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 به نام خداوند جان و خرد                        

  زارش شورای منطقه ایرانگ   
  

 

 
 

 

 

 صورت جلسه منطقه ایرانگزارش 
   

                                                                                                   21/08/1400تاریخ:                                     58شمارهصورت جلسه  
 

 

  ناحیه روز جمعه   9  ایران متشکل از  کم درآمدان گمنام  منطقه   رایجلسه شو 

  مسئولین اداری  واحیه  ن  7رابطین  با حضور    24الی   18  ساعت21/08/1400  مورخ

   . شدو کمتیه های فرعی شورای منطقه در فضای مجازی فری کنفرانس بر گزار 

 

 اصالح و تایید گزارش ماه قبل*

قرار  منطقه  گزاران  خدمت  و  رابطین  تایید  *مورد 

 گرفت. 

 *برگزاری کارگاه با موضوع وظایف خدمتگزاران

 
 

 

 

 تصمیمات گرفته شده به شرح ذیل صورت پذیرفت
 

 ئول کمیته سایت و آدرس جلسات انتخاب شد. مهدی به عنوان مس  -1

 مسعود به عنوان نایب شورای منطقه ایران انتخاب شد.  -2

کمیته اساسنامه به محمود تنفیذ شد تا اساسنامه پیشنهادی را تهیه   -3

 و به شورا جهت بررسی و تایید ارایه دهد. 

جهت پرینت و بایگانی گزارشات  پرداخت شود) تومان به منشی    40000مبلغ   -4

تومان به جهت هزینه تماس و    25000و  تومان    15000مبلغ ماهیانه  به  

 اینترنت( 
 

 

 تایید شده یشنهاداتپ
 

 پیشنهاد خرید گوشی برای مسئول اطالع رسان  -1

 درصدی بلوکه نشود  70پیشنهاد اینکه پول منطقه ایران در پس انداز   -2

 پیشنهاد معوقه از ماه قبل تهیه فصلنامه یو ای بود  -3
 

 
 

  

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 حاضر مهدیه رابط اول 4

 1400اسفند  99اسفند 09139382861 حاضر حاضر بیتا رابط دوم 5

 1400 مهر 99 مهر 09359075220 حاضر حاضر تورج خزانه دار 6

خانم  UAثبت  7

 ماری

 1401شهریور 1400شهریور 09126492347 حاضر حاضر

اطالع  8

 رسانی

فروردین  09138421901 حاضر حاضر لیال

1400 

فروردین 

1401 

کارگاههای  9

 آموزشی

 1400آبان  99آبان 09910571468 حاضر حاضر احمد

سایت و  10

 آدرس ها

 1401آبان 1400آبان  09035061800 حاضر حاضر مهدی

 1401آبان  1400آبان 09113264975 حاضر حاضر محمدرضا نشریات 11

کمیته  12

 ترجمه

 1400 بهمن 99بهمن  03912546980 بیغا حاضر فاطیما
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 حضور و غیاب اول و آخر جلسه رابطین نواحی*

 

 

 

 
  

 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 09139374805 حاضر حاضر رضا ق 3

4         

 09138412927 غایب حاضر محمدرضا     5

     09150024331 حاضر حاضر دیمج 6

     09917180815 حاضر غایب حسین 7

 09921234357 حاضر غایب مسلم 09372122744 حاضر حاضر حسن 8

 09103335357 حاضر حاضر داریوش 09131579365 حاضر حاضر ابوالفضل 9
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 *گزارش کادر اداری شورا منطقه ایران
 

 :   گرداننده گزارش*

زیدرود و عرض ادب خدمت خدمتگزارن عز             

 

گرداننده شورا  گزارش  

۱۴۰۰/۰۸/۲۱ تیلغا ۱۴۰۰/۰۷/۱۹مورخه از  

۱۴۰۰/۰۷/۱۹: دوشنبه  

کارگاه ها   تهیدرون کم جلسه  

( قهیدق۸۲)             ۲۱:۳۷  یال ۲۰:۱۵ساعت  از  

۱۴۰۰/۰۷/۲۱ چهارشنبه  

ثبت و اعضا   تهیبا مسئول کم ارتباط  

( قه یدق ۱۵)           ۱۰:۱۵ یال ۱۰ساعت  از  

۱۴۰۰/۰۷/۲۱  چهارشنبه  

ت یاکارشناس س  تماس  

(  قهیدق ۶)          ۹:۵۶ یال ۵:۵۰ساعت  از  

۱۴۰۰/۰۷/۲۲ پنجشنبه   

اسبق و دو دوره قبل در دو مرحله و کارشناس تیمسئول سا ارتباط . 

(  قهیدق ۱۳۷)       ۲۳:۳۶  یال ۲۱:۱۸ساعت  از  

۱۴۰۰/۰۷/۲۷شنبه  سه   

تیو کارشناس سا دیشورا  اسبق،آقا وح  یمنش تماس . 

(قهیدق ۵۳)          ۱۹:۴۵  یال ۱۸:۵۲ساعت  از   

۱۴۰۰/۰۷/۲۸   چهارشنبه  

شورا یبرا یسینو گزارش  

( قهیدق  ۶۵)           ۱۱:۱۰  یال ۱۰:۰۵ساعت  از  

۱۴۰۰/۰۷/۲۸   چهارشنبه  
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یاسبق جهت اعزام سخنران  به ساختار خدمات جهان یبا منش ارتباط . 

(  قهیدق ۱۲)         ۲۱  یال ۲۰:۴۸ساعت   از  

۱۴۰۰/۰۷/۳۰  نهیآد     

کارگاه ها تهیکم   

(  قهیدق  ۱۲۰)        ۱۲:۳۰  یال ۱۰:۳۰ساعت  از  

۱۴۰۰/۰۸/۰۳   دوشنبه  

ات ینشر تهیکم ارتباط  

(  قهیدق ۱۴)        ۹:۵۰ یال ۹:۳۶ساعت  از  

۱۴۰۰/۰۸/۰۴شنبه  سه  

ات ینشر تهیبا کم ارتباط  

شرکت کیحواله پول به ساختار توسط  بابت . 

(  قهیدق ۶)   ۱۷:۴۷  یال ۱۷:۴۱ ساعت  از  

۱۴۰۰/۰۸/۰۴شنبه  سه  

جهت مراحل ثبت یا یساختار ا  یو بچه ها یجهت هماهنگ یکادر ادار تماس . 

(قه یدق ۲۹)           ۱۱:۲۹ یال ۱۲ساعت  از  

۱۴۰۰/۰۸/۰۴شنبه  سه  

مسعود یا یاز ساختار ا یعضو ارتباط . 

مراحل ثبت انجمن.در دو مرحله جهت  

(  قهیدق ۲۸)        ۱۲:۵۸  یال ۱۲:۳۰ساعت  از  

۱۴۰۰/۰۸/۰۵  چهارشنبه  

جهت انتخاب   نیها و رابط تهیو کم یکادر ادار یخرد جمع ،جهتیاطالع رسان تهیدرون کم جلسه

اسبق  یو هم زمان تماس با منش یسخنران به کنفرانس خدمات جهان . 

( قهیدق۱۱۲)  ۱۷:۴۸  یال ۱۵:۵۵ساعت  از  

۱۴۰۰/۰۸/۱۰  دوشنبه  

هاسنت تهیاساسنامه کم یسیاحمد آقا مسئول باز نو تماس . 

( قهیدق  ۱۴)           ۱۰:۱۸  یال ۱۰:۰۴ساعت  از  

۱۱/ ۱۴۰۰/۰۸شنبه   سه  
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تیکارشناس سا تماس . 

(قه یدق ۱۹)      ۱۱:۳۳  یال ۱۱:۱۴ساعت  از  

۱۴۰۰/۰۸/۱۴  نهیآد  

یاطالع رسان تهیکم درون  

( قهیدق ۶۰)          ۱۳ یال ۱۲ساعت  از  

۱۴۰۰/۰۸/۱۴ نهیآد  

نائب جلسه . 

( قهیدق ۱۰۵)        ۲۲:۴۰  یال ۲۰:۵۵ساعت   از  

۲۴۰۰/۰۸/۱۵  شنبه  

)ک(  یدوسال قبل شورا آقا مهد تیسا  مسئول  

یدعوت به همکار  جهت . 

(قه یدق۱۷)       ۱۸:۱۴  یال ۱۷:۵۷ساعت  از  

۱۴۰۰/۰۸/۱۷  دوشنبه  

یا وی یاعضا ساختار خدمات جهان تماس . 

( قهیدق ۱۹)         ۱۲:۵۹  یال ۱۲:۴۰ساعت  از  

۱۸/ ۱۴۰۰/۰۸شنبه   سه  

یا تهیدرون کم  یهماهنگ ات،جهتینشر تهی کم تماس . 

( قهیدق ۱۰)        ۱۸:۲۸  یال ۱۸:۱۸ساعت  از  

۲۰/ ۱۴۰۰/۰۸   پنجشنبه  

گزارش و معوقه ها یاسبق شورا،جهت هماهنگ یمنش تماس . 

(قه یدق ۱۶)      ۱۸:۲۳  یال ۲۸:۰۷ساعت  از  

۱۴۰۰/۰۸/۲۱  نهیآد  

رانیشورا منطقه ا  جلسه . 

( قهیدق ۳۷۹)        ۰۰:۱۴  یال ۱۷:۵۵ساعت  از  

(قهیدق  ۱۳۱۸خدمات:  ) جمع      

است  دگارمیآفر تی موفق زین نیا و  



 

7 

 

 

 *گزارش منشی : 

 خدا نام  به                                                    

 

 رانیمنطقه ا یشورا یکم درآمد خدمتگزار منش دیوح

فراهم نمود تا  ریحق  نیا  یخدمت را برا طیکل خدمتگزار که شمرا نیو تشمکر از ا ریضممن تقد       
 .میشو یکی

از هرآنچه که به  قیتوف  نیدارم تا در ا  ییاز خداوند درخواسمممت توانا ۵سمممنت  یدر راسمممتا       
به اشتراک    ۱و سنت   یهدف اصل یشده در راستا تیاو امروز به من عنا ضیلطف خداوند و در ف

 گذارم. 

 گذارم  سپاس

 در ماه گذشته اقدامات

 گذشته   یدر سالها  یمنش زانیراهنما و با تجربه مسعود و عز  ی_ ارتباط مستمر با منش۱

 .یو شورا در کانال تلگرام بی_جمع کردن گزارشات و قرار دادن گزارشات نا۲

 از خدمتگزار مسعود  یمنش یگوش افتی_ در۳

 و خدمتگزاران.  یگزارشات از نواح افتی_ در۴

 و شورا در دست اقدام است.  بینا جلسه یگزارشات و برگزار افتیاز در یگزارش شورا پ  هیته
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 :شورا منطقه ینگزارش رابط*

 به نام خدا                                               

 الملل  نیب کیرابطه  هیگزارش مهد

 .یثبت نام ثبت نام و شرکت در کنفرانس جهان -۱

 کشورها  ندگانینما  یشرکت  در  جلسه ماهانه ساختار  جهان -۲

 .یدر جلسه کنفرانس خدمات جهان یترجمه همزمان سخنران -۳ 

 

 

 

 
 به نام خدا 

 
 الملل نیرابط دو ب تایگزارش ب* 

 
 ینام و پرداخت پول به کنفرانس جهان  ثبت

 مهرماه ۲۵  خیبه تار  اتینشر  تهیدر جلسه کم  شرکت
 

 یبا خزانه دار کنفرانس جهان  یهماهنگ
 

 یدر جلسات کنفرانس خدمات جهان  شرکت
 

 یبا سخنران جهت انجام سخنران  یهماهنگ
 

 هنرمندان( یاجرا یشرکت در تلنت شو  )برنامه   یاعضا برا  ینام و هماهنگ  ثبت
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 بسمه تعالی 

 *گزارش محمد رضا مسئول کمیته نشریات 

 

 19/08/1400جلسممممممه درون کمیتممممممه ای نشممممممریات شممممممورای منطقممممممه ایممممممران در تمممممماریخ 

طبممممممق هممممممماهنگی هممممممای انجممممممام شممممممده بمممممما حضممممممور   16:15الممممممی  15راس سمممممماعت 

سممممخنران ازجانممممب کمیتممممه کارگاههمممما بمممما موضمممموع ت اهمیممممت خممممدمت و تمممماثیر خممممدمت در 

 بهبودی و رشد روحانیت در جمع مسئولین نواحی برگزار شد .

 حاضر مسئول کمیته  محمدرضا

 حاضر منشی  لیال 

 حاضر علی البدل  محمد

 حاضر 2مسئول نشریات ناحیه   پوریا 

 حاضر 3مسئول نشریات ناحیه   محمد

 غائب  4مسئول نشریات ناحیه   علی

 غائب  5مسئول نشریات ناحیه   -

 غائب  6مسئول نشریات ناحیه   ملیحه 

 حاضر 7مسئول نشریات ناحیه   خیرالنسا

 حاضر 8مسئول نشریات ناحیه   محمد

 حاضر 9مسئول نشریات ناحیه   اویس
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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
ارزیابی اقدامات انجام شده توسط کمیته نشریات در یکسال گذشته وبررسی چشم انداز این   .3

 کمیته. 

 پیشنهادات : 

پیشنهاد ارائه شده توسط مسئولین نشریات نواحی مبنی بر اینکه پمفلت ابزارها و نشانه   .1

شود، لذا در صورت امکان از چاپ این پمفلتها بصورت تک    uaپیوست کتابچه درباره  

 برگی خودداری شود و هزینه مربوطه در قسمتهای دیگر هزینه گردد.

تاسیس که فاقد خزانه میباشد با   مشخص نمودن مبلغی تنخواه برای گروههای تازه .2

 هماهنگی رابطین نواحی  بمنظور در اختیار قرار دادن پکیج کامل نشریات به آن گروه. 

 گزارش لیست نشریات فروخته شده بانضمام سود حاصل شده در ماه اخیر

 

قیمت تمام   نام نشریه  ردیف
 شده

قیمیت  
 فروش 

 سود حاصله  تعداد
 

 142800 140 2000 980 ترازترس  1

 119250 150 1500 705 کاربرگ چشم انداز  2

 168000 560 500 200 پمفلتها  3

 156000 30 10000 4800 پمفلتهای لمینت شده  4

کم درآمدی و تفکر  5
 ما 

680 1500 174 142680 

 UA 1050 2000 195 185250درباره  6

 637000 182 10000 6500 دفتر  ثبت زمان  7

 683400 201 10000 6600 کارکرد قدمکتاب  8

 139150 121 3000 1850 دعای کامیابی  9

 9000000 300 500 200 برگه ثبت زمان  10

 تومان  2463530 جمع کل سود حاصل از فروش 
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 1400مهرماه   16لیست موجودی نشریات تا تاریخ  

 ارزش انبار موجودی مبلغ  نام نشریه  ردیف

 30000000 1500 لایر ۲۰۰۰0 درباره یو ای  .1

کم درآمدی و تفکر    .2
 ما        

 225000000 1500 لایر ۱۵۰۰0

 150000000 1500 لایر ۱۰۰۰۰0 کارکرد قدم یو ای            .3

دفتر ثبت زمان) تایم     .4
 شیت( 

 150000000 1500 لایر  100000

 27000000 900 لایر  3۰۰۰0 دعای کامیابی                 .5

 7500000 1500 لایر ۵۰۰0 پکیج تازه وارد                .6

 7500000 1500 لایر ۵۰۰0 اهداف                           .7

 7500000 1500 لایر ۵۰۰0 خرج کردن اجباری           .8

پنهان شدن     .9
 ودرخشیدن  

 7500000 1500 لایر ۵۰۰0

نشانه های کم    .10
 درآمدی 

 7500000 1500 لایر ۵۰۰0

 7500000 1500 لایر  ۵۰۰0 ابزارها                          .11

نشانه های     .12
 بازاریابی    

 7500000 1500 لایر ۵۰۰0

 7500000 1500 لایر ۵۰۰0 مراقبه تجسم سازی        .13

 7500000 1500 لایر ۵۰۰0 شهودوشفافیت             .14

 7500000 1500 لایر    5000 داستان جف                .15

تک برگ ثبت زمان    .16
 )تایم شیت(  

 7500000 1500 لایر ۵۰۰0

 21000000 1400 لایر ۱۵۰۰0 کاربرگ چشم انداز        .17

 28000000 1400 لایر ۲۰۰۰0 ترازنامه قدم چهارم       .18

خواندنیهای لمینت    .19
 شده

 40500000 405 لایر  100000

 4500000 90 لایر    50000 اساسنامه گروه   .20

 556000000 انبار پانصد و پنجاه و شش میلیون لایر ارزش کل 

 

 لایر میباشد.  19750000موجودی نقدی خزانه 

 باتشکر 

 محمدرضا

 مسئول نشریات شورای منطقه ایران 
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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 نواحی و 1400ماه خزانه شورای منطقه )آبانبدین وسیله گردش 

 خدمتگزاران کمیته های فرعی و اداری به شرح زیر ذیل ارائه میگردد.

 UAترازنامه مالی شورا منطقه 

 شرح  تاریخ ردیف

 دریافتی از نواحی به شورا 
 پرداختی از شورا به خدمتگزارها 

 )ریمال( 

 توضیحات 

 به تورج خزانه دار جدید پرداخت شد ۱۷:۰۴ساعت  +   ۳۵۴/۷۲۳/۲۸۴ دار سابق دریافتی از خزانه ۱۹/۷/۱۴۰۰ ۱

 توسط محمد حسین اصفهان دریافت گردید  ۱۳:۱۹ساعت  +       ۰۰۰/۶۰۰/۷ ۳دریافتی از ناحیه  ۷/۸/۱۴۰۰ ۲

به بیتا ناصری جهت شرکت در کنفرانس   ۱۳:۲۴ساعت  -     ۴۰۰/۸۴۰/۲۹ بین الملل  ۲پرداختی به رابط  ۷/۸/۱۴۰۰ ۳
 پرداخت گردید 

به ساختار   ۷پرداختی سنت  ۹/۸/۱۴۰۰ ۴
 جهانی 

 به مستانه دشتی بابت انتقال پرداخت گردید ۰۶:۱۱ساعت  -     ۰۰۰/۰۰۰/۵۰

 کارگاه ها پرداخت گردیدبه داوود خزانه دار  ۱۴:۰۰ساعت  -      ۰۰۰/۰۰۰/۳ پرداختی تنخواه کمیته کارگاهی  ۹/۸/۱۴۰۰ ۵

  -            ۰۰۰/۳۵ پرداختی بابت هزینه انتقال   ۶

 توسط محمدرسول بندرعباس دریافت گردید ۰۹:۴۶ساعت  +       ۰۰۰/۵۰۰/۱ 7دریافتی از ناحیه  ۱۱/۸/۱۴۰۰ ۷

 دریافت گردیدتوسط مستانه دشتی   ۱۹:۱۱ساعت  +      ۶۰۰/۲۰۹/۲ دریافتی از دوست بهبودی ۱۶/۸/۱۴۰۰ ۸

 توسط زین العابدین دریافت گردید ۱۶:۲۰ساعت  + ۰۰۰/۰۰۰/۴۵ مجازی ۲دریافتی از ناحیه  ۱۹/۸/۱۴۰۰ ۹

 ۰۱:۰۰ساعت  +   ۵۵۴/۱۵۷/۲۵۸ کل موجودی خزانه شورا  ۲۰/۸/۱۴۰۰ ۱۰

 ۰۱:۰۰ساعت  +   ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ درصدی ۷۰کل پس انداز  ۲۰/۸/۱۴۰۰ ۱۱

 ۰۱:۰۰ساعت  +      ۵۵۴/۱۵۷/۵۸ قابل تصمیم گیریکل مبلغ  ۲۰/۸/۱۴۰۰ ۱۲

 شماره کارت بانک کشاورزی بنام پرویز رهبر            تلفن پاسخگویی واتساپ 

09359075220                                                       6037-7015-5277-4843 

09138411191 

 تورج؛ خزانه دار شورای منطقه 
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 شورا منطقه ایران* فرعی کمیته هایش گزار*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

شورا منطقه عمومی    و روابط  ی  اطالع رسان  کمیته  گزارش*

 لیالخانم :  ایران

 منطقه  یشورا یرسان اطالع یا تهیکم درون گزارش

 به نام خدا  

 تاریخ.  1400/08/14 

  .باسالم جلسه با خواندن دعای آرامش شروع شد

  .گانه کم درآمدان گمنام12خواندن سنت های 

 رحضور غیاب خدمت گزاران نائب گرداننده. نام سیدرضا حاض

 . حاضرخدمت مسئول کمیته نام لیاال 

 منشی.نام.مسلم . حاضر 

 خزانه دار نام محمد . حاضر  

 مسئول آموزش نام محمود . حاضر

 امیر عباس . حاضر 8رسان ناحیه   طالعا 

 . غایب   .محمد رضا 2ع رسان ناحیه الطا

 .گزارش فعالیت های کمیته روابط عمومی و اطالع رسانی

 . پاسخگویی به خط خدماتی بصورت مداوم 

برگزاری جلسه هماهنگی جهت کنفرانس خدمات جهانی با حضور رابطین بین الملل وکادر اداری  
خدمتگزاران شورای منطقه ارتباط با کمیته ترجمه خانم فاطیما ارتباط با تعدادی از رابطین و 

شورای گرفتن و تجربه در رابطه با سواالتی که در کنفرانس خدمات جهانی باید صحبت میشد 
شرکت در کنفرانس خدمات جهانی به عنوان سخنران انتخاب خانم سحر به عنوان مسئول کانال  
ا اطالع رسانی شرکت در جلسات کارگاههای شورا از همه اطالع رسانه های عزیز که این کمیته ر

تا رسیدن به اهدافمان یاری میکنند و همینطور بازوی کمیته اطالع رسانی که تمام وقت در کمیته  
 با حسن نیت خدمت می کنند

 سپاسگزارم 
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 یران  کلیه عناصر محترم خدماتی شورای منطقه ی ا 

 درود بر شما

ارزشمند   ی  هدیه  و  انجمن  در  حضور  فرصت  خاطر  به  مهربان  خداوند  از  فراوان  سپاس  ضمن  بااحترام: 
خدمتگزاری به دوستان بهبودی و نیزقدردانی از رابطین محترم نواحی به دلیل حسن ظن ورای اعتماد: گزارش  

 د: عملکرد یکماهه کمیته کارگاهها بشرح زیر تقدیم حضور می گرد

 الف ( اقدامات انجام شده: 

 .برگزاری کارگاه خارجی با موضوع: ابزار دوازدهم ) پس انداز ( 1

 .برگزاری کارگاه با موضوع : اشتیاق به خدمت ،توسعه شعاع روحانی. 2

 .برگزاری کارگاه با موضوع تازه واردین: جذب،حفظ،حمایت. 3

 خدماتی کمیته.  جلسه هماهنگی ودرون کمیته ای به همراه چارت 3.تشکیل 4

 .تشکیل دو جلسه هماهنگی جهت برگزاری کارگاهها. 5

.تحویل کانال کارگاههای شورای منطقه ازادمینهای قبلی ) هم اکنون صرفات مسئول و منشی کمیته،ادمین بوده  6

 و پس از پایان دوره خدمتی به مسئول محترم بعدی تحویل داده خواهد شد.( 

 های شورای منطقه ایران . .تهیه آیین نامه کمیته کارگاه7

 .تهیه طرح و برنامه یکساله کمیته کارگاههای شورای منطقه ایران.  8

. قسمت های مختلف کمیته از جمله: قسمت تحقیق و پژوهش و طراحی تیم خود را تشکیل داده و برای هر  9

زی منابع ، انتخاب  کارگاه جلسات درون کمیته ای متعددی جهت هماهنگی برگزاری کارگاه ها برای آماده سا
 سخنرانها و تقسیم وظایف برگزار کرده اند. 

 .شناسایی و هماهنگی با ادمینهای کانالهای اطالع رسانی گروههای محترم جهت بارگذاری فراخوان کارگاهها. 10

 ب ( کارهای در دست اقدام:

 ست تیم گردانندگی.( آبان) در صحن شورای منطقه در صورت درخوا 21. برگزاری کارگاه آموزشی درتاریخ 1

آبان) تا قبل از برگزاری کارگاه، جلسات متعددی در تیم های   24.برگزاری کارگاه گزارش نویسی در تاریخ  2

تحقیق و پژوهش و آموزش و طراحی و اعزام سخنران، انجام خواهد گرفت تا بتوان کارگاه اثر بخشی برگزار  
 نمود.( 

هماهنگی ماهیانه چارت خدماتی کمیته با حضور مسئولین محترم کمیته های برگزاری کارگاه آموزشی و جلسه  3.

آذر )البته موضوع کارگاه ، متناسب با نیازها انتخاب و فراخوان آن به صورت    3کارگاههای نواحی در تاریخ  

 عمومی جهت استفاده اعضاء تقدیم خواهد شد.( 

 گاهها. .تشکیل دوجلسه هماهنگی کارگاهها قبل از بر گزاری کار4

 

   1شماره: 
تاریخ: 

12/8/1400  

 پیوست:ندارد
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 ج ( گزارش مالی کمیته: 

 هزار تومان.  300.تنخواه دریافتی 1

 .هزینه ها: 2

 هزار تومان.  75م پرداخت بدهی کمیته ی قبل به نشریات منطقه بابت اهدای نشریات در کارگاه به تازه واردین 

 م پرداخت حق الزحمه مترجم به عنوان کارمند خاص : استفاده شده در کارگاه خارجی ابزار دوازدهم پس انداز       

 هزار تومان .   275م جمع هزینه ها        هزارتومان. 200) برنامه باقیمانده از کمیته ی قبل ( 

 هزار تومان .  25.باقیمانده تنخواه 3

حضور،  شماره تماس  نام خدمتگزار پست خدماتی  ردیف
 غیاب 

 حاضر 09132812889 حکمت  2مسئول کارگاه ناحیه  1

 حاضر 09138316794 مصطفی 3مسئول کارگاه ناحیه  2

 حاضر 09103551003 رزا  6مسئول کارگاه ناحیه  3

 حاضر 09139153004 علیرضا 7مسئول کارگاه ناحیه  4

 حاضر 09129491026 علی 8مسئول کارگاه ناحیه  5

 حاضر 09135369663 محمود مسئول  6

 حاضر 09127678508 رضا نایب مسئول  7

 حاضر 09901800298 فاطمه منشی  8

 حاضر 09171599239 داوود خزانه دار  9

 حاضر 09139374805 رضا آموزش 10

 حاضر 09395969489 محمد تحقیق و پژوهش  11

 حاضر 09128589446 مجید طرح و برنامه  12

اعزام سخنران  13
 وگرداننده 

 حاضر 09155156305 حمید

 حاضر 09130699600 مرضیه امور رایانه  14

ترجمه و رابط بین   15
 الملل 

 حاضر 09120127313 راحیل

 غائب  09121880960 الهه  تیم مشورتی  16

 غائب  09126492347 ماری تیم مشورتی  17

 حاضر 09910571468 احمد تیم مشورتی  18

 حاضر 09917180815 حسین تیم مشورتی  19

 حاضر 09133767235 فرید  تیم مشورتی  20

 حاضر 09904101307 مسعود تیم مشورتی  21
 

 لطفات با انتقادات سازنده و پیشنهادات راهگشای خود یاریگرمان باشید. 
              پیشاپیش سپاس
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کمیته کارگاه ها به عنوان جزئی از ساختار خدماتی برای رسیدن به این       
هدف مشترک که »هر کم درآمدی که خواهان بهبودی است دیگر الزم نیست 
بدون داشتن فرصت پیداکردن راه تازه ای برای زندگی بمیرد« کوشش می 

 کند . 

و مفاهیم آماده    این کمیته جهت ارائه خدمات از طریق قدم ها ، سنت ها    
 است تا خدمات خود را در دسترس همه ی اعضا قرار دهد .  

خدمات در دسترس یعنی اینکه اعضای تازه وارد احساس تعلق کرده ، آموزش  
وآشناسازی به سهولت وبه صورت مداوم برای همه ی اعضا فراهم باشد ، 

را به  همچنین این کمیته برای اعضای باتجربه و قدیمی روش ها وشرایطی  
 وجود می آورد تا تجربه ی خود را مشارکت کرده و در اختیار دیگران بگذارند  

تمام سعی ما بر این خواهد بود تا در تعیین اهداف خود  نیاز ها ، اولویت های 
انداز را بر اساس  کنونی و منابع موجود منطقه را در نظر بگیریم . چشم 

اه خودمان را در طول مسیر به  برنامه ریزی و بودجه بندی ترسیم کرده و نگ
 آنها معطوف کنیم . 

خدمات مؤثر کارگاهها به توانایی ما در همکاری با یکدیگر بستگی دارد ،   
ما تنها زمانی قادر به انجام این کار می باشیم که برای گفتگو و گوش دادن  

 به یکدیگر وقت صرف کنیم . 

ده و اعضا را تشویق  ما می توانیم نسبت به ایده های جدید روشن بین بو 
مشارکت   به  مؤثر  خدمات  ارائه  چگونگی  مورد  در  را  خود  تجربه  تا  کرده 

 بگذارند . 

  ما نیاز به تجربه خدماتی و حمایت معنوی شما عزیزان داریم .  

  

 همراهی تان را سپاس

 ایران  uaمسئول کمیته کارگاه های آموزشی، خدماتی شورای منطقه 

 09135369663ش :  –محمود 
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 *گزارش مسئول کمیته ثبت
 

 با سالم

 
 موقت ثبت   تهیهستم کم درآمد مسئول کم یمار

 

سمن ها در وزارت کشور   یبا مسئول امور اجتماع  یتماس تلفن یمهر ماه ط در
  ی, دستور توقف ثبت انجمن هایینظارت اجرا اتیداشتم که اعالم کردند ه ییگفتگو

 وجود ندارد.   زیرا صادر کرده و امکان ثبت کم درآمدان ن یقدم ۱۲
مضمون   نیاز طرف وزرات کشور با ا  یانو یپ  زیگفتگو ن  نیهفته پس از ا ۱ حدود

 بنده فرستاده شد:   یبرا
 

بررسیهاي بعمل آمده در جلسه کارگروه تخصصي دبیرخانه شوراي توسعه و  از  پس
حمایت مصوب گردید: باتوجه به مصوبات شورا امکان اعطاي مجوز در حال حاضر 

 فراهم نیست.  
 

 یکیدادند  شنهادیپ شانی داشتم که ا یتماسNAبا مسوول ثبت انجمن  غام یپ نیاز ا  بعد

پست ها در وزارت کشور وجود دارد و ممکن  ییجا, احتمال جابه  میدو ماه صبر کن
 .  میثبت اقدام کن ی دوباره برا  میاست دوباره بتوان

ثبت مبلغ پانصد هزار تومان تنخواه دارد و چنانچه قرار باشد فعال    تهیحال حاضر کم در
 مبلغ به خزانه شورا هستم.   نیانجام نشود, آماده بازگرداندن ا یتیفعال
 شود.  یریگ  میمورد تصم نیر ادر صحن شورا د لطفا

 

 سپاس با

موقت ثبت  تهیمسئول کم یمار
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 باسالم و دعا 

 رانیا ua یترجمه به شورا  تهیگزارش مسول کم

 1400مهرماه   گزارش

                                                 

 ی ا تهی درون کم جلسات

 شودیپنج شنبه برگذار م یبار درروزها کی  هردوهفته

  تومان ونیلی م 3  تهیکم نیخواه ا تن

 هزارتومان۲۱۵۰خزانه   یفعل یموجود

 هزار ۸۵۰ازشورا تهیکم طلب

 گروه ترجمه  گزارش

                         

 دیگرد لیتحو شیرایمسول و  دوبهیکارکردقدم هابه اتمام رس ینیبازب

 به کارمندان خاص واگذارشد  یخدمات محل یراهنما ✅

 ی مترجم؛کارمندان خاص پ یالمل درخواست شده بودکه اطالع رسان نیمحترم ب نیازرابط✅

 شود یریگ

 ولندیهست به جزکشور ما که فقط آدرس جلسه کل  ایآدرس وفرمت جلسات دن یتلفن تیدرسا⭕

 است  تیداخل سا

 یدرحال برگزار  یبهبود ی مختلف درگروه ها یوشورا بافرمت ها تهیکم  دییبدون تا اتینشر❌

 است 

ازشورا درخواست دستورکارجهت  شیماه پ۲برداشته شده و تیازسا ی جلسات تلفن ستیل   

 شده تهیکم نیاقدام ا

انجام  یترجمه شرکت کردندومارادراستا تهیدرجلسه درون کم زکهیازتمام خدمتگزاران عز   

  میسپاسگزار   تینهایکردن ب ییخدمات بهترراهنما

 باتشکر 

 ما یترجمه؛فاط  تهی کم مسول
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 ی مجاز2هیناح یها تیو فعال گزارش

  یبرگزار  مکان و زمان      

 22یال16هفته اول ماه ساعت  نی:دومهیجلسه ناح یبرگزار1400مهرماه15مورخ

 2:حیهنا  اسم   

 :مهرداد هیناح اول رابط       

 09910080116: تلفن شماره   

 :مسلمهیناح دوم رابط      

 09029979139:تلفن شماره   

 0:یحضور یها گروه تعداد      

 28:یمجاز یها گروه تعداد   

 تومن 4500000به شورا :   هیناح اعانه      

 ی بدون خلع خدمت هیناح ی:برگزارهی ها و مشکالت ناح تیموفق    

 ندهها ینما تی سروقت با اکثر ئتیه یبرگزار2

 .یمجاز یفضا ۲ هیناح ۱۴۰۰مهرماه  ۱۵گرفته شده در  ماتیتصم

 سال انتخاب شد.  کیکارگاه ها به مدت   تهی_ بهنام به عنوان خدمتگزار کم۱

 سال انتخاب شد.  ک ی گرداننده به مدت  بی عنوان نا به نی_ حس۲

 سال انتخاب شد. کیمنطقه به مدت  ی_مهرداد  به عنوان رابط  شورا۳

 تومان.  ۴٫۵۰۰٫۰۰۰به مبلغ  رانیمنطقه ا ی_آن به خزانه شورا۴

 شده  دییتا  شنهاداتیپ

 شود. نییسقف تع  ۲ هیناح یمجاز یملحق به فضا یگروههاتعداد  یشد برا شنهادی_پ۱

 یمجاز یفضا ۲ هیدر ناح ولندیچالش گروه ها در مورد گروه کل یبررس شنهادی_پ۲

 ازشورا: هیسوال، درخواست و انتقاد ناح شنهاد،یپ      

 ردیشوراودرکانال واتساپ قرارگ  گربهیها د هیشفاف از ناح گزارش
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۳هیناح یها تیگزارش و فعال  

هیجلسه ناح یزمان و مکان برگزار       : 

۱۴۰۰/۸/۷مورخ  

۹:۳۰ ساعت  

( ی قی)تلفیو حضور یمجاز یفضا  

کنفرانس یفر بستر  

https://fccdl.in/i/nahiye3uairan 

۳  هی:ناحهیاسم  ناح     

کاشان -آباده-شهرکرد-اصفهان  استان  

:رضا.ق هیرابط اول ناح         

09139354805شماره تلفن :     

:مهرزاد هیرابط دوم ناح        

09139351277شماره تلفن:     

یحضور یتعداد گروه ها       : 

گروه ۸  

یمجاز یتعداد گروه ها    : 

گروه ۱۰  

تومان760000اعانه         

سنت پنجم یدر راستا یو مجاز  یجلسات حضور ی:برگزارهی ها و مشکالت ناح تیموفق     

یاطالع رسان تهیخدمتگزاردرپست کم کمبود  

آدرس  یازشورا:........درخواست به روز رسان هیسوال، درخواست و انتقاد ناح شنهاد،یپ      

محترم شورا ی. سپاس از خدمات صادقانه اعضایجلسات و زمان برگزار  
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 به دلیل عدم برگزاری گزارشی ارسال نداشتند 5ناحیه 

 

  رسیدن نمایندگان گروهها برگزار نگردیدبه دلیل به حد نصاب ن 6ناحیه 
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 خدا نام به      

 ز یباسالم خدمت همه خدمتگزاران عز

🇮🇷7هیناح  یها تیگزارش فعال 

 در روز چهارشنبه مورخه 7هیجلسه ناح برگزاری    

 شروع شد یمفهوم خدمات 12 زیسنت  ون 12آرامش و یباخواندن دعا 1400/8/5

 یدر فضا 2130تیلغا 19چهارشنبه هرماه ساعت ن ی: اولهیجلسه ناح یزمان و مکان برگزار      

 کنفرانس یفر

 فارس وهرمزگان- شامل استانها بوشهر 7هی:ناحهناحی  اسم   

 .منی:حس هناحی اول رابط       

 09917180815: تلفن شماره   

 می:فعال ندارهناحی دوم رابط      

 ----- :تلفن شماره   

 گروه 4:یحضور یگروه ها تعداد      

 گروه4:یمجاز های گروه تعداد   

 هزار تومان  150به شورا :    هناحی اعانه      

 : ه یناح یها تموفقی    

 .کنندیخودرا در زمان مشخص طبق فرمت گروه برگذار م یگروهها جلسات بهبود-1

 .دیگروهها بحث و تبادل تجربه گرد یو دغدغه ها ل،مشکالتیدر مورد مسا-2

 به خدمتگزار رابط دوم دارد.  ازین 7ه یناح-3

 طبق وجدان گروه :  هی ناح ماتتصمی    

و پانصد هزار تومان  ونیل ی م2به مبلغ اتینشر تهی کم هیهزارتومان،سرما  276مبلغ شیبا افزا-1

 .دیرس

 .دیگرد زیمنطقه وار یسنت هفتم به خزانه شورا  تیهزارتومان بابت رعا  150مبلع-2
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 . دیانتخاب گرد کسالی بمدت  هی دوستمان محمدرسول بعنوان خزانه دار ناح-3

 .دیانتخاب گرد کسالی بمدت  هیگرداننده ناح بی رضا بعنوان نا دیدوستمان حم-4

 می: ندار  هیسوال، درخواست و انتقاد ناح شنهاد،پی      

 . میندار سوالی    

 یو حاج مهد زیعز نیحس-آقامسعود-: احمدآقازعزی خدمتگزاران ارزنده خدمات از     

 . کنمیم یتشکر وسپاسگزار ،قلبایجالل

را به جمع   زیومحمود عز د یداش وح-دوستان بزرگوارم آقا تورج دجدی خدمتگزاران حضور     

 . م یگویم کی منطقه خوش آمد و تبر یخدمتگزاران شورا

 ----- : درخواست    

 . کنمی م یتشکر و سپاسگزار مانهیمنطقه صم یخدمتگزاران شورا تمامی  صادقانه خدمات از    

 .دیباش  ابیکام
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 به نام خدا

 ( نام استان تهران8) هیناح یهاتیگزارش و فعال

 

 22  یال 20:30جمعه اول هر ماه  یمجاز  یجلسه فضا یو آدرس و مکان برگزار  ساعت

 

 09372122744اول نام شماره تلفن حسن  رابطه

 

 09921234357البدل رابط نام شماره تلفن مسلم  یعل

 

 ی گروه حضور 7 یگروه مجاز  5 یحضور  یمجاز یگروهها تعداد

 

 0متاسفانه  رانیمنطقه ا  یشورا اعانه

 

 یو سه شنبه .برس  کشنبهی 6ساعت یصبح ها یگروه مجاز کی یبرگزار هی ناح یهاتیموفق 

  مشکالت گروها با همغکر خوب اعضا

 

 یخال خدمت  هی مسائل ناح 

 

 _ انتقاد از شورا ای سوال

 

 خدمتگزار شورا هی تشکر از کل رانیمنطقه ا یبه شورا شنهادیپ 
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      احساس خالق نام به     

 ( 9نه ) هیناح یها تیگزارش و فعال

 : هیجلسه ناح برگزاری مکان و زمان        

 21:30 یال 20زوج  روزهای         

 22 یال 21فرد  روزهای         

 10 الی 9 ساعت ها جمعه          

     و چهارشنبه کشنبهی بانوان

 19:30 الی 18 ساعت         

 :  مکان        

 ابوالفضل   هی نی_حس 5بست الله  _کوچه هاشم خان _بن  رانشهریا ابانی_خزدی

 9 هی :ناحهناحی  اسم    

 زدی استان

 09131579365:  تلفن شماره         : ابوالفضلهناحی اول رابط      

 09103335357:تلفن شماره         وشی:دارهناحی دوم رابط      

 گروه5:یحضور های گروه تعداد      

 تومان  هزار80000:شورا به اعانه     

 :ه یناح یها تموفقی   

 سنت پنجم  یگذار در راستا ریمنظم، پُر شور و تاث یجلسات حضور یبرگزار

   ندگانیجلسه هئت نما یبرگزار

 خوب و سازنده  شنهاداتیخدمتگزار، پ ،یرأ گرفتن

 : ه یناح مشکالت 

 و کتاب بزرگ  12_12الخصوص کتاب   یکامل و عل اتینشر نداشتن

 ازشورا:.. هیسوال، درخواست و انتقاد ناح شنهاد،پی    


