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 به نام خداوند بخشنده و مهربان

 برگزار شد. OAخواندن دوازده مفهوم خدماتی  و سوم قدم یدعا خواندن با صبح ۱:00 ساعت 05/03/۹3۱6 مورخ رانیا OA یشورا جلسه دهمینو  صد

 کمیته ها دریافت شد. و رابطین از قبل ماه گزارش دییتاابتدا 

 کمیته های حاضر بودند.و منشی خزانه دار ، حضور داشتند و همچنین مسئولین اداری گرداننده ، تولید نشریات و اطالع رسانیوزیعترجمه و ویراستاری، تارگاه ها، ککمیته های حاضر ان دمتگزارخ
، شیراز، قم ، گلستان،خراسان کرمان،اراک، ، )هردو( اصفهان ،(هردو)همچنین نواحی حاضر در شورا تهران . حضور نداشتند رابط فرامنطقهو ثبت انجمن و  ، آدرس ها و روابط عمومیوب سایت

  .دغائب بودن البرزیزد و ین شایان ذکر است که رابط .بودند حاضرو کیش  قزوین

 ()تیرماه بدلیل ماه مبارک جلسه نداریم. ۹3:00الی  ۱:00ت می باشد از ساع در مرداد ماهجلسه بعدی شورا 

 شورااردیبهشت دستور کار * 

 .شورا تاردیبهشتأییدیه گزارش  -۹

 دریافت گزارش از کمیته ها. -2

 انتخابات که به شرح ذیل است: -3

که نوشته ایران در  (55)صفحه  صفحه آخر نشریه فرصت های بهبودیبگیرد و از این پس در لیست نشریات انجمن قرار  )به رنگ آبی نفتی( کتاب بزرگ الکلیهای گمنام رای گرفته شد که الف(
 حذف خواهد شد.در چاپ جدید از این پس  ،تصمیم بر عدم فروش گرفته ۹335سال 

 ریال در نظر گرفته شد و رای گیری شد. نحوه تأمین آن از محل خزانه شورا می باشد. ۹000000000ب( برای تنخواه کمیته ترجمه و ویراستاری مبلغ 

 ریال و با رای وجدان شورا کاهش پیدا کرد. 500000000ریال به  ۹000000000سانی و برخی نواحی تنخواه کمیته اطالع رسانی از با توجه به درخواست کمیته اطالع رج( 

شایان ذکر است که رابط فرامنطقه در این جلسه  ( ثبت شود.Fundجهت دریافت تنخواه )در فرم رای گرفته شد که آدرس رابط فرامنطقه به عنوان آدرس دفتر مرکزی  ۹3:20در ساعت د( 
همچنین با توجه به توضیحات کمیته ترجمه کلیه آدرس های ثبت شده در الیسنس و فرم درخواست تنخواه قابل تغییر در هر  حضور نداشتند و از طریق بازوی خود اعالم آمادگی کرده بودند.

 زمان می باشد.

 انجام شود. دیگر اینبود کاندیدر( رای گیری شد که یک ماه کار کمیته آدرس ها با توجه به اینکه ایشان استعفا دادند توسط کمیته کارگاه ها با توجه به 

 ز( درخواست بازبینی قیمت نشریات توسط برخی نواحی که تأیید و رای آورد.

 رای آورد.به اجماع اه برگزار کند و ح دید کمیته کارگاه ها برای نواحی که نیاز به کارگاه دارند، بیش از یک بار در سال )دو یا سه بار( کارگس( افزوده شدن بندی به اساسنامه برای اینکه به صال

 (6931 اردیبهشت) شورا* دستور کار آینده 

شورا )شش خط  به نام کمیته ثبت شدن خطوط ماندگارپیگیری  (5 بررسی تشکیل هیئت امنا. (3  بررسی تشکیل کمیته آرشیو )اموال(. (2 .)کمیته های ثبت، وب سایت، آدرسها( انتخابات (۹
  ( بررسی قیمت نشریات و نتیجه آن.6  بررسی دفتر مرکزی. -((. 0۱۹0۱1۱6۹3۹-۹32-۹33-۹35-۹31-۹33بالتکلیف از شماره 

 ایران OA* اطالعیه شورا 

 .ایران خواستار حمایت هرچه بیشتر سبد سنت هفتم نواحی از شورای منطقه جهت اجاره دفتر خدمات جهانی شعبه ی ایران می باشد OAشورای منطقه ی 

 ایران OA* گزارش کمیته های شورای 

 63663731691خط خدماتی:  –ریال  166.666خرج کرد:  - کمیته کارگاه ها: --

مشکل این کمیته نداشتن  -3 درخواست افزایش تنخواه برای برگزاری کارگاه بیشتر در نواحی. -2 رمضان در صورتی که ناحیه ای درخواست داشته باشد.( امکان برگزاری کارگاه در ماه مبارک ۹
ایش قیمت داشته باشند و یا می توانند از این کمیته پیشنهاد این کمیته درخواست می شود که نواحی کارگاه با موضوع اهمیت نشریات برای فروش بیشتر نشریات با توجه به افز -5 پاور پوینت.

 درخواست برگزاری کارگاه کنند.

 63663731696خط خدماتی:  –ریال  60.666.666خرج کرد:  -کمیته ترجمه و ویراستاری:  --

( آماده سازی 5( طی کردن مراحل تایپ و طراحی و در دست کار بودن کتاب پرهیز. 5( اتمام ترجمه کتاب ساختار. 3( اتمام تایپ واژه نامه. 2 .اتمام کتاب شروعی دوباره و آماده به چاپ( ۹
( این کمیته اعالم ۱برای پرداخت بدهی ها.  ( مشکل این کمیته نبود بودجه کابری3( برگزاری جلسه درون کمیته ای. 1( باز کردن صندوق پستی برای کمیته ترجمه. 6الیسنس و فرم تن خواه. 

 ( این کمیته پیشنهاد تن خواه ثابت برای کمیته ترجمه و ویراستاری.۹0میکند که نیاز به مترجم، تایپ، طراح و ویراستار دارد و افرادی که تمایل دارند با این کمیته تماس بگیرند. 

 63663731699خط خدماتی:  –ریال  6خرج کرد:  -کمیته توزیع:  --
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( 3 .پس از جلسه شورای اردیبهشت با حضور رابط اراک، مشهد، کمیته نشر، ترجمه و کمیته کارگاه ها به همراه دو عضو ۹/2/۹3۱6( انبار گردانی در مورخه 2ارسال اهدایی به جلسه شاهرود. ( ۹
کلیه نواحی ما و اعتراض شدید ( با توجه به عدم خرید 6( پمفلت امنیت جلساتی که استان تهران دارد. 5سری چیپ. ( ک5ات راهنمای کارکرد قدم ، گمنامی. مشکل این کمیته کسری نشری
 ت قیمت قبلی از سوی نواحی و خودم.مسئولین نشریات تقاضای برگش

 خط خدماتی:  –ریال  06.666.666خرج کرد:  -کمیته تولید نشریات:  --

ریال مانده  500000000ریال بدهی تولید بوده که با پرداخت مبلغ  6500000000این کمیته یک جلسه درون کمیته ای با نشر و تولید داشت و بابت مشکالت پرداخت بدهی تولید صحبت شد ( ۹

 OA( پیشنهاد این کمیته در نواحی درباره نشریات 3اده بشه و خرید نشریات. ( مشکل کمیته نبود بودجه که بدهی نشریات د2ریال می باشد.  5۱00000000بدهی این کمیته به چاپ خانه 
 صحبت کنند و تشویق حاضرین جلسه برای خرید نشریات.

 63663731696خط خدماتی:  –ریال  6.666.666خرج کرد:  -کمیته تولید اطالع رسانی:  --

( برای محمدیه 3( از نواحی مازندران )عباس آباد( در محل بهداشت مکاتباتی انجام شد و به زودی آغاز به کار می کنند. 2کرد. جلسه ای در شاهرود و با هماهنگی با این کمیته آغاز به کار ( ۹
گفتن این شهر دیگری هست و ن، تماس گیرنده قزوین درخواست بازگشایی جلسه مختلط داشتیم که با توجه به تعهد این کمیته برای بازگشایی جلسه به صورت غیر مختلط در پلیس امنیت قزوی

( از چند ناحیه دیگر هم درخواس داشتند چون هیچ آگاهی نداشتند با 5( از فیروز آباد فارس هم خواهان جلسه بودند که ارتباط شان دادیم به شیراز. 5ما هم مراقبت می کنیم که حساس نشوند. 
( مشکل این کمیته نبود حمایت 1ز شبکه پنج سیما درخواست گزارش داشتیم که به اطالع رسانی ناحیه تهران محول کردیم. ( ا6دوستانی که تمایل داشتند راهنمایی تلفنی باشند وصل شدند. 

اری کمیته کارگاه ها ( همک۱( نبود خدمتگزار و چرخشی نبودن خدمتگزارن که این مسئله جلسات ما را یک نواخت کرده و انگیزه و شور کم است. 3برای جلسات تازه تأسیس و منحل شدن آنها. 
 با این کمیته و قوی کردن گروه ها و تواحی.

 * گزارش مسئولین اداری

ریال بازگشت تنخواه  600000000با توجه به ریال که  ۱05300000ریال. مانده  50۹۹00000ریال و جمع پرداختی ها  ۹306۱00000خزانه دار: جمع کل دریافتی ها 
و نهایتاً خزانه  گرفت تولید تعلقبه کمیته ریال  205300000ریال بدهی شورا به کمیته توزیع بود و  ۹03000000ریال و  ۹505300000کمیته اطالع رسانی می شود 

 .صفر شد

 ایران OA* گزارش نواحی 

 63663731699خط ماندگار آدرس و روابط عمومی:  –ریال  6اهدایی:  –ناحیه تهران  --

گزاران در ساختار جلسه ساختار تهران برگزار شد. مشکالت ناحیه: عدم حمایت اعضا از گروه ها، نبود خدمتگزار در گروه ها، حمایت خزانه در گروه ها و خدمت ۹3۱6اردیبهشت گان  ۹5در تاریخ 

آیا تمام مدارک  -3چرا خدمتگزارانی که رای عدم دارند، به وسیله خدمت گزار جدید هنوز در راس خدمت می باشند؟  -2ته چیپ و سکه و توزیع آن. ادغام کمی -۹: تهران. پیشنهادات این ناحیه

تا اعضا مجبور به خرید مخفی و با قیمت باال نشوند و کتاب الکلیهای گمنام به نشریات اضافه شود  -5نزد کمیته جدید می باشد؟ اگر بله لطفاً در شورا نمایش داده شود و اگر نه چرا؟  OAثبت 

چند OAهیئت موسس  -6کمیته کارگاه ها متعادل بین نواحی کارگاه برگزار کند.  -5به نام کتاب بزرگ الکلیهای گمنام وجود دارد.  OAاین نشریه تنها نشریه ای است که در لیست نشریات 

 چرا هیئت موسس در شورا حضور ندارند؟ -1تغییر نکرده اند؟ ساله می باشد؟ چرا اعضا به صورت اتوماتیک 

 -و روابط عمومی:  خط ماندگار آدرس –ریال  006.666اهدایی:  – کرمانناحیه  --

آقایان شیروان شروع به کار کرد، اما در مورد در جهت تازه وارد و برگزاری منظم جلسات موفق بوده اند. گروه  5جلسه ساختار کرمان برگزار شد. طبق گزارش گروه ها شهر کرمان در جهت سنت 
یته اطالع رسانی بروز رسانی آدرسها در ناحیه گرفتن مکان جلسه به صورت ثابت دچار مشکل هستند. گروه جی رفت )آرامش( هم برای اولین بار در هیات نمایندگان حضور پیدا کرد. مسئول کم

در شهر سیر جان برگزار کرد. مشکالت ناحیه: به لطف خداوند جلسات ناحیه با تمام مشکالت رو به  ۹/3/۹3۱6ه سنت )شش سنت اول در تاریخ کرمان را انجام داده. کمیته کارگاه ها یک کارگا
 رشد بوده و حرکت مثبتی داشته اما هنوز در مسئله پرهیز و برنامه غذایی دانش اعضا کامل نیست.

 63930993066و روابط عمومی:  درسخط ماندگار آ –ریال  6اهدایی:  – کیشناحیه  --

 جایگزین جلسات دیگر که در کیش گشته است.OAجلسه بعد از نوروز و با حضور اعضای تازه وارد برگزار شد و تازه وارد زیاد شدند. مشکل ناحیه نداشتن راهنما و جلسه 

 -و روابط عمومی:  خط ماندگار آدرس –ریال  96.666اهدایی:  – اراکناحیه  --

 افزایش قیمت داشته؟ برای کمیته نشریات سقف تعیین شود. %30نفر تازه وارد داشته ایم. مشکل ناحیه: چرا نشریه پرسش و پاسخ و آیا با غذا مشکل دارید، بیش از  ۱ماه گذشته تعداد طی 

 -و روابط عمومی:  خط ماندگار آدرس –ریال  6.066.666اهدایی:  – گرگان ناحیه --

و به صورت مختلط برگزار می شود. جلسه کارگاه به کمک گروه در روند خیلی از مشکالت رسیده و یک درخواست کارگاه در  ۹6:00ب در روزهای دوشنبه و جمعه ساعت جلسات به طور مرت

ناحیه در سطح جامعه و مسئولین ضعیف عمل می شود و در  در OAفصل تابستان و با موضوع اهمیت نشریات چه تأثیری در ورند بهبودی دارد. مشکل ناحیه: در قسمت اطالع رسانی و معرفی 

گمنامی ندارد. ما کال تو گمنامی هستیم دنبال راه کار و فعالیت اصولی  OAروابط عمومی مخفی قرار گرفته است و گمنامی را خیلی جدی گرفته در صورتی که سنت یازده عضو گمنامی دارد 

دارد لذا از کمیته های شورا تقاضای حمایت و آموزش  OAکارهای سازنده برای پیشبرد و بهتر برگزاری جلسات و پا بر جا ماندن جلسه و خوشنامی  هستیم. پیشنهاد ناحیه: ناحیه نیاز به راه

 اپ نشریات و سکه و چیپ گرفته شود.را پیدا کرده و یک آمار گرفته شود که در اسراف چ OAداریم. پیشنهاد به اطالع رسانی که برگه هایی چاپ شود برای اعضا که از چه طریقی 
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 -و روابط عمومی:  خط ماندگار آدرس –ریال  6.666.666اهدایی:  – خراسان ناحیه --

جلسه فعال داریم. مشکل  35 ساختار خراسان برگزار شد. جلسات در سه استان خراسان ادامه دارد و جلسات برقرار می باشد. کارگاه ها در سطح گروه ها برگزار می شود و 2۹/02/۹3۱6در تاریخ 
ی دارند. پیشنهاد ناحیه: افزایش قیمت اگر تدریجی ناحیه: افزایش قیمت نشریات که باعث شده فروش خیلی کم شود. تعطیلی سبزوار همچنان ادامه دارد. دوستانمان شدیداً نیاز به جلسات بهبود

شایان ذکر است اهدایی ناحیه خراسان ماه گدشته صدهزار تومان بوده و  نی جلسات سبزوار برگزار شود و دوباره آغاز به کار کند.باشد بهتره. برای ثبت و مجوز اقدام شود تا بتوان از طریق قانو
 رقم قبلی اصالح میگردد.

 -و روابط عمومی:  خط ماندگار آدرس –ریال  6.666.666اهدایی:  – اصفهان ناحیه --

 شد. با حضور نمایندگان و مسئولین کمیته ها و مسئولین اداری. مشکل ناحیه: عدم حمایت اعضا آگاه و قدم کار کرده از بعضی جلسات و بدونساختار اصفهان رگزار  03/03/۹3۱6در تاریخ 
 راهنما ماندن بسیاری از تازه واردین. پیشنهاد ناحیه: پیگیری چاپ کتاب پرهیز.

 -وابط عمومی: و ر خط ماندگار آدرس –ریال  966.666اهدایی:  – قم ناحیه --

و کفاف هزینه های گروه نفر هست. خزانه تقریباً بسیار پایین  50تا  30برگزار می شود. گروه در سطح کیفی پایینی قرار دارد. میانگین اعضا بین  5:55تا  3تنها گروه که در قم روزهای یکشنبه 
فته از گروه رو حذف کردیم. مشکالت ناحیه: تقاضای کارگاه داریم برای گروه. به گرداننده های جدید برای گروه نیاز داریم. داده نمی شود. برای اینکه بتوانیم اعانه به شورا بیاریم پذیرایی هر ه

 مبلغی گروه در نظر دارد که گرداننده دعوت کنه و هزینه رفت و برگشت رو قبول کنه.

 -و روابط عمومی:  خط ماندگار آدرس –ریال  6اهدایی:  – قزوین ناحیه --

ت اداری و تراز پایان ماه برگزار می شود و اعضا با باز راهنمای خانوم کافی برای تازه واردین در ناحیه وجود دارد. از اطالع رسانی برگه های اطالع رسانی را درخواست می کنیم. در ناحیه جلسا
یت سنت هفتم و داشتن خزانه کافی برای کرایه مکان و اعانه به شورا. باز شدن جلسه مختلط بر خالف تعهد امنیت شدن جلسه مختلط شهرک محمدیه مخالفت دارند. مشکل نایحه: عدم حما

 سنت مثل سابق.با موضوع  ۱تا  3ه باشد. ساعت اخالقی برای باز شدن جلسه مختلط و حمایت اطالع رسانی. پیشنهاد: لطفاً در صورت موافقت رابطین شورا کارگاه قبل از برگزاری شورا داشت

 -ط عمومی: و رواب خط ماندگار آدرس –ریال  6اهدایی:  – فارس ناحیه --

ش قابل توجهی مواجه نشد. مشکل ناحیه: عدم جلسات شیراز و شهرستان ها برگزار گردید و طبق نظریه ی ساختار فارس عضوی به عنوان رابط شورا انتخاب شد و نشریات خریداری شده با فرو
فزایش فروش نشریه. درخواست به علت تغییر قیمت ناگهانی. ناآگاهی بعضی از اساسنامه و شرح وظایف خدمتگزاران. پیشنهادات: کتابه و نشریه خوانی در جلسه به منظور ا فروش نشریات

و مخصوصاً خدمتگزاران. درخواست کمیته کارگاهی با موضوع اهمیت افزایشت عداد کار گاهای ساالنه در نواحی. درخواست برقراری دوره ها و همایش هایی به منظور افزایش آگاهی اعضا 
 نشریات.

 

 

 

 

 


