه هیئت نمایندگان استان بازبینی و اصالح شد و رای وجدان گرفته شد که این اساسنامه جدید برای مدت  -3

که به جای  هیئت نمایندگان کرج خدمتگزار رابط , علی البدل رابط و مسئول کمیته کارگاه ها ندارد. بنده هم علی البدل گرداننده بوده  -2

 رابط حضور پیدا کرده ام.

 اکثر جلسات استان البرز هم مرتب برگزار می شود ولی کمبود خدمتگزار دارند. -1

 ریال ...0..0مبلغ اهدای به شورا 

 0استان خراسان –ناحیه چهارم 

 برگزار شد. 20/39/31جلسه هیئت نمایندگان در تاریخ  -

 در گروه ها مشکل خاصی نیست. -

 برگزار میگردد که متعاقبا تاریخ و مکان به اطالع اعضا خواهد رسید. 30ناحیه خراسان در سال  OAتولد ده سالگی  -

 سنت برای اعضایی که مشکل خواندن دارند اعالم نمود. 32قدم و  32مسئول سایت آمادگی خود را برای صوتی کردن کتاب  -

 0پیشنهادات این ناحیه

شورا شد که جلسه شورا از حالت حکومتی خارج شود چون احساس می شود که جلسه شورا در انحصار ناحیه تهران خواستار چرخشی شدن  -

 می باشد.

 ریال ...0..0مبلغ اهدای به شورا 

 

 0استان اصفهان – پنجمناحیه 

با  37099الی  30019در مکان خیابان آبشار, پارک خبرنگار, مسجد شیشه ای راس ساعت  93/33/3131هیئت نمایندگان اصفهان در تاریخ 

 حضور کلیه گروه ها برگزار شد. 

 0 تعدادی نشریات ابزار بهبودی دریافت شد و تعدادی نشریات دوباره سفارش داده شد. گزارش نشریات



کارگاه سراسری استان اصفهان با موضوع شرخ وظایف و تعدادی کارگاه دیگر با موضوع خدمت, فقط برای امروز و سنت 0 گزارش کارگاه ها

 برگزار شد. آمادگی همکاری با کمیته کارگاه های کل را داریم.

 0پیشنهادات استان اصفهان

 گردشی شدن شورا. -

 ایران. OAتغییر اساسی در سایت  -

 ریال ...0..0مبلغ اهدای به شورا 

 0استان خوزستان –ناحیه ششم 

ریال اهدای داشتیم و مشکالت ما نداشتن آگاهی از خدمات و  03,109,999 هیئت نمایندگان این ناحیه برگزار گردید و مبلغ گزارش ناحیه

 ریال هم خرید نشریات داشتیم. 0,239,999نبودن خدمتگزار است و مبلغ 

ریال از همایش گذشته که در دوم آبان ماه برگزار گردید اضافه داشته و گروه نمی دانند که این مبلغ  039,999,999 این ناحیه مبلغ سوال ناحیه

 را چه کنند لطفاً تجربه خود را در اختیار این ناحیه قرار دهید.

 0مشکالت ناحیه

 نداشتن کمیته کارگاه ها. -

 0استان قم –ناحیه هشتم 

 برگزار شد.  30019راس ساعت  92/33/3131هشت قم مورخ جلسه هیئت نمایندگان ناحیه  -

 ناحیه کمبود خدمتگزار دارد. منشی و کمیته اطالع رسانی نداریم. -

 های دیگر استفاده می شود. نیاز به برگه ثبت جهت گرفتن مکان برگزاری جلسات داریم. NGOمکان برگزاری جلسات نداریم و از مکان  -

 مورد گرفتن مکان برگزاری دارند تقاضا میکنیم در اختیار رابط قم قرار دهند.اگر نواحی تجربه ای در  -

 خدمت رابط تمام شده و اطالع رسانی برای گرفتن خدمت شده است. -

 پیشنهاد بررسی چرخی بودن شورا در ماه آینده. -

 اساسنامه تحویل خدمتگزاران شد. -

 ریال .مبلغ اهدای به شورا 

 0مرکزی )اراک( استان –ناحیه چهاردهم 



دیماه پس از خواندن دعای آرامش و  23روز دوشنبه  30099راس ساعت  031 دهمین جلسه هیئت نمایندگان در سال گزارش هیئت نمایندگان

 سنتهای دوازدگانه و با حضور اکثریت خدمتگزاران در سالن آمفی تأتر پارک امیرکبیر برگزار شد.

 شده توسط وجدان گروه00 موارد رای گیری دستاوردهای ناحیه

 برگزاری کارگاه در گروه آرامش یکشنبه بانوان با موضوع سنت دوم. -3

برگزاری جلسه کارگاهی در سطح هیئت نمایندگان با موضوع تأثیر خدمت که زمان و مکان آن توسط کمیته کارگاه ها اطالع رسانی خواهد  -2

 شد.

 ایران. 30نمایندگان ناحیه  انتخاب خدمتگزار جهت کمیته آدرس جلسات هیئت -1

 نفر. 2نفر و تعداد تولد اعضا  31تعداد تازه واردین طی ماه گذشته  -0

و استقبال اعضا در ماه آذر. برگزاری این جلسه باعث حضور آقایان در جلسه چهارشنبه و افزایش تعداد  OAسالگی  3برگزاری جلسه تولد  -0

 این گروه شده است.

 0 مشکالت ناحیه

 عدم حمایت اعضا و کمبود خدمتگزار در گروه شنبه صبح. -3

 آگاهی نداشتن اعضا در مورد خدمت کردن و همچنین عدم حمایت سبد هفتم در گروه چهارشنبه عصر. -2

 اگاه نبودن اعضا در مورد فرهنگ مشارکت کردن در گروه آرامش یکشنبه ها. -1

 0درخواست و پیشنهادات ناحیه

 .OAدرج تعداد تازه واردین و تعداد تولد ها در گزارش شورای منطقه جهت آگاهی اعضا از روند پیشرفت  -

 چرخشی شدن شورا. -

 ریال ...0...00مبلغ اهدای به شورا 

 0کیش –ناحیه هفده 

 عصر تشکیل می شود. 33019الی  30099جلسه ی بسته ی خانمهای کیش هفته ای یک بار شنبه ها ساعت  -

 هر هفته تازه وارد داریم. روند جلسه بسیار خوب پیش می رود.  -

 گروه در حال کارکردن قدم گروهی هستند. به علت این که فقط یک راهنما در کیش وجود دارد. -

 ریال ...0..1مبلغ اهدای به شورا 



 0استان کرمان –ناحیه هجده 

, برگزار می شود که در سه جلسه به صورت مختلط 1, شرقی 0, شمالی 13جهاد در مسجد قریب,  27/97/3131جلسات گروه کرمان در تاریخ 

 برگزار می شود.

 0 نشریات به موقع و سر وقت تحویل گرفته شده.کمیته نشریات

 0 سواالت ناحیه

 آیا خدمت رابط و نماینده )در صورت داشتن یک گروه در ناحیه( یکی است یا جدا؟ -3

 توضیح دهید آیا هر ناحیه می تواند جداگانه مجوز بگیرد؟در مورد کمیته ثبت بیشتر  -2

 آیا لیست کامل از نشریات موجود است؟ -1

 پارت کامل تشکیالتی وجود دارد؟ OAآیا در  -0

 0مشکالت ناحیه

مورد نحوه ی  نداشتن عضو قدم و سنت کارکرده به دلیل اینکه دوستانی که به عنوان تازه وارد به جلسات می آیند هیچ تجربه ای در -3

 برگزاری جلسات دوازده قدمی ندارند به مشکل برخورد کرده ایم.

 نداشتن اساسنامه حتی برای نمونه و نداشتن پنفلت جلسه گردانندگی. -2

 0درخواست ناحیه

 درخواست برگزاری کارگاه در کرمان.

 ریال ...0..2مبلغ اهدای به شورا 

 « دستور کار بهمن ماه شورا» 

 انتخاب برای پست های خدمتی بدون خدمت گزاربرگزاری  -

علی البدل گرداننده0 کاندید وجود داشت اما به دلیل نداشتن تمام شرایط اساسنامه و رای مخالف نمایندگان نواحی برای شکسته شدن رای  -3

 به ماه بعدی موکول شد.

 ی موافق نمایندگان نواحی انتخاب شد.( به عنوان منشی موقت با را3131منشی شورا0 عضوی تاپایان سال جاری ) -2

 الباقی خدمت ها به ماه بعدی موکول گردید.



 « دستور کار ماه بعدی0 کمیته طرح وبرنامه» 

 بررسی چرخشی شدن شورا و نکات ضعف و قوت این موضوع و تأثیر آن بر شورای ایران. -

 « دستور کار ماه بعدی0 اسفند ماه شورا» 

 .رابطین مشکالت و سواالت به رسیدگی -یکم

 .داشته درخواست رابطین از شورا که هایی فعالیت از گزارش دریافت -دوم

 .بهبودی ی مجله خدمت تغییر یا حذف مورد در گیری تصمیم و نامه اساس بازخوانی اتمام -سوم

 بررسی چرخشی شدن شورا. -چهارم

 0دارد خدمتگزار به نیاز همچنان که زیر خدمتهای برای انتخابات برگزاری -پنجم

 دیگر دار خزانه, دیگر فرامنطقه رابط, گرداننده البدل علی, منشی البدل علی

 0ذیل شرح به قبلی پیشنهادات بررسی -ششم

 .ایران پمفلتهای شدن یکی برای اقدام -

 .OA به گویا خط تخصیص بررسی -

 .ها گروه در تولد بودن اصولی غیر یا اصولی بررسی -

 .آنها حسابرسی و دهند می انجام تولیدی کار که هایی کمیته برای مالی سال تعیین -

 .چیپ توزیع از چیپ تولید کمیته تفکیک -

 .صوتی های فایل به نشریات از تعدادی تبدیل -

 .تخصصی خدمات سایر و حسابرسی و ثبت برای مخصوص کارمند استخدام-

 و مشترک فهم به رسیدن و سازی شفاف برای( ها کمیته مسئولین و رابطین نواحی، کارگاه مسئولین) خدمتگزار اعضای برای کارگاه تشکیل-

 .اصول از همسان

 .جدید ای گاهنامه در ها کارگاه کلیه ماحصل از کتبی گزارش ارائه-

 .شورا جلسه ابتدای در قبل ماه گزارش نشدن خوانده-

 .برنامه و طرح کمیته به تنخواه تخصیص-



 .شورا در گروهی ترازنامه داشتن-

 «خاتمه گزارش» 

صبح تا  3099دقیقه جلسه طرح و برنامه و از ساعت  0009صبح تا  0099از ساعت  3/32/3131جلسه بعدی شورا اولین جمعه اسفند ماه مورخ 

 شورای ایران. 31099

 دقیقه با خواندن دعای آرامش خاتمه یافت. 31090جلسه شورای ایران در ساعت 

 با تشکر منشی موقت


