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 به نام خداوند بخشنده و مهربان

خواندن دوازده مفهوم پس از آغاز شد.  سوم قدم یدعا خواندن با صبح 3:11 ساعت 16/10/6931 مورخ 6931و اولین جلسه شورای سال  رانیا OA ی منطقه یشورا جلسه نهمینو  صد

حضور داشتند و و تولید  وزیعارگاه ها، ترجمه و ویراستاری، تکحاضر اعم از کمیته های ان دمتگزارخ جلسه نیا درکمیته ها دریافت شد.  و رابطین از قبل ماه گزارش دییتاو  OAخدماتی 
چنین نواحی هم . حضور نداشتند رابط فرامنطقهو مسئولین اداری خزانه دار دوم و  اطالع رسانی، وب سایت و ثبت انجمنکمیته های  خزانه دار حاضر بودند.، همچنین مسئولین اداری گرداننده

 69:11ساعت جلسه در .دغائب بودن ، یزد و قزوینشیرازین شایان ذکر است که رابط .بودند حاضرو کیش  ، قم، گلستان، گرمسارخراسان کرمان،اراک، ، البرز، اصفهان ،(هردو)حاضر در شورا تهران
 شورا می باشد. برگزار 69تا  3از ساعت  6931 خرداد پنجمخواندن دعای آرامش خاتمه یافت. جلسه بعدی شورا در تاریخ  با

 شورااردیبهشت دستور کار * 

  انتخابات. -9دریافت گزارش از کمیته ها.  -0 .شورا اسفندتأییدیه گزارش  -6

کتاب بزرگ الکلیهای  –برای ایران باشد.  %90سازمان جهانی،  %60سود برای نشریات در نظر گرفته شود که  %01رای گرفته شد که –برای انتخابات منشی سمیه با اکثریت آرا انتخاب شد.  -

می باشد و صفحه آخر نشریه فرصت های بهبودی که نوشته ایران در  OAگمنام از این پس در لیست نشریات انجمن قرار خواهد گرفت و این مهم جز طبق مصوبه کنفرانس خدمات جهانی 
 تصمیم بر عدم فروش گرفته از این پس حذف خواهد شد. 6930سال 

 (6931خرداد ) شورا* دستور کار آینده 

-690-691-693شورا )شش خط بالتکلیف از شماره  به نام کمیته ثبت شدن خطوط ماندگارپیگیری  -4 بررسی تشکیل هیئت امنا. -9  بررسی تشکیل کمیته آرشیو )اموال(. -0 .انتخابات -6
 دریافت گزارش انبار گردانی از کمیته توزیع.  -1بررسی صندوق پستی برای الیسنس ترجمه نشریات.  -1بررسی دفتر مرکزی.  -0(. 699-690-13613131696

 ایران OA* اطالعیه شورا 

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

 ایران OA* گزارش کمیته های شورای 

 ریال 100410111 خرج کرد: ریال 101110111تنخواه:  13613131691خط ماندگار:  کارگاه هانام کمیته: 

 همچنین برای ناحیه کیش سخنران از خدمتگزاران قبلی شورا ارسال شد. .ناحیه گرگان، تقدیر و تشکر بابت همکاری این ناحیهدر  00/16/6931برگزاری کارگاه در تاریخ : گزارش کمیته -

 .نداشتن ویدئو پروژکتور برای نمایش اسالید های پاورپوینت در کارگاه های آموزشی: مشکالت کمیته -

 .ماندگار کمیته تماس بگیرند نواحی که درخواست کارگاه دارند با خط :پیشنهاد کمیته -

 

 ریال 6101130111خرج کرد:  ریال 1تنخواه:  13613131641خط ماندگار:  ترجمه و ویراستارینام کمیته: 

با همکاری بازوی رابط فرامنطقه طی  طی دو ماه گذشته و با کارکرد فراوان لیست کامل از نشریات ترجمه شده در کل این سال ها و نشریات در دست ترجمه و ترجمه نشده: گزارش کمیته -

ه نشریات انجمن به زبان جلسه درون کمیته ای با رابط فرامنطقه و بازوی ایشان و گرفتن کتاب ساختار و تحویل به مترجم برای ترجمه. پر کردن الیسنس که باعث میش .جلسه انجام شد 0
 فورمت جلسه بهبودی از لغزش نیز اتمام و به ناحیه تهران ارائه شد. تر بشه. پارسی در وب سایت جهانی قرار بگیره و فروش نشریات ایران قوی

 .OAنداشتن بودجه و مترجم، نداشتن صندوق پستی مخصوص کمیته ترجمه : مشکالت کمیته -

 تن خواه مشخص برای کمیته ترجمه و حسابرسی و انبار گردانی نشریات.: کمیته پیشنهاد -

 

 ریال 6103110111 خرج کرد: ریال 1تنخواه:  13613131694خط ماندگار:  نشریات، چیپ و سکهتوزیع نام کمیته: 

 فقره.  1فقره، فروش چیپ و سکه  60نشریات فروش  :گزارش کمیته -

 کسری چیپ به غیر از مشکی باقی رنگ ها رو به اتمام است. درخواست انبار گردانی از شورا. .کسری نشریات راهنمای کارکرد قدم، گمنامی: مشکالت کمیته -

 

 ریال 6004110111خرج کرد:  ریال 1تنخواه:  13613131693خط ماندگار:  تولید نشریاتنام کمیته: 

 .پمفلت های برگزاری جلسات، فقط برای امروز چاپ شدهکتاب دوستان بهبودی، آوای بهبودی، پمفلت راهنمایی برای راهنمایان، : گزارش کمیته -

 نبود بودجه کافی برای تولید نشریات و بدهی به چاپخانه.: مشکالت کمیته -

 .برای خود کمیته تمام شدهتومان 69. حدود چرا پمفلت برگزاری جلسات به یکباره تغییر کرده؟ قیمت تمام شده می باشد و قیمت ها با توجه به تورم گران شده است: سوال نواحی -

 

 * گزارش مسئولین اداری

 ریال که به کمیته ترجمه و ویراستاری تعلق گرفت. 6001110111ریال. مانده  304310111ریال و جمع پرداختی ها  0104310111خزانه دار: جمع کل دریافتی ها 
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 ایران OA * گزارش نواحی

 به دلیل خرج کرد در هفته سالمت – ریال 1اهدایی:  13613131609خط ماندگار آدرس:  تهراننام ناحیه: 

جلسه ساختار تهران برگزار شد. در اسفند برای هدیه نوروزی لیوان تهیه شد. در فروردین برای هفته سالمت نایلون  6931فروردین گان  00و  6930اسفندگان  01در تاریخ : گزارش ناحیه -

 . های مخصوص داروخانه ها تهیه شد

عدم حمایت  -4عدم حمایت خزانه در گروه ها.  -9 .عدم حمایت اعضا و خدمتگزار در گروه ها -0در گروه ها و گروه ها با کمبود اعضا روبرو هستند.  عدم حمایت اعضا -6: مشکالت ناحیه -

 تهران.ساختار خدمتگزاران در 

آیا تمام مدارک ثبت  -9چرا خدمتگزارانی که رای عدم دارند، به وسیله خدمت گزار جدید هنوز در راس خدمت می باشند؟  -0 .ادغام کمیته چیپ و سکه و توزیع آن -6: پیشنهاد ناحیه -

OA  با قیمت باال نشوند و این  کتاب الکلیهای گمنام به نشریات اضافه شود تا اعضا مجبور به خرید مخفی و -4نزد کمیته جدید می باشد؟ اگر بله لطفاً در شورا نمایش داده شود و اگر نه چرا؟

چند ساله OAهیئت موسس  -1متعادل بین نواحی کارگاه برگزار کند.  کمیته کارگاه ها -0به نام کتاب بزرگ الکلیهای گمنام وجود دارد.  OAنشریه تنها نشریه ای است که در لیست نشریات 
 موسس در شورا حضور ندارند؟  چرا هیئت -1می باشد؟ چرا اعضا به صورت اتوماتیک تغییر نکرده اند؟ 

 

 ریال 1110111اهدایی:  -خط ماندگار آدرس:  البرزنام ناحیه: 

طبق رای وجدان مسئول نشریات البرز پیش خرید نشریات جدید داشته باشد. برگزاری به موقع جلسات  .پخش تقدیر نامه به موجرین و مسئولین قبل از شروع سال جدید: گزارش ناحیه -

  البرز. جلسه ساختار البرز در فروردین ماه با رای وجدان تعطیل بود.

 

 ریال 3910111اهدایی:  خط ماندگار آدرس:  کرماننام ناحیه: 

 .فعالیت خاصی نداشتندبه علت تعطیالت کمیته ها : گزارش ناحیه -

طالع رسانی بدلیل عدم هماهنگی و حمایت خدمتگزاران از ساختار که البته ممکن است به دلیل مصادف شدن با تعطیالت نرووزی باشد. ضعیف بودن پیام رسانی و ا :مشکالت ناحیه -

 .نداشتن تجربه خدمتگزاران

 

 ریال 1110111اهدایی:  خط ماندگار آدرس:  کیشنام ناحیه: 

 .جلسات در اسفند برگزار شد. در تعطیالت اعضا جلسه را حمایت کردند: ناحیه گزارش -

 .است شرایط آن را اعالم و چگونه راهنمای آن را پیدا کنیم؟ چه شرایطی در جلسات باید برقرار شود را اطالع رسانی شود OAدرباره نود روز اگر از شاخه های : ناحیه نهادشپی -

 

 ریال 1910111اهدایی:  خط ماندگار آدرس:  اراکنام ناحیه: 

 .طی دو ماه گذشته شش تازه وارد داشته ایم : ناحیهگزارش  -

 

 ریال 3110111اهدایی:  خط ماندگار آدرس:  گرگاننام ناحیه: 

 جلسه باز در اردیبهشت ماه برگزار می شود به دلیل تولد گروه. .حمایت اعضا روبرو شد با 00/16/6931جلسات برگزار می شود و تازه وارد داریم. کارگاه در تاریخ  : ناحیهگزارش  -

 برای معرفی انجمن به جامعه مشکل داریم. اعضا تقریباً تکراری هستند و خدمت ها چرخش خاصی ندارد. -6 : ناحیه مشکل -

را به گروه اعالم شود. یا اینکه در ایران چند جلسه به طور روزانه  OAآمار دقیق آدرس و تعداد جلسات  -0دعای پشت سکه ها پارسی شود، چرا انگلیسی هست.  -6 : ناحیهپیشنهاد  -

 .نداز شورای ایران خواهشمندیم تجربه خودشان را در رابطه با برگزاری جلسه باز در اختیار گروه بگذار -9استارت می خورد؟ 

 

 ریال 0110111اهدایی:  خط ماندگار آدرس:  خراساننام ناحیه: 

کارگاه در سطح ناحیه داشتیم. اطالع رسانی در حال رایزنی برای  69جلسه فعال داریم. برگزاری  90در خراسان  برگزارشد. خراسانهیأت ناحیه  6931فروردین  96درتاریخ  : ناحیهگزارش  -

 بازگشایی جلسات جدید در خراسان می باشد. در حال تهیه بنر های اطالع رسانی برای مکان برگزاری جلسات هستیم.

 

 ریال 001110111اهدایی:  خط ماندگار آدرس:  اصفهاننام ناحیه: 

 برگزار گردید. جلسه هماهنگی بین اعضای اداری و مسئولین اداری در همین تاریخ یک ساعت قبل از جلسه ساختار برگزار شد. 6931فروردین  91ساختار اصفهان در تاریخ : گزارش ناحیه -

 کم فروشی رفتن نشریات. -9. کمبود خدمتگزار در بعضی جلسات -0کمبود راهنما در بعضی جلسات.  -6: ناحیه مشکل -

 تولید سکه بصورت کاربردی مانند چیپ ها )امکان آویز داشتن یا حلقه داشتن(. : یشنهاد ناحیهپ -

 

 ریال 6110111اهدایی:  خط ماندگار آدرس:  قمنام ناحیه: 

 .نفر برگزار می شود 41تا  90بانوان در غم با یک جلسه با میانگین اعضای  OAگروه : گزارش ناحیه -

تقاضای برگزاری کارگاه برای گروه از کمیته  -9 .مشکل با موجر و عدم وجود خزانه قوی برای داشتن مکان بهتر -0گرداننده تکراری در گروه و عدم وجود تجربه جدید.  -6: ناحیه مشکل -

 .ع انتخابی توسط خود کمیته کارگاه هاکارگاه ها و با موضو

 .شفاف سازی خزانه و نشریات : یشنهاد ناحیهپ -

 


