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 به نام خداوند جان و خرد                        

  زارش شورای منطقه ایرانگ   

 61شماره       
  

 

 
 

 

 

 صورت جلسه منطقه ایرانگزارش 
   

 11/1400/ 15تاریخ:                                     61شمارهصورت جلسه  
 

 

 

ایران متشکل   کم درآمدان گمنام  منطقه  رای جلسه شو

الی 15  ساعت  15/11/1400  مورخ  ناحیه روز جمعه  7  از

و   مسئولین اداری  واحیه  ن  7رابطین  با حضور  23:15

فری   هیتکم مجازی  فضای  در  منطقه  شورای  فرعی  های 

  .شدکنفرانس بر گزار 

 

 اصالح و تایید گزارش ماه قبل* 

 

قرار   منطقه  گزاران  خدمت  و  رابطین  تایید  *مورد 

 گرفت. 
 

 تصمیمات گرفته شده به شرح ذیل صورت پذیرفت

 

گاهها کارتصمیم گرفته شد برای کمیته های سایت و  _  1

م4000000مبلغ   خط  و  گوشی  خرید  جهت  اندگار تومان 

 پرداخت گردد.

الم_  2 بین  رابط  خدمت  تسهیل  جهت  بند لل  به  به 

دمت در خ  یا یک دوره)رایط خدمتگذاراساسنامه در ش

اضافه  البدل  علی  یا  نماینده  عنوان  به  گروهها 

  گردید(
 

 تصمیم گرفته شد سالی دو بار در شش ماه اول و_  3

 ط نایب انبار گردانی به عمل آید. وسدمت تدوم این خ

 

 

 

 

Underearners Anonymous 
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 * عناصر خدماتی حضور و غیاب* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ردی

 ف

اول  نام خدمت

 جلسه

اخر 

 جلسه

پایان  شروع خدمت شماره تماس

 خدمت

 1401شهریور 1400شهریور 09131424363 حاضر حاضر سید رضا گرداننده 1

نائب  2

 گرداننده

 1401آبان  1400آبان  09131678622 حاضر حاضر مسعود

 1401مهر  1400مهر  09397977179 حاضر حاضر وحید منشی 3

 1400بهمن 99بهمن 09124351807 حاضر غایب مهدیه رابط اول 4

 1400اسفند  99اسفند 09139382861 حاضر حاضر بیتا رابط دوم 5

خزانه  6

 دار

 1400 مهر 99 مهر 09359075220 حاضر حاضر تورج

خانم  UAثبت  7

 ماری

 1401شهریور 1400شهریور 09126492347 غایب حاضر

اطالع  8

 رسانی

فروردین  09138421901 حاضر حاضر لیال

1400 

فروردین 

1401 

کارگاهها 9

 ی آموزشی

 1401مهر  1400مهر  09135369663 حاضر حاضر محمود

سایت و  10

 آدرس ها

 1401 ذرآ 1400 آذر 09035061800 حاضر حاضر مهدی

 1401آبان  1400آبان 09113264975 غایب حاضر محمدرضا نشریات 11

کمیته  12

 ترجمه

 1400 دی 99 دی 03912546980 حاضر حاضر فاطیما



 

3 

 

 

 رابطین نواحیحضور و غیاب اول و آخر جلسه *

 

  

 رابط  ناحیه

 اول

اول 

 جلسه

اخر 

 جلسه

رابط  شماره تماس

 دوم

اول 

 جلسه

اخر 

 جلسه

 شماره تماس

1 - - - - - - - - 

 09029979139 حاضر حاضر مسلم 09910080116 حاضر حاضر مهرداد 2

 09139351277 غایب حاضر مهرزاد     3

4         

 09138412927 غایب حاضر محمدرضا     5

 09127919522 حاضر حاضر ابراهیم 09150024331 حاضر غایب دیمج 6

 09177438021 حاضر حاضر دریا 09917180815 حاضر غایب حسین 7

 09921234357 حاضر حاضر مسلم 09127678508 حاضر حاضر رضا پ 8

 09103335357 غایب حاضر داریوش 09131579365 حاضر حاضر ابوالفضل 9
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 منطقه ایران نائب گرداننده گزارش
   

شماره جلسه                                                                                                               61صورت 

 18/11/1400تاریخ: 

 

 

 

 

 * با خواندن دعای آرامش جلسه شروع شد.

 گانه کم درامدان گمنام. 12سنت های * خواندن 

 * حضور و غیاب اول و آخر جلسه.
 

 

 

 

 

 

 

  

ردی

 ف

اول  نام خدمت

 جلسه

اخر 

 جلسه

 پایان خدمت شروع خدمت شماره تماس

نائب  1

 گرداننده
مسعود 

 ک

 1401آذر  1400آذر  09139108622 حاضر حاضر

سید  گرداننده 2

 رضا

اردیبهشت  09136189235 حاضر غایب

1400 

اردیبهشت  

1401 

 1401آبان  1400آبان 9397977179 حاضر حاضر وحید منشی 3

 1400دی 1400دی 9124351807 حاضر غایب مهدیه رابط اول 4

 1401اسفند  99اسفند 9139382861 حاضر حاضر بیتا رابط دوم 5

 1400آبان  1400آبان  9391983962 حاضر حاضر تورج خزانه دار 6

خانم  UAثبت  7

 ماری

 1401شهریور 1400شهریور 09126492347 حاضر حاضر

 1400اسفند 1400اسفند  9138421901 حاضر غایب لیال  اطالع رسانی 8

کارگاه های  9

 آموزشی
 1401آبان 1400آبان 09135369663 حاضر حاضر محمود

سایت و آدرس  10

 ها
 1401آذر  1400آذر  9035061800 حاضر حاضر مهدی

محمدرض نشریات 11

 ا

 1401آبان  1400آبان 9113264975 حاضر حاضر

 1400دی 1399دی  9125436980 غایب حاضر فاطیما کمیته ترجمه 12
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 *گزارش کادر اداری شورا منطقه ایران 
 

 گزارش گرداننده : آقا رضا*

 
 شیشمین گزارش گرداننده شورا

____________ 

 
 درود و عرض ادب خدمت خدمتگزاران عزیزخدمات اینجانب

 بشرح ذیل اعالم میگردد. 1400/11/07الی  1400/10/11از مورخه 
 چهارشنبه  1400/10/15

 دقیقه( 24)         20:27الی  19:57از ساعت 
 ک کردن صورت جلسه شورا.تماس منشی شورا و چ

 
 آدینه   1400/10/17

 دقیقه( 395)      14:30الی  7:55از ساعت  
 جلسه شورا شرکت کردم.

 
 آدینه   1400/10/17

 دقیقه( 72)      19:15الی  18:03از ساعت  
ارتباط با نائب شورا،در رابطه با جلسه صبح و بیشتر در رابطه با 

 جلسه و جشن صحبت کردیم.

 
 شنبه  1400/10/18

 دقیقه( 20)       18:36الی  18:16از ساعت 
در  ایشان  ابهامات  از  ایی  پاره  برای  شورا،گفتمان  منشی  ارتباط 

تیم  آینده،جلسه  ماه  جلسه  کردیم،و  مزاح  هم  شورا،کمی  جلسه 

 گردانندگی.

 
 یکشنبه  1400/10/19

 دقیقه( 16)     19:37الی  19:21از ساعت 
 آقا  تورج ارتباط خزانه دار

 
 یکشنبه  1400/10/19

 دقیقه( 21)    19:58الی   19:37از ساعت 
 جهت خدمت به این ناحیه. 5ارتباط رابط اول ناحیه  

 
 یکشنبه  1400/10/19

 دقیقه(42)    20:40الی  19:58از ساعت 
 شرکت در جلسه درون کمیته ثبت.

 
 یکشنبه  1400/10/19

 دقیقه(10)    21الی  20:50از ساعت 
 ارتباط مسئول ثبت،جهت هماهنگی با اعضا انجمنهای ثبت شده.
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 آدینه  1400/10/24

 دقیقه( 42)     14:45الی  14:03از ساعت 
 ارتباط با منشی جهت هماهنگی جلسه فوق العاده شورا.

 
 آدینه  1400/10/24

 دقیقه( 259)      22:14الی  17:55از ساعت 
 العاده شورا.جلسه فوق

 
 شنبه  1400/10/25

 دقیقه( 28)         13:28الی  13از ساعت 
 ارتباط مسئول نشریات و مسئول کمیته کارگاه ها.

 
 یکشنبه  1400/10/26

 دقیقه( 18)     12:21الی  12:03از ساعت 
 ارتباط مسئول نشریات.

 
 دوشنبه  1400/10/27

 دقیقه(7)   22:30الی  22:23از ساعت 
 ارتباط منشی شورا گفتمان جهت کمیته کارگاه ها و گزارش نویسی.

 
 پنجشنبه  1400/10/30

 دقیقه(7)     11:45الی  11:38از ساعت 
 منشی شورا،گفتمان برای کمیته کارگاه ها و گزارش خدمتگزارها.

 
 دوشنبه  1400/11/04

 دقیقه( 10)       00:35الی  00:25از ساعت 
 چک کردن پیامهای شورا.

 
 دوشنبه  1400/11/04

 دقیقه( 11)        13:19الی  13:08از ساعت 
های دوستان در فضای ارتباط نائب گرداننده،گفتمان از بابت پیام 

 واتس آپ.ومسئول کمیته کارگاه ها.

 
 دوشنبه  1400/11/04

 دقیقه( 17)       14:05الی  13:48از ساعت 
فراخوان ارتب و  آپ  واتس  گروه  مشکالت  جهت  گفتمان  شورا  منشی  اط 

 خدمتگزار.

 
 دوشنبه  1400/11/04

 دقیقه( 15)     16:20الی  16:05از ساعت 
 چک کردن پیامهای خدماتی.

 
 سه شنبه  1400/11/05

 دقیقه( 11)      12:07الی  11:56از ساعت
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ارتباط مسئول ثبت انجمن،گفتمام و هماهنگی با دوستان در روند ثبت 

 قدمی و وکیل. 12انجمنهای 

 
 سه شنبه  1400/11/05

 دقیقه( 21)      14:27الی  13:56از ساعت 
ارتباط منشی شورا،برسی و زمان بندی صورتجلسه شورا و دغدغه های 

 اعضا.

 
 سه شنبه  1400/11/05

 دقیقه(107)     23:17الی  21:30از ساعت 
 درون کمیته جشن تولد یو ای 

 
 سه شنبه  1400/11/05

 دقیقه( 30)     23:47الی  23:17از ساعت 
 گزارش نویسی.

 
 پنجشنبه  1400/11/07

 دقیقه( 80)      22:45الی  21:30از ساعت 
 درون کمیته اطالع رسانی و هماهنگی جشن تولد.

 
 پنجشنبه  1400/11/07

 دقیقه( 19)      23:04الی  22:45از ساعت 
ارتباط منشی شورا،گپ برای دغدغه های ایشان و کانال تلگرامی اصوات 

 شورا.

 
 پنجشنبه  1400/11/07

 دقیقه( 20)       00:48الی  00:28از ساعت 

 
 دقیقه( 1302جمع کل زمان خدمت  ) 

 1400/11/07تا پایان مورخه   
 این فقط موفقیت آفریدگارم است.
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 *گزارش نائب گرداننده : آقا مسعود 
 

 نائب گرداننده 3گزارش شماره 
 1400دی ماه 

 سالم و درود و عرض ادب خدمت تمام عناصر خدماتی منطقه

 

 
 ارتباط با رابطین نواحی و کادر اداری و کمیته ها  .1
 حضور در درون کمیته ترجمه .2
 ط با منشیهماهنگی و ارتبا .3
 گفتگو و تبادل تجربه با گرداننده .4
 همکاری با اعضای کمیته کارگاه ها .5
 تهیه فرمت دستور جلسه نائب گرداننده6
 همکاری با کمیته موقت جشن .7

 

 
 باتشکر از خدمات تمام عناصر خدماتی منطقه ایران

 

 

 *گزارش منشی : آقا وحید

. 
 . تهیه آرشیو کتبی از گزارشات .1
 . .ارتباط با نایب و گرداننده جهت انجام خدمت بهتر در شورا. 2
.همکاری و کمک به رابطین نواحی و تقدیم گزارشات به عزیزان 3

 درخواست کننده.
 وحید منشی
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 به نام خدا

 ( UAدرآمدان گمنام ایران )گزارش خزانه شورای منطقه کم

 درود و دعای خیر خدمت خدمتگزاران

به حضور رابطین محترم  (1400ماه )بهمنبدین وسیله گردش خزانه شورای منطقه 

زیر ذیل ارائه نواحی و خدمتگزاران کمیته های فرعی و اداری به شرح 

 میگردد.

 گذشته اقدامات به شرح ذیل صورتدر ماه  UAترازنامه مالی شورا منطقه     

 پذیرفت

 

             09138411191                       تلفن     09359075220 تلفن پاسخگویی واتساپ

 شماره کارت بانک کشاورزی بنام پرویز رهبر

6037-7015-5277-4843 

 تورج؛ خزانه دار شورای منطقه

 یتا *گزارش رابطین شورا منطقه:خانم مهدیه و خانم ب 

رد

 یف
 شرح تاریخ

دریافتی از 

 +نواحی به شورا 

پرداختی از شورا 

 -به خدمتگزارها 

 )ریـال(

 توضیحات

کل خزانه شورا منطقه  15/10/1400 1

 ماهدی

554/353/195    

+ 
مانده در حساب  17:00ساعت 

 امضا بانک کشاورزی 3

 توسط مجتبی یزد 8:27ساعت  +    000/500/2 9دریافتی از ناحیه  16/10/1400 2

توسط بانک  00:21ساعت  +    175/520 دریافتی سود بانکی 19/10/1400 3

 کشاورزی

پرداختی به کمیته  29/10/1400 4

 اطالعرسانی

000/006/15      

- 
به لیال حسن  23:11ساعت 

 زاده کرمان

توسط محمدحسن  10:06ساعت  +    000/610/11 3دریافتی از ناحیه  04/11/1400 5

 أصفهان

پرداختی به کمیته  04/11/1400 6

 ترجمه

000/006/6      

- 

به فاطیما  13:56ساعت 

 فاتحی تهران

پرداختی به رابط اول  04/11/1400 7

 بین الملل

به مهدیه  14:14ساعت  -    000/506/1

 تورانیان تهران

پرداختی به رابط دوم  04/11/1400 8

 بین الملل

به بیتا ناصری  14:18ساعت  -    000/506/1

 کرمان

به وحید  14:25ساعت  -       000/406 پرداختی به منشی 04/11/1400 9

 زنجیریان یزد

توسط کاظم  21:34ساعت  +    000/000/2 7دریافتی از ناحیه  06/11/1400 10

 بندرعباس

 2دریافتی از ناحیه  10/11/1400 11

 مجازی

توسط زین  10:02ساعت  +    000/000/30

 العابدین تهران

پرداختی به کمیته  13/11/1400 12

 ترجمه

به فاطیما  22:21ساعت  -    000/156/9

 فاتحی تهران

کل موجودی خزانه شورا  13/11/1400 13

 منطقه بهمن ماه

729/397/208    

+ 

مانده در حساب  23:30ساعت 

 امضا بانک کشاورزی 3
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 بنام خدا

 گزارش خزانه دار 

 از گزارش قبلی ماه اکتبر هیچ هزینه و اعانه ای به کمیته  

دالر    75/1126واریز نشده است . موجودی حساب پی پال    GSRی  

 می باشد. 

دالر به حساب دبورا برای پرداخت حافظه ی   21دسامبر    16در  

دالر می باشد از ماه ژوالی   3فری کنفرانس که به ازای هرماه  

تا ماه دسامبر پرداخت شد. از سال آینده رأی گیری می کنیم 

روز نگه نداریم . ضبط جلسات   60که ضبط ها را بیشتر از  

 فقط برای تهیه ی گزارش می باشد.

ک نیاز به خزانه دار داریم احتماال ما در آینده ای نزدی

 در ماه مارس می باشد.

 گزارش کمیته ی وب سایت و وب مستر

سایت   وب  وبسایت     uagsr.org آدرس   ، باشد  بصورت    GSRمی 

. ایمیل   ماهیانه و هرزمان که نیاز باشد ،  بازدید می شود

و     literature@uagsrc.orgجدید تعریف شده و میتوانید از طریق 

و  پرکرده  را  مربوطه  فرم  ما  با  تماس  قسمت  در  همچنین 

 ارتباط برقرار کنید.

 گزارش کمیته ی موقت تراز گروهی

(جلسه 2022گزارش خاصی نیست و این کمیته تا سال آینده )

 ای نخواهد داشت.

 WSCگزارش کمیته ی طرح و برنامه

کشور   20نفر از    94یک موفقیت بزرگ بود.     wsc  2021کنفرانس  

عضو هیئت امنای جدید   6دنیا در این کنفرانس حضور داشتند.  

 داشتیم . خزانه دار جداگانه گزارش خواهد داد.

   WSCگزارش خزانه دار 

دالر بود که با   5000موجودی خزانه برای اولین بار باالی  

دالر   5000  پرداخت منشی و هزینه ی مالیات پی پال به زیر

 رسید.

 wscگزارش کمیته ی نشریات 

دو نشریه در کمیته در دست اقدام هستند که به زودی منتشر 

 خواهند شد.
 گزارش کمیته ی تلفن و تکنولوژی

 دو پیشنهاد موجود است :

ایجاد دستورالعمل عمومی )اساسنامه( برای کمیته ی تلفن و 

 تکنولوژی

ی تلفن و تکنولوژی مدیریت وبسایت یوای زیر نظر کمیته  

 قرار گیرد. 
 ی تا رابط بین الملب   با تشکر

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:literature@uagsrc.org
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*گزارش کمیته اطالع رسانی  و روابط عمومی شورا منطقه 

   7/11/1400 تاریخ: ایران : خانم لیال

با سالم جلسه با خواندن دعای آرامش آغاز شد.خواندن سنت 

 گانه کم درآمدان گمنام توسط یکی از اعضا 12های 

 حضور و غیاب خدمت گزاران:

 کمیته)خانم لیال(_حاضرمسئول 

 علی البدل کمیته)آقا بهنام(_انصراف دادند-

 منشی کمیته)خانم سحر(_غایب-

 خزانه دار کمیته)آقا محمد(_حاضر-

 مسئول کمیته آموزش)آقا محمود(_حاضر-

پاسخگویی به خط خدماتی اقدامات انجام شده در ماه گذشته:

به صورت مداوم_هماهنگی با مسئول کمیته کارگاه ها جهت 

برگزاری جشن_ارتباط با کادر اداری شورا جهت برگزاری 

جشن_خرید گوشی برای کمیته اطالع رسانی_تهیه فرمت 

 پیشنهادی جشن که در ذیل آمده است.

 29/11/1400جشن: تاریخ سالگی انجمن کم درآمدان ایران5فرمت پیشنهادی جشن 

  .می باشد 12الی  10و ساعت برگزاری  ساعت2مدت زمان جشن 

سالگی 5از عزیزانی که برای ارائه بهتر خدمات اطالع رسانی و همکاری در جشن 

 .ند کمال تشکر را داریمانجمن مارا یاری می کن

 .مجری خانم الهه1

 دقیقه( 5.خواندن دعا و سنت ها)زمان 2

.اولین سخنران: اطالع رسان جهت خوش آمدگویی و بیان 3

 دقیقه( 5اهداف)زمان 

 دقیقه( 10.سخنران دوم:آقا فرید)زمان 4

.سخنران سوم: آقا زین العابدین_موضوع تجربه درباره 5

 دقیقه(20ا)زمان ابزار های مختص انجمن و نشانه ه

.سخنران چهارم: خانم مهناز _موضوع تجربه از ابزار ها 6

 دقیقه(10و دستاورد های به دست آمده)زمان 

.خاطره گویی اعضای اولیه: )آقای مسعود پاپلی_آقای 7

 دقیقه(20امیرعباس_آقا احمد از مشهد_آقا مهدی ج()زمان 

 دقیقه( 15.صدای تازه واردین)زمان 8

 دقیقه(30.ماکت_موضوع جشن تولد و موسیقی زنده)زمان 9

 دقیقه(5.موسیقی و دعا)زمان10
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*گزارش کمیته کارگاه های آموزشی و خدماتی : آقا محمود 

 کلیه عناصر محترم خدماتی شورای منطقه ی ایران  

 درود بر شما

 الف ( اقدامات انجام شده:

. برگزاری کارگاه با موضوع آموزش اطالع رسانی در تاریخ 1

 در جلسه هماهنگی کمیته اطالع رسانی. 1400دیماه  10

(در تاریخ 2. برگزاری کارگاه با موضوع راهنما و رهجو )2

 .1400دیماه  13

جلسه هماهنگی قبل از کارگاه جهت برنامه  2برگزاری "

 "رانان جلسهریزی فرمت و هماهنگی با گرداننده و سخن

. برگزاری کارگاه با موضوع " خوش آمدگویی؛ چرا؟ 3

دیماه  27چگونه؟ " با حضور سخنرانان خارجی در تاریخ 

1400. 

جلسه هماهنگی قبل از کارگاه جهت برنامه  3 "برگزاری

ریزی فرمت، چگونگی دعوت از سخنرانان خارجی و نیز تعامل 

 "طراحی شدهمترجم با سخنرانان و اجرای آزمایشی ماکت 

" گفته ها و ناگفته . برگزاری کارگاه تخصصی خدماتی 4

با همکاری کمیته  1400بهمن  11در تاریخ  های نشریات "

 های محترم متون، ترجمه و نشریات.

برنامه ریزی فرمت و جلسه هماهنگی جهت  3 "برگزاری

  "هماهنگی با گرداننده و سخنرانان کارگاه

از همکاری مسئولین محترم این دو کمیته و خدمتگزارن 

 متعهدشان صمیمانه سپاسگزاریم.

. تعامل و همکاری با اطالع رسان محترم شورای منطقه در 5

سالگی انجمن و  5خصوص تهیه فرمت پیشنهادی برگزاری جشن 

 هماهنگی برگزار شده مربوطه. جلسه 2حضور در 

. پذیرفتن مسئولیت برگزاری ماکت جشن و برنامه ریزی 6

 جهت اجرای آن.

. اطالع رسانی کارگاههای منطقه و نواحی در کانال 7

تلگرامی منطقه و دیگر کانالهای اطالع رسانی گروهها و 

نواحی با هماهنگی های بعمل آمده و نیز بارگذاری ویس و 

ههای برگزار شده توسط منطقه در کانال تیزرهای کارگا

 تلگرامی مربوطه جهت دسترسی اعضای محترم انجمن.
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 ب ( کارهای در دست اقدام: 

دقیقه ای آموزشی در صحن شورای  20. برگزاری کارگاه 1

بهمن  15منطقه با موضوع " خدمت؛ عشق و همدلی" در تاریخ 

محترم  در صورت امکان و در نظر گرفتن وقت توسط تیم 1400

 گردانندگی.

 25. برگزاری کارگاه "اهمیت جلسات اداری" در تاریخ 2

 .1400بهمن 

 5. همکاری با کمیته اطالع رسانی جهت برگزاری جشن 3

 سالگی انجمن.

. برگزاری کارگاهها در اسفندماه طبق برنامه یکساله ی 4

 تدوین و تایید شده قبلی.

 ج ( گزارش مالی کمیته:   

 هزینه ها: صفر.

 ح ( در خواست های کمیته:

پیشنهاد می کنیم برای تعامل، همکاری و پاسخ گویی  .1

بهتر به نیازها، نواحی محترم در اساسنامه ها قسمت شرح 

وظایف مسولین کارگاهها ، حضور درجلسات ماهیانه هماهنگی 

 کارگاههای شورای منطقه را اضافه نمایند.

الش های روز . از رابطین محترم نواحی خواهشمندیم چ2

انجمن و نیازهای ناحیه خود را به صورت مکتوب ارائه 

نموده تا در راستای پاسخگویی بهتر و برنامه ریزی 

 کارگاه ها از آنها بهره مند شویم.

. خواهشمند است لیستی از خدمتگزار سخنران یا گرداننده 3

یا عضوی که تمایل به خدمت در این خصوص را دارد از 

 و در اختیارمان قرار دهید ناحیه خود تهیه
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 .

نام  پست خدماتی ردیف

 خدمتگزار
 شماره تماس

مسئول کارگاه  1

 2ناحیه 
 09122862807 ئاوات

مسئول کارگاه  2

 3ناحیه 
 09138316794 مصطفی

مسئول کارگاه  3

 4ناحیه 
.... .... 

مسئول کارگاه  4

 5ناحیه 
 09139443809 ابوذر

مسئول کارگاه  5

 6ناحیه 
 09103551003 رزا

کارگاه مسئول  6

 7ناحیه 
 09139153004 علیرضا

مسئول کارگاه  7

 8ناحیه 
 09129491026 علی

مسئول کارگاه  8

 9ناحیه 
- - 

 09135369663 محمود مسئول 9
 09127678508 رضا نایب مسئول 10
 - - منشی 11
 09171599239 داوود خزانه دار 12
 09139374805 رضا آموزش 13
 09395969489 محمد و پژوهشتحقیق  14
 09128589446 مجید طرح و برنامه 15
اعزام سخنران  16

 وگرداننده
 09155156305 حمید

 09130699600 مرضیه امور رایانه 17
 09910571468 احمد تیم مشورتی 18
 09133767235 فرید تیم مشورتی 19
 09904101307 مسعود تیم مشورتی 20

 

لطفا" با انتقادات سازنده و پیشنهادات راهگشای خود یاری گرمان 

 باشید.

 پیشاپیش سپاس

 ایران   UAمسول کمیته کارگاههای شورای منطقه 

 ( 09135369663) محمود،ش  
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 *گزارش کمیته سایت و آدرس جلسات 

 به نام حضرت عشق
 1400گزارش کمیته سایت و آدرس ها بهمن 

 لایر است. 4،900،000کمیته مبلغ مانده تنخواه  - 1

آدرس جلسات تا ابتدای بهمن بر طبق آنجع از رابطین محترم  - 2

به کمیته رسیده است آماده سازی، بروز رسانی و در اختیار منشی 

 برای ارسال به رابطین محترم قرار گرفته است.

طبق اساسنامه کلیه اطالعات سایت اعم از آدرس های دسترسی،  - 3

ربری و پسوردهای مورد نیاز در سایت کم درآمدان ایران در نام کا

 قالب فایل بحضور گرداننده و نائب گرداننده محترم ارسال گردید.

بعنوان مسئول  0915717131آقای مهدی ج با شماره تلفن  - 4

 پاسخگوی تلفنی کمیته سایت و آدرس ها هستند.

ان مسئول آدرس بعنو 09139351277آقای مهرزاد با شماره تلفن  - 5

 ها در خدمت دوستان هستند .

با توجه به اینکه خط تلفن آقای مهرزاد شخصی است ، لطفا فقط از 

 طریق پیام رسان واتس آپ با ایشان در ارتباط باشید.

ورای محترم ، سیستم مدیریت محتوای سایت به شبنا به تائید  – 6

 وردپرس تغییر پیدا کرد.

 پیشنهادات : 

به حفظ یکپارچگی و نظم و جلوگیری از هر گونه  با عنایت – 1

اختالل، هر گونه تغییر در آدرس یا جزئیات گروه ها اعم از مجازی 

و حضوری جهت تغییر در بخش دفترچه آدرس ها و سایت ، فقط و فقط 

 از رابطین نواحی پذیرفته میشود .

از کلیه اعضای انجمن تقاضا میشود با مراجعه به سایت و  – 2

اده از بخش های مختلف آن ، کمیته سایت و آدرس ها را از استف

 شان مستفیض کنند.پیشنهادات

 

منتظر پیشنهادات و انتقادات قشنگ تون جهت پر بار شدن خدمت 

 کمیته سایت و آدرس ها هستیم.

 عاشقانه دوست تون دارم

 مهدی نوپو

 کمیته سایت و آدرس های شورای کم درآمدان منطقه ایران
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 *گزارش کمیته نشریات : آقا محمد رضا
 بسمه تعالی

جلسه درون کمیته ای نشریات شورای منطقه ایران در تاریخ 

طبق هماهنگی های انجام شده  16الی  15راس ساعت  13/11/1400

 برگزار گردید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاضر مسئول کمیته محمدرضا

 حاضر منشی لیال

مسئول  سعیذ

نشریات 

 1ناحیه 

 حاضر

مسئول  پوریا

نشریات 

 2ناحیه 

 حاضر

مسئول  محمد

نشریات 

 3ناحیه 

 حاضر

مسئول  علی

نشریات 

 4ناحیه 

 غائب

مسئول  -

نشریات 

 5ناحیه 

 غائب

مسئول  ملیحه

نشریات 

 6ناحیه 

 غائب

مسئول  خدیجه

نشریات 

 7ناحیه 

 غائب

مسئول  محمد

نشریات 

 8ناحیه 

 حاضر

مسئول  اویس

نشریات 

 9ناحیه 

 غائب
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 مسائل مورد پیگیری در جلسه به شرح زیر می باشد:

 پیگیری حضور مسئولین نشریات نواحی در جلسات درون کمیته ای  .1

 دریافت گزارش ار مسئولین نشریات نواحی .2

 

 پیشنهادات :

مشخص نمودن مبلغی تنخواه برای گروههای تازه تاسیس که فاقد  .1

اختیار  خزانه میباشد با هماهنگی رابطین نواحی  بمنظور در

 قرار دادن پکیج کامل نشریات به آن گروه.

پیگیری گردآوری و چاپ فصلنامه که در ماههای گذشته  به  .2

 شورای منطقه ارائه گردیده بود.

ادغام پمفلتها و کتابچه درباره یو ای و کم درآمدی وتفکر  .3

 ما در قالب یک کتاب چاپ شود و بصورت تک برگ و جدا نباشند.

فروخته شده بانضمام سود حاصل شده در ماه  گزارش لیست نشریات

 1400اخیر بهمن 

قیمت  نام نشریه ردیف

تمام 

 شده

قیمیت 

 فروش

سود  تعداد

 حاصله

 

 157500 150 3000 1950 ترازترس 1

کاربرگ چشم  2

 انداز

1250 2500 145 181250 

 240000 480 1000 500 پمفلتها 3

پمفلتهای  4

 لمینت شده

4800 10000 11 57200 

کم درآمدی و  5

 تفکر ما

1250 2500 155 193750 

 UA 1950 3000 145 152250درباره  6

دفتر  ثبت  7

 زمان

10000 13000 120 360000 

کتاب کارکرد  8

 قدم

9800 13000 130 416000 

 147000 70 4000 1900 دعای کامیابی 9

برگه ثبت  10

 زمان

500 1000 100 50000 

ترازنامه  11

 گروه

2000 2500 0 0 

 0 0 50000 2500 اساسنامه 12

جمع کل سود حاصل از فروش: یک میلیون و هفتصدو 

 پنجاه و چهارهزار و نهصدوپنجاه تومان

1754950  

 تومان

 



 

18 

 

 1400بهمن ماه  15لیست موجودی نشریات تا تاریخ 

مبلغ به  نام نشریه ردیف

 تومان
ارزش  موجودی

 انبار

 4500000 1500 3000 درباره یو ای  .1

کم درآمدی و    .2

 تفکر ما       

2500 1550 3875000 

کارکرد قدم یو    .3

 ای         

13000 1250 16250000 

دفتر ثبت زمان)    .4

 تایم شیت(

13000 1200 15600000 

 2400000 600 4000 دعای کامیابی                 .5

 1500000 1500 1000 پکیج تازه وارد                .6

 1500000 1500 1000 اهداف                           .7

 1500000 1500 1000 خرج کردن اجباری           .8

پنهان شدن    .9

 ودرخشیدن  

1000 1500 1500000 

نشانه های کم   .10

 درآمدی

1000 1500 1500000 

 1500000 1500 1000 ابزارها                          .11

نشانه های    .12

 بازاریابی    

1000 1500 1500000 

مراقبه تجسم    .13

 سازی    

1000 1500 1500000 

 1500000 1500 1000 شهودوشفافیت             .14

 1500000 1500 1000 داستان جف               .15

تک برگ ثبت زمان   .16

 )تایم شیت( 

1000 1500 1500000 

کاربرگ چشم   .17

 انداز      

2500 2000 5000000 

ترازنامه قدم   .18

 چهارم     

3000 2000 6000000 

خواندنیهای   .19

 لمینت شده

10000 370 3700000 

 623000 89 7000 اساسنامه گروه   .20

 1فرمت عملکردی   .21

 2و

1000 1500 1500000 

 3000000 150  20000 کتاب بزرگ  .22

 300000 15 20000 12*12کتاب   .23

ارزش کل انبار هفتادونه میلیون و سیصد و 

 نود و هشت هزار تومان

79398000 

 میباشد. 8،140،000موجودی نقدی خزانه 

 باتشکر

 محمدرضا

 مسئول نشریات شورای منطقه ایران
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خانم   : ایران  منطقه  شورا  ترجمه  کمیته  *گزارش 

 فاطیما
 باسالم و دعا

 1400گزارش   دی ماه 
 جلسات درون کمیته ای

 هردوهفته یک بار  برگذار میشود
 میلیون تومان  3تن خواه این کمیته 
 میلیون3موجودی فعلی خزانه 

 گزارش گروه ترجمه
به مسول  و به اتمام رسید بازبینی کارکردقدم ها

 ویرایش تحویل گردید

ایران ارسال شده uaطبق لیستی که به شورامنطقه      

ن بود،گروه ترجمه نشریات) اقدام وعمل،بیرو

ازغار،شهودوشفافیت،نویسندگان دانشگاهی( به اتمام 

 رسیدوتحویل مسول محترم نشریات میشود
 نشریه نشاط وسرزندگی دردست ترجمه است.

به درخواست از شورا منطقه مبنی به  باتوجه   

سازی هدف کمیته برگزاری کارگاه جهت آگاه 

بهمن این کارگاه درسطح 11ترجمه،دوشنبه 

 شورایرمنطقه برگزار میشود
 باسپاس از مسول کارگاه های شورای منطقه

خدمتگزاران عزیزکه درجلسه درون کمیته  ازتمام   

ترجمه شرکت کردندومارادراستای انجام خدمات 

  بهترراهنمایی کردن بینهایت سپاسگزاریم
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 : خانم ماریUaگزارش کمیته ثبت 
 

 با سالم
 گزارش این کمیته در دی ماه به شرح زیر است:

 
انتشار فراخوان برای دعوت از دوستانی که تمایل 

 به حضور در این کمیته دارند.

 
برگزاری جلسه درون کمیته ای با اعضایی که تجربه 

ثبت در انجمنهای دیگر را داشتند و تصمیم گیری 

داشت به عنوان یکی برای اقدام از طریق وزارت به

از اعضا کارگروه وزارت کشور که به سمن ها اجازه 

 فعالیت می دهند. 

 
هماهنگی با کمیته اطالع رسانی برای دریافت نامه 

 برای وزارت بهداشت. 

 
هماهنگی با گرداننده برای گفتگو با یکی از اعضا 

انجمن نیکوتینی ها برای پیگیری روند ثبت انجمن 

 در وزارت کشور.

 
این کمیته مبلغ پانصد هزار تومان تنخواه دارد که 

 در این ماه هزینه ای انجام نداشته است.

  
همچنین این کمیته آماده دریافت تجربه های 

دوستانی است که می توانند در روند ثبت انجمن در 

 کنار این کمیته باشند. 

 

 
 با سپاس
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 (یمجاز ی)فضا 2 هیناح یها تیگزارش فعال باسالم

 
 خیدر روز جمعه تار هیجلسه ناح ی_ برگزار

  22تا  18ساعت 1400/11/8

 n2uaکنفرانس  ی:فرمکان

 
 ی: صفر  تعدادگروههایحضور یگروهها تعداد

 گروه 29:یمجاز

 
 : مهردادهی_رابط اول ناح 

 
 09910080116تلفن :  شماره

 
 : مسلمهی_رابط دوم ناح

 
 09029979139تلفن:  شماره

 تومان 3,000,000به شورا :  هی_اعانه ناح
 : هیناح یها تی_موفق
  2 هیبه موقع و منظم جلسه ناح یبرگزار

 :هیناح ماتیتصم
 انتخاب شد. 2 هی(رضا ز به عنوان خزانه دار ناح1
 انتخاب شد. 2 هیرسان ناح( محمد به عنوان اطالع 2
 ملحق شد. 2 هیزاهدان به ناح دی(گروه جد3
سوال، درخواست و انتقاد از شورا و  شنهاد،ی_پ 

 : یساختار جهان
 : سوال

به صورت  2 هیمحترم :چرا به سواالت ناح ی(از منش1

 در گزارش پاسخ داده نشده است؟ یکتب
 :  درخواست

 : شنهادیپ

 :انتقاد
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       خدا نام به      

 ........3.... هیناح یها تیگزارش فعال باسالم
در روز ....جمعه..  هیجلسه ناح ی_ برگزار

........... ساعت 1400/11/1...خیتار

..مکان....فوالدشهر 9/3...

 A6..https://fccdl.in/i/nahiye3uairanمحله
 یو حضور یمجاز یقیتلف
. شامل 3....هی_ناح

 .......اصفهان.شهرکرد.آباده.کاشانیاستانها
 ی.. تعدادگروهها8.... یحضور یگروهها تعداد

 10.....یمجاز
 می: ندارهی_رابط اول ناح

 تلفن : شماره
 :مهرزادهی_رابط دوم ناح

 09139351277تلفن:  شماره
 8:یحضور ی_تعداد گروه ها
 10: یمجاز ی_تعداد گروه ها

 1161000به شورا :  هیاعانه ناح_
 هزارتومان کیشصت و کصدویو  ونیلیم کی

 : هیناح یها تی_موفق
 جلسات بصورت منظم و مستمر یبرگزار
 یبرگزار یموقت برا تهیکم لی:تشکهیناح ماتی_تصم

 3هیناحua یسالگ5جشن 
سوال، درخواست و انتقاد از شورا و  شنهاد،ی_پ

 : یساختار جهان
 : .............سوال

 : ........ درخواست
 : .........شنهادیپ

 یشورا قیاز طر هی: .......... چرا اطالعانتقاد

 یالدیدر ارتباط باسال نو م یمجاز یمنطقه در فضا

 ی( پخش شده و از اطالع رسانولندی)کلیتوسط مهد

 تفاده شدهمنطقه اس یشورا
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 6هیناح یها تیگزارش و فعال

 

 :هیجلسه ناح یبرگزار مکان و زمان      
 1400/10/01مورخ
 12یال9:30 ساعت
 یمجاز یفضا
 کنفرانس یفر بستر

N6ua 

 6 هی:ناحهی ناح  اسم   
و خراسان  یو خراسان شمال یخراسان رضو یاستانها

 مازندران  و گلستان یجنوب

  دی: آقا مجهیناح اول  رابط       

 09150024331تلفن شماره   

  می: ابراههیحنا  دوم رابط      

 09127919522:تلفن شماره   

 روهگ8:یحضور یها گروه تعداد      

 :یمجاز یها گروه تعداد   

   اعانه      

 یجلسات حضور ی:برگزارهیها و مشکالت ناح تیموفق   

 ها در اکثر شهر ها 
 هیمرتب در سطح گروه ها و ناح یکارگاه ها یبرگزار

 هیناح یکارگاه ها تهیتوسط مسعول کم

 هیسوال، درخواست و انتقاد ناح  شنهاد،یپ      

ازشورا:........درخواست از آقا محمود مسعول 

کارگاه ها  تهیدرون کم یکارگاه ها همزمان تهیکم

 نیشش ا هیشش خواهش ناح هیجلسه ناح یبا برگزار

 یگریکارگاه ها به وقت د تهیاست که جلسه درون کم

درون  درشش هم بتوانند  هیناح یموکول شود تا اعضا

 کارگاه ها شرکت کنند  تهیکم
شش اطالع  هیناح یجلسات کارگاه نکهیدوم ا مسأله

 .شودینم یرسان
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 خدا نام به      
 زیباسالم خدمت همه خدمتگزاران عز

🇮🇷7هیناح یها تیگزارش فعال 

 در روز چهارشنبه مورخه 7هیجلسه ناح یرگزارب    
 زیسنت  ون 12آرامش و یبهمن ماه باخواندن دعا ششم

 شروع شد یمفهوم خدمات 12

 نی: اولهیجلسه ناح یبرگزار مکان و زمان      

 یفر یدر فضا 21:30تیلغا 19تچهارشنبه هرماه ساع

 کنفرانس

فارس -شامل استانها بوشهر 7هی:ناحهی ناح  اسم   

 انوهرمزگ

 09917180815:تلفن شماره.منی:حسهیناح اول  رابط       

 09177438021:تلفن شمارهای:درهیناح  دوم رابط      

 گروه5:یحضور یها گروه تعداد      

 گروه6:یمجاز یها گروه تعداد   

 هزار تومان 200به شورا :   هیناح  اعانه      

 : هیناح یها  تیموفق    
خودرا در زمان مشخص طبق  یگروهها جلسات بهبود-1

 .کنندیفرمت گروه برگذار م
گروهها بحث و  یو دغدغه ها ل،مشکالتیدر مورد مسا-2

 .دیتبادل تجربه گرد
آدرسها  تهیبه خدمتگزار مسئول کم ازین هیناح -3

 دارد .

 طبق وجدان گروه : هیناح ماتیتصم    
درسها و اطالع آ تهی)شماره رند( کم مکارتیس دی.خر1

  یرسان
  7سنت  تیتومان جهت حما200مبلغ  زی.وار2

:  هیسوال، درخواست و انتقاد ناح  شنهاد،یپ      

 میندار

 یخدمتگزاران شورا یتمام صادقانه  خدمات از    

 .کنمیم یتشکر و سپاسگزار مانهیمنطقه صم
 .دیباش ابیکام
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       به نام خدا      

 سالم

 هشت هیناح یها تیگزارش فعال 

 بهمن کمی خیدر روز جمعه تار هیجلسه ناح یبرگزار _

 یمجاز جلسه

 ن،یتهران، قم، قزو یهشت شامل استانها هیناح_

 نه گروه یحضور یگروهها تعداد

 گروه کی یمجاز یتعدادگروهها 

 عضو یدر گروهها س نیتازه وارد تعداد

 : رضاهیرابط اول ناح_ 

 09127678508تلفن : شماره

 :مسلمهیرابط دوم ناح_

 09921234357تلفن:   شماره

 میبه شورا : ندار هیاعانه ناح_

: الحاق گروه هنرمندان به هیناح یها تیموفق_

 هشت هیناح

 :هیناح ماتیتصم_

سوال، درخواست و انتقاد از شورا و  شنهاد،یپ_

 : یساختار جهان

  



 

26 

 

     به نام خالق احساس 

 (9نه ) هیناح یها تیگزارش و فعال

 : ندگانینما ئتیه یبرگزار زمان
 1400/11/08: خیتار
 صبح 9یال7:ساعت

 *21:30 یال 20 یفراوان باور گروه*          

 یو روزها 22 یال 21 یابیکام یسو به گروه*          

 *17:30 یال 16پنج شنبه ساعت 

 10 یال 9 ساعت ها جمعه صداقت صبح  گروه         

     و چهارشنبه کشنبهیبانوان  یبهبود گروه

 19:30 یال  18 ساعت         

 :  مکان        
بست الله _کوچه هاشم خان _بن رانشهریا ابانی_خزدی

 ابوالفضل  هینی_حس 5

 9 هی:ناحهیناح  اسم    
 زدی استان

 09131579365: تلفن شماره حی: مسهیناح  اول رابط      

 09103335357:تلفن شماره وشی:دارهیناح  دوم رابط      

 گروه4:یحضور یها گروه تعداد      

 تومان هزار300/ 000: شورا به اعانه     

 :هیناح یها  تیموفق   
گذار  ریمنظم، ُپر شور و تاث یجلسات حضور یبرگزار

 سنت پنجم یدر راستا
و پرداخت اجاره  ندگانینما ئتیجلسه ه یبرگزار

  یجار یها نهیمکان و هز
 :هیناح مشکالت

 هیسوال، درخواست و انتقاد ناح شنهاد،یپ    

 ازشورا:..
 :شنهادیپ

ها کارگاه تهیاالن مسئول کم نکهیتوجه به ا با:لاسو

درخواست کارگاه با موضوع خدمت را در گروه  میندار

 .میرها دامحترم کارگاه تهیاز کم یباور فراوان
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20/12/1400عدی شورا در تاریخ جمعهجلسه ب  

 

 در لینک
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