
 

 

 

 به نام خدا

در تهران خ شیخ صفی چهارراه  6/9/99جلسه شورای منطقه ای ایران مورخ  نود و ششمین

 برگزار شد . 31صبح الی  9شیخان پارک سپیدار ساعت 

 نواحی حاضر: یزد، اصفهان، اراک، قزوین، کیش، خراسان، سمنان، تهران، شیراز، کرمان

کارگاه ها، خزانه درا ، کمیته ثبت ، کمیته  کمیته های حاضر: اطالع رسانی ، چیپ و سکه ،

 نشریات.

 گزارش نواحی :

 هزار تومان 13شیراز: مبلغ اهدایی 

گزارش هیت : ماه قبل بچه های شیراز جلسه جدید سعادتشهر را به اتفاق گروه  -

 مرودشت راه اندازی کردند و مقداری نشریات به عنوان هدیه به آنها اهدا شد.

تن خدمتگزار و آگاهی نداشتن به ساختار خدماتی و حمایت مشکل ناحیته : نداش -

 نکردن سنت هفتم.

کمیته ای کارگاهی از شهرهای دیگر جهت تبادل تجربه و همچنین -3پیشنهادات :  -

جلسه ای به عنوان آگاهی بیشتر  -2سخنران از اعضای با تجربه با دعوت به عمل آورد. 

تشکیل گردد تا به وظایف خود بهتر عمل  خدمتگزاران ساختار و نمایندگان بین گروهی

ریات مسئول نشریات کل لطفاً قیمت کل در راستای یکسان سازی نش -1نمایند. 

 نشریات را مشخص ودر اختیار قرار دهند.

 هزار تومان 03خراسان : مبلغ اهدایی 

 گزارش هئبت : برگزاری جلسه کارگاه با موضوع ابزار نامه ....



 

 

 

پرژکتور و امکانات در حد توان خزانه مشهد برای حمایت  خرید یک دستگاه ویدئو -

کمیته کارگاهها پر بارشدن جلسه هئیت نمایندگان و نظم بیشتر و همدلی و اتحاد  

 خدمتگزاران گروه و کمیته ها.

 آوردن آدرس و چند تا تائید از مراکزی که در آنجا جلسه برگزار می شود .

در خواست کارگاه ها با حضور مهمان را دارند مشکل ناحیه : نیاز گروههای شهرستان  -

در گروه سبزوار مشکل مغایر دانستن اصول و پمفلت های انجمن با مذهب شیعه و  –

ایجاد تنش نموده و راهکار می خواهند . چند تا تاییدیه از گروهها تقدیم کمیته ثبت 

 شد .

های یک راهکار برای اهمیت پیشنهادات : راهکارهای رابط های ناحیه ها برای م؟؟؟ های گروه

 دادن به چیپ و سکه برای جذب تازه واردین .

 هزار تومان 93یزد : مبلغ اهدایی ناحیه 

اسنت آغاز گردید و  2و جلسه با خواندن دعای آرامش  22/8/99گزارش هئیت : در تاریخ 

( رهایی اردکان گروههای حاضر : ندای آرامش ) بانوان ( یپیام آرامش ) بنوان . بهبودی )آقایان 

 ) بانوان ( شادابی افق ) آقایان(

 کمیته های حاضر : نشریات ، چیپ، سکه

تازه وارد داشتیم یکی از جلسات آقایان  2دستاوردهای ناحیه : به لطف خدا در ماه قبل  -

 0با این روش برگزار می شود که جلسه سر ساعت شروع می شود و هر کدام از اعضا 

د مشارکت اعضا که تمام شد جلسه بسته می شود . با این دقیقه وقت مشارکت دارن

و اعضا از مشارکت حاشیه ای پرهیز می روش دوستان جلسه را بهتر حمایت می کنند 

 کنند . 

 مشکالت ناحیه : نداشتن خدمتگزار در سطح گروه و جلسه هئیت نمایندگان  -

 سوال آیا کارت ویزیت موجود است ؟   



 

 

 

هیچ اجاره مکانی دریافت نمی کند آیا اشکال دارد؟ نشریات آوای یکی از مکان های جلسه 

 بهبودی قدیمی را چکار کنیم پیشنهادی نداشتن .

 تومان 033/2اراک : مبلغ اهدایی 

نفر تازه وارد داشته ایم ) تعداد تازه  23گزارش ناحیه :  در طی دو ماه گذشته تعداد  -

د که بسیاری از نواحی به آن اشاره واردین مهمترین دستاوردهای هر ناحیه می باشن

 نمی کنند(

سنت ) هر ماه  32کارگاه با موضوع  32اراک موفق به برگزاری  39کمیته کارگاه های ناحیه   

 سالگی اراک در آذر ماه  33یک سنت ( در سطح ناحیه شده است . برگزاری همایش 

ماتی گنجانده شود. مشکل پیشنهادات : در برنامه آتی شورای منطقه ایران تاسیس دفتر خد

 ناحیه عنوان شده 

 تومان  333/93کیش : مبلغ اهدایی 

گزارش ناحیه : گروه در حال کارکردن قدم هستند و تازه وارد هم داریم و الحمداهلل  -

 جذب هم می شوند تعداد اعضا حدود بیست نفر می باشند .

ماندگار کیش تماس  مشکل ناحیه : کسانی که برای تفریح به کیش می آیند با شماره -

 دهند و گرداننده شوند .عصر به اعضا عشق  6بگیرند و در روز شنبه ساع 

پیشنهادات : مبلغی از خزانه در ماه نشریه خریداری شود و بین افراد در سطح اجتماع 

 (OAپخش گردد )جهت اطالع رسانی 

 سمنان مبلغ اهدایی ندارد

گزارش ناحیه :گروه تازه استارت خورده تعداد اعضا کم هست و سبد هفتم ما خالی 

؟؟؟؟ 9کارگاه  32تا  9در گرمسار از ساعت  29/8/99است و موجودی نداریم . در تاریخ 

 و غیره  OAو تاریخ 



 

 

 

توسط کمیته کارگاه ها برگزار شد. تشکر می کنیم از عشق و محبتی که به گروه تازه 

ده گرمسار گروه خیلی خوب حمایت می شه و بچه های استان تهران به ما استارت خور

 33برای گردانندگی عشق می دهند از شون سپاسگزارم گروه چون تازه وارده دارای 

 عضو می باشد و بچه ها مشکل راهنما دارند. 32الی 

و و تهیه چیپ  OAناحیه : نبودن عضوهای قدم کارکرده برای انتقال قدم های مشکل  -

سکه و سبد ما خالی است برای خرید چیپ و نشریات می خواهیم اما پول برای خرید 

 نداریم و بچه های گروه شاکی بودن از جواب ندادن تلفن کمیته آدرسها.

پیشنهادات : با تشکر از شما برای حمایت از گروه ها همان طور که کارگاه سفت برگزار میشه 

هم به روز رسانی شود و چون گروه های تازه  OAسایت برای باال بردن سطح آگاهی گروه و 

وارد و حتی گروه های که از آگاهی و بهبودی اعضاء آگاه محروم هستند از کمیته ترجمه و 

ترجمه و چاپ شود تا کل کشور حداقل  OAچاپ نشریات حمایت بیشتر شود که کتابهای 

 نشریات به روز داشته باشند.

 تومان 333/323مبلغ اهدایی  :کرمان 

تا از این جلسه  2جلسه در هفته داریم در یک مکان ولی قرار شده  9گزارش ناحیه :  -

در یک مکان دیگر فرهنگسرا ی کوثر برگزار شود در همین چند هفته آینده اعضاء 

خدمتگزار به کفایت داریم . در سیرجان جلسه راه اندازی شد که همسر چند خانم 

را به حفاظت اطالعات بردند و گفته اند حتماً مجوز  شکایت کردند و دو نفر عضو آقا

بیاورید خانمها چند نفر شده اند ریزش گروه و درون پارک بانوان درون نماز خانه 

 سیرجان مسئولین سریعاً از ما کمک همراهی و آموزشی می خواهند .

ر حتی حاضر شده اند بیایند برای کار کرد قدم کرمان اگر اطالع رسانی می شد . د -

 سطح شهر کرمان و سیرجان خیلی بهتر می شد.

خانه سالمت شنبه و سه  32پالک  33آدرس فعلی جلسه خیابان شفا کوچه پیشنهادات :  

 می باشد. 36الی  39:13و دوشنبه و پنج شنبه ساعت  38:13الی 32شنبه ساعت 



 

 

 

بعلت عدم در جلسات تازه موارد زیاد داریم جذب کمتر است بعلت عدم سرویس دهی صحیح 

آگاهی از سنت ها و حتی  قدمها و درست خدمت نکردن راهنما ها وقت کافی نمی گذارند . 

پزشکی کرمان یک مجوز و دستورالعمل برای فعالیت در کرمان   توانستیم از دانشگاه علوم

بگیریم و مسئولین سیرجان هم خواسته اند مجوز ما را ببینند خزانه موجودی به اندازه نسبی و 

هزار تومان جشن  03هزار تومان تن خواه دارد کرایه مکان  033زم موجود است نشریات ال

نفر اعضا و خانواده ها حضور داشتند به طور مرتب تولد اعضایی  69سالگرد گروه گرفته شده و  

که یکساله شده اند گرفته می شود . در عرض یکسال حدود صد و خورده ای امضاء ثابت ولی 

و نحوه خدمت کم است بیشتر از تجربه  OAداریم. به شکل آگاهی کافی از دشی به طور گر

NGO. های دیگر استفاده می شود 

 تومان 333/21مبلغ اهدای : قزوین 

گزارش ناحیه : در ماه آتی باز بینی اساسنامه داشتیم و بواسطه شکل گیری جلسات  -

لیل فروش نشریات قدم و انتقال قدم جذب و حفظ تازه وارد شکل گرفته به همین د

هم قابل مالحظه شده و اتحاد به شکل عملی اجرا میشه پست خدمتی بال تصدی 

نفر مستمر شرکت می  9نداریم تازه وارد در این ماه هشت نفر بوده  و از این تعداد 

 کنند.

ضور اعضا از انجمنهای دیگر حمشکل ناحیه : شکسته شدن گمنامی اعضا توسط  -

 ت هفتم گمرنگی حمایت از سبد سن

نداشتن آگاهی اعضا از روند برگزاری جلسه اداری و  –عدم اطالع رسانی عمومی  -

 حمایت نکردن اعضا از جلسه اداری جلسه کردان بسته شد.

پیشنهادات : در خواست کارگاه در مورد رابطه راهنما و رهجو و گمنامی چاپ نشریاتی که 

 –برگزاری کارگاه متمرکز  –فرصتهای بهبودی  –چاپ نمیباشهمثل داشتن یک برنامه غذایی 

 اتحاد و همدلی بین خدمتگزاران نواحی .

 



 

 

 

 تومان 333/033اهدایی مبلغ  : تهران

برگزار شد .  99آبان  30گزارش ناحیه : نود و سومین جلسه هئیت نمایندگان تهران در  -

انده را به خزانه ناحیه تهران  در حال تهیه اساسنامه جدیداست و خزانه دار قبل مبلغ م

 دار جدید تحویل داد .

نداشتن سایت مناسب اطالع رسانی در  –مشکل ناحیه : عدم وجود نشریات کافی  -

 روزنامه و رادیو.

بازگشت توزیع چیپ به  -2ادغام تولید و توزیع نشریات  -3پیشنهادات :  ناحیه : 

 کمیته تولید

بند کسب اجازه برای  حذف –شعبه ایران  OAتاسیس دفتر خدمات جهانی  -1 

 صحبت در شورا.

 

 هزار تومان  233اصفهان : مبلغ اهدایی 

 گزارش ناحیه : حل مسایل و مشکالت گروه اصفهان در هیات نمایندگان  -

 مشکل و پیشنهادی ارائه نشد که عنوان شد.

توجه : یک ساعت قبل از جلسه شورای کمیته ی کارگاه ها با موضوع انتقال سنت 

 برگزارشد.کارگاه 

 سکه  –تولید چیپ  –البدل منشی رابط فرا منطقه  توجه : شورا به علی

 دارد.نشریات نشر وچاپ . طرح و برنامه یاز 

 علی البدل خزانه دار –کمیته های غایب : کمیته آدرس ها ی ایران 

 تولید سابق نشریات –کارگاه ها  –اطالع رسانی  –کمیته های حاضر: توزیع نشریات 

 نفر خزانه دار اول  3ین اداری حاضر: گرداننده ، نائب گرداننده ، منشی و مسئول

 گزارش کمیته های شورای ایران

 39339296316تومان   خط ماندگار  333/033مبلغ تنخواه     نام کمیته : کارگاه ها 

 خالصه کمیته : برگزاری آموزش مشارکت بصورت تلفنی با اعضاء تازه زابل



 

 

 

با موضوع انجمن  29/8/99برگزاری کارگاه آموزشی برای ناحیه سمنان ) گرمسار ( 

OA  گانه  کلی عمومی      9و ابزارهای     public cood  

درون کمیته برگزار شد در قزوین و گرمسار + برگزاری کارگاه سنت طبق درخواست  +

 رابطین شورا برای خدمتگزاران شورا

تومان می باشد نداشتن  033تنخواه به صورت کامل که مشکالت کمیته : نگرفتن  -

 امکانات به روز برای کمیته کارگاه های ایران .

تومان بخاطر  203تومان به  033پیشنهادات کمیته: افزایش تنخواه کمیته از مبلغ  -

 کارگاه ها و طرح های پیش رو و برگزاری کارگاه در نواحی دور

 39339696320تومان    خط خود خدمتگزار    333/03 کمیته ثبت            مبلغ تنخواه

خالصه گزارش کمیته: در ماه گذشته به استانداری تهران و شورای شهر تهران مراجعه کردم 

کرایه پرداخت نمودم نتیجه اینکه از طریق تومان  333/91برای پیگیری مجوز فعالیت و مبلغ 

تانداری هم هنوز کمیسیون تشکیل نشده . شورای شهر به شهرداری ارجاع پیدا کردیم و در اس

 تومان هزینه دارد. 333/233/3در رابطه با لوگو انجمن هم تحقیق شده مبلغ 

 مشکل کمیته : دریافت نیازهای عنوان شده در ماه قبل 

 پیشنهاد کمیته : نواحی نیاز های عنوان شده را هر چه سریعتر به کمیته ثبت تحویل یا ارسال 

 نمایند.

 کمیته نشریاتگزارش 

تومان  333/19فقره ارسال به نواحی . اهدایی به گروه زابل  30خالصه گزارش کمیته : امکان 

 -1آوای بهبودی   -2سنت   32قدم و  32   -3این کمیته نیاز به بازو دارد . اتمام نشریات  –

فرصت  -6داشتن یک برنامه غذایی   -0از شخصی به شخص دیگر  -9پای بندی به پرهیز  

 برنامه بهبودی  -2های بهبودی   



 

 

 

 -32امروز   فقط برای  -33ابزار بهبودی    9 -33   33ترازنامه قدم  -9ترازنامه قدم   -8 

 OAنوید های 

 -30پرخوری بی اختیار نگاهی به درون   -39برای خانواده های پرخوران بی اختیار      -31

 خطاب به متخصصان سالمت 

 تشکر و تقدیر از کمیته کارگاه ها در مورد نشریه خوانی و از رابطین جهت فروش نشریات .

 13بحال نسبت به واریز وجه سیرجان رای گیرد بمبلغ تشکیالت کمیته : گروه خزانه داری تا 

 هزار تومان در ماه گذشته امکان تحویل چیپ و سکه را 

 پیشنهادات کمیته : امکان چتپ تشریات به صورت پشت کمیته نشریات  جدی و ضروری 

 تومان  000/024تومان مانده تنخواه  000/00 جمع هزینه های کمیته  

سوال از منشی عدم پاسخگوی تلفنی و سوال دیگر اینکه قبالً منشی یک خط داشته 

 لیست  نشریات که مسئول ثبت داده شده  09009790090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

مالحظات جمع  فروش سوم فروش دوم  فروش اول نام ناحیه

 کل

 ریال333/333/1 ریال333/333/3 ریال333/033/3 ریال 333/633 اصفهان

 ریال333/133   ریال333/133 کیش

 ریال333/380/3   ریال333/380/3 البرز

 ریال333/333/2   ریال333/333/2 سیرجان

 ریال333/133/6   ریال333/133/6 مشهد

 ریال333/103   ریال333/103 گرمسار

 ریال333/203/8 ریال333/033/1 ریال333/293/1 ریال333/333/2 شیراز

 ریال333/123/3   ریال333/123/3 یزد

 ریال333/233   ریال333/233 اهواز

 ریال333/333/6   ریال333/333/6 تهران

 ریال333/360/13    جمع

  

 ریال 288/202/28جمع موجودی در حساب بانکی  

 ریال 333/333ریز مخارج شارژ گوشی 

 ریال 333/133نفر به نواحی  30هزینه 

 ریال333/933                              

 39339296319تومان  تلفن ماندگار   333/960کمیته توزیع نشریات    تنخواه 

 

 

 



 

 

 

 

هزار تومان        شماره خط  900بوده  000کمیته اطالع رسانی    تنخواه 

09009790090  

از طرف روزنامه ایران برای گزارش به یکی از گروها رفتند  00/8خالصه در تاریخ 

هم رادیو ایران مصاحبه ای با دو نفر  00/8و گزارش تهیه کردند و همچنین در تاریخ 

 داشتند.  OAاز اعضا برای معرفی 

ع همچنین جلسه در زابل راه اندازی شد و اعضاء از طریق تلفن با کارگاه ها و اطال 

رسانی کمک  می گیرند برای بهتر برگزاری کردن جلسه از رفسنجان هم تماس داشتیم 

 که خواستار جلسه بودند و به گروه کرمان هماهنگ شدند.

 تومان به تنخواهش اضافه شد . 200مشکالت نبود تنخواه کافی بود که رفع شد و مبلغ 

سات تازه تاسیس و حمایت پیشنهادات کمیته : برای اطالع رسانی بهتر و کمک به جل

از طریق تلفن و شبکه های  معنوی و آگاهی بیشتر دوستان اعالم کنند اگر آمادگی دارند

 مجازی به گروه ها سرویس دهند.

 تومان  04خرید شارژ  – 400/7تومان خرید روزنامه  00هزینه ها : کرایه 

 هزار تومان  81جع کل هزینه ها 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 مبلغ به ریال  پرداخت به  مبلغ به ریال  دریافت از 

 333/913 کمیته   333/333/0 تهران

 333/813 اطالع رسانی  333/233/3 کرمان

 333/083/0 کارگاهها  333/333/2 اصفهان

 333/393 تدارکات  333/933 یزد

 333/203 کرایه جا  333/933 کیش

 333/303 گرداننده  333/213 قزوین

 933/133 فاکتور زابل  333/133 شیراز

 - -  333/20 اراک

 - -  333/033 مشهد

 333/383/8 جمع کل  333/630/33 جمع کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6/9/99گزارش خزانه دار کل ) ریز دریافتی و هزینه ها (                               تاریخ جلسه:   96شماره جلسه :  

 مانده نهایی خزانه ) به ریال (   333/630/33

333/383/8 - 

 توضیحات

 مانده 333/920/2

 پل ارتباطی با کمیته :   رضا 

 پست الکترونیکی :        39323221233خدمتگزار :    تلفن 



 

 

 

 رای گیری ماه قبل 

 روز با اکثریت آرا انتخاب شد. 9ماه و  2سال و  1مسئول وب سایت منصوره با 

 پیشنهادات ماه جدید:

 پیشنهاد کمیته خوش آمد گویی        

 سکه و نشریات –پیشنهاد با هم بودن تولید چیپ 

 آوای بهبودی CDپیشنهاد 

 پیشنهاد دفتر مرکزی ایران

 واریز سود توزیع و نشریات به خزانه

 قسمت پایانی اساسنامه انجام شد.

 دستور کار دی ماه

 –چیپ و سکه  –نشریات چیپ و نشر  –نشریات ترجمه  –طرح و برنامه  –باقی انتخابات 

 رابط فرا منطقه و علی البدل منشی .

 می باشد. 9/33/99 تاریخجلسه بعدی شورا اولین جمعه دی ماه برگزار می شود 


