
 



 100 وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره

 7/5/90و 6تاريخ : 

کارگاههای روزهای آموزش و کارگاه برگزار شده در ترکیه با حضور مسئولین کارگاههای کمیته های شهری و -1

 گانه با هزينه تردد توسط شورای منطقه برگزار گردد . 17کارگاههای نواحی و رابطین نواحی 

 ايران افتتاح شود . NAنواحی ، شامل : همايشها،کارگاهها،مجامع در سايت  رويدادهای  منطقه وصفحه -2

 مبلغ ده میلیون ريال بابت تغییر قالب سايت اختصاص يافت .-3

 مقرر گرديد حمید.م طرح آمار را بررسی و تکمیلی آنرا به شورای منطقه ارائه دهد.-4

فعالیتهای دفتر مرکزی توسط کمیته روابط عمومی مديريت  و به مسئولین با اکثريت آراء مقرر گرديد کلیه  -5

 مربوطه ارجاع گردد.

تشکیل کارگروهی با پاسخگوئی نايب گرداننده برای بررسی چالشهای موجود، کمیته فصلنامه و هیئت نظارت بر -6

 فصلنامه .

جلدی را تهیه و چاپ نمايد  12ک مجموعه شماره فصلنامه ، ي 12کمیته فصلنامه موظف گرديد از اين پس طی هر -7

. 

میلیون تومان کند .)مربوط به  5با بودجه  4و 17و11مقرر گرديدکمیته مجمع اقدام به برگزاری مجمع در ناحیه  -8

 اياب و ذهاب و اسکان (

ربوط به اياب میلیون تومان کند.)م 5با بودجه  9و  16مقرر گرديد کمیته مجمع اقدام به برگزاری مجمع در ناحیه -9

 و ذهاب و اسکان (

 محمود .چ بعنوان مسئول کمیته اطالع رسانی  بمدت دو سال انتخاب گرديد .-10

با اکثريت آراء مقرر گرديد  کمیته مجمع تا انتهای برگزاری اين دو مجمع پیشرو و جمع آوری و ارائه دستاوردها -11

 منطقه برای ادامه فعالیت مجمع تصمیم گیری نمايد .  به شورای منطقه به خدمت خود ادامه داده و بعد از آن

 مقرر گرديد هزينه های برگزاری دو مجمع آينده را خزانه دار بپردازد .-12

ماه در دفتر بوده 3مقرر گرديد که هیئت مديره مبلغی را برای هزينه های ترددو ناهار خدمتگزاری که در اين -13

 است به ايشان پرداخت کند .

 رديدموضوع  اعانه تا مشخص شدن تکلیف ثبت معوق گردد .مقرر گ-14

 

 101وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره 

 4/6/1390تاريخ : 

 سال انتخاب گرديد . 2امیر . م بعنوان گرداننده شورای منطقه بمدت -1

 دد.دفترچه خطوط تلفنی تا جلسه بعدی شورای منطقه و بررسی اشکاالت آن، توزيع نگر-2



 ريال اختصاص داده شده به کمیته مجمع ، افزوده شد .000/000/50ريال  به مبلغ 000/000/10مبلغ -3

طبق تعريف مجمع ، اعضای شرکت کننده در مجمع نمايندگان محترم گروه و خدمتگزاران شورای منطقه  می -4

 باشند . 

وظايف کمیته فصلنامه را بررسی و به سمع  کمیته نظارت بر فصلنامه حذف شد و مقرر گرديد که کارگروه شرح-5

و نظر شورا برساند .و با تائید شرح وظايف توسط شورای منطقه ، مسئول فصلنامه اعضای کمیته خود را تعیین و به 

 شورا معرفی نمايد .

د شود برای چاپ فصلنامه پیام بهبودی فصل پائیز مسئول اين کمیته از مشورت و راهنمايی کادر اداری بهره من-6

. 

اختیار به مسئول ثبت برای تعامل با هیئت موسس و دعوت از آنها و در صورت نیاز پرداخت هزينه حضور اين -7

 اعضاء.

 

 102وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره 

 1/7/1390تاريخ: 

توسط منشی  به نواحی روز مانده به روز برگزاری شورا در يک فايل واحد  3گزارش کمیته های فرعی حداکثر -1

 ايمیل شود.

 به مجمع مالير اختصاص داده شد . 6ريال به کمیته مجمع برای حضور نمايندگان محترم ناحیه 000/000/30مبلغ -2

ريال بصورت آزمايش 000/000/8راه اندازی فروم پرسش و پاسخ) تاالر گفتگوی مکتوب در سايت ( با سقف هزينه -3

 شورا رسید .ماه به تائید  3برای مدت 

 دفترچه خطوط تلفنی به همان صورت چاپ شده توزيع گردد.-3

 رای اعتماد مجدد به خزانه دار شورای منطقه. -4

 

 103وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره 

 06/08/1390 :تاريخ

اداره دفتر و اجرای  ماه مسئولیت 6( مقرر گرديد که بمدت 2در ادامه بررسی طرح روابط عمومی پوششی) طرح -1

 طرح روابط عمومی پوششی توسط کمیته اطالع رسانی با شرح وظايف تفکیک شده در طرح ، انجام پذيرد.

حضور مسئولین کمیته های خدماتی استانهايی که از نواحی قبلی در جهت الحاق جدا شده اند در جلسات -2

 .شورای منطقه در جهت کسب اطالعات هماهنگی کمیته های

فويض اختیار به کمیته آدرسها در جهت ثبت آدرسهای استانهايی که از نواحی قبلی جهت الحاق جدا شده اند ت-3

. 



 .الع رسانی جهت تعامل با رسانه هاتفويض اختیار به کمیته اط-4

 جهت توسعه پیام رسانی . APFريال بعنوان اعانه به 000/000/260تخصیص مبلغ -5

 روا قبل باقی ماند . قیمت مجله پیام بهبودی طبق-6

 سال .   2انتخاب هومن .ح بعنوان مسئول کمیته ترجمه و ويراستاری بمدت -7

 

 104 وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره

 04/09/1390تاريخ :

 بررسی مجدد ،مبنی بر تغییر  متن رای روابط عمومی پوششی مورد تائید قرار نگرفت.-1

 ريال مورد تائید قرار گرفت.000/000/15اپ مختص به کمیته وب سايت تا سقف خريد يک دستگاه لب ت-2

خدمتگزاران شورای منطقه موظف به حفظ گمنامی شخصی خود در سطح رسانه های سمعی،بصری و ديجیتال -3

 هستند.

 حمید. م بعنوان مسئول کمیته موقت آمار به مدت يکسال انتخاب شد.-4

 درکشور بنگالدش.  APFبرای هزينه سفر وکالء به ريال000/000/36تخصیص مبلغ -5

 15رئیس هیئت مديره بعنوان نماينده هیئت مديره جهت حضور در شورای منطقه و جلسه هماهنگی و جلسه -6

 آراء انتخاب گرديد . 3/2روز يکبار روابط عمومی و انجام امورات قانونی با 

 مار اختصاص داده شد.ريال بعنوان تنخواه کمیته موقت آ000/000/5مبلغ -7

 

 105وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره  

 (2/10/1390)تاريخ:  

 جلسه بعدی شورای منطقه بصورت دو روزه برگزار می گردد.-1

 ارسال ترازنامه منطقه برای نواحی .-2

وجدان ناحیه برای کمیته روزيک عضو خدمتگزار با رای  15مقرر گرديدهر ناحیه  بنا به تشخیص خود ظرف مدت -3

 آمار معرفی کند.

 به شورای منطقه ملحق گرديد . 18استان البرز با رای  اکثريت بعنوان ناحیه -4

 به شورای منطقه ملحق گرديد . 19استان خراسان شمالی با رای اکثريت بعنوان ناحیه -5

 رديد .به شورای منطقه ملحق گ 20استان بوشهر با رای اکثريت بعنوان ناحیه -6

 

 

 



 106وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره  

 (7/10/1390و6)تاريخ:  

 ماه يکبار دو روزه از سال جديد برگزار می گردد. 2شورا -1

و آمار و کارگاه ها و سايت مورد  H&Iتشکیل کارگروه برای بررسی حذف يا ادغام کمیته های آدرس ها و مجمع و -2

 تايید قرار گرفت.

 ماه آينده به تعويق افتاد. 6شرکت يک رابط و يک نائب رابط تا -3

حمید .خ بعنوان  کارگروه بررسی ادغام و يا حذف برخی کمیته های فرعی انتخاب شد . و معايب و محاسن طرح -4

 را تا جلسه ارديبهشت ماه به شورا ارائه دهد .

از شرح وظايف رابطین نواحی برای بررسی به شورای  مقرر گرديد رابط شورای منطقه تا ماه آينده يک پیشنويس-5

 منطقه ارائه دهد .

 وحید. ن بعنوان مسئول کمیته فصلنامه انتخاب گرديد .-6

 مورد تائید شورا قرار گرفت . 21استان چهار محال بختیاری بعنوان ناحیه -7

 ی وانطباق مطالب گرديد .تیم در غالب انتخاب ، فن 3مسئول فصلنامه موظف به انتخاب و معرفی کتبی -8

 ريال رسید .000/000/5ريال افزوده و به سقف 000/000/2تنخواه کمیته ترجمه مبلغ -9

مرحله اول طرح آمار توسط رابطین نواحی به عنوان بازو بعد از آموزش در شورا منطقه بعدی انجام  8مقرر گرديد -10

 پذيرد .

 اضافه گرديد . APFای حضور در ريال به تنخواه رابطین بر 000/000/9مبلغ -11

 

 107وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره  

 (6/12/1390و5)تاريخ:  

. مقرر گرديد محمود .چ بعنوان علی البدل يا رابط بر حسب شرايط ويزا در کنفرانس خدمات جهانی حضور پیدا کند 1

 که رابط باشد با هزينه کنفرانس انجام گردد( ،)در صورتیکه علی البدل باشد با هزينه شورا و در صورتی

 . حضور خدمتگزاران در جلسه هماهنگی شورا بر حسب ضرورت انجام پذيرد.) کادر اداری يا در خواست خدمتگزار(2

 

 108وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره  

 (1/2/1391و  31/1)تاريخ:  

 .پذيرد انجام جهانی خدمات دفتر توسط خاورمیانه همايش با ارتباط گرديد مقرر گروه وجدان . با1

 خزانه همراه به مديره هیئت نماينده : گرديد مقرر گروه وجدان رای با مرکزی دفتر رهن قرارداد اتمام به توجه . با2

 . نمايند رهن قرارداد عقد و تهیه تومان میلیون 190 مبلغ سقف تا اداری مکان يک دفتر مدير و شورا دار



 . گرفت قرار تکثیر و چاپ جهت شورا تائید مورد گروه وجدان رای با رسانی اطالع . کتابچه3

 شورای تائید مورد وظايف شرح با حقوق بدون و مستقل بصورت مرکزی دفتر مسئول بعنوان خدمتگزار يک . انتخاب4

 . منطقه

 . سال 2 بمدت منطقه شورای گرداننده نايب بعنوان ع. حسین . انتخاب5

 . سال 2 بمدت منطقه منشی بعنوان ص. غالم . انتخاب6

 . گردد می برگزار ماه خرداد 26 و 25 در روزه دو بصورت منطقه شورای بعدی . جلسه7

 . نشود زده فراخوان ادغام کارگروه طرح شدن مشخص تا کارگاهها و آدرسها کمیته برای گرديد . مقرر8

 . بپردازد دفتر ارهاد به دفتر مسئول انتخاب تا چ. . محمود9

 

 109وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره  

 (26/3/1391و25)تاريخ: 

 .گردد عرضه تومان 500 قیمت با بهبودی پیام مجله گرديد مقرر منطقه شورای گروه وجدان رای . با1

 و فصلنامه کمیته مسئول با آن پاسخگوئی و بهبودی پیام مجله چاپ مسئولیت گرديد مقرر گروه وجدان رای . با2

 مازاد و کسر آن چاپ های هزينه منطقه شورای قبلی رای طبق و باشد جهانی خدمات دفتر با آن توزيع و مالی مسائل

 .گردد واريز منطقه شورای خزانه به آن سود

 به آدرسها و تساي وب کمیته مسئولیت و گرديد ادغام سايت با آدرسها کمیته منطقه شورای گروه وجدان رای . با3

 . گرديد واگذار قبلی وظايف شرح با سايت وب کمیته فعلی مسئول

 .گرديد اضافه مسکونی مکان يک در دفتر رهن برای شده داده تخصیص مبلغ به تومان میلیون 10 . مبلغ4

 . گرفت قرار تائید مورد مرکزی دفتر مسئول وظايف . شرح5

 . دهد ادامه خود فعالیت به شورا طرف از شده تائید جديد يفوظا شرح با کارگاهها کمیته گرديد . مقرر6

. 8گرديد.  تفويض گرداننده نايب به دفتر جديد مسئول انتخاب تا دفتر مسئولیت دفتر موقت مسئول استعفای . با7

 .شورا به آن اعالم و مطالب تطبیق تیم انتخاب جهت سايت وب کمیته مسئول به اختیار تفويض

 . دهد تحويل آمار کمیته مسئول به ماه تیر 30 تا و تهیه را خود آمار ناحیه ره گرديد . مقرر9

 انتخاب مرکزی دفتر رهن قرارداد عقد مسئول بعنوان مديره هیئت طرف از نفر يک و دار خزانه و گرداننده . نايب10

 . شدند

 . شود می انتخاب شورا نمايندگان مستقیم رای با مديره هیئت عامل . مدير11

 . باشد داشته نبايد ديگری خدمت و کند می پیدا حضور منطقه شورای در مديره هیئت عامل مدير . فقط12



در هتل بابا  11راس ساعت  26/3/1391  مورخه در شده اعالم عمومی مجمع فراخوان بر بنا مديره هیئت . انتخابات13

 هیئت رئیس –ويشکايی اکبرزاده علی سید  طاهر انجام شد و اعضای زير برای سمت های هیت مديره انتخاب شدند:

 خزانه-آبادی شاه پور منوچهر /عامل  مدير-کرمی مجید / مديره هیئت رئیس نائب-کار سید ابراهیم محمد/ مديره

 دوم البدل علی رضاغیاثوند علی/ اول البدل علی- زاده تقی اکبر علی/ مديره هیئت عمومی روابط-جمالی مرتضی/دار

 بازرس البدل علی -زعیم توده رضا/ بازرس –محمدی  علیرضا/

 

 110وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره 

 (27/5/1391و 26)تاريخ:  

 برنامه و طرح فرعی های کمیته کمک به آينده ماه 4 تا حداکثر تا شد واقع تايید مورد برنامه و طرح ايجادکارگروه -1

 . دهد ارائه شورا به تائید راجهت فرعی های کمیته ماه 6

 .شد انتخاب سال دو مدت به منطقه شورای کارگاههای کمیته مسئول عنوان به ح – رضا -2

 گیری تصمیم آن مورد در شورا بعدی جلسه در تا کرده بررسی نواحی در را اعضا آمار فرم رابطین گرديد مقرر -3

 .شود

 .انجمن آرم از تفادهاس مورد در اداری توسطکادر داخلی العمل دستور يک تهیه -4

 شورای تايید مورد اجماع رأی با ريال میلیون 30 سقف تا فصلنامه کمیته برای تاپ لپ و خارجی هارد خريد -5

 .گرفت قرار منطقه

 شد واقع تايید مورد ريال میلیون 5 مبلغ به ريال میلیون 3 مبلغ از آدرسها و سايت کمیته تنخواه اضافه -6

 

 111رفته شده صورتجلسه شماره  وجدان ها و تصمیمات گ

 (5/8/1391و4)تاريخ:  

 . شود محاسبه شناور بصورت بهبودی پیام مجله شده تمام قیمت گرديد مقرر -1

 به فکس طريق از فصل هر اول به مانده روز 15 تا حداکثر ناحیه هر بهبودی پیام مجله خريد تعداد درخواست  -2

 .گردد ارسال مرکزی دفتر

 .باشد نشريات میز روی بر فصل هر اول بهبودی پیام مجله -3

 شد انتخاب H&Iکمیته  مسئول عنوان به سال 2 مدت به الف.مجتبی -4.

 .شد داده شورا گرداننده به برنامه و طرح کارگروه مسئول انتخاب اختیار تفويض -5



 .شد خواهد برگزار روزه 1بصورت ماه آذر در العاده فوق بصورت شورا آينده جلسه -6

 

 112وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره  

 (26/8/1391)تاريخ:  

 آن را در جلسه بعدی شورا ارائه دهد. CDو  کرده تصحیح را آمار نهايی گزارش آمار موقت کمیته گرديد مقرر . 1

 . نگرفت قرار یدتائ مورد آمار موقت کمیته توسط اعضاء سرشماری انجام منطقه شورای گروه وجدان رای طبق. 2

 . کرد پیدا تغییر منطقه شورای يا ناحیه در خدمت يکدوره به منطقه شورای دار خزانه برای کانديدها شرايط. 3

 متوقف شد. SMSکوتاه  پیام سامانه طريق از جلسات آدرس تلفن شماره . ارسال4

 . پذيرد انجام چرخشی بصورت يکبار ماهی 6 منطقه شورای کارگاههای کمیته هماهنگی جلسات گرديد مقرر. 5

 گرداننده کارگاه، کمیته مسئول خدماتی )باحضور مهارتهای و زمان از استفاده موضوع با آموزشی کارگاه برگزاری. 6

 ريال ( 000/000/9نايب  گرداننده نواحی با سقف بودجه  و

 

 113وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره  

 (1/10/1391و30/9)تاريخ:  

و گزارشات ارائه شده  29/9/91 مورخ نهاد مردم سازمانهای بر نظارت مرکزی هیئت توسط شده ارسال نامه به توجه . با1

 جهت هیئت اين طرف از شده ارائه موارد سازی شفاف جهت کماکان ثبت موقت کمیته گرديد مقرر توسط کمیته ثبت

 .دهد ادامه اناير منطقه شورای نظارت را تحت خود فعالیت ، اصالح

 . گرديد انتخاب ايران ای منطقه شورای دار خزانه بعنوان سال دو مدت به ف – محسن. 2

 . گرديد انتخاب ايران ای منطقه شورای رسانی اطالع کمیته مسئول بعنوان سال دو مدت به و –غالم. 3

 ..مدآ بعمل موافقت يکساله طرح به برنامه و طرح کارگروه ماهه 6 طرح تغییر با. 4

 .گرديد موافقت برنامه و طرح کارگروه تنخواه عنوان به تومان 500000 مبلغ با. 5

 خدمت و نمايد ارسال رسانی اطالع کمیته و رابطین برای و داده انجام را خود گزارش اصالحات آمار کمیته شد مقرر. 6

 .پايان يافت ايشان

 .گرديد معوق فعال و دارد سرشماری به نیاز که کرد تصويب منطقه شورای. 7

 .شدند پذيرفته 22 ناحیه بعنوان منطقه شورای توسط شرقی آذربايجان و اردبیل استانهای. 8

 .شد پذيرفته 23 ناحیه بعنوان منطقه شورای توسط گلستان استان. 9



 در فقط مديرعامل خود و معرفی شورا به اعتماد رای اخذ جهت و انتخاب مديرعامل توسط دفتر کارمند شد مقرر.  10

 .باشد حضور و پاسخگو شورا

 .گردد تامین منطقه شورا توسط اف پی ای به رابطین اعزام هزينه گرديد مقرر.  11

 

 114وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره  

 (4/12/1391و3)تاريخ:  

 واريز گردد. APFبه  اعانه عنوان به سفر هزينه مازاد گرديد مقرر . 1

 استفاده مربع و دايره لوگوی از NAلوگوی  بجای نگاری نامه جهت فقط انجمن های سربرگ تهیه برای يدگرد . مقرر2

 شود.

 .گرديد موکول آينده جلسه به اعتماد رای گرفتن و دفتر کارمند معرفی . 3

 .باشد می اداری کادر با اساسنامه طبق گرداننده نايب خدمات تعدد . بررسی4

 .گردد توزيع سپس تايیدو شورا جلسه در توزيع از قبل منطقه شورای روز یها وجدان صورتجلسه . 5

 شد مقرر ضمنا گیرد صورت مرکزی دفتر توسط آن توزيع و فصلنامه کمیته توسط بهبودی پیام چاپ گرديد مقرر . 6

 اين به حی،نوا درخواست مبلغ و شده افتتاح امضا 3 دارای و نفر 3 نام به بهبودی پیام مجله حساب جهت يک که

 .گردد واريز حساب

 .افتاد تعويق به ماه 6 برای آن توزيع و رسان اطالع کتابچه چاپ نحوه پیشنهاد .7

 .شد تمديد ديگر ماه 2 برای برنامه و طرح موقت کمیته مسئول خدمت . 8

 .گرديد موافقت منشی برای گوشی دستگاه يک با اعتباری اول همراه موبايل خط يک خريد . با9

 .برساند نواحی اطالع به را دفتر کارمند انتخاب جهت فراخوان دفتر مسئول مقررشد .10

 

 115وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره   

 (6/2/1392و5)تاريخ:  

 يکسال بمدت منطقه شورای و گرديد معرفی منطقه شورای به دفتر مسئول طرف از دفتر کارمند بعنوان الف. محمد. 1

 .نمود انتخاب دفتر کارمند بعنوان را ايشان 92سال  آخر تا

 اصالحیه عنوان به صورتجلسه در بخشی اختصاص. 2

 کوتاه پیام سامانه جهت اول همراه شرکت با قرارداد عقد جهت جلسات آدرس و سايت کمیته شد مقرر اجماع رای با. 3

 .کند اقدام(برای امروز فقط) 



 .شد انتخاب سال 2 مدت برای آدرسها و سايت کمیته مسئول عنوان به ب.مسعود. 4

 .شد انتخاب سال 2 مدت برای منطقه شورای اول رابط عنوان به ح.هومن. 5

 .شد انتخاب سال 2 مدت برای منطقه شورای دوم رابط عنوان به خ. احسان. 6

 مسئولین حضور با شرياتن کارگاه و ايران منطقه شورای اعضای با جهانی خدمات مشترك نشست مردادماه 4 و3 روز. 7

 دفاتر مديران و سکه و چیپ نشريات، مسئولین به مربوط کارگاه که است ذکر به الزم. تهران در نواحی و نشريات دفاتر

 .شد خواهد برگزار مرداد 4 جمعه روز نواحی رابطین با نشست و شد خواهد برگزار مرداد 3 روز پنجشنبه نواحی

 . گردد برگزار دو ناحیه در و روزه دو صورت به ايران منطقه شورای آينده ی جلسه ديدگر مقرر اعضا دوسوم رای با. 8

 نواحی محترم رابطین گرديد مقرر و شد انتخاب منطقه شورای اساسنامه بررسی کارگروه مسئول عنوان به غ.علی. 9

 به تصويب جهت کارگروه طتوس جمعبندی از بعد و نموده ارسال اساسنامه مورد در را خود های و اصالحیه نظرات

 .گردد ارائه منطقه شورای

 مديره هیئت اصلی عضو بعنوان مديره هیئت اول البدل علی گرديد ر مقر ك. مجید عامل مدير استعفاء به توجه با.  10

 .گردد انتخاب عامل مدير بعنوان يکنفر منطقه شورای آتی جلسه در اصلی نفر 5بین  از و معرفی

 گروهی بصورت گرداننده نايب و دار خزانه ، کمیته مسئول توسط بهبودی پیام فصلنامه چاپ راردادق گرديد مقرر.  11

 گردد. انعقاد

 

 116وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره  

 (3/3/1392)تاريخ:  

 بوجود انجمن اصول در یمغايرت هیچگونه که ای گونه به شورا صالحديد با قانونی اساسنامه در فقط ، بندهايی تغییر. 1

 . صورت گرفت نیاورد

 گرداننده البدل علی با کماکان دفتر اختیار شورا بعدی جلسه در گیری تصمیم تا. شد گرفته عامل مدير از دفتر اختیار. 2

 .باشد

 اساسنامه شده اصالح جمالت و کلمات با کشور وزارت مخالفت صورت در تا شد اختیار تفويض ثبت مسئول به. 3

 .نمايد را اعمال الزم غییراتت

 .باشد مديره هیأت دار خزانه همان منطقه شورای دار خزانه که گرديد مقرر. 4

 صالحیت تائید اعالم زمان تا فقط ايشان ضمنا.) شد انتخاب گمنام معتادان انجمن مديرعامل بعنوان ب. مراد علی. 5

 ( دهد ادامه خود رابطی به خدمت تواند می

 رابطین گرديد مقرر.) شد معلق امناء هیئت از استعالم گرفتن تا امروز برای فقط کوتاه پیام سامانه دادقرار نوشتن. 6

 ( برسانند منطقه شورای اطالع به را جوابیه و کرده ارسال امناء هیئت به ای نامه مورد اين در شورای منطقه محترم



 .شود پرداخت منطقه شورای خزانه از مبلغ کسری فصلنامه، چاپ قرارداد تنظیم پرداخت پیش جهت. 7

 .يافت اختصاص اساسنامه تنظیم کارگروه به تنخواه ريال 5.000.000 مبلغ. 8

 117وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره  

 (7/4/1392و6)تاريخ:  

 ، با شورای منطقه باشدبا رای وجدان گروه مقرر شد کلیه هزينه های برگزاری، اسکان  و غذای رابطین جلسه رامسر-1

مقرر شد که اداره دفتر مرکزی توسط مديرعامل، خزانه دار و نايب گرداننده انجام شود. )نقطه پاسخگويی با -2

 باشد(مديرعامل می

 مقرر شد تا جلسه آينده، مسئولین اداره دفتر آيین نامه داخلی را تقديم شورای منطقه نمايند.-3

مسئول کمیته موقت بودجه بندی، طرح و برنامه را عملیاتی نموده و در جلسه آينده مقرر شد ظرف دو ماه آينده -4

 مجددا ارائه نمايد.

 مقرر گرديد خزانه دار روز شورا گزارش خود را ارائه دهد و پس از آن روی سايت قرار گیرد.-5

 سال انتخاب شد. 2امیر.م به عنوان گرداننده شورای منطقه به مدت -6

ن گروهی کمیته ويراستاری و ترجمه شورای منطقه منحل گرديد و فعالیت اين کمیته توسط دفتر خدمات با رأی وجدا-7

 گردد.جهانی ايران انجام می

 به پايان برساند. 119و  118مقرر گرديد کارگروه بررسی اساسنامه کار اتمام اساسنامه را در جلسه -8

باشد و هنوز به تأيید خدمات یته متون و ترجمه شورای منطقه میفصل روابط عمومی با ذکر اين مطلب که ترجمه کم -9

 جهانی نرسیده روی سايت قرار گیرد.)معوق تا بازنگری ماه آينده(

تاالرگفتگوی سايت انجمن اجازه دارد موضوعات مربوط به اصول روحانی قدم ها را میزبانی کند)معوق تا بازنگری -10

 ماه آينده(

 

 118فته شده صورتجلسه شماره  وجدان ها و تصمیمات گر

 (1/6/1392و31/5)تاريخ:  

 گرفت قرار رابطین تايید مورد اساسنامه از هايی قسمت بررسی. 1

 . آورد رای و رسید تايید به رای حق يک با البدل علی و رابط بصورت نواحی رابطین حضور نحوه. 2

 . نگرفت قرار ايیدت گفتگومورد تاالر روی بر روحانی اصول موضوع گرفتن قرار. 3

 گیرد. قرار سايت روی سپس دارد جهانی خدمات تايید به نیاز ابتدا عمومی روابط فصل 13. 4

 . منطقه شورای نامه تراز از بعد تا گرديد تعويق برنامه و طرح کارگروه توسط شده ارائه برنامه و طرح بررسی. 5



 انجام ها آدرس و سايت وب کمیته مسئول توسط ها رسآد کمیته ماندگار تلفن خطوط دفترچه نسخه 15000 چاپ. 6

 . گردد توزيع فصلنامه با مرکزی همراه دفتر توسط و پذيرد

 . نگردد تکثیر مجددا ، شد گذاشته سايت روی که منطقه شورای صورتجلسه. 7

 . نمايد اهدا انافغانست کشور به فصلنامه هر جديد چاپ از نسخه 100 تعداد شد داده اجازه فصلنامه کمیته به. 8

 شورا تايید از پس که جهانی NAايران و ترجمه سوال های متداول سايت  NAسايت  روی از متداول . حذف سواالت9

 روی سايت ايران قرار گیرد.

 منطقه شورای منشی استفاده جهت تاپ لپ عدد يک خريد.  10

 

 119وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره  

 (3/8/1392و2)تاريخ:  

 (اجماع رای با.) باشد ملی بصورت فقط گمنام معتادان انجمن ثبت فعالیت مجوز پیگیری گرديد مقرر .1

 . ندارد منطقه شورای رای به نیاز و میباشد(مرکزی دفتر تیم) عهده به مرکزی دفتر کارمندان انتخاب .2

 . کند کامل راآن طرح کمیته مسئول تا آورده رای رسانی اطالع کارگاه . کلیات3

 . گردد برگزار يکبار ماه 3 هر منطقه شورای فرعی های کمیته هماهنگی گرديدجلسات . مقرر4

 نمايد. استخدام ساده کارمند دو ايران گمنام معتادان انجمن مرکزی دفتر گرديد مقرر .5

 باشد دفتر مرکزی با بودیبه پیام مجله فروش و توزيع مورد در پاسخگويی و مسئولیت ، سفارش ثبت گرديد مقرر .6

 شود( فکس مرکزی دفتر به نواحی از ها خواست شددر قرار ضمناً)

 بررسی منطقه شورای هماهنگی جلسه در ، سايت در بارگزاری جهت ترجمه از بعد متداول سواالت گرديد مقرر .7

 .گردد

 . ردنگی قرار سايت برروی ، پیوندد می وقوع به معجزات کتاب فايل گرديد مقرر .8

 (اجماع.)يابد تقلیل جلسه 150 به جلسه 300 از(  7 بند) جديد  نواحی الحاق مقررگرديدشرايط .9

 2014سال  APFجلسه  در ايران منطقه رابط البدل علی و رابط شرکت بابت دالر 2000 و تومان میلیون 5. مبلغ 10

 اختصاص يافت.

 نداشته ها کمپ با همکاری و رسانی اطالع السابق کمافی گرفت یمتصم اتفاق به قريب اکثريت با ايران منطقه . شورای11

 .باشند

 

 



 120وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره 

 (6/10/1392و5)تاريخ:  

 مقرر گرديد رسیدگی به کمیته موقت طرح و برنامه بعد از گرفتن تراز نامه به اسفند ماه موکول گردد . -1

، توسط کمیته روابط  تومان به منظور اهداء به مسئولین 3400000عدد لوح تقدير جمعاً به مبلغ  100مقرر گرديد تعداد-2

 عمومی شورای منطقه تهیه گردد .

 نسخه تولید گردد . 5400مقرر گرديد جزوه روابط عمومی به تعداد  -3

 طرح و برنامه ريزی مطرح شود .اعزام در سال برای هر ناحیه در  3مبنی بر فقط  13مقرر گرديد پیشنهاد ناحیه  -4

 وحید .ن  به عنوان مسئول کمیته مجله پیام بهبودی انتخاب گرديد . -5

 افزايش يابد. H&Iتومان تنخواه کمیته  500000مقرر گرديد مبلغ  -6

 تومان تنخواه کمیته کارگاه های آموزشی افزايش يابد. 500000مقرر گرديد مبلغ  -7

 برگزار گردد. 25/11/92و 24ورای منطقه يک هفته زودتر در تاريخ مقرر گرديد جلسه بعدی ش-8

 برگزاری کارگاه اينترنت در سطح شورای منطقه توسط کمیته سايت. -9

 

 121وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره 

 (25/11/1392و24)تاريخ:  

 . میلیون تومان جهت تولید مجله پیام بهبودی 60اختصاص -1

 . يک نفر برای هر کارگاه بصورت پروازی توسط هر کمیته که اعزام میکند اعزام-2

)جلسه بعدی شورا(  93از طرف شورای منطقه ايران از ارديبهشت ماه  24گروههای استان قزوين به عنوان ناحیه -3

 . پذيرفته شدند

)جلسه بعدی شورا(  93يبهشت ماه از طرف شورای منطقه ايران از ارد 25گروههای استان کردستان به عنوان ناحیه -4

 . پذيرفته شدند

در سطح شورای منطقه برای کمیته های شهری، مسئولین آموزش نواحی و مسئولین  H&Iبرگزاری کارگاه سراسری -5

 کمیته های نواحی 

جلسات داده اختیار چاپ کارت تلفن به تعداد مورد نیاز با گرفتن تايید مبلغ از خزانه دار به کمیته سايت و آدرس -6

 . شد

میلیون ريال جهت  جهت ترجمه اساسنامه شورا و تهیه فرهنگ لغات و اصطالحات خدماتی و  11مقرر گرديد مبلغ -7

 . توسط رابطین منطقه اختصاص يابد NAبهبودی 

 . اختیار به تیم دفتر مرکزی جهت پرداخت پاداش به کارمندان دفتر-8

 APFهزار دالر به 8اعانه مبلغ -9



 122ن ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره وجدا

 (5/2/1393و4)تاريخ:  

 با تعامل با مدير عامل تیم سه نفره دفتر حق امضاء از طرف مديرعامل را دارد.-1

 سال انتخاب گرديد . 2غالم .ص بعنوان منشی شورا به مدت -2

 .سال انتخاب گرديد 2حسین .ع بعنوان علی البدل گرداننده به مدت -3

 مقرر شد جلسه بعدی شورای منطقه درشهر اردبیل برگزار شود .-4

 کمیته موقت طرح و برنامه تا جلسه آينده طرح کامل شده و نهايی و نیز زمانبندی طرح را ارائه دهد.-5

درخواست رسمی شورای منطقه بابت حضور چند عضو از هیئت امنا خدمات جهانی برگزاری چندين کارگاه در منطقه -6

 نشست مستقیم با شورای منطقه و 

 دالر به عنوان اعانه به کنفرانس خدمات جهانی واريز گرديد. 3000مقرر گرديد مبلغ -7

مقرر گرديد منشی شورای منطقه وجدان گروه های چندين ساله شورای منطقه که در اساسنامه درج گرديده را -8

 جمع آوری و برای تايید به شورا ارائه دهد.

 

 

 123و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره وجدان ها 

 (6/4/1393و5)تاريخ:  

 . مقرر گرديد کمیته روابط عمومی فعالیت در پروژه ساخت برنامه  تلويزيونی را شروع نمايد .1

ت دقیقه ای برنامه تلويزيونی را ادامه دهد و در صور 15برنامه  52به کمیته روابط عمومی اختیار داده شده که تاسقف  .2

 .میلیون تنخواه برای اجرای طرح تخصیص داده شد 5عدم تأمین ديدگاه های مطرح شده متوقف نمايد.در ضمن مبلغ 

 . مبنی بر حذف کمیته زندانها و بیمارستانها رای نیاورد 14پیشنهاد ناحیه  .3

 . ی کندمقرر شد که شورای منطقه برای انجمن نارانان کارگاه برگزار نکند ، فقط ا طالع رسان .4

 . سال انتخاب شد 2رضا . ح بعنوان مسئول کمیته کارگاهها برای مدت  .5

 . کارگروه سیستم خدماتی توسط گرداننده انتخاب شد .6

 . مبلغ مازاد خرجکرد کارگاه کمیته زندانها و بیمارستانها توسط خزانه دار پرداخت شود .7

 

 124وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره 

 (7/6/1393و6)تاريخ:  

 مقرر گرديد کلیه اعزام های شورای منطقه به عهده کمیته کارگاه ها باشد . -1



مقرر گرديد مازاد سود فروش مجله پیام بهبودی به حساب دفتر مرکزی واريز گردد جهت پرداخت قسمتی از هزينه  -2

 های جاری دفتر مرکزی .

ررسی شود مگر در مواردی که فوريت آن را گرداننده با رای نصف بعالوه مقرر گرديد تصمیمات شورا در روز اول ب-3

 يک تشخیص دهند .

مقرر گرديد به جای آدرس و تلفن ثابت دفتر مرکزی ، ايمیل و تلفن همراه خريداری شده جهت دفتر مرکزی روی  -4

 دفترچه تلفن آدرس ها چاپ شود . 

 جهت سیستم صوتی شورا اختصاص يابد .تومان   000/000/5مقرر گرديد تا سقف مبلغ  -5

 نفر توسط دفتر مرکزی تهیه گردد . 10مقرر گرديد بیمه بی نام برای  -6

 تومان جهت کمیته فصلنامه خريداری گردد  000/400مقرر گرديد اينترنت همراه با مودم رايگان ، تا سقف  -7

 ن تومان باشد .میلیو 7مقرر گرديد هزينه مکان برگزاری شورای منطقه تا سقف -8

 مقرر گرديد تابلوی دفتر مرکزی از نوع ال ای دی باشد . -9

مقرر گرديد جلسات هماهنگی بیرون از دفتر مرکزی برگزار شود و در صورت نیاز به برگزاری در مکان دفتر مرکزی  -10

 با مسئول دفتر هماهنگی الزم صورت بگیرد .

 قه منحل گرديد .کارگروه سیستم خدماتی با رای شورای منط -11

 

 125وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره  

 (2/8/1393و1)تاريخ:  

 مقرر گرديد جلسه هماهنگی منطقه به صالحديد نايب گرداننده برگزار گردد . -1

نین مقرر گرديد کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی در موارد اطالع رسانی در رسانه های صوتی}راديو{ و همچ -2

 مصاحبه تلفنی اختیار الزم از طرف شورا داشته باشد

 ريال پرداخت شود.9500000مابه تفاوت کارگاه اطالع رسانی به مبلغ  -3

 سال . 2انتخاب غالم . و به عنوان مسئول کمیته روابط عمومی به مدت  -4

 سال . 2به مدت  H&Iانتخاب علی.غ به عنوان مسئول کمیته  -5

 سال . 2به عنوان خزانه دار شورای منطقه به مدت انتخاب رضا.ز  -6

با تايید کادر اداری شورا ، طرح اجرا  %20مقرر شد در صورت اضافه شدن بر آورد مالی هر طرح در زمان اجرا تا  -7

 شود 

 



 126وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره 

 (5/10/1393و4)تاريخ:  

دار به شرح وظايف خزانه دار در خروج ساالنه خزانه و ارائه تراز مالی از طرف خزانهمقررگرديد ارائه تراز ورود و-1

 اساسنامه اضافه گردد.

 در شورای منطقه ايران شناخته شود. 26با رأی اجماع مقرر گرديد ناحیه جديد اردبیل بعنوان ناحیه -2

در شورای منطقه ايران  شناخته  27احیه با رأی اجماع مقرر گرديد ناحیه جديد سیستان و بلوچستان بعنوان ن-3

 شود. 

محمد حسین علی -به نام رضا توده زعیم 0107466165000شماره حساب جديد خزانه شورای منطقه به شماره -4

 غالم عباس صالحی .-حسینی

 تصاص يابد ها و بیمارستان ها اخ ريال به عنوان علی الحساب تنخواه به کمیته زندان 000/000/5مقرر گرديد مبلغ -5

ريال (جهت کمیته زندان ها و بیمارستان ها  000/000/1مقرر گرديد يک عدد گوشی تلفن همراه )تا مبلغ -6

 خريداری گردد .

و  30/11/93( يک هفته زود تر در تاريخ های  127مقرر گرديد جلسه بعدی شورای منطقه )جلسه شماره -7

 برگزار گردد. 01/12/93

 برگزار گردد . 29/11/93هنگی جلسه زندانها و بیمارستان ها در تاريخ مقرر گرديد جلسه هما-8

 ريال مازاد برگزاری کارگاه به کمیته کارگاه پرداخت گردد . 000/350/10مقرر گرديد مبلغ -9

 مقرر گرديد يک دستگاه ويدئو پروژکشن جهت شورای منطقه خريداری گردد .-10

 اه جهت منشی شورای منطقه خريداری گردد .مقرر گرديد يک دستگاه گوشی تلفن همر-11

 اختصاص يابد . APFدالر جهت کمک به خزانه   5000مقرر گرديد مبلغ   -12

 دالر جهت کمک به خزانه کنفرانس خدمات جهانی اختصاص يابد   10000مقرر گرديد مبلغ  -13

 

 127وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره 

 (1/12/1393و  30/11)تاريخ:  

 مقرر گرديد منشی شورا کیف های رابطین را تعويض نمايد . -1

 مقرر گرديد هزينه کلیه اعزام ها به عهده دفتر بوده و بودجه به حساب دفتر اضافه گردد. -2

،  در صورتیکه  EDM ، FD،  کنفرانس خدمات جهانی ،  APFمقرر گرديد هر سطح خدماتی خارج از کشور مانند  -3

 ت خدمتگزار ايرانی نمودند بايد با هماهنگی رابطین فرا منطقه ای ايران باشد .در خواس

مقرر گرديد کارگاهی با موضوع نشريات ، جهت مسئولین دفاتر نواحی و مسئولین نشريات نواحی منطقه برگزار  -4

 گردد )برگزار کننده خدمات جهانی ( .



 هشت ماه تمديد گردد .تا ارديب H&Iمقرر گرديد بودجه پیشنهادی کمیته  -5

 واگذار گردد . H&Iمقرر گرديد يک عدد از لپ تاپ های دفتر مرکزی به کمیته  -6

اضافه گردد .)جهت اهداء  1393ريال به بودجه کمیته روابط عمومی در اسفند سال  000/000/26مقرر گرديد مبلغ  -7

 تقدير نامه به مسئولین ( .

 ماه . 4ول کمیته موقت طرح و برنامه به مدت انتخاب مصطفی . ع به عنوان  مسئ -8

 ريال به عنوان تنخواه به کمیته موقت طرح و برنامه اختصاص يابد . 000/000/5مقرر گرديد مبلغ  -9

 

 

 128وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره 

 (4/2/1394و3)تاريخ:  

 يران .برگزاری سالیانه يک گردهمايی خدماتی در يک نقطه از ا-1

 انتخاب مسعود . ب ، به عنوان مسئول کمیته سايت و آدرسَ ها به مدت دو سال .-2

 انتخاب محمود .ب به عنوان رابط منطقه به مدت دو سال .-3

 انتخاب احسان . ر به عنوان علی البدل رابط منطقه به مدت دوسال .-4

 بودجه .ريال به کمیته موقت طرح و برنامه و  000/5000اختصاص مبلغ -5

 ريال ( 000/000/20خريد يک عدد لپ تاپ جهت کمیته زندان ها و بیمارستان ها )تا سقف -6

 

 129وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره 

 (29/3/1394و28)تاريخ: 

 . مقرر گرديد جلسه شورای منطقه در روز های جمعه يک ساعت زود تر برگزار گردد-1

 . يش در سطح شورای منطقه ايران رای آوردپیشنهاد برگزاری هما-2

 انتخاب حسین. ع برای پست خدماتی گرداننده-3

 انتخاب علیمراد. ب برای پست خدماتی مدير عامل-4

مصطفی.ع به عنوان عضو اصلی هیت مديره و فرشاد.ش  –رضا.ز  –علیمراد.ب  –حمید.خ  –انتخاب آقايان: امیر .م -5

 علی.م به عنوان بازرسین –هیات مديره و آقايان اشکان.ك  مهدی.د به عنوان علی البدل –

 اشکان -بعنوان علی البدل هیات مديره« ك» -علی « م» بعنوان بازرسین -6

 همايش و گرد همايی(-تفويض اختیار به نايب گرداننده بابت اولويت بندی طرح های شورا )تنخواه خدمتگزاران-7

 



 130لسه شماره وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتج

 (6/6/1394و5)تاريخ:  

 000/300/23ريال ، فصل بهار  000/300/78ريال فصل زمستان  000/300/30فصل پايیز  کمیته اطالع رسانیتنخواه -1

ريال و  000/160/61برای چهار فصل    H&Iکمیته  و تنخواه  000/500/13هر فصل  کمیته کارگاه هاريال و تنخواه 

ريال و تابستان  000/576/13ريال و بهار  000/720/13ريال زمستان  000/360/12پايیز  کمیته سايتتنخواه 

 ريال تصويب گرديد .000/000/432به مبلغ  رابطین منطقهريال و تنخواه  000/664/33

ريال و  000/000/62و برگزاری کارگاه اطالع رسانی   H&Iريال بابت برگزاری کارگاه  000/000/56تخصیص مبلغ -2

 ريال . 000/000/84ريال جمعا به مبلغ  000/000/21برگزاری کارگاه برای نواحی محروم )چهار کارگاه ( هر کارگاه 

را در نظر  NAمقرر گرديد که اختیار عقد قرار داد بازنويسی نرم افزار سايت با خزانه دار باشد و نیازهای سايت -3

ختلف با پايین ترين قیمت اقدام به عقد قرارداد به نام انجمن از بررسی پیش فاکتورها از شرکتهای مگرفته و بعد 

 . معتادان گمنام نمايد

 انتخاب علیمراد ب برای پست خدماتی نايب گرداننده-4

 انتخاب اکبر ت برای پست خدماتی مدير عامل-5

یته نشريات ، مقرر گرديد گردهمايی خدماتی منطقه ايران با مخاطبین کلیه خدمت گزاران نواحی ) غیراز کم-6

ريال در استان اصفهان برگزار  000/000/250خدمتگزاران و کارمندان دفاتر خدماتی نواحی( با مبلغ  چیپ و سکه و

 گردد.

شرايط کمیته موقت همايش مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسه بعدی شورای منطقه مسئول کمیته با -7

 انتخاب گردد شرايط زير

 

 131ات گرفته شده صورتجلسه شماره وجدان ها و تصمیم

 (22/8/1394و21)تاريخ:  

مقرر گرديد در جلسه آتی از يک کارشناس حرفه ای در زمینه امور شعب سازمانهای مردم نهاد و راه اندازی آن  -1

 توسط رابطین به مدير عامل معرفی گردد که در جلسه منطقه اعضاء را از چگونگی انجام امورات آگاه نمايد .

 مقرر گرديد شرط رابطه راهنما و رهجو در شرح وظايف هیئت مديره برداشته شود . -2

جلد کتاب پايه طرح قديم جهت اهدا به کتابخانه های سراسر کشور به وسیله کمیته  3000مقرر گرديد تعداد  -3

 روابط عمومی شورای منطقه انجام گیرد .

 6ورای منطقه ايران و کلیه اقدامات در اين خصوص به مدت مقرر گرديد انتخاب مسئول کمیته موقت همايش ش -4

 ماه به تعويق بیافتد.

 اعانه گردد APFدالر به  8000مقرر گرديد مبلغ  -5



 مقرر گرديد در گردهمايی خدماتی اصفهان مسئولین کمیته چیپ و سکه و نشريات نیز شرکت کنند -6

 اطالع رسانها سفارش دهند و دفتر تولید کندمقرر گرديد کارت تبريک سال نو را در صورت نیاز  -7

کارگاه در نواحی محروم ، اگر ناحیه ای هزينه کمتر داشت  4ريال برای برگزاری  000/000/84مقرر گرديد بودجه  -8

 در ناحیه ديگر هزينه بیشتر دارد ، هزينه گردد

 حقوق مکفی تفويض اختیار به  تیم دفتر مرکزی جهت استخدام کارمند دفتر مرکزی با -9

 مقرر شد بابت تسويه حساب سالی يکماه حقوق بابت پاداش به کارمند دفتر پرداخت گردد -10

ريال به افزايش تنخواه برگزاری کارگاه سراسری کمیته زندان ها و بیمارستان ها  000/350/14مقرر گرديد مبلغ  -11

 اختصاص يابد.

 

 132وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره 

 (4/10/1394و3)تاريخ:  

 000/300جلسه از خزانه شورای منطقه تا سقف  6مقرر گرديد هزينه اياب و ذهاب يک رابط از دو ناحیه به مدت  -1

 تومان پرداخت گردد

 مقرر گرديد کمیته روابط عمومی جهت حضور در برنامه تله تکس تا جلسه آينده طرح خود را به شورا ارائه نمايد -2

کمیته های فرعی و شورای منطقه  ايران توسط دفتر  رای اجماع شورای منطقه ايران مقرر گرديد کلیه تولیداتبا  -3

 مرکزی صورت بپذيرد 

 مقرر گرديد کلیه پیشنهادات قبل از برگزاری منطقه به صورت کتبی و با ذکر داليل روی پرتال قرار گیرد -4

 سال انتخاب شد)طبق فرم پیشنهادی( 2امه پیام بهبودی به مدت انتخاب علی . م بعنوان مسئول کمیته فصلن -5

 توسط خزانه دار پرداخت گردد H & Iريال کسری بودجه کارگاه  000/760/6مقرر گرديد مبلغ  -6

انتخاب حمید . خ ، سیاوش . س و جلیل . م به همراه خزانه دار ، اطالع رسان و مدير عامل جهت پیگیری امور قانونی  -7

پیگیری امور مالیاتی . کار گروه طبق رای شورای منطقه اختیار استخدام دو نفر حرفه ای را دارد . در ضمن قرار  شعب و

شد اين کارگروه در جلسه آينده شورای منطقه گزارش خود را ارائه نمايند . ضمنا مسئول اين کارگروه مدير عامل 

 شد.ماه میبا 2میباشد و مدت خدمت و بررسی موضوعات مذکور 

 گرد همايی شورای منطقه کنسل شد. -8

 

 

 



 133وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره 

 (30/11/1394و29)تاريخ:  

های اندرويد توسط کمیته سايت تا منظور نصب بر روی تمام گوشیمقرر گرديد يک اپلیکیشن آدرس جلسات به  -1

 میلیون ريال انجام شود 15سقف 

ريال از خزانه شورای منطقه به کمیته کارگاهها  000/300/2ابعد تفاوت هزينه برگزاری کارگاه ها مقرر گرديد م -2

 پرداخت گردد

مقرر گرديد خدمتگذاران شورای منطقه فقط به سواالت کتبی که از طرف رابطین نواحی طرح میشود ، پاسخ  -3

 دهند که در حیطه خدمتیشان است.

 به کمیته زندانها جهت تهیه دفترچه زندانهاتومان  000/300اختصاص مبلغ  -4

 اختیار به خزانه دار جهت تهیه مکان برگزاری جلسه شورای منطقه -5

 دالر اعانه به کنفرانس خدمات جهانی 000/10مبلغ  -6

 واژه نشر و توزيع به اساسنامه رسمی انجمن اضافه شود.-7

م از خريد و فروش نشريات از خدمات جهانی ، پیام شورای محترم نواحی از اين پس تمامی گزارشات مالی اع-8

بهبودی ، خطوط تلفنی ، کتابچه اطالع رسانی، جمع دريافت اعانات و شرح هزينه کرد آن را پس از ثبت در دفاتر خود 

 به صورت ماهانه به دفتر مرکزی ارسال نمايند.

شوراء که آيا گزارش مالی نواحی کافی می  ماه ديکر تصمیم بگیريم در 6بصورت پايلوت نواحی گزارش بدهند تا -9

 باشد يا احتیاج است در سطح هئت ها و گروهها هم گزارش مالی بگیريم.

 پاور آموزشی تهیه کرده و به نواحی آموزش بدهیم برای گزارش مالی يکسان و ارسال به دفتر مرکزی. -10

 نواحی به هیئت ها و هیئت ها به گروهها. تهیه يک اطالعیه در ضمینه امورات مالی و ارسال به نواحی و -11

 تهیه و تنظیم فرم گزارشات مالی  بطور يکسان و ارسال به نواحی . -12

اختیار کامل به دفتر مرکزی داده شد تا جزئیات و شرايط اعطای نمايندگی را بعد از بررسی وزارت کشور و مراجع  -13

 ذيصالح تهیه ،تنظیم و به شوراء ارائه کند

 

 134ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره  وجدان

 (3/2/1395و2)تاريخ:  

مقرر گرديد  کمیته های فرعی منطقه به گزارشات رابطین در صورتجلسه قسمت پیشنهادات و مشکالت توجه -1

 کنند و برنامه و ايده خود را بر اساس مشکالت نواحی به اجرا بگذارند



 در طول سال يک جلسه مشترك هماهنگی با هم برگزار نمايند  .H&I مقرر گرديد کمیته اطالع رسانی و -2

 اضافه  کردن تدارکات شورا ی منطقه به شرح وظايف علی البدل گرداننده           -3

ريال جهت ساخت نرم افزار آدرس جلسات با اپلیکیشن اندرويد  به کمیته سايت  000/000/44مقرر گرديد مبلغ -4

           پرداخت گرديد       

 انتخاب اشکان . م به عنوان منشی شورای منطقه به مدت دو سال -5

 مقرر گرديد خزانه دار شورای منطقه يک جلسه آموزش پاور پوينت امور مالی انجمن  برگزار کند -6

 ريال افزايش يابد 000/000/28مقرر گرديد تنخواه کمیته فصلنامه به مبلغ  -7

 ريال در اختیار دفتر مرکزی برای وديعه اجاره دفتر قرار گیرد 000/000/500مقرر گرديد که مبلغ  -8

مقرر گرديد يک بروشور دارو درمانی که توسط کمیته اطالع رسانی تهیه شده است در پکیج اطالع رسانی گذاشته  -9

 شود

 کارگاه برای مناطق در حال توسعه به ترتیب اولويت برگزار گردد 5مقرر گرديد  -10

 ر گرديد رای هزينه تردد رابطین نواحی در حال توسعه شکسته شودمقر -11

 

 135وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره 

 (4/4/1395و3)تاريخ:  

 و کنفرانس خدمات جهانی توسط رابطین apfبرگزاری کارگاه آموزشی با موضوع ساختار خدماتی -1

 سال  2کارگاههای آموزشی به مدت ع  به عنوان مسئول کمیته  –انتخاب مصطفی  -2

 برگزاری کارگاه منشی ، گرداننده ، نايب گرداننده نواحی تعويق گرديد.–3

 مقرر گرديد يک فرم جهت ثبت اجاره مکان و هزينه های گروهها تنظیم گردد و بر روی پرتال قرار گیرد. -4

 لنامه پیام بهبودی به مدير عامل تفويض گرديد.پیشنهاد کمیته زندانها و بیمارستانها  مبنی بر تحقیق  قیمت فص-5

 

 136وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره 

 (5/6/1395و4)تاريخ:  

در رابطه با همکاری با همايش خاورمیانه : مقررگرديد رابطین منطقه در جلسات غیر حضوری )اينترنتی( همايش  -1

ری آنها شرکت کرده و نیازها ، درخواست ها ، اطالعیه ها و تصمیمات آنها خاورمیانه حاضر شوند و در فرآيند تصمیم گی

 را بهشورای منطقه ايران ارائه دهند. )اين بند به شرح وظايف رابطین در اساسنامه اضافه شد(



ی های دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخش ريال اضافه خرجکرد کمیته اطالع رسانی که برای غرفه 000/500/11مبلغ  -2

به و مناطق آزاد کیش هزينه شده بود و در طرح و برنامه ارائه شده اين کمیته نبود و بعداً فرصت همکاری پیش آمد 

 کمیته اطالع رسانی پرداخت گرديد.

 مقرر گرديد علی البدل گرداننده حضور و غیاب جلسات هماهنگی را در صورتجلسه قید کند. -3

معرفی انجمن در سطح سیما رای آورد و مقرر شد کمیته اطالع رسانی اين پروژه  آماده سازی مراحل کار برای پروژه -4

 را گام به گام شروع و مراحل کار را به شورای منطقه ايران گزارش نمايد.

تفويض اختیار به منشی برای بازبینی و تنظیم اساسنامه جديد و گنجاندن رای وجدان های گذشته به اساسنامه  -5

 ماه ( 6ت زمان شورا )در طول مد

پیشنهاد ساخت تیزر معرفی انجمن معتادان گمنام توسط شورای منطقه رای آورد و مقرر گرديد کمیته اطالع رسانی  -6

 هزينه ها و منابع مالی مورد نیاز را به شورا اعالم نمايد.

منطقه ايجاد شود و بعد از ماه تاالر گفتگو برای خدمتگزاران شورای  2مقرر گرديد به طور آزمايشی تا مدت زمان  -7

 آن در خصوص ادامه ی فعالیت آن تصمیم گیری شود .

شورای منطقه فقط به تعداد رابطین و اعضای اداری و کمیته های فرعی شورای H&I مقرر گرديد مسئول کمیته  -8

 نواحی را چاپ کند.H&I منطقه دفترچه آمار و اطالعات 

امه ای ابتدا به شورا ارائه شود و بعد از جلسه ی شورای منطقه بروی سايت مقرر گرديد هرگونه گزارش و يا خبرن -9

 انجمن معتادان گمنام بارگزاری شود.

اختیار کامل به کمیته اطالع رسانی برای استفاده از چندين نفر برای شرکت و برگزاری غرفه در کنگره بین المللی  -10 

 زينه شرکت کنندگان با خدمات جهانی می باشد.دانش اعتیاد در دانشگاه علوم پزشکی ايران که ه

ريال هزينه برای ايجاد غرفه در کنگره بین المللی دانش اعتیاد در دانشگاه علوم پزشکی ايران  000/000/30مبلغ  - 11

 رای آورد. 

رای منطقه  اختیار کامل به گرداننده جهت برنامه ريزی برای برگزاری کارگاه های خدماتی ، گردهمايی و نشست شو -12

 با اعضای هیات امنای خدمات جهانی در صورت ورود آنها به ايران

 تفويض اختیار به کادر اداری برای معرفی چند نفر حق امضا حساب خزانه شورای منطقه -13 

 

 137وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره 

 (7/8/1395و6)تاريخ:  

 ارستان ها و زندان ها به مدت دو سال انتخاب شد.علی . غ به عنوان مسئول کمیته بیم-1

 رضا . ز به عنوان به عنوان خزانه دار به مدت دو سال انتخاب شد. -2



 سعید . و به عنوان مسئول کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی به مدت دو سال انتخاب شد. -3

وص بیمه مدير عامل به شورای منطقه ارائه مقرر گرديد تا جلسه آينده تیم گردانندگی تحقیق و گزارشی در خص -4

 دهد.

 به مدير عامل برای مشخص شدن موضوع قانونی هیات موسس تفويض اختیار الزم داده شد . -5

 مقرر گرديد يک عدد لپ تاپ توسط خزانه دار برای کمیته کارگاه های آموزشی خريداری شود.  -6

عتادان گمنام درکل اتفاق افتاد و  بعد از بررسی مديرعامل و مسئول مقرر گرديد چنانچه سو استفاده ای از انجمن م -7

 کمیته اطالع رسانی اگر مشکل قابل حل نبود ، به صورت موردی از وکیل قانونی استفاده و اقدام شود.

به تیم گردانندگی اختیار داده شد که در فرمت جلسه زمانی را برای بررسی و شنیدن مشکالت نواحی اختصاص  -8

 ده شود.دا

مقرر گرديد کانال تلگرام برای اجزای شورای منطقه جهت تسهیل در ارسال گزارشات شورای منطقه توسط تیم  -9

 گردانندگی ايجاد شود. 

مقرر گرديد کانديدهای پستهای خدماتی شورای منطقه رزومه خدماتی خود را برای کانديد شدن در هر پست -10

در اختیار رابطین قرار دهند. )محتوای اين رزومه در جلسه آينده به شورا جهت  خدماتی قبل از برگزاری جلسه منطقه

 تايید ارائه می شود(

 مقرر گرديد بر روی کتابچه اطالع رسانی تاريخ چاپ ، درج گردد. -11

، توسط تنخواه تمام کمیته های فرعی و کادر اداری مطابق با تنخواه قبلی تا تايید طرح ، برنامه و بودجه بندی  -12

 خزانه دار پرداخت گردد.

 به گرداننده جهت ارائه طرح و برنامه و بودجه سال آينده تفويض اختیار داده شد. -13

تومان جهت تهیه احتیاجات و ملزومات  دفتر مرکزی )خريد صندلی ، ارتقاء سیستم  000/000/8اختصاص مبلغ  -14

 کامپیوتری و...( 

 95-94ای حسابرسی سالیانه سال تفويض اختیار به تیم دفتر بر -15

تیم گردانندگی موظف می باشد برای هر موضوعی يا سوال از گزارشات فقط يکبار اجازه صحبت به هر ناحیه را  -16

 بدهد.

 در کشور نپال موافقت گرديد. APFشرکت رابطین در اولین همايش با  -17

گرداننده شورای منطقه مبنی بر همکاری جهت معرفی  از  APFفرا منطقه  FDمقرر گرديد در پاسخ مسئول کمیته  -18

 NAدو نفر عضو ايرانی جهت برگزاری کارگاه در پاکستان اطالع رسان و مدير عامل نامه ای جهت معرفی اين اعضاء به 

 پاکستان زده شود.

 رقمی برای دفتر مرکزی  5تومان جهت خريداری خط تلفن  000/400/5اختصاص مبلغ  -19



 138تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره وجدان ها و 

 (3/10/1395و2)تاريخ:  

 تشکیل کارگروهی متشکل از گرداننده و اطالع رسان جهت ارائه آئین نامه پیشنهادی در خصوص نمايندگی استانی -1

 نائب گرداننده با رای وجدان گروهی شورای منطقه از خدمت کنار گذاشته شد. -2

 قه در جمعه آخر بهمن ماه برگزار شود.جلسه آينده شورای منط -3

 مقرر گرديد بیمه مدير عامل قطع شود. -4

 رقمی دفتر جهت خريد پرداخت گردد. 5مقرر گرديد مازاد هزينه تلفن  -5

 قسمتی از اساسنامه شورای منطقه مورد تايید قرار گرفت. -6

 به تايید شورای منطقه رسید.طرح کارت تبريک سال نو برای کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی  -7

 مقرر گرديد برای تبريک سال نو به مسئولین کشور لوح تقدير نفیس تهیه شود  -8

 مازاد بر اين مبلغ( %20میلیون تومان ) با احتساب  7هزينه 

مقرر گرديد گزارش دفتر مرکزی و خزانه دار يک هفته قبل از برگزاری شورای منطقه بر روی کانال اينترنتی  -9

 بارگزاری شود.

در خصوص شرايط الحاق استان ايالم رای گیری شد، شورای منطقه ايران به الحاق اين استان رای نداد اما  مقرر  -10

 گرديد در جلسه آينده شورا مدارك الزم را بررسی و دوباره در دستور کار جلسه قرار گیرد.

ماه جلسات هماهنگی خود را تا قبل از جلسه شورا منطقه مقرر گرديد کمیته های فرعی شورای منطقه استثناً اين  -11

 برگزار کنند.

 تفويض اختیار به گرداننده برای انجام خدمات نائب گرداننده تا جلسه آينده شورای منطقه -12

  

 139وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره 

 (29/11/1395و  28)تاريخ:  

 غییر آدرس دفتر مرکزی برگزار شد و به تايید شورای منطقه رسید.مجمع عمومی فوق العاده جهت ت -1

مقرر گرديد جهت تامین قسمتی از هزينه های دفتر مرکزی و با توجه به احتمال افزايش قیمت در سال آينده،  -2

 تومان شود. 1000قیمت مجله پیام بهبودی 

قه قرار گرفت، که بعد از رای نواحی مورد نظر و اعطای نمايندگی به استان های متقاضی مورد تايید شورای منط -3

بررسی کارگروه مربوطه اقدامات الزم صورت پذيرد. همچنین مقرر گرديد استان های متقاضی نمايندگی استانی تا 

درخواست های خود را  با رای ناحیه مربوطه که در صورتجلسه ناحیه قید گرديده است به  96جلسه ارديبهشت ماه 

 ارائه دهند. شورای منطقه



تشکیل يک کارگروه با مسئولیت گرداننده به همراه مسئول کمیته اطالع رسانی ، مدير عامل و خزانه دار جهت  -4

 تحقیق و بررسی شرح وظايف مسئول نمايندگی استان های متقاضی

 ار گرفت.اساسنامه شورای منطقه تا پايان وظايف رابط و علی البدل رابط شورای منطقه مورد تايید قر -5

 مورد تايید قرار گرفت. 96طرح و برنامه و بودجه سال  -6

 امیر . ع  به عنوان نائب گرداننده شورای منطقه به مدت دو سال انتخاب شد. -7

 به شورای منطقه ايران ملحق شد. 28استان ايالم به عنوان ناحیه  -8

 ان ملحق شد.به شورای منطقه اير 29استان خراسان جنوبی به عنوان ناحیه  -9

میلیون تومان انجام  10مقرر گرديد کارگاه مناطق در حال توسعه برای نواحی متقاضی طبق اولويت تا سقف  -10

شود.مسئول کمیته کارگاه های آموزشی با توجه به تعداد درخواست های نواحی و مبلغ مذکور، مديريت الزم را 

 جهت برگزاری کارگاه های مورد نظر انجام دهد.

کلیات آمار مورد تايید شورای منطقه قرار گرفت و محمود.ت جهت ارائه طرح آمار انتخاب و مقرر شد با مشورت  -11

 و هماهنگی کادر اداری و مسئول کمیته اطالع رسانی طرح مورد نظر به شورای منطقه ارائه شود.

وبت دهی از طريق آويز گردنی ها مقرر گرديد برای کلیه خدمتگزاران شورای منطقه گردن آويز تهیه شود. و ن -12

 صورت پذيرد . 

میلیون تومان برای تهیه مکان برگزاری جلسه و  12مقرر گرديد خزانه دار اين اختیار را داشته باشد تا مبلغ  -13

 اسکان رابطین هزينه کند.

 مقرر گرديد جلسه روز پنجشنبه شورا بعد از نهار به صورت پیوسته ادامه دار باشد. -14

 صبح تغییر پیدا کرد. 10ظهر به  12انتخابات پست های خدماتی شورای منطقه در روز جمعه از ساعت  -15

را سه برگی و بصورت شماره بندی تهیه کند و به هر ناحیه  NAمقرر گرديد دفتر مرکزی نامه های سربرگ دار  -16

يک نسخه در اختیار ناحیه و ديگری جهت  با توجه به نیاز آن ارائه دهد.)يک نسخه از نامه در آرشیو دفتر مرکزی،

 ارائه به سازمان و يا اداره مربوطه قرار گیرد(

 

 140وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره 

 (1/2/1396و  31/1)تاريخ:  

 تومان هزينه اضافه گردن آويز خدمتگزاران شورای منطقه پرداخت شود. 000/40  -1

 ر در کارگاه های خاورمیانه در دبی را دارد.شورای منطقه آمادگی حضو -2

مقرر گرديد در خصوص نمايندگی ها، مسئول ثبت گزارش خود را به نواحی ارسال نمايد و رابطین نواحی نظرات  -3

 روز ديگر ارائه دهند. 10خود را تا 



تار خود را ) يا ( وضعیت ساخ96تا جلسه آينده شورای منطقه) تیرماه  3مقرر گرديد ناحیه محترم ناحیه -4

ساختارشان ناحیه می باشد يا ساختار منطقه( جهت شفاف سازی و مشخص نمودن اهداف شورای منطقه ايران 

 نظريه خود را به صورت مکتوب به شورای منطقه اعالم نمايند.

ق به تشکیل کارگروه بررسی و تدوين شرايط ساختاری و قانونی )ثبت و مجوز( جهت توافق منطقه برای الحا -5

 ساختار های فرا منطقه ای و کنفرانس خدمات جهانی

از دفترچه فوق  H&Iمسئول کمیته  مورد تايید قرار گرفت و مقرر گرديد H&Iدفترچه سواالت متداول کمیته  -6

هیئت های شهری و نواحی چاپ کند. همچنین مقرر گرديد دفترچه اطالعات و  H&Iبه تعداد مسئول کمیته های 

نواحی و هیئت های شهری قرار  H&Iبه روزرسانی و چاپ شده و در اختیار مسئولین کمیته های  H&Iآمار کمیته 

 داده شود.

 رای نیاورد. H&Iبازبینی رای درج اطالعات و آمار مراکز سم زدايی در دفترچه اطالعات و آمار کمیته  -7

 با کارمند قبلی دفترمرکزی پرداخت شود.تومان( بابت پاداش برای تسويه  000/900مقرر گرديد يک برج حقوق ) -8

 مقرر گرديد رابطین شورای منطقه در تعامالت اينترنتی برای همايش خاورمیانه شرکت نکنند. -9

 در نمیتوانند که پیشنهاد را به کنفرانس خدمات جهانی ارائه کنند، کشورهايی اين ايران مقرر گرديد رابطین -10

 اين از و شود داده اختصاص آنها برای زمانی کنفرانس ويدئو طريق از کنند شرکت کنفرانس خدمات جهانی جلسه

 نمايند. شرکت طريق

 انتخاب احسان . ر به عنوان رابط شورای منطقه ايران  به مدت دو سال. -11

 انتخاب وحید . پ به عنوان علی البدل رابط شورای منطقه ايران به مدت دو سال. -12

 کمیته وب سايت و آدرس جلسات به حد نصاب آرا  نرسید و به جلسه آينده موکول شد.انتخابات برای مسئول  -13

 

 141وجدان ها و تصمیمات گرفته شده  صورتجلسه شماره 

 (2/4/1396و  1)تاريخ:  

 سال. 2. انتخاب حسین.ع به عنوان گرداننده شورای منطقه ايران به مدت 1

 رس جلسات به حد نصاب آرا  نرسید و به جلسه آينده موکول شد.. انتخابات برای مسئول کمیته وب سايت و آد2

 H&I. شکل گیری يک کارگروه خدماتی متشکل از )مسئولین اداری، مسئول کمیته اطالع رسانی ومسئول کمیته 3

 و سه نفر از رابطین( جهت ارائه اطالعاتی در خصوص مشخص نمودن مسائل ثبتی، قانونی و ساختاری 

ته کارگاه های آموزشی برای ثبت ساعت ورود و خروج مسئولین کمیته های فرعی نواحی در . به مسئول کمی4

 جلسات هماهنگی اختیار داده شد.



اعالم نمود و مقرر گرديد مسئول  2019برای سال  APF. شورای منطقه ايران موافقت خود را مبنی بر میزبانی جلسه 5

 ی را بررسی و سپس گزارش آن را به منطقه اعالم نمايند.کمیته اطالع رسانی و رابط منطقه شرايط میزبان

تومان جهت ساخت تیزر اطالع رسانی هزينه شود و مسئولین اداری برای ساخت تیزر  000/000/10. مقرر گرديد 6

 نظارت الزم را بر اين موضوع داشته باشند.

تهیه و در جلسه آينده شورای . مقرر گرديدآرشیو کلیه گزارشات شورای منطقه توسط منشی بصورت سی دی 7

 منطقه در اختیار رابطین نواحی قرار گیرد.

 . شرط آشنايی به زبان انگلیسی به شرايط علی البدل رابط منطقه اضافه شد.8

اقدام به پرداخت آن ننمود، شورای  3مقررگرديد چنانچه ناحیه  3. در خصوص مالیات مربوط به همايش ناحیه 9

 د.منطقه آن را پرداخت کن

اطالع رسانی، . برگزاری کارگاه سراسری روزهای آموزش ساختار با حضور مسئولین کمیته های فرعی نواحی)10

H&I ،کارگاه های آموزشی، آدرس جلسات( و مسئولین اداری نواحی)گرداننده، نايب گرداننده، منشی، خزانه دار ،

 رابطین نواحی( مورد موافقت قرار گرفت.

يکی از جلسات هماهنگی کمیته های فرعی  NAت مسئوالنه هزينه کردن منابع مالی همچنین مقرر گرديد جه

نواحی حذف گردد. هزينه برگزاری کارگاه و اسکان با شورای منطقه ايران و هزينه تردد خدمتگزاران با نواحی می 

 باشد.

اطالع رسانی و نظارت مالی  . وظیفه عقد قرارداد مکان برگزاری، محل اسکان و تدارکات اسکان با مسئول کمیته11

 آن با خزانه دار می باشد.

. رابطین نواحی چنانچه نظری در خصوص کنفرانس خدمات جهانی دارند تا يک ماه آينده نظرات خود را برای 12

 رابطین منطقه ارسال نمايند تا در جلسه هماهنگی در خصوص آن صحبت و  هماهنگی های الزم انجام شود.

ا مکان فعلی برگزاری جلسه و محل اسکان قرارداد يکساله بسته و برای ارتقاء سیستم صوتی . مقرر گرديد ب13

 جلسه هزينه ای پرداخت شود.

 . هزينه تردد علی البدل رابط منطقه پرداخت شد.14

 . طرح سرشماری و آمار از دستور کار شورای منطقه خارج شد.15

 

 142: وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره

 (3/6/1396و2)تاريخ:  

. اختیار به تیم گردانندگی در مورد برگزاری جلسه بعدی شورای منطقه بصورت يک و نیم روزه در تاريخ                             1

  11/8/96و 10



 تقاضای يک نشست و جلسه در دبی جهت تبادل NA. مقرر گرديد شورای منطقه ايران از اعضای خدمات جهانی 2

 ايران را ارائه دهد. NAتجربه در مورد مسائل جاری 

. مقرر گرديد بروی خط تلفن ماندگار کمیته فصلنامه، جهت تسهیل نامه های دريافتی نرم افزار تلگرام به صورت 3

 يک طرفه نصب گردد.

 . کلیات فرم رزومه خدماتی برای کانديدای شورای منطقه از دستور کار جلسه خارج شد.4

 صد به مبلغ قرار داد رهن دفتر مرکزی افزوده شد. در 15. 5

 سال انتخاب شد. 2. اکبر. ت به عنوان مدير عامل به مدت 6

 سال انتخاب شد. 2. حسین. خ به عنوان مسئول کمیته وبسايت و آدرس جلسات به مدت 7

مديره، علیرضا محمديان . امیر مجنونی به عنوان ريس هیات مديره ، محمدرضا گودرزی به عنوان نايب ريس هیات 8

به عنوان عضو اصلی هیات مديره، غالم صالحی به عنوان بازرس و امیر طهماسبی به عنوان علی البدل بازرس، 

 اشکان کافی به عنوان علی البدل اول و محمود تجا به عنوان علی البدل دوم هیات مديره انتخاب شدند.

ی در صورت بروز مشکل به دلیل مصاحبه برخی افراد با رسانه های . مقرر گرديد کمیته اطالع رسانی و روابط عموم9

بیگانه با وزارت خانه ها و نهادهای مرتبط مکاتبه کرده و اعالم نمايد اين مسائل هیچ ربطی به انجمن معتادان گمنام 

 ندارد.

يد وبسايت انجمن معتادان تومان برای عقد قرداد جد 000/000/10. اختیار به خزانه دار و مدير عامل تا سقف مبلغ 10

 گمنام با يک شرکت معتبر

 . مقرر گرديد برای مسئول کمیته وبسايت و آدرس جلسات گوشی تلفن همراه خريداری شود.11

 تومان بوجه برای کارگروه پیگیری مسائل قانونی، ثبتی و ساختاری 000/500/2. در اختیار قرار دادن مبلغ 12

مه رای دو سوم گرفته شد و مقرر گرديد برای ادامه اساسنامه با رای نصف به عالوه . برای بازبینی ادامه اساسنا13

 بیشتر تصمیم گیری شود.

 تومان بودجه به مسئول کمیته وبسايت جهت تردد پرداخت شد. 000/000/2. مبلغ 14

راری ارتباط و اطالع . قرار دادن قسمتی از وبسايت انجمن معتادان گمنام در اختیار کمیته اطالع رسانی جهت برق15

 رسانی به جامعه.

 

 143وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره: 

 (10/8/1396)تاريخ:  

 . با توجه به ساعت پرواز دبی در روز پنجشنبه، با رای اجماع مقرر گرديد جلسه بصورت يک روزه برگزار گردد.1



خود را معرفی کردند جهت جلوگیری از  3عنوان نماينده ناحیه نفر ديگر بجز نمايندگان قبلی، به  2. پس از اينکه 2

نمايندگان، شرکت آنها در فرايند تصمیم گیری شورای منطقه تا گزارش کارگروه به حالت  3/2تنش، با رای بیش از 

 اد(  تعلیق در آمد.)الزم به ذکر است شورای منطقه ايران تمامی سرويس های الزم را به اين نواحی ارائه خواهد د

 هفته آينده آماده و در اختیار نواحی قرار گیرد. 2. صورتجلسه شورای منطقه تا 3

 . طرح سررسید و کارت تبريک نوروزی کمیته اطالع رسانی تصويب شد.4

برای کمیته اطالع رسانی جهت استفاده در غرفه های اطالع رسانی تا سقف  LCD. مقرر گرديد يک تلويزيون 5

 ريداری شود.تومان خ 000/000/3

. مقرر گرديد کمیته های فرعی شورای منطقه از جلسات هماهنگی با نواحی، گزارشی کوتاه در گزارش کتبی خود 6

 قید کنند.

 خريداری شود. H&I. يک گوشی تلفن همراه ساده برای مسئول کمیته 7

 برگزار نمايد. 23/9/96جلسه هماهنگی خود را در تاريخ  H&I. مقرر گرديد کمیته 8

 تومان برای مسئول کمیته فصلنامه خريداری شود. 000/500. يک گوشی تلفن همراه اندرويد تا سقف 9

ماه قبل از  2. نايب گرداننده يک لیست از کلیه اموال و دارائی های خدماتی کلیه خدمتگزاران شورای منطقه را 10

 پايان خدمت تهیه و آن را به شورای منطقه ارائه دهد.

دانی کمیته های فرعی و مسئولین اداری سالی يکبار انجام شود، الزم به توضیح است مسئولین اداری . اموال گر11

 و کمیته های فرعی موظفند وسايل خدماتی خود را سالی يکبار جهت اموال گردانی در دفتر مرکزی ارائه دهند.

پرداخت  97ا جلسه ارديبهشت ماه تومان هزينه های مسئول کمیته وبسايت و آدرس جلسات ت 000/200/3. مبلغ 12

بار هزينه تردد به جلسه هماهنگی  3بار هزينه تردد به جلسه شورای منطقه،  3شود.)اين هزينه ها شامل: 

 بار هزينه تردد به جلسه هماهنگی با نواحی می باشد( 2خدمتگزاران شورای منطقه و 

تومان انجام  000/000/12من معتادان گمنام تا سقف . مقرر گرديد برنامه نويسی و طراحی وبسايت اينترنتی انج13

 شود، مبلغ مصوب با نظارت خزانه دار پرداخت شود.

 تومان برای مسئول کمیته وبسايت و آدرس جلسات خريداری شود. 000/500/2. يک لپ تاپ تا سقف 14

گاه های آموزشی در گزارش . مقرر گرديد هزينه های اعزام گرداننده کارگاه های آموزشی نواحی را کمیته کار15

 خود چاپ کند.

.مقرر گرديد يک کارگاه آموزشی بصورت مجازی فقط برای يکبار و بطور آزمايشی توسط رابطین شورای منطقه 16

 برگزار شود.

 . گزارش خزانه انجمن معتادان گمنام همراه با پرينت بانکی، هر جلسه در گزارش دفتر مرکزی قید شود.17



عضای اداری و مسئولین کمیته های فرعی شورای منطقه در جلسه هماهنگی خدمتگزاران منطقه . شرکت کلیه ا18

 الزامی می باشد، نايب گرداننده موظف است لیست حضور و غیاب اعضا را کتباً اعالم نمايد.

 

 144صورتجلسه شماره  وجدان ها و تصمیمات گرفته شده 

 (1/10/1396و30/9)تاريخ:  

گردانندگی برای تعیین زمان و مکان برگزاری کارگاه سراسری روزهای آموزش ساختار)در . اختیار به تیم 1

 (97ارديبهشت يا خرداد ماه 

اختیار به مسئول کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی جهت تنظیم يک متن در زمینه تهديدها و فرصت های  .2

 جلوگیری احتمالی و استفاده سوء از جلوگیری تگمنام، جه معتادان انجمن فعالیت های حدود و فضای مجازی، حد

 . NA هدف اصلی راستای در اتحاد و مشترك منافع حفظ برای گروه ها به آن اعالم اعضا و بین در مشکالت بروز از

مخاطبینی که با دفتر مرکزی تماس گرفته و درخواست شماره تماس نارانان از دفتر مرکزی را دارند، به جای  .3

 نارانان شماره خط ملی اعتیاد به آنها ارائه گردد.شماره تلفن 

 سال انتخاب شد. 2. علی. م به عنوان مسئول کمیته فصلنامه پیام بهبهودی به مدت 4

 . با رای اجماع تصمیم گرفته شد، شورای منطقه ايران امکان ارائه شعبه به منطقه جديد تهران را ندارد.5

را ارائه نداد. و با اين رای، مخالفت خود به منطقه شدن  APFبه فرا منطقه  3. شورای منطقه رای به معرفی ناحیه 6

 تهران را اعالم نمود.

 واريز شد. APFدالر اعانه به شورای فرامنطقه  000/2. مبلغ 7

به عنوان يک ناحیه در شورای منطقه ايران پذيرفته شد و مقرر  3. با رای دو سوم اعضا، ساختار باقیمانده از ناحیه8

( در رای خود تجديد نظر کرد، اين ساختار باقیمانده 96گرديد اگر منطقه جديد تهران تا جلسه بعدی خود )ديماه 

 شرکت نمايند.در شورای منطقه ايران  3و اگر نه به عنوان ناحیه 30به عنوان ناحیه 

و همکاری با کادر اداری و کمیته را با هماهنگی  97. با معرفی گرداننده، علی البدل رابط منطقه برنامه بودجه سال 9

 های فرعی تا جلسه ارديبهشت ماه سال جاری ارائه دهد.

. اختیار به مدير عامل و مسئول کمیته اطالع رسانی جهت تعامل با مسئولین وزارت کشور در زمینه هماهنگی 10

 بیشتر با استانداری ها در خصوص امورات قانونی

 ملی به وزارت کشور جهت ثبت، به کادر اداری محول شد. لوگوی 3اختیار انتخاب و معرفی. 11

 در ايران موافقت گرديد. APF. با درخواست میزبانی شورای فرا منطقه 12

 به سال آينده موکول شد. H&I. جلسه مشترك بین کمیته اطالع رسانی و 13



ز اعضايی که در انتخابات هیات . در صورت رد صالحیت اعضای هیات مديره، به هیات مديره اختیار داده شد تا ا14

 نفر بیشترين آرا را کسب کرده اند، جايگزين کنند. 9مديره بعد از اين 

 

 145صورتجلسه شماره  وجدان ها و تصمیمات گرفته شده 

 (27/11/1396و26)تاريخ:  

یپ و سکه . تهیه يک گزارش از چالش های به وجود آمده و در خواست های نواحی در خصوص گرانی نشريات، چ1

 و ارسال آن برای هیات امناء و دفتر خدمات جهانی 

. تشکیل يک کارگروه متشکل از گرداننده، مدير عامل و رابطین منطقه جهت بررسی نحوه تعامل و همکاری با 2

دفتر خدمات جهانی به منظور اضافه شدن قیمت نشريات، اطالع رسانی به موقع در خصوص تاريخ، میزان و نحوه 

 دن نشريات و همچنین بررسی مسائل، قانونی، مالیاتیگران ش

 . اساسنامه شورای منطقه مورد تايید قرار گرفت.3

 . کمیته فصلنامه در جواب نامه های دريافتی از طرف اعضاء، يک متن به عنوان تايید نامه دريافتی ارسال نمايد.4

آزمايشی برگزار کند. هزينه اسکان اين جلسه  روزه با نواحی بصورت 2. کمیته اطالع رسانی يک جلسه هماهنگی 5

 توسط شورای منطقه پرداخت می شود.

 . سعید. و به عنوان مسئول کمیته موقت همايش انتخاب شد.6

 بار گزارش کتبی ارائه دهد. 2. نايب گرداننده موظف است از روند مصوبات شورای منطقه سالی 7

 )استان مازندران( به تايید رابطین نواحی رسید. 2تار در ناحیه . برگزاری کارگاه سراسری، روزهای آموزش ساخ8

 تومان اضافه بودجه سالیانه کمیته کارگاه های آموزشی پرداخت شد. 000/000/3. مبلغ 9

به تايید رسید و مقرر گرديد به تعداد کمیته های شهری چاپ و در  H&I. دفترچه آشناسازی با خدمات کمیته 10

 ی قرار گیرد.اختیار رابطین نواح

. هزينه لغو بلیط مسئول کمیته سايت برای حضور در جلسه هماهنگی خدمتگزاران شورای منطقه که به دلیل 11

 بارش برف، لغو شده بود پرداخت گرديد.

 تومان برای اضافه بودجه ساخت تیزر اطالع رسانی پرداخت شد. 000/000/3. مبلغ 12

مصوب شده،  96درصد اضافه تنخواه دفتر مرکزی که در برنامه و بودجه سال  20. در صورت لزوم اجازه استفاده از 13

 داده شد.

 

 



 146وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره  

 (7/2/1397و  6)تاريخ:  

. تشکیل کارگروهی جهت بررسی خدمات شورای منطقه ايران و بررسی نقاط ضعف و قوت برای ارائه خدمات موثرتر 1

 احی و کمیته های شهری به نو

. از خدمات جهانی درخواست شود در صورتی که برنامه ای برای آموزش نواحی دارد از طريق شورای منطقه انجام 2

 شود.

. درج جدول حضور و غیاب خدمتگزاران شورای منطقه )کادر اداری، مسئولین کمیته های فرعی( به صورت ثابت 3

 در صورتجلسه

 هماهنگی کمیته های فرعی منطقه با نواحی جهت بررسی بیشتر به کارگروه محول شد.. نحوه بررسی جلسات 4

 . اشکان. م به عنوان منشی شورای منطقه به مدت دو سال انتخاب شد.5

 مورد تايید قرار گرفت. 97. برنامه و بودجه سال 6

ساختار خدماتی شورای منطقه  . خزانه دار درخواست و گزارشی در خصوص سنت هفتم، اعانات و منابع مورد نیاز7

 تهیه و برای نواحی ارسال کند.

)استان مازندران( برگزار می  2در ناحیه  1/4/97و  31/3و  30. کارگاه سراسری و جلسه شورای منطقه در تاريخ 8

، کارگاه های آموزشی، آدرس جلسات، H&Iگردد. مخاطبین: کادر اداری، مسئولین کمیته های اطالع رسانی، 

 ات، چیپ و سکه نواحی می باشند.نشري

 تومان فروخته شود.  1500. مجله پیام بهبودی از فصل جديد به قیمت 9

 

 147صورتجلسه شماره  وجدان ها و تصمیمات گرفته شده 

 (1/4/1397و31/3)تاريخ:  

 . برگزاری وبینار اينترنتی بین اجزای تشکیل دهنده شورای منطقه و هیات امنای خدمات جهانی1

نامه هايی که توسط مدير عامل صادر يا برای مدير عامل به دفتر مرکزی ارسال می گردد توسط مسئول کمیته  .2

 اطالع رسانی به شورای منطقه گزارش شود. 

. مسئول کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی کلیات طرح پخش تیزر اطالع رسانی را پیگیری و نحوه پرداخت 3

 قه اعالم نمايد.بودجه آن را به شورای منط

 سال انتخاب شد. 2. محسن. الف به عنوان مسئول کمیته کارگاه های آموزشی به مدت 4



. تغییرات و جا به جايی در اعضای اصلی هیات مديره )علی البدل اول جايگزين عضو اصلی هیات مديره شد( و در 5

 اين مورد لحاظ می گردد. 97مجمع عمومی مرداد ماه 

ت مسئول کمیته فصلنامه، مسئولیت خدمات اين کمیته تا جلسه آينده به علی البدل رابط شورای . به دلیل غیب6

 منطقه محول شد.

 گانه توسط دفتر مرکزی چاپ شود. 29. کارت شماره تلفن های ماندگار مسئولین آدرس جلسات نواحی 7

اعضای کمیته اطالع رسانی و روابط با خبرگزاری صدا و سیما توسط  NA. انجام مصاحبه تلويزيونی جهت معرفی 8

 عمومی در دفتر مرکزی به مناسبت در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر 

. مسئولیت و اختیار پاسخگويی به نامه ساختار تهران به نايب گرداننده، گرداننده، مسئول کمیته اطالع رسانی و 9

 روابط عمومی، رابط و علی البدل رابط شورای منطقه محول شد.

 ريال برای برگزاری همايش سراسری شورای منطقه اختصاص داده شود. 000/000/500. مبلغ 10

نفر از اعضای اصلی هیات مديره و گرداننده برای تعامل با مسئول دفتر خدمات جهانی شعبه ايران  3. اختیار به 11

فعالیت دفتر خدمات جهانی شعبه جهت رفع سوء تفاهمات در ارتباط با مجوز ها، مسائل قانونی و مالیاتی و نوع 

 ايران

. اختیار به تیم گردانندگی برای مشخص کردن و اعالم تاريخ برگزاری جلسه آينده شورای منطقه در مردادماه به 12

 دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده.

پیگیری و پاسخ آن سئواالتی که رابطین نواحی از دفتر خدمات جهانی می پرسند توسط رابطین شورای منطقه . 13

 را به شورای منطقه ارائه دهند.

 . جلسات هماهنگی هیچ يک از نواحی در دفتر مرکزی انجام نشود14

 

 148صورتجلسه شماره   وجدان ها و تصمیمات گرفته شده

 (2/6/1397و 1/6)تاريخ:  

شهريور ماه هر سال تغییر پیدا  . ارائه طرح هدايای نوروزی توسط کمیته اطالع رسانی شورای منطقه از بهمن ماه به1

 کرد.

تاسیس  1373. شورای منطقه ايران با رای اجماع اعالم نمود که اولین گروه رسمی انجمن معتادان گمنام در سال 2

خود را به عنوان سالگرد بیست و چهارمین سال تاسیس گروه های  1397شده و به همین مناسبت همايش سال 

 پاك شدن، پاك ماندن، پاك زيستن برگزار می کند. انجمن معتادان گمنام با نام

 . خريد يک خط تلفن همراه برای کمیته موقت همايش3



. راه اندازی يک کانال تلگرامی توسط کمیته موقت همايش برای اطالع کلیه اعضا و ارائه مطالب، کلیپ ها، 4

 محصوالت و... همايش سراسری

 رسانی با شورای سالمت صدا و سیما موافقت شد.. با کلیات طرح تولید و پخش تیزر اطالع 5

 . طرح های کمیته وبسايت و آدرس جلسات مورد تايید قرار گرفت.6

. در بند شرايط کانديدای خدماتی شورای منطقه، برای پست های خدماتی که نیاز به يک دوره خدمت کامل در 7

ديدگاه شورای منطقه يک دوره خدماتی کامل،  ناحیه به عنوان مسئولین کمیته فرعی و مسئولین اداری است، از

يکسال شمسی خدمت می باشد. و مالك برای کانديدا شدن دارا بودن شرايط اساسنامه در لحظه کانديدا شدن 

 است.

 به تعداد مسئولین کمیته های شهری تکثیر و در اختیار آنها قرار گیرد. H&I. کتابچه آشناسازی با خدمات کمیته 8

دفتر مرکزی برای قیمت گذاری مجله پیام بهبودی اين فصل اختیار داده شدکه با توجه به گران شدن . به مسئول 9

درصد افزايش قیمت جهت هزينه های  20و نوسان قیمت کاغذ و هزينه های چاپ، قیمت تمام شده مجله را گِرد و 

 بسته بندی و ارسال داشته باشد.

 زی برای تمديد قرارداد مکان دفتر مرکزی اختیار داده شد.تومان به دفتر مرک 000/000/5. تا مبلغ 10

 . رضا. ز به عنوان مسئول کمیته فصلنامه پیام بهبودی به مدت دو سال انتخاب شد.11

 . به نايب گرداننده برای افزايش مبلغ تنخواه پذيرايی جلسه شورای منطقه برای يک جلسه اختیار داده شد.12

و خدمات جهانی برای اعزام خدمتگزار به خارج از کشور با هماهنگی مسئولین  APFهرگونه درخواست ساختار  .13

 اداری شورای منطقه باشد.

 

 149وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره 

 (4/8/1397و  3/8)تاريخ:  

 نتخاب شد.سال ا 2. سعید. و به عنوان مسئول کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی شورای منطقه به مدت 1

 سال انتخاب شد. 2. محمد رضا. گ به عنوان مسئول کمیته بیمارستان ها و زندان های شورای منطقه به مدت 2

 سال انتخاب شد. 2. حمزه . ف به عنوان خزانه دار شورای منطقه به مدت 3

 انجام دهد. . انجمن معتادان گمنام ايران تمام فعالیت های خريد و فروش های خود را به صورت قانونی4

برای  24. اختیار به هیات مديره، گرداننده، نايب گرداننده، علی البدل رابط شورای منطقه و علی البدل رابط ناحیه 5

 بررسی طرح های قانونی شدن فروش نشريات، چیپ و سکه در انجمن معتادان گمنام ايران.



ک شد. با اين شرح وظايف که اين دو به گزارش . خدمت خزانه دار شورای منطقه از خزانه دار هیات مديره تفکی6

يکديگر نظارت و همکاری داشته باشند. خزانه دار هیات مديره لزومی به حضور در جلسات شورای منطقه ندارد. و 

 مدير عامل)دفتر مرکزی( گزارش خزانه هیات مديره را ارائه دهد.

کلیه گروه های نواحی ايران از طرف کمیته موقت  . ارسال پیامک از طريق نرم افزار به نمايندگان بین گروهی7

 همايش به جهت برقراری ارتباط با گروه ها برای اطالع از تاريخ و محل برگزاری همايش سراسری منطقه ايران.

. طرح هدايايی نوروزی مسئول کمیته اطالع رسانی )کارت تبريک و لوح تقدير( مورد تايید شورای منطقه ايران 8

 سفارشات خود را به دفتر مرکزی ارائه دهند. 15/9/97واحی محترم تا تاريخ قرار گرفت. ن

 تغییر پیدا کرد. 20/10/97. تاريخ برگزاری جلسه هماهنگی کمیته کارگاه های آموزشی با نواحی به تاريخ 9

که با استفاده  . باتوجه به نوسان قیمت کاغذ و هزينه های چاپ به دفتر مرکزی و کمیته فصلنامه اختیار داده شد10

 از کم کردن تعداد صفحات و يا تعويض نوع کاغذ، قیمت مجله پیام بهبودی را کم کنند.

 و پرداخت شود. انجام مرکزی دفتر از فصلنامه کمیته های . هزينه11

 

 150وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره 

 (7/10/1397و  6/10)تاريخ:  

 گرداننده شورای منطقه به مدت دو سال انتخاب شد.. امیر. ع به عنوان نايب 1

 . کلیات طرح سرشماری و بر آورد اعضاء مورد تايید شورای منطقه قرار گرفت.2

. تهیه و تنظیم بروشور اطالع رسانی به صورت تک برگی برای استفاده در امر اطالع رسانی و روابط عمومی و چاپ 3

 آن توسط دفتر مرکزی صورت پذيرد.

 تومان توزيع گردد. 2000له فصلنامه پیام بهبودی با کاغذ تحريريه چاپ و به قیمت . مج4

. خزانه دار شورای منطقه کمافی السابق عضو تیم مشورتی دفتر مرکزی می باشد و بر دستورهای پرداخت حساب 5

 های هیات مديره و دفتر مرکزی نظارت دارد و آن را امضاء می کند.

 خزانه شورای منطقه با خزانه دار هیات مديره می باشد.. حق امضای دوم حساب 6

. علی. د، مهدی.م، علی. ش به همراه خزانه دار و نايب گرداننده برای بررسی مسائل مالی همايش سراسری انتخاب 7

 شدند.

از  . تنطیم و ارسال يک نامه به ساختار تهران در جواب نامه دريافتی آنها در خصوص اينکه چه درخواست هايی8

 شورای منطقه ايران دارند.

 . نايب گرداننده موظف است يک گزارش کامل و جامع از جلسه هماهنگی خدمتگزاران شورای منطقه ارائه دهد.9



. تنطیم يک متن در خصوص چالش های اطالع رسانی و چالش های شورای منطقه و ارسال آن به عنوان پیشنهاد 10

 به نواحی 

 با منطقه شورای که کارگاه آموزشی محدودی جهانی، تعداد خدمات دفتر با توافق و قهمنط وجدان رای . بنابر11

 برگزاری و کرده تقبل را هزينه نصف جهانی خدمات. کند برگزار آينده سال در دارند نیاز که نواحی برای خود هزينه

 ديگری آموزشی سرويس ینواح برای جهانی خدمات و می پذيرد صورت کارگاه های شورای منطقه کمیته توسط آن

 .نگیرد نظر در

. برگه ترازنامه در خصوص نشريات و برآورد اعضاء به تعداد نواحی، کمیته های شهری و گروه های شورای منطقه 12

 ايران تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد.

 

 :151وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره 

 26/11/1397و  25تاريخ: 

پیشنهاد به انتخاب گرداننده با استفاده از سیستم اجماع در رای گیری،  2لسه بعدی شورای منطقه ايران . در ج1

 بررسی گردد.

. با توجه به نوسانات قیمت کاغذ و هزينه های چاپ، اين اختیار به دفتر مرکزی داده شد که قیمت تمام شده مجله 2

 را گِرد و آن را به فروش برساند.پیام بهبودی 

جهت تهیه نشريات، به دفتر  3. نامه ای از طرف شورای منطقه ايران در پی مشکالت به وجود آمده برای ناحیه 3

 خدمات جهانی شعبه ايران زده شود.

عدد دستبند از محصوالت باقیمانده همايش، در اختیار رابطین شورای منطقه قرار  100عدد تی شرت و  100. تعداد 4

 اعانه کنند. APFرا به فروش رسانده و پول آن را از طرف شورای منطقه به خزانه  آن APFگرفت تا در جلسه 

. بعد از بررسی کارگروه مسائل مالی همايش و تايید کارگروه در مورد مسائل مالی همايش، اين کمیته با رای اجماع 5

 به کار خود پايان داد.

ضاء باقی مانده، اعضايی که به واسطه فیش های . در خصوص فیش های الکترونیکی غذای همايش که در دست اع6

ماه  1الکترونیکی در روز همايش موفق به دريافت غذا نشده اند و تمايل به دريافت پول خود دارند،  الزم است تا 

آينده فیش های خود را در اختیار رابطین نواحی خود قرار داده و رابطین نواحی آن را به دفتر مرکزی ارسال و پول 

را تحويل و سپس به اعضاء عودت دهند. و بعد از اين موضوع، گزارش تکمیلی مسائل مالی همايش برای نواحی غذا 

 ارسال گردد.

برگزار می گردد و از مسئول دفتر خدمات  98روزه در ارديبهشت ماه  3. جلسه بعدی شورای منطقه به صورت 7

 شته باشد.جهانی شعبه ايران دعوت شود تا با رابطین نواحی نشست دا



 . نام نواحی از شماره به اسم استان ها تغییر پیدا کرد.8

. در خصوص پیشنهاد رای عدم خدمتگزاران شورای منطقه مقرر گرديد که اينگونه پیشنهادات فقط از طريق 9

گاهاً رابطین نواحی محترم مورد پذيرش قرار گیرد. با توجه به اينکه خدمتگزاران منطقه در نواحی حضور ندارند و 

نواحی در مورد تفويض اختیارات و خدمات منطقه اشراف نداشته و در کم و کیف کامل موضوعات نیستند گرفتن 

رای عدم در نواحی فقط باعث خدشه دار شدن شخصیت خدماتی و دلسردی خدمتگزاران می گردد و مطمئناً هر 

ند تصمیمات موثرتری اخذ کند و با توجه به سطح خدماتی با اشراف کامل بر نوع خدمات خدمتگزاران، بهتر می توا

 حضور خود خدمتگزار در منطقه با شنیدن داليل خدمت ارائه شده، بهتر می توان تصمیم گرفت.

 

 :152وجدان ها و تصمیمات گرفته شده صورتجلسه شماره 

 6/2/1398و  5تاريخ: 

 ب شد.سال انتخا 2. احسان. ر به عنوان رابط شورای منطقه ايران به مدت 1

 سال انتخاب شد. 2. وحید. پ به عنوان علی البدل رابط شورای منطقه ايران به مدت 2

 از طرف گرداننده معرفی شد. 98. خزانه دار به عنوان مسئول برنامه ريزی و بودجه بندی سال 3

 . کتابچه اطالع رسانی مورد تايید قرار گرفت.4

 در غرفه های اطالع رسانی مورد تايید قرار گرفت.. بروشور تک برگی اطالع رسانی برای استفاده 5

. در مورد پیشنهادات منطقه به کنفرانس خدمات جهانی، به کادر اداری تفويض اختیار داده شد تا پیشنهادات 6

اجزای تشکیل دهنده را جمع آوری و بعد از بررسی و غربالگری آن را به عنوان پیشنهاد شورای منطقه ايران به 

 ارائه دهند. 2020ات جهانی کنفرانس خدم

شهر بصره در کشور عراق از شورای منطقه، نسبت به اقدام جهت انجام  NA. در خصوص درخواست اعضای 7

شورای فرامنطقه  FDکارهای اطالع رسانی، پس از بررسی اين درخواست از طرف رابطین شورای منطقه به کمیته 

 ارائه و منتقل گرديد.  APFآسیا پاسفیک 

ظ کانال تلگرام همايش و تبديل آن به کانال عمومی شورای منطقه ايران جهت ارسال گزارشات و مطالب با . حف8

 مسئولیت نايب گرداننده.

 . مابه التفاوت هزينه کرد نايب گرداننده و خزانه پرداخت شد.9

در جهت بر طرف شدن مبنی بر ارائه راهکاری از طرف منطقه  3. با توجه به صحبت های رابطین محترم ناحیه 10

 3مشکل ساختار تهران و درخواست راهنمايی از شورای منطقه، شورای منطقه ايران به اتفاق آرا به رابطین ناحیه 

پیشنهاد داد جهت تعامل و تعیین نوع خدمات با موافقت ناحیه خود وارد تعامل با جامعه جديد تهران شود و در يک 

ز بندی را به اطالع شورای منطقه برساند و در صورت نیاز کادر اداری و کمیته ماهه نحوه تعامل و مر 4بازه زمانی 



های فرعی منطقه آماده کمک در حل اين چالش می باشند و مقرر گرديد منطقه ايران ديگر وارد اين موضوع نشود 

 ی دارد.و اجازه دهد طرفین به توافق رسیده و در جهت عملی کردن توافق طرفین، حمايت خود را اعالم م

 

 :153وجدان ها و تصمیمات گرفته شده جلسه شماره 

 7/4/1398و  6تاريخ: 

 سال انتخاب شد. 2. علی. غ به عنوان گرداننده شورای منطقه ايران به مدت 1

 سال انتخاب شد. 2. حسین. ع به عنوان مدير عامل شورای منطقه ايران به مدت 2

ه وبسايت و آدرس جلسات شورای منطقه به دفتر مرکزی، مقرر شد . در ارتباط با طرح محول کردن وظايف کمیت3

سال آينده شرايط محول کردن ارائه اين خدمات به دفتر  2جهت انتخاب مسئول اين کمیته فراخوان داده شود و تا 

 مرکزی بررسی و بستر ايجاد آن فراهم شود.

بل از جلسه شورای منطقه برای منشی منطقه . رابطین نواحی سئواالتی که مربوط به ناحیه خود می باشد را ق4

ارسال کنند تا مسئولین اداری و مسئولین کمیته های فرعی در جلسه هماهنگی خدمتگزاران نسبت به پاسخگويی 

 آن اقدام نمايند. همچنین رابطین نواحی می تواند بقیه سئواالت خود را در روز جلسه منطقه به منشی ارائه دهند.

پیشنهادهايی که در آخر وقت جلسه برای بررسی ارائه می شود، مراحل تصمیم سازی آن به وضوح . در ارتباط با 5

 مشخص شده و سپس تصمیم گیری شود.

 . مسئولیت کارگروه بررسی مسائل ساختار با حسین. ع به کار خود ادامه خواهد داد.6

 . مجمع عمومی فوق العاده جهت تغییر آدرس دفتر مرکزی برگزار گرديد.7

در مجمع عمومی فوق العاده در دستور جلسه قرار گرفت که برای تغییر آدرس دفتر مرکزی  5. در اجرای بند 8

احتیاج به رای مجمع عمومی نمی باشد و با امضای هیات مديره تغییر آدرس دفتر مرکزی انجمن معتادان گمنام 

 انجام می گیرد.

های نمايندگان نواحی مورد تايید قرار گرفت. اين گردهمايی  . طرح برگزاری گردهمايی آموزشی برای رابط هیات9

آبانماه  2و  1برگزار می گردد. جلسه شورای منطقه در آبانماه در همان مکان در روز   98آبانماه  3و  2در تاريخ 

کارگاه آبانماه شروع می شود. مسئولیت برگزاری به کمیته  2برگزار می شود و گردهمايی آموزشی از عصر پنجشنبه 

های آموزشی شورای منطقه محول شد و مسئولیت عقد قراردادهای مالی با خزانه دار می باشد. مطالب آموزشی با 

هماهنگی کمیته کارگاه ها و ساختار اداری و مسئولین کمیته های فرعی بررسی شده و کلیه برنامه های آموزشی و 

( اعالم می گردد. الزم به توضیح است مکان های 98ور ماه زمان بندی متعاقباً در جلسه بعدی شورای منطقه )شهري

 برگزاری آن تا جلسه آينده بررسی و سپس به جهت تصمیم گیری به شورای منطقه معرفی می شود.

 



 154وجدان ها و تصمیمات گرفته شده جلسه شماره 

 1/6/98و  31/5تاريخ: 

 بط عمومی مورد تايید قرار گرفت.. طرح کارت تبريک سال نو برای کمیته اطالع رسانی و روا1

. بررسی طرح های کارگروه ساختار ادامه داشته باشد و نواحی نقطه نظرات خود را برای مسئول کارگروه ارسال 2

 نمايند.

. تیم مشورتی دفتر مرکزی برای تبديل باقیمانده نشريات اهدايی نواحی به مناطق سیل زده، آن را تبديل به 3

 و اطالع رسانی کند. H&Iترس برای کمیته منابع مالی قابل دس

. اختیار به تیم اداری، مدير عامل و مسئول کمیته اطالع رسانی برای بررسی تايید صالحیت نواحی متقاضی 4

ناحیه  -: استان همدان 17ناحیه  -: استان های تهران و سمنان 3اعطای نمايندگی )نواحی متقاضی فعلی: ناحیه 

 : استان ايالم(28

 سال انتخاب شد. 2اپور. ز به عنوان مسئول کمیته وبسايت و آدرس جلسات شورای منطقه ايران به مدت . ش5

 ريال 000/000/5. خريد يک گوشی تلفن همراه برای مسئول کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی تا سقف مبلغ 6

رابطین نواحی سئواالت خود را جمع  . برگزاری يک وبینار با هیات امناء خدمات جهانی مورد تايید قرار گرفت.7

آوری کرده و در اختیار رابطین منطقه قرار دهند. رابطین منطقه سئواالت را ترجمه و پیگیر برقراری اين ارتباط 

 باشند.

. تهیه چندين تیزر از همايش منطقه )با رعايت اصول برنامه( و در اختیار قرار دادن آن در قالب يک سی دی 8

 نظور استفاده در روابط عمومی و استفاده شخصی اعضاءبه نواحی، به م

. پس از اتمام سر برگ های فعلی، چاپ سر برگ های اطالع رسانی با نام استان برای جلوگیری از ناهماهنگی و 9

 سو استفاده های احتمالی انجام می پذيرد.

ج شده و انتخابات آن در جلسه ( در صورتجلسه در98)آبانماه  155. فراخوان هیات مديره در جلسه شماره 10

 ( انجام می شود.98)ديماه  156

 

 155 وجدان ها و تصمیمات گرفته شده جلسه شماره

 2/8/1398و1تاريخ: 
 

 . در کلیه گزارش ها نام نواحی )استان( همراه با شماره نواحی درج شود.1

 درس جلسات مورد تايید قرار گرفت.ريال بودجه جهت اجرای برنامه های کمیته وبسايت و آ 000/000/65. مبلغ 2



 مورد در سربرگ ها استفاده تکمیل مراحل اداری ثبت و جهت (آبی)معتادان گمنام  انجمن سازمانی . رنگ3

 گرفت. قرار تايید

. کمیته های فرعی شورای منطقه موظف هستند که قبل از اجراء و برگزاری جلسات وبینار با کمیته های فرعی 4

 ن را در گزارشات خود جهت اطالع رابطین نواحی قید نمايند.نواحی، برنامه آ

 

 156وجدان ها و تصمیمات گرفته شده جلسه شماره 

 6/10/1398و  5تاريخ: 

 دالر به کنفرانس خدمات جهانی اعانه شد. 1000و مبلغ  APFدالر به شورای فرامنطقه  1500. مبلغ 1

که بعد از جلسه شورای منطقه از طرف خدمتگزاران ارائه می  . به تیم گردانندگی اختیار داده شد گزارش هايی2

شود در صورت عدم ضرورت، در کانال گزارشات شورای منطقه بارگذاری نکنند و در جلسه آتی شورای منطقه 

 اين گزارش ها را ارائه کنند.

ماهه خود را تا . مسئولین اداری و مسئولین کمیته های فرعی شورای منطقه موظفند که گزارش فعالیت دو 3

ظهر روز پنجشنبه هفتۀ قبل از جلسه شورای منطقه در اختیار منشی جهت بارگذاری در کانال گزارشات شورای 

منطقه  قرار دهند. بعد از اين زمان گزارش خدمتگزار در کانال بارگذاری نمی شود و خدمتگزار مربوطه موظف 

مايد و بايد نسبت به عدم اجرای اين رای به شورای منطقه است که گزارش خود را کپی و در جلسه منطقه ارائه ن

 پاسخگو باشد.

. اختیار به گرداننده جهت حذف سئواالت، پیشنهادات و درخواست نواحی که بر روی اتحاد کل تاثیر منفی می 4

 گذارد.

مات الزم برای . به مدير عامل و مسئول کمیته اطالع رسانی برای انجام و پیگیری همه مسائل قانونی و اقدا5

نام  و ماهیت مورد در رسانی اطالع و احتمالی های استفاده سوء از جلوگیری مسائل ثبت انجمن معتادان گمنام و

 شد. داده معتادان گمنام اختیار انجمن

. آمار گرفته شده از اعضای شرکت کننده در گردهمايی اصفهان و آمار بازديد کنندگان وبسايت انجمن معتادان 6

م، مورد تايید شورای منطقه قرار نگرفت و مقرر گرديد آمار مورد تايید قبلی شورای منطقه در کتابچه اطالع گمنا

 رسانی درج شود.

 چاپ گردد. A4و  A5. مقرر گرديد کاغذهای سربرگ دار اطالع رسانی در سايزهای 7

 تامین جهت بهبودی پیام مجله شده تمام قیمت به درصد 30 حداکثر شد داده اختیار مرکزی دفتر مسئول . به8

 .دهد انجام را گذاری نرخ قیمت، کردن گِرد از پس و اضافه مرکزی دفتر های هزينه پرداخت برای مالی بودجه

 خريد مرکزی، دفتر اداری وسايل تجهیز کارمندان، حقوق پرداخت کارمند، استخدام: )شامل ها هزينه اين

 باشد. می...( و جاری های نههزي پرداخت کپی، دستگاه خريد کامپیوتر،



 . اعضای هیات مديره به شرح زير می باشند:9

حسین علی حسینی به عنوان مدير عامل، محمدرضا گودرزی به عنوان رئیس، مهديار قديری به عنوان نايب 

رئیس، حمزه فتاحی به عنوان خزانه دار، حسین خوش باطن به عنوان عضو اصلی، غالم صالحی به عنوان بازرس 

و مرسل محمدی به عنوان علی البدل بازرس، بابک حسنی به عنوان علی البدل اول و کیوان آروم به عنوان علی 

 البدل دوم.

با مجله پیام بهبودی برای ارسال مطالب، بر روی خط تلفن  NA. جهت سهولت در برقراری ارتباط اعضای 10

 راه اندازی شود. ( نرم افزار واتس آپ09193122729ماندگار کمیته فصلنامه )

. طرح بررسی تغییر ساختار پس از بررسی در شورای منطقه ايران به تصويب نرسید و کارگروه بررسی ساختار 11

 منحل شد.

. مقرر گرديد مسئولین اداری و مسئولین کمیته های فرعی طبق روال گذشته جلسات وبینار خود را با استفاده 12

 يند.از نرم افزارهای موجود برگزار نما

در زمان برگزاری گردهمايی خدماتی شورای منطقه ايران، جلسات شورای منطقه با گردهمايی به صورت . 13

 همزمان برگزار نگردد.

 

 157جلسه  وجدان ها و تصمیمات گرفته شده

 1398بهمن ماه 25و24تاريخ :

. شورای منطقه ايران با رای اجماع آمادگی خود را برای خريد نشريات، چیپ، سکه و محصوالت از دفترخدمات 1

 جهانی شعبه ايران  به صورت قانونی با فاکتور رسمی، کد اقتصادی و پرداخت مالیات اعالم می دارد.

شورای منطقه در جلسه ارديبهشت ماه بررسی می شود. ضمناً مسئولین  99. برنامه، بودجه و هدفمندی سال 2

ا بر مبنای اطالعات ترازنامه اداری و مسئولین کمیته های فرعی موظف هستند که برنامه های پیشنهادی خود ر

 که توسط تیم گردانندگی در اختیارشان قرار می گیرد ارائه دهند.

 . به روز رسانی وبسايت بنابر ضرورت فنی به طور مرتب انجام شود و گزارش آن به شورای منطقه ارائه شود.3

( 99دمات جهانی )تا ارديبهشت. در صورت عدم دريافت پاسخ شفاف و منطقی به نامه ارسالی به هیات امناء خ4

 مديرعامل پیگیر راه حل های قانونی باشد.

 . به مدير عامل برای پیگیری اخذ مجوز مجله پیام بهبودی از وزارت ارشاد اختیار داده شد.5

. در ارتباط با فعالیت برخی از اعضاء در شرکت های هرمی و انتقال اين موضوع به جلسات بهبودی و ايجاد 6

 ی اعضای گروه ها، اطالعیه ای توسط شورای منطقه ايران در اين زمینه تهیه و مورد تايید قرار گرفت.چالش برا

ريال، به تعداد مسئولین کمیته  000/000/5. دفترچه آموزشی کمیته کارگاه های آموزشی شورای منطقه با هزينه 7

 ار آن ها قرار گیرد.های کارگاه های آموزشی نواحی و هیات های نمايندگان چاپ و در اختی



. با توجه به شرايط محل اسکان و محل برگزاری فعلی جلسه شورای منطقه، به مسئول کمیته اطالع رسانی 8

جهت تهیه مکان برگزاری جلسه و اسکان، در استان تهران و يا  99اختیار داده شد برای جلسه ارديبهشت ماه 

 استان البرز اقدام نمايد. 

هیات مديره از زمان تايید مجوز فعالیت تا اتمام تاريخ مجوز فعالیت باشد. فراخوان شروع خدمت اعضای . 9

 جلسه قبل از اتمام تاريخ مجوز فعالیت انجام شود. 2خدماتی برای انتخاب اعضای هیات مديره 

د. جلسات هماهنگی کمیته های فرعی شورای منطقه با نواحی به صورت يک روزه برگزار می گرد 99. در سال 10

 هزينه اسکان مسئولین کمیته های فرعی نواحی در شب قبل از جلسه با شورای منطقه نمی باشد.

 ريال. 000/000/5شورای منطقه تا سقف  H&I. خريد يک دستگاه گوشی تلفن همراه برای مسئول کمیته 11

روز رسانی محتوای . به منشی شورای منطقه برای تهیه سی دی آرشیو کلیه گزارش ها و همچنین کپی و به 12

 کیف اجزای تشکیل دهنده منطقه )اساسنامه، دفترچه تصمیمات و رای وجدان ها و...( اختیار داده شد.

. منشی شورای منطقه فايل آرشیو طبقه بندی شده از رای ها و تصمیماتی که طی سالیان اخیر مختص به هر 13

نطقه گرفته شده را به تفکیک هر پست خدماتی، يک از مسئولین اداری و مسئولین کمیته های فرعی شورای م

 تهیه و آن را به شورای منطقه ارائه دهد.

. منشی شورای منطقه با همکاری رابطین منطقه، فايل سئواالت پر تکرار از خدمات جهانی را تهیه و آن را در 14

 اختیار شورای منطقه قرار دهد.

ر )به صورت موردی، يکبار( به دلیل طراحی ويژه از لحاظ وزن جلد مجله فصلنامه پیام بهبودی برای فصل بها .15

 کاغذی، مورد تغییر قرار گیرد.

. خزانه دار شورای منطقه به شرط کسب رای در انتخابات هیئت مديره می تواند خزانه دار هیات مديره نیز 16

 باشد.

داف و هزينه های الزم جهت برگزاری  شرح وظايف کمیته کارگاه های آموزشی )ارائه برنامه، اه 5. اصالح بند 17

 گردهمايی سراسری در اولین جلسه شورای منطقه در سال جديد(

 در شورای منطقه ايران پذيرفته شد. 30. استان کهگیلويه و بويراحمد به عنوان ناحیه 18

ر داشت، در . باقیمانده نشرياتی که توسط نواحی به مناطق سیل زده اهداء شده بود و در دفتر مرکزی قرا19

 )استان سیستان و بلوچستان( قرار گیرد. 27اختیار ناحیه 

. نامه ای با توجه به بروز چالش های موجود در زمینه نشريات، چیپ، سکه و محصوالت دفتر خدمات جهانی 20

وز شعبه ايران و همچنین دغدغه های قانونی، مالیاتی، حقوقی و فعالیت اين دفتر در ايران که موجب تهديد مج

فعالیت انجمن معتادان گمنام ايران در آينده می شود در صحن شورای منطقه تهیه و مورد تايید شورای منطقه 

قرار گرفت و از نماينده رابط و علی البدل نماينده رابط درخواست شد که اين نامه را ظرف يک هفته برای اعضاء 



نمايند که در کمترين زمان پاسخ اين نامه را ارسال هیات امناء خدمات جهانی ارسال کنند و از آن ها درخواست 

 در خصوص پاسخ دريافتی شورای منطقه تصمیم گیری نمايد. 99ارديبهشت ماه  158کنند تا در جلسه 

و  2020موضوعات تايید شده جهت درج در نامه ارسالی به هیات امناء خدمات جهانی و کنفرانس خدمات جهانی

 ير می باشد:رابطین مناطق دنیا به شرح ز

با کسب اجازه از هیات امناء و دفتر اصلی خدمات جهانی با  1383انجمن معتادان گمنام در ايران در سال -1

 مجوز فعالیت از سازمان های مربوطه )نیروی انتظامی و وزارت کشور( را دريافت نمود. 21065شماره ثبت 

با نام انجمن معتادان گمنام توسط سازمان ها و هرگونه تولید و چاپ چیپ، سکه، نشريات و محصوالت ديگر -2

ارگان های مختلف اعم از وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی کشور و بقیه به عنوان فعالیت اين انجمن تحت 

 شماره ثبت فوق تلقی می گردد )در واقع اين فعالیت ها به نام گروه های معتادان گمنام ايران محسوب می شود(

لید و چاپ چیپ، سکه، نشريات و محصوالت ديگر انجمن معتادان گمنام در نشست های مختلف بارها نحوه تو-3

با سازمان ها و ارگان های مختلف مورد سئوال قرار گرفته که ما هرگز نتوانسته ايم به صورت کامالً قانونی از 

 مواضع انجمن معتادان گمنام در اين زمینه دفاع کنیم.

نشست های مختلف در طول چند سال اخیر در کشورهای امارات و ترکیه با  طی در خواست های مکرر و-4

اعضاء هیات امناء خدمات جهانی و مسئولین دفتر خدمات جهانی و همچنین  نامه نگاری با  دفتر خدمات جهانی 

 اصلی و همچنین شعبه ايران درخواست اطالعات در اين زمینه )شماره ثبت فعالیت دفتر خدمات جهانی شعبه

ايران، معرفی اعضاء هیئت مديره اين دفتر در صورت دارا بودن هیئت مديره، ارائه مجوزها و شماره ثبت ها  در 

زمینه تولید و چاپ چیپ، سکه، نشريات و محصوالت ديگر انجمن معتادان گمنام، کد اقتصادی دفتر خدمات 

ال پول حاصل از فعالیت های مالی اين دفتر جهانی شعبه ايران، حساب های بانکی اين دفتر در ايران، نحوه انتق

به دفتر اصلی خدمات جهانی در آمريکا، نحوه پرداخت مالیات دفتر خدمات جهانی شعبه ايران و ارائه اسناد 

 پرداختی آن( نموده ايم که تا به امروز اين درخواست ها بی پاسخ مانده است.

ان به برخی از قوانین کشور مثل قوانین شفافیت مالی و به دلیل عدم پايبندی دفتر خدمات جهانی شعبه اير -5

 مالیاتی باعث در خطر قرار گرفتن تمديد مجوز فعالیت انجمن معتادان گمنام ايران شده است.

برخی از نمونه های عدم شفافیت که سال هاست مورد سئوال از طرف شورای منطقه ايران قرار گرفته و تا به 

 افت نکرده ايم به شرح ذيل می باشد:حال پاسخ شفاف و منطقی دري

  چند مجوز و با چه نام هايی اين مجوزها جهت تولید و چاپ چیپ، سکه، نشريات و محصوالت گرفته شده

 است؟

  اين دفتر دارای چند شماره حساب می باشد؟ آيا اين حساب ها به نام فرد خاصی است؟ 

 کسانی هستند؟ چند حساب به نام اعضاء هیت مديره  آيا اين دفتر دارای هیئت مديره می باشد؟ اعضاء آن چه

 اين دفتر وجود دارد؟



 کد اقتصادی فعالیت اين دفتر با چه شماره ای ثبت شده است؟ 

  طی سال ها فعالیت اين دفتر در ايران آيا مالیات پرداخت نموده ايد؟ با چه نام و مجوزی برای فعالیت اين دفتر

 رداخت مالیات را ارائه نمی کنید؟مالیات مشخص شده است؟ چرا اسناد پ

  چرا کمیته های نشريات و دفاتر محلی نواحی ما برای خريد نشريات بايد پول به حساب شخصی کارمندان اين

دفتر واريز نمايند؟ در آينده اگر نواحی ما مورد بررسی مالیاتی قرار گیرند چگونه بايد به صورت قانونی از نحوه 

 ود دفاع نمايند؟خريد چیپ، سکه و نشريات خ

  روش خارج کردن پول به خارج از کشور چگونه انجام می شود؟ با توجه به قوانین کشور ما، خارج کردن ارز

يورو جرم محسوب می شود حال شما با چه مجوزی اين کار را انجام می دهید؟ آيا به صورت  5000بیش از مبلغ 

 قانونی مجوز داريد؟

 ان يک ثبت قانونی دارد؟ آيا فقط با يک نام فعالیت می کند؟آيا دفتر خدمات جهانی شعبه اير 

  در اکثر نشريات اين جمله در صفحه اول درج شده است: کلیه حقوق مادی و معنوی اين اثر متعلق به انجمن

معتادان گمنام ايران می باشد حال سئوال مشخص ما اين است که با توجه به شماره ثبت اين انجمن در ايران 

مسئولین از ما، چگونه بايد پاسخ سئواالت مالی و مالیاتی و قانونی مربوط به نشرياتی که مشخصاً با و شناخت 

نام انجمن معتادان گمنام ايران ثبت شده را بدهیم آن هم با وجود بی اطالعی تمام نسبت به چگونگی تولید و 

هیچ گونه اطالعاتی در دسترس ما وجود چاپ اين نشريات؟ آيا ما بايد پاسخ مواردی از اين قبیل را بدهیم که 

ندارد؟ آيا با ادامه اين روند غیر شفاف آينده مجوز فعالیت و برگزاری جلسات ما در ايران به دلیل همین چند 

 نمونه از صدها نمونه سئواالت بی پاسخ مورد تهديد و انحالل قرار نمی گیرد؟ 

وجود در زمینه مسائل مالیاتی، قانونی و نشريات، شورای منطقه ايران برای حل مشکالت م 1396در سال -6

چیپ و سکه کارگروهی جهت تعامل و همکاری با خدمات جهانی شعبه ايران تشکیل داد که طی دو جلسه 

نشست با مسئول اين دفتر به توافقاتی مانند اين موضوعات: معرفی شماره ثبت دفتر خدمات جهانی شعبه ايران، 

ت و ارائه آن به شورای منطقه ايران، معرفی حساب های خدمات جهانی در ايران و ... دريافت کد اقتصادی فعالی

که گزارش اين توافق به تمام نواحی ايران ارسال شد. که متاسفانه پس از مدتی مسئول اين دفتر به نايب گرداننده 

ق شد اين بود که قبل از افزايش اعالم نمود که فعالً انجام اين توافقات امکان پذير نیست و موضوع ديگری که تواف

قیمت چیپ، سکه، نشريات و محصوالت ديگر ابتدا شورای منطقه ايران را در جريان امور قرار دهند و بعد اين 

اقدام را انجام دهند تا تاثیر منفی بر روی گروه های ايران نگذارد اما در عمل هیچگاه اين توافق از سوی دفتر 

 ده است.خدمات جهانی ايران عملی نش

نواحی ما به شدت به کیفیت تولید و چاپ، نحوه قیمت گذاری، نحوه سهمیه بندی و نحوه اعمال تصمیمات -7

قیمتی چیپ، سکه، نشريات و محصوالت ديگر اعتراض دارند و در اين زمینه ها همواره خواهان دريافت پاسخ 

 هنوز پاسخ روشن و شفاف دريافت نکرده اندمنطقی از سوی دفتر خدمات جهانی شعبه ايران بوده ولی متاسفانه 



تعدادی از نواحی از کارگاه های تولیدی و چاپخانه های فعال در مراکز استان های خود فاکتور رسمی جهت -8

چاپ نشريات و همچنین تولید چیپ وسکه دريافت کرده اند که قیمت های دريافتی با قیمت های اعمال شده از 

 قابل مقايسه است. طرف دفتر خدمات جهانی غیر

روش قیمت گذاری بر روی چیپ، سکه، نشريات و محصوالت ديگر تاثیر مستقیم بر فضای بهبودی جلسات -9

 گذاشته است و حتی فضای جلسات ساختارهای خدماتی را با مشکل روبرو کرده است.

ه ای در مورد آن ها سئواالت زيادی در طول اين سال ها پرسیده شده است که متاسفانه پاسخ قانع کنند-10

 دريافت نشده است.

 سئواالت:

 ( آيا هیات امناء خدمات جهانی نظارت بر قیمت گذاری ها بر روی چیپ، سکه، نشريات و محصوالت ديگر دارد؟1

سال است که اين  8( چرا در اطالعیه دفترخدمات جهانی شعبه ايران مربوط به افزايش قیمت ها گفته شده که 2

سال  گذشته  2با توجه به موضوع تورم ثابت نگه داشته که اين گفته صحت ندارد زيرا در طول  دفتر قیمت ها را

بار قیمت ها تغییر داشته است؟ دلیل اين نوع گزارش دهی که باعث سلب اعتماد بین گروه های ما و  3

 دفترخدمات جهانی شعبه ايران می شود چیست؟

ت و محصوالت بر اساس چه فلسفه ای انجام شده است؟ در ( روش قیمت گذاری بر روی چیپ، سکه، نشريا3

درصد افزايش قیمت داشته ايم. آيا اين روش قیمت گذاری  200الی  100برخی از قیمت گذاری ها دقیقاً بیش از 

در تمام جوامع انجمن متداول است؟ چه داليلی برای اينگونه قیمت گذاری که باعث تنش در گروه های ما شده 

 ارد؟است وجود د

 ( چرا در نشريات تعداد تیراژ، تعداد دفعات چاپ و بقیه اطالعات درج نمی شود؟4

 ( چرا شماره شابک های و فیپا تمام نشريات را اعالم نمی کنید؟5

( چرا مجوزهای چاپ مربوط به نشريات که بايد از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اخذ شود در اختیار 6

 هید؟شورای منطقه قرار نمی د

( آيا ناشر تمام نشريات معتادان گمنام در ايران فقط موسسه نشر کیمیا اثر است يا ناشران ديگری هم در اين 7

قسمت با شما همکاری می کنند؟ آيا قرارداد های تولید و چاپ با اين ناشر يا ناشران کامالً قانونی و رسمی انجام 

شورای منطقه جهت کسب اطالع مناسب برای  شده است؟ چرا رونوشت قراردادهای موجود در دسترس

پاسخگويی به سئواالت سازمان ها و ارگان ها )وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی و..( که در اين زمینه 

 خدمتگزاران شورای منطقه را مورد سئوال قرار می دهند قرار نمی گیرد؟ 

اگر جواب مثبت است با اتکاء به چه مجوزی ( آيا جهت چاپ نشريات از کاغذ يارانه ای استفاده می کنید؟ 8

 کاغذهای يارانه ای را دريافت می نمايید؟

 ( چرا در مورد نحوه پاسخ دهی و سرويس دهی کارمندان اين دفتر چاره ای انديشیده نشده است؟9



یقه ( نحوه تعامل با نواحی در زمینه دريافت درخواست های مورد نیاز )چیپ، سکه و نشريات( بر اساس سل10

دفتر مربوطه انجام می شود که خود اين موضوع ناديده گرفتن نیازهای نواحی محسوب می شود حال سئوال اين 

 است که اين روش بر اساس چه داليلی از سوی شما اعمال می شود؟

ی ( آيا شورای منطقه ايران می تواند يک کار گروه يا تیم خدماتی جهت نظارت و همکاری با دفتر خدمات جهان11

شعبه ايران در زمینه چاپ و تولید چیپ، سکه، نشريات و محصوالت ديگر تشکیل دهد؟ آيا دفتر خدمات جهانی 

 شعبه ايران با اين کار گروه يا تیم خدماتی همکاری الزم را انجام می دهد؟

ات جهانی در پايان با رای اجماع مقرر گرديد راه حل های ذيل بعد از دريافت پاسخ از طرف هیات امناء خدم

 توسط شورای منطقه ايران مورد بررسی قرار گیرد:

   تصمیم گیری برای قیمت گذاری بر روی چیپ، سکه، نشريات و محصوالت ديگر هر سال بر اساس نرخ تورم و

 قیمت خام محصوالت مورد نیاز جهت چاپ و تولید گرفته شود.

  تاثیر منفی بر روی فعالیت های ساختارهای  قیمت گذاری ها فقط در سه ماهه ابتدای سال انجام پذيرد تا

خدماتی نگذارد )برای مثال اگر ماه های آخر سال تغییر و افزايش قیمت ها اعمال شود عمالً ساختارهای ما با 

کمبود منابع مالی روبرو می شوند و اين اقدام کامالً اهداف پايانی سال اعم از فعالیت های اطالع رسانی را تحت 

 می دهد...(الشعاع قرار 

  .افزايش قیمت ها با درصد يکسان و برابر انجام شود 

   تشکیل يک کار گروه يا تیم خدماتی از طرف شورای منطقه جهت نظارت و همکاری با دفتر خدمات جهانی

 شعبه ايران در زمینه چاپ و تولید چیپ، سکه، نشريات و محصوالت ديگر

  برای جلوگیری از خطرات احتمالی و ارائه اين راه حل ها جهت  پیگیری راه حل های قانونی توسط هیئت مديره

 تصمیم گیری به شورای منطقه ايران

  اعالم مشکالت به صورت کامل در جلسه کنفرانس خدمات جهانی 

   برگزاری جلسه با اعضاء هیات امناء خدمات جهانی 

  ستقیم بر روی گروه ها و ساختارهای تصمیماتی که از طرف خدمات جهانی شعبه ايران گرفته می شود و تاثیر م

خدماتی ايران دارد قبل از اعمال به صحن شورای منطقه اعالم شود تا رابطین نواحی از چگونگی تصمیمات 

 مطلع شوند.

   خريد نشريات، چیپ و سکه توسط دفتر مرکزی و فروش به نواحی جهت ايجاد يک نقطه پاسخگويی و همچنین

 وش قیمت گذاری به نواحی  ارائه اطالعات به موقع از ر
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 مبلغ وديعه برای تمديد قرارداد رهن مکان دفتر مرکزی

 های جاری شورای منطقه را تا پايان سال مديريت و پرداخت ها را انجام دهد.. خزانه دار هزينه 2

 سال انتخاب شد. 2. حسین . م به عنوان منشی شورای منطقه ايران به مدت 3

 سال انتخاب شد. 2. حمزه. ف به عنوان خزانه دار شورای منطقه ايران به مدت 4

 سال انتخاب شد. 2موزشی شورای منطقه ايران به مدت . محسن. الف به عنوان مسئول کمیته کارگاه های آ5

 سال انتخاب شد. 2. رضا. ز به عنوان مسئول کمیته فصلنامه پیام بهبودی شورای منطقه ايران به مدت 6

. کارگروه تعامل و همکاری با دفتر خدمات جهانی با مسئولیت گرداننده و اضافه شدن خدمتگزاران )مدير عامل، 7

 الع رسانی و خدمتگزارانی که تمايل به خدمت دارند( به خدمت خود ادامه دهد.مسئول کمیته اط

. مسئول کمیته وبسايت و آدرس جلسات به عنوان يکی از ادمین های کانال سراسری گزارشات و اطالعیه های شورای 8

 منطقه )تلگرام( می باشد.

جلسات شورای منطقه در استان هايی که شرايط . اختیار به تیم گردانندگی و کمیته اطالع رسانی جهت برگزاری 9

 برگزاری جلسه شورای منطقه را داشته باشند.

 . اساسنامه و خط مشی خدماتی جلسات مجازی شورای منطقه ايران مورد تايید قرار گرفت. 10

 

 )مجازی(159وجدان ها و تصمیمات گرفته شه جلسه 

02/08/99 

يک فايل واحد از کلیه گزارشات و مصوبات و صورتجلسات (اختیار به منشی منطقه جهت اماده کردن 1

هر جلسه شورا به صورت پی دی اف  جهت مطالعه رابطین و نواحی قبل وبعد از  برگزاری جلسه شورای 

 منطقه   

 نصب نرم افزار واتساپ وتلگرام بر روی خط ماندگار منشی منطقه (2

بررسی تغییرات الزم در اساسنامه رسمی انجمن ( اختیار به کمیته اطالع رسانی در خصوص تحقیق و 3

معتادان گمنام جهت ارائه به مجمع نمايندگان و تصمیم گیری در آن مجمع در اولین جلسه حضوری 

 شورای منطقه                   



وظايف گرداننده در خصوص معرفی مسئول طرح وبرنامه در آبان ماه حسین منشی  9( با توجه به بند 4

 نوان مسئول کارگروه برنامه وبودجه از طرف گرداننده معرفی شدمنطقه بع

 

 )مجازی( 160وجدان ها و تصمیمات گرفته شده جلسه 

07/09/99 

(آماده سازی فايل الکترونیکی مجله پیام بهبودی فصل زمستان جهت ارائه رايگان به کلیه اعضا در 1

 سايت انجمن معتادان گمنام ايران   

 

 )مجازی(160/1ت گرفته شده جلسه اظطراری وجدان ها و تصمیما

17/09/99 

  همچنین و آموزشی کارگاههای برگزاری جهت (روز 23 مدت) زوم اکانت مانده باقی اعتبار از استفاده -1

 تا در اين فضا انجام شود. ) می بايست تمام دارند نیاز منطقه شورای که خدمتگزاران موضوعاتی

 اداری کادر به  منطقه شورای اساسنامه با و تطبیق بررسی جهت خدمتگزاران  درخواستی موضوعات

 الزم قرارگیرد، کارگاهها کمیته اختیار در اجراء جهت اولويت بندی همچنین از تايید و پس و گردد ارائه

 کمیته و مربوطه خدمتگزاران همکاری و هماهنگی با نظر مورد تمامی کارگاههای که باشد می توضیح به

 (.برگزار می گردد موزشیآ کارگاههای

 موضوعات :

 APFمعرفی  - اينترنت در گمنامی -امروز شرايط در عمومی روابط نحوهو عمومی روابط اهمیت

 گردش - فعلی شرايط در  جهانی خدمات کنفرانس و APF خدمات نحوه جهانی و خدمات وکنفرانس

کارگاه توسط کادر اداری شورای  - مالیاتی و قانونی مسائل و مختلف سطوح در آن هزينه نحوهو پول

کمیته های فرعی  برای فرعی شورای منطقه های کمیته توسط کارگاه - نواحی اداری کادر منطقه برای

 - نواحی

اختیار به کمیته بیمارستانها و زندانهای شورای منطقه درخصوص برگزاری جلسه هماهنگی اضطراری  -2

آذر ماه  ، جهت آموزش و ارائه  اطالعات  28جمعه مورخ  در روزنواحی  H&Iبا مسئولین کمیته های 

 مورد نیاز در خصوص فايل ارسال شده به سازمان زندان ها 

اختیار به تیم گردانندگی درخصوص برگزاری جلسه مجازی با موضوع بررسی برگزاری جلسه حضوری  -3

   آذر ماه 28ديماه شورای منطقه در روز جمعه مورخ 

 



 )مجازی(160/2مات گرفته شده جلسه اظطراریوجدان ها و تصمی

28/09/99 

تفويض اختیار به تیم گردانندگی)گرداننده؛نايب گرداننده ومنشی( و مسئول کمیته روابط عمومی -1
واطالع رسانی منطقه ايران. درصورتی که امکان برگزاری جلسه منطقه در موعد مقرر)مطابق اساسنامه 

( فراهم نبود . در زمانی که شرايط برگزاری مساعد میباشد و به اولین پنجشنبه وجمعه اول دی ماه
 برگزاری جلسه اسفند ماه تاثیر ندارد  جلسه ديماه برگزار شود.

 

 161وجدان ها و تصمیمات گرفته شده جلسه 

 26/10/99و.25

.به مدير عامل تفويض اختیار شد تغییرات الزم را در خصوص اساسنامه رسمی و شرح وظايف 1

ادی نمايندگی ها  را بعنوان يک آئین نامه الحاقی به اساسنامه رسمی جهت تصويب به شورای پیشنه

 منطقه ارائه دهد.

.مقررشد کارگروهی در خصوص فعالیت روابط عمومی و دفتر ومرکزی  در سايت انجمن معتادان گمنام  2

کیل شود و پس از و همچنین  در خصوص چگونگی انتقال کمیته سايت  و آدرس جلسات به دفتر تش

 بررسی وتحقیقات  الزم نتیجه را جهت تصمیم گیری به شورای منطقه ارائه دهد.

 به شورای منطقه الحاق شد 31.استان سمنان  بعنوان ناحیه 3

.اختیار به خزانه دار جهت انجام اقدامات الزم در خصوص يکی شدن حساب رسمی دفتر مرکزی با 4

 حساب شورای منطقه

مسئول دفتر به همراه خزانه دار در خصوص خريد يک دستگاه کپی خوب وبا کیفیت جهت .اختیار به 5

 استفاده کلیه خدمتگزاران منطقه

 میلیون تومان 5.خريد يک دستگاه گوشی تلفن همراه برای منشی تا سقف مبلغ6

 .در خصوص پیشنهاد کارگروه تعامل با خدمات جهانی مقرر شد رابطین در اين خصوص با نواحی7

هفته آينده ايده های نواحی خود را به مسئول کارگروه ارائه  کنند تا در جلسه بعدی  2مشورت و ظرف 

 تصمیم مقتضی اتخاذ شود

جلسه مجازی در بهمن  2طی  1400.مقرر شد کلیات برنامه های  کارگروه برنامه ريزی و بودجه بندی 8

 الزم صورت پذيرد. ماه و اسفند ماه توسط شورای منطقه بررسی  وتصمیم گیری



 .مجله پیام بهبودی فصل بهار چاپ و توزيع گردد.9

 سال بعنوان نايب گرداننده 2. انتخاب سعید )و( به مدت 10

 سال بعنوان مسئول کمیته روابط عمومی و اطالع رسانی 2.انتخاب محمود )ش(به مدت 11

 آموزشی سال بعنوان مسئول کمیته کارگاه های 2.انتخاب محمود )س(به مدت 12

 سال بعنوان مسئول کمیته زندان ها وبیمارستان ها 2.انتخاب محمد)گ(به مدت 13

 

 162وجدان ها و تصمیمات گرفته شده جلسه

23/.24/11/99 

. تهیه يک آيین نامه والصاق به اساسنامه جهت تعیین خط مشی و چگونگی فعالیت کانال های 1

 گراممجازی گزارشات در نرم افزار های واتساپ و تل

)تیر ماه(شورای منطقه به دلیل برگزاری مجمع سالیانه در جمعه چهارم خرداد ماه برگزار 164.جلسه 2

 خواهد شد.

 ( اعضا اصلی هیئت  مديره در جلسه شورا حضور داشته باشند.1400خرداد ماه  164.در جلسه)3

 نوع و هرای منطقه ، اسکان اعضاء و تهیه پذيرايی جلسه شور منطقه عقد قرارداد مکان جلسه.4

 توسط خزانه دار صورت گیرد. ديگر رسمی  مالی و قرارداد

توسط کمیته کارگاههای  برگزاری يک کارگاه با موضوع ) طريق روحانی،انحرافات، خوشنامی (.5

 21اسفند ساعت 13با همکاری کمیته اطالع رسانی دربستر فری کنفرانس چهارشنبه  آموزشی 

 

ه شورای منطقه در اسفندماه)آخرين جلسه در سال( تهیه گردد و سپس طرح ، .مقرر گرديد ترازنام6 

برنامه ريزی و بودجه بندی در جلسه ارديبهشت بررسی و پس از تايید از ارديبهشت تا انتهای سال 

 اجراء شود 

. مقرر گرديد در صورت عدم برگزاری جلسات حضوری شورای منطقه خدمتگزاران گزارشات مکتوب 7

به صورت دوماه يکبار در جلسات مجازی ارائه نمايند و به صورت شفاهی و مکتوب نیز خود را 

 پاسخگوی سواالت نمايندگان نواحی باشند.

 توسط اتفاقات شرح و فرمت با مطابق منطقه شورای جلسات برگزاری روند از گزارش خالصه تهیه .8

 آزمايشی (  صورت به بار يک گردانندگی) تیم تائید با منشی

 تومان    000/000/5. خريد گوشی تلفن همراه برای کمیته وب سايت و آدرس جلسات با سقف بودجه 9

خدمتگزاران مورد تايید شورای منطقه قرار  1400 سال بودجه بندی و ريزی برنامه ، . طرح10

 )فايل مصوب به پیوست صورتجلسه میباشد(.گرفت



 )مجازی(163تصمیمات گرفته شده جلسه 

03/02/1400 

. تفويض اختیار به کمیته کارگاه های آموزشی شورای منطقه جهت برگزاری گردهمايی روزهای خاص 1

روز راهنما ()بدونه  -روز اتحاد -هفته روابط عمومی -)روز خدمت 1400انجمن معتادان گمنام در سال 

 هزينه مالی(

  1400خرداد 22و 21مان شورای منطقه از هفته آخر خرداد ماه به  ز 164.  تغییر زمان جلسه 2

 شورای منطقه ايران : 162مربوط به صورتجلسه شماره  اصالحیه

به اشتباه قید شده بود که برگزاری جلسات آموزشی مجازی  توسط کادر  162در صورتجلسه شماره 

 .اداری شورای منطقه با کادر اداری نواحی رای نیاورد اما اين موضوع رای آورده بود

 

 164مات گرفته شدهها و تصمیوجدان

 1400خردادماه21و20تاريخ :

حل پیشنهادی کارگروه تعامل و همکاری با دفتر خدمات جهانی جهت دريافت فاکتور رسمی خريد راه-1

محصوالت از دفتر خدمات جهانی شعبه ايران مورد بررسی قرار گرفت تا نواحی نحوه اجرای  نشريات و

حصوالت دفتر خدمات جهانی شعبه که با اجماع نواحی محترم مبنی بر خريد نشريات و م 157رای جلسه 

ايران با فاکتور رسمی انجام شود  را مشخص کنند. که بحث و تبادل نظر صورت گرفت  و پس از اعالم 

نظرات نواحی محترم و خدمتگزاران مقرر شد با توجه به درخواست مدير دفتر خدمات جهانی شعبه 

تعیین تکلیف نهايی در   165يور در جلسه ايران مبنی بر بررسی اين موضوع در ماه های مرداد و شهر

گانه شورای منطقه ايران از دفتر  31خصوص اين مورد که يکی از چندين مطالبه و درخواست های نواحی 

ها و پیشنهادات خود را  به صورت خدمات جهانی شعبه ايران می باشد انجام شود و نواحی محترم ايده

 دهند.کارگروه ارائه به مسئول  1400مرداد  20کامل تا مورخ 

وضعیت برگزاری جلسات هماهنگی کمیته های فرعی شورای منطقه با نواحی به صورت حضوری در  -2

با با  1400شرايط فعلی بررسی شد و پس از اعالم نظر نواحی محترم و خدمتگزاران مقرر شد در سال 

ی جهت هماهنگی با  حضورتوجه به شرايط بیماری کرونا کمیته های فرعی شورای منطقه يک جلسه 

 کمیته های فرعی نواحی به صورت حضوری برگزار نمايند.

  .سال 2انتخاب علی گرداننده حال حاضر شورای منطقه به عنوان گرداننده به مدت -3

البدل استان تهران به عنوان علی 3انتخاب غالم خدمتگزار سابق منطقه و شورای محترم ناحیه -4

 .سال 2به مدت  نماينده

سايت و آدرس استان هرمزگان به عنوان مسئول کمیته وب 16انتخاب هادی رابطه ناحیه محترم -5

 .سال 2جلسات به مدت 

 نصاب الزم به جلسه بعد موکول شد.انتخاب نماينده منطقه با توجه به عدم کسب رای حد -6



ماه برگزار شود با توجه بايست هر ساله در خرداد مجمع رسمی سالیانه انجمن معتادان گمنام که می-7

به اعالم قبلی و انجام روزنامه رسمی با موضوع گزارش هیئت مديره و انتخاب مجدد بازرس و علی البدل 

 بازرس هیئت مديره صورت گرفت.
 

 165ها و تصمیمات گرفته شدهوجدان

 5/9/1400تاريخ :

 گمنام ايران. . تهیه مجله فصل پائیز به صورت فايل الکترونیک و بارگذاری در سايت انجمن معتادان1
هايی که در )کارگاه های آموزشی منطقهکارگاه کمیته های آموزشی برگزارشده توسطفايل کارگاه. 2

شود( پس از تايید صحن منطقه و جلسات هماهنگی با نواحی و گردهمايی که توسط منطقه برگزار می

 شود. بارگذاری در وب سايت انجمن معتادان گمناممنطقه و بعد از مدت يک ماه 
 گردد.برگزار نمی 1400.جلسه مجازی شورای منطقه در مهر ماه 3
. اختیار به تیم گردانندگی جهت برگزاری جلسات حضوری شورای منطقه که در شرايط بیماری کرونا 4

اگر وضعیت مناسب بود قبل از زمان مقرر )برگزاری جلسات( يا بعد از زمان مقرر )برگزاری جلسات( به 

 قبل به نواحی اطالع داده شود جلسات حضوری را برگزار نمايد.صورتی که از 
 

 

 166ها و تصمیمات گرفته شدهوجدان

 1400آبان ماه 7و6تاريخ:

مقرر شد يک جزوه خزانه داری به عنوان نمونه توسط خزانه دار در جلسه بعدی ارائه شود و پس از -1

 قرار داده شود.  بررسی و تصويب منطقه به تعداد کمیته های شهری چاپ و در اختیار نواحی جهت توزيع
به تیم گردانندگی اختیار داده شد که از جلسه آينده با توجه به زمان موجود مواردی که در اساسنامه -2

 نیاز به بررسی دارد در دستور کار جلسات جهت تصمیم گیری قرار دهد
يات میلیون تومان نشر 5در خصوص طرح کارگروه خدمات جهانی مقرر گرديد که دفتر مرکزی مبلغ -3

از دفتر خدمات جهانی شعبه ايران بعلت نیاز کمیته اطالع رسانی با دريافت فاکتور رسمی)با کد اقتصادی( 

 خريداری نمايد و گزارش آن را در جلسه بعدی به شورای منطقه جهت تصمیم گیری ارائه نمايد
میلیون  5لی ا 4خريد يک گوشی تلفن همراه جهت استفاده کمیته کارگاه های آموزشی به مبلغ -4

 تومان
   1400میلیون تومان جهت پذيرايی جلسه هماهنگی کارگاه های آموزشی  در سال  1تعیین مبلغ -5
میلیون تومان به سقف وديعه رهن دفتر اضافه شود.)کل مبلغ فعلی وديعه رهن  350مقرر شد مبلغ -6

 میلیون تومان می باشد( 800مکان دفترمرکزی 
هت اياب و ذهاب اعضاء کمیته های فرعی برای حضور در جلسات درون کمیته میلیون تومان ج 2مبلغ -7

 ای و جلسات هماهنگی با نواحی اختصاص داده شد.



میلیون تومان  5بودجه پذيرايی جلسات شورای منطقه ايران از يک میلیون وپانصد هزار تومان به -8

 افزايش يافت.
و آدرس جلسات و  کمیته روابط عمومی و دفتر  طرح های کارگروه سايت در خصوص کمیته وب سايت-9

مرکزی تصويب شد. استفاده از نرم افزار مترجم که بتواند صفحات سايت را به زبان های مختلف از جمله 

 انگلیسی ترجمه نمايد.

 کمیته اطالع رسانی

 ، شش ، نجپ ، سه سنت اطالعیه طراحی مثال برای)  مربوطه های اطالعیه و ها نامه تفاهم بارگذاری •

 (ويازده ده ، هفت

 نواحی رسانی اطالع تلفنی خطوط بارگذاری •

 ی نامه های توافق همکاری با سازمانها و نهادها )اين کار با موافقت سازمان مربوطه انجام شود(بارگذار •

 گمنام معتادان انجمن های همايش در شرکت جهت جامعه عموم از دعوت مورد در اطالعیه بارگذاری •

روز جهانی  نظیر هايی مناسبت و رسانی اطالع های غرفه در حضور از ها فعالیت گزارشات ارگذاریب •

 مبارزه با مواد مخدر

 جامعه عموم به انجمن معرفی جهت رسانی اطالع نشريات بارگذاری •

 دفتر مرکزی

 گمنام معتادان انجمن رسمی اساسنامه بارگذاری •

 دفترمرکزی تلفنی خطوط بارگذاری •

 فعالیت مجوز بارگذاری •

 مرکزی دفتر در مسئولین با ها نشست از اخبار بارگذاری •

 گمنام معتادان انجمن مورد در ها روزنامه مطالب بارگذاری •

 طرح های پیشنهادی کمیته  سايت به صورت کامل رای آورد . -10

میلیون تومان تمديد  13غ ساله تا سقف مبل 10دامنه )آدرس سايت( به صورت  5مقرر گرديد  •         

  شود

na-iran.com                   nairan.org       nairan.com       nairan.ir      na-iran.org 
  تمديد هاست و گواهینامه ها به صورت يکساله •   

 انتقال هاست به يک شرکت دانش بنیان •  

 سايت تغییرقالب سايت و بروز رسانی کلیه افزونه های •      

 nairan.orgبه   na-iran.orgانتقال دامنه اصلی سايت از •    

وز صوتی و تصويری/ پورتال و ستفاده از کلیه قابلیت های قالب سايت جديد از قبیل فقط برای امرا •   

 غیره

 رضا ز . به عنوان نماينده منطقه به مدت دو سال انتخاب شد. -11 



برگزاری جلسه شورای منطقه  گزارش خرجکرد از خزانه شورا به خزانه دار در خصوص هزينه های  -12

 صورت مکتوب ارائه دهد
 
 

 167وجدانها و تصمیمات گرفته شده

 1400ديماه 3و2تاريخ :
 

مقرر گرديد يک جزوه آموزشی الکترونیکی توسط کمیته سايت با محتوای آموزش و نحوه -1

اهمیت  -ابطه با سايت آموزش انجام وظايف مربوط به مسئول کمیته در ر-تلفنی  پاسخگويی به خطوط

جهت بررسی و تصويب به 169کمیته آدرسها و وب سايت درمعتادان گمنام تهیه شود و در جلسه 

 .شورای منطقه ارائه گردد
و پمفلت گرداننده پانل پیام رسانی مورد H&Iدفترچه پیشنهادی سواالت و جوابهای متداول در -2

 .تايید قرار گرفت
ساسنامه به اين شکل تغییر يافت ) کلیه اعضای تشکیل دهنده منطقه قسمت تبصره ها در ا19بند -3

موظف هستندپیشنهاد اصالح را پس از تايید پیشنهاد و در زمان مذاکره بین موافقین و مخالفین طرح 

 يا پیشنهاد و قبل از فرايندرای گیری ارائه نمايند
زمینه اطالع رسانی را تا جلسه تیر  مقرر گرديد کمیته اطالع رسانی پیش نويس سئواالت متداول در-4

 .منطقه جهت بررسی و تصويب به شورای منطقه ارائه نمايد1401ماه 
در قالب يک فايل الکترونیک به نام پیامی در راه جهت H&Iتهیه مطالب و موضوعات مربوط به -5

ايدها و نبايدها با عناوين تجربه اعضاء از خدمت در اين کمیته ، آموزش بH&I ) کمیته استفاده اعضای

در مراکز تاديبی و مراکز درمانی ( توسط کمیته بیمارستانها و زندانها و  ، نامه اعضاء درحال بهبودی

پس از تايید در اختیار نواحی قرار گیرد و سپس در جلسه  که168ارائه به شورای منطقه )جلسه ، (

و زندانها تهیه و جهت تصمیم گیری  بیمارستانها بازخورد انجام اين فعالیت توسط کمیته1401تیرماه 

 .برای ادامه اين فعالیت به شورای منطقه ارائه گردد
با رای اجماع به مدير عامل برای انجام اقدامات قانونی جهت حمايت و برطرف کردن مشکالت قانونی -6

 .در مورد جامعه جديد اختیار داده شد ايران3ناحیه 
جلسات شورای منطقه مطابق با فرمت و شرح اتفاقات توسط تهیه خالصه گزارش از روند برگزاری -7

 منشی با تايیدگرداننده و بارگذاری آن در کانال گزارشات شورای منطقه
هزار تومان در استان تهران 350سقف هزينه اسکان برای اعضای شورای منطقه حداکثر برای هر نفر -8

لغ ، اختیار برای انتخاب مکان در نواحی شد و در صورت عدم امکان اسکان با اين مب در نظر گرفته

 .اطالع رسانی واگذار شد ديگر به خزانه دار و کمیته
تفويض اختیار به کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی جهت تهیه پیش نويس تفاهم نامه همکاری با -9

 شورای منطقه ايران168بهزيستی کشور و ارائه آن جهت بررسی و تصويب در جلسه  سازمان



 .قرارداد رهن مکان دفترمرکزی وقانونی بودن آن به رويت و تايید تمامی نمايندگان نواحی رسید-10
 .حسین خ به عنوان منشی شورای منطقه به مدت دو سال انتخاب شد-11
 .اشکان م به عنوان مسئول کمیته فصل نامه پیام بهبودی به مدت دوسال انتخاب شد-12
ماع )مبانی تصمیم گیری برمبنای فهم مشترك( در جلسه طرح استفاده از سیستم رای اج-13

توسط گرداننده آموزش داده شود و پس از آن شورای منطقه برای استفاده از آن 1401ارديبهشت ماه 

 .تصمیم گیری نمايد
تهیه فرم نماينده منطقه برای جمع آوری وجدان گروه گروه های انجمن معتادان گمنام ايران در 14

اجلساتی که در فضای مجازی برگزار می شوديک گروه معتادان گمنام محسوب می مورد اينکه آي

 26درکتاب راهنمای خدمات محلی صفحه NA شود).با توجه به تعريف يک گروه
 

 اصالحیه

 
مقرر گرديد يک حساب سه امضاء باحق برداشت دو امضاء و با مسئولیت خزانه 166در جلسه شماره -1

احی و پرداخت هزينه هايی که امکان دريافت فاکتور رسمی برای ارائه به دريافت اعانات نو دار جهت

را ندارد افتتاح گردد).هزينه هايی مانند تردد خدمتگزاران، خريد اقالم جزئی برای  سازمان امور مالیاتی

 دفترمرکزی )لوازم بهداشتی ونظافتی( و غیره ، و گزارش آن نیز هر جلسه به صورت مکتوب ارائه گردد
 

 

 168وجدان ها و تصمیمات گرفته شده

 1400بهمن ماه 29و28تاريخ :

 

آيین نامه داخلی دفترمرکزی در اساسنامه به اين صورت انجام شد که مدير عامل می 4تغییر بند -1

تواند با درنظر گرفتن شرايط موجود کارمندان خاص را به صورت يکساله استخدام و با آنها قرارداد 

 .منعقد کند
ه تسويه حساب های مربوط به کارمندان انجام شده و در ضمنا پايان هرسال کاری می بايست کلی

الزم به توضیح است که دفترمرکزی .(صورت توافق جهت ادامه همکاری قرار داد جديدی منعقدگردد

امر اقدام نمايد و فراخوان را  بايد در پايان هرسال نسبت به ارسال رزومه برای دعوت از متقاضیان اين

 (به اطالع کلیه نواحی برساند
برگزاری کارگاه روابط عمومی به صورت حضوری برای کمیته های اطالع رسانی نواحی و کمیته های -2

 1401شهری درارديبهشت ماه سال 
 اتمام فعالیت کارگروه تعامل و همکاری با دفترخدمات جهانی-3 

 

 



 169وجدان ها و تصمیمات گرفته شده

 1401ارديبهشت ماه 2و1تاريخ:
 

و سه نفر از نمايندگان نواحی و اعالم مهلت يک تشکیل يک کارگروه متشکل از سه نفر خدمتگزار  -1

 ( به دفترخدمات جهانی شعبه ايران برای انجام اقدامات ذيل :8/2/1401تا  1/2/1401هفته ای ) از تاريخ 

الف: دفترخدمات جهانی به صورت مستقیم به گروهها سرويس دهی نمايد تا خدمتگزاران دچار 

 مشکالت مالیاتی و حقوقی نشوند.

از تولیدنشريات،چیپ و سکه توسط دفترخدمات جهانی و جمع بندی هزينه های تمام شده آن  ب: پس

درصد به عنوان سود  10دفترخدمات جهانی با ارائه مستندات به شورای منطقه اجازه دارد مبلغ 

 خدمات جهانی به قیمت تمام شده آن اضافه و به گروه ها بفروشد.

ی با رای وجدان گروه شورای منطقه تا تاريخ در نظر گرفته در صورت عدم توافق دفترخدمات جهان

شده اين کارگروه گزارش خود را به شورای منطقه ارائه می نمايد و سپس طرح های خود در مورد 

( 1401)تیرماه  170چگونگی نشر، تولید و توزيع نشريات ،چیپ ،سکه و اقالم ديگر را در جلسه شماره 

د تا شورای منطقه پس از بررسی اين طرح ها اقدام به تولید و توزيع به شورای منطقه ارائه می کن

 نشريات،چیپ و سکه و اقالم ديگرنمايد.

مقرر گرديد تا تعیین تکلیف موضوع نشريات،چیپ و سکه برای نواحی که تصمیم به عدم خريد از  -2

نواحی را به شورای  دفتر خدمات جهانی گرفته اند،دفتر مرکزی طی نامه ای درخواست همکاری با اين

ارسال نمايد و هماهنگی های الزم را انجام دهد،تا نشريات،چیپ و سکه مورد نیاز در دسترس  10ناحیه 

 و اختیار آنها قرار گیرد.

برگزاری کارگاه مجازی سراسری در فضای زوم و فری کنفرانس توسط کمیته کارگاه های آموزشی  -3

درباره موضوعاتی مانند: تاريخچه نشريات،  NAانجمن جهانی  منطقه ايران با سخنرانی اعضای قديمی

قرارداد مايملک معنوی وشکل گیری دفتر خدمات جهانی در ارديبهشت يا خرداد ماه موافقت گرديد. ) 

 ريال (000/000/50نفر تا سقف  500هزينه خريد اکانت نرم افزار زوم با ظرفیت باالی 

به استثناء بازرس و علی البدل بازرس که دوره خدمتشان  اعضاء هیئت مديره برای مدت دوسال -4

 يکسال می باشد به شرح ذيل انتخاب شدند:

حمزه ف به عنوان مديرعامل ، رضا الف به عنوان خزانه دار ، آرش ب به عنوان رئیس هیئت مديره ، 

ه، مهدی ف به ناجی ق به عنوان نايب رئیس هیات مديره، ابوالقاسم ت به عنوان عضو اصلی هیات مدير

عنوان بازرس ومحسن ق به عنوان علی البدل بازرس، صمد ك به عنوان علی البدل اول و احمد.م به 

 عنوان علی البدل دوم هیئت مديره.

 دفترچه راهنمای خدماتی شورای منطقه مورد تصويب قرار گرفت. -5

رار گرفت )در اين تفاهم پیش نويس تفاهم نامه همکاری با سازمان بهزيستی کشور مورد تصويب ق -6

 ندارد( 15نامه شورای منطقه همانند گذشته هیچ گونه همکاری با کمپ های خصوصی ماده 



تبصره های اساسنامه شورای منطقه به اين صورت انجام شد که چنانچه خدمتگزاران  12تغییر بند   -7

ی موقت کانديد شوند و شورای منطقه همزمان جهت خدمت ديگری به غیر از کارگروه ها و کمیته ها

رأی نیاوردند برای اين که در پست خدماتی خود ابقاء شوند نیاز به رأی نصف بعالوه بیشتر جهت 

دريافت رای اعتماد مجدد دارند) به غیر از خدمتگزارانی که دو ماه آخر خدماتی خود را طی می کنند 

 دارند و می توانند به خدمت خود ادامه دهند(اگر رای نیاورند برای ابقاء ديگر نیاز به رای اعتماد مجدد ن

وظايف کمیته کارگاه های آموزشی به اين صورت انجام شد که اگر ناحیه ای احتیاج به  4تعريف بند  -8

نیازهای مضاعف در زمینه آموزش داشت ، درخواست خود رادر جلسه شورای منطقه مطرح می نمايد 

 آنها ارائه می گردد.وپس از تصويب شورای منطقه اين سرويس به 

حذف زمان در نظر گرفته شده مشارکت رابطین نواحی و تبادل تجربه در خصوص رفع مشکالت و  -9

چالش های نواحی در فرمت برگزاری جلسات و اختصاص آن با اختیار گرداننده به مشارکت در مورد 

 چالش های موجود در ارائه خدمات شورای منطقه ايران.

رسال ) سربرگ ، جلدپکیج و کتابچه اطالع رسانی ( برای نواحی در يک تاريخ ثبت سفارش و ا -10

مشخص و به صورت دوماه يکبار باشد و در ماه های برگزاری جلسات شورای منطقه ارسال از طريق 

رابطین باشد ضمنا درصورت نیاز اضطراری نواحی به صورت موردی اين سرويس خارج از زمان تعريف 

 کزی به ناحیه درخواست کننده ارائه می گردد.شده توسط دفتر مر

 شورای منطقه ايران مورد تصويب قرار گرفت.1401برنامه ، بودجه و هدفنمدی سال  -11
 
 

 170ن ها و تصمیمات گرفته شدهوجدا

 1401تیرماه 3و2تاريخ :
 

تبصره ها در اساسنامه به اين صورت انجام شد : پیشنهاداتی که توسط يک عضوء در  13تغییر بند  -1

جلسه قرار می گیرد و پس از مطرح کردن مورد تايید قرار نمی گیرد ، برای ارائه مجدد فرمت برگزاری 

 حداقل شش ماه بايد از تاريخ بررسی آن گذشته باشد.                                   

پیشنهاداتی که پس از ارائه توسط يک عضو مورد تائید قرار می گیرد و پس از آن جهت تصمیم گیری 

ررسی قرار می گیرد و رای نمی آورد برای بررسی مجدد و در دستور کار قرار گرفتن حداقل يک مورد ب

سال بايد از تاريخ بررسی آن گذشته باشد به جز مواردی که با دوسوم اکثريت آراء در دستور کار مجدد 

         قرار می گیرد.                                                                  

 جهت استفاده در زندانها مورد تصويب قرار گرفت. H&Iتیزر پیام رسانی کمیته  -2

ارائه پیشنهاد به هیئت امنا خدمات جهانی توسط وکالی شورای منطقه ايران مبنی برتحقیق و  -3

 بررسی از چگونگی عملکرد و حسابرسی دفترخدمات جهانی شعبه ايران

میزان فروش نشريات در   -حوه تولید و قیمت گذاری نشريات و اقالم موضوع تحقیق و بررسی شامل: ن

نحوه انتقال پول و  -سال های گذشته و سودحاصل از آن و تطبیق با گزارشات ارائه شده به هیئت امنا 



میزان حقوق کارمندان دفتر خدمات  -واريزی به خدمات جهانی با توجه به محدوديت های انتقال پول 

نحوه خريد کاغذ آيا از سوبسیت های دولتی هم استفاده  -ران و نحوه محاسبه آن جهانی شعبه اي

 .اخذ مجوز های نشر و قرارداد هايی که با ناشران در طی اين سالها نوشته شده است -گرديده است؟ 

کارگاههای آموزشی سراسری شورای منطقه به دلیل وسعت جغرافیايی ايران طی دو مرحله و در دو  -4

 کشور برگزار شود.نقطه 

 اطالعیه های شورای منطقه با صالحديد تیم گردانندگی و تايید کادر اداری تهیه گردد. -5

گزارش تکمیلی از تاريخچه مکاتبات و عدم دريافت پاسخ های صحیح نسبت به درخواست ها و  -6

با هیات   مشکالت اعالم شده شورای منطقه و همچنین تعداد جلسات حضوری و مجازی برگزار شده

امناء و مديران دفتر خدمات جهانی و نتايج بدست آمده و بی توجهی به شورای منطقه ايران توسط 

 نماينده منطقه تهیه گردد و برای اعضاءکنفرانس خدمات جهانی وهیات امناء ارسال شود.

 ذاری شود.نشريات انجمن معتادان گمنام در سايت انجمن معتادان گمنام بارگ PDFتمام فايل های  -7

تهیه گزارشی برای نواحی از تاريخچه اتفاقات و مشکالتی که با دفتر خدمات جهانی وجود داشته و  -8

طی سالها با توجه به درخواست های مکرر از طرف شورای منطقه برای حل آنها هیچ گونه پاسخی از 

ورای منطقه برای طرف دفترخدمات جهانی دريافت نشد و اين روند باعث شکل گیری وجدان گروه ش

 تولید وتوزيع نشريات،چیپ و سکه شد. 

تشکیل کمیته موقت )مدت فعالیت يکسال( جهت تولید و توزيع نشريات، چیپ و سکه و ارائه به  -9

 ساختارهای خدماتی

 مسئول اين کمیته مطابق اساسنامه شورای منطقه گرداننده می باشد.

نفر از خدمتگزاران شورای منطقه می باشند  4بط ناحیه و نفر نماينده را 3اعضاء اين کمیته متشکل از 

 که به شرح ذيل در جلسه شورای منطقه با رای نمايندگان نواحی انتخاب شدند.

 (10(  رضا.الف )نماينده رابط ناحیه 7(  جمال.هـ )نماينده رابط ناحیه 2جواد.ه)نماينده رابط ناحیه 

 (  رضا.الف)خزانه دار(  رضا.ز)نماينده منطقه( H&Iحمزه.ف)مديرعامل( محمدرضا.گ)مسئول کمیته 

جمع آوری اسامی اعضاء خدمتگزار نواحی جهت اعزام به کارگاههای آموزشی نواحی هر سال  -10

يکبار توسط کمیته کارگاههای آموزشی شورای منطقه از طريق نمايندگان نواحی انجام شود و ضمنا 

 کمیته را سال يکبار به شورای منطقه معرفی نمايداين کمیته موظف است که منابع انسانی خود 
 

 171وجدان ها و تصمیمات گرفته شده

 1401شهريور4و3تاريخ :

 

)آبان ماه ( متوقف شود، اما نشريات،چیپ وسکه تولید  172تولید نشريات،چیپ و سکه تا جلسه -1

 شده به ساختارهای خدماتی ارائه گردد.



نتیجه مذاکرات را در جلسه آبان ماه  يک کارگروه جهت مذاکره با دفتر خدمات جهانی تشکیل شود و 

شورای منطقه ارائه کند و پس از بررسی نتیجه مذاکرات در جلسه در صورت بدست آمدن توافق با 

دفترخدمات جهانی، تولید و توزيع نشريات،چیپ و سکه با رای شورای منطقه لغو می شود و در صورت 

نشريات،چیپ و سکه از آبان ماه توسط شورای عدم توافق با دفترخدمات جهانی روند تولید و توزيع 

 منطقه ادامه پیدا می کند.

 مسئول کارگروه مذاکره با دفترخدمات جهانی، گرداننده شورای منطقه می باشد -2

اختیار برگزاری جلسه شورای منطقه به صورت حضوری يا مجازی )يک روزه يا دو روزه( و همچنین -3

توجه به منابع مالی موجود در خزانه شورای منطقه با تیم انتخاب شهر محل برگزاری جلسه با 

 گردانندگی می باشد.

قیمت نشريات،چیپ و سکه تولید شده با احتساب هزينه ارسال و بدون دريافت سود توسط کمیته  -4

 موقت محاسبه و توزيع گردد. 
 

 172وجدان ها و تصمیمات گرفته شده

 1401آبان ماه 6و5تاريخ: 

 

حی با تفاهم نامه شورای منطقه با دفترخدمات جهانی شعبه با رای بیش از دوسوم نمايندگان نوا -1

 ايران موافقت شد و رای تولید وتوزيع نشريات، چیپ وسکه توسط شورای منطقه نیز لغو گرديد

 انتخاب محل برگزاری واسکان شورای منطقه ايران به نايب گرداننده واگذار شد. -2

 ه کار خود پايان داد.کمیته موقت تولید و توزيع نشريات،چیپ وسکه ب -3

درج اطالعیه ای از طرف خزانه دار در صورتجلسه شورای منطقه مبنی برنیاز مبرم به کمک مالی از  -4

 گانه جهت تامین هزينه رهن دفتر مرکزی31طرف نواحی 

 محمود. ش بعنوان مسئول کمیته روابط عمومی واطالع رسانی انتخاب شد. -5

 بیمارستان ها و زندان ها انتخاب شد.رضا. ر بعنوان مسئول کمیته  -6

 آرام. ش بعنوان مسئول کمیته کارگاه های آموزشی انتخاب شد. -7

 ديماه به آبانماه جای به نواحی با منطقه شورای جلسات آدرس و سايت وب کمیته هماهنگی جلسه-8

 .شد موکول

 همچنین و منطقه ایشور جلسه برگزاری محل انتخاب چگونگی طرح گرداننده نايب گرديد مقرر-9

 نمايد. ارائه ديماه جلسه در را اعضاء اسکان

 

 

 

 



 173وجدان ها و تصمیمات گرفته شده

 1401ديماه 2و1تاريخ :

 داری رای آورد. خزانه پیشنهادی جزوه-1

رای   H&I کمیته اعضای استفاده جهت راه در پیامی نام به الکترونیک موضوعات جزوه و مطالب -2

 آورد.

لسه برای تشکیل میزهای کوچک چند نفره جهت شفاف سازی و اختیار به گرداننده به مدت دو ج -3

 تصمیم سازی قبل از تصمیماتی که نیاز به رای دو سوم دارند

 کمیته هماهنگی جلسات برگزاری از قبل روز يک نواحی خدمتگزاران برای استراحت مکان تهیه-4

منطقه رای  ورایش رسانی اطالع و عمومی روابط کمیته مسئول توسط منطقه شورای فرعی های

 آورد.)کمیته روابط عمومی(

در صورت عدم همکاری تولید کننده چیپ طبق قرارداد فی مابین مديرعامل از حق استفاده از  -5

 وکیل وطرح شکايت از تولید کننده استفاده کند.

امل به دلیل شکايت انتشارات کیمیا اثر)ناشردفترخدمات جهانی( از مديرعامل اگر اين شکايت با تع-6

و گفتگو با دفترخدمات جهانی پس گرفته نشد مديرعامل می تواند از حق استفاده از وکیل استفاده 

 نمايد.

ادامه گفتگو جهت اجرای تفاهم نامه با نمايندگان منطقه است که در انجام اين کار در صورت نیاز از  -7

 تمامی اجزا تشکیل دهنده شورای منطقه می توانند استفاده کنند.

 فعالیت کارگروه تعامل وهمکاری با دفتر خدمات جهانی به پايان رسید. -8

تفويض اختیار به مسئول کمیته فصلنامه جهت استفاده از نرم افزارهای داخلی برای آسانترنمودن -9

 راههای دسترسی اعضاء به کمیته فصل نامه پیام بهبودی

 دت دوسال  رأی آوردسعید.و بعنوان نايب گرداننده شورای منطقه ايران به م-10

شورای منطقه)بهمن ماه( به صورت يک روزه  174در صورت عدم تأمین نیاز مالی جلسه شماره -11

 برگزارشود.

 سواالت متداول اطالع رسانی رای آورد.-12

به دلیل کمبود منابع مالی جلسه هماهنگی کمیته اطالع رسانی وروابط عمومی وکمیته بیمارستان  -13

 برگزار نمی گردد.1401درفصل زمستان ها وزندان ها 

جلسه هماهنگی کمیته کارگاه های آموزشی وکمیته وبسايت و آدرس جلسات با نواحی جهت -14

کاهش هزينه نواحی به طور همزمان وبدون اختصاص هزينه برای اعضای کمیته ها در سه ماهه باقی 

 برگزار شود 1401مانده سال 

 رای آورد.Apfماينده منطقه به جلسه اعزام نماينده وعلی البدل ن -15

 .میلیون تومان حقوق رای آورد10اختیار به مدير دفترمرکزی جهت استخدام کارمند دفتر تا سقف  -16



عدد مجله پیام بهبودی از طرف شورای منطقه ايران به انجمن معتادان گمنام کشور  200هرفصل  -17

 .افغانستان اهداء شود

اعضاء رای آور اسکان همچنین و منطقه شورای جلسه برگزاری حلم انتخاب چگونگی طرح -18
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