
                                                                         

 به نام خدا                                                                 

 اصفهان  چهارشنبه  (OA) ( جلسه هییت نمایندگان پرخوران گمنام    165   جلسه شمارهصورت جلسه   ) 

                با حضور نمایندگان ، مسیولین  اداری وکمیته ها در محل شبکه مجازی  17الی   30/14ساعت  29/11/1399

https://.freeconferencecall.com/oaesfsakhtar   با خواندن دعای قدم سوم ، سنت های دوازده گانه 

 آغاز گردید .  (OA)یم ومفاه

 

 حضوروغیاب خدمتگزاران ونمایندگان گروه ها 

 
 توضیحات انتهای جلسه ابتدای جلسه خدمت گزاران

  حاضر حاضر گرداننده

  حاضر  حاضر  نایب گرداننده

  حاضر حاضر منشی

  حاضر  حاضر خزانه دار

  غایب  حاضر 1رابط 

  - - 2رایط 

  حاضر  حاضر  کمیته اطالع رسان

  حاضر حاضر کمیته اموال

  حاضر حاضر کمیته چیپ وسکه

  حاضر  حاضر  کمیته پیام رسان

  - - کمیته طرح وبرنامه

  حاضر حاضر کمیته نشریات

  حاضر حاضر کمیته کارگاه ها

  حاضر حاضر کمیته آدرس ها

  غایب  حاضر کمیته سایت

 

 

https://.freeconferencecall.com/oaesfsakhtar


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 9138301151خط خدماتی  –کمیته آدرس ها 

 جلسه هییت زودتر اطالع رسانی شود واینکه جلسه هییت  حضوری برگزار شود .

 کمیته اموال 

 گزارش خاصی نبود .

 09372991150خط خدماتی  –کمیته چیپ و سکه 

 .هزار تومان میباشد 500000جمع پول نقد و چیپ مبلغ  -10700پول نقد  -عدد  979موجودی  چیپ 

 

 09162960021-کمیته کارگاه ها 

 گزارش خاصی نبود .

 

 کمیته سایت 

 .گزارش هییت برای مسیول سایت ایران ارسال شد

 

 

 

 توضیحات انتهای جلسه ابتدای جلسه نمایندگان

  حاضر حاضر زوج حرکت صبح) نشاط (

  حاضر حاضر فرد حرکت صبح )نشاط  (

  حاضر حاضر سه سنبه ها نیک پندار )افق (

  حاضر حاضر خمینی شهر یکشنبه ها  )رهایی ( 

 چهارشنبه ها )پیام سالمت(
 خمینی شهر 

  حاضر حاضر

  حاضر حاضر صبح جمعه ها )مسجد شیشه ای(

  حاضر حاضر روز )سپاس( 90فرمت 

  حاضر  حاضر  حرکت صبح جمعه نجف آباد 

  حاضر  حاضر  مسجد ام البنین  روزهای فرد 



 

 

 –کمیته اطالع رسانی 

بیشتر از بیش با مسءول بهداشت صحبت کردند وبنا ب شرایط  بیماری کرونا در اصفهان رو به قرمزی  رفته است 

پروتکال بهداشتی را رعایت کنند .سبد سنت نچرخانند .پمفلت ها اسکن شود وروی گوشی ها قرار بگیرد .بعد ابز جلسه اصال 

 تجمع ننکند .فاصله دو متری رعایت کنند .

 

 09333774973 - تشریاکمیته ن

 سنت  الکی ها به میز نشریات اضافه شد .رساندن نشریات ب افراد 12قدم 12و  ویرایش جدید نشریات پرهیز

 ان توم5000000کل نشریات ---هزار تومان نشریه 1680000تازه وارد با پیک یا حضورا دریافت میکنند .

 

 گزارش رابط 

 

 

 صبح با خواندن دعای09:00در فری کنفرانس و از ساعت 1399/11/03ایران مورخ OAصد و چهل و هفتمین جلسه شورای منطقه 
 .گرفتن تاییدیه گزارش ماه قبل از رابطین، حضور غیاب خدمتگزاران و رابطین نواحی آغاز به کار کردOAقدم سوم و مفاهیم خدماتی 

 .خواندن دعای آرامش خاتمه یافتبا 13:30جلسه شورا در ساعت 

 
 
 

 گزارش کمیته های شورای ایران
 
  

 :نام کمیته
فضای مجازی و  

 آدرسها 

 :تنخواه
 تومان 200.000 

    خرج کرده :

0    
 09194521200 :خط ماندگار

 :بازوها
نوید، فرشاد،  

رسول، زینب و 

 منصوره

   

 
 

 
 حمید و آقای علیرضا(، مرکزی )آقای بهمن،( ساختار آنالین )آقای فرهاد و خانم تهران )آقای مجید،( خراسان )آقای :نواحی حاضر

 (آیات،( اصفهان )آقای علی،( کرمان )آقای آرش و آقای روح هللا(، خوزستان )آقای حامد و آقای رضا(، ناحیه گیالن )خانم مژگان
 ز، آقای رسول( و ناحیه جدید ایالم )آقای امین( در جلسه ی،گلستان )آقا سید محمد(، البرز )خانم منصوره،( آذربایجان شرقی )تبری

 .شورا حاضر شدند
 



 
 کمیته فضای مجازی و آدرس ها، کمیته ترجمه، گرداننده، نائب گرداننده و منشی، رابط فرامنطقه، :کمیته ها و مسئولین اداری حاضر

 میته توزیع نشریات در جلسه حاضر شدندخزانه داران، کمیته موقت ثبت، اطالع رسانی، کمیته تولید نشریات و ک
 
 
 

 خالصه گزارش کمیته

: 
نهمچنی اولین گزارش کمیته فضای مجازی و آدرسها دور دوم خدمت را به استحضار میرساند، پاسخ به تماسها داده شده  

 

کانالدرج روزانه آدرس جلسات با آخرین تغییرات و بروزرسانی، درج روزانه بخش خالصه آوای بهبودی در  -1  
OAشورای منطقه  ها )نواحی محترم: آنالین و مرکزی( در کانال شورای ایران، درج پیامهای درخواست شده نواحی و کمیته  
146ایران و درج گزارش OAمنطقه  افزایش تعداد اعضای کانال تلگرام از - 2در وب سایت و کانال تلگرام پرخوران گمنام.  

1980 همکاری با کمیته ترجمه بابت مطالب-3نفر1400نفر به بیش از 1160اینستاگرام از  نفر و کنندگان2080نفر به بیش از   
OAاینستاگرام سازمان جهانی و درج مطالب در اینستاگرام و تلگرام شورا منطقه  برگزاری جلسه هماهنگی با کمیته4 -ایران.   

برگزاری درون کمیتهای با اعضا کمیته -5آدرسهای نواحی )نواحی حاضر: البرز، آنالین، خوزستان، مرکزی، گیالن و خراسان.(   
درج گزارش ناحیه اصفهان در سایت  -7فضای مجازی و آدرسها جهت موارد کمیته.  OA هماهنگی با نائب-6ایران.   

ی سالگ61گرداننده جهت برگزاری جشن   

OA درج آدرسهای ناحیه ایالم در سایت8 -در دنیا.   .OA 

 

 

 

 

 :مشکالت، پیشنهادات و سواالت کمیته
 

 
شان در وب سایت سازمان جهانی را دارند. لطفا ثبت آدرس جلسات ایران در وب ناحیه آنالین درخواست ثبت جلسات1 -  

فعالیت چند گروه واتساپی توسط2 - سایت دفتر خدمات جهانی را شورا مشخص کند با این کمیته است یا رابط فرامنطقه.  
گزاران نواحی، شورا و اعضا نواحی و اعالم اشتباه بودن آدرسهای درج شده در کانال شورای منطقه ایران را برخی از خدمت  

 دارند و تغییر و دست کاری در لینک جلسات و تشویق به خروج اعضا از کانال!!! همچنین بازکردن لینک برای نواحی و
3 -ر کار کمیته فضای مجازی و آدرسها، تماس با رابطین برخی نواحی و اعضا برای شرکت در این گروهها. تداخل د  

 درخواست برگزاری کارگاه با موضوع امنیت فضا مجازی توسط کمیته کارگاههای شورا و اطالع رسانی جهت آگاهی اعضا
پزشکی و روانشناسی برای همکاری  تماسهای برخی دانشجویان4 -برای موارد فوق اعالمی این کمیته.  OAجهت پایاننامه 

در صورت موافقت رابطین،6 -عدم پاسخگویی کمیته نشریات و مشکل اعضا برای تهیه نشریات. 5 -ایشان. چه باید کرد؟   
جلسات برگزار نشده این7 -یک شماره حساب جهت دریافت درگاه اینترنتی برای راهاندازی بخش فروش نشریات آنالین.   

8 -ها(  آباد تهران دوشنبه ها، پنجشنبه بدون هاست بوده و بی نظم و گروه خانی ماه: )ناحیه کرمان: مسیر امید یکشنبه  
 تغییرات بسیار زیاد ناحیه گیالن که باعث اختالل در اطالعات آدرسها شده. یک گروه چهار تغییر ساعت، روز و... در یک

ای ناحیه تهران دو ماه گذشته و تغییراتی که لحاظ شده از حضوری شدن وعدم همکاری کمیته آدرسه9 -ماه داشتند.   ... 
در اینستاگرام با مبالغ یک میلیون!او ای   فروش پکیج توسط برخی افراد سودجو به اسم 10 -اعالم نکردند.   

.دتا در اساسنامه جدید همراه با اساسنامه الحاقیه ناحیه جدی10تا به  6گروه برای فرستادن دو رابط به شورا از افزایش تعداد11   

 

 

 - :خط ماندگار 0:خرج کرد  تومان 1000000:تنخواه موقت ثبت  :نام کمیته

 نفر متخصص تغذیه. مراجعه با اداره ثبت وپست2مراجعه به وزارت کشور برای ویرایش اطالعات  :خالصه گزارش کمیته
 وزارتخانه، پیگیری پرونده دراداره ثبت و وزارت کشورکردن نامه به 

 

 



 

 :09109796130 خط ماندگار تومان :471.000 خرج کرد تومان :600.000 تنخواه اطالع رسانی  :نام کمیته

معصومه،  :بازوهای کمیته

 آیات، مهرانه، رضا
   

 

 

 

 

 

 

 

 3دی ماه (10آموزش دفترچه اطالع رسانی حرفه ای تاریخ 2( )تهیه نامه سربرگ دار، اطالع رسانی :1 ( خالصه گزارش کمیته
 درون کمیته ای اطالع رسانی و روابط عمومی یک ه  دی ما4( برگزاری درون کمیته ای نواحی و بررسی مشکالت 

 .)تماس تلفنی به شماره خدماتی اطالع رسان10دریافت 5(بهمن ماه 
 

 40دار: ¬هزینه طراحی نامه سربرگ)3:(هزار تومان 10 :هزینه شارژ)2:( هزار تومان600تنخواه کمیته : :1گزارش خرج کرد
 هزار525 :باقی مانده تنخواه)6:(هزار تومان 75 : جمع خرجکرد دی ماه) 5:(هزار تومان25 : هزینه اینترنت)4;(هزارتومان 

 )تومان
 

 :پیشنهادات کمیته
 درخواست مجدد کمیته برای تهیه پاکت نامه های اطالع رسانی با چاپ لوگوی انجمن و شماره تماس های خدماتی و 1(

 .میلیون تومان2درخواست مجدد برای افزایش تنخواه کمیته به مبلغ 4A )2(و 5Aسایت انجمن در اندازه های 
 

 :مشکالت کمیته
 سالگی61عدم اطالع مسئول کمیته اطالع رسانی از برگزاری جشن 

 
 
 
 
 

 

 ت9000ت برآورد شده بود هرجلد 8000سنت الکلی ها که خریداری شد و قیمت 12قدم و 12کتاب  :خالصه گزارش کمیته
 .محترم لطفا یک میلیون دیگر به حساب نشریات واریز کنندحساب شد که شورای 

 
 .همچنان مشگل گوشی همراه را دارم و در گزارش اون ماه پیش تقاضای کردم لطفا رسیدگی شود :مشکالت کمیته

 
 که اینجااینکه نشریات خرج کرد رو از سهم شورا که به خزانه واریز می شود را کم کنیم بعد واریز کنید  :پیشنهادات کمیته

 مثل اون ماه من هزینه کارت به کارت بدم برای خزانه و خزانه باز واریز کنند به نشریات، در اینجا هزینه کارت به کارت و
 .زحمت آن برای دوطرف کم بشه

 
 نبار برایموضوع دیگر اینکه بخاطر کمبود فضای انبار باید چند رگال به دیوار بزنیم هم برای فضای بیشتر و هم برای نظم در ا
 سریع تر پیداکردن پنفلت ها و مرتب چیدمان تا دیروز که کتاب های الکلی ها را تحویل گرفتم و روی هم جا دادم تا سر

 فرصت بچینم و عکس بگیرم از انبار، ولی واقعا خیلی برام سخت و مشکل که جعبه ها را روی هم گذاشتم و باید هر دفعه
 .وقتی قفسه باشه کار راحتتر میشه و خسارت نمیخورمجابجا کنم که پنفلت بردارم، ولی 

 
 :فروش نشریات انجمن در یک ماه

 :0910خط ماندگار تومان :0خرج کرد تومان 0 :تنخواه توزیع نشریات  :نام کمیته



 تومان هزینه شارژ600.000تومان هزینه اجاره انبار 7.742.130تومان سودحاصله که 17.299.000کل فروش دیماه مبلغ 
 .نتوما7.072.130تومان الباقی سود نشریات 70.000موبایل و جعبه جهت ارسال نشریات 

 
 تومان و سهم نشریات1.060.819درصد مبلغ 1۵تومان و سهم خدمات جهانی 4.596.884درصد مبلغ ۶۵سهم شورای ایران 

 تومان1.414.426مبلغ 
 

 تومان می باشد که خزانه محترم شورا آنرا پرداخت1.770.000ضمنأ هزینه حمل نشریات از چاپخانه ها به انبار مبلغ 
 .نمایند

 
 .تومان میباشد88.424توجه، سود حساب ماه دی مبلغ 

 
 

 
 :نشریات رو به اتمام انجمن

 
 به اطالع شورای محترم میرسانم که لیست ذیل نشریاتی هست که مقدار آن کم می باشد، انشاهللا کمیته محترم تولید

 10—ترازقدم4(عدد 1۵9گمنامی 3(عدد ۵98دوستان بهبودی2(عدد ۴۴0سنت12قدم 1( 12دراختیار کمیته توزیع بگذارند: 
 9عدد (۶02آیاباغذا مشکل دارید8(عدد 1۵فرصتهای بهبودی7(عدد 22۶ابزارهای بهبودی (6عدد۴—1۴۴ترازقدم5(عدد 2۴3

 دعد0برای خانوادها)(12(عدد 29۶خطاب به خانوادها11(عدد ۵2۶دوباره خوش آمدید10(عدد ۶۵۵سنت هفتم

 
 

 

ترجمه و  :نام کمیته

 ویراستاری 
 - :خط ماندگار 0 :خرج کرد تومان 100.000:تنخواه

مهناز، آیات  :بازوهای کمیته

 و فرهاد
مهناز، آیات و  :بازوهای کمیته  

 فرهاد

 ترجمه، تایپ، ویراستاری، طراحی صفحه، طراحی جلد، طراحی اشکال، جداول، نقشه ها و پاور پوینت :خالصه گزارش کمیته
 .مفهوم و خدمت جمعا به مبلغ سه میلیون و هفتصد و پنجا هزار تومانهای کتاب راهنمای کارگاه سنت، 

 نشریه راهنمایان موقت تحویل کمیته سایت و در سایت ایران قرار داده شد. ترجمه اساسنامه هنوز به اتمام نرسیده. کتاب
 .دوازده و دوازده تحویل تیم گردانندگی شد

 

 

 

 09905345741 :خط ماندگار 0 :خرج کرد تومان 600.000:تنخواه چیپ و سکه  :نام کمیته

    - :بازوهای کمیته



 .تومان35.000تومان مبلغ کل 500عدد هر عدد70فروش چیپ به اهواز  :خالصه گزارش کمیته
 .این کمیته بالتصدی است و در حال حاضر توسط نائب گرداننده انجام میگردد. لطفا در نواحی اطالع رسانی گردد :توجه

 

 

 

کارگاههای  :نام کمیته

 آموزشی 
 09109796136 :خط ماندگار 0 :خرج کرد تومان 600.000:تنخواه

    - :بازوهای کمیته

 دعوت از مسئولین کارگاه های نواحی به گروه واتس اپ جهت ارتباط موثر و هماهنگی و آشنایی :خالصه گزارش کمیته
 .بیشتر جهت مشورت و تعامل در ماه های آینده

 این کمیته بالتصدی است و در حال حاضر توسط نائب گرداننده انجام میگردد. لطفا در نواحی اطالع رسانی گردد :توجه

 

      «                                                                                    گزارش مسئولین اداری شورای ایران

 - :خط ماندگار 0 :تنخواه خزانه داران  :نام مسئول

 

 

 .تومان می باشد17.736.169 :موجودی نهایی این ماه :خالصه گزارش
 :تمامی دریافتی ها و پرداختی ها به شرح ذیل می باشد :ریز گزارش مالی شورا

 
 تومان توضیحات  تومان  پرداختها  تومان  دریافتها 

 17.736.169 مانده خزانه  750.600 رابط فرامنطقه  19.908.165 خزانه قبلی 
   75.600 اطالع رسانی  150.000 گلستان 

   3.751.320 ترجمه و ویراستاری  200.000 خراسان 

   1.770.000 حمل نشریات  500.000 آنالین 

WSO 50.000 کرمان  2000000 بدهی به   

     162.140 خوزستان 

     326.500 هرانت

     100.000 اصفهان 

     90.000 گیالن 

     4.596.884 سود نشریات 

   جمع کل  26.083.689 8.347.520  جمع کل 
 

 

 - :خط ماندگار 0 :خرج کرد نائب گرداننده  :پست خدمتی



 تعامل با گرداننده و منشی2( .هماهنگی با کمیته های فرعی و کادر اداری در بستر فری کنفرانس1( :خالصه گزارش کمیته
 هماهنگی4( .هماهنگی با مسؤل قبلی وگرفتن گزارش چیپ وسکه3( .تعیین وزمانبندی جلسه شورا منطقه ایرانجهت 

 سالگی تأسیس انجمن. تشکر از زحمات با عشق کمیته ها و رابطین و مسئول فضای مجازی و آدرس61جهت برگزاری جشن 
 شتن. برگزاری هماهنگی قبل از شورا و دعوت از سخنرانها که با عشق در برگزاری جشن به صورت مجازی همکاری الزم را دا

 .توسط کادر اداری9الی (8در جلسه قبل از شورا )ساعت2جهت مفهوم 

 

رابطین  :پست خدمتی

 فرامنطقه 
 - :خط ماندگار  - :خرج کرد

 مجوز چاپ وتوضیحبرای کتاب پرهیز ویرایش دوم ونشریه از کجا شروع کنم؟ جهت 2فرم الینسس  :خالصه گزارش کمیته
 کتاب پرهیز ویرایش دوم ونشریه از کجا شروع کنم؟Pdf .تکمیل شد. متن های کپی رایت مربوط به دو نشریه تنظیم شد

 .به خدمات جهانی ارسال شد
 در ایران: پس از تصمیم گیریOAتوضیحات و موارد مربوط به تصمیم گیری گروه تهران بر ایجاد یک منطقه ی جدید 

 در رابطه با سلسله مراتبR9,ایران سواالتی را از بخش NSB .اعضای گروه تهران مبنی بر ایجاد یک منطقه ی جدیدیکی از 
 افراد پرخورOAدر ساختار 1. :و نحوه ی خدمت پرسیدند که خالصه ی آن به شرح زیر می باشدOAخدماتی صحیح در 

 ند و این بدان معنی است که جلسات از اعضاء تشکیلبی اختیار با یکدیگر در ایجاد یک جلسه و گروه مشارکت میکن
 جلسات در ایجاد یک بین گروهی با یکدیگر همکاری میکنند2. .میشوند یعنی یک فرد به تنهایی کاری نمیتواند انجام بدهد

 ایجاد گروهها وبین گروهی ها در3. .پس هر بین گروهی کاری را انجام میدهد که یک جلسه یا گروه به تنهایی نمیتواند
 .داریمNSBبا یکدیگر مشارکت میکنند واین بدین مفهوم است در هر کشوری ما فقط یک NSB( ) یک هیات خدماتی ملی

 NSB کاری را انجام میدهد که یک بین گروهی و یک گروه به تنهایی قادر به انجام آن نیست. شما در ایران یکNSBیک 
 مناطق به هیات های خدمات ملیNSB. 4.گروهی داشته باشید نه چند هیات خدمات ملی دارید که میتوانید چندین بین 

 منطقه جهانی وجود دارد که ایران در منطقه ی11ارائه میدهند در کل دنیا Region(1(گروهها و بین گروهی ها خدماتی 
 دماتی رامنطقه با همکاری و هم فکری از طریق کنفرانس کاری خدمات جهانی وهیات معتمدین خ11واقع شده است 9

 را پاسخ9و سنت 1شما را تشویق میکنم به این سوال مربوط به سنت 9انجام میدهند. من به عنوان خدمتگذار منطقه 
 آیا ماسعی میکنیم از ساختار9:سوال سنت 2-چیزی یاد بگیریم ؟ ( در کلOA ) آیا ما وقت گذاشتیم در مورد عبارت1- :دهید
OAحمایت کرده و آن را درک کنیم؟ 

 OA خدماتی–باید تغییر کند چرا که چنین تصمیمی بی توجهی به ساختار 2و 1م گیری برای تبدیل ایران به دو منطقه تصمی
 ایران( ما به دوستان بهبودی مانNSBارسال شد برای OAو سنت ها میباشد. )پاورپوینت مربوط به ساختار خدماتی در 

 در کل برای جلساتOAحانی موجود در سنت ها و فواید ارتباط با ایران توصیه میکنیم براصول روNSBدر ساختار خدماتی 
 .و بهبودی خود متمرکز شوید .پرخوری بی اختیار مانند یک همه گیری است

 ما به همکاری وارتباطات جهانی با یکدیگر نیازمندیم شما در گروه ایران در سال جاری پیشرفت های بسیار خوبی از لحاظ
 .و انجام ترجمه ی نشریات جدید و در خواست تنخواه داشته اید9اعضای شما در همایش منطقه ارتباطی شرکت دو نفر از 

 

 

 

 
 .تصمیم گیری کنید2021به اتحاد توجه بیشتری داشته باشید وبرای شرکت در کنفرانس کاری خدمات جهانی سال 

 

 .ت در همایش های ملی خواهند داشتبه این مسئله باور داشته باشید که همه ی بین گروهی های ایران حق رای و صحب
 بسیاری از کشورها و بین گروهی های سراسر دنیا با این تعارضات مواجه شده اند و تنها دلیل آن ناآگاهی از سنت ها است
 و این تعارضات باعث میشود از بهبودی در روند بهتر بهرمند شوند. در صورت تمایل خانم ویسلیکی می توانند در جلسات

 ایران از لحاظ سطح ساختار خدماتی باالتر ازNSB :کنند. توضیحات تکمیلی مربوط به ساختار خدماتی در ایران ما شرکت
 .مسئولیت های بیشتری نسبت به یک بین گروهی داردNSBبین گروهی ها میباشد .ویک 

 دو جلسه که به چنینهستند. تصمیم گیری برای ایجاد یک بین گروهی باید حداقل توسط NSBبین گروهی ها بخشی از 
 بین گروهی نیاز دارند انجام شود یک بین گروهی میتواند به یک شهر یا ناحیه جلساتی با همان زبان دریک کشور چند

 برای انجام فعالیت های ملی خود در جهت پیام رسانی به کمیته های ملی از جملهNSBزبانه خدمت رسانی کند. یک 
 .ند است این کمیته ها از اعضای همه ی بین گروهی ها و گروه ها تشکیل شده اندترجمه وچاپ و وب سایت و....نیازم

 در ارتباط باشند گزارش کوتاهی از عملکردOAغالبا کمیته های بین گروهی محلی باید با یکدیگر برای حفظ اتحاد وتداوم 
 .جلسات مجازی برای بخش برگزاری کارگاه ارسال شد



 

 

 

 گزارش نواحی شورای ایران                                                                                     

 - :خط ماندگار تومان 162.140 :مبلغ اهدایی خوزستان  :نام ناحیه

 گروه به صورت2دوازده گروه در ناحیه خوزستان به طور مرتب جلسات را برگزار می نمایند، 1( :گزارش و دستاوردهای ناحیه
 هیات نمایندگان ناحیه خوزستان جلسات خود را به صورت مرتب2( .گروه در فضای آنالین فعالیت می کنند10حضوری و 

 آدرس جلسات حضوری و لینک جلسات آنالین3( .برگزار می نماید و کلیه گروهها رابطین و منابع را به ساختار می فرستند
 نشریات در ناحیه موجود و سقف۴( .از طریق کمیته آدرسها و فضای مجازی ناحیه خوزستان در حال اطالع رسانی می باشد

 کمیته اطالع رسانی و کمیته چیپ و سکه در حال فعالیت۵( .تومان میباشد8.000.000تنخواه نشریات در حال حاضر 
 .رش هیات نمایندگان ناحیه خوزستان به شورا ارسال شدگزا6( .هستند

 کمیته اطالع رسانی جهت معرفی انجمن و گروه های بهبودی در برگزاری جلسات حضوری به دلیل نبود1( :مشکالت ناحیه
 مجوز فعالیت با مشکل مواجه شده اند. از کمیته ثبت خواهشمندیم گزارش شفاف ارائه داده و پیگیری بیشتری داشته

 مسایل و مشکالت بوجود آمده توسط شورای جدیدی که اعالم فعالیت نموده باعث نگرانی گروه ها در ناحیه2( .باشند
 .خوزستان گردیده
 رویدادهای انجمن پرخوران گمنام توسط شورا ایران مشخص و به کمیته های مربوطه اطالع داده شود1( :پیشنهادات ناحیه

 گروه واتساپی هماهنگی شورا فقط مختص گزارشات و اطالعیه رابطین و خدمتگزاران2( .شودو به رابطین نواحی اطالع داده 
 .پنجشنبه در گروه هماهنگی قرار داده شود21گزارش خدمتگزاران شورا تا ساعت 3( .باشد

 - :خط ماندگار 0 :مبلغ اهدایی آذربایجان شرقی  :نام ناحیه

 دایر30/21الى 20جلسه ارامش تبریز با فورمت مشاركت ازاد در روزهاى پنج شنبه ساعت 1( :گزارش و دستاوردهای ناحیه
 جلسه فع اًل در محیط فرى4( .نفر5الى 3تعداد تازه واردین بین 3( .نفر60الى 50میانگین اعضاء شركت كننده 2( .است

 جهت خرید نشریات استفاده شد و تومان. بود كه149000خزانه جمع اورى شده گروه مبلغ 5( .كنفرانس برگزار میشود
 .اهدایى به شورا نداریم

 

 09109796123 :خط ماندگار تومان 326.500 :مبلغ اهدایی تهران  :نام ناحیه

 رابط به شورا خواهیم فرستاد و یه سری درخواست هم گروه ها داشتند و چون2از ماه آینده  :گزارش و دستاوردهای ناحیه
 .بود انشااله رسمی ماه آینده اعالم میگردددرخواست در گروه واتساپ 

 

مرکزی، قم و  :نام ناحیه

 همدان 
 - :خط ماندگار تومان 0 :مبلغ اهدایی

 روز پنج شنبه1۵راس ساعت 1399ایران در سال 1۴هشتمین جلسه هیئت نمایندگان ناحیه  :گزارش و دستاوردهای ناحیه
 زمین بودن خدمت های2( .مشکل نبود خدمتگزار در اکثر گروهها1( .شددی ماه به صورت آنالین برگزار 2۵عصر در تاریخ 

 حمایت گروههای مجازی و3( .کمیته اطالع رسان ، کمیته آدرس جلسات و گردانندگی هیات و رابط دوم شورا و خزانه دار
 .حضوری خوب بوده است

 

  - :خط ماندگار تومان 100.000 :مبلغ اهدایی اصفهان  :نام ناحیه

 
 

 

 

 

 

 - :خط ماندگار تومان 90.000 :مبلغ اهدایی گیالن  :نام ناحیه

 

 



 نماینده بین گروه از گروههای همدلی۵عصر با حضور ۶تا ۴ازساعت 1399/11/02در روز  :گزارش و دستاوردهای ناحیه
 گزارشات کمیته هاحضوری و مختلط حضوری ولنگرود حضوری و مجازی رشت و مجازی لنگرود برگزار شد. اینکه بعد از 

 .نماینده بین گروه انتخاب گردید۵وگروها و بدلیل اتمام خدمت منشی و رای گیری دوباره منشی با رای 

 

 

 - :خط ماندگار تومان 0 :مبلغ اهدایی البرز  :نام ناحیه

 دی ماه2( .برگزار میشوددرحال حاضر ناحیه فقط یک جلسه آنالین دارد که به طور مرتب 1( :گزارش و دستاوردهای ناحیه
 .جلسه هیأت نمایندگان برگزار نشد و در دستور کار جلسه هیأت نمایندگان بهمن ماه انتخابات تمامی خدمتها قرار دارد

 .ناحیه البرز اعانهای به شورا ندارد3(
 به اشتراک گذاشتهاز اعضای ناحیه یک سوال داشتن که چرا در پستی که درباره فرمتهای برگزاری جلسه  :پرسش ناحیه

 شد، به فرمت راه زندگی اشاره نشده؟

 

 

 - :خط ماندگار تومان 200.000 :مبلغ اهدایی خراسان  :نام ناحیه

 در فری99/10/25جلسه صد و چهل و هفتمین هیئت نمایندگان نا حیه خراسان مورخ  :گزارش و دستاوردهای ناحیه
 گرفتن تایی دیه گزارش ماه قبل ازOAبعداظهر با خواندن دعا ی قدم سوم و مفاهیم خدماتی 15:00کنفرانس راس ساعت 

 .رابطین حضور و غیاب خدمتگزاران و رابطین کمیته ها آغاز به کارکرد

 

 

 - :خط ماندگار تومان 50.000 :مبلغ اهدایی کرمان  :نام ناحیه

 صبح با حضور9ساعت 26/10/99کرمان وسیستان روزجمعه در تاریخ جلسه اینماه ناحیه  :گزارش و دستاوردهای ناحیه
 صبح ادامه داشت. اینماه خانم رزیتا، اطالع رسان، خانم سعیده نماینده سیرجان و11خدمتگزاران برگزار شد، تا ساعت 

 در فری کنفرانسآقای آرش رابط یک غیبت داشتند. جلسات در ناحیه کرمان وسیستان در تمامی شهرستا نهابصورت انالین 
 طبق روال قبل برگزار میشود،از طرف دوستان پیگیری جلسات بصورت حضوری در زاهدان وجیرفت هم در دست اقدام
 میباشد. جلسات خود کرمان نیز با اطالع رسانی و حمایت استان های دیگر بسیار پر بار میباشد، جلسه زندگی نو کرمان،

 ه روزهای یکشنبه جلسه بصورت حضوری و روزهای سه شنبه و پنج شنبه بصورتدرجلسه اداری تصمیم براین گرفته شد ک
 آنالین برگزار شود و جهت پیدا کردن مکان برای حضوری اقدام شود. مسئول کمیته کارگاهها، اطالع رسانی برای تشکیل

 فروش،283ند. مسئول نشریات ،دی خبر داد29مرتب درون کمیته ای و از برگزاری کارگاه راهنما و رهجو قسمت دوم در تاریخ 
 هزارتومان180تومان مسئول خزانه داری 2.331.000هزینه بار و کتاب پرهیز رو موجود ندارند سقف نشریات ۶7خرید 300

 .طبق رای وجدان انتقال به خانم رزیتا اطالع رسان برای خرید گوشی

 

 

 - :خط ماندگار تومان 500.000 :مبلغ اهدایی آنالین  :نام ناحیه

 جلسه در هفته میباشد.جلسات با فرمت های مشارکت1۵گروه و 13ناحیه آنالین دارای  :گزارش و دستاوردهای ناحیه
 .روز، خواندن و نوشتن، بهبودی از لغزش، کودک و نوجوان، بسته آقایان برگزار میشوند90موضوع دار، 

 .ناحیه جلسه اظطراری بازخوانی اساسنامه را در دستور کار قرار داد
 به مناسبتOAکمیته کارگاه ناحیه دو کارگاه با موضوع: سنت هفتم برای کودک و نوجوان و انواع بیماری بی اختیاری در 

 .سالگی انجمن برگزار کرد۶1
 .کمیته آدرسها در حال اطالع رسانی روزانه آدرس جلسات و اطالعیه ها در کانال رسمی ناحیه آنالین می باشد

 .روز در دستور کار کمیته طرح و برنامه است90احیه و پمفلت بررسی تنخواه نشریات ن
 .دارد2ناحیه نیاز به خدمتگزار نائب گرداننده، اطالع رسان، رابط 

 سالگی انجمن و حمایت از کارگاه ناحیه آنالین در این روز سپاسگزاری61ناحیه آنالین از شورای ایران برای برگزاری جشن تولد 
 می کند

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 "پیشنهادات ارائه شده از نواحی و کمیته ها
 بررسی سود نشریات )سهم سازمان جهانی، شورا و...(1-
 بررسی ثبت آدرس جلسات مجازی و یا حضوری در سایت سازمان جهانی2-
 "رای گیری ها و امور انجام شده در جلسه دی ماه شورا"

 .یک سال انتخاب شدرای گیری رابط فرامنطقه دوم، دانیال از تهران به مدت 1-
خدمات جهانی به پیشنهاد ناحیه آنالین و تایید ناحیه 9درخواست برگزاری کارگاه توسط منطقه 2-

 .خراسان و خوزستان
 "دستور کار بهمن ماه ماه شورا"

 برگزاری انتخابات: کمیته ها )کارگاه ها، چیپ و سکه و طرح و برنامه و اموال(1-
 .ه های خدماتیگرفتن گزارشات نواحی و کمیت2-
 .رسیدگی به پیشنهادات معوقه و بررسی مسائل روز3-
 "خاتمه گزارش"

می باشد، برگزار 1399که به عنوان آخرین جلسه شورا 1399اسفند ماه 1جلسه بعدی شورا در 

 خواهد شد. نحوه برگزاری متعاقبا
 .اطالع رسانی خواهد شد

 نایراOAبا تشکر منشی شورا منطقه 

 

 

 

 

 تاطالعیه هیی

 انتخاب شدن .1برای گرفتن خدمت در هییت اطالع رسانی شود تا ماه آینده .اقا بهمن بعنوان خدمتگزار رابط 

 کارگاه ها انتخاب شدن . کمیته اقا منصور بعنوان خدمت گزار

 انتخاب شدن .اطالع رسان اقا مهردادکمیته  بعنوان خدمتگزارکمیته  

 انتخاب شدن .برای خدمت های دیگر نیاز به خدمتگزار داریم . حسین اقا بعنوان خدمتکزار کمیته نشریات

 تمام خدمت های دوره یک سال تمام میباشد .



 

 

 

 

 گزارش خزانه

 
 

 دریافتنی ها تومان هزینه ها تومان 

خزانه هییت 
1161000 

 هزار تومان گردید .
برای کمیته نشریات  

هزارتومان 205000
هزینه پرداخت شده 

 و مابقی 
به حساب  956000

سه امضاء واریز 
 گردید .

 حرکت صبح جمعه 60000 نشریات 205000

 جلسه شیخ صدوق 85000 آدرس ها 0

 جلسه زوج صبح نشاط 261000 - -

 
 
- 

 
 
- 

 

 
 

388000 
 
 

 
 
 

 جلسه فرد صبح نشاط
 
 

 سپاس 90فرمت  22000 - - 

 جلسه رهایی خمینی شهر 352000 - - 

خمینی  جلسه پیام سالمت - - - 
 شهر

جلسه صبح جمعه نجف  130000 - - 
 اباد 

 جلسه مسجد ام البنین  305000 - - 

 

 

        فری کنفرانس برگزارمی گردد. در مکان 17الی  30/14در ساعت  12/1399جلسه آینده هییت چهار شنبه تاریخ / 

         

 

 کلیه خدمتگزار ها در پایان سال تعویض میشوند ونیاز به خدمتگزار میباشد لذا از نمایندگان محترم برای اینکه  هبنا ب

 . گردد.گزار جدید وآشنایی با هییت در خواست اطالع رسانی میتخدم

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


