
نام گروهردیف
نام 

خدمتگزار

حضور 

و غیاب
گزارش

اهدایی به 

(تومان)هیئت

1
آرامش 

اهواز
حاضرافشین

عضو، میانگین 9 تعداد تازه واردین 00/02/24:تاریخ برگزاری جلسه اداری

جلسه اداری با : موفقیت های گروه -  عضو45 الی 40شرکت کنندگان 

گروه از نظر حمایت .موضوع تفکیک خزانه و تراز گروهی برگزارگردید

سنت هفتم و رشد اعضا در شرایط بهتری نسبت به ماه قبل قرار 

موضوعات جلسه بهبودی مناسب با شرایط .  بال تصدی:علی البدل.دارد

.گروه انتخاب شود

100,000

2

شکوفه 

های 

گلستان

حاضرمرجان

مشارکت ** نفر 40تعداد شرکت کنندگان : 00/02/25: تاریخ جلسه اداری

برگزاری مرتب  جلسات بهبودی و : موفقیت های گروه **  نفر20کننده 

کلیه پست های خدماتی تکمیل **اداری، منظم بودن ساعت جلسات

مریم: علی البدل **  نفر3:تازه وارد ** شد

110,000

3
صداقت 

اهواز
حاضرالهام

-  نفر35 الی 30تعداد شرکت کنندگان - 00/02/29: تاریخ جلسه اداری

تراز -  تومان130000خزانه جمع آوری - تکمیل پست های خدماتی

گروه در حال فعالیت و پیام . تفکیک خزانه برگزار شد.گروهی برگزار شد

. عدم حمایت مداوم خدمتگزاران از جلسه بهبودی: مشکالت .رسانی است

. نفر برگزار شد15جلسه اداری با 

130,000

4
زیتون 

اهواز
حاضرمریم

 23: تعداد شرکت کنندگان** تفکیک خزانه 00/02/26:جلسه اداری

موفقیت های **ت57000:کل خزانه** نفر4:مشارکت کنندگان**نفر

برگزاری منظم جلسات اداری و بهبودی، حمایت اعضا از جلسات : گروه

 نفر، حضور همدالنه و 1فری کنفرانس، رعایت نظم در جلسات، تازه وارد 

متحدانه خدمتگزاران گروه در جلسات،برگزاری جلسات بهبودی با فرمت 

نداشتن خدمتگزار نشریات : های مختلف، تهیه اساسنامه آنالین مشکالت

و علی البدل

57,000

به نام خدا

 خوزستان6جلسه هیئت نمایندگان ناحیه 

پرسش . همیشه حق انتخاب بین انجام دادن و انجام ندادن وجود دارد.  نیستOAهیچ کس مجبور به انجام کاری در : پیام بهبودی

9و پاسخ صفحه 

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

 به صورت آنالین با خواندن دعای قدم سوم  و 9/30 در ساعت 1400/02/31صدو سی وششمین 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)هیئت

0فاقد گزارشغایبامید اهواز5

6

آوای 

بهبودی 

خرمشهر

حاضرانیس

 43:میانگین شرکت کنندگان **00/02/26تاریخ جلسه اداری

میانگین مشارکت ** تومان 70100میانگین سبد سنت هفتم  ** نفر

موفقیتهای **تومان 350500مبلغ کل خزانه  ** نفر15کنندگان 

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

ابتدای جلسه غایب. منظم و پربار برگزار میشود

329,500

7
سالمت 

سربندر
حاضرسعید

 الی 20:میانگین شرکت کنندگان **00/02/28تاریخ جلسه اداری

مبلغ کل خزانه  ** نفر14میانگین مشارکت کنندگان **   نفر30

حمایت خدمتگزاران از یکدیگر و :موفقیتهای گروه**تومان 100000

نداشتن : مشکالت. حمایت از سبد سنت هفتم و جذب تازه وارد

خدمتگزار علی البدل

100,000

8

رهایی 

مسجد 

سلیمان

حاضرفرزاد

-گروه مشغول به فعالیت و پیامرسانی است- 00/02/29تاریخ 

کلیه پست -  نفر2تازه وارد -  نفر33 الی 25اعضای حمایت کننده 

حمایت : علی البدل ساناز مشکالت.** های خدماتی خدمتگزار دارد

 نفر 10جلسه اداری با حضور - نشدن گروه از طرف اعضای باتجربه

.برگزار شد

97,000

9
محبت 

شوشتر
حاضرملیحه

**  نفر50: تعداد شرکت کنندگان**00/02/27:جلسه اداری

موفقیت **  نفر4تازه وارد**  نفر12: میانگین مشارکت کنندگان

جدب : نظم و ترتیب و همدلی میان خدمتگزاران گروه:های گروه

تازه وارد، با تغییر ساعت جلسه،حمایت گروه بیشتر و پربار 

خرید . گروه نیاز به خدمتگزار منشی اداری دارد: مشکالت.است

علی البدل رستم حاضر- ت32000نشریات 

65,000

10
نود روز 

خوزستان
199,000فاقد گزارش

0فاقد گزارشتمایل اهواز11

12
راه سبز 

ماهشهر
حاضرمحسن

** 23: تعداد شرکت کننده**00/02/26:تاریخ جلسه اداری

جلسات : موفقیتهای گروه**  نفر15:  میانگین مشارکت کننده

جلسه اداری با - پیام:علی البدل. بهبودی به طور منظم برگزار شد

ابتدای جلسه . موضوع تفکیک خزانه و مشکالت گروه برگزار شد

غایب

160,000



تنخواهگزارشخدمتگزارنام کمیتهردیف

1

آدرس ها 

و فضای 

مجازی

حاضرمیترا

درج روزانه آدرس جلسات نواحی،آدرس جلسات آنالین ناحیه خوزستان در کانال مربوطه 

عضو تازه وارد و همچنین ۱پاسخگویی از طریق خط ماندگار کمیته به *به کمیته 

ادامه فعالیت *(واتساپ) عضو تازه وارد از طریق دنیای مجازی۱۶پاسخگویی به سواالت 

برگزاری جلسه درون کمیته ای باهمکاری *کارهای مربوط به کانال طبق روال ماه قبل 

شرکت در دوجلسه *(موقت)همکاری با کمیته اطالع رسان و کمیته کارگاه ها *بازوها 

درون کمیته ای شورا ایران که در این جلسه به پاره ای از مسائل پیش آمده بحث وگفتگو 

.شداین موضاعات به شرح ذیل می باشد

در بعضی گروه های واتساپی توسط  اعضاء انجمن فروش پکیج هایی  ازجمله قرص های ��

از رابطین .به تازه واردین فروخته می شود .... الغری  مراقبت های پوستی  و اقالم مختلف 

تقاضا داریم این موضاعات را در جلسات بیان کرده و گروه ها رو اگاه کنند تا از این طریق 

درخصوص این مورد از کمیته نشریات خواستاریم به ��از بدنامی انجمن جلوگیری شود

مسئول  نشریات گروها این مورد را هم اطالع بدهند که به اعضاء تازه وارد و یا اعضاء دیگر 

در گروه های بهبودی از گذاشتن موزیک و یا ��.از گروه های خود نشریات را تهیه کرده

گذاشتن هرکلیپ خوداری کرده و هم چنین در جلسات بهبودی ودر صفحه چت از تشویق 

از رابطین محترم خواستاریم از خدمتگزاران بهبودی ��.و شخصیت پردازی خوداری کنند 

بخواهند که موضاعات مشارکت و فرمت جلسه را طبق منابع تایید شده انجمن پرخوران 

والزم بذکر است که به .*گمنام اطالع رسانی کنند و از موضاعات خارجی خوداری کنند

.اطالع برسانیم فرمت راه زندگی جز فرمت های مورد تایید خدمات جهانی انجمن نمیباشد

مشکالت کمیته ��

درمورد موضاعات ذکرشده از ساختار برای آگاه سازی و شفاف سازی این موارد را به بحث 

و گفتگو بگذارد تا بتوانیم از هرگونه خسارت به پیکره انجمن خوداری کنیم 

*۹۱۶۷۳۲۹۶۳۹خط ماندگار *

20,000

2
چیپ و 

اقالم
حاضرفاطمه

۰۹۱۶۶۱۵۶۷۵۱ و ۰۹۰۱۴۲۶۶۸۲۰ :شماره تماس 

ابتدای جلسه غایب-  تومان0خرید و فروش 

        450/000: چیپ و سکه 

185/000      اقالم     

حاضرفریدهنشریات3
 0: خرید-  تومان587000: فروش نشریات- 09362169503: شماره تماس

.نشریات کامل و آماده خدمت رسانی به گروه ها هستیم - 0: هزینه - 
8,000,000

4
کمیته 

نائب

قاسم 

سعید 

محسن

حاضر

** تدوین گزارش فروردین **آماده سازی فرمت برگزاری جلسه

ارسال گزارش هیات نمایندگان بر روی سایت پرخوران گمنام توسط 

 اردیبهشت توسط 17 در تاریخ 2و1برگزاری کارگاه سنت ** منشی

خریداری فلش مموری جهت نگهداری : درخواست. نایب گرداننده

ت200000منابع کارگاه ها با حدود هزینه 

منشی 20000

##گزارش کمیته ها##



تنخواهگزارشخدمتگزارنام کمیتهردیف

6
اطالع 

رسانی
حاضرآیات

۰۹۱۶۷۳۲۹۶۴۰: شماره تماس ماندگار 

ayat.banisaeed@gmail.com: ایمیل 

:گزارش فعالیت 

-2شرکت در جلسه آموزش دفترچه اطالع رسانی شورای ایران و درون کمیته ای نواحی- 1

- 3برگزاری دو درون کمیته ای در راستای بررسی فعالیت کمیته در شرایط کنونی جامعه 

 (آنها چه در مورد ما چه بدانند؟-اهمیت روابط عمومی: موضوع)آماده سازی منابع کارگاهی

بازیابی لینک جلسات آرامش و زیتون- 4

:گزارش خزانه

هزار تومان700000:تنخواه کمیته 

0:  خرج کرد

بررسی شرایط جامعه جهت پیگیری اطالع رسانی حضوری، اولویت با شهرستانهای -۱

شوشتر و مسجد سلیمان

کمیته در راستای ارتقا آگاهی اعضا نسبت به گمنامی در اطالع رسانی از گرداننده - ۲

.تقاضای برگزاری جلسات پیوسته تبادل تجربه نشریه گمنامی را دارد

:درخواست از هیات نمایندگان 

.اطالعیه های کمیته توسط نمایندگان در گروهها قرائت گردد-1

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

 (راهنما) 12با توجه به عدم تمایل اعضا به قرار گرفتن در لیست خدمتگزاران قدم -2دارد

این کمیته، تا صدور اعالمیه مجدد از جانب این کمیته خواهشمندیم خط ماندگار به 

.اعضایی که نیازمند راهنما هستند اعالم نگردد

700,000

 (اندروید).انجمن پرخوران گمنام راه اندازی گردید "app"نرم افزار کاربردی

طبق گزارش رابط منطقه فرمت های مورد تایید خدمات جهانی اعالم گردید و #

کتاب کارگاه سنت #.فرمت راه زندگی جز فرمت های مورد تایید انجمن نمی باشد

ترجمه کتاب اطالع رسانی به #.مفهوم خدمت به تیم گردانندگی تحویل داده شد

مجامع حرفهای در مراحل پایانی میباشد و سپس ویراستاری صفحه بندی و 

سپاسگزاری #.کتاب برای امروز در حال ترجمه میباشد#.طراحی جلد خواهد شد

ویژه توسط کمیته آدرسها و فضای مجازی شورا از کمیته آدرسها و فضای مجازی 

ناحیه خوزستان برای فعالیت بسیار عالی ایشان برای ارائه آخرین تغییرات 

آدرسهای جلسات ناحیه خوزستان و منشی ساختار این ناحیه برای ارائه گزارش 

در (احسان)حضور رابط فرا منطقه #.ناحیه جهت قرار گیری در وب سایت انجمن

از نماینده های بین گروهی خواهشمندیم در # .OAکنفرانس کاری خدماتی 

.جلسات بهبودی و اداری اعضای گروه را آگاه نمایند

فروش نشریات و پکیچ های مختلف توسط بعضی اعضا :۱ 

طبق گزارش رابط منطقه و ثبت در اساسنامه شورای ملی ایران فرمت راه :۲

کنفرانس خدمات اداری  ).زندگی جز فرمت های مورد تایید انجمن نمیباشد

( در کل است OAوجدان 

 رابط دوم 0گروهای بهبودی از پخش نمودن موارد خارجی خودداری نمایند: ۳

غایب

0 رابطین5
رضا      

حامد



:شماره تماس خدمتگزار

:شماره فاکس 

180,000فلش مموری کارگاه ها-نایب گرداننده

20,000منشی

رابط 

0کمیته اطالع رسانی 

0کمیته نشریات 

20,000 آدرسها و فضای مجازی

1,127,500 به شورا 7اهدایی سنت 

0چیپ و سکه 

0باربری نشریات

1,347,500جمع کل 

0:صندوق

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

                     110,000

                     65,000

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

هزینه ها 

160,000                     راه سبز ماهشهر

:گزارش کمیته 

 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 

 شکوفه های گلستان

تمایل اهواز

صادق: نام خدمتگزارگزارش خزانه
9359736140

 محبت شوشتر

                  329,500

                    199,000

امید اهواز

90 خوزستان فرمت 

100,000                      آرامش اهواز

                     97,000

1400 خرداد 28: جلسه آتی هیات نمایندگان 

57,000                     زیتون اهواز

جمع کل

:درخواست کمیته از هیئت نمایندگان 

 صداقت اهواز

سالمت سربندر

                    130,000

                     100,000

                            -   

                            -   

آوای بهبودی خرمشهر

فروش اقالم

1,347,500      

                            -   

 رهایی مسجد سلیمان

mailto:karimi1351@gmail.com

