
نام گروهردیف
نام 

خدمتگزار

حضور 

و غیاب
گزارش

اهدایی به 

(تومان)هیآت

1
آرامش 

اهواز
حاضرافشین

جدب تازه وارد *۱۱تا ۹/۳۰روز وساعت  برگزاری جمعه صبح  ساعت 

موفقیتهای گروه برگزاری جلسات بهبودی واداری جدب تازه * نفر۳

بعلت قطعی نت در اهواز گروه آرامش : مشکالت  گروه*وارد 

نبود خدمتگدار * نتوانست یکی از جلسات خود را برگزار کند

نشریات وعلی البدل

105,000

2

شکوفه 

های 

گلستان

حاضرزهرا

برگزاری :موفقیتهای گروه *۱۴۰۰/۵/۲۳:تاریخ برگزاری جلسه اداری 

جلسه بهبودی و اداری،گرفتن تراز گروهی برقراری امنیت در زمان 

میانگین شرکت کنندگان جلسه .*برگزاری جلسه

نفر تازه ۱گروه *نفر۱۴:میانگین مشارکت کنندگان*نفر۲۸:بهبودی

دو : مشکالت گروه*هزارتومن۷۰:مبلغ کل خزانه*وارد داشته

خدمت نشریات و خزانه دار بالتصدی می باشد ازرابطین تقاضا دارم 

در .درگروههای بهبودی نیاز  خدمت جلسه شکوفه ها رو اعالم کنند

مرداد طبق رای گیری مدت زمان خدمتِ ۲۳جلسه اداری 

منشی بهبودی،خزانه دار،مسئول نشریات از یک ماه و :خدمتگزاران

نیم به سه ماه تغییر داده شده،همچنین قرار بر این است که طبق 

. مرداد تغییرات دیگری نیز عنوان شود۳۰جلسه اضطراری 

فاطمه پرخور:البدل

70,000

 خوزستان6جلسه هیئت نمایندگان ناحیه 

6اعضا در لغزش ص . من دیگر زمان برآورد را کنترل نمی کنم و انتخاب حرف ها را به خداوند می سپارم:پیام بهبودی

 12 – به صورت آنالین با خواندن دعای قدم سوم 9/30 در ساعت 1400/5/29صدو سیو نهمین  جلسه هیئت نمایندگان در تاریخ 

.مفهوم آغاز شد12- سنت

:پیگیری دستور کار این ماه

عدم اعالم آمادگی:  فراخوان خدمتی

گزارش گروه ها

به نام خدا



نام گروهردیف
نام 

خدمتگزار

حضور 

و غیاب
گزارش

اهدایی به 

(تومان)هیآت

3
صداقت 

اهواز
حاضرالهام

تعداد اعضای حاضر درجلسه * 16:30الی 15جلسه چهارشنبه ساعت

تفکیک خزانه انجام شد  : دستورکار انجام شده*  نفر 41

خدمت منشی اداری و علی البدل * تازه وارد داشتیم 5در این ماه  

رسیدگی پیشنهاد ات انجام شد*نماینده بالتصدی ماند

اطالع میرساند که گروه * خاتمه یافت16:45جلسه در ساعت

صداقت بانوان جهت خدمت علی البدل نماینده و منشی اداری نیاز 

به خدمتگزار دارد

130,000

4
زیتون 

اهواز
55,000فاقد گزارشغایبمریم

5

آوای 

بهبودی 

خرمشهر

حاضرانیس

 33:میانگین شرکت کنندگان *1400.05.24:تاریخ جلسه اداری

: مبلغ کل خزانه  *  نفر11:میانگین مشارکت کنندگان *نفر

*تومان57400میانگین سبدسنت هفتم* تومان287000

جلسه ی اداری پایان . عضو تازه وارد داشته است4گروه: موفقیتهای گروه

.  به شکرانه ی خداوند گروه مشکلی ندارد: مشکالت گروه. ماه برگزار شد

برگزاری کارگاه با موضوع تاثیر جلسات : درخواست از هیئت نمایندگان

اداری بر روند برگزاری جلسات بهبودی

287,000

6
سالمت 

سربندر
غایبسعید

جمع کل *  نفر 15مشارکت کنندگان *  نفر 35تعداد شرکت کنندگان   

جلسات منظم و به شیوه عالمت : موفقیت های گروه * 130500خزانه 

هماهنگی و همدلی بین اعضا در * سوال و تغییر حالت از حالت قدیمی

پیدا کردن یک روش مناسب برای معرفی نشریات گروه * حل مسائل گروه

جذب افراد تازه *  7حمایت عالی اعضا از سبد سنت * و فروش بیشتر

حاضر:علی البدل بهار پرخور *وارد و همینطور حمایت عالی افراد از گروه

30,500

7
راه سبز 

ماهشهر
غایبمحسن

۲۰:۳۰ الی ۱۹گروه راه سبز ماهشهر در روزهای یکشنبه ساعت 

۱۴۰۰/۰۵/۲۴جلسه بهبودی خود را برگذار کرده و در تاریخ 

بعد از جلسه بهبودی،جلسه اداری خود را با موضوع تفکیک خزانه و 

جلسات به طور منظم برگذارگردید و *مشکالت گروه  برگذار نمود

 ۱۵ نفر و میانگین مشارکت کننده ها۲۳میانگین شرکت کننده ها 

پیام غایب:علی البدل. نفر بوده است

121,500



نام گروهردیف
نام 

خدمتگزار

حضور 

و غیاب
گزارش

اهدایی به 

(تومان)هیآت

8
محبت 

شوشتر
حاضرملیحه

میانگین شـــرکت * 1400/05/25*برگـــزاری جلسه ی اداری

مبلغ کل *نفر10میانگین مشـارکت کنندگان *نفر45کنندگان 

گروه در راسـتای پیام رسـانی و خدمت * تومان67000*خــزانه 

طـــبق روال ماههای قبل خدمت * به تازه واردین فعــالیت دارد

جلسـات بهبودی واداری به طور * منشی اداری بالتصـدی است

منظم ومرتب درفضـای آنالین برگزار میشود وخدمت 

موفقیت * گــــــزاران باهمدلی واتحاد جلسه را حمایت میکنند

فرمت های جلســــه طبق *(نفر6)جذب تازه وارد *  های گروه

* بازوبسـته شدن گروه سروقت* اصــول انجمن برگـزار میشود

علی البدل رستم پرخور حاضر

67,000

9

رهایی 

مسجد 

سلیمان

حاضربهادر

میانگین شرکت *1400/5/27*تاریخ برگزاری جلسه اداری

مبلغ کل * نفر18:میانگین مشارکت کنندگان* نفر40:کنندگان

 تومان 55000 تومان که پس از کسر هزینه ها مبلغ 65000خزانه 

جلسات بهبودی واداری به طورمنظم مرتب *اعانه به ساختارگردید

نیاز می باشد خدمتگزاران جلسه را * درفضای مجازی برگزار گردید

جذب تازه :موفقیت های گروه* بهتر حمایت نمایند

: علی البدل گروه* بازبسته شدن گروه درساعت مقرر*نفر۵:وارد

*کیمیاپرخور

55,000

10
نود روز 

خوزستان
حاضرمعصومه

 ۱۹:۳۰: زمان برگزاری جلسه* چهارشنبه ها:روز برگزاری جلسه

.جلسه ما راس ساعت شروع وراس ساعت پایان یافته* ۲۰:۴۵الی

نفر۵:میانگین تازه وارد *فر۴۰حدودا :میانگین حضور اعضاء

به لطف خداوند جلسه به خوبی * نفر۸:میانگین مشارکت کنندگان

پیشنهاد خاصی از طرف . حمایت میشود ومساله ی خاصی نداشتیم

به لطف خداوند خدمتگزاران در راستای رساندن . گروه نداشتیم

تالش وهمکاری داشته oaپیام به پرخوران دیگر وبا رعایت اصول 

نیره حاضر: علی البدل نماینده . اند

270,000

تنخواهگزارشخدمتگزارنام کمیتهردیف

*بالتصدینشریات1
09165033766: سعید : انجام خدمت به عهده نایب گرداننده 

* تومان546,000: فروش **0:خرید*
9,694,300

##گزارش کمیته ها##



تنخواهگزارشخدمتگزارنام کمیتهردیف

2

آدرس ها 

و فضای 

مجازی

حاضرمیترا

درج روزانه آدرس جلسات نواحی ،آدرس جلسات آنالین ناحیه خوزستان  با 

* آخرین تغییرات در کانال های مربوطه به کمیته

مربوط به انجمن پرخوران گمنام که از * *اطالعیه ها و بنرها* *اطالع رسانی*

در کانال بارگذاری می شود * *طریق شورا به کمیته های نواحی اعالم می گردد

ارائه مطالب وپیام های برنامه ریزی  شده  از قبیل معرفی نشریات همراه بادرج *

چکیده ای *مفاهیم،معرفی پست های خدماتی،۱۲،سنت ،۱۲قدم ۱۲قیمت، معرفی 

ازمطالب نشریات تاییدشده انجمن، ارسال خطوط ماندگار خدمات هیات 

نمایندگان  که این برنامه  در طول ماه  با همکاری بازوهای کمیته   طبق رعایت 

اختیار اعضاء قرار می * *اصول انجمن طراحی ودر  راستای پیام رسانی در

درج بنر اطالع رسانی کارگاه شورا ایران ،و کارگاه  ناحیه خوزستان در کانال *گیرد

ارتباط با مسئول کمیته آدرسهای شورا در خصوص تغییر زمان * های آدرسها 

*گروه رهایی واطالع رسانی کارگاه های  برگزار شده در ناحیه

کمیته آدرسها فضای مجازی ناحیه خوزستان از مسئول کمیته آدرسها شورا بنا *

*به همکاری ایشان سپاس قدردانی را دارد

*خط ماندگار کمیته درحال پاسخگویی به اعضاء می باشد*

* واتساپ ناحیه به زودی اطالع رسانی خواهد شد۳راه اندازی کانال *

:*درخواست کمیته *

محترم  در خواست می شود گزارش کمیته و لینک کانال ها  را * *از نمایندگان*

*رسانی کنند* *اطالع* *در جلسات

نمایندگان محترم در صورت داشتن هرگونه اطالعیه یک روز قبل  از برگزاری *

اعضا برای شرکت در *جلسه بهبودی پیام مربوطه را به خط کمیته ارسال کنند

۰۹۱۶۷۳۲۹۶۳۹: خط ماندگار کمیته*جلسات از آیدی شخصی خود استفاده کنند

20,000

3
چیپ و 

اقالم
حاضرفاطمه

۰۹۱۶۶۱۵۶۷۵۱ و ۰۹۰۱۴۲۶۶۸۲۰ :شماره تماس 

 تومان۴۵۰٫۰۰۰: سقف چیپ و سکه **

در ماه گذشته خریدوفروشی نداشته ام

دعاهای باقی مانده طبق وجدان به علی البدل گرداننده تحویل داده 

۰شد

450,000

*بالتصدیکارگاه ها4

    این 09165033766: سعید : انجام خدمت به عهده نایب گرداننده 

کمیته پس از جمع آوری مطالب و انتخاب سخنران ها، کارگاهی با 

.موضوع راهنما و رهجو در دو جلسه  برگزار نمود

.کارگاهی بعدی بر اساس اولویت ناحیه برگزار خواهد شد

 این کمیته تمایل و توانایی برگزاری کارگاه ها برای تمامی گروه های 

از گروه های ناحیه درخواست داریم این کمیته .ناحیه را دارا می باشد

.را با ایده ها و پیشنهادات خود رهنمود و کمک نمایند

اعضایی که تمایل به همکاری با کمیته کارگاهی را دارند لطفا با خط 

.نائب گرداننده تماس بگیرند

0



تنخواهگزارشخدمتگزارنام کمیتهردیف

0.گزارش شورا پیوست گردیدحاضررابط ا-رضارابطین6

7
کمیته 

نائب

قاسم 

سعید 

محسن

حاضر

آماده سازی - آماده سازی و ارسال گزارش به ناحیه و شورا: منشی

خدمت نشریات و کمیته کارگاه ها به عهده نائب -دستور کار جلسه

.گرداننده و گزارش عملکرد در قسمت مربوطه ذکر گردیده است

20000منشی 

*

 

۰۹۱۶۷۳۲۹۶۴۰: شماره تماس ماندگار 

ayat.banisaeed@gmail.com: ایمیل 

:گزارش فعالیت 

شرکت در  درون کمیته ای  اطالع رسان های ایران- ۱

برگزاری درون کمیته ای در راستای بررسی فعالیت کمیته- ۲

:گزارش خزانه

هزار تومان۷۰۰:تنخواه کمیته 

۰: خرج کرد

:دستور کار آینده کمیته

. فعالیت کمیته منوط بر شرایط جامعه بررسی میگردد- ۱

:درخواست از هیات نمایندگان 

.اطالعیه های کمیته توسط نمایندگان در گروهها قرائت گردد- ۱

کمیته نیاز با بازوهای فعال، اعضای حرفه ای در زمینه ادیت فیلم -۲

.و عکس و ساخت پاور دارد

از کمیته کارگاه های خوزستان در خواست برگزاری کارگاه دوره - ۳

.ای اطالع رسانی را داریم

حاضر آیات
اطالع 

رسانی
5700,000

:وجدان ها 

.خانم فریده به عنوان مسئول کمیته نشریات تا پایان فصل خدماتی انتخاب گردید: انتخاب خدمتگزار 

در صورت بروز مشکل می توانند در .اعالم حضور خدمتگزاران در جلسات مجازی بایستی شفاهی باشد

.صفحه چت اعالم نمایند



:شماره تماس خدمتگزار

:شماره فاکس 

0باربری نشریات

20000منشی

رابط 

کمیته اطالع رسانی 

کمیته نشریات 

آدرسها و فضای مجازی

1044500 به شورا 7اهدایی سنت 

چیپ و سکه 

1064500جمع کل 

0:صندوق

جمع کل بریال 

*

*

 نزد بانک ملی بنام صادق 6037997462701807از تمامی گروهها تقاضا دارم اعانه گروه خود رو قبل از آغاز جلسه بشماره حساب  

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

287,000                   آوای بهبودی خرمشهر

105,000                     آرامش اهواز

:فراخوان خدمتی

 سنت آشنایی با مفاهیم12 قدم 12کارکرد : کمیته کارگاه ها 

 مفهوم خدماتی12 سنت 12 قدم 12 کارکرد 2رابط شورا 

1400شهریورماه 26:جلسه آتی هیات نمایندگان 

:دستور کار ماه آینده 

. تومان نزد خزانه دار باقیمانده و با خزانه ماه آینده اعالم می گردد121/500مبلغ اهدایی گروه راه سبز ماهشهر به مبلغ 

9359736140

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

   -                            راه سبز ماهشهر

50,000                      زیتون اهواز

 محبت شوشتر

                    270,000

:درخواست کمیته از هیئت نمایندگان 

:گزارش کمیته 

1,064,500       

90خوزستان فرمت 

55,000                      رهایی مسجد سلیمان

صادق: نام خدمتگزارگزارش خزانه

هزینه ها 

 صداقت اهواز

سالمت سربندر

                    130,000

                     30,500

                     67,000

70,000                       شکوفه های گلستان

mailto:karimi1351@gmail.com

