
 به نام خداوند بخشنده و مهربان

در تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان,  3131و به عنوان آخرین جلسه پایانی سال  3131ماه  اسفند یکمشورای منطقه ای ایران مورخ جلسه  ننهمیهشتاد و 

 آغاز شد. صبح با خواندن دعای قدم سوم ::80پارک سپیدار, خانه سالمت طبقه اول راس ساعت 

صبح جلسه درون کمیته ای ماهانه خود را با حضور نمایندگان خوزستان, اصفهان و کمیته های توزیع نشریات,  ::80صبح تا  ::80ابتدا کمیته طرح و برنامه از ساعت 

 کمیته اطالع رسانی, کمیته سایت و مسئولین اداری گرداننده و منشی موقت برگزار کرد.

 منطقه ای ایران آغاز شد.صبح جلسه شورای  ::30سپس ساعت 

صبح و نماینده و علی البدل نماینده ساعت  ::80 , نماینده اول ساعتو یک علی البدل )دو نماینده , تهرانصبح(8خوزستان )یک نماینده, راس ساعت 0 نواحی حاضر

صبح(, سنندج )یک 3, یک نماینده, راس ساعت اراکمرکزی) صبح(,::80کرمان)یک نماینده, راس ساعت , صبح(8)دو نماینده, راس ساعت , اصفهانصبح( :3:03

 .صبح(3صبح( و گرگان )یک نماینده, راس ساعت :3نماینده, راس ساعت 

 .صبح(8و منشی )راس ساعت  صبح(8)راس ساعت  0 گردانندهمسئولین اداری حاضر

)راس ساعت کمیته آدرس ها, صبح( 8)راس ساعت کمیته طرح و برنامه  صبح(,8)راس ساعت اطالع رسانی ,صبح(8توزیع نشریات)راس ساعت  0کمیته های حاضر

کارگاه)راس ساعت , خارج شدند( :3:01صبح حاضر و 3:031صبح(, چیپ و سکه)راس ساعت :303ثبت)راس ساعت  صبح( ::80وب سایت)راس ساعت , صبح( ::80

 .)غایب(نشریات و ترجمه و صبح(33

 .خزانه دار اول, کمیته ترجمه و تولید نشریات, اول 0 رابط فرامنطقهبکمیته های غای

 « گزارش کمیته ها» 

 0»توزیع نشریات«

 3:سری کامل پنفلت جلسات,  :3ابزار بهبودی, 3پنفلت  ::::پنفلت فقط برای امروز,  ::::سنت و  :3قدم و :3جلد کتاب  :8::تعداد  33/3131/:در مورخه 

 .ده به کمیته توزیع رسیدپنفلت گردانن :3سری آویز جلسات و دریافت 

امکان ارسال ایمیل به نواحی  -  تقدیر و تشکر از مسئول نشریات تهران مبنی بر همکاری کامل و امکان جابجایی نشریات و ارسال نقدینگی بصورت کلی و یکجا.  -

امکان ارسال نشریات به نواحی  -  ناحیه. :3امکان ارسال به  -  . ریال :::,:::,:برداشت کمیته توزیع از حساب مشترک به مبلغ  -   گرگان و زاهدان را داشته ام.

ریال( و ارومیه بصورت اهدایی انجمن و ارتباط با ناحیه گرگان و قائم شهر که در صورت نیاز ارسال اهدایی به این نواحی را اعالم  :::,182تازه تأسیس زاهدان )مبلغ 

را داشتیم که مسایلی مطرح و به یک فهم مشترک مبنی بر تولید و امکان  33/3131/:3وزیع و کمیته تولید در مورخه جلسه درون کمیته ای بین کمیته ت -  میداریم.

که در  OAاز ناحیه کمیته تولید نشریه پرهیز و در جستجوی مسیر روحانی در اختیار این کمیته قرار گرفت و ارسال به یک مترجم  -  مشورت بصورت چاپ ارزان شد.

 و بصورت گمنامی در حال خدمت می باشند را داشتیم. شهرستان

  0کسریات توزیع نشریات

باشگاه  OA -7  کارکنان چاق. -OA .  2نویدهای  -:  خطا به خانواده های پرخوران گمنام. -:  دفترچه برنامه غذایی. -1  داشتن یک برنامه غذایی. -: . :3تراز نامه قدم  -3

 کارکرد قدم. -33  پنفلت مفاهیم. -:3  برای نوجوان قدیم. -3  بودی.فرصت های به -8  الغری نیست.

  0نشریات در حال اتمام توزیع نشریات



به  OAمعرفی  -2  دوباره خوش آمدید. -:  برای خانواده های پرخوران. -:  پرخوری بی اختیار نگاهی به درون. -1  ترازنامه قدم ده. -:  از شخصی به شخص دیگر. -3

 برنامه بهبودی. -7  متخصصان سالمت.

  0سواالت توزیع نشریات

 گرفته؟پیشنهاداتی که توسط کمیته ها داده میشود چه زمان به رای و در دستور کار قرار میگیرد؟ پیشنهادات این کمیته چرا در دستور کار قرار ن -

 ریال است پرداخت می شود؟ آیا نسبت به این موضوع قبالً پرداختی صورت گرفته؟ :::,:::,38بدهی به یکی از کمیته های قبلی توزیع نشریات که مبلغ  -

هایی امکان تحویل و ارسال و ماه به پایان خدمت دوره ای در کمیته توزیع مانده, بهتر است شورا برای انبار نشریات فکری بکند و اعالم میکنم کمیته توزیع فقط به تن7کمتر از  -

 م و هیچ بازویی همکاری نمیکند و در صورت تمایل و اطالع رسانی به کلیه نواحی اعالم نیاز را از اعضا دارم.توزیع نشریات را دار

 تقدیر و تشر از منشی جهت درج گزارش کامل و ارسال آن به سایت. -

 ریال به آن ناحیه ارسال نشده. :::,::2هنوز پیش پرداخت کیش  -

  0جدول فروش توزیع نشریات

 جمع کل طلب از تنخواه فروش دوم فروش اول نام استان
 ریال :::,::: - - ریال :::,::: البرز

 ریال :::,:::,3 - ریال :::,:::,1 ریال:::,:::,2 خراسان

 ریال :::,::: - - ریال :::,::: یزد

 ریال :::,:::,: - - ریال :::,:::,: اصفهان

 ریال :::,:2:,3 - ریال :::,:2: ریال :::,::: کنگان

 ریال :::,:3,32 - ریال :::,:83 ریال :::,73: قزوین

 ریال :::,:::,: - ریال :::,:3,37 ریال :::,::31 اهواز

 ریال :::,:::,:3 ریال :::,:7:,: - ریال :::,:::,:3 تهران

 ریال :::,:::,3 - - ریال :::,:::,3 کرمان

 ریال:::,:::,3 - - ریال:::,:::,3 زاهدان

 ریال :::,:28 - - ریال :::,:28 ارومیه

  ریال :::,283,: - - فارس

 ریال :::,237,:1 ریال :::,2,7:3  ریال :::,17,172 جمع کل فروش

 

  0جدول هزینه های توزیع نشریات

 مبلغ هزینه نوع هزنیه

 ریال :::,:::,: تنخواه

 ریال :::,37: طلب کمیته از شورا

 ریال :::,:7: شارژ تلفن خدماتی

 ریال :::,::1 فقره  :1ارسال به نواحی هزینه 

 ریال :::,::3 هزینه پست و ارسال نشریه به مترجم

 ریال :::,:3 زاهدان -هزینه ایمیل به گرگان 

 ریال :::,:::,3 هزینه حمل و باربری از چاپخانه به انبار

 ریال :::,:3:,: مانده تنخواه



 

 :0:33:373231 پل ارتباط با توزیع نشریات

 »کمیته اطالع رسانی«

 0گزارش اطالع رسانی

زاهدان با هماهنگی با کمیته اطالع رسانی راه اندازی شد و پنفلت و  –ساوه بازگشایی شد و قرار شد با هیأت نمایندگان قم هماهنگ شوند و نماینده بفرستند.    - 

چهارشنبه برگزار می شود و این ناحیه نیاز به حمایت شورا و اطالع رسانی برای جا و  ارومیه راه اندازی شد و روزهای یکشنبه و –نشریات برایشان فرستاده شد.   

ماه نتوانستند حضور داشته  مکان دارند که با هماهنگی برایشان نشریات و هدایی شورا ارسال شد. همچنین نیاز به حمایت اعضا و گرداننده دارند و نماینده ناحیه این

, قشم, خواستار جلسه شدند که کمیته اعالم آمادگی کامل برای کمک و راه اندازی این جلسات دارند و هر منطقه ای که نیاز باشد کمیته گرمسار, قائم شهر –باشند.  

 سنندج هم جلسات راه اندازی شد. –حضور بهم می رساند.  

 0مشکل کمیته اطالع رسانی

 شود یا در سایت گذاشته شود و یا سامانه پیامکی داشته باشند که اطالع رسانی شود. این کمیته نیاز دارد که جلساتی که راه اندازی و بازگشایی می

 ریال هزینه شده است. :::,::8مبلغ 0 مخارج کمیته

 :0:33:373231 پل ارتباط با اطالع رسانی

 »کمیته آدرسها«

 0گزارش آدرسها

کشور هلند که طبق ماههای گذشته تماس های بسیار از شهرهای مختلف داشتم0 خراسان, اصفهان, قم, کاشان, ارومیه, اراک, سنندج, کرمان, یزد, کرمانشاه,  - 

 د که این کار را انجام دادم. آدرس شیراز را خواستار بودند که شماره تلفن اعضای شیراز به ایشان داده شد و تماسهایی که راهنمایی و آدرس جلسات را میخواستن

از سسندج زنگ زدند و اعالم کردند که جلسات راه اندازی  –برقرار شده.   OAاز ارومیه نماینده زنگ زدند و آدرس جلسات و تلفن دادند و اعالم کردند که جلسات  -

کمیته آدرس های قبل بابت به نام زدن خط ماندگار آدرس ها تماس گرفتن و اینجانب قبال از طریق یکی از اعضا به ایشان مدارک جهت  -شده و آدرس تلفن دادند.  

شهر های که آدرسها را به کمیته  -به تمام رابین پیامک ارسال کرده ام که در شورا شرکت کنند.   3/33/3131:در تاریخ  -به نام زدن ولی تا کنون انجام نشده.  

نواحی که خط ماندگار تحویل دادند0 تهرن, خراسان, اصفهان, خوزستان, شیراز, ارومیه, سنندج و ناحیه هایی که آدرس جلسات ندادند کیش, الهیجان, قم, البرز و 

 ن, یزد, گیالن, لرستان, قزوین, کرمانشاه و رفسنجان.جواب نمی دهند0 مازندرا

 0مشکل آدرسها

آیا در سال جدید کمیته آدرسها باید دفترچه آدرسها و کارت راهنمای ناحیه ها  -:آیا بهتر نیست اطالع رسان خدمت فراخوانی رابطین را در شورا به عهده بگیرد؟   -3

نواحی جدید چه شماره ای اگر قرار شد کارتهای جدید چاپ شود  -1که در باال نام برده شده به چاپ برساند؟  استان شماره های ماندگارشان خاموش است  7که 

 هستند؟ 

 0پیشنهادات آدرسها



آدرسها را به  یراتاز رابط خراسان خواهشمندم که اگر آدرسها عوض شده به کمیته آدرسها, آدرسهای جدید را ارائه دهند و همچنین رابط اهواز خواهشمندیم تغی -

 کمیته آدرسها تحویل بدهند.

 0مخارج آدرسها

 ریال شارژ خط ماندگار.  :::,:::ریال کرایه تاکسی و  :::,::3ریال کرایه اتوبوس رفت و برگشت و  :::,:37

 ریال :::,::3,1جمع کل0 

 0توضیحات آدرسها

 ریال افزایش یافته. :::,:::ریال به  :::,::3هستند شارژ خط مانداگر از  OAبه دلیل تازه واردین که اعضای اصلی جلسه  -

 :::3:::333: 0پل ارتباطی با آدرسها

 »وب سایتکمیته «

 0گزارش وب سایت

 گزارش ماه قبل شورا, و ناحیه خوزستان روی وب سایت قرار گرفت.  - 

 گزارش ناحیه تهران آماده برای روی سایت رفتن است. -

 0سایتمشکل وب 

 ایجاد سایت جدید. –حمایت نکردن نواحی برای گذاشتن گزارش و آدرس جلسات ناحیه مورد نظر.   –نداشتن خط خدماتی.   -

 0پیشنهادات وب سایت

 داشتن مجله بهبودی الکترونیکی یا حداقل موقتاً برای بدون هزینه بودن داشتن نسخه آنالین آن. -

 0مخارج وب سایت

 تلفن همراه.ریال شارژ  :::,::-

 0پل ارتباطی وب سایت

 veroka_3383@yahoo.comو ایمیل0  3122381132:تلفن0 

 »ثبتکمیته «

 0گزارش ثبت

 تر صحبت شده.عضوی که قرار بود مدارک تحصیلی خود را در اختیار انجمن قرار بدهد از این کار بنا به دالیل شخصی انصراف داده و در این ماه با یک دک - 

 0مشکل ثبت

 نفر با مدرک تحصیلی تغذیه داریم.:از نواحی خواهش میکنم که  مجدد اطالع رسانی کنند که کمیته ثبت نیاز به  -



 ارائه نشده. 0پل ارتباطی ثبت

 »چیپ و سکهکمیته «

 0گزارش چیپ و سکه

 چیپ و سکه موجود است. - 

 ته جهت فروش خوش آمدگو دو بسته و اصفهان هم دو بسته دیگر خرید کرد.فروش چیپ به مشهد و تهران و مقداری هم اصفهان جهت تعویض و کرج دو بس -

 0مخارج چیپ و سکه

 به تفصیل طی گزارش حسابداری تحویل می شود.

 

ئه سفارش دقیقه بود و متأسفانه نواحی که مایل به سفارش چیپ و سکه بودن از ارا :3شایان ذکر است که کمیته چیپ و سکه مدت حضورشان در شورای این بار  -

 بازماندند.

 ارائه نشده. 0پل ارتباطی چیپ و سکه

 »طرح و برنامهکمیته «

 0گزارش طرح و برنامه

ش ماه و عنوان شد جلسه درون کمیته ای در ارتباط با موضوع چرخشی شدن شورا برگزار شد. برخی مخالف و برخی موافق با انتقال شورا به اصفهان بودند برای ش - 

 ه یک شهر.مالی برای سفر خدمتگزار به شهرستان ها را ندارد . ضمن اینکه چرخشی شدن به معنای برگزاری شورا در تمام شهرستانها است و نه انتقال بگروه توانایی 

ترس قرار است. حال از رابطین با توجه به صحبت هایی که شد به این نتیجه رسیدیم که فعالً شورا چنین شرایطی را ندارد. ضمن اینکه وسایل نقلیه برای تهران در دس

 میخواهم تا رای بدهند.

 الزم به ذکر است موضوع کمیته طرح و برنامه یک ماه قبل اعالم می شود. در غیر اینصورت جلسه ای نداریم.  -

 0مشکل طرح و برنامه

 دخالت کمیته اطالع رسانی )برگزاری جلسه درون کمیته ای( در ماه گذشته در صورتی که قرار نبود جلسه ای یا موضوعی باشد.  -

 نداشتن خط خدماتی و گوشی. -

 0پیشنهادات طرح و برنامه

 .کمیتهخدمت گزار قبلی این د خط و گوشی با توجه به عدم تحویل وسایل خدماتی این کمیته توسط برای خری ریال :::,::8تخصیص تنخواه  -

 ( بوده که بدون هماهنگی با این کمیته وجدان گرفته شده.:3صبح تا  3عقب بردن یک ساعت از ساعت برگزاری طرح و برنامه )وجدان اساسنامه بر اساس  -

 در صورتی که تعداد رابطین به حد نصاب نرسید هماهنند دو ماه قبل چه کار کنیم تا شورا کنسل نشود؟ موضوع جلسه آینده )اردیبهشت ماه( -



 ارائه نشده. 0پل ارتباطی طرح و برنامه

 »کارگاه هاکمیته «

 0گزارش کارگاه ها

ساعت با موضوعات پرهیز,  1بهمن ماه در هر نوبت به مدت  1:و  ::این کمیته بنا به درخواست ناحیه تازه تأسیس کرمان که درخواست کارگاه کرده بود در تاریخ  - 

روش حفظ  --دارد؟   یک جلسه چه فرمت هایی --چیست؟    OA --برنامه غذایی, آلرژی, ویار, روش صحیح خدمت, جلسه اداری و روند صحیح آن چیست؟  

 تازه وارد و موضوعات و سواالتی که اعضا پرسیدند تک تک جواب داده شد.

ب شد و شایان ذکر است قبل از برگزاری این کارگاه جلسه درون کمیته ای با خدمتگزاران این ناحیه داشتیم و موضوعات این کارگاه نسبت به نیاز این ناحیه انتخا -

تک تک اعضا و درخواست ناحیه تمام صداهای دو کارگاه ضبط شد و قرار شد بعد از ویرایش توسط خود کمیته و در صورت امکان بصورت دن که به دلیل تازه وارد بو

 فایل صوتی به ناحیه فوق ارائه داده شود.

 0مشکل کارگاه ها

 پایین بودن تنخواه کمیته و حمایت نکردن اعضا و رابطین. -

 ه از بعضی رابطین به نواحی خود.انتقال ندادن سواالت کمیت -

 0پیشنهادات کارگاه ها

 برگزار کردن کارگاه سنتها و مفاهیم خدماتی برای شورا در تهران. -

 برگزار کردن کارگاه آموزشی برای مسئولین کمیته کارگاه های نواحی و داوطلبین بصورت هر ماه در تهران. -

 بصورت سراسری برای همه ی داوطلبین در تهران. برگزاری کارگاه نحوه صحیح خدمت برای هر فصل -

 0مخارج کارگاه ها

 ریال :::,:::,:کرایه  -

 ریال :::,::1خورده و خوراک  -

 ریال :::,::3شارژ  -

 ریال :::,:::,:مبلغ کل0 

 

, به نتوانستند سواالت خود را از این کمیته جویا شوندشایان ذکر است که به دلیل دیر کرد کمیته برای حضور در شورا و ارائه گزارش توسط بازوی ایشان نواحی  -

 .دلیل اینکه اعتراض نمایندگان بر این بود که بازوها نقطه پاسخگویی نیستند

 33:3732312: 0پل ارتباطی کارگاه ها

 « مسئولین اداریگزارش » 



 »گرداننده شورا«

ظر 0 طی ماه گذشته دو نشست با منشی موقت داشته ام که نسبت به مشکالت این خدمتگزار و بررسی برگزاری بهتر و پویا تر شورا بحث و تبادل نگردانندهگزارش 

 کرده ایم و ایشان در تمام مراحل خدماتی با بنده مشورت داشته اند. 

 »منشی موقت شورا«

 .لسه درون کمیته ای طرح و برنامه حاضر شدم و گزارشی مختصر از این درون کمیته ای تهیه کرده امصبح امروز در ج ::80اینجانب در ساعت  0گزارش منشی

دی گزارشات متأسفانه طی ماه گذشته کیف منشی که تحویل اینجانب شد بسیار بی نظم بوده و برای سر و سامان دادن آن یک کالستور فایل مخصوص آرشیو بن

تهیه گزارشات منشی که درخواست شورا بود, تهیه برگه های گزارشات که ماه گذشته در کیف نبود و کمیته ها و نواحی در برگه  جلسات شورا, دفتر یکصد برگ برای

ریال هزینه شده است که از خزانه دار  :::,:1:بلغ های ساده گزارش ارائه کردند که باعث بی نظمی شده بود, خودکار و ماژیک وایت برد و ... تهیه شد که م

یته چیپ و سکه واهشمند است نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. همچنین طبق اعالم منشی قبلی )خزانه دار فعلی( یک خط در کیف منشی بوده که متعلق به کمخ

 است ولی در کیف چنین خطی وجود خارجی نداشت. خواهشمند است ایشان نسبت به این موضوع اقدام کنند.

نشی های قبلی شورا خواهشمندم گزارشاتی که در دفاتر شخصی خود نوشته اند و وسایل منشی شورا که نزد ایشان بوده است را به 0 از مدرخواست مسئول )منشی(

 اینجانب تسلیم کنند تا در کیف مخصوص منشی شورا قرار گیرد.

 نوشته نشده بود عذرخواهی میکند.0 منشی از کمیته آدرسها که ماه گذشته در لیست کمیته های حاضر نام این کمیته درخواست کمیته

 »رابط فرا منطقه شورا«

در پاسخ اعالم کرد درخواست کمک هزینه را در موارد  WSO و(  برای نشریات با همکاری مسئول نشریات  0Fund فرستادن درخواست فاند ) گزارش فرا منطقه

 تا سه ماه آینده گزارش وضعیت نشریات را در اختیارشان قرار دهیم.قابل بررسی و قرار شد در دوره ی بعدی مورد توجه قرار گیرد و قرار شد 

 شورا ندارند. شایان ذکر است که گزارش ایشان توسط کمیته اطالع رسانی قرائت شد و ایشان اعالم نمودند که رابط فرامنطقه تمایلی برای حضور ماهانه در -

تلقی و عزل گردیدند همچنین مسئول فرامنطقه بر طبق بند غیبت خدمتگزاران دو جلسه متوالی و سه جلسه غیر متوالی عدم حضور به منزله استفای اتوماتیک ایشان 

 و قرار شد نمایندگان نواحی در گروه های خود اعالم کنند که به دو نفر رابط فرامنطقه نیاز داریم. 

 »خزانه دار شورا«

 0 ارش خزانه دارگز

 دریافتی های شورا از نواحی0

 مبالغ اهدایی نواحی اهدا کننده

 ریال :::,:::,2 تهران

 ریال :::,::1 شیراز

 ریال :::,::: البرز 

 ریال :::,::: اصفهان

 ریال :::,::: اراک  

 ریال :::,::3 خوزستان

 ریال :::,::7,2 جمع کل دریافتی های شورا از رابطین



 

 هزینه های شورا در این ماه

 مبالغ پرداختی پرداختی ها

 ریال :::,:1: منشی

 ریال :::,:77 توزیع نشریات

 ریال :::,:::,: کارگاه ها

 ریال :::,::3,1 آدرسها

 ریال :::,::8 اطالع رسانی

 ریال :::,::7 کرایه مکان

 ریال :::,::8 طرح و برنامه

 ریال :::,:1: تدارکات

 ریال :::,:8:,7 پرداختی شورا به کمیته هاجمع کل 

 

 « نواحی حاضر در شوراگزارش » 

 0»ناحیه خوزستان«

 برگزار شد. گروه ها مشکل خاصی نداشتند. منشی جلسه انتخاب شد. 33/3131/::0 جلسه ساختار استان خوزستان در تاریخ خالصه گزارش

 ماندگار خدمتی به رابط شورا تعلق بگیرد و به امید خدا از جلسه بعد خط ماندگار خدماتی اعالم خواهد شد.در ضمن در این جلسه تصمیم گرفته شد که یک خط  -

 لیست آدرسهای جدید خوزستان برای کمیته آدرسها آورده شد. -

 0 گروه ها در حال پیام رسانی هستند و به شکرانه خداوند تازه وارد هم داریم.دستاوردهای ناحیه

 مشکل خاصی نداریم و فقط همچنان پست خدمتی کمیته کارگاه بدون خدمتگزار می باشد. 0مشکالت ناحیه

حاظ مالی( 0 ناحیه خوزستان مخالفت خود را با چرخشی بودن شورا اعالم کرد و رفت و آمد به تهران برای خدمتگزار رابط راحت تر و به صرفه تر )از لپیشنهادات ناحیه

 می باشد.

 ریال 111.111: مبلغ اهدایی

 0»ناحیه مرکزی )اراک(«

 باخواندن دعای آرامش و سنت های دوازده گانه برگزار شد.:/بهمن باحضورخدمتگزاران ناحیه راس ساعت0:3 جلسه هیئت نمایندگان اراک در تاریخ خالصه گزارش

 سالگی داشتیم. 8یک تولد  –نفر تازه وارد داشته ایم.    8طی ماه گذشته  –برگزاری جلسه کارگاهی با موضوع سنت دوم.   0 دستاوردهای ناحیه

 به علت حمایت نکردن اعضا و عدم آگاهی جلسه شهرک مهاجران بسته شد و همچنین کمبود خدمتگزار در پستهای خدمتی ناحیه.  0مشکالت ناحیه

 مربوط به نوار روزانا قابل دسترسی نیست.همچنین آدرس اینترنتی که رابط فرامنطقه توی گزارش درج کرده بودند 



از منشی شورا کمال تشکر را دارد به علت خدمت  :3ناحیه  –درخواست یک جلسه کارگاهی با موضوع تأثیر خدمت در اردیبهشت ماه سال آینده.   -0 پیشنهادات ناحیه

 ته درج شود همچنین بازو ها(.در صورت امکان شماره تمامی مسئولین کمیته ها )آخر گزارش هر کمی –صادقانه.  

 ریال :11.111: مبلغ اهدایی

 0»ناحیه گلستان«

استارت زده در استان گلستان شهرستان گرگان  0OA در حال حاضر جلسه وجود ندارد و سبدی هم ندارد و اینکه اعضایی تمایل به راه اندازی جلسه خالصه گزارش

 کمیته ها همکاری الزم را با ما داشته باشند . ما را حمایت کنند. با تشکر. شد . خواهشی داریم از کمیته اطالع رسانی و بقیه

 ندارد: مبلغ اهدایی

 0»ناحیه سنندج«

 برای اولین بار برگزار شد.  3/3131/:0 جلسه رها سنندج تاریخ خالصه گزارش

 0 تشکیل اساسنامه, تعیین خدمتگزار, یک روز در هفته بانوان.دستاوردهای ناحیه

اعضا کم هستند و ما برای نبود خلغ  –کمبود خزانه داریم که در نتیجه نمی توانیم سیم کارت و گوشی تهیه کنیم.   –مشکل اصالع رسانی داریم.   -0 ناحیهمشکالت 

نداریم. راهنما نداریم و مشکل رژیم و خدمتی با رای گیری خدمت گزار تعیین کردیم. ولی خدمتگزار خدمات را بدرستی انجام نمیدهند. ارتباط با هیچ کدام از کمیته ها 

 پرهیز غذایی داریم.

 0 برگه ثبت برای هماهنگی با بهزیستی یا علوم پزشکی و ...پیشنهادات ناحیه

 درخواست برگزاری کارگاه داریم. -

 : ندارند.مبلغ اهدایی

 0»ناحیه اصفهان«

 ندارد.0 خالصه گزارش

 موضوع های خدمت, رابطه راهنما و رهجو و نحوه مشارکت که بازده خوبی برای گروه داشته.برگزاری چهار کارگاه 0 دستاوردهای ناحیه

 ندارد. 0مشکالت ناحیه

 0 ناحیه اصفهان برای برگزاری شورا در اصفهان و اعالم آمادگی اصفهان برای انجام خدمت ها.پیشنهادات ناحیه

 ریال 11.1112: مبلغ اهدایی

 0»ناحیه کرمان«

بهمن ماه تشکیل شد که کمیته کارگاه و بازوی ایشان از تهران آمدند و این  1:و  ::ماه است تشکیل شده. یک کارگاه در تاریخ  :0 جلسه کرمان خالصه گزارش

العات برنامه تجربه میدادم و سال است که پاکی دارم.  به تنهای از دانش و اط 8کارگاه بسیار مفید و الزم بود, برای گروه که اعضا اش هم تازه واردند به جز بنده که 

ما مختلط است این درست نبود شاید به خود محوری من دامن میزد و مشکل خاصی که در گروه تک کرمان وجود دارد راهنما ندارند بخصوص آقایان چون جلسه ی 



ن اعضا و خدمت نگرفتن تنها چند نفر باقی مانده اند, گروه و مجبورند از افرادی که در رفسنجان و یزد هستند کمک بگیرند. جلسه ی رفسنجان به علت حمایت نکرد

شد و از طرف موجر که خادم ما در کرمان از حمایت خوبی از تهران قرار گرفت. نشریات و پنفلت و ... داده شده. تقریباً خزانه امان جواب گوی هزینه های گروه می با

 ... مسجد است هیچ اعتراضی نشده. جز مسائل جزئی مثل حجاب و

 0 دستاوردهای ناحیه

 0 آیا من که علی البدل نماینده هستم, می توانم به عنوان رابط حضور داشته باشم یا باید وجدان گروه گرفته شود؟مشکالت ناحیه

 در کرمان به سالهای قبل می رسد ولی با شسکت برخورد ولی اینبار آهسته پیش می رویم. OAسابقه  -

 گروهی داریم. از رفسنجان یک نفر میاید برای انتقال قدمها بعد از یکی از جلسات.کارکرد قدم به صورت  -

دمتند و خیلی با احترام با فعالً خط ارتباطی شماره تماس که گروه تهیه کرده باشد موبایل نداریم. ولی خدمتگزاران گروه با تمام بی تجربگی اشان بسیار مشتاق به خ -

 تلفن ماندگار نداریم. ولی تهیه می شود. یکدیگر برخورد می کنند. فعال

 0 پیشنهادات ناحیه

ای زیادی می خواهد و بنده با جابه جایی شورا مخالف هستم. در تهران هر کسی ممکن است اقوامی داشته باشد اما در شهرستان ها نه. برای اقامت در هتل هزینه ه

 که این اجازه را نداردند و موذب هستند.  حضور در منزل اعضای آن شهرستان راحت نیست. بخصوص خانم ها

 ندارد: مبلغ اهدایی

 0»ناحیه تهران«

صبح برگزار و پس از گزارش کمیته ها و رسیدگی به  3نماینده در ساعت  ::با حضور  37/33/3131هشتاد و پنجمن هیأت نمایندگان تهران در تاریخ 0 خالصه گزارش

 رسید.به پایان  :3مشکالت گروه ها در ساعت 

آدرسهای به روز در اختیار گروه ها  – سه جلسه تازه تأسیس داشته ایم.   –کمیته کارگاه ها انتخاب شد و بازوهای خود را در هیأت معرفی کردند.  0 دستاوردهای ناحیه

 قرار گرفته است. 

 آنها بدون جواب می ماند و تمامی سواالت ضمیمه گزارش تهران شده است.نمایندگان تهران سواالتی را می پرسند که توقع جواب دارند اما بیشتر 0 مشکالت ناحیه

بند به  در رابطه با خدمت فرا منطقه به دلیل عدم توانایی انجمن در ایران برای فرستادن رابط این خدمت حذف  وبرای ارتباط با سازمان جهانی یک0 پیشنهادات ناحیه

 شرح وظایف کمیته سایت اضافه شود.

 جدا شدن خدمت گزار نشریات تولید از ترجمه. پیشنهاد -

 ریال 0.111.111: مبلغ اهدایی

 « ماه شورا اسفنددستور کار » 

 0برگزاری انتخاب برای پست های خدمتی بدون خدمت گزار -

  به ماه بعدی موکول شد.و داشت ن0 کاندید وجود علی البدل گرداننده -3

 شد, به این قرار که به جای گردانندگی هر سه ماه یک بار )گردانندگی در ماه چهارم( به فصلی یک بار تغییر کرد.بند اساسنامه این پست خدمتی ویرایش  --



  به ماه بعدی موکول شد.و داشت نکاندید وجود  0منشی شوراعلی البدل  -:

  به ماه بعدی موکول شد.و داشت نکاندید وجود 0 خزانه دار دوم شورا -1

 نمایندگان شورا پس از بحث و گفتگو و ارائه پیشنهادات مختلف به این جمع بندی رسیدند که خدمتی به نام مجله بهبودی ایجاد نشود.0 مجله بهبودی -:

این مدت با 0 یک بند اضافه شد که خدمت گزار در هر فصل یک بار در شورا باید حضور داشته باشد و در بقیه موارد دارای اختیار است ولی در طی رابط فرامنطقه -:

 کمیته وب سایت در ارتباط بوده و گزارشی نیاز بود توسط ایشان ارائه کنند.

0 این موضوع با مخالفت اکثریت نمایندگان روبرو شد و قرار شد تا یک سال آینده اگر نماینده ای درخواست بررسی این موضوع را پیشنهاد چرخشی شدن شورا -2

 داشت رسیدگی نشود.

 0 این موضوع به علت ارائه پیشنهادات متفاوت تصمیم گرفته شد که در دستور کار کمیته طرح و برنامه قرار گیرد.OAخط گویا برای  پیشنهاد تخصیص -7

0 این موضوع در دستور کار کمیته طرح و برنامه و مسئول تولید و ترجمه نشریات قرار گیرد و همچنین از فورمت پیشنهادی اقدام برای یکی شدن پنفلت ها -8

 استفاده شود. OAبرگزاری جلسات در وب سایت سازمان جهانی 

کمیته وب سایت برآورد هزینه, نحوه  موافقت شد کهو  ه بودماه های قبلی روبرو شد 0 این موضوع با موافقت نمایندگان در این ماه واقدام برای وب سایت جدید -3

 اعالم کند تا نسبت به آن اقدام شود و بحث بیشتر صورت گیرد. هپرداخت به صورت تقسیط را بررسی و به شورا  در اردیبهشت ما

 ه هیچ تصمیمی برای آن گرفته نشد.ریال باقی ماند ک :::,:03,32 پس از کسر هزینه های پرداختی به کمیته ها مبلغ مانده خزانه -:3

 « . کمیته طرح وبرنامهاردیبهشت ماه دستور کار» 

 موضوع جلسه آینده )اردیبهشت ماه( در صورتی که تعداد رابطین به حد نصاب نرسید هماهنند دو ماه قبل چه کار کنیم تا شورا کنسل نشود؟ -

 « شورا اردیبهشت ماهدستور کار » 

 .رابطین مشکالت و سواالت به رسیدگی -یکم

 .داشته درخواست رابطین از شورا که هایی فعالیت از گزارش دریافت -دوم

دو , گرداننده البدل علی, منشی البدل علیمنشی دائم تا پایان دوره یکساله )مهرماه(,  0دارد خدمتگزار به نیاز همچنان که زیر خدمتهای برای انتخابات برگزاری -سوم

 دوم. دار خزانه, فرامنطقه رابطعدد 

 می انجام تولیدی کار که هایی کمیته برای مالی سال تعیین -  .ها گروه در تولد بودن اصولی غیر یا اصولی بررسی - 0ذیل شرح به قبلی پیشنهادات بررسی -چهارم

 و ثبت برای مخصوص کارمند استخدام-   .صوتی های فایل به نشریات از تعدادی تبدیل -  .چیپ توزیع از چیپ تولید کمیته تفکیک -   .آنها حسابرسی و دهند

 به رسیدن و سازی شفاف برای( ها کمیته مسئولین و رابطین نواحی، کارگاه مسئولین) خدمتگزار اعضای برای کارگاه تشکیل-  .تخصصی خدمات سایر و حسابرسی

-  .شورا جلسه ابتدای در قبل ماه گزارش نشدن خوانده -  .جدید ای گاهنامه در ها کارگاه کلیه ماحصل از کتبی گزارش ارائه -  .اصول از همسان و مشترک فهم

بررسی سایت جدید با توجه  –جدا سازی کمیته تولید و ترجمه نشریات از هم دیگر.   –  .شورا در گروهی ترازنامه داشتن-   .برنامه و طرح کمیته به تنخواه تخصیص

 بررسی پیشنهادات کمیته ها. –به ارائه گزارش کمیته وب سایت.  

 «خاتمه گزارش» 

 شورای ایران. ::310صبح تا  ::30دقیقه جلسه طرح و برنامه و از ساعت  ::80صبح تا  ::80از ساعت  :313/::/:ماه مورخ  اردیبهشتجلسه بعدی شورا اولین جمعه 



 دقیقه با خواندن دعای آرامش خاتمه یافت. ::3:0ایران در ساعت جلسه شورای 

 تیم گردانندگی شورای منطقه ای ایران سالی خوش و با برکت برای تمامی نواحی و کمیته ها از خداوند خواستار است.  -

 پیشاپیش نوروزتان پیروز , هر روزتان نوروز.

 با تشکر منشی موقت


