
مبلغ اهدایینام گروه

غایبلییلنماینده
44تعداد حاضرین
12مشارکت کننده
8تازه واردین

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

هبلغ اّذایینام گروه

غایبفرزادنماینده
40-20تعداد حاضرین
12مشارکت کننده
4تازه واردین

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

هبلغ اّذایینام گروه

حاضرفریدهنماینده
25تعداد حاضرین
مشارکت کننده

3تازه واردین

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

هبلغ اّذایینام گروه

حاضرموقت-پرویننماینده
5تعداد حاضرین
4مشارکت کننده
2تازه واردین

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

بٌبم خذا

 خَزستبى6جلسِ ّیئت ًوبیٌذگبى ًبحیِ 

99کتبة پرّیس ص . هي بی اًذازُ سپبسگسارم، حتی بعذ از سِ دِّ در پرّیس بَدى بِ رشذ ٍ پیشرفت در ایي برًبهِ اداهِ هی دّن :  پیبم بْبَدی

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

.هفَْم آغبز شذ12 بِ صَرت حضَری بب خَاًذى دعبی قذم سَم  ٍ 10/20 در سبعت 1401/05/28صذٍ پٌجبّویي جلسِ ّیئت ًوبیٌذگبى در تبریخ 

قبسن کویتِ اطالع رسبًی- اًتخبة خذهتگساراى فصل جذیذ: پیگیری دستَر کبر ایي هبُ

توضیحات

ن 
ستا

ی گل
ها
وفه 

شک
(

ن
وا
بان

)

1,000,000
جلسات بهبودی و اداری به صورت منظم برگزار . 16/30 تا 15تاری    خ و ساعت برگزاری جلسه ها شنبه ساعت 

ن خدمتگزار عیل البدل در تاری    خ .یم گردد  برگزار 5/22جلسه اداری پایان ماه مرداد به منظور تفکیک خزانه و تعیی 

نظرسنجی و شفاف سازی و تبادل تجربه در مورد سوال .شد که همچنان خدمت عیل البدل بالتصدی ماند 

ساختار که آیا ناحیه خوزستان ثبت جهانن شود گروه شکوفه های گلستان موافقت خود را اعالم میدارد ویل گروه 

حق خود را مبنن بر سواالنی که پاسخ آنها مبهم بود برای گروه اعضا حفظ میکند و از رابط ناحیه خوزستان و 

.شورا در خواست پاسخگونی دارد

توضیحات

ن 
سلیما

د 
ج
س
 م

ی
ی
رها

(
ط
ختل

م
)

700,000 ن خدمت گذار تصمیم ها و .جلسه رستایم برگزار شد رستایم بسته شده جلسات اداری برگزارشده برای تعیی 

خزانه کم حمایت :خال های خدمنی خداروشکر پر شد وگروه دوباره سرپاشده مشکالت و مسائل گروه:موفقیت ها

.جهانن اعالم میدارد۹گروه رهانی موافقت خودرا جهت ثبت در کمیته .میشه 

گزارش گروه ها

توضیحات

هواز 
ن ا
و
زیت

(
ن
بانوا

)

0

16:30تا 16:ساعت برگزاری جلسه های اداری17:30 تا 16ساعت /یکشنبه: تاری    خ و ساعت برگزاری جلسه های بهبودی

حضور و غیاب خدمتگزاران خواندن گزارش خدمت . مرداد27-23-16: جلسه اداری با تاری    خ و موضوع زیر برگزار گردید3

ن خدمت عیل البدل-تفکیک خزانه-گزاران ن خدمت منشی اداری-تعیی  ن خدمت منشی بهبودی-تعیی  ن شد)تعیی  تراز گروه (تعیی 

 شد
ی

جلسات .فرمت پنل پرسش و پاسخ به فرمت های جلسه بهبودی اضافه شد.انجام شد و به مشکالت گروه رسیدگ

گروه در راستای پیام رسانن و خدمت به تازه واردان در .مقرر برگزار یم شود. بهبودی و اداری به صورت منظم و در ساعت

خدمتگزاران با همدیل و اتحاد جلسه .فرمت های جلسه بهبودی طبق اصول انجمن برگزار یم شود.فضای  آنالین فعالیت دارد

نظرسنجی و شفاف سازی و تبادل تجربه در مورد سوال ساختار که آیا ناحیه خوزستان ثبت جهانن .را حمایت میکنند

گروه زیتون موافقت خود را اعالم میدارد ویل گروه حق خود را مبنن بر پرسش سواالنی که پاسخ آنها مبهم بود برای گروه .شود

و اعضا حفظ میکند و از رابط ناحیه خوزستان و شورا درخواست پاسخگونی دارد

توضیحات

شهر 
خرم

ی 
ی بهبود

آوا

(
ن
بانوا

)

1,770,000

ن گرویه اعالم میدارد .گروه موافقت خود را بابت ثبت ناحیه خوزستان در ساختار بی 



هبلغ اّذایینام گروه

غایبمحسننماینده
30تعداد حاضرین
15مشارکت کننده
تازه واردین

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

هبلغ اّذایینام گروه

غایبرستمنماینده
20تعداد حاضرین
11مشارکت کننده
5تازه واردین

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

هبلغ اّذایینام گروه

غایبدمحمنماینده
تعداد حاضرین

مشارکت کننده

.داردتازه واردین

خالصه گزارش

درخواست ها و پیشنهادات

هبلغ اّذایینام گروه

حاضرآیاتنماینده
36تعداد حاضرین
7مشارکت کننده
2تازه واردین

خالصه گزارش

درخواست ها و پیشنهادات

هبلغ اّذایینام گروه

غایبحامدنماینده
تعداد حاضرین

مشارکت کننده

تازه واردین

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

توضیحات

ن ماهشهر دوشنبه   برگزاری جلسات منظم  :دست آوردهای گروه.مرداد برگزار گردید۲۴جلسه اداری راه سبی

ن .گروه مشکل خایص ندارد.بهبودی و اداری سقف نشریات در حال افزایش یم باشد ن گروه راه سبی نماینده بی 

ماهشهر پس از شنیدن صحبت های اعضا در جلسه پرسش و پاسخ و جلسه اداری به این نتیجه رسیده که ثبت 

ن گرویه خوزستان به نفع گروه های ناحیه و انجمن پرخوران گمنام یم باشد و با این مورد موافق است .بی 

650,000  آغاز شدOA مردادماه با خواندن دعای آرامش و سنت های دوازده گانه 25جلسه اداری گروه پرخوران امید در تاری    خ سه شنبه  

ن گروه نداریم منشی جلسه اداری نداریماعضای قدییم و سنت   حضور داشتند بجز خزانه دارخدمت گذارنماینده بی 
ی

خدمت گذارها همگ

باز و بسته شدن جلسه مون به موقع برگذاری جلسات اداری مرتب و :  جلسه ما رو حمایت نیم کنند موفقیت های گروهOAکارکرده ی 

هرماه با تراز گروه

حمایت جلسه توسط اعضای قدییم سنت و مفهوم کار کرده-درخواست کارگاه با موضوع توجیه خدمتگذار

توضیحات

توضیحات

توضیحات

 و پیام دادن  به تازه واردین فع    الیت دارد  .برگزارشد۱۴۰۱/ ۵ /۲۴تاری    خ برگ   زاری جلسه اداری 
ی

گروه در رس یدگ

خدمت عیل البدل : جلسه بهبودی طبق فرمت اساسنامه در پیام رسانن به اعضاء فعالیت دارد  مشکالت گروه

 ازسبد سنت هفت  .بالتصدی یم باشد 
ن
ن گرویه ناحیه خوزستان #حمایت ناکاف درخصوص پیشنهاد ثبت بی 

جهانن  اعضای گروه محبت شوشبی با رای وجدان اگاه موفقیت خود را با این پیشنهاد به هیات ۹درمنطقه 

نمایندگان اعالم میدارد

ن 
ستا

خوز
ح 
صب

(
ط
ختل

م
)

1,700,000
گروه با این پیشنهاد .  جهانن9 خوزستان در درمنطقه6 مرداد  جلسه اداری اضطراری با موضوع برریس پیشنهاد ثبت ناحیه25گروه در تاری    خ

وع وراس ساعت پایان یافته.موافقت خود را اعالم کرد  وهمکاری الزم . جلسه راس ساعت رسی
ی

حمایت گروه عالیه به لطف خدا هماهنگ

ن خدمتگزاران وجود دارد عیل البدل بال تصدی.درجهت رساندن پیام به یه پرخور نی اختیار بی 

ابزار9درخواست کارگاه با موضوع 

شهر 
ه
 ر ما
ب
س
راه 

(
ط
ختل

م
)

600,000

توضیحات

هواز
د ا
امی

(
ط
ختل

م
)

 
ر
ب
ش
و
ش
ت 

حب
م

(
ط
ختل

م
)

350,000

شهر
ه
د ما

امی
(

ن
آقایا

)

800,000
ن خدمتگزار برگزار شد۵/۲۳در تاری    خ  به لطف خداوند تمایم .جلسه اداری با موضوع تفکیک خزانه،مشکالت گروه و تعیی 

گروه . جلسات بهبودی گروه به طور مرتب و منظم برگزار  میشود.انتخاب شدند  (غب  از عیل البدل)خدمتگزاران 

ن گرویه ناحیه خوزستان با افتخار در منطقه جهانن اعالم میدارد۹امیدماهشهر موافقت خود نسبت به ثبت بی 



هبلغ اّذایینام گروه

نماینده
تعداد حاضرین

مشارکت کننده

تازه واردین

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

هبلغ اّذایینام گروه

حاضرالهامنماینده
45-40تعداد حاضرین
مشارکت کننده

داردتازه واردین

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

هبلغ اّذایینام گروه

رنماینده غایبامی 
تعداد حاضرین

مشارکت کننده

تازه واردین

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

تٌخَاُنام کمیته

خدمتگزار

شماره تماس 

ماندگار
09167329640

خالصه گزارش
درخواست ها و 

پیشنهادات

سقفنام کمیته

رخدمتگزار حسی 

شماره تماس 

ماندگار
09934367400

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

.قاسم به عنوان اطالع رسان انتخاب گردید

بالتصدی

توضیحات

ط 
 و رواب

سایر
الع ر

ط
ا

یم
و
عم

توضیحات

توضیحات

هواز 
ش ا

آرام
(

ط
ختل

م
)

ت
شریا

ن

0
مشکالت گروه نشریات گروه دست مسئول نشریات قبل مانده و نصف نشریات در گروه موجود نیست و گروه 

موفقیتهای گروه جلسات منظم برگزار میشه خدمت به تازوارد داده میشه گروه  تازوارد . به مشکل برخورده است

داره فرمتها مناسب با نیاز گروه هست

توضیحات

0 ن :دستور کار جلسه. نفر12 تعداداعضا درجلسه اداری ٠١/۵/٢۶گزارش جلسه اداریصداقت اهواز  تعیی 

ن گرویه جلسه با خواندن  ن گروه تراز گرویه تفکیک خزانه برریس پیشنهاد ثبت بی  خدمتگزار علل البدل نماینده بی 

ن گرویه هم برریس شد ویل نیمه تمام . عیل البدل بال تصدی.دعای قدم سوم و سنت ها آغاز شد پیشنهاد ثبت بی 

.موند

درخواست کارگاه با مضمون گمنایم، در مشارکت اعضا کارگاه در خود گروه برگزار شود

توضیحات
در
سربن

ت 
الم
س

(
ها 
شنبه 

ط
ختل

ها م
شنبه 

سه 
ن،
آقایا

)
ر حاضر عیل البدل حسی 

500,000 برگزاری جلسات منظم  بهبودی و اداری حمایت سبد :دست آوردهای گروه.مرداد۲۵جلسه اداری سه شنبه 

گروه سالمت سربندر پس از شنیدن .گروه مشکل خایص ندارد.سقف نشریات در حال افزایش یم باشد-۷سنت 

ن گرویه خوزستان به  صحبت های اعضا در جلسه پرسش و پاسخ و جلسه اداری به این نتیجه رسیده که ثبت بی 

.نفع گروه های ناحیه و انجمن پرخوران گمنام یم باشد و با این مورد موافق است

هواز 
ت ا

داق
ص

(
ن
وا
بان

)

7,000,000

حاضر

مبلغ اضافه شده بدلیل گران شدن نشریات. تومان11/173/600سقف مبلغ نشریات تحویل گرفته شده 

 4/885/000خرید نشریات مرداد ماه.تومان11/453/600جمع کل سقف نشریات .تومان280/000

.نشریات کامل است. تومان1/780/000فروش نشریات مرداد ماه.تومان

درخواست اضافه شدن به سقف تنخواه نشریات . تومان50/000تومان هزینه پالستیک 190/000هزینه پست نشریات

بابت گران شدن نشریات

گزارش کمیته ها

114,536,000



سقفنام کمیته

بابکخدمتگزار

شماره تماس 

ماندگار

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

تٌخَاُنام کمیته

بالتصدیخدمتگزار

شماره تماس 

ماندگار

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

تٌخَاُنام کمیته

حاضرمحسنخدمتگزار

شماره تماس 

ماندگار
09167329639

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

تٌخَاُنام کمیته

غایبرضاخدمتگزار

شماره تماس 

ماندگار

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

تٌخَاُنام کمیته

رخدمتگزار اسعیدافشی  حاضرمیبر

شماره تماس 

ماندگار

خالصه گزارش

درخواست ها و 

پیشنهادات

شورا
ط 
راب

توضیحات

ب
گروه نائ

توضیحات
الم

سکه و اق
پ 

چی

توضیحات

ی
ش
ی آموز

ها
کارگاه 

توضیحات

تومان 35/000 فروش  ماه گذشته  1200قیمت چیپ 2000 تومان قیمت سکه 729300سقف چیپ وسکه  

09160902022تلفن تماس 

 نمایند و بشماره 
ن
 سفارش ۰۹۱۶۰۹۰۲۰۲۲ نماینده گروه های حضوری، و خدمتگزار چیپ وسکه خود را معرف

.خود را پیامک یا واتساپ کنند  تا در اسرع وقت چیپهای مورد نیاز تحویل شما گردد

توضیحات

ی
جاز

ی م
ضا
ها و ف

س 
آدر

ات در کانال های مربوطه  درج روزانه آدرس جلسات نوایح ،آدرس جلسات حضوری، آنالین ناحیه خوزستان  با آخرین تغیب 

برگزاری جلسه درون کمیته ای در راستای فعالیت های کمیته. نفر6برگزاری  خط ماندگار کمیته پاسخگوی تازه واردین بوده 

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

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

خدمت توسط نائب گرداننده انجام شد

 وهمچنان یک کارگاه  22/5/1401این کمیته  پس از جمع آوری مطالب وساخته پاور وانتخاب سخران درتاری    خ

پرسش وپاسخ درباره مساله ثبت  گروه  البته با همکاری دوستان وتیم کارگاه  برگزار شود صمیمانه از تک تک 

دوستان تشکر وقدردانن میکنم
اعضانی که . از گروه های ناحیه درخواست داریم این کمیته را با ایده ها و پیشنهادات خود رهنمود و کمک نمایند

ند . تمایل به همکاری با کمیته کارگایه را دارند لطفا با خط مسول کارگاه  ها آموزیسی ناحيه تماس گیب 

09165033766

غایب

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

7,293,000

200,000

200/000هٌشی

ن رسمیت پیدا نکرد و برگزار نگردید۱۶۳جلسه  . شورا میل ایران بدلیل به حد نصاب نرسیدن رابطی 

 قرار داد۱۶۳در حایل که جلسه رسمیت پیدا نکرده است گرداننده شورا متنن را مبنن بر گزارش 
ی

. در گروه هماهنگ

اض خود را اعالم و از گرداننده   اعبی
ی

اض رابط ناحیه خوزستان  گردید که در جلسه هماهنگ این موضوع باعث اعبی

ام گذاشته شود ن و . شورا درخواست گردید به اساسنامه شورا احبی در ادامه گزارش مذکور را در اختیار شما رابطی 

م قرار میدهم و  در مورد این موضوع، درخواست همفکری و رهنمود مینمایم .خدمتگزاران محبی



*

*

*

*

*

شماره تماس:خدمتگزار

مبلغاهداییگروه ها

1,000,0001,700,000شکوفه های گستان

700,0003,000,000رهانی مسجد سلیمان

02,400,000زیتون اهواز
آوای بهبودی 

خرمشهر
1,770,000570,000

800,000200,000امید ماهشهر
350,000محبت شوشبی

ن ماهشهر 600,000راه سبی

1,700,000صبح خوزستان

650,000امید اهواز

500,000سالمت سربندر

0صداقت اهواز

0آرامش اهواز

8,070,0000جمع

وجدان ها

ر گرویه در منطقه   با رای موافق  ۹ثبت بی 
ر
ر انجام شد۵جهای . نفراز رابطی 

. به صورت آنالین  برگزار میگردد1401بیست و پنجم شهریور 

:فراخوان خدمتر
ن درطول مدت خدمت کارکرد2حداقل :خزانه دار  ن مداوم و حفظ پرهب  ن .  سنت حداقل تجربه یک دوره خدمات در هیئت نمایندگان12قدم 12سال پرهب  داشیی

آگایه نسنی به حسابداری

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

شرح هزینه

نایب گرداننده- موقت 

ن در طول مدت خدمت کارکرد 3: کمیته کارگاه ها ن مداوم و حفظ پرهب  سنت آشنانی با مفاهیم12قدم 12سال پرهب 

دستور کار ماه آینده

.کارگاه های آموزشی ناحیه خروج  داشته باشد:پیشنهاد گروه الگوی نود روزه صبح خوزستان

تاری    خ برگزاری جلسه آینده

صندوق

گزارش خزانه

09165033766

منشی

کرایه مکان

هزینه باربری نشریات و ملزومات

اهدانی به خدمات میل ایران

کمیته آدرسها و فضای مجازی


