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 به نام خدا

 9طبقه دوم ساعت ،صفی،چهارراه شیخان،پارک سپیدار،خانه سالمتخیابان شیخ،در تهران 01/06/1398ایران مورخ OAجلسه شورای  میندووسی و صد 

 صبح با خواندن دعای قدم سوم و دوازده مفهوم خدماتی برگزار شد.

 :خدمتگزاران حاضر  

سانی)کمیته اطالع ضرر ضر)۲و1رابط فرامنطقه،(حا ضر(،9:۲0از ها)کمیته کارگاه(،حا ضر10:10از ها)آدرسحا شریات)حا ضر(،توزیع ن شریات(حا از )،تولید ن

 حاضر(.ترجمه)(،حاضرچیپ و سکه)حاضر(، 9:30

 :مسئولین اداری حاضر 

 .انتهای جلسه حاضر( تاابتدا )1و۲دارخزانه(حاضرانتهای جلسه حاضر(،منشی) تا)ابتدا نایب گردانندهانتهای جلسه حاضر(، تاگرداننده)ابتدا 

 رابطین حاضر: 

از (،جلسررات آنالین)حاضررر9:40از گلسررتان)حاضررر(،گرمسررار)(،حاضرررکرمان))حاضررر(،1 رابط اصررفهان(،حاضررر،خراسرران)حاضررر()۲و1رابط تهران

 .،سنندج)حاضر(،البرز)حاضر(،کیش)حاضر(،فارس)حاضر(،ارومیه)حاضر(،گیالن)حاضر(حاضر()خوزستان،حاضر(9:15)مرکزی،حاضر(9:50

 05/07/1398جمعه  جلسه بعدی شورا 

  : اطالعیه 

تولید نشریات جواد با پنج سال و یازده ماه ،منشی هلن با دو سال و پنج ماه پاکی،گرداننده بهروز با هشت سال و چهارماه پاکی.انتخابات شورا انجام شد-1

دار ،خزانهها زینب با هشت سال و شش ماه پاکی،کمیته آدرسحمید با ده سال و یازده ماه پاکینایب گرداننده ،ماهسایت فرشاد با یازده سال و یازده،وبپاکی

 .پاکی رضا با چهارده سال و چهارماه

اش از خدمت 99احسررران تا مهر  1منطقه رابط فرا،اش ماندهه ترجمه ابوالفضررره نه ماه از خدمتکمیتمانده:شررران باقیخدمتگزارانی که از مهلت خدمت

 اش مانده خدمت 99چیپ و سکه مهدی تا مهر ،اش ماندهاز خدمت 99نیما تا شهریور  ۲طقه رابط فرا من،مانده

 نفیسه،رضا ،ثریااعضای هیات موسس:

  فراخوان

 جهت انتخاب هیات امنا -1

 ها رسانی و کمیته کارگاههای اطالعجهت خدمت-۲

 دستور کار ماه آینده:

 خواندن دوازده مفهوم خدماتی -1

 هار و غیاب رابطین و مسئولین کمیتهحضو-۲

 .هاو کمیته گزارش رابطین تدریاف- 3

 رسیدگی به پیشنهادات معوقه.-4

 .گیری خدمات شورا برای سال آیندهرایادامه -5
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  پیشنهادات

 کمیته طرح و برنامه به علت تداخه با کمیته های دیگر از خدمات حذف شود.-1

 ایران به صورت کتبی باشد.گیری در شورای روش رای-۲

 ها تشکیه شود.یک کمیته موقت جهت برگزاری همایش -3

 یک کمیته با عنوان خدمات مجازی تشکیه شود.-4
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 ایران OAهای شورای گزارش کمیته

 هاکمیته آدرس 

 

 :گزارش کمیته 

 پاسخگویی به خط خدماتی -3 ارتباط با تمام نواحی-۲  ی های به روزرسانی شده نواحچاپ آدرس-1

 

 هاکمیته کارگاه 

 :گزارش کمیته 

 و نشریات 7برگزاری کارگاه سراسری آموزش گرداننده و نماینده و پرسش و پاسخ و سخنران سنت -1

 : مشکالت کمیته  

 پاورپوینت و ویدئو پرژکتور برای کارگاه ایران  -1 

 پیشنهادات کمیته: 

 برای کمک و هماهنگی برای کارگاه سراسری تقدیر و تشکر از همه نواحی ایران-1

  

  ترجمهکمیته 

 : گزارش کمیته  

ترجمرره و آمرراده -3 آماده شدن کتاب ویرایش دوم سواالت قدم در ماه جاری -۲  جلسه 15اتمام کامه کتاب دوازده قدم در -1

 OAسالگی  60جهانی در ارتباط با تولد  9کمیته ترجمه به منطقه  نظرارسال -4 ها در ماه جاری شدن چندین پمفلت و آماده شدن مابقی پمفلت

 

  نشریاتکمیته توزیع 

 : گزارش کمیته  

 15%  ریال 10536۲70م شورای ایران : سه 65%    ریال16۲09650جمع سود حاصه :  ریال 83830000جمع فروش نشریات :-1

پررررداخرررت مررربرررلررر   -۲  ریال3۲41930سهم صندوق کمیته توزیع نشریات:  ۲0%  ریال۲431450دمات جهانی : سهم خ

سررفارش نشررریات مورد نیاز و کتاب کارکرد قدم جدید به کمیته -3 ریال به چاپخانه برای تسویه حساب نشریات سفارش داده شده 351000000

               تولید

 کمیته: مشکالت  

  هماهنگ نبودن بعضی از مسئولین نشریات نواحی -1

 نرگس بازوها نفیسه نام مسئول

 ریال 590000 هاهزینه ریال 1000000 میزان تنخواه  091945۲1۲00 خط خدماتی

 جواد،تمام مسئول کارگاه نواحی و بازوهای آنها،فرشاد،مهران،مینا بازوها محمد نام مسئول

 ریال ۲40000 هاهزینه ریال 600000 تنخواهمیزان   09109796136 خط خدماتی

 پریسا،مهناز،علیرضا بازوها ابوالفضه نام مسئول

 ریال0 هاهزینه ریال 10000000 میزان تنخواه  09109796140 خط خدماتی

 ،علی،مهدیمنصور بازوها جواد نام مسئول

 ریال 4300000 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  09109796134 خدماتیخط 
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 نشریات لیدکمیته تو 

 : گزارش کمیته  

              ۲500000هررررزیررررنرررره پرررریررررک -3  1310000ها هزینه-۲ تر بودند از تهران گرانها های قم قیمت گرفته شد و قیمتاز چاپخانه-1

برشور -6 165000000قیمت  ۲000دوازده قدم و دوازده سنت تیراژ-5 ریال165000000قیمت  1000راهنمای کارکرد قدم رحلی تیراژ -4 

به از -8   10000000قیمت  1000تیراژ  بروشور ابزارهای بهبودی-7  7000000قیمت  ۲000برنامه بهبودی تیراژ  بروشرررور ق

 سیصد و پنجاه میلیون و صد هزار ریال  3500100000که هزینه -9   6000000برداشتن اولین لقمه اضافی 

 کمیته: مشکالت  

  نبود بودجه و ترجمه -1

  اطالع رسانی کمیته 

 : گزارش کمیته  

سکان با حداقه -۲ ای برای برگزاری همایشجلسه درون کمیته15برگزاری حداقه-1 مکان برای  10مکان و  40تالش برای گرفتن مکان همایش و ا

سرای محله-3 ها اسکان که نداشتن مجوز فعالیت و گران شدن کرایه سئول  ست م سیوندعوت از بی صصین برای همایش ها،فدرا شی،متخ های ورز

و گرفتن پیام همایش از  ۲ارتباط با سرررازمان جهانی از طریا رابط فرامنطقه -5 روز برای برگزاری همایش  34فعالیت گسترده تیمی در عرض -4

با تک -7 ها تماس گرفته شده و برای حضور در همایش دعوت شدند.رسانرسانی با تمام اطالع از طریا بازوی اطالع-6 ان جهانی سازم

داری همایش با تماس مسررائه مالی همایش وکارگاه با کمیته خزانه-8  تک رابطین تماس گرفته شد و آمادگی داشته باشند تا از ایشان تشکر شود.

ها با هم برای برگزاری همکاری همه جانبه تمام کمیته-10  کنار همایش ا درهکمیتهبرقراری غرفه تمامی -9 دار شورا بود مسئولیت رضا خزانه

فه-1۲ خرید و هماهنگی پمفلت آیا با غذا مشکه دارید برای هدیه به تازه واردان -11 همایش و کارگاه  ها عکس و فیلم از غر نه میز ها و نمو

 د.برای سازمان جهانی گرفته شد طبا درخواست سازمان جهانی تا ارسال شو

 کمیته: مشکالت  

 های مختلف مثه همایش یا اسکانبرای گرفتن مکان OAنداشتن مجوز رسمی انجمن -1

 

  فرامنطقهکمیته  

 : گزارش کمیته  

ترجمرره در مرراه-org9spanser@oaregion   ۲.از طریا ایمیه  9لیست راهنماهای منطقه -1 خواه  ن ت عالم درخواسررررت  هررای ا

در دنیا  OAسرررالگی  60تولد -3 ژانویه،اکتبر،فوریه  گروه ایران براساس تصمیم خدمتگزار کمیته ترجمه تمایه دراد که این تنخواه دریافت کند 

  در لس انجلس آمریکا  ۲0۲0تاریخ 

 :پیشنهادات کمیته 

  را پابرجا نگه داریم؟ OAچگونه  OAسالگی  60در آستانه 

 مصطفی،بهروز،لیال،زهره،مریم،علی بازوها فاطمه نام مسئول

 ریال0 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  09109796137 خط خدماتی

  فرهاد،داوود،داوود،محمد،نرگس بازوها معصومه نام مسئول

 ریال 56۲0000 هاهزینه ریال 6000000 میزان تنخواه  09109796130 خدماتیخط 

  مهناز بازوها احسان و نیما نام مسئول

 ریال 0 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  - خط خدماتی

mailto:spanser@oaregion9.org
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  OAتعریف جدید مفهوم پرهیز در 

 پرهیز عبارت است از عمه خودداری و قطع خوردن اجباری)ویار(رفتارهای غذایی اجباری در راستای حفظ وزن سالم 

 تعریف بهبودی 

احساسی در  خالل کارکردن و زندگی با برنامه ،روحی،شدن در رفتارهای غذایی اجباری)ویار(و بهبودی جسمییعنی از بین رفتن نیاز به درگیر بهبودی

OAآید.بدست می 

شد این قانون از WSOآدرس ایمیه برقراری مکاتبات با  شد و باید قابه واگذاری به گروه و بدنه خدماتی با صی نبا شخ قابه  ۲019می  ۲0تاریخ  باید 

 .اجرا است

 

 چیپ و سکهکمیته 

 : گزارش کمیته  

هماهنگی با مسئول کمیته کنیم اول پول را واریز کنند سپس سفارش بدهند و پس از ها خواهش میای فروش نداشتیم از ناحیهاین ماه به ناحیه-1

 واریزی داشته باشند.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جواد بازوها مهدی نام مسئول

 ریال 0 هاهزینه ریال 0 میزان تنخواه  - خط خدماتی
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 گزارش خزانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریال توضیحات  ریال هاپرداخت  ریال هادریافت

 1870000 مانده خزانه  1900000 ها کمیته آدرس  1700000 اصفهان 

     رسانی اطالع  7000000 آنالین

    40000000 نشریاتکمیته ترجمه   6130000 تهران 

    4300000 کمیته توزیع نشریات  ۲00000 خراسان

    1610000 کمیته تولید نشریات   خوزستان 

     کمیته ثبت   فارس

     کمیته چیپ و سکه   کرمان 

    ۲400000 کمیته رابطین فرامنطقه  5000000 کیش

     کمیته طرح و برنامه  600000 گرمسار

    ۲400000 هاکمیته کارگاه   گلستان

     کمیته وب سایت   گیالن

    9۲0000 منشی   مرکزی

     گرداننده  10530000 نشریات

     نایب گرداننده  400000 البرز

    1۲00000  ۲خزانه دار  4000000 یزد 90

    800000 کرایه مکان   35560000 جمع دریافتی ها

    180000 تدارکات  ۲6440000 مانده خزانه قبه

    4800000 بابت ترجمه با هماهنگیرابط فرامنطقه    خزانه جدید

       6۲000000 جمع که خزانه
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 ایرانگزارش نواحی شورای 

 ناحیه تهران  

 : ریال6130000   مبلغ اهدایی 

 مبل  اهدایی به شورا تعیین شد -۲  برگزار شد. 98مرداد  18 در تاریخجلسه ساختار -1ش ناحیه: رگزا  

 :برنامه شررورا برای -3  هاعدم حمایت اعضا وسبد سنت هفتم در برخی گروه-۲ نبودن مجوزهای الزم برای برگزاری -1 مشکالت ناحیه

اهیت دهد چرا که امکان هیات تهران رسماً درخواست دارد تا هیات آنالین به کمیته تغییر م-4  تبلیغات یا معرفی انجمن به خارج انجمن چیست؟

 باشد و نظارتی هم روی آن نیست.پاسخگو از ناحیه نمی

 

 اصفهان : ناحیه  

  : ریال 1700000     مبلغ اهدایی 

 :برگزاری و آماده سرررازی پمفلت کودکان -3  رسانی به نواحی دهاقان اطالع-۲ سه جلسه کارگاهی برگزاری   -1 گزارش ناحیه

  برگزاری کارگاه برای کودکان -4 

 نبودن کمیته سایت-3 ترجمه نشدن پمفلت -۲ نبودن مجوز فعالیت -1 ناحیه: مشکالت   

 

 خراسان ناحیه  

 : ریال۲00000   مبلغ اهدایی 

 : شود مختلط برگزار میاین جلسه بصورت -۲ بالمانع است. سال 18تا  1۲ در مشهد حضور اعضا با سناستارت جلسه نوجوانان -1 گزارش ناحیه

شهریور  31جلسه هیات نمایندگان به خاطر همایش با رای وجدان -3 نفر رسید حتما جلسات جداگانه استارت خواهد خورد.10چنانچه تعداد پسران به 

 جلسات به خوبی برگزار شود.-4 شهریور رای گرفته شد. 8به 

 شکالت شتن مجوز برای برگزاری -1ناحیه: م سم معرفی میکارگاهندا سیب نمیها و اینکه به چندین ا زند شود پرخوری بی اختیار خود این به اتحاد ما آ

 کنند.اعضای قدیمی جلسات را حمایت نمی-۲ 

 :آیا امکان است در جلسات بهبودی از دستگاه پوز برای حمایت سبد استفادهشود که به حساب خزان آن ناحیه وصلت است-1 پیشنهادات ناحیه.

  

 

 گلستان  ناحیه 

 : ریال 0    مبلغ اهدایی 

 : 3 برگزاری همایش در شهر فاضه آباد -۲ نفر  60جلسه داریم تعداد اعضای ناحیه تقریباً  4در حال حاضر  -1 گزارش ناحیه-

 شود.جلسات به موقع برگزار می

 مشکه تهیه مکان به دلیه  -3  هفتمعدم حمایت از سبد سنت -۲ از جلسات قدیمی حمایت نکردن اعضا -1 :هیناح مشکالت

 گران بودن قیمت نشریات -5 بسته شدن مکان جلسه شهر گنبد -4 نبودن مجوز

 :پیشنهادات ناحیه 

 درخواست یک کمیته کارگاهی در شهر گرگان یا ناحیه گلستان -۲ .درخواست یک کمیته برای کودکان و نوجوانان نفر پاسخگو داشته باشیم-1
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 گرمسار ناحیه  

 : ریال600000    مبلغ اهدایی   

 : شود.ات از طرف اعضا به خوبی حمایت میجلس -1 گزارش ناحیه 

 :درخواست یک کارگاه سنت داریم-1 پیشنهادات ناحیه  

 

  جلسات آنالین 

 : ریال7000000    مبلغ اهدایی 

 : 09194066411کمیته آنالین شماره خط خدماتی -۲ جلسات قدم و سنت به صورت آنالین طراحی شده -1 گزارش ناحیه 

  کرمانناحیه  

 : ریال1950000    مبلغ اهدایی 

 : یک همایش در سطح ناحیه برگزار شد که بازتاب بسیار خوبی داشت و بعد از آن تازه وارد داشتیم 98مرداد  10در تاریخ -1 گزارش ناحیه. 

سط  98مرداد  11در تاریخ -۲  شتیم که تو سطح ناحیه دا سئول کارگاهیک کارگاه در  شد با هزینه خود ناحیه و گروهم شورا برگزار  ها رو به افزایش های 

 .شوداست و یازده گروه در سطح ناحیه برگزار می

 :تازه وارد داریم ولی متاسفانه ماندگاری ندارند. -۲ نداشتن مجوز ثبت -1مشکالت ناحیه 

 سرروال:آیا هیات نمایندگان می تواند مسررتقه عمه کند -۲ گزارش شورا دارد. نسخه کاغذی و کتبی از این ناحیه درخواست-1ناحیه: پیشنهادات

 سن نوجوانان آیا سن خاصی است؟-4 متفاوت است. OAهای نشریات و قدم های نوجوانان با فرم-3 

 

  اراک ناحیه 

 ریال 0   : مبلغ اهدایی 

 : دست آورد خاصی در این ماه نداشتیم-1 گزارش ناحیه   

 :ها و ناحیه نبودن خدمتگزار درگروه -1 مشکالت ناحیه   

 :های استفاده از کاغذ با نرخ ارز گرانی نشریات در فروش تاثیر منفی دارد اگر امکان دارد راه-۲ موضوعات ثبت تسریع شود  -1پیشنهادات ناحیه

 دولتی را بررسی کنیم.

 

 خوزستان  ناحیه  

 ریال 0   : مبلغ اهدایی 

 : سانی جهت برگزاری کارگاه و همایش  -1 گزارش ناحیه صا کمیته کارگاه و کمیته اطالع ر شید.خصو سته نبا شته و خ صه گذ شکر از خدمتگزاران ف ت

    ندارد. 1در حال پیام رسانی است مشکه خاصی نداریم فقط ساختار ناحیه گرداننده و منشی و رابط  6ناحیه -۲ سراسری 

 :سازی کنند از کمیته توزیع می-۲ گرانی نشریات  -1 مشکالت ناحیه شتر شفاف  شریات و چگونگی قیمت گذاری بی خواهیم در مورد قیمت ن

 .درخواست کارگاه با موضوع پرهیز را در ناحیه خوزستان داریم-3 
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 البرز  ناحیه  

 ریال 400000   : مبلغ اهدایی 

 : ساختار البرز در روز جمعه  -1 گزارش ناحیه سه هیات  شرح ذیه  98مرداد  ۲5جل شده به  شد.چکیده ای از موارد مطرح  صبح برگزار  ساعت ده 

انتخابات تعویض کلیه خدمات هیات خدمتگزاران سراختار البرز انجام شرد.طبا رای وجدان افراد زیر انتخاب شردند.کمیته اطالع رسرانی  -۲ .باشدمی

     منشی:مرضیه گرداننده:سعیده رابط: منصوره  کمیته نشریات:بهنام  :مریم 

 :خصوصا سنت هفتم و لزوم خدمت و عشا و حمایت از انجمن ،سنت،نیاز به سخنران برای موضوعات :اصول -1 مشکالت ناحیه 

 

 (استان آذربایجان غربی)ارومیه ناحیه 

 ریال 0   : مبلغ اهدایی 

 : پارک بانوان در روزهای دوشرررنبه در حد برگزاری کارگاه قدم در -۲ جلسه مختص بانوان در روزهای شنبه در مسجد   -1 گزارش ناحیه

  .مردادماه در جلسه برگزار شد ۲0اولین سالگرد در -3 نفر ۲0بسیار ابتدایی و حدودا تعداد اعضای گروه 

 :نداشرتن پول کافی -۲  های مربوطه به علت نداشتن مجوز از وزارت کشورنداشتن جای مناسب و نگرفتن جا از ارگان -1 مشکالت ناحیه

 کم بودن مبل  سبد -3  برای خرید کتاب قدم 

 :قدم در  1۲از جمله ایجاد کارگاه کارکرد و آشرررنایی با -۲ های الزمه در رابطه ارتقا رشد جلسه انجام پذیرد لطفا کمک -1 پیشنهادات ناحیه

 توضیح و آشنا کردن در مورد ابزارهای نه گانه -3   اولین فرصت

 

 سفار ناحیه  

 ریال 0   : مبلغ اهدایی 

 : ست و خدمت-۲ جلسات در موعد مقرر برگزار می گردد  -1 گزارش ناحیه سات کمرنگ ا ضی جل ضا از بع ضی مواقع لنگ حمایت اع ها بع

یک مورد متاسررفانه انجمن پرخوران جاذبه ندارد و اعضررای تازه وارد ماندگاری ندارند و  -3  .باشدها میاست و کمبود خدمتگزار در گروه

  .باشدتر از جلسات بهبودی میدیگر جلسات قدم و خانگی بعضاً شلوغ

 :شود حتی خدمات به نحو احسن امکان پذیر نباشد که بعضی مواقع حتی رابط هر ماه عدم حمایت از سبد سنت هفتم که باعث می -1 مشکالت ناحیه

این ماه هم اهدایی نداریم متاسرررفانه این هم بخاطر همایش بنده حضرررور پیدا -۲ د ماه یکبار هم امکان آمدن به تهران به شورای منطقه امکان ندار

  کردم و اال باز عدم حمایت سبد پولی جهت رابط هم نبوده 

 

 کردستان،سنندج  ناحیه  

 ریال 0   : مبلغ اهدایی 

 : هررررر -3 نفر  ۲0نفر در که اعضای جلسه حدوداً  8تا  6اعضای ثابت جلسات -۲ تعداد جلسات در هفته یک بار  -1 گزارش ناحیه

  .خدمتگزاران جلسه ثابت نیستند-4 شود.جلسه برگزار می 17:30الی  16هفته روز یکشنبه ساعت 

 :به اندازه  اعضرررا در جلسرررات-3 شود جلسات ثابت توسط اعضا حمایت نمی-۲  تعداد جلسات در هفته یکبار است  -1 مشکالت ناحیه

  کافی از خدمت اطالع ندارند و خدمت کردن کم کار هستند 
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 کیش ناحیه 

 ریال 5000000   : مبلغ اهدایی 

 : برگزاری جلسه بسته بانوان دو جلسه در هفته   -1 گزارش ناحیه  

 :عدم وجود مجوز جهت تهیه مکان جلسات  -1 مشکالت ناحیه 

 

 گیالن  ناحیه  

 ریال 0   : مبلغ اهدایی 

 : جلسه شنبه این هفته در چابکسر استارت  1جلسه در ماه گذشته استارت خورده و  ۲ها داریم که جلسه بسته خانم  6در حال حاضر  -1 گزارش ناحیه

در  90ماه گذشته جلسه فرمت -4 نفر تازه وارد داشتیم  ۲5 -3  نفر است  150تعداد اعضای ناحیه حدود  -۲  .می خورد

 .رشت بسته شد

 :نداشتن مجوز برای گرفتن مکان برگزاری کارگاه و جلسات   -1 مشکالت ناحیه 

 :در خواست کارگاه امنیت جلسات و آموزش خدمتگزار  -1 پیشنهادات ناحیه  

 

 

 


