
نام گروهردیف
نام 

خدمتگزار

حضور 

و غیاب
گزارش

اهدایی به 

(تومان)هیآت

1
آرامش 

اهواز
افشین

شروع 

تا پایان

 50تعداد شرکت کنندگان حدودا  : 99/9/14تاریخ جلسه اداری

برگزاری جلسات بهبودی،حمایت اعضا از : موفقیت های گروه **نفر

خدمتگزار : مشکالت گروه **جلسه،رعایت نظم در جلسات

نشریات و خزانه دار به علت مشکالت شخصی قادر به ارائه خدمات 

به علت فراموشکاری نماینده و منشی .الزم به گروه را نداشتند

علی البدل ** جلسه اداری جلسه اداری در روز دیگری برگزار شد

ندارد:

50,000

2

شکوفه 

های 

گلستان

مرجان
شروع 

تا پایان

 نفر 15تعداد شرکت کنندگان : 99/10/20: تاریخ جلسه اداری

برگزاری مرتب  : موفقیت های گروه **  نفر5مشارکت کننده **

گروه تازه وارد : مشکالت گروه ** جلسات بهبودی و اداری

ندارد: علی البدل *ندارد

27,000

3
صداقت 

اهواز
نسرین

شروع 

پایان 

غایب

** نفر 24تعداد شرکت کنندگان : 99/10/24: تاریخ جلسه اداری

برگزاری جلسات بهبودی و اداری،افزایش : موفقیت های گروه 

شرکت کنندگان و حمایت از جلسه، برگزاری جلسه در یک فضای 

ندارد: نماینده - علی البدل حاضر** آرام و همدلی خدمتگزاران

70,000

به نام خدا

 خوزستان6جلسه هیئت نمایندگان ناحیه 

وجود خدمتگزاران مورد اعتماد در تمام سطوح خدماتی برای انجمن پرخوران گمنام امری حیاتی است و شیوه های : پیام بهبودی

مفهوم نهم-انتخاب خدمتگزاران با توجه به کاری که انجام میدهند متفاوت است

************

 به صورت آنالین با خواندن دعای قدم سوم  و 9/30 در ساعت 99/10/26صدو سی و  دومین جلسه هیئت نمایندگان در تاریخ 

.مفهوم آغاز شد12

عدم آمادگی: انتخاب خدمتگزار کمیته کارگاه: پیگیری دستور کار این ماه

گزارش گروه ها



نام گروهردیف
نام 

خدمتگزار

حضور 

و غیاب
گزارش

اهدایی به 

(تومان)هیآت

عدنانامید4
شروع 

تا پایان

برگزاری مرتب جلسات با فرمت های موضوع دار و کتابخوانی و 

 3تازه وارد ** نفر80اعضای شرکت کننده **پرشس و پاسخ

حمایت اعضای **ارتباط خوب با صاحب مکان**نفر

آیا در جلسه عضوی حضور دارد که "میتوان بند : سوال **قدیمی

مهمان است یا از شهر دیگری آمده و اگر نیاز به مشارکت دارد 

چهار راه نادری حسینیه کاظمین  ساعت : آدرس ** "بفرمایید

ندارد: علی البدل**  الی15:30

15,000

5

آوای 

بهبودی 

خرمشهر

پروین

شروع 

تا  

پایان

**  نفر50:میانگین شرکت کنندگان **99/10/21تاریخ جلسه اداری

میانگین مشارکت ** تومان59750میانگین سبد سنت هفتم  

موفقیتهای **تومان 239000مبلغ کل خزانه  ** نفر15کنندگان 

جلسات بهبودی و اداری . عضو تازه وارد داشته است5گروه  :گروه

علی البدل حاضر.منظم و پربار برگزار میشود

239,000

6
سالمت 

سربندر
30,000عدم حضور

7

رهایی 

مسجد 

سلیمان

فرزاد
شروع 

تا پایان

خدمتگزاران به طور منظم ** نفر 40: میانگین شرکت کنندگان 

جلسه را در فضای آنالین در راستای پیام رسانی برگزار و حمایت 

 عضو تازه وارد،حمایت سبد 6جذب : موفقیت های گروه **می کنند

، همدلی و اتحاد بین اعضا و خدمتگزاران،گرفتن تمام پست های 7

علی البدل ساناز** خدماتی گروه

154,000

8
محبت 

شوشتر
کیمیا

شروع 

تا پایان

خدمتگزاران به طور منظم جلسه را در فضای آنالین در راستای پیام 

جذب : موفقیت های گروه **رسانی برگزار و حمایت می کنند

، همدلی و اتحاد بین 7عضو تازه وارد،حمایت سبد 4

ملیحه: علی البدل  **54000: خرید نشریات **خدمتگزاران

76,000

9
نود روز 

خوزستان

بدون 

نماینده

** نفر50 الی 40: تعداد شرکت کنندگان**99/10/24:جلسه اداری

موفقیت **  نفر13:تازه وارد**  نفر5: میانگین مشارکت کنندگان

برگزاری مرتب جلسات بهبودی و اداری حمایت سبد : های گروه

: جمع کل خزانه** تومان 25000: میانگین سبد** سنت هفتم

تومان100000

100,000



نام گروهردیف
نام 

خدمتگزار

حضور 

و غیاب
گزارش

اهدایی به 

(تومان)هیآت

10
زیتون 

اهواز
سهام

شروع

حاضر 

پایان 

غایب

کل خزانه جمع آوری به سبد **99/10/21تاریخ تفکیک خزانه 

گروه در فضای فری کنفرانس خوب **نشریات اختصاص یافت

علی البدل مولود**7عدم حمایت سبد سنت **استقبال می شود

0

11
راه سبز 

ماهشهر
محسن

شروع 

غایب 

پایان 

حاضر

نفر 30 الی25:تعداد شرکت کننده**99/10/21:تاریخ جلسه اداری

: موفقیتهای گروه**  نفر15 الی 12: میانگین مشارکت کننده** 

** برگزاری مرتب جلسات اداری و بهبودی طبق ساعت برگزاری

علی البدل پیام**   تومان که اعانه گردید104,000خزانه 

104,000

12
تمایل 

اهواز
سهر

شروع 

تا پایان

گروه با رعایت نکات بهداشتی و رعایت فاصله جلسات را برگزار می 

 246000: کل خزانه **کند و در حال پیام رسانی است 

**  نفر5: تعداد تازه واردان **  نفر80اعضا شرکت کننده **تومان

برگزاری منظم جلسات، پیدا کردن مکان : موفقیت های گروه 

مناسب برای گروه، ارتباط موثر با صاحب مکان، همدلی و هماهنگی 

چهار راه نادری حسینیه : آدرس ** میان خدمتگزاران گروه

ندارد:علی البدل**17:00 الی 15:30کاظمین  ساعت 

86,000

تنخواهگزارشخدمتگزارنام کمیتهردیف

1

آدرس ها 

و فضای 

مجازی

میترا
شروع 

تا پایان

 تلفن کمیته به اعضا 99 دی 1از تاریخ  **۰۹۱۶3۱۶۹28۰:  شماره تماس

درج روزانه آدرس ها با آخرین تغییرات و به روز رسانی **پاسخگو بود 

همکاری با **لینک جلسات آنالین و حضوری کل ایران و ناحیه خوزستان

 عضو به 53** کمیته نشریات و اطالع رسانی در راستای پیام رسانی

برگزاری جلسه درون کمیته ای به همراه ** کانال ناحیه اضافه شدند

شرکت در **بازوها و بررسی ایده ها در راستای عملکرد بهتر کمیته

سیمکارت **جلسه درون کمیته ای آدرسها و فضای مجازی مجازی ایران

از رابطین درخواست می گردد ** خط ماندگار کمیته تعویض و بنام شد

در خصوص پیام رسانی ایده ها و پیشنهادات خود را با کمیته در میان 

۰۹۱۶۷32۹۶3۹تلفن ماندگار **بگذارند

20,000

##گزارش کمیته ها##



تنخواهگزارشخدمتگزارنام کمیتهردیف

فریدهنشریات2

شروع 

تا 

)پایان

(غایب

 

 623/000: فروش نشریات** تومان7/700/000سقف نشریات

: موجودی خزانه**4039500: موجودی نشریات**تومان

در راستای خدمت به گروه ها وتامین نشریات به : درخواست **366300

روز شده انجمن نیاز به افزایش سقف نشریات از مبلغ فعلی به مبلغ 

 1تا تاریخ  ** 30/000: هزینه ایاب و ذهاب ** تومان میباشد 8/000/000

 نشریات ناحیه تمام و کمال از خدمت گزار قبلی تحویل گرفته 99دی 

.**شد

8,000,000

4
چیپ و 

اقالم
فاطمه

شروع 

تا پایان

۰۹۱۶۶۱۵۶۷۵۱ و ۰۹۰۱۴2۶۶82۰ :شماره تماس 

 تومان۴۵۰٫۰۰۰: سقف چیپ و سکه **

ای کمیته **  تومان2500: قیمت سکه **  تومان500: قیمت چیپ 

**خرید و فروشی نداشته است

: چیپ و سکه 

450/000              

185/000اقالم     

۰۹۱۶۷32۹۶۴۰: شماره تماس ماندگار 

ayat.banisaeed@gmail.com: ایمیل 

:گزارش فعالیت 

 و برگزاری دو جلسه درون ۱۴۰۰-۹۹تشکیل کمیته فصل خدماتی - ۱

شرکت در جلسه آموزش - 2کمیته ای جهت معارفه اعضای کمیته

دفترچه اطالع رسانی شورای ایران و درون کمیته ای نواحی

- 4 پکیج اطالع رسانی جهت جلسات اطالع رسانی حضوری۱۰۰تهیه - 3

گرداوری مطالب بنر و طراحی آن در دست اقدام است

تهیه اطالعیه - ۶کمیته در حال گرداوری مطالب پاور و تنظیم ان است- ۵

- 8پیگیری مکاتبات با بهداشت و درمان اهواز- ۷دعوت به همکاری

آموزش فریکنفرانس توسط بازوی کمیته

:گزارش خزانه

هزار تومان۷۰۰٫۰۰۰:تنخواه کمیته 

 ۱3۰۰۰۰خرید فلش مموری * تومان خرید نشریات۱۴8۴۶۰:  خرج کرد

 تومان۱2۵۰۰۰: خرید پاکت و پرینت جهت پکیج ها *تومن

 تومان ۹۷۱۴۰: باقیمانده * 3۹۴۰۰هزینه پست * تومان8۰۰۰۰باربری *

:دستور کار آینده کمیته

بررسی شرایط جامعه جهت پیگیری اطالع رسانی حضوری-۱

هماهنگی با کمیته نایب جهت برگزاری کارگاه اطالع رسانی- 2

:درخواست از هیات نمایندگان 

.اطالعیه های کمیته توسط نمایندگان در گروهها قرائت گردد

کمیته نیاز با بازوهای فعال، اعضای حرفه ای در زمینه ادیت فیلم و عکس 

.و ساخت پاور دارد

شروع 

تا پایان
آیات

اطالع 

رسانی
3700,000



تنخواهگزارشخدمتگزارنام کمیتهردیف

5
کمیته 

نائب

قاسم 

سعید 

محسن

شروع 

تا پایان
منشی 20000تدوین گزارش آذر ماه**آماده سازی فرمت برگزاری جلسه

*

*

*

تغییر زندگی باغملک-صداقت خانم ها مسجد سلیمان-شروع دوباره خرمشهر-آوای امید اهواز-گروه های: غایبین 

صبح برگزار ۹ساعت ۵/۱۰/۹۹جلسه شورای ایران در تاریخ 

.هر دو رابط خوزستان در این جلسه حضور داشتند.گردید

گزارش کامل شورا ایران در کانال هیات نمایندگان بارگزاری 

مشکالت ناحیه در صحن شورا عنوان شد و پاسخ از طرف .گردید

:خدمتگزاران و کمیته ها به شرح زیر می باشد

کمیته اطالع رسانی جهت معرفی انجمن و گروه های بهبودی :۱سوال

در برگزار ی جلسات حضور ی به دلیل نبود مجوز فعالیت با مشکل 

از کمیته ثبت خواهشمندیم گزارش شفاف تر ی . مواجه شده اند

از شورای منطقه . گروه ها نیاز به کتاب پرهیز را دارند :2.ارایه دهد

خواستدار یم در مورد این کتاب و مابقی نشر یات گزارش شفاف 

آیا ناحیه تهران میتواند یک شورا جداگانه :3سوال. تری را ارائه دهد

راه اندازی کند؟ متاسفانه این کار ناحیه تهران باعث بر هم زدن 

مراجعه به اداره ثبت شرکتهاودر : ۱جواب. اتحاد در منطقه شده

مراجعه به وزارت کشو . یافت اساسنامه ومجوز صادره جهت تمدید

جهت تایید ودر یافت نامه جهت اداره ثبت موسسات وارایه ان به 

الزم به ذکر است که پیش نویس. دفتر ثبت ماندگار

نهایی از طرف ثبت شرکتهابرای صدورشماره شناسه ملی هم صادر 

کمیته در حال پیگیری جهت چاپ نشریات :2جواب.گردید

بخش رابط فرا منطقه به طور -در گزارش  شورا: 3جواب.می باشد

کامل قید شده است

 سال پرهیز مداوم3-  سنت آشنایی با مفاهیم 12 قدم 12کمیته کارگاه ها کارکرد : فراخوان خدمتی 

** تومان8/000/000سقف فعلی -  تومان به سقف نشریات اضافه گردید300/000مبلغ 

:وجدان ها 

0 رابطین6
رضا      

حامد

شروع تا 

پایان

.سند سیمکارت خط های ماندگار به نام مسئول کمیته شود و در اساسنامه قید گردد:دستور کار ماه آینده 



:شماره تماس خدمتگزار

:شماره فاکس 

0اجاره مکان 

20,000منشی

رابط 

602,860کمیته اطالع رسانی 

300,000کمیته نشریات 

0 آدرسها و فضای مجازی

162,140 به شورا 7اهدایی سنت 

0چیپ و سکه 

30,000باربری نشریات

1,115,000جمع کل 

0:صندوق

 نزد بانک ملی بنام  6037997462701807از تمامی گروهها تقاضا دارم اعانه گروه خود رو یک روز قبل از آغاز جلسه بشماره کارت  

.صادق کریمی واریز نمایند و تصویر فیش واریزی رو از طریق واتساپ ارسال نمایند 

99 بهمن 24: جلسه آتی هیات نمایندگان 

   -                            زیتون اهواز

جمع کل

:درخواست کمیته از هیئت نمایندگان 

 صداقت اهواز

سالمت سربندر

                      70,000

                      30,000

                      15,000

                     86,000

آوای بهبودی خرمشهر

فروش اقالم

1,115,000         

                            -   

امید اهواز

تمایل اهواز

90 خوزستان فرمت 

 شکوفه های گلستان

 رهایی مسجد سلیمان

 محبت شوشتر

                   239,000

                     100,000

صادق: نام خدمتگزارگزارش خزانه
9359736140

50,000                       آرامش اهواز

                    154,000

                     27,000

                     76,000

karimi1351@gmail.com  :           (ایمیل)آدرس پست الکترونیکی 

هزینه ها 

268,000                   راه سبز ماهشهر

:گزارش کمیته 

mailto:karimi1351@gmail.com

