
 

 به نام خداوند بخشنده و مهربان

 32:9 ساعت راس اول طبقه سالمت خانه, سپيدار پارك, شيخان چهارراه, صفي شيخ خيابان, تهران در 4931 ماه خرداد يكم مورخ ايران اي منطقه شوراي جلسه يكمين و نود 
 پرخوران گمنام ايران قرائت شد.ابتدا مفاهيم خدماتي دوازده گانه انجمن  -غاز شد. آ آرامش دعاي خواندن با صبح

 .نمود اعالم جلسه ابتداي در را خود گزارش مشكالت اي پاره دليل به همچنين پس از آن منشي موقت حضور و غياب خدمت گزاران و نمايندگان نواحي  -

 دستور كار جلسه خرداد ماه شورا نيز توسط منشي موقت قرائت شد. -

 «گزارش حضور و غياب خدمت گزاران و نمايندگان نواحي ايران»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت خروج ساعت حضور نام ناحيه

 ب.ظ 49299 ق.ظ 32:9 4اصفهان 

 ب.ظ 49299 ق.ظ 32:9 :اصفهان 

 ب.ظ 49299 ق.ظ 32:9 كرمان

 ب.ظ 49299 ق.ظ 32:9 خوزستان

 ب.ظ 49299 ق.ظ 32:9 )بانو( 4تهران 

 غايب غايب )آقا( :تهران 

 ب.ظ 49299 ق.ظ 32:9 تهران علي البدل )آقا(

 ب.ظ 49299 ق.ظ 32:9 اراك

 ب.ظ 49299 ق.ظ 32:9 گرگان

 ب.ظ 49299 ق.ظ 32:9 يزد

 ب.ظ 49299 ق.ظ 32:9 سنندج

 ساعت خروج ساعت حضور نام ناحيه

 «ايران OAتعداد غيبت هاي خدمتگزاران شوراي »

ها از زمان خدمت  قسمت به دليل درخواست نواحي از تعداد غيبت هاي خدمتگزاران شورا از منشي موقت براي اطالع و آگاهي ايشان درخواست شده است. )اين غيبتاين 
 منشي موقت مي باشد(

 ساعت خروج ساعت ورود نام كميته و مسئول اداري

 ب.ظ 49299 ق.ظ 32:9 توزيع نشريات

 ب.ظ 49299 ق.ظ 32:9 وب سايت

 غايب غايب طرح و برنامه

 ق.ظ 49291 ق.ظ 32:9 نشر و ترجمه

 ب.ظ 49299 ق.ظ 32:9 آدرسها و روابط عمومي

 ب.ظ 49299 ق.ظ 32:9 منشي موقت

 ب.ظ 49299 ق.ظ 32:9 اطالع رساني

 غايب غايب كارگاه ها

 غايب غايب خزانه دار

 غايب غايب ثبت

 غايب غايب چيپ و سكه

 غايب غايب گرداننده



 

 

 

 

 

 

 

 «گزارش كميته هاي شوراي منطقه اي ايران » 

 توضيحات تعداد غيبت نام خدمتگزار

 - 9 توزيع نشريات

 - 9 وب سايت

 بهمن, خرداد ماه شوراي غير متوالي : طرح و برنامه

 شوراي اسفند ماه 4 نشر و ترجمه

 شوراي دي, بهمن, خرداد ماه غير متوالي 1 كارگاه ها

 - 9 آدرسها و روابط عمومي

 - 9 منشي موقت

 شوراي دي, اسفند و خرداد ماه غير متوالي 9 خزانه دار اول

 شوراي خرداد ماه 4 ثبت

 اسفند, ارديبهشت و خرداد ماهشوراي دي, بهمن,  متوالي 1 چيپ و سكه

 شوراي خرداد ماه 4 گرداننده

 شوراي دي ماه 4 اطالع رساني

 شوراي دي, بهمن و اسفند ماه متوالي 9 فرامنطقه اول



 

 مدت خدمت بازو ها تنخواه كميته ايميل كميته تلفن تماس كميته نام كميته

 سال: عليرضا - - - سايتوب 

 خالصه گزارش كميته2 -

 گزارش ارديبهشت شورا در سايت قرار گرفت. آدرس جلسات كرمان نيز به سايت اضافه شده است.

 مشكل كميته2 -

 گزارشي نيست.

 پيشنهاد كميته2 -

 گزارشي نيست.

 مخارج كميته2 -

 گزارشي نيست.

 سواالت از كميته2 -

 سايت شده است؟ آمار سايت را مي شود بدهيد تا بدانيم طي ماه چقدر بازديد داشته ايم؟ چرا سايت به روز نمي شود؟2 چه تبليغي براي 4سوال 

يت بيشتر بودجه طراحي سا 2 متأسفانه سايت فعلي امكانات خاصي ندارد كه بتوانيم به روز رساني خاصي انجام دهيم. جز گذاشتن آدرس و گزارش نواحي. براي بروزرساني4پاسخ
يم. اما براي اينكه اين سايت مرجع باشد جديد را كه راي آورده تأييد نماييد تا انجام شود وگرنه سايت فعلي امكان خاصي ندارد و انتظار خاصي هم نمي توان داشت. ما تبليغ ندار

 كنند.از نواحي كه وبالگ دارند خواهشمنديم وبالگ هاي نواحي را حذف و اعضا را به سايت اصلي راهنمايي 

 مدت خدمت بازو ها تنخواه كميته ايميل كميته تلفن تماس كميته نام كميته

 سال: مهدي, منا, شهرام, فرهاد, مهرداد و رسول. ريال 4,999,999 - 93493730499 اطالع رساني

 خالصه گزارش كميته2 -

 گروه در سطح شهر اطالع رساني نداشتيم.در گرگان اطالع رساني داشتيم ولي با توجه به وجدان  4931/:41/9در تاريخ 

 شتيم.نواحي كرمان, زاهدان و رفسنجان درخواست اطالع رساني در سطح ناحيه هايشان را دارند كه به دليل عدم وجود تنخواه كافي امكان حضور ندا

 براي ناحيه اراك مدارك اطالع رساني درخواست داشتند كه ايميل شد.

 دليل عدم حمايت بسته شدند. نواحي كرمانشاه و اروميه به

 آنها آشنا شويم. از كميته اطالع رساني خوزستان بابت ارسال گزارش تشكر ميكنيم و از تمام نواحي ميخواهيم كه گزارش ارسال كنند تا با نحوه كار و تجربه

 مشكل كميته2 -

 گزارشي نيست.

 پيشنهاد كميته2 -

 ريال 9,999,999افزايش تنخواه اين كميته به 

 مخارج كميته2 -

 مبلغ خرج كرد نوع خرج كرد

 ريال 19,999 كپي و پرينت

 ريال 199,999 كرايه رفت و آمد



 

 ريال 199,999 هزينه سفر به گرگان

 ريال 19,999 شارژ گوشي

 ريال 4,999,999 جمع كل

 

 سواالت از كميته2 -

 حاضر نشديد؟2 چرا با وجود درخواست كتبي ناحيه كرمان در اين ناحيه 4سوال 

 2 به دليل كمبود بودجه كميته.4پاسخ

 مدت خدمت بازو ها تنخواه كميته ايميل كميته تلفن تماس كميته نام كميته

 سال: رحيم, صبا, آرزو, نادر, رسول ريال 1,999,999 - 93493730490 كارگاه ها

 خالصه گزارش كميته2 -

تشكيل داد. درباره برگزاري كارگاه اراك با همكاري اعضا خدمتگزار اراك. صبح روز كارگاه جلسه اي بعنوان همساني با  ارديبهشت درون كميته اي ::اين كميته در تاريخ 
نحوه ارديبهشت كارگاهي با موضوع  9:اكثريت اعضا خدمتگزاران هيئت نمايندگان اين ناحيه برگزار نمود كه مشكالت و دليل موضوع كارگاهشان را پيگيري كنيم. در تاريخ 

 ريال هم هزينه شد. اين كميته آمادگي برگزاري كارگاه در نواحي را دارد. 499,999,:خدمتگزار برگزار شد و به علت كمبود وقت نيمه كاره تمام شد و مبلغ  1صحيح خدمت با 

 مشكل كميته2 -

 پيشنهادات كميته..كمبود تنخواه, حمايت نكردن اعضا, كمبود نيروي انساني و آگاه, توجه نكردن رابطين به 

 پيشنهاد كميته2 -

بندي در اساسنامه  -:زار كند. اين كميته پيشنهاد دارد كه براي رابطين و كساني كه تمايل دارند بصورت مدون هر ماه كارگاه آموزشي سنت و مفاهيم خدماتي در تهران برگ -4
 كنند به جهت آموزش و تحوه صحيح خدمت.ايجاد شود كه خدمتگزاران بعد از انتخاب شدن در كارگاه سراسري شركت 

 مخارج كميته2 -

 مبلغ خرج كرد نوع خرج كرد

 ريال 499,999,: كارگاه اراك

 ريال 499,999,: جمع كل

 

 سواالت از كميته2 -

 به دليل عدم حضور مسئول كميته و طبق بند اساسنامه نقطه پاسخگويي نبودن بازوي كميته سواالت مطرح نشد.

 مدت خدمت بازو ها تنخواه كميته ايميل كميته تلفن تماس كميته كميتهنام 

 سال: - ريال 4,999,999 - 934311:4:99 آدرسها

 خالصه گزارش كميته2 -

آباد, رباط كريم, همدان, ني ريز, طي ماه گذشته با اين كميته كمافي سابق تماس گرفته شد و پاسخگو بودند. شهرستان هايي كه درخواست افتتاح جلسه داشتند2 بوشهر, خرم 
 گناوه و سبزوار. همچنين جلسات نوپا از جمله2 ساوه, گرگان, قشم, اروميه, سنندج و الهيجان كه دعوت شدند تا در جلسه شورا شركت كنند.

ت جديد ماندگار شود و تا قطعي شدن متوقف شد. خواهشمنديم با مسئول كميته اطالع رساني تماس داشتم و ايشان نيز آدرس و تلفن دقيق نداشتند تا اقدام به چاپ مجدد كار
 آدرسهاي بروز, شماره تلفن ماندگار را حتما به اين كميته از طريق نواحي برسد تا بتوانيم در اختيار اعضا قرار دهيم.

 مشكل كميته2 -

 نواحي همكاري الزم ندارند, خط هنوز به نام بنده نيست, .



 

 پيشنهاد كميته2 -

 ريال. 4,199,999افزايش تنخواه اين كميته از به  -4

ست؟ )با توجه به خدمتگزار بودن ناحيه شيراز درخواست داشتند كه نصف هزينه كميته آدرسها را بدهند تا به عنوان نماينده اين ناحيه نيز ايشان شركت كنند و آيا اصولي ا -:
 (.باشند نماينده اين كميته ميسر نيست كه در دو پست خدمتي , خدمتگزار و 

 مخارج كميته2 -

 مبلغ خرج كرد نوع خرج كرد

 ريال 4,4799,999 رفت و آمد

 ريال 99,999: شارژ

 ريال 419,999 كرايه تاكسي

 ريال 4,1:9,999 جمع كل

 

 سواالت از كميته2 -

 2 يكسري درخواست هايي دادند كه اعالم كنند و بيشتر توضيح دهند؟4سوال 

مچنين آدرسها در اختيار درخواست اطالع رساني كه با كميته مربوطه اطالع داده خواهد شد, برخي تماس ها و سواالت به نزديك ترين ناحيه ارجاع داده خواهد شد و ه2 4پاسخ
 .قرار خواهد گرفت. همچنين براي شيراز بر خالف اصول مي باشد كه مسئول كميته نماينده ناحيه هم باشد و اين شدني نيست

 مدت خدمت بازو ها تنخواه كميته ايميل كميته تلفن تماس كميته نام كميته

 سال: - - oanashrtolid@yahoo.com 93493730493 نشر و ترجمه

 خالصه گزارش كميته2 -

 ترجمه پمفلت هاي جلسه جهت همسان سازي.

 تشكر از منشي شورا جهت ترجمه و ويراستاري اوليه پمفلت.

 بر كميته به دليل كسري بودجه به صفر رسيده است.كارهاي هزينه 

 مشكل كميته2 -

 كسري شديد بودجه.

 كمبود خدمتگزار.

 سواالت از كميته2 -

 2 پمفلتي كه اعالم كرديد قبالً ترجمه شده, مشكالت ترجمه دارد, راجع آن بيشتر توضيح دهيد.4سوال 

نقص است. همچنين نظر عضو ترجمه كننده مي باشد. با توجه به زبان برنامه يكسان مي شود و بعد چاپ مي درصد درست ترجمه شده و بي عيب و 2499 اين پمفلت 4جواب 
 شود.

 

 

 

 مدت خدمت بازو ها تنخواه كميته ايميل كميته تلفن تماس كميته نام كميته

 سال: - - - - چيپ و سكه



 

 خالصه گزارش كميته2 -

 نواحي اهواز و كرمان و چند ناحيه ديگر بوده ايم و چيپ و سكه درخواستي نواحي آماده ارائه مي باشد.در ماه گذشته فعاليت داشتيم و پاسخگوي 

 مشكل كميته2 -

 گزارش نشد .

 پيشنهاد كميته2 -

 گزارش نشد.

 سواالت از كميته2 -

مطرح نشد. همچنين نمايندگان درخواست عزل مسئول كميته و پرداخت به دليل عدم حضور مسئول كميته و طبق بند اساسنامه نقطه پاسخگويي نبودن بازوي كميته سواالت 
 سنامه(.فوري مانده بدهي به ايشان را داشتند كه قرار شد منشي شورا با ايشان جهت حضور و پاسخگويي مستقيم در شورا تماس بگيرند. )طبق بند اسا

 مدت خدمت بازو ها تنخواه كميته ايميل كميته تلفن تماس كميته نام كميته

 سال: - - - 93493730491 توزيع نشريات

 خالصه گزارش كميته2 -

ريال. تحويل پكيج نشريات به كميته  99:,9:9و تحويل پكيج نشريات و آموزش نحوه فروش نشريات به مسئول  4931/:/41شركت در جلسه تازه تأسيس گرگان در مورخه 
ريال.  99:,999ريال دو سري كامل. ارسال پكيج اهدايي نشريات به جلسه تازه تأسيس سنندج  119,199ايشان به مبلغ ثبت طبق درخواست ايشان و امكان سريع ارسال به 

فقره چك به مبلغ  1ريال و بدهي نشريات طي  91,999,999ريال. امكان پاس دو فقره چك فروردين و ارديبهشت ماه به مبلغ  90,999:فروش به موسسه نداي آرامش مبلغ 
سدود است واريز شده بود از ناحيه اصفهان به حساب شورا. تقدير و تشكر از مسئول م كه بنده حساب به گذشته ماه كه ريال 9,419,999 مبلغ وصول  ريال تمام. 19,999,999

 نشريات اهواز براي همكاري و ارسال وجه واريز به موقع به حساب انجمن.

 مشكل كميته2 -

 كمبود نشريات همانند ماه قبل.

ماهه به مبلغ باال و كسب تكليف از سوي شوراي ايران مبني بر موافقت از سوي شورا و اعالم نتيجه به  1موسسه نداي آرامش تقاضا مبني بر خريد نشريات بصورت چك 
 .(شد رد نمايندگان تمامي مخالفت همراه به موضوع اين انجمن داخل به فقط فروش كه اساسنامه بند به توجه با)   ايشان.

 سواالت از كميته2 -

 را مخالف هستيم, چرا مي خواهيد به يك كتاب فروشي, نشريات را بفروشيد؟ آيا اين تصميم در شورا گرفته شده يا خير؟ 2OA فروش نشريات به غير گروه هاي 4سوال 

 اين مورد و بند اساسنامه اين موضوع رد شد. 2 اين فقط درخواست آن موسسه بوده و شورا بايد تصميم بگيرد. ) با توجه به خالف سنت بودن4پاسخ 

 جمع كل فروش سوم فروش دوم فروش اول نام استان

 ريال 1,419,999 ريال 4,999,999 ريال 4,999,999 ريال 9,419,999 اصفهان

 ريال 919,999 ريال 114,999 كرج
 

 ريال 94,999:,4

 ريال )اهدايي قشم( 999,999 خزانه شورا
  

 ريال 999,999

 ريال 99,999: سنندج
  

 ريال 99,999:

 ريال 199,:43 ريال 999,999 يزد
 

 ريال 199,:13

 ريال 90,999: نداي آرامش
  

 ريال 90,999:

 ريال 999,999,: اهواز
  

 ريال 999,999,:

 ريال 199,999 اطالع رساني تهران
  

 ريال 199,999

 ريال 419,999 قشم
  

 ريال 419,999

 ريال 4,199,999 گرگان
  

 ريال 4,199,999



 

 

 

 «گزارش نواحي ايران»

 ريال 799,999 قزوين
  

 ريال 799,999

 ريال 499,999 متفرقه
  

 ريال 499,999

 ريال 7,199,999 تهران
  

 ريال 7,199,999

 جمع كل
   

 ريال 4,103,199:

 

 

 مبلغ هزينه نوع هزينه

 ريال 099,999 تنخواه

 ريال 999,999 فقره 41هزينه ارسال به نواحي 

 ريال 999,999 تنخواهمانده 

 

 



 

 مبلغ اهدايي2 ندارند )بعلت نوپايي( -خط ماندگار2  -شماره ناحيه2  نام ناحيه2 سنندج

 خالصه گزارش ناحيه2 -

 گزارش ندارند.

 خالصه مشكالت ناحيه2 -

 براي گرفتن مكان جديد احتياج به اطالع رساني و گرفتن جا و مكان داريم. -4

 براي اطالع رساني داخلي به اعضاي گروه نياز به درخواست گرداننده و كارگاه قدم داريم. -:

 خالصه پيشنهادات ناحيه2 -

 گزارش ندارند.

 ريال 99,999:مبلغ اهدايي2  -خط ماندگار2  -شماره ناحيه2  نام ناحيه2 يزد

 خالصه گزارش ناحيه2 -

 شروع شد و به مشكالت گروه رسيدگي شد. 41299راس ساعت  4931/:/99هيات نمايندگان يزد در تاريخ 

 خالصه مشكالت ناحيه2 -

 عدم حمايت اعضا قديمي و اعضا خدمت گزار. -4

 عدم وجود تازه وارد. -:

 نداشتن خدمتگزار هيات نمايندگان. -9

 خالصه پيشنهادات ناحيه2 -

 مورد چاپ نشريات شود آن هزينه ها را به كميته اطالع رساني اختصاص داده شود. يك عضو درخواست داده كه بجاي اينكه هزينه هنگفت در

 خالصه سواالت ناحيه2 -

 زدن بنر در سطح شهر و مراكز مربوطه موردي دارد و اگر نه چگونه بايد انجام شود؟ -4

 ريال 199,999مبلغ اهدايي2  939043:0011خط ماندگار2  -شماره ناحيه2  نام ناحيه2 كرمان

 خالصه گزارش ناحيه2 -

ر كافي داريم. چيپ و سكه نيز جلسه تعداد اعضا تقريباً ثابت هستند. تازه واردين جذب نمي شوند. درون مسجد جلسه برگزار مي شود و دچار مشكل جا هستيم. نشريات به قد
 داريم.

 در را اعضا شماره  براي خدمت كردن و سرويس دهي به كل اعضا بخصوص تازه واردين باال برود.قرار شده كارگاه سنت ماهي يك بار بگذاريم براي كل گروه تا سطح آگاهي 
 .ميدهيم پيامك...  و كارگاه موارد براي و ايم كرده ذخيره ماندگار تلفن

 خالصه مشكالت ناحيه2 -

 خدمتگزار هيات نمايندگان.نداشتن  -9عدم وجود تازه وارد.  -:عدم حمايت اعضا قديمي و اعضا خدمت گزار.  -4

 خالصه پيشنهادات ناحيه2 -

 گزارشي ندارند.



 

 خالصه سواالت ناحيه2 -

 دعوت كنيم براي سخنراني؟ NAو يا  AAآيا ميشود از انجمن هاي ديگر مثال  -4

 مبلغ اهدايي2 ندارد 934937304:9خط ماندگار2  -شماره ناحيه2  نام ناحيه2 تهران

 ناحيه2خالصه گزارش  -

در منطقه چهارم با مسئولين شهرداري  كميته كارگاه ها بعد از غرفه ها كارگاه گذاشتن براي تازه واردين. كميته اطالع رساني در ماه گذشته سامانه فعال كار كرده و ايشان هم
 رب(.و برقراري غرفه اطالع رساني در تهران. )شرق و غ OAقرار مالقات داشتند براي اطالع رساني راجع 

 خالصه مشكالت ناحيه2 -

 ريال راي آورده بوده براي شورا ولي هنوز توسط خزانه دار به رابط تحويل نشده. 1,199,999مبلغ اهدايي 

 خالصه پيشنهادات ناحيه2 -

 گزارشي ندارند.

 خالصه سواالت ناحيه2 -

 چرا سايت بروز رساني نمي شود؟ -4

 ريال 10,9999مبلغ اهدايي2  -ماندگار2  خط -شماره ناحيه2  نام ناحيه2 خوزستان

 خالصه گزارش ناحيه2 -

مشكل خاصي  جلسه هيئت نمايندگان با خواندن دعاي آرامش آغاز شد. گروه ها در حال پيام رساني هستند. به شكرانه خداوند تازه وارد داريم و گروه ها 4931/:1/9:درتاريخ 
 ندارند.

 خالصه مشكالت ناحيه2 -

 في كنند.چيپ و سكه خوزستان بعلت عدم همكاري چيپ و سكه كل خواستند در صورت عدم توانايي كميته چيپ و سكه كل ايشان بازو بگيرند و در شورا معركميته  -4

 خالصه پيشنهادات ناحيه2 -

 گزارشي ندارند.

 ريال 499,999مبلغ اهدايي2  -خط ماندگار2  -شماره ناحيه2  نام ناحيه2 گرگان

 خالصه گزارش ناحيه2 -

ما حضور پيدا كردند و با حضور اين ناحيه گرگان به نام راه سالمت , گروه تازه تأسيس شده و از كميته اطالع رساني و تيم اين كميته كمال تشكر را داريم. چرا كه به گروه 
 ان و تشكيل يك كارگاه در اين گروه مي باشيم.كميته اساسنامه گروه تشكيل شد. فعال نياز داريم از كميته كارگاه ها جهت اعزام سخنر

 نفر رسيده و اين پيام به ديگران ميرسد. 19گروه بعد از چهار جلسه تشكيل به حدود 

 خالصه مشكالت ناحيه2 -

 گزارشي ندارند.

 خالصه پيشنهادات ناحيه2 -

 گزارشي ندارند.

 ريال 199,999اهدايي2 مبلغ  -خط ماندگار2  -شماره ناحيه2  نام ناحيه2 اصفهان

 خالصه گزارش ناحيه2 -



 

 

 «سواالت رابطين از شورا» 

؟ با توجه به عدم حضور مسئول كميته و بازوي ايشان طي چند جلسه اخير, در نيست, نواحي با مشكل مواجه هستند چه كنيمكميته چيپ و سكه پاسخگو  -4

 وقت بررسي دستور كار قرار بر بررسي شد.

قط مي توانيم ما از انجمن ؟ اين مورد برخالف سنت ها است و ما فسخنران از الكلي هاي گمنام و معتادان گمنام مي شود دعوت كرد؟ آيا اصولي است -:

OA نشريه فرصت هاي  49د. )صفحه استفاده كنيم. تنها استفاده از نشريات الكلي هاي گمنام ترغيب شده ايم كه با تصميم شورا درگذشته ايران راي مبني بر عدم استفاده دار
 ميزان كافي نباشد كه خوشبختانه انجمن به اندازه كافي نشريات دارد و خودكفاست. به OAبهبودي و صفحه انتهايي اين نشريه(. اين مورد تنها تا زماني است كه نشريات 

؟ طبق اساسنامه تنها دريافت گزارش از رابطين آن لطفاً در مورد مشكل پيش آماده در مورد گزارش ناحيه خوزستان به كميته سايت مفصل نوشته شود -9

يت مي باشد. تماس هر شخص غير از رابط ناحيه براي كميته وب سايت كافي نبوده و كميته وب سايت بابت گذاشتن هم به صورت ارسال به ايميل جز وظايف كميته وب سا
امه و طبق يادآوري رابط ناحيه گزارش دريافتي غير از رابط ناحيه معذور است. در مورد مشكل پيش آمده دفعه گذشته هم بازوي كميته وب سايت به دليل عدم آگاهي از اساسن

 ميل كميته سايت ارسال كنند.ني بر اينكه گزارش فقط بايد از رابط دريافت شود به منشي هيئت خوزستان پاسخ داده است. لطفاً نواحي فقط از طريق رابط گزارش را به ايمب

آن هم به صورت متني و هيچ سيستم خاصي  ؟ متأسفانه سايت فعلي هيچ امكان خاصي براي بروز رساني ندارد. فقط گذاشتن آدرسچرا سايت بروز رساني نمي شود -1

 نيست و گذاشتن گزارش هيئت ها. هيچ نوع دسترسي خاص و يا امكاني براي بروز رساني ندارد.

ندارد.  ؟ بله مي توانيد بنر بزنيد و جهت اطالع رساني هيچ منافاتي با سنت هاآيا زدن بنر در مراكز مربوطه خالف اصول است؟ اگر نه چه متني بايد بزنيم -1

 جهت اطالعات بيشتر به كميته اطالع رساني مراجعه كنيد.

؟ اگر منظورتان ترجمه نشريات در اين آيا مي شود هزينه هايي كه براي ترجمه, تايپ, چاپ و ... نشريات است را در راستاي اطالع رساني خرج كرد -0

 باب باشد به اين كميته ارجاع مي شود كه لحاظ كنند.

 ؟ به كميته ترجمه و نشر جهت لحاظ كردن ارجاع داده مي شود.كه به جاي واژه علي البدل از جانشين استفاده شود آيا مي شود -7

؟ اعضاي قديمي را دعوت كنيد و تشويق كنيد به حضور در جلسات. به اعضاي قديمي در گروه مشكل عدم حمايت اعضاي قديمي, خدمتگزار داريم, چه كنيم -1

 رگزار كنيد و از آنها دعوت كنيد و بخواهيد خدمت كنند.پيامك دهيد. تولد ب

با خواندن دعاي قدم سوم و سنت ها آغاز شد. در اين جلسه يازده گروه حاضر بود كه به مشكالت آنها  41راس ساعت  4931/:/99جلسه هيئت نمايندگان اصفهان در تاريخ 
 رسيدگي شد.

 خالصه مشكالت ناحيه2 -

 ندارد تا جلسات بهبودي برگزار شود.مكان مناسب براي ناحيه وجود 

 خالصه پيشنهادات ناحيه2 -

 گزارشي ندارند.

 ريال 199,999مبلغ اهدايي2  -خط ماندگار2  41شماره ناحيه2  نام ناحيه2 اراك

 خالصه گزارش ناحيه2 -

تشكيل مي دهند. در هر ماه يك جلسه كارگاهي در سطح ناحيه توسط كميته  جلسه را آقايان 4جلسه آن را بانوان و  1جلسه در هفته برگزار مي گردد كه  1در اراك تعداد 
سالگي و  7نفر  4سالگي ، تعداد  9نفر  9سالگي ، تعداد  4نفر  9نفر تازه وارد ، تعداد  1:در ماه گذشته 2 تعداد  41برگزار مي گردد. دستاوردهاي ناحيه  41كارگاههاي ناحيه 

 سالگي. 1نفر  1تعداد 

 مشكالت ناحيه2خالصه  -

ه هستيم و در بعضي گروهها جلسه كمبود خدمتگزار در پستهاي خدماتي به طوريكه بعضي خدمتگزاران مسئوليت دو كميته را به عهده دارند. در گروهها با كمبود خدمتگزار مواج
 بهبودي و اداري حمايت نمي شود.



 

؟ به علت عدم حضور در گزارش درج مي شود و به كميته كارگاه ها پاسخگو نيستند و گوشي ايشان خاموش است. نياز به كارگاه داريم چه بايد بكنيم -3

 ايشان اطالع داده خواهد شد كه پاسخگو باشند.

 ؟ با كميته اطالع رساني جهت پيگيري جا و مكان در ارتباط باشيد.به مكان جلسه داريم چه بايد بكنيم براي برقراري جلسات نياز -49

 ؟ با دو كميته اطالع رساني و كارگاه ها جهت انجام درخواست در تماس باشيد.نياز به اطالع رساني و برگزاري كارگاه داريم چه بايد بكنيم -44

؟ قسمت خالصه گزارش ناحيه براي همين منظور است. اما با اين حال در دفعات بعدي لحاظ زارش نواحي اضافه شود, مي شودلطفاً دستاورد هاي گروه به گ -:4

 مي شود.

؟ اين نماينده قبلي ناحيه اراك سوال داشتند كه چرا تنخواه كارگاه ها برداشته شده است و به جاي بدهي به كميته چيپ و سكه داده شده است -49

ه آينده )ارديبهشت ضور نماينده قبلي و راي موافق دادن خود شخص ايشان با كسر بودجه براي برگزاري كارگاه اراك و عدم برگزاري هيچ كارگاه ديگري طي يك مامورد با ح
 ماه تا خرداد ماه( صورت گرفته است و راي آورده بوده و انجام شده.

 « انتخابات شورا» 

 اكثريت آرا انتخاب شد.منشي 2 كانديد وجود داشت و با  -

 براي الباقي سطوح خدماتي همچنان نياز به خدمت گزار هست و رابطين در نواحي اطالع رساني كنند.

 رسيدگي به پيشنهادات -

الع رساني است كه 2 اين موضوع طبق سنت چهارم به هر گروه باز مي گردد و هر گروه مستقل است و همچنين نوعي اطبررسي اصولي و غير اصولي بودن تولد ها -

 گروه ها باشد.براي انجمن مناسب است. همچنين براي وحدت انجمن در سنت يكم مناسب است. همچنين شورا نمي تواند تصميم گيرنده براي اين موضوع نسبت به 

دار تحقيق كنند كه يك حسابرس سالي يك  2 تصميم گرفته شد تا خزانهتعيين سال مالي براي كميته هايي كه كار توليدي انجام ميدهند و حسابرسي آنها  -

 يك حسابدار اطالع رساني شود.بار اين حسابرسي را انجام دهد چقدر هزينه خواهد برد تا شورا تصميم بگيرد. همچنين سال مالي آخر امرداد ماه انتخاب شد. همچنين براي 

ين كميته و پاسخگو نبودن ايشان و همچنين بازويشان شورا به همدلي نرسيد و قرار شد 2 با توجه به عدم حضور مسئول اتفكيك كميته توليد و توزيع چيپ و سكه -

 منشي شورا طبق بند اساسنامه با مسئول كميته تماس بگيرند و از ايشان دعوت كنند در شورا حاضر شوند تا بتوانيم بهتر تصميم بگيريم.

 « گزارش مسئولين اداري» 

 ت گزارشي ندارند.خزانه دار و گرداننده به علت غيب

 

 -تنخواه كميته2  -ايميل2  -تلفن تماس2  نام مسئول2 منشي موقت

 گزارش مسئول2 -

به دست گروه ها برسد و برگه جديد گزارشات تنظيم شده و پرينت شده. خواهشاً كميته ها و رابطين از نوشتن گزارشهاي طوالني خودداري كنند تا گزارش شورا خالصه  -
 نا خوانا نباشد و منظم باشد.همچنين در هم و 

رند اعالم كنند تا در اين شورا همچنين با توجه به نوشتن اينكه كميته چيپ و سكه كل گزارش كتبي را توسط رابط تهران ارائه كردند و در گزارش قيد شد نواحي كه نياز دا -
 هر ناحيه يك كپي آورده است. براي ايشان كپي گرفته شود هيچ ناحيه اي جز تهران اعالم نكرد ولي منشي براي

 شايان ذكر است كه اساسنامه خدماتي شورا نيز تايپ و پرينت شده است كه يك كپي از آن به تمام رابطين و كميته ها اعطا خواهد شد. -

 ريال مي باشد. )توسط خزانه دار موقت پرداخت شد(. 011,999جمع كل مبلغ كپي و پرينت 



 

 « شورادستور كار امرداد ماه » 

 خزانه دار دوم.برگزاري انتخابات براي خدمتهاي زير كه همچنان نياز به خدمتگزار دارد2 علي البدل منشي, علي البدل گرداننده, دو عدد رابط فرامنطقه,  -

 –   اي كميته هايي كه كار توليدي انجام مي دهند.دريافت گزارش از خزانه دار بابت هزينه حسابرسي كه براي تعيين سال مالي بر -بررسي پيشنهادات قبلي به شرح ذيل2  -
 از تعدادي تبديل -  زيع چيپ با حضور مسئول كميته و بررسي نحوه خدمت ايشان به دليل عدم حضور ايشان و بازو در چند ماه گذشته.تو از چيپ توليد كميته تفكيك بررسي

ه نواحي، كارگا مسئولين) خدمتگزار اعضاي براي كارگاه تشكيل-  .تخصصي خدمات ساير و حسابرسي و ثبت براي مخصوص كارمند استخدام-   .صوتي هاي فايل به نشريات
 خوانده -  .جديد اي گاهنامه در ها كارگاه كليه ماحصل از كتبي گزارش ارائه -  رابطين و مسئولين كميته ها( براي شفاف سازي و رسيدن به فهم مشترك و همسان از اصول.

 ارائه به توجه با جديد سايت بررسي –  د و ترجمه نشريات از هم ديگر.تولي كميته سازي جدا –  .شورا در گروهي ترازنامه داشتن-. شورا جلسه ابتداي در قبل ماه گزارش نشدن
 .ها كميته به تنخواه افزايش يا و تخصيص, اند كرده ارائه ها كميته هاست مدت كه پيشنهاداتي بررسي –  .سايت وب كميته گزارش

 «خاتمه گزارش» 

 شوراي ايران. 49299صبح تا  93299از ساعت  91/4931/:9جلسه بعدي شورا اولين جمعه امرداد ماه مورخ 

 دقيقه با خواندن دعاي آرامش خاتمه يافت. 49299جلسه شوراي ايران در ساعت 

                                                                                                                                                                                              

 شورا منشي تشكر با                          

 


