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 خدا  نام هب

   یخدمات 8  هیناح ساختار ماه  اسفند  گزارش

 1401  ماه فروردین ۵: خیتار به

»UA«  

  )) با خواندن دعای آرامش و سنتها آغاز شد ۸جلسه راس ساعت  ))

 

 نهایناحیه هشتم ایران شامل است   

 تهران، قزوین، البرز، قم، همدان، سمنان 

 

     گروههای حضوری

 گروه :  ۱۲

 تهران  uaگروه تمدن 

 گروه نشریه خوانی تهران 

 گروه درخشش تهران 

 گروه عملکرد تهران

 گروه امید و کامیابی قم 

 گروه کامیابی شریف  تهران 

 گروه  مهر خاوران تهران

 گروه امید تازه تهران 

 گروه کامیابی همدان 

 گروه کامیابی و فراوانی تهران

 گروه رهایی گرمسار

 گروه راه نو 

 

     جلسات مجازی

 گروه :  ۴

 گروه سالم به هستی 

 گروه کامیابی قزوین

 گروه نور و امید کرج

 uaگروه هنرهای 

 گروه قدرت پرداخت و پس انداز
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 حضور و غیاب

 گرداننده  بهنام  حاضر

 منشی  سعیده   حاضر

ــ   نائب گرداننده  ــ

 خزانه دار  معصومه  حاضر 

ــ   نشریات  ـــ

ــ کمیته کارگاه    ـــ

 مسئول آدرسها  رضا  حاضر

 رابط اول  رضا  غایب 

 رابط دوم  مسلم  حاضر 

 مسئول اطالع رسانی  امیرعباس   حاضر 

 

 نماینده ها 

 گروه حضوری تمدن تهران  مرتضی  غایب 

 "      "      نشریه خوانی  "    زهرا  حاضر 

 "    "    درخشش   "   حسین  غایب 

 روزبه    حاضر"    "    عملکرد   "   

 "    "    کامیابی شریف "  نیما  غایب 

 علی البدل  شیدا  غایب 

 "    "   مهر خاوران  "   شیدا  غایب 

 "    "    امید تازه   "  مجیدرضا  غایب 

 "   "   کامیابی و فراوانی جنوب   "   علی   غایب 

 "   "   امید و کامیابی قم  حمید  حاضر

 بهراد  غایب "   "  کامیابی همدان  

 "     "    رهایی گرمسار  نال   غایب 

 "    "    راه نو     ماری   حاضر

 گروه مجازی  سالم به هستی تهران  امیرعباس  حاضر

 "   "    کامیابی قزوین  محمد  حاضر

 علی البدل  علیرضا  حاضر
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 "  "   نور و امید کرج  مریم  غایب 

 ـ "  "   قدرت پرداخت و پس انداز   ـــ

 میالد    غایب      ua"    "     هنرهای 

 گزارشها :     

 

 بنام خدا  

 ۸بهنام گرداننده ناحیه  -

 به پایان رسید ۱۵/ ۱۰شروع و  ۸جلسه ناحیه راس ساعت 

 گزارش نمایندگان ، مسئولین کمیته ها انجام شد 

، پاسخ   ۸گزارش رابط انجام نشد و قرار شد در گروه واتساپ خدمتگزاران ناحیه  

 مسئول اطالع رسانی را ، به سواالت مطروحه در ناحیه ، ارائه بدهند . 

 انتخاب رابط دوم رو داشتیم که دوستمون حمید انتخاب شدن 

 انتخاب خزانه دار رو داشتیم که دوستمون عبدالعزیز انتخاب شدن

 ات معوقه هم بررسی شد که نتایج آن در گزارش ناحیه آورده شده است . پیشنهاد

 

 ۸سعیده هستم کم درآمد منشی ناحیه 

 خأل خدمتی داشتیم که اطالع رسانی شد 

 بجز خدمت نشریات و نائب گرداننده بقیه خدمتها گرفته شد 

 

 

 سالم دوستان معصومه هستم کمدرآمد  

       خزانه دار موقت  ناحیه  

 1400/12/1گزارش اسفند 

     موجودی قبل

 لایر  14,270,621

     دریافتیها

 لایر اعانه گروه همدان  500,000

 لایر گروه نور کرج  100,000

 لایر گروه سالم به هستی  150,000

 لایر گروه مهر خاوران  500,000

 جمع دریافتی ها 1,250,000

       زانه ناحیه لایر موجودی کل خ 15,570,621



 

 4 

 سپاس از شما عزیزان بابت فرصت خدمت که من دادید

 رضارابط اول 

 

 شد گرفته میتصم شورا جلسه در

 شود زیوار یجهان یشورا به دالر ۱۰۰ 

 اطالع یتلگرام کانال و یرسان اطالع تلفن شماره و تیسا آدرس اتینشر یانتها در و

 گردد  چاپ و یرسان

 

  اعالم ۸ هیناح خدمتگزاران  واتساپ گروه ودر بودن بیغا ۸ هیناح جلسه در اول رابط)

  را ua یسالگ ۵ جشن یبرگزار ی نحوه به راجع ، هیناح نظرات نقطه یبعض که کردن

 ( کردن مطرح منطقه یشورا ی جلسه در

 

 مسلم دوم رابط 

 کردم  شرکت شورا جلسه در اسفند ۲۰

 

 درامد کم عباس ریام 

 ی رسان  اطالع  تهیکم   خدمتگزار

     هست  ریدا  کانال

  میتوانند موضوعات مربوط  به  یو ای  را در ان  قرار بدهندااعض  همه

 بگذارند  ان در را ادرسها و

 هستند  عضو کانال در8 هیناح  اعضا  شتریب

 باشد یم  8 هیناح یرسان اطالع کانال  تنها و

 

 

 ها  آدرس تهیکم مسؤل

 شده گرفته ماندگار  یخطها با تماس چند

 نشده  لیتکم اما هست رییتغ حال در تیسا وب

 

     ها ندهینما گزارش 

 درود  و   سالم 

 یهست  به سالم گروه ندهینما  هستم  رعباسیام

    باشدیم دوجلسه  یدارا   گروه

 شنبه  سه و  کشنبهی
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 ی خوان کتاب فرمت کشنبهی

 گرداننده اریاخت به فرمت شنبه سه

 تومن ۱۵ یزیوار مبلغ

 نفر  ۴ وارد تازه

 اعضا نیانگیم

 ۲۰ تا ۱۵ کشنبهی

 ۳۰ تا ۱۵ شنبه سه

 ک ی شورا کارگاه

 کرد برگزار ما  گروه یبرا  کارگاه

 باشدیم یوخوب متعهد خدمتگزاران یدارا  گروه نفر۴۰اعضا تعداد.شنبه سه روز در

 شود یم تمام ماه   اخر  یخدمت   خدمات

 

   سالم 

   نو راه گروه موقت نده ینما درآمد  کم هستم یمار

 

   ۲۰.۳۰ تا ۱۹ ساعت ها دوشنبه: جلسه روز

 (ندارد جلسات یبرگزار یبرا ییفضا گروه فعال)پرند شهر: مکان

 .شد برگزار اسفند ۲۳ خیتار در یادار جلسه

 .  شد لیتشک اساسنامه نیتدو کارگروه و شدند انتخاب دیجد خدمتگزاران

 .  نداشت وجود هیناح خزانه از تیحما  امکان, گروه بودن سیتاس تازه لیدل به

 :  مشکالت

  احتمال, جلسه یبرگزار مکان طیشرا به توجه با که  داشت ییجا جابه گروه متاسفانه

  نتوانست گروه,  نیفرورد اول هفته دو در لیدل نیهم به و دارد وجود مجدد مکان رییتغ

 .کند برگزار جلسه

 

 : فیشر یاب یکام یها چهارشنبه گروه گزارش درامد کم هستم ماین 

 نفر  60: کننده  شرکت اعضا نیانگیم

 نفر  3 نیوارد تازه نیانگیم

 .نبود یخاص مشکل و شد برگزار یا وی یسالگ 5  جشن خدا شکر

 

 ف یشر عملکرد گروه ندهینما هستم روزبه دوستان سالم 

 ست ین یخاص گزارش
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  درود  و   سالم 

 ن یقزو یاب یکام گروه نده ینما  هستم  محمد اعضا خدمت

   باشدیم هفته در جلسه کی  یدارا   گروه

 ۱۶:۳۰ تا  ۱۵ ساعت ها شنبه سه

   مینداشت هی ناح به یزیوار مبلغ

 نفر  ۵ وارد تازه

 کننده  شرکت اعضا نیانگیم

 نفر ۳۰ یال ۲۵ شنبه سه

 گرفت، دیجد گذار خدمت یخدمات ها  پست  در دیجد یخدمت فصل در گروه

 :ری ز بشرح

 محمد  ندهینما

 رضایعل عدالبدل

 د یسع دار خزانه

 محسن  یادار گرداننده

 فرزاد  یادار یمنش

    گرداننده

    نگهدار وقت

     اتینشر

 مشارکت  نحوه و ستیچ مشارکت موضوع  با کارگاه درخواست

 

 ua یخوان هینشر گروه ندهینما درامد کم هستم زهرا 

 نفر15تا11   اعضا تعداد 

 . میندار وارد تازه

 هزارتومان 171 خزانه مقدار

 . وارد تازه چیوپک  یدرامد کم تفکر مطالعه مورد اتینشر

 . جلسه سه اسفند جلسات  تعداد

 

 سالم و درود

    قم ی ابیکام و دیام یحضور گروه نده ینمام هست  دیحم

    باشدیم دوجلسه  یدارا   گروه

   جمعه و شنبه سه

 ۱۹/۳۰ یال ۱۸ ساعت
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 هست  آزاد موضوع و باز فرمت جلسه دو هر

   مینداشت هی ناح به یزیوار مبلغ

 نفر  ۷ وارد تازه

 کننده  شرکت اعضا نیانگیم

 نفر ۱۵ یال ۱۰ شنبه سه

 ۳۰ یال ۲۰ ها جمعه

 

 

 : مشکالت  

  رو هیناح به اعانه و تیحما توان گروه خزانه جلسه مکان اجاره یباال نهی هز لیبدل-

   نداشت

  تا دارم رو قم  گروه یبرا مسمتر بطور یآموزش کارگاه یبرگزار درخواست هیناح از-

 بشن آشنا برنامه در موفق و دیجد افراد با اعضا

 گرفت، دیجد گذار خدمت یخدمات ها  پست تمام در دیجد یخدمت فصل در گروه

 :ری ز بشرح

   دیحم ندهینما

   دیسع عدالبدل

   یمهد سشنبه یمنش

 محمد  جمعه یمنش

 محمد کتابدار

   رضا دار خزانه

 للا  روح یادار گرداننده

 حسن  یادار یمنش

 

 

 کرج دیام نور یمجاز گروه ندهینما میمر

 تهران  تازه دیام یحضور گروه ندهینما درضایمج 

 کردند  ترک را ۸ هیناح واتساپ گروه ماه اسفند در

 شده یبررس موضوعات 

  دار خزانه بعنوان زیعبدالعز

 دوم رابط بعنوان دیحم

 شدند  انتخاب  کارگاهها تهیکم مسئول بعنوان روزبه

 م ینداشت یداوطلب گرداننده  نائب و اتینشر خدمت یبرا
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 شد  یبررس شنهاداتیپ

 از قبل را خود گزارش( هاتهیکم  نیمسئول هم و هانده ینما هم) خدمتگزاران شد قرار 

 دهند  قرار واتساپ  گروه در یکتب بصورت ۸ هیناح جلسات

  کنند مطرح جلسه در را هاتهیکم نیمسئول  از سوال  و خود مشکالت فقط و

  جلسه آخر ها  ندهینما مشکالت طرح و آدرسها، و یرسان اطالع تهیکم ادغام شنهادیپ

 شد حذف

 دیرس انیپا به آرامش یدعا  خواندن با ۲۲:۱۵ ساعت راس جلسه 

 ۸ هیناح ساختار  یمنش دهیسع


