
بنام خدا                                                                        

دقیقه 81:81راس ساعت 3/1/69مورخ )یکصدوبیست وهشتمین جلسه هیئت نمایندگان (روز چهارشنبه821صورت جلسه

/پارک / خ آبشار/جنب زمین اسکیتباحضور نمایندگان ومسئولین اداری وکمیته ها در محل پل بزرگمهر

باخواندن دعای آرامش آغاز شد. خبرنگار/نمازخانه شیشه ای  

 سخن هیئت:

حضور یابند.رخواست می گردد راس ساعت در جلسه از نمایندگان بین گروه ومسئولین اداری وکمیته ها د  

ان:حضور وغیاب نمایندگ  

 نمایندگان حاضر:

به نجف هنگسرای اندیشه ،فرهنگسرای اهتمام ،چهارشنزوج نشاط ،عصر نشاط ،نماز خانه شیشه ای ،فر، گروه فرد نشاط

دوشنبه فوالد آباد ،یکشنبه خمینی شهر ،چهارشنبه خمینی شهر ،جمعه نجف آباد ،شنبه وسه شنبه نیکبخت ،مسجد فرشته ،

 شهر ،دوشنبه وچهارشنبه شاهین شهر ،پنج شنبه بهارستان.

 نمایندگان غایب:

 سه شنبه خمینی شهر ،شنبه آباده.

وغیاب خدمتگزاران: حضور  

 

 نام کمیته اول جلسه     آخرجلسه
 نشریات حاضر حاضر

 اموال " "
 چیپ غایب "

ارگاهک حاضر غائب  
دار خزانه " حاضر  

 آدرس " "
 رابط اول  " "
 رابط دوم " "
 گرداننده غایب "
 نائب گرداننده حاضر "
 منشی وسایت " "

 اطالع رسان " غایب

الت گروه ها:یت ها ومشکموفق  

ت کار فرهنگسرای اهتمام:همه چیز خوب و عالی است .پنج شنبه بهارستان:نداشتن گرداننده . مسجد فرشته :اعضا سن

ند و به عنوان نداشتن گرداننده واینکه اعضا حمایت نمی کننکرده اند وکسی سنتها را رعایت نمی کند . دوشنبه فوالدشهر: 

شی تن خدمتگزار وچرخرهجو قبول نمی کنند . دوشنبه وچهارشبه شاهین شهر: نداشراهنما خودشان را معرفی نکرده و

عصر نشاط :نداشتن مکان.میچرخد .  نبودن خدمتها،خدمتها فقط دست اشخاص ثابتی  



 گزارش کمیته ها:

 

 

خدماتی:  خط
06312668810 

0:هزینه 0میزان تنخواه:  :کمیته چیپ   

تومان.82000تومان  فروش این ماه :812000:چیپ خوش امدگو تولید نشده است. موجودی نقدی:گزارش  
خدماتی:  خط

06333111613 
0:هزینه 0میزان تنخواه:  یته نشریات:کم   

 عضاآگاه کرده انفره وبرگزاری مرتب وماهانه جلسات درون کمیته ای برای فروش بهتر نشریات و 9:ایجاد کمیته گزارش
ترین گروهها از روند نشریات ومشکالت در نشریات کل پرخوران گمنام ایران وحضور مرتب ماهانه در جلسات. پرفروش

تومان .  310000تومان.  موجودی نقدی نشریات:2000000قف نشریات :نشریات:زوج نشاط ویکشنبه خمینی شهر. س  
خدماتی:  خط

06831308818 
تومان1000:هزینه میزان تنخواه:  

تومان311000  
 کمیته آدرسها:

تغییر یافت.آدرس جلسه 81:30تا81 به ساعت جلسه بهارستان و 89:30تا81سه چهارشنبه نجف ابادبه:ساعت جلگزارش
نب به خ.نشاط ج حرکت صبح زوج وفرد از مکان قبلی نشاط . آدرس جلسه(یصیادشیراز ه)جادشد اصالح شاهین شهر

سال 89تا1نی جلسات عصر نشاط فعال بسته شد .جلسات کودکان در رده ی س تغییر یافت. المهدی کوچه بیت الحسین بیت
یکشنبه  یه اندازی شد.جلسه جدیدرا81:30تا 89:30درمحل خ شیخ صدوق شمالی موسسه نیک پندار چهارشنبه ها ساعت 

ی جلسه جدید  در محل خ بزرگمهر خ هشت بهشت شرقی موسسه زبان پدیده راه اندازی شد .89تا81وسه شنبه ساعت
ی خ گلستانه روبروی پارک گلستانه مجتمع آموزشی مدرس راه انداز خانه اصفهان در86:30تا81دوشنبه ساعت روزهای

عدد11شد.  تعداد دفترچه آدرسها  
خط خدماتی: 

06831181138 
تومان820100هزینه: 0میزان تنخواه:   کمیته اطالع رسان: 

 تغییر یدالمه بیت الحسین بیت کوچه جنب نشاط.خ به از مکان قبلی حرکت صبح زوج وفرد نشاطجلسه  :آدرسگزارش
 ساعت ها چهارشنبه پندار نیک موسسه شمالی صدوق شیخ خ درمحل سال89تا1 سنی ی رده در کودکان جلسات. یافت

 شرقی بهشت هشت خ بزرگمهر خ محل در89تا81ساعت شنبه وسه یکشنبه جدید جلسه.شد اندازی راه81:30تا 89:30
 روبروی گلستانه خ اصفهان خانه در86:30تا81ساعت بهدوشن روزهای جدید جلسه.  شد اندازی راه پدیده زبان موسسه
ت کمیته اطالع رسان به همراه کمیته نشریا 81/1/69در تاریخ.شد اندازی راه مدرس آموزشی مجتمع گلستانه پارک

یه برگزار یها در خ شهرک امیرترویج وپیام رسانی پرخوران کمنام در محل حسینیه یزد وکمیته کارگاه جلسه در رابطه با
تومان.81000تومان. آدرسها:11000تومان.اطالع رسانی:90100هزینه جلسات کودکان:. کرد  

: خدماتی خط
06831612883 

تومان898100هزینه: 0میزان تنخواه :   کمیته کارگاه: 

هر قبل از جلسه هیئت نمایندگان اصفهان برگزار می شود.دوشنبه شاهین ش 83:30: کارگاه ساختار خدماتی ساعت گزارش
برگزار میگردد.دوشنبه فوالدشهر کارگاهی 89:30تا81:30ساعت81/1/69ارگاهی با موضوع خدمت در تاریخ ک

هزینه پذیرایی ماه  برگزار می گردد.88تا6:30ساعت 1/1/69باموضوع اتحاد علی رغم تفاوتهادر تاریخ 
  تومان.  22100ایی هیئت:تومان. پذیر11000تومان.  پذیرایی کودکان:33200نشریه کودکان:تومان . 21000قبل:

: خدماتی خط
06361690212 

تومان8000هزینه: 0: تنخواه میزان   کمیته سایت: 

: آدرسها بروز رسانی شد وهمراه گزارش از طریق ایمیل ناحیه به سایت شورا منطقه ارسال شد.گزارش  

10633118861خدماتی:  خط 0:هزینه  0:تنخواه میزان    :کمیته اموال            
کارگاه شامل لیوان ودستمال ومقداری دمنوش به موجود می باشد. گزارش:مقداری پمفلت ووسایل  



 گزارش رابطین:
ا(باز شود ویک حساب دو امضا برای خزانه شورا توسط خزانه دار یک حساب سه امضا برای نشریات توسط خدمتگزاران  که شامل مسئول چاپ وتوزیع نشریات)جواد( وخزانه دار شورا )سمیه (و نائب گرداننده)ثری-8تصمیمات شورا منطقه ایران:بر اساس تصمیم شورا ورای رابطین: 

کارگاه مفاهیم -3م شدند. پ وسکه با هم ادغاکمیته تولید وتوزیع چی-2افتتاح گردید. (ثریادوم)رحیم( ونائب گرداننده شورا)

صبح برگزار می گردد.1یک ساعت قبل جلسه شورا راس  ساعت  1/1/69ازتاریخ  

همزمان 2081دسامبر 86روز جهانی پرهیز)تجربه پرهیز اعضا(و69آبان  21همزمان با2081نوامبر81رابط فرا منطقه:

ست. خرید کتاب راهبردهای اطالع رسانی از دفتر مخصوص اعضا درلغزش وپرخوران درحال عذاب ا69آذر28با

در 1که چرخاندن سبد سنت  دفتر خدمات جهانی اعالم کردخدمات جهانی وتحویل آن به شورا توسط رابط فرا منطقه.

 کارگاهها ورویداد های مربوطه پرخوران گمنام برحسب شرایط بالمانع است.

 گزارش مسئولین اداری:

 خزانه دار:

تومان106100زانه:                   رای گیری کل خ  

تومان000321هزینه گروه:                                 

تومان10000اهدایی به شورا:                            

تومان30000مانده در حساب سه امضا:               

تومان308100هزینه بابت بدهی گارگاه:                

http://www.oair.ir دارد قرار   منطقه شورا سایت در کامل گزارش . 

.گردد برگزارمی81ساعت8/6/69تاریخ در آینده جلسه  

06366919812: خدماتی خط مینا: منشی  . 


