
مبلغ اهدایینام گروه

حاضرفرحنماینده
22تعداد حاضرین
مشارکت کننده

3تازه واردین

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

هبلغ اّذایینام گروه

حاضربهادرنماینده
35تعداد حاضرین
22مشارکت کننده
تازه واردین

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

هبلغ اّذایینام گروه

حاضرفریدهنماینده
28تعداد حاضرین
12مشارکت کننده
2تازه واردین

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

هبلغ اّذایینام گروه

**نماینده
تعداد حاضرین

مشارکت کننده

تازه واردین

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

گزارش گروه ها

توضیحات

هواز 
ن ا
و
زیت

(
ن
بانوا

)

500,000 میباشد گروه در راســــتای پیام رســــانی و خدمت به تازه واردین ۱۴۰۱/ ۱/۲۱تاریــــخ برگـــزاری جلسه ی اداری 

جلســـــات بهبودی و . سبد سنت هفتم حمایت نمیشود. خدمت عیل البدل  بالتصدی یم باشد .فعــــالیت دارد

خدمت گــــــزاران باهمدیل واتحاد جلسه را حمایت . اداری به طور منظم ومرتب درفضــــای آنالین برگزار میشود

بازوبســــــــته شدن گروه رسوقت.فرمت های جلســــه طبق اصــول انجمن برگـــزار میشود .جذب تازه وارد . میکنند 

توضیحات

شهر 
خرم

ی 
ی بهبود

آوا

(
ن
بانوا

)

بٌبم خذا

 خَزستبى6جلسِ ّیئت ًوبیٌذگبى ًبحیِ 

142 صفحِ 12-12.  یبد هیگیرین کِ عبشقبًِ ٍ رایگبى از دیگراى حوبیت کٌین بذٍى ایٌکِ بخَاّین آى ّب را ًصیحت کردُ یب تغییرشبى دّینOAدر : پیبم بْبَدی

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

.هفَْم آغبز شذ12 بِ صَرت آًالیي بب خَاًذى دعبی قذم سَم  ٍ 9/30 در سبعت 1401/01/26صذٍ چْل ٍ ّفتویي جلسِ ّیئت ًوبیٌذگبى در تبریخ 

عذم اعالم آهبدگی-اًتخبة خذهتگساراى فصل جذیذ: پیگیری دستَر کبر ایي هبُ

توضیحات

ن 
ستا

ی گل
ها
وفه 

شک
(

ن
وا
بان

)

انتهای جلسه غایب

650,000
 ۱۹.۳ تا ۱۹ ساعت برگزاری جلسه های اداری ۱۹ تا ۱۷.۳۰تاریــــخ و ساعت برگزاری جلسه ها شنبه ساعت 

ی ماه فصل بهار تعداد .جلسات بهبودی و اداری به صورت منظم برگزار یم گردد  جلسه ی اداری در ۲:نخستی 

ی برای : با عنوان ۴۰۱/۱/۱۲جلسه ی  اداری در تاریــــخ . ۱. تاریــــخ ها و با عنوان های زیر بر گزار گردید رای گی 

:  با عنوان ۱۴۰۱/۱/۲۰جلسه ی اداری در تاریــــخ  .۲. فروردین ۱۳برگزاری یا عدم برگزاری جلسه روز شنبه 

ی خدمتگزار عیل البدل که بالتصدی ماند گروه در حال پیام رسانی است.تفکیک خزانه و تعیی 

توضیحات

ن 
سلیما

د 
ج
س
 م

ی
ی
رها

(
ط
ختل

م
)

200,000 جلســـــات بهبودی و اداری به طور منظم و مرتب در فضــــای آنالین *۱۴۰۱/۱/۲۰تاریــــخ برگـــزاری جلسه اداری 

ین شکل پیام بهبودی و خدمت به تازه واردین را انجام میدهد*برگزار میشود  :   موفقیت های گروه*گروه به بهیر

باز و بســــــــته شدن گروه  (3برگزاری جلسات با فرمت های هدفمند انجمن (2جذب دوستان تازه وارد ( 1

حمایت سبد سنت هفتم(4رسوقت

ی گروه، نشریات بالتصدی یم باشد   با *خدمتهای نائب نماینده بی 
ی

همکاری کمیته اطالع رسان جهت هماهنگ

ی مربوطه شهری جهت برقراری جلسات حضوری مسئولی 



هبلغ اّذایینام گروه

حاضرمحسننماینده
30تعداد حاضرین
15مشارکت کننده
تازه واردین

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

هبلغ اّذایینام گروه

غایبرستمنماینده
42تعداد حاضرین
13مشارکت کننده
تازه واردین

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

هبلغ اّذایینام گروه

حاضردمحم عیلنماینده
8تعداد حاضرین
6مشارکت کننده
2تازه واردین

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

هبلغ اّذایینام گروه

**نماینده
40تعداد حاضرین
5مشارکت کننده
8تازه واردین

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

هبلغ اّذایینام گروه

حاضرسهرنماینده
تعداد حاضرین

مشارکت کننده

تازه واردین

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

شهر
ه
د ما

امی
(

ن
آقایا

)

1,440,000
جلسه روزهای یکشنبه :گروه  تازه پابرجاست گروه در حال تنظیم اساسنامه یم باشد موفقیت های گروه

وع وراس ساعت 19حضوری راس ساعت  تازه وارد هم داشته است. پایان یافته است20رسر

ن 
ستا

خوز
ح 
صب

(
ط
ختل

م
)

آیات حاضر: عیل البدل

0 وع وراس ساعت پایان یافته:مسائل گروه حمایت . به لطف خدا مشکل خایص نداشتیم جلسه راس ساعت رسر

ی خدمتگزاران   وهمگاری الزم درجهت رساندن پیام به یه پرخور نی اختیار بی 
ی

گروه عالیه به لطف خدا هماهنگ

وجود دارد

OAتشکر و قدردانی از :برگزاری کارگاه با موضوع: درخواست از کمیته کارگاه

(غی  حرفه ای و رایگان- خدمت عاشقانه)

شهر 
ه
 ر ما
ب
س
راه 

(
ط
ختل

م
)

1,850,000

توضیحات

هواز
د ا
امی

(
ط
ختل

م
)

 
ر

ب
ش
و
ش
ت 

حب
م

(
ط
ختل

م
)

860,000

توضیحات

 ابتدای جلسه غایب

ی جلسه اداری خود را با *جلسات بهبودی خود را برگذار نمود۲۰:۳۰ ایل ۱۹شنبه ساعت ۲در روزهای  همچنی 

.  بعد از جلسه بهبودی برگذار نمود۱۴۰۱/۰۱/۲۲موضوع تفکیک خذانه و مشکالت گروه روز دوشنبه در تاریــــخ  

245,000
ی اعضا و خدمتگزاران ی پست خدمانر خایل در گروه همدیل بی  بنابر رأی وجدان گرویه از .   جذب تازه وارد نداشیر

خواهد بود18:30 ایل 17بعد از ماه مبارک ساعت جلسه 

نبود اسم و ادرس جلسه در سایت پرخوران گمنام حضور اعضای ساختار در جلسه  حضوری برگزار شدن جلسه 

درخواست کارگاه. هیئت نمایندگان

توضیحات

توضیحات

توضیحات

: خدمتهای. * گروه در راســــتای پیام رســــانی و خدمت به تازه واردین فعــــالیت دارد22/1/1401جلسه اداری 

 مانده است
ر
ی گروه، عیل البدل وخزانه دار بالتصــــــدی باق جلســـــات بهبودی واداری به طور منظم . *نماینده بی 

موفقیت . * خدمت گــــــزاران باهمدیل واتحاد جلسه را حمایت میکنند. *ومرتب درفضــــای آنالین برگزار میشود

بازوبســــــــته  (3فرمت های جلســــه طبق اصــول انجمن برگـــزار میشود   (2 نفر  ۳جذب تازه وارد ( 1های گروه   

7حمایت سبد سنت  (4شدن گروه رسوقت



هبلغ اّذایینام گروه

حاضربهارنماینده
40تعداد حاضرین
10مشارکت کننده
0تازه واردین

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

هبلغ اّذایینام گروه

غایبنییکنماینده
39تعداد حاضرین
مشارکت کننده

تازه واردین

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

هبلغ اّذایینام گروه

غایبنادرنماینده
تعداد حاضرین

مشارکت کننده

تازه واردین

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

تٌخَاُنام کمیته

بال تصدیخدمتگزار

شماره تماس 

ماندگار
09167329640

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

تٌخَاُنام کمیته

بالتصدیخدمتگزار

شماره تماس 

ماندگار
09934367400

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

گزارش کمیته ها

115,110,000

7,000,000

خدمت توسط نائب گرداننده انجام شد

فروش نشریات این ماه ..... ..تومان  28/000/0000خرید .......تومان11/511/000سقف تنخواه جدید  

. تومان نشریات کامل است350/000

 150/000هزینه پست 
ی
تومان  دوستان نماینده هرگرویه که خدمتگزار نشریه خودرا به مسول نشریات کل معرق

.کنند

700,000   متاسفانه در فروردين ماه دوجلسه بهبودی بخاطر 16:30 ایل15روز برگزاری جلسه چهارشنبه ها ساعت 

ی خدمتگزار 24/1/1401انرصاف منشر بهبودی برگزار نشد در تاریــــخ   جلسه اداری با عنوان تفکیک خزانه وتعیی 

گروه درحال پیام رسانی و فعالیت .جدید فصل بهار انجام شد گروه نیاز به نماینده عیل البدل و منشر اداری دارد

.است

توضیحات
در
سربن

ت 
الم
س

(
ها 
شنبه 

ط
ختل

ها م
شنبه 

سه 
ن،
آقایا

)

350,000
جلسه حضوری 3 جلسه آن الین و 5گروه تمام جلسات منظم و بهبودی خود را حتر در ایام نوروز برگزار کرده 

مسائل گروه نداریم به شکرانه خدا : ۷حمایت عایل از گروه و سبد سنت . همدیل اعضا. طرح موضوعات جذاب

ی گروه بال تصدی میباشد گروه ب خدمت ذیل نیاز دارد  عیل البدل نماینده بی 

 با صاحب جا و مکان به دلیل بعضی از مراسمات جلسه باید تعطیل 
ی

نبود گرداننده برای برگزاری جلسه ناهماهنگ

شود گمنایم اعضاء وجلسه بخاطر رفت و آمدهای صاحب مکان به خطر یم افتد  جلسه آخر هر ماه برگزار 

نمیشود بدلیل مصادف شدن با برگزاری هیت نمایندگان نیکوتینهای گمنام فضای بهبودی بدلیل یکنواخت بودن 

گروه در مایه که گذشت یک جلسه در پارک برگزار کرد و یک جلسه در :اعضاء ضعیف میباشد موفقیتهای گروه 

مکان جلسه یک تازه وارد داشت و جلسه اداری با موضوع تفکیک خزانه و تراز گرویه برگزار کرد

درخواستهای گروه از هیت نمایندگان در امر پیام رسانی به گروه کمک شود و راه کاری در اختیار گروه قرار دهد

توضیحات

هواز 
ت ا

داق
ص

(
ن
وا
بان

)

توضیحات

ط 
 و رواب

سایر
الع ر

ط
ا

یم
و
عم

توضیحات

توضیحات

هواز 
ش ا

آرام
(

ط
ختل

م
)

ت
شریا

ن



تٌخَاُنام کمیته

بالتصدیخدمتگزار

شماره تماس 

ماندگار

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

تٌخَاُنام کمیته

حاضرفرزادخدمتگزار

شماره تماس 

ماندگار

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

تٌخَاُنام کمیته

حاضرمحسنخدمتگزار

شماره تماس 

ماندگار
09167329639

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

تٌخَاُنام کمیته

حاضررضاخدمتگزار

شماره تماس 

ماندگار

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

تٌخَاُنام کمیته

رخدمتگزار اسعیدافشی  حاضرمیبر

شماره تماس 

ماندگار

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

*

*

*

آماده سازی دستور کار جلسه-ارسال گزارش ماه قبل به کمیته آدرسها و فضای مجازی شورا

:وجدان ها 

. جلسه آنالین برگزار گردد2 جلسه حضوری و 1جلسه هیئت نمایندگان 

دستور کار ماه آینده

ی در مورد تساوی در آرا رای گب 

تاری    خ برگزاری جلسه آینده

7,293,000

200/000هٌشی 

.طبق وجدان جلسه خدمات میل ایران برگزار نگردید 

 میگردد- به صورت حضوری1401یس ام اردیبهشت 
ر
.مکان برگزاری متعاقبا اطالع رسای

خدمت توسط نائب گرداننده انجام شد
شورا

ط 
راب

توضیحات

ب
گروه نائ

توضیحات

الم
سکه و اق

پ 
چی

توضیحات

ی
یس
ی آموز

ها
کارگاه 

توضیحات

 تومان 60/000 در ماه گذشته فروشر 1200قیمت چیپ 2000 تومانقیمت سکه 729300سقف چیپ وسکه  

09165033766تلفن همراه  .

 نمایند تا در گروه واتسانی کمیته اضافه شوند
ی
نماینده گروه های حضوری، خدمتگزار چیپ وسکه خود را معرق

توضیحات

ی
جاز

ی م
ضا
ها و ف

س 
آدر

ات در کانال  درج روزانه آدرس جلسات نوایح ،آدرس جلسات حضوری، آنالین ناحیه خوزستان  با آخرین تغیی 

های مربوطه برگزاری جلسه درون کمیته ای در راستای فعالیت های کمیته خط ماندگار کمیته پاسخگوی تازه 

نفر4واردین بوده

ی تقاضا داریم لینک کانال  های رسیم ادرس جلسات وگزارش کمیته آدرسها رادر گروها به اطالع اعضاء  از رابطی 

ی برای اطالع رسانی اطالعیه گروه ها از طریق کانال ها یک روز قبل با خط کمیته هماهنگ شوید رسانده رابطی 

ابتدای جلسه غایب

ان ها، کارگایه با موضوع شناخت بیماری پرخوری و نی  )این کمیته  پس از جمع آوری مطالب و انتخاب سخیی

 فروردین ماه برگزار شد این کمیته تمایل و توانانی برگزاری کارگاه ها برای تمایم گروه ۲۳در تاریــــخ     (اختیار خوری

.های ناحیه را دارا یم باشد
اعضانی که .از گروه های ناحیه درخواست داریم این کمیته را با ایده ها و پیشنهادات خود رهنمود و کمک نمایند

ند فرزاد پرخور .تمایل به همکاری با کمیته کارگایه را دارند لطفا با خط مسول کارگاه  ها آموزشر ناحيه تماس بگی 

09106312151



*

*

*

*

حاضرشماره تماسملیحه:خدمتگزار

مبلغاهداییگروه ها

650,000200,000شکوفه های گستان

1,500,000رهانی مسجد سلیمان

500,0001,000,000زیتون اهواز
آوای بهبودی 

خرمشهر
4,705,000

1,440,000امید ماهشهر
860,000محبت شوشیر

ی ماهشهر 1,850,000راه سیی

صبح خوزستان

245,000امید اهواز

350,000سالمت سربندر

700,000صداقت اهواز

810,000آرامش اهواز

7,405,0000جمع صندوق

  نزد بانک میل بنام 6037997361736458از تمایم گروهها تقاضا دارم اهدایی گروه خود را حد اکبر تا یک روز قبل از برگزاری جلسه هیئت نمایندگان  

.ملیحه نشاسته گب  پور واریز نمایند و تصویر فیش واریزی رو از طریق واتساپ ارسال نمایند 

گزارش خزانه

09136264878

منشر

باربری نشریات

کرایه مکان

اهدانی به خدمات میل ایران

:فراخوان خدمتر
ی درطول مدت خدمت کارکرد3حداقل : کمیته اطالع رسانی ی مداوم و حفظ پرهی  سنت آشنانی با مفاهیم یک دوره خدمت در هیئت 12قدم 12سال پرهی 

ی دانش و رسرشته درمورد فعالیت کمیته مربوطه جسم و ظاهری مناسب داشته باشد نمایندگان داشیر

ی درطول مدت خدمت کارکرد2حداقل :کمیته نشریات ی مداوم و حفظ پرهی  ی دانش ورس رشته در مورد فعالیت کمیته12سال پرهی  قدم آشنانی با سنتها داشیر

ی درطول مدت خدمت کارکرد2کمیته چیپ و سکه واقالم  ی مداوم و حفظ پرهی  ی دانش و رشته در مورد فعالیت  کمیته 12سال پرهی  قدم آشنانی با سنتها داشیر

مربوطه

ی درطول مدت خدمت کارکرد2حداقل : 2رابط ی مداوم و حفظ پرهی  سنت آشنانی با مفاهیم12قدم 12 سال پرهی 

شرح هزینه


