
 به نام خداوند بخشنده و مهربان

تهران, خیابان شیخ صفی, چهارراه شیخان, پارک سپیدار,  در 4931آغازین سال جلسه  نخستینو به عنوان  4931اردیبهشت ماه  چهارمشورای منطقه ای ایران مورخ جلسه  نودمین

 آغاز شد. صبح با خواندن دعای قدم سوم 8:40خانه سالمت طبقه اول راس ساعت 

 4طبق بند برای برگزاری جلسه شورا,  در صورت عدم به حد نسابرسی» موضوع  صبح جلسه درون کمیته ای ماهانه خود را با 3:02صبح تا  8:40ابتدا کمیته طرح و برنامه از ساعت 

 , کرمان, تهران, و...حضور نمایندگان خوزستان, اصفهان را با «نشود؟قسمت انتخابات و رای گیری های اساسنامه شورای ایران, چه کنیم تا شورا کنسل نشود و به ماه بعدی موکول 

 و مسئول اداری منشی موقت برگزار کرد. , آدرسها, نشر و ترجمهو کمیته های توزیع نشریات, اطالع رسانی, سایت

  صبح جلسه شورای منطقه ای ایران آغاز شد. 3:09سپس ساعت 

 من پرخوران گمنام ایران قرائت شد. سپس سنت های دوازده گانه نیز قرائت شد.ابتدا مفاهیم خدماتی دوازده گانه انج -

 پس از آن منشی موقت حضور و غیاب خدمت گزاران و نمایندگان نواحی را انجام داد. -

 دستور کار جلسه اردیبهشت ماه شورا نیز توسط منشی موقت قرائت شد. -

 

 «نواحی ایرانگزارش حضور و غیاب خدمت گزاران و نمایندگان »

 ساعت خروج ساعت ورود و مسئول اداری نام کمیته

 ب.ظ 49:40 ق.ظ 8:00 توزیع نشریات

 ب.ظ 49:40 ق.ظ 8:00 وب سایت

 ب.ظ 49:40 ق.ظ 8:40 طرح و برنامه

 ب.ظ 49:40 ق.ظ 8:90 اطالع رسانی

 ب.ظ 44:09 ق.ظ 8:20 نشر و ترجمه

 ب.ظ 49:40 ق.ظ 3:90 کارگاه ها

 ب.ظ 49:40 ق.ظ 3:09 گرداننده

 ب.ظ 49:40 ق.ظ 8:40 منشی موقت

 ب.ظ 49:40 ق.ظ 3:09 خزانه دار

 ب.ظ 49:40 ق.ظ 8:10 ثبت

 غایب غایب چیپ و سکه

   

   

   

   

 ساعت خروج ساعت حضور نام ناحیه

 ب.ظ 49:40 ق.ظ 8:90 4اصفهان 

 ب.ظ 49:40 ق.ظ 8:90 2اصفهان 

 ب.ظ 49:40 ق.ظ 8:00 کرمان

 ب.ظ 49:40 ق.ظ 8:00 خوزستان

 ب.ظ 49:40 ق.ظ 8:10 )بانو( 4تهران 

 ب.ظ 49:40 ق.ظ 3:09 )آقا( 2تهران 

 ق.ظ 44:09 ق.ظ 40:48 تهران علی البدل

 ب.ظ 49:40 ق.ظ 3:09 اراک

 ب.ظ 49:40 ق.ظ 40:08 کیش

 ب.ظ 49:40 ق.ظ 40:00 یزد

 غایب غایب خراسان

 غایب غایب قزوین

 غایب غایب گرگان

 غایب غایب البرز

 غایب غایب شیراز
 

 

 

 

 

 



 «گزارش کمیته های شورای منطقه ای ایران » 

 تنخواه کمیته ایمیل کمیته تماس مسئول کمیته تلفن  نام کمیته

 ریال 4,000,000 - 03403730490  اطالع رسانی ایران

 مهدی, منا, شهرام, محمد, مهرداد, فرهاد و رسول.بازوهای کمیته: 

 :(3131)در سال گزارش کمیته -
 زاهدان, ارومیه و قشم بوده. بیشترین تمرکز این کمیته در رابطه با سنت یکم بوده که حمایت و راه اندازی جلسات جدید از جمله جلسه کرمان,  

ازی و بازگشایی جلسات از همه ی همچنین بازگشایی جلسات تعطیل شده ی ساوه, قزوین و کرمانشاه بوده. این کمیته آمادگی کامل دارد در صورت تقاضای گروه ها برای راه اند
 توان خود برای حمایت آنها استفاده کند.

ی حمایت از گروه و استفاده آن برای در رابطه با اطالع رسانی در سطح کشور و اطالع رسانی به اماکن و ارگانها کمیته رایزنی هایی انجام داده و برای مجوزی از بهزیستی برا     
هنگی کند و اگر عملیاتی بود اقدام کند. در ارتباط با هماهنگی با همه ی مناطق است. همچنین این کمیته آمادگی دارد برای پیشنهادهایی که اطالع رسان های مناطق دارند هما

آن را به رابطین داده تا  4939ود در سال اطالع رسان های کل ایران با اکثر ایشان تماس گرفته شد و خواسته شد اگر پیشنهاد یا راه کاری برای این کمیته دارند ضمن بیالن کاری خ
 موجود و کارهای الزم برای آن را انجام دهد.  این کمیته اشراف بهتری از شرایط

عضو به شهر ارومیه رفتند و با دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی و سازمان جوانان به اتفاق چند  1به اتفاق  20/42/4939رابطه با راه اندازی جلسه ارومیه این کمیته در تاریه در      
ریال آن را اعضا دادند و  100000ریال هزینه این گروه شد که  800000کردند. در جلسه بهبودی گروه نیز شرکت کردند و  نماینده گروه و رابط شرکت کردند و اطالع رسانی

رسان منطقه  کردند ولی اطالعریال را کمیته و همچنین بازوی این کمیته در خوزستان حضور پیدا کردند و به اتفاق رابط و تعدادی از اعضا جلسه داشتند و تبادل تجربه  100000
 حضور نداشتند.

ی قشم هماهنگی شد که در اولین فرصت این کمیته براناحیه زاهدان و ناحیه کرمان و ناحیه رفسنجان و ناحیه یزد و ناحیه همچنین با  ه است ونداشتدر بر این سفر هزینه ای      
 .اطالع رسانی از آنها حمایت کند

عصر برگزار شد. به اطالع رسانهای منطقه گفته شد که ساعت و مکان جلسات جدید را به کمیته آدرسها اطالع  7در محل پارک ساعت  23/4/4931اولین جلسه قشم روز شنبه      
 بدهند و همچنین کمیته اطالع رسانی.

 مشکل کمیته: -
 این کمیته اعالم مشکلی نداشتند.

 پیشنهاد کمیته: -
 رسانی کل تماس بیشتری داشته باشند تا اطالع رسانی بهتری داشته باشیم.کمیته های اطالع رسانی نواحی با کمیته اطالع 

 مخارج کمیته:  -

 مبلغ خرج کرد نوع خرج کرد
 ریال 490,000 شارژ گوشی )دوماه(

 ریال 900,000 کرایه رفت و آمد

 ریال 100,000 هزینه سفر به ارومیه

  

 ریال 4,090,000 جمع کل

 سواالت نواحی از کمیته: -
 آیا چشم اندازی برای افزایش اطالع رسانی در سطح جامعه همانند رادیو و تلویزیون و ... وجود دارد؟  سوال(
 د.به زودی اموری در این راستا انجام خواهد شد. همچنین در ارگان های دولتی نیز جهت دریافت کمک بیشتر برای فعالیت انجمن اقدام خواهد ش پاسخ(

  :درخواست نواحی -

 ناحیه کرمان از کمیته اطالع رسانی خواست جهت افزایش اطالع رسانی در ناحیه کرمان اقدام مربوطه را مبذول نمایند.

 

 تنخواه کمیته ایمیل کمیته تلفن تماس مسئول کمیته نام کمیته 
 ریال Veroka_4384@yahoo.com 490,000 03900489930 وب سایت 

 علیرضا.بازوهای کمیته: 

 کمیته:: گزارش -
 گزارش شورا روی سایت قرار گرفت. 

 مشکل کمیته: -
اس داشتند و پس از اطالع از موضوع نماینده خوزستان درخواست داشتند که بدون هماهنگی ایشان گزارش ناحیه ایشان روی سایت قرار نگیرد, بعد از اتمام جلسه منشی خوزستان تم



 اظهار ناراحتی کردند.

 پیشنهاد کمیته: -
 به ایمیل کمیته ارسال کنند تا در سایت قرار بگیرد. wordلطفاً تمامی نواحی گزارش خود را به صورت فایل 

 مخارج کمیته:  -
مایل شورا مراتب را ماه توافق کرده ایم. در صورت ت9ریال با امکان تقسیط  29,000,000بنابه درخواست شورا مبنی بر تحقیق و ایجاد سایت جدید, بعد از تحقیق با یک شرکت مبلغ 

 اعالم نمایید. 

 سواالت نواحی از کمیته: -
  گزارشات نواحی دیگر در گزارش شورا وجود دارد, چرا گزارش اضافه باید به روی سایت برود؟ مگر گزارش را کامل روی سایت نمی گذارید؟( 4سوال
افزایش آگاهی روی سایت  گزارش نواحی در گزارش شورا وجود دارد اما به طور خالصه ولی گزارش کامل هر ناحیه برای دریافت گروه های آن ناحیه یا نواحی دیگر برای (4پاسخ

 قرار میگیرد. 
 ( خارج جلسه شورا میشود که به سایت گزارش بدهیم که داخل سایت بگذارید؟2سوال

 Wordل فایل همکاری نمیکنند. جز خوزستان و تهران ولی الباقی همکاری در این زمینه ندارند. این امکان برای تمام نواحی وجود دارد که در صورت ارسا ( متأسفانه نواحی2پاسخ
 گزارش هیئت نمایندگانشان به ایمیل کمیته, گزارش داخل سایت قرار بگیرد.

 گزارش ناحیه ای را برای قرار دادن در سایت میخواهد ارسال کند, آن گزارش معتبر بوده و قرار گیرد؟( آیا میشود هر شخصی که تماس گرفت و اظهار کرد 9سوال
 ( باید تمام گزارشات نواحی توسط رابط به کمیته سایت ایمیل شود. در غیر از این توسط هیچ شخص دیگری دریافت نخواهد شد. 9پاسخ

 

 تنخواه کمیته کمیتهایمیل  تلفن تماس مسئول کمیته نام کمیته 

 ریال 4,000,000 - 03431924200  آدرس ها و روابط عمومی

 .نداردبازوهای کمیته: 

 گزارش کمیته:: -
ان, رباط کریم, بهبهان را داشتم و در ماه های اسفند و فروردین تماس های شهرستان های: تهران, اصفهان, مشهد, تبریز, کرمانشاه, بوشهر, یزد, قم, رفسنجان, نی ریز, سیر ج     

 ا شماره ماندگار اضافه بشوند. جلسات نو پایی چون الهیجان, گرگان, ارومیه, سنندج, قزوین, کرمانشاه و ساوه نیز باید به راهنمای کارت ب
 با مسئول اطالع رسانی در میان گذاشته شد و ایشان اعالم کردند برای ماه آینده کارت را به چاپ رسانیم )برای خردادماه(. 

 به انجمن ندارند.  در تعطیالت نوروزی تماس های متعددی با این کمیته در رابطه با قدم صفر و انجمن بانیان جوان سوال شد که اصال ربطی     

 اطالعی دارند را به این کمیته بدهند. OAخواهشمند است اگر عضوی در 
. استانهای الهیجان, کیش و البرز فقط باز هم از خدمتگزاران خواهشمند است با بنده همکاری الزم را داشته باشند. فقط تهران, اصفهان, اراک, کرمان و اهواز همکاری داشته اند     

 ماس ارائه کردند. شماره ت
 نواحی بدون آدرس قزوین, یزد, گیالن, مازندران, لرستان, رفسنجان, کرمانشاه هستند.     

 مشکل کمیته: -
 رابطین همکاری الزم را با کمیته آدرسها ندارند و سهل انگاری میکنند.     
 خط ماندگار با وجود ارائه مدارک به عضو در قم هنوز به نام بنده نشده است.     

 پیشنهاد کمیته: -
 لطفاً تنخواه این کمیته را افزایش دهید. به دلیل افزایش هزینه رفت و آمد.

 مخارج کمیته:  -

 مبلغ خرج کرد نوع خرج کرد
 ریال 900,000 شارژ گوشی )دوماه(

 ریال 490,000 کرایه تاکسی

 ریال 4,400,000 هزینه رفت و آمد

 ريال 10.11111. جمع کل
 سواالت نواحی از کمیته: -

 ؟ در ارتباط با ساوه, آیا میشود که نماینده مستقیم به شورا بفرستند یا زیر مجموعه استان مرکزی هستند و باید به آن ناحیه مراجعه کنند( 4سوال
 .تا به نزدیکترین ناحیه جهت دریافت خدمات مراجعه کند )استان مرکزی یا استان قم(شورا از ناحیه ساوه خواست ( 4پاسخ

  به انجمن پرخوران گمنام ندارد. پاسخ یک عضو راجع بانیان جوان: بانیان جوان یک سایت است که مجموعه تمام انجمن ها را گرد هم آورده و اطالع رسانی میکند و هیچ ربطی  --

 



 تنخواه کمیته ایمیل کمیته تماس مسئول کمیتهتلفن  نام کمیته 
 - - 03403730491  توزیع نشریات

 ندارد.بازوهای کمیته: 

 گزارش کمیته:: -
 .این کمیته 01/02/4931لغایت  02/42/4939گزارش فروش نشریات از مورخه      
ن تجربه حضور در ناحیه خوزستان و یک درون کمیته ای با مسئول نشریات ناحیه و حضور رابط و چند تن از اعضا در مورد تبادل نظر و مشکالت و گرفت 01/42/4939در مورخه      

 از ناحیه خوزستان.
ر جلسه بهبودی و درون کمیته ای با حضور مسئول نشریات و رابط و اعضا, بررسی حضور در آذربایجان غربی, ارومیه و رساندن نشریات و شرکت د 20/42/4939در مورخه      

 مشکالت و توضیح و نحوه فروش نشریات و تبادل تجربه و نظر اعضا.
 کتاب کارکرد قدم تحویل این کمیته شد. 4330تعداد  29/42/4939در مورخه      
 جهت سفارش و ارسال لیست قیمتها و یکسان سازی را داشته ام و تمامی تماس ها را پاسخگو بودم. با کلیه نواحی ارتباط تلفنی داشته و اعالم آمادگی     
بانک سامان, که به تأیید شورا و حساب مشترک است را داشته ایم. تمامی مبالغ  0243804049820297هر فروش که به نواحی داشته ام را فقط شماره کارت کمیته که به شرح      

ریال را داشتند و بنا به علت شخصی این  9,490,000واریز شده است. متأسفانه شماره حساب شخصی بنده را که متعجب از داشتن آن توسط اعضا جهت واریز, مبلغ  به این حساب
 حساب مسدود است و تا حصول وجه به حساب انجمن اعالم وصول نمی گردد.

 جهت اطالع شورا کسری نشریات:     
باشگاه رژیم غذای  OA -7کارکنان چاق.  -OA .0نویدهای  -9خطاب به خانواده پرخوران.  -1دفترچه برنامه غذایی.  -9داشتن یک برنامه غذایی.  -2دهم. ترازنامه قدم  -4

 برنامه بهبودی. -44پمفلت مفاهیم.  -40برای نوجوان قدیم.  -3فرصت های بهبودی.  -8نیست. 
 ورا:نشریات رو به اتمام جهت اطالع ش     

به  OAمعرفی  -0دوباره خوش آمدید.  -9برای خانواده های پرخوران.  -1گامی به درون. پرخوری بی اختیار  -9ترازنامه قدم چهارم.  -2از شخصی به شخص دیگر.  -4
 متخصصان سالمت.

 ریال. 928,200شب. مبلغ اهدایی:  20:90الی  43:00ها ساعت در پارک زیتون شنبه  23/04/4931ارسال نشریه اهدایی به جزیره قشم و افتتاح جلسه در مورخه      
تولید مبنی بر چاپ و  سفارش نواحی جهت درخواست و عجله و پیگیری مستمر و همچنین تقاضای این کمیته از شورا و فشار مضاعف به کمیته تولید و تحمل زحمت کمیته     

 دن ناحیه که متأسفانه باعث چالش این دو کمیته و نگرانی هر دو کمیته شده.آمادگی جهت توزیع و عدم استقبال خرید و حتی جواب ندا
 به شرح زیر تقدیم میگردد:در سال گذشته به دلیل فشار چاپخانه ها و همکاری کمیته تولید و توزیع شش فقره چک جهت تسویه و تحویل نشریات و ارسال آن به نواحی که      

 مبلغ چک تاریخ چک

 ریال 48,000,000 94/04/4931

 ریال 20,000,000 94/02/4931

 ریال 40,000000 94/09/4931

 ریال 49,000,000 94/01/4931

 ریال 49,000,000 94/09/4931

 ریال 40,000000 94/00/4931

 که اولین چک فروردین ماه به شکر خدا پاس شده و این حرکت فقط بخاطر خوش نامی انجمن صرفاً انجام شده.  ریال 88,000,000همگی جمعاً به مبلغ  
 از کلیه نواحی و رابطین تقاضا می شود با خرید و حمایت از دو کمیته را داشته باشند.

 جمع کل بستانکاری کمیته فروش دوم فروش اول نام استان
 ریال 0,000,000   ریال 0,000,000 خراسان

 ریال 890,000   ریال 890,000 ارومیه

 ریال 9,800,000  ریال 4,100,000 ریال 2,100,000 اصفهان

 ریال 290,000   ریال 290,000 البرز

 ریال 4,900,000   ریال 4,900,000 کرمان

 ریال 4,480,000   ریال 4,480,000 زاهدان

  ریال 000,000   کیش

 ریال 4,900,000  ریال 700,000 ریال 800,000 اهواز

 ریال 990,000   ریال 990,000 اراک

 ریال 100,000   ریال 100,000 اطالع رسانی تهران

 ریال 49,890,000    جمع فروش

 



 هزینه های کمیته: -

 مبلغ هزینه نوع هزینه

 ریال 200,000 شارژ تلفن همراه

 ریال 400,000 خرید دسته فاکتور

 ریال 210,000 فقره 42ارسال به نواحی هزینه 

 ریال 4,000,000 هزینه حمل و جابه جایی نشریه کارکرد قدم به انبار

 ریال 4,910,000 جمع هزینه

 ریال 2,240,000 تنخواه

 ریال 090,000 کسر هزنیه و مانده تنخواه

 مخارج کمیته:  -

 مبلغ خرج کرد نوع خرج کرد
 ریال 900,000 شارژ گوشی )دوماه(

 ریال 490,000 کرایه تاکسی

 ریال 4,400,000 هزینه رفت و آمد

 ریال 4,040,000 جمع کل

 سواالت نواحی از کمیته: -
 ؟ با توجه به اینکه قرار بود ناحیه ای نیاز به نشریه ای داشت اول هزینه آن را پرداخت کنند بعد نشریه ارسال شود, چرا اینطور نشده( 4سوال
یه چاپ شده خبری از آنها نیست و دلیل عدم همکاری نواحی. برخی نواحی نشریاتی را نیاز داشتند و ابراز کردند تا نشریه تحویل نگیرند پولی واریز نمیکنند. اکنون که نشربه ( 4پاسخ

 .حتی گوشی تلفن را جواب نمیدهند
 ن شورا بوده؟ ( نشریات به صورت امانی به برخی نواحی ارسال شده, این کار طبق وجدا2سوال
 ( خیر برای اینکه نشریات هزینه کمتری برای جا به جایی داشته باشد.2پاسخ

 

 تنخواه کمیته ایمیل کمیته تلفن تماس مسئول کمیته نام کمیته 

 ریال r.dejvand@gmail.com 9,000,000 03403730490 کارگاه ها 

 .رسول, صبابازوهای کمیته: 

 گزارش کمیته:: -
ی شود. ولی سنندج حضور فیزیکی درخواست رسمی از ناحیه اراک و سنندج بوده که اراک هفته آینده بعدی با رایزنی با رابط و مسئول کمیته کارگاه های این ناحیه برگزار مچند      

 و پیگیری نداشته اند.
 درخواستی از کمیته کارگاه های تهران داشتیم مبنی بر آموزش و تبادل اطالعات و هنوز منتظر پیگیریشون هستیم.     
 شورا و رسمیت پیدا کردن ناحیه فوق. از ارومیه درخواست کارگاه داشتیم که چون نه رابط دارد و نه بعنوان ناحیه ثبت شده, رسیدگی نکردیم و دعوتشان کرده ایم برای حضور در      

 مشکل کمیته: -
ندین باره این کمیته که اگر اعضا بخواهند و حمایت کنند حاضر است هر ماه برای رابطین به حمایت نکردن اعضا, کمبود تنخواه و حمایت نکردن خدمتگزاران. به وجود اعالم چ     

 صورت منظیم و روتین کارگاه سنت و مفاهیم برگزار کنند.
 به کمیته اطالع رسانی جهت آموزش روابط عمومی پیشنهاد داده شده که پیگیری نشد.     
 اعالم شده. نیاز به لپ تاپ برای این کمیته بارها     

 پیشنهاد کمیته: -
 مجدد این کمیته اعالم آمادگی برای برگزاری کارگاه در تمامی نواحی را دارد.     
 برگزاری ماهانه کارگاه سنت مخصوص رابطین در تهران بصورت منظم.     
 همکاری و ارائه تجربه به کمیته و حمایت کردن کمیته کارگاه ها.     

 مخارج کمیته:  -
 ریال شارژ 400,000 مبلغ

 سواالت نواحی از کمیته: -
  به چه منظوری ارائه شده؟ ؟ارائه شدهسواالتی که در کمیته کارگاه ارائه دادند در ناحیه تهران ارائه شد, و با مخالفت گروه ها روبرو شد و اعالم کردند از کجا این سواالت ( 4سوال
 .ارائه میکنیم. همچنین برای آگاه سازی نواحیمشکالت شورا که میسنجیم این سواالت را ( 4پاسخ

 



 تنخواه کمیته ایمیل کمیته تلفن تماس مسئول کمیته نام کمیته 
 - - 03403730493 نشر و ترجمه 

 ندارد.بازوهای کمیته: 

 گزارش کمیته:: -
 چاپخانه با بهترین شرایط. 1ریال, با انتخاب از بین  90,000,000چاپ کتاب راهنمای کارکرد دوازده قدم به قیمت      
 فصل کتاب پرهیز. ترجمه, ویرایش تایپ و طراحی پمفلت راهنمای برای راهنمایان. 8فصل از  9ترجمه, ویرایش و تایپ      
 د با این کمیته.عدم همکاری بازوی اینجانب از شب عی    
 ریال. 88,000,000کاهش شدید کارهای هزینه بر کمیته به جهت بدهی به چاپخانه تا شهریور ماه و انجام تعهدات مالی, مبلغ     
 انجام کارهای هزینه بر کیمته فقط به شرط قبول کارمند خاص جهت تسویه زمان وجود بودجه.    
 درج نوبت چاپ هر کتاب در صفحه اول.    
 تشکر از کمیته توزیع بابت همکاری بسیار زیاد با کمیته جهت انجام تعهدات مالی.    
 تشکر از ناحیه خراسان بابت خدمتگزار صادق از بجنورد جهت همکاری در ترجمه و ویرایش کتاب پرهیز و پمفلت راهنمایی برای راهنمایان.    
 لت راهنمایی برای راهنمایان.تشکر از ناحیه اراک جهت همکاری در قسمت تایپ پنف    
 تشکر از ناحیه اصفهان جهت همکاری در ترجمه کتاب فراتر از آنچه تصور میکردیم.    
 تشکر از منشی موقت جهت همکاری در ترجمه پمفلت جلسات اصلی جهت یکسان سازی پمفلت ها و برای دریافت الیسنس نشریات خدمات جهانی.    

 مشکل کمیته: -
 عدم قیمت واحد فروش نشریات در نواحی مختلف از جمله خراسان.     
 کمبود شدید بودجه جهت انجام کارهای هزینه بر کمیته نظیر ویرایش, خدمات کامپیوتری, طراحی.     

 سواالت نواحی از کمیته: -
 ( درخواست هایی که دارند را چقدر در شورا اعالم کرده اند؟ 4سوال
 هر ماه اعالم شده اما هنوز درخواستها رسیدگی نشده است.( متأسفانه 4پاسخ

 

 

 تنخواه کمیته ایمیل کمیته تلفن تماس مسئول کمیته نام کمیته 

 - - 03402292428 طرح و برنامه 

 محمد.بازوهای کمیته: 

 گزارش کمیته: -
ات , پیشنهادات ارائه شده جلسه درون کمیته ای با موضوع اینکه در صورتی که اعضا مثل چند ماه گذشته به حد نصاب نرسید و شورا کنسل شد چه کنیم؟ در قمست پیشنهاد     

 نوشته شده است که به صمع و نظر شورا میرساند.

 مشکل کمیته: -
 از آن کم شود.طوالنی بودن زمان شورا و لطفاً یک ساعت      

 پیشنهادات در جلسه درون کمیته ای: -
 اعضا مسئولیت بیشتری بپذیرند. -4     
 سامانه پیامکی برای اطالع رسانی و در صورت وجود امکان پاسخگویی باشد. -2     
 اده شود بعد از آن غیبت محسوب شود.دقیقه فرصت د 90دقیقه و برای شهرستان  49حضور و غیاب انجام شود. برای خدمتگزاران در تهران  -9     
 بندی برای نواحی فعال یک چهارم و یا یک سوم حضور داشتند تا به حد نصاب برسد. -1     
 ناحیه بهتره؟ 0رابط باشد یا  0تغییر یا اصالح یا صحبت درباره بند اساسنامه که باید  -9     

 

 

 تنخواه کمیته ایمیل کمیته تلفن تماس مسئول کمیته نام کمیته 
 - Lovemr.zaman@yahoo.com 03403030479 ثبت 

 ندارد.بازوهای کمیته: 

 گزارش کمیته:: -
 هیچ گزارشی ندارند.      



 

 مشکل کمیته: -
 عدم اطالع رسانی برای داشتن دو دکتر و یا کارشناس تغذیه برای اتمام مراحل ثبت و دریافت مجوز فعالیت.     
 نداشتن آمار دقیق اعضای انجمن در سراسر ایران.     

 پیشنهاد کمیته: -
 انجام طرح آمارگیری از اعضا.     

 سواالت نواحی از کمیته: -
 ؟ مدت خدمت این کمیته چقدر است( 4سوال
 .خدمت تا پایان مراحل ثبت استثبت یک کمیته موقت است که از زمان انتخاب به مدت نامحدود برای مراحل ثبت اقدام میکند. مدت ( 4پاسخ
 ؟ کارشناس تغذیه هنوز نیاز دارید( 24سوا

 .د که توان انجمن نیستبله هنوز نیاز است و هر بار هم در گزارش اعالم شده اما تا امروز اشخاصی که معرفی شدند یا تلفن جواب ندادند و یا درخواست پول داشتن( 2پاسخ
 ؟ مسئولین نیز مورد قبول استآیا آماری که نیاز داری برای ( 9سوا

 .در صورت عدم موافقت آنها یک همایش برگزار و از آنها در این همایش دعوت میکنیم .این آمار را در درجه اول برای کمیته ثبت و بعد مسئولین نیاز داریم (9پاسخ

 

 تنخواه کمیته ایمیل کمیته تلفن تماس مسئول کمیته نام کمیته 
 - - - کمیته چیپ و سکه

 ندارد.بازوهای کمیته: 

 گزارش کمیته:: -
 متأسفانه برای چندمین ماه متوالی کمیته چیپ و سکه از حضور در شورا امتنا و هیچ بازویی از ایشان در جلسه شورا حضور ندارد.     

 تسلیم ناحیه تهران کردند و از ایشان به دست منشی رسیده است. 09/02/4931تا  00/40/4932تنها در این جلسه دو و نیم صفحه پرینت و دست نویس از عملکرد خود از تاریخ 
 کرد برای ایشان تهیه شود.کلیه نواحی که نیاز به ریز عملکرد ایشان دارند لطفاً مراتب را با منشی موقت هماهنگ نمایند تا در جلسه بعدی شورا یک کپی از این عمل

 

 «شورای منطقه ای ایران  مسئولین اداریگزارش » 

 تنخواه کمیته ایمیل  تلفن تماس مسئولنام 

 - - - خزانه دار

 :مسئول گزارش -

 مبلغ نام ناحیه
 ریال 4,000,000 اصفهان

 ریال 900,000 کرمان 

 ریال 809,000 خوزستان

 اهدایی ندارد تهران

 ریال 100,000 اراک

 ریال 900,000 کیش

 ریال 4,000,000 یزد

  ریال 1,209,000 جمع کل
 

 تنخواه کمیته ایمیل  تلفن تماس مسئولنام 
 - - - منشی موقت

 :مسئول گزارش -
  موقت اعالم آمادگی خود را برای ادامه خدمت به ماه بعدی موکول کرد.منشی     
ا پرداختن به حواشی خودداری نمایند تا درخواستی که منشی از خدمتگزاران دارد, لطفاً گزارش خود را لطفاً به صورت بسیار خالصه و در چند خط بیان کنند و از داستان سرایی و ی    

ی و با خط خوش و با دقت بیشتر به برگه گزارشات رابطین و کمیته ها دقت شود بتواند منشی گزارش کوتاه تری را به نواحی ارائه دهد. همچنین خواست لطفاً با خودکار آبی یا مشک
ایشان همچنین اعالم نمودند طی ماه بعد از اتمام تایپ و قراردادن آن به روی سایت با تمامی  . از بهم ریختگی گزارش باعث افزایش زمان تایپ گزارش می شود.و بعد پر شود



 ماندگار بود تماس گرفتند و اعالم کردند که گزارش در سایت است و از آنها دعوت بهم رساندند تا در شورای امروز شرکت کنند.  نواحی که در خطوط آنها در کارت

 «شورای منطقه ای ایران  رابطین نواحی درگزارش » 

 مبلغ اهدایی خط ماندگار شماره ناحیه نام ناحیه
 ریال 100,000 - 41 مرکزی )اراک(

 :ناحیه خالصه گزارش -
فروردین ماه با خواند دعای آرامش و سنت های دوازده گانه پرخوران گمنام و با حضور اکثریت  94روز دوشنبه  49ساعت  31اولین جلسه هیات نمایندگان ناحیه اراک در سال     

 خدمتگزاران در سالن آمفی تأتر پارک امیر کبیر برگزار گردید.

 :خالصه دستاوردهای ناحیه -
 نفر.  4سالگی 3نفر,  4سالگی 2نفر,  9تعداد تولد یک سالگینفر,  7تازده وارد تعداد 

به تعداد خدمتگزاران یک نسخه از  با توجه به اتمام دوره ی خدمت ها و اتمام اساسنامه, اساسنامه با رای وجدان تمدید و خدمتگزاران برای پست های خدمتی انتخاب گردیدند.
 اساسنامه چاپ و به خدمتگزاران اهدا شد.

 :خالصه مشکالت ناحیه -
 نبود خدمتگزار در بعضی از پست های خدمتی از جمله رابط.

 حمایت نکردن اعضا از گروه روز چهارشنبه چه از نظر اعضا و چه خدمتگزار و چه سبد سنت هفتم.

 :خالصه پیشنهادات ناحیه -
 . جهت اطالع رسانی و گرفتن جا و مکان در نوحی و گذاشتن مدت زمان خدمت برای این کمیته.OAبرای پیگیری به ثبت رساندن  OAدرخواست از کمیته ثبت 

 اری.درخواست از کمیته کارگاه ها برای برگزاری کارگاه شرح وظایف خدمتگزار, بنا بر درخواست سال گذشته و انجام آن در اردیبهشت سال ج 
 درخواست نشریه جدید از کمیته نشر و ترجمه.

 

 

 مبلغ اهدایی خط ماندگار شماره ناحیه نام ناحیه
 ریال 4,000,000 - - اصفهان

 :خالصه گزارش ناحیه -
مسئول اداری حضور  9کمیته و  3گروه,  49در این جلسه  برگزار گردید. قدم سومخواند دعای  با 49ساعت  02/02/4931تاریخ در  اصفهاناولین جلسه هیات نمایندگان ناحیه     

 داشتند. به مشکالت گروه ها رسیدگی شد و مشکل خاضی وجود نداشت.
 د.قسمت سواالت وجود دارسوال این ناحیه از کمیته توزیع: ارسال امانی نشریه از طرف کمیته توزیع نشریات چگونه است؟ پاسخ این مورد در گزارش خود کمیته توزیع 

 :خالصه دستاوردهای ناحیه -
 برگزاری سه کارگاه, تهیه مکان جدید جلسه برای گروه ها.

 

 مبلغ اهدایی خط ماندگار شماره ناحیه نام ناحیه
 ریال 4,000,000 - - یزد

 :خالصه گزارش ناحیه -
 برگزار گردید. 40:90ساعت  20/04/4931جلسه هیات نمایندگان ناحیه یزد در تاریخ     

 :ناحیه مشکلخالصه  -
 عدم حمایت اعضا, نداشتن خدمتگزار در جلسات هیات نمایندگان و عدم تمایل به خدمت اعضا.

 

 مبلغ اهدایی خط ماندگار شماره ناحیه نام ناحیه

 ریال 900,000 - - کیش

 :خالصه گزارش ناحیه -
خانمها برگزار می گردد. در هر جلسه معموالً دو یا سه نفر تازه وارد داریم. جلسه با حمایت اعضای به صورت جلسه ی بسته ی  7:90تا  0کیش روزهای شنبه ساعت جلسه     

 قدیمی و کارکرد قدم گروهی فعال می باشد.
 را حمایت کرده بودند.با حمایت یکی از اعضای قدیمی که به صورت مهمان از تهران به کیش آمده بودند, کارگاه سنت گروهی تشکیل شد که به صورت عشق بود و گروه 



 :خالصه مشکل ناحیه -
 عدم دسترسی فوری به نشریات می باشد. چرا که به صورت پستی امکان پذیر نبود.

 مبلغ اهدایی خط ماندگار شماره ناحیه نام ناحیه

 ریال 900,000 - - کرمان

 :خالصه گزارش ناحیه -
همچنین آمادگی شناسایی مکانهایی مانند  .صورت موافقت شما این ناحیه امکان دادن اسکان برای کمیته کارگاه ها را دارددرخواست یک تیم اطالع رسانی را داریم, لطفاً در     

 را به آنها معرفی کنیم. نحوه اطالع رسانی برای جذب اعضای جدید. OAبهزیستی تا 
یستی برای جذب اعضای جدید و تازه وارد و همکاری با تیم مربوط در مورد جا و مکان در شهر درخواست تیم اطالع رسانی برای معرفی انجمن از جمله در مکان هایی مانند بهز

 کرمان.

 :خالصه مشکل ناحیه -
 اعضای تازه وارد می آیند ولی جذب نمی شوند. فقط تعدادی ثابت هستیم که رشد نکرده ایم. 

 ها, جلسه مختلط است.ماه می باشد. ضعیف بودن در کارکرد قدمها و سنت  0پاکی اکثریت تا 

 در گذشته که در کرمان برگزار میشد ولی بسته شده بود را به گروه زندگی تو اهدا کردند. OAبعضی از اعضا قدیمی به گروه می پیوندند و وسایل 

 

 مبلغ اهدایی خط ماندگار شماره ناحیه نام ناحیه

 ریال 809,000 - - خوزستان

 :خالصه گزارش ناحیه -
 با حضور کمیته ها و نماینده های بین گروه. برگزار گردید. 28/04/4931در تاریخ  خوزستانجلسه هیات نمایندگان ناحیه     

 گروه ها مشکالت خود را عنوان و تجربه گرفتند.
 آدرس جدید جلسات تحویل کمیته آدرسها شد.

 اده شد.خوزستان تحویل اطالع رسان کل د 0گزارش کمیته اطالع رسان ناحیه 

 :خالصه دستاوردهای ناحیه -
 .گروه ها در حال پیام رسانی هستند و تازه وارد داریم و گروه ها رو به رشد هستند

تجربه انجام یک جلسه درون کمیته ای با حضور رابط شورا, نشریات خوزستان و بازوی اطالع رسان کل و مسئول نشریات کل برگزار شد. در این جلسه تبادل  01/42/4939در تاریخ 
 شد و کمیته اطالع رسان آمادگی خود را جهت همکاری و اطالع رسانی در هر مکان و زمانی اعالم کرد.

 :خالصه مشکل ناحیه -
 گوشی و خط خدمتی که سه ماه پیش رای وجدان آورد و به ثبت گزارش شورا و ساختار رسید مجددا به رای گذاشته شد و کنسل شد.

 اه ها همچنان بدون خدمتگزار است.پست خدمتی کمیته کارگ

 :خالصه پیشنهادات ناحیه -
سو تفاهمی که بین رابط از کمیته ها درخواست میشود که طب اساسنامه و شرح وظایف خدمتشان را انجام بدهند که برای نواحی ایجاد سو تفاهم نشود و در خصوص مشکل 

 خالصه عنوان شود. )جهت رفع سو تفاهمات(.خوزستان و کیته سایت به وجود آمده در گزارش شورا خیلی 

 

 « ماه شورا اردیبهشتدستور کار » 

تا  3:00صبح کمیته طرح و برنامه و ساعت  3:00صبح تا  8:00برای تغییر ساعت شورا اعتراض شد و به دلیل رای نیاوردن تایم سر جای خود باقی ماند. جهت اطالع اینکه ساعت  -

 برگزاری و عدم برگزاری یک ساعت اول متولی آن کمیته طرح و برنامه است.شورا برگزار میشود.  49:00

کارگاه اراک کسر و الباقی به خزانه دار در ارتباط با تعلیق یک ماهه بودجه کمیته کارگاه ها و بازگشت آن به خزانه برای پرداخت بدهی ها به علت کمبود خزانه , قرار شد هزینه  -

 ست.تحویل شود که رای آورده ا

تایپ و ماه آینده در اختیار کمیته ها و نواحی بندهای اساسنامه نیز تغییرات آن انجام شد و برخی بند ها هنوز باقی مانده اند. همچنین قرار شد اساسنامه جدید تا به این مقدار فعلی  -

 قرار گیرد.

 « دستور کار خرداد ماه, کمیته طرح وبرنامه» 



 خرداد ماه برگزار نمی شود.کمیته طرح و برنامه در  -

 « ماه شورا خرداددستور کار » 

, فرامنطقه دو عدد رابط, گرداننده البدل علی, منشی البدل منشی دائم تا پایان دوره یکساله )مهرماه(, علی :دارد خدمتگزار به نیاز همچنان که زیر خدمتهای برای انتخابات برگزاری -

 دوم. دار خزانه

 .رابطین مشکالت و سواالت به رسیدگی -

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

   .آنها حسابرسی و دهند می انجام تولیدی کار که هایی کمیته برای مالی سال تعیین -  .ها گروه در تولد بودن اصولی غیر یا اصولی بررسی - :ذیل شرح به قبلی پیشنهادات بررسی -

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

 کتبی گزارش ارائه -  .اصول از همسان و مشترک فهم به رسیدن و سازی شفاف برای( ها کمیته مسئولین و رابطین نواحی، کارگاه مسئولین) خدمتگزار اعضای برای کارگاه تشکیل

 در گروهی ترازنامه داشتن-   .برنامه و طرح کمیته به تنخواه تخصیص-  .شورا جلسه ابتدای در قبل ماه گزارش نشدن خوانده -  .جدید ای گاهنامه در ها کارگاه کلیه ماحصل از

 بررسی پیشنهادات کمیته ها. –بررسی سایت جدید با توجه به ارائه گزارش کمیته وب سایت.   –جدا سازی کمیته تولید و ترجمه نشریات از هم دیگر.   –  .شورا

 «خاتمه گزارش» 

 شورای ایران. 49:00صبح تا  03:00از ساعت  04/09/4931ماه مورخ  خردادجلسه بعدی شورا اولین جمعه 

 دقیقه با خواندن دعای آرامش خاتمه یافت. 49:07جلسه شورای ایران در ساعت 

 با تشکر منشی موقت


